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Pròleg:
La Generalitat entre 1701 i 1714
Dos reis, dues Corts
El darrer volum del Dietari de la Generalitat dóna testimoni d’un dels períodes polítics
més intensos i convulsos de la història de Catalunya en el qual, després d’haver reconegut
Felip V (Felip IV d’Aragó) els catalans van abraçar la causa de Carles III l’Arxiduc. Però
allò més remarcable des del punt de vista polític és el fet realment excepcional de la convocatòria i la conclusió de dues Corts –el màxim organ representatiu del país–, en quatre
anys. Si tenim present que la convocatòria de l’assemblea estamental sempre incomodava
el rei i els seus ministres per les importants atribucions de què aquesta gaudia, cosa que explica que no s’haguessin conclòs Corts des del 1599, entendrem que les dues assemblees
convocades per Felip V (1701) i per Carles III l’Arxiduc (1705) confirmaven la centralitat
d’aquella institució en el sistema polític català. Cal recordar, d’altra banda, que ambdues
Corts se celebren en el context d’una guerra internacional, la guerra de Successió a la corona hispànica, conjuntura que els grups dirigents catalans van considerar òptima per apostar
per un rei a la mida del seus objectius econòmics i polítics, Carles III l’Arxiduc.
Sabem que a la Corona d’Aragó, el marge d’acció reial es veia molt limitat per l’ordenament jurídic propi, com reflecteix l’expressió aragonesa que condiciona el jurament d’obediència al rei (Nos, que valemos tanto como vos), al respecte per part d’aquest als furs i Si no,
no.1 De fet, els virreis de Catalunya i d’Aragó, Velasco i Ibáñez de la Riva, van lamentar-se
del reduït marge de maniobra de què disposaven. Velasco, el 1704, es dolia que l’aprovació del Tribunal de Contrafaccions (una jurisdicció instituïda per garantir el respecte envers les Constitucions i altres drets de Catalunya) minvava substancialment l’autoritat reial
a Catalunya. Ibáñez de la Riva, un any més tard, feia una afirmació similar: en Aragón tiene
el Rey poco más que el nombre […] no tienen el Rey ni el virrey, aun con la Real Audiencia,
jurisdicción alguna para proceder de oficio ni prender a nadie.2
Les Constitucions, privilegis i altres drets eren, de fet, «drets formals» que protegien els
interessos dels residents en el territori i que limitaven el creixent poder reial i el seu sistema
fisco-financer. Eren uns drets amb flaire republicana, no en sentit antimonàrquic, sinó com
a una cultura política fonamentada en el pacte que vetllava pels interessos públics per damunt dels individuals. Uns drets col·lectius que, al cap i a la fi, responien a la qualitat essencial del constitucionalisme, assenyalada per Charles H. McIlwain: establien una limitació legal del govern i eren l’antítesi del govern arbitrari.3 Aquesta caracterització genèrica
no obvia, naturalment, la realitat d’una societat estamental fonamentada en el privilegi ni
la confrontació d’interessos socials per dessota el paraigua constitucional. Però és evident
que el model de monarquia limitada vigent a la Corona d’Aragó va ser considerat un refe1. R. E. Giesey, If Not, Not. The Oath of the Aragonese and the Legendary Laws of Sobrarbe, Princeton University Press, Princeton, 1968, p. 247.
2. Ministère des Affaires Étrangères, París. Correspondance Politique, Espagne, 143, 7-6-1704; J.M. Iñurritegui. «1707: la
fidelidad y los derechos», a P. Fernández Albaladejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo
XVIII. Marcial Pons, Casa de Velázquez, Madrid, 2001, p. 245-302 (la referència és a les p. 261-262).
3. C. H. McIlwain. Costituzionalismo antico e moderno, a cura di N. Matteucci, Il Mulino, Bolònia, 1990 (reedició de l’obra
publicada el 1947), p. 44.
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rent per pensadors d’òptiques tan distintes com el jesuïta Juan de Mariana o l’holandès
Baruch Spinoza.
Ben entès, la conclusió reeixida de les Corts de 1701 i de 1705 posa de manifest l’existència d’un constitucionalisme viu, capaç de recuperar terreny perdut i, fins i tot, d’eixamplar-lo considerablement, després de la retallada que va patir acabada la guerra dels Segadors i de l’erosió soferta pel sistema a conseqüència de la manca de Corts concloses
durant un segle, com ha explicat Eva Serra.4 Alhora, aquests resultats esdevenen un bon indicador dels lligams estrets que hi havia entre Constitucions i societat, lluny d’haver-se
convertit, aquestes, en un marc jurídic desfasat. Només cal comparar el caràcter distint de
les Constitucions i capítols de Cort aprovades el 1599 amb les de 1701-1702 i, assenyaladament, amb les de 1705-1706, per constatar l’esforç per posar les lleis al dia, d’acord amb
les demandes d’una societat que experimentava evidents canvis econòmics i socials: impuls
del negoci de l’aiguardent, de la producció tèxtil i del comerç; mesures per fer efectiu el
compliment de la llei i limitar el poder reial, per frenar la corrupció en les institucions i per
intensificar el control dels ministres i els oficials.
Una primera ullada comparativa entre les dues Corts dóna un balanç significatiu: si en
les de 1702 van ser aprovades un total de 96 constitucions i capítols de Cort, en les de 1706
ho van ser 64 constitucions i 118 capítols i actes de Cort. De fet, la majoria d’aquestes disposicions recullen, en essència, les de 1702, però les precisen o les perfeccionen. I el més
remarcable és que s’extremen les mesures que tendeixen a reforçar el control de l’actuació
dels ministres reials, a preservar el compliment de la llei i a garantir la llibertat civil: que els
diputats, consellers municipals i funcionaris no poguessin ser processats o detinguts pels
ministres reials, que la correspondència no fos violada, legalitzava la Conferència dels Comuns, donava garanties processals als inculpats, etc. De fet, podem concloure que a les
Corts de 1705-1706 va tenir lloc la cristal·lització de les idees de l’austriacisme, tant en
l’àmbit econòmic com el polític. Encara més: podem dir amb Josep Fontana, que les Constitucions de Catalunya avançaven amb pas ferm cap a la modernitat. És a dir, que en el moment que van ser abolides per Felip V, es trobaven en el camí que podia evolucionar cap a
l’establiment d’un sistema que garantís els contractes polítics, lluny de ser un anacronisme
passadista.5
Per tal de valorar adequadament la significació política d’aquest desenvolupament institucional, cal contextualitzar-lo a l’Europa moderna. Michael Graves, en el seu llibre sobre
els parlaments, ha sistematitzat el complex univers de la representació estamental, un món
que va patir l’embat de l’absolutisme triomfant en el continent. Entre els trets més rellevants dels parlaments més sòlids i actius, assenyala el dret de consentir i de controlar la fiscalitat reial –i de fer la recaptació–, la capacitat de legislar, de presentar greuges abans de
l’aprovació del donatiu al rei en Corts i el fet de disposar d’un organisme de representació
permanent. Doncs bé: a Catalunya aquests quatre components formen part de les atribucions de les Corts i de la Diputació del General, amb unes competències notablement superiors a les de les Corts de Castella, dels Estats Generals de França i, no cal dir-ho, dels Estats provincials de la monarquia veïna.6 I, pel que fa a la Diputació, poques institucions
europees similars van gaudir d’un nivell tan gran d’atribucions, llevat dels Estats Provincials dels Països Baixos.7
Per la seva part, l’historiador Peter Blickle en el seu intent per explicar la consolidació
4. E. Serra. «El pas de rosca en el camí de l’austriacisme», a J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Eumo Editorial,
Vic, 2001, p. 71-103.
5. J. Fontana. «La guerra de Successió i les Constitucions de Catalunya: una proposta interpretativa», a J. Albareda (ed.), Del
patriotisme al catalanisme, Eumo Editorial, Vic, 2001, p. 13-29 (la referència és de la p. 29).
6. M. A. R. Graves. The Parliaments of Early Modern Europe, Longman, Londres, 2001.
7. X. Gil. «Parliamentary life in the Crown of Aragon: Cortes, Juntas de Brazos, and other Corporate Bodies», Journal of
Early Modern History, Brill, Leiden, 2002, p. 362-395.
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de l’Estat modern des de baix, és a dir, gràcies a la participació de l’home comú, ha situat
en els termes adequats aquell fenomen polític i social carregat de futur: els contractes polítics cap a la creació del govern de la llei no significaven només protegir els privilegis de
l’aristocràcia i del clergat, sinó, sobretot, garantir l’estatus jurídic dels individus, preservar
la propietat enfront de les taxes i vincular la legislació al consens parlamentari. Vol dir
que el poder que recolzava, fins aleshores, en la noblesa i la tradició dinàstica s’ha complementat amb un altre poder basat en la llei i l’ordre. En aquest sentit, doncs, l’actual
parlamentarisme és hereu d’aquell vell ordre representatiu, desenvolupat mitjançant el
sistema de partits polítics i el sufragi universal, en la mesura que va encetar el camí a la representació de la gent comuna i a la legislació basada en el respecte a les lleis de la comunitat.8
Tanmateix, com sabem, Felip V, afavorit per l’abandó dels aliats i amb el suport inestimable del rei de França guanyà la guerra, abolí les institucions de govern de Catalunya i
imposà la Nova Planta. Amb raó, doncs, Víctor Ferro ha pogut concloure que «les institucions de Catalunya no es neuliren amb el pas del temps ni s’apagaren amb l’absència dels
sobirans. Tampoc no s’enrunaren per l’acció de les forces internes que les haguessin minades i dutes al col·lapse, sinó que caigueren derrotades pel pes superior de les armes estrangeres».9

La Diputació del General i l’acompliment de les seves funcions
En aquest context polític i social, quin paper va tenir la Generalitat? En quina mesura el
Dietari resulta una eina útil per conèixer millor la dinàmica tan interna com externa de la
Diputació? La seva lectura pot ser tot un repte per al lector poc avesat a navegar entre el
complicat món institucional de la Barcelona de principis del segle XVIII. Però a mesura que
avancem ens adonem com, més enllà d’explicar la història d’una institució, el Dietari esdevé un testimoni excepcional d’un moment històric. Certament, la Generalitat és la nau des
de la qual contemplem tota aquesta realitat social, política i econòmica. La seva actuació i
els quefers quotidians omplen la major part de les planes del volum. Però a través del tràfec
diari de síndics, bolles, advocats, novenes, diputats i consellers podem veure dibuixats els
contorns d’altres realitats: les relacions amb la monarquia, els saraus organitzats en honor
de la vinguda de la reina, les discussions entre els comuns per ocupar un determinat lloc en
la processó, la delinqüència..., tot un seguit de fets i històries menudes que ens apropen a
una època i a una gent.
El Dietari reflecteix que, en el dia a dia de la institució, el règim econòmic esdevé una de
les qüestions primordials. No podia ser d’altra manera: des dels seus orígens, creada per recollir el donatiu de les Corts, la Generalitat anà assolint cada vegada més competències
econòmiques en la gestió de diferents impostos, els més importants dels quals eren els de la
Bolla, el de la moneda i el d’entrades i sortides de les mercaderies.10 A tot aquest seguit de
recursos s’afegí la creació de nombrosos censals. La migradesa de la hisenda reial a Catalunya fins al segle XVI va deixar pas a una creixent intervenció a la segona meitat del XVII
que es traduí en un endeutament progressiu de la Diputació.11 La Diputació tenia un cos
8. P. Blickle.«Representing the «common man» in old European parliaments», a J. Sobrequés (coord.), Actes del 53è Congrés
de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions representatives i parlamentàries, volum I, Parlament
de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 2005, p. 117-132.
9. V. Ferro. El Dret Públic Català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Eumo Editorial, Vic, 1987, p.
450.
10. A aquests drets s’afegiren a partir de les Corts de 1701-1702 el de la Nova Ampra i, a les Corts de 1705-1706, el del 10%
sobre el vi i altres productes d’importació.
11. E. B. Hernández. Fiscalismo y finanzas en la Cataluña moderna, Taller de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos,
Barcelona, 2003; E. Serra. «El pas de rosca …» p. 82-93.
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de funcionaris repartits per tota la geografia amb la missió principal de recollir el donatiu i
altres drets.12 Així, juntament amb la gestió dels censals amb el Monestir del Carme13 o el
de Valldonzella,14 per posar només dos exemples, trobem la Generalitat pagant el manteniment de les cases de les diputacions locals de Tortosa,15 del procurador fiscal de Tarragona,16 la reedificació de les duanes de Palamós17 o la fortificació de Girona.18 Per les planes
del Dietari, desfilen tota una llarga llista de diferents «officials mecànics» que treballen pel
General: courers, ferrers, fusters, candelers, llibreters, escultors, capsers, estampers, hortolans, gerrers, pintors, vidriers, corders, daguers, esparters, passamaners, sombrerers… Escampats pel territori, els seus representants juren el càrrec, perceben el seu sou, visuren la
feina dels oficials, informen del treball realitzat.
Però l’àmbit d’actuació més important del General, del qual procedien bona part dels
seus ingressos, era l’arrendament de la bolla i el cobrament dels drets d’entrades i eixides
de les mercaderies. Periòdicament, fins i tot en temps de guerra, els oficials de la Generalitat feien cap a la casa de la Bolla a fer la subhasta.19 Aquí trobem repetides les mateixes
problemàtiques que Jaume Dantí i Josep M. Torras constataven per als períodes anteriors, com ara la pròrroga de la subhasta perquè «no se ha trobat ningú que la acceptés».20 En altres ocasions, la Diputació s’ha de conformar amb un preu molt més baix del
que hagués desitjat, com és el cas de la bolla de Tarragona subhastada per 19.000 lliures
per «no haber trobat que major que dita oferís».21 I sovint, havia d’entrar en el joc la negociació. La bolla de Barcelona es subhastava el 20 de juliol de 1707 a 72.000 lliures,
però després de diverses pròrrogues el preu es va reduir a 60.000 lliures.22 En altres moments, els aspirants a l’arrendament són tants que fins i tot demanen la bolla abans que el
subhastador digui el preu: «succehir que al voler publicar la dita [bolla] y al publicar la
paraula “qui” Joseph Serra, forner de la present ciutat, digué “mia”. Y passant avant dit
corredor, així com publicà las paraulas “dotze mil lliuras”, lo mateix Serra li torna a dir
“mia” y al acabar de publicar els axaus, J. Roig li digué: “mia”.23 La situació constant de
guerra en què es va veure immers el Principat, especialment durant el regnat de Carles
III l’Arxiduc, afectà els interessos dels arrendadors, els quals, com és el cas dels de l’Empordà, de Tarragona o de Girona, no deixaren de protestar pels danys que ocasionà a l’arrendament.24
L’inventari dels fraus comesos que es feia a finals de mes era una altra de les funcions en
les quals els diputats actuaven escrupolosament.25 És freqüent trobar en el Dietari exemples d’aquestes pràctiques mercantils il·legals. Com ara quan els oficials del General descobriren a principis de febrer de 1702, que «per lo Portal Nou ab un cotxe molt entrada la
nit, y casi a mitja nit, se entraren mercaderies» que «gastant-se lo nom que de que era per
sa magestat, no havian pagat cosa de dret.26 En d’altres ocasions, el frau comès era la venda
de productes estancats, com el tabac. L’onze de juny de 1707 la Diputació denunciava que
12. Miquel Pérez Latre ha calculat que el 1500 la Diputació devia tenir uns 1.500 oficials. «L’arrelament de la Diputació del
General. Pàtria i vertebració política a finals del cinc-cents», a J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Eumo Editorial., Vic, 2001, p. 31-50 (la referència és a la p. 34).
13. Dietaris…, vol. X, 3 de juny de 1702.
14. Dietaris…, vol. X, 22 d’agost de 1703.
15. Dietaris…, vol. X, 24 de gener.
16. Dietaris…, vol. X, 4 de juny de 1704.
17. Dietaris…, vol. X, 15 de març de 1705.
18. Dietaris…, vol. X, 22 d’octubre de 1706.
19. Cf. Dietaris…, vol. X, 14 d’agost de 1713.
20. Dietaris…, vol. X, 26 de maig de 1706. Altres exemples es poden trobar el 8 de juliol de 1707 o el 21 de juny de 1713.
21. Dietaris…, vol. X, 23 de febrer de 1708.
22. Cf. Dietaris…, vol. X, 29 d’agost de 1707 i 3 de setembre de 1707.
23. Dietaris…, vol. X, 28 de novembre de 1707.
24. Cf. Dietaris…, vol. X, 31 d’octubre de 1707, 10 d’octubre de 1708 i 22 de gener de 1709.
25. Solament en èpoques de guerra es va deixar de dur a terme aquesta missió, com ara durant el setge de 1705. Cf. Dietaris…, vol. X, 30 de setembre de 1705.
26. Dietaris…, vol. X, 16 de febrer de 1702.
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«havia tingut notícia que alguns moros de la galera [la galera del Comte de Santa Cruz] venian públicament tabaco en la platja del mar de la present ciutat lo que és contra lo disposat en la última cort».27 Si bé el control s’estenia als exèrcits reials i, de forma quasi implacable als vaixells francesos, es feia extensiu a comerciants d’arreu, com és el cas d’uns
mariners de «dos galeras de sa santedat».28 En el cas d’una barca napolitana la visita i la inspecció s’allargà tres dies.29
Però en el terreny econòmic, la qüestió que provocà més topades entre la Generalitat i
l’autoritat reial va ser el del pagament dels drets d’entrades i sortides de les mercaderies.
Darrere d’aquesta qüestió s’amaga l’entrada massiva de productes francesos al Principat,
combatuda, amb tots els mitjans de què disposava, per la Generalitat.30 El Dietari dóna fe
del rigor dels diputats a l’hora de reclamar els seus drets. El 14 de setembre de 1701 els
trobem protestant al virrei demanant «la més prompta y effectiva providència per a què
cessen los fraus».31 Uns mesos més tard, l’11 d’octubre, sorgia un greu conflicte amb el
monarca per la descoberta al monestir de Nostra Senyora de Montserrat de teles que no
havien satisfet els drets, algunes de les quals pertanyien al rei.32 El conflicte s’agreujà en negar-se els diputats a retornar les robes al monarca, tot exigint el pagament. Les Corts, concloses el 1702, van reclamar-lo al rei.33 A la fi, la renúncia de l’arrendador de la bolla a la
darreria de març d’aquell any, va propiciar el canvi d’actitud per part de la Diputació, la
qual accedí a retornar les teles no sense exigir a Felip V que «de aquí al devant no se fassa
impediment al procehir a les aprensions dels géneros de que no hagen satisfet los drets de
la Generalitat».34 La persistència d’aquesta mena de col·lisions va fer que al febrer de 1702,
juntament amb protestes pels allotjaments, la Generalitat advertís sobre el «notori prejudici al arrendatari» que causen els fraus, i que vinculés les seves conseqüències a l’èxit en la recollida del donatiu.35
Paral·lelament, les queixes de Felip V pel registre d’embarcacions franceses i genoveses,
les quals van patir continuades visites dels diputats, sense que les autoritats reials poguessin
impedir-les, van constituir un altre front de tensions.36 De fet la sospita de contraban de les
embarcacions franceses no era pas infundada, com ho demostra la inspecció d’un gànguil
d’aquesta nacionalitat a finals d’agost de 1703. En aquella ocasió els diputats demanaren
20 fusellers al virrei per fer efectiu el control de l’embarcació, però no aconseguiren evitar que el vaixell llancés «lo càrrech antes de donar lo manifest». La insistència dels diputats
en la inspecció va ser tanta, que el síndic «era conferit tres vegades diferents, ço és als VI,
VIII, y tres quarts de las nou horas de la matinada, ab lo excelentíssim señor compta de
Palma. En ninguna de las quals ocasions pogué parlar-li per estar en lo llit reposant».37 Davant d’aquesta pressió no és estrany que Felip V s’avancés als esdeveniments tot informant
els diputats de l’arribada de teixits per a la corona i per a les tropes demanant-los que els
deixessin passar libremente y sin embarazo ni paga de derecho alguno.38 D’aquest control tampoc se’n lliurà Carles III. Sota el seu govern trobem protestes perquè els anglesos han ocu27. Dietaris…, vol. X, 11 de juny de 1707.
28. Dietaris…, vol. X, 11 d’agost de 1711.
29. Dietaris…, vol. X, 3 d’abril de 1705 i s.
30. Tal com ha remarcat Jaume Dantí, aquesta era l’altra gran font d’ingressos d’una Generalitat que a finals del segle XVII
estava ben endeutada. «Pròleg», Dietaris..., vol. VIII, p. XXIII.
31. Dietaris…, vol. X, 14 de setembre de 1701.
32. Cf. Dietaris…, vol. X, 11 d’octubre de 1701.
33. Cf. Dietaris…, vol. X, 14 de novembre de 1701.
34. Dietaris…, vol. X, 5 d’abril de 1702. El mateix conflicte es produirà el 23 de novembre de 1702.
35. Cf. Dietaris…, vol. X, 16 de febrer de 1702.
36. Cf. Dietaris…, vol. X, 2 de juliol de 1703, 16 d’agost de 1703, 12 de novembre de 1703, 21 de juliol de 1704 i 19 de gener de 1705. Vegeu: J. Albareda. «L’austriacisme: una visió alternativa: del projecte de 1705 a l’exili», a R. Grau (coord.), El
segle de l’absolutisme, 1714-1808, Institut de Cultura, Arxiu Històric de la Ciutat, Barcelona, 2002, p. 23-50.
37. Dietaris…, vol. X, 30 d’agost de 1703.
38. Dietaris…, vol. X, 13 de setembre de 1704. En relació amb aquesta mena de peticions vegeu els dies 5 de desembre de
1702, 25 d’agost de 1703 o el 13 de setembre de 1704.
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pat la duana de Tarragona o per exigir el pagament dels drets de bolla dels vestits per les
tropes.39
La Diputació no es va limitar a exigir el pagament de les entrades i eixides i el de la bolla.
La recuperació de la contribució de la Nova Ampra, que gravava les cartes, el joc, la seda i
alguns productes militars, de la qual va ser desposseïda el 1652, va consolidar la seva capacitat recaptadora. El dret, que suposava una font d’ingressos prou important, va ser una de
les fites aconseguides durant les Corts de 1701-1702, però la veritat és que a l’hora de fer
efectiva la cessió, el govern de Felip V va posar-hi totes les traves possibles. Tot i que
les primeres demandes daten de juliol de 1702,40 no és fins al maig que arriba l’ordre de
cessió. Aleshores sorgiren noves contrarietats, que les demandes de la Generalitat de novembre de 1703 i de maig de 1704 no aconseguiren de solventar.41 El cas és que l’arribada
del setge aliat de 1705 va impedir la posada en marxa d’un dret que Felip V va ser incapaç
de cedir en tres anys. En canvi, Carles III l’Arxiduc va mostrar un tarannà ben diferent després que les Corts de 1705-1706 renovessin la concessió. Si les Corts es tancaven l’1 d’abril, el 6 de juny ja trobem els diputats parlant-ne i ja hi havia un arrendatari nomenat: Joan
Gispert.42 Durant els anys següents, la gestió del dret de Nova Ampra assolí la normalitat
dintre les activitats econòmiques de la Generalitat. Era tot un signe que alguna cosa havia
canviat a Catalunya a partir d’octubre de 1705.
En termes generals, la impressió que es desprèn de la lectura del Dietari és que la Diputació no cedí en l’observança del compliment de la llei. Encara més: la renovació legislativa
que va tenir lloc a les Corts de 1701 i 1705 va envalentir els diputats. És obvi que les dues
convocatòries havien consolidat un nou marc legal i que la Diputació es va aplicar amb totes les seves forces a fer efectiva la normativa aprovada. Així, concloses les Corts el gener de
1702, al maig del mateix any la Diputació reclamava l’aplicació d’alguns dels capítols aprovats, com ara el que fixava el salari dels escrivans, sobre l’arxiu reial, el tribunal de Contrafaccions, la Nova Ampra, l’estampació de les Constitucions o l’estanc del tabac.43 Més tard
la trobarem demanant que els forasters no puguin obtenir beneficis eclesiàstics, escrivint als
cònsols estrangers sobre les excepcions fiscals de les embarcacions catalanes, exigint l’expulsió dels gitanos, la formació de la companyia Nàutica i la creació del port franc de Barcelona.44 Una preocupació que és idèntica a la que va mostrar la Generalitat a les següents
Corts, concloses l’abril de 1706. Al juny tornaven a reclamar la Nova Ampra i la impressió
de les Constitucions. A aquests objectius se n’hi afegiren d’altres, com la revisió dels llibres
del General, la formació de l’Arxiu Reial o la demanda per a catalans de les places vacants
dels Consells de Mallorca i Milà.45 La llista, que podria ser més llarga, demostra l’existència
d’una preocupació efectiva per part dels diputats per executar fins a l’última lletra la legislació aprovada, fos qui fos el monarca que governés.
El Dietari posa de manifest, també, que la Diputació defensava els drets individuals, d’acord amb la llei. En els volums anteriors es constata que durant la segona meitat del segle
XVII, «l’actuació de la Generalitat adquireix un nítid perfil de salvaguarda dels drets individuals (…). En aquestes ocasions la Generalitat no es cansava d’invocar la vigència de la

39. Cf. Dietaris…, vol. X, 22 de desembre de 1707 i 20 de febrer de 1709.
40. El 29 de setembre de 1702 i el 17 de febrer de 1703 hi hagué noves protestes.
41. Cf. Dietaris…, vol. X, 3 de novembre de 1703, 13 de maig de 1704 i 9 de juliol de 1704.
42. Dietaris…, vol. X, 6 de juny de 1706.
43. Cf. Dietaris…, vol. X, 2-15 de maig de 1702.
44. Dietaris…, vol. X, 14 de juny de 1702, 17 d’octubre de 1702, 2 de març de 1703, 15 de setembre de 1703 i 21 d’octubre de 1703.
45. Cf. Dietaris…, vol. X, 7 de juny de 1706, 1 de setembre de 1706, 27 de novembre de 1706, 22 de desembre de 1706, 5
de setembre de 1707 i 12 de setembre de 1712. Sobre l’estampació de les Constitucions, vegeu: M. Bajet, «Les estampacions
de quaderns de Constitucions i altres actes de Cort (notes per al seu estudi)», a J. Sobraqués (coord.), Actes del 53è Congrés
de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries, I, Parlament de
Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 2005, p. 554-567.
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Constitució de l’observança».46 Casos com ara l’alliberament de la presó de Joan B. Cortada,
acusat de tenir pistoles, o la defensa dels jurats de Cornellà, també empresonats pel virrei
per no donar bagatge a un soldat,47 són il·lustratius d’aquesta preocupació. En algunes ocasions aquesta cura podia arribar a l’extrem de provocar autèntics xocs amb les institucions
reials i conduir a la demanda de l’obertura del Tribunal de Contrafaccions. Un exemple el
tenim en el cas de Salvador Cervera, auditor del General del Mar, per haver «condemnat a
açots a un català y a un habitant de est Principat.48 La Generalitat exigí l’obertura del Tribunal durant els mesos de novembre i gener sense que el president del tribunal fos capaç d’aturar la iniciativa. Finalment, el conflicte es va resoldre amb la revocació del càstig que Cervera havia imposat.49 Així mateix, l’actuació de la Generalitat aconseguí la revocació d’altres
actuacions com les del jutge del vescomte de Cabrera o la del jutge Fortunat Parrella.50
Certament, els anys compresos en aquest volum del Dietari es caracteritzen per una intensa conflictivitat política i institucional. Ja des de ben entrada la tardor de 1701 hi ha
protestes pels allotjaments, a les quals es van sumar, un cop acabades les Corts, les demandes de lliurament de les Constitucions aprovades i les protestes contra la designació de
Francesc Portell com a jutge reial. El 7 de setembre de 1702 la Diputació encomanava a
una novena l’anàlisi d’un grapat de temes pendents de solució: «los dels quindenis, secularització de la iglesia cathedral de Tortosa, los porths, jutges del breu, papers del protonotari, dret de la nova ampra y altres».51 A l’hivern van tenir lloc «la contrafacció del sello»,
«la contrafacció de la Capitania General» i el conflicte pel nomenament reial de Don Emmanuel de Santjust i Pagés com a canceller.52 I això, sense comptar que des del 30 d’octubre l’afer Arnold Jager (el comerciant i cònsol holandès que fou desterrat pel virrei, cosa
que provocà un seriós enfrontament entre els Comuns catalans i el comte de Palma) va
passar a primer pla. Però tot i les protestes la situació no millorava: els conflictes s’allargassaven sense tancar-se i n’apareixien de nous. El 4 de juny de 1703 s’iniciava el litigi per les
càtedres de filosofia de la Universitat,53 i durant la tardor assistim a tot un seguit de queixes
per part de les viles del Principat arran dels excessos comesos per les tropes. L’any 1704 no
fou pas millor. Pel febrer el virrei posava dificultats a la viabilitat de la Companyia Nàutica i
al llarg de l’any planen els maldecaps per la modificació del testament de Carles II i pel cas
d’Honorat Pallejà (conseller tercer suspès del càrrec pel Consell de Cent, al qual el virrei
Velasco rehabilità).54 El resultat final de tots aquests conflictes és ben desigual. Alguns es
van resoldre a favor de les institucions catalanes, com ara la revocació de l’expulsió de Jager, els empresonaments, les càtedres de filosofia o les reclamacions per percebre el pagament dels drets del General. Però en altres casos l’autoritat reial va fer prevaler els seus dictats, com en el conflicte sobre Honorat Pallejà, en la imposició de don Emmanuel Sanjust
com a canceller o en el fracàs del Tribunal de Contrafaccions. Independentment del seu resultat, però, veiem emergir una Diputació que vetlla vigorosament pel compliment de les
Constitucions, i aquest fet constitueix una novetat remarcable en relació amb les dècades
de la segona meitat del segle XVII. Podem parlar, doncs, en tots els sentits de represa del
constitucionalisme després de la reculada de 1652.

46. J.M. Torras Ribé. Pròleg…, p. XVII. Jaume Dantí, per la seva banda, afirma com «la incapacitat econòmica n’era un tret
molt decisiu» [de la Generalitat]. Pròleg…, p. XXIII.
47. Dietaris…, vol. X, 4 d’agost de 1701 i 22 de febrer de 1703.
48. Dietaris…, vol. X, 10 de novembre de 1711.
49. Dietaris…, vol. X, 15 de febrer de 1711.
50. Aquests conflictes es poden reseguir al Dietari... vol. X. El primer comença l’1 de març de 1708 i arriba fins l’abril de
1708, el segon va des del 5 de febrer de 1710 fins al 10 de novembre de 1710.
51. Dietaris…, vol. X, 6 de setembre de 1702.
52. Cf. Dietaris…, vol. X, 29 de novembre de 1702, 7 de desembre de 1702 i 22 de desembre de 1702.
53. Dietaris…, vol. X, 4 de juny de 1703.
54. J. Albareda. Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714). El dietari del convent de Santa Caterina i
les Memòries d’Honorat de Pallejà, Eumo Editorial, I.U.H.J.V.V., Vic, 2001.
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Dèiem, al començament, que aquest Dietari està emmarcat entre dues Corts, dos reis i
dues maneres de governar. La historiografia recent no ha cessat de debatre sobre la viabilitat de les opcions que cada rei representava i les seves pràctiques de govern.55 Quina va ser
l’actitud de les institucions catalanes a la vinguda del nou rei l’octubre de 1705? Es va produir una «domesticació» de les institucions i, per tant, una disminució de la conflictivitat?
El Dietari ens forneix elements d’anàlisi prou interessants: el novembre de 1705, un mes
després de la seva arribada, el rei demanava un préstec a la Diputació i un regiment de
1.000 homes. Resposta de la Diputació: el préstec no el podia concedir, però oferí un regiment de 500 homes. No sembla pas una rebuda entusiàstica. Al desembre el rei va fer un
decret pel qual anul·lava totes les mercès concedides per Felip V. El Braç Militar protestà,
la Ciutat de Barcelona ho va fer tímidament, la Diputació, en canvi, no va dir res. Després
es reuniren les Corts, aprovaren un nou marc legal i s’inicià tota la maquinària per posar en
marxa les Constitucions aprovades. Ben entès, el Dietari no fa altra cosa que confirmar la
impressió dels historiadors: la preeminència dels afers militars, la dinàmica infernal de la
guerra que presidí tothora el govern de Carles III, dificulta la valoració sobre si el seu govern fou realment més respectuós amb la legalitat constitucional que no pas el del Borbó.
La qüestió dels abusos comesos en els allotjaments que mai no havia deixat de ser present
durant el primer regnat de Felip V,56 adquireix ara un protagonisme desmesurat: Montbui,
Castelló d’Empúries, Vilafranca, Peralada, el Figueró57 van ser els primers municipis en
protestar, però no els únics. El 27 de febrer de 1708 la Diputació presentava al rei un llarg
memorial on recollia una llista dels abusos comesos en els últims temps, a la Seu d’Urgell,
Pons, Sanahuja, Tremp, Bellpuig i la Pobla, entre d’altres llocs. A la Seu d’Urgell, per
exemple, el coronel havia permès que no haviéndole dispensado aquel comun con lenya, por
no ser de estilo, permitió que sus soldados arrencasen vides, estacas y farinas que servian de resguardo a los jardines de varios particulares.58 També Tarragona, Roses, Cardona, Areny,
Sant Esteve de Palautordera i Montblanc, entre d’altres municipis, van patir el pes devastador d’un exèrcit aliat mancat de recursos.
Tanmateix, els problemes no es reduïen als allotjaments, sinó que també es devien a la
manca de grans, de terços i de diners en metàl·lic. Així, el juliol de 1707, Carles III demanava als Comuns que procuressin resguardar el gra «retirant-los dels paratges exposats a la
major contingència»,59 i aquests explicaven com les collites s’estaven perdent tant per culpa de l’enemic com pels abusos de les tropes: «malbaratats los [grans] del Ampurdan per lo
enemich los de Urgell per los recels transits y mal logros de las auxiliars tropas».60 De fet,
les peticions d’ajut que a partir de juny de 1710 van fer Calaf i Manresa tenien molt a veure amb el perill que l’enemic controlés les reserves de gra que hi havia en aquestes zones.
La falta de tropes serà una altra qüestió recorrent. La Diputació trigà molt a aixecar el seu
terç. Si la petició es feia al novembre de 1705, al maig de 1706 encara no el tenia format.61
Però, a més a més, el 5 de desembre el rei li demanà que convertís els sometents en tres re55. A manera orientativa vegeu: V. León. Carlos VI. El emperador que no pudo ser rey de España, Aguilar, Madrid, 2003; J.M.
Torras Ribé. La guerra de Successió i els setges de Barcelona, (1697-1714), Barcelona, Rafael Dalmau, editor, 1999 i també: Felip V contra Catalunya, Rafael Dalmau, editor, Barcelona, 2005; E. Lluch, L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramon
de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: teoria i acció austriacistes, Eumo Editorial, Vic, 2000, i del mateix autor: «El programa
polític de la Catalunya austriacista», a J. Albareda (ed.). Del patriotisme …, p. 129-167; R.M. Alabrús. Felip V i l’opinió dels
catalans, Pagès editors, Lleida, 2001; J. Albareda, Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (1700-1705), Vicens Vives, Barcelona, 1993, també: Catalunya en un conflicte europeu. Felip V i la pèrdua de les llibertats catalanes (1700-1714),
Edicions 62, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2001 i El «cas dels catalans». La conducta dels aliats arran de la guerra de
Successió (1705-1742), Fundació Noguera, Barcelona, 2005.
56. Alguns exemples es poden trobar els dies 29 d’octubre de 1701, 30 d’agost de 1702 i el 26 de maig de 1705.
57. Cf. Dietaris…, vol. X, 23 de maig de 1706, 5 d’agost de 1706, 15 d’abril de 1707, 4 i 28 de setembre de 1707 i 22 de
desembre de 1707.
58. Dietaris…, vol. X, 27 de febrer de 1708.
59. Dietaris…, vol. X, 30 de juliol de 1707.
60. Dietaris…, vol. X, 30 de juliol de 1707.
61. Dietaris…, vol. X, 19 de maig de 1706.
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giments,62 la qual cosa va donar pas a un llarg procés i a l’entrada en escena d’una divuitena de la Diputació per tal d’articular la conversió i solucionar els problemes d’abastament,
pagament i nomenament d’oficials, ja que la falta de diner constituí un problema crònic
per Carles III l’Arxiduc. El 26 de maig de 1706 demanà un avançament del donatiu de les
Corts, una demanda que es repetia el desembre de 1707 i el març de 1710.63 Lògicament,
no resultava fàcil donar resposta positiva a tota aquesta allau de demandes i per això, el 3 de
juny de 1707, la Generalitat va fer una representació al rei on posava de manifest que les viles i ciutats de Catalunya no podien suportar alhora el pagament del donatiu, l’aixecament
del somatent i la conversió d’aquest en un terç.64 A més, cal afegir que la necessitat va
forçar el rei a demanar als Comuns, l’agost de 1707 i el març de 1709, que fabriquessin
moneda per tal de pagar les tropes.65
Encara que la qüestió militar adquireix un gran protagonisme al Dietari durant el regnat
de Carles III, aquest no va ser l’únic tema que ocasionà friccions amb el rei. Un cop acabades les Corts i passat el setge borbònic, la Generalitat recordava al monarca algunes de les
seves obligacions, com ara el decret sobre les insaculacions, la necessitat de reunir els Jutges de greuges i d’imprimir les Constitucions aprovades.66 Més tard, protestà perquè algunes persones cobraven el donatiu en nom del rei de manera fraudulenta i manifestà la seva
negativa a pagar el sou del virrei fins que la institució no hagués cobrat el dret de la Nova
Ampra.67 La situació es radicalitzà l’agost de 1708, quan Carles III demanà a la Diputació
que modifiqués els rals de vuit retallats i que emetés una nova moneda de menys valor. La
petició originà un greu conflicte en el qual els Comuns es van negar a obeir perquè «si se
donàs aument als reals de vuyt toriscats i resellats, (...) se destruihiria lo comers en tot lo
Principat, seguint-se de aquí lo iniquilar-se del tot».68 El rei demanà als Tres Comuns que
executessin el manament bo i expressant el seu convenciment que me daréis positiva respuesta, de si es vuestro ánimo de conformarse con mi acordado dictament en la más prompta y
efectiva execusión del referido medio.69 Però no va ser així. Els Comuns van cercar alternatives per solucionar les urgències econòmiques del rei, com ara recórrer a la venda de la plata de les esglésies. Finalment la Diputació proposà donar-li l’import de l’estanc del tabac i
un avançament del donatiu a canvi de no emprendre la reforma monetària.70 Per les mateixes dates sorgí una nova topada: una qüestió de jurisdicció sobre la coronela de la ciutat,
conflicte que s’allargà fins ben entrat 1708.71
Però aquest rosari d’incidents eren la punta d’iceberg d’un malestar institucional que
arribà al zenit el 20 de desembre de 1707. Aquell dia, seguint el consell emès per la Conferència dels Tres Comuns (una reunió de representants de la Generalitat, Consell de Cent
i Braç Militar, amb la finalitat d’assessorar-los en qüestions d’especial relleu polític, social,
econòmic o institucional), la Generalitat enviava a Carles III un llarg memorial on exposava alguns dels greuges acumulats des del començament del seu regnat:72 la condemna a
presó de persones injustament, con órdenes irregularmente distribuidas; els abusos comesos
en la insaculació de candidats, alguns dels quals lo han conseguido no por sus méritos sino por
62. Dietaris…, vol. X, 4 de setembre de 1706.
63. Dietaris…, vol. X, 17 de desembre de 1707 i 6 de març de 1710. Aquest últim era un donatiu voluntari de particulars, independent del donatiu de les Corts.
64. Dietaris…, vol. X, 3 de juny de 1707. De fet, ciutats com Montblanc, Terrassa o Vic havien expressat a la Generalitat la
seva incapacitat per reunir els soldats o els diners que els demanava. Cf. Dietaris…, vol. X, 1 de juny de 1707, 1 de setembre
de 1707 i 30 d’octubre de 1711.
65. Cf. Dietaris…, vol. X, 17 d’agost de 1707 i 9 de març de 1709.
66. Dietaris…, vol. X, 7 i 17 de juny de 1706.
67. Cf. Dietaris…, vol. X, 16 d’agost de 1706.
68. Dietaris…, vol. X, 2 de setembre de 1707.
69. Dietaris…, vol. X, 5 de setembre de 1707.
70. Cf. Dietaris…, vol. X, 21 de setembre de 1707.
71. El conflicte és complicat, ja que Carles III al gener concedí una patent als capitans de la coronela, sense que això aturés les
protestes. Una explicació més o menys senzilla de la problemàtica es pot trobar el dia 8 de febrer de 1708.
72. El memorial és comentat in extenso per Josep M Torras a La guerra de Successió..., p. 283 i s.
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sus medios; els privilegis concedits a algunes ciutats en perjudici d’altres llocs que es veien
obligats a allotjar més soldats; l’incompliment del retorn dels préstecs que li havien fet, els
quals hasta hoy se estan deviendo; els abusos dels assentistes, que per l’obtenció de grans no
escrupulean aprehenderlos a su discreción de las casas; les deficiències en l’aplicació de la justícia; les pèrdues de Lleida i l’Urgell.73 El febrer de 1709 la tensió reapareix perquè els mercaders de la Llotja de Barcelona pretenien obtenir el privilegi de militars, la qual cosa
atemptava contra la dignitat de la noblesa.74 Mesos després, el 30 de novembre, trobem la
intervenció de la Reial Audiència en un conflicte entre el Consell de Cent i Jeroni Alabau,
conseller quart, per la insaculació de mercaders que no estaven facultats en la bossa de la
Llotja. El jutge Fortunat Parrella posà una multa de 2.000 lliures als habilitadors i als consellers. El Consell de Cent demanà suport a la Diputació, la qual exigí, el febrer de 1710,
l’obertura del Tribunal de Contrafaccions, pretensió en la qual perseverà fins que aconseguí la total revocació de la multa.75 El següent moment crític el motivà la publicació de l’Epítome de Francesc Grases i Gralla l’estiu de 1711. El text, que posava un èmfasi especial en
les regalies del monarca a l’hora de legislar, provocà les ires dels defensors més constitucionalistes de l’austriacisme.76 El Dietari fa possible seguir amb cert detall el desenvolupament dels esdeveniments, des de les primeres protestes, passant per les reunions de la Conferència, fins a la condemna final del llibre i la multa a qui en tingués algun exemplar.77

La Generalitat i l’observança de les Constitucions
Quin paper va tenir la Diputació en la defensa de les Constitucions durant la primera dècada del segle XVIII? Certament, atesa la multitud de conflictes que es van acumular durant
aquells anys, la intensa implicació de la Diputació en la defensa de les seves atribucions i de
les Constitucions és fruit d’una represa del constitucionalisme, capaç d’encarar-se com no
ho havia fet en les dècades anteriors a les transgressions de la legalitat exercides pels monarques i els virreis. La lectura del Dietari avala aquesta hipòtesi de treball plantejada per
estudis recents. El punt d’inflexió decisiu en aquesta represa és, sens dubte, la conclusió de
les dues Corts i la conseqüent adaptació de la llei a les noves necessitats polítiques i socials,
a la vegada que es reforçava l’esperit pactista. Les consecucions de les dues Corts, posada
de manifest per Jaume Bartrolí, Eva Serra, Mònica González i més recentment per Joaquim Albareda,78 van crear un nou marc legal que retornava a les institucions catalanes les
atribucions que gaudien abans de 1652 i, fins i tot, les va ampliar significativament.
Una bona mostra de la importància que tenia per als diputats la legislació aprovada és la
pressió que exerciren per tal que els reis els lliuressin les Constitucions aprovades. Així, un
cop concloses les Corts de Felip V, el 14 de gener de 1702, al cap de dues setmanes, el 3 de
febrer, els diputats feien acte de presència a casa del protonotari per demanar que «entregassen las constitucions, capítols de cort i capítols de nou redrés».79 El 16 i el 17 tornaven
73. Dietaris…, vol. X, 20 de desembre de 1707.
74. Dietaris…, vol. X, 16 de febrer de 1709.
75. La revocació arribava el 10 de novembre de 1710. Una bona explicació del conflicte la proporciona el veredicte dels assessors de la Diputació del 3 d’abril de 1710.
76. Sobre l’Epítome, vegeu: R. M. Alabrús i R. García Cárcel. «L’afer Grases i la problemàtica constituicional catalana abans
de de la Guerra de Successió» Pedralbes, n. 13, vol. II, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1993, p. 557-564; J. Arrieta.
«L’antítesi pactisme-absolutisme durant la guerra de Successió a Catalunya», a J. Albareda (ed.), Del patriotisme…, p. 195128.
77. Cf. Dietaris…, vol. X, 21 de juny de 1711.
78. J. Bartrolí.«La Cort de 1701-1702: un camí truncat», Recerques, 9. Barcelona, Curial, 1979; E. Serra. «Les Corts de
1701-1702: la represa política a les vigílies de la guerra de Successió», L’Avenç, 206, Barcelona, 1996; M. Gonzalez. «Les
Corts Catalanes de 1705-1706», L’Avenç, 206, Barcelona, 1995.; J. Albareda. «Les Corts de 1701-1702 i 1705-1706. La represa del constitucionalisme», Constitucions, capítols i actes de Cort 1701-1702, 1705-1706, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2006 [Editorial Base, 2004] ;
79. Dietaris…, vol. X, 3 de febrer de 1702.
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a insistir perquè fos «quant antes, que sas senyorias [la Generalitat] ab tota puntualitat pagarian lo que per dita cort se havia destinat».80 Però el temps passava sense que hi hagués
cap novetat. L’ombra dels problemes que sorgiren arran de la impressió de les Constitucions aprovades a les Corts de 1599, tornava a planar sobre les institucions catalanes. Davant el retard, la Diputació, el 2 de març de 1702, amenaçà al Protonotari dient-li que «si
no manava entregar los dits despaigs [les Constitucions] quant antes, li seria precís valer-se
lo consistori de totas las diligencias que li serian permesas».81 Al cap de pocs mesos d’haver
jurat fidelitat al rei, la demanda no té el to d’una súplica sinó més aviat el d’una exigència.
El cert és que la pressió va tenir efectes, ja que els diputats rebien les Constitucions el 13 de
març.82 Amb Carles III l’Arxiduc va succeir una cosa semblant; de fet encara va trigar més a
fer imprimir les Constitucions.83 Una vegada rebudes les Constitucions, la Diputació les va
encomanar a una divuitena perquè hi donés el vist-i-plau, però el Consell de Cent va protestar pel capítol 105 relatiu al sobreseïment de lluïcions i del delmar en garba, aprovats el
1599. Es tractava d’una vella reivindicació antisenyorial. Si bé la divuitena hi donà el consentiment, la insistència de la ciutat de Barcelona va fer que Carles III l’Arxiduc suspengués la impressió.84 Aleshores, una comissió conjunta de la Diputació i del Consell de Cent
va arribar a un acord en virtut del qual la impressió havia d’incloure la protesta de la Ciutat
i del Braç sobre els referits capítols.
Sigui com sigui, cal matisar que, si bé l’observança de les Constitucions és el cavall de
batalla en les relacions amb el rei i els seus ministres, la Diputació i els Comuns no actuaven
sempre amb el mateix grau de contundència, en funció de la conjuntura, a part que, en
ocasions, divergien. En el cas de la impressió de les Constitucions aprovades per Carles III
podem veure com el Consell de Cent és més primmirat i exigent que no pas la Generalitat.
Un altre exemple: el maig de 1702 Felip V abandonà la península camí de Nàpols. En la
seva absència nomenà al cardenal Portocarrero com a màxima autoritat del Regne. La situació és una rèplica exacta del que havia succeït dos anys abans, just després de la mort de
Carles II.85 El 19 de maig de 1702 el Braç Militar feia arribar una representació a la Generalitat instant-la a defensar la legalitat i protestar per la nova fórmula de govern.86 Inicialment la Diputació al·legà que no pensava fer-ho, però les insistents demandes del Braç van
provocar que a l’agost acceptés debatre el tema en una junta d’advocats del Braç i la Diputació. La deliberació dels assessors arribava a la Generalitat el 5 de setembre i concloïa que
la nova fórmula suposava una novetat legislativa «y menos conformes al ús y observansa
platicadas en los llochtinents generals (…) però que regonexent-se lo real ànimo de sa magestat, Déu lo guarde, tant benignament inclinat a afavorir al Principat en la observança de
sas lleys (…) se aconseguiria de sa real clemència la explicació de sa real voluntat per obviar
qualsevol prejudici que se pogués recelar a las generals Constitucions».87 La Diputació va
consultar la decisió que calia prendre a una divuitena, però aquesta es mostrà dividida i no
arribà a cap acord.88 A més, es tractava d’una divuitena on, massa casualment, faltaven la
meitat dels membres per «malaltia o absència». En aquesta ocasió el Braç considerà que
80. Dietaris…, vol. X, 16 i 17 de febrer de 1702.
81. Dietaris…, vol. X, 2 de març de 1702.
82. De les Constitucions es va fer una primera edició de 4.000 exemplars i el 1704 se’n féu una segona edició.
83. Felip V trigà exactament 2 mesos, des del 14 de gener fins al 13 de març. Carles III, si comptem des de la finalització del
setge, el 12 de maig, trigà dos mesos i mig a imprimir-les (29 de juliol de 1706).
84. Cf. Dietaris…, vol. X, 15 de setembre de 1706. Sobre el conflicte, vegeu: E. Serra, «Ciutats i viles a Corts catalanes
(1563-1632): entorn de la força municipal parlamentària», XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, Publicacions de la
Universitat de Barcelona, Barcelona, 2003, III p. 873-900. També: N. Sales, De Tuïr a Catarroja. Estudis sobre institucions
catalanes i de la Corona d’Aragó (segles XV-XVII), Editorial Afers, Catarroja, 2002, p. 197-212.
85. Sobre el conflicte que es produí aleshores vegeu E. Martí.«Conflictivitat institucional: La Conferència dels Comuns de
novembre de 1700» Pedralbes, 23, vol II. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2003, p. 207-231.
86. Dietaris…, vol. X, 19 de maig de 1702.
87. Dietaris…, vol. X, 5 de setembre de 1702 (annex 228).
88. Cf. Dietaris…, vol. X, 5 de setembre de 1702.
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l’actuació de Felip V constituïa contrafacció. La reunió dels assessors dels dos Comuns va
admetre que el procediment era novedós però no gosà oposar-s’hi. Si el que justificava
aquella actitud cautel·losa era la confiança en les bones intencions del monarca, per què
aquesta confiança no es traduí, també, en un menor grau d’exigència a l’hora de reclamar
les Constitucions, o a l’hora d’exigir el compliment d’altres drets? El tema ressorgí el 10 de
juliol de 1713; el virrei Starhermberg i les forces imperials ja havien abandonat el Principat
i el dia anterior s’havia clos la Junta de Braços. Qui havia de governar aleshores? La Diputació cridà al Portantveus del General, i es va obrir per primera vegada la vicerègia en més
de cent anys (mecanisme que establia que en morir el monarca, automàticament cessaven
en el seu càrrec el virrei i la Reial Audiència i aleshores el Portantveus del General esdevenia
la màxima autoritat del Principat fins que el nou monarca jurava les Constitucions). Aquest
mecanisme, reclamat durant tot el segle XVII (especialment el 1626 i el 1701), sense que
s’arribés a aplicar, es posà a la pràctica quan a les Constitucions de Catalunya els quedava
poc més d’un any de vida.
Però segurament, l’aspecte que permet valorar millor el paper de la Generalitat en la defensa de les Constitucions és el de la vindicació de l’obertura del Tribunal de Contrafaccions.
Com hem apuntat abans, les Corts de 1701-1702 i de 1705-1706 van suposar la culminació
d’un llarg procés que conduïa a la supeditació de la monarquia i els seus oficials a la legalitat
paccionada.89 El Dietari permet resseguir amb força detall les dificultats amb què es va trobar la Diputació per posar en solfa el Tribunal i les traves i excuses de les autoritats reials. La
demanda d’obertura la trobem el 3 de juny de 170290 i ja de bon començament s’inicien els
problemes: primer, Jeroni Magarola, un dels jutges reials, es troba «desganat» i no hi pot assistir; després les pegues vindran per definir la forma en què s’ha de celebrar el jurament i per
la falta d’un manament exprés del rei per obrir-lo. Les protestes dels diputats al virrei, on posaven de manifest com del retard «se segueix notable prejudici a la cosa pública y universal
desconsuelo a tot lo Principat per no haver-hi ahont acudir per lo reparo judicial»,91 sembla
que van tenir efecte, ja que al cap de dotze dies la reina n’ordenava l’obertura. Tot i així, les
dificultats continuaren durant l’estiu i la tardor d’aquell any. L’única via possible era escriure
directament a Felip V, i així ho van fer els diputats en una llarga carta on exposaven el relat de
totes les dificultats que havien tingut i denunciaven la evidencia de las dilaciones que se procuravan a la execucion del Tribunal. A la carta no s’estaven de retreure que los ministros de vuestra magestad encaminan sus diligencias a frustar o al menos embarazar al Principado el logro
de los reales favores de vuestra magestad la observancia de las constituciones.92 Així les coses, el
25 de setembre s’obria el Tribunal de Contrafaccions. Però els entrebancs no s’acabaren perquè, entre altres raons, don Pere Oliver no volia assistir per «los justus impediments que li
acistian per a no poder entervenir ni acistir en dit tribunal per lo passar de més de LXXX
anys». La Diputació, davant d’una excusa tan feble no es plegà de braços i l’advertí que «si
esta tarda no acistia en lo dit Tribunal de Contrafaccions y no prestava son degut jurament li
comminava, en dit nom, las penas estatuhidas en la sobredita constitució XXXVI, és a saber,
que no’s deixarian concórrer en ninguna sort de la Diputació». Davant la comminació, Oliver va contestar resignat que «esta tarda acistiria en dit tribunal».93
Tanmateix, en tot el regnat de Felip V el Tribunal mai no va arribar a funcionar de forma
regular: la Diputació anava encetant cada vegada més causes de contrafacció i els jutges
89. M. González. «L’observança de les lleis a través dels processos de Corts: desde la constitució Poch Valria (1481) fins a la
creació del Tribunal de Contrafaccións», a J. Sobrequés (coord.), Actes del 53 è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions representatives i parlamentàries, volum I, Parlament de Catalunya, Museu d’Història de
Catalunya, Barcelona, 2005, p. 610-626. Vegeu també V. Ferro. El dret públic català…, p. 418-427.
90. Dietaris…, vol. X, 19 de juliol de 1702.
91. Dietaris…, vol. X, 19 de juliol de 1702.
92. Dietaris…, vol. X, 8 d’agost de 1702.
93. Dietaris…, vol. X, 24 d’octubre de 1702.
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al·legaven més i més excuses. Per retardar un veredicte sobre l’afer Jager els jutges van pretextar la falta de membres, problemes per definir les funcions de l’escrivà del tribunal i la
necessitat de renovar càrrecs. Tot i les contínues visites del síndic del General als jutges,
ben recollides al Dietari, la veritat és que es van escolar els sis primers mesos de 1703 sense que es produís el veredicte i, de fet, el que arribà abans fou la carta reial per la qual es suspenia l’expulsió de Jager, decisió que feia innecessària una sentència. Mentrestant s’acumulaven noves causes: sobre els notaris, sobre les càtedres de filosofia, sobre els escrivans,
sobre la Capitania General, etc. Per saber el resultat de la causa contra la Capitania General
la Generalitat va fer visites diàries als jutges, els quals van respondre que «no mortificàs fins
la setmana entrant la que tenia que venir lo senyor Pedro Oliver».94 Els problemes s’amuntegaven sense que arribessin les resolucions i en alguns moments el Tribunal semblava
mort per la seva manca d’operativitat. El 10 de novembre de 1704, els diputats, resignats,
escrivien al Consell de Cent per demanar-li una Conferència de dos Comuns sobre la manera de reactivar-lo. La Generalitat llistava «las causas que’s troban vertents en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, lo curs y continuació de las quals se troba detingut y embarassat».95 Entre elles es trobava la Capitania General, la de les Càtedres de filosofia, la
multa al Protector i al Conseller en Cap o el pagament a Emmanuel Sanjust.96 Algunes d’aquestes qüestions dataven de la primavera i de l’estiu de 1703. Si bé cal un estudi més profund sobre aquest tema cabdal, a la llum del que ens diu el Dietari tenim la sensació que,
en realitat, el Tribunal va ser un fracàs en temps de Felip V. Amb tot, sabem que va emetre
algunes sentències.97
No ens ha d’estranyar, per tant, que entre les fites que més s’han destacat de les Corts de
1705-1706 es trobi precisament la millora i la precisió del funcionament del Tribunal, de
manera que no es poguessin repetir ab aeterno les contínues dificultats passades. Ara bé: el
Dietari confirma com en termes pràctics, en el regnat de Carles III, el resultat va ser el mateix que en el de Felip V, si bé cal precisar que els afers pendents eren de menor gruix polític, a excepció feta de la denúncia dels abusos dels allotjaments presentada el novembre de
1712. El primer intent es produí el 10 de febrer de 1708 per denunciar les contrafaccions
fetes al batlle de Vilafranca pel jutge assessor d’Hostalric, Fèlix Fornés. La pressió de la Diputació en aquesta circumstància fou tan gran com la que exercí en temps de Felip V, i va
fer visites als jutges els dies 13, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 28 de febrer i 2 de març. La resposta que va obtenir és gairebé idèntica a la rebuda pel govern anterior: «que supuesto que los
dos dias seguents heran festa, que lo endemà de ellos, que seria lo die 27, se mortificàs en
tornar-se a conferir ab dit senyor canciller».98 Les gestions van continuar fins a l’estiu, moment en el qual Fornés va revocar totes les seves actuacions, cosa que feia innecessària una
deliberació del Tribunal.99 El mateix succeí amb la denúncia de les multes imposades pel
jutge Fortunat Parrella als habilitadors i consellers de la Ciutat per un assumpte de clientelisme polític. Entre novembre de 1709 i novembre de 1710 el Dietari dóna compte de
tota una sèrie de dilacions: indisposicions dels seus integrants, deficiències de forma en les
demandes presentades, falta de temps per tractar el temes, reunió d’assessors de les dues
bandes… De nou, la revocació de les multes estalvià el veredicte.100
Tornant al tema que ens interessa: la impressió que transmet el Dietari és que els dipu94. Dietaris…, vol. X, 22 d’agost de 1703.
95. Dietaris…, vol. X, 10 de novembre de 1704.
96. Cf. Dietaris…, vol. X, 10 de novembre de 1704 (annex 32).
97. Josep Capdeferro, amablement, ens ha informat de l’existència d’algunes sentències de 1703 (19 de juny i 1 d’agost) i de
1704 (25 de març i 1 d’abril) a l’Arxiu Històric Provincial de Girona, justament les mateixes que hem pogut localitzar a la Biblioteca de l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives (UPF).
98. Dietaris…, vol. X, 1 de març de 1708.
99. Dietaris…, vol. X, 23 d’agost de 1708.
100. Dietaris…, vol. X, 10 de novembre. Un any després la història es tornava a repetir amb Salvador Cervera. Cf.
Dietaris…, vol. X, 26 de març de 1712.
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tats van posar tots els mitjans que tenien al seu abast per fer del Tribunal de Contrafaccions
un instrument útil i eficaç en la defensa de les Constitucions. Veient les insistents demandes, les contínues consultes als assessors sobre el que havien de fer, la multitud de protestes
al virrei i al rei, les amenaces i el gran nombre de causes presentades, resulta difícil sostenir
que la Diputació va ser negligent en la defensa de la llei. Aquesta tenacitat reforça la impressió que en els primers anys del XVIII es produí un gir substancial en l’actitud de la institució en relació amb la segona meitat del segle XVII.
Alhora, el text dóna testimoni de les reticències dels dos reis a posar en marxa el Tribunal. La qüestió es complica quan veiem que alguns dels jutges que hi posen traves eren persones que s’havien destacat per la defensa de les Constitucions, com és el cas del regent
Calderó o de Cordelles, les quals devien assumir actituds més regalistes dintre de les files
de l’austriacisme. Ras i curt: el problema de fons rau en l’elevat poder atorgat al Tribunal.
Per molt bones paraules i bons desitjos que expressessin els monarques, a l’hora de la veritat, acceptar les sentències del Tribunal significava assumir que hi havia un poder a la Terra
que estava per sobre de la voluntat reial.
El Dietari també és útil per reseguir les relacions entre la Diputació i els dos monarques. Com és sabut, amb Felip V, les coses comencen bé. L’escrivà descriu amb tota mena
de detalls l’arribada del rei i les festes que es celebraren en el seu honor. En aquest ambient, no s’està d’assenyalar que, en sortir al balcó perquè el poble el veiés, hi havia «molta
alegria, regosijo y contento», la qual cosa mostrava «quant affecte y anamorats estaven los
ànimos de la nació cathalana acerca de son rey y senyor».101 Pocs dies després, el 13 de novembre, el rei es referia a la Diputació com a «hija de la lealtad catalana.102 Les festes per
la rebuda de la reina Maria Lluïsa de Savoia també són dignes de menció i és ben conegut
que Feliu de la Penya es refereix a les Constitucions de 1701-1702 com las mas favorables
que avía conseguido la Provincia, si bé no estalvia alguna cautel·la al respecte.103
Però el cert és que ben aviat la situació va començar a canviar. En tenim un bon exponent en la representació que la Generalitat va adreçar al rei el dia 8 d’agost de 1702. Com
hem explicat, li demanava l’obertura del Tribunal de Contrafaccions i el dret de Nova Ampra. Paga la pena llegir atentament la part final del memorial, on veiem un equilibrat joc de
paraules. Els diputats denuncien la desconfiansa que justamente ocasiona el ver que los ministros de vuestra magestad encaminan sus diligencias a frustar el compliment de la llei. En
aquest context, haviendo ohido algunas voces que no fue el real ánimo de vuestra magestad la
observancia de las constituciones, esforsando su inobservancia con rasones que con su misma
vulgaridad se desacreditan, els Diputats reafirmen la seva convicció que su real ánimo [el
del rei] es observar y mandar que inviolablemente se observen las constituciones y demas leyes
que con que vuestra magestad se ha servido honrar el Principado. Tot aquest joc de paraules
delicades, diferenciant la fidelitat al monarca de la crítica als seus ministres, canvia al final
de la representació, quan els diputats, com qui no vol la cosa, adverteixen que de la pretendida inobservancia [de les Constitucions] se podrian con fundamento recelar perjudiciales effectos a la tranquilidad pública, y que se intibiase aquel gustoso fervor con que sacando
fuersas de flaquesas de su misma imposibilidad, (…) se acude al cumplimiento del donativo
voluntario por la Corte general ofrecido a vuestra magestad.104 El missatge és clar: tot i les
transgressions de les Constitucions que s’estan produint per part dels ministres reials, la
Diputació vol creure que aquestes són alienes a la voluntat reial. Ara bé, adverteix: en cas
que no es redreci la situació es podien produir problemes en la recollida del donatiu. Si el
rei volia diners, calia que respectés la legislació aprovada a les Corts. Potser és casualitat,
101.
102.
103.
104.

Dietaris…, vol. X, 10 d’octubre de 1701.
Dietaris…, vol. X, 13 de novembre de 1701.
N. Feliu de la Peña. Anales de Cataluña, vol. 3. Barcelona, Rafel Figueró, 1709, p. 492. [Editorial Base, 1999]
Dietaris…, vol. X, 8 d’agost de 1702.
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però la veritat és que dos mesos després, el 18 d’octubre de 1702, la Generalitat comunicava al rei que no se ha podido remediar la necesidad de haver de oir un plasso atrasado la cobransa del donativo, i indirectament apunta com les universitats es troben tan atrabajadas
(…) con los passados alojamientos y malas cosechas que no les es possible adelantar tercia alguna, que parece necessario para no ir siempre atrasando un plazo o tercia de cobranza.105
Els canvis en les formes, però, ja havien començat abans. El conflicte del bagul amb peces de roba reial trobat al monestir de Montserrat, és un bon exemple d’aquesta nova dinàmica. En aquell moment, el març de 1702, el marquès de Rivas, davant la negativa dels diputats a obeir el manament reial, avisà que «devian procurar sas senyorias obeir la real
ordre de sa Magestad».106 Quan finalitzà el conflicte, perquè l’arrendador dels drets hi havia renunciat, els diputats mostraren amb claredat al rei que deixaven de percebre un dret
legítim, de manera que esta resignación, señor, no dudan los deputados la tendrá presente
vuestra magestad para favorecerles.107 Abans hem pogut veure com els enfrontaments amb
el monarca no van ser pocs. Al desembre d’aquell any els diputats es negaven a aixecar un
regiment al rei;108 al gener de l’any següent s’oposaven a la desinsaculació de tres persones.109 I a tot això cal afegir les contínues negatives a deixar d’inspeccionar els vaixells francesos i genovesos. L’actitud poc dòcil dels diputats no va passar inadvertida a Felip V, el
qual, l’octubre de 1703, recordà al virrei Palma, que vuestros antecesores tenían la mano con
essos deputados y otros a quien tocare para que no se cobren en derecho.110
Amb l’afer del conseller Honorat Pallejà, ja sota el virregnat de Velasco, el to dels diputats adreçat als oficials reials va ser més dur i arribà a expressions del tipus «vos manam i
diem».111 El gener de 1705 tant el Consell de Cent com la Generalitat van protestar per
l’empresonament de diverses persones. Velasco va respondre als diputats amb evasives: que
lo que no faria per la ciutat no ho faria per altre comú, per fer igual estimació de tots.112 Però
aquest recurs no era exclusiu de Velasco. La Diputació també sabia utilitzar-lo. En el conflicte sobre la modificació del testament de Carles II, la Conferència dels Tres Comuns havia aconsellat de fer una representació al rei en la qual li demanaven que, tot i la negativa a
obeir el manament de modificar el testament i de cosir en els dietaris el decret de modificació, «sia del real servey donar-se per servit del gran desig tenim los excel·lentíssims comuns
de posar en exequció lo real ordre a no haver-ho dificultat los reparos sobredits, y que en lo
ínterim se podria suspendre lo instar las sobreditas declaració».113
En temps de Velasco un enfrontament enllaçava amb l’altre, tal com demostra el Dietari:
l’enrariment de les relacions entre la Diputació i Felip V arribà a cotes insospitades. El 31 de
juliol de 1705, amb la Plana de Vic aixecada i la imminent arribada de la flota anglesa, el síndic de la Diputació presentava una súplica al virrei sostenint la innocència de Vic en l’aixecament, però Velasco va respondre «que si li y entregava com a síndich del General no podria
acceptar-ho. Emperò que si la y entregava com a particular, lo prendria y llegiria».114 El virrei es negà a reconèixer la intervenció de la Diputació en aquest afer. Poc després, el setge
aliat de setembre precipità els esdeveniments i s’inicià el regnat de Carles III l’Arxiduc.
Què va succeir amb Carles III? El tema no és fàcil d’abordar ja que, com hem dit, la dinàmica militar gairebé segrestà la política. Però el Dietari ens aporta algunes pistes aclaridores.
La rebuda inicial de Carles III va ser tímida: a la vegada que es festeja la seva entrada a Barce105.
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Dietaris…, vol. X, 12 d’octubre de 1702.
Dietaris…, vol. X, 31 de març de 1702.
Dietaris…, vol. X, 5 d’abril de 1702.
Dietaris…, vol. X, 27 de desembre de 1702.
Dietaris…, vol. X, 14 de gener de 1703.
Dietaris…, vol. X, 12 d’octubre de 1703 (annex 472).
Cf. Dietaris…, vol. X, 24 de juliol de 1704 (annex 684).
Dietaris…, vol. X, 12 de gener de 1705.
Dietaris…, vol. X, 21 de juliol de 1704 (annex 691).
Dietaris…, vol. X, 21 de juliol de 1705.

XXIII

lona, la Generalitat es mostra prudent i posa dificultats en l’aixecament del regiment i la concessió d’un préstec. Una primera ullada al conjunt del regnat mostra que, a diferència del
que va passar amb Felip V, el nombre de peticions que el rei va presentar als Comuns va ser
molt més gran, i la resposta d’aquests molt més generosa. Així, a banda del regiment, durant
aquells anys també els demanava que escrivissin al Sant Pare per aconseguir una butlla de la
Santa Croada,115 gent per treballar en qüestions d’intendència militar,116 la modificació dels
rals de vuit,117 la conversió del sometent en regiment,118 avançaments del donatiu,119 donatius per reforçar les defenses de Girona, Tarragona i Barcelona120 o que els diputats aixequessin la moral dels pobles de Catalunya en la lluita contra Felip V.121 A la majoria d’elles la Diputació va acabar donant un resposta afirmativa, tot i que en algunes l’acceptació final va
arribar després de considerables estira-i-arronses. Un dels exemples més clars d’aquest enfrontament va ser el conflicte pel Veedor General de l’exèrcit. En aquesta ocasió, davant l’oposició contundent de la Generalitat a la seva actuació, el rei va respondre que «serà de son
agrado que cessen los reparos que per part del consistori se havian ofert».122 Ja hem vist com
no van faltar motius de confrontació. Però podem observar que, a banda del fracàs en termes
pràctics del Tribunal, les institucions reials són les que en última instància solen fer-se enrere,
les quals acaben revocant les seves decisions. En aquest sentit, l’enfortiment de la Diputació
és un fet palpable. Però no solament això. També hi va haver qüestions de forma que semblen indicar que realment l’actitud de Carles III envers les Constitucions va ser sensiblement
diferent a la de Felip V. Així, el 2 d’octubre de 1707 eren inspeccionades robes del rei. El record dels greus conflictes que s’havien produït amb Felip V per aquest motiu era ben present
i per aquesta raó la Diputació informà Carles III sobre els justificats drets que tenia en aquest
àmbit. La resposta del rei és ben il·lustrativa del canvi: sabía muy bien que el consistorio en este
assumpto no havia faltado en nada a su real decoro, que sus officiales havian procedido según
las obligaciones de sus cargos.123 Un altre exemple rellevant: el 17 de maig de 1710, la Diputació, davant el coneixement dels tractats de pau que es discutien a l’Haia va demanar a Ramon
de Vilana Perlas que «se restituís lo comptat de Roselló y Conflent de forma que en la conclusió de la pau restàs aquell per lo rey nostre senyor».124 De fet, la Conferència de ministres
de Carles III de l’11 de juny de 1709 ja havia assumit aquesta reclamació.125 Havien passat
51 anys, però la reivindicació dels Comtats seguia viva.
Si tenim present l’actitud combativa de la Diputació a l’hora de reclamar els seus drets i
les deteriorades relacions amb Velasco, és significatiu que el primer document que podríem considerar de crítica al govern de Carles III l’Arxiduc, el ja citat memorial de desembre de 1707, hagués estat modificat a la baixa per la Diputació. En efecte, el Dietari recull
el primer esborrany de la representació que la Conferència dels Tres Comuns va enviar a la
Generalitat perque donés el seu parer al respecte. Doncs bé: els diputats van modificar alguns punts. Així, van considerar que s’havien de «dissimular» els mals efectes del control
desinsaculatori; que en relació amb la qüestió dels nombrosos préstecs no retornats «se podria omitir per que trobant-se sa magestat tant falt de medis, es difícil lo remey» i que també es podia suprimir el que «la justícia se executa a contemplacions».126 Els diputats, per
tant, opten per la prudència i la comprensió cap a Carles III l’Arxiduc. Una cosa semblant
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Dietaris…, vol. X, 29 de setembre de 1706.
Dietaris…, vol. X, 15 de juliol de 1707.
Dietaris…, vol. X, 17 d’agost de 1707.
Dietaris…, vol. X, 5 de desembre de 1706.
Dietaris…, vol. X, 17 de desembre de 1707.
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Dietaris…, vol. X, 12 de juny de 1709.
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Dietaris…, vol. X, 18 de maig de 1709.
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va succeir al cap de tres anys, el febrer de 1711. Davant la presència de tropes enemigues i
la desesperada situació del Principat, el Consell de Cent proposà que la Conferència redactés una representació per al rei exposant l’estat en què es trobava el país. El Braç militar hi
consentí però «anyadint ab tota suavitat a la representació lo que ha tan ben discorregut la
excel·lentíssima ciutat sobre lo punt dels serveys y donatius».127 El tema va ser traslladat a la
Conferència i la Diputació s’adherí a la proposta dels nobles.
La qüestió de l’Epítome és un exemple clar de com Carles III va procurar ser respectuós,
almenys formalment, amb les institucions, accedint a totes les peticions que li van fer sobre
la retirada dels exemplars impresos. Un tema com aquest, que podia haver estat objecte
d’una llarga batalla institucional, es va enllestir en només dos mesos. De problemes, certament, sempre n’hi va haver, com ara quan la Diputació es va negar, inicialment, a pagar els
dos enviats de Carles III a l’Haia el març de 1710,128 però la veritat és que si fem cas del
Dietari, Carles III va exhibir millor tacte polític amb les institucions catalanes que no pas
Felip V, cosa en la qual hi devien tenir a veure, ben segur, els consells dels seus assessors començant pel secretari d’Estat Ramon de Vilana Perlas. En aquest context, no ens ha d’estranyar que la Generalitat acceptés d’augmentar el contingut del seu regiment el 7 d’agost
de 1709, una concessió que possiblement hagués estat impensable amb el Borbó.129 Quan
el 6 de setembre de 1711 Carles III abandona Barcelona, el Dietari fa constar que «tant la
Diputació, com la noblesa i la ciutat la mantindrien [a sa Magestat] en eterna memòria».130
Una afirmació que, més enllà de la pura retòrica, sembla ben sentida.
A l’últim, a l’hora de valorar les relacions amb la Monarquia cal fer esment d’un tema
primordial sobre el qual el Dietari no ens aporta gaires novetats. Ens referim a les insaculacions. El seu control va constituir el cavall de batalla al llarg de tota la segona meitat del segle XVII, una pràctica decisiva per explicar la docilitat dels diputats i consellers després de
1652. Sabem que el retorn de les insaculacions va ser un dels principals obstacles per finalitzar les Corts de 1701-1702 i que la seva consecució a les Corts de 1705-1706 pot ser
considerada com un dels majors assoliments. El que resulta sorprenent és que si el control
del sistema insaculatori seguia aplicant-se eficaçment,131 com s’explica que la conflictivitat
institucional durant el primer govern de Felip V assolís les cotes màximes? Del que no hi ha
dubte és que el Borbó va exercir, i ben exercit, el seu dret. Però aleshores, i aquesta era la
novetat al nostre entendre, l’intervencionisme reial topava amb una resistència tenaç dels
Comuns. El març de 1702, els tres estaments ordenaven als diputats que no intervinguessin en cap qüestió sobre la insaculació de les places vacants «sots pena de privació de una
terça del vostre salari».132 El gener de 1703 el virrei Palma desinsaculava tres persones,
però la Diputació es negà a obeir.133 Es produiren noves intervencions el juliol i el desembre de 1704,134 moment en el qual ja s’havia enverinat l’afer Pallejà.135 Però el punt culminant va arribar amb les desinsaculacions de gener i febrer de 1705, que van afectar 18 persones, totes elles molt vinculades a la defensa de les Constitucions i que havien tingut un
paper clau en l’oposició a modificar el testament de Carles II.136 El decret es despatxà tan
127. Dietaris…, vol. X, 12 de febrer de 1711 (annex 165).
128. Dietaris…, vol. X, 14 de març de 1711.
129. Dietaris…, vol. X, 13 d’agost de 1709. Cal dir que els assessors de la Diputació finalment van desaconsellar l’augment
del regiment.
130. Dietaris…, vol. X, 6 d’octubre de 1711.
131. E. Serra. «Catalunya després del 1652: recompenses, censura i repressió», Pedralbes, 17, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1997, p. 191-216; J. M. Torras Ribé. «El control polític de les insaculacions del Consell de Cent de Barcelona (16521700)», Pedralbes, 13-I, Universitat de Barcelona, 1993, p. 457-468; F. Sánchez Marcos. Cataluña y el gobierno central tras
la Guerra de los Segadores (1652-1679), Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1983.
132. Dietaris…, vol. X, 6 de març de 1702.
133. Dietaris…, vol. X, 12 de gener de 1703.
134. Dietaris…, vol. X, 14 de juliol de 1704.
135. Dietaris…, vol. X, 5 de juliol de 1704.
136. Cf. Dietaris…, vol. X, 6 de gener de 1705, 6 i 7 de febrer de 1705.
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de pressa que es va desinsacular un tal «Josep Bòria i Gualba», personatge inexistent. Els
dies 6 i 7 arribava la rectificació: es referia a Ignasi Bòria i Gualba.137 Als mesos de juliol i
agost la tensió reapareixia. Els habilitadors, en paraules del monarca, havien intentado la
novedad de votar por escrutinio a los sujetos que fui servido nombrar para los lugares vacantes
en la casa de la Deputación. Efectivament, tot i que les desinsaculacions de l’hivern havien
tingut un bon efecte dissuasori, els diputats no cessaren d’exercir els seus drets i fins i tot
van posar en dubte la conveniència d’algunes de les persones insaculades pel rei. La reacció
de Felip V no es va fer esperar: en una llarga carta, rebuda el dia 18 d’agost, ordenava als
diputats que se execute lo que aora mando, referint-se a les insaculacions. Els retreia que argumentessin que consintian en dicha habilitación constriñidos de la necesidad y de obtemperar a los mandatos de mi lugar teniente, i que justifiquessin les seves actuacions con motivo
de ignorar los reales decretos que estan dados a este fin.138 Sens dubte, el capteniment dels diputats va ser agosarat en aquell context de creixent inestabilitat política. A la vista de la seva
indocilitat podem concloure que o bé el control insaculador havia deixat de resultar eficaç
o bé que s’havia arribat a un punt certament crític, sense retorn, de deteriorament de les
relacions entre les institucions reials i les del Principat.
Amb Carles III la cosa fou una mica diferent. A les Corts de 1705-1706 retornà el control
de les insaculacions, i el monarca es va reservar la censura de la primera insaculació. Però aquesta mesura no ens ha d’enlluernar. El control del personal que dirigia les institucions catalanes
era una peça clau per assolir l’estabilitat institucional i, en aquest sentit, cal reconèixer que el
rei va saber jugar molt bé les seves cartes. De fet, la preocupació pel control insaculatori va estar ben present des dels inicis del seu regnat. Abans de la seva entrada oficial a Barcelona, el
monarca ja havia demanat que se entreguen memoriales de todos los sujetos que se hallan insaculados en las bolsas de la Diputación.139 Poc després reinsaculava les persones que Velasco havia
desinsaculat. Les Corts s’obrien el 5 de desembre, però tres dies abans, la Diputació rebia un
decret del rei pel qual «declara per nul·las e inválidas totas y qualsevols alienacions, mercés,
gràcias y preheminencias, dignitats, immunitats, honrras, privilegis, (...) concedits per lo
duch de Anjou».140 La mesura constituïa una primera purga política que garantia l’assistència a les Corts de persones fidels i el control institucional en plena conjuntura bèl·lica, davant
la qual la Diputació no va protestar. La primera llista de noms desinsaculats va afectar unes
quatre-centes persones.141 La magnitud de la purga política és indiscutible i, aquesta vegada,
la Diputació va queixar-se en diverses ocasions per «alguns duptes y reparos acerca los reals
decrets de insiculació i desinsiculació».142 Les reclamacions van tenir com a resposta un nou
decret, el 4 de setembre de 1707, el qual modificava lleugerament la primera llista de persones desinsaculades. L’abast dels decrets va ser motiu de queixa en l’esborrany del llarg memorial dels Tres Comuns de desembre de 1707, on es critica com aquestes se han executado
más por empenyos o interesses que por razón, ajando a muchos buenos vassallos de vuestra magestad, excluyéndolos, e insiculando en las bolsas otros que lo han conseguido no por sus méritos si por
sus medios.143 Aquesta intervenció dràstica és explicable, en bona mesura, perquè aleshores
l’oposició a Carles III era molt feble. No oblidem que els principals filipistes havien abandonat Catalunya i que d’altres ho van fer entre 1706 i 1707. Durant els anys següents, més que
desinsaculacions, el que principalment trobem són reinsaculacions144 i l’únic moment de
137. Cal dir que les maniobres continuaren el 20 de març amb la desinsaculació de Pau Ignasi de Dalmases. Cf. Dietaris…,
vol. X, 20 de març de 1705.
138. Dietaris…, vol. X, 18 d’agost de 1705.
139. Dietaris…, vol. X, 16 d’octubre de 1706.
140. Dietaris…, vol. X, 24 de juliol de 1707.
141. Cf. Dietaris…, vol. X, 29 de juliol de 1706.
142. Dietaris…, vol. X, 10 i 23 d’agost de 1706.
143. Dietaris…, vol. X, 2 de desembre de 1707. El memorial pròpiament és de novembre, però la Diputació el presentà al rei
el desembre.
144. Cf. Dietaris…, vol. X, 30 de juliol de 1710.
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tensió seriós que es produí fou per la qüestió de les habilitacions dels mercaders que ja hem
esmentat. Vist globalment, sembla que Carles III, més enllà del respecte a les Constitucions
que exhibí a les Corts, va procurar que la primera purga fos suficientment àmplia per assegurar la fidelitat institucional en els anys següents.
Comptat i debatut, conclourem que cadascú feia el seu paper: els monarques maldaven
per enfortir les atribucions règies a fi de satisfer les seves apetències polítiques fins al punt
que els era possible d’assolir-les; el Comuns, no sempre unànimement, defensaven aferrissadament la parcel·la constitucional. Aquest joc d’equilibris, variable segons les conjuntures,
marca la pauta de la tensió entre reialisme i constitucionalisme. Amb tot, ens afanyem a introduir matisos: Carles III va ser més respectuós amb el quadre jurídico-institucional català,
tot i que va regnar en condicions molt adverses a causa de la guerra, que no pas Felip V durant la seva primera etapa, amb una pràctica de govern de tons reialistes molt més accentuats. Després de 1707, amb l’abolició dels furs d’Aragó i València, el seu reialisme esdevé,
inequívocament, absolutista.

La dinàmica interna de la Diputació
Enmig de la multitud d’obligacions econòmiques i polítiques de la Generalitat, el Dietari també ens permet copsar altres realitats que marquen el ritme vital de la Diputació i ens
ajuden a entendre millor el seu paper. Un primer aspecte que crida enormement l’atenció
és el gran protagonisme que tenen en el dia a dia de la institució les sisenes, les divuitenes i
les trentasisenes. Aquestes comissions assessores, de llarga tradició a Catalunya, aplegaven
persones dels tres estaments amb la missió d’aconsellar els diputats en qüestions de difícil
solució. De fet, gairebé no hi ha cap tema polític que no passi per les seves mans: des de la
novena per preparar les Corts de Felip V, passant pel conflicte de les teles trobades al monestir de Montserrat, per l’afer Jager, sobre el donatiu, sobre el somatent, sobre l’ordre a
les processons, sobre l’organització de l’arxiu reial, sobre el port franc... Seran aquestes
comissions les que sovint aconsellaran als diputats si han d’actuar en defensa de les Constitucions i reclamar l’obertura del Tribunal; sovint confeccionaran memorials, representacions, súpliques, que els diputats havien de presentar a la Reial Audiència, al virrei o al rei.
La seva existència ha estat poc estudiada i realment paga la pena d’aprofundir en el seu coneixement, perquè si bé la seva funció es limitava a assessorar, sovint influïen notablement
en la presa de decisions dels diputats.
Naturalment, també cal remarcar el protagonisme dels advocats i dels assessors. El Dietari està farcit de complicats i inacabables dictàmens d’uns i altres sobre la constitucionalitat d’una actuació o sobre els drets dels diputats. Personatges com Pau Romà, Ramon
Sans, Francesc Reig, Jacinto Dou, Josep Minguella, Josep Romaguera, Plàcido Copons o
Josep Cáncer, van desenvolupar un protagonisme ben destacat a l’hora de determinar les
actuacions de la Diputació en un o altre sentit. Van aconsellar a la Diputació que obeís en
la desinsaculació de tres persones el gener de 1703; van ser els principals promotors de totes les causes del Tribunal de Contrafaccions; els grans opositors al nomenament i als drets
d’Emmanuel de Sanjust com a canceller, etc. Normalment els diputats seguien el seu parer, però no sempre. Així, en l’afer Jager, els assessors van considerar que la Generalitat havia de presentar al virrei la protesta del Braç Militar, però els diputats «són estats de sentir
no déurer-se posar en execució (...) la narradora provisió en res no obstant lo vot donat per
dits assessors y advocat fiscal».145 En alguns temes més complicats, la consulta dels diputats
s’efectua amb cert temor que el consell dictamini en sentit contrari als seus desitjos, com
145. Dietaris…, vol. X, 1 de març de 1703.
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succeí en la problemàtica qüestió del capítol 105 de les Corts de 1705-1706. En aquella
ocasió, la consulta es féu deixant clar que era «sens lligar-se de mans» respecte a l’assumpció del dictamen. De manera semblant, els assessors van aconsellar als diputats que no paguessin els tres representants que Carles III volia enviar a l’Haia el març de 1711, però tot
i així els diputats van accedir a la petició reial.146
A la vegada, el Dietari esdevé una eina útil per endevinar les confrontacions internes de
la Generalitat, ja que sovint les decisions preses eren el resultat de notables discussions. Per
exemple, en el conflicte del segrest de les robes del monestir de Montserrat, aquest es va fer
tot i l’oposició de don Pere Planella.147 Encara és més il·lustratiu el problema derivat de
l’absència de Felip V el 1702 (era a Nàpols), i el nomenament del cardenal Portocarrero
per assumir les funcions de govern. El 5 de setembre de 1702, la divuitena encarregada de
tractar el tema es va veure incapaç d’orientar als diputats ja que «per diversitat de sentirs no
ha aconsellat cosa a sas senyorias».148 L’afer es va resoldre «després de haver obtingut moltíssimes juntes i llargas discussions sobre la subjecta matèria».149 En algunes ocasions el
Dietari especifica el vot de tots els diputats en una qüestió determinada, com pot ser el cas
de l’acceptació d’Emmanuel Senjust com a canceller o l’elecció de Climent de Solanell
com a coronel.150 Per resoldre aquest últim cas, davant la paritat en els vots, va caldre recórrer al sorteig.
Però potser el millor exemple per posar en evidència les divisions internes dins la Diputació és el contenciós per la creació del port franc sota el govern de Carles III. Aquest litigi va
ser especialment llarg, ja que va començar el 5 d’octubre de 1706 i no finalitzà fins el 24 de
maig de 1713. El Dietari exposa els entrebancs que sorgiren en la seva configuració i fa patent com les lluites polítiques internes podien impedir la posada en marxa de mecanismes
necessaris per revitalitzar l’economia. Simplificant el relat, podem dir que la Diputació encomanà la creació del port franc a una sisena, la qual s’encarregà de la construcció de la casa,
del nomenament dels seus oficials i de l’elaboració de les ordinacions. El procés va ser prou
lent, de tal manera que fins l’estiu de 1710 no va estar tot a punt. Aleshores els diputats van
traslladar al Consell de Cent els articles de les ordinacions que afectaven els seus interessos
per tal que aquest hi donés el vistiplau. La Ciutat no els va donar per bons. Però a deshora, quan ja s’havia fixat la data d’obertura del port i s’havien imprès les ordinacions, el Consell de Cent reclamà la totalitat de les ordinacions perquè considerà que n’hi havia algunes
que atemptaven contra els seus interessos. La reclamació de la ciutat de Barcelona encetà
una greu disputa, un enfrontament obert entre els diputats i oïdors d’una banda, amb els
membres de la sisena de l’altra. La causa del conflicte prové del fet que els diputats es negaven a tornar a enviar les ordinacions a la Ciutat i negociar de nou la normativa, mentre que
la sisena sí que n’era partidària. La situació s’embolicà el dia 11 d’octubre de 1710 quan,
reunits els diputats i oïdors amb la sisena, després de deliberar sobre la consulta de les ordinacions a altres organismes assessors de la Generalitat, «havent dit senyor diputat ecclesiàstich tocat la campaneta per fer entrar lo secretari a fi de que tocàs en el Dietari la resolució,
no han volgut ditas sinch personas de la junta donar lloch en això, ans bé se han alsat anantse’n en continent, antes de tenir lloch i temps de fer entrar dit secretari».151 L’enfrontament
entre la sisena i els diputats estava servit. A l’abril de 1711 es tornaren a reunir però no va
servir de res: els dos contendents s’acusaven mútuament de posar dificultats a l’obertura del
port, mentre que Carles III els urgia a posar-lo en funcionament. Finalment els diputats van
146. Cf. Dietaris…, vol. X, 4 de març de 1711.
147. Cf. Dietaris…, vol. X, 22 de març de 1702.
148. Cf. Dietaris…, vol. X, 5 de setembre de 1702.
149. Cf. Dietaris…, vol. X, 26 de setembre de 1702.
150. Cf. Dietaris…, vol. X, 22 d’octubre de 1702 i 25 d’abril de 1707.
151. Dietaris…, vol. X, 11 d’octubre de 1710. Quan parla de les cinc persones s’està referint a la sisena, ja que aquell dia hi
faltava un membre.
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cedir i acceptaren la revisió de les ordinacions pel Consell de Cent, el qual va donar-hi el
vistiplau. Al cap de moltes discussions es fixà com a data d’obertura el 27 de setembre de
1712, però noves protestes de la sisena van ajornar-la. El 24 de maig de 1713 trobem l’última referència al Dietari en la qual s’ordena la seva obertura.

La Diputació i els altres Comuns
Més enllà del resultat final, el cas que acabem d’esmentar ens permet veure que a l’interior de la Diputació, lluny de la unanimitat, no hi faltaven les discussions internes, disputes
que en ocasions podien remetre a qüestions personals, i que dificultaven enormement la
gestió dels afers. Però el Dietari també permet percebre altres col·lisions com les que la Diputació va mantenir amb les altres dues institucions més rellevants: el Consell de Cent i el
Braç Militar. Sigui com sigui, el Dietari confirma una estreta relació entre els diferents Comuns, que s’adrecen consultes abans de la presa de decisions o que s’informen mútuament
sobre les accions dutes a terme. Aquestes relacions es presenten embolcallades d’un complex protocol, si bé aquest fet no ens impedeix de percebre, tot sovint, signes clars de confrontació a l’hora de gestionar una determinada situació.
Un cas flagrant de divisió de parers el va provocar l’afer Jager, el qual va originar una
brega considerable entre el Consell de Cent i la Diputació. El conflicte, que començà a finals d’octubre de 1702, suscità una primera ensopegada entre els dos Comuns sobre si calia protestar a través dels mitjans judicials o dels extrajudicials. El Consell de Cent va optar
per recórrer als dos sistemes a fi d’aconseguir la retirada del decret, però els diputats van
creure que només s’havia de seguir la via judicial.152 La decisió indignà a la Ciutat, que considerà que els diputats no esmerçaven totes les seves forces a reparar el greuge. A aquest
conflicte s’hi van sumar les dificultats en la constitució de la Conferència del Tres Comuns
ja que la Ciutat i el Braç exigien a la Diputació una sèrie de requeriments perquè pogués
participar-hi, condicions que aquesta es negava a acceptar. Al març els diputats decidien no
seguir el parer dels advocats que els aconsellaven de presentar un nou memorial al rei. Davant la insistència de la Ciutat, la divuitena aconsellà significativament de donar resposta a
unes cartes del consistori barceloní «donant evasió al que se suposa en ellas».153 Però la
tensió entre les dues institucions va arribar a l’extrem que el Consell de Cent acordà que
«per part de dita ciutat en lo judici de visita del General se fes instància i part formada contra sas senyorías [els diputats] com a contrafacció de las generals constitucions».154 És a dir:
els consellers van decidir denunciar per contrafacció a la Diputació, justament la institució
que suposadament havia de vetllar pel compliment de les Constitucions. Aquest gest contundent va forçar un canvi d’actitud dels diputats, que van oferir la seva ajuda al Consell de
Cent per protestar per la multa que el virrei comte de Palma havia imposat al Conseller en
cap per les reiterades protestes que havia efectuat amb motiu de l’afer Jager. La Ciutat va
reaccionar, amb un punt d’ironia, dient que «no havia esperat menos de la bisarria y firma
ab que lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias obrava sempre» però que «no
podia deixar de expressar a sas senyorias que la subjecta matèria estava comesa a una junta».155 Així mateix, el Braç Militar, també afectat per la multa, acabà bandejant la Diputació. Davant l’oferiment d’ajuda dels diputats, va respondre que «no se li offereix cosa alguna que conferir ni participar a sas senyorias».156 En aquest contenciós la Diputació va
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quedar, clarament, fora de joc. Conscients d’això els diputats s’afanyaren a presentar al rei
la demanda del Braç que abans no havien volgut tramitar157 i van fer les protestes corresponents per la multa, tot i que el Consell de Cent no els ho hagués demanat.
La situació de fora de joc de la Diputació encara era palpable el juny de 1703 quan va tenir lloc l’assumpte de les càtedres de filosofia. El dia 17 la Diputació proposà una reunió
d’assessors de la Ciutat i de la Generalitat per debatre-ho. Les respostes del Consell de
Cent i del Braç van ser eloqüents. El primer comunicà que «ja tenia presa resolució la Excelentíssima ciutat y que per conseqüent dits advocats no podian conferir-se ab los de la
present casa (la Diputació)». La noblesa, per la seva banda, afirmà com «dit fet estava
comès a la Conferència dels dos comuns de ciutat y bras militar».158 La situació va evolucionar poc després en sorgir un conflicte entre el Braç i la Diputació que va portar el Consell de Cent a actuar com a intermediari. Ens estem referint al Torp del Veguer, pel qual un
oficial de la Generalitat va multar al regent de la vegueria per haver realitzat una inspecció
a la casa del diputat eclesiàstic, missió que era exclusiva dels oficials de la Generalitat. L’argumentació dels diputats al Braç Militar sobre la seva actuació va ser concloent: la força de
les seves raons, deia, era una cosa «notoria a qualsevol medianament versat en las prerrogativas de esta jurisdicció».159 El desacord va reclamar conferències de la Diputació i el Consell de Cent i no es va resoldre satisfactòriament fins a finals d’octubre i principis de novembre de 1703, amb la revocació per part del Braç de les demandes presentades contra la
Diputació.160 Tanmateix, a partir d’aleshores es constata el retorn progressiu a una bona
entesa entre les institucions. La presència amenaçadora davant la costa de Barcelona de
l’armada de l’Arxiduc, al setembre de 1703, va ser un bon catalitzador per facilitar la unió
institucional. En efecte: els posteriors contenciosos amb la monarquia, com la modificació
del testament de Carles II, l’afer Pallejà, la reacció davant les desinsaculacions de gener i febrer de 1705, demostren l’existència d’una plena sintonia entre els tres Comuns.
Durant el regnat de Carles III trobem petites picabaralles que no tenen una gran transcendència, com la que va tenir lloc el setembre de 1707 pel conflicte sobre els rals de vuit.
Es van convocar Conferències dels Tres Comuns sense que acabessin de rutllar perquè el
Consell de Cent reforçà la seva autonomia respecte a les competències que podien tenir la
Diputació i el Braç militar en el tema del resegellament de la moneda. El fet, que potser no
té gaire transcendència, resulta interessant perquè quan el 9 de març de 1709 el Consell de
Cent va demanar a la Generalitat i al Braç Militar de reunir la Conferència dels Tres Comuns per deliberar sobre la petició de Carles III per fabricar «cent mil marchs de diners
senzills», els diputats van respondre que «lo assumpto de la fàbrica de la moneda no és de
la incumbencia del consistori de la Deputació, si propi y peculiar de vostra excel·lència y
com a tal lo reconogué lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent en la deliberació que per a
semblant assumpto se serví pèndrer als 22 de setembre de 1707, independentment dels altres dos comuns».161 La Conferència no es va reunir i aquesta vegada eren la Diputació i el
Braç Militar els que deixaven fora de joc el Consell de Cent.
Però el Dietari ens permet copsar altres elements significatius. En aquest darrer volum
podem veure com cristal·litza una realitat institucional de la qual ja ens advertia Núria Sales en el pròleg del volum anterior: la Conferència dels Tres Comuns.162 Si llavors els Tres

157. Dietaris…, vol. X, 19 d’abril de 1703.
158. Dietaris…, vol. X, 18 de juny de 1703.
159. Dietaris…, vol. X, 22 de juliol de 1703 (annex 408).
160. Cf. Dietaris…, vol. X, 3 d’octubre de 1703 (annex 468) i 7 de novembre de 1703 (annex 483).
161. Dietaris…, vol. X, 13 de març de 1709 (annex 273).
162. Cf. N. Sales. «Pròleg», Dietaris de la Generalitat, vol. IX, p. XI. Sobre la Conferència dels Tres Comuns vegeu E. Martí.«La conferència dels Comuns: una institució per a la defensa de les Constitucions a Catalunya (1698-1714), a J. Sobrequés
(coord.), Actes del 53 è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi de la Història de les Institucions representatives i parlamentàries, volum I, Parlament de Catalunya, Museu d’Història de Catalunya, Barcelona, 2005, p. 447-466.
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Comuns es trobaven «clarament afirmats», ara esdeven omnipresents en moltes de les planes del Dietari. La Conferència, que és hereva directa de les reunions de sisenes del Consell de Cent amb novenes de la Diputació, adquirí un paper clau en la vida política del país
coordinant l’acció dels Comuns tant en els moments d’enfrontament amb les institucions
reials com en la gestió dels afers quotidians, fins al punt que liderà gairebé tots els enfrontaments de les institucions catalanes amb les autoritats reials. L’afer Jager, les càtedres de
filosofia, la modificació del testament de Carles II, la preparació de les Corts de 17051706, les contínues protestes contra els abusos dels allotjaments, les demandes per l’obertura del Tribunal de Contrafaccions, l’Epítome…, en tots aquests afers transcendentals la
Conferència tingué un paper de primer ordre que el Dietari no deixa de reflectir.
Vegem-ne alguns exemples. El primer: el 19 de juny de 1713 el Consell de Cent i el
Braç Militar van demanar a la Generalitat que convoqués la Junta de Braços com a única
sortida viable per fer front a la situació militar del Principat. Resposta dels diputats: aquest
tema «per lo major acert lo subjectava a la censura de la Conferència que se ajuntaria per
est effecte demà al matí».163 L’endemà mateix es convocava la Junta de Braços, la qual es
reuní per primera vegada al cap de deu dies.164 El segon: el 8 de febrer de 1705 Felip V va
decretar la supressió de la Conferència i la desinsaculació de tots els seus membres. El motiu: Los absurdos que han resultado y resultan de dichas conferencias contra mi real servicio y
quietud pública de esse Principado.165 Una vegada Barcelona havia caigut en mans de Carles
III l’Arxiduc, l’octubre de 1705, els Comuns van trigar poc més de deu dies a tornar a convocar la Conferència per parlar de la nova situació i respondre a les demandes del monarca.
I les Corts de 1705-1706, en el capítol de cort XVIII, van donar forma legal a la Conferència. A banda de les moltíssimes referències que hi dedica, el Dietari i els annexos recullen un gran nombre de deliberacions i consells que va elaborar, el més rellevant dels quals
potser és el llarg memorial de desembre de 1707 al qual ja hem al·ludit.166 En alguns moments les reunions de la Conferència monopolitzen les planes del Dietari com ara l’abril de
1706, durant el setge borbònic; o del 3 al 14 d’octubre de 1708 en relació amb els abusos
de les tropes; o entre desembre i febrer de 1711 en referència a la situació militar del Principat.

El Dietari i la vida quotidiana
A les planes del Dietari la qüestió del protocol hi és ben present. Reflex d’una societat
on la dignitat social es visualitzava constantment en les relacions socials quotidianes, el
Dietari deixa constància minuciosament, a vegades fins a límits exasperants, del protocol
seguit en les diferents cerimònies i anota tots els privilegis concedits. L’ordre a seguir en la
processó: amb gramalles o sense, amb macers o sense, amb el veguer o sense, al davant o al
darrere, a cavall, amb cotxe o a peu; si els representants institucionals estan asseguts, en
una reunió, «ab banchs colxats de vellut carmesí»167 o «en cadiras de vaqueta de moscovia,
a modo de mig sircol», o «cadiras de vellut camersí»; amb braços o sense; amb «dosser» o
sense; amb «catifa als peus» o sense; sobre si una persona parla de peu o asseguda; si parla
en primer lloc o en segon; si és rebuda a la porta, a la sala o al peu de l’escala, etc.
És obvi que aquestes qüestions no eren gens banals aleshores, assenyaladament en l’àmbit institucional. Així, per exemple, el 12 de gener de 1702, la Diputació renunciava a as163.
164.
165.
166.
167.

Dietaris…, vol. X, 19 de juny de 1713.
Cf. Dietaris…, vol. X, 29 de juny de 1713.
Dietaris…, vol. X, 9 de febrer de 1705 (annex C).
Dietaris…, vol. X, 3 de desembre de 1707.
Dietaris…, vol. X, 23 de juliol de 1702.

XXXI

sistir a un Te Deum organitzat pel Capítol de Barcelona «per estar pendent la consulta en
las Corts Generals acerca de convenir y ajustar lo lloch en què apar deu estar lo concistori
en concurs de la ciutat».168 En alguns moments, com ara al maig de 1706, el tema del protocol que havien de seguir els Comuns en les funcions públiques va ser encomanat a la
Conferència, la qual fou incapaç de trobar un punt de consens i aconsellà «recorrer a sa
magestat, suplicant-hi sia servit assenyalar lo lloch y puesto en què dehuen estar dits comuns axí en la processó com en lo presbiteri de la catedral».169 Al març i al juliol de 1708 es
repeteixen situacions semblants.170
Més enllà de les eternes discussions protocol·làries i de les disquisicions polítiques, el
Dietari també constitueix un testimoni excepcional per apropar-nos, ni que sigui fragmentàriament, a la vida quotidiana de la Barcelona de la primera dècada del segle XVIII.
Les seves planes contenen nombrosos relats menuts però certament ben vius i propers a la
vida del carrer. Les festes, la religiositat, les malalties, la guerra, el dol i fins i tot la delinqüència hi tenen cabuda. Les celebracions per una victòria militar o per unes noces reials a
vegades són descrites amb detalls ben precisos i acolorits, com passa amb les festes per l’arribada de la reina Maria Lluïsa de Savoia, amb motiu de les quals la Diputació organitzà
balls, saraus i justes de nobles. Així, descriu que les senyores «Aportaven sobre lo cap un
preciós tocado a la indiana. Era la composició un rich sírculo adornat de diemants del qual
muntavan bellas plomas blancas y encarnadas entretexidas. Entremig del sírculo, brollava
una senyalada joya de diemans de la qual estava pendent una perla fins la maytat del front.
Lo cabell adornat a la moda, aportant també arrecades de diemants y mascarilla negra».171
De les festes que va organitzar la Diputació el novembre de 1705 amb motiu de l’arribada
de Carles III remarca, per exemple, «una invenció de foch que contenia “viva Carlos III”
que després de haver-se disparat per espai de temps se llegian las letras formades de resplendor de llum».172 La religió apareix com una realitat ben present dins la vida quotidiana.
El Dietari recull amb minuciositat el desenvolupament de nombroses processons, Te
Deums, eucaristies i exposicions del Santíssim Sagrament fetes amb motiu de victòries militars, per demanar la fi dels perills militars, dels setges o, simplement, per aixecar l’ànim del
poble.173
Juntament amb aquests moments de joia, també descriu situacions dramàtiques, com les
que es viuen durant els setges de Barcelona, especialment la que patí la ciutat l’abril de
1706. El Dietari enregistra com «han començat los enemichs a disparar algunas bombas
ab dos balandras per la part del mar y després a la nit, entre las nou y las deu de la nit, ha
continuat altra vegada a bombardejar per mar fins a las dos horas de la matinada del dia següent». Deixa constància que «las donas de Barcelona se han portat també molt bissarrament, aportant a la montanya gran còpia de draps y vinagre per l’artilleria, aygua vi y altes
provisions».174 D’altra banda, descriu la tipologia de diferents malalties, com la que patia
una persona amb «la total memòria té impedida» o un altre que tenia «atxaques».175 La
«poagra» (gota) és molt recorrent.176 També parla d’un home que «se troba desganat de
molt cuidado ab calentura per ocassió de haver patit una còlica»; d’un que està «impedit
per raó de apoplexia y altres atxaques habituals»; i d’un altre que té una «indisposició ab
vértigos».177 Com també hi és present la mort, per exemple en els casos de Josep Llinàs,
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Pere Magarola o de l’oïdor militar Jaume Eva i Malla. D’aquest darrer exposa que els veguers anaven «ab gramalles de dol acostumadas aportant las massas cubertas de bayeta negra» i que els oficials s’assentaren «ab cadiras y banchs que y havia en dita pesa que totas
eran negras».178 Finalment recull una àmplia tipologia de crims, fugides de la presó, robatoris i fets delictius. Un dels incidents que crida l’atenció fa referència a la higiene pública.
La Generalitat havia posat un guàrdia a la porta de la casa del General «per a què se mantingués lo puesto de entrada de dit portal límpio y sens las inmundícias que en dita entrada
de continuo se trobavan». En aquesta situació, «Jaume Perelada se posà a orinar en aquella, a qui dita centinella volent impedir, dit Peralada li pagà una bofetada y després li arrimà
una pistola als pits».179 En altres casos es descriuen investigacions, com la relacionada amb
el robatori d’un «tapete» a la Generalitat. Els «inspectors» descobriren com «en una de las
finestras del aposento gran (…) feren un alsaprem al vestiment y declaravan lo baldo, y pogueren entrar dins dit aposento».180 També narra la fugida d’un pres: «entre la una y dos
horas de matí del present dia se han vist differents subyectes aquadrillats arrahoant ab dit
pres desde el carrer de la Golfa». Hores més tard va tenir lloc un enfrontament amb armes
de foc i els responsables de la seguretat certificaven que «lo pres havia fugit havent deixat
los delinqüents un parpal y una escala».181

Sobre el Dietari
A l’hora de valorar el conjunt de les informacions que ens aporta el Dietari, cal constatar
que, tot i la seva gran riquesa descriptiva, el text resulta una font limitada per interpretar els
complexos esdeveniments que van tenir lloc en aquells anys. En primer lloc cal fer referència a la irregularitat expositiva del text explicable, en part, per les diferents mans que van intervenir en el seu redactat.182 Així, hi trobem moments on els fets són descrits amb una
gran minuciositat, com les festes per l’arribada de l’esposa de Felip V, mentre que la descripció que es fa de l’arribada de la dona de Carles III Maria Teresa de Brunsvic, sis anys
després, no té ni de bon tros el mateix grau d’exuberància. També és veritat que aleshores
hi havia altres temes prioritaris –relacionats amb la guerra, sobretot– que reclamaven l’atenció dels diputats i del redactor. Evidentment, la situació, tant política com militar, era
tota una altra.
Hi ha períodes on gairebé només recull informacions sobre un tema concret, com ara els
mesos de gener-març de 1704, quan la presència de la Conferència i dels assumptes econòmics semblen anul·lar tota la resta, o el maig de 1710 amb el conflicte de Fortunat Parrella,
o el gener de 1712 on el port franc monopolitza les planes. A vegades també trobem salts
importants en el temps. Per exemple, del 7 d’abril de 1705 passa directament al 15 de
maig.
I és que no hem de pensar que el Dietari recull sistemàticament tot el que va succeir. Els
afers entren i surten de les seves planes sense que, necessàriament, ens informi del seu origen i desenllaç. A vegades hi trobem l’inici, com en el cas del conflicte dels rals de vuit, l’agost de 1707, però no sabem exactament com va acabar i si el rei acceptà o no l’oferiment
de la Diputació. De manera semblant no deixa clar com es va resoldre el contenciós de la coronela, o el de la multa per l’afer Jager. Sobre el port franc informa de l’ordre d’obertura, el
maig de 1713, però no ens assabenta si aquesta es va fer efectiva. A tot plegat podríem afegir178. Dietaris…, vol. X, 7 d’agost de 1702.
179. Dietaris…, vol. X, 10 de març de 1708.
180. Dietaris…, vol. X, 5 de gener de 1708.
181. Dietaris…, vol. X, 1 de juny de 1712.
182. En aquests anys almenys van intervenir en la redacció tres escrivans diferents: don Ramon de Codina i Farreres, escrivà
major, Jeroni de Roquer i Àlex Fornaguera.
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hi una llarga llista d’omissions, força sorprenent, sobre fets rellevants en aquells anys. Per
exemple, no hi ha rastre sobre el debat per la modificació del testament de Carles II arran
d’un decret de novembre de 1703. La primera referència la trobem el març de 1704. El mateix passa amb el sorollós conflicte a causa del dret de non revelando (que Velasco pretenia
transgredir) que afectà alguns oficials del Consell de Cent arran de l’afer Jager. De la conspiració i el fallit setge de Barcelona del príncep de Darmstadt de maig de 1704, així com de
la repressió posterior, tampoc no en deixa constància. De la derrota d’Almansa en dóna notícia indirectament, mitjançant una carta del jurat en cap de Saragossa, conservada en un annex. El mateix podem dir del controvertit tema de l’exclusió dels Borbons a les Corts de
1705-1706, i de l’encàrrec a Felip Ferran i Sacirera i Pau Ignasi Dalmases com a ambaixadors de Catalunya a Londres i l’Haia. Així mateix, la Junta de Braços de 1713, decisiva en el
darrer tram de la guerra i de la resistència, és descrita amb una gran superficialitat, com un
fet més dins de l’immens magma de les gestions diàries de la Generalitat. Però aleshores, la
minva del protagonisme de la institució de govern ja era irreversible.
L’estranya absència d’aquests i d’altres fets no ens ha de sorprendre. Els seus redactors
no pretenien ni podien explicar tot el que succeïa. Per altra part, no hem d’oblidar que el
Dietari té una clara finalitat justificativa de l’actuació de la Generalitat. Era una eina clau
per deixar constància de la bona actuació dels diputats en la defensa de les Constitucions.
Això explica el relleu que atorga a moltes de les llargues, contínues, quasi idèntiques i sovint vàcues descripcions protocol·làries. Si bé la finalitat justificativa es percep en diferents
moments, es nota especialment en la narració de l’afer Jager, en el qual la Diputació es va
veure atrapada entre dos fronts. D’una banda s’enfrontava al rei per la contrafacció. De
l’altra, es veia molt pressionada per la Ciutat i el Braç que li retreien manca d’energia a
l’hora de defensar la llei. La mateixa raó pot explicar perquè sovint trobem les deliberacions
dels assessors copiades dues vegades, una en el mateix Dietari i l’altra en els annexos: calia
demostrar que l’actuació dels diputats seguia els criteris dels experts. Dit això, remarcarem
que no pretenem treure valor al text, sinó simplement exposar algunes de les seves limitacions i situar-lo en el context adequat. El Dietari és un magnífic testimoni d’un temps i de
l’actuació política d’unes persones, però és obvi que per aprofundir en el coneixement
històric cal recórrer a altres fonts i contrastar la informació.
I acabem amb una nota final. El darrer volum del Dietari de la Generalitat comença la
seva descripció amb l’elecció dels nous diputats, l’agost de 1701. Era un moment ple d’incertesa per a Catalunya, poc abans de l’arribada de Felip V i de l’anhelada obertura de les
Corts. Un moment que va alimentar, fugisserament, les esperances en un nou monarca
que prometia respectar les Constitucions. El final de Dietari, en canvi, representa un clar
contrapunt i anticipa el fatal desenllaç de l’aposta dels catalans feta el 1705. L’última frase,
datada el 10 de desembre de 1713, és ben il·lustrativa: «En aquest die no obstant ser festa
de preceptes se han ajuntat sas excel·lencias fidelíssimas per ocasió y causa del siti y bloqueo
d’esta capital».183 Barcelona es trobava assetjada per l’exèrcit borbònic i al cap de nou mesos queia en mans de Felip V. Entremig, el 26 de febrer de 1714, la Generalitat va cedir, de
manera interina, el comandament al Consell de Cent amb la reserva que els afers de més relleu no podien ser resolts sense la intervenció dels diputats i del president del Braç militar.
De fet, des de feia mig any, la Generalitat, molt endeutada, ja no controlava el territori del
Principat i no disposava de mecanismes per recaptar diners i per mobilitzar soldats. En canvi, el Consell de Cent, des del moment que Barcelona havia esdevingut el darrer reducte
austriacista (junt amb Cardona i Mallorca) i la Coronela dels gremis era la força militar més
organitzada, va cobrar un gran protagonisme. Així doncs, el 27 de febrer fou elegida una
Junta General de govern de la ciutat, la qual incloïa diputats i nobles.
183. Dietaris..., 10 de desembre de 1713.

XXXIV

Com ja van apuntar Eva Serra i Xavier Torres en els estudis introductoris respectius de
volums anteriors, un dels elements més valuosos del Dietari són els seus extensos annexos,
que en l’edició d’aquest últim volum gairebé representen la meitat del total de les planes.
Pel que fa a l’estil de redacció del Dietari s’observa com a mesura que avancem en el temps
la narració dels fets esdevé progressivament més concisa i menys rica en detalls menuts. Es
comença a percebre a partir de juliol de 1710, i es fa evident des de gener de 1713 quan
l’estil és, en alguns moments, gairebé telegràfic. A més, durant aquests últims anys, la manca de documents annexos és freqüent, cosa que dificulta la comprensió del desenvolupament d’alguns afers. La raó d’aquests canvis formals guarda relació amb el fet que el document original del Dietari que es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó arriba fins al
gener de 1710. A partir d’aquesta data, la present edició incorpora els Esborranys del Dietari, que eren una primera redacció, poc elaborada, i que servia de base per escriure la versió final.184
Joaquim Albareda i Eduard Martí
(Universitat Pompeu Fabra)

184. X. Torres. «Pròleg: Virreis i bandolers. Catalunya i la Generalitat a començaments del segle XVII. (1611-1623)», Dietaris de la Generalitat de Catalunya, vol. IV, Barcelona, Generalitat de Catalunya, p. IX, i E. Serra, «Pròleg» a Dietaris …,
vol. II, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994, p. X.
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1r

Llibre de dietari per lo trienni MDCCI essent deputats, ço és, eclesiàstich, fra don Anton de Planella y Cruÿlles, abat de Basalú, militar, don
Pera de Magarola y Llupià, real, lo senyor
mossèn Jaume Oliva, eclesiàstich, fra Rafel de
Padellas, paborde de Palau, militar, don Jaume
de Eva y Malla, real, lo doctor en medicina Pera
Màrtir Cerdà.

senyors deputats que acabaven que ya eran arribats los novament extrets, los enviaren un recado per medi del síndich del General, dient-los si
gustaven de anar en la capella de Santa Eulàlia,
de la Seu de la present ciutat, com és acostumat
a ohir missa del Esperit Sant. A què respongueren que sempre quan sas senyorias fossen servits
así anirian.

2r

Jesús, Maria, Joseph, cum divo Georgio.

Y feta relació per dit síndich de dita resposta, isqueren sas senyorias del concistori ab las insígnias y verguers devant ab massas altas. Y arribats
que foren devant la porta de dit aposento anomenat lo concistori vell a hont estaven junts los
senyors deputats y oÿdors nous ab los que acabaven, posaren-se los dits senyors deputats y oÿdors novament extrets a la mà squerra dels vells
anant sens insígnias. Y arribats a la Seu se’ls
fonch donada aygua beneyta per Jaume Arnaudies, mestre de casas, ab una fuente de plata al
portal Major y en la dita capella de Santa Eulària se acentaren en la conformitat venian. Y perquè los senyors deputats y oÿdors novament extret(s) anaven en la mà squerra, estigueren
assentats a la part del evangeli y los vells a la
epístola, // 3r // essent més cerca al altar de cada
part, los eclesiàstichs, després los militars y després los reals y després los oÿdors, respectivament. Però a l’offerir hi anaren primer los vells y
també los fonch donada primer la Pau. Y acabada la missa, se’n tornaren en la present casa en la
forma se trobaven, anant los novament extrets a
la mà dreta y los vells a la squerra. Y arribats en
la present casa se’n entraren a la sala de Sant
Jordi a hont estava parada una taula llarga ab un
cobritaula de domàs carmesí y al cap de aquella
un missal. Se assentaren los senyors deputats en
los banchs vanovats de vellut carmesí axí com
venien y, per quant los nous venian a la mà dreta, estigueren assentats a la mà squerra, al cap de
la taula estava acentat lo magnífich veguer de
Barcelona ab sa cadira de vaqueta de moscòvia
sol per preténdrer tenir la mà dreta del reverent
vicari general. Més allà, entre dita cadira de dit

Dilluns als I de agost MDCCI. En aquest dia
fonch lo jurament dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors en la forma acostumada
y següent, ço és, que entre las deu y nou horas
de la matinada arribaren en la present casa de la
Diputació los senyors deputats y oÿdors que
acabaven, acceptat lo senyor oÿdor real, que no
vingué per no trobar-se en la present ciutat per
a jurar lo senyor oÿdor real novament extret y
se’n anaren en lo concistori; vingueren també
los magnífichs acessors y advocat fiscal y encontinent de estos junts sas senyorias donaren ordre
als veguers del concistori que anassen avisar als
senyors deputats y oÿdors novament extrets y
serca las onse horas vingueren a la dita present
casa en la forma acostumada y següent: primer
lo senyor oÿdor militar y després lo eclesiàstich
y lo mateix orde servaren los senyors deputats,
venint primer lo real y consequutivament vingué lo senyor deputat militar y després lo eclesiàstich, los quals senyors deputats y oÿdors novament extrets vingueren en forma de brassos
acompañats, ço és, los eclesiàstics al mitg de un
cavaller y ciutedà, los militars de un eclesiàstich
y secular y lo real al mitg de un eclesiàstich
// 2v // y cavaller. Foren rebuts al cap de la escala
per los magnífichs acessors y advocat fiscal cada
un respective com anave venint y, després de haver feta oració a la capella petitat de Sant Jordi,
que per dit effecte estava molt ben adornada,
se’n entraren en lo aposento a hont fan residència los dits magnífichs acessors y advocat fiscal
dit lo concistori vell. Y havent tingut notícia los
1
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Vehils; per courer, Joan Ginestar; per argenter,
Miquel Rigalt; per ferrer, Vicens Puigbò; per
mestre de casas, Jaume Arnaudias; per fuster,
Joan Aldabò; per candeler de sera, Martí valls;
per llibrater, Joan Pau Martí; per mañà, Joan
Mariner; per buter, Joseph Bayona; per bastaix
del General, Gerònim Bo, sabater; per bastaix
de la bolla, Miquel Bassas; per paguer, Joseph
Rovira; per esparter, Jacintho Bernada; // 4v //
per capser, Jacintho Prats; per armer major, Sagimon Montañola.

veguer y lo senyor deputat novament extret, estava posada alora cadira de vaqueta de moscòvia
per lo secretari y scrivà major, per lo qual, estant
de peus però cubert al cantó de la taula entre lo
senyor deputat eclesiàstich nou y dit veguer,
fonch publicat y llegit lo acte del jurament. Fet
lo qual, y havent los laichs prestat lo sagrament
y homenatge acostumat en mà y poder de dit
veguer, dit veguer se alsà de la cadira // 3v // y,
feta cortesia a dits senyors deputats, se’n anà. Y
encontinent arribà lo reverent vicari general y
publicà sentència de excomunicació, la qual publicada, fet per dit reverent vicari general lo degut acatament y reverència a sas senyorias, se’n
anà. Y acabat totalment lo dit jurament en la
forma demunt dita los senyors deputats y oÿdors vells, després de haver entregat als nous las
claus del arxiu, se despediren procehint moltas
cortesias. Y los nous inmediatament se posaren
las insígnias ab los scuts de or, en los quals estan
las armas del General sobre de ells, y després se
encaminaren concistorialment ab los verguers
devant ab las massas altas a la sala del concistori
a hont quiscú de ells se asentà a la cadira li tocava conforme sos predecessors havian acostumat.
Y després de haver tractat algunas cosas se offeriren practicar, se disgregaren anant-se’n cada
un en sa casa.

Y ab deliberació de VIIII de agost MDCCI fou
anomenat per armer Ramon Esteva; per veler
de las velas, Pere Gorina, bastaix; per estamper,
Rafel Figuera; per ortolà, Pau Escuder, fill de
Joan Escuder; per passamaner, Bernat Miró; per
matalasser, Joan Güell; per gerrer, Joan Camps;
per pintor, Miquel Martorell; per vidrier, Joseph Partagàs; per corder, Dionís Riera; per
candeler de (la) Seu, Bernat Balaguer.
Dimarts, a II de agost MDCCI. En aquest dia, entre deu y onse horas del matí, ha vingut en la
present casa de la Deputació de part de sa excel·lència un ajudant real y ha participat a sas senyorias que per ocasió de haver harribat lo dia
present en la present ciutat ab dos galeras de
Gènova lo enviat de aquella república, lo havia
tingut tota la matinada molt ocupat y que axís
estimaria a sas senyorias escusasen lo cumplimentar-lo fins lo dia de demà entre onse y dotsa
horas de la matinada.

En aquest mateix dia han enviat sas senyorias al
magnífich doctor mossèn Balthesar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General y present casa, al excel·lentíssim senyor compta de
Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, a fi de
quan fos servit donar hora lo dia present per
anar-hi a fer visita com és acostumat. Y la ha donada per demà dematí entre onse y dotse horas
y axís no han pogut sas senyorias cumplimentar
a sa excel·lència lo dia present, com és acostumat. Y no obstant quan per dit sín- // 4r // dich
fou representat a sa excel·lència que esta funció
sempre se havia stilat fer lo mateix dia que sas
senyorias juravan, se’ls fou respost que sa excel·lència se trobava ab unas ocupacions precisas del real servey, que eran indispensables y no
li permetian poder acceptar visitas, segons relació ne ha fet a sas senyorias dit síndich.

En aquest mateix dia, tocades las sinch horas de
la tarda, se féu extracció de visitadors en la forma acostumada com disposa lo capítol primer
// 5r // de nou redrés del General de las Corts
del any MDCCI en lo terraplè dels tarongers, en
presència de nou testimonis dels tres estaments,
que foren los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, doctor Miquel
Joan Bosch, canonge de Vich, fra don Diego de
Olsina y Vilanova, sagristà de Sant Pau, fra don
Joan Baptista de Sanjuan y Planella, almoiner de
Basalú. Per lo estament militar, don Vicens de
Magarola y Descallar, don Francisco Amat y de
Planella, don Pedro de Planella y Dusay. Per lo
estament real, mossèn Joseph Serra, ciutedà
honrrat de Barcelona, doctor misser Balthesar
Prous, mestre Francisco Fonllonga. Los quals
testimonis assentats, ço és, en primer lloch los
eclesiàstichs, després los militars y després los
reals. Los militars y reals feren la sòlita y acostumada protesta de que per no estar assentats interpoladament en lo present acte ab los eclesiàstichs no se’ls fasse perjudici algú a sa pretenció
ni puga ésser tret en conseqüència en ningun
temps. Y, encontinent, en presència de dits

En aquest mateix dia sas senyorias no han pogut
visitar al molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona com és acostumat, respecte
no haver pogut cumplimentar primerament al
excel·lentíssim senyor comta de Palma, llochtinent general de sa magestat en aquest Principat,
per lo dalt referit.
En aquest mateix dia sas senyorias han fet nominació dels officials macànichs de la present casa.
Y són los següents: primo, per sastre, Joseph
2

dor real per no haver encara jurat, a peu anant
concistorialment ab las insígnias ab los verguer
devant ab massas altas acompañats de tots los
officials de la present casa del General y Bolla
de la present ciutat, anant un aguasil devant per
a desembarrasar los carrers, són anats a visitar al
excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en aquest Principat, lo que haurian ja
executat lo primer dia del corrent a no ser los
motius expressats en lo present dietari dits dias
I y II del corrent. Foren rebuts sas senyorias de
sa excel·lència ab molt singular agasajo serca de
la porta de la pessa antecedent en què reb las
visitas. En estar assentats sa excel·lència y sas senyorias ab cadiras de vellut carmesí y tots cuberts sas senyorias per boca del senyor deputat
eclesiàstichs se offeriren a sa excel·lència per lo
que fos servit emplear-los, tant del real servey
com de sa excel·lència y benefici públich del
present Principat, com s’estila. Al què fou servit
sa excel·lència respóndrer de què feya la deguda
estimació de la atenció gran ab què procehïa lo
concistori que haver estat en sa mà elegir-los de
las bossas no hauria triats altres que a sas senyorias per lo singular sel que li constava tenian al
major real servey de sa magestat, que Déu
guardés, y al benefici públich del Principat, podent-los assegurar que no·s negaria en quant
fos de la major satisfació de sas senyorias. Y després de haver conversat un rato se despediren
sas senyorias de sa excel·lència de qui foren
agasajats fins al mateix puesto a hont los havian
rebuts.

brassos fonch per lo secretari y escrivà major del
General y present casa llegit lo dit capítol ab alta
e intel·ligible veu. Y, llegit aquell, fonch feta extracció en la forma se acostuma fer la de diputats // 5v // y oÿdors y foren extrets en visitadors
del General los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, lo ardiaca y canonge don Andreu Foix, lo doctor Vicens Gomis,
canonge de Tortosa, lo doctor don Ignasi de
Balsilles. Per lo estament militar, don Alexandre
de Boxadós, mossèn Joan Bonaventura de
Gualbes y Copons, mossèn Esteva Sala. Per lo
estament real, mossèn Joseph Torres, lo doctor
mossèn Anthon Grato Perpiñà, mossèn Pere
Màrtir Cerdà, al qual per quant era extret en oÿdor real per lo present y corrent trienni, y encara no havia jurat, per sas senyorias a fi de saber
qual de las dos extraccions elegia. Y havent fet
relació de que se elegia la de oÿdor real, se continuà en la extracció y en son lloch fonch extret
mossèn Felip de Quintana y Fàbregas.
E, immediatament, axí mateix se féu extracció de
las novas bolsas de assessor, advocat fiscal ajudant de assessor, ajudant de advocat fiscal, escrivà major, ajudant primer y segon de dit escrivà major y advocat fiscal conforme lo orde y
decret de sa magestat, en los quals officis dalt
mencionats foren extrets los següents, ço és, per
assessor de dita visita, lo doctor mossèn Aleix
Fornaguera; advocat fiscal, lo doctor mossèn
Rafael Brugera; // 6r // ajudant de assessors, lo
doctor mossèn Honorat Riu y Navarro; ajudant
de advocat fiscal, lo doctor mossèn Maurici
Reix y Gallart, al qual per lo procurador fiscal
del General fonch opposada excepció, dient
non potest quia est visitandus, opposada la qual
excepció fonch estret lo doctor mossèn Joseph
Costa; escrivà major de la visita, Joseph Sala;
ajudant primer de escrivà major, Lluýs Fontana;
ajudant segon, Honofre Cerdà; procurador fiscal, mossèn Ignasi Meca y Vilalba.

7r

En aquest mateix dia és tornat a la present ciutat
Jacintho Morató, subrrogat en verguer de sas
senyorias, des de la vila de Puigcerdà per a hont
se havia partit als XXIII de juliol pròxim passat a
fi de donar la notícia de ésser estat extret en oÿdor real per lo corrent trienni lo doctor Pere
Màrtir Cerdà.
Dimecres, a III de agost MDCCI. En aquest dia,
entre onse y dotsa horas del matí, advertint-se
que esta visita havia de ser // 6v // lo dia primer
del corrent a la tarda com se acostuma y no pogué ser per las causas expressadas en est dietari
dit die primer y segon, havent-se primer obtinguda hora per medi del síndich del General y
present casa, sas senyorias, absent lo senyor oÿ3

En aquest mateix dia, a las VI horas de la tarda,
havent-se primer obtinguda hora per medi del
síndich y en la mateixa conformitat que dalt
està dit, són anats sas senyorias a visitar al molt
il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, lo que haurian sas senyorias executat la
tarda del dia primer del corrent a haver pogut
visitar sa excel·lència primer, lo que no és estat
possible fins al dia present a la matinada per lo
que dalt se ha referit, són estats rebuts de dit
senyor bisbe ab molt particular cumpliment. Y
havent-los donat portas y sillas, sas senyorias
per boca del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich se han offert a dit senyor bisbe ab
tot lo que fon servit emplear al concistori en lo
que fos de la conveniència de sa senyoria y benefici del Principat. De tot lo què, dit senyor
bisbe ha donat molt particulars gràcias enseñant-se molt gustòs de esta fina demostració y
offerint-se molt desitjos de repetits empleos del
concistori. Y després de molts cumpliments, se
han despedit de dit senyor bisbe y ab lo mateix
acompañament, se’n són tornats en la present
casa de la Deputació.
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Dijous, a IIII de agost MDCCI. En aquest dia, obtemparant don Lluís de Josa, ardiacaa de Santa
Maria del Mar y canonge de la santa iglésia de
Barcelona, don Alexandre de Boxadós y Crassi,
en Barcelona populat, lo doctor Joseph Ramon,
canonge de dita iglésia, y Jaume Teixidor, mercader, ciutedà de Barcelona, administradors
que són del Hospital General de Santa Creu, de
la present ciutat, a una deliberació per sas senyorias feta als XXVIII de juliol pròxim passat ab
la qual se ordenà als officials del General a qui
especte despedesca los papers necessaris per ésser feta la solta de aquell censal de // 7v // preu
mil lliuras y penció vuyt-cens sous, pagadora en
lo mes de juny, lo qual censal se troba continuat
amb capbreu de dit mes de juny, foli DCCCLXVIII, que fonch extret en la extracció de censals
feta als XXV de setembre MDCLXXXVIII, no obstant lo ponderat per lo magnífich racional del
General y present casa de la Diputació ab la relació acerca la averiguació de dit censal feta al
primer de octubre MDCXL expressada en lo vot
en escrits fet per los nobles y magnífichs assessors y administrador fiscal de dit General, que
refereix dita deliberació ab que llohen, aproben,
ratifiquen y confirmen las obligacions fetas per
Miquel Doms, pocessor que fou de dit censal,
fermansa que fou de Pere Rovira, quòndam,
mercader de Barcelona, guarda estimador y notari del deffenedor qui consta ressà a dèurer al
General la quantitat de dos-centas sinquantavuyt lliuras se sous y quatra. Per ço, los sobredits administradors e o per ells Francisco Minguella, notari públic de Barcelona, llegítim
procurador de ells, consta de sa procura en poder de Rafel Cassañas, notari públic de Barcelona, als XXXI de juliol del correny any, certificatòria de la qual és assí cusida y signada de número
I, en dit nom y per tots los principals aprova, ratifica y confirma la dita fermansa feta per dit Miquel Doms a dit Pere Rovira per la dita quantitat de dos-centas sinquanta-vuyt lliuras set sous
y quatra, y las obligacions per ell fetas sens novació ni derogació de ninguna de las primeras
obligacions en lo acte primitiu de dita fermansa,
continuadós y altrament. Ans bé, acomulant a
aquellas y altrament, en dit nom promet als
molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats que
vuy són y per temps seran encara que absents y a
mi secretari y escrivà major present que sempre
y quant tinga execució y lloch la solució y paga
de las ditas dos-centas sinquanta-vuyt lliuras set
sousb // 8r // y quatra, degudas per dit Miquel
Doms com a fermansa predita de dit Pera Rovira donaran y pagaran al General las ditas doscentas sinquanta-vuyt lliuras set sous y quatra

per tot lo que ne obliga en dit nom los béns de
dit Hospital General, tantas com a deutes fiscals
y reals y ab jurament, essent presents per testimonis lo senyor Vicens Carreras, prevere, en la
seu de Barcelona beneficiat, y Joan Saladriga,
notari real.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, Francisco Minguella, notari públic de Barcelona, com a procurador dels administradors del Hospital General de Santa Creu, de la present ciutat, com
consta de sa procura en poder de Rafel Cassañas, notari públic de Barcelona, als XXXI de juliol del corrent any, certificatòria de la qual és
assí cusida y signada de número I, ha jurat en
mà y poder de sas senyorias de com dits sos
principals havent fetas las possibles diligèncias
en sercar los títols, actes y papers, fahents per
los tres censals següents e o part de ells los quals
són lluïts per partidas de taula, per los antecessors de sas senyorias fetas als administradors de
dit Hospital General a solta de mi secretari y escrivà major als XIX de nohembre de MDCXLIX,
los quals censals són, ço és, un de preu sinchcentas sinquanta lliuras y penció tres-cents coranta-tres sous y nou, que tots anys dit Hospital
General rebia sobre lo General de Catalunya als
XXI de juliol, altre de preu quatra-centas sexanta-set lliuras y penció tres-cents sexanta-set
sous, que tots anys al primer de octubre rebia
dit Hospital General, y altre de preu mil lliuras y
penció vuyt-cents sous //8v // que tots anys a XV
de juny sobre dit General cobrava, no han trobat los dits títols, actes y papers fahents per dits
tres censals.
En aquest mateix dia sas senyorias han enviat al
excel·lentíssim senyor compta de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu
guarde, en aquest Principat, lo síndich del General per a suplicar-li fos servit ordenar que lo
magnífich Joan Baptista de Cortada y Coromina, ciutedà honrrat de Barcelona, lo qual és estat capturat per lo batlla de Castelltersol assistint dit Cortada en una regonexensa se feya en
dita vila ab lo motiu de què lo hauria trobat ab
pistolas, sie alliberat respecte de que los officials
del General y las personas que·l assisteixen segons reals privilegis las podan portar. Al què sa
excel·lència és estat servit respòndrer que ab
molt gust escriuria manant lo que se incinuava
per part de sas senyorias, manifestant tenir molt
gust de què las prerrogativas y inmunitats del
General en tot y per tot resten observadas, conforme del sobredit ne ha fet relació a sas senyorias lo magnífich doctor mossèn Balthesar
prous, subrrogat en lo offici de síndich de dit
General, tornat que és estat a concistori. Y al
cap de dos dias, poch més o menos, ha constat a

a. a continuació ratllat, y canonge.
b. a continuació un certificat transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1331.
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las cortesias a sas senyorias se’n anà. Y després
entrà lo senyor vicari general y se acentà en la
cadira a hont estava antes acentat lo dit regent
dita vegaria de Barcelona y procehint-se en dit
jurament dit il·lustre y fidelíssim senyor doctor
Pere Màrtir Cerdà ohí sentència de escomunicació. Y dit acte de jurament fonch llegit ab alta
e intel·ligible veu per mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà major de la presenta // 10r // casa com més llargament és de
vèurer en lo llibre de Juraments de deputats y
oÿdors sots la present jornada.

sas senyorias que dit Cortada estava en lliberat y
que se li haurian restituhit las ditas armas.
Divendres, a V de agost MDCCI. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim senyor doctor Pere Màrtir
Cerdà, oÿdor real, extret per lo present // 9r // y
corrent trienni, a las deu horas de la matinada
ab coche venint en forma de brassos, havent lo
dia de ahir per recado que envià al molt il·lustre
y fidelíssim concistori per medi de dos cavallers,
obtinguda hora per a jurar lo dia present, arribà
en la present casa de la Deputació a affecte de
prestar lo jurament acostumat per lo dit càrrech. Fonch rebut al cap de la escala per los
magnífichs y noble assessors ordinaris y advocat
fiscal del General y present casa de la Diputació,
acompañant-lo a la capella xica de Sant Jordi
que estava molt ben adornada, en la qual ý havia
una almoada de vellut carmesí en la qual se
arrodillà dit senyor oÿdor real, quedant dits assessors y advocat fiscal fora de la dita capella. Isqué de ella y per dits assessors y advocat fiscal
fonch acompañat en lo concistori vell que és en
lo aposento a hont fan la sòlita y acostumada residència dits assessors. Y, arribats que foren en
ell, dit senyor oÿdor real se acentà en una cadira
enfront de la porta de dit aposento y a son costat dits assessors y advocat fiscal. Y al cap de un
rato dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real
féu enténdrer a sas senyorias per medi del noble
don Francisco Sans y Puig com era arribat en ell
en la present casa a effecte de prestar son jurament. Y sas senyorias feran de resposta que,
sempre que tingués gust, podia entrar. Y després de haver reportat dit recado, dit don Francisco de Sans y Puig, dit il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real se alsà de dita cadira junt ab dits
assessors, advocat fiscal y lo secretari y escrivà
major, los quals lo acompañaren fins a la sala del
concistori. Y després de haver-se // 9v // despedits dits assessors y advocat fiscal, se assentà en
una cadira de vellut carmesí dessota del docer a
hont acostuma estar acentat lo oÿdor real que
ve a ser la cadira més forana de la part squerra de
dit docer, venint a donar la mà dreta a tots los
concistorials. Y al cap de un rato, per medi de
un verguer enviaren sas senyorias a dir al senyor
vicari general y magnífich regent la vagaria de
Barcelona y se acentà en una cadira de vaqueta
de moscòvia que ja estava aparallada al costat de
sas senyorias y en front de la porta del surtidor y
de espatllas a las finestras del carrer de la Font
de Sant Honorat, estant asentat en la altra part
enfront de dit regent la vergueria de Barcelona
també en una cadira de vaqueta de moscòvia lo
secretari y scrivà major de sas senyorias. Y, després, dit il·lustre y fidelíssim senyor doctor Pere
Màrtir Cerdà prestà lo jurament acostumat, sagrament y homanatge en mà y poder de dit
magnífich regent la vegaria de Barcelona. Fetas

En aquest mateix dia Lluís Ferrer, Joan Segon,
Silvestre Mas y Joan Falciet, porters reals, han
partit de la present ciutat, so és, dit Ferrer per la
ciutat de Gerona a fi de entregar al magnífich
Steva de Sala, donzell, una carta de sas senyorias
ab la qual lo avisan de aver sortejat en visitador
del General per lo estament militar, dit Segon
per la vila de Cervera per a entregar al noble
don Ignasi de Meca y Vilalba una carta de sas
senyorias a effecta de avisar-lo de aver sortejat
en procurador fiscal de dita visita, dit Mas per la
ciutat de Seu de Urgell per a donar al noble don
Ignasi de Cruïlles, canonge de dit iglésia, una
carta de sas senyorias que conté ésser estret en
visitador per lo estament eclesiàstich, y dit Falciet per la ciutat de Tortosa per a entregar dos
cartas de sas senyorias, la una per lo doctor Vicens Gomis, canonge de la seu de dita ciutat, y
la altre a Joseph Torres, ab las quals los avissen
las senyorias de aver sortejat en visitadors del
General per lo estaments eclesiàstichs y real respective.
Dissapta, a VI de agost MDCCI. En aquest dia sas
senyorias han ordenat a mi secretari y escrivà
major del General cusís en lo present dietari un
acte rebut en poder de Domingo Soler Moner,
notari públic de la ciutat de Vich, als XXVIII de
juliol del corrent any, del qual apar de com Christòfol Casas y Joseph Catus, mestres de casas y
fuster, de la ciutat de Vich, mitgensant jurament y a instància del magnífich deputat local
de dita ciutat han fet relació de la visura de las
obras necessàrias fetas en las casas del General
de dita ciutat de Vich, com llargament de dit
acte és de vèurer, lo qual és cusit signat de número II.
10v

Dilluns, a VIII de agost MDCCI. En aquest dia,
han ordenat a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís en lo present dietari una carta escrita a sas senyorias de la qual és en Reus als VIII
dels corrents mes y any per Amador Dalmau, en
y ab la qual los participa de com lo governador

a. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1331.
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per quant las majors se han fet per la noblesa
alistada en la confraria del Gloriós Invicte Cavaller y Màrtir Sant Jordi, padró de est Principat, a
gastos de la Generalitat, ó posaven en sa gran
consideració per a què // 11v // fos servit procurar e físicament que sos indivíduos se assenten
en dita confraria en atenció de trobar-se avuy
casi olvidada y obrant tot lo demés que li aparegués convenir per est assumpte. Al què és estat
respost per lo molt il·lustre senyor protector
que encontinent ab molt gust se llegiria dita
embaxada y que sa resolució se participaria a sas
senyorias, los quals senyors embaxadors són estats cumplimentats en essa forma, ço és, que
tant al anar com al tornar són estats acompañats
per alguns officials de dit bras, ço és, al anar des
de la porta de dita pessa fins a la porta de dita
capella gran de Sant Jordi, de la present casa, y
dit don Vicens Magarola estigué acentat a mà
dreta de dit senyor protector sota al docer y dit
Serra y Vileta a la mà esquerra de dit senyor protector també sota al docer, no donant altra precedència sinó a dit senyor protector segons relació ne han feta a a sas senyorias dits Magarola y
Serra Vileta, tornats que són estats a concistori.
Y, encontinent, sas senyorias han ordenat a mi,
secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari la sobredita embaxada en escrits, la qual és assí cusida y signada de
número IIII y del thenor següent. Segueix-se
dita embaxada:

de Tarragona ha ordenat al de Salou no dexe
carregar vi ni aygua ardent sens llicència ab què
obligà lo cabo de la Torra, que·s diu Valero, a
tots los patrons y hòmens de negoci en haver de
anar en dita ciutat de Tarragona per dita llicència ab què havent alcansat eix victigal al cap de
dos mesos ne posaren de nou que fou haver de
pagar dos pessas de vuyt per obtenir-la, lo que
no-u fèyan, sinó perquè lo governador de Salou
sabés haurian demanat dita llicència. Y que trobant-se en una nau en lo port de Salou per carregar-le de aygua ardent, lo dit Valero no vol
permétrer dexar carregar ninguna bota sens
llicència del governador de Tarragona, com
més llargament de dita carta és de vèurer, la
qual és assí cusida y signada de número III.
En aquest mateix dia sas senyorias han embiat
lo síndich del General al excel·lentíssim senyor
compta de Palma, llochtinent y capità general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, aportant-li còpia de la sobradita carta
per a què fos servit ordenar al governador de
Tarragona no impedesca lo líbero comers, suplicant-ho a sa excel·lència extrajudicialment
per contravenir al disposat ab generals constitucions. Al què sa excel·lència és estat servit
respòndrer que esciurà a dita // 11r // governador de Tarragona, si y conforme per part de sas
senyorias se li demanava.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
lo concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per estar indispost. Y se adverteix fins estarà convalescent de
dita indisposició y, axí tornarà a fer la residència,
no se’n farà altra nota.

En aquest mateix (dia) los senyors don Vicens
de Magarola y Escatllar y Esteva Serra y Vileta,
ciutedà honrat de Barcelona, havent obtinguda
hora per medi de un veguer, han aportat al molt
il·lustre y fidelíssim bras militar una embaxada
en escrits a las sis horas de la tarda contenent
que a ocasió de la real vinguda de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat y ciutat,
conciderada quant propri era de la atenció lo
celebrar esta ditxa ab festivas demonstracions y

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General // 12r //
de Catalunya diu a vostra senyoria fidelíssima
que trobant-se affavorit de la magestat del rey
nostre senyor, que Déu guarde, ab sa real carta
de VIII del passat, en la qual és servit avisar al
concistori de sa real resolució de venir a honrrar
ab sa real presència a est Principat y celebrar
Corts Generals a sos íncolas y habitants en lo
monestir de Sant Francesch de la present ciutat
de Barcelona, ha entrat lo concistori en la justa
consideració de quant propi de la atenció y
amor de est Principat ha de ésser lo aplaudir
essa ditxa ab aquellas demonstracions festiva
que en semblants casos de vingudas dels sereníssims senyors reys gloriosos predecessors de sa
magestat se han executat, necessitant-se de alguns temps y prevenció y respecte las majors se
han fet per la noblesa alistada a la confraria del
gloriós cavaller y màrtir sant Jordi, patró del
Principat, a gastos de la Generalitat. Y trobantse vuy dita confraria casi olvidada, essent pochs
los que se troben eserits en ella, ha aparegut al
concistori acudir a vostra senyoria fidelíssima y

a. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1332.

a. embaixada original intercalada entre els folis 13v-14r del
trienni 1701-1704.

Dimars, a VIIII de agost MDCCI. En aquest dia ha
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suplicar-li que facilitant per tots los medis possibles tot lo que conduesca al desempeño y major
lluyment que se solicita, concorre per sa part
vostra senyoria fidelíssima procurarant efficasment que los indivíduos de vostra senyoria fidelíssima se alisten en dita confraria, y obrant tot
lo demés que vostra senyoria fidelíssima aparexerà convenir per est assumpto, com ho espera
el concistori del zel de vostra senyoria fidelíssima y de la bona correspondència que desitja
mentanir lo concistori ab vostra senyoria fidelíssima.»

que Déu guarde, son acostumat jurament és
precís se torne a fer-y en pavimentar-se sobre la
volta nova y que axí mateix dita escala déu adobar-se per rahó de haver de muntar per allà sa
magestat per dit jurament. Y que havent examinat quant importaria lo cost de la fàbrica del referit, ha trobat que importarà lo valor de doscentes vint-y-sis lliuras, segons lo compte que
ha entregat a sas senyorias, los quals me han ordenat a mi secretari y escrivà major del General
cusís en lo present dietari, lo qual és assí cusit,
signat de número V.

En aquest mateix dia lo magnífich Joan Baptista
Reverter, ciutedà honrrat de Barcelona, constituhit //12v // parsonalment en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias anomenat
per albaraner de la bolla per Pere Ferrer, arrendatari dels drets de General y bolla de Barcelona, bollas foranas y de çafrans lo trienni que comensà a córrer lo primer dia del mes de juliol
pròxim passat, usant de la facultat en un capítol
de las tabbas de dits arrendaments ha prestat jurament a Nostre Senyor Déu y a sos sants quatra Evangelis, per ell corporalment tocats, en
mà y poder de sas senyorias de haver-se bé y llealment en lo exercici de dit offici y que tindrà y
serverà las ordinacions y disposicions de dit
concistori subjectant-se al judici de la visita de
dit General, obligant-ne per dit affecte sa persona y béns com a deutes fiscals y reals, prestantne sagrament y homenatge en mà y poder de
Llorens March, subrrogat en lo offici de altre
dels verguers de sas senyorias, essent presents
per testimonis Fermí Vehils y Jacintho Morató,
subrrogats en altre dels verguers de sas senyorias.

En aquest mateix dia, a las XII horas del mitgdia, havent-se obtinguda hora per medi del andador, los senyors don Felip de Farran y Felip
de Quintana y Fàbregas, ciutedà honrrat de
Barcelona, de part del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar, han aportat una embaxada en escrits en resposta de la que sas senyorias enbiaren
a dit bras als VIIII del corrent, conte- // 13v //
nint que havia resolt dit bras donar a sas senyorias las gràcias de la participació de dita embaxada y que lo comú y particular de la noblesa procurarà per tots camins per a que logre lo desitg
de sas senyorias y major desempeño de la noblesa. Al què és estat respost per sas senyorias en
veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich que lo concistori no havia esperat menos de la gran bisarria y atenció de dit bras militar. E los dits Ferran y Quintana són estats
cumplimentats en essa forma, ço és, que per diffarents officials de la present casa són estats rebuts al cap de la escala y acompañats passant per
devant de la porta de la Scrivania Major fins a la
porta per la qual se entra a la sala antecedent a la
del concistori, y dins la sala del concistori han
estat assentats ab dos cadiras de vaqueta de
moscòvia a la gotera del dosser a la part dreta de
dit docer y apartats un poch de la cadira a hont
séu lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Y al tornar-se’n són estats acompañats per dits
officials des de dita porta fins al cap de la escala,
pasant per la porta de la sala dels Reys, ço és, la
última que hix al terraplè. Y sas senyorias han
ordenat a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari la dita
embaxada en escrits, la qual és assí cusida y signada de número VI y del thenor següent:

Dimecres, a X de agost MDCCI. En aquest dia,
no obstant ser dia de festa de precepte, s’és
ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias per rahó de offerir-se diversos y
diffarents affers graves del General.
Dijous, a XI de agost MDCCI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, Jaume Arnaudias,a // 13r // mestre de
casas de la present casa de la Diputació, mitgensant jurament ha fet relació a sas senyorias en la
sala real de la present ciutat havia regonegut de
qui la escala per la qual se munta en la iglésia de
Santa Àgata y se entra per la porta petita en dita
sala està molt derruhida y que axí mateix un tros
de volta del paviment de dita sala, que dóna inmediatament a la porta principal, està molt perillosa, de forma que havent de estar allí lo sòlio
en lo qual ha de prestar lo rey nostre senyor,

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Havent-se
ohit lo bras militar la embaxada reportada per
part de vostra senyoria fidelíssima a VIIII del corrent // 14r // en què li noticia la real carta del
rey nostre senyor, que Déu guarde, de data de
VIIII del passat, contenint sa real resolució de
venir a honrrar est Principat y celebrar en ell

a. a continuació compte transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1332.
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corts y que las festas majors que en semblants
ocasions s’abien fet per la noblesa alistada a la
confraria del Gloriós Patró Sant Jordi, y per trobar-se vuy casi olvidada, solicita a vostra senyoria el bras facilite per los medis possiblas tot lo
que conduesca al desempeño. Ha resolt lo bras
donar a vostra senyoria fidelíssima las gràcias de
la participació de dita embaxada y assegurar a
vostra senyoria fidelíssima que lo comú y particular de la noblesa procurarà per tots camins lo
possible per a què·s logra lo desitg de vostra senyoria fidelíssima y major desempeño de la noblesa que resta ab desitg de servir a vostra senyoria fidelíssima en quant tinga gust
menar-li.»

trejudicialment, se’ls havia suplicat manàs al governador de Tarragona no impedís lo líbero comers per quant dit impediment contravenia al
disposat ab generals constitucions. Y que si bé
sa excel·lència havia respost escriuria a dit governador de Tarragonaa // 15r // si y conforme
se li demanava, ab tot estimarian sas senyorias
fos servit de nou manar al dit governador de Tarragona lo sobredit per quant no podian escusar
sas senyorias lo cumpliment de la primera obligasió que és defensar la concervació de las generals constitucions, lo que no duptavan sas senyorias avia sa excel·lència de aplaudir molt. Al
què sa excel·lència era estat servit respòndrer
que de nou molt apretadament escriuria al dit
governador de Tarragona lo que se li insinuava
per part del concistori, podent assigurar lo que
li constava de que dit governador de Tarragona
no havia donat lo orde que li suposaven.

En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General
present casa, cusís en lo present dietari un acte
rebut en poder de Joan Roca, notari públic de la
vila de Reus, Camp y arcabisbat de Tarragona,
als VII del mes de agost del corrent anys, contenint de que Anthoni Stapà, parayre, de dita vila,
y Gerònim Fàbregas, mariner, abitant en Barcelona, a instància de Amador Dalmau, adroguer,
de dita ciutat, han fet relació de com als VI del
corrent, trobant-se ells en la platja de Salou a effecte de fer enbarcar unas botas de aygua ardent
que·s trobaven an dita platja o port de Salou per
compte de dit Dalmau en un // 14v // vaxell, entre vuyt y nou horas del matí, a hont se trobava
present Valero Pardo, soldat de la torra de dit
port, veren y oÿren com dit Pardo digué no volia que enbarcassen ditas botas de aygua ardent,
que qualsevol persona que se atrevirira a embarcar ditas botas de aygua ardent li tiraria una escopetada, y que posà pena de dos mil lliuras al
dit Estapà de què no embarcàs ditas botas de
aygua ardent, com més llargament de dit acte és
de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número VII.

Divendres, a XII de agost MDCCI. En aquest dia
sas senyorias, concistorialment, aportant las insígnias de domàs carmesí ab los escuts de or sobre d’ellas, ab las armas del General ab los verguers devant ab massas altas, han anat ab
cotxes, ço és, sas senyorias ab un cotxe de quatra mulas acompañats dels magnífichs assessors,
advocat fiscal, secretari y escrivà major, racional
y procurador fiscal, anant estos ab unb cotxe de
dos mulas després del de dit concistori, acistintlos també un aguasil ordinari, han baxat a la
casa del General y Bolla de la present ciutat, a fi
de fer continuar lo subast del arrendament del
dret de monedas per lo corrent trienni. Y havent ordenat a Joseph Iglésias, corredor de coll,
jurat y ministre del // 15v // General, publicàs
que qui·s posaria en dita de dos mil y dos-centes
lliuras ab lo dit dret de monedes per tot lo espay
del corrent trienni se li donarian dos-centas
lliures de axaus per una vegada tantsolament, ha
fet relació que se havia acceptat la dita y després
sas senyorias li han manat porrogàs fins a dimecres primervinent que contarem XVII del corrent. Y axí mateix dit Iglésias ha fet relació a sas
senyorias de haver porrogat per dit dia.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor mossèn Balthesar prous, subrrogat en lo
offici de síndich del General y present casa, ha
feta relació a sas senyorias de com havent-se
conferit de orde seu en lo palau del excel·lentíssim compte de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, lo dia present y donat a sa excel·lència
un recado de part de sas senyorias contenint
que per son medi enviaven a sa excel·lència còpia del sobredit acte per a què fos servit sa excel·lència cersiorar-se de com conformava ab la
còpia de la carta escrita a sas senyorias per dit
Amador Dalmau, als VIII del corrent, còpia de la
qual dit dia ell mateix havia entregat a sa
excel·lència. Y que no obstant que dit dia VIII
del corrent per sas senyorias, per son medi ex-

Dissapta, a XIII de agost MDCCI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, Joseph Iglésias, corredor de coll, jurat
y ministre del General, ha fet relació que en execució de una deliberació per sas senyorias feta lo
dia present havia publicat que qui se posàran en
dita de sinch-sentas lliuras ab la compra de una
portiola de tomos intitulats «Segona part de decisions criminals», composta per lo noble don
Pedro de Amigant, doctor de la Real Audiència,
junt ab altra partida de tomos intitulats «Terce-

a. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1333.
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En aquest mateix dia, a las X horas de la matinada, són vinguts en la present casa de la Deputació los molt il·lustres senyors visitadors novament extrets als dos del corrent, per visitar los
senyors deputats y oÿdors de comptes del trienni proppassat de MDCXCVIII y demés officials del
General conforma disposa lo capítol primer del
nou redrés de las Corts del any MDXCIX, essent
estats avisats y convidats per sas senyorias per
medi dels verguers y essent arribats y estant
junts en lo aposento a hont fan sa residència los
magnífichs assessors y advocat fiscal ordinaris de
la present casa de la Deputació, dit lo concistori
vell. Los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes, exint de llur con-

cistori, són vinguts a la sala dels Reys de la present casa de la Deputació a hont se acostuma fer
lo jurament de dits senyors visitadors per medi
del síndich del General per al effecte sobredit,
los quals, arribats a la presència de sas senyorias
y fetas las degudas cortesias, se són assentats en
los banchs colxats de vellut //17r // carmesí en la
forma següent, ço és, los senyors deputats y oÿdors conforme estan assentats quant hi ha brassos, tenint la tauleta devant ab lo juratori lo senyor deputat eclesiàstich, seguint-se després de
ells los magnífichs assessors, advocat fiscal y escrivà major, després a mà dreta del senyor deputat eclesiàstich de espatllas devès la paret que
dóna al carrer de Sant Honorat lo molt reverent
vicari general y official, després de ell consecutivament los visitadors eclesiàstichs, seguidament
los militars y últimament los reals. Y estant essentats en la dita forma, los senyors visitadors
militars y reals han protestat que lo present acte
no sia tret en conseqüència ni puga dañar-los en
la pretenció que tenen de estar assentats interpoladament ab los senyors del estament eclesiàstich, ço és, un eclesiàstich, després un militar
y després un real, volent que llur dret los reste
salvo y sens que se’ls sia fet prejudici algun per a
poder deduhir de ell en las primeras corts o allí a
hont son dret més los convinga. Axí mateix,
fonch protestat per lo senyor Felip de Quintana
y Fàbregas de què per séurer primer que ell lo
doctor mossèn Anton Graso Perpiñà, ciutedà
honrrat de Barcelona, del rey no sia fet perjudici algun a ell y als ciutedans honrrats de Barcelona de matrícula, per quant essent ell ciutedà
honrrat de Barcelona de matrícula pretén que
déu precehir al dit Perpiñà per ser-ho del rey y
que axís reste salvo son dret, y lo dita doctor
mossèn Anton Graso Per- // 17v // piñà ha reprotestat a dit de Quintana dient que per precehir-lo ell com a ciutedà honrrat del rey y per
tenir major edat no se fa perjudici algú als ciutedans honrrats de matrícula de Barcelona, ans
bé se continua la observansa de la present casa
com és de vèurer en lo dietari del trienni MDCLIII, en foli XV, ab vot dels magnífichs assessors y advocat fiscal, y axí mateix també en térmens de visitador en lo dietari trienni
MDCLXVIII, en jornada de dos de agost de dit
any MDCLXVIII, y altrament. Y fetas las ditas protestas, lo escrivà major del General, ab alta e intel·ligible veu, ha llegit lo capítol primer del nou
redrés. Lo qual llegit, los dits senyors visitadors
han prestat lo sòlit y acostumat jurament, sagrament y homenatge en mà y poder de sas senyorias, ço és, los eclesiàstichs posant-se la mà en
los pits y los militars y reals alsant-se cada hú per
son orde y posant la mà en lo juratori, devant de

a. a continuació ratllat, Meca y Vilalba.

a. a continuació ratllat fetas las ditas protestas.

ra part de decisions civils», composta per lo noble don Bonaventura de Tristany Boffill y Benach, cavaller de la orde y milícia de Nostra Senyora de Montesa y de Sant Jordi de Alfama,
també doctor de dita Real Audiència, se’ls donarian vint-y-sinch lliuras de axaus per una vegada tantsolament y que Ramon Sapera, llibrater de la present ciutat, havia acceptat la dita y
axaus.
En aquest mateix dia, Lluís Ferrer, Joan Segon,
// 16r // Silvestre Mas y Joan Falvet han tornat a
la present ciutat, ço és, dit Ferrer, de Gerona, y
ha fet relació que lo magnífich Esteva de Sala,
donsell, acceptava lo offici de visitador del General en què és estat extret als dos del corrent
per lo bras militar, dit Segon, de Cervera, y ha
fet relació que ha entregat la carta de sas senyorias al noble don Ignasi Meca y Vilalba, extret
en procurador fiscal de la visita, dit Mas, de la
Seu de Urgell. Y ha fet relació que lo noble don
Ignasia de Cruÿlles, canonge de dita Seu, acceptava lo càrrech de visitador en què és estat extret
per lo bras eclesiàstich, y dit Falvet, de Tortosa,
y ha fet relació de que lo doctor Vicens Gomis,
canonge de Tortosa, acceptava lo càrrech de visitador en què era estat extret per lo bras eclesiàstich y que, finalment, Joseph Torres acceptava lo dit offici de visitador en què era estat
extret per lo bras real, tots los quals eran partits
per ditas parts respective als V del corrent per noticiar-los als sobrereferits de part de sas senyorias ab cartas las ditas sorts. Y ditas relacions las
han fetas los referits a mi don Ramon de Codina
y Ferreras, secretari y escrivà major del General.
16v

Dimars, a XVI de agost MDCCI. En aquest dia ha
tornat (a) acistir en lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich per trobar-se ja convalescent de sa passada indisposició.
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sas senyorias, y després de prestat dit jurament
lo molt reverent vicari general y official los publicà la sentència de excomunicació, estant los
dits senyors visitadors en peus en la forma següent:

Ferrer, secretari y escrivà major del General de
Catalunya, a instància de sas senyorias y de dits
senyors visitadors, essent present per testimonis
Jacintho Morató y Llorens March, subrrogats
en verguers de sas senyorias. Y fet lo sobredit
dits senyors visitadors se són despedits de sas
senyorias y se’n són anats a la sala a hont acostuma tenir-se lo il·lustre concistori de la visita, que
és en una de las salas contíguas a la de Sant Jordi, de la present casa, dit lo concistori de la visita.

«Nos, Josephus Romaguera, decretorum doctor,
presbiter et canonicus sancte ecclesiae Barchinone, in spiritualibus et temporalibus, vicarius generalis officialisque, pro admodum illustrissimi
et reverendissimi domino Barchinonensis episcopo
monemus vos admodum illustrissimos dominos
dompnum Ignatium de Cruylles, precensorem et
canonicum sancta ecclesia Urgellense, dompnum
Andream de Foix, archidiaconum et canonicum
sancta ecclesiae Barchinonense, doctorem Vincentem Gomis, canonicum sanctae ecclesiae Dertusae, Ioannem Bonaventura de Gualbes et Copons,
domicellum, dompnum Alexandrum de Boxados
et Crassi, et Estefanum de Sala, domicellum,
Anthonium Gratum Perpinya, utriusque juris
doctorem civemque honoratum Barchinonae et
Gerundae, et Felipum de Quintana et Fabregas,
civem honoratum Barchinone, et Iosephum Torres, mercatorem civitatis Der- // 18r // tusae,
personas iuxta formam capituli primi novae reformationis extractas in visitatores generalis
principatus Cathaloniae pro trienno proximo dimisso, hic presentes pro primo, secundo, tertio et
peremptoris terminis et monitionibus quatenus
bene et legaliter vos habeatis in vestro officio seu
munere visitatorum quovis amore et rencore postpositis sed Deum et concientias vestras intuendo
et pro his auditis ex comunicationis sententiam,
quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monitione praemissa fecimus et promulgamus in his
scriptis.»

En aquest mateix dia, y poch aprés, present jo
secretari y escrivà major del General en lo dit
concistori de la visita, estant dits senyors visitadors per a acentar-se en sos puestos los militars
y reals protestaren que per rahó de no estar y
séurer y votar interpoladament ab los del estament eclesiàstich, és a saber, un eclesiàstich, un
militar y un real, no li fos fet perjudici algú en
llur pretenció ni lo present acte sia tret en conseqüència, y axí mateix es protestàs que poch
havien fet essent presents per testimonis Joan
Pau Martí, llibrater, y Anthon Moyà, també llibrater.
Encontinent, Joseph Sala, per autoritat real notari, ciutedà de Barcelona, novament extret en
escrivà major de la visita, segons forma de real
decret, ha jurat en mà y poder dels molt il·lustres senyors visitadors de haver-se bé y llealment
en lo exercici y servey de dit son offici y ha prestat sagrament y homanatge en mà y poder de
Llorens March, altre dels verguers del concistori de sas senyorias, y per lo que és tingut y obligat ha ohit sentència de excomunicació en la
forma següent:
«Nos, Josephus Romaguera, decretorum doctor,
presbiter et canonicus sanctae ecclesiae Barchinonae, in spiritualibus et // 19r // temporalibus vicarius generalis officialis, pro illustrissimo admodum illustri et reverendicimo domino
Barchinonense episcopo, monemus te, Iosephum
Sala, notarium regium, civem Barchinonae, noviter extractum in scriba maiorem visitae Generalis Cataloniae, hic presentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus
qualibet, teneas sub rigido et stricto secreto cuncta
negotia in dicta visita pertractanda et alia in
exercicio et regimine dicti tui officiis bene et fideliter et legaliter te habeas quovis amore, odio et
rencore postpositis et pro his audis excomunicationis sententiam, quam sich contrafacientem
nunch pro tunch trina canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»

La qual publicada, se despedí lo dit reverent vicari general de sas senyorias y visitadors. Y en
continent és estada feta extracció en pretenció
de dits senyors deputats, oÿdors y demés officials sobredits a sort de rodolins ab la urna de
plata, llegint primer los senyors deputats magnífichs assessors y advocat fiscal, y després los
senyors visitadors per son orde, precehint la sòlita y acostumada protesta per part de dits senyors visitadors per passar y llegir primer lo redolí los assessors y advocat fiscal de la present
casa, volent que per dita rahó no·ls sia fet perjudici algú de jutges instructors de processos. Y
per medi de un minyó menor de vuyt anys foren
extrets, ço és, per lo estament eclesiàstich, don
Andreu Foix; per lo estament militar, don Alexandre de Boxadós y Crassi; per lo estament
real, mossèn Felip de Quintana y Fàbregas.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo doctor Vicens Carreras, prevere y beneficiat de la Seu de

De totas la quals cosas és estat llevat lo present
// 18v // acte per mi, don Ramon de Codina y
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Barcelona, absents en lo concistori de sas senyorias los il·lustres y fidelíssims senyors deputats
militar y real, ha renunciat en mà y poder de sas
senyorias y a favor y en cap del noble don Joseph de Generes y Melich lo offici de ajudant
primer del rasional del General, per ser altre dels
officis antichs vendibles y que poden alienar-se,
suplicant a sas senyorias ésser-li admesa dita renunciació. Sas senyorias han acceptada aquella,
si et quantum, et cetera, actes y capítols de cort
los és lícit y permès, essent presents per testimonis Fermí Vehils y Llorens March, verguers de
sas senyorias.

què fossen servits fer extracció de nou subjecte.
Al què li és estat respost per sas senyorias y per
orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich dient que ci aparexia bé a dits senyors visitadors, esta tarda a las sinch horas se
faria la extracció de procurador fiscal de dita visita ab interesència de dits senyors visitadors, si
y conforme ho disposa lo real decret.
En aquest mateix dia, sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, concistorialment ab los verguers devant ab massas altas han devallat de la casa del General per arrendar lo dret de monedas, anant sas senyorias ab
cotxe de quatra mulas, acompañats dels nobles
y magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal y
officials de la present casa, a las deu del matí,
aportant sas senyorias las insígnias de domes
carmesí ab los escuts de or, ab las armas del General, anant un aguasil per a fer desembarassar
los carrers, y dits verguers ab un cotxe de dos
mulas devant del de sas senyorias, y dits assessors y advocat fical y altres officials ab un cotxe
de dos mulas immediadament del de sas senyorias, per a fer continuar lo subast del arrendament del dit dret de monedas. Y com segons relació feta a sas senyorias per Joseph Iglésias,
corredor de coll y ministre del General, los haja
constat de com no·y havia altra dita que la de
dos mil y dos-centas lliuras ab lo dit dret de monedas ab dos-centes lliuras de axaus, per una vegada tantsolament per espay de tres anys, comptadors des de hú de juliol pròxim passat fins al
últim de // 20v // juny MDCCIIII, li ordenaren sas
senyorias publicàs mitjas ditas. Y attès que dit
Iglésias féu relació a sas senyorias de què havent
publicat mitjas ditas ab lo dret de monedas sí
havia trobat cent lliuras més, emperò que ningú
ý deya més mitjas ditas, li ordenaren sas senyorias lliuràs lo dit arrendament del dret de monedas.

En aquest mateix dia, per medi de son escrivà
major, los il·lustres senyors visitadors han enviat
un recado a sas senyorias a las dotsa horas tocadas del mitgdia, contenint que mossèn Ignasi
Meca y Vilalba, extret en procurador fiscal de la
visita, no havia comparegut // 19v // y que axís
ho noticiava a sas senyorias perquè fossen servits
donar-i aquella conveniència que més aparexia
covenir a sas senyorias. Al què és estat respost
per sas senyorias per veu del il·lustre y fidelíssim
deñor deputat eclesiàstich que ho premeditarian y donarian resposta a dits senyors visitadors.
En aquest mateix dia, a les quatra horas de la
tarda, sas senyorias han enviat un recado als
il·lustres senyors visitadors de la visita que actualment se està fent del General, per medi del
síndich de la present, contenint que encara que
dit mossèn Ignasi Meca y Vilalba no haja comparegut per a prestar lo jurament que devia per
rahó del offici del procurador fiscal del General
en què era estat extret, emperò que per prestarlo tenia tot lo dia present y que cas no comparagués, estimarian als dits il·lustres senyors visitadors fossen servits noticiar-o quant antes a sas
senyorias, a fi de poder donar-i la providència
més convenient. Al què li és estat respost per lo
senyor president de dits senyors visitadors que
ho faran ab molt gust, segons relació ne ha feta
tornat qu és estat a concistori dit síndich.

En aquest mateix dia, y consecutivament absent
lo il·lustre y fidelíssim deputat real, sas senyorias
han fet arrendament del dret de monedas ab lo
modo y pacte coneguts en la tabba per lo trienni que comensà al primer del mes de juliol pròxim passat y finirà lo darrer dia del mes de juny
del any MDCCIIII, al doctor en drets Joan Quadras, ciutedà de Barcelona, abonat per lo magnífich doctor mossèn Lluýs Estaper, ciutedà de
Barcelona, per preu de dos mil y tres-centes lliuras, ço és, set-centas sexanta-sis lliuras tretse
sous y quatra per cada any ab dos-centas sinquanta lliuras de axaus per una vegda tantsolament com a més donant a l’encat públich, segons relació ne ha fet Joseph Iglésias, corredor
de coll, públich y jurat ministre del General. Lo
qual doctor Joan Quadras ha acceptat lo dit
arrendament y jurat en la forma acostumada y

Dimecres, a XVII de agost MDCCI. En aquest dia,
entre nou y deu horas del matí, los il·lustres senyors visitadors de la visita del General de Catalunya, que actualment se està fent, han enviat
un recado a sas senyorias per medi de son escrivà major, contenint que mossèn Ignasi Meca
y Vilalba, extret en procurador fiscal de dita visita, en tot lo dia de ahir no havia comparegut y
que per consegüent no havia pogut prestar lo
jurament que devia,a y que axís ho posaven en la
gran concideració de sas senyorias per- // 20r //

a. a continuació segueix repetit que devia.
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tantsolament, com és de vèurer en dietari corrent als XIII del present mes, qui és Ramon Sapera, llibrater de la present ciutat, qui acceptà la
dita de sinch-centas lliuras ab dits tomos ab
vint-y-sinch liuras de axaus per una vegada tantsolament.

ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Llorens March, subrrogat en verguer de
sas senyorias, essent presents per testimonis
Fermí Vehils y Jacinto Morathó, tam- // 21r //
bé subrrogats en verguers de sas senyorias.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, sas senyorias han enviat un recado als molt
il·lustres senyors visitadors de la visita del General, que actualment se està fent, per medi del
magnífich doctor mossèn Balthesar Prous, subrrogat en lo offici de síndich del General, contenint que si gustavan sas senyorias, estavan
promptes per a fer la extracció del procurador
fiscal de la visita ab interesència dels senyors visitadors conforma disposa lo real decret que·s
troba continuat en lo llibre del Ànima dels officis del General, ab què ab dits senyors visitadors
no·y intervinguessen lo assessor, advocat fiscal y
sos ajudants respective ni tampoch lo escrivà major de la visita per no estar expressat en dit real
decret. Al què li és estat respost per lo senyor
president de dits senyors visitadors que ho consultarian y estimarian, que sas senyorias los enviassen còpia de un capítol de dit real decret que
parla o tracta del modo ab què se deu fer extracció de un official de la visita del General quant
no ha comparegut als XVI de agost per a prestar
lo sòlit jurament com és obligat, segons relació
ne ha feta tornat que és estat a concistori lo dit
síndich.

En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
los il·lustres senyors visitadors de la visita del
General, que actualment se està // 22r // fent,
han enviat a sas senyorias un recado per medi de
son escrivà major, contenint que ab los dietaris
de la present casa de la Diputació dels triennis
MDCLXXI y MDCLXXIIII se trobava que en lo mes
de agost dels anys MDCLXXI y MDCLXXIIII a ocasió de haver-se hagut de fer extracció de algun
official de la visita que no havia comparegut, no
sols se feia la extracció per los senyors deputats y
oÿdors que llavors eran ab intervenció dels senyors visitadors, sino què també ý acistiren los
assessors y advocat fiscal, sos respective ajudants
y lo escrivà major, com ho porian manar vèurer
sas senyorias en dits dietaris, ab què esperarien
dits senyors visitadors que totas las dificultats
restessen allenadas. Al què és estat respost per
sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich dient que lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori premeditaria est
fet, que estimaven la notícia y que quant antes
tornaria resposta sobre est fet.
En aquest mateix dia, entre onse y dotsa horas
de la matinada, sas senyorias han enviat un recado a dits senyors visitadors per medi del síndich
del General, contenint que tenian vist los sobredits exemplars y que axís se assegurassen que si
era de son gust esta tarda a las sinch horas se faria la extracció de procurador fiscal de la visita,
per no haver comparegut lo dia XVI del corrent
mossèn Ignasi de Meca y Vilalba, qui fou extret
als dos del present y corrent mes en procurador
fiscal de la visita, no sols ab interecència de dits
senyors visitadors, sinó també ab lo acompañament dels assessors, advocat fiscal, sos respective
ajudants y escrivà major, los quals se acentarian
// 22v // consecutivament ab dits senyors visitadors. Al què fou respost per lo president de dits
senyors visitadors que ab molt gust acistirian en
dita ora a dita extracció, segons relació ne ha
feta a(l) concistori quant és estat tornat dit síndich.

E, inmediatament, sas senyorias han tornat a
imbiar dit síndich a dits senyors visitadors ab la
còpia de dit capítol del sobredit real decret y se
li és estat dit per lo president de dits senyors visitadors que, en haver consultat, tornarien resposta a sas senyorias de lo que se’ls offeriria sobre de est negoci.
21v

Dijous, a XVIII de agost MDCCI. En aquest dia,
Joseph Iglésias, corredor de coll, jurat y ministre del General, constituhit personalment en lo
concistori de sas senyorias, ha fet relació de com
en execució de una deliberació per sas senyorias
feta lo dia present havia publicat mitjas ditas ab
la venda dels thomos intitulats «Segona part de
decisions criminals», composta per lo noble
don Pedro de Amigant, doctor de la Reial Audiència, junt ab una altra partida de tomos intitulats «Tercera part de decisions civils», composta per lo noble don Bonaventura de
Tristany, també doctor de dita Real Audiència,
y que no·y havia trobat dita alguna. Y que axís,
obehint al per sas senyorias donat ab dita deliberació, havia pasat a lliurar lo acte fiscal y que
axís havia lliurat la venda de dits tomos al mateix que havia acceptat la dita als XIII del corrent, que era sinquanta lliuras, ab dit tomos ab
vint-y-sinch lliuras de axaus per una vegada

En aquest mateix dia, a las VI horas de la tarda,
avisant primerament lo molt il·lustre concistori
de la visita per medi del síndich del General per
a què fos servit venir a la sala dels Reys, de la
present casa, a hont estava aguardant lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias a
effecte de fer-se extracció del offici de procurador fiscal de la visita en lloch y per no haver ac12

General, després al scrivà major de dita visita y
últimament al ajudant primer de escrivà major
de dit General, ajudant tercer de escrivà major
de dit General, al escrivent extraordinari del
General, escrivà major, y, últimament, al escrivent ordinari de la Escrivania Major de dit General.

ceptat y jurat lo dit offici mossèn Ignasi Meca y
Vilalba, en lo qual fonch extret lo dia dos del
corrent, en lo qual acte de extracció acisteixen
juntament dits senyors visitadors ab lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors diputats, y se féu la dita extracció en la dita sala
dels Reys ab concurs de dits senyors visitadors,
los senyors diputats, oÿdors de comptes, assessors, advocat fiscal ordinaris del General, junt
ab lo secretari y escrivà major de dit General estigueren assentats ab banchs venuvats de vellut
carmesí en lo mateix lloch y de la mateixa manera que·u estigueren lo dia XVI del corrent en la
ocasió del jurament dels senyors visitadors, ab
essa addició que ab un banquet de vaqueta de
moscòvia al costat del secretari y escrivà major
del General // 23r // ha estat assentat lo magnífich racional, donant la mà dreta a dit secretari y
escrivà major. Concecutivament a dit racional,
se seguian estant assentats ab banchs de vaqueta
negra tenint una taula devant cuberta ab un cobritaula de paño vert lo procurador fiscal lo ajudant primer de escrivà major, lo escrivent extraordinari de escrivà major y després lo escrivent
ordinari de escrivà major, tots del General.

Immediatament, fonch feta la mateixa protesta
que als XVI del corrent epr los senyors visitadors
militars y reals per no estar assentats interpoladament ab los senyors visitadors del estament
eclesiàstich. Y, axí mateix, per lo senyor Phelip
de Quintana y Fàbregas, ciutedà honrrat de
Barcelona, visitador real, fonch feta la mateixa
protesta que dit dia XVI acerca la pre- // 24r //
tenció de precheir al doctor mossèn Anthon
Grato Perpiñà, ciutedà honrrat de Barcelona
del rey, per ser dit Quintana ciutedà honrrat de
matrícola.
Consecutivament, dit doctor Perpiñà féu la mateixa reprotesta a dit Quintana que als XVI del
corrent aserca de continuar la observança de la
present casa de com a ciutedà honrrat del rey y
tenir més edat, li tocava a ell y precehir a dit
Quintana. Y tots los dits senyors visitadors protestaren també que lo passar la mambrana o rodolí, llegint primer aquella en dita extracció los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
que dits senyors visitadors, no puga ésser tret en
conseqüència ni en perjudici de la pretenció tenen dits senyors visitadors de llegir antes que
dits assessors y advocat fiscal dita membrana o
rodolí. Y fetas ditas protestas, se procehí a fer
dita extracció de procurador fiscal de dita visita
en lloch de dit mossèn Ignasi Meca y Vilalba per
un miñó de menor edat de vuyt anys, si y conforme se estila en las demés extraccions, estant
lo dit miñó quant treya girat de espallas, si y del
mateix modo se observa quant se fan las demés
extraccions. Y fonch extret mossèn Joseph de
Amigant, // 24v // la qual membrana passà primerament per los dits senyors deputats, dits senyors oÿdors, dits assessors y advocat fiscal del
General, en mà del qual fiscal regonexia lo dit
secretari y escrivà major del General qual era lo
subjecte que era estat extret. Després passà la
dita membrana per dits senyors visitadors, acessors, advocat fiscal, ajudants respective y escrivà
major de la visita y, últimament, parava dita
membrana en mà del escrivà extraordinari de la
Escrivania Major del General, per a què ho
sentàs. Y axí se observà en esta forma totas las
demés vegadas que se sortejà per quant per lo
procurador fiscal del General fonch posada excepció a dit mossèn Joseph de Amigant non potest qui est visitandum, se passà a nova extracció
y fonch extret per dit miñó mossèn Ignasi Meca
y Vilalba. Y en concideració de què per lo dit

En esta funció dits senyors visitadors vingueren
acompañats des de la sala de la Visita fins a dita
sala dels Reys dels asssessors, advocat fiscal y sos
respective ajudants y lo escrivà major de la visita,
y només quant foren en presència de sas senyorias dits visitadors se assentaren ab banchs vanovats de vellut carmesí, si y del mateix modo que
lo dia XVI del corrent y, consecutivament, se
acentaren a la mateixa part, ab un banch de vaqueta de moscòvia que per est effecte se añadí al
costat dels de vellut a hont seyan dits senyors visitadors, lo assessor, advocat fiscal, lo ajudant de
assessor y lo ajudant de advocat fiscal de dita visita ab est orde y, últimament, lo escrivà major
de dita visita. Al costat de dit escrivà major de la
visita hi havia una tauleta ab unas fuentes de
plata doradas de la present casa, en la qual se
formaven per //23v // los officials acostumats los
rodolins dels qui concorrian en sort. Immediatament, per un verguer fonch donat ventalls als
senyors deputats, després als senyors oÿdors,
després als assessors y advocat fiscal ordinaris
del General, després als senyors visitadors, y si
bé se podia pretendre que los ventalls, després
se devian donar al secretari y escrivà major, racional y procurador fiscal del General, a tot volent estos no se faltàs a la deguda cortesenia, se
digué a dit verguer donàs primerament los ventalls al assessor, advocat fical y respective ajudants de la visita, los quals fent cortesia als dits
de què prenguessen primerament los ventalls y
no volent-ho acceptar foren donats primer, després dit verguer de los ventalls als dits secretari y
scrivà major, racional y procurador fiscal del
13
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En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real.

procurador fiscal de dit General fonch posada
excepció a dit mossèn Ignasi Meca y Vilalba non
potest qui fuit extractus et non comparuit, y se
possà a nova extracció y fonch extret don
Thomàs Francisco Martí y de Vilanova.

En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
essent estats per lo andador de la confraria de
Sant Jordi, de orde del il·lustre y fidelíssim senyor don Pedro de Magarola y Lupià, deputat
militar y axís prior major de dita confraria, convidats los senyors prior segon y clavari de dita
confraria y diffarents // 26r // confrares, se tingué junta de dita confraria en la sala dels Reys,
de la present casa, per lo qual effecte fou posat
un banch colxat de vellut carmesí arrimat a la
paret entre las dos finestres de dita sala. Devant
de est banch se posà una taula mitgensera cuberta ab un cubertor de domàs carmesí ab son
tinter, polsera, campaneta, juratori y una gran
bacina de lata, des de los costats de dita taula
per avall se posaren dos rengleras de banchs de
vaqueta de moscòvia. En lo dit banch de vellut
carmesí sols se acentà dit senyor diputat militar,
aportant la insígnia, y si lo senyor prior segon y
senyor clavari aguessen assistit, haurian també
estat assentats en lo dit banch de vellut, ço és,
dit senyor prior segon a la mà dreta de dit senyor deputat militar y dit senyor clavari a la mà
esquerra. En esta junta, perquè no se sabia en
què puesto y lloch devia estar assentat lo noble
secretari y escrivà major del General, qui és per
dita rahó escrivà major de dita confraria, y axís
no perdés ninguna de sas prerrogativas, se convingué que·y acistís lo escrivent ordinari de la
Escrivania Major en nom seu y per ell estant
acentat lo últim de tots ab banch de vaqueta de
moscòvia, a la part esquerra de dita taula, tenint
devant una taula també per escríurer. En los
banchs dels costats se acentaren los indivíduos
de dita confraria // 26v // y, després de haver-se
acentat en lo llibre de dita confraria un cavaller,
per dit senyor deputat militar fou feta la proposició y se prengué resolució sobre de ella conforme tot és de vèurer en lo llibre de las Constitucions modernas y festins fets per los
indivíduos de dita confraria de Sant Jordi en la
centúria passada. Se nota que dit senyor diputat
militar quant arribaven los cavallers en la dita
sala dels Reys los rebia, y quant se’n anaven, los
acompanyà fins a la porta de dita sala que hix
fora.

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y en dit nom commissari delegat apostòlich, elegit y anomenat per la
santedat de Clement setè, de felís recordació, ab
butlla especial dada en Roma als // 25r // XVII de
las chalendas de maig MDXXIIII, y ab facultat de
dita butlla tribuhida ha subdelegat a Rafel Mollet, prevere y beneficiat de la insígnia iglésia
col·legiata de la ciutat de Manresa, a effecte de
què puga regonéxer qualsevols casas eclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y convents
de religiosos y religiosas, regulars y seculars, al
qual subdelegat lo dia present són estadas despedidas lletres de subdelegació en la forma
acostumada ab ple poder de comminar y publicar censuras contra qualsevols personas, tant
eclesiàsticas com seculars.
Divendres, a XIX de agost MDCCI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, lo doctor en medicina Francisco
Fontllonga, mitgensant jurament, ha fet relació
de com Francisco Torres Major, notari públic
de Barcelona y ajudant segon de la Escrivania
Major, pateix de un inflor de camas y peus, impedint-li lo exercici de poder caminar sinó ab
molt treball, junt uns tremors de cap y mans,
per lo que últimament lo impedian de poder escríurer y exercí son offici, y que dit(s) impediments li han sobrevingut de la malaltia de la
qual se féu relació als VII de maig del present
any van continuant, axí que des de dita relació
fins ara li han impedit y de present li impedeixen
la personal servitut y exercici de son offici.
25v

Dissapta, a XX de agost MDCCI. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
y en dit nom comissari y delegat apostòlich, elegit y enomenat per la santedat de Clement Setè,
de felís recordació, ab butlla especial dada en
Roma als XVII de las chalendas de maig
MDXXIIII, y ab facultat en dita butlla atribuhida
ha subdelegat a Joseph Camerans, prevere y beneficiat de Santa Maria de Meyà, bisbat de Urgell, a effecte de què puga regonéxer qualsevols
casas eclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y convents de religiosos y religiosas, regolars y seculars, al qual subdelegat lo dia present són estadas despedidas lletres de
subdelegació ab la forma acostumada ab ple poder de comminar y publicar censuras contra
qualsevols personas, tant eclesiàsticas com seculars.

Dilluns, a XXII de agost MDCCI. En aquest dia no
ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real
per ocasió de trobar-se en lo llit indispost y se
14

nota que fins tornarà a concistori no se farà altra
apuntament.

abundancia //28r // que allí áy ajustando al precio que fuere de estilo, pidiéndome se le franquée
el permiso para ello, y assí mismo me ha suplicado
el gran maestre de la religión de San Juan y su
embaxador se le pemita sacar también de esse
Principado la madera necessaria para fabricar
dos vaxeles y ponerlos en la esquadra de su religión, cuya fábrica se ha concedido al rey christianíssimo, mi abuelo, se haga en sus dársenas de Tolonay, pues todo se dedica a mi al servicio para
poder limpiar el mar Mediterráneo de berveriscos. Y haviendo conciderado que esta materia es
contra constitución de essa provincia que no permita la extracción de maderas para otras partes,
he resuelto deciros y manifestaros quan de mi real
agrado será el que, sin embargo de vuestras constituciones, combingáis en esta corta y saca de madera, tanto por lo que lo desea el rey christianíssimo, mi abuelo, como porque sus armas son y han
de ser tan útiles a la defensa de todos mis reynos
como se está experimentando; y dispongáis lo mismo por lo que toca a la religión de San Juan, pues
sus armas se emplean también en la defensa de la
fe y limpiar de enemigos los mares de levante en
que interessan los reynos de Nápoles y Sicilia, que
en ello me daré por servido. Dado en Madrid, a
XXX de julio MDCCI. Yo el rey. Marchio del Palacio, secretarius. // 28v // Vidit don Josephus Rull,
regens. Vidit Comes et Torro, regens et pro Thesauro Generale; Vidit marchio de Laconi.»

Dimarts, a XXIII de agost MDCCI. // 27r // En
aquest dia no ha vingut ni acistit en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas (senyorias)
lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich.
Dijous, a XXV de agost MDCCI. En aquest dia, ha
tornat (a) acistir en lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor real per trobar-se ja convalescent
de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y escrivà major del General, continuàs en lo present dietari la relació que·ls feya
lo il·lustre y fidelíssim don Jayme de Eva y Malla, de present oÿdor militar, concistint en què
per trobar-se ser del col·legi de lleys y cànons de
la univercitat literària de la present ciutat, noticiava a sas senyorias de com dit col·legi havia resolt de què tot lo temps que sercà oÿdor militar
fos present en tots los graus de lleys.
Divendres, a XXVI de agost MDCCI. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís
// 27v // y continuàs en lo present dietari una
real carta a sas senyorias escrita per lo rey nostre
senyor, que Déu guarde, la data del qual és en
Madrid, als XXX de juliol passat, en deguda forma de Real Cancelleria per lo Concell Supremo
de Aragó despatxada, en y ab la qual és servit incinuar a sas senyorias serà molt de son real agrado el que convingan en què se talle y trega fusta
del present Principat per lo rey christianíssim y
per la religió de Sant Joan de Jerusalem per la
fàbrica de vaxells; y, axí mateix, una carta escrita
a sas senyorias per lo excel·lentíssim senyor
duch de Montalto, president del dit Concell
Supremo de Aragó, la fecha de la qual també és
en Madrid, als XIII del corrent, baix de plech de
la qual carta és tingut dit real despaig remès a
sas senyorias y ab ella dit senyor duch de Montalto és servit recomenar molt a sas senyorias la
sobredita talla y treta de dita fusta com més llargament de aquellas és de vèurer que són assí cusidas y signadas de números VIII y VIIII, y del
thenor següent. Segueyx-sa de sa real carta:

Segueix-se dita altra carta:

«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos deputados christianíssimo. Mi abuelo me ha representado por medio
de su embiado en esta corte la saca y corta de maderamen que necesita de los bosques reales de Tortosa para la fábrica de sus navíos respecto de la

«Haviendoa hecho instancia el rey christianíssimo
al rey nuestro señor, Dios le guarde, para que permitiesse la corta y saca del maderamen que necesita de los bosques de Tortosa para la fábrica de
sus navíos, ajustando el precio que fuere de estilo,
y assí mismo ha hecho la misma instancia a su
majestad el gran mestre de la religión de San
Juan para que se le permita sacar también de esse
Principado la madera necessaria para fabricar
dos vageles y ponerlos en la esquadra de su religión, cuya fábrica le ha concedido su magestad
christianíssima se haga en sus dárcenas, como
más largamente lo entenderá vuestra señoría por
el real despacho adjunto a que me remito, y acompaño con esta que su magestad me ha mandado
expressamente escriba a vuestra señoría a fin de
que como presidente de Aragón coadjube esta materia con vuestra señoría para su mayor éxito, sin
embargo de las constituciones con que vuestra señoría se halla y convenga en esta corta y saca de
madera, tanto por lo que lo desea el rey christianíssimo como porque sus armadas son y an de ser
tan útiles a la defensa de todos estos reynos como se
está experimentando, y se disponga lo mismo por

a. la carta original està intercalda entre els folis 27v-28r del
trienni 1701-1704.

a. la carta original està intercalada entre els folis 27v-28r del
trienni 1701-1704.
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trar los gastos para la impreción de las decisiones
de la Real Audiencia de dicho Principado y que
con effecto han pagado la de tres tomos hechos modernamente, suplicándonos que respecto de lo
atrassada que se halla la Generalidad y haver de
ser suyo el útil de dicha impreción, según lo dispuesto // 30r // por las mismas constituciones,
fuéssemos servido prohibir que por espacio de bente
años no se puede entrar en España ninguna impresión de dichas dicisiones hecha en otras partes,
y Nós, deseando la conbenencia y beneficio de dicha Generalidat, lo havemos tenido por bién en la
manera infrascripta. Por tanto, con thenor de las
presentes, de nuestra cierta sciencia y real authoridad deliberadamente y constitutiva damos licencia y permiso y facultad a los dichos diputados
de la Generalidad de Cataluña para que por
tiempo de bente años, que se han de contar desde el
día de la fecha de las presentes en adelante, por
ellos o por la persona o personas que su poder huvieren puede hacer imprimir y vender las dichas
dicissiones de la Real Audiencia de aquell Principado, divididas en tres tomos, como va dicho, y
no otro alguno en los nuestros reynos de la Corona
de Aragón, y prohivimos y vedamos que ninguna
otra comunidad, univercidad o personas, por
todo el tiempo referido, lo puede hacer ni vender
sin la licencia, permiso y facultad, ni traerlos de
otras partes impresos para venderlos. Y si después
de publicadas las presentes huviere alguno o algunos que durante el dicho tiempo intentaren imprimir y vender los dichos tres tomos o entrarlos
impresos, como dicho es, incurra en pena de quinientos florines de Aragón, dividideros en tres
partes, a saber, una // 30v // para nuestros reales
cofres, otra para los dichos diputados y otra para
el acusador y demás de la dicha pena, si fuere impressor, pierda los moldes y libros que assí huviere
impresso. Y mandamo(s) con el mismo thenor de
las presentes a qualquier lugartenientes y capitanes generales nuestros regentes la Cancillería, portantvoces de nuestro governador, alguaciles, vergueros y porteros, y otros qualesquiera officiales y
ministros nuestros, mayores y menores, en nuestros
reynos de la Corona de Aragón, constituýdos y
constituyderos, y a sus lugartenientes o regentes los
dichos officios, so incurrimiento de nuestra ira e
indignación y pena de mil florines de oro de Aragón, de bienes del que lo contrario huviere exigideros, y a nuestros reales cofres aplicaderos, que las
presentes nuestra licencia y permición y todo lo en
ello contenido tengan y hagan tener y guardar y
cumplir hagan y no permitan ni den lugar a que
sea hecho lo contrario en manera alguna, si demás de nuestra ira e indignación en las penas sobredichas desean no incurrir, en testimonio de lo
qual mandamos despachar las presentes con nuestro sello real común en el dorso sellados. Datum
en nuestra villa de Madrid, a XII días del mes de
agosto, año del Nacimiento de Nuestro Señor Je-

lo que toca a la religión de San Juan, pues sus armas se emplean siempre en defensa de la fe
// 29r // y limpiar de enemigos los mares de levante en que interesan los reynos de Nápoles y Sicilia,
hame parecido poner en la intelligencia de vuestra señoría todas estas concideraciones y motibos
para que según ellas puedan hallanarse qualesquiera dificultades que se offerescan, y cre(e)r yo
también por la fineça que siempre he debido a
vuestra señoría que este officio que passo ha de tener el buen lugar que me prometo de vuestra señoría assí por el gusto que ocasionará a su magestad
como por la merced que a mí me hace vuestra señoría que guarde Dios en su mayor lustre. Madrid, XIII de agosto MDCCI. Don Fernando de
Aragón.
Muy ilustres señores diputados y oydores de quentas del principado de Cataluña.»
Dissapta, a XXVII de agost MDCCI. En aquest dia
sas senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un real despaig,
datum en Madrid, als XII del corrent, en deguda
forma de Real Cancelleria per lo Concell Supremo de Aragó despedit en y ab lo qual és servit lo
rey nostre senyor, que Déu guarde, concedir a
sas senyorias la facultat de que ells sols pugan fer
imprimir y véndrer per temps de vint anys las
«Decisions» de la Reial Audiència de aquest
Principat en tres tomos, com més llargament de
dit real despaig és de vèurer, lo qual és assí cusit
y signat de número X, y del thenor següent.
// 29v // Segueix-se dit real despaig:
«Treintaa y quatro maravedís. Sello tercero,
treinta y quatro maravedís. Año de mil siete
cientos y uno.
Nós don Phelipe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sicilias, de
Jerusalén, de Ungría, de Dalmasia, de Croacia,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de la isla de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaén,
de los Algarbes, de Algeciras, de Jibraltar, de las
islas Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y tierra firme del mar océano, archiduca de Astria, duque de Borgoña, de Brebante, de Milán, de Athenas y Neopatria, conde de
Abspurg, de Flandes, de Tirol, de Barcelona, Rocellón y Cerdaña, marqués de Oristán y conde de
Goceano, por quanto por parte de los diputados de
la Generalidat de nuestro principado de Cataluña se nos ha representado que en virtud de una de
sus constituciones tienen obligación de subminisa. el real despaig original està intercalat entre els folis 28v29r del trienni 1701-1704.
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suchristo de mil sietecientos y uno, y de nuestro
reynado el segundo. Yo el rey. Dominus rex mandavit mihi don Franciscus // 31r // Dalmao et
Cassanate, marchioni del Palacio. Visto por don
Joseph Rull et pro thesaurario generali Laconi,
López et Jaca ac me pro cons... generali.

En aquest mateix dia, constituhit perso- //32r //
nalment en lo concistori de sas senyorias, Joseph
Busquests, barreter de agulla, anomenat per a
exercir la col·lecta del dret de monedas per lo
doctor Joan Quadras, arrendador del dit dret de
monedas lo trienni corrent, usant de la facultat
a ell donada y concedida en un capítol de la tabba de dit arrendament, ha prestat jurament a
Nostre Senyor Déu y a sos sants quatra Evangelis, per ell dit Joseph Pasquets corporalment tocats, en mà y poder de sas senyorias de haver-se
bé y llealment en lo exercici de la dita col·lecta
del sobredit dret de monedas y tenir y observar
las ordinacions y disposicions de dit concistori,
subjectant-se al judici de la visita de dit General,
obligant-se per dit effecte sa persona y béns
com a deutas fiscals y reals, prestant-ne sagrament y homenatge en mà y poder de Fermí
Vehils, subrrogat en altre dels verguers de sas
senyorias, essent presents per testimonis Llorens March y Jacintho Morató, verguers de sas
senyorias.

Vidit Josephus Rull, regens. Vidit marchio de Laconi. Et pro thesaurario generali vidit jacca, regens. Vidit López regens. Vidit marchio del Palacio pro cons... generali.
Conceda vuestra majestad a los diputados de la
Generalidad de Cataluña que ellos solos puedan
hacer inprimir y vender pro tiempo de viente años
las decisiones de la Real Audiencia de aquel
Principado en tres tomos.
Solvit pro jure sigilli centum quinquaginta solidos. Don Didacus Aregus Benedid, locumthenentia in officio prottonotarii»
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias Joan Baptista
Planas, prevere, obtenint lo personat sots invocació de Sant Francesch en la iglésia parroquial
de la vila de la Bisbal, bisbat de Gerona, fundat
en dit nom, ha jurat en forma sacerdotal de com
havent fet en dit nom las possibles y degudas diligèncias per vèurer si trobaria los actes de las
originals creacions de a hont devallan aquellas
tres parts de censals, ço és, una de preu dos-centas lliuras y penció annual dos-cents sous,
// 31v // que tots anys sobre lo General de Catalunya rebia dit personat als VII del mes de octubre per los títols continuats en la mesada de dit
mes de octubre, en foli CCCCXLI, altra part de
censal, de preu dos-centas sinquanta lliuras y
penció annual dos-cents sinquanta sous, que
tots anys sobre dit General rebia dit personat als
VII de octubre per los títols continuats en la mesada de dit mes de octubre, en foli DXXXV, y
altra part de censal, de preu sis-centas lluras y
penció annual sis-cents sous, que tots anys sobre dit General rebia dit personat als primer de
dit mes de abril per los títols continuats en la
mesada de dit mes de abril, en foli DCCXI, no
és estat possible trobar aquells, las quals tres
parts de censals foren extretas en sort en la extracció de censals condonats feta als hú de juny
del corrent any MDCCI.

En aquest mateix dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich junt a mi, secretari y escrivà major y magnífich racional del General y
present casa, és baxat en la casa del General de
la present ciutat y en lo aposentho a hont fa sa
residència lo receptor dels fraus y a effecte de
continuar los fraus trobats y apresos en lo present mes de agost, y se han trobats los infrascrits
y següents: primo, als V de dit (mes), aprehenció
feta en casa de Lluís de Terència de divuyt canas
// 32v // y mitja tafatà negra doble de dos caps;
ítem, a VI de dit, aprehenció feta en casa de Isabel Partegàs de dos trossos de tafatà negra de
quatra palms de amplària y de dit, ço és, un tros
sinch canas sinch palms, y lo altre, un palm y
mitg; ítem, als VIII de dit, aprehenció feta en
casa de Gaspar Spona, tintorer, de dos canas
vint-y-dosè color de cañella y set canas y un palm
vellut negra. Ítem, als XVIII de dit, aprehenció
feta en casa de Joseph Dalmau, botiguer, dels
partits següents: primo, vuyt platas grans de estany; ítem, nou de mitjanas; ítem, vuyt de més
petitas; ítem, sinch dotsenas y vuyt plats; ítem,
un gerro; ítem, dos trossos mossolina, tir sis canas dos palms; ítem, una cana dos palms y mitg
tafatà negra de llustra foraster; ítem, tres palms,
fondo raso; ítem, sis canas, vellut negra llis;
ítem, setse canas y un palm, sobrevisso negra ab
mostras; ítem, quatra canas set palms, satina
blanca; ítem, sis canas sis palms, domàs blau.
Ítem, als XVIIII de dit, aprehenció en casa de Joseph Alegra, cinter, de una pessa de xarmallot
bort, cap y mà. Ítem, als XXIX de dit, aprehenció
feta en lo convent de Jesús de una pessa de estameña obscura, cap y mà, tir set canas sis palms,
y altre // 33r // tros de estameña color negra, tir
quatra canas sinch palms. Ítem, als XVII de dit,

Dilluns, a XXIX de agost MDCCI. En aquest dia,
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar no
ha acistit ni vingut en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.

a. sic, a l’original.
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aprehenció feta en la stafeta de Tortosa y no ha
comparegut amo de sis lliuras nou onsas seda alducà negra. Ítem, als XXIII de dit, aprehenció
feta a Joan Torroella, corredor de coll, en lo
camí real de Sans, territori de Barcelona, de mil
sinch-cents panys de or fi. Ítem, als XXIII, aprehenció feta en casa de Joseph Ferreras, corredor
de orella, ciutedà, en lo carrer Ampla de las cosas següents del que se ha fet denunciació dalt:
primo, XXIIII dotsenas de esmaraldas; ítem,
deu dotsenas y deu rubins; ítem, un paper de
pedras jaccins, que encamarat han pesat quatra
onsas y un argens. Ítem, dit dia, aprehenció feta
en casa del il·lustre comta de Parelada, cituada
en lo carrer de la Mercè, a hont habita lo noble
don Emanuel Rodrigues Bravo Oyos, provehedor del real exèrcit de sa magestat, que Déu
guarde, de las cosas següents del que se ha fet
denunciació dalt: primo, sinch pessas de ruans
fins que juntas tíran vuytanta-dos canas.

rra de dita taula, al mitg y costat dels títols y demés cavallers que acistiren en dita junta molt
cerca de dit senyor diputat militar, asistint-lo los
dos escrivents, ordinari y extraordinari de la Escrivania Major, estant assentats a son costat a la
part esquerra en lo mateix banch, y tenia devant
de ell una taula també per escriúrer. En los altres banchs se assentaren los indivíduos de dita
junta y després per dit senyor diputat militar fou
feta la proposició y se prengué resolució sobre
ella conforme tot és de vèurer en lo llibre de las
Constitucions modernas y festins fets per los
indivíduos de dita confraria de Sant Jordi en la
centúria passada. Se nota que dit senyor diputat
militar quant arribaven los títols, nobles y cavallers en la dita sala (de) Reys los rebia, y quant
se’n anaven los acompanyà fins a la porta de dita
sala que hix fora.
Divendres, a II de setembre MDCCI. // 34v // En
aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias, lo doctor en medicina
Francisco Fontllonja, mitgensant jurament, ha
fet relació que ha visitat al noble don Joseph de
Amigant, exactor del General, y ha trobat pateix
duas hèrnias, las quals li impedeixen o per lo
menos són deteniment gran per lo moviment
local y, avent de anar de unas parts a altres, axí
que és de sentir que no pot servir personalment
dit offici sens gran perill y detriment de sa salut
ab una imminència de morir-se ab pocas horas,
de forma que en vista del refferit ha esta impedit
des de la última relació fins lo dia present y de
present està impedit de la personal servitut y
exercici de dit son offici de exactor.

Dimecres, a XXXI de agost MDCCI. En aquest dia
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat // 33v //
eclesiàstich no ha vingut ni assistit en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.
Dijous, al primer de setembre MDCCI. En aquest
dia, a las deu horas del matí, essent estats los títols convidats per lo il·lustre y fidelíssim senyor
don Pedro de Magarola y Lupià, deputat militar, y axís prior major de la confraria del Gloriós
Invicte Cavaller y Màrtir Sant Jordi, patró de est
Principat, los nobles, cavallers y ciutedants honrrats que·s troban de present abitar en la present
ciutat, y los cavallers confrares de dita confraria,
convidats per lo andador de ella de orde de dit
senyor deputat militar, se ha tingut junta ab interesenció dels dits de dita confraria en la sala
dels Reys, de la present casa, per lo qual effecte
fou posat un banch colxat de vellut carmessí enfront al mitg de las dos finestras de dita sala dels
Reys, sens estar arrimat als costats de ell diffarents banchs de vaqueta de moscòvia a forma
recta y circular, fent plasa del mateix modo que
en la sala de Concell de Cent. Y després de la
primera renglera de dits banchs de vaqueta de
moscòvia, estaven diffarents rengleras també de
banchs de vaqueta de moscòvia a mitg círcol,
havent-i pas per lo mitg y costats de la sala. Devant de dit banch de vellut se posà una taula
mitgensera cuberta ab un cobertor de domàs
carmesí ab son tint e polsera y campaneta, juratori y una gran // 34r // bacina de plata ab los llibres de dita confraria. En lo dit banch de vellut
carmesí se ha assentat lo senyor deputat militar
aportant la insígnia junt ab dos de aloras. En
esta junta lo noble secretari y escrivà major del
General, qui és per dita rahó escrivà major de
dita confraria, ha estat assentat ab banch de vaqueta de moscòvia a la renglera de la part esque-

Dissapta, a III de setembre MDCCI. En aquest
diaa sas senyorias han ordenat a mi, secretari y
escrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari una real carta escrita per lo
rey nostre senyor a sas senyorias de data de XXVII de agost pròxim passat, ab la qual manifesta
sa magestat haver tingut particular complacència de la extracció de sas senyorias en concistori
com més llargament de dita real carta és de
vèurer, la qual és assí cusida y signada de número XI, y del thenor següent // 35r //. Segueix
dita real carta:
«Elb rey. Ilustres y fidelíssimos deputados. Por
vuestra carta de VI del corriente he entendido los
que havéis sido extractos en diputados y oydores de
quintas del General de este Principado para el
triennio que empezó en primero de este pressente
mes, haviendo tenido particular cumplesencia de
a. a continuació segueix cancel·lat constituhit personalment
en lo concistori de.
b. la carta original està intercalada entre els folis 34v-35r del
trienni 1701-1704.
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Dimars, a VI de setembre MDCCI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias lo doctor Magí Riera, prevere, com
obtenint, segons assareix, lo benefici sots invocació de sant Pau y sant Joan Baptista en la capella de Sant Pau y Santa Paula, en la Seu de
Barcelona instituhit y fundat, ha jurat en forma
sacerdotal que, havent fet en dit nom las possibles y degudas diligèncias per a vèurer si trobaria lo acte de la original creació de hont devalla
una part de censal de preu mil lliuras y penció
annual mil sous, pagadora per lo General de Catalunya quiscun any als XI del mes de setembre
per los títols continuats en lo capbreu de dita
mesada, en foli CLXXX, la qual part de censal és
estada // 36v // extreta en la extracció de condonats feta al primer de juny del corrent any, no li
és estat possible trobar aquell.

haverlo savido, fiando con razón de vuestra atención y celo que cumpliréis con vuestras obligaciones en lo que se ofreciere de mi servicio y también
en mirar por el bien común de essa provincia.
Data en Madrid, a XXVII de agosto MDCCI. Yo el
rey. Marchio del Palacio, secretarius. Vidit don
Josephus Rull. Vidit Comes et Torró, regens. Vidit marchio de Laconi. Vidit Joannes de la Torra, regens.»
En aquest dia han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General, continuàs en lo present
dietari de com per los officials del General és estada feta regonexensa en la casa que habita Jaume Planas, sastre, verguer dels senyor conseller
segon de la present ciutat, ab acistència de un
alguasil ordinari, de la qual casa és dependents
de los de la casa la ciutat, havent precehit per
urbanitat lo imbiar-se un recado per sas senyorias per lo síndich del General als excel·lentíssims
senyors concellers de la present ciutat, fent-los a
saber de com se passaria a fer dita regonexensa,
y que aquella // 35v // actualment se estava fent
per a què ne tinguessen notícia, y per no faltarse a la urbanitat per quant tenia antès que ý havia algun frau, al què és estat repost que estimavan la verdadera correspondència segons relació
ne ha feta dit síndich quant és estat tornat a
concistori.

Dimecres, a VII de setembre MDCCI. En aquest
dia, los excel·lentíssims senyors concellers de la
present ciutat a la matinada han enviat un recado a sas senyorias per medi de son síndich, contenint seria de molt particular estimació de dita
ciutat el que sas senyorias los embiasen còpias
de un real decret de data de XVII de agost pròxim passat y de un vot fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General que·s trobavan ser-o en lo any MDCLXXXI, junt ab
consulents aplicats sobre lo fet de divisió de càtedras de filosofia, ço és, tres thomísticas y tres
suarísticas. Al què és estat respost per sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich de que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori ho premeditaria y los ne faria
tornar resposta.

Dilluns, a v de setembre MDCCI. En aquest dia,
lo noble don Francisco Meca y Vilalba, degà y
canonge de la Santa Iglésia de Lleyda, extret als
XXVII de juliol pròxim passat en lo offici de altre
dels assessors ordinaris del General, del qual és
estat provehit als XXX de agost pròxim passat en
lo qual dia ha prestat lo sòlit y acostumat jurament y se li (ha) donada pocessió de dit offici,
ha requerit a mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà major del General y present casa, llevàs acte de com en atenció de trobar-se de edat de més de setanta-tres anys y, per
consegüent, casi inpocibilitat de poder servir
personalment dit son offici respecte de trobarse ab moltas precisas y indispensables ocupacions que ínstan sa presència per molt temps,
axís per rahó // 36r // de sa dignitat y canonicat
que obté, com y també per las de sa casa y deutes, se abdicava com ab lo present acte se abdica
y renuncia lo dret que li puga cumpetir durant
tot lo sexseni de son càrrrech lo poder de mirar
per via de justícia ni de gràcia a sas senyorias li
concedescan subrrogat ab doble salari y a de a
les del General, axís en los casos de enfermedat
com y també per qualsevolt causas y rahons que
fo(r)san li pogués competir per a obtenir-lo en
virtut del disposat en capítols de Cort o altrament, essent presents per testimonis Llorens
March y Jacintho Morató.

En aquest mateix dia, a la tarda, sas senyorias
han enviat un recado a la excel·lentíssima ciutat
per medi del síndich del General, concistint en
què ab molt gust condecendian en embiar a sa
excel·lencia còpias dels papers dalt referits y demanats lo dia present per medi del síndich de la
ciutat y que actualment se estavan copiant. Al
què és estar-los respost per dits senyors concellers per òrgan del senyor conceller en cap de
que apreciaven molt esta atenció de sas senyorias no havent // 37r // pogut dubtar de sa gran
galenteria menos que con senblants demostració.
En aquest mateix dia, a la tarda, lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar ha embiat un recado a sas senyorias per medi de son síndich,
contenint que per quant se tenia entès que
divendres primervinent a la tarda per serts pretesos comissaris del rey nostre senyor, que
Déu guarde, en la iglésia de Sant Francesch de
frares menors, de la present ciutat, se voldria prorrogar las Corts que per dits dias se
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trobana convocadas per sa magestat y que axís
se desitjaria poder mirar y ragonéxer la formalitat y lo que se havia estilat en los anys
MCCCCLXXIII, MDXVIIII, MDLXIII y MDLXXXV que
per ço fossen servits sas senyorias franquejar lo
poder-se mirar per las personas anomenadas
per dit bras los processos comuns de las Corts
de dits anys MCCCCLXXIII, MDXIX, MDLXIII y
MDLXXXV.b Al què és estat respost per sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich que sas senyorias ab molt
gust ordenarian al secretari y escrivà major del
General dexàs vèurer los sobredits processus
comuns de corts a las personas dalt ditas sempre y quant los aparagués.

ral per quant era per vestir los soldats del real
exèrcit y tenir-las en dit nom de vehedor encarregadas per compte de la Real Hazienda y haver aquellas despatxadas en dias passats, juntament ab moltas de altres que·s troban bolladas
dins lo magatsem. Y las que se són trobadas sens
bollar són las següents: primo, una pessa cap y
cua cadís blanch de dos palms de ampla que tira
vint-y-tres canas; ítem, altre pessa de cadís blau,
que tira vint-y-se(is) canas; ítem, una pesa de
paño blanch de Ludiba, cap-y-cua de tir vuyt
canas set palms sens plom de General, ni sera de
bolla, ni vestigis de haver-n’i agut. Y ha dit que
també ditas robas estan per fiansa del diner de
sa magestat que·s donà per via de administració
y que axís ha demanat que fossen depositadas
ditas robas en lo mateix magatsem a càrrech de
mestre Anthoni Bellvitges, brodador, de la present ciutat, en lo ínterim se declararia que són
del mateix vestuari.

En aquest mateix dia, constituhit// 37v // personalment en lo concistori de sas senyorias, lo
magnífich doctor mossèn Balthesar Proces,
subrrogat en lo offici de síndich del General, ha
fet relació a sas senyorias de com diffarents vegades se és conferit ab lo molt reverent senyor
canciller a fi y affecte de solicitar-li las declaracions de differents causas de contrafaccions, y
singularment la del sello. Al què és estat respost
per dit molt reverent senyor canciller que en
donar-li lloch las moltas y precisas ocupacions
en que·s troba, axís per rahó de la vinguda del
rey nostre senyor, que Déu guarde, car y també
a ocasió de la convocació de corts prorrogadas
de ellas se passarà ab tota brevedat a las declaracions de ditas causas.

Per tot lo què, sas senyorias han embiat un recado entre vuy y nou horas de la nit per medi
// 38v // del síndich del General a dit don Gregori de Mella, concistint a que sas senyorias no
podian escusar que las sobreditas tres pessas de
robas apresas fossen aportadas en la casa del General y Bolla, de la present ciutat, a hont estarian en custòdia y sobre si era frau o no, se administraria justícia. Al què per dit de Mella és
estat respost que no era ni era estat en ninguna
manera de sa intenció fer lesió al General ni a sas
prerrogativas, y axís convenia fossen aportadas
en la dita casa del General y Bolla.

Dijous, a VIII de setembre MDCCI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, s’és ajuntat
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per negocis graves del General que se
han offert.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, continuàs en lo present dietari la relació següent, la
que és estada feta a sas senyorias a las sis horas
de la tarda per haver-se ajuntat a esta hora, de
com enviat a cercar al mitgdia del dia present
yo, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y escrivà major del General, per lo molt il·lustre
y reverent senyor bisbe de Gerona, canciller de
sa magestat, per a què anàs a sa casa me ha dit
entre dos y tres horas de la tarda participàs sas
senyorias de com demà a la tarda ell y lo noble
regent la Real Cancilleria del present Principat
en lo acte de la porrogació de las Corts, en la
iglésia de Sant Francesch de religiosos menors,
de la present ciutat, estarian assentats ab un
banch de fusta ras, sens respaldar ab matalasset
de satí igual als dels brassos posat, al igual del
terreno a hont estaran assentats los brassos, y
arrimat al mitg de las grades // 39r // del tablado, per la qual se munta al sòlio tenint una taula
devant sens campaneta ab lo mateix adorno que
acostuma tenir quiscun president dels brassos
en son apartament, esto és, en quant al cubertor
de la taula. Al cap de la taula estaria lo escribà de

En aquest mateix dia, a la matinada, per lo síndich del General y present casa sas senyorias han
embiat còpia dels papers que lo dia de ahir foren
demanats per los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat per medi del síndich
de dita ciutat.
En aquest mateix dia, a la tarda, havent-se anat
a fer aprehenció de algunas robas per los officials del General en casa de Pera Pau Fontanet,
notari, qui la té en lo carrer de la //38r // Mercè,
de la present ciutat, per preténdrer-se haver caygut en commís y a ocasió que lo noble don Gregori de Mella, vehedor general del real exèrcit,
ha posat difficultat de què aquellas ab dit pretest
no podian ser aportadas en la aduana del Genea. a continuació ratllat, prorrogadas.
b. a continuació ratllat que per ço fossen servits sas senyorias franquejar lo poder-se mirar per las personas anomenadas per dit bras.
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baxador que fonch embiat al rey nostre senyor,
que Déu guarde, era arribat en la present ciutat
de Barcelona, sas senyorias li han embiat la benvinguda per medi dels senyors don Joan Copons de la Manrresana y doctor mossèn Esteva
Serra y Vileta, ciutedà honrrat de Barcelona, los
quals, havent anat a dita funció y tornats que
són estats a concistori, han dit y referit a sas senyorias de las repetidas mercès li feyan que procuraria quant antes venir en el concistori a fer
individual relació de la comissió li és estada donada en la embaxada.

manament que és substitut del protonotari de la
Corona de Aragó, estant acentat ab un banquet
ros sens respaldar y amb matalasset de satí, axís
com estaran assentats los dels brassos, donant la
mà dreta als senyors comissaris, tenint devant
tinter, polsera y paper. Y que axí mateix en
quant al acentar-se dits senyors comissaris, se
acentaran en una de las dos maneras, ço és, que
si los brassos tenen gust seran los últims de
acentar-se, ben entès que quant passaran dits
senyors comissaris per devant dels brassos, hajan y degan de alsar-se en peus com demana la
cortesia y urbanitat, offerint dits senyors comissaris que, si a cas algun inidivíduo dels brassos
tindrà gust, li aperexerà donar alguna súplica o
protesta, se alsaran en peus dits senyors comissaris y estaran descuberts tot lo temps en lo qual
se’ls entregaran ditas súplicas o protestas, o bé
dits senyors comissaris se acentaran primer en lo
puesto que los brassos. Y que en est cas sols tornarà cortesia ab brassos o indivíduos de aquell
quant vindran sens alsar-se en // 39v // peus, observant-se lo mateix en la ocasió y quant se’ls
entregaran las súplicas o protestas. Y, finalment,
que si tindran gust sas senyorias de fer guardar
las portas de dita iglésia per medi de aguasils,
respecte y com a tants anys que no·y (ha) hagut
corts, és molt verissímil no se òmplia tota la
iglésia de gent, que sas senyorias en est particular podran executar-ho, si y conforme aperexerà, satisfent-los de son treball.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, continuàs en lo // 40v // present dietari la relació següent que concisteix en què lo dia present entre
vuyt y nou horas del matí yo, don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y escrivà major del
General, he aportat al molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Gerona, canceller de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, la resposta que sas senyorias expressaren lo
dia de ahir tornàs a dit canciller. Al què dit senyor canciller és estat servit respòndrer que estimava molt a sas senyorias la resposta,a emperò
que en la dita iglésia de Sant Francesch ja estaria
posada la taula y banquet per lo substitut de
protonotari a cuydado de sas senyorias, si y conforme està referit en lo present dietari en diada
de ahir, puix que a gastos del General venian
compresas las taulas que·s devian fer per los presidents dels tres brassos, a més que, si sas senyorias no·s cuydaven d’esta incumbència, fóra prevenir lo recaro que en tot cas deurian fer los
brassos y no sas senyorias. Al què jo, dit don Ramon de Codina, li he respost de què sas senyorias no me havian explicat més del que tenia referit. De tot lo què, a las deu horas de la present
matinada tocades, ne he fet relació a sas senyorias immediatament després de haver-se juntat
lo concistori.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, don Ramon de Codina y Farreras, respongués en nom de sas senyorias a dit senyor bisbe
canciller quant antes pogués que estimava molt
lo concistori la individual notícia del referit, no
havent esperat menos de sa gran atenció. Emperò, com hajan reconegut los dietaris dels anys
que se han tingut corts y axí mateix diffarents
processos comuns de ellas y no hajan trobat que
lo concistori se inmiscuy en senblant dependència, ni tampoch en lo tenir cuydat y pagar als
aguasils per las guardas de ditas portas, que per
ço pòsan en la gran conprehenció de dit senyor
canciller esta notícia trobar-se precisats, al què
se ha observat acerca esta matèria, y que axís
sentian lo no poder entrar en ella y per quant lo
concistori per diffarents // 40r // negocis y affers
del General no s’és disgregat fins acerca las deu
horas de la nit, y axí aye agut de acistir-lo dit
don Ramon de Codina y Ferreras, com a secretari y escrivà major del General, no li és estat
possible poder tornar a dit senyor canciller lo
dia present la dita resposta de sas senyorias.

En aquest mateix dia, entre dotse y una hora del
mitgdia, jo, don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y escrivà major del General, de // 41r //
orde de sas senyorias he representat y posat en
la concideració de dit senyor canciller de què
havent premeditat sas senyorias entre sí a soles
lo dit fet, y trobant en ell alguns reparos, lo havian consultat ab los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General, los quals presents en concistori havian aconcellat a sas
senyorias de paraula de què dita dependència
era més política que legal y que axís per lo total
acert de la resolució de ella podrian sas senyorias servir-se convocar una Novena ab la major
brevedat possible, la qual concellaria a sas se-

Divendres, a VIIII de setembre MDCCI. En
aquest dia, entre deu y honze horas del matí,
havent tingut notícia que lo il·lustre general de
la artilleria don Joseph de Agulló y Pinós, em-

a. a continuació ratllat, que sas senyorias lo dia de ahir.
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estat respost per dit senyor canceller que feya
estimació de la notícia y que la participaria a sa
magestat, Déu lo guarde. Tot lo què han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major
del Genral, ho continuàs en lo present dietari.

nyorias lo fahedor, la qual Novena dels tres
brassos se hanava actualment convocant de
orde de sas senyorias per las dos horas de la tarda y que, de lo que resoldria dita Novena e o bé
si no se ajuntava, se participaria a dit senyor bisbe canceller. Al què és estat servit respòndrer
que estimava la notícia. Y han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General, continuàs lo referit en lo present dietari.

En aquest mateix dia se és partit per Castellterssol y Esquirol Jaume Ramoneda,
sastre, subrrogat en lo offici de verguer, a fi de
anar a ditas parts a presentar unas lletras de
torp, contra diffarents particulars, a instància
del procurador fiscal despedidas, en virtut de
deliberació feta lo dia de ahir.
// 42v //

En aquest mateix dia, per a las dos horas de la
tarda, sas senyorias han ordenat als verguers de
la present casa convidassen de part de sas senyorias una Novena de personas dels tres estaments.

Disspata, a X de setembre MDCCI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, lo doctor en medicina Francisco Fontllonga, mitgensant jurament, ha feta relació a sas
senyorias de com Joseph Pelegrí està impedit de
una indisposició que ha més de dos anys pateix
en la cama dreta, impedint-li lo moviment local,
podent per ell aumentar-se-li dita indisposició y
posar la cama en perillós estat y junt patir una flaquesa en lo quart dret, y també que a penas ý veu
ja de temps a esta part; y Joseph Moya pateix una
indisposició en la cama, la qual és una llaga, per
lo que impedeix lo moviment local, y junt patir
una ipocondria, de la qual pateix unas torbas de
cap y una sopreció de respiració. Per tot lo què,
des de las últimas relacions que se han fet de sas
desganas que ell té vistas han estat y de present
estan impedits de la personal servitut y exercici
de dits sos officis respective.

Per lo estament eclesiàstich, //41v // lo il·lustre y
molt reverent senyor abat de Sant Cugat del
Vallès, fra don Balthesar de Montaner y Sacosta; lo il·lustre y molt reverent senyor fra don
Joan de Molner, abat de Ripoll; don Ignasi de
Cruylles, capiscol y canonge de Urgell. Per lo
estament militar, don Francisco de Juñent y de
Marimon; don Francisco de Sans y Puig; don
Pedro Desbach y Carsellà. Per lo estament real,
mossèn Magí Barrera, mossèn Francisco Sambasart, mossèn Esteva Serra y Vileta, ciutedans
honrrats de Barcelona.
Dels sobredits, se han escusat de venir segons
relacions fetas a sas senyorias per Fermí Vehils y
Jacintho Morató, subrrogats en verguers de sas
senyorias, lo dit senyor abat de Ripoll, per estar
desganat, lo dit don Ignasi de Cruÿlles, per trobar-se en una precisa ocupació a què no podia
dexar de acistir, y dit Francisco Sembasart, per
no haver-lo trobat may en casa. Ab què als sis
restants, estant en peus en la sala del concistori,
per sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich se’ls // 42r // ha donat notícia de la causa de haver-los convocats a
ells y als tres que trobaven ausents, que és tot lo
narrat en lo present dietari en lo dia de ahir y
present sobre lo acte de la porrogació de las
Corts. Al què per dits senyors de la Novena
que·s trobaven presents han incinuat a sas senyorias que ells no formaven Novena per faltarn’i tres, y que axís faltant-n’i, creyan no poder
aconcellar a sas senyorias lo fahedor. En concideració de tot lo què, y en atenció de ser ja las
quatra horas de la tarda, sas senyorias han embiat un recado al dit senyor canceller, contenint
que no obstant haver juntat una Novena de personas dels tres estaments per al punt de las dos
horas de esta tarda per aquell negoci que dit senyor canceller sabia fins aquella hora no se havia
pogut ajuntar per las rahons dalt ditas, y que
axís las sis personas de dita Novena havian refferit que creyen que faltant-i las demès no poder
aconcellar a sas senyorias lo fahedor. Al què és

43r

Dilluns, a XII de setembre MDCCI. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dimars, a XIII de setembre MDCCI. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta escrita a sas senyorias per lo rey nostre senyor, que Déu guarde,
de data de hú del corrent mes, ab la qual és servit demanar a sas senyorias propri ús de diffarents fardos y cofres que vénen de França a esta
ciutat ab vestits y roba per sa magestat y per la
reyna, nostra senyora, com més de dita real carta és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de
número XII, y del thenor següent. Segueix-se
dita real carta:
«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. A cargo deb Viligni vienen de Francia a essa ciudat
a. la carta original està intercalada entre els folis 42v-43r del
trienni 1701-1704.
b. a continuació segueix un espai en blanc d’uns 10 mil·límitres.
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diffarentes fardos y cofres con vestidos y ropa
para mi propria persona y de la reyna, mi muy
cara amada muger, que se han de quedar a essa
ciudad asta que yo llegue a ella. Encargáos mucho que déys orden y proveáis a las personas que
conviniere dejen passar liberamente a essa ciudad de Barcelona los dichos fardos y cofres que
trahe dicho Viligni, sin que en ninguna parte ni
puerta se le pongan embarasso, pidan ni lleban
// 43v // derechos algunos, dándolos por de proprio eso y servissio nuestro, como lo espero de vuestra atención, y en ello quedaré servido. Data en
Madrid, a I de septiembre de MDCCI. Yo el rey.
Don Joseph Villans, protonotario. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit Marchio de Sardañola. Vidit Comes et Torró, regens. Vidit Lopes, regens.»

dietari dita embaxada, la qual és assí cusida y
signada de número XIII, y del thenor següent.
Segueix-se dita embaxada:
«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General del present principat de
Catalunya diuen a vostra excel·lència que, motivats los arrendataris dels drets de la Generalitat
de la certesa dels contínuos fraus, que a aquells
se cometen introduhint en la present ciutat y
//44v // Principat, y trahent d’ell per medi de las
estafetas que venen a dita ciutat, se despedeixen
de aquella diffarents gèneros de robas y mercaderias sens pagar los drets per ellas deguts, en
notable dany y perjudici de la Generalitat y de la
exacció de aquells tant recomenada y afavordia
per los capítols de Corts y altres reals disposicions, passaren lo dia XI del present mes de setembre per medi dels officials y ministres del General ab la acistència del alguasil Joseph
Magarola en la vila de Molins de Rey a fer avariguació dels fraus que tenian notícia conduhia la
estafeta, que la nit antecedent havia parti de esta
ciutat per la vila de Madrid cort de sa magestat,
que Déu guarde, y en effecte dins de un sach
que anava sobre la maleta de aportar las cartas,
trobaren sinch canas y sis palms satí de mostras
barrat blau y de colors, del qual feren aprehenció en frau per no haver-i ploms ni sera de bolla.
Y havent després reportat que en dita maleta de
las cartas per un forat que en ella ý havia se descubria un fardo, que·s regoneixia no ésser de
cartas, passaren dits officials per lo mateix forat
ab unas estisoras a rómprer la tela de dit fardo, y
si bé que ab esta diligència veren evidentment
que en dit fardo ý havia un vestit de tissó y que lo
qui conduhia dita estafeta digué no portava despaig algú del dit vestit, respectant dits officials la
clausura de dita maleta, quant és notori que en
casos semblants no·s té antenció a iglésias clausuras, sagrades y religioses, no feren // 45r //
aprehenció de dit vestit, ni altre diligència més
que llevar acte del succehit, lo qual autèntich se
posà en mà de vostra excel·lència per a què reste
vostra excel·lència ab més individual notícia del
obrat per dits officials. Y essent de la primera
obligació del concistori lo cuydado de la exacció
dels drets de la Generalitat, y obviar als fraus que
a ells se cometen, posant extrejudicialment lo
refferit en la gran comprehenció de vostra excel·lència, suplícan sia servit afavorir com sempre al concistori manar donar la més prompta y
effectiva providència per a què cessen los fraus
que per medi de ditas estafetas se solen cométrer, com ho esperan de la grandesa y justificació
de vostra excel·lència, y ne rebran mersè.»

En aquest mateix dia, a la matinada, constituhit
personalment en lo concistori de sas senyorias,
lo magnífich doctor mossèn Balthesar Prous,
subrrogat en lo offici de síndich del General, ha
fet relació de com lo dia de ahir, essent estat
embiat a cercar per sa excel·lència, lo secretari li
havia dit participàs a sas senyorias de part de sa
excel·lència de com esta estafeta passada havia
rebut carta de sa magestat, ab lo que lo noticiava de que partiria de Madrit la real cort per esta
ciutat de Barcelona dilluns, als V del corrent
mes de setembre, y que expressàs als comuns
esta resolució y que dit secretari li havia enseñat
dita real carta.
Dimecres, a XIIII de setembre MDCCI. En aquest
dia, entre onse y dotse horas de la matinada, los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar han aportat una embaxada en escrits
al excel·lentíssim compta de Palma, llochtinent
// 44r // y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, de part de sas
senyorias, havent-se obtinguda hora per medi
del síndich del General, y són anats concistorialment ab las insígnias de domàs carmesí, ab los
escuts de or, ab las armas del General posats sobre de ellas, anant los verguers devant ab massas
altas y acompanyats de alguns officials de la present casa, anant sas senyorias ab cotxe de quatra
mulas, y lo síndich a la portalera. Concistí dita
embaxada suplicar a sa excel·lència fos servit donar la més prompta y effectiva providència per a
què cessen los fraus que per medi de las estafetas se solen comètrer. Al què és estat servit
respòndrer sa excel·lència que podia assegurarse lo concistori que son únich desitg concistia
en afavorir al concistori en tot quant pogués, segons relació ne han feta sas senyorias dits senyors deputat real y oÿdor militar, tornats que
són estats a concistori. Y, encontinent, sas senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present

a. l’embaixada original està intercalada entre els folis 43v44r del trienni 1701-1704.
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impedeix lo servir dit son offici de escrivent ordinari del Rational de la casa de la Deputació
del General del present principat de Catalunya,
de las quals relacions llargament consta ab acte
rebut en poder de Pau de Rosses, notari públic
de dita ciutat de Tortosa, lo corrent any; de quibus omnibus et singulis sich ut predicitur actis
dictus Josephus Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumentum confici sibique et aliis cuja intersit dari, tradi et liberari per me dictum et infrascriptum notarium ad habendum de ejus
memoriam in futurum. Que fuerunt acta Dertose, sub anno, die, mense et loco predictis, presente
me dicto et infrascripto notario et presentibus
etiam testibus suplicatis ad premissa vocatis et
specialiter et assumptis. Sig+num Jacobi Reull et
Chies, civis Dertose, apostolica et regia ac ipsius
civitatis auctoritatibus notarii publici, regentis
scribaniam magnifici concistorii domus Generalis Dertose et ejus collecte propter absentiam domni Pauli de Rosses, notarii dicti concistorii scribe,
qui presentis.»

Dijous, a XV de setembre MDCCI. En aquest dia
és tornat de Castellterssol y Esquirol Jaume Ramoneda, sastre, subrrogat en lo offici de verguer, per a anar a presentar unas lletras de torp,
instant lo procurador fiscal del General, despedidas contra diffarents particulars de dit lloch
per a hont se havia partit als nou del corrent.
En aquest dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un acte rebut en poder de Pau de Rosses, notari públic de Tortosa,
del qual apar com en virtut de relació feta mitjensant jurament per lo doctor en medicina Joseph Melich, en mà y poder del magnífich deputat local de dita ciutat, com la indisposició de
Joseph Gregori Alaix, escrivent ordinari del racional, de la present casa, li ha continuat y continuava de la mateixa confor- //45v // mitat contenguda en altres relacions, de tal manera que li
ha impedit y impedia lo servir dit son offici com
més llargament és de vèurer de dit acte que és
assi cusit y signat de número XIIII, y del thenor
següent. Segueix-se dit acte:

Divendres, a XVI de setembre MDCCI. En aquest
dia, entre sinch y sis horas de la tarda los senyors
Balthasar de Riba, cavaller, y Joan Baptista Reverter, ciutedà honrrat de Barcelona, han aportat una embaxada a sas senyorias de part de la
excel·lentíssima ciutat, havent-se obtinguda
hora per medi de un verguer, expressant seria
molt de sa estimació el que sas senyorias acompanyassen // 46v // ab carta per lo rey nostre senyor, que Déu guarde, sobrea de càthedras,
com més llargament és de vèurer de la còpia de
dita representació que ha portat en mà de sas senyorias. Al què és estat respost que lo concistori
premeditaria lo dit fet y los ne tornaria resposta,
podén assigurar a la ciutat que son únich desitg
hera complaure-la en tot lo que pugan. Y dits
senyors són estats cumplimentats en esta forma,
ço és, que són estat rebuts al cap de la escala per
diffarents officials de la present casa, los quals
los acompanyaren, passant per devant de la Escrivania Major, fins a la porta de la sala dels
Reys, per la qual se entre en la pessa inmediata
del concistori. Y entrats que foren en la sala del
concistori, se acentaren ab dos cadires de vaqueta de moscòvia posadas a la part dreta del
docer. Y, acabada la funció, són estats acompanyats des de dita porta fins al cap de la escala,
passant per la última porta de la sala dels Reys,
que hix als tarongers. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà major,
cusís en lo present dietari la còpia de dita representació, la qual és assí cusida y signada de número XV.

«Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo primo, die vero
decimo, mensis septembris intitulato, presente et
ad hec vocato requesito atque rogato me Jacobo
Reull et Chies, cives Dertose, apostolica et regia ac
ipsius civitatis auctoritatibus notario publico regente escribaniam magnifici concistorii domus
Generalis Dertose et ejus collectae, propter absentia domni Pauli de Rosses, notarii et dicti concistori scribae instrumento, et presentibus etiam
Anthonio Sabater, soliario, Dominico Valles, serrallerio, Dertosae habitantibus, pro testibus ad
infrascripta vocatis et specialiter assumpto constitutus personaliter magnificus Josephus Melich,
medicine doctor, in dicta civitate Dertose populatus, coram et ante presentiam magisteri Hieronimi de Piñana et Galvany, civis honorati Barchinone, Dertose populati, deputati localis domus
Generalis dicta civitatis et ejus collecta personaliter reperti et existentis in domibus suae proprie
habitacionis, quas foveat intus presentem civitatem Dertuse in vico dicto de la Hora, medio juramento per ipsum extrajudicialiter ad Dominum
Deum et ejus sancta quatuor Evangelia, manibus suis corporaliter tacta, prestito in manu et
posse dicti magnifici Hieronimi de Piñana et
Galvany, diputati localis, retulit et fecit relationem sequentem: com la indisposició de mossèn
Joseph Gregori Alaix ha continuat y continua
ab la mateixa // 46r // conformitat contenguda
en altres relacions per mi fetas en poder de dit
deputat local de tal manera que li ha impedit y
a. la relació original està intercalada entre els folis 46v-47r
del trienni 1701-1704.

a. segueix una taca de tinta d’uns 15 mil·límetres.
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de Agulló y Pinós acompanyat per dits assessors
y advocat fiscal fins al cap de la escala de la present casa y per los demés referits officials fins
baix al pati al capdevall de dita escala.

Dissapta, a XVII de setembre MDCCI. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, és vingut en la
present casa de la Deputació lo il·lustre general
de la artillaria don Joseph de Agullóa // 47r // y
Pinós, embaxador que fonch embiat en nom del
present Principat al rey nostre senyor, que Déu
guarde, a fer relació en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, de sa embaxada, vingué ab grandíssim acompanyament
tant de senyors abats, dignitats eclesiàsticas,
com de personas titulars, nobles y cavallers particulars. Fonch rebut al peu de la escala per los
notables y magnífichs secretari y escrivà major,
racional, regent los comptes, exactor y demés
officials de la present casa, al capdemunt de la
escala per los nobles assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa. Entrà en la
capella xica a fer oració, la qual estant per dit effecte molt ben adornada, y després de haver fet
oració sobre una almohada de vellut carmesí ab
franges de or, se encaminà envers lo terraplè
dels Tarongers, en la porta del qual fonch rebut
per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real que anaven ab las insígnias de domàs
carmesí, ab los escuts de or ab las armas del General sobre de ellas posats y ab los tres verguers
davant ab las massas altas, y se encaminaren en
dit terraplè dels Tarongers, y a l’arribar a la porta de la sala dels Reys, que hix a dit terraplè dels
Tarongers, lo isqueren a rébrer en dita porta los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real y lo il·lustre y fidelíssim // 47v // senyor oÿdor eclesiàstich, aportant tots tres las insígnias de domàs carmesí ab las ditas armas del
General y posant al mitg a dit don Joseph de
Agulló y Pinós dels senyors deputats eclesiàstich
y real. Junt ab tot lo acompanyament entraren
en la sala del concistori a hont se acentaren sas
senyorias sota del docer en las cadiras de vellut
carmesí, posant-se y assentant-se dit don Joseph
de Agulló en la cadira a hont se acostuma acentar lo senyor diputat militar que és a la mà esquerra de la que seu lo senyor deputat eclesiàstich. Y dit il·lustre don Joseph de Agulló féu
llarga relació a sas senyorias del obrat en lo discurs de sa embaxada, entregant aquella a sas senyorias y per ells al il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich. Y feta relació, com està dit,
al cap de un rato se despedí dit il·lustre don Joseph de Agulló y tot lo concistori lo acompanyà
fins a la porta del terraplè dels Tarongers, que
hix als claustros de la present casa, havent exit a
dit terraplè des de la sala del concistori per una
de las portas per las quals se hix de dita sala al dit
terraplè, a hont fetas moltas cortesias, se despediren. Y després fonch dit il·lustre don Joseph

En aquest mateix dia, y casi encontinenta
// 48r //, me han ordenat sas senyorias, absent lo
dit senyor deputat militar, a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís e
incertàs en lo present llibre de dietari la relació
en esent feta per dit il·lustre general de la artilleria don Joseph de Agulló y Pinòs, embaxador
predit, entregada a sas senyorias, la qual és assí
cusida, signada de número XVI.
Diumenge, a XVIII de setembre MDCCI. En
aquest dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per negocis y affers graves de la Generalitat, no obstant de ser
dia de festa de precepta.
Divendres,b a XX de setembre MDCCI. En aquest
dia fra don Balthesar de Montaner y Sacosta,
abat del imperial monestir de Sant Cugat del
Vallès, de la orde de sant Benet, per lo estament eclesiàsitich, don Vicens de Magarola y
Escallar, per lo estament militar, y mossèn Esteve Serra y Vileta, ciutedà honrrat de Barcelona, per lo estament real, elegits per sas senyorias, han partit de la present ciutat de Barcelona
per la ralla // 48v // del present Principat per la
part de Lleyda a la part a hont trobaran la real
magestat del rey nostre senyor don Felip quart,
de Aragó, que Déu guarde, ab què no isca fora
del present Principat a fi de donar-li la benvinguda y besar-li sa real mà en nom y de part de
sas senyorias y axís de lo Principat, en lo modo
y terma fou deliberat ab deliberació per sas senyorias feta al XV del corrent aportant los dits
carta de crehensa, si y conforme és de vèurer en
el registre corrent de papas y reys als XVI del
present mes de setembre.
En aquest mateix dia los il·lustres senyors visitadors de la visita del General que de present se
està fent en esta casa de la Deputació han embiat un recado a sas senyorias per medi del noble procurador fiscal, contenint que estimarian
fossen servits donar-los còpia del vot fet per diferents nobles y magnífichs doctors de la Real
Audiència de est Principat junt ab los magnífichs y nobles assessors y advocat fiscal del General y present casa acerca los reparos los ocorren en orde al poder deliberar sas senyorias a
dits senyors visitadors y officials de la dita visita
lo vestuari en ocasió de la real vinguda de sa maa. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1339.
b. sic, a l’original.

a. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1333.
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«Jesús,a Maria, Joseph cum Divo Georgio. En lo
fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya als doctors de la Real Audiència, precehint llicència del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general del present
Principat, assessorb // 50r // y advocat fiscal de
dit General infrascrits ab deliberació dels XVII
del corrent, sobre si en la ocurrència present de
la vinguda de sa magestat, que Déu guarde, poden y deuhen sas senyorias donar vestuari als
il·lustres senyors visitadors del General y als demés officials de la visita, lo real decret de XIX de
juliol MDCLXVIIII, vist altre real decret de XXIII
de agost MDCLXXXIIII continuat en lo dietari del
any MDCLXXXIII en jornada de XIII de nohembre
de dit any MDCLXXXIIII, vist altre real decret de
XXI de mars MDCLXXXVII continuat en lo dietari
del trienni MDCLXXXVII, vist tot lo demés se havia de vèurer.

gestat a est Principat y ciutat. Al què és estat respost per sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich que podian assegurar-se del gran gust los acisteix de
conplàurer a dits senyors visitadors que si tenian
en son poder lo dit vot ab molt gust los enviarian còpia però que encara no se havia entregat.
49r

Dijous, a XXII de setembre MDCCI. En aquest dia
los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat han embiat un recado a sas senyorias
per medi del subsíndich de la present ciutat
contenín que als V de febrer MDLXIIII en lo ceremonial de la entrada que es féu al sereníssim senyor rey don Phelip primer, per Aragó, de immortal memòria, en la present ciutat se trobava
de què en lo portal devant la drassana per los
tunch molt il·lustres senyors deputats hera estat
fet un arch triunfal, sota del qual passà sa magestat, com ho podrian vèurer dea una certificatòria autèntica del escrivà racional de dita casa
de la ciutat que en nom de dits senyors concellers posava en las mans de sas senyorias. Al què
li és estat respost per ells en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich que estimavan la atenció de la excel·lentíssima ciutat, podent-li assigurar que havent recorregut als
dietaris de la present casa molt temps hà, y havent trobat la dependència de dit arch triunfal,
molt de antemano havian donat los ordes convenients per a què aquell se formàs i·s fes en la
// 49v // major y més perfeta forma que fos possible per la real vinguda de sa magestat, que
Déu guarde, en aquesta ciutat, encontinent sas
senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà
major del General y present casa, cusís en lo
present dietari la dita certificatòria, la qual és
assí cusida y signada de número XVII.

Attès y conciderat que ab lo sobrereferit real
decret de XIIII juliol MDCLXVIII se troba prohibit
per sa magestat que los visitadors no pugan repertir-se entre si, ni librar als officials de la visita,
quantitats algunas, acceptat las que en lo mateix
real decret se expressan, ni ab pretext de remuneracions, ni per treballs ordinaris o extreordinaris, adales, gajas, plomas, paper, mopa, escrivania ni per alimarias, vestuaris o dols, encara
que durant la visita ocurreguessen algunas alegrias públicas de vinguda de personas reals o de
las mateixas esdvingués cas de mort ni per altre
motiu o pretex(t) algú, attès que sempre que an
esdevingut alguns casos en los quals dits il·lustres senyors visitadors // 50v // an pretès gastar
majors quantitats que las contingudas en dit
real decret de XIIII de juliol MDCLXVIII han recorregut ha sa real magestat y obeït sos reals ordes
y decrets, com en effecte recorregueren a sa magestat en lo any MDCLXXXIIII presentant memorial acerca de las alimarias pretenien espectar-los
per la victòria de Viena, al què se serví menar sa
magestat ab dit son real decret de XXIII de agost
MDCLXXXIIII que sempre y quant en lo esdevenidor se offerissen demonstracions de alimarias,
dols o vestuaris se dona’s a dits visitadors y demés officials de la visita la maytat respective del
que se dóna als dits molt il·lustres y fidelíssims
senyors diputats y oÿdors y demés altres officials
del General; attès també que havent-se en lo
any MDCLXXXVII offert lo dupte sobre si per lo
regosijo de la victòria de Buda, en què se féu la
festa extreordinària de Sant Jordi se devian donar adeales ha dits senyors visitadors y officials

En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cussís y continuàs en lo present dietari un vot fet als XX del corrent per tres nobles
doctors de la Real Audiència del present Principat y per los magnífichs y noble assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa
en y ab lo qual són de vot y parer per las rahons
llargament en ell expressades que no poden ni
deuhen sas senyorias deliberar quantitat alguna
als il·lustres senyors visitadors y demés officials
de la visita del General que actualment se està
fent en la present casa per rahó de vestuari en la
present ocasió de la dita real vinguda com més
llargament de dit vot és de vèurer, lo qual és assí
cusit y signat de número XVIII y del thenor següent. Segueix-se dit vot:

a. el vot original es troba intercalat entre els folis 49v-50r del
trienni 1701-1704.
b. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1344.

a. a continuació cancel·lat sas senyorias.
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guarde, en esta ciutat ab tot no dexaren sas senyorias de aplicar diffarents officials de nit y de
dia per a què fos fet y format dit arch triunfal ab
aquella major perfecció que en si demanava y
requiria lo millorar de la perspectiva y que sens
dupta estaria acabat per la real entrada de sa magestat en esta ciutat. Al què és estat respost per
lo senyor conceller en cap, en veu de sos companys, que estimava aquell concistori la atenció
de la notícia, no havent pogut mai duptar del
gran zel de sas senyorias lo cabal desenpeño
// 52r // en esta y qualsevol funció conforme ne
ha fet relació a sas senyorias dit síndich, tornat
que és estat a concistori.

de la visita, fonch semblantment servit sa magestat resòldrer ab dit son real decret de XXI de
mars MDCLXXXIII que aquella y demés festas de
Sant Jordi que en lo esdevenidors se farian en la
present casa de la Diputació per alguna alagria
extreordinària en ocasió de trobar-se oberta la
visita, vinguessen compresas en lo real orde
mencionat de XXIII agost MDCLXXXIIII fou servit
sa magestat manar que en cas de deliberar-se
dols, dits molt il·lustres y fidelíssims // 51r // senyors deputats y oÿdors de comptes se’n haguessen també de deliberar y donar als dits senyors visitadors y demés officials de la visita,
usant sa magestat de las paraulas, lutos o vistuàrios perquè literalment dit real despaig no disposa lo present las de vinguda de sa magestat y
en quan se pretengués venir comprès seria per
il·lació y argument fundat en què la dicció o sèria dijunctiva y no conjunctiva, y en altres rahons y per consegüent no havent sa magestat
declarat ab clara y literal disposició sobre lo cas
present y estar prohibit expressament ab dit real
despaig de XIIII juliol MDCLXXXVIII lo expendir
las pecúnias del General a favor de dits senyors
visitadors y demés officials de la visita en lo cas
de vinguda de persona real, per a poder-se apartar de dita prohibició se necessita de forma y
positiva orde de sa real magestat donant-se la
mateixa evasió al real decret de XXI de mars
MDCLXXXVII no contenint aquell tampoch la sobradita expressió y lo interpretar dits reals decrets és peculiar y propri de sa magestat.

En aquest mateix dia han embiat dit síndich del
General al excel·lentíssim senyor comta de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat, a effecte
de donar a sa excel·lència un recado contenint
que lo fidelíssim concistori se trobava ansiós y
desitjós de adquirir notícias de la real vinguda
de la reyna nostra senyora, axís del temps que
hauria partit, del estat de son viatge y del dia o
temps que poch més o menos arribaria a est
Principat y ciutat, tot a fi de poder-la complimentar en la forma estilada en semblants casos
com també dels personats de suposició que la
van servint. Al què li és estat respost que no tenia ninguna notícia de sa vinguda, que qualsevols ne adquirís ab molt gust las aniria participant a sas senyorias, y que en quant a las
personas de suposició que la acompañen entre
altres és lo excel·lentíssim senyor marquès de
Castell Rodrigo, segons relació ne ha fet dit síndich quant és estat tornat a concistori.

Per tot lo què y altrament són de vot y parer
que no poden ni deuhen los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General deliberar quantitat alguna als il·lustres senyors visitadors y // 51v // demés officials
de la visita per rahó de vestuari en la present
ocasió sens exprés y formal orde de sa magestat
y axí ho sentencien. En Barcelona, als XX de setembre MDCCI.

Divendres, a XXIII de setembre MDCCI. En
aquest dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per offe- // 52v //
rir-se negocis molt graves del General, no obstant ser dia de festa de precepta.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor mossèn Balthesar Prous, síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit lo
dia present ab lo excel·lentíssim senyor comta
de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, y
hanvent-li donat lo recado que sas senyorias li
havian ordenat, que contenia que lo dia de avuy
havia tornat lo correu que sas senyorias havian
despatxat a Saragosa y que la notícia que ha havia portat era que sa excel·lència ja tenia lo tineraria o bé sabia lo dia que sa magestat arribaria a
esta ciutat y que al concistori se li feya algun re-

Don Gerònim de Magarola. Don Pedro de
Amijant. Don Joseph de Pastor y Mora. De Gallart y Pastor, assessor substitut. Sans, assessor
substitut. Don Josephus de Carcer, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus»
En aquest mateix dia sas senyorias han enviat
per medi del síndich del General als dits il·lustres senyors visitadors còpia del sobredit vot.
En aquest mateix dia axí mateix han enviat sas
senyorias per medi de dit síndich un recado als
excel·lentíssims senyors cancillers de la present
ciutat, contenint que en resposta de un recado
per ells embiat lo dia present per medi de son
subsíndich sols se’ls offeria anyadir que se esperave se havia de entrar sa magestat, que Déu

a. sic, a l’original.
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paro com partint sa magestat de Martorell havent-i quatra lleuguas podria ser lo besamà per
los comuns, y que també estimaria lo avisàs del
que sabria de la vinguda de la reyna nostra senyora y de quins senyors la acompanyaven y de
tot lo que aniria succehint sobre dit fet, estimaria molt lo concistori lo-y participàs. Al què és
estat servit respòndrer sa excel·lència que sa magestat arribaria en la present ciutat lo dia dos del
mes de octubre pròxim vinent, que vindrà ab
cotxe fins a Sans, a hont montaria a cavall, y de
allí en avant rebrà los besamans dels comuns,
se’n anirà al convent de Jesús y de allí de reboso
se entrarà a la present ciutat, y que lo dia següent que serà als III axirà de rebosso de la present ciutat //53r // per a la funcció de la entrada.
Y que en quant al arribo de la reyna nostra senyora, no-y sab cosa, sí emperò que la va escrivint lo senyor marquès de Castell Rodrigo, y
que de tot lo que anirà succehint y esdevenint
ho participarà al concistori ab molt gust.

correspondència que tant analava. Y dits senyors de Sagrera y Reverter són estats cumplimentats del mateix modo que és de vèurer en lo
present dietari, als XVI del corrent.

Disspata, a XXIIII de setembre MDCCI. En aquest
dia lo excel·lentíssim senyor comta de Palma,
capità general del real exèrcit de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat, a la nit
per medi de un ajudant real ha participat al
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich
de com lo rey nostre senyor als XXIX farà nit en
la vila de Sant Feliu y lo dia XXX de rebosso entrarà en la present ciutat, en lo qual dia entrarà a
cavall en lo camí real des de Sans, en la present
ciutat acceptarà los besamans dels comuns. Tot
lo què li noticià per a què reste en estè
intel·ligència lo molt il·lustre y fidelíssim concistori y ho pose en sa concideració.

Dimars, a XXVII de setembre MDCCI. En aquest
dia, consituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias, lo doctor en medicina Francisco
Fontllonga, mitgensant jurament, ha fet relació
a sas senyorias de com Ignasi Juliol, albaraner
de la bolla, y Gaspar Pontallà, guarda ordinària
de la bolla, han continuat y continuan ab las
mateixas indisposicions referidas en la última relació feta, de forma que des de dit dia fins lo dia
present han estat y de present estan impedits de
la personal servitut y exercici de dits sos officis
respective.

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y en dit nom comissari
y deputat apostòlich elegit y anomenat per la
santedat de Clement setè, de felís recor- //54r //
ació, ab butlla especial dada en Roma als XVII de
las calendas de agost MDXXIIII y ab facultat en
dita butlla atribuhida a subdelegat a Anthonio
Coma, prevere y beneficiat de la Seu de Vich, a
effecte de què puga regonéxer qualsevols casas
eclesiàstichas, llochs sagrats, iglésias, monestirs
y convents de religiosos y religosas, regulars y
seculars, al qual subdelegat lo dia present són
estades despedidas lletras de subdelegació en la
forma acostumada, ab ple poder de comminar y
publicar censuras contra qualsevols personas
tant eclesiàsticas com seculars.

54v

Dilluns, a XXVI de setembre MDCCI. // 53v // En
aquest dia a las onse horas del matí los senyors
don Jacintho de Sagrera y Xifrà y Joan Baptista
Reverter, ciutedà honrrat de Barcelona, de part
del excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de la present ciutat, han aportat, havent
obtinguda hora per medi de un verguer, una
embaxada a sas (senyorias) contenint que la ciutat hauria deliberat tres dias de alimarias per la
vinguda de sa magestat, que Déu guarde, en
esta ciutat y Principat y altres tres dias per la vinguda de la reyna, nostre senyora, y que per a
què sien més lluhidas, estimaria aquell concistori que sas senyorias tan en la present casa com
demés del General de la present ciutat en las casas de sas senyorias y de las dels officials de la
Diputació se fessen en los mateixos dias. Al què
és estat respost per sas senyorias, en veu del
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
que lo concistori ab molt gust premeditaria est
fet y que ne tornaria resposta als dits senyors
concellers, podent-los assigurar que son únic
desig concistia en poder continuar la recíproca
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En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
havent obtinguda hora per medi de un verguer,
los senyors don Joseph Cancer y Prat Santjulià y
Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrrat de
Barcelona, han aportat una embaxada de part
de sas senyorias al excel·lentíssim concistori dels
senyors concellers de la present ciutat, dient
que era tant lo que apreciavan sas senyorias poder-se enplear en las ocasions del major gust y
agrado de la excel·lentíssima ciutat que tenian
particular complacència de què se offerissen estas de las lluminàrias per ocasió de las reals vingudas a est Principat y ciutat de las magestats
del rey nostre senyor y reyna nostra senyora,
que Déu guarde, y que podia assigurar-se la excel·lentíssima ciutat que ab molt gust tant sas
senyorias com los demés officials del General en
la present casa de la Deputació y demés dependents de ella se farian ditas alimarias en los mateixos dias que disposeria sa excel·lència, al què
fos servit avisar dels dias destinaria. Al què és estat respost per dits senyors concellers, en veu
del senyor conceller en cap, que aquell concistori que dava ab la gratitut de esta finesa molt a
la midida de la correspondència que entre si se

rillas de domàs carmesí ab las armas del General
brodadas de seda, y quatra mantas de panyo
blau, guarnidas ab llistas de panyo blanch, tot lo
que és nou y ha de servir per las quatra timbalas
del General y present casa. Lo modo de la entrega de las ditas cosas és que aquellas té rebudas per real tradició, feta d’ellas a dit Joan Torras per dit de Marí en dit nom, en presència de
mi, secretari y escrivà major del General, y del
doctor Vicens Carreras, prevere y beneficiat de
la Seu de Barcelona, y de Francisco Torrent,
alfèrez reformat.

tenian dits dos comuns y que participarian la resolució dels dias a sas senyorias, tornats que són
estats a concistori dits de Cancer y Monfar, los
quals són estats cumpli- // 55r // mentats en esta
forma, ço és, que al pati de casa la ciutat són estats rebuts per diffarents officials de ella y acompanyats fins a la porta de la sala del concistori, y
entrats en ella se són acentats en un banch de
vaqueta de moscòvia a la part de a hont estava
acentat lo senyor conceller en cap, que és lo millor puesto, advertint-se que si fos estat en lo invern se haurian acentat en un banch colxat de
vellut carmesí a la mà dreta del docer, a hont se
acostuman acentar los senyors concellers, y al
tornar-se’n, foren acompanyats per dits officials
des de la porta de dita sala del concistori fins a la
porta del carrer.

En aquest mateix dia Joan Pau Julià, cabo mestre dels dotse menestrils del General y present
casa, firmà àpocha a sas senyorias de dotse cotas
de domàs blanch y carmesí, guarnidas de seda, y
dotse sombreros també de domàs blanch y carmesí, guarnits ab bollados de seda. Lo modo de
la entrega de ditas cosas és que aquellas té rebudas per real tradició, de ellas feta per dit de Marí
en dit nom, en presència de mi, secretari y escrivà major del General, del doctor Vicens Carreras, prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona, y de Francisco Torrent, alfèrez reformat.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
doctor Balthesar Prous, subrrogat en lo offici de
síndich del General y present casa, ha fet relació
a sas senyorias de com lo excel·lentíssim senyor
compta de Palma, capità general del real exèrcit
y llochtinent general que fou de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat, lo havia
enviat a cercar y li havia expressat que encontinent y quant antes noticiàs a sas senyorias de
com lo rey nostre senyor als XXX del corrent a las
dos horas de la tarda partiria de Sant Feliu y que
lo mateix dia gustava y era sa real voluntat se
fessen los besamans // 55v // per los comuns en
lo camí real y que la mateixa tarda se executàs sa
real entrada en esta ciutat.

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich és baxat a la casa del General y Bolla, junt ab mi, secretari y escrivà major, // 56v // y magnífich racional del General y
present casa, y al aposento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus a fi de continuar en inventari tots los fraus apresos en lo present y corrent mes. Y han trobats los infrascrits y
següents: primo, dos pessas (de) xamallot, cap y
cua; ítem, un tros de tir, una cana; ítem, als tres
se ha feta aprehenció en las casas que habita
Jaume Planas, sastre, verguer de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, per frau de tir de quatra canas de xamallot de ayguas descarnat sens
plom del General ni sera de Bolla ni vestigis de
haver-n-i agut; ítem, als nou se ha feta aprehenció en las casas que habita Pere Pau Fontanet,
notari públic, situadas en lo carrer de la Mercè,
de la present ciutat, per frau de General y bolla:
primo, de una pessa de cadís blanch, cap y cua,
de tir vint-y-tres canas y dos palms de ample,
ítem, altre pessa de cadís blau, també cap-y-cua,
que tira vint-y-set canas, ítem, una pessa de
paño blanch de judeber de tir vuyt canas grans y
set palms; ítem, als dotse se ha fet aprehensió en
las casa del capità de dragons reformat pau Barnoya, cituadas en la plaza de sant Agustí, de sobre lo rech, per frau del General y Bolla de las
cosas avall escritas y següents: primo, de sis
palms de satí blau adomascat ab flors de plata,
// 57r // ítem, vint-y-sinch canas set palms de tafatà viat ab mostras de colors de dos palms y dos
quarts de amplària, ítem, tres parells de mitjas,
una de estam a la birolé, y dos de seda, las unas

Dimecres, a XXVIII de setembre MDCCI. En
aquest dia Joseph Iglésias, cabo mestre de las
dotse trompetas del General y present casa, ha
firmat àpocha a sas senyorias de dotse cotas de
domàs carmesí y blanch ab sas guarnicions de
seda, dotse bandarilles de domàs blanch ab la
creu de Sant Jordi de domàs carmesí, guarnidas
ab sarrell de seda, dotse sombreros de domàs
blanch y carmesí, y dotse cordons de seda blanca y carmesina, tot lo que és nou y ha de servir
per las dotse trompetas del General. Lo modo
de la entrega de ditas cosas és que aquellas té rebudas per real tradició, feta d’ellas a dit Iglésias
per lo magnífich Francisco de Marí y Ginovès,
donsell regent los comptes del General y present casa, en presència de mi, secretari y escrivà
major del General, y de Francisco Torrent, alfèrez reformat, y Pau Bores, escrivent.
En aquest mateix dia Joan Torres, cabo mestre
de las timbalas del General y present casa, ha firmat àpocha a sas senyorias de quatre cotas de
domàs carmesí y blanch, guarnidas de seda,
quatra sombreros tam- // 56r // bé de domàs
carmesí y blanch, guarnits de seda, vuyt banda29
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te y rendiment ab què desitjava vostra senyoria
repetidas ocasions pera // 58r // poder lograr de
son real servey del que havem regonegut quedava sa magestat ab plena satisfació y agrado
com axí mateix los grandes que lo acompañen al
entregar-los las de vostra senyoria havem posat
en sas reals mans conforme nos ha dit don Anthoni de Ubilla, son sercretari de estat, nos entregaria y que sa magestat esperava ab particular
desitg ésser per tot divendres en eixa ciutat y
manifestar a vostra senyoria son agrahiment y
estimació ab los effectes del gran amor y inclinació que demonstra tenir a sos vassalls y en particular als de est Principat, que·s quant per ara
sent offereix representar a vostra senyoria a disposar lo que li aparega més proporcionat per a
celebrar-las y lograr ab la correspondència del
degut obsequi lo total desempenyo que·s procura en semblants ocasions y és lo que de present solicitam nosaltres en las que sigan més del
servey de vostra senyoria que guarde y prospera
nostre senyor monarca. A Lleyda, setembre
XXIIII de MDCCI.

encarnadas y las altres blaves, ítem, sinch dotsenas de botons plans de llautó de jupa forasters,
ítem, dotse palms grana y tres ratalls, ítem, dos
canas y mitja grana molt ordinària, ítem, una
cana y mitja bombosí, ítem, sinch parells de
guants, tres de comuns y dos de llarchs fins,
ítem, dos sombreros negres rodons a la moda,
forrats dins de tafatà, ítem, un ruedo de plomas
per un sombrero; ítem, lo mateix dia se ha fet
aprehenció per frau del General en la vila de
Molins de Rey de sinch canas sis pams de satí de
mostras barrat que aportava la estafeta que va de
Barcelona a la cort de Madrid dins un sach que
aportava lo cavall sobre la maleta de las cartas
sens plom de General ni sera de bolla.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari duas àpochas firmadas per Francisco Vegueria y Pera
Joan Picó, mestres de casas y fuster, de la ciutat
de Vich, rebudas en poder de Domingo Soler
Moner, notari públic de Vich, als XVI del corrent mes y anys, de las quals hapar haver cobrat
lo com- //57v // pliment del preu fet de las obras
fetas en la casa del General de la dita ciutat de
Vich, com més llargament de ditas àpochas és
de vèurer que són assí cusidas y signadas de número XVIIII.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Besen las mans
de vostra senyoria son més certs servidors fra
don Balthesar de Montaner, abat de Sant Cugat, don Vicens de Magarola y Escallar, Esteva
Serra y Vileta»

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una carta escrita a sas senyorias per los senyors
fra don Balthesar de Montaner y Sacosta, abat
del imperial monestir de Sant Cugat del Vallès,
don Vicens de Magarola y Escallar y Esteva Serra y Vileta, ciuteda honrrat de Barcelona, la
data del qual és en Leyda per a hont se pertiren
als XX del corrent, com és de vèurer en lo present dietari, als XXIIII del corrent en y ab la qual
particípan a sas senyorias de com dit dia se havian posat als reals peus del rey nostre senyor,
que Déu guarde, manifestant-li en nom de sas
senyorias y de tot lo Principat lo contento ab
què se celebrava son felís camí y arribo en est
Principat, com més llargament és de vèurer de
dita carta, la qual és así cusida y signada de lletra
BB y del thenor següent. Segueix-se dita carta:
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En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real cartab escrita per sa magestat a sas senyorias de sa real mà
firmada y despatxada en deguda forma de Real
Cancelleria del Concell Supremo de Aragó, la
data del qual és en Bellpuig als XXV del present
mes de setembre en y ab la qual és servit expressar a sas senyorias la acceptació y gratitut ab que
ha ohit als sobrereferits senyors Montaner, Magarola y Serra y Vileta, y axí mateix lo gust ab
què se llegí la carta que li entregaren com tot
més llargament és de vèurer de dita real carta,
que és assí cusida y signada de número XX, y del
thenor següent. Segueix-se dita real carta:
«Elc rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. Fra don
Balthesar de Montaner y Çacosta, abbat de Sant
Cugat, don Vicens de Magarola y Esteva Serra
y Vileta, han puesto en mi real mano vuestra carta de XVII del presente mes expressando el summo
alborozo con que quedáis por mi feliz llegada a
este Principado y haviéndose leído y oýdoles con
toda la acceptación y gratitud que merecéis y sig-

«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Inseguint lo
orde que vostra senyoria se serví donar-nos nos
havem vuy posat als peus del rey nostre senyor,
que Déu guarde, manifestant-li en nom de vostra senyoria y de tot lo Principat lo singular contento y summa alegria ab què se celebrava son
felís camí y arribo en aquest Principat y lo effec-

a. a continuació unes àpoques transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1346.
b. segueix repetit una real carta.
c. la carta està intercalat entre els folis 58v-59r del trienni
1701-1704.

a. la carta original està intercalada entre els folis 57v-58r del
trienni 1701-1704.
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59r

il·lustres senyors visitadors de la visita de dit General y en resposta del recado los fou enviat per
dits senyors visitadors lo dia de ahir, contenint
que sas senyorias en lo dia de la real entrada de
sa magestat que en esta ciutat devian acistir en
las casas del General y Bolla de la present ciutat,
y que axís no podian acceptar la offerta feta per
dits senyors visitadors lo dia de ahir.a

nificá(n)doselo assí en voz, he querido manifestároslo también por medio de ésta, y asseguraros que
voy con muchos deseos de honrraros y favoreseros
como lo sabéis merecer en todas ocasiones y experimentareis en ésta en todo lo que fuere de vuestra mayor conveniencia y beneficio. Data en
Bellpuch, a XXV de setiembre de MDCCI. Yo el rey.
Don Joseph de Villans, protonotario. Vidit don
Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit Jacca, regens».

60r

En aquest mateix dia los il·lustres senyors visitadors de la visita del General del present principat
de Catalunya que se està fent en la present casa
han cumplimentat a sas senyorias ab un recado
embiat per medi del noble procurador fiscal de
dita visita, contenint que tenint entés que dins
breus dias lo rey nostre senyor faria sa real entrada en esta ciutat y que passaria per devant de la
present casa, no permetia sa atenció lo escusar
combidar-los en son quarto que resideixen en la
present casa vulgarment dit de la Visita, en consideració de què las finestras de aquell quarto
són las més proporcionadas per a gosar la visita
de dita entrada. Al què és estat respost per sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich que los estimaven molt esta finesa y que premeditarian dit fet, del qual los ne
tornarian resposta, si bé duptaven que las ocupacions precisas que los acarrearia lo dependent
de dita real entrada los permetès esta furtuna.

En aquest mateix dia sas senyorias don Ramon
de Codina y Ferreras y Pau Lledó y Dalmasas,
ciutedà honrrat de Barcelona, han aportat de
part de sas senyorias, havent obtinguda hora per
medi de un verguer, una embaxada als molt
il·lustres senyors don Francisco Comes y Torró
y don Joseph Rull, regidor del Supremo de Aragó per Catalunya, donant-los la benvinguda a
esta ciutat de part de sas senyorias, del què han
demonstrat molt particular estimació, si y conforme ne han fet relació a sas senyorias tornats
que són estats a concistori dits de Codina y Lledó.
En aquest mateix dia, no obstant ser festa de
precepta se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per rahó de offerir-se negocis molt graves de la Generalitat.
Divendres, a XXX de setembre MDCCI. En aquest
dia, a las VII horas del matí han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari un bitllet escrit al il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per lo excel·lentíssim
senyor compta de Palma, capità general del real
exèrcit y llochtinent general que fou de sa magestat antes de sa real vinguda en est Principat,
la data del qual és en Sant Feliu lo dia de ahir,
en y ab lo qual participa a sa senyoria de com lo
die present sa magestat muntarà a //60v // cavall
a Sans a las dos horas de la tarda per a què li besen sa real mà los comuns, com llargament de
dit bitllet és de vèurer lo qual és assí cusit y signat de lletra A y de thenor següent. Segueix-se
dit bitllet:

Dijous, a XXVIIII de setembre MDCCI. En aquest
dia, a las vuyt horas del matí, absent lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor militar, sas senyorias
concistorialment, havent primer obtingut hora
per medi del síndich del General, apor- // 59v //
tant las insígnias de domàs carmesí y sobre d’ellas los escuts de or ab las armas del General ab
los tres verguers portant las massas altas y acompanyats ab alguns officials de la present casa ab
cotxes anant sas senyorias ab un cotxe de quatra
mulas y immediat de dit cotxe los dits officials
de la present cassa ab un cotxe de dos mulas
anant axí mateix ab un cotxe de dos mulas devant los dits verguers y acompanyant a sas senyorias un aguasil a peu per a procurar evitar qualsevol impediment per los carrers ab tota esta
formalitat, són anats sas senyorias a visitar lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de
Tarragona a fi de donar-li la benvinguda a esta
ciutat, del que dit senyor archabisbe ha fet particular estimació agasajant molt a sas senyorias,
y se nota que si hagués volgut entrada hi haurian assistit sas senyorias y que si haguessen sabut la vinguda lihaurian imbiat una embaxada a
Sant Feliu per medi de un cavaller y ciutedà.

«Elb rey ha resuelto mañana XXX del corriente
montar a cavallo en Sans a las dos de la tarda
para que le besan la mano los comunes y passar
con el acompañamiento al convento de Jesús, en
la forma que se estilava quando el tránsito era en
Baldonsellas y assí lo participo a vuestra señoría
para que no haya falta en estar con puntualidad
a la hora citada junto al parage donde su magestad se pone a cavallo. Dios guarde a vuestra señoa. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1344.
b. el bitllet original està intercalat entre els folis 59v-60r del
trienni 1701-1704.

En aquest mateix dia sas senyorias per medi del
síndich del General han embiat un recado als
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en ella, y molt ben possats tant de gales com altrament anaven sas senyorias, ço és, los senyors
deputat eclesiàstich y oÿdors eclesiàstich ab galera o taulada aportant, ço és, dit senyor deputat
eclesiàstich un cavall adressat ab gualdrapa de
vellut negre molt adornat y dit senyor oÿdor
eclesiàstich la mula engualdrupada, ab gualdrapa de vellut negra, també molt adornada. Anaven sas senyorias ab insígnias de domàs carmesí
ab flors y guarnicions de or ab uns escuts de or
molt grans ab las armas del General, tot fet singularment per la funció de la real vinguda de sa
magestat, los senyors deputats militar y real y
senyors oÿdors militar y real //62r // anaven vestits de taleta negra de ayguas barrada, capas de
satina o escot de seda, mànagas ab managuins
blanchs y molta punta negra al ayra a la ropilla,
balons, mànegas y capa, los cavalls enjahesats de
moltíssims tafatans, so és, los senyors deputats
militar y real de color blau, los senyors oÿdors
militar y real de color camusat, los assessors, advocat fiscal, secretari racional, regent los comptes, defenedor y demés officials del General anaven vestits de militar molt ricament segons són
estat y qualitat, los sacerdots, emperò ab sombrero conforme van per ciutat, los assessors y
advocat fiscal aportaven los cavalls enjahessats
de tafatans de color de foch, y dits secretari racional, regent los comptes y deffenedor ab tafatans de colors vert y groch, y se adverteix que
los senyors deputats y oÿdors militar y real en
los sombreros aportaven cadenas y joyas de or y
pedras preciosas y, axí mateix, y que en esta funció lo deffenedor fou precehit dels quatra officials mestres y trobaren a sa magestat, passadas
las guàrdias de Catalunya, los dits porters baxaren les ditas massas baxant de cavall. Y los senyors deputats y oÿdors, assessors y demés vehent a sa magestat també baxaren de cavall y se
acostaren a sa magestat y parlant lo il·lustre senyor fra don Anton de Planella, abat de Besalú,
deputat eclesiàstich, donaren la benvinguda a sa
magestat y quis- // 62v // cun per son orde li
besà la mà, havent procehit lo fer cada un per
son orde tres corsias al anar y tres al tornar, sens
girar las espatllas y que en la última, quant se
besava la mà, se estava casi arrodillat del genoll
dret, y que quant li per là dit senyor deputat
eclesiàstich estave en peus. Y se adverteix que
després de sas senyorias per son orde també li
besaren sa real mà los assessors, advocat fiscal,
secretari, racional, regent los comptes, deffenedor y demés officials, sacerdots y militars y gaudints.

ría muchos años. San Pheliu y septiembre XXIX de
MDCCI.
El conde de Palma. Señor diputado eclesiástico.»
En aquest mateix dia la sacra cesàrea y real magestat del rey nostre senyor don Phelip quart,
rey y senyor nostre, vingué en la present ciutat
de Barcelona, si bé no entrà en ella, ans bé s’aturà en lo monestir de Jesús de religiosos menors de la saràfica orde de sant Francesch, que
és fora los murs de la present ciutat, al qual anaren a rèbrer prime- // 61r // rament lo il·lustre
rector y Univercitat literària del Estudi General
de la present ciutat de Barcelona a cavall aportant lo dit rector y demés doctors de dita Univercitat las insígnias doctorals segons la Facultat
de quiscun de ells, anant ab menestrils, trompetas y timbalas y arribaren molt enllà serca de la
carniseria de Sans a hont trobaren lo rey nostre
senyor que venia ab cotxe, si bé segons lo estilat
en semblants casos ja devia venir a cavall, ab
gran acompañament de grandes y altres titulars
las guàrdias de Catalunya, las quals anaven devant de totas, y guardas de alabarders y atxers. Y
tots los dits rector y doctors encontinent se apearen y quiscú per son orde anà a besar la mà a sa
magestat y després se despediren. Y després de
la dita Universitat anà a rèbrer a sa magestat lo
molt il·lustre y reverendíssim senyor fra don Benet Sala, bisbe de Barcelona, junt ab lo molt
il·lustre Capítol de canonges de dita iglésia a cavall y trobaren a la magestat del rey nostre senyor a cavall que venia acostant-se a la present
ciutat que era endret de Sans en una devalladeta
que ý ha, y axí mateix se apearen y besaren la mà
a sa magestat y després se despediren. Y després
del dit mol il·lustre y reverendíssim bisbe y capítol, arribaren los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes de dit General, concistorialment a cavall, ab los porters y
massas //61v // grans devant molt ben vestits, ço
és, ab coll de satí morat folrradas de vellut morat y ab las becas de vellut morat y acompanyats
dels magnífichs doctor mossèn Francisco de
Gallart y Pastor, ciutedà honrrat de Barcelona, y
doctor mossèn Ramon Sans, subrrogats en assessors del General, lo noble don Joseph de
Cancer y Prat Santjulià, advocat fiscal, los nobles y magnífichs don Ramon de Codina y Ferreres, secretari y escrivà del General, Joseph
Maria Lana y de Cancer, racional del General,
Francisco de Marí y Ginovès, donsell regent los
comptes, don Joseph de Amigans, exactor era
absent en est acte, y don Francisco Ignasi de
Amigant, son fill, y subrrogats Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà honrrat de Barcelona, defenedor
y molts officials del dit General a cavall tant de
la present casa com de la casa del General y Bolla, de la present ciutat, y dels demés que abiten

Y sa magestat respongué que ho agrahia molt y
al cap de un poquet donada la benvinguda y besada la mà a sa magestat com dalt està dit, sas senyorias se despediren de sa magestat y se’n tornaren per lo mateix camí antes que tornassen a
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per expressar-li fos servit aconsellar a sas senyorias acerca si trobant-se sa magestat en esta ciutat, visitarian o no los senyors del consell de estat y grandes, que acompañaven a sa magestat,
en execució de reals decrets continuats en los
dietaris del trienni MDCLXXVI, en jornada de X
de abril MDCLXXIX y lo trienni MDCLXXX, en jornada de XXIII de nohembre MDCLXXII o bé si
deuria escusar-ho respecte que en aquells reals
decrets no està previngut lo present cas, si bé no
està esclòs per aparèxer se podria imputar-se a
sas senyorias culpa de què trobant-se sa magestat present se cumplimenti a ningú més que a sa
magestat respecte de què aperexia se vindria a
faltar al degut decoro que·s deu tenir al esplandor real. Al què és estat servit respòndrer que
feya molt particular estimació de est agasajo ab
què lo afavorian sas senyorias donant-se la enorabona de què se trobàs a esta ciutat per a poder-se dedicar en lo servey de sas senyorias y de
tot lo Principat, en lo que lo experimentarian
sempre molt propício y propencionat per a tot
quant pogués valer-se que en quant a lo demés
son sentir era // 64r // de què podian molt bé visitar als personats expressats en dits reals decrets
sens incórrer en culpa alguna, puix lo esplandor
real aparexia no podia quedar disminuït de estas
demonstracions, essent ell lo sentro de a hont
dimanan totas las reals gràcias conforme de tot
lo referit ne han fet relació a sas senyorias los
dits de Codina y Lladó, tornats que són estats a
concistori. Y se adverteix que dita embaxada la
han donada a dit senyor don Anton de Ubilla
en palàcio a la covatxuela anant en cotxe de dos
mulas y lo verguer a la portalera.

la present ciutat dit senyor bisbe y Capítol y
Universitat literària ab lo mateix acompañament per quant ja los senyors consellers de la
present ciutat se acostaven y axí mateix los dits
senyors concellers reberen a la magestat del rey
nostre senyor un poquet més enllà de la Creu
cuberta a hont lo estaven aguardant concistorialment ab promenia a cavall, acompanyats de
molts officilas y altres personas molt ben posades. Y arribant sa magestat en dit lloch, los dits
senyors concellers li donaren la dita benvinguda
y li besaren la mà y de aquí se’n vingueren fins
en lo dit monestir de Jesús a cavall, anant lo
conseller en cap al costat de sa magestat a la part
esquerra y los demés devant ab lo dit acompañament, y sa magestat se apeà en lo dit monestir
de Jesús y los dits senyors concellers.
Fent lo degut acatament a sa magestat, se’n tornaren //63r // en la present ciutat ab lo acompañament que dalt està dit. Y aprés de poch sa magestat ab un cotxe secretament se’n entrà en la
present ciutat y se aposentà en lo palàcio dels
Virreys. Y se adverteix que al anar passaren sas
senyorias per lo Call, Bocaria, carrer del Hospital y portal de Sant Anthoni, y al tornar per lo
carrer del Carme, Portaferrissa, Plassa Nova y
per devant de la Seu, y que sempre aportaren
devant al correu del General ab un postillo, que
essent sa magestat a palàcio se féu salva real y
que tota la tarda en la present casa y torras del
portal de Sant Anthoni, de la present ciutat, a
gastos del General aý havia música de timbalas,
trompetas y menestrils y que axí mateix lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, havent-se apeat
sa magestat en dit convent de Jesús, anant ab
cotxes li anà a besar la mà, havent precehit que
tota la Real Audiència anant ab cotxes lo dia de
ahir a la tarda anà a besar la mà de sa magestat
en la vila de Sant Feliu, havent antecedentment
sols lo Real Concell assisitint en ell lo noble regent la Real Cancelleria anant a cumplimentar a
sa magestat y besar la real mà en la ralla del present Principat, antes de Lleyda.

Dissapte, a I de octubre MDCCI. En aquest dia,
entre las nou y deu horas del matí, obtinguda
primer hora per medi de un verguer, los senyors
don Ramon de Codina y Ferreras y Pau Lladó y
Dalmasas, ciutedà honrrat de Barcelona, anant
ab cotxe de dos mulas y lo verguer a la portalera
han aportat de part de sas senyorias una embaxada al molt il·lustre senyor don Juan de la Torra, cavaller de la orde de Montesa y regent del
Supremo de Aragó per lo regna de València, a fi
de donar-li la benvinguda, del què ha fet grans
demonstracions de agasajo, conforme ne han
fet relació a sas senyorias, tornats que són estats
a concistori dits de Codina y Lledó.

En aquest mateix dia, entre las vuyt y nou horas
de la nit, presa primerament hora per un verguer, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà honrrat
de Barcelona, per quant encara que sa magestat
// 63v // se trobava en la present ciutat, emperò
era de rebosso per no haver-se-li encara fet la
entrada pública, aportaren de part de sas senyorias una embaxada al molt il·lustre senyor don
Anthoni de Ubilla y Codina, del Consell de sa
magestat, y son secretari del despaig universal a
fi de donar-li la benvinguda a est Principat y
ciutat congratulant-se de lograr la fortuna de
tenir-lo més serca a fi de poder-se més freqüentment emplear-se en lo de son agrado y també

En aquest mateix dia, de las quatra horas de la
tarda en avall, en la mateixa conformitat los sobredits de Codina y Lledó han aportat de part
de sas senyorias una embaxada // 64v //, ço és, al
il·lustríssim y reverendíssim senyor patriarca de
las Índias, capellà y limosner major de sa magestat, que Déu guarde, als molt il·lustres senyors
do(n) Miguel de Jaca, regent del Supremo de
Aragó per lo regne de Aragó, y Pare Guillem
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los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat ab sos pròmens y vint-i-quatra personas del savi Concell de Cent a peu, y després de
haver donat las gràcias a sa magestat per veu del
senyor conceller en cap de la honrra tant singular que feya a esta ciutat entrant en ella y volent
jurar sos privilegis, sa magestat manà cubrir a
tots los sis senyors concellers, los quals sempre
anaren cuberts durant la funcció de la entrada.
Y fet lo demuntdit, en lo dit portal lo conceller
en cap prengué la renda del cavall en què anava
sa magestat ab la mà esquerra y los senyors concellers segon, ters, quart, quint y sisé ab un
prom prengueren lo tàlem que estava apercebit
sota lo dit portal y era molt rich y molt costós, y
fet a gastos de la ciutat. Sa magestat retà sota dit
tàlem y posaren dos cordons molt llargs de seda
al fre del cavall y en quiscun cordó anaven dotse
personas de tots estaments de dit savi Concell
de Cent, ben hornats y ben vestis.

Daubenton, de la sagrada companyia de Jesús,
confessor de sa magestat, a fi de donar a cada hú
dels referits de part de sas senyorias la benvinguda a est Principat y ciutat, referint-los que sas
senyorias gustarian molt de tenir repetidas ocasions de son major agrado. Al què per cada hú
dels referits los és estat respost que feyan summo aprècio y estimació de esta demonstració,
conforme ne han fet relació a sas senyorias y se
adverteix que estas visitas se són fetas per estar
sa magestat en esta ciutat de rebosso per encara.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
al síndich del General vaja tots los dias a palàcio
a saber com ho passa lo rey, nostre senyor, una
vegada cada dia, y que si esde vindrà, lo que
Déu no permete, que se indisposàs, dega fer-ne
relació a concistori per a què sas senyorias pugan cumplir a sa obligació. Y axís en virtut de
est orde ha comensat lo dia present a cumplimentar a sa magestat ab est recado en nom de
sas senyorias. Y axís ab esta suposició fins que·y
haja novedat no se’n farà altra nota en lo present dietari per quant se dóna per constant que
mentres sa magestat estarà // 65r // en esta ciutat, no·s faltarà est obsequi.

Ab concert y orde se’n entraren en // 66r // ciutat, passant per devant de las religiosas Gerònimas, estant la piràmida de Santa Eulària molt
il·luminada y ricament adornada, corrent a gasto y cuydado de la confraria dels argenters. Se
continuà esta funcció en esta forma, ço és, que
primer anava la companyia de las guàrdias de Catalunya, de las quals és capità lo noble don Anton de Oms y de Cabrera, gentilhom de la càmara de sa magestat, ab la qual companyia
hisqué a rébrer a sa magestat en la ralla del present Principat. Y no obstant que allí mateix isqué a rébrer-lo la companyia de las guàrdias del
capità general, arribat que fou sa magestat en la
ciutat de Lleyda, manà despedir la dita compañia de las guàrdiasa del capità general y se restà
ab la de las guàrdias del Principat solament, havent honrrat a dit don Anthon de Oms en tot
los viatges des de que entrà en Catalunya fins a
esta ciutat ab la mercè que anàs al estribo del
cotxe a cavall y prenent quiscuna nit durant dit
viatge lo orde de boca de (sa) magestat. Després
anaven los atabals, trompetas y menestrils de la
ciutat a cavall, vestits ab cotas de domàs carmesí
també fetas per esta funcció, després se seguian
las trompetas o clarins de sa magestat, diffarents
cavallers, titulars y grans senyors ab molts criats
vestits de diversas libreas molt ricas y sumptuosas, hanant a cavall de dos en dos dins las guardas de alabarders y atxers // 66v // de sa magestat, los grandes anaven cuberts e prés anaven a
peu los verguers de la ciutat, vestits de tafatà
carmesí. Després venian los dos verguers de la
Llotja, vestits de tafatà blau de ayguas ab massas
abás al coll, y després dos verguers de la ciutat,
també vestits de tafatà carmesí ab las massas altas de la ciutat al coll, e aprés lo excel·lentíssim

Diumenge, a II de octubre MDCCI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori, per
quant se han offert molt diffarents negocis graves de la Generalitat, com y també per a disposar y ordenar ab la forma que se havian de fer lo
dia present demà y després demà las lluminàrias
en la present casa y casas del General y Bolla, de
la present ciutat, per rahó del real arribo del rey
nostre senyor, que Déu guarde, en esta ciutat y
Principat, y per rahó de sa real entrada en ella
que serà lo dia present a la tarda.
En aquest mateix dia, després de donar la real
magestat del rey nostre senyor don Phelip
quart, de Aragó, y quint, de Castella, compte de
Barcelona, entrà en la present ciutat de Barcelona en la forma següent, ço és, que après de haver dinat sa magestat, que devian ser las dos horas de la tarda, isqué de ella ab un cotxe
secretament per lo portal de Sant Antoni, isqué
fora del restillo acompanyant-lo molts grandes,
titulars y cavallers ab cotxes, y després de haverse apeat, muntà en un bell y rich cavall y s’en
entrà dins del baluart de dit portal de Sant Antoni, en las torras del qual hi havia molta música
a gastos del General, concistint // 65v // en timbalas, trompetas y menestrils, guarnits ab cotas
de domàs carmesí y blanch, fetas per esta funció, ab la guarda de alabarders y atxers y ab
molts grandes, titulars y cavallers que·l acompañaven a cavall. Y arribat que fou dins dit baluart
per lo egregi comta de la Rosa, y allí lo reberen

40. de ... guàrdias afegit al marge esquerre.
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gaduras eran pròprias de sa magestat y dita cadira y almoadas havian corregut a gastos de la ciutat.

duch de Medina-sidonia ab estoch real nu al
coll, e aprés sa magestat sota del dit tàlem,
anant los senyors concellers vestits ab gramallas
de domàs carmesí ab las flors de or ab los quals
senyors concellers anaven també los cònsols de
la Llotja del Mar als costats del tàlem anaven a
cavall alguns grandes.

Los excel·lentíssims senyors consellers estigueren asentats y cuberts en lo catafal gran ab un
banch colxat de vellut carmesí guarnit de or
sense respallera a la part del carrer Ampla, los
grandes y altres senyors que havian vingut ab sa
magestat estigueren en peus en lo dit catafal
gran a la mateixa part, junt ab los pròmens y
XXIIII personas de dit Consell de Cent que
acompañaven a dits senyors conselleres, e lo dit
senyor duch de Medina-sidonia, tenint lo estoch real en lo coll, estava en la altra part vers la
drassan y estant axí aportaran devant sa magestat una taula o bufet cubert de un rich estrado o
tapete y posaren aquell devant sa magestat ab
un missal dessobre, y aquí ma- // 68r // teix vingué lo guardià de Sant Francesch revestit ab
capa pluvial ab la Vera Creu y alguns frares ab
ell, ab dos candeleros y posà dita Vera Creu sobre dit estrado o tapeta, y sa magestat, posant la
sua real mà sobre de ella, féu allí lo jurament
acostumat que és dit de la ciutat y per las islas. Y
fet dit jurament, llevaren de allí la dita taula o
bufet y los excel·lentíssims senyors consellers y
pròmens qui havian aportat lo tàlem pujaren a
besar la mà a sa magestat.

Després de sa magestat se seguian dos grandes
també a cavall y aprés de ells tots los cotxes de la
casa real y dels dits senyors grandes, títols y cavallers, passà sa magestat per lo carrer del Hospital y per devant del portal de la Bocaria a hont
ý havia difarens perspectivas ab difarents quadros en los quals se trobavan pintadas diffarents
conquistas fetas per los catalans, a gastos y cuydado de la confraria dels botigues de teles, després se encaminaren ab lo vall, estant molt ben
adornat lo portal dels Escudellers, a gastos y
cuydado segons se creu de la confraria dels mestres escudellers. Després passà per lo portal de la
Drassana, antes del qual, a gastos del General,
estava format un arch triunfal, lo qual tenia de
alssada // 67r // noranta-y-sinch palms y de
amplària setanta-y-dos. Havia en lo dit arch dos
targes, las quals estaven als peus de dita fàbrica,
dos padrestals, dos gerolífichs ab pedras de jaspe, dos gegans ab XVIII palms de alsada ab sas
pilastres ab triunfos de guerra, dos polseras y sis
figuras al natural, un quadro del rey, nostre senyor, de deu palms, que estava sobre del arch, la
cornisa de dita fàbrica adornada com dits pilastres, una balustrada en la qual ý havia dos figuras, deu àngels que ab tovallolas portaven trofeos de guerra y un sant Jordi a cavall, sota dit
arch una rosa y pintat de pedras y per lo catafal
dels músichs unas armas ab dos àngels, y en lo
costat del dit quadro del rey nostre senyor dos
àngels. Tot lo què era fet de pintura sobre tela y
segons la perfeta regla de prespectiva. En lo dit
catafal a·ý havia molt singular y exquisita música, concistint en timbalas, clarins, menestrils y
vària música de corda, los versos y poesias que·s
trobaven en dit arch són los referits en un paper
signat de lletra A, que és assí cusit, passà sa magestat y se’n pujà en un bell catafal, que la ciutat
a sas costas havia allí fet fer com és acostumat, lo
paviment del qual y //67v // grades estava cubert
de paños catorsens o setsens de colors vermells
y groch y en lo rededor de dit catafal y costats
de la escala hi havia uns balustres tornejats de
fusta jaspeats de blau ab plata. Sobre de dit catafal hi havia un catafalet ab sas grades des dos paños vermells y grochs, y sobre dit catafalet hi
havia una cadira de molt rica tela de or, la fusta
tota dorada y tornajada ab imatges a forma de
tisora y dos almoadas també de lamateixa tela,
en la qual cadira se assentà sa magestat. Y estava
dita cadira y almoadas sota de un docer molt
rich ab colgaduras al costat, lo qual docer y col-

Prestat lo dit jurament y fetas las cosas sobreditas, sa magestat ab la mateixa ordenansa y
acompanyament anant a cavall se’n anà per lo
carrer Ampla, al cap del qual hi havia un altar
parat ab molta lluminària, Canvis, Born, carrer
de Moncada, a hont de front hi havia uns archs
que·s sustentaven ab la paret del portal Major
de la capella d’en Marcús y de las casas del altre
part per los quals passà sa magestat, Boria, devallada de la Presó, a hont la piràmida del Àngel
estava molt ricament adornada y il·luminada, a
costas y cuydado de la confraria dels sastres. Y
passant sa magestat per devant la presó, perdonà a molts dels presos que no tenian instància
de part, com és acostumat. Llibrataria, plaza de
Sant Jaume, per devant la present casa de la Diputació, la qual estava tota colgada de cap a cap
de la millor tapissaria, havent-hi en ella molta
música de timbalas, trompetas y menestrils,
aportant los qui sonaven cotas // 68v // de
domàs carmesí y blanch, que és lo color de la
casa de la Deputació, plasa de la Seu, y essent
devant del palau del bisbe, baxà de cavall y allí
lo isqué a rébrer ab creu alta lo molt il·lustre y
reverendíssim senyor fra don Benet Sala, bisbe
de Barcelona, vestit de pontifical junt ab tos los
capitulars y clero de dita iglésia, tots ab àbits de
cor, cantant lo Te Deum laudamus. Y sa magestat se posà en lo gremial a mà dreta de dit senyor bisbe, entrà en la Seu per lo portal Major,
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[ 1701 ]

[ 1701 ]

no·i cabia, mirant-se la magestat del rey nostre
senyor ab molta alegria, regosijo y contento, lo
qual estava en un balcó. Y és sert era cosa digna
de ser vista per a conciderar quant effecte y anamorats estaven los ànimos de la nació cathalana
acerca son rey y senyor. Y se adverteix que los
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comtpes del General del present Principat,
sens aportar insígnias, des de lo balcó de ferro
de las casas del General y Bolla, de la present
ciutat, miraren la dita real entrada de sa magestat no tenint, emperò, gelosias devant per quant
estas no se permeten en presència de sa magestat ab assistència dels magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari, racional, regent los comptes, exactor y altres officials, militars, sacerdots y
gaudints de la present casa de la Diputació, convidats per est effecte com a particulars y no altrament per los verguers.

lo qual estava molt ben enpaliat, y allí hi havia
un altar, y lo dit senyor bisbe de Barcelona li
rebé lo jurament per lo Capítol y clero y se’n
muntaren dalt en lo presbiteri. Y aprés, baxà en
la capella de Santa Eulària, a hont féu altra jurament acostumat. La dita iglésia catredal estava
adornada, ataviada y ampaliada que dir-se puga
y molt il·luminada de forma que en totas las tres
naus de la iglésia hi havia moltas y difarents
aranyas ab siris y també grans lluminàrias, axí de
llanternas com de candelas y atxes.
Tot lo temps que sa magestat estigué dins dita
iglésia tocaren totas las campanas de dita catedral, havent precehit que al trobar-se sa magestat devant del portal de la Bocaria, tocaren totas
la campanas de les iglèsias de la present ciutat
diffarents vegadas. E fet tot lo demuntdit, ab la
mateixa ostentació y acompanyament, se’n tornà
sa magestat per lo mateix portal que era entrat y
havent muntat a cavall se’n anà, passant per devant del palau del bisbe, casa de la Diputació,
casa de la ciutat, Regomí, carrer Ampla, Font
del Àngell, devant Sant Sebastià, Llotja fins lo
palau, a hont estan los llochtinents generals
//69r // a hont lo dexaren dits senyors concellers
y los demés que anaven en sa comitiva ab notable alegria y contento en la casa del General y
Bolla de la present ciutat ab catafal sota lo balcó
ý havia, a costas del General molta música, ço
és, timbalas, trompetas, menestrils y de corda,
estant adornats los dits catafals de tela groga y
vermella ab las armas del General. Per tots los
carrers per a hont passà sa magestat estaven las
finestras y parets entoldades de colgadures y tapisserias.

En aquest mateix dia se comensaren las alimarias a ocasió de la real vinguda de sa magestat en
est Principat y ciutat, fen-las sa magestat a sas
costas en son palàcio, y axí mateix se feren en la
present casa, en la de la ciutat y finalment per
tots los habitants de ella. En la present casa, per
ser esta ocasió tant grava, a més de las atxas que
se acostumaven de posar en lo enfront de la present casa, se’n posaren en las finestres del quarto de la Visita, corredós y totas las finestres paredades que miren al carrer que va de Sant
Jaume a la Seu. Y axí mateix en lo // 70r // balcó
de las casas del General y Bolla, de la present
ciutat, se posaren quatra atxas de sera blanca en
esta casa y a totas las que són dependents de ella
se continuà posar en las llanternas candelas de
seu de las deu per lliura, per haver-se experimentat en altres ocasions ésser molt mes fàcil la
encesa, més llustrosa las lluminàrias y ab menos
gasto del General respecte de quant se feya ab
oli per despedir-se’n molt y ésser més dificultosa y més gasto la dita encesa, continuant-se en
esta casa com y també en la del General y Bolla
la mateixa música referida en la dalt dita real entrada de sa magestat, entre las vuyt y nou horas
de la nit a gastos de la Generalitat, se disperà un
castell de foch devant del palàcio a hon habita sa
magestat, havent obtinguda hora de sa magestat per medi del síndich del General. Y comensat
a disperar-se quant en lo balcó haont havia de
estar sa magestat per a vèurer-o, se tragué un
candelero ensés que fou lo senyal donat a dit
síndich per a singular agasajo. Per verguers en
nom de comú foren convidats en la dita casa del
General y Bolla los il·lustres senyors visitadors
de la visita del General, assessors, advocat fiscal,
ajudant de assessors, ajudant de advocat fiscal y
procurador fiscal, secretari y escrivà major, racional, regent los comptes, exactor y altres officials de la present casa, eclesiàstichs y gaudints

Encontinent de ser sa magestat en lo palau, se
féu salva real disperant tres vegades la artillaria,
y poch aprés comensaren a passar las confrarias
de la present ciutat per ordenansa ab sas banderas, anant tots los confrares de aquellas molt ben
vestits, ataviats y adornats, moltas de dits confrarias feren allí devant sa magestat moltas y diversas mensions y en particular los mariners ab
una nau ab las velas y més aparatos pescadors ab
barca llensant diversas cosas de peix y flors, los
parayres ab la mulassa molt ataviada portant sobre de ella difarents invensions, los blanquers ab
un gran lleó y salvatges de diversas caras feyas y
espantosas, los ortolans ab diversos instruments
de agricultura, llaurant devant de palàcio ab jumentets sardos, sembrant per terra grandíssima
còpia de confitura blanca, los mestres de casas
ab un castell que feyen aportar al coll per quatra
hòmens, lo qual disparava, y demés confrarias
que aportaven diffarents invensions, que fonch
cosa que causà molta risa, sin- // 69v // gular
contento y particular regosijo per a tots. Y la
plassa de Palàcio estava tant plena de gent que
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tas massas y los senyors deputats se posaren hú
després altre, y aprés los dits assessors y advocat
fiscal, y aprés los dites defenedors, secretari, racinal, regent los comptes // 71v // y últimament
lo dit exactor, com los demés officials no haguessen entrat perquè restaren en la porta del
dit aposento. Estava sa magestat acentat ab una
cadira molt rica al costat de un bofet ab molta
severitat y compustura, y dits senyors deputats y
oÿdors de comptes, assessors, advocat fiscal, defenedor, secretari, racional, regent los comptes
y exactor li anaren a besar la mà quiscú de ells
per son orde, fent tots ells tres reverèncias, primer, agenollant-se de un genoll en la última
que era en la ocasió que se li besava sa real mà, y
després se’n tornaren quiscun de ells en lo lloch
de a hont havian exit per atràs, fent semblants
tres reverències. Y encontinent parlant de peus
lo senyor abat don Anthon de Planella y Cruÿlles, deputat eclesiàstich, per ell explicaren sas
senyorias a sa magestat lo gran contento y alegria que tot aquest Principat tenia de la mercè
que sa magestat los havia fet honrrant-los ab sa
real vinguda y presència, pregant a Déu nostre
senyor sia servit donar a sa magestat molt y felices anys de vida, perquè sa magestat pogués
honrrar en senblants y altres reals mercès. E sa
magestat en effecte los respongué ab paraulas
molt amorosas y de gran favor ab demonstració
de molt contento y alegria. Y després del demuntdit, fent los deguts acataments, se despediren de sa magestat y se’n tornaren en la present casa ab lo mateix acompanyament que eran
anats, passant per devant casa lo General, Cambis, Argenteria, plassa del Àngel y Llibrataria.

foren convidats per sas senyorias en particular
// 70v // no com a officials, sinó com ó foren altres particulars que també foren convidats per
sas senyorias per a vèurer dita invenssió de foch
y los dels demés dias de lluminàrias sas senyorias
no estigueren concistorialment, sinó axís com
van per los carrers, y també ý anaren moltas damas per a vèurer la funció.
Dilluns, a III de octubre MDCCI. En aquest dia, a
las onse horas del matí los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Catalunya, aguda
primer hora per son síndich, anaren a besar la
mà a la magestat del rey nostre senyor, aportant
las bandas de domàs carmesí ab flors y sarrells
de or ab los escuts de or grans que per la real
vinguda de sa magestat se han fet, partint de la
casa de la Deputació a peu, anant devant un
aguasil ordinari per a què los cotxes ni carretas
impedissen lo camí a sas senyorias. Y los porters
del General devant ab las massas grans altas vestits ab cotas de satí morat forradas de vellut morat, lo qual vestuari també se ha fet per la real
vinguda de sa magestat. Acompanyaven a sas magestats los magnífichs assessors y noble advocat
fiscal del General, que són los doctors mossèn
Francisco de Gallart y de Pastor y Ramon Sans,
subrrogats de assessors, y don Joseph de Cancer
y Prat Senjulià, advocat fiscal del General, y axí
mateix los nobles y magnífichs don Ramon de
Codina // 71r // y Ferreras, secretari y escrivà
major, Joseph Nuri de Lana y de Cancer, donsell, racional, Francisco de Mari y Ginovès, donsell, regent los comptes, don Francisco Ignasi
de Amigant, subrrogat en exactor, y Pau Lladó
y Dalmasas, ciutedà honrrat de Barcelona, defenedor, qui en est acte precehí als dits quatra officials mestres per quant estos lo havian precehit
en lo últim acte, los quals de filera anaven immediatament dels acessors y advocat fiscal, ço
és, al mitg dit defenedor, a sa mà dreta dit secretari y regent los comptes, y a mà esquerra dit racional y exactor, y també acompanyaven a sas senyorias tots los demés officials, tant de la
present casa com y també los de la casa del General y Bolla, de la present ciutat, y demés officials del General que estan y abitan en ella, tots
molt ben vestits, adornats y ataviats ab molts
singulars galas.

En aquest mateix dia se han continuat las lluminàrias ab totas aquellas mateixas circunstàncias y per los motius referits en la // 72r // diada
de ahir, sols ab esta diffarència que ha la mateixa
hora se disperaren a gastos del General devant
palàcio moltíssims fochs en lo ayre.
Dimars, a III de octubre MDCCI. En aquest dia
la magestat del rey nostre senyor anà en la sala
gran de la Reial Audiència del palau del rey a
hont acostuman los notaris y escrivans de dita
Reial Audiència actuar los processos per prestar
son real jurament. Anà sa magestat ab molt gran
acompanyament, en dita sala los senyors deputats havian fet fer y aparellar un molt gran tablado que tenia més de dos arcadas de la dita sala ab
onse escalons de alsada quiscun tres quarts de
llargària del tablado y a modo de mig círcol, de
sobre del qual havia un altre tablado xiquet ab
tres grades d’enfront de la mateixa alsada que los
altres, y sobre dit tablado petit una cadira real ab
dos almoadas als peus y citial devant lo qual estrado antes de acentar-se sa magestat estava cubert ab un tafatà carmesí, lo qual fou tret per un

Ab est acompañament passaren sas senyorias
per la plassa de Sant Jaume, devant casa de la
ciutat, per lo Regomí, carrer Ampla, per devant
la font del Àngell, Encants fins a palàcio y, arribats que foren sas senyorias allí, passaren per
tres aposentos ab los dits porters y massas devant y després entraren en altre aposento en lo
qual estava sa magestat; y los dits porters, encontinent fent lo degut acatament, abaxaren las di37
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de sa família ab un docer molt rich. Los dits tablado gran y xich estaven tots cuberts y empaliats en terra y de costats de draps catorsens o divuytens vermells y grochs del General y las
parets de brocadellos. Se nota que dits docer y
brocadellos y estrado eran propris de sa magestat, y que corria a gasto del General sols tota la
fusta que entrà en dits tablados, los draps vermells y grochs, y las mans de construhir-los, en
lo paviment de dita sala a·ý havia molts banchs
rasos, llarchs de llarch a llarch, tant a la part dreta com a la // 72v // part esquerra de dit tablado
gran y en l’altre cap de la dita sala que és a la part
de la capella de Santa Àgata los banchs estaven
de través mirant de front a front lo dit tablado,
en dits banchs, ço és, a la dita part dreta vers la
plassa dita del Rey estaven los eclesiàstichs y bras
y estament de aquells, en lo qual presidia lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor archabisbe
de Tarragona y quatra senyors bisbes ab ell, ço
és, lo de Vich, lo de Urgell, lo de Barcelona y lo
de Solsona, y altres diversos eclesiàstichs en notable número, y en l’altra part estaven los miltars, bras e o estament de aquells, presidint en ell
y altres senyors en grandíssim número, y en los
dits banchs de front de dit catafal y prop de la
porteta per la qual se entra en la dita sala Real
per devant la iglésia de Santa Àgata estaven
acentats los excel·lentíssims senyors concellers
de la present ciutat en un banch de fusta ras devant y sols, estant lo senyor conseller en cap y los
demés per orde cerca dels senyors eclesiàstichs,
després de dits senyors concellers, en altres
banchs, los síndichs de las ciutats, vilas y llochs
reals del present Principat, tots en sos llochs.

Y fet lo dit rahonament, dit protonotari se’n anà
envers y serca de sa magestat baix del dit tablado xich y encontinent lo dit senyor se’n pujà
dalt en lo tablado gran. Y, havent allí fet tres
cortesias per part del dit estament eclesiàstich,
féu gràcias a sa magestat de la mercè que·ls feya
y que estaven promptes y aparellats ell y tots los
demés del dit estament eclesiàstich en prestar lo
dit jurament y fidelitat y homenatges acostumats, y al tornar-se’n féu també tres cortesias a
sa magestat. E després muntà dalt en lo dit tablado lo dit marquès de Anglasola, president en
lo dit bras o estament militar, y féu las mateixas
gràcias a sa magestat, y offertà de prestar lo mateix jurament de fidelitat y omenatge. Y, axí mateix, muntaren dalt en lo dit tablado los dits senyors concellers de Barcelona, presidint-se’n lo
dit bras y estament real y feren a sa magestat las
mateixas gràcias y offertas de prestar lo mateix
jurament de fidelitat y homenatge. Y encontinent se alsà sa magestat y tots los demés, y lo dit
protonotari de sa // 73v // magestat llegí allí lo
jurament que sa magestat prestava ab alta veu,
y llegit aquell sa magestat posà la mà sobre la
Vera Creu y jurà com en lo dit acte de dit jurmanet està contingut. Y encontinén llevaren
dos de la família de sa magestat lo dit boffet ab
dit estrado o tapeta, Vera Creu y missal de devant de sa magestat y baxaren aquests en lo dit
tablado gran a la part de dits eclesiàstichs y comensaren a pujar a dit thablado gran lo dit senyor archabisbe de Tarragona, lo qual féu devant sa magestat las acostumadas tres
reverèncias y anà en la dita taula o bufet a hont
estava la dita Vera Creu y missal y agenollat
possà allí la mà y després sa magestat li besà la
mà,a fent son degut acatament, y al tornar-se’n
tres reverèncias, y tots los demés eclesiàstichs
consecutivament per orde. Y després los militars
y últimament los reals muntaren en dit tablado
y prestaren lo dit jurament y besaren la mà a sa
magestat. En las escalas del tablado gran estaven, ço és, a la part dreta lo senyor conceller ab
los doctors de sa sala y en la altra part los senyors regents la Real Cancelleria en lo Real
Concell Supremo de Aragó, don Joseph de Rull
y don Francisco Comas y Torró, y lo noble regent de Catalunya ab los de sa sala de la tercera
y jutges de cort en peus, e lo excel·lentíssim senyor duch de Medina-sidonia estava al costat
dret de peus ab lo estoch real alt. En la plassa
del Rey havia dos catafals ab menestrils, trompetas y timbalas del General fent gran festa, y a
costas del General esta funcció fonch feta per sa
magestat a las nou horas del matí. Fet tot lo demuntdit, sa magestat se’n devallà dels dits tablados //74r // y los dits senyors concellers foren

Arribà sa magestat ab gran acompanyament y los
senyors concellers de Barcelona lo isqueren a
rébrer sols, posant-se al costat esquerra lo senyor conseller en cap y los demés devant, y ab
est orde lo acompanyaren fins al peu del tablado
y de allí se’n tornaren a son lloch. Y lo rey nostre
senyor se’n muntà en lo dit tablado y se acentà
en son asiento y cadira real, baix del dit docer, y
allí li aportaren dos de sa família una taula o bufet cubert de un bell drap de seda y llevaran-ne
lo drap desobre ell y restà la Vera Creu sobre altre drap estrado o tapeta ab un missal. Y estant
axí lo // 73r // protonotari estant de peus en un
costat del dit tablado gran, donant la mà dreta a
sa magestat, ab alta veu, digué en effecte la
mercè que sa magestat los entenia fer en jurar
las generals constitucions, privilegis, capítols y
actes de cort, usos, pràtigas, costums, llibertats,
immunitats y tot lo demés que los sereníssims
senyors reys de Aragó, comtas de Barcelona, pares y progenitors seus, de gloriosa memòria,
han acostumat jurar y que també ells com a tant
faels vassalls li prestassen lo jurament y homenatges acostumats prestar per vassalls.

a. y ... mà escrit al marge esquerre.
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allí al peu de dit tablado gran y el acompanyaren
y se despediren de sa magestat ab los deguts
acabaments y se’n tornaren dins, y després se
disgregaren los indivíduos de dits tres brassos,
anant-se’n primers los eclesiàstichs, després los
militars y després los reals. En esta funcció acistí
lo il·lustre y fidelíssim senyor fra don Anton de
Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, deputat
eclesiàstich. De allí estant, sa magestat se’n anà
a la Seu y allí prengué pocessió de son canonicat
com és acostumat y se’n tornà a palàcio, passant
per devant la Deputació a hont hi havia la mateixa música que era en dita plassa.

guarde, havia resolt que mentres se trobarà en
esta ciutat escusàs la // 75r // Diputació y demés
comuns las visitas que segons real decret
deuhen fer a grandes y altres personats de la
monarquia, y que axí mateix devia posar en la
concideració del concistori que era del real
agrado de sa magestat que lo concistori y demés
comuns escusassen las exidas per la reyna nostra
senyora per quant ell la aniria a rébrer y que,
quant seria en esta ciutat, donaria la providència
del modo que gustaria se cumplimentàs, de tot
lo què ne han fet relació a sas senyorias, tornats
que són estats a concistori.

En aquest mateix dia se continauren las lluminàrias ab totas aquellas circumstàncias, modo
y forma, y per los mateixos motius que està narrat en lo present dietari als dos del corrent, sols
ab esta diffarència que, axís com dit dia devant
palàcio a gastos del General se disperà un castell
de foch, en esta nit se ha disperat una galera de
foch, també a gastos de la Generalitat.

Divendres, a VII de octubre MDCCI. En aquest
dia no ha vingut ni acistit a concistori lo il·lustre
y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per trobar-se indispost.
En aquest mateix dia en la capella petita de la
present casa se han celebrat tantas quantas missas baxas se han pogut dir per alcansar de Déu
Nostre Senyor Felís viatge a la reyna nostra senyora ab totas las circumstàncias y requisits,
llargament referides ab una deliberació per sas
senyorias feta als V del corrent.

Dijous, a VI de octubre MDCCI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias, lo doctor en medicina Francisco
Fontllonga, mitjensant jurament, ha fet relació
de com Pere Traver, // 74v // prevere, guarda
ordinària y escrivà del magnífich deffenedor,
ha continuat fins lo dia present y de present
continua an las mateixas destil·lacions, dolor
siàtichs y podagrichs y un ardor de orina, de
forma que tot junt li ha impedit y de present li
impedeix la personal servitut y exercici de dit
son offici.

Dissapta, a VIII de octubre MDCCI. En aquest dia
se ha continuat en dir missas baxas en la capella
petita de la present casa // 75v // ab las mateixas
circunstàncias y motius que està explicat en lo
present dietari lo dia de ahir.
En aquest mateix dia, havent-se primer obtinguda hora per medi de un verguer, a las VII horas de la nit los senyors don Ramon de Codina y
Farreras y Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà honrrat de Barcelona, han aportat de part de sas senyorias al molt il·lustre senyor don Antoni de
Ubilla y Medina, secretari del despaig universal,
trobat en la covatxuela en palàcio, concistint en
que sas senyorias tenian antès que la consulta
acerca del alívio dels allotjaments del present
Principat, se deya era vinguda y favorable y que
axís estimarian sas senyorias fos servit noticiarlos si havia arribat, y si estava en son poder, y
que en cas ho estigués, fos servit fer tots los
bons officis per a que sa magestat, Déu lo guarde, inclinàs son real ànimo affavorint a est Principat, ab què no hagués de suportar la càrrega
dels allotjaments per a poder adquirir nous hauments per a poder-los dedicar en lo real servey y
descansar de est haogo. Al què és estat respost
que dita consulta encara no era vinguda y que
quant vingués y arribàs a sas mans, podian assegurar-se sas senyorias que la affavoriria per sa
part en tot quant poria, segons ne ha fet relació
a sas senyorias, tornats que són estats en concistori los dits de Codina y Lledó.

En aquest mateix dia, a las dotse horas tocadas
del mitg dia, avent-se obtinguda hora per medi
de un verguer, los senyors don Ramon de Codina y Farreras y Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà
honrrat de Barcelona, han aportat una embaxada al molt il·lustre senyor don Anton de Ubilla
y Medina, secretari del despaig universal, contenint que en atenció de son acertat parer que havia donat la embaxada que se li havia reportat
als XXX de setembre pròxim passat, havia passat
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori per medi
de son síndich a pèndrer hora del excel·lentíssim senyor duch de Medina-sidonia per visitarlo per dos concistorials axís com s’estila, y que
sa excel·lència havia respost que trobant-se en
esta ciutat sa magestat no podia admètrer visitar
dels comuns y que estimava lo agasajo, y que de
la real resolució podria dit concistori tenir-ne
notícia per sa senyoria, la qual se havia pres la
nit antes, y que axís estimarian sas senyorias fos
servit donar la notícia del real gust de sa magestat per a que poguessen posar-lo en execució
que és lo que únicament desitjaven. Al què és
estat respost que lo rey nostre senyor, Déu lo
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costat de la porta per la qual si entra. Y havent
donat la embaxada, són estat acompanyats per
los sobredits officials fins al dit cap de la escala
// 77r // havent exit des de la sala dels Reys per
un dels dits portals que ixen al terreplè dels Tarongers.

Diumenge, a VIIII de octubre MDCCI. En aquest
mateix dia, no obstant ser festa de pre- // 76r //
cepta, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias per rahó de affers y
negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia se ha continuat en dir-se
missas baxas en la capella petita de la present
casa ab lo mateix modo y forma, sircumstàncias
y los motius llargament expressats en lo present
dietari en lo dia VII.

En aquest mateix dia, en la capella petita de la
present casa, se han celebrat tantas quantas missas baxas se han pogut, a fi de suplicar a Déu
nostre senyor sia servit deslliurar dels parills del
mar o del camí tant diletat a la reyna nosta senyora, concedint-li felís viatge y arribo a est
Principat y ciutat ab totas aquellas circunstàncias, llargament expressadas ab una deliberació
per sas senyorias feta als VIII del corrent.

Dilluns, a X de octubre MDCCI. En aquest dia, a
las deu horas del matí, havent-se obtinguda
hora per medi del síndich, los senyors doctor
Pere Roig y Morell, sagristà major y canonge de
la Seu de Barcelona, don Lluís de Josa, ardiaca
de Santa Maria del Mar y canonge de dita iglésia, y doctor Joseph Romaguera, també canonge de dita iglésia, han aportat una embaxada a
sas senyorias de part del molt il·lustre Capítol de
canonges de dita santa iglésia, concistint en què
tenia resolt trasladar lo cos sant del gran pastor
sant Olaguer, canonge, bisbe de de Barcelona y
archabisbe de Tarragona, y fill de esta excel·lentíssima ciutat, de la capella a hont està lo dia
present a la nova, y que per quant no se havia fet
encara las festas de sa canonisació, aparexia se
podrian lograr a un mateix temps, havent-se
alentada esta determinació en vista de trobar-se
lo rey nostre senyor, que Déu guarde, present
en esta ciutat y de pròxim esperar-se en ella sa
real consorte, lo que se diria en major aument
// 76v // dels cultos, veneració y devoció de dit
gloriós sant y que per a què esta resolució tingués lo realse que se desitjava, suplicava a sas senyorias fossen servits concórrer ab un dia de festa que de est modo se lluirian aquellas ab molta
singularitat. Al què és estat respost per sas senyorias per orga del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich que sas senyorias alabaven
molt encertada resolució y que podia assigurarse lo molt il·lustre capítol que ningú exedia a sas
senyorias en la effectuosa devoció (de) dit sant.
Y que axís mirarian los exemplars que·s trobarian, podent assegurar a dit molt il·lustre Capítol
que dispensarian tot quant podrian y que per
medi de embaxada li tornarian resposta de sa
determinació, crehent seria favorable. Y los referits són estats cumplimentats en esta forma,
ço és, que per los officials de la present casa són
estats rebuts en lo cap de la escala, y acompanyats
passant per devant de la Escrivania Major fins a
la porta de la sala que és antes de la del concistori. Y entrats en la sala del concistori se han acentat ab quatra cadiras de vaqueta de moscòvia al
costat de la part dreta del docer sota de la gotera y dos capellans officials de Capítol que·ls
acompanyaven, se acentaren en un banch de vaqueta negra dins dita sala del concistori posat al

Dimars, a XI de octubre MDCCI. En aquest dia
se ha continaut en celebrar missas en la capella
petita de la present casa en lo mateix modo y
forma y per las mateixas circunstàncias que estan narradas llargament en lo present dietari lo
dia de ahir.
En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y
Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà honrrat de Barcelona, havent-se primer obtinguda hora per
medi de un verguer, han aportat de part de sas
senyorias una embaxada al molt il·lustre senyor
don Antoni de Ubilla y Medina, secretari del
despaig universal, trobat en palàcio a la covatxuela acerca tres punts, lo primer era de que sia
servit tràurer del cuydado tenen a sas senyorias
del viatge de la reyna nostra senyora, en orde al
segon punt, que havent tingut notícia los arrendataris del dret de la Generalitat als VIII del corrent // 77v // de què en las casas dels monjos de
Nostra Senyora de Montserrat, de la present
ciutat, se ocultarian algunas robas y mercaderias
subgectas a la paga dels drets de la Generalitat
sens estar legítimament despatxadas antes haver
entrat aquellas ocultament sens pagar-los, havian enviat allí sos officials als quals acistia lo
procurador fiscal del General, ab permició de
sas senyorias y havent-se conferit en ditas casas
tingueren notícia certa que los que abitaven en
los aposentos a hont eran ditas robas eran lo senyor compte de la Rotxa, lo ballester major de
sa magestat y altres los quals tenian las claus de
sos respective aposentos, que eran tancats y que
se trobaven ab sa magestat al estany de port, al
acostumat entreteniment de la cassa y que per
quant havian publicat que las robas que tenian
allí eran de sa magestat per particular atenció no
havian passat a fer obrir ninguna porta ni caxa,
sinó que ne havia donat part algú de sas senyorias, per no trobar-se alashoras junt lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori als quals los havia
aperagut molt bé la dita atenció se havia tingu40

festa solempníssima en la iglésia de la Seu per la
ocasió expressada en la embaxada que per part
de dit molt il·lustre capítol los foua aportada. A
tot lo què, per lo senyor president de dit capítol,
és estat respost que donava a sas senyorias moltíssimas y copiosas gràcias del favor que sas senyorias li feyan, no havent pogut may duptar de
la gran devoció que professan a dit sant se servirian péndrer tant acertada resolució, si y conforme del sobredit ne han fet relació a sas senyorias
tornats que són es- // 79r // tats a concistori dits
de Codina, Lana, Martines y Gallart, tots los
quals són estats rebuts per dos capitulars a la
porta de la aula capitular que hix als claustros,
acentant-se al costat del president a la mà dreta
dit de Codina, a la esquerra després de las dignitats dit Martines, a la part dreta de dit president
després de las dignitats dit Lana, y a la part esquerra de dit president després de dos capitulars
que mediaven després de dit Martines estava dit
de Gallart. Y al tornar-se’n foren acompanyats
per los dits capitulars fins a la dita porta, y se
nota que si sols fossen estats dos, serian estats
rebuts en la mateixa forma y haurian estat assentats com Codina y Lana.

da y ab parer de un senyor concistorial lo procurador fiscal del General havia enviat per un verguer orde als officials havian quedat en ditas casas no obrasen res fins sas senyorias haguessen
pres resolució sobre esta dependència. Y que axí
mateix també los dits tres referits havian aportat
pochs dias antes havent dit eran de sa magestat,
y que sens enbargo ne havian venut a diffarents
personas, // 78r // devent posar sas senyorias en
sa gran consideració que quedaven los drets de
la Generalitat defraudats, los quals drets a més
de ésser imposats per los gloriosos antecessors
de sa magestat y Corts Generals servian per a
pagar y satisfer los salaris a sos mestres y altres
officials reials, y axí mateix per a pagar las pencions dels censals, los quals se prengueren per a
pagar y satisfer diffarents donatius voluntaris
fets per las Corts Generals a més que quedaven
també fraudats los drets realas per rahó del plus
de sedas y dret de guerra en la entrada de regna,
no podent escusar esta representació per lo
cumpliment de la obligació de llur càrrech, a fi
de què no·s frauden los drets y finalment per a
que fos servit participar acerca si havia arribat de
Madrit la consulta sobre lo fet de allotjaments.
Ab tot lo què és estat sevit respòndrer que del
viatge de la reyna nostra senyora no se’n sabia
cosa, en quant als pretesos fraus, procuraria se
donàs la deguda providència per a què se evitassen, estimant lo gran zel tenia lo concistori en
tot quant conduhia al real servey y benefici públich, no podent-se persuadir que los refferits
a·ý sabessen cosa; y, finalment, acerca lo tercer
punt, que de la consulta del fet de allotjaments
tampoch se’n sabia cosa, si y conforme ne han
fet relació a sas senyorias, tornats que són estats
a concistori dits de Codina y Lladó.

En aquest mateix dia se comensà la Cort General en la present ciutat a las quatra horas de la
tarda en lo real monestir de Sant Francesch, de
religiosos menors de dita present ciutat. Fonch
feta per la sacra cesàrea y real magestat del rey
nostre senyor don Phelip quart, rey de Aragó y
comta de Barcelona, que Déu guarde, la proposició en dita cort, com apar en los processos de
cort. Fonch rebut sa magestat per la comunitat
dels religiosos de dit convent ab professó ab
creu alta, anant sa magestat a mà dreta dels religiosos que aportava la capa pluvial que clohia lo
gremial y baix de pati o tàlem de sis varas, cantan-se lo Te Deu laudamus. Finida la professó, se
acentà sa magestat en lo sòlio baix docer ab cadira almohada als peus y sitial devant, lo //79v //
qual estrado antes de acentar-se estava cubert
ab un tafatà carmesí, lo qual fou tret per un de
sa família, dit docer tenia als costats unas colgaduras molt ricas.b Y se adverteix que lo docer,
almohadas, sitial, tot lo estrado y colgaduras del
costat del docer, tot era propri del rey, per
quant a gastos de la Generalitat sols corra lo que
baix se dirà.

Dimecres, a XII de octubre MDCCI. En aquest
dia, a la capella petita de la // 78v // present casa
se ha continuat en celebrar tantas quantas missas baxas se han pogut dir ab totas aquellas mateixas circunstàncias y motius llargament expressats en lo present dietari, als X del corrent.
En aquest mateix dia los senyors don Ramon
de Codina y Ferreras, Joseph Nuri de Lana y de
Cancer, donsell, Diego Martines y de Folcràs y
Francisco de Gallart y Pastor, ciutedans honrrats de Barcelona, a las deu horas del matí, havent-se primer obtinguda hora per medi de un
verguer, han aportat una embaxada al molt
il·lustre Capítol de canonges de la present ciutat,
contenint que per la gran devoció que tenen sas
senyorias al gloriós sant Olaguer y en manifestació del gran gust ab que havian ohit la petició
per sa senyoria feta als X del corrent, al mateix
dia. Y casi encontinent havian passat a deliberar
per los rellavants motius en la deliberació expressats fer a costos de la Generalitat un dia de

Lo primer tablado tenia de alsada onse gradas
de tres quarts quiscuna y estaven fetas ditas gradas a modo de mitja lluna. Hera dit tablado de la
amplària y llargària de tot lo que conté lo pla del
presbiteri de dita iglésia, y arrimat al altar major
sobre dit tablado gran estava construhit lo sòlio
a. a continuació cancel·la, observat.
b. a continuació cancel·lat lo que baix se dirà.
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que contenia tres gradas quiscuna de tres quarts
de alsada y de amplària, tot lo que tenia lo enfront del docer. Y dit sòlio se rodava dels costats
menos de la part que estava arrimat al altar major y las gradas eran rectas sens fer circumferència. També lo sòlio tenia lo pla que era menester
per la cadira almohada y estrado, lo rodedor de
dit tablado gran y los onse grahons de ell estavan ab balustres de llatas perquè ningú pogués
càurer, y tant lo sòlio com dit tablado gran y balustres fins a terre estaven colgats de drap de llana vermell y groch catorsè o setsè y tot lo fustam de dits tablado, sòlio y balustres, claus,
mans, paños y fustas per a sustentar las colgaduras del rey, tot se pagà de las pecúnias del General y només a mà dreta de dit tablado gran en lo
paviment de la iglésia estaven de filera algunas
rengleras de banchs de fusta sens respaldar ab la
sola fusta, en los quals // 80r // se acentaren lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor archabisbe
de Tarragona, president del bras eclesiàstich, los
molt il·lustres y reverendíssims senyors bisbes
de Vich, Urgell, Barcelona y Solsona y demés
eclesiàstichs. A mà esquerra de dit tablado gran
en lo mateix paviment de dita iglésia estaven
posats a fileras diffarents banchs també sense
respaldar y ab la sola fusta, en los quals seyan lo
molt il·lustre senyor marquès de Anglasola y
comta de Paralada, president del bras militar,
diffarens marquesos, comtas y demés noblesa.

Cancilleria en lo Real Concell Supremo de Aragó, lo noble regent de Catalunya ab los de sa
sala, tersera sala de jutges de cort, y se adverteix
que dits regents del Supremo de Aragó heran
don Joseph de Rull y don Francisco Comas y
Torró, per Cathalunya, don Anton Latorra, per
València, y don Miquel Jacca, per Aragó. Després, dit senyor duch de Medina-sidonia donà
dit estoch real a sa magestat, lo qual se posà sa
magestat de punta a terra entre las camas altas,
consecutivament per un rey de armas fou fet señal per a què se tingués quietut, y digué estas
formals paraulas: «Su magestad manda que os
sentéis», y encontinent se acentaren los dels tres
brassos quedant en peus tots los dits mestres reverends, «su magestad manda os cubráys», y encontinent se cubriren tots los dels dits tres estaments, quedant descuberts tots los dits mestres
y lo protonotari, lo qual estava de peus en lo pla
de dit catafal gran, donant la mà dreta al sòlio y
sobredit pla de tablado gran, a la mà dreta del
sòlio estava mentres durà la funcció lo senyor
duch de Medina-sidonia, «su magestad manda
que atendáys», y repetí, «y su magestad manda
que atendáys», y imme- // 81r // diadament lo
protonotari qui és lo il·lustre don Joseph de Villanueva llegí la dita proposició, y finida aquella
per lo mateix rey de armas fonch dit ab alta veu:
«Arcobispo de Tarragona, marqués de Anglasola
y jurado en cap de Barcelona subit».

Al capdevall de las rengleras de dits banchs de
los brassos eclesiàstichs y militar, en lo mateix
paviment de dita iglésia y de front dit tablado
estaven posats diffarents banchs també de fusta
sens respaldar y ab la sola fusta en los quals seyan los síndichs de las ciutats y vilas reals que tenen vot en corts, presidint en dit bras lo molt
il·lustre senyor conseller en cap de la ciutat de
Barcelona, lo qual aportant dos massas y gramalla sol acompanyà a sa magestat al venir fins al
peu de las escalas del tablado gran, y al tornarse’n des de ditas escalas del tablado gran fins al
puesto que·l havia rebut, lo qual conceller en
cap estava acentat en lo cap del banch que donava a la part del bras eclesiàstich. Esta funcció
se principià en esta forma, ço és, que inmediadament de acentat sa magestat a sa mà dreta y
sota lo docer, dalt en lo sòlio, de peus arrimat,
estava lo excel·lentíssim senyor duch de Medina-sidonia ab lo estoch alt, en lo tablado gran
estaven quatra reys de armes de peus, ço és, dos
de una part y dos de altra, y també hi // 80v //
havian de estar los quatra massers ab las massas
reals y axí mateix dos de una part y dos de altre,
però no·i foren, y en las grades del tablado gran
estaven, ço és, a la part dreta lo molt reverent
doctor canciller bisbe de Gerona ab los doctors
de sa sala y un regent del Supremo de Aragó, y
en la altra part, tres senyors reverends la Real

Y encontinent en forma de brassos muntaren
sobre dit tablado gran y fent allí tres profundas
reverèncias digueren a sa magestat, estant de
peus, que quiscun de ells reportaria a son bras
dita proposició, podent assegurar a sa magestat
que en totas las dependèncias se procuraria lo
de major honrra y glòria de Déu lo de son real
servey y benefici públich del Principat, y li besaren sa real mà, arrodillant-se de una rodilla y
formant-se li feren axí mateix també tres profundas reverèncias. Finidas las quals dits senyors
conceller y mestres li anaren a besar sa real mà,
tot lo què fet, se alsà sa magestat y per dit senyor duch de Medina-sidonia ab molt acatament fonch acceptat de las reals mans de sa magestat lo dit estoch real, y fora que fou sa
magestat lo bras eclesiàstich se’n entrà en son
apartament, que és en la capella de las Terrasolas, lo bras militar, en lo refató, y lo bras real, en
lo de profundís, sahent los indivíduos de dits
brassos en banch y respaldar y sens respaldar cuberts de matalassets de brocadellos de diffarents
color, tenint quiscun senyor president taula ab
sa pera de domàs carmesí ab sarell de or y seda
devant ab campaneta y demés recapta de escriurer de bronso y los mateixos dels brassos de
paño vert ab sarrell de seda. Y essent // 81v // de
nits se’ls aportaren candelas de sera ab candeleros de estany a la moda de plata y atxas ab can42

deleros grans per il·luminar las pessas a hont los
brassos tractaren de sos negocis, y los senyors
diputats pagaren lo que la cort demanà y també
los enviaren los llibres demanaren, encarregantse de ells lo magnífich regent los comtes. Se adverteix que tots los dias que·y hagué pròrroga
de corts, mitja hora antes tocava a batalladas la
Thomera de la Seu y que los senyors canciller y
regent la Real Cancilleria seyan ab banch ras ab
matalassets de sobra de brocadellos, tenint una
taula devant sens campaneta, sols ab lo recapte
de escriurer que havia de manester lo noble don
Balthesar de Oriol, llochtinent de protonotari,
qui estava asentat ab un banch ras ab matalasset
al cap de la taula, donant la mà dreta a dits senyors canciller y regent, los quals senyors canciller y regent estaven de espatlles y immediats a
las gradas del tablado gran, la dita taula tenia
son cobertor y los tres seyan ab banchs rasos ab
matalassets de brocadellos, de qui al devant mitja hora al matí y mitja hora a la tarda també tocarà la Tomasa de la Seu a batalladas fins las
corts seran conclosas a gastos del General.

82v

Dijous, als XIII de octubre MDCCI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, lo doctor en medicina Francisco Fontllonga mitgensant jurament ha fet relació de com Jacintho Albace, guarda ordinària
del General, continua ab la debilitat contreta
per rahó de sos anys, de forma que des de la última relació feta ha estat y de present està impedit de la personal servitut y exercici de dit son
offici.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà honrrat
de Barcelona, han aportat de part de sas senyorias una embaxada als excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat, contenint que en
verificació de la inceperable correspondència
que professan ab la excel·lentíssima ciutat participaven a sa excel·lència de com havian resolt
celebrar las vingudas tant del rey nostre senyor,
que Déu guarde, com de la reyna nostra senyora ab diffarents festins com eran un sarau y
torneig en la sala real, astaferm, altre sarau junt
ab il·lominària en dita sala real, tres dias de alimarias ab diffarents invensions de foch, y axí
mateix en la Seu un festa per ocasió de la traslació del cos de sant Oleguer, congratulant-se
summament de que lo excel·lentíssim concistori
se trobàs en la pocessió de cubrir-se en la real
presència de sa magestat, de què donavan la
// 83r // enorabona. Al què és estat respost que
feya molt particular estimació aquell concistori
de la mercè los feyan sas senyorias acceptant ab
molt gust la enorabona de trobar-se en pocessió
de la cobertura, lo qual seria nou motiu per a
emplear-se ab més veras en tot lo que fos del
gust y agrado de sas senyorias, a qui donava
aquell concistori moltas gràcias del favor de haver-se dignat participar-los la resolució de las
sobreditas festas, conforme ne han fet relació a
sas senyorias tornats que són estats a concistori
dits de Codina y Lladó, y són estats cumplimentats conforme és de vèurer en lo present dietari
als XXVII de setembre pròxim passat.

Se ha retirat la cort de la iglèsia fins a las picas de
la aygua beneyta y desfet tota la ferramenta del
refertori, constituhint-se o acomodant-se’n un
de nou més endintre per poder menjà los religiosos en las pesas a hont estan los brassos militar y
real se han disposats altars, ço és, al capdevall de
ellas, en los claustros segons, ço és, al enfront y a
la mà esquerra de ells, se han fet diffarents aposentos y apartaments de la amplària de cada arch,
havent-i quiscú de els sa porta y dos finestras ab
ventallas de tela ensaradas. Lo magnífich regent
los comptes del General feya sa habitació en un
quartet que és al primer replà de la escala principal, la pessa dita aula que és sota dita escala se ha
dividit en dos aposentos, lo un del qual havent-i
fet porta nova ha de servir per lo notari del bras
militar, y lo altre de la porta principal per junta
del nou redrès. En la porta de las pessas a hont residexen los tres brassos hi ha cortina de domàs
carmesí ab sarrell de or, en la porta de la pessa del
bras militar hi ha consell, en cada un dels sobredits aposentos no bastan per juntas o altrament
se tindran en seldas de dit convent, també se
nota que en tots los dits aposentos ý havia sas
taulas ab cubertors de paño vert ab guarnició de
sarrell de seda, banchs ab respaldar ab matalassets de la mateixa estofa dal(t) dita y adressos de
escriurer de bronse ab adrès de ganivets y estisoras dorats, y també en las taulas dels tres presidents hi ha ganivets y estisoras dorats, a las portas
de las pessas dels tres estamentes a quiscuna de
ellas ý havia un porter vestit ab cota de tefatà morat y becas de vellut morat, vestit de sota, a gastos
del General, los quals són per aportar las tres
massas grans del General tenint un company per
a porar recados y avisar vestit de negra.

En aquest mateix dia, los senyors doctor Honofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, y
lo doctor mossèn Joseph Costa, també ciutedà
honrrat de Barcelona, han aportat una embaxada a sas senyorias, havent obtinguda hora per
medi de un verguer, de part del concistori dels
excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat, contenint que estimaven summament lo
agasajo que·ls havien fet sas senyorias lo dia present ab la dalt dita embaxada, axís en donar-los
la enorabona de estar en pocessió son concistori
de cubrir-se en la real presència del rey nostre
senyor, que Déu guarde, com y també de la par43
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ticipació dels festins tenen ideats per ocasió de
las reals vingudas de sas magestats en est Principat y ciutat y que en continuació de la fina correspondència que sempre han tingut los dos
comuns en totas ocasions participavan a sas senyorias com esta ciutat tenia resolt // 83v // solempnisar y celebrar ditas reals vingudas ab tres
dias de alimarias, una festa solemníssima en la
Seu per ocasió de la canonisació y translació del
cos (de) sant Olaguer ab professó general ab altars y sabarragles, donant permís de millor altar,
millor tabarnagle y millor creu, un castell de
foch, que los gremis que no van a la professó ni
han suportat gasto fassan invensions de foch o
altars, dos dias de corro de toros y altres cosas.
Al què és estat respost per sas senyorias en veu
del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich que sas senyorias apreciaven molt esta notícia quedant ab la deguda gratitut de ella. Y dits
Monsalvo y Costa són estats cumplimentats del
mateix modo que és de vèurer en lo present dietari als XVI de setembre del corrent any.

gament expresadas ab una deliberació per sas
senyorias feta lo die XIII del corrent.
En aquest mateix dia los il·lustres senyors visitadors de la visita del General que de present se
està fent en esta casa de la Deputació per medi
del escrivà major de dita visita, lo qual se és cubert y assentat en presència de sas senyorias, ha
entregat de part de dits senyors visitadors un
real despaig y firmat de la real mà de sa magestat, que Déu guarde, despedit en deguda forma
de Real Cancelleria del Supremo de Aragó, la
data del qual és en la present ciutat als XIII del
corrent en y ab la qual és servit lo rey nostre senyor ordenar a sas senyorias paguen als dits senyors visitadors y a sos officials vistuari per ocasió de sa real vinguda, // 84v // quedant en sa
força y valor lo real despaig de XXIII de agost
MDCLXXXIIII. Y, encontinent sas senyorias han
ordenat a mi, sercretari y escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari lo dalt refferit real despaig entregat
per dits senyors visitadors a sas senyorias, lo
qual és assí cusit y signat de número XXI y de
thenor següent. Segueix-se dit real despaig:

En aquest mateix dia, a las set horas de la nit,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà honrrat
de Barcelona, han aportat de part de sas senyorias una embaxada al senyor don Antoni de
Ubilla y Medina, del Consell de sa magestat y
son secretari en lo despaig universal y en la cavatxuela, contenint que havent tingut notícia
sas senyorias del felís arribo de la reyna nostra
senyora en Feló, havien regonegut ser indispensable a sa obligació lo donar a sa magestat per
medi de sa senyoria la enorabona de tant felís
avís y que estimaria summament fos servit participar-los la reyna nostra senyora si vindria per
mar o per terra, lo que desitjavan saber respecte
de no volera faltar al degut obsequi de cumplimentar-la. Al què és estat respost que ab molt
gust parti- // 84r // ciparia al rey nostre senyor
esta bisarra acció de sas senyorias y que crehia
que la reyna nostra senyora vindria per terra,
confrome del dit ne han fet relació a sas senyorias tornats que són estats en concistori los dits
de Codina y Lladó.

«Ela rey. Ilustres y fidelíssimos diputados. El concistorio de los visitadores del General de Catalunya nos ha representado que no ostante que con real
orden de benteytres de agosto MDCLXXXIIII mandó
el rey, mi tío, que hay gloria, que siempre que se
offreciessen ocasiones de luminarias, lutos o vestuarios, se diesse a los visitadores y officiales de la
visita y a cada uno d·ellos la mitat de lo que se da
a los diputados y officiales respectivamente conforme al grado y preheminencia de sos officios, hos
havéys librado vistuarios con motivo de mi venida
a este Principado y dexado de librar los que tocan
a dichos visitadores y sos officiales respectivamente
por diferentes reparos que havéis hablado, suplicándome tuviesse por bien de mandar se les pague, y haviendo venido en ello os ordeno y mando
que les paguéis el dicho vistuario por entero quedando en su fuerza y valor el real despacho arriba
referido que ací es mi volundad. Dado en Barcelona, a XIIII de octubre MDCCI. Yo el rey. Don Joseph de Ubilla, protonotarius. // 85r // Vidit don
Josephus Rull, regens. Vidit Comes et Torro, regens. Vidit don Joannes de la Torre, regens. Vidit
Jacca, regens»

Divendres, a XIIII de octubre MDCCI. En aquest
dia, a la capella petita de la present casa se han
celebrat tantas quantas missas baxas se han pogut dir per los religiosos de las vuyt ordes que
costuman dir missa en la present cas en lo espay
del any, y a fi y effecta de suplicar-se a la divina
magestat sia servit concedir felís arribo a la reyna nostra senyora en est Principat y ciutat y ab
totas aquellas circumstàncias que·s troben llar-

Dissapta, a XV de octubre MDCCI. En aquest dia
en la capella petita de la present casa se ha continuat en dir-se tantas quantas missas baxas se ha
pogut y per los mateixos motius y circumstàncias que són de vèurer en lo present dietari en lo
dia de ahir.
a. el real despaig original es troba intercalat entre els folis
84v-85r del trienni 1701-1704.

a. voler escrit al marge esquerre.
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En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat
militar.

reixia devia lo concistori regonèxer alguns puns
polítichs que quisà no estaria en sa mà poder-los
allanar, y que axís estimaria a sa senyoria sia servit anomenar celebrant aquell que li aperexerà.
Al què és estat respost per lo senyor president
de dit capítol de que ho premeditaria, y per
medi de embaxa(da) se’n tornaria resposta a sas
senyorias, conforme ne han fet relació a sas senyorias los dits de Lana y Martínez, tornats que
són estats a concistori, y són estats cumplimentats conforme és de vèurer en lo present dietari
als XII del corrent. Y, encontinent, sas senyorias
han ordenat a mi, secretari y escrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari la dita embaxada en escrits, la
qual és assí cusida y signada de número XXII y
del thenor següent. Segueix-se dita embaxada:

Diumenja, a XVI de octubre MDCCI. En aquest
dia, en la capella petita de la present casa se ha
continuat en dir-se tantas quantas missas baxas
se ha pogut y per los mateixos motius y circumstàncias que són de vèurer en lo present
dietari als XIIII del corrent.
Dimars, a XVIII de octubre MDCCI. En aquest dia,
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich.
85v

Dimecres, a XIX de octubre MDCCI. En aquest
dia sas senyorias per medi del síndich del General han enviat còpia de un real despaig que·s troba cusit y continuat en lo present dietari en jornada de XIIII del corrent y de part de sas
senyorias han participat a dits senyors visitadors
de com inseguint lo ordenat ab dit real despaig
lo mateix dia XIIII del present mes havian passat
a deliberar a dits senyors visitadors y demés officials de la visita lo vestuari per ocasió de la real
vinguda de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat y ciutat.

«Molta il·lustre senyor. Lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de de- // 86v // putats y oÿdors
de comptes del General del present principat de
Catalunya ab embaxada reportada a vostra senyoria als XII del corrent certiora a vostra senyoria de quant promptament havia passat a deliberar acceptar un dia de festa a sas costas en
solempnisació de la canonizació y translació del
cos del gloriòs y gran prelat sant Olaguer en
manifestació de la molta devoció li professa lo
concistori, majorment essent natural del Principat, y de quant poderosa y gustosa és la incinuació de vostra senyoria ab dit concistori. Y conciderant de com las dos primeras circunstàncias
que poden lluir semblants festas és la electió de
celebrant y predicador, en atenció de què essent
estat dit senyor canonge de eixa santa ínclita
iglésia catedral y que ningú ab més proprietat
podia publicar sas glòrias que un indivíduo de
vostra senyoria, ha passat a elegir al senyor canonge doctor Joseph Romaguera, vicari general
y official. Emperò, trobant-se lo senyor deputat
eclesiàstich impedit de poder celebrar y encara
que no-u fos a ocasió de la abertura de las corts
que de present se estan celebrant en lo real monestir de Sant Francesch, de la sagrada orde de
frares menors, de la present ciutat, apar devia
entrar lo concistori a regonèixer alguns punts
polítichs que quisà no estaria en sa mà poder-los
allanar. Per tot lo què, posant lo sobredit en la
gran comprehensió de vostra senyoria y ab la seguratat de que vostra senyoria se donerà per servit de esta corresponent atenció, suplica a vostra
senyoria sie servit anomenar celebrant per dita
festivitat aquell que millor li aparexerà tant sia
de eix comú com altrament, que serà fer vostra
senyoria molt parti- // 87r // cular agasajo al
molt il·lustre y fidelíssim concistori a demés de
tenir seguretat, corrent dita elecció per la gran

Dijous, als XX de octubre MDCCI. En aquest dia
los il·lustres senyors visitadors de la visita del
General que actualment se està fent en la present casa de la Diputació per medi del noble
procurador fiscal han enviat a donar a sas senyorias las gràcias de la prontitut y celeritat ab què
sas senyorias eran estats servits als catorse del
present y corrent mes deliberar al vestuari a dits
senyors visitadors y demés officials de la visita
per ocasió de la real vinguda de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat y ciutat, inseguint-se un real despaig que està en lo present
dietari en jornada de catorse del present mes.
86r

En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
los senyors Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
donsell, y Diego Marines y de Soleras, ciutedà
honrrat de Barcelona, havent obtinguda hora
per medi de un verguer, han aportat de part de
sas senyorias al molt il·lustre Capítol de canonges de la santa iglésia de Barcelona una embaxada en escrits, concistint en què havian passat a
elegir per predicador de la festa que ab embaxada de dotse del corrent havian participat a sa senyoria ésser resolt fer per la canonisació y translació del cos del gloriós sant Olaguer, bisbe de
Barcelona, al doctor canonge doctor Joseph
Romaguera. Emperò, trobant-se lo senyor diputat eclesiàstich impedit de poder celebrar y
encara que no-u fos per ocasió de las Corts, apa-

a. l’embaixada original es troba intercalada entre els folis
85v-86r del trienni 1701-1704.
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Ignasi de Ferrer, donsell, doctor ena // 88r //
drets, com a procurador a soles y junt ab altres
del magnífich doctor en drets Francisco Cardeñas, com a tenint un dels officis de guarda ordinària de la casa de la Deputació y General de
Catalunya, consta de sa procura en poder de Joseph Cervera y de Ferrer, notari púbilc real
col·legiat de Barcelona, als XVI del mes de juliol
MDCLXXXIX, la qual és assí cusida y signada de
número XXIII, en dit nom ha renunciat en mà y
poder de sas senyorias lo dit offici de altre de las
guardas ordinàrias de la casa de la Deputació y
General de Catalunya a favor y en cap de Miquel Boada, prevere y beneficiat de la iglésia parrochial de Sant Pere de las Puel·las, de la present ciutat, per ser altre dels officis antichs
vendibles y que poden alienar-se, suplicant en
dit nom a sas senyorias ésser-li admesa dita renunciació. E sas senyorias han admesa aquella si
et in quantum per actes y capítols de cort lo és
lícit y per més essent presents per testimonis
Llorens March y Jacintho Morató, subrrogats
en verguers de sas senyorias.

directió de vostra senyoria, lo cabal desenpeño y
lustre de dita festivitat».
Divendres, a XXI de octubre MDCCI. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y en dit nom comissari y delegat apostòlich elegit y anomenat per sa santedat Clement
setè, de felís recordació, ab butlla especial dada
en Roma als XVII de las calendas de maig MDXXIIII y ab facultat en dita butlla atribuhida, ha
subdelegat a Pere Rusca, prevere y col·legiat en
la iglésia de Santa Maria, de la vila de Puigcerdà,
a effecte que puga regonéxer qualsevols casas
eclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y
convents de religiosos y religiosas, regulars y seculars. Al qual subdelegat lo dia present són estadas despedidas lletras de subdelegació en la
forma acostumada, ple poder de comminar y
publicar sensuras contra qualsevols personas
tant eclesiàsticas com seculars.
Dissapta, a XXII de octubre MDCCI. En aquest dia
los senyors doctor Pere Roig y Morell, sagristà
major y canonge de la santa iglésia de Barcelona,
y don Andreu Foix, ardiaca y canonge de la mateixa iglésia, havent-se pres hora per medi del
síndich, a las deu horas del matí de part del molt
il·lustre Capítol de canonges de dita //87v // santa iglésia han aportat a sas senyorias una embaxada en resposta de la que per sas senyorias li fou
aportada als dinou del corrent, dient que lo Capítol sentia molt que lo senyor deputat eclesiàstich se trobàs impedit de poder celebrar la missa
en lo dia que la Diputació faria la festa en la Seu
per ocasió de la canonisació y translació del cos
del gloriós sant Olaguer, bisbe de Barcelona, y
axí mateix las dificultats que sas senyorias eran
servits ponderar-li se oferia també en lo cas que
dit senyor diputat eclesiàstich no estigués impedit, per lo que havia passat anomenar un capitular per a que celebràs lo offici dit dia encara que
sentia molt de que sa elecció la haguessen dexada
a sa senyoria, puix havent corregut per la gran direcció del molt il·lustre y fidelíssim concistori, es
consta que fòra estat molt més cabal lo desenpeño y lluhïda la festa. A tot lo què és estat per sas
senyorias en veu del molt il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich que estimaven molt de
que lo molt il·lustre capítol hagués elegit un capitular per a la celebració del dit offici, la qual
elecció alabavan molt sas senyorias podent estar
cert de que lo major gust podrian tenir sas senyorias seria lo marèxer moltas ocasions del major
agrado de dit molt il·lustre Capítol. Y los dits senyors embaxadors són estats cumplimentats ab
la mateixa formalitat que és de vèurer en lo present dietari als X del corrent.

Dilluns, a XXIIII de octubre MDCCI. En aquest
dia, a las tres horas de la tarda, se ha ajuntat en
la present casa de la Diputació una Novena de
personas dels tres estaments combidada //88v //
per los verguers de orde de sas senyorias en la
qual intervingueren y foren presents los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, los senyors doctor
Joseph Bosch, sagristà major y canonge de la
santa iglésia de Vich, lo doctor Pau Carreras, ardiaca y canonge de la santa iglésia de Urgell,
don Emanuel Sanjust, prior, clauster y canonge
de la santa iglésia de Tortosa; per lo estament
militar, los senyors don Bernat de Aymerich y
Cruylles, don Pedro de Planella y Cruÿlles, don
Jacinto de Sagrera y Xifré; per lo estament real,
los senyors Joseph Catà y Bertran, Salvador
Mora y Bosser, Christòfol Lladó, ciutedans
honrrats de Barcelona.
Se acentaren los eclesiàstichs primers, després
los militars y després los reals, Planella, Sagrera
y los tres reals han feta la acostumada protesta
en orde al sèurer los eclesiàstichs, militars y reals
interpoladament y Aymerich ha dicentit, essent
presents per testimonis Llorens March y Jacintho Morató, subrrogats en los officis de verguers
de sas senyorias, volent tenir-la per repetida en
tots los actes de la present Novena. Ab la qual
Novena axí convocada y congregada, fonch per
sas senyorias en veu del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich dit referit y proposat

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich

a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1346.
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present casa per las personas de dita Novena,
uniformament se ha presa resolució següent: y
és de què lo senyor doctor Joseph Bosch, sagristà major y canonge de la santa iglésia de
Vich, don Bernat de Aymerich y Cruÿlles y Salvador Mora y Bosser, tant sobre los dits apuntaments y prevenció de corts com altrament, sien
servits premeditar, idear y formar los papers de
prevenció de corts y apuntaments per elles de
tot allò que·ls aparexerà convenir déurer-se representar a las Corts Generals que de present sa
magestat, que Déu guarde, celebra en la present
ciutat, tenint facultat de consultar lo que·ls aparega ab los magnífichs y nobles assessors y advocat fiscal del General, servint-se en haver format
dits papers reportar-o a la present // 90r // Novena per a què en vista de ells se puga péndrer la
més acertada resolució.

lo següent, estant acentats sas senyorias sota del
docer ab las cadiras de vellut carmesí, aportant
las insígnias de domàs carmesí y sobre de ellas
los escuts de or ab las armas del General //89r //
y los senyors de la Novena ab cadiras de vaqueta
de moscòvia estant posades a mitg círcol comensant serca la cadira a hont està acentat lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar:
«Molt il·lustre senyor. Per ocasió de haver-se
dignat lo rey nostre senyor, que Déu guarde,
convocar Corts Generals per lo present Principat en esta ciutat de Barcelona en lo real monestir de frares menors de la sagrada orde de sant
Francesch és de la primera obligació del molt
il·lustre y fidelíssim concistori dels deputats y
oÿdors del General del dit present Principat formar memorial o relació intitulat «Prevenció de
Corts», y axí mateix tanbé de apuntaments de
tot lo que aparega déurer-se estatuhir, ordenar
y disposar en ellas per lo bon règimen de tot lo
Principat de calitat que de ells se’n seguesca la
major glòria de Déu Nostre Senyor, lo major real
servey de sa magestat y la tranquilidat del benefici públich, com sempre se ha estilat fer-se en
semblants casos de celebració de Corts Generals. Y com estiga ben cert lo concistori que lo
més felís desempenyo de assumpto tant grave
estriva en lo sòlido parer, sentir y dictamen de
vostra senyoria, per ço, en atenció del sobre expressat, estimarà molt lo concistori sia servida la
Novena aconcellar-li lo que pot y déu obrar en
est cas y ocasió present, que són de la gravedat y
importància que·s deixa ben considerar, fiant lo
concistori que de son concell ne han de resultar
los més boneficiosos effectes que·s pugan esdevenir».

En aquest mateix dia han arribat en lo port de
la present ciutat set galeras del regna de Nàpols,
entre elles ý és la capitana que aporta la reyna,
nostra senyora, fins a Toló, y per quant lo rey,
nostre senyor, se troba en la present ciutat luego de arribadas han fet salut real y després han
passat a saludar la terra, y per la plasa no se’ls ha
tornat la salut per ocasió y respecte de estar sa
magestat en esta ciutat.
Dimecres, a XXVI de octubre MDCCI. En aquest
dia, a las sis horas de la tarda, los senyors don
Ramon de Codina y Ferreras y Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà honrrat de Barcelona, havent
obtinguda hora per medi de un verguer, han
aportat de part de sas senyorias una embaxada
pel senyor don Antoni de Ubilla y Medina, del
Consell de sa magestat y son secretari del despaig universal, en la covatxuela, concistint en
què com sas senyorias se trobaven en lo degut
cuydado tant de la salut de la reyna, nostra senyora, com y també del estat de son viatge, y
que axí no podian omitir lo procurar-se adquirir
la(s) més verídicas notícias y que no duptaven
que estas las alcansarian per medi de sas senyorias lo assiguravan que fóra molt particular consuelo de sas senyorias el que fos servit comunicar-los totas las que tindria sobre est fet. Al què
és estat servit respòndrer participar-la a sa magestat, que Déu guarde, la finesa ab què sas senyorias procuraven sempre esmerar-se en tot lo
que era //90v // del real servey que lo dia present
havia tinguda carta del senyor marquès de Castell Rodrigo, en la qual avisava que la reyna,
nostra senyora, als IIII del mes entrant se trobaria en la vila de Perpinyà de a hont als XI del mateix se creya que per terra arribaria a esta ciutat,
que un correu que havia arribat lo dia present la
havia encontrada una lleuga y mitja més ensà de
Marsella als XXII del corrent mes de octubre y
que sa magestat lo aniria a rèbrer en la vila de

E las ditas personas de dita Novena ohida la dita
proposició per sas senyorias feta uniformement
han aconcellat y presa la resolució següent: que
per quant tenen entès de que dit senyor don
Bernat Aymerich té en son poder uns // 89v //
apuntaments y prevenció de Corts Generals de
estimable aprècio, sian servit dexar-los vèurer y,
que després vistos y premeditar-se, passarà
aconsellar a sas senyorias lo que se resoldrà poden y deuhen fer sas senyorias en est cas.
Dimars, a XXV de octubre MDCCI. En aquest dia,
a las tres oras de la tarda, se ha juntat en la present casa de la Deputació la mateixa Novena de
personas dels tres estaments que fou convidada
lo dia de ahir per los verguers de orde de sas senyorias y tots intervingueren y foren presents
menos lo senyor Emanuel Sanjust, prior, claustrer y canonge de la santa iglésia de Tortosa, y
després de haver vist uns apuntaments y prevenció de corts que per lo senyor don Bernat de
Aymerich y Cruÿlles són estats aportats en la
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Figueras, conforme del referit ne han fet relació
a sas senyorias tornats que són estats a concistori los dits de Codina y Lledó.

91v

En aquest mateix dia lo rey, nostre senyor, se és
enbarcat en lo port de la present ciutat ab la galera capitana de la esquadra de Nàpols, estant
molt ricament adornada y acompañada de las altras sis galeras se és passajat un bon rato per lo
mar enseñant sa magestat molt particular contento y alegria de esta diverció.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos cartas escritas a sas senyorias la una per don Joan de Gensana, agent
del General en Madrid, y la altra per lo doctor
Vicens Cathalà, advertint-se que en quant al
orde de dita carta de dit Cathalà era absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real, lo qual
són assí cusidas y signadas de números XXV y
XXVI.
En aquest mateix dia, a las dotse horas del mitgdia, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà honrrat de
Barcelona, havent primer obtinguda hora per
medi de un verguer, han aportat una embaxada
de part de sas senyorias, absent lo il·lustres y fidelíssim senyor deputat real sobre lo punt del
contengut en la dita carta del doctor Vicens
Cathalà y no en lo demés al senyor don Anthoni
de Ubilla y Medina, secretari del despaig universal, en la covatxuela, contenint sinch punts: lo
primer que sas senyorias continuavan ab lo just
cuydado de la salut de la reyna, nostra senyora,
del estat de son viatge y del dia que poch més o
menos entraria en la present ciutat; lo segon, si
podria encontrar ab lo real gust del rey nostre
senyor, que Déu guarde, el que anant com anave sa magestat a rèbrer a la reyna, nostra senyora, a Figueras sas senyorias embiassen en
nom seu y axí de tot lo Principata, b // 92r // a
cumplimentar-la a la ralla per medi de embaxador o embaxadors; tercerament, que des de que
havian rebut lo sobredit seu bitllet havian premeditat incessantment lo modo y forma ab què
podrian condexendir en lo que sa magestat incinuava, emperò, que entre altres reparos que
se’ls havian offert un dels més principals era lo
trobar-se la cort junta y que axís sentian per si a
solas no poder entrar en esta dependència respecte de què sa primera obligació era dar-ne
part als tres braços que estaven junts en la cort,
y que si senyoria aperexia, podria participar-o a
la cort per quant sas senyorias havian retardat
expresar-li a ell fins haver-o noticiat a sa senyoria; quarto, que posava lo concistori en sa mà
còpia de un capítol de dita carta de don Joan
Gensana, de la qual veuria sa senyoria de com
escrivia al concistori de què lo senyor Cardenal
y don Manuel de Badillo li havian dit de que la
consulta sobre lo fet del alívio dels allotjaments
del present Principat era remesa a sa magestat, y
que axís no podia faltar lo concistori en continuar las súplicas a sa magestat per medi de sa senyoria a fi de què fos servit aliviar lo Principat de
las contribucions que suporta, servint-se disposar que los allotjaments vagen arreglats segons

Dijous, a XXVII de octubre MDCCI. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich no ha vingut acistit en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias per haver
pres una purga.
Divendres, a XXVIII de octubre MDCCI. En
aquest dia, no obstant ser festa de // 91r // precepta se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias per haver-se offert affers graves y conciderables de la Generalitat.
Dissapta, a XXVIIII de octubre MDCCI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias per haver-se offert affers graves de la
Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un bitllet escrit
a sas senyorias per lo il·lustre don Antoni de
Ubilla y Medina, secretari del despaig universal,
la data del qual és a XXVI del corrent en y ab lo
qual incinua de què lo rey li mena dir a sas senyorias que uns panyos que·s troban en la Capitania General y han de servir per servir los soldats se permetia lo entrar-se líberament com de
dit bitllet és de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número XXIIII y del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:
«Ela rey me manda decir a vuestras señorías que
unos paños que se hallan en la Capitanía General y han de servir para vestidos de algunos soldados de las tropas de este exército se permite el entrarlos líberamente, de qué participo a vuestras
señorías para su execución. Dios guarde a vuestras señorías muchos años como deseo. Barcelona,
XXVI de octubre de MDCCI.
Don Antonio de Ubilla y Medina.
Señores diputados de Cathalunya».

a. el bitllet original es troba intercalat entre els folis 90v-91r
del trienni 1701-1704.

a. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1347.
b. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1347.
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nostre senyor, que Déu guarde, en esta ciutat y
han disparat difarens invensions de foch per dit
assumpto.

lo disposat per consitucions; quintament y últimament, que posaven en mà de sa senyoria còpia de la sobredita carta del doctor Vicens Cathalà, subjecte que no·l conexian, y axí mateix
també la carta que ell escriu al rey nostre senyor
per quant sas senyorias no havian volgut faltar
en donar-ne notícia a sa magestat per medi de sa
senyoria en cumpliment de la primera // 92v //
obligació y atenció ab tota puntualitat.

En aquest mateix dia sas senyorias han enviat
per medi del síndich del General al il·lustríssim
y reverendíssim senyor archabisbe de Tarragona, president del bras eclesiàstich, un paper deliberat lo dia present acerca fet de panyos y ha fet
relació a sas senyorias de aver-lo donat a dit archabisbe, y anava clos com a carta.

A tot lo què fou servit respòndrer sa senyoria,
ço és, del primer punt, que lo dia present arribava la reyna nostra senyora en Perpiñà a hont esperaria donant lloch a que sa magestat pogués
arribar a Figueras y que·s creya a dia més o menos entraria en la present ciutat als vuyt o nou
del pròxim mes de nohembre; al segon, que no
duptava que sa magestat se havia de donar per
servit de que la Diputació cumplimentàs a sa
real consorte per medi de embaxadors y que
axís podrian sas senyorias prevenir-se, si bé sobre est assumpto ho expressaria a sa magestat y
podrian tornar per la resposta lo endemà al
matí; al tercer punt, que sobre lo fet dels panyos
se havia suspès fins lo dia present per a vèurer lo
que la ciutat y Diputació tindrian que dir, emperò que havent-i anat lo dia present al enbaxada de la ciutat y representat a ell algunas dificultats que se offerian los havia dit que sa magestat
manava que ells mateixos fossen los exequtors
de que entrassen los dits panyos y que si bé creya
que sas senyorias no estaven ab la independència que quant no·y ha corts però ab tot estimaria sa magestat subministrassen tots bons officis
sobre esta dependència; sobre lo quart, que ja
tindria en notícia sas senyorias de lo que havia
ordenat sa magestat després de haver vistas sas
tropas, que podian assegurar-se que la consulta
no havia vingut de Madrit encara que havent-i
Corts, com de present las ý havia obertas en la
present ciutat, lo alívio dels allotjaments se tractaria en las Corts, no duptant que sa magestat se
ensañarà sobre est fet ab entranyas de verdader
para; // 93r // y sobre lo quint y últim punt, que
ell conexia molt bé a lo doctor Vicens Cathalà,
de tot lo què tornats que són estats a concistori
dits Codina y Lladó ne han fet relació al molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias.

Dilluns, a XXXI de octubre MDCCI. En aquest
dia, després de dinar, se és partit lo rey nostre
senyor, Déu lo guarde, per la vila de Figueras
per a allí rèbrer a la reyna nostra senyora, sa real
consorte.
93v

Diumenge, a XXX de octubre MDCCI. En aquest
dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias per difarents afers y
negocis graves del General, no obstant ser dia
de festa de precepta.
En aquest mateix dia, immediatament tocadas
las primeras oracions, las set galeres del regna de
Nàpols que·s troban en lo port de la present ciutat han fet alimarias en celebració del junt júbilo
y contento de lograr la real presència del rey
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En aquest mateix dia, contituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo síndich del
General ha fet relació de com dissapte pròxim
passat a las nou horas de la nit se havia conferit
en casa del noble don Gregori de Mella, vehedor del real exèrcit, de orde de sas senyorias, y
que no·l havia trobat en casa a vista del què lo
dia de ahir molt a la matinada era tornat a la casa
del dit Mella, y li havia donat un recado de part
de sas senyorias y de orde seu que contenia que
acerca de panyos per rahó dels quals se havia respost al il·lustre senyor don Anton de Ubilla y
Medina, secretari del despaig universal, dissapte
pròxim passat, devia lo concistori posar en sa
concideració que dit negoci lo havia consultat a
las Corts Generals qui donarian providència sobre est fet. Al que li havia respost que estimava
la atenció del concistori y que sobre dit fet no·y
tenia res que vèurer per quant eixa dependència
corria per dit secretari del despaig universal. Y
axí mateix, se havia conferit lo dia de ahir a la
matinada ab dit secretari del despaig universal
de orde de sas senyorias a fi de saber qual era la
resolució de sa magestat acerca lo embiar la Diputació embaxador a la ralla a la reyna nostra senyora anant-la a rèbrer sa magestat y que li havia respost que·y tornàs altra vegada a la mateixa
matinada per quant no havia tingut ocasió de
pariticipar-ho a sa magestat, y que havent-hi
tornat la mateixa matinada li havia dit que sa
magestat se donaria per molt servit de què sas
senyorias enviassen embaxadors a la ralla, a fi de
donar la benvinguda a la reyna nostra senyora y
besar la real mà en nom del Principat, no obstant lo anar ell a rèbrer-la. Y, finalment, que havent participat // 94r // esta notícia de orde de
sas senyorias al il·lustre marquès de Vilanant,
embaxador de sas senyorias per esta funció, li
havia respost que dimecres qui ve, sens falta,
partiria per a cumplimentar a la reyna nostra senyora.

[ 1701 ]
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En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari una súplica
presentada a sas senyorias per part de Joan Ortells, parayra y abaxador, de la present ciutat, en
y ab la qual suplica que en consideració de no
haver pogut com arrendatari que fou dels drets
de la Generalitat lo trienni pròxim passat recobrar dels rearrendataris tots los llibres de las
col·lectas, que per ço dita súplica fos comesa als
magnífichs assessors per a què provehissen de
mandatos junt ab la decretació al peu de ella per
sas senyorias feta y que dita decretació fos intimada a dit Ortells com més llargament de dita
súplica y decretació és de vèurer, que tot és assí
cusit y signat de número XXVII, la qual decretació personalment és estada intimada a las set
horas de la nit a dit Joan Ortells per Llorens
March, altre dels verguers de sas senyorias, segons relació feta per dit March a mi, secretari y
escrivà major del General.

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich és baxat a la casa del General y Bolla de la present ciutat junt ab mi, secretari y escrivà major del General, y racional
del General, y en lo aposento a hont fa la residència lo receptor dels fraus a fi de continuar
en inventari los fraus apresos en lo present y corrent mes de octubre se han trobats los infrascrits y següents: al primer, aprehenció feta en
casa Marià, sastra, al carrer del Lladó de sis pessas blauhet cap y cua; als dos, aprehenció feta en
casa Jaume Nadal Creus, argenter: primo, deu
massets perlas de pes tretse onses y un quart,
ítem, vint-y-nou onsas quatra argensos de perlas encamaradas ab quatra papers, ítem, cent-ysinch diamants fondos de pes setse quilats y un
vuytè, ítem, alix aprehenció feta en casa Joseph
Reus, sastre, al carrer del Gignàs y propri de
mossier Rossell, francès: primo, vuyt pessas ribans de or y plata poch richs de dir, ço ès, un
tros de vuyt canas sis palms, ítem, altre tros de
tir sinch canas sincho palms, ítem, altre tros de
tir sis canas dos palms, ítem, altre tros de tir tres
canas tres palms, ítem, altre tros de tir quatra
canas dos palms, //94v // ítem, altre tros de quatra canas dos palms, ítem, altre tros de quatra
canas dos palms, ítem, altre tros de quatra canas
dos palms, ítem, dos pessas o trossos tafetans de
França, ítem, altres dos pessas o trossos tafatans
de França de mitg palm de amplària. Dit dia,
aprehenció feta en casa de dit Joseph Reus, sastre, y propri de dit mossur Rossell: primo, divuyt canas de cotó y seda viada vermell y vert,
ítem, trenta-dos canas quatra palms robades decamell y seda diffarents colors ab sinch trossos,
ítem, onse canas roba de pel de camell color
obscur ab vias de plata ab dos trossos, ítem, dos
pessas roba de cotó y seda viadas encarnadas y
blancas de tir juntas coranta-vuyt cannas y mitja,
ítem, quatra pessas estameña de mans negre, so
és, launa de tir coranta-tres annas y la altra de tir
trente-dos annas y mitja, ítem, nou cotas de
xambra de cotó y seda colors ab aforro de telas
colors. Als XVII, aprehenció feta en casa Pera
Prim, francès, relotger, al carrer de la Mercè:
primo, sis canas un palm mossolina, ítem, quatra plechs de guants diffarents de los quals junts
són vint-i-quatre parells. Al dia XXIII, aprehenció feta en la estafeta de Gerona: primo, sinquanta-set palms escassos puntas blancas de
palm y mitg de amplària, ítem, vuyt caballeras
de cabell negre. Dit dia, aprehenció feta a un
incògnit de una pessa de galó de or fi de tir deu
canas un palm,a //95r // ítem, un tros llista de or
de tir tretse canas, ítem, altre tros de llista de or
y plata de tir tres canas y mitja.

Dimars, a I de nohembre MDCCI. En aquest dia,
no obstant ésser dia de pressepta, se és ajuntat
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per diffarents negocis y afers graves de la
Generalitat.
Dimecres, a II de nohembre MDCCI. // 95v // En
aquest dia, a la matinada, s’és partit per la ralla
del present Principat per la part de Gerona lo
il·lustre marquès de Vilanant, compte de Montagut y Robles, embaxador elegit per sas senyoriaas ab deliberació de XXXI de octubre pròxim
passat, a fi de donar la benvinguda a la reyna,
nostra senyora, y besar sa real mà en nom de sas
senyorias y per consegüent de tot lo Principat.
Dijous, a III de nohembre MDCCI. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada per lo magnífich Joseph Nuri de Lana y Cancer, donsell, racional
del General y present casa, a lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias en y ab la
qual representa de com en dias passats li fonch
dit per sas senyorias posàs en forma y balans del
General que se ha de entregar a las Corts Generals del qual vuy se nececita se haja informar del
discurs de setanta-sinch anys com no·s troba ni
consta de ninguna disposició de capítol de cort
de què dit balans lo haja de formar dit racional y
que aquell se deu disposar part del que·s troba
descrit en los llibres del offici del regent los
comptes y part dels capbreus del aposento del
ajudant primer de la Escrivania Major y part
dels llibres de Vàlues, en lo qual treball ja dias
ha està posat dit racional y que en quant als debitoris dels General se troban vuy té obligació
lo exactor de tenir-los continuats en lo llibre de

a. a continuació decretació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1347.
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està fent per medi del noble procurador fiscal de
dita visita han representat a sas senyorias fossen
servits posar en los apuntaments que manaren
entregar a las Corts Generals, que de present
celebra lo rey nostre senyor en la present ciutat,
de què lo judici de la visita del General sia reintegrat en aquellas prèstinas perrogativas que gosava segons disposició de las Corts del any
MDLXXXXVIIII. Al què és estat respost per sas senyorias, en veu del il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich, de què sas senyorias desitjaven molt las preheminèncias dels senyors visitadors, y axís que premeditarian lo fet, podentse assegurar de que tot quant pogués lo
concistori obrar en lo de son agrado, ho faria ab
molt gust en esta y en totas ocasions.

Ferrando Paga del trienni proppassat de //96r //
MDCLXXXXVIII y que axís podrian sas senyorias
donar-se per servits de que dit racional forme y
continue lo que trobarà en sos llibres y ordenar
a dit regent los comptes y ajudant primer de la
Escrivania Major continuan lo que trobaran en
los llibres de sos respective officis, que de eix
modo se guanyarà lo temps com més llargament de dita súplica és de vèurer, la qual és assí
cusida y signada de número XXVIII.a
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y escrivà major del General, continuàs en lo present dietari lo que diran als magnífichs Joseph ...b y Bertran, ciutedà honrrat de
Barcelona, subrrogat en lo officide regent los
comptes del General, a Diego Martines y Defaleras, també ciutedà honrrat de Barcelona y ajudant primer de la Escrivania Major. Y és estat
trobant-se presents en concistori los referits que
era convenient se formàs balans de tot lo entrat y
exit del General per lo menos des del any
MDCXXVI fins al corrent any MDCCI, lo qual se havia de entregar a las Corts Generals que de present estava celebrant sa magestat, Déu lo guarde, en la present ciutat, per lo qual effecte dias
ha que de paraula se havia ordenat al dit magnífich racional lo formàs del que tenia respecte als
llibres de son offici. Y com per la formació perfeta de dit balans part dega ser del que·s troba descrit y continuat en los llibres del offici de regent
los comptes, és a saber de tot lo que se ha pagat
per pencions de censals y censos, estrenas y altres gastos, tant ordinaris com extraordinaris,
per qualsevol rahó y causa sia, y part dels capbreus del dit offici de ajudant primer com és ara
si alguns censals se havian manllevats en lo discurs de dits LXXV //96v // anys o part de aquells
lo que importa la monta dels censals que vuy ressen en peu lo que serà lluhit y quitat dels dits
censals, y lo que vuy se resta a déurer de pencions de censals no lluits, y por ratas dels lluïts.
Per tot lo què en cumpliment de la obligació de
llur càrrech ordenaren a cada hú de ells respective
continuassen ab la major brevedat possible lo
que trobarian y constaria en los llibres de sos respective officis per la més perfeta formació de dit
balans, a fi de poder-se entregar a ditas Corts. Al
què ha respost que ab molt gust se aplicarian en
esta dependència, si bé no podian escusar de posar en la concideració de sas senyorias de que un
treball com est necesitava de molt y comptent
temps, emperò que no·u dexarian de mà.
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Dissapta, a V de nohembre MDCCI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, lo doctor en medicina Francisco
Fontllonga, mitgensant jurament, ha fet relació
a sas senyorias de com lo doctor mossèn Matheua Rechs y Gallart, altre dels assessors de lab
està de present ab remeis de farritja y altres remeys, a fi y effecte de curar de unas opilacions
ipocondríacas, y ditas ocasionar-li unas torbas
de cap, per lo què pro nunch judica li impedeixen lo exercici de son offici.
En aquest mateix dia se han partit del port de la
present ciutat las set galeras del regne de Nàpols.
Diuemenge, a VI de nohembre MDCCI. En
aquest dia, no obstant ser dia de festa de precepta, s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias per offerir-se negocis
graves del General.

En aquest mateix dia los il·lustres senyors visitadors de la visita del General que de present se

En aquest mateix dia, avent sas senyorias antecedentment ordenat al magnífich doctor
mossèn Balthesar Prous, subrrogat en lo offici
de //97v // síndich del General, solicitàs la llibertat de diffarents galeots que·s trobaven en las set
galeras de Nàpols y estas en lo port de la present
ciutat, per saber-se havian finit lo temps de llur
penitència Joan Batista Batsi y Joan Batista Bastimilia, de naus milanesas, Pera Casanovas y
Francisco Manent, catalans, y Joseph Garcia, de
nació castallà, fill de Madrit, condempnats en
servir en galeras, y axís, ço és, dits Batsi, Bastamilia y Pere Casanovas, galeots de la galera dita
de Sant Diego, dit Manent, galeot de la galera
capitana, y dit Garcia, galeot de la galera dita
Sant Bernardino, totas de la esquadra de galeras
del regna de Nàpols, se han presentat en lo molt

a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1348.
b. cognom ratllat il·legible.

a. apareixen escrits corregint-ne d’anteriors els mots mossèn
Matheu.
b. sic, a l’original.
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sims y fidelíssims senyhors diputats y oÿdors de
comptes de est principat de Catalunya».

il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias
per ocasió de haver consseguit llibertat per haver acabat y finit lo temps de llur penitència.
98v

Dilluns, a VII de nohembre MDCCI. En aquest
dia no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor real per haver pres una
medicina purgant.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una carta escrita a sas senyorias per lo il·lustre
marquès de Vilamant, la data de la qual és en
Gerona als V del corrent, ab la qual havisa a sas
senyorias de com als IIII del mateix // 98r // havent arribat ja denits en la vila de Figueras fou
servida la reyna nostra senyora admèter-li lo
besa mà, havent-li entregat la carta de sas senyorias y respost sa magestat ab molt agrado com
més llargament de dita carta és de vèurer, la
qual és assí cusida y signada de número XXVIIII, y del thenor següent. Segueix-se dita carta:
«Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Aïr, que
contàrem IIII del corrent, arribí a Figueras ab
tota la comitiva ja de nits y, no obstant ser hora
tan incòmoda, ab la notícia que adquirí que las
magestats partian vuy per esta ciutat, solicití
vèurer-me ab la senyora princesa de Orsino, camarera mayor, per solicitar la audiència de la
reyna nostra senyora. Esta senyora se mostrà sumament afecta als catalans, ab què en conseqüència de axò me digué que luego nos despacharia. Y no obstant que estava ja posada la
taula per sopar, sas magestats la manaren descuvrir y la reyna nostra senyora se dignà admètrer-me al besamà. Jo li entreguí la carta de vostra senyoria fidelíssima y ab esta breu notícia del
despacho de ma commisió, despacho lo correu
major de vostra senyoria fidelíssima per adelantar-i la de aver-me respost sa magestat ab molt
agrado entretant, que restituhit a Barcelona poder fer a vostra senyoria fidelíssima més llarga
relació de mon encàrrech, y quedo com sempre
a la obediència de vostra senyoria fidelíssima,
desitjant moltas ocasions del major servey de
vostra senyoria fidelíssima en què exercitar-la,
nostre Senyor guarde a vostra senyoria fidelíssima ab la major felicitat com desitja y és menester. Gerona y nohembre a V de MDCCI.

En aquest dia sas senyorias han ordenat a mi,
secretari y escrivà major del General, cusís y
continuàs en la present dietari unas lletras en
deguda forma despedidas per los il·lustríssims
senyors tres estaments del present principat de
Catalunya, convocats en la Cort General que la
sacra, cesària y real magestat del rey nostre senyor, Déu lo guarde, de present celebra en estaa
ciutat de Barcelona, la de las quals és en lo monestir de Sant Francesch, als IIII del corrent, las
quals són estadas presentadas a sas senyorias
trobant-se en la sala del concistori per loporter
del il·lustríssim bras eclesiàstich, havent demanat llicència per entrar, y ab ellas se encarrega a
sas senyorias fassan lo balans ab tota prestesa del
General des de las Corts de MDLXXXXVIIII fins lo
dia de la presentació del present, y aquell juntament ab lo llibre intitulat Fernando paga y també còpia de tots los agravis generals y particulars
dels quals tingan notícia y de las demés scripturas, llibres y papers que menester sien per ditas
cosas y per lo nou redrès del General, per persona segura lo remeten, com més llargament de
ditas lletras és de vèurer, las quals són assí cusidas y signadas de número XXX y del thenor següent. Segueix-se ditas lletras:
«Losb tres estaments del principat de Catalunya,
convocats en la Cort General que la sacra, cesària y real magestat de present celebra en la present ciutat de Barcelona, als il·lustres y fidelíssims deputats del dit Principat, en Barcelona
residints. Salut y honor. Com segons lo capítol
dinou de las Corts del any mil sinch-cents sinquanta-tres lo Balans del General hage de fer-se
al principi de la cort y també per la bona direcció y expedició // 99r // dels negocis de la present Cort tingan nececitat de saber los agravis
per los quals se sien fetas embaxadas a sa magestat y dels memorials y altres cosas fetas y demanadas per los embaxadors y de tots altres agravis
generals y particulars dels quals tindreu notícia,
fets y seguits des de las últimas Corts del any
MDXCIX fins lo dia que lo present vos serà presentat y de totas las demés scripturas, llibres, papers que menester sien per ditas cosas y per lo
nou redrès del General, per ço, ab lo present vos
diem, encarregam y manam que ab tota la diligència y prestesa que sia possible fàssau lo dit
Balans del General, ço és, des de las Corts proppassades y concluhidas del any mil sinch-cents
noranta-nou fins al dia de la presentació del resent, axí del líquit com dels deutes, segons lo

Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Besa la mà de
vostra senyoria fidelíssima son més obligat servidor viscomte marquès de Villanant. Il·lustrís-

a. a continuació present, cancel·lat.
b. la lletra original està intercalada entre els folis 98v-99r del
trienni 1701-1704.

a. la carta original està intercalada entre els folis 97v-98r del
trienni 1701-1704.
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que no podian omitir lo posar en la gran concideració de sas senyorias lo molt cafer que ens·i
aportava fet que contenia més dea // 100r // una
centúria, y per consegüent lo molt temps que
requiria lo que estimarian fossen servits sas senyorias representar-ho a ditas corts.

thenor de dit capítol, y aquell juntament ab lo
llibre intitulat Ferrando Paga, y també còpia de
las informacions y altres llibres y escripturas dalt
mencionadas, per persona segura nos tremetau,
perquè vistas, sabudas y entesas ditas cosas en
tot pugam donar tal orde que sia del major servey de Déu y de sa magestat, bè y repòs dels
agraviats y de tota la república de dit Principat,
notificant-vos que, si ab la diligència que lo negoci requireix y de vosaltres se confia no·ns trametau ditas cosas, prossehirem com se trobarà
de estil ésser fahedor, puix enteneu convé tant a
la república de dit principat de Catalunya. En
testimoni de las quals cosas, manam ésser fet lo
present sota escrit de mà dels tres presidents y
sagellat ab lo sagell major de dita cort. Data en
lo monestir de Sant Francesch de Barcelona, a
IIII de nohembre del any MDCCI. Fra Joseph,
arçopíscopo Tarragona. A., marquès de Anglasola, conde de Parelada. Doctor Joseph Company, conceller en cap.

En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
en lo present dietari una súplica presentada per
dit Joseph Nuri de Lana, contenint que acerca
lo ordenat a ell per sas senyorias lo dia present,
no se li offereix anyadir més del que té ja representat ab súplica de tres del corrent, que és cusida en lo present dietari dit dia. Y que en dit treball ha dias que se ocupa moltas horas, matí y
tarda y a la nit, y se anirà continuant, com de
dita súplica és de vèurer, la qual és assí cusida y
signada de número XXXI.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y escrivà major del General, cusís en
lo present dietari uns apuntaments manats fer
per sas senyorias per las ditas Corts Generals, los
quals són assí cusits y signats de número XXXII.

De mandandato dicti illustri domini marchio de
Anglasola, comitis de Parelada, presidentis illustrissimi stamenti militarii, Joanes Franciscus
Verneda, notarius publicus Barchinone et dicti
stamenti militaris scriba.

En aquest mateix dia sas senyorias per medi del
síndich del General y present casa han enviat al
il·lustríssim y reverendíssim senyor archabisbe
de Tarragona, president del il·lustríssim bras
eclesiàstich, los sobredits apuntaments closos a
modo de lletras de la Real Audiència, sellats ab
lo sello major de la Escrivania Major, de la present casa, y ab cuberto de carta sobrescrit també
sellat ab dit sello major, la qual carta acompanya
a dits apuntaments y dit síndich ha fet relació a
sas senyorias de haver-ho entregat.

De mandato dicti illustri domini archiopiscopi
presidentis estamenti eclesiastici, Rafael Albia,
notarius publicus Barchinone et dicti estamenti
eclesiastici alter ex escribis, Thomas Riber, notarius publicus Tarragone, alter ex scribis dicti
illustrissimi stamenti.
De mandato illustrissimi domini consiliaris presidentis illustrissimi brachi regali, Franciscus
Cortes, notarius publicus Barchinone, et secretarius illustrissima civitatis Barchinone, notarius
stamenti regali».

En aquest mateix dia los il·lustres senyors visitadors de la visita del General, que de present se
fa en esta casa, han enviat a sas senyorias
// 100v // un recado per medi del noble procurador fiscal de la dita visita, cotenint que estimarian a sas senyorias fossen servits destinar-los
lloch en la sala real per poder vèurer los festins
que tenian ideats fer a sas magestats, que Déu
guarde. Ab què és estat respost per sas senyorias
en veu del il·lustre y fidelíssims senyor deputat
eclesiàstich que se assigurassen los senyors visitadors que tot quant poguessen dispensar sas
senyorias en est assumpto ho farian ab molt
gust, si bé creyan tindria alguna dificultat esta
matèria, emperò que·u premeditarian y ne tornarian resposta.

En aquest mateix dia trobant-se presents en
concistori los magnífichs y noble, Joseph Catà y
Bertran, ciutedà honrrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de regent los comptes, Joseph
Nuri de Lana y de Cancer, racional, don Joseph
de Amigant, exactor, y Diego Martines y de Feleras, ciutedà honrrat de Barcelona, ajudant primer de la Escrivania Major del General, han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà
major de dit General, ab alta veu llegís ditas lletras dalt referidas, dient-los sas senyorias que las
notificavan a cada hú de ells respective y que·ls
manaven que cada un de ells respective per lo
que tocava als llibres que cada un regia y eran de
la especial obligació de llurs officis respective
passassen ab tota prestesa a formar dit balans
per a poder-lo remètrer a las ditas Corts Generals. Al què han respost se tenian per intimadas
ditas lletras y comprès lo dit mandato, emperò

Per quant un cavaller sardo, parent de la gloriosa santa Maria del Socós, verge filla de esta ina. a continuació una súplica i uns apuntaments transcrits a
l’Apèndix 1, pàg. 1349.
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sígnia, nobilíssima y excel·lentíssima ciutat de
Barcelona, és vingut dende lo regne de Cerdeña
a fi de poder vèurer la integritat y incorruptibilitat del cos sant de dita santa, y havent fetas moltas instàncias a tots los qui tenen claus de la caxa
a hont descansa dita venerable relíquia per a què
li concedissen lo consuelo de eixa summa felicitat, ó ha conseguit. Per ço sas senyorias lo dia
present han entregat y posat en mà del il·lustre y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich la una clau
de dita caxa que tenen sas (senyorias) recòndida
en lo armari del llibre del Ànima en la pessa del
arxiu públich de la present, a fi de què quant los
demés comuns que tenen claus la obriran, puga
sa senyoria acistir per lo mateix effecta.
101r

falta de medis per ocasió de las grans quantitats
que ha empleadas en servey de sa magestat y defensa de est Principat en las contínuas guerras
que ha patit en estos anys altras y que de present
se troba precisat en tants execius gastos, com li
ocasiona la celebració de la cort, y que per ocasió
de ella y de sa conclusió que se espera és cosa
molt digna de las grans atencions de la present
Cort attèndrer y procurar que lo General se troba ab alguns alientos y medis per contribuhir per
sa part en lo que se delibera per la presnt Cort
servir a sa magestat ab estos motius tan justos y
rellevants y ha tanbé deliberat quant se donan
ditas alimarias als il·lustríssims presidents de dits
brassos y officials deputats y demés officials del
General y casa de la Deputació, sinó qu·estan
dits deputats y officials de la Deputació com dits
senyors presidents y officals de la cort fas-sen
tant justas alimarias a gastos propris y no de pecúnias del General, donant //102r // la providència en que lo refús de ditas alimarias de la casa de
la Deputació reculle lo regent los comptes en
benefici del General y que no·s queda en utilitat
del verguer. Per tant, notificant-ho ab la present
lo sobredit vos diem, encarregam y menam que
de pecúnias de la Generalitat disposen que sien
fetas ditas alimarias en la casa de la Diputació ni
General ab lo major lluhiment que sie possible y
que no deliberen ni permetan que·s donen alimarias a persona algunas de la present Cort ni de
la Diputació ni General, donant providència que
lo refús se recull en benefici del General y no en
utilitat del verguer executant en tot y per tot lo
contengut en dita deliberació, que fent lo contrari, lo que no creyem de vostre gran zel, seria
prevís procehir segons de justícia se trobaria fahedor. En testimoni del què, manam ésser fet lo
present sotaescrit de mà dels presidents y sagellat ab lo sagell major de dita Cort. Data en lo
monestir de Sant Francesch de Barcelona, vuy
als VIIII de nohembre MDCCI. Fra Joseph, arzopispo de Tarragona. Al marquès de Anglasola,
conde de Parelada. Doctor Joseph Company,
conceller en cap de Barcelona.

Dimars, a VIII de nohembre, MDCCI. En aquest
dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y
escrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari unas lletras en deguda forma
despedidas per la Cort General, que de present
està celebrant sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, la data de la qual és en la present ciutat, lo dia present, en y ab las quals se
encarrega a sas senyorias que per ocasió de la
real vinguda de la reyna nostra senyora en est
Principat y ciutat que de pecúnias de la Generalitat disposen que sien fetas alimarias en la casa
de la Deputació y General, y que no permeten
que·s donen alimarias a ningun, donant providència en que lo refús se reculle en benefici
del General y no del verguer, com més llargament de ditas lletras és de vèurer que són estadas presentadas a sas senyorias lo dia present per
lo porter del il·lustríssim bras eclesiàsitich, havent demanat llicència per entrar a concistori,
las quals lletras són assí cusidas y signadas de
número XXXIII y del thenor següent. Segueixen-se ditas lletras:
«Losa tres estaments del present principat de
(Catalunya), convocats en la Cort General, que
la sacra, cesària y real magestat de present celebra en la present ciutat de Barcelona, als il·lustres y fidelíssims deputats del dit Principat en
Barcelona residints. Salva y honor. Per quant és
indispensable a la present Cort y a sos brassos
com a principals interessats lo celebrar ab las més
festivas demonstracions lo con- // 101v // tento
tan gran que li acisteix de meréxer la dicha de venir en est Principat y ciutat la reyna nostra senyora, havem deliberat que de diner de la Generalitat se fassen per dita causa en las casas de la
Deputació y del General las alimarias acostumadas en semblants casos, ab lo major lluÿment
que sie possible, emperò per quant lo General
de Catalunya de present se troba tant atressat y

De mandandato dicti illustri domini marchio de
Anglasola, comitis de Parelada, presidentis illustrissimi stamenti militarii, Joanes Franciscus
Verneda, notarius publicus Barchinone et dicti
stamenti militaris scriba.
De dicti illustrissimi domini archiopiscopi presidentis estamenti eclesiastici, Rafael Albia, notarius publicus Barchinone et dicti estamenti eclesiastici et de eodem mandato, Thomas Riber,
notarius publicus Tarragone, alter ex scribis dicti
illustrissimi stamenti.
De dicti illustrissimi domini consiliaris presidentis illustrissimi brachi regali de mandato, Fran-

a. la lletra original es troba intercalat entre els folis 100v101r del trienni 1701-1704.
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a XXII de nohembre MDCXXIII, en la iglésia de la
Mercè per la visura del cos de santa Maria del
Socós a III de abril MDCXXVIII, en la igléisa de las
Caputxinas per la visura del cos de la venerable
mare Serefina als VI de juliol MDCLXXXIIII als XIX
de abril MDCXXVI, estant en la present ciutat junta la Cort General, en la professó de la translació
del cos del gloriòs sant Ramon de Penyafort, en
la qual acistí la real magestat del senyor rey don
Felip ters, de indelable memòria, havent disposat que en ella no acistís lo Real Concell ni altre
tribunal algú, sinó lo dit concistori, y en altres
iglésias. Y estan axí que en los casos que han
concorregut los dos dits concistoris sols, sens intervenció del llochtinent general y dins las primeras // 103v // creus del territori de la present
cituat lo concistori dels senyors concellers se ha
afrontat a la part del evangeli y lo dels deputats a
la part de la epístola. Y anant caminant los deputats, se han posat al mig de un senyor conseller y
de un prom, so és, quiscuns dels deputats y oÿdorsa per son orde segons los exemplars se té notícia, per quant en la ocasió que concorria lo
llochtinent general, ell y la Real Audiència se posavan a la part del evangeli, los senyors concellers a la part de la epístola y los deputats al mitg,
conforme difarents exemplars. Ab tot, de alguns
anys a esta part se ha sucitat difficultat en lo acistir dits deputats a funccions de iglésias ab concurs de dits senyors consellers ab lo present de
que apar que representant los deputats tot lo
Principat no estarian en lo condecoròs puesto
que pertany a la representació majorment avanthi personas eclesiàsticas en lo concistori y que en
tot cas essent actes vountaris és molt conforme a
rahó se escusen, seguint-se de aquí lo no poder
concòrrer en festivitats dits deputats ab la excel·lentíssima ciutat. Per tot lo què, posant los
deputats en la gran comprehenció de vostra senyoria il·lustríssima tot lo referit y ab la verosimilitut de que la excel·lentíssima ciutat conviderà als deputats per la professió de la translació
del cos de sant Olaguer, suplícan a vostra senyoria il·lustríssima sia servit resòldrer ab la brevedat
que la urgència demana lo que han y deuhen fer
los deputats en tots los casos que seran convidats
o hauran de concòrrer ab lo dit concistori dels
senyors consellers en totas las //104r // funccions
se esdevindran fer dins las primeras creus fora los
murs de la present ciutat, podent assigurar a vostra senyoria il·lustríssima que qualsevol puesto
sia servit desinar-los serà de la primera estimació
dels deputats, desitjant se eviten los vàrios sentirs corran sobre est assumpto y que se establesca
lo facilitar son concurs ab la excel·lentíssima ciutat de Barcelona que tant aprecian».

ciscus Cortes, notarius publicus Barchinone, et secretarius illustrissima civitatis Barchinone, notarius stamenti regali».
102v

En aquest dia, a las quatra horas de la tarda, los
senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Joseph Nuri de Lana y Càncer, donsell, havent-se
pres hora per un verguer, han aportat de part de
sas senyorias una embaxada en escrits al il·lustríssim bras eclesiàstich congregat en la capella
de Sant Francesch de dins los clàustres del monestir de Sant Francesc, de la present ciutat,
concistint que per quant creyan sas senyorias
que la excel·lentíssima ciutat los convidaria en la
professó de la traslació del cos de sant Olaguer y
se tenian algunas dificultats de concórrer ab lo
concistori dels excel·lentíssims senyors concellers, no obstant diffarents exemplars que se
allegan que contenen la forma ab què han entrevingut tot junts, estimarian a sa senyoria il·lustríssima fos servit péndrer-hi aquella resolució
que li aparexeria més proporcionada per establir
dit concurs ab tota correspondència y que con
senblant embaxada se entregaria també als il·lustríssims senyors los estaments militar y real. Al
què és estat servit respòndrer lo il·lustríssim y reverendíssim senyor archabisbe de Tarragona,
president de dit bras, que lo bras eclesiàstich ho
premeditaria. Y se nota que a dits senyors embaxadors se’ls fou donat lo tractament de senyoria,
conforme de tot ne han fet relació a sas senyorias, tornats que són estats a concistori dits de
Codina y Lana, y immediatament sas (senyorias)
han ordenat a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
dita embaxada en escrits, la qual és assí cusida y
signada de número XXXIII y del thenor següent. Segueix-se dita embaxada:

103r

«Il·lustríssima senyor. Los deputats y oÿdors de
comptes del General del present principat de
Catalunya, concistorialment, han acistit en diffarents festas en concurs dels excel·lentíssims senyors llochtinents generals y consellers de esta
ciutat sempre que són estats convidats, conforme acistiren en la santa iglésia cathedral a XXV de
nohembre MDCXVIII y a XVIIII de agost MDCXXII
per festas de la Inmaculada Concepció, y a XIIII
de juny MDCLXXV per la declaració del culto inmemorial del gloriós sant Olaguer, en la de Nostra Senyora del Pi per festa dels Reys a VI de janer
MDCXIIII, en la de sant Joseph de Carmelitas
Descalsos, per festas de la beatificació de santa
Theresa de Jesús a V de nohembre MDCXIIII, en
lo col·legi de Betlem per la canonisació de sant
Ignasi y sant Francisco Xavier a XIX de juny
MDCXXII, en la benedicció de la capella del Moll
a. l’embaixada original es troba intercalada entre els folis
102v-103r del trienni 1701-1704.

a. y oÿdors, afegit al marge esquerre del foli.
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En aquest mateix dia, y a la mateixa hora, per dits
de Codina y de Lana fou aportada consemblant
embaxada al il·lustríssim senyor lo estament real
congregat en lo real monestir de Sant Francesch de
frares menors, de la present ciutat, donant-los còpia de dita embaxada aportada en escrits lo dia present al dit bras eclesiàstich. Estava congregat dit
bras real en la pessa del De profundis de dit convent, que és antes de entrar-se al refitori, y los fonch
respost per lo senyor president de dit bras que ab
molt gust ho premiditaria lo bras real conforme ne
han fet relació a sas senyorias, tornats que són estats
a concistori los dits de Codina y de Lana. Y se nota
que tant al entrar com al axir en dita pessa foren
acompanyats per lo secretari de dit bras y un altre
que se’ls fonch donat lo tractament de senyoria y
assiento després del president y dos col·laterals.
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En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, entraren ab un coche en la present ciutat lo
rey nostre senyor, Déu lo guarde, y la reyna
nostra senyora, sa real consorte, anant esta a mà
esquerra de sa magestat en la popa de dit coche,
y poch després de haver-se apeat en son palau,
és estada feta salva real per la present plassa.

Dimecres a VIIII de nohembre MDCCI. En
aquest dia sas senyorias han ordenat al magnífich síndich del General anàs a saber una vegada
tots los dias com ho passavan las reals magestats
del rey nostre senyor y reyna nostra senyora,
Déu los guarde, en son real palàcio y que si esdevindrà, lo que Déu no permeta, que se indisposasen, dega fer-ne relació en concistori per a
que sas senyorias pugan cumplir a sa obligació.
Y axís en virtud de est orde ha comensat lo dia
present a cumplimentar a la reyna nostra senyora, per quant en quant al rey nostre senyor
ya se li ordenà al primer de octubre del corrent
any ho executàs com és de vèurer en lo present
dietari, ab est recado en nom de sas senyorias. Y
axís ab esta suposició fins que·y haja novedat no
se’n farà altra nota en lo present dietari, per
quant serà sert que mentres sas magestats estaran en la present ciutat no se haurà faltat a est
obsequi.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
en lo present dietari uns apuntaments manats
fer per sas senyorias per las Corts Generals que
actualment se estan celebrant, e o bé continuació del memorial de aquells, los quals són assí
cusits y signats de número XXXV.

En aquest mateix dia se comensaren las alimarias
a ocasió de la real vinguda de la // 104v // reyna
nostra senyora en est Principat y ciutat, féu-las sa
magestat a sas costas en son palau, y axí mateix
se feren en la present casa, en la de la ciutat y, finalment, per tots los abitants de ella. En la present casa, per ser esta ocasió tant grave, a més de
las atxas que se acostumaven de posar en lo enfront de la present casa, se’n posaren en las finestres del quarto de la visita, corredor y totas las finestras paradades, que miran al carrer que va de
Sant Jaume a la Seu, y axí mateix en lo balcó de
las casas del General y Bolla de la present ciutat
se posaren quatra atxas de cera blanca. En esta
casa y a totas las que són dipendents de ella se
continuà posar en las llanternas candelas de seu
de las de deu per lliura, per haver-se experimentat en altres ocasions ésser molt més fàcil la encesa, més lustrosas las lluminàrias y ab menos gasto
del General, respecte de quant se feya ab oli per
despedir-se’n molt y ésser més difficultosa y més
gasto la dita encesa, acistint la mateixa música
tant en esta casa com y també en las del General
y Bolla conforme se féu per la entrada del rey
nostre senyor als II de octubre MDCCI.

En aquest mateix dia sas senyorias per medi del
síndich del General y present casa han enviat al
il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de
Tarragona, president del il·lustríssim bras eclesiàstich, la continuació dels sobradits apuntaments closa a modo de lletras de la Real Audiència, sellada ab lo sello major de la // 105v //
Escrivania Major de la present casa y ab cubertor de carta deliberada per sas senyorias lo dia
de ahir, també sellada ab dit sello major, la qual
carta és en resposta a un mandato fet per las
Corts Generals a sas senyorias de data de quatra
del corrent, y dit síndich ha fet relació a sas senyorias de haver-o entregat.
En aquest mateix dia lo noble don Joseph de
Amigant, exactor del General, ha entregat al
il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de
Tarragona, president del il·lustríssim bras eclesiàstich, lo llibre dit y intitulat Ferrando Paga,
segons relació que ne ha feta en lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori de sas senyorias.

Entre las VIII y VIIII horas de la nit, a gastos
del General, se disperà un castell de foch, observant-se en esta funció las mateixas circunstàncias en tot y per tot que són de vèurer dit dia
dos de octubre MDCCI en lo present dietari.a

En aquest mateix dia, a la tarda, sas senyorias
per medi del síndich del General y present casa
han embiat al il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona, president del
il·lustríssim bras eclesiàstich, una carta, deliberada per sas senyorias lo dia de ahir, sellada ab lo
segello major de la Escrivania Major de la present casa, la qual carta és en resposta del manda-

a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
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domàs carmesí ab flors y sarrells de or, ab escuts
de or grans ab als armas del General, partint de
la casa de la Deputació a peu, anant devant un
alguasil ordinari per a que los coches y carretas
no impedissen lo camí a sas senyorias y los tres
verguers del General devant ab las massas petitas, per tenir las grans los presidents dels tres
brassos de la Cort General, que de present està
congregada, altas, vestits ab cotas de satí morat
forradas de vellut morat. Acompanyavan a sas
senyorias los magnífichs assessors y noble advocat fiscal del General, que són los doctors mestres Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrrat de Barcelona, y Ramon Sans, subrrogats
// 107r // en assessors, y don Joseph de Cancer y
Prat Senjulià, advocat fiscal del General. Y axí
mateix, los nobles y magnífichs don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y escrivà major, Joseph Nuri de Lana y de Cancer, donsell, racional, Joseph de Catà y Bertran, ciutedà honrrat
de Barcelona, subrrogat en regent los comptes
per Francisco de Marí y Ginovès, principal en
dit offici, per trobar-se est llegítimament impedit y ocupat per rahó de las Corts Generals, don
Francisco Ignasi de Amigant, subrrogat en
exactor, y Pau Lladó y Dalmasas, ciutedà honrrat de Barcelona, defenedor, qui en est acte és
estat precehit dels dits quatra officials mestres
per quant estos havia ell precehit en lo últim
acte. Los quals de filera anaven immediatament
dels assessors y advocat fiscal, ço és, al mitg dit
secretari, a sa mà dreta, dit racional y exactor, y a
mà squerra, dit regent los comptes y defenador,
y també acompanyaven a sas senyorias los demés officials tant de la present casa com y també
los de la casa del General y Bolla, de la present
ciutat, y demés officials del General que estan y
abitan en esta ciutat, tots molt ben vestits, adornats y ataviats ab molt lustrosas galas, conforme
demana la funcció. Ab est acompanyament passaren sas senyorias per la plassa de Sant Jaume,
devant casa de la ciutat, per lo Regomí, carrer
Ample, per devant la Font del Àngel, Encants,
fins al palàcio.

to fet per las Corts Generals lo mateix dia de
ahir. Y dit síndich ha fet relació a sas senyorias
de haver-la entregada y que dit senyor arcabisbe
li havia expressat participàs a sas senyorias que
procurassen que lo bilans se fes ab la major puntualitat possible, y que se anàs embiant de poch
en poch, lo que encontinent de paraula per sas
senyorias és estat // 106r // notificat als magnífichs Joseph Nuri de Lana y de Canser, donsell,
racional del General, Joseph de Catà y Bertran,
ciutedà honrrat de Barcelona, subrrogat en regent los comptes, y a Diego Martines y de foleras, també ciutedà honrrat de Barcelona, ajudant primer de la Escrivania Major, los quals àn
respost que per sa part no faltarian en cumplir a
sa deguda obligació guañant los instants de
temps.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, havent obtinguda hora per medi del verguer, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Joseph de Nuri de Lana y de Cancer,
donsell, han aportat una embaxada en escrits al
il·lustrísim president lo estament militar, congregat en lo refitori del convent de Sant Francesch de frares menors, de la present ciutat, y és
la mateixa embaxada que lo dia de ahir fonch
aportada als il·lustríssims senyors los estaments
eclesiàstich y real, convocats en lo mateix convent per la Cort General que de present celebra
sa magestat en lo present Principat per los mateixos, la qual embaxada se troba cusida en lo
present dietari, també en jornada de ahir. Al
què és estat respost per lo il·lustríssim senyor
president que ell ho proposaria y lo bras premeditaria lo fahedor, segons relació ne han fet a sas
senyorias tornats que són estats a concistori. Y
se adverteix que tant al entrar com al exir són
estats acompañats per dos cavallers y los han fet
estar acentats després del president y dos
col·lectarals, és a saber, lo un a la una part y lo
altra al altra, que se’ls ha donat seria, y que
quant dit senyor president parlava del concistori
sempre deya il·lustríssim concistori.

Y arribats que foren sas // 107v // senyorias allí,
passaren per tres aposentos ab los dits verguers
y massas altes devant, y després entraren en altre
aposento en lo qual estava lo rey, nostre senyor,
acentat ab una cadira molt rica al costat de un
bufet, assistint-lo a la part squerra copiós número de grandes en peus y cuberts, y los dits verguers, encontinent que han vist a sa magestat,
han fet degut acatament abaxant las ditas massas y los senyors deputats se han posat lo un després de altre per orde, y aprés axí mateix los senyors oÿdors de comptes, y aprés los dits
assessors y advocat fiscal, y aprés los dits secretari, racional, regent los comptes, exactor y lo dit
defenedor, també han entrat tots los demés of-

En aquest mateix dia se han continuat las
lluminàrias ab totas aquellas mateixas
circunstàncias y per los motius referits en lo dia
de ahir, sols ab esta difarència, que a la mateixa
hora se disperaren a gastos del General devant
palàcio moltíssimas invensions de foch en lo
ayre, que duraren poch menos de dos horas.

// 106v //

Dijous, a X de nohembre MDCCI. En aquest dia,
a las XI horas del matí, los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Catalunya, aguda
primer hora per son síndich, són anats a besar la
real mà del rey, nostre senyor, y reyna, nostra
senyora, que Déu guarde, aportant bandas de
57

[ 1701 ]

[ 1701 ]

Fe Cathòlica y a la universal monarquia, restant
per sa part eterna la regonexensa y gratitut en
venerar a la real persona de sa magestat per reyna y senyora nostra. Y en demonstració de tant
degut obsequi, suplicavan humilment a sa magestat se dignàs concedir-los sa real mà per a besar-la, en senyal de vassallatje que gustosament
rendian a sa magestat y apreciavan sobra sas vidas. // 109r // E sa magestat los (ha) franquejat
ab molta afabilitat sa real mà, avent-la-y besada
per son orde los senyors deputats y oÿdors, assessors y advocat fiscal, secretari, racional, regent los comptes, exactor, defenedor y los demés officials del General, sacerdots, militars y
gaudints. Y només y després del demuntdit,
fent los deguts acataments, arribaren fins a la
porta y des de allí saludaren a una part a la princessa de Urbino, sa camarera mayor, y a las damas, y a la altra als grandes. Y se partiren tornant-se’n a la present casa de la Deputació ab lo
mateix acompanyament que eran anats, passant
per devant la casa del General, Cambis, Argentaria, plassa del Àngel y Llibrateria. Advertint-se
que la funcció del besamà a la reyna nostra senyora se ha fet en lo mateix modo, forma y cerimonial que se ha referit en la del rey nostre senyor.

ficials que eran sacerdots, militars y gaudints. Y
només estava sa magestat ab molta ceveritat y
compustura, y dits senyors deputats y oÿdors de
comptes, assessors y advocat fiscal, secretari, racional, regent los comptes, exactor, defenedor y
demés officials dalt dits li han anat a besar sa real
mà, quiscun de ells per son orde fent tres reverèncias primer, agenullant-se de un genoll
després de la última, que era en la ocasió que se
li besava sa real mà, y després se’n han tornat
quiscun de ells en lo lloch de ha hont havian
exit per atràs, fent semblants tres reverèncias,
restant a mà dreta de sa magestat, en forma
//108r // de ala, advertint-se que encontinent de
haver fet las tres primeras reverèncias, y antes de
què los demés dalt referits fessen funcció alguna, lo senyor abat don Anton de Planella y
Cruÿlles, deputat eclesiàstich per lo concistori,
ha explicat a sa magestat lo quant gustosos, alegres y contents estavan sas senyorias de la inestimable dicha que lograva lo present Principat vehent-se honrrat y exaltat per haver-se dignat
celebrar en ell son real desposori, del que junt
ab la norabona li donavan las degudas y infinitas
gràcias, de tant senyalat favor, esperant de la divina clamència de tant real y sagrat vincle dilatadíssima y felís succesió, suplicant los honrràs
permetent-los besar sa real mà, concedint-los
també llicència per rendir lo mateix obsequi a la
reyna, nostra senyora.

En aquest mateix dia se han continuat las lluminàrias ab totas aquellas circunstàncias, modo
y forma, y per los mateixos motius que està narrat en lo present dietari als VIII del present y
corrent mes, sols ab esta difarència que en esta
nit, des de la casa del General y Bolla, se ha disperat una grandíssima multitut de invensions de
foch en l’ayre a gastos de la Generalitat, las
quals invensions de foch han durat poch menos
de dos horas.

E sa magestat en effecte los ha respost ab paraulas molt amorosas y de gran favor, manifestant
quant grata y accepta li era estada esta demonstració y concedint ab molt contento y aligria la
llicència se li havia demanada. Y després del demuntdit, fent los deguts acostaments, se despediren de sa magestat y, al ser a la porta de la pessa, han saludat als grandes y passaren luego al
quarto de la reyna, nostra senyora. Y entrant a la
sala de la Audiència, a hont estava sa magestat
acentada en una cadira molt rica sota docer, tenint dos almohadas als peus y tarima, ab la mateixa disposició // 108v // que dalt se ha referit,
tenint sa magestat a la part esquerra de dit docer
la camarera mayor un poch apartada, y després
de ella difarents damas que junt ab dita camarera estaven en peus, y a la part dreta de dit docer
apartats de ella estaven difarents grandes de Espanya en peus y cuberts. Y allí en nom de sas senyorias ha explicat a sa magestat dit senyor deputat eclesiàstich de com celebraven sas
senyorias ab lo més realsat júbilo y contento lo
felís arribo de sa magestat en est Principat, la
colmada ditxa ab què lo havia afavorit la fortuna
en ser lo primer dels dominis de sa magestat de
servir de alfombra a sos reals peus, y que entre
tantas ditxas regonexia per primera lo vèurer-se
condecorat ab sa real boda, de la qual fiavan havian de redundar particulars beneficis a la Santa

Divendres, a XI de nohembre MDCCI. En aquest
dia, lo magnífich Joseph Nuri de // 109v // Lana
y de Canser, donsell, racional del General y present casa, de part de sas senyorias, ha entregat al
il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de
Tarragona, president del il·lustríssim bras eclesiàstich, lo qual de present està congregat en lo
convent de Sant Francesch de frares menors, de
la present ciutat, per la Cort General que actualment celebra lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, un tros de Balans clos y sellat a modo
de lletras de la Real Audiència, ab lo sagell major del General y clos com a carta, ab lo sobraescrit dirigit als il·lustres senyors los tres estaments, eclesiàstichs, militar y real, del present
Principat, convocats en la Cort General, que de
present celebra sa magestat, sellada també ab dit
sagell major. Y axí mateix lo noble don Joseph
de Amigant, exactor del General, per no faltarse al estilo de orde de sas senyorias, ha entregat
a dit senyor arcabisbe de Tarragona lo llibre in58

gestats, que Déu guarde, en la present ciutat
fora per dit Capítol de inestimable aprècio el que
sas senyorias acistissen a ella per lo qual effecte
los convidavan a esta funcció, no podent duptar
de la gran devoció que cordialment professavan
al sant en esta ocasió més que en ninguna ò havian de demostrar. A tot lo què és estat respost
per lo senyor deputat eclesiàstich en veu de sos
companys, dient que al pas que desitjaven servir
a dit molt il·lustre Capítol en cosa de tant de sa
obligació y gust. Al mateix temps los tenia constituhits en lo més viu sentiment lo trobar-se impedits de poder posar en obra lo que tant anhelavan, de conformitat que // 111r // esperant de
dit molt il·lustre Capítol est nou favor de antemano avian acudit ab embaxadas en escrits los
dias vuyt y nou del present mes als il·lustríssims
senyors los tres estaments del present Principat
convocats en la Cort General, a fi de què donassen la lley havian de observar sas senyorias en los
concurssos ab la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, per a què cessassen totas difficultats y
poguessen concòrrer junts, que essent cert que
la excel·lentíssima ciutat no podia faltar en esta
funcció no havent-i pres resolució la cort estava
pendent la consulta, y per consegüent no podian innovar cosa, confiant havian de dèurer a
las grans atencions del dit capítol la grata acceptació dels justos motius los acistian per a tenirlos per legítimament escusats. En quant al cerimonial se obsrvà lo mateix que és de vèurer en
lo present dietari als X de octubre del present
any.

titulat Ferrando Paga, perquè encara que estos
dias passats lo ý havia aportat, no·s volgué acceptar sense lo Balans, conforme del referit ne
han fet relació a sas senyorias.
En aquest mateix dia, a la nit, la Universitat Literària de la present ciutat ha fet ab gran lluÿment una cavalcada ab un solempníssim carro
triunfal en manifestació dela // 110r // gran gust
y contento ab què celebran tots los claustros y
estudiants que en ella cúrsan las reals y felisses
vingudas de las reals magestats dels rey y reyna,
nostres senyors, a est Principat, y sa real boda,
lo qual festín és estat executat ab molt particular
pompa y grandesa.
Dissapta, a XII de nohembre MDCCI. En aquest
dia sas senyorias per medi del síndich del General y present casa han enviat al il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona,
president del il·lustríssim bras eclesiàstich, un
paper de continuació de apuntaments per la
Cort General, que de present se està celebrant
en esta ciutat, y un memorial de agravis clos ab
fil a modo de lletras de la Real Audiència y sellats ab lo sello major de la Escrivania Major de
la present casa y ab cubertas de cartas ab sobraescrits també selladas ab dit sello major, contenint dits sobre escrits als il·lustríssims senyors
los tres estament del principat de Catalunya,
convocats en la Cort General que la sacra, cesària y real magestat de present celebra en esta
ciutat de Barcelona, y diffarents memorials impressos acerca part dels agravis continuats en lo
sobredit memorial conforme del dit ne ha fet
relació a sas senyorias, tornat que és estat dit
síndich en concistori. Y sas senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís en lo present dietari dits dos papers, los
quals són assí cusits y signats de números XXXVI y XXXVII.

En aquest mateix dia sas senyorias han embiat
als il·lustres senyors visitadors de la visita del
General que de present se està fent un recado
per medi del síndich del General, contenint sentian molt lo no haver pogut arbitrar lloch per
dits senyors visitadors en la sala real en los festins de saraus, momeria y torneig que allí en
breu se esperan fer en presència de sas magestats, que Déu guarde, per ocasió de sas reals
vingudas y boda a gastos de la Generalitat, per
quant la sala és petita, gran lo concurs, ocupar
molt puesto de dita sala los camarins, se han
agut de fer //111v // per sas magestats, damas de
la família real, grandes y molts altres, y no podent escusar de convidar als il·lustríssims senyors presidents dels tres brassos de la Cort General.

En aquest mateix dia, a las deu horas // 110v //
de la matinada, los senyors doctor Pere Roig y
Morell, sagristà major y canonge de la Seu de
Barcelona, y doctor Andreu Foix, ardiaca y canonge de dita Seu, havent obtinguda hora per
medi de un sacerdot official de Capítol, han
aportat una embaxada de part del molt il·lustre
Capítol de canonges de dita santa iglésia a sas
senyorias, contenint que dit Capítol lo dia de
demà a la tarda feya professió general, per ocasió de la translació del cos del gloriòs sant Olaguer, canonge, que fou de dita iglésia, bisbe de
Barcelona y juntament arcabisbe de Tarragona,
fill de esta ciutat, y per a què se fes ab tot lo cabal cumpliment, majorment trobant-se sas ma-

En aquest mateix dia, a la tarda, en la iglésia catredal de la present ciutat, a gastos de la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona, durant lo
dia de demà, se han principiat ab grandíssima
solempnitat las festas de la translació del cos de
dit gloriòs sant Olaguer, estant dita iglésia ab
los altars parats y ab grandíssima còpia de llum,
totas las tres naus ab gran número de salamons,

a. a continuació dels memorials transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
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la capella nova del sant y a hont ha de ser transladat dit cos sant molt adornada y il·luminada,
havent-i difarents salamons y en tots moltas velas de sera blanca, los claustros colgats y adornada ab gran lluminària la capella de la Puríssima
Concepció de Maria Santíssima, y ab diffarents
salamons en ells. Han principiat ditas festas ab
un solemníssim Te Deum laudamus, que lo ha
celebrat de puntifical lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona fra don Benet
Sala, acistint en ell ab promenia lo excel·lentíssim concistori dels senyors consellers de la present ciutat. Y se nota que després de haver tocat
a vespras, en demonstració // 112r // de alegria
de tant gran festivitat per molt espay de temps
han tocat totas las campanas de la Seu, y que dit
Te Deum laudamus se ha celebrat en acció de
gràcias a Déu nostre senyor per la felís vinguda
de la reyna nostra senyora, y que en la capella
del sant hi havia música de cordas y fora lo Portal Major de la Seu ab tres catafals ý ha agut música de timbalas, trompetas y menestrils.

blanca y, finalment, és estada una funcció tant
singular y de perticular alegria y júbilo per tot lo
Principat que és sense igual de tota la sentúria
passada.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor don Jaume de Eva y Malla, oÿdor militar
del General del present principat de Catalunya,
de part del molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias, anant ab coche sense insígnias
ni verguers, si sols acompanyat del síndich del
General havent primer obtinguda hora y anant
aquest a la portalera, ha enviat al rey nostre senyor, que Déu guarde, per las festas que la Deputació té previngudas, a gastos del General,
// 113r // los dilluns y dimars pròxims vinents en
la sala real de la present ciutat, vulgarment dita
la sala dels Plets o Borboll, a ocasió de las reals
vingudas de sas magestats en est Principat y ciutat y la real boda, concistint estas, a saber,a lo dilluns en un sarau y momaria a las tardas, y dit senyor oÿdor militar havent precehit tres
reverèncias ha suplicat al rey nostre senyor fos
servit honrar al Principat, assitint en ditas festas
ab la reyna nostra senyora, assigurant lo que per
lo concistori seria esta real honra de inponderable e inestimable aprècio. Al què és estat respost
que estimava la atenció del concistòrio «como a
muy hija de la lealtad cathalana y que con mucho
gusto las favorecería, assistiendo a dichas fiestas
con la reyna a las quatro horas» de la tarda. Y
després de haver-li besat dit senyor oÿdor militar la real mà, en la funcció ha estat arrodillat de
una rodilla, li ha demenat llicència per a poder
suplicar a la reyna nostra senyora sa real acistència en ditas festas, la qual obtinguda després de
fetas per dit senyor oÿdor militar tres cortesias al
tornar-se’n, ha passat al real quarto de la reyna
nostra senyora y li ha suplicat ab lo degut obsequi se dignàs acistir a ditas festas. Y havent-li
respost lo mateix que dalt se ha dit del rey nostre senyor li ha suplicat fos servida honrant-lo
concedint-li la ditxa de besar sa real mà, havent
lograda la qual se és tornat en la present casa de
la diputació, havent precehit al anar y tornar las
mateixas reve- // 113v // rèncias, y en concistori
ha fet relació del sobredit.

En aquest mateix dia, per quant la Universitat
Literària de la present ciutat lo dia de ahir quant
arribà ab la cavalcada y carro triunfal al real palàcio de sas magestats, que és aquell a hont antes
estavan los virreys, era molt tart y sas magestats
estaven ja retirats y havent fet entèndrer fora
molt de son real gust se secundàs dit festin, a la
vetlla ha tornat ha repetir dit festin, havent merescut gratíssima acceptació de sas magestats.
Diumenge, a XIII de nohembre MDCCI. En
aquest dia en la iglésia catedral de la present
ciutat se ha fet ab la ostentació referida en lo dia
de ahir a gastos de la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona la primera festa per ocasió de la translació del cos del gloriós sant Olaguer, canonge y
bisbe que fou de Barcelona y archabisbe de Tarragona, y fill de esta ciutat. Ha celebrat lo offici
de pontifical lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, // 112v // acistint en
ella ab la grandesa acostumada y promenia lo
excel·lentíssim concistori dels senyors consellers
de la present ciutat, havent-i agut un doctíssim
sermó.

En aquest mateix dia, de part de sas senyorias, a
ditas festas és estada convidada la Real Audiència, junt ab los quatre regents del Supremo de
Aragó que·s troban en la present ciutat per
medi del síndich del General, lo qual és anat a
casa del molt reverent cansiller, dient-li que ja
tenia puesto assenyalat en la dita sala real. Ab què
ha respost ho participaria als dits, y que acistirian. Axí mateix, ha convidat al excel·lentíssim
concistori del consell de la present ciutat, insi-

En aquest mateix dia, en la iglésia parroquial de
Santa Maria del Mar, de la present ciutat, las reals magestats del rey, nostre senyor, y reyna,
nostra senyora, que Déu guarde, en lo presbiteri de dita iglésia ab tota pompa y magestat han
oÿt missa cantada de benedicció comulgant en
ella, la ha celebrada de pontifical lo il·lustríssim
y reverendíssim senyor patriarca de las Índias,
acistit de difarents capellans de honor de la real
capella. La iglésia a més de estar adornada de
pedras ricas y preciosas colgadoras, estava il·luminada de un sens número de atxas de sera

a. a continuació ratllat, estas.
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nuant-los tindrian lloch destinat en dita sala. Al
què han respost acistirian ab molt gust. Y, finalment, ha convidat en sas casas als il·lustríssims
senyors tres presidents dels tres il·lustríssims
brassos, que de present se troban convocats en
la Cort General que actualment se celebre, y
són los senyors arcabisba de Tarragona, comta
de Peralada y conseller en cap, ciutedà de la present ciutat, dient-los ja tenian lloch destinat en
dita sala, a hont també entrevindrian sas senyorias. Y han respost sentian no poder acistir per
lo contínuo y indispensable ocupació de las
Corts, conforme del dit ne ha fet relació a sas
senyorias dit síndich.

daven los convents de religiosos, y axí mateix
també los col·legis de notaris públichs, notaris
públichs reals col·legiats, notaris causídichs y
candelers de sera, so és, cada un del seu. Lo
camí que dita professó ha fet respecte del grandíssim concurs de gent que·s troba en la present
ciutat com y també perque vinguès de cara a
palàcio a hont estan sas magestats és el següent:
Al exir de la Seu ha passat per devant lo palau
episcopal, per la casa de la Diputació, casa de la
ciutat, Regomí, carrer Ampla, ço és, encaminar
al Pla de Sant Francesch, carrer de la Marcè,
font del Àngel, per devant Llotja, per casa del
General, per devant de palàcio, per devant la
duana, carrer de la Vidriaria, carrer de Moncada, Boria y plasa del Rey. Sas senyorias han vist
dita professó en lo balcó de las casa del General
y Bolla de la present ciutat, devant de dit palàcio, estant assentats junt ab diferents cavallers y
eclesiàstichs // 115r // y axí mateix difarents officials de la Diputació, eclesiàstichs y militars, ab
banchs y cuberts sens aportar insígnias, ni estar
en forma de concistori. Las reals magestats del
rey, nostre senyor, y reyna, nostra senyora, han
mirat dita professó des de un balcó de dit palàcio. Y se nota que al passar devant de dit balcó
los ganferons, bandera de Santa Eulària y demés
banderas de dita professó feren cortesia a sas
magestats, y que axí mateix tots los tabernagles
en ser al front de dit balcó se’ls posaven de cara.
Y se adverteix que en dita professó general los
blanquers aportaven un gran lleó tot dorat, lo
que no observan sinó en los casos que rey o reyna se troban en la present ciutat.

En aquest mateix dia sas senyorias, per medi de
don Francisco Ignasi de Amigant, han convidat
a ditas festas al il·lustríssim y reverendíssim senyor patriarcha de las Índias, excel·lentíssims senyors comte //114r // de Martín, embaxador del
rey christianíssim al rey nostre senyor, comte de
Palma, duchs de Madina-sidonia, Cessa y Osuna, comtes de Santistevan, y Benevente, y marquesos de Aytona, y Quintana, y als demés
grandes que segueixen la cort y als molt il·lustre
senyor don Antoni de Ubilla, secretari del despaig universal, dient los tenian ja puesto destinat en dita sala, a hont han dit que acisitirian ab
molt gust.
En aquest mateix dia, a més de ser estadas convidades a ditas festas per las senyorias que se’n
cuydaven per part de la Deputació, las excel·lentíssimas senyoras princessa de Brechano, camarera major de la reyna nostra senyora, damas de
sa família real y marquesa de Aytona, també de
part de sas senyorias són estadas convidadas per
medi de dit Amigant a ditas festas. Y han respost
que ab molt gust a·ý acistiran.

En aquest mateix dia, a las nou horas de la nit, y
a gastos de la present ciutat, se disperà devant
de dit palàcio mirant-o sas magestats un gran
castell de foch fet ab gran art y disposició, y
durà una hora llarga.

En aquest mateix dia, a la tarda, se ha fet la professó general, aportant-se en ella baix de tàlem
lo cos de sant Olaguer, de admirable y venerable integritat, vestit de puntifical, ab gran riquesa y ab una caxa de cristall guarnida de plata, y
se adverteix que mentres han durat las suas festas, ha estat dit cos sant en lo altar major de la
Seu. En dita professó general ha·y havia vàrios y
difarents tabernagles ricament adornats, dels
quals se cuydaven las comunitats de capellans y
religiosos, y en la major part de ells se aportaven
imatges de sants cathalans, totas las creus anaven // 114v // adornadas, y en dita professo a·y
acistiren tot lo clero, religions y confrarias. Al
exir de la cathedral, al passar per davant de sas
magestats y al tornar a la Seu els capitulars aportaven dit cos sant, per els carrers a hont ha passat dita provessó ý havia vàrios y diferents altars
ricament disposats y adornats y alguns de ells ab
molt admirables perpectives, dels quals se cuy-

Dilluns, a XIIII de nohembre MDCCI. En aquest
dia, en la iglésia catredal de la present ciutat, a
gastos de la Generalitat, se ha celebrat una solempníssima festa per ocasió de la translació del
cos de sant Olaguer, fill de esta ciutat, bisbe
d’ella y arcabisbe de Tarragona, ab la mateixa
pompa y grandesa que ho féu lo dia de ahir esta
ciutat, y sols ab esta difarència, que en los tres
catafals de música de manestrils, trompetas y
timbalas que·y ha agut al portal // 115v // Major
de dita Seu eran los qui sonaven de la present
casa de la Diputació, aportant lo vestuari de ella,
que és de domàs carmesí y blanch, avent-i en
dits catafals las armas de la Diputació a las velas
de sera blanca, que han cremat en esta festivitat
entre grans y de menos pes són de un número
conciderabilíssim. Y se nota que dita iglésia de sa
galantaria ha retornat a la present casa lo refús
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berts tant los assessors y advocat fiscal com los
dits secretari, racional també estavan cuberts. Al
llevar Déu, a sas senyorias y a tots los officials
se’ls fou donat siris de sera blancha y per quant
la nit antecedent se havia desganat de una rigurosa còlica, lo doctor Joseph Romaguera, canonge de dita santa iglésia y vicari general y official del senyor bisbe, y no essent estat possible
predicar en lo dit offici, a petició del molt il·lustre Capítol, qui per mà de un capitular essent ja
sas senyorias en lo presbiteri los és estat participat, ha desempanyat a dit Romaguera ab gran
energia y repentinament lo pare Francisco
Mora, de la sagrada compañia de Jesús, predicador de sa magestat. Y acabat dit offici, havent
passat també sas senyorias per lo mitg de dit
cor, junt ab los dits officials se han tornat en la
present casa per los mateixos carrers y ab la mateixa pompa que eran anats a la Seu, y a la tarda
ha continuat dita festa ab gran magestat y ab
música de quatra y sinch corts.

que per quan lo molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona lo dia de ahir celebrà
de puntifical, no han pogut lograr sas senyorias
de que lo il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona celebràs de puntifical, y
que un senyor bisbe predicàs, que és la idea que
tenia concebuda sas senyorias temps ha, per a
que dita festa se fes ab lo major lluhiment possible.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
sas senyorias concistorialment aportant las bandas de domàs carmesí ab flors y sarrells de or y
escuts grans de or ab las armas del General,
anant devant los tres verguers ab las massas petitas, per tenir los tres brassos ocupadas las grans,
anant estos ab las cotas de satí morat folradas de
vellut morat y ab sas becas del mateix, anant devant un alguasil ordinari y antes, de dits verguers, y també antes de dits verguers anaven las
trompetas y manestrils de la present casa
// 116r // de la Diputació, ab las cotas y
so(m)breros de domàs carmesí y blanch, que
són la divisa de la present casa, aparien sas senyorias també acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari y escrivà major y
racional. Y se adverteix que lo regent los comptes, exactor y defenedor havian de acistir en esta
funcció, emperò no han pogut per tenir-los sas
senyorias ocupats y empleats en cosas de importància. Anaven primerament los senyors deputats, després los senyors oÿdors, després los
assessors y advocat fiscal y, últimament, lo secretari a mà dreta del racional, y en esta forma
són anats axir lo offici en la iglésia catredal de la
present ciutat, per fer la festa com dalt és dit,
anant a peu y pasant per devant del palau del
bisbe, entrant a dita iglésia, per lo portal Major,
a hont per Jaume Arnaudias, mestre de casas, de
la present casa, ab una gran fuente de plata és
estat donat aygua beneyta a sas senyorias. Y han
passat sas senyorias y dits officials per dins del
cor y són muntats al presbiteri a hont se han
acentat en los banchs de vellut de la part del
evangeli, tenint tots catifa al peus, de la present
casa, que per dit effecta se ha fet aportar allí, y
primerament a la part forana sens donar la mà
dreta a ningú ha estat assentat lo senyor deputat
eclesiàstich, després lo militar, després lo real,
després lo senyor oÿdor eclesiàstich (en esta
funcció no ha acistit lo senyor oÿdor militar per
quant estava ocupat en disposar la sala real per
lo festín de la tarda), després lo real, després los
assessors y advocat // 116v // fiscal y immediadament lo secretari y escrivà major del General y,
últimament, lo racional. Sas senyorias y tots los
demés officials per los celebrants lo offici són
estats cumplimentats en tot y per tot com los
excel·lentíssims consellers de la present ciutat. Y
se adverteix que quant sas senyorias estavan cu-

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari unas letras despatxadas als XIII del corrent per los il·lustríssims
senyors los tres estaments del present Principat,
//117r // convocats en la Cort General que sa sacra, cesària y real magestat del rey, nostre senyor, de present celebra en esta ciutat, acerca fet
del Balans y de una partida de pessas de draps,
sen entèndrer-se pagar segons se diu lo dret de
bolla ab motiu de ser de sa magestat, com de ditas lletras és de vèurer, las quals són assí cusidas
y signadas de número XXXVIII. Segueix-se ditas lletras de la Cort General:
«Losa tres estaments del present principat de
Catalunya, convocats en la Cort General que la
sacra, cesària y real magestat del rey, nostre senyor, de present celebra en la present ciutat de
Barcelona, als il·lustres y fidelíssims senyors deputats del dit Principat, en Barcelona residints.
Salut y Honor. Com fins ara per rahó del Balans
del General que en la present Cort se deu comprovar, vèurer y regonèxer sols se’n sia entregat
lo dia de ahir un plech que segons digué lo racional que·l aportà conté des del any MDCXXVI
fins al de MDCLXIII y un llibre intitulat Fernando
Paga que·ns ha entregat lo exactor de dit General, y en dita part de Balans faltan totas las axidas
del General, y axí mateix no se’ns hage remès
cosa tocant als debitors del General en la forma
especificada, que es mane ésser, com a un dels
punts més principals per averiguar quins dèbits
són cobrables, quins dubtosos y quins perduts,
lo què ni al dit llibre entregat de Fernando Paga
a. les lletres originals es troben intercalades entre els folis 116v117r del trienni 1701-1704.
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se pot averiguar, y se necessita de tenir lo rèlico
de dit Balans fins al estat present ab la referida o
altre major notícia y claredat y altres llibres y papers per la expedició de la present Cort //117v //
que dins breus dias se espera terminar y clòurer,
conforme vos avisàrem ab nostras lletras de data
de quatre del corrent, y axí mateix acerca del
que no participàreu ab carta de data de XXX de
octubre proppassat respecte de haver fet bollar y
haver-se’n aportat de la casa del General una
partida de pessas de draps sens entèndrer pagar
lo dret de bolla ab motiu de ser orde de sa magestat y de haver de servir per vestuari dels soldats de son real exèrcit, sobre lo qual punt se’ns
presentà suplicació per lo arrendatari dels drets
del General y bolla, suplicant-nos provehíssem
de remey oportú y prompte qual lo fet lo demanà y per a acudir a eixa inportància, perquè
legítimament cònstia de la veritat del fet, és menester que·s rèbia informació a instància del
procurador fiscal del General y casa de la Deputació, lo qual se deu rèbrer ab intervenció de un
dels assessors de vostre il·lustres y fidelíssim
concistori; y finalment com hàjau rebut vostra
carta, despatxada segons stil de data de VIII del
corrent, en què se’ns representa persuadir-vos
que los brassos de la present Cort aprovaran
vostra deliberació de XXII de setembre proppassat y la exequució de ella, en orde a las alimarias
que se són fetas per la vinguda a esta ciutat de la
reyna, nostra senyora. La qual carta ab totas las
circunstàncias y modos que en ella se ponderan
se ha tractat y conferit en dits brassos, y devent
participar y fer entèndrer tot lo que // 118r //
acerca ditas cosas se ha deliberat y resolt en dits
brassos, vos diem, encarregam y manam ab tenor de las presents que encontinent que las presents vos seran presentadas nos entregueu o disposeu que se’ns entrèguia lo que falta en dita
part de Balans entregat y lo rèlico fins al estat
present y en particular un memorial dels debitors ab la explicació de la referida qualitat dels
dèbits y lo lluït y pagat dels censals y demés papers que conduhescan a la comprovació de dit
balans y a la bona expedició y conclusió de la
present Cort, y axí mateix que encontinent doneu los ordes necessaris perquè se rèbia devant
de un dels assessors de aqueixa casa de la Deputació a instància del procurador fiscal informació ab la quals conste de la veritat del succehit
en la casa del General en orde a haver fet bollar
y haver-se’n aportat de allí los referits draps sens
voler pagar lo dret de bolla ab los noms y cognoms de las personas entrevingueren en eixa
funcció y demés cirunstàncias del fet, la qual rebuda se’ns remetrà autèntica y no res menys,
vos notificam, diem, encarregam y manam que
executeu y exequutar, cumplir y observar fàssau
en orde a ditas alimarias lo contengut a nostras
primeras lletras acerca aqueix punt despatxadas

y presentadas, attès que no obstant vostra representació se ha per los brassos de la present Cort
deliberat estar y perseverar en sas primeras deliberacions y altres que no se expressan, comminant que fent lo contrari se’ns faria pagar y refer
a la Generalitat de béns propris. E tot lo demés
sobredit fareu y cumplireu sots pena de una
terça de vostres salaris, attès axí convé al benefici públic de la Gene- // 118v // ralitat, altrament
fent lo contrari, lo que no podem persuadir-nos
de vostre gran zel i demés del invers de dita
pena se procehiria segons stil y altrament se trobaria fahedor, en testimoni de las quals cosas
manam despatxar las presents firmadas de mà de
nostres presidents y sagellades ab lo sagell major
de dita Cort. Data en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona, vuy als XIII de nohembre
MDCCI.
Al marquès de Anglasola, conde de Parelada.
De mandato dicti illustri domini marchio de
Anglasola, comitis de Parelada, presidentis illustrissimi stamenti militarii, Joanes Franciscus
Verneda, notarius publicus Barchinone et dicti
stamenti militaris scriba.
Fra Joseph, arzopispo de Tarragona.
De dicti illustrissimi domini archiopiscopi presidentis estamenti eclesiastici, Rafael Albia, notarius publicus Barchinone et dicti estamenti eclesiastici et de eodem mandato, Thomas Riber,
notarius publicus Tarragone, alter ex scribis dicti
illustrissimi stamenti.
Doctor Joseph Company, conceller en cap de
Barcelona.
De dicti illustrissimi domini consiliaris presidentis illustrissimi brachi regali de mandato, Franciscus Cortes, notarius publicus Barchinone, et secretarius illustrissima civitatis Barchinone,
notarius stamenti regali.»
En aquest mateix dia per lo magnífich Joseph
de Nuri de Lana y Canser, donsell, racional del
General, de orde de sas senyorias és estat entregat al il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona, president del il·lustríssim
estament eclesiàstich, convocat en dita Cort
General y en lo monestir de Sant Francesch de
frares menors de la present ciutat, un llibre intitulat «Llibre de conserts dels debitoris del General», segons relació que dit racional ne ha feta
a sas senyorias.
En aquest mateix dia, en la sala Real dels plets
de la present ciutat, a gastos de la // 119r // Generalitat, per a celebrar las reals vingudas de sas
magestats, que Déu guarde, en esta ciutat y
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das, la qual tribuna estava enfront a la de sa magestat, tenint a las espatllas la porta principal de
dita sala Real, la qual estava tancada, y finalment
ab molta especialitat la tribuna y tablado per las
senyoras damas jutgessas a la part sobra la mà
dreta de la tribuna de sas magestats, junt a la valla, ab sis cadiras de vellut carmesí y ab sas cortinas de domàs carmesí ab franjons de or, y en la
mateixa tribuna estava lo consulent y secretari
acentats ab sas cadiras y ab sa taula ab recapte de
escriurer de plata a hont estava també en peus lo
andador de la confraria de Sant Jordi, ab sa cota
de tafatà morat, portant distribuhïdas en lo pit
sinch joyas dels premis, y junt a la mesa un cofre
ab sinquanta parells de guants de olor. Se adverteix que en las tribunas de la Real Audiència,
consellers, damas atapadas y de sas senyorias a·y
havia també ventalls, però espessos, y que tant
sas senyorias com consellers, senyors del Real
Consell y grandes seyan ab banchs.

Principat y real boda, se ha fet un solemníssim
sarau y torneig, en la qual festa se han dignat assistir sas magestats y las damas de sa real família
y camarera major la excel·lentíssima senyora
princesa de Urvino y duquesa de Bretxano, lo
il·lustríssim senyor patriarca de las Índias, los
excel·lentíssims senyors compte de Palma, duch
de Madina-cidonia, cavallarís major, duchs de
Cessa y Osuna, comte de Sant Estevan, del
Consell de Estat, marquesos de Aytona y Quintana, y comte de Benevente, sumiller de corps, y
tots los senyors demés grandes que·s trobaven
en la present ciutat, y axí mateix també de la família real. Estava disposada dita sala en esta forma: se havia format per a sas magestats en la
frente del saló una tribuna ab sa selosias molt
claras, pintadas de color blau y ab diferents
mostras plateadas, la qual tribuna ab las dos que
luego se expressaran tenian de fondo des del últim arch de dita sala fins a ala paret, y de amplària, des de la porteta de dita sala, per la qual se
baixa a la prata del rey, fins a la paret, y costat de
una porta tancada per la qual se entra a la inquisició, mediant un poch de pas que tindria la
amplària de uns sis pams, per a poder-se entrar
per dita porteta petita a dita sala estava dita tribuna elevada de terra cosa de uns vuyt palms,
poch més o menos, adornada ab ri- // 119v // cas
colgaduras y un docer, cadira a mà dreta y una
almohada per lospeus de sa magestat y quatre
almohadas a mà esquerra per a assentar-se la
reyna, nostra senyora, cuberta de alfombras, tot
lo què era propri de sas magestats.

En lo especiós paviment que quedava en forma
de quadrada, se formà una tarima a un costat y
altra, y sobre ella un estrado sobre alfombras
compost de una filera de cadiras junt als tablados y tres fileras iguals de almohadas, del què
també se ha cuydat // 120v // la Diputació per a
totas las senyoras damas que havian de concòrrer, las quals foren convidadas per las senyoras
dona Ignàsia de Magarola y Amigant y dona
Maria de Àger y Eva, la primera, nora del senyor
deputat militar, y la segona, filla del senyor oÿdor militar, per ser los dos víudos. Y las damas
que han acistit en esta funcció han pasat de número de CCC essent estades rebudas per ditas
senyoras y altres que las associavan al Portalet
de Santa Àgata, tant al entrar com al exir, sensa
las que acisitiren a la tribuna atapadas, dita sala
estant hermosíssimament adornada y tant il·luminada que a·y havia quatre rengleras de candeleros de paret plateats ab las armas de la Diputació, que junt ab tres salamons petits de bronse,
de la present casa, que estavan tots tres de rengla y devant de la tribuna de las damas atapadas,
contenian en si vuyt-centas velas de lliura y ab
difarens atxeras proporcionadament posadas,
pintadas de blau y plata, cremavan unas cent atxas. Los senyors de la Real Audiència, consellers, los quals acistiren sens anar vestits de purpunt, y grandes, quant venian, són estats rebuts
per algun concistorial de la Deputació sens insígnia, acompañat de alguns officials, cavallers y
gaudints //121r // de la present casa de la Deputació, los quals respectivament se’n anaven assentar en los dits puestos destinats, un official
militar de la present casa se cuydava de tancar y
obrir la porta de la tribuna de las damas atapadas, la marienda de las dams, comuns y cavallers
ha esta previnguda en las dos salas a hont se juntan los senyors de las dos aulas sivils, los cava-

Ladeavan a esta tribuna altres dos de igual proporció, la de mà dreta tenia alfombras y almohadas del què se havia cuydat la Diputació, y era
per las senyoras damas y demés senyoras de la
família de la reyna, y la de l’altre part, per a dits
senyors patriarca, grandes y demés cavallers de
la família y cort de sa magestat. Y se adverteix
que estas dos tribunas estavan sens selosias y
que per dita porteta de Santa Àgata ab uns
quans grahons de fusta a modo de corredor se
passava a totas ditas tres tribunas, podent-se devallar ab altre con semblat escala de fusta al costat de la porta per a hont se entra a la inquisició.
Anant-se arrimant per la paret se roda després
tota dita sala de tablados molt capassos y ben
composts a hont se muntava ab difarents escalas
ben formadas y tribunas al igual de las referidas,
és a saber, a la mà esquerra per la Real Audiència, y a mà dreta per lo concistori de sas senyorias, assessors, advocat fiscal, quatre officials
mestres y demés officials de la // 120r // Diputació, eclesiàstichs, militars y gaudints. Altra tribuna, per los excel·lentíssims senyors consellers
y officials de casa de la ciutat y al costat de la
porta del palau real, per la qual se entra a dita
sala, altra tribuna y tablado per las damas tapa64

solicitat y justat per sas senyorias és peculiar de
la molt il·lustre confraria de Sant Jordi, que·s
compon de la noblesa catalana antes de referirse lo modo ab què se effectuà, ha aparegut expresar-se los reys, los sinch preciosos premis
que·s destinaren los noms y cognoms de las senyoras jutgessas, y últimament los qui són estats
llur consultent y secretari. Són los reys del torneig de a peu las següents: primo, qualsevol que
al temps de la entrada perdia la pica, no puga
guanyar premi; secundo, que qualsevol que terceant la pica la tindrà de forma que puga arribar
al palanque, encara que la rompe, no vaja per
rompuda; tèrcio, que lo qui tocarà al palenque
antes de donar lo bot de la pica, no puga guanyar
premi; quarto, que lo qui romprà la pica del
guardabras de baix, no li valga per rompuda;
quinto, que qualsevol que romprà la pica enristant-la antes de donar lo bot, no li // 122v // valga per rompuda; sexta, que si judicadas per millors picas las que se rompran més altas y millors
bots, que los jutges tingan concideració al que
ab més brio y ayre las ròmpia; sèptima, que los
jutges otengan que si algú al posar mà a la espasa se embarasa, de forma que haja menester ajuda de padrí, no puga guanyar premi de espasa;
octava, que qualsevol que pèrdia la espasa per
floxedat pròpria o que se le fassa càurer lo contrari, no puga guanyar premi de espasa; nona,
que lo qui tocarà al palenque ab la espasa de
qualsevol manera, no puga guanyar premi de
espasa; X, que qualsevol que tocarà al palenque
ab la mà esquerra antes de pelear o peleant, no
puga guanyar premi de espasa; XI, que sian judicats per millors cops de espasa los que se donaran més alts, més ferms ab més prestesa y millor ayre; XII, que los qui faran càurer la espasa
al enemich, o se la clevaran ab bot de pica o li faran derremar sanch de manera que no puga tornejar, no puga guanyar premi de pica, si ho
haurà fet ab la pica, ni premi de espasa, si ho
haurà fet ab la espasa, si no en cas que son contrari haurà fet lo mateix ab ell o altre perquè en
est cas se judica qui ab més ayre, // 123r // brio y
gallardia ho haurà fet; XIII, que si peleant ab las
espasas no se podran de partir, que los mestres
de camp acudian luego y que estigan obligats
los combatents a obehir sos ordes; XIIII, que
qualsevol que desarmarà ab bot de pica o ab cop
de espasa a son enemich, de forma que no se
puga reperar ab una agujeta de las comunas que
acostuman a portar per est effecte, si serà ab bot
de pica, li val per dos picas rompudas, y si fos ab
la espasa, que los jutges tingan concideració de
anteposar-lo a la igualtat dels demés; XV, qualsevol que donarà més o menos de sinch cops de
espasa, no puga guañar premi. Los sinch preciosos premis que·s destinaren per lo torneig per
sas senyorias foren: primo, per millor pica, un
mírame lindo, compost de diemans ab una creu

llers del torneig se han vestit en la pessa anterior
a las ditas dos salas, sobre las escalas de Santa
Àgata se han posat difarents velas per a que si
acàs plovia o bé la sarena no pogués tocar a sas
magestats en lo temps que estarian desancotxats
la porteta de Santa Àgata per a hont han entrat
sas magestats ha estat coberta fins y atant que
han estat en lo sòlio, per quant després sempre
ha estat tancada, tant a dita porta com y també a
la què per lo palau real se entra a dita sala, han
procurat sas senyorias per obviar qualsevol gènero de desorde que-y assistisen un jutge de
cort, un aguasil ordinari, lo veguer y altres varas
reals, junt ab difarents cavallers, la porta de dita
sala per la qual se entra al palau de la Inquisició
a petició de sas senyorias als reverents pares inquisidors estava oberta, y en un quarto immediat a ella se ha tingut, previngut ab grandíssima
opulència la marienda de tots gèneros de dulces
y ayguas per sas magestats, y finalment en dita
sala no han concorregut sinó personas, dexant
apart eclesiàstichs y la nobleza de molta consideració.
A las quatra horas se han servit sas magestats
// 121v // arribar a dita sala ab sa real comitiva ha
il·lustrar esta festa. Són estats rebuts per sas senyorias anant concistorialment ab las bandas de
domàs carmesí ab flors y sarrell de or ab los escuts grans de or ab las armas del General, ab los
verguers devant ab las massas altas, anant estos
vestits ab cosas de satí morat ab sas becas de vellut morat al peu de las escalas de Santa Àgata,
acompañats sas senyorias dels magnífichs assessors, advocat fiscal del General y dels quatra officials mestres anant immediatament y ab sas
magestats los senyors deputats eclesiàstich y militar y antes de las massas los dalt referits officials. Y en esta forma los han anat obsequiant y
servint fins que se han assentat en lo previngut
solio a hont a las espallas de la reyna, nostra senyora, ha restat la dita princessa de Urbino y
duquessa de Bretxano, sa camarera major, quedant las damas, grandes y demés família real en
las tribunas que se’ls tenian destinadas.
Immediadament se ha principiat lo sarau sonant
differents manestrils y música de corda, estant
los músichs sempre en pus y descuberts. Fonch
comensat y principat ab donya Maria Taresa
// 122r // Dusay y Bru, donsella, per don Vicens
de Magarola y Descallar, fill del senyor diputat
militar, per estar aquest impedit per sa edat y atxaques, després de haver fet tres cortesias a sas
magestats, tragué a dançar a la dama, y se adverteix que tant los cavallers com las damas al comensar y acabar de dançar feyan tres cortesias a
sas magestats. Havent-se prosseguit després en
dansar y ballar difarents dansas y balls, se és comensat lo torneig y per quant és mercial festín
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empresa impressa. Y se nota que se reserva per la
relació que se impirimirà de las festas las divisas,
galas y demés que no se explica en lo present
dietari en esta jornada.

de Sant Esperit pendent; II, per millor espasa,
un mírame lindo guarnit de diemans y rubins ab
semblant creu; III, per més galant, una llamineta de porsellana ab sas primorosas imatges de
richs esmalts ab sos entorns y llas de diemants;
IIII, per millor invensió, una joya de diemants y
rubins y en son sentro un sudari; V, lo premi de
la febla, una creu de diemants de molt fondo.
També sas senyorias han cuydat de prevenir jutges per a distribuhir dits premis, suplicant
// 123v // a sis senyoras damas de les tres classes
de víudas, casadas y donsellas honrassen esta
funcció en dit empleo. Las víudas són estadas
dona Anthònia de Magarola y Semmanat y
dona Margarida Ramona y de Magarolada; casadas, dona Manuela de Bach y de Oms, dona
Ignàsia de Magarola y Amigant; donsellas, dona
Maria de Clariana y de Gualbes y sona Maria de
Franés y de Marimon, restant anomenat per ditas senyoras per son consulent don Francisco de
Sayol y Quarteroni, y per son secretari don Ramon de Codina y Ferreras que de present ho és
del molt il·lustre y fidelíssim concistori.

Seguint los dits mestres de camp lo mateix rumbo que a la primera entrada ab los mateixos acataments y cortesias al temps que saludavan a las
damas de la mà esquerra, se // 124v // adelantàran los quatra padrins de la primera filera a fer
los tres primers acataments a sa magestat, y al
últim també se giraren a obsequiar las damas de
la reyna, y després feren la cortesia a las damas
que estavan en lo estrado sobra mà dreta, y a lo
que feyan la cortesia a alas damas de la altra part,
se adelentaren los padrins de la segon filera a fer
la mateixa serimònia. Y en la mateixaa conformitat tots los demés fins al mantenedor que seguint lo mateix rumbo dels mestres de camp y
los padrins, acompassant los passos al compàs
dels bellichs instruments, se presentà devant del
sòlio de sas magestats, féu sa llevada, batent la
pica a terra, y fent los tres acataments. Al últim
tornà ha recobrar la sua pica, girant-se a obsequiar las damas de la reyna, y després a las damas de mà dreta féu altre llevada ab la cortesia y,
girant-se a l’altra part féu lo mateix, y arribant
de front de las senyoras jutgesas féu altra llevada
ab la cortesia, y saludant després a lo restant de
la sala, se quedà en la plassa a la dreta de la tribuna de sas magestats ab sos quatra padrins. Era
lo matenedor lo il·lustre marquès de Rubí y sos
quatra padrins, lo il·lustre marquès // 125r // de
Coscojuela, don Francisco Junent y de Marimon, don Francisco de Sayol y de Quartaroni, y
don Carlos Fivaller y Torres.

Se ha principiat dit torneig de a peu en esta forma, ço és, que han exit ha desembarasar la plassa ab quatra atambors y altres tants pifanos, vestits ab cotas de domàs carmesí y blanch ab sos
franjons de seda, vestuaris propris de la present
casa de la Diputació, los dos mestres de camps
don Juan de Llupià y de Agulló, espectable portant veus de general governador de Catalunya, y
don Bernat de Aymerich y Cruÿlles, ab sos bastons y bandas encarnadas, los quals a gastos de
la Generalitat se han fet y són divisa de la nobilíssima confraria de Sant Jordi, exint del quarto
a hont se juntan los senyors de las dos salas sivils, ý han entrat // 124r // encaminat per la part
de la mà dreta de la valle, que estava posada en
lo mitg de la sala de ampla, se han posat devant
lo sòlio de sas magestats a hont després de haver
fet tres cortesias, han saludat a las damas de la
reyna, després a las damas del estrado de la part
dreta, seguidament a las damas que estavan assentadas en lo estrado de la part esquerra, y últimament han fet cortesia a las senyoras jutgessas.
Y donant la volta per la altra part de la valle, dexant despejat lo saraho, han arribat a la porta de
la entrada, tornant a exir ab la mateixa vanguàrdia de atambors y pifanos, aportant en son sèguit a tots los padrins dels combatents de quatra
en quatra, conclohent son esquadró los quatre
padrins del mantenedor. Apo(r)tava cada un
del(s) padrins la divisa del combatent que apadrinava lligada en lo bras esquerra, seguias després lo il·lustre marquès de Rubí, mantenedor,
aportant la visera uberta ab una súplica plateada
sobre lo musclo, ab sa adarga en lo bras esquerra y en ella la targa ab sa empresa y un patge ab
una bassina de plata subministrava als padrins la

Plantat en aquell puesto lo mantenedor acercant-se a ell lo marquès de Coscojuela, son primer padrí, prengué sas espasa y targe y la aportà
a las senyoras jutgessas, las quals poch antes de
comensar dit torneig se acentaren en dit son
puesto assistidas de son secretari, per a què regoneguessen si la espasa tenia puntas y fils y per
a què vessen en la targeta la discreció de la empresa. Y juntament muntà dit don Francisco de
Sayol y Quarteroni, també padrí del mantenedor, per assistir a las senyoras jutgesas com a
consulent. Regoneguda la espasa la tornaren al
padrí per restituhir-la al mantenedor y se quedaren ab la targeta per a judicar ab ella a concurs
de las demés la de millor invensió.
Entrà lo primer combatent don Francisco Junyent y de Vergòs, seguint als dos mestres de
camp que ab la mateixa música de pifanos y
atambors ab que entraren la primera vegada

a. afegit al marge esquerre, mateixa.
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Immediadament entrà lo baró de Orcau, associat a sos padrins, los il·lustres don Joseph Agulló y Pinós, general de la artilleria, y lo marquès
de Rupit, y en quant al cerimonial se observà lo
mateix que queda narrat quant //126v // se parlà
del primer combatent.

anavan devant, acompañavan-lo sos dos padrins
don Joan de Copons y Fahó y don Joseph Amat
de Planella y Despalau, aportant la visera oberta
ab sa pica plateada a la mà dreta, reclinada sobre
lo musclo, y en lo bras esquerra sa adarga ab sa
// 125v // empresa, aportava un patge en una assafata de plata petita la empresa impressa, subministrant-la als padrins per a què la repertissen.
Y arribant al mateix compàs de front del real sòlio féu tot lo demés en matèria de acataments y
cortesias que havia observat lo mantenedor,
quedant-se dit combatent ab sos dos padrins a
la altra part de la valle, estant de cara a la dita tribuna de sa magestat y plantant en aquell puesto
lo primer seu padrí en quant a espasa y targe,
observà lo mateix que està dit del mantenedor.
Y se adverteix que lo mateix serimonial uniformament se observà per los demés conbatents.
En aquesta estat tocaren los belliciosos instruments, incinuant lo combat quant lo mantenedor y don Francisco de Junyent combatent alsadas las viseras per sos padrins se posaren en
paratge de combàtrer. Y posats en esta forma feren mútuament entre si mostras de pelear ab las
mateixas picas plateadas y, dexant-las després en
mans dels padrins, entregant-los estos las de
combàtrer ab sas coronas al cap, ab puntas de ferro, comensaren a batallar ab tres llevades, rompent las tres picas entre si y recullint los padrins
// 126r // las ditas coronas. Després de rompudas
las picas, per a entregar-las a las senyoras jutgessas, los anaban successivament subministrant altras enteras y a la última, llantsant-la a terra, ab
uniformitat posaren los dos mà a la espasa y acercant-se a paratge proporcionant, se adonaren
sinch coltelladas en lo alt de las zeladas. Se retirà
lo mantenedor a son puesto ab sos padrins y don
Francisco Junyent ab los seus se retirà també a un
costat de la sala, donant lloch als demés combatents. Hisqué després ha competir don Anton
de Paguera y Aymerich ab sos dos padrins, don
Joseph de Terré y Paguera y don Francisco de
Piñatalli y Aymerich, y en tot se observà lo mateix que ab lo primer combatent.

Don Joseph de Clariana y Gualbes ab sos dos
padrins que eran lo egregi comte de Darnius y
don Pedro de Bach y Cartellà, entrà després a la
palestra, observant-se ab ell en tot com queda
expressat ab lo primer combatent. Seguidament, isqué lo il·lustre marquès de Vilanant,
comte de Robles, aportant per sos dos padrins
al egregi compte de Centelles y don Joseph de
Marimon y Corbera, y executà lo mateix cerimonial que se narra dalt ab lo primer combatent. Y, finalment, és axit per cumpliment de
festín del torneig don Anton de Armangol, baró
de Rocafort. Eran sos dos padrins don Manuel
Llobet y Aluya y don Fèlix de Areny y Vilanova,
y també en totas las etiquetas se ha observat
com en lo primer combatent.
Passaren després tres dels combatents a la part
del mantenedor ab sos padrins y encorporant-se
ab ell y posats de filera feren junts ab altres quatra, dels que havian restat en la altra part de la
valla, la última llevada de la folla, rompent cada
qual recíprocament la pica ab lo seu combatent.
Y llantsant-la en terra ab uniformitat, posaren
tots mà a la espasa, y acostant-se a la distància
convenient, se donaren sinch cops sobre lo alt
de las zeladas, conclohent-se lo combat dels
torneants.
127r

Isqué després don Miquel Pons de Mendoça,
cavaller del hàbit de Sant Joan, ab sos dos padrins, don Feliciano de Sayol y Quarteroni y
don Joseph de Farran y Çarriera, cavallers del
mateix hàbit, observant-se en tot lo que del primer combatent resta referit. Entrà immeditament després lo egregi comte de Çavellà ab sos
dos padrins, don Miquel de Lentorn y Pinós y
don Joan de Pinós, cavaller del hàbit de Sant
Joan, executant-se lo mateix cerimonial que del
primer combatent queda dit.

Per a donar principi a las senyoras jutgessas a
son judici en la distribució dels premis, manaren
tancar la cortina y fent relació lo secretari del
que havia observat en orde al primer premi de
millor pica, y donant després son consell son
consulent, és estat resolt per las senyoras jutgessas que·s donàs a dit il·lustre marquès de Rubí.
Y feta la resolució se ha obert la cortina, y notificat a son primer padrí lo il·lustre marquès de
Coscojuela precehint llicència de la dita
excel·lentíssima senyora princesa de Urcino de
voluntat de dit mantenedor lo presentà a dona
Laura de Castellví, menina de la reyna nostra senyora.
Se ha tornat a tancar la cortina y las senyoras
jutgessas continuant en la distribució del segon
premi de millor espasa y precehint la relació del
secretari y sentir del consulent han deliberat
que·s devia donar al dita don Joseph de Clariana
y Gualbes. Y presa la resolució se ha tornat a
obrir la cortina, y havent-se avisat al dit comte
Darnius son primer padrí se li ha entregat y de
parer de dit don Joseph lo ha presentat dit padrí

a. segueix cancel·lat, mateix dia.
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afortunada dicha per haver expresat sas magestats que sas senyorias y no la real família los assistissen en esta tant real y pomposa funcció, assistint a sas senyorias los magnífichs doctors
missers Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà
honrat de Barcelona, y Ramon Sans, subrotgats
en assessors del General, don Joseph Cancer y
Pratsenjulià //128v //, advocat fiscal del General,
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà major, Joseph Nuri de Lana y de Canser,
racional, don Francisco Ignasi de Amigant, subrogat en executor, y Pau Lladó y Dalmasas,
ciutedà honrat de Barcelona, defenedor, manifestant sas magestats molts contentos del agasajo. Y en demonstració de lo que·s donaven per
satisfets de la finesa de sas senyorias, prengueren
lo que·ls aparagué més de son gust, ensenyant
lo agrado ab què ho rebian, y se adverteix que
lo regent los comptes estava empleat en tot lo
que se offeria per lo que se havia manester en dit
saló.

a dona Josepha de Pinós. Tornaren a tancar la
cortina y passant las senyoras jutgessas a la distribució del tercer premi de més galant, attesas
la relació y sentir de sos ministres, se ha decretat
que espectava al dit egregi compte de Savallà, y
donant avís al dit don Miquel de Lentorn y de
Pinós, son primer padrí se ha posat en las mans,
y de intel·ligència del dit comte fonch entregat
per dit son padrí a don Gayetana de Oms.
127v

Ab lo mateix cerimonial, ditas senyoras jutgesas
ab lo dit informe han judicat que lo quart premi
de millor invensió en la agudesa de la empresa
pertanyia al dit don Francisco de Junyent y de
Vergòs, y havent-se manifestat la resolució al dit
don Joan de Copons y de Fahó, son primer padrí, a qui és estat entregat y per disposició de dit
don Francisco és estat presentat per dit son padrí a dita princesa de Urcino, la qual de ell després ne ha regalat a Dona Josepha de Figuerot,
dama de la reyna.
Últimament, ditas senyoras jutgesas han entrat
ab la mateixa solempnitat a judicar sobre lo
quint premi comunament dit de la folla. Y, oÿts
sobre est assumpte al consulent y secretari, han
acordat devia dar-se al dit baró de Orcau, y notificant-se a son primer padrí dit don Joseph de
Agulló y Pinós, li fonch feta la entrega de dit
premi. Y apreciant-lo lo baró en son nom per
dit son pardrí, és estat presentat a dona Maria
de Rocabertí y Llupià.

Los dits assessors y advocat fiscal y referits officials com a més acostats al concistori se han empleat en la distribució del regalo a las senyoras
camarera mayor, damas de la reyna y demés senyoras de sa real família. Tots los demés officials
de la Diputació, miltars y gaudints de privilegi
militar subministraren lo regalo a tots los grandes, als de la Real Audiència, als senyors consellers y demés títols y cavallers de la família real.
Molts títols y cavallers cathelans se han preciat
també de servir a las // 129r // damas que ocupaven los estados y al restant de la noblesa ab dit
regalo, havent-se’ls antecedentment per part de
sas senyorias expressat fóra molt de sa particular
estimació eix agasajo, lo qual regalo tant en tot
gènero de dulces com en difarens espècies de
ayguas gelades és estat abundantíssim.

Al mateix temps que se celebrava la distribució
de dits premis y se executava sa entrega, se anaren distribuint també las sinquanta dotsenas de
parells de guants de olor entre los dits mestres
de camps, mantenedors, combatents, padrins,
consulents y secretari, quedant-se //128r // també las senyoras jutgesas ab part de ells, participant los uns y altres a les senyoras que·ls pareria,
y estas també a las damas de son cariño. Y dexant las senyoras jutgesas la tribuna, baxaren a
incoporar-se ab las demés que estaven en los estrados ý havian després de continuar lo sarau.

Se ha continuat després lo sarau ab diferents
dansas y balls, y quedant sas magestats molt alegres y contents de esta demonstració, se’n han
tornat a son real palàcio, havent-los acompanyat
sas senyorias des de dit saló fins al capdevall de
la scala de Santa Àgata, ab lo mateix acompañament y cerimonial que al entrar, havent fet sas
senyorias entregar cosa de algunas sinquanta atxas per a què anasen servits sas magestats ab
lluhiment que corresponia a la real y soberana
honra, que tot lo Principat havia rebut de sa real
clemència en esta tan alegra y festiva funcció. Se
adverteix que tant lo mantenedor com tornegants, antecedentment, molts dias se havian ensajat junt ab los padrins en las casas dels dits
mestres de camp, y últimament en la sala gran
de Sant Jordi de la present casa, y que al temps
de combàtrer quant se ha fet lo torneig han
quedat los dos mestres de camp a la part dels

Immediadament de finit dit torneig y las demés
circunstàncias dalt expressadas, sas senyorias feren ostentosa magnanimitat de sa grandesa y de
lo que en si enclou la Generalitat de Catalunya
en pròdiga merienda de tot gènero de dulces y
ayguas geladas, ab què regalaren a sas magestats
y a tota sa real comitiva, ab lo restant de tot lo
noble y lúsit concurs que concurria en dita festa, essent inponderable la liberalitat ab què sas
senyorias gastaren grandiosas summas ab dit refresch y ab la ostentació de casi infinitas fuentas
de plata que serviren en dit empleo. Subministraren dita merienda sas senyorias mateixos a sas
magestats ab lo degut obsequi, logrant esta
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y momeria en la sala Real. Y havent sabut que
seria molt de son real gust y que al punt de las
quatra acistirian, ne ha fet relació a sas senyorias
// 130v // per a què se previnguessan.

combatents, és a saber, lo un a la una part y lo
altre al altre.
Dimars, a XV de nohembre MDCCI. // 129v // En
aquest dia lo magistrat de la Llotja del Mar en
la Seu de la present ciutat ha fet la festa per ocasió de la translació del cos sant del gloriòs sant
Olaguer, essent cònsols los magnífichs don
Joan de Claresvalls y de Llucià, baró de Llorach,
y Joan Galvany, mercader, Francisco Armant y
Joan Cormellas del Puig, mercaders deffenedors. Dita festivitat fonch feta ab molta pompa,
tenint sélebre sermó y havent convidat a ella al
excel·lentíssim concistori dels consellers de la
present ciutat, los quals ab promania y dits cónsols han acistit al offici en lo presbiteri de la Seu.

En aquest mateix dia, de paraula, lo secretari del
despaig universal ha enviat un recado a sas senyorias a las nou horas del matí, contenint que
sa magestat en atenció de estar la reyna, nostra
senyora, ja ab recobrada salut gustava que a la
tarda en la dita sala Real se fes lo dit festín de sarau y momeria que sas senyorias tenian ideat fer
lo dia de ahir a la tarda, al qual acistirian rey y
reyna a las quatra horas de la tarda per a honrar
ab sa real presència aquell. Y que li havia ordenat en son real nom ho participàs a sas senyorias
per a què tinguessen temps de prevenir lo convenient.

En aquest mateix dia la excel·lentíssima senyora
princesa de Urcino y duquessa de Bretxano, camarera major de la reyna, per medi de dos gentilhoms seus, ha participat a sas senyorias serca
de las dotse horas del mitgdia de com la reyna,
nostra senyora, estava un poch indisposta de
mal de cap, per lo què sas magestats no podrian
honrar lo festín de sarau y momaria que esta tarda sas senyorias tenian previngut en la sala Real,
vulgarment dita dels Plets o Borboll, y que lo
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, ja manaria
avisar del dia y hora en què podrian affavorir-lo
ab sa real presència.

En aquest mateix dia celebrà lo molt il·lustre
Capítol de canonges de la santa iglésia de Barcelona ab igual magestat y grandesa que los tres
dias antecedents ý és estat lo últim de las festas
fetas per ocasió de la translació del cos del gloriòs sant Olaguer, fill y bisbe de la present ciutat, ab addicció de dos fileras de siris grossos de
pes quatra lliuras quiscun en tot lo àmbit de dita
iglésia molt consemblentment com se observa
lo dia del Dijous Sant.
En aquest mateix dia, entre las deu y honsa horas del matí, han tingut // 131r // devoció sas
magestats de anar a la Seu y visitar dit sant. Y al
arribar a la porta principal de dita iglésia, ab la
comitiva de damas, grandes, títols y altres cavallers de la real família y cort, són estats rebuts
procecionalment per lo molt il·lustre y reverendíssim senyor fra don Benet Sala, bisbe de Barcelona, molt il·lustre Capítol y clero. Y al entrar
sas magestats, se ha entonat lo Te Deum que
prosseguí la música fins al presbiteri del altar
major, a hont ab la col·lecta pròpria del sant se
ha terminat. Y dit bisbe, vestit de pontifical,
donà a sas magestats la benedicció solemne.
Després, sas magestat han ohit missa en lo mateix altar, sobra la mesa del qual estava lo sant
cos, y la ha dita don Anton Sayol y Quarteroní,
canonge de la mateixa iglésia y capellà de sa magestat, per rahó de son canonicat, intitulat Stator domini regis, y tot lo temps que se ha selebrada se han cantat diffarents lletras. Acabada la
missa, han volgut sas magestat vèurer de més
serca lo cos del gloriòs sant Olaguer y han muntat a la tarima del presbiteri y, junt a la mesa del
altar, han estat un rato mirant y celebrant sa
prodigiosa enteresa. Han baxat després a la capella de Santa Eulària, a hont feta devota oració
al sepulcra de la santa, acompanyats de dits bisbe y Capítol fins a la mateixa porta major de dita
iglésia, se’n han tornat sas magestats ab tota sa

En aquest mateix dia, y encontinent, sas senyorias han enviat lo síndich del // 130r // General y
present casa, a més de ésser-i estat ja a la matinada com acostumava, al real palau de sas magestats per a què coferint-se ab dita princesa de Urcino sabés de ella com ho passava la reyna,
nostra senyora, manifestant-li la penalitat y cuydado ab què·s troban sas senyorias per rahó de
la indisposició de la reyna, nostra senyora, y que
si manava ninguna cosa, sempre estavan sas senyorias posats a sos reals peus per obehir ab
grandíssim gust y promptitut sos reals ordes. Y
després de haver donat dit recado a sa magestat,
dita princesa de Urcino ha tornat resposta dient
que lo que patia sa magestat era mal de cap ocasionat de migraya y de alguna constipació, y que
se trobava alentada, estimant lo cuydado que
sas senyorias tenian de sa salut y que sempre la
trobarian ab propens ànimo per a honrar-los,
com del dit ne ha fet relació a sas senyorias tornat que és estat a concistori dit síndich.
Dimecres, a XVI de nohembre MDCCI. En aquest
dia lo síndich del General, després de haver
procurat a saber sas magestats, que Déu guarde,
com ho passan y tingut notícia que tenian salut,
cumplint en esta atenció tots los dias com acostuma, de part de sas senyorias ha procurat noticiar-se si gustarian que esta tarda se fes lo sarau
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ñent y de Vergós, lo baró de Orcau, lo marquès
de Rubí, don Joan de Pinós, cavaller del àbit de
Sant Joan. // 132v // Y per quant és costum en
semblant festín confirmar los qui han de concórrer en los adornos y galas, se nota que lo color
de tota la gala de las sis senyoras donsellas y de
sos momos eran encarnat y plata, y lo de las sis
casadas ab sos momos era blau y plata.

comitiva a palàcio. Y acabada esta funcció, se
han comensat los officis divinals, celebrant
// 131v // de pontifical dit bisbe, havent-hi agut
cèlebre sermó.
Per la tarde, després de molt solemnes completas, se ha fet una professó molt sumptuosa, en
què ha concorregut dit senyor bisbe vestit de
pontifical, molt il·lustre Capítol y tot lo clero,
los excel·lentíssims consellers ab promenia y la
major part de la noblesa. Se ha executat ab ella
la translació de dit cos sant a la nova capella, que
de tant temps estava previnguda, encara que no
perficionat son retaula per haver-se principiat
de laspes y màrmols molt costosos. Y dit cos
sant és estat posat en la urna de màrmol blanch,
la qual de dintra està folrada de vellut carmesí
ab franges de or, y sobre lo mateix matalassets
de espòliu y almohada de tissó que anava en lo
fèretro. Y després se ha tancat ab uns cristalls y
una rexa dorada que se tanca ab tres claus. De la
qual solemna translació se ha llevat acte per lo
secretari de dit senyor bisbe y escrivà de dit Capítol.
En aquest mateix dia, y a la tarda, a gastos de la
Generalitat y a cuydado y impulsos de sas senyorias, en la sala Real, vulgarment dita de Plets
o Borboll, se ha fet un sumptuosíssim sarau y un
ball anomenat Momaria per a celebrar ab més
veras lo de- // 132r // gut júbilo que ha obtingut
tot lo Principat per ocasió de las reals vingudas y
boda de sas magestats, Déu los guarde. Ha concistit dit ball de momeria en lo següent: són estadas elegidas per sas senyorias dotse damas de
las de major calitat, las sis casadas y las sis donsellas, ab altres tants cavallers de la mateixa graduació, los sis casats y los sis solters. Lasa senyoras donsellas eran dona Maria de Reat y de
Xamar, dona Patronil·la de Lupià y Roger, dona
Gayetana de Oms y Sarriera, dona Francisca
Descallar y Bach, dona Francisca Meca y de
Cardona, dona Eulària de Bournonvila y Eril;
las senyoras casadas eran, la comtessa de Solterra, dona Francisca de Marimon y de Velasco,
dona Isabel de Llupià y de Velasco, dona Maria
de Rocabertí y Llupià, la comtessa de Centellas,
dona Marianna de Llupià y Gelabert. Los senyors momos eran don Anton de Oms y Santapau, de la clau dorada y capità de los guàrdias de
Catalunya, don Salvador de Tamarit y de Vilanova, lo comta de Savalla, lo comta de Solterra,
lo governador de Catalunya don Joan de Llupià
y Agulló, lo marquès de Vilanant comte de Robres; los momos eran don Anton de Sarriera y
de Rocabertí, don Miquel Pons de Mendosa,
cavaller del àbit de Sant Joan, don Francisco Ju-

Disposada dita sala ab lo mateix lluhiment que
dilluns passat, advertint-se que en tot lo seremonial, és a saber, de resibiments, acistència de
comuns y demés, merienda y regalo, y finalment en tot y per tot acceptuat lo del torneig y
sas jutgessas, se ha observat si y conforme està
expresat en lo present dietari dilluns pròxim
passat, y que per los ensaigs de la momeria las
senyoras vingueren molt espàcio de temps a ensanyar-se en la present casa de la Deputació en
las salas de Sant Jordi y dels Reys, a hont de part
de sas senyorias foran regaladas cada dia de merienda, y que totas las damas que acistiren a esta
funcció y a la del dilluns passat anaven vestidas
de color. Y arribats sas magestats a las quatra
horas de la tarda, és estat principiat lo sarau per
la senyora dona Maria Francisca de Marimon y
Velasco, donsella, ab don Vicens de Magarola y
Escallar, fill del senyor deputat militar, per no
haver pogut aquest ni lo senyor oÿdor militar
per sas indisposicions y edat crescuda comensarlo, y fetas algunas danças se ha principiat la momeria.
133r

a. el present llistat apareix a l’original en forma de dues columnes en el mateix foli.

70

Per lo cantó de la part dreta del enfront de dita
sala, a hont estava la tribuna de sas magestat, hisqueren las sis senyoras donsellas, y per la altra
part, los sis cavallers casats, que eran sos momos,
y per lo altre extrem del canto de mà dreta hisqueran las sis senyoras casadas y de la altra part,
los sis cavallers solters, que sos momos anavan
las senyoras donsellas onestament vestidas a
modo de amassonas. Se componia la gala de tela
de plata y encarnat brodada en lo justillo y mànegas. Brillavan diferens líneas de puntas de plata crespadas al ayre ab son petillo de diemans.
Las mànegas a la moda ab sos bollos y contramànegas, tots hermoseats de crespadas puntas petitas ab sas bueltas de las mateixas y los guants. La
vesquinya guarnida ab dos fileras de puntas
grans de plata, crespadas al ayre. Era lo manto de
glassa brillant, guarnit de finas puntas blancas al
ayre. Aportavan-lo agafat ab una rica joya de
diemants sobre lo musclo dret y, donant una ayrosa buelta, venia ha estar agafada sa extramitat
al costat esquerra ab altra joya de diemants ab un
estoch de guardamà dorat, pendent de una rica
sinta. Aportaven sobre lo cap un preciós tocado
a la indiana. Era la composició un rich sírculo
adornat de diemants, del qual muntavan bellas
plomas blancas y encarnadas entretexidas. En-

vessas de a quatra, rodant enllassatas de quatra
en quatra, donant-se la mà; XI, momeria entrellassada de momos ab momas y després de momas ab momas fins a tornar-se’n a son puesto;
XII, paradetas, ballet de atravessa enrera, cambiant-se de puestos; XIII, minovet, ballet que
concisteix en formar un llas al sarau, cambiantse de puesto atravessant-se; XIIII, milagro, que
concisteix, primerament, en formar columna y,
després, donant una buelta momo ab moma
fent travessa y cambiant-se de puesto, se repeteix fins a tornar a son lloch; XV, ballet ab so del
gran duch, formant a modo de serp, entrellassant-se un momo tras una moma, tornant-se’n
després a son puesto; XVI, canyas, que concisteix en dividir-se los momos de las momas, fent
ademan de tirar-se las atxas a modo de alcansias
o canyas, y axò dos vegadas, y la tercera tornantse’n al puesto; XVII y últimament, momaria en
la mateixa forma de la entrada fins a conclòurer,
que concisteix últimament en dos fileras, la qual
va finint fent cortesia de dos en dos al sòlio.

mig del sírculo, brollava una senyalada joya de
diemans, de la qual estava pendent una perla fins
a la maytat del front. Lo cabell //133v // adornat
a la moda, aportant també arrecadas de diemans
y mascarilla negra.
Las sis senyoras casadas anavan puntualment
com las donsellas y sols se diferenciavan en lo
corte de la gala, que era de tissó esmaltat de
blau ab relleus de or, com també las plomas del
sírculo, que eran blavas y blancas. Los sis cavallers conformaven ab lo color de sa gala ab lo
encarnat de sas momas. Anaven vestits calsatirats de glassa brillant ab puntas de plata al ayra.
Las mànegas ab tres ordes de avanillos, que anaven crexent proporcionadament assí a la mà ab
la mateixa guarnició ab sos bollos molt abultats
ab puntas al ayre. Aportaven també son tonalet
ab los mateixos tres ordes de semblants avanillos. Lo manto garbosament terceat des de lo
musclo dret, a hont lo sustentava una joya de
diemants, fins a la sintura de la part esquerra, a
hont semblant joya recullia lo seu remato ab un
rich espadí pendent un brillant bridassó. La
mitja del mateix color ab sabata blanca ab llassos de diemants coronava un tocado a la indiana, de la mateixa forma que lo de las senyoras
momas ab sa perla també al mig del front y la
mascarilla negra y la caballera a la moda. Los sis
cavallers solters ana- //134r // van adornats ab lo
mateix trage, diferenciant-se sols en lo color
que era com lo de las sis senyoras casadas, sas
momas, que era blau y plata. Y se adverteix que
tant las damas com los cavallers aportavan a la
mà dreta una atxeta blanca.

Ha durat est festín lo espay de dos horas llargas.
Y finit, se ha donat la merienda ab la mateixa
abundància y varietat de dulces y ayguas que·s
féu lo dilluns // 135r // pròxim passat. Sas magestats han manifestat a sas senyorias lo mateix
agrado que dit dia de dilluns y lo molt que havian cadat agasajats ab tant extreordinari festín.
Y se adverteix que tot lo temps que durà dita
momaria la música que sonava ditas dansas y ballets era composta de manestrils y la millor música de corda de la present ciutat. Los qui ab
majors aplausos han selebrat tant extrehordinària festa són estats los excel·lentíssims senyors
grandes de España y demés de la família de sa
magestat, puix que discorrent ab ell de la grandesa de dit festín, calificant-lo de summament
magestuós, arribaren a proposar que seria bé
que sa magestat fes decret que reservàs per a las
personas reals sa celabració, de forma que sols
en presència de rey o reyna se pogués fer. Que
és quant se pot dir per a calificar lo molt que fou
aplaudit y de quant apreciable estimació fou sa
grandesa. Y després se continuà lo sarau fins y
atant que a sa magestats los aparagué ser la hora
que devian retirar-se a son real palàcio.

Ab tant gran lluÿment, encaminats ab medits y
graves passos al centro de la sala, y arribant a ell
formant dos lluÿdas fileras, feren lo degut acatament a sas magestats y, comensant la música ha
donar compàs al festín, han dansat las dansas y
ballets ab lo orde que se anirà expressant: I, momeria entrada, que concisteix en formar un llas,
la dama per dedintra y lo cavaller per defora; II,
turdion mudansa, primer lo cavaller y després la
dama; III, entremés de bien querida, cambiantse fent columna, que concisteix en formar dos
líneas iguals prosseguint ab lo mateix rumbo
fins a tornar cada qual a son puesto; IIII, lusinda caragol de mitja travessa, donant volta com
un ball de tres fins a tornar al puesto; V, entrada
de xacaxa, donant voltas a la sala de dos en dos
ab son ballat, que és lo entramès; VI, torneo
tres vegadas, y en la tercera la fuga, que és lo canarí; VII, momeria, en la mateixa conformitat
que la primera vegada; VIII, ayrosa cathalana,
quatra vegadas cambiant de puestos, atravassant-se després y tornant-se’n a son puesto;
VIIII, arcos mudança, lo cavaller primer y després la dama //134v // ab canarí; X, prado ab tra-

Dijous, a XVII de nohembre MDCCI. En aquest
dia lo magnífich Joseph Catà y Bertran, ciutedà
honrat de Barcelona, subrogat en lo offici de regent los comptes del General de Catalunya, ha
entregat al il·lustríssim y reverendíssim senyor
arcabisbe de Tarragona, president del il·lustríssim bras eclesiàstich, y en lo con- // 135v // vent
de Sant Francesch de frares menors de la present ciutat a hont se troba convocat per la Cort
General, dos coderns de Balans, instat per dita
Cort General per ell fets, per lo què toca als lli71
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que se ha observat en altres corts y conforme lo
thenor de las lletras antecedents. Las quals lletras han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
escrivà major del General, las cusís y continuàs
en lo present dietari, las quals són assí cusidas y
signadas de número XXXIX y del thenor següent. Segueix-se ditas lletras:

bres que regenta per son offici closos a modo de
lletras o plica de la Real Audiència també ab fils
y sellat ab lo sello major de la Escrivania Major
de la present casa, dirigit als il·lustríssims senyors los tres estaments, eclesiàstich, militar y
real del present Principat, convocats en la Cort
General que de present celebra sa magestat, y
closos ab cuberta de carta, cellat també ab dit
sagell mayor y ab sobreescrit dirigit als dits tres
estaments.

«Losa tres estaments del present principat de
Catalunya, convocats en la Cort General que la
sacra, cesària y real magestat de present celebre
en la present ciutat de Barcelona, als il·lustres y
fidelíssims senyors deputats del dit Principat en
Barcelona residints. Salut y honor. Com lo no
tenir en la present Cort lo Balans del General ab
las entradas y exidas, deutes y demés requisits y
qualitats que deu estar enterament perficionat
nos inpedesca los més importants negocis que
se offerexen per la prossecució de la cort, en
concideració de las instàncias tenim de sa magestat, Déu lo guarde, de què se conclogue
promp- //137r // tament y que no obstant las letras antesedents que havem remesas no havem
pogut conseguir-o. Per tant, ab thenor de las
presents, vos diem, encarregam y manam que
dins vint-y-quatra horas del punt y hora que las
presents os seran presentadas en avant comptadoras, sots pena de una terça de vostres salaris
aplicador a obs y benefici del General, nos remetiau y entregueu per persona segura lo dit
Balans ab tots los papers y inclusions que sien
manester enterament fins al dia present, segons
lo estil que en alters corts se observa y altrament
conforme lo thenor de las lletras antecedents.
Altrament, fent lo contrari, lo que no·ns persuadim de vostres grans atencions y del que compreneu importa lo cumpliment del sobra referit,
ultra del incurs de dita pena, se procehirà com
de justícia serà trobat fahedor. En testimoni de
las quals cosas manam despatxar las presents,
firmadas de mans nostras presidents y sagelladas
ab lo sagell major de dita cort. Data en lo monestir de Sant Francesch de Barcelona, vuy als
XVII de nohembre de MDCCI.

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich ha tornat en lo armari
del arxiu públich de la present casa de la Deputació, a hont està recòndit lo llibre vulgarment
dit del Ànima, en què estan tots los ensaculats a
deputats y oÿdors, la clau de la caxa y vena a
hont descansa lo íntegro y admirable cos sant de
la gloriosa santa Maria del Socós, del nobilíssim
y insigníssim llinatge de Cervelló, filla de esta
ciutat. La qual urna està en la càmara angelical
de Nostra Senyora de la Mercè, del primer convent de la real y militar orde de Nostra // 136r //
Senyora de la Mercè de radempció de captius,
de la present ciutat. La qual clau fonch entregada per sas senyorias a dit senyor deputat eclesiàstich als VII del corrent y per lo effecte llargament expressat en lo present dietari en dita
jornada. Y se diu que des de dit dia VII fins lo
present, se ha ubert la dita caxa una vegada y
que consta ab acte en poder del secretari de la
present ciutat.
En aquest mateix dia, a la nit, a gastos dels dos
Col·legis de Barbers y Apothecaris de la present
ciutat, devant lo real palau, a hont estan sas magestats, que Déu guarde, y cerca las casas del
General y Bolla, se ha disperat una gran invenció de foch que ha durat molt temps y és estat
un drach, lo que han fet dits col·legis per a solempnisar las reals vingudas y boda.
Divendres, a XVIII de nohembre MDCCI. En
aquest dia, a las deu horas del matí, se han presentat a sas senyorias, trobant-se en la sala del
concistori, unas lletras despedidas als XVII del
present y corrent mes per lo verguer del il·lustríssim bras eclesiàstich, per los il·lustríssims senyors los tres estaments del present principat de
Catalunya, convocats en la Cort General que lo
rey, nostre senyor, que Déu guarde, de present
celebra en la present ciutat, en y ab las quals
se’ls encarrega que dins vint-y-quatra horas del
punt // 136v // que ditas lletras seran presentadas, sots pena de una terça de llurs salaris, fassan
entregar per persona segura lo balans del General ab las entradas y exidas, deutes y demés requisits que deu contenir, per estar perficionat
ab tots los papers y inclusions que sien manester
enterament fins lo dia present, segons lo estil

Marquès de Anglasola, comte de Peralada mandato dicti illustri domini marchionis de Anglesola comitis de perelada Franciscus Verneda, notarius publicus Barchinone et dicti stamenti
militaris scriba. Fra Joseph arçopiscopo de Tarragona, de dicti illustrissimi domini archiopiscopi presidentis mandato Rafael Albià, notarius
publicus Barchinone stamenti eclesiastici alter ex
scribis, Tomas Riber, notarius Barchinone, alter
ex scribis dicti stamenti. Mandato dicti illustri
domini conciliarii presidentis Franciscus Cortes,
notarius publicus et secretariuis excellentissime
a. les lletres originals estan intercalades entre els folis 136v137r del trienni 1701-1704.
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civitatis Barchinone et dicti stamenti regalis scriba».
137v

Barcelona». Y per evitar la prolixitat, se adverteix que ab esta conformitat se deu suposar que
se enviaran a la dita Cort General tots los demés
papers que·s narrarà en lo present dietari haverse embiat allí.

En aquest mateix dia, y encontinent de ésser estadas presentadas las sobraditas lletras a sas senyorias, trobant-se presents en concistori los
magnífichs Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
racional del General, Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en regent
los comptes, y Diego Martines y de Folcràs, ciutedà honrat de Barcelona y ajudant primer de la
Escrivania Major, han ordenat a mi, secretari y
escrivà major del General, los llegís las sobreditas lletras y continuàs en lo present dietari de
com los manavan com en effecte los han manat
que dins vint-y-quatra horas comptadoras de la
present hora en avant, y pena de una terça de
llur salari respective, entregassen a sas senyorias
tots los papers fahents per lo cumpliment de dit
Balans, és a saber, cada un de ells aquells papers
que·ls tocava fer y formar per la incumbència y
obligació de llur offici. A tot lo què han respost
que tenian entès lo que sas senyorias los manavan y que farian lo que·ls fos possible, reservantse lo poder respòndrer a sas senyorias sobre dit
fet, lo què premeditarian. Y axí mateix, entre las
quatra y sinch horas de la tarda, trobant-se present en concistori lo doctor misser Jacintho Salines, subrogat de escrivent ordinari de re regent los comptes, sas senyorias han feta la
mateixa diligència per lo que tocava a son offici
de escrivent ordinari y sots pena de la privació
de subrogació de dit son offici. // 138r // Al què
per dit Salinas és estat respost lo mateix que per
los dalt referits.

En aquest mateix dia, a la nit, a expensas y cuydado del Col·legi de Adroguers // 138v // de la
present ciutat, y serca de las casas del General y
Bolla, se han disperat diferents invensions de
foch per la continuació de celebrar ab molt particular júbilo las reals vingudas y boda de sas
magestats, servint-se honrar dit festín ab sa real
presència.
Dissapta, a XIX de nohembre MDCCI. En aquest
dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y
escrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari una súplica presentada a sas
senyorias per lo magnífich Joseph Nuri de Lana
y de Cancer, donsell, racional del General y present casa, acerca lo fet del Balans demanat per la
Cort General, la qual súplica és assí cusida y signada de número XXXX y del thenor següent.
Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Vuy que
comptam als XVIII del corrent mes de nohembre
MDCCI és estat vostra senyoria il·lustríssima servit ordenar a Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
donsell, racional de la present casa, que dins
XXIIII horas entregàs tot lo que li incumbiria
per rahó de dit offici del treball està fent, del
què trobarà continuat en los llibres de dit offici
concernent al Balans fahedor en las Corts que
de present se estan celebrant en la present ciutat, inseguint en assò lo orde o mandato a vostra senyoria presentat per // 139r // part dels tres
estaments de ditas Corts Generals, a pena de
una terça de dit offici. Per lo què dit racional se
veu precisat dir a vostra senyoria il·lustríssima
breument, referint-se en lo demés en la súplica a
vostra senyoria presentada per dit racional lo dia
VII del corrent que·s troba en lo dietari del corrent trienni, que en dias passats fou entregat al
il·lustríssim bras eclesiàstich tres coderns del
treball fet per dit effecte de part de las entradas
del General y drets de aquell de diffarents triennis. Y ara, junt ab esta, se entrega a vostra senyoria il·lustríssima altres tres coderns del treball fet y continuat des de aleshores fins en lo
mes de agost MDCXXXII del col·lectat per compte del General de la taula de la present ciutat de
Barcelona, com també part dels arrendaments
de dits drets. Esperant dit racional que vostra
senyoria se dignarà dar-se per servit, offerint dit
racional continuar com de facto està continuant

En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, sas senyorias, per medi del síndich del General y present casa, han fet entregar en mans del
il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de
Tarragona, president del il·lustríssim estament
eclesiàstich, y en lo convent de Sant Francesch
de esta ciutat a hont actualment se celebra la
Cort General, la resposta deliberada fer lo dia
present per sas senyorias a las lletras fetas per
dita Cort General als XIII y XVII del present més;
ítem, informació autèntica serca fet de paños;
ítem, un quadern fet per dit de Lana; ítem, un
quadern fet per dit Cathà; y, finalment, un quadern fet per dit Martines. Los quals tots tres
quaderns fan per dit Balans. Totas las quals cosas divididament han anat closas a modo de plica de la Real Audiència, selladas ab lo sagell major de la Escrivania Major ab cubertas a modo
de cartas també selladas ab lo sello major de la
Escrivania Major, ab sobraescrits tant dintra
com fora: «Als il·lustríssims senyors los tres estaments del present principat de Catalunya, convocats en las Corts Generals que la sacra, cesària
y real magestat celebra en la present ciutat de

a. la súplica original està intercalada entre els folis 138v138r del trienni 1701-1704.
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trar en cada una de las portas primerament a dit
senyor patriarca. Y entrats en dita sala del concistori, se són acentats tots sota lo docer, baix
del qual ý havia set cadiras de vellut carmesí, estant acentat a la cadira del mitg dit senyor patriarca de las Índias y a la sua mà dreta los senyors deputats militar y oÿdors eclesiàstich y
real, y després de haver conversat un rato se ha
despedit sa il·lustríssima. Y tot lo concistori lo
ha acompañat fins al cap de la escala, anant los
verguers de devant ab massas altas, havent axit
de la sala del concistori per lo terraplè dels tarongers. Y en lo cap de la escala, sa il·lustríssima
se ha despedit de sas senyorias y han acompanyat
a dit senyor patriarca fins lo replà de la escala
dits assessors y advocat fiscal. Y per los demés
officials de la present casa és estat acompanyat
dit senyor patriarca fins al peu de dita escala.

dit treball per conlòurer aquell en quant lo
temps donarà lloch possible, suplica dit racional
a vostra senyoria il·lustríssima sie de son servey
ordenar al noble escrivà major e o secretari de la
prsent casa continue la present en lo dietari del
corrent trienni perquè en tot temps conste no
haver pogut dit racional càurer en culpa ni
omissió alguna, que ho tindrà a singular gràcia y
mercè de vostra senyoria il·lustríssima. Altissimus, et cetera.
Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional.
Ob die XIX mensis novembris MDCCI in concistorio et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt quod inseratur in dietario currenti.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae».
139v

En aquest mateix dia lo magnífich Francisco
// 140v // de Mari y Ginovès, donsell, regent los
comptes del General y present casa, ha entregat
al il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe
de Tarragona en lo convent de Sant Francesch
de la present ciutat lo últim codern que ha fet
fer y formar lo magnífich Joseph Catà y Bertran,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en dit offici de regent los comptes, per lo Balans instat
per la Cort General, és a saber, per lo que toca a
la incumbència de dit son offici.

En aquest mateix dia, a las X horas del matí, és
vingut en la present casa de la Diputació lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor don Pedro
de Portocarrero y Gusman, patriarca de las
Índias, arcabisbe de Tiro, limoner y capellar
major del rey nostre senyor, que Déu guarde, y
de son consell, a despedir-se de sas senyorias per
quant se partí per la vila de Madrid, cort de sa
magestat, havent-se presa hora. És estat cumplimentat com en altras ocasions que senyors bisbes han vingut en la present casa, y assenyaladament als XVI de juny MDCLXIII y XXIII de mars
MDCC com és de vèurer en dietaris en ditas jornadas, y finalment com a un grande de Espanya
quant torna la visita a sas senyorias, que és en
esta forma: és estat rebut per mi, secretari y escrivà major, y demés officials de la present casa
al capdevalla de la escala, per los magnífichs assessors y advocat fiscal en lo replà de la escala,
per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real al capdemunt de la escala, ab los tres
verguers ab massas altas. Y dit senyor patriarca
anant al mitg de dits senyors oÿdors és entrat en
la capella petita del gloriòs Sant Jordi, a la porta
del qual li és estat donat aygua beneyta a dit senyor patriarca per un sacerdot ab un salpassé. Y
dita capella estava molt ben adornada. Y després
de haver fet un rato de oració, estant ajolonats
tots tres ab almohadas //140r // de vellut carmesí de renglera y dit senyor patriarca al mitg de
dits oÿdors, se són encaminats dits senyors patriarca y oÿdors ab los verguers devant ab massas altas al terraplè dels tarongers. Y a la porta de
la sala dels Reys que hix a dit terraplè aguardavan los il·lustres y fidelíssims senyors deputats
eclesiàstich, militar y real y oÿdor eclesiàstich, y
posant dit senyor patriarca en lo mitg dels senyors deputats y a mà dreta del eclesiàstich, se
són encaminats en la sala del concistori, fent en-

Diumenge, a XX de nohembre MDCCI. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepta, se
és ajuntat lo molt il·lsutre y fidelíssim concistori
de sas senyorias per difarents afers y negocis del
General y per estar junta la Cort General.
Dilluns, a XXI de nohembre MDCCI. En aquest
dia sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor militar del concistori, han ordena
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari una súplica
presentada per lo magnífich Diego Martines y
de Folcràs, ciutedà honrat de Barcelona y ajudant primer de la Escrivania Major, sobre fet del
Balans que // 141r // insta la Cort General, la
qual és assí cusida y signada de número XXXXI
y del thenor següent. Segueix-se dita súplica:
«Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Als XVIII del
corrent mes de nohembre MDCCI fou vostra senyoria servit ordenar a Diego Martines y de
Folcràs, ciutedà honrat de Barcelona, que dins
vint-y-quatra horas entregàs tot lo que si incumbia per rahó del offici de ajudant primer de
la Escrivania Major se troba actualment servint,
concernent al Balans fahedor en las Corts que
a. la súplica original està intercalada entre els folis 140v141r del trienni 1701-1704.
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cehint a dit senyor regent lo senyor deputat
eclesiàstich. Estaven posadas devant la taula que
lo consitori té sota lo docer y arrimadas a dita
taula set cadiras de vaqueta de moscòvia, y se
han acentat en esta forma: és a saber, lo senyor
deputat eclesiàstich en la cadira del mitg y a sa
mà dreta los senyors regents, deputat real y oÿdor militar, y a la mà esquerra del senyor deputat eclesiàstich los senyors deputat militar y oÿdors eclesiàstich y real. Y després de haver-se
despedit, lo dit senyor regent offerint-se en tot
lo que fos de major conveniència de sas senyorias y benefici del present Principat quant se
trobàs en lo dit Supremo Consell de Aragó, y
donadas las gràcias per paraula del dit senyor
deputat eclesiàstich, se despedí dit senyor regent. Y és estat acompanyat per tot lo concistori fins dita porta de la sala dels Reys, que hix al
dit terraplè dels tarongers, y per los dits senyors
oÿdors militar // 142v // y real ab las massas devant fins al cap de la escala, per los magnífichs
assessors y advocat fiscal fins al replà de dita escala, y per los demés officials fins al capdevall de
dita escala.

de present se celebran en la present ciutat, inseguint en assò lo orde o mandato a vostra senyoria presentat per part dels tres estaments de ditas
Corts Generals, a pena de una terça de dit offici.
Per ço, dit Martines se veu precisat dir a vostra
senyoria que té entregat a vostra senyoria los
cnesals de janer, fabrer y mars, y juntament los
salaris dels senyors del Real Consell, salaris a
vostra senyoria y demés officials tant de la present casa com del General y Bolla. Y vuy entrega
a vostra senyoria los censals dels mesos de abril,
maig y juny, esperant dit ajudant primer vostra
senyoria se dignarà dar-se per servit, offerint dit
Martines continuar com de facto està continuant dit treball per conclòurer aquell en quant
lo temps donarà lloch possible. Per ço, suplica
dit Martines a vostra senyoria sia de son servey
ordenar al noble escrivà major e o secretari de la
present casa continue la present en lo dietari del
present trienni, per a què en tot temps conste
no haver //141v // pogut dit ajudant primer càurer en culpa ni omissió alguna, que ho tindrà a
singular gràcia y mercè de vostra senyoria il·lustríssima, officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Martines y de Folcràs».

Dimars, a XXII de nohembre MDCCI. En aquest
dia lo síndich del General ha entregat al il·lustríssim y reverendíssim arcabisbe de Tarragona
en lo convent de Sant Francesch de la present
ciutat, a hont està junta la Cort General, un codern fet fer y formar per lo magnífich Joseph
Nuri de Lana y de Canser, donsell, racional del
General y present casa, per lo fet tocant al Balans que insta la Cort General y per lo que toca
a la incumbència de son càrrech.

En aquest mateix dia lo síndich del General ha
entregat al il·lustríssim y reverendíssim senyor
arcabisbe de Tarragona en lo convent de Sant
Francesch de la present ciutat, a hont està junta
la Cort General, dos coderns fets per lo doctor
misser Jacintho Salines, subrogat en escrivent
ordinari de regent los comptes, y un fet per lo
doctor misser Diego Martines y de Folcràs, ciutedà honrat de Barcelona y ajudant primer de la
Escrivania Major, fahents per lo Balans que insta la Cort General. Y són per lo que incumbeix a
la obligació de llurs officis respective.

En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser Jacintho Salines, subrogat en escrivent ordinari de regent los comptes, ha entregat al dit senyor arcabisbe de Tarragona un codern per ell
fet y format, acerca de dit Balans, y per lo que
toca al offici que ell regenta.

En aquest mateix dia, a las XI horas de la matinada, havent primer obtinguda hora, és vingut
en la present casa de la Diputació lo molt il·lustre senyor don Joan de la Torra, cavaller del àbit
de Montesa y regent del Supremo de Aragó per
lo regne de València, a effecte de despedir-se de
sas senyorias per estar de partida per la cort de
sa magestat, Déu lo guarde. És estat rebut per
mi, secretari y escrivà major del General, y demés officials de la present casa al replà de la escala, per los // 142r // magnífichs assessors y advocat fiscal al capdemunt de la escala y,
encaminant-se per lo terraplè dels tarongers a la
porta de la sala dels Reys, lo han rebut los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real ab
los verguers devant ab massas altas anant al mitg
de dits senyors oÿdors dit senyor regent, y fora
lo cansell de la sala del concistori lo han rebut
los demés il·lustres y fidelíssims senyors concistorials. Y fent-se degudas cortesias, se’n han entrat junts dins la dita sala del concistori pre-

Dimecres, a XXIII de nohembre MDCCI. En
aquest dia lo síndich del General ha entregat al
il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de
Tarragona en lo convent // 143r // de Sant Francesch de la present ciutat, a hont està junta la
Cort General, un codern fet fer y formar per lo
magnífich doctor misser Diego Martines y de
Folcràs, ciutedà honrat de Barcelona y ajudant
primer de la Escrivania Major, per lo fet tocant
al Balans que insta la Cort General y per lo que
té respecte a la obligació de son offici.
En aquest dia han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y escrivà major del General y present
casa, cusís y contiuàs en lo present dietari unas
lletras despedidas per la Cort General, que de
present se celebra, de data de XXII del corrent,
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en las quals se encarrega a sas senyorias donen
los ordes necessaris per a què se rèbia informació sobre haver-se entrat per los portals de esta
ciutat moltas robas y mercaderias sens pagar
dret ab pretext de ser aquellas de la reyna, nostra senyora, sens que ditas robas y mercaderias
se hagen aportat al General. Y que són molts los
fraus que se cometen als drets de la Generalitat
per ocasió que los officials y soldats de la guarnició de la present ciutat donan lloch y permeten que entren de nits las robas y mercaderias,
axí per las murallas com per los portals, com de
ditas lletras és de vèurer, las quals són assí cusidas y signadas de número XXXXII y del thenor
següent. Segueix-se ditas lletras:

il·lustre y fidelíssim concistori de deputats y oÿdors, y se nececítia per dit effecte de que se rèbia informació del sobredit.
Per tant, ab thenor de las presents vos diem, encarregam y manam que encontinent que las
presents vos seran presentadas doneu los ordes
necessaris perquè devant y ab acistència del mateix assessor qui entrevingue en la recepció de la
antecedent y a instància del procurador fiscal
del General y casa de la Deputació, se rèbia informació de tot lo desordre referit y dita informació rebuda sens remetra còpia autèntica de
ella, esperant de vostra gran zel y aplicació que
lo sobredit se executarà y cumplirà ab la puntualitat que se requireix, per poder donar remey
a tant conciderable dany com reporta la Generalitat. En testimoni de las quals cosas manam
despatxar las presents firmadas de mà de nostres
presidents y selladas ab lo sagell major de dita
Cort. Data en lo monestir // 144v // de Sant
Francesch de Barcelona, als XXII de nohembre
de MDCCI.

«Losa tres estaments del present principat de
Catalunya, convocats en la Cort General que la
sacra, //143v // cesària y real magestat de present
celebra en la present ciutat de Barcelona, als
il·lustres y fidelíssim senyors deputats del General del dit Principat, en Barcelona residents.
Com hajam rebut la informació que en eixa casa
y devant de un assessor se ha rebut en quant al
primer punt dels que se’ns representaren ab la
súplica que·ns presentà lo arrendatari dels drets
de General y bolla, contenint lo que succehí en
la casa del General de haver fet bollar y haverse’n aportat sens voler pagar lo dret de bolla
una partida de pessas de draps, ab motiu de ser
orde sa magestat y de haver de servir per vestuari dels soldats del real exèrcit de sa magestat y
haver-se omitit, creyem que per inadvertència o
descuÿt, lo rèbrer-se semblant informació sobre
los demés punts mencionats en la dita suplicació, que concisteixen de haver entrat per los
portals d’esta cuitat moltas robas y mercaderias
sens pagar dret ab lo pretext de ser aquellas de
la reyna, nostra senyora, sens que ditas robas y
mercaderias se hagen aportat al General com és
costum, ni voler que se regoneguessen. Y que
són molt los fraus que se cometen als drets de la
Generalitat per ocasió que los officials y soldats
de la guarnició de la present ciutat donan lloch
y permeten que entren de nits las robas y mercaderias axí per las mu- // 144r // rallas com per los
portals, en tant que lo dia vint-y-vuyt del mes
de octubre pròxim passat, entre las dotsey la
una de la nit, entraren per lo portal de Mar de la
present ciutat trenta-nou càrregas de robas y
mercaderias, per lo qual effecte se obriren las
portas de dit portal. E com las ditas operacions
sian contràrias y destructivas de la bona administració de la col·lecta dels drets de la Generalitat, a la qual devem tant singularment attèndrer
y provehir de remey en cumpliment de nostra
obligació, y de la què incumbeix tant precissa al

Al marquès de Anglesola, conde de Parelada, de
mandato dicti illustrissimi domini presidentis
Joannes Franciscus Verneda, notarius publicus
Barchinone et dicti illustrissimi stamenti militaris scriba. Fra Joseph, arçobispo de Tarragona,
de dicti illustrissimi presidentis mandato Rafael
Albia, notarius publicus Barchinone et estamenti
eclesiastici alter ex scribis, Thomas Riber, notarius publicus Tarragone, alter ex scribis dicti
illustrissimi stamenti. Doctor Joseph de Passis,
conseller en cap de Barcelona, de mandato dicti
domini consiliarii presidentis, Franciscus Cortes,
notarius publicus Barchinone et dicti stamenti
regalis notarius et scriba».
Divendres, a XXV de nohembre MDCCI. En
aquest dia lo síndich del General ha entregat al
il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de
Tarragona en lo convent de Sant Francesch de
la present ciutat, a hont està junta la Cort General, tres coderns fets fer y format per lo doctor
misser Jacintho Salines, subrogat en escrivent
ordinari de regent los comptes, fahents per lo
Balans que insta la Cort General y acerca lo que
corra a cuydado de dit Salines per rahó de dit
offici.
En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
és vingut en la present // 145r // casa de la Diputació lo molt il·lustre senyor don Miquel Jaca,
regent del Consell Supremo de Aragó per lo
regne de Aragó, a despedir-se de sas senyorias.
Y és estat cumplimentat del mateix modo y forma que és de vèurer en lo present dietari als XII
del corrent.

a. la lletra original està intercalada entre els folis 142v-143r
del trienni 1701-1704.
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per lo Balans que insta dita Cort General y per
lo que incumbeix per rahó de son offici.

Dissapte, a XXVI de nohembre MDCCI. En aquest
dia lo síndich del General ha entregat al il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona en lo convent de Sant Francesch de la
present ciutat, a hont està junta la Cort General,
un codern fet fer y format per lo doctor misser
Jacintho Salines, subrogat en escrivent ordinari
de regent los comptes, fahents per lo Balans que
insta la Cort General y per lo que pertany als llibres de son offici. Y axí mateix, los dos últims
coderns fets y formats per lo doctor misser Diego Martines y de Folcràs, ciutedà honrat de
Barcelona y ajudant primer de la Escrivania Major, també fahents per dit Balans y per lo que
toca a dit offici y segons los llibres que ell regenta. Y, últimament, còpia autèntica de una informació rebuda instant lo procurador fiscal del
General sobre lo fet expressat en unas lletras de
la Cort General, que·s troban cusidas y continuadas en lo present dietari als XXIII del present
y corrent mes.
En aquest mateix dia han vingut en la present
casa de la Diputació diffarents // 145v // senyors
grandes de España que han anat servint al rey,
nostre senyor, que Déu guarde, en la jornada
que ha feta venint a honrar ab sa real presència a
esta (ciutat) y Principat, a vèurer y passajar la
present casa y són estats acompanyats per los officials que·s trobaven en ella.

Dimars, a XXIX de nohembre MDCCI. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich és baxat a la casa del General y Bolla
junt ab mi, secretari y escrivà major, y magnífich
racional del General y present casa y al aposento
a hont fa sa residència lo receptor dels fraus, y a
effecte de continuar en inventari los fraus trobats y apresos en lo present y corrent mes de
nohembre. Y se han trobats los infrascfrits y següents: primo, aprehenció feta als III al capità
Salusso de una pessa de tafatà camosat cap-ycua de amplària quatra palms y mitg; ítem, als
IIII, aprehenció feta en lo terme de Badalona
de CVI sachs de favas trobadas en la platja, las
quals descarregava ho havia descarregat un ganguil francès y lo sobrecàrrech era de T. Baderlas,
sastre de Barcelona; ítem, als XXIII, aprehenció
feta a un incògnit trobat en lo carrer dels Escudallers de tres mantos comuns de estam tenyits
a negre.
146v

Diumenge, a XXVII de nohembre MDCCI. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepta, se
és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias per diffarens afers y negocis del
General y per estar congregada la Cort General.
En aquest mateix dia lo síndich del General ha
entregat al il·lustríssim y reverendíssim senyor
arcabisbe de Tarragona en lo convent de Sant
Francesch de la present ciutat, a hont està junta
la Cort General, un codern fet y format per lo
doctor misser Jacintho Salines, subrogat en escrivent ordinari de regent los comptes, fahents
per lo Balans que insta dita Cort General y per
lo que incumbeix a la obligació de llur càrrech.

En aquest mateix dia lo síndich del General ha
entregat al il·lustríssim y reverendíssim senyor
arcabisbe de Tarragona en lo convent de Sant
Francesch de la present ciutat, a hont està junta
la Cort General, dos coderns fets y formats per
lo doctor misser Jacintho Salines, subrogat en
escrivent ordinari de regent los comptes, y tres
coderns fets y formats per lo magnífich Joseph
Nuri de Lana y de Canser, donsell, racional del
General, tots fahents per lo Balans que insta dita
Cort General y acerca lo que contenen los llibres que corran a cuydado dels officis que los
dits respectivament regentan.
Dimecres, als XXX de nohembre MDCCI. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepta, s’és
ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias per negocis y affers del General y
per torbar-se junta la Cort General.
En aquest mateix dia, de orde de sas senyorias,
lo síndich del General ha entregat al il·lustríssim
y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona
en lo convent de Sant Francesch de la present
ciutat, a hont està junta la Cort General, un codern fet y format per lo doctor misser Jacintho
Salines, subrogat en escrivent ordinari de regent
los comptes, fahent per // 147r // lo Balans que
insta dita Cort General y acerca lo que·s conté
en los llibres que corran a cuydado del offici del
dit Salines.

Dilluns, a XXVIII de nohembre MDCCI. En
aquest dia no ha vingut ni acistit en lo molt
il·lustre y fidelíssim concisto- // 146r // ri de sas
senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
militar.
En aquest mateix dia lo síndich del General ha
entregat al il·lustríssim y reverendíssim senyor
arcabisbe de Tarragona en lo convent de Sant
Francesch de la present ciutat, a hont està junta
la Cort General, un codern fet y format per lo
doctor misser Jacintho Salines, subrogat en escrivent ordinari de regent los comptes, fahents

Diumenge, a IIII de desembre MDCCI. En aquest
dia s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no obstant ser festa de
precepta, per ocasió de negocis y affers del Ge77
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y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona
en lo convent de Sant Francesch de la present
ciutat, a hont està junta la Cort General, quatra
coderns fets y formats per lo doctor misser Jacintho Salines, subrogat en escrivent ordinari de
regent los comptes, fahents per lo Balans que
insta dita Cort General y acerca lo que conté en
tots los llibres que per rahó de son offici regenta
y té en son poder dit Salines.

neral y per trobar-se congregada y junta la Cort
General.
Dilluns, a V de desembre MDCCI. En aquest dia
los majorals de la Real Confraria de la Inmaculada Concepció de Maria Santíssima, construhida en los claustros de la Seu de Barcelona, de la
present ciutat, han suplicat a sas senyorias fossen servits ordenar al magnífich regent los
comptes dexàs a dita confraria los salamons, tapissaria, plata y demés de la present casa que se
li offeresca per adorno del octavari, que de pròxim // 147v // se celebrarà en dita Seu a honra y
glòria de dita Puríssima Concepció y a expensas
de dita confraria, com acostuma tots anys. Al
què és estat respost per sas senyorias que ab
molt de gust ho manarian deixar en la conformitat acostumada en los altres anys.

Dimars, a VI de desembre MDCCI. En aquest dia
Joseph Pelegrí, verguer // 148v // de sas senyorias, per trobar-se convalescent de sas passadas
indisposicions, ha tornat a servir personalment
son offici de verguer.
En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser Joseph Fornaguera, subrogat en procurador
fiscal del General, Francisco Texidor, notari
causídich y burgès honrat de Perpinyà, subrogat en ajudant tercer de la Escrivania Major, y
Fermí Vehils, subrogat en verguer de sas senyorias, han partit per la vila de Reus per las causas y
rahons llargament expressadas ab deliberacions
per sas senyorias fetas lo dia de ahir, ab las quals
respectivament són estats subrogats en dits officis junt ab un alguasil.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias, lo doctor en medicina Francisco Fonllonga, mitjensant jurament, ha fet relació de
com a Francisco Torres, notari públic de Barcelona, major de dias, ajudant segon de la Escrivania Major, li han continuat y de present li continuan los mateixos atxaques y indisposicions
expressadas en la última relació per ell feta, de
tal manera que li han impedit y de present li impedeixen la personal servitut y exercici de dit
son offici.

Dimecres, a VII de desembre MDCCI. En aquest
mateix dia lo síndich del General ha aportat de
orde de sas senyorias al il·lustríssim y reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona en lo convent de Sant Francesch de la present ciutat, a
hont està junta la Cort General, quatra coderns
fets y formats per lo doctor misser Jacintho Salines, subrogat en escrivent ordinari de regent los
comptes, fahents per lo Balans que insta dita
Cort General y acerca lo que conté en tots los
llibres que per rahó de son offici regenta y té en
son poder dit Salines.

En aquest mateix dia dit doctor Fontllonga,
mitjanesant jurament, ha fet relació a sas senyorias de com lo noble don Joseph de Amigant,
exactor del General, ha continuat y de present
continua ab los mateixos atxaques y indisposicions expressats en la última relació per ell feta,
de manera que li impedeixen la personal servitut
de dit son offici.

En aquest mateix dia han partit per // 149r // la
ciutat de Vich y allà a hont convinga per a inquirir y fortificar la enquesta fulminada a instància
del procurador fiscal del General contra Sagimon Maymir, sots-batlle de la vila de Taradell, y
altres, en forsa de provisió facto verbo feta als IIII
del corrent en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo magnífich doctor misser Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrrat de Barcelona, subrogat en assessor ordinari
del General, lo magnífich doctor misser Gerònim Martí, subrogat en advocat fiscal, Francisco
de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona,
procurador fiscal, Ignasi Texidor, burgès de la
vila de Perpiñà, subrogat en ajudant tercer de la
Escrivania Major, y Saldoni Maseras, daguer, subrogat en altre dels verguers, junt ab un alguasil,
com més llargament és de vèurer ab differents
deliberacions fetas lo dia de ahir.

En aquest mateix dia dit doctor Fontllonmitjensant jurament, ha fet relació
a sas senyorias de com lo magnífich doctor misser Maurici Rex y Gallart, ciutedà honrat de
Barcelona, assessor ordinari del General y present casa, ha continuat en la indisposició de turbas de cap y demés atxaques des de XXVIII de juliol proppassat fins lo dia de la relació per ell feta
als V de nohembre del corrent any, de forma
que des de dit dia XXVIII de juliol fins dit dia V
de nohembre li han impedit la personal servitut
y exercici de dit son offici. Y que, axí mateix, des
de la última relaicó que té feta fins lo dia present
també per rahó de ditas indisposicions ha estat y
de present se troba impedit de la personal servitut y exercici de dit son offici.
// 148r // ga,

En aquest mateix dia lo síndich del General de
orde de sas senyorias ha entregat al il·lustríssim
78

present dietari per ocasió de estar-se actualment
celebrant la Cort General y per rahó de las festas
a ocasió de las reals vingudas de sas magestats,
que Déu guarde, ý haurà en lo present dietaria
diffarents relacions fetas per diffarents visuradors mecànichs per a omitir escriptura supèrflua, se deu suposar que ditas visuras totas se
hauran fet en lo modo y forma dalt referit.b

Dijous, a VIII de desembre MDCCI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori per
trobar-se congregada la Cort General.
En aquest mateix dia lo síndich del General ha
aportat de orde de sas senyorias al il·lustríssim y
reverendíssim senyor arcabisbe de Tarragona en
lo convent de Sant Francesch de la present ciutat, a hont està junta la Cort General, quatra coderns fets y formats per lo doctor misser Jacintho Salines, subrogat en escrivent ordinari de
regent los comptes, fahents per lo Balans que
insta dita Cort General y són los últims fahedors
per respecte son offici y acerca lo // 149v // que·s
conté en tots los llibres que per rahó de son offici regenta y té en son poder dit Salines.

150v

En aquest mateix dia ha partit per la vila de Mataró Domingo Seguí, courer, subrogat en altre
dels verguers del molt il·lustres y fidelíssim concistori, per lo fi y effecte que fou deliberat per
sas senyorias lo dia de ahir.

En aquest dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta a sas senyorias escrita per la reyna, nostra senyora, la
data de la qual és a X del corrent, ab la qual és
servida manifestar son real agrado las exprecions que en son nom experimentà per medi del
marquès de Villanant en ocasió de son real arrivo, com més llargament de dita real carta és de
vèurer, la qual és assí cusida y signada de número XXXXV y del thenor següent. Segueix-se dita
carta:

Dissapta, a X de desembre MDCCI. En aquest dia
Domingo Seguí, courer, subrogat en altre dels
verguers del molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias, ab deliberació feta als VII del
corrent per anar a la vila de Mataró per lo effecte y ocasió llargament narrats en dita deliberació
y se partí per dita vila als VIII del corrent, lo dia
present és tornat de aquella.

«Lac reyna. Illustres y fidelíssimos diputados.
Hanme sido de particular agrado las expreciones
de vuestro zelo que experimento en vuestra carta
de VIIII del passado, recivida por medio del marqués de Villanant, vuestro diputado, en ocasión
de mi arrivo a esse Principado, y de mi felís casamiento. Y quedando en la más cierta intelligencia del amor y atenciones de essos ministros y de lo
que se interessa su zelo en todo lo que pueda
//151r // tocarme como también al servicio del rey
os ha querido manifestar los correspodientes effectos de mi gratitud y la particularidad con que seréys atendidos de mi propención a honraros y favoreceros en quanto se os offreciere. De Barcelona,
a X de desiembre MDCCI. Yo la reyna. Don Antonio de Ubilla y Medina».

Diumenge, a XI de desembre MDCCI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias per ocasió de trobar-se congregada la
Cort General.
150r

En aquest mateix dia los dits Bonaventura Fornaguera y Joan Pau Pol han entregat a mi, secretari y escrivà major del General y present
casa, dos relacions per ells en escrits fetas y firmadas, en orde a la sobradita visura de la feyna
feta per dit Rigalt, com és de vèurer llargament
en ditas relacions, que són assí cusidas y signadas de números XXXXIII y XXXXIIII.

Dilluns, a XII de desembre MDCCI. En aquest
dia Bonaventura Fornaguera, argenter, elegit y
anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors de comptes del General y present casa y
magnífich racional, Joan Pau Pol, també argenter, de la present ciutat, elegit y anomenat per
Miquel Rigalt, argenter de la present casa, han
prestat lo sòlit y acostumat jurament a Déu
Nostre Senyor y a sos sants quatra Evangelis,
per ells corporalment tocats, en mà y poder de
mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y escrivà major del General, de haver-se bé y llealment en la visura per ells fahedora de la feyna
feta per dit Rigalt per servey de las Corts Generals y servey de la present casa, expressada en
dos comptes en los quals per mi, secretari y escrivà major del dit General y present casa, se
tocà la oblata als nou del present y corrent mes,
estimant y avaluant dita feyna segons Déu y sas
concièncias y segons lo estil y pràctica tenen del
offici de argenter. Y se nota que per quant en lo

En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
en lo present dietari los villancicos que se cantaren als XIIII de nohembre pròxim passat en la
Seu de la present ciutat per ocasió de la festa
que a gastos de la Generalitat dit dia féu per
a. segueix ratllat per ocasió de estar-se actualment.
b. a continuació dos comptes transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
1366.
c. la real carta original està intercalada entre els folis 150v151r del trienni 1701-1704.
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tat jurament a Déu Nostre Senyor y a sos quatra
sans Evangelis, per ells y altre de ells corporalment tocats, en mà y poder de sas senyorias, de
haver-se bé y llealment en la visura fahedora
acerca lo expressat en dits comptes, que per via
directa ni indirecta no tenen interès en lo expressat en dits comptes. Y en aquest mateix dia,
constituhits personalment en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias, mitgensant dit jurament, han fet relació de com los dits
comptes fets per dit Aldabó estan bé, si y conforme en ells se conté, los quals comptes se trobaran en lo llibre de Deliberacions del present y
corrent trienni, lo dia present.

ocasió de la translació del milagrós cos de sant
Olaguer, bisbe de Barcelona y arcabisbe de Tarragona, los quals són assí cusits y signats de número XXXXVI.a
Dimars, a XIII de desembre MDCCI. En aquest
dia no ha intervingut ni vingut en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real per restar desganat. Y se adverteix que no se’n faltarà
altra nota fins y atant que torne en concistori.
En aquest mateix dia, no obstant ésser dia feriat, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias per negocis y affers
graves de la Generalitat, y especialment per trobar-se junta la Cort General.

En aquest mateix dia Miquel Martorell y Joan
Grau, pintors de la present ciutat, experts anomenats de paraula per sas senyorias per a visurar
un compte de feyna feta per Joseph Vinyalls,
pintor, també de la present ciutat, concistint en
haver pinat lo dit arch triumfal, han jurat en mà
y poder de sas senyorias, de haver-se bé y llealment en la visura fahedora de la feyna feta y expressada de pintor en dit compte, a Nostre Senyor Déu y a sos quatre sans Evangelis, per ells
y altre de ells corporalment tocats, y que per via
// 152v // directa ni indirecta no tenen interès algun ab dita feyna. Y lo mateix dia, constituhits
personalment en lo concistori de sas senyorias,
mitgensant dit jurament, han fet relació de com
estava bé dit compte donat per dit Vinyalls, si y
conforme en ell se conté, y que dita feyna val lo
que ell narra. Lo qual compte se trobarà lo dia
present en lo dit llibre de Deliberacions del corrent trienni.

Dimecres, a XIIII de desembre MDCCI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo // 151v //
concistori de sas senyorias, lo doctor en medicina Francisco Fontllonga, mitjensant jurament,
ha fet relació de com Joseph Pelegrí, altre dels
verguers, ha estat impedit dels atxaques refferits
en la última relació per ell feta fins lo dia V del
corrent del exercici y personal servitut de dit offici, de forma que des de dit dia V en avant està
apto per servir-lo.
En aquest mateix dia dit Fontllonga ha fet ab la
mateixa conformitat relatió de com Joseph
Moyà, andador de la confraria de Sant Jordi, ha
estat impedit de la personal servitut y exercici de
dit son offici des de la última relació per ell feta
fins lo dia XIII del corrent mes, y que des de dit
dia deu servir dit son offici.

Dissapta, a XVII de desembre MDCCI. En aquest
dia, a las X horas del matí, havent obtinguda
hora per medi de un verguer, los senyors don
Ramon de Codina y Ferreras y Joseph Nuri de
Lana y de Cançer, donsell, són anats de part de
sas senyorias a palàcio a cumplimentar al molt
il·lustre senyor don Antoni de Ubilla, del Concell de sa magestat y son secretari en lo despaig
universal, a fi de saber de sa senyoria lo que se
estilava en Madrid fer-se per los comuns en las
ocasions de Pasquas de Nadal y quant los reys
cumplan anys, perquè com lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, als XIX del corrent feya
anys y las Pasquas de Nadal són serca, desitja// 153r // va lo concistori no faltar a ninguna demonstració que pogués acreditar lo contínuo
obsequi ab què desitjava sempre lo concistori
manifestar sa innata y incontrestable lealtat. Y
que ja que constava a sa senyoria de que lo concistori havia midit sas operacions per lo nivell de
sa gran y acertada sensura, que per ço de nou li
suplicava pogués déurer a son gran sentir lo favor de son lusiment y desempeño en estas ocasions. E lo dit senyor don Anthon de Ubilla ha

Divendres, a XVI de desembre MDCCI. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real ha
tornat en concistori trobant-se ja convalescut
de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia Joseph Bassós y Geroni
Escarabatxeras, mestres fusters, anomenats per
experts de paraula per sas senyorias per a visurar
dos comptes de feyna feta per Joan Aldabó, fuster de la present casa, ço és, lo un de la fusta
gastà per lo arch triunfal se féu en lo portal de la
Dressana per la entrada del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, que fou als dos de octubre
pròxim passat, y lo altre // 152r // per la fusta se
gastà en la sala Real per los saraus, torneig y
momeria, que a gastos de la Generalitat los dies
XIIII y XVI de nohembre pròxim passat se feren
en dita sala en demonstració de alegria y celebració de las reals vingudas del rey, nostre senyor, en lo present Principat y ciutat, han presa. les nadales originals, impreses, estan intercalades entre els
folis 150v-151r del trienni 1701-1704
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lo noble don Joseph de Canser y Pratsenjulià,
advocat fiscal del General, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà major, Joseph
de Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona,
subrogat en regent los comptes, y lo síndich del
General. Y lo molt il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich en nom de sas senyorias ha
donat la enorabona a sa magestat de cumplir
anys lo dia present, del què ha manifestat ésser
molt de son real agrado esta funcció y demostració, y tant sas senyorias com los officials referits han besat la real mà a sa magestat. Y després
de haver obtinguda llicència del rey, nostre senyor, han passat al quarto de la reyna, nostra senyora, y també han donat a sa magestat la enorabona de cumplir anys lo dia present lo rey,
nostre senyor, y després, tant sas senyorias com
los dits officials han besat sa real mà. Y se nota
que en esta funcció tant en las cortesias y reverèncias com en lo puesto sas senyorias y dits
officials han observat las mateixas seremònias
que·s troban en lo present dietari als X de nohembre pròxim passat, sols ab esta differència
que la reyna, nostra senyora, en esta funcció estava en peus.

respost que en la vila de Madrit per los anys del
rey, nostre senyor, y reynas no feyan los comuns
ninguna demonstració y que per las Pasquas de
Nadal lo dia de Sant Esteva a la tarda los consells per sa antiguedat van a donar las Pasquas a
sa magestat y després a la reyna, besant-los sas
reals mans. Y que procuraria saber del rey, nostre senyor, si gustava que lo concistori de la Deputació lo obsequiàs tant en lo dia que faria
anys com y tanbé per las pròximas Pasquas de
Nadal. Y que de tot avisaria al concistori, offerint-se molt proponío en tot lo que fos de son
major agrado, de tot lo què ne han fet relació en
concistori tornats que són estats dits de Codina
y de Lana.
Diumenge, a XVIII de desembre MDCCI. En
aquest dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no obstant ésser
dia de festa de precepte, a ocasió de estar congregada la Cort General y per affers y negocis
graves de la Generalitat.
153v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias, lo síndich del General ha fet relació de
com havent-lo enviat a ssercar lo dia present lo
senyor don Antoni de Ubilla y Medina, secretari
del despaig universal, li havia incinuat de com en
resposta de lo que lo dia de ahir per medi de dos
cavallers li havia fet entèndrer lo concistori, li
participàs devia posar en la concideració de sas
senyorias seria molt del real gust de sa magestat,
que Déu guarde, lo dia de demà que fa anys se
posàs a sos reals peus per donar-li la enorabona,
besant sa real mà y la de la reyna, nostra senyora.

Dimars, a XX de desembre MDCCI. // 154v // En
aquest dia no ha vingut ni acistit en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, acompanyats sas senyorias dels officials de la present casa y de la del
General y Bolla són anats a fer la regonexensa
general per las botigas de la present ciutat y altres parts, com se acostuma fer quiscun any.

Dilluns, a XIX de desembre MDCCI. En aquest
dia no ha acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias per ser absent lo molt
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y en dit nom comissari
y delegat apostòlich elegit y anomenat per la
santedat de Clement setè de felís recordació ab
butlla especial dada en Roma als XVII de las calendas de agost MDXXIIII y ab facultat en dita
butlla atribuhida ha subdelegat al doctor Salvador Albareda, prevere y beneficiat de la Seu de
Gerona, y al reverent Ramon Falió, prevere y
beneficiat de la vila de Castelló de Ampúrias, a
effecte de que cada hú de ells respective puga regonèixer qualsevols casas eclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y convents de relgiosos
y religiosas, regulars y seculars. Als quals subdelegats lo dia present los són estadas despedidas
lletras de subdelegació en la forma acostumada
ab ple poder de comminar y publicar sensuras
contra // 155r // qualsevols personas tant eclesiàsticas com seculars.

En aquest mateix dia sas senyorias concistorialment a las XI horas del matí, aguda primer hora
per son síndich, són anats a besar la real mà al
rey, nostre senyor, y reyna, nostra senyora, que
Déu guarde, aportant bandas de domàs carmesí
ab flors y sarrells de or, ab escuts de or grans ab
las armas del General sobra ditas bandas, ab coche de quatra mulas, acistint-los un alguasil ordinari y los tres verguers del General //154r // ab
las massas petitas, per tenir las grans la Cort General, vestits ab cotas de satí morat aforradas de
vellut morat y ab becas de vellut morat, ab un
coche de dos mulas devant, acompanyant a sas
senyorias ab un cotxe de dos mulas que subseguia al del concistori lso magnífichs doctors
missersa y Ramon Sans, subrogats en assessors,

Dimecres, a XXI de desembre MDCCI. En aquest
dia no ha vingut ni assistit en lo molt il·lustre y

a. afegit al marge esquerre del foli Joseph ... Rovira.
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fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor militar per trobar-se indispost.

putat local, de tal manera que li ha impedit y impedeix al dit Alaix lo servir dit son offici de escrivent ordinari del racional de la casa de la Deputació del General del principat de Catalunya, de
les quals relacions llargament consta ab acte rebut en poder de Pau de Rosses, notari públic de
dita ciutat de Tortosa, lo corrent any». De quibus omnibus et singulis sic ut predicit actis dictus
Josephus Gregorius Alaix petiit et requisivit instrumentum confici sibique et aliis, cuja intersit
dari, tradi et liberari per me dictum et infrascriptum notarium et scribam ad habendum de
presentis memoriam in futurum. Que fuerunt
acta Dertusae sub anno, die, mense et loco presentis, presente me dicto et infrascripto notario et
scriba, et presentibus etiam testibus suprascriptis
ad praemissa vocatis et specialiter assumptis.

En aquest mateix dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no
obstant ésser feste de precepte, per trobar-se la
Cort General convocada, y per affers y negocis
graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un acte rebut
en poder de Pau de Rosses, notari públic de
Tortosa, als XVII del corrent mes de desembre,
del qual apar com en virtut de relació feta mitgensant jurament per lo doctor en medicina Joseph Mehich, en mà y poder del magnífich deputat local de dita ciutat, com la indisposició de
Joseph Gregori Alaix, escrivent ordinari del racional de la present casa, ha continuat y continua de la mateixa conformitat contenguda en
altres relacions, de tal manera que li ha impedit
y impedia lo servir dit son offici, com més llargament és de vèurer de dit acte que és assí cusit
y signat de número XXXXVII y del thenor següent. Segueix-se dit acte:

Sig+num Pauli de Rossas, civis civitatis Dertusae, apostolica et regia ac ejusdem civitatis auctoritatibus notarii publici ac scribae concistorii Deputationis localis iamdictae civitatis et ejus
collectae, qui praemissis unacum praenominatis
testibus interfuit eaque aliam manu scribere fecit
ac requisitus clausit».
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y en dit nom comissari
delegat apostòlich, elegit y anomenat per la santedat de Clement setè, de felís recordació, ab butlla special dada en // 156v // Roma als XVII de las
calendas de agost MDXXIIII y ab facultat en dita
butlla atribuhida, ha subdelegat al reverent Pau
Benages, prevere beneficiat de la santa iglésia matrapolitana de Tarragona, a effecte de que puga
regonéixer qualsevols casas eclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y convents de religiosas y
religiosos, regulars y seculars. Al qual subdelegat
lo dia present li són estadas despedidas lletras de
subdelegació en la forma acostumada ab ple poder de comminar y publicar sensuras contra qualsevols personas tant eclesiàsticas com seculars.

«Noverinta universi quod anno a Nativitate
die vero XVII mensis desembris intitulata, presente et ad hec vocato, requisito atque rogato me Paulo de Rosses, cive Dertuse, apostolica et regia ac ipsius civitatis
auctoritatibus notario publico et scriba magnifici
concistorii domus Generalis Dertusae et ejus collectae infrascripto, et presentibus etiam nobili
don Francisco de Abaria, Dertuse populato, et
magnifico Gaspare Barrachert, utriusque jure
doctore, Dertuse cive, pro testibus ad infrascriptam vocatis et specialiter assumptis, constitutus
personaliter magnificus Josephus Melich, medicinae doctor, in dicta civitate Dertuse populatus,
coram et ante presentiam magnifici Geronimi
de Pinyana et Galvany, civis honorati Barchinone, Dertuse populati, deputati localis domus Generalis dictae civitatis et ejus collecte, personaliter
reperti, et existentiae in quadam aula domorum
suae propriae habitationis scitarum in vico vulgo
dicto del portal de la Rosa, et medio juramento
per ipsum extrajudicialiter ad Dominum Deum
et ejus sancta quatuor Evangelia, manibus suis
corporaliter tacta, prestito in manu et posse dicti
magnifici deputati localis retulit et fecit relationem sequentem: «com la indispossició de mossèn
Joseph Gregori Alaix ha continuat y continua ab
la mateixa conformitat contengude en altres relacions //156r // per mi fetas, en poder de dit de// 155v // Domini MDCCI,

En aquest mateix dia han enviat sas senyorias
per medi del síndich del General y present casa
al molt il·lustre senyor don Antoni de Ubilla y
Medina, del Consell de sa magestat y son secretari en lo despaig universal, la proposició de
subjectes per la proprietat per lo offici de escrivent ordinari de la Escrivania Major de la present casa, lo qual de present vaca per mort del
noble don Joan Vivet. Lo qual memorial és assí
cusit y signat de número XXXXVI. Y se nota
que sas senyorias han fet la dita proposició inseguint lo vot y parer donat de paraula per los
magnífichs assessors y noble advocat fiscal del
General presents ena // 157r // concistori al fer-

a. l’acte original està intercalat entre els folis 154v-155r del
trienni 1701-1704.

a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1366.
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guers, ni ostentació // 158r // alguna, ans bé privadament, y sols acompanyats del síndich del
General y anant ab un cotxe de dos mulas y dit
síndich a la portalera, són anats al real palau. Y
allí han expressat al excel·lentíssim senyor
compte de Benevente, sumiller de corps de sa
magestat, que Déu guarde, lo just y inponderable desconsuelo ab què·s troba lo concistori per
rahó de la desgana del rey, nostre senyor, y que
aquell no faltaria per sa part en deprecar a Deú,
Nostre Senyor, fos servit per sa infinita clemència tornar la salut a sa magestat, que tant desitjava aquest Principat convenia a la universal monarquia y que tant havia de manester lo
concistori. Y que fos servit certificar a sa magestat que si ab sanch de sas venas pogués lo concistori retornar-li la salut, encontinent la dedicarian ab molt gust, a fi de què sa magestat
estigués bo prest, assegurant-o que en lo que se
offerís de son real servey y agrado los trobaria
molt propencionadament promptes per a ocupar-se gustosament en ells. Al dit senyor comte
de Benavente és estat servit respòndrer que:
«daría parte al rey del buen, fino y leal proceder
del concistorio». Y havent-se entrat dintra a participar-ho a sa magestat, en ser axit, ha dit: «que
su magestad le mandava dezir que dava muchas
gracias al concistorio del cuydado con que atendía a su salud y que no dudava que, a depender
de su arbitrio, no le havía de durar la enfer// 158v // medad ni un instante y que gracias a
Dios lo passava mejor y que fiava en su divina clemencia le daría presto salut para honrar y favorecer a vassallos que tant sabían merecerlo en su
servicio». Y després, lo síndich ha passat al quarto de la reyna, nostra senyora, a saber de sa salud com acostumava tots los dias, conforme tornats que són estats en concistori ne han fet
relació a sas senyorias.

se dita proposició, havent consentit a ella lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
Dijous, a XXII de desembre MDCCI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, lo magnífich síndich del General ha fet relació a sas senyorias de com haventse conferit lo dia present de orde de sas senyorias com acostuma tots los dias en lo palau reial,
a hont estan las magestats del rey, nostre senyor, que Déu guarde, y reyna, sa real consort,
se li ha dit que lo rey, nostre senyor, estava indispost.
En aquest mateix dia, havent obtinguda hora
per medi de un verguer a las onse horas del
matí, lo noble don Ramon de Codina y Ferreras, en nom de sas senyorias, se ha conferit ab lo
molt il·lustre senyor don Antoni de Ubilla y
Medina, del Consell de sa magestat y son secretari en lo despaig universal, a fi de consultar ab
sa senyoria com se deuria aportar lo molt il·lustre y fidelíssim concistori durant la enfermedat
de sa magestat, respecte que en la present casa
de centúries no·s trobaven exemplars de que
quant los reys horavan a est Principat y ciutat ab
sa real presència, hagen estats desganats, y si per
las Pasquas de Nadal pròxim vinent li basarian
sa real mà. Al què és estat servit respòndrer-li
que li apareixia que en demonstració de la gran
llealtat cathalana dos concistorials privadament
podrian cada dia anar a saber de la salut del rey,
nostre senyor, demanant-o al sumiller de corps,
y que lo anar lo concis- // 157v // tori a donar-li
las bonas Pasquas dependiria de si estaria bo o
no sa magestat. Y que estant-o, no duptava gustaria de est obsequi, restant sert seria molt de
son agrado la demonstració de que dos concistorials anassen a saber del estat de sa desgana,
conforme del referit ne ha fet relació tornat que
és estat en concistori dit de Codina.

Dissapte, a XXIIII de desembre MDCCI. En
aquest dia los il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor reals són anats a saber com ho
passa lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, de
sa desgana y han fet la funcció com ahir és notat
en lo present dietari. Y han sabut ho passava millor y lo síndich ha passat com ahir a saber de la
salut de la reyna, nostra senyora.

En aquest mateix dia han tornat en la present
ciutat lo magnífich doctor misser Joseph Fornaguera, subrogat en procurador fiscal del General, Francisco Texidor, notari causídich y burgès
honrat de Perpinyà, subrogat en ajudant tercer
de la Escrivania Major, y Fermí Vehils, subrogat
en verguer de sas senyorias, junt ab un alguasil
des de la vila de Reus, per a hont se partiren a VI
del corrent per las causas y rahons expressadas
en lo present dietari en dita jornada.

En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari dos lletras despedidas per los il·lustríssims senyors los tres estaments de la Cort General, que actualment
està celebrant lo rey // 159r //, nostre senyor, en
la present ciutat, de data de XX y XXII del present
mes de desembre, las quals foren presentadas a
sas senyorias dit dia XXII a la nit per lo verguer
del il·lustríssim estament eclesiàstich, encarregant-se a sas senyorias ab las ditas lletres de XX

En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar ha tornat a concistori estant
convalescut de la pesada indisposició.
Divendres, a XXIII de desembre MDCCI. En
aquest dia los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y real, sens insígnias ni ver83
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de què no provehescan una taula vacant que és
del General de la ciutat de Urgell y ab las altres
de XXII que no fassen terna ni proposen subjectes a sa magestat per la provisió del offici de altre dels escrivents ordinaris de la Escrivania Major. Las quals lletras són assí cusidas y signadas
de números XXXXIX y L, y del thenor següent.
Segueix-se ditas lletras:

de vostre //160r // zel y atencions que us acisteixen que promptament lo contengut en las presents tindrà sa deguda execució. Altrament, fent
lo contrari, lo que no podem persuadir-nos, se
procehirà com de justícia serà trobat fahedor.
En testimoni de las quals cosas, manam despatxar las presents, firmades per nostres presidents
y sagelladas ab lo sagell major de la present
Cort. Data en lo monestir de Sant Francesch,
de la present ciutat de Barcelona, vuy als XX de
desembre del any de la Nativitat de Nostre Senyor Jesuchrist MDCCI.

«Losa tres estaments convocats en la Cort General que la sacra, cesària y real magestat del rey,
nostre senyor, que Déu lo guarde, de present
celebra en la present ciutat als il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors del General del
dit Principat y a son noble escrivà major. Salut y
honor. Per quant és molt cert y constant que
mentres se troba uberta la cort y los tres il·lustríssims brassos convocats resideix en dits brassos tot lo poder y jurisdicció que altrament
quant dits brassos no estan convocats en corts
és delegada als senyors diputats com ha procuradors de la cort; y axí quant la cort està uberta
toca als il·lustríssims brassos lo provehir aquells
officis que en dit temps vaca la provisió dels
quals en altre temps tocaria als senyors deputats; y vacant com vaca de present una de las dos
taulas del General y bolla de la col·lecta de Urgell per haver mort pendent la present Cort Fèlix Pelgrí, altre dels taulers en dita col·lecta, han
deliberat, per ço, conformes //159v // los tres estaments passar a fer la provisió de dit offici en
persona digna e idónea y en favor de ella los
despaigs necessaris. Y havent tingut alguna intel·ligència que los senyors diputats haurian fet
alguns procehiments concernents a dita provisió o entendrian fer-los, lo que seria en notable
prejudici de la cort, per tant, ab thenor de las
presents, vos diem, encarregam y manam que
no provehigau ni fassau procehiments ni diligència alguna per donar a provehir la dita taula. Y en cas se hagués fet la dita provisió o nominació de persona o altres qualsevols
procehiments, totas las ditas cosas ordenareu
que se aborreu, casseu, anul·leu y revoqueu. Y
de haver-o aborrat, cassat, anul·lat y revocat,
certioreu als brassos de la present Cort dins coranta-vuyt horas des del punt y hora que las presents leltras vos seran presentadas en havant
comptadoras, sots pena en cas de contrafacció
de una terça de vostra salari per quiscun de vosaltres pagadora, aplicadora a la Generalitat, y
sots la mateixa pena a vos dit noble escrivà major,
vos diem encarregam y manam que no rebieu ni
continueu deliberació ni altres actes y despaigs
tocants a la provisió de dita taula, en cas aquella
entenguessen fer dits senyors deputats y oÿdors,
encara que per aquells vos fos ordenat, esperant

Fra Joseph, arçopiscopo de Tarragona. El marquès de Anglasola, conde de Paralada. Felix Boneu, conseller en cap. De mandato dicti illustri
domini archiepiscopi, presidentis, Rafael Albia,
notarius publicus Barchinone, illustrissimi estamenti eclesiastici alter ex scribis dicti illustri stamenti eclesiastici. De mandato dicti illustri domini marchionis de Anglasola, presidentis,
Joannes Franciscus Verneda, notarius publicus
Barchinone et stamentis militaris scriba. De
mandato dicti illustri domini conciliarii, presidentis, Franciscus Cortes, notarius publicus Barchinone et dicti stamenti regalis scriba»
«Losa tres estaments convocats en la Cort General que la sacra, cesària y real magestat del rey,
nostre senyor, que Déu lo guarde, de present
celebra en la present ciutat als il·lustres y fide// 160v // líssims senyors deputats y oÿdores del
General del dit Principat y a son noble escrivà
major. Salut y honor. Havent precentit que dits
senyors diputats y ohidors de comptes del General pendent la present Cort haurian fet algunas provisions de officis de la casa de la Diputació
y General del present Principat y que haurian fet
o pretendrian fer terna proposant subjectes a sa
magestat per la provisió del offici de altre dels
escrivents ordinaris de la Escrivania Major de
dita casa de la Deputació, que vaca per mort de
don Joan Vivet, tot lo què resulta en evident y
notori prejudici dels il·lustríssims brassos de la
present Cort, a qui toca mentres se troban convocats en ella privative a dits senyors diputats y
oÿdors, als quals sols competeixen las provisions
y nominacions per dits officis aprés de finida la
cort, com a procuradors de aquella. Y lo voler
alterar en aqueix fet és directament usurpar lo
dret y jurisdicció dels il·lustríssims brassos, axí
que estos quedan precisats en precisats en provehir de remey oportú. Per tant, havent precehit deliberació de conformitat, ab thenor de
las presents, vos diem, encarregam y manam
que no fassau terna ni proposeu subjectes a sa
magestat per la provisió del dit offici de altre

a. l’original d’aquesta lletra està intercalat entre els folis
158v-159r del trienni 1701-1704.

a. l’original d’aquesta lletra està intercalat entre els folis
158v-159r del trienni 1701-1704.
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Diumenge, a XXV de desembre MDCCI. En
aquest dia los il·lustres y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor real són anats a saber com
ho passava sa magestat, que Déu guarde, en la
mateixa formalitat que és de vèurer en lo present dietari als XXIII del corrent, y lo síndich del
General també ha passat al quarto de la reyna,
nostra senyora, a saber //162r // de la salut, conforme dit dia XXIII, y dits senyors concistorials
han antès que lo rey, nostre senyor, ho passava
millor.

dels escrivents ordinaris de la Escrivania Major
de la Deputació, ni provehigau a proposar, ni
altrament entremetiau ni fasseu actes, procehïments o diligèncias algunas tocants a provisions
de qualsevols // 161r // officis que vaquen, hagen vacat o vacaran durant la present Cort. Y si
alguns actes, diligèncias o procehïments haureu
fets, los delineraeu, caseu, revoqueu y anul·leu,
y de haver-o borrat, revocat, cassat y anul·lat,
cercioreu als il·lustríssims brassos de la present
Cort ab certificatòria de la Escrivania Major
dins coranta-vuyt horas precisas y peremptòrias,
des de la presentació de las presents en avant
comptadoras, y també diem y manam a vos, dit
noble escrivà major, que no continueu y permetiau que sien continuadas deliberacions, actes ni
procehïments alguns de dits senyors deputats y
oÿdors tocants y concernents a ditas provisions
de officis y proposicions de personas o ternas
per aquells. Attès axí, en dits brassos és estat deliberat, sots pena en cas de contrafacció de una
terça de vostra salari, que imposam a quiscú de
dits concistorials y escrivà major per cada vegada que·s contrafarà al contengut a las presents
irremisiblement exigidora, a obs y benefici de la
Generalitat aplicadora, esperant de vostra zel y
attencions que us acisteixen que lo contengut
en las presents tindrà sa deguda y puntual execució. Altrament, fent lo contrari, lo que no·ns
persuadim, se procehirà en la execució de dita
pena y demés que de dret y justícia se trobarà fahedor. En testimoni de las quals cosas, manam
despatxar las presents, firmadas per nostres presidents y sagelladas sagelladas ab lo sagell major
de la present Cort. Data en lo monestir de Sant
Francesch, de la present ciutat de Barcelona,
vuy als XXII de desembre del any de la Nativitat
de Nostre Senyor Jesuchrist MDCCI.
161v

Dilluns, a XXVI de desembre MDCCI. En aquest
dia s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no obstant ésser dia de
festa de precepte, per affers y negocis graves de
la Generalitat. Y especialment per trobar-se
congregada la Cort General.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors militar y real, de part de sas senyorias, són anats a saber com ho passa sa magestat, Déu lo guarde, de sa desgana y lo síndich del General a saber de la reyna, nostra
senyora. Y se ha fet la funcció com és notada en
lo present dietari als XXIII del corrent, y dits senyors concistorials han entès que lo rey, nostre
senyor, havia passat bona nit y se trobava millorat, encara que sa desgana era una tercianeta.
Dimars, a XXVII de desembre MDCCI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias per negocis y affers graves de la Generalitat. Y especialment per trobar-se congregada
la Cort General.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat y oÿdor reals y lo síndich
// 162v // del General són anats, ço és, aquells a
saber com ho passava lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, y aquests de la salut de la reyna,
nostra senyora. Se ha fet la funcció com als XXIII
del present mes se troba notat en aquest dietari,
y dits senyors concistorials han entès que la magestat del rey, nostre senyor, ho passava millor.

Fra Joseph, arçopiscopo de Tarragona. El marquès de Anglasola, conde de Paralada. Felix Boneu, conseller en cap. De mandato dicti illustri
domini archiepiscopi, presidentis, Rafael Albia,
notarius publicus Barchinone, illustrissimi estamenti eclesiastici alter ex scribis dicti illustri stamenti eclesiastici. De mandato dicti illustri domini marchionis de Anglasola, presidentis,
Joannes Franciscus Verneda, notarius publicus
Barchinone et stamentis militaris scriba. De
mandato dicti illustri domini conciliarii, presidentis, Franciscus Cortes, notarius publicus Barchinone et dicti stamenti regalis scriba».

En aquest mateix dia són tornats de la ciutat de
Vich, per a hont se havian partit als VII del corrent y per los negocis llargament expressats en
aquest dietari dit dia, los magnífichs doctor misser Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrat
de Barcelona, subrogat en assessor ordinari del
General, Gerònim Martí, subrogat en advocat
fiscal, Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà
honrat de Barcelona, procurador fiscal del General, Ignasi Texidor, burgès de la vila de Perpinyà, subrogat en ajudant tercer de la Escrivania
Major, y Saldoni Maseras, daguer, subrogat en
verguer, junt ab un alguasil.

En aquest mateix dia lo síndich del General, a las
quatra horas de la tarda, de orde de sas senyorias,
ha aportat al il·lustríssim y reverendíssim senyor
arcabisbe de Tarragona en lo convent de Sant
Francesch de la present ciuat, a hont està junta la
Cort General, la resposta del·liberada per sas senyorias lo dia present acerca ditas lletras.
85
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vint-y-sis canas tres palms vayeta divuytena capy-cua ab un plom ab una creu de santa Eulària a
cada part sens armas del General; ítem, una cana
un pam burell; ítem, sis canas quatra palms xemellot escur ordinari; ítem, una cana sinch
palms filadís y seda y cotí viat; ítem, onse ca//164r // nas dos palms tafetà negra entre dobles
de tres palms; ítem, vuyt canas un palm, tela viada blanca y negra; ítem, tres canas dos palms,
tela viada blanca y negra; ítem, set canas sis
palms, tela viada blanca y negra; ítem, tres
palms tele de olmo; ítem, dos palms cambrahina; ítem, dos canas dos palms tela cambrahina;
ítem, sinch canas quatra palms, tela Sant Joan;
ítem, una cana cotonina blanca de Malta; ítem,
tres canas teles de luda; ítem, divuyt canas tres
palms, tela blava de Alexandria; ítem, dos canas
set palms, blahuet de tres palms; ítem, quatra
canas quatre palms, blauhet de tres plans; ítem,
set palms, blahuet de tres palms; ítem, set parells de mitjas, fil de seró; ítem, vint lliuras cefrà
de la terra».

Dimecres, a XXVIII de desembre MDCCI. En
aquest dia, no obstant ésser festa de precepta, se
és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyoriasa per negocis y affers graves del
General y per estar congregada la Cort General.
163r

En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat y oÿdor reals són anats a saber
com ho passava lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, y lo síndich del General a saber com ho
passava la reyna, nostra senyora. Esta funcció se
ha fet conforme és de vèurer en lo present dietari als XXIII del corrent y present mes, y dits senyors concistorials han entès que la magestat
del rey, nostre senyor, ho passava millor.
Dijous, a XXIX de desembre MDCCI. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich és baxat a la casa del General y Bolla,
junt ab mi, secretari y escrivà major, y magnífich
racional del General y present casa, y en lo aposento a hont fa sa residència lo receptor dels
fraus y a effecte de continuar en inventari los
fraus trobats y apresos en lo present y corrent
mes de desembre, y se han trobat los infrascrits
y següents: primo, als V de desembre, aprehenció feta en casa de Joan Gargas, sastre, a la plassa del Call, de set trossos bombosí de tir setanta-tres canes set palms; ítem, quatra canas
quatra palms roba de pel de camell, color de
siervo; ítem, sinch palms tripa de vellut negra;
ítem, als VI, aprehenció feta en casa Joan Bessa,
caballarayre, de nació francés, en lo carrer de la
Mercè, de dos parells mitjas de estam encarnadas y endrapadas; ítem, als VII, aprehenció feta
en casa Joan // 163v // Colom, sombrarer, al carrer dels Sombrarers, de tres canas estameñoa
escotina negra; ítem, vint lliuras de fil blanch
encarnat ab una coxinera; ítem, als XXIIII, aprehenció feta a la plassa de la Llana de una pessa
blauhet cap-y-cua a una dona no volgué dir son
nom.

En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat y oÿdor reals són anats a ssaber
com ho passava lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, de sa indisposició, y després lo síndich
del General per a saber de la salut de la reyna,
nostra senyora. Y esta funcció se ha fet com és
de vèurer en lo present dietari als XXIII del corrent. Y dits senyors concistorials han entès del
senyor sumiller de corps de com lo rey, nostre
senyor, havia passat més mala nit que las antecedents, emperò que a las deu horas de la matinada ho passava suficientment bé.
En aquest mateix dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no
obstant ésser die feriat, per negocis y affers graves de la Generalitat y, especialment, per trobarse congregada la Cort General.
164v

Denunciació feta en la present casa de la Deputació:
«Denunciació feta per Isidro Bosch, notari causídich, com a procurador de Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la Generalitat, als X del corrent feta a Miquel Marsal, negociant, de la vila
de Reus, archabisbat de Tarragona, són los següents: primo, tres canas un pam xamallot vert
fogajat; ítem, quatra canas sis palms de drap borell; ítem, nou canas dos palms estameña de
Aragó; ítem, tres canas set palms de cordellats
encarnats de Aragó, color de oliva; ítem, nou
canas sis palms estamenya verda de Aragó; ítem,

Divendres, a XXX de desembre MDCCI. En
aquest dia los il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor reals són anats a ssaber com ho
passava lo rey, nostre senyor, que Déu guarde,
de sa indisposició, y després lo síndich del General per a saber de la salut de la reyna, nostra
senyora. Y esta funcció se ha fet conforme és de
vèurer en lo dietari present als XXIII de aquest
mes. Y los dits senyors concistorials han entès
del excel·lentíssim senyor comta de Benevente
de com sa magestat continua ab la millor.
En aquest mateix dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no
obstant ésser die feriat, per negocis y affers graves de la Generalitat y, especialment, per estar
congregada la Cort General.

a. segueix ratllat no obstant ésser festa de precepta.
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Dissapta, a XXXI de desembre MDCCI. En aquest
dia los il·lustres y fidelíssims senyors deputat y
oÿdor reals són anats a ssaber com ho passa lo
rey, nostre senyor, que Déu guarde, y després lo
síndich del General per a saber de la salut de la
reyna, nostra senyora. Y se ha fet la funcció com
és de vèurer en lo present dietari als XXIII del corrent. Y dits senyors concistorials han entès del
senyor sumiller //165r // de corps de com sa magestat continauva ab la millora.

tallà, guarda ordinària de la Bolla, li continua y
han continuat las mateixas indisposicions y atxaques mencionats en la última relació que féu a
sas senyorias, de tal manera que li han impedit y
impedeixen la personal servitut y exercici de dit
son offici.
166r

En aquest mateix dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no
obstant ésser festa de precepta, per negocis y affers graves de la Generalitat y, especialment, per
trobar-se congregada la Cort General.

En aquest mateix dia dit doctor Fontllonga ha
fet relació a sas senyorias de com Jacintho Alabau, guarda ordinària del General, ha continuat
y continua ab las mateixas indisposicions y atxaques mencionadas en la última relació per ell
feta, de tal manera que li han impedit y impedeixen la personal servitut y exercici de dit son
offici.
En aquest mateix dia dit doctor Fontllonga ha
fet relació a sas senyorias de com Joseph Pelegrí,
altre dels verguers del molt il·lustre y fidelíssim
concistori, està actualment impedit en lo llit de
febre contínua y una eresipora en la cama ab unas
llagas, lo què li impedeix de present la actual y
personal servitut y exercici de dit son offici.

Diumenge, a I de janer MDCCII. En aquest dia
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor reals són anats a ssaber com ho passava lo
rey, nostre senyor, que Déu guarde, de sa indisposició, y lo síndich del General per a saber de
la salut de la reyna, nostra senyora. Se ha fet la
funcció com als als XXIII de desembre pròxim
passat és de vèurer en lo present dietari dit dia.
Y dits senyors concistorials han entès del senyor
sumiller de corps de com sa magestat havia tingut bona nit, que lo dia present havia pres una
purgueta y que li havia obrat quatra vegadas
molt suaument, y que ho passava molt millor.

En aquest mateix dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no
obstant ésser feriat, per negocis y affers graves
de la Generalitat y, singularment, per trobar-se
congregada la Cort General.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors deputats militar y real són anats a saber
com ho passava lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, per rahó de sa desgana, y lo síndich del
General de la salut de la reyna, nostra senyora.
Se ha fet la funcció com als XXXIII de desembre pròxim passat és de vèurer en lo present dietari. Y dits senyors concistorials àn antès del senyor sumiller de corps que sa magestat ho passava millor.

En aquest mateix dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no
obstant ésser festa de precepta, per negocis y affers graves de la Generalitat y, especialment, per
trobar-se congregada la Cort General.
Dilluns, a II de janer MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo // 165v // concistori de sas senyorias, lo doctor en medicina
Francisco Fontllonga, mitgensant jurament, ha
fet relació de com Joseph Rafart, credenser del
General, està en una indisposició de effecte de
cap, lo qual li té impedida la total memòra, per
lo qual li impedeix lo actual exercici de son offici, continuant en dita indisposició des de esta
part de molt temps y, particularment, des de la
última relació fins la diada present. Per lo què
està legítimament impedit de servir dit offici.

Dimars, a III de janer MDCCII. En aquest dia se
és ajuntat lo molt il·lustre y fi- // 166v // delíssim
concistori de sas senyorias, no obstant ésser feriat, per negocis y affers graves de la Generalitat
y, singularment, per trobar-se congregada la
Cort General.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat y oÿdor reals són anats a saber
com ho passava lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, per rahó de sa desgana y lo síndich del
General de la salut de la reyna, nostra senyora.
Se ha fet la funcció com als XXIII de desembre
passat és de vèurer en lo present dietari. Y dits
senyors concistorials han entès del excel·lentíssim senyor comta de Benevente que sa magestat, havent-se llevat lo dia de ahir, li havia agafat
un fret a las sis horas de la tarda que·l havia obligat a posar-se al llit y que havia passat suficient-

En aquest mateix dia dit doctor Fontllonga ha
fet relació de com lo doctor Ignasi Juliol, albaraner de la Bolla, continua y ha continuat en los
mateixos atxaques y indisposicions referidas en
la última relació per ell feta, de forma que li han
impedit y de present impedeixen la personal servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia dit doctor Fontllonga ha
fet consemblant relació de com a Gaspar Pon87
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ment bona nit, y que ho passava lo dia present
competentment.

pendents, lo estat de aquellas, lo que·s pot y deu
fer per conseguir la cobransa. Formant dit memorial en primer lloch dels dèbits que se són
fets des del any MDCLX a esta part y, després,
continuant los més antichs, encarregant a sas senyorias que, sots la mateixa pena, donen los ordes convenients per a què los officials a qui toque ho disposen, conforme més llargament és
de vèurer de ditas lletras que són assí cusidas y
signadas de número LI y del thenor següent.
Segueix-se ditas lletras:

Dimecres, a IIII de janer MDCCII. En aquest dia
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor real són anats a saber com ho passava lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, per rahó de sa
desgana y lo síndich del General de la salut de la
reyna, nostra senyora. Se ha fet la funcció com
als XXIII de desembre passat és de vèurer en lo
present dietari. Y dits senyors concistorials han
entès del excel·lentíssim senyor comta de Benevente que lo rey, nostre senyor, ho passava millor y que no tenia febra.
167r

«Losa tres estaments del present principat de
Catalunya, convocats en la Cort General que la
sacra, cesària y real magestat del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, de present celebra en la
present ciutat de Barcelona, als il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General del present Principat, a sos assessors, advocat fiscal, escrivà major, exactor, racional, procurador // 168r // fiscal y demés officials a qui especte en lo acte de presentació de
las presents nomenadors. Salut y honor. Per
quant summament desitjam facilitar los medis
més eficaces perquè ab menos costa del Principat y de sos abitants se puga cumplir al donatiu
que entén fer la present Cort en sa conclusió a
sa magestat. Attenent que lo medi més proporcionat és cobrar tot lo que se puga de las grans
quantitats que·s deuhen a la Generalitat. Y per
quant per no haver-se entregat a la present Cort
lo Balans del General format, com se tenia obligació, ni los papers y llibres necessaris per formar-lo no se ha pogut tràurer en límpio dels dèbits del General quins són cobrables, quins
incobrables y quals són duptosos o litigosos, lo
què saria molt convenient saber-se per poder
prossehir contra los debitors y valer-se per dit
donatiu de las quantitats que cobrar-se poguessen de dits dèbits. Per tant, precehint deliberació de dits tres brassos conformes, ab thenor de
las presents, vos diem, encarregam y manam
que dins tres dias de la presentació de las presents en avant contadors, sots pena de una terça
de vostres salaris de quiscun de vosaltres irrimissiblement exigidora, aplicadora a la Generalitat,
nos remetiau y enviau un memorial continuant
en ell los debitors de dit General ab expressió y
distracció dels dèbits quins se tenen per cobrables, quins per incobrables y quins per duptosos, posant los noms dels principals debitors, de
sas fianças y de las personas que vuy tenen y
posseheixen los béns de aquells y en virtut de
quins títols y obligacions són debitors, de clarant acerca de quins dèbits y ha causas pendents
lo estat de aquellas, y lo que·s pot y deu fer per
conseguir la cobransa. Formant lo dit memorial

En aquest mateix dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, no
obstant ésser feriat, per negocis y affers graves
de la Generalitat y, singularment, per estar congregada la Cort General.
Dijous, a V de janer MDCCII. En aquest dia se és
ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias, no obstant ésser feriat, per negocis
y affers graves de la Generalitat y, singularment,
per trobar-se congregada la Cort General.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat y oÿdor reals són anats a saber
com ho passava lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, per rahó de sa desgana y lo síndich del
General de la salut de la reyna, nostra senyora.
Se ha fet la funcció com als XXIII de desembre
passat és de vèurer en lo present dietari. Y dits
senyors concistorials han entès del excel·lentíssim senyor comta de Benevente que lo rey, nostre senyor, ho passava millor de sa indisposició,
de forma que creya que demà se llevaria.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari unas lletras manadas despedir per los il·lustríssims senyors los
tres estaments del present principat de Catalunya, convocats en la Cort General que de present
se té en la present ciutat, de data de XXX de desembre pròxim passat, las quals foren presentadas a sas senyorias lo dia de ahir a la nit per lo
verguer de dit estament eclesiàstich // 167v //.
Ab las quals se diu y encarrega a sas senyorias
que dins tres dies de la presentació de las presents, sots pena de una tersa de los salaris de
quiscun de sas senyorias, remeten y envien a
dita Cort General ab expressió dels dèbits se tenen per cobrables, quins per incobrables y quins
per duptosos, posant los noms dels principals
debitors, de sas fermansas, de las personas que
vuy tenen y proceheixen los béns de aquells, en
virtut de quins títols y obligacions són debitors,
declarant aserca de quins dèbits hi ha causas

a. l’original d’aquesta lletra està intercalat entre els folis
167v-168r del trienni 1701-1704.
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noticiat. Emperò, aquell temps seria manester
per dit empleo, essent impossible que ab tanta
brevedat ho pogués fer. Tot lo què han ordenat
sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del
General, continuàs en lo present dietari per a
què en tot temps pogués constar, tant en la incinuació com y // 169v // també de la resposta.

en primer lloch los dèbits que se són fets des del
any mil // 168v // sis-cents sexanta a esta part y,
després, continuant los més antichs. Encarregant als dits senyors diputats y ohidors que, sots
la mateixa pena, donen los ordes convenients
perquè los officials a qui toque, disposen y formen lo dit memorial ab la major brevedat, attès
aquella urgeix tant per lo logro de poder-se valer de algunas quantitats de dits dèbits per aplicar-les al dit donatiu, en que tant se interessa lo
real servey y alívio del present Principat. Lo que
fareu y executareu attès axí és estat deliberat, si
lo incurs de dita desitjau exitar. Altrament, se
prosehiria en la execució de ella y en tot lo demés que de justícia serà trobat fahedor. En testimoni de las quals cosas, manam despatxar las
presents, firmadas de nostres presidents y sagelladas ab lo sagell major de dita Cort. Data en lo
monestir de Sant Francesch de la present ciutat
de Barcelona, vuy als XXX de desembre del any
MDCCI. Marquès de Anglasola, conde de Paralada Fra Joseph, arçopiscopo de Tarragona. Felix Boneu, conseller en cap. De mandato dicti
illustri domini marchionis de Anglasola, presidentis, Joannes Franciscus Verneda, notarius publicus Barchinone et stamentis militaris scriba.
De dicti illustri domini archiepiscopi, presidentis,
mandato Rafael Albia, notarius publicus Barchinone, illustrissimi estamenti eclesiastici alter
ex scribis // 169r // dicti illustri stamenti eclesiastici. De mandato dicti illustri domini conciliarii, presidentis, Franciscus Cortes, notarius
publicus Barchinone et dicti stamenti regalis scriba».

Divendres, a VI de janer MDCCII. En aquest dia,
no obstant ésser feste de precepte se és ajuntat
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per affers y negocis graves de la Generalitat y, particularment, per trobar-se congregada la Cort General.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors militar y real són antas a ssaber
com ho passava lo rey, nostre senyor, per rahó
de sa desgana, y lo síndich del General de la salut de la reyna, nostra senyora. La funcció se és
feta ab aquella formalitat que·s llig en lo present dietari als XXIII de desembre passat. Y dits
senyors concistorials han antès del senyor sumiller de corps de com sa magestat se havia llevat
a las set horas de la matinada, que havia combregat y ohït missa, que se’n era tornat al llit y
que se llevaria a las deu, y que·s trobava molt
millorat.
En aquest mateix dia, trobant-se present en
concistori, lo noble don Joseph de Amigant,
exactor del General, és estat ordenat a mi, secretari y escrivà major del General, llegís ab alta e
intel·ligible veu las lletras emanadas // 170r // de
la Cort General, que·s troban cusidas y continuadas en lo present dietari en jornada de ahir.
Y després, sas senyorias han ordenat al dit de
Amigant que dins tres dies comptadors de la
hora y momento que tenia notícia del expressat
en ditas lletras, y sots pena de una terça del salari de son offici, en cumpliment de la obligació
de llur càrrech posàs en execució lo que ab ditas
lletras se narrava. Y lo dit don Joseph de Amigant ha respost de paraula lo mateix que respongueren lo dia de ahir los officials del General a qui foren notificades ditas lletras, com és
de vèurer en lo present dietari dit dia de ahir.
Tot lo què han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General ho continuàs en
lo present dietari.

En aquest mateix dia y a la matinada, essent presents en concistori los magnífichs doctors missers Francisco de Gallart y Pastor y Ramon
Sans, subrogats en assessors ordinaris del General, don Joseph de Canser y Pratsenjulià, advocat fiscal del General, jo, don Ramon de Codina
y Farreras, secretari y escrivà major, Joseph Nuri
de Lana y de Canser, donsell, racional, y Francisco de Monfar y Sorts, procurador fiscal del
General, essent estadas llegides per mi, dit secretari y escrivà major del General, las sobreditas lletras ab alt e intel·ligible veu, de orde de sas
senyorias, per sas senyorias de paraula és estat
referit a tots los sobredits que dins tres dies
comptadors del punt y moment que se·ls noticiavan las ditas lletras, a pena de una terça dels
que són officials proprietaris y de la privació de
la subrogació dels qui són officials subrogats,
posen en execució los referits lo què està expresat y continuat en ditas lletras, segons lo que incumbesca a la obligació de cada un dels sobredit
officials respective. Y encontinent per los sobredits és estat respost a sas senyorias que estaven
promptes per a complir a la obligació de llurs
càrrechs en lo que per sas senyorias se’ls havia

Dissapte, a VII de janer MDCCII. En aquest dia se
és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias no obstant ser feriat per negocis
y affers graves de la Generalitat y, singularment,
per trobar-se congregada la Cort General.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, lo síndich del General, de orde de sas senyorias, ha aportat al il·lustríssim y reverendís89
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la sòlita y deguda forma y perfecció, y los molts
danys y prejudicis que de no fer-se se porian seguir, havem deliberat concordament los tres estaments anomenar tres personas, una de quiscun estament, a las quals havem donat plena
facultat y poder etiam, per després de finida
y disgregada la present Cort, de instar y compel·lir la entrega de tots los comptes, llibres y
papers necessaris, útils y convenients per la total
perfecció y conclusió de dit Balans, com y també de posar en límpio las entradas y exidas de dit
General, los gastos precisos y los voluntaris, los
deutors del General y las qualitats de ells, quals
sien exigibles, quals duptosos y quals incobrables. Y, axí mateix, dels officis de la casa de la
Diputació, General y Bolla, tant de la present
ciutat com de fora de ella y tant pa- //171v // trimonials com altres, averigüen lo origen y lo fi
perquè foren creats y las obligacions tenen en
sos exercicis, donant tant llarch y bastant poder
a las ditas tres personas y a la major part acerca
ditas cosas y en totas sas dependèncias. Etiam,
per després difinida la present Cort, qual de
present tenen los dits tres estaments en ella convocats, ab plenitut de poder, assenyalant a quiscuna de ditas tres personas per los treballs pendran en dita comició cent lliuras barcelonesas,
pagadoras de béns de la Generalitat. Per tant,
ab thenor de las presents, vos diem, intimam y
notificam la dita nominació y potestat per nosaltres donada y concedida a las ditas tres personas, qui són lo molt reverent doctor fra Joan
Soler, abat de Sant Pau y de la Portella, don Jacintho de Sagrera y Xifre y Ramon Costa, síndich de Basalú, encarragant-vos y manant-vos
que als dits nostres commissaris doneu tot favor
y ajuda, executeu y cumpliau y executar y cumplir fasseu per los officials y personas a qui toque
tot lo que dits tres senyors commisaris resoldran
y deliberaran, en orde a la dita commissió, facultat y poder per nosaltres a ells donat y en totas sas dependèncias. Y que per sos treballs paguen de pecúnias del General cent lliuras a
quiscun, com esperem de vostre gran zel, attès
així ho havem deliberat y és negoci de tanta
conveniència y utilitat per la Generalitat. En
testimoni de las quals cosas, manam despatxar
las presents y firmadas de nostres presidents y
sagelladas ab lo sagell major de // 172r // de dita
cort. Data en lo monestir de Sant Francesch de
la present ciutat de Barcelona, vuy als tres de Janer del any MDCCII. Don Pedro de Torrellas y
Senmanat. Fra Joseph, arçopiscopo de Tarragona. Felix Boneu, conseller en cap.

sim senyor arcabisbe de Tarragona en lo convent de Sant Francesch, de la present ciutat, a
hont està junta la Cort General la resposta deliberada per sas senyorias lo dia present a unas lletras que·s troban cusidas en lo present dietari en
jornada de V del present y corrent mes.
170v

En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari unas lletras
despedidas per los il·lustríssims senyors los tres
estaments del present Principat, convocats en la
Cort General que de present té y celebra lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, en la present
ciutat, de data de tres del present y corrent mes
de janer, en y ab las quals participan haver anomenat tres personas per a la formació del Balans
General, com més llargament de ditas lletras és
de vèurer. Las quals són assí cusidas y signadas
de número LII, las quals foren presentadas a sas
senyorias per lo verguer del estament eclesiàstich lo dia VI del present y corrent mes a las sis
horas de la tarda y del thenor següent. Segueixse ditas lletras:
«Losa tres estaments del present principat de
Catalunya, convocats en la Cort General que la
sacra, cesària y real magestat del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, de present celebra en la
present ciutat de Barcelona, als il·lustres y fidelíssims senyors los diputats del General de dit
Principat. Salut y honor. Per quant durant la
convocació de la present Cort las personas anomenadas per los dits estaments no ha pogut
comprovar, examinar ni conclòurer lo Ba// 171r // lans del General, com és tant convenient y sempre se havia observat en la celebració
de corts generals, per ocasió de no haver-se entregat ni remès als dits estaments per dits senyors deputats ni altres officials a qui toque lo
dit Balans disposat ni los comptes, llibres ni papers necessaris per formar-lo y disposar-lo. Havent-se sols enviat y remès lo llibre anomenat
Ferrando Paga y alguns plechs de diffarents
comptes de entradas y exidas, que de gran part
no són lo bastant per la formació y disposició de
dit Balans, no obstant los madatos o lletras que
per part de dits tres estaments se són repartits
per dit effecte, escusant-se los dits senyors deputats y officials que lo temps de la celebració
de la present Cort no és bastant per tràurer y
disposar los comptes de entrada y exida y demés
necessaris de tant diletat temps com ha discorregut des de las últimas corts fins a la present. Y
conciderant la gran inportància en què la formació, comprovació y examinació y final conclusió de dit Balans se conseguesca y effectue en

De mandato dicti illustrissimi domini don Petri
de Torrellas y Senmanat, persidentis, Joannes
Franciscus Verneda, notarius publicus Barchinone et stamentis militaris scriba. De dicti illustri
domini archiepiscopi, presidentis, mandato Ra-

a. l’original de les lletres està intercalat entre els folis 170v171r del trienni 1701-1704.
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Dimars, a X de janer MDCCII. En aquest dia los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor
reals són anats a saber com ho passa lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, per rahó de sa desgana y, després, lo síndich és anat a saber de la
salut de la reyna, nostra senyora. Se ha fet esta
funcció com als XXIII de desembre pròxim passat és de vèurer en lo present dietari. Y dits senyors concistorials han entès del excel·lentíssim
senyor comta de Benavente com sa magestat ho
passava molt bé ab la convalescència.

fael Albia, notarius publicus Barchinone, illustrissimi estamenti eclesiastici alter ex scribis dicti
illustri stamenti eclesiastici. De mandato dicti
illustri domini conciliarii, presidentis, Franciscus Cortes, notarius publicus Barchinone et dicti
stamenti regalis scriba».
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors diputat militar y oÿdor real y lo síndich
del General són anats, ço és, aquells a saber com
ho passava lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, per rahó de sa desgana y aquest de la salut
de la reyna, nostra senyora. Se ha fet la funcció
com als XXIII de desembre pròxim passat se troba notat en lo present dietari. Y dits senyors
concistorials han entès del excel·lentíssim senyor comta de Benevente que sa magestat continuava en la millora y en llevar-se.

Dimecres, a IX de janer MDCCII. En aquest dia
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor reals són anats a saber com ho passa lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, y, després, lo
síndich és anat a saber de la salut de la reyna,
nostra senyora. Se ha fet esta funcció com als
XXIII de desembre pròxim passat és de vèurer en
lo present dietari. Y dits senyors concistorials
tornats que // 173v // són estats en concistori
han fet relació de com havian vist que sa magestat tornava a ohir missa de la tribuna de la iglésia
parroquial de Santa Maria del Mar, en la qual
iglésia se havia cantat un solempníssim Te
Deum laudamus ab molta lluminària en acció
de gràcias a la divina magestat de haver-se dignat per sa infinita clemència curar-lo de la passada desgana, y que se havia diperat la artillaria ab
salva real.

Diumenge, a VIII de janer MDCCII. En aquest
dia se és ajuntat lo molt il·lustre // 172v // y fidelíssim concistori de sas senyorias, no obstant ser
feste de precepte, per negocis y affers de la Generalitat y, singularment, per trobar-se junta la
Cort General.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors deputat y oÿdor reals són anats a saber
com ho passa lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, per rahó de sa desgana y, després, lo
síndich és anat a saber de la salut de la reyna,
nostra senyora. Y se ha fet esta funcció com als
XXIII de desembre pròxim passat és de vèurer en
lo present dietari. Y dits senyors han entès del
excel·lentíssims senyor comta de Benevente que
sa magestat continuava ab la millora, que·s llevava cada dia y que creya que demà los podria
assenyalar dia per a què lo concistori anàs a donar-li la enorabona.

Dijous, als XII de janer MDCCII. En aquest dia la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona, per medi
de son síndich, ha participat a sas senyorias de
com lo savi Consell de Cent lo dia de ahir havia
resolt se cantàs en la iglésia catredala de la present ciutat un Te Deum laudamus y que lo endemà se fes una festa cèlebre. Y tot per donar
gràcias a Déu Nostre Senyor de haver-se dignat
afavorir al rey, nostre senyor, que Déu guarde,
retornant-li la salut entera.

Dilluns, a VIIII de janer MDCCII. En aquest dia
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor reals són anats a saber com ho passa lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, y, després, lo
síndich és anat a saber de la salut de la reyna,
nostra senyora. Han feta esta funcció com als
XXIII de desembre pròxim passat és de vèurer en
lo present dietari. Y dits senyors han entès del
senyor sumiller de corps de com sa magestat
anava augmentant en la convalecència, que dins
breu temps //173r // exiria de casa, que ja se trobava vestit totalment com ho podrian vèurer,
com en effecte lo han vist des de la porta molt
alentat y vestit de gala a punt de exir de casa, y
axí mateix que demà podrian enviar lo síndich
per a saber lo dia y hora que gustaria sa magestat anàs lo concistori a donar-li la enorabona, y
que dos concistorials podrian continuar lo cumpliment fins que fos exit de casa.

En aquest mateix dia, de orde de sas senyorias,
és anat lo síndich del General al palau real, a
hont habitan sas magestats, per saber de la salut
del rey, nostre senyor, y reyna, nostra senyora. Y
per quant té orde de anar-i tots los dies mentres
sas ma- // 174r // gestats estigan en la present
ciutat, no se’n farà altra nota, sinó que ha ý
agués alguna novedat digna de apuntar-se. Y se
adverteix que per quant sa magestat hisqué ahir
de casa, ningun concistorial ý és anat a cumplimentar-lo ni á ý tornaran mentres tingan salut
cumplida.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
havent obtinguda hora per medi del síndich o
subsíndich, los senyors don Joan Baptista de
a. sic a l’original.
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las grans la Cort General, vestits ab cotas de satí
morat afforradas de vellut morat y ab becas de
vellut morat ab un cotxe de dos mules devant.
Acompanyant a sas senyorias ab un cotxe de dos
mulas que subseguia al del concistori los dos
magnífichs assessors ordinaris del General, lo
secretari y escrivà major, lo racional, regent los
comptes y síndich, los quals eran los mateixos
que narra lo present dietari als XIX de desembre
MDCCI. Y lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat
eclesiàstich, en nom de sas senyorias, ha donat
la enorabona a sa magestat de trobar-se convalescut de sa passada desgana y exit de casa, del
què assigurava a sa magestat que era inexplicable la alegria que havia tingut tot lo Principat de
esta felicitat. Y que no faltaria lo concistori en
donar públicas gràcias a Déu Nostre Senyor de
est favor inmens que se havia dignat concedir a
tota la christiandat.

Olsina y Vilanova y don Joseph de Amigant y
Olsina, canonges de la Seu de Barcelona, y de
part del molt il·lustre Capítol de dita iglésia,
han aportat una embaixada a sas senyorias, fentlos a saber com a las tres horas de la tarda en
dita iglésia se cantaria un solempníssim Te
Deum laudamus en acció de gràcias de haver
exit sa magestat de casa ab salut perfeta. Y per a
què esta funcció fos ab lo total lluhïment, estimaria dit Capítol que sas senyorias acistissen a
ella, per lo qual effecte los convidavan. Al què és
estat respost per sas senyorias en veu del il·lustre
y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich que lo
concistori estimava molt esta finesa y que per
medi de embaxada tornarian resposta. Y són estats cumplimentats dits senyors embaxadors de
aquell mateix modo que és de vèurer en lo present dietari als X de octubre MDCCI.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors don Ramon de //174v // Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sors, ciutedà honrat de Barcelona, han aportat una
embaxada al dit molt il·lustre Capítol en resposta de la de dematí, dién estimavan molt sas senyorias la notícia del dit Te Deum laudamus, lo
ser convidats per sa senyoria a ell, emperò, que
sentian no poder-i acistir per estar pendent la
consulta en las Corts Generals acerca de convenir y ajustar lo lloch en què apar deu estar lo
concistori en concurs del de la ciutat, sobre lo
què no se ha pres resolució encara. Y dits senyors embaxadors són estats cumplimentats,
com és de vèurer en lo present dietari als XII de
octubre MDCCI.

A tot lo què és estat servit respòndrer lo rey,
nostre senyor: «agradesco al concistorio esta demonstración // 175v // tan fina y el cuydado que
ha manifestado tener de mi enfermedad». Y tant
sas senyorias com los officials referits li han besat sa real mà. Y, després de haver obtinguda
llicència de sa magestat, han passat al quarto de
la reyna, nostra senyora, y allí dit senyor diputat
eclesiàstich, en veu de sos companys, li ha donat
mil parabiens de la recobrada salut del rey, nostre senyor. Y la reyna, nostra senyora, ha manifestat ser estat molt de son real agrado esta
funcció y las demés que havia executat lo concistori durant la desgana del rey, nostre senyor,
ab las paraulas que ha ditas que són las següents:
«de tan leales vassallos como vosotros no devía el
rey ni yo esperar menores finas demonstraciones».
Y, després, tant sas senyorias com los dits officials han besat sa real mà, devent-se notar que
en esta funcció tant en las cortesias y reverèncias
com en lo puesto, sas senyorias y dits officials
han observat lo mateix cerimonial que·s troba
llargament expressat en lo present dietari als X
de nohembre pròxim passat de MDCCI, diferenciant-se sols que la reyna, nostra senyora, ha estat en peus, axís com en la funcció que és de
vèurer en lo present dietari als XIX de desembre
MDCCI. Y se no- //176r // ta que en dit palau real
se trobaven per la mateixa funcció la Real Audiència, lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Barcelona ab lo molt il·lustre Capítol
de canonges, lo excel·lentíssim concistori dels
senyors consellers y parròquia de Santa Maria
del Mar. Primerament, ha entrat dita Real Audiència, després dit senyor bisbe y Capítol, després dit excel·lentíssim concistori, després sas
senyorias y, últimament, dita parròchia de Santa
Maria del Mar. Y se adverteix que en lo cas de
haver-se trobat los il·lustríssims senyors preidents dels tres brassos que componen la cort

En aquest mateix dia, entre tres y quatra horas
de la tarda, se ha cantat en la Seu de la present
ciutat lo dit Te Deum laudamus, celebrant de
pontifical lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona.
Divendres, a XIII de janer MDCCII. En aquest
dia, a las deu horas del matí, sas senyorias concistorialment, haguda primer hora per son síndich y per quant essent estat ell est matí en lo
palau real a hont habitan sas magestats, que
Déu guarde, per saber de sa salut com acostuma
tots los dias, se li és estat manifestat que
// 175r // lo rey, nostre senyor, tindria gust que
sas senyorias anassen a besar-li sa real mà, segons relació ne ha fet al concistori, per a donarli la enorabona de sa recobrada salut, són anats a
besar las reals mans a sas magestats, aportant
bandas de domàs carmesí ab flors y sarrells de
or, ab escuts de or grans ab las armas del General sobre ditas bandas, ab cotxe de quatra mulas
acistint-los un alguasil ordinari. Y los tres verguers del General ab las massas petitas, per tenir
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espòs. Y arribats que foren dalt en lo sòlio, se
asentaren en las ditas cadiras reals, ço és, lo rey,
nostre senyor, a mà dreta de la reyna, nostra senyora, havent tret antes de dit estrado per un de
la família real lo cubertor de tafatà carmesí guarnit de or, que cubria dit estrado. En peus a la
part de sa magestat estava en lo pla de dit sòlio y
a la gotera de dit docer lo excel·lentíssim senyor
duch de Medina-cidonia, tenint lo estoch real al
desnú y punta per amunt. En lo pla del tablado
gran sobre del qual estava dit sòlio, estaven difarents grandesy personas de la família de sa magestat y la camarera major de la reyna, nostra senyora, ab diferents personas de sas reals
guardas. En las gradas de dit tablado gran, estavan lo molt reverent cansiller don Francisco Comas y Torró, regent del Supremo de Aragó, per
la part de Catalunya, ab los doctors de la Real
Audiència, de la sala de dit molt reverent cansiller, y en la part esquerra en las gradas de dit
// 177v // tablado estaven don Joseph de Rull,
regent també del Supremo de Aragó, per Catalunya, lo noble regent de la Real Cansellaria de
Catalunya ab los doctors de la Real Audiència
de sa sala, los de la tercera sala y jutges de la règia cort.

general y sos companys, han entrat primer estos
y després de ells la ciutat y després sas senyorias.
Y que axí mateix, en lo cas de concurs de sas senyorias ab los senyors inquisidors. Y que est
modo de entrar-se en lo palau real per los comuns per a besar las reals mans de sa magestat
era per quant en eix orde anaven cridant als comuns los de la família real.
Dissapta, a XIIII de janer MDCCII. En aquest dia,
a las quatra horas de la tarda, lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és anat al real convent
de frares menors de la present ciutat de Barcelona a fi de clòurer las Corts Generals, que de present estave celebrant en dit convent. Y ha assistit en lo sòlio en la iglésia de dit convent junt ab
la reyna, nostra senyora. // 176v // Estava dita
iglésia molt il·luminada, ço és, los salamons ab
ciris, sinch atxes per cada banda, en los costats
de la iglésia difarens ciris sobre las arcas a hont
estan los cadàvers reals y dos atxes en lo dalt del
tablado gran. Estava lo sòlio ab dos cadiras reals
de una estofa molt rica, dos almoadas als peus
de cada una de ditas dos cadiras, baix del docer
unas colgaduras molt ricas, tot lo què era propri
de sa magestat.

També en lo pla de dit tablado gran ý havia
quatra reys de armas per un dels quals encontinent de estar acentats sas magestats fou cridat
que lo arcabisbe de Tarragona, marquès de Anglasola y conseller en cap de Barcelona muntassen dalt en lo sòlio. Y encontinent baixà dit senyor duch de Medina-cidonia del replà de dit
sòlio, restant sols lo rey, nostre senyor, y reyna,
nostra senyora. Com en effecte hi muntaren y,
després de haver fet tres reverèncias a sa magestat, posaren en sas reals mans dit arcabisbe de
Tarragona las constitucions, capítols de cort,
capítols del nou redrès de la casa de la Diputació y la offerta del donatiu de un milió y mig,
pagador dins set anys, suplicant a sa magestat
fos servit jurar-las. Y, després, dits arcabisbe,
marquès de Anglasola y conseller en cap, havent
fetas las tres degudas reverèncias al tornar-se’n,
se’n anaren a sos puestos sens girar-se de spatllas. Y, immediadament, lo rey, nostre senyor,
jurà ditas constitucions posant sa real mà sobra
la Vera Creu, la qual estava posada sobre una
taula ab sa almohada y bayeta y cuberta ab son
cubertor, lo qual fou tret per esta funcció. Y posada la taula en lo pla del dit sòlio // 178r // y en
la ocasió que sa magestat jurà, la reyna, nostra
senyora, sempre estigué en peus, havent precehit lo fer-li cortesia sa magestat totas las vegades que se assentava y alsava de la cadira. Y després per lo prothonotari de la Corona de Aragó
fou llevat acte de dit jurament y clohenda de
corts, lo qual protonotari estava en lo pla de dit
tablado gran.

Antes de arribar sas magestats, quiscun dels tres
estaments, ço és, eclesiàstich, militar y real per
son orde aportant un verguer la massa alta, vestit de tafatà morat ab becas de vellut morat, se’n
anaren a acentar en sos banchs, ço és, lo eclesiàstich en los banchs que de llarch a llarch estaven posats a la part dreta del tablado gran del
sòlio en lo pla de dita iglésia, lo militar en los
banchs que estaven posats de llarch a llarch en la
part esquerra de aquella, y lo real en los banchs
que estaven posats de través, mirant lo dit sòlio
de cara a cara y en lo puesto a hont finian los
banchs dels brassos eclesiàstich y militar. Advertint-se que dits banchs eran sens respalder y ab
la sola fusta, y que lo senyor conseller en cap de
la ciutat president del bras real en esta funcció y
en totas aportave també duas massas de la ciutat, anant al mig // 177r // la del bras real.
Foren rebuts sas magestats ab professó dels religiosos del dit convent a la porta forana que hix
al Pla de Sant Francesch, al costat de la font ab
creu alta, gremial y tàlem, y axí mateix segons se
assereix dels tres senyors presidents dels dits
brassos ab massas altas. Al què arribaren sas magestats, se’ls féu adorar la Vera Creu, estant
arrodillats quiscun sobra una almoada, posades
sobra una catifa. Lo rey, nostre senyor, se posà
dins lo gremial a mà dreta del religiós que aportava la capa pluvial y sota del tàlem, lo qual
aportaven religiosos del mateix convent, cantant-se lo Te Deum laudamus; la reyna, nostra
senyora, anava després del tàlem y de son real
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sas senyorias concistorialment per dit effecte,
aportant las vandas de domàs carmesí ab flors y
sarrells de or y los escuts de or grans sobra d’ellas, anant ab los verguers devant ab cotas de
satí morat folradas de vellut morat y ab las becas
també de vellut morat aportant las massas, han
ohït missa baixa.

Y poch aprés per un rey de armes fou cridat ab
alta veu de que los brassos muntassen a besar la
mà a sas magestats, com en effecte comensà lo
bras eclesiàstich, després lo militar y, últimament, lo real, ço és, tots los indivíduos de dits
tres brassos fent quiscun tres reverèncias al anar
y tornar-se’n al rey nostre senyor besant la mà,
primerament, a sa magestat y després a la reyna
nostra senyora, tenint una rodilla en terra a la
ocasió que se’ls besava sa real mà. Y finit dit besamà, se’n anaren sas magestats de dit sòlio y
iglésia ab aquell acompanyament que al entrar,
acceptat que no·i havia gremial ni·s cantava. Lo
coniuro, axís de las damas, com y també del poble, fou grandíssim, moltas de las damas se miraven la funció des del cor de dalt. Vertaderament fou funcció de molta alegria y digna de ser
vista per haver més de cent anys que no havian
conclosas Corts Generals per est Principat. Las
portas de la iglésia estaven tancadas y també las
del pati, menos una en la qual ý havia centinellas
y personas dels tres estaments per no deixar entrar sinó als dels brassos, fins y atant que estiguessen acentats en los banchs de la iglésia, y axí
mateix també en la porta- // 178v // ria. Y després de haver-se entrat sas magestats a palàcio,
se disperà la artillaria de la present plaza per tres
vegadas.

Dijous, a XIX de janer MDCCII. En aquest dia, en
la capella petita de la present casa, se han celebrat missas baixas en la conformitat que lo dia
de ahir y per la mateixa causa. Y sas senyorias
també han ohit una missa baxa per lo mateix effecte expressat lo dia de ahir en est dietari y ab
lo mateix cerimonial.
Divendres, a XX de janer MDCCII. En aquest dia,
en la capella petita de la present casa, se han celebrat tantas quantas missas baixas se han pogut
dir per los // 179v // mateixos motius que són
narrats en lo present dietari als XVIII y XIX del corrent. Y també sas senyorias han ohit una missa
baixa ab lo mateix cerimonial que dits dias XVIII
y XIX y per lo mateix assumpto.
Dissapta, a XXI de janer MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias, lo doctor en medicina Francisco
Fontllonga, mitgensant jurament, ha fet relació
a sas senyorias de com lo reverent Pera Traver,
guarda ordinària, estimador y escrivà del magnífich deffenedor, ha continuat fins lo dia present
y de present continua en los mateixos atxaques
mencionats en la última relació per ell feta, de
forma que li han impedit y de present li impedeixen la personal servitut y exercici de dit son
offici.

En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
en la Seu de la present ciutat se ha cantat un solempne Te Deum laudamus a expensas y cuydado d’esta excel·lentíssima ciutat, y per lo effecte
llargament expressat en lo present dietari als XII
del corrent.
Diumenge, a XV de janer MDCCII. En aquest mateix dia, en la iglésia cathedral de la present ciutat, a costas y cuydado d’ella, se ha celebrat una
solempníssima festa per los motius y causas llargament expressats en lo present dietari als XII
del corrent.

Dilluns, a XXIII de janer MDCCII. En aquest dia
ha tornat en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real.
Dimars, a XXIIII de janer MDCCII.a // 180r // En
aquest dia Joseph Alamany, vidrier, elegit y
anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors de comptes del General y present cassa y
magnífich racional, ha prestat lo sòlit y acostumat jurament a Déu Nostre Senyor y a sos quatra sants Evangelis, per ell corporalment tocats,
en mà y poder de mi, don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y escrivà major del General,
de haver-se bé y llealment en la visura per ell faehdora de la feyna feta per Joseph Partagàs, vidrier de la present casa, expressada en un compte, en lo qual per mi, dit secretari y escrivà
major, se tocà la oblata als X de desembre prò-

Dilluns, a XVI de janer MDCCII. En aquest deia
no ha vingut ni acistit en concistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat real per trobar-se indispost. Y fins tornarà, se adverteix no se’n farà
altra nota.
Dimars, a XVII de janer MDCCII. En aquest dia,
no obstant ser feriat, // 179r // s’és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per negocis y affers graves del General.
Dimecres, a XVIII de janer MDCCII. En aquest
dia, en la capella petita de la present casa, se han
celebrat tantas quantas missas baixas se han pogut dir per la recobrada salut del rey nostre senyor, que Déu guarde, observant-se tot conforme lo deliberat per sas senyorias lo dia de ahir. Y

a. a continuació un compte transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1367.
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xim passat, estimant y avaluant dita feyna segons Déu y sa conciència y segons lo estil y pràtiga té del offici de vidrier.

no se’n farà altres notas, perquè se trobarà en lo
dietari o dietaris y registre o registres de dit donatiu voluntari.

Dijous, a XXVI de janer MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació en scrits feta mitjensant jurament per Joseph Alamany, vidrier de llum,
acerca un compte donat per Joseph Partagàs, vidrier de la present casa, com de dita relació és
de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número LIII.

En aquest mateix dia, entre tres y quatra horas
de la tarda, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor fra don Joseph Linàs, archabisbe de Tarragona, havent obtinguda hora per medi de un
capellà de sa família, ha vingut a visitar a sas senyorias y despedir-se per trobar-se de partida
per Tarragona. És estat cumplimentat en tot y
per tot conforme és de vèurer // 181v // en lo
dietari corrent als XIX de nohembre MDCCI, en
consemblant funcció que·s féu ab lo il·lustríssim
y reverendíssim senyor patriarca de las Índias. Y
dit senyor arcabisbe de Tarragona féu concedir
coranta dies de perdó a tots los que resarian un
pare nostre y una avemaria en la capella petita
de la present casa y devant la imatge del Sant
Christo de la sala del concistori.

En aquest mateix dia, entre nou y deu horas del
matí, essent estats convidats de orde de sas senyorias, los senyors fra don Baltesar de Montaner y Çacosta, abat de Sant Cugat del Vallès,
doctor fra Joan Soler, abat de Sant Pau del
Camp y de la Portella, doctor Joseph Ciurana,
canonge y síndich del molt il·lustre Capítol de
Gerona, doctor Jaume Alòs, síndich del molt
il·lustre Capítol de Lleyda, don Bernat de Aymerich y Cruylles, don Gerònim de Rocabertí y
Argensola, don Pau Dalmasas y Ros, Balthesar
de Riba, cavaller, lo doctor misser Joseph Areny
y Garriga, síndich de Barcelona, lo doctor misser Francisco Casanovas, síndich de Cervera, y
Pau Puig-uriguer, síndich de Granollers, dotse
personas anomenadas per la última Cort General, ço és, quatra per cada il·lustríssim bras respective, a fi del donatiu voluntari offert a sa magestat, que Déu guarde, de un milió y mig,
tenint acistència y vot sas senyorias, se són ajuntats en la present casa de la Diputació y en la sala
intermèdia dalt del concistori a la desl Reys, havent fet tràurer sas senyorias de dita sala lo docer, taula y cadiras de vellut carmesí, sayent tant
sas senyorias com ditas dotse personas ab cadires de vaqueta de moscòvia en ruedo y ordine
turbato, ab una // 181r // taula rodona al mig,
que per est effedte se ha fet fer, estant sas senyorias sens insígnias y proposant lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich com a president del molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias. Inseguint-se en lo referit, menos
en las insígnias, lo diposat per un capítol de esta
última cort, los és estat proposat de què lo motiu havian tingut sas senyorias per a convidar-los
és en observansa de dos capítols de corts, estatuhits per la última cort general, y per effectuar
la offerta feta a sa magestat de un milió y mig en
dita cort, per la disposició de la cobransa de dit
donatiu voluntari, y per tots los dependents y
emergens de dit donatiu. Y se nota que havent
fet entrar lo secretari y escrivà major en dit congrés, se li ha donat silla de vaqueta de moscòvia
dins del círcol y se li ha incinuat llegís acentat,
com ho ha fet, y que de aquí al devant se ajuntaran del mateix modo, y que en lo present dietari

Dilluns, a XXX de janer MDCCII. En aquest dia, al
matí, los excel·lentíssims senyors consellers de
la present ciutat, per medi del síndich, han enviat un recado a sas senyorias, contenint que de
vot y parer de sos advocats ordinaris, per quant
sas magestats, que Déu guarde, se troban presents en esta ciutat ý ha clos fet devant de palàcio que estos dies se donen graellas y seo als senyors consellers y als officials de la // 182r // casa
(de) la ciutat. Lo que participavan a sas senyorias per la bona correspondència que aquell
comú professa y continuarà ab sas senyorias.
En aquest mateix dia, a la tarda, sas senyorias,
per medi del síndich del General, han enviat un
recado als excel·lentíssims senyors consellers de
la present ciutat en resposta del recado sobredit,
dient que estimavan molt la atenció a dits senyors consellers, emperò que los gastos tant excecius que havia suportat la Diputació per ocasió de las últimas corts no permetian poder
invitar a sa excel·lència y que sempre que tinguessen gust, podian anar a vèurer lo clos des de
dalt de la casa del General y Bolla de la present
ciutat.
Dimars, a XXXI de janer MDCCII. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich és
baixat a la casa del General y Bolla de la present
ciutat junt ab lo doctor Vicens Carreras, prevera
y beneficiat de la Seu de Barcelona, subrrogat
en lo offici de escrivent extraordinari de la Escrivania Major, en lloch del secretari y escrivà
major del General, per estar ocupat en la formació de las tabbas del estanch del tabaco, y magnífich racional del General y present casa, y en
lo aposento a hont fa sa residència lo receptor
de fraus, trobats y apresos en lo present mes, y
se han trobats los següents: primo, als VIIII,
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En aquest mateix dia han anomenat per experts
a Gerònim Posas y Jaume Arnaudies, mestres de
casas, de la present ciutat, per a visurar la obra
de mestre de casasa que Pere Campet, també
mestre de casas, ha emprès fer ab acte rebut en
la Escrivania Major als XXII de maig MDCC per la
redificació de la casa que los antecessors de sas
senyorias feren principiar serca lo portal Nou de
la present ciutat per la guarda del General de dit
portal, la qual fou derruhïda per ocasió del siti
que francesos posaren en esta capital en lo any
MDCLXXXXVII, a effecte de fer relació si dita obra
és acabada y en lo modo y forma està pactat en
la tabba.

aprehenció feta en la vila de // 182v // Blanes en
casa de una pobra dona de dotse pessas de vetas
pardas; ítem, un mas de fil ordinari de fer puntas; ítem, dos canas y mitja blauhet; ítem, dos
canas tafatà de tres palms de ampla foraster;
ítem, als XXVII, aprehenció feta en la vila de
Areys en casa de Joseph Milans, botiguer, de
quinse lliuras y mitja cotó filat ab nou fardos.
Dimecres, a I de febrer MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació en scrits feta, mitgensant jurament, per Joan Solís y Jaume Surià, estampers,
so és, aquest anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General de
Catalunya y magnífich rationa, y aquell per Rafel Figueró, estamper de la present casa, per visurar la feyna continuada en un compte per ell
donat, la oblata del qual és als X de janer passat,
lo qual és assí cusit y signat de número LIIII.

En aquest mateix dia dits Posas y Arnaudies,
constituhits personalment en lo concistori de
sas senyorias, a la matinada, han prestat jurament a Déu Nostre Senyor y a sos quatra sants
Evangelis, per ells corporalment tocats, en mà y
poder de sas senyorias, de com per via directa ni
indirecta tenen interès algun ni són partícips en
lo preu fet de dita obra ni altrament, y de haverse bé y llealment en la visura per ells fahedora en
dita obra, offerint fer relació a sas senyorias si
estarà // 184r // feta segons lo disposat y pactat
en las tabbas y, finalment, si estarà feta conforme un pèrit mestre de casas se pertany.

En aquest mateix dia los excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, per medi
del síndich, han enviat un recado a sas senyorias, contenint que en concideració del recado
los aportà lo síndich del General en execució de
una deliberació per sas senyorias feta als XXVII
del passat (mes), havian resolt ab molt gust manar suspèndrer loa // 183r // curs de la visita de
aquella cas, mentres se puga fer dins lo any de la
present consellaria, del negoci en las baronias y,
finalment, procurarian se ajustassen tots los negocis dels recorssos del mostassaf y altres, emperò no podent conseguir-se, seria precís aconsolar a las parts.

En aquest mateix dia dits Gerònim Posas y Jaume Arnaudies han fet relació a sas senyorias,
mitgensant dit jurament, de que havent visurat
la feyna feta per dit Pere Campet en la redificació de dita casa, han resolt ésser la obra acabada,
menos algunas portas y finestras que falta aposar y un poch de rebosar y altra cosa poca, que
és cosa de vint lliuras y que per eixa quantitat
ells ho farian, està si y conforme lo pactat en la
tabba y, finalment, com a un pèrit mestre de casas se pertany. Y que com no sia per culpa sua
no estar acabada dita obra, sinó per ocasió de
que lo mestre fuster està un poch anderrerit,
que per ço són de sentir que poden y dèuhan sas
senyorias deliberar a dit Campet la tercera y última paga de dit preu fet, retenint-se emperò
unas vint lliuras per lo que falta acabar.

Divendres, a III de febrer MDCCII. En aquest dia
han ordenat al síndich del General conferís ab
don Joseph de Villanueva Fernandes de Híjar,
protonotari de la Corona de Aragó, a fi de explicar-li que seria molt de la estimació de sas senyorias fos servit ab tota brevetat ordenar se’ls
entregassen las constitucions, capítols de cort y
capítols del nou redrés fets en estas últimas
corts generals. Al què és estat servit respòndrer
que las constitucions ja estaven copiadas, emperò los capítols del nou redrés encara no·u estavan y que podian assegurar-se sas senyorias
que antes de partir-se sa magestat, que Déu
guarde, y ell las entregaria, conforme ne ha fet
relació a sas senyorias dit síndich.

Dilluns, a VI de febrer MDCCII. En aquest dia no
ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias // 184v // lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per torbar-se indispost, y no·s farà altra
nota fins que torne en concistori convalescut de
la passada indisposició.

Dissapta, a IIII de febrer MDCCII. // 183v // En
aquest dia no han vingut ni acistit en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar.
a. a continuació un compte transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1367.
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Dimars, a VII de febrer MDCCII. En aquest dia
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per sa indisposició, han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una carta scrita a sas
senyorias per lo doctor Bernat Parer, assessor de
la cort real de Gerona, de data de II del corrent,
y un acte de requesta enviat ab dita carta, en y
ab la qual avisa com al primer del corrent mes lo
sargento major de Gerona posà pres en lo fort
de Monjuhich a Joseph Sellera, causídich, no
estant subjecte al for de dit sargento major y,
procurant ell cumplir a son offici, passà a requesta a dit sargento major, no obstant la qual
requesta quedava lo dit Cellera pres, com més
llargament és de vèurer de ditas carta y requesta, que són assí cusidas y signadas de números
LV y LVI.

gestat y en quant al demés, se donaria la deguda
providència y que estava del mateix parer, si y
conforme ne han fet relació a sas senyorias tornats que són estats a concistori dits senyors deputat y oÿdor reals. Y, encontinent, sas senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari la dita representació, la qual és
assí cusida y signada de número LVII y del thenor següent. Segueix-se dita representació:
«Señor.aLos diputados y oydores de qüentas d·este
Principado, postrados a los reales pies de vuestra
magestad con el más obsequioso rendimiento, dizen que han tenido notizia como el primer die
d·este mes de febrero don Antonio Escalera, sargento mayor de la plaza de la ciudad de Girona,
prendió a Joseph Cellera, notario causídico de dicha ciudad, encerrándole en el fuerte de Monjuhich fuere los muros de aquella. Y haviéndosele
echo requirimiento por el juez ordinario, de cuya
jurisdicción es el preso, se lo entregasse ofreciendo
dar cuenta de su // 186r // persona, rehusó executarlo dicho sargento mayor, respondiendo que la
captura y detención del dicho Cellera havía cido
por orden de vuestra magestad, venerando señor.
Los diputados, los soberanos preceptos de vuestra
magestad, por cumplir con la obligación de sus
cargos y juramento con que la vincularon, no
pueden omitir el passar a la real noticia de vuestra magestad que los naturales y domiciliados en
esta provincia, por sus leyes y constituciones, son
del fuero de sus ordinarios y por ellos o por el Real
Consejo de vuestra majestad deven jusgarse las
causas y castigarse los delitos que cometieren, de
suerte que el exercer en aquellas alguna jurisdicción los soldados o cabos militares, como y al nombrarse nuevos officiales que la exerçan, es precisamente prohibido por dichas constituciones a las
quales se opone también el capturarlos sin preceder provisión de juez competente, deviendo ser entregados a él quando fueren detenidos en crimen
fregante, y el ponerles en otras cárseles que en
aquellas que están destinadas para sus custodia,
como es de ver en las constituciones VII, título
«De offici de alcayts, capitans y altre gent de
guerra», todo el título «Que novells officials no
sien posats», la primera y final, título «De capturas», las I, II, XI, XIII y XIIII, título «De jurisdicció de tots jutges» y otras muchas.

En aquest mateix dia lo il·lustre y molta
// 185r // reverent doctor fra Joan Soler, abat de
Sant Pau y de la Portella, balanser anomenat per
la última Cort General per lo estament eclesiàstich, etiam finida dita cort, com és de vèurer en
lo present dietari als VII de janer passat, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias, absents
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y
oÿdor militar, lo dit offici de balanser en concideració de la poca salut obté y dels molts quefers ab que·s troba per ser altre dels jutges de
greuges y de la il·lustríssima junta del donatiu
de la última cort. E sas senyorias li han admès
dita renunciació, si et in quantum los és lícit,
permès y podan y no altrament, etcètera, essent
presents per testimonis Jacintho Morató y Llorens March, verguers de sas senyorias.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi del síndich
del General, los il·lustres y fidelíssims senyors
deputat y oÿdor reals han aportat, anant ab cotxe sens insígnias y anant a la portalera lo síndich, de part de sas senyorias una representació
en escrits a sa magestat, que Déu guarde, la qual
han posada en mà del molt il·lustre senyor don
Antoni de Ubilla y Medina, secretari del despaig universal, a fi de suplicar al rey nostre senyor fos servit se donàs la deguda providència a
fi de que lo senyor prothonotari entregàs a sas
senyorias quant antes las originals constitucions, capítols de cort y del nou redrès, respecte
del dany se’n seguia a bé // 185v // públich de la
dilació, majorment que sas senyorias ja li havian
deliberat lo què la cort havia resolt, y que si pretenia alguna cosa més, essent justa, no faltarian
sas senyorias en deliberar-la-y. Al què ha respost
que la dita representació ho participaria a sa ma-

Suplican a vuestra magestad con la más repetuosa veneración sea de su real agrado, en observansa de dichas generales constituciones que se ha
dignado jurar vuestra magestad, mandar al dicho sargento mayor revoque quanto exequutado
contra la persona de dicho Cellera, y en todo caso

a. a continuació una carta i una requesta transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1367.

a. l’original de la representació està intercalat entre els folis
185v-186r del trienni 1701-1704.
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En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
// 187v // a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació en
scrits feta mitgensant jurament per Barnat Nivell, llibrater, anomenat per los molt il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General del present Principat y per lo magnífich racional de dit General, y Eudalt Terresanxes, llibrater, anomenat per Joan Pau Martí, llibrater,
de la present casa, a cerca la feyna continuada en
un compte donat per Martí, en lo què se féu la
oblata per mi secretari y escrivà major del General als III del corrent, lo qual és assí cusit y signat
de número LX.

que éste sea entregado al jues ordinario compe// 186v // tente y que éste y no otro le detenga y conosca su causa, como lo esperan de la gran justificación de vuestra magestad y recibirán merced».
Dimecres, a VIIII de febrer MDCCII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor militar per sa desgana, lo magnífich síndich del General ha fet relació de com
havent-se conferit lo dia present de orde de sas
senyorias a palàcio per a saber de la salut de sas
magestats, que Déu guarde, com acostuma tots
los dies, li havian dit que lo rey, nostre senyor,
estava sangrat per haver-li axit alguns grans.

Diumenge a XII de febrer MDCCII. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real ab
cotxe de dos mulas, anant lo síndich a la portalera y ell sens insígnia, és anat de part de sas senyorias a saber com ho passa sa magestat, que
Déu guarde, de sa indisposició. Y se adverteix
que per quant lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar està malalt no·y ha anat sinó un concistorial, per quant anant-i dos no·s podria tenir
concistori, y ha fet relació a sas senyorias que la
desgana no és de varola y que ha passat la nit un
poch pesada y lo síndich ha passat al quartoa
// 188r // de la reyna, nostra senyora, a saber
com ho passava en la forma stilada.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim oÿdor militar per sa indisposició,
lo doctor Mariano Pi, prevere y rector de la vila
de Arbeca, arcabisbat de Tarragona, com a procurador de Francisco Pi, pagès de la vila de Falset, de dit arcabisbat, y tauler del General de
dita vila, consta de la procura en poder de Joseph Bernedí Llop, ciutedà honrat de Barcelona, notari públic de dita vila de Falset, als XXX
del mes de desembre MDCCII, la qual és assí cusida y signada de número LVIII, en dit nom, líbera y spontàneament, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias lo dit offici de tauler del
General de dita vilaa // 187r // de Falset, per dit
son principal. E sas senyorias en concideració de
que ab certificatòria feta per lo magnífich racional del General, que és assí cusida y signada de
número LVIIII, los ha constat que dit Francisco Pi no devia cosa al General, han acceptat dita
renuntiatió, si et inquantum, etcètera, essent
presents per testimonis Jacinto Morató y Llorens March, verguers de sas senyorias.

Dilluns, a XIII de febrer MDCCII. En aquest dia
ha tornat a acistir en lo molt i·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor militar per trobar-se convalescut
de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia dos il·lustres y fidelíssim
senyors concistorials són anats sens insígnias y
massas ab un cotxe de dos mulas, anant lo síndich a la portalera, de part de sas senyorias a
palàcio a saber lo rey, nostre senyor, com ho
passava en sa desgana. Y los ha dit lo excel·lentíssim senyor marquès de Quintana, que al pas
disminuheix la calentura al mateix temps se li
desinflava la cara y que·u passava bé, segons relació ne han fet a sas senyorias, tornats que són
estats a concistori. Y se adverteix que mentras
durarà dita desgana, dos concistorials aniran a
fer consemblant diligència tots los dies. Y axís
no se’n farà altra nota en lo present dietari sinó
fos que·y haja novedat y lo dia que acabaran de
anr-i per rahó de dita indisposició.

En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar per sa
desgana, han ordenat al magnífich deffenedor del
General cessàs en lo negoci fins y atant fossan estampadas las constitucions y capítols de cort, com
és ordenat ab capítol fet per la última Cort General, y que remetés diffarents cartas impressas als
ordinaris de la present col·lecta per lo mateix fi.
Divendres, a X de febrer MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias, lo síndich
del General ha fet relació de com havent-se conferit a palàcio per a saber de la salut de sa magestat, que Déu guarde, se li havia participat de
com lo rey nostre senyor se trobava indispost de
rosa ab un poch de febra.

Dimecres, a XV de febrer MDCCII // 188v //. En
aquest dia no ha vingut ni acistit en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.

a. a continuació una procura i una certificatòria transcrites
a l’Apèndix 1, pàg. 1368.

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1369.
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cions y capítols de cort fossen entregats per lo
protonotari a sas senyorias, y aquellas fossen estampadas, estava impedit lo curs de la justícia y
que convenia se guanyàs los instants y que axís
podria servir-se sa magestat manar a dit protonotari ho fes quant antes, que sas senyorias ab
tota puntualitat li pagarian lo que per dita cort
se li havia destinat en lo modo y forma que ella
disposava. Y que si acàs tenia altra pretenció
com fos se li pagà per despaigs si la justificava
clarament també la·y pagarian sas senyorias ara.

Dijous, a XVI de febrer MDCCII. En aquest dia
los il·lustres y fidelíssims senyors diputats y oÿdor real, després de haver procurat a saber de la
desgana del rey, nostre senyor, que Déu guarde, sí y en lo mateix modo y forma ab que se observa, com és de vèurer en lo present dietari als
XIII del corrent, passaren al senyor don Antoni
de Ubilla y Medina, del Consell de sa magestat
y son secretari en lo despaig universal, a fi y effecte de posar en sa concideració tres punts perquè en nom del molt il·lustre y fidelíssim concistori los posàs en la primera ocasió pogués
lograr en la gran comprensió del rey, nostre senyor, suposat que sas senyorias no podian executar-ho respecte de trobar-se indispost.

Y lo tercer punt concistia que tenian entès sas
senyorias de què en differents poblacions de
Catalunya encara continuavan los allotjaments.
Y que axís no podian escusar fos servit sa senyoria suplicar en nom seu a sa magestat de què ordenàs cessassen dits allotjaments, puix altrament no podrian las universitats entrevenir en
suportar lo donatiu voluntari offert per dita cort
general. A més de què sa magestat en lo sòlio
quant se li féu la offerta de dit donatiu fou servit
honrar al Principat ab lo alívio total del allotjament, ab què voluntàriament servia lo Principat
a sa magestat. A tot lo què és estat servit respòndrer de què en lo tocant als fraus los ministres
del General fessen aprehenció de tot lo que·s
trobàs // 190r // encara que se gastàs lo nom de
sa magestat, puix que lo que seria de sa magestat ja constaria ésser demanat en scrits, y que
després se veuria, y que se li aportàs los noms
dels fraudants, que procuraria s·i posàs remey.
En quant a lo de las constitucions y capítols de
cort, li aperexia molt bé lo que sas senyorias li
proposavan, y que axís de nou se li ordenaria
per sa magestat al protonotari que quant antes
las entregàs. Y, finalment, quant al punt de allotjaments, que se assegurassen sas senyorias que
promptament se ordenaria cessassen aquells,
puix conciderava quant justa era la rahó acistia
al Principat. Conforme de tot ne ha fet relació a
sas senyorias tornats que són estats en concistori los dits senyors diputats y oÿdor reals.

És lo primer que sas senyorias havian tingut
notícia de com per lo portal de Sant Antoni en
dies passats havian entrat sinch càrregas, y que
gastant-se lo nom de que era de sa magestat, no
havian pagat cosa de dret. Emperò, tenint cuydado a hont anaven a parar, se havia trobat que
anaren en lo ostal dit del Monjo, y vist per un
official del General que un francès aportava un
fardo sota la capa, en la barra de ferro le·y prengué, y fou aportat dit far- // 189r // do en la casa
del General. Que axí mateix, per lo portal Nou
ab un cotxe molt entrada de nit, y casi a mitja
nit, se entraren mercaderies. Y que anant-se en
seguiment per los officials del General per a
vèurer a hont aniria a parar, los fou precís axís
per los mal tractes de paraules com y també per
que·s digué se veurian ab Monserrat Padret,
mercader, se desemparà, si bé conegueren a difarent subjectes, que per los molins de vent havia entrada una partida de sera. Y que, finalment,
certa mercaderia se havia sabut havia de entrar
per la terra de Sant Pau, que venint per mar y
per haver-se temut que estaven descuberts, no·s
pugué lograr tot lo què redundava en grava
dany del real servey y benefici de la Generalitat,
puix cometent-se grans fraus, se’n seguia notori
prejudici al arrendatari, a més de deteriorar-se
dits drets, de forma que en los triennis esdevenidors no·s trobaria igual preu del arrendament,
y lo que més desconsolava a sas senyorias era lo
gastar-se lo nom de sa magestat per medi del
qual defraudavan, essent axís que sabia molt bé
sa senyorias que de las rendas de la Generalitat
se havian destinat per quiscun any per la última
cort general vint mília lliuras per cada un dels
set anys per lo donatiu, y que si no·s podian cobrar los drets de la Generalitat, no podria sas senyorias pagar aqueixa quantitat, puix que tot lo
demés ja estava aplicat per sa magestat y sos antecessors y per las corts generals.

Divendres, a XVII de febrer MDCCII. En aquest
dia han ordenat a mi, secretari y escrivà major
del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias per part del senyor don Joseph de Vilanueva Fernandes de
Híjar, del Consell de sa magestat y son protonotari en los regnes de la Corona de Aragó, ab
la qual pretén que sas senyorias li deuhen donar
certa pretesa quantitat que diu se li fou donada
en lo any MDXCIX per lo despaig de las constitucions, capítols de cort a son antecessor, junt ab
la relació en scrits feta per los magnífichs acessors y advocat fiscal del General, ab la qual són
de vot y parer que podan y dèu- // 190v // han
sas senyorias offerir-li fer lo que constarà clarament haver-se fet y obrat per lo General respec-

Lo segon punt concistia en què no podian escusar sas senyorias fos servit representar a sa magestat //189v // que fins y atant que las constitu99
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te de las corts del any MDXCIX, com més llargament de dita súplica y relació y demés papers és
de vèurer, que tot és assí cusit y signat de número LXI.
En aquest mateix dia han ordenat lo síndich del
General se conferís ab dit senyor protonotari y
posàs en sa mà, de part de sas senyorias, còpia
de la sobradita relació en scrits, expresant-li li
estimarian totas veras fos servit ab tota prestesa
anar entregar a sas senyorias los originals despatxats de las constitucions, capítols de corts y
del nou redrés, tot fet en la última Cort celebrada per sa magestat, que Déu guarde. E tornat a
concistori, lo dit síndich ha fet relació de què
havent posat en mà del dit senyor protonotari
còpia del dit vot, ha dit que respondria a son
contengut y que, en lo tocant al entregar las
constitucions y capítols de cort a sas senyorias,
procuraria ab la major brevedat que sa magestat
fos servit firmar-ho. Y que després havian de
passar al regent y quant sa magestat li manàs
després de executar lo sobredit y antes de ajustar-se sos interessos que las entregàs, las entregaria ab tota puntualitat.
En aquest mateix dia, constituhits en loa
// 191r // molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias, los senyors don Dalmau de Copons y Grimau, canonge de la santa iglésia de
Barcelona, don Miquel de Pinós y Lentorn y
doctor misser Joseph Areny y Garriga, jutges de
greuges, junt ab altres sis anomenats per los tres
estaments de la última Cort General, han participat a sas senyorias de com havent-los convocat
lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe
cansiller lo dia XVI del present mes en lo convent
de Sant Francesch per lo primer congrès, havian
advertit que per lo llochtinent de protonotari,
entre los jutges anomenats per lo rey, nostre senyor, de dit tribunal, y per sa part havia elegit al
noble don Francisco de Portell, doctor de la
Real Audiència del present Principat y advocat
fiscal de la règia cort. Y que est havia pretès se li
devia admètrer lo jurament, sagrament y omenatge, lo que era estat dificultat per tots los nou
jutges anomenats per part de dit cort, respecte
que durant aquella se llegí, en los brasssos de
ella, la decretació que sa magestat se havia dignat fer. Y lo dit protonotari havia posat al peu
de la suplicació de greuges que la cort havia presentat a sa magestat en la sagrestia de dit convent, a hont consta que fou anomenat lo noble
don Geroni de Magarola per sa magestat y no
dit de Portell, que essent estada esta nominació
feta per sa magestat en lo lloch de la cort, quedava per sa naturalesa irrevocable.
a. a continuació una súplica, relació i altres papers transcrites
a l’Apèndix 1, pàg. 1369.
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Y que axís suplicavan // 191v // a sas senyorias
fossen servits eixir el reparo de esta contravenció com ho esperavan. Lo que quant antes passarian ha posar als reals peus de sa magestat ab
humil presentació, còpia de la qual han posat en
mà de sas senyorias. Al què és estat repost per lo
il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich
que lo concistori feya molt parituclar estimació
de dita notícia y que per sa part no faltaria a
cumplir en sa més exacta y puntual obligació. Y
encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo
present dietari la dita còpia de representació, la
qual és assí cusida y signada de lletra A.
En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi del andador del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, a las quatra horas de la tarda,
los senyors don Francisco Sans y Puig y Joan
Baptista Reverter, ciutedà honrat, han aportat
una embaxada de part de dit bras militar a sas
senyorias, posant en sa mà còpia de una deliberació presa lo dia present. De la qual apar ésser
estat deliberat dit bras enter altres cosas que sia
incinuat a sas senyorias se servescan pèndrer deliberació en la sobradita matèria, per la qual importa fer-se totas aquellas diligèncias que pugan
conduhir per a posar-se en la real notícia de sa
magestat la justificació de la pretenció de dits
senyors jutgesa // 192r // de greuges. Al què és
estat respost per dit senyor diputat eclesiàstich
que lo concistori des de la matinada se trobava
ab la intel·ligència de est fet y qu·estimava al dit
molt il·lustre y fidelíssim bras militar la mersè
que li feya. Y que invigilaria sobre est assumpto
ab tot cuydado sens perdonar en alguna diligència que puga produhir bon succés. Y dits senyors embaxadors són estats cumplimentats
conforme és de vèurer en lo present dietari als X
agost MDCCI. Y, encontinent, sas senyorias han
ordenat a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari la
còpia de la sobradita deliberació, la qual és assí
cusida y signada de número LXII.
En aquest mateix dia los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors militar y real són anats, de part
de sas senyorias, sens insígnias, verguers, si sols
ab lo síndich, lo qual anava a la portalera de mà
dreta del cotxe de duas mulas, a palàcio per a
vèurer al molt il·lustre senyor don Anton de
Ubilla y Medina, del Consell de sa magestat y
son secretari en lo despaig universal, a effecte de
saber de sa senyoria si lo rey, nostre senyor, havia pres resolució sobre lo fet de Joseph Cellera,
notari causídich de la ciutat de Gerona, per lo
qual lo il·lustríssim concistori se havia posat als
a. a continuació una súplica i una deliberació transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1372.

peus de sa magestat, ab humil y obsequiosa representació als VII del corrent mes, com és de
vèurer en lo present dietari en dita jornada. Y
los ha respost que per quant sa magestat se trobava desganat, no havia pogut en- //192v // tèndrer en esta dependència, segons relació ne ha
feta a sa senyoria tornats que són estats en concistori dits senyors oÿdors militars y real.
Dissapta, a XVIII de febrer MDCCII. En aquest
dia sas senyorias han ordena a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria autèntica feta per los tres
notaris y scrivans dels tres brassos de las últimas
Corts Generals, feta lo dia present, de la qual
apar que entre los jutges de greuges anomenats
per sa magestat, que Déu guarde, en ditas corts
y per sa part, fonch lo noble don Gerònim de
Magarola, doctor de la Real Audiència del present Principat, y no lo noble don Francisco de
Portell, també doctor de dita Real Audiència,
com de dita certificatòria és de vèurer, la qual és
assí cusida y signada de número LXIII.
En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, a las onse horas de la
matinada, los senyors don Ramon de Codina y
Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà,
de part de sas senyorias, han aportat una embaixada a la present ciutat, trobant-se congregat lo
savi Consell de Cent sobre lo fet del il·lustríssim
Tribunal de Greuges, que llargament està expressat en lo present dietari lo dia de ahir,a
// 193r // posant en notícia de sa excel·lència de
com lo dia present lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori, per medi de dos concistorials, a las
set horas de la nit, se posaria als reals peus de sa
magestat ab humil representació, còpia de la
qual posavan en mà de sa excel·lència per a què
fos servit acompanyar-la. Y per lo senyor conseller és estat respost que ab molt gust lo excel·lentíssim consistori ho proposaria en dit Consell y
que de sa resolució ne donaria part a sas senyorias, conforme tornats que són estats en concistori ne han fet relació los dits de Codina y Monfar. Los quals són estats cumplimentats en esta
forma, és a saber, que són estats rebuts per differents officials de casa de la ciutat al cap de la escala y acompanyats fins dins de la sala de Concell
de Cent. Y allí acentats en esta forma, ço és, que
a dit Codina lo han precehit dos proms de consell, un de cada part, y al dit de Monfar altres dos
proms, estant acentats a la part dels ciutedans
primerament un prom, després dit de Codina,
després altre prom y després dit de Monfar. Y, al
tornar-se’n, són estats acompañats per dits officials fins al dit cap de la escala.
a. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1373.
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En aquest mateix dia, a las set horas de la tarda,
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y
oÿdor militar són anats al palau real a hont habitan sas magestats, que és devant de la casa del
General y Bolla, de la present ciutat, a hont antes estaven los virreys, sens insígnies ni verguers,
ab un cotxe de dos mulas, anant lo síndich a la
portalera de mà dreta, // 193v // y han posat en
mà del molt il·lustre senyor secretari del despaig
universal una representació sobre la dependència dalt referida. Al què los ha respost que hore
presentaria al rey, nostre senyor, conforme ne
han fet relació tornats que són estats en concistori dits senyors deputat real y oÿdor militar. Y
encontinent han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari la sobredita representació, la qual és assí cusida y signada de número
LXIIII y del thenor següent. Segueix-se dita representació:
«Senyor.a Los diputados y oÿdores de qüentas de la
Generalidad de este principado de Cataluña,
puestos a sus reals pies de vuestra magestad, dizen
que en las últimas cortes selebradas en Barcelona
fue vuestra magestad servido el día XII de henero
del presente año por acto solempne de ellas admitir el nombramiento de provehidores o jueses de
agravios hechos por los estamentos. Y con su aprovación, nombrarlos por parte de vuestra magestad y en uno de esots a don Gerónimo de Magarola, del Consejo de vuestra magestad, en la tercera
sala de la Real Audiencia, como parece en los
processos de dichas cortes. Y haviéndoles el día XVI
de este convocado el obispo cansiller para el primer congresso, reperaron los nombrados por los estamentos que en él se hallava don Francisco de
Portell, de dicha tercera sala y abogado fiscal de
la // 194r // regia corte, que dixo haverle vuestra
magestad elegido en lugar de dicho don Gerónimo de Magarola, por haver sido su nombramiento equivocado. Y requirió le admitieran al cansiller y regente al juramento y homenage, en que no
conformaron los nombrados por los brassos sin
participarlo a los suplicantes.
La obligación, señor, de sus cargos que vincularon
con la religión del juramento precisa a las diputados ha poner en la real comprehención de vuestra magestad que, haviendo sido nombrado por
vuestra magestad en solemne acto de corte dicho
don Gerónimo de Magarola, qualquier novedad
después de la conclusión de la corte se considera
contraria a aquel acto que es ley partícular jurada con las demás por vuestra magestad. Y tiene
oposición también XVI de las Cortes de MDLXXXXIX en que se stableció que las constituciones, capía. l’original de la representació està intercalat entre els folis
193v-194r del trienni 1701-1704.
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tulos y actos de corte no puedan revocarse, alterarse ni suspenderse, menos que con cortes generales, lo que estava ya prevenido por las constituciones del título «Si contra dret», en el primer
volumen, pàgina LXIX, en las quales los gloriosos
antecessores de vuestra magestad se dignaron reprovar y dar por inválidos qualesquer decretos
que se impetrassen contra las constituciones, capítulos y actos de corte. Y no se duda que vuestra
magestad havrá igualmentá favorecido en este
parte el Principado en estas Cortes. Y siendo no
menos deñosa a los interessados en el juizio de
greuges esta suspención, pues va discorriendo el
término que por peremptorio se les señaló, suplican a vuestra magestad con la más atenta veneración los diputados sea del real agrado de vuestra magestad aconsolar al Principado en que se
les observen sus leyes, constituciones, capítulos y actos de corte, mandando que don Francisco de Portell // 194v // no concurra en los congressos de dicho juhicio, y que a ellos se admita don Gerónimo
de Magarola, tomándosele el juramento, sagramento y homenage por el canciller y regente a
quien pertenece, como lo esperan de la justa real
mano de vuestra magestad y recibirán merced».
Diumenge, a XIX de febrer MDCCII. En aquest
dia, a las vuyt horas del matí, de orde de sas senyorias, lo síndich del General ha aportat al senyor don Dalmau de Copons y Grimau, canonge de la santa iglésia de Barcelona, altre dels
jutges del il·lustríssim Tribunal de Greuges
anomenats en la última Cort General, y per part
dels tres estaments de ella, un recado, concistint
en participar-li de part de sas senyorias lo que
havian deliberat y obrat los dies XVII y XVIII del
corrent acerca lo assumpto que ell junt ab dos
d’altres havia noticiat a sas senyorias dit dia XVII,
com és de vèurer en los llibres de Deliberacions
y dietari en dits dias XVII y XVIII. Y per a què fos
servit dar-ne notícia a sos companys, del què ha
fet molt particular estimació dit senyor don
Dalmau Copons.
En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, a las nou horas de la
matinada, los senyors don Ramon de Codina y
Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà,
han aportat una embaxada de part de sas senyorias al excel·lentíssim senyor comta de Santistevan, del Consell de Estat, y han posat en mà de
sa excel·lència còpia de aquella representació
per sas senyorias feta lo dia de ahir a sa magestat, que // 195r // Déu guarde, la qual se troba
cusida en lo present dietari en jornada de ahir,
suplicant a sa excel·lència fos servit interposar
sos bons officis ab lo rey, nostre senyor, per a
què se dignàs inclinar son real ànimo a què lo
noble don Geroni de Magarola, doctor de la
Real Audiència de est Principat, prestàs lo degut
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jurament, sagrament y homenatge com a altre
dels jutges del il·lustríssim Tribunal de Greuges, anomenat en la última Cort General, y per
part de sa magestat, y no lo noble don Francisco
de Portell, també doctor de dita Real Audiència, com se pretenia. A tot lo què és estat respost per dit senyor comte de Santistevan de que
desitjava molt servir al concistori en est assumpto y en tot. Emperò, que·s persuadia li quedaria
molt poch que fer en esta dependència, respecte
que creya que la nit passada era estat servit sa
magestat pèndrer resolució favorable a favor de
dit Magarola, conforme ne han fet relació tornats que són esttas a concistori dits de Codina y
Monfar.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer de casa de la ciutat, los senyors don Lluýs
Soler y Paguera y doctor Onofre Monsalvo, ciutedà, han aportat a sas senyorias una embaixada
en resposta de aquella que per sas senyorias lo
dia de ahir al matí fonch enviada al savi Consell
de Cent sobre lo assumpto dalt dit. Y ha concistit en dir-se que la present ciutat havia resolt
acompanyar la representació de sas senyorias per
sa magestat acerca la subjecta matèria feta, sí y
en lo modo y forma que veurian ab la còpia que
posaven en sa mà. A tot lo què és estat respost
per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor president
de que lo concistori // 195v // feya particular estimació del nou favor que li feya la excel·lentíssima ciutat y que ab ell se prometia lo concistori
felissíssim succés en dit negoci. Y dits senyors
són estats cumplimentats conforme és de vèurer
en lo present dietari als XVI de setembre MDCCI.
Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi,
secretari y escrivà major del General, cusís en lo
present dietari la sobradit còpia, que dits senyors han entregat a sas senyorias, la qual és assí
cusida y signada de número LXV.
En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
dits de Codina y Monfar han aportat una embaxada a la junta del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, havent primer obtinguda hora per medi
de un verguer, per lo mateix negoci que lo dia
de ahir lo aportaren al savi Consell de Cent, entregant-los còpia de la mateixa deliberació per a
què fos servit dit bras acompañar-la. Y lo senyor
president és estat servir respòndrer que lo bras
premeditaria a dit fet y ne tornaria resposta de
sa resolució. Y són estats cumplimentats conforme és de vèurer en lo present dietari als nou de
agost MDCCI, conforme del dit ne han fet relació
a sas senyorias tornats que són estats en concistori dits de Codina y Monfar.
En aquest mateix dia, entre onse y dotse horas
del matí, havent obtinguda hora per medi de un

verguer, dits de Codina y Monfar han aportat
una embaxada de part de sas senyorias al
excel·lentíssim senyor comta de Marsin,a
// 196r // embaxador ordinari del rey christianíssim al rey, nostre senyor, per lo mateix negoci
que han aportat avuy altra embaxada al senyor
comta de Santistevan, posant en sa mà també
còpia de la mateixa representació, suplicant-li
fos servit interposar sos bons officis ab sa magestat. Al què és estat respost que ho faria ab
molt gust, segons relació ne han feta en concistori tornats que són estats dits de Codina y
Monfar.
Dilluns, a XX de febrer MDCCII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori lo molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
havent-se obtinguda hora per medi del andador
del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, los senyors Joseph de Terre y de Codina, donsell, y
don Felip Farran y Sa-sirera han aportat una
ambaxada a sas senyorias en resposta de la que
lo dia de ahir los fonch enviada de part de sas senyorias. Y han entregat còpia de una representació que fa a sa magestat, que Déu guarde,
acompanyant la de esta casa, que fou posada en
mà de sa magestat als XVIII del corrent, del què
per lo il·lustre y fidelíssim senyor president de
sas senyorias se ha feta especialícima estimació.
Y són estats dits senyors embaxadors cumplimentats conforme és de vèurer en lo present
dietari als XI de agost MDCCI. Y encontinent sas
senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà
major del General, cusís en lo present dietari
còpia de la sobradita representació, la qual és
assí cusida y signada de número LXVI.
196v

En aquest mateix dia lo noble don Gerònim de
Magarola, doctor de la Real Audiència de
aquest Principat, a la tarda ha prestat lo sòlit y
acostumat jurament, sagrament y homenatge
junt ab los demés jutges del il·lustríssim Tribunal de Greuges, anomenats en la última Cort
General, tant per sa magestat com y també per
part dels estaments de dita cort, de a hont se
veu que lo rey, nostre senyor, ha condecendit a
las justificadas instàncias de sas senyorias. Y se
adverteix que lo puesto a hont se ajunta lo dit
il·lustríssim Tribunal de Greuges és estat destinat per lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe canceller y és en lo convent de Sant Francesch de frares menors, de la present ciutat, a
hont se han tingut las corts generals, en la capella de Sant Francesch, dintre dels claustrets, pasa. amdues representacions transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1375.
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sada la capella dels Terciaris. Y que lo modo ab
que dits senyors se acentan és ab banchs de fusta ab respalder, ab uns matalassets de brocadellos, tenint una taula llarga al mig ab son cubertor o tapete y son adrés de escriurer de bronse
ab campaneta del mateix, estant los de la part
del rey acentats a mà dreta de la taula y, després
de ells, lo llochtinent de protonotari de la Corona de Aragó, y a la part esquerra de dita taula los
nou senyors anomenats per part de la cort, no
estant ningun acentat al cap de la taula ni als
peus de ella.
Dimars, a XXI de febrer MDCCII. En aquest dia
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias ha comensat de deixar de embiar a palàcio dos senyors consistorials per a sa- // 197r //
ber com ho passava lo rey, nostre senyor, Déu
lo guarde, per rahó de trobar-se indispost com
ho ha fet tots los dies des de XII del present y corrent mes fins lo dia de avuy, per causa de que
gràcias a Déu se troba totalment convalescut de
sa passada indisposició. Axí que avuy y de qui al
devant tots los dies, sols ý anirà lo síndich del
General, de orde de sas senyorias, a saber de la
salut del rey, nostre senyor, y reyna com ha fet
fins assí. Y axís no se farà altra nota.
En aquest mateix dia lo síndich del General y
present casa ha aportat un recado de part de sas
senyorias al molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de Gerona, canceller, dient que havent fet
mirar sas senyorias los exemplars d’esta casa, no
se havia trobat de que la Diputació pagàs cosa
de abelliments per lo il·lustríssim Tribunal de
Greuges, com era taula, banchs, matalassets,
etcètera, ni per sos jutges y provehidors, en resposta del recado que la nit antes de part de dit
tribunal se havia aportat a sas senyorias. Y que
axí aparexia a sas senyorias era propri y peculiar
de aquell tribunal.
En aquest mateix dia lo noble procurador fiscal
de la visita del General, de part dels il·lustres senyors visitadors de dita visita que actualment se
està fent, ha demanat a sas senyorias fossen servits concedir-los còpias de aquellas constitucions y capítols de cort fets en la última, que
tractan del modo que deu procehir la visita del
General. Y ab molt gust per sas senyorias se han
entregat al dit procurador fiscal dos còpias de
dos capítols de cort que·n parlan.
Dimecres, als XXII de febrer MDCCII. En aquest
dia per lo noble procurador fiscal de la visita del
General que actualment se està fent, de part
dels il·lustres // 197v // senyors visitadors de dita
visita, és estat demanat a sas senyorias fossen
servits menar entregar-li còpia del capítol fet en
las últimas Corts Generals, acerca del modo se
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sistint en que si feya constar de que en lo any
MDLXXXXVIIII se li pagà per dits despaigs alguna
cosa, la-y pagarian hara la Diputació, podent assigurar a sas senyorias que en tot lo que ell podria contribuhir per est fet ho faria ab molt fina
voluntat.

deu procehir en lo cas de las declaracions de
duptes de algun capítol de cort, del nou redrés.
Y ab grandíssim gust la·y han fet entregar.
En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cancer, donsell, racional del General y present casa, ha entregat a ss senyorias sis
coderns signats de números VI, VII, VIII,
VIIII, X y XI, contenint lo Balans de la continuació de las entradas de la bolla de Barcelona
del trienni MDCLVI fins a totas las entradas de la
bolla de Olot del trienni MDCXXXV. Y de orde de
sas senyorias, per Llorens March, altre dels verguers de sas senyorias, són estats entregats al
noble don Jacintho de Sagrera y Xifre, altre dels
balansers anomenats per la última Cort General, qui junt ab sos companys fa residència en la
present casa, en la sala que està al costat de
aquella a hont se ajunta lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar.

198v

Dijous, a XXIII de febrer MDCCII. En aquest dia
lo noble procurador fiscal de la visita del General que actualment se està fent en la present
casa, de part dels il·lustres senyors visitadors de
la dita visita, ha aportat un recado a sas senyorias, concistint que dits senyors visitadors estimarian summament a sas senyorias fossen servits honrar-los en que los nobles y magnífichs
assessors y advocat fiscal y sos ajudants respective
// 198r // de dita visita entre si practicassen, premeditassen y discorreguessen acerca alguns reparos se offereixen en lo modo y forma y circunstàncias de posar-se en execució lo disposat
en la constitució y capítol de cort del nou redrés, fets en la última Cort General, que tràctan
del modo ab què deu procehir dita visita de qui
al devant. Y se li és estat respost per lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich que lo
concistori ho premeditaria y que de la resolució
pendria sobre dit assumpto la faria participar a
dits senyors visitadors.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias, lo síndich del General ha fet relació
de com havent-se conferit lo dia present, de
orde de sas senyorias, ab lo molt il·lustre senyor
don Antoni de Ubilla y Medina, secretari del
despaig universal, per a què fos servit interposar
sos bons officis ab lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, per a què lo il·lustre protonotari
entregue prest a sas senyorias los reals despaigs
de las constitucions y nou redrès. Al què li ha
respost que sa magestat ya los tenia firmats o bé
los firmaria molt prest y que no duptava que lo
dit protonotari tindria reparo en entregar-los
fins y atant fos concordada y ajustada la quantitat per dits despaigs de ditas constitucions y nou
redrés, no obstant la offerta se li havia feta, con104

Dissapta, a XXV de febrer MDCCII. En aquest dia
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Canser,
donsell, racional del General y present casa, ha
entregat a sas senyorias un memorial dels debitoris del General. Y sas senyorias han ordenat a
Llorens March, altre dels verguers de sas senyorias, lo donàs, com ho ha fet, al noble don Jacintho de Sagrera y Xifre, altre dels bilanssers
anomenats per la última Cort General.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, continuàs en lo present dietari, essent present en
concistori lo magnífich síndich del General, de
com li ordenaven se conferís lo dia present ab lo
molt il·lustre senyor secretari del despaig universal, per a què representàs en nom de sas senyorias a sa magestat, Déu lo guarde, fos servit
encarregar al il·lustre protonotari que quant antes entragàs a sas senyorias los originals despaigs
de las constitucions y nou redrés, fets en la última Cort General. Lo que motivava a sas senyorias fer dita representació era lo trobar-se en lo
present Principat sens justícia, havent succehit
un delicte molt enorme y horrorós en Sant Miquel Derdol, del present bisbat, a hont se han
robat vuyt formas consagradas, no havent-se’n
cobrat més que una, y differents vazos de or y
plata de dita iglésia. Lo que és més sensible és
estar-se los agressors per allí respecte de no poder córrer las causas ni lo negoci fins y atant que
sien impresas las constitucions y capítols de cort
fets en las últimas Corts Generals. Y que si bé
dit protonotari pretenia alguna cosa, si li tocava,
no faltaria la Diputació en satisfer-la-y. Y poch
aprés, per dit síndich, se ha feta relació a sas senyorias de haver feta la dita diligència y que per
dit senyor secretari // 199r // del despaig universal li és estat respost que lograria la primera ocasió que podria ab sa magestat per a affavorir sas
senyorias.
Dilluns, a XXVII de febrer MDCCII. En aquest dia
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
és baixat a la casa del General y Bolla de la present ciutat junt ab mi, secretari y escrivà major,
y lo magnífich racional del General y present
(casa), y se ha conferit en lo aposento a hont fa
sa contínua residència lo receptor dels fraus, a fi
de què se continuassen en inventari tots los
fraus apresos en lo present y corrent mes de febrer. Y són estats trobats los infrascrits y següents: primo, als dos, aprehenció feta en casa

Gerònim Ferrer, guanter, en lo fossar de Santa
Maria y en casa del fosser, de una pessa de arbatge cap-y-cua de color emusco; ítem, dit dia,
aprehenció feta a un incògnit trobat en casa T.
Bal, pintor, prop Sant Francisco de Paula, de
nou canas tres palms tafatà negra doble de tres
palms.
En aquest mateix dia lo síndich del General és
anat ha aportar un recado als il·lustres senyors
visitadors de la visita del General que actualment se està fent, concistint en què lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias,
en resposta del recado enviat per dits senyors visitadors als XXIII del corrent, se’ls offeria dir que
lo doctor misser Francisco de Gallart y Pastor,
ciutedà honrrat de Barcelona, subrogat en assessor, y lo noble don Joseph de Canser y Pratsenjulià, advocat fiscal // 199v // del General, a
ocasió de tenir algunas querelas en dita visita,
justament y lletítimament, s’escusavan en poder
intrevenir en las juntas que sa senyoria ab dit recado era estat servit expressar. Emperò, que si
gustava sa senyoria, podrian tenir las juntas sobra la subjecta matèria los magnífichs assessors,
advocat fiscal y los ajudants de dita visita ab lo
magnífich doctor misser Ramon Sans, subrogat
en assessor del General, ya que axís se podrian
escusar gastos al General, no passant-se des de
luego a fer nominació de assessor y advocat fiscal en lloch dels impedits. Y que quant no aparagués bé a sa senyoria ho faria ab molt gust. Y
és estat respost per dits senyors visitadors que
premeditarian lo fet y ne tornarian resposta.
En aquest mateix dia per part de dits senyors visitadors és estat respost a sas senyorias al recado
enviat lo dia present y per lo noble procurador
fiscal de dita visita que dits senyors visitadors venian molt bé en que dits assessors y advocat fiscal y sos ajudants de dita visita tingan juntas ab
lo sobredit doctor Ramon Sans, assessor de la
Diputació per lo negoci dalt referit.
Dimars, a XXVIII de febrer MDCCII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
escrivà major del General, continuàs en lo present dietari alguns dels més singulars reals favors, que se han dignat fer las reals magestats
del rey, nostre senyor, y reyna, nostra senyora,
que Déu guarde, al present principat de Catalunya des de què han entrat en la present ciutat,
que fonch, // 200r // és a saber, lo rey, nostre senyor, als dos de octubre MDCCI, y la reyna, nostra senyora, als VIII de nohembre MDCCI, fins lo
dia present. Los quals concisteixen en lo següent:

a. subratllat a l’original des de y que fins a no passant-se
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Primo, que lo rey, nostre senyor, fin y atant que
arribà la reyna, nostra senyora, los demés dies,
tant en lo dinar com en lo sopar, menjava en
públich, permetent que tots los qui gustaven
vèurer-o ho lograssen. Y axí mateix també ohissen lo real recreo de la música de sa capella real.
Que després de sopar sa real magestat gustava
entretenint-se las demés tardes ha cassar en públich en la escola militar, a hont a gastos de la
excel·lentíssima ciutat se tenia format un bosch
artificial ab moltitut de cassa de tot gènero, dexant-se vèurer tots los dies en públich en los
balcons de son real palau. Després de ésser entrada la reyna, nostra senyora, a solas, han honrrat a est Principat visitant las iglésias de esta
ciutat, com fou especialment lo dia (de la) Inmaculada Concepció de Maria Santíssima a la
matinada sas magestats anaren a la Seu y a la capella de la Concepció, ohiren dos missas baixas
públicament, la una de las quals digué lo il·lustríssim y reverendíssim senyor patriarca de las
Índias, de mà de qui comulgaren públicament,
y la altra don Anton de Sayol y Quarteroni, canonge de Barcelona, a qui per tenir lo canonicat
de capallà de onor del rey li incumbeix dir-la
quant són presents en la catedral. Y per la tarda
acistiren a las vespres en lo presbiteri de la Seu,
las quals celebrà de pontifical lo molt il·lustre y
reverendíssim senyor bisbe de Barcelona fra
don Benet Sala, de qui foren incenssats en lo
magnificat. Lo dia dels Reys la reyna, nostra senyora, acistí a vespres a la iglésia parroquial de
Nostra Senyora del Pi, // 200v // estant la iglésia
molt il·luminada, particularment tota circuÿda
de ciris grossos com per lo dia del Dijous Sant.
També acistí a las vespres lo dia de sant Ramon
de Penyafort en lo real convent de Santa Catarina Màrtir de frares predicadors, a hont venerà
ab gran devoció lo cos sant. No menos, sas magestats han honrat al Principat visitant casi tots
los convents de religiosas, tots dos junts a solas,
de la present ciutat, no dexant de visitar lo real
convent de Pedralbes.
A ocasió de trobar-se sas magestats en la present
ciutat, són estadas molt cèlebres aquest any las
Carnestoltes y molt del gust de sas magestats.
Emperò, lo clos fonch fet devant de palàcio als
XXX de janer y altres dies, y no a la fi de las Carnestoltes com és lo dia present, per ser demà lo
dia de Cendra. Sas magestats infinitas vegades
són anats al passeig o rua que·s fa en la Rambla,
anant ab cotxe per lo mig de ella. Y se adverteix
que sempre y quant passavan sas magestats, los
cotxes paravan, alssant-se en peus las damas y
cavallés, fent molts particulars cortesias los dias
vint-y-sis, vint-y-set y vint-y-vuyt del corrent,
que són estats los tres dies últims de Carnestoltes. Han manifestat ser de son real agrado que
las màscaras converssassen ab sas magestats en la
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esta tampoch no es li podia subministrar fins hagués entregat los reals despaigs de las constitucions, capítols de cort y nou redrés. Y que axís
se servís entregar-los ab tota seleritat per quant
se estava sens justícia, posant en sa concideració
que no havent-i vicecanciller se havia trobat las
rubricava lo cansiller, prevenint a saa // 202r //
senyoria que, si no manava entregar los dits despaigs quant antes, li seria precís valer-se lo concistori de totas las diligèncias que li serian permesas. Y lo present dia, dit síndich ha fet relació
a sas senyorias, concistint en que havent donat
lo dit recado al dit il·lustre protonotari, li havia
respost que desprésdemà li respondria sobre dit
fet.

rua ab esta, emperò, circunstància que antes de
conversar se llevassen la careta, diguessen qui
eran y que després se la tornassen, emperò, ab
lo tractament de magestat. Y axí és estat
// 201v // observat per moltíssims.
En aquest dia, en lo palau real, han manat sas
magestats fer a la nit sarau públich en lo salon
gran. En ell han dançat sas magestats ab gran
garbo, estant en eixa ocasió las damas en peus, y
quant sas magestats no dançavan, estavan las
damas acentadas a terra sobra catifas per cada
part del salon. Y sas magestats estavan sota docer ab tarima. Y foran convidadas las senyoras
per esta funció per la excel·lentíssima senyora
princesa de Bretxano, camarera major de la reyna, nostra senyora.

Divendres, a III de mars MDCCII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en concistori lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat real per trobar-se desganat. Y se adverteix que fins tornarà en concistori, no se’n farà altra nota.

Differents y molts dies, a las nits, se han dignats
sas magestats honrar la noblesa catalana, jugant
lo rey, nostre senyor, y la reyna, nostra senyora,
tots dos junts ab títols y cavallers ab taborets,
tenint devant taula rodona, sehent los títols y
cavallers ab taborets rasos y banchs, permetent
en la mateixa pessa tota la noblesa y personas de
condicó que gustaven vèurer-o, y altras taulas
per entretenir-se los demés ab diffarents jochs.
Y avent-n-i de sort, se ha dedignat algunas vegadas la reyna, nostra senyora, tràurer lo redolí
y moltíssimas vegadas se ha servit mirar en ditas
taulas com se entretenian.
Dijous, a II de mars MDCCII. En aquest dia han
ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà
major del General, cusís en lo present dietari
una suplicació, presentada en concistori per lo
il·lustre don // 201v // Joseph de Villanueva Fernandes de Híxar, del Consell de sa magestat y
son protonotari en la Corona de Aragó, junt ab
altres papers, en y ab la qual suplica sian servits
sas senyorias deliberar-li mil lliuras de plata dobla per los despaigs de las constitucions y nou
redrès, fets en la última Cort General, y còpia
del procés comú de la mateixa cort, conforme se
pagà al seu antecessor per rahó de las Corts de
MDLXXXV, fins que puga fer constar de major
quantitat a son antecessor pagada per rahó de
las Corts de MDLXXXXIX, com tot més llargament és de vèurer de dita súplica ypapers, que
tot és assí cusit y signat de número LXVII.

En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Canser, racional del General y present casa, ha entregat a sas senyorias tres coderns signats de números XII, XIII y XIIII ab
totas las entradas tingué lo General per rahó de
bollas foranas, que comensan en la bolla de
Vich, trienni MDLXXXVI, y acaban en lo principi
de la bolla de Manresa, trienni MDCXXXXVII, per
lo Balans de la última Cort General. Y de orde
de sas senyorias, lo dia present per medi de un
verguer se han entregat al noble don Jacinto de
Sagrera y xifra, altre dels balansers anomenats
per la última Cort General, y dit verguer era
Llorens March.
Dissapte, a IIII de mars, MDCCII. En aquest dia
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar no
ha vingut ni acistit en concistori.
202v

En aquest mateix dia sas senyorias han imbiat al
dit il·lustre protonotari lo síndich del General
per a què en nom de sas senyorias li digués que
havian molt premeditat lo que narrava en dita
súplica y que sobre son expressat han encontrat
algunas dificultats, sobra las quals no han trobat
medi per a allanar-las, sinó lo de justícia. Que
podia estar cert sa senyorias que a estar en sa mà
condecendirian ab molt gust a sa petició y que
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
síndich del General ha fet relació que lo il·lustre
protonotari li havia participat que per a poder
entregar los reals despaigs de las constitucions,
capítols de cort y nou redrés, fets en la última
Cort General, li faltava saber la circunstància de
qui havia de rubricar ditas constitucions, ço és,
si havia de ser lo cansiller, no havent-i vicecansiller, o si lo antiquor del Consell de Aragó. Y
que los regens del Supremo de Aragó estavan
en la pretenció que havia de ser dit antiquior. Y
que procuraria que sa magestat, Déu lo guarde,
ha-y prengués resolució quant antes y que en
aver-lo-y presa, las entregaria per quant respecte
de lo que tocava a sos interessos y pretencions
a. a continuació una súplica y uns papers transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1376.

las deposaria en mans dels magnífichs assessors
de esta casa per justícia.
Dilluns, a VI de mars MDCCII. En aquest dia han
ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà
major del General, cusís en lo present dietari
una representació feta per sas senyorias al rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, ab la qual pretenian que no obstant de trobar-se congregada la
Cort General, que a ells tocava fer ternas a sa
magestats dels officis vacants del General que
eran de real provisió. Y axí mateix provehir tots
los demés officis que·s trobarian vacar duranta
// 203r // dita cort general, la qual representació
als XXVIII de desembre pròxim passat per los
il·lustres y fidelíssims senyors diputat y oÿdor
reals, per estar en aquella ocasió desganat sa magestat, fonch entregada al doctor secretari del
despaig universal per a què quant pogués la posar en nom de sas senyorias en las reals mans de
sa magestat. La qual representació és assí cusida
y signada de número LXVIII.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
cusís y continuàs en lo present dietari unas lletras despedidas als IIII del corrent per los tres estaments del present Principat, convocats en la
Cort General, las quals foran presentadas poch
temps després a sas senyorias per lo estament
eclesiàstich. De las quals apar lo provehir tots
los officis del General que·s trobarian vacar durant aquella y, axí mateix, fer las ternas a sa magestat de tots los officis del General, que fossen
de la real provisió, com més llargament de ditas
lletras és de vèurer, las quals són assí cusidas y
signadas de número LXIX, y del thenor següent. Segueix-se ditas lletras:
«Losb tres estaments del present principat de
Catalunya convocats en la Cort General que la
sacra, cesària y real magestat del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, de present celebre en la
present ciutat de Barcelona, als il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes
del General de dit Principat y al noble escrivà
major del dit General, y demés officials en lo
acte de presentació de las presents nomenadors.
Salut y honor. Per quant en data de vint-y-dos
de desembre pròxim passat vos remetèrem lletras firmadas // 203v // per nostres presidents y
sagelladas ab lo sagell major de dita cort, y altrament despatxadas en deguda y acostumada forma, que us foren presentadas lo mateix vint-ydos de dit mes, respectivament contenint que
no provehíseu ni fésseu procehiments ni dia. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1379.
b. l’original de les lletres està intercalat entre els folis 202v203r del trienni 1701-1704.
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ligència alguna per donar y provehir la taula o
offici de altre dels taulers de Urgell, que vaca
per mort de Fèlix Pelegrí; y que no fésseu terna
ni proposeu subjectes a sa magestat per la provisió del offici de escrivent ordinari o altre dels escrivents ordinaris de la Escrivania Major de la
casa de la Deputació, que vaca per mort de don
Joan Vivet; y que no provehísseu o proposèsseu
ni altrament vos entremetèsseu ni fésseu actes,
procehiment ni diligèncias algunas tocants a
provitions de qualsevols officis que vaquen, hagen vacat o vacaran durant la present Cort; y
que si alguns actes, diligèncias o procehiments
tocants a dites provisions de officis o proposicions per aquells hauríau fet, los delineu, sasseu,
revoqueu y anul·leu; y de haver-o borrat, casats
y anul·lat, nos cerisiorèsseu ab certificatòria del
escrivà major dins coranta-vuyt horas precisas y
peremptòria, des de la presentació de ditas lletras en avant comptadoras. Y axí mateix diguèrem y menàrem a vos, dit noble escrivà major,
que no continuèsseu ni permetèsseu que sien
continuadas deliberacions, actes ni procehiments alguns de dits senyors deputats y oÿdors,
tocants y concernents a ditas provisions de officis y proposicions de personas o ternas per
aquells, sots pena en cas de contrafacció de una
terça de vostra salari, que imposarem a quiscun
de dits concistorials y escrivà major per cada vegada que contrafaríau al conten- // 204r // gut
en ditas lletras irremissiblement exhigidora, a
obs y benefici de la Generalitat aplicadora, com
en ditas lletras més extensament se conté.
E com a las ditas lletras no hajau obtemperat,
ans bé ab vosta carta que·ns remetèreu de data
de XXIIII de dit mes de desembre y paper inclús
en resposta de ditas lletras ab diffarents motius
en dita carta y resposta expressats pretengau haver procehït en son cas. Y no obstant que estavan certiorats que no rellavaven dits motius y
respostas, per ésser molt cert y constant lo bon
drets que·us acisteix privative al votre concistori
en la provisió de officis y provició de subjectes
per obtenir aquells y altres cosas durant la cort
general, ab tot desitjant plenàriament assegurar
nostres operacions, havent consultat a nostres
advocats sobre lo contengut en ditas lletras per
nós a vosaltres remesas y respostas que·ns remetèreu nos han aconcellat ab la conformitat
que se expressa en lo vot, còpia del qual junt ab
las presents vos remetem. Inseguint lo qual y altrament usant del dret y autoritat que tenim y
nos competeix, ab tenor de las presents vos
diem, encarregam y manam, sots pena de privació de una terça de vostre salari, ultra de la pena
imposada, y que havent incorregut en las antecedents lletras de cada hú de vosaltres dits concistorials, escrivà major y altres officials exigidora y a la Generalitat aplicadora, que dins
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vint-y-quatra horas des de la presentació de las
presents, precisas y peremptòrias, en avant
comptadoras, sens mora ni tardança alguna,
obehiau y executeu tot lo expressat, si y conforme en aquellas y en la altra de ellas se conté. Y
axí mateix vos inibim durant la present Cort en
quant a las provisions de officis y proposicions
de subjectes per obtenir-los tot poder y facultat,
que·ns fos //204v // tribuhida per capítols y actes
de cort, com aquells sols se pugan y degan
entèndrer quant los estaments no·s troban en
ellas convocats y no altrament. Axí que no innoveu cosa alguna en orde a la provisió de dita
taula de Urgell y en fer dita terna per lo dit offici de escrivent ordinari y en las provisions o proposicions de personas epr qualsevols officis que
vaquen y vacaran durant la present Cort.
Y, axí mateix, vos diem y manam a vosaltres
dits deputats y oÿdors, sots la mateixa pena,
que attès lo nostre dret és tant cert y clar y que
som los principals interessats en la conservació
y augment de las pecúnias y béns de la Generalitat y sa administració, que sobra la dita dependència y fet que intentau perturabar y contravenir no gasteu ab consultas de advocats ni
altrament cosa alguna de pecúnias de la Generalitat. Y a vos, dit escrivà major, vos diem y
manam, sots la mateixa pena, que no continueu
ni permetau que sien continuadas deliberacions, actes ni procehiments alguns tocants y
concernents a las provisions de dits officis y ternas o binas per aquells. Y, axí mateix, que no
prengau ni assenteu ninguna deliberació tocant
a gastos sobre dit fet. Y consemblantment se
diu y mana, sots la mateixa pena de una terça
de son salari, al regent los comptes del General
y casa de la Deputació que no pague quantitat
alguna que se offeresca gastar per rahó del mateix negoci o sas dependèncias, encara que dits
senyors deputats los fos ordenat. Las quals
quantitats, en cas algunas pagàs per dit effecte,
no se li pugan abonar en lo passament de sos
comptes, // 205r // comminant com comminan
tant a dits concistorials com als officials sobradits en cas de recusació o inobservansa del contengut en las presents y antecedents lletras la
execució de ditas penas tant en las antecedents
lletras com en las presents imposadas, que manarem executar encontinent passat lo sobredit
termini de sobre prefigit. Y altrament, si lo contengut en ditas antecedents lletras dexau de obtemperar, procehirem contra vosaltres y vostres
béns segons dret y justícia y estil de la cort serà
trobat fahedor. En testimoni de las quals cosas,
manam despatxar las presents, firmadas de nostres presidents y sagelladas ab lo sagell major de
dita cort. Datat en lo convent de Sant Francesch, de observansa, de la present ciutat de
Barcelona, vuy als IIII de janer MDCCII. Don Pe108

dro de Torrellas y Senmanat. Fra Joseph, arçopiscopo de Tarragona. Felix Boneu, conseller
en cap.
De mandato dicti illustrissimi domini don Petri
de Torrellas y Senmanat, persidentis, Joannes
Franciscus Verneda, notarius publicus Barchinone et stamentis militaris scriba. De dicti illustri
domini archiepiscopi, presidentis, mandato Rafael Albia, notarius publicus Barchinone, illustrissimi estamenti eclesiastici alter ex scribis dicti
illustri stamenti eclesiastici. De mandato dicti
illustri domini conciliarii, presidentis, Franciscus Cortes, notarius publicus Barchinone et dicti
stamenti regalis scriba».
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
cusís en lo present dietari un vot que·s // 205v //
refereixditas lletras y, al mateix temps que foren
presentadas aquellas a sas senyorias, dit vot també fou entregat, lo qual és assí cusit y signat de
número LXX.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias cusís en lo present dietari còpia de un recado en scrits, aportat als il·lustríssims tres senyors
presidents dels tres estaments de dita Cort General alguns dies antes de clòurer-se aquella per
lo síndich del General, de orde de paraula a ell
donat per sas senyorias, lo qual recado era en
resposta de las sobraditas lletras y ab lo expressat en ellas. La qual còpia del recado és assí cusida y signada de número LXXI.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor misser Ramon Sans, subrogat en assessor ordinari del General, ha fet relació de què
havent tingut vàrias juntas en lo aposento de sa
residència ab los magnífichs assessors y advocat
fiscal y sos ajudants respective de la visita del General, que actualment se està fent en la present
casa, sobre lo fet llargament expressat en est
dietari ab recados aportats a sas senyorias per lo
noble procurador fiscal de dita visita los dies
XXIII y XXVII de febrer passat, posant en sa notícia que, si aparexia bé a sas senyorias, conformavan en que se possàs a fer extracció, si y conforma se estila fer-se dels tres senyors visitadors
processals als XVI del mes de agost de tres senyors visitadors per las causas de suplicació de la
present visitaa // 206r // dels sis que no sortejaren en processals.
En aquest mateix dia, de part dels il·lustres senyors tres visitadors processals de la visita del
General que de present se està fent, se ha enviat
a. a continuació un vot i la còpia d’un «recado» transcrits a
l’Apèndix 1, pàg. 1380.

última cort general, y convenient per la formació del Balans. Lo qual codern, de orde de sas
senyorias, lo dia present és estat entregat al noble don Jacintho de Sagrera y Xifre, altre de dits
senyors balanssers, per Fermí Vehils, altre dels
verguers de sas senyorias.

un recado a sas senyorias, per medi del noble
procurador fiscal de dita visita, concistint en
què dits senyors visitadors estaven promptes per
a acistir a la extracció dels tres senyors visitadors
que havian de entrevenir en las causas de suplicació, és a saber, aquell dia y hora que sas senyorias gustarian.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, Anton Alberch y Pujol, mercader, ciutedà de Vich, com a
tenint lo offici de alters dels taulers del General
de la vila de Granollers, en dit nom, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias lo dit offici
de altre dels taulers del General de dita vila a favor y en cap de Erasma Pons y Mauri, notari públic de dita vila, per ser altre dels officis antichs
vendibles y que podan alienar-se, suplicant a sas
senyorias ésser-li admesa dita renunciació. E sas
senyorias han admesa aquella, si et in quantum,
etcètera, per actes y capítols de cort los és lícit y
permès, y ab què dega fer entregar a sas senyorias certificatòria del magnífich racional de com
no és debitor al General y no altrament, essent
presents per testimonis Bernadí Agulla, estudiant en Philosofia, y Pau Puig Viguer, botiguer, de Granollers.

En aquest mateix dia, de orde de sas senyorias,
lo síndich del General és anat als tres il·lustres
senyors visitadors processals de la visita del General aportant un recado a dits senyors visitadors, dient que als vuyt del corrent a las X horas
del matí en la sala del Reys, conforme se estila,
passaria a fer la sobradita extracció, esperant
que ells acistirian a dita funcció, si y conforme
se acostuma. Al què és estat respost per lo senyor president que acistirian ab molt gust a la
hora assenyalada.
Dimars, a VII de mars MDCCII. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real ha tornat acisitir en concistori de sas senyorias per trobar-se ja convalescut de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo magnífich
// 206v // síndich del General ha fet relació de
com havent anat lo dia de ahir, de orde de sas
senyorias, en las casas dels molt il·lustres don
Joseph de Rull y don Francisco Comas y Torró,
regents del Supremo de Aragó per lo present
principat de Cataluña, a fi de què fossen servits
ajuntar-se per lo fet que lo il·lustre protonotari
havia dit a dit síndich, que llargament és de vèurer en lo present dietari als IIII del present y corrent mes. Que dit Comas li havia respost que
sempre y quant lo avisàs dit don Joseph de Rull
estave prompte per a acistir a dita junta. Y dit de
Rull, que quant antes procurarian a despatxar
est fet per a què se puguessen ab tota brevedat
entregar los reals despaigs de las constitucions,
capítols de cort y nou redrés de la última cort
general a sas senyorias.
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Dimecres, a VIII de mars MDCCII. En aquest dia
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, han ordenat a mi, Diego
Martines y de Folcras, ajudant primer de la Escrivania Major, continuàs en lo present dietari
de com don Ramon de Codina y Farreras, secretari y escrivà major del General, los ha entregat lo dia present un codern dels noms de les
fermansas dels concistorials per ABC, per noms
// 207r // de casa des de MDCLXVI inclusive en
avall fins MDCLXXXXV, ço és, des del trienni
MDCLVI fins lo trienni MDCLXXXXV tots inclusive.
Lo qual codern ha treballat dit de Codina de
orde de sas senyorias donat de paraula y a
instància y petició dels senyors balanssers de la
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En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
volent posar en execució, a instàncias y peticions repetides dels il·lustres senyors visitadors
que de present se troban en Barcelona de la visita del General, los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats ab intevenció dels molt il·lustres
y fidelíssims senyors oÿdors de comptes de dit
General del present principat de Catalunya lo
estatuhit y ordenat segons se assereix, per no tenir encara sas senyorias los despaigs originals de
las constitucions y capítols de cort fetas y formadas per la última Cort General, que tingué principi als XII de obtubre MDCCI y fins als XIIII de janer del present any, ni tampoch los processus
comú y dels tres brassos de dita cort, per dita
cort general en lo capítol XXXII del nou redrés,
en y ab lo qual se diu estaria disposat que quant
se traurian los tres senyors visitadors processals
dels nou extrets per formar los processos de la
visita, se’n extraguen semblantment altres tres
dels mateixos nou per a judicar y sentenciar las
causas de suplicació, recurs o apel·lació. Y, assenyaladament, al disposat segons se diu ab un capítol de cort, en y ab lo qual se pretén que se estatuheix tinga també lloch en los procehiments,
declaracions y sentèncias dels queralats en la visita del General, vuy oberta y comensada, y inseguint lo referit per lo magnífich doctor misser
Ramon // 208r // Sans, subrogat en lo offici de
assessor del General, concistint en què haventse vist ab ell los magnífichs assessor y advocat
fiscal de dita visita y sos respective ajudants y cò-
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pias simples de dits respective capítols, unànimes
y conformes los havia aparegut poder-se fer la
extracció, fahedora lo dia present. La qual junta
també fou instada per dits senyors visitadors y
en ella no pogueren entrevenir lo magnífich
doctor misser Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, també subrogat en lo
dit offici de assessor ordinari del General, y lo
noble don Joseph de Cançer y Pratsenjulià, advocat fiscal del dit General, per trobar-se querelats en la present visita. Y axís se ha passat a fer la
dita extracció de tres senyors visitadors, un de
cada bras, per a judicar y sentenciar las causas de
suplicació, recors o apel·lació de la dita visita en
esta forma, ço és, que dits senyors visitadors
després de ésser estats avisats per lo síndich del
General que sempre que fossen servits, ja podian venir que sas senyorias, absent en lo present acte lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat
real, estaven a punt per dita funcció, ço és, dos
eclesiàstichs, dos militars y un real, fent-se la
protestat stilada acerca lo voler séurer los militars y reals interpoladament ab los eclesiàstichs
per ésser los altres absents de la present ciutat.
Acompanyats dels magnífichs assessors y advocat
fiscal y sos respective ajudants, junt ab lo ajudant
primer de escrivà major de la dita visita, per estar aquest indispost, són // 208v // arribats a la
presència de sas senyorias, los quals se trobavan
en la sala dels Reys de la present casa, aportant
las insígnias de domàs carmesí ab los escuts de
or ab las armas del General. Y fetas las degudas
cortesias entre si, se són acentats tant sas senyorias com dits senyors visitadors en los banchs
colxats de vellut carmesí en la forma següent: ço
és, sas senyorias si y conforme estan acentats
quant hi ha brassos y conforme se observe
quant juran los senyors visitadors, tenint la tauleta devant ab campaneta, urna de plata y una
fuente de plata; lo senyor diputat eclesiàstich,
estant a son costat lo senyor diputat militar y,
després de estos, los senyors oÿdors eclesiàstich,
militar y real per son orde, seguint-se després de
sas senyorias lo dit doctor Ramon Sans, subrogat en assessor ordinari del General, absents los
dits Gallart y Cancer del present acte. Y després
lo secretari y escrivà major del General. Y dits
senyors visitadors en los banchs de vellut, que
estaven posats de espatllas a la porta que dóna
devant de la Escrivania Major, estant primerament los eclesiàstichs, seguidament los militars
y, últimament, lo real. Y després dits senyors visitadors, a la mateixa part y consecutivament de
ells, estavan acentats los dits assessors, advocat
fiscal, ajudant de assessor y ajudant de advocat
fiscal y lo dit ajudant primer de la visita, cubrintse també est. Y estant acentats en esta forma,
per medi de un miñó menor de vuyt anys, a sort
de rodolins ab la dita urna de blata, //209r // lle110

gint-los primers los senyors deputats y després
los dits senyors visitadors per son orde, precehint la sòlita y acostumada protesta per part
de dits senyors visitadors feta per passar y llegir
primer los rodolins lo dit assessor de la present
casa, volent que per dita rahó no se’ls sia fet perjudici algú. Y axí són estats extrets:
Per lo estament eclesiàstich, lo doctor don Ignasi de Cruÿlles; per lo estament militar, mossèn
Esteva Sala; per lo estament real, mossèn Joseph
Torres.
De totas las quals cosas, és estat llevat lo present
acte per mi, don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y escrivà major del General de Catalunya, essent presents per testimonis Jacintho
Morató y Llorens March, subrogats en verguers
de sas senyorias.
Dijous, a VIIII de mars MDCCII. En aquest dia han
ordenat a mi, secretari y escrivà major del General, continuàs en lo present dietari de com lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Canser,
donsell, racional del General y present casa, ha
posat en mans de sas senyorias tres coderns signats de números XV, XVI y XVII de las entradas
del Balans de las bollas foranas, des de la de Manresa del trienni MDCXXXXVII fins a la de Gerona,
trienni MDCLXV. Los quals, per orde de sas senyorias, lo dia present se // 209v // han imbiat al
noble don Jacintho de Sagrera y Xifre, altre dels
balansers elegits per la última cort general, per
Fermí Vehils, altre dels verguers de sas senyorias.
Divendres, a X de mars MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo present dietari un acte rebut en poder de Domingo Martí y
Aldran, notari públic de Puigcerdà, als XXI del
mes de febrer passat, del qual apar de Nicolau
Labro, mestre fuster y de casa de dita vila, se
obligà en fer las obras necessàrias en la casa del
General de dita vila, com més llargament de dita
acte és de vèurer. Lo qual és assí cusit y signat
de número LXXI.
Diumenge, a XII de mars MDCCII. En aquest dia
per los il·lustres senyors visitadors de la visita del
General, que actualment se està fent, és estat
enviat un recado, per medi del noble procurador fiscal de dita visita, participant a sas senyorias de com se trobaven ab un bitllet del il·lustre
secretari del despaig universal, ab lo qual los avisa de com mana lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, no·s parle més de la quarela vulgarment
dita dels Panyos, fulminada contraa // 210r // los
a. a continuació un acte transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1387.

diputats, assessors, advocat fiscal y altres concistorials que foren lo trienni pròxim passat, no
podent duptar que sas senyorias los havia de ladear axís per la bona correspondència que tenian experimentat de sas senyorias, com per la
obligació que tenian de haver de defensar las
generals constitucions. Al què és estat repost
per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en veu de sos companys, de que se trobaven ab consemblant bitllet y que en tot quant
pogués lo concistori concòrrer ab dits senyors
visitadors en est assumpto ho faria ab molt gust.
Dilluns, a XIII de mars MDCCII. En aquest dia no
ha vingut ni acistit lo il·lustre y fidelíssim senyor
diputat militar en concistori.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias, absent en lo present acte lo il·lustre y
fidelíssim senyor diputat militar, lo noble don
Baltasar de Oriol y Marcer, escrivà de manament per la sacrà, cesària y real magestat del rey
nostre senyor don Phelip quart de Aragó, comta de Barcelona, que Déu guarde, y llochtinent
de protonotari de la Corona de Aragó, y en dit
nom de llochtinent de protonotari, ha entregat
dos reals despaigs ab sos sagells pendents, firmats de la real mà de sa magestat y despatxats
en deguda forma, lo un dels quals conté las
constitucions y capítols de cort fetas en la última Cort General, que finí als XIIII de janer del
corrent any, y lo altre los capítols de cort del
nou redrés també fets en dita cort general, als
il·lustres y fidelíssims senyors // 210v // fra don
Anton de Planella y Cruÿlles, abat del real monestir de Sant Pere de Besalú, de la sagrada orde
de sant Benet, y al doctor misser Jaume Oliva,
deputats eclesiàstich y real del General del present principat de Cataluña, fra Rafel de Padallàs
y Casamitjana, pabordre de Palau, del imperial
monestir de Sant Cugat del Vallès, de dita orde,
don Jayme de Eva y Malla y Pera Màrtir Cerdà,
en medicina doctor, y oÿdors de comptes de dit
General, ab expressa emperò protesta y declaració que per la present entrega de dits dos reals
despaigs no entén ni vol perjudicar al bon dret
que acisteix al molt il·lustre senyor don Joseph
de Villanueva Fernandes de Híxar, del Consell
de sa magestat y protonotari en la Corona de
Aragó, e o bé a ell dit de Oriol, en nom de dit
senyor protonotari, per a cobrar del General de
Cataluña tot so y quant se ha acostumat y se li
deu pagar de las pecúnias del General per rahó
dels sobredits dos reals despaigs, sa entrega, per
rahó del procés comú y sa entrega, com y també
altrament. Antes bé que se reserva per dit senyor protonotari e o bé per ell en nom seu tot
aquell dret que los competeix y forssan los puga
competir per a cobrar del General de Cataluña
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tot lo dalt referit. E los dits senyors diputats y
oÿdors de comptes han firmat àpocha al dit don
Baltesar de Oriol, en dit nom de llochtinent de
protonotari, dels sobredits reals despaigs, confessant aquells haver hagut y rebut de mans de
dit don Balthesar de Oriol, en dit nom, per real
y effectiva entrega de aquells, en pre- // 211r //
sència de mi los infrascrits secretari y escrivà major del General y testimonis, intrevenint en totas las sobreditas cosas jo, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà major predit, de
orde de sas senyorias, essent presents per testimonis Llorens March y Fermí Vehils, verguers
de sas senyorias.
En aquest mateix dia, de part dels il·lustres senyors visitadors de la visita del General, que actualment se està fent en la present casa, ab recado per medi de son noble procurador fiscal, és
estat participat de com havent enviat lo dia present al il·lustre secretari del despaig universal un
recado acerca del fet que llargament se troba expressat lo dia de ahir en lo present dietari, posant en sa concideració de com era molt curt lo
temps que dava per a acceptar las defensas dels
querelats en lo interim que premeditavan lo fet
de dit bitllet, per a respòndrer a sa magestat,
Déu lo guarde, y que axís per consegüent si fins
haver-i pres resolució dilatavan accpetar-las sobre la quarela dels Panyos ne podria redundar
dany grave als defendents de dtia quarela. Y que
dit secretari del despaig universal havia respost
que sa magestat persistia en que no se parlàs
més de est negoci. Y que axís estimarian dits senyors visitadors que sas senyorias premeditassen
la gravedat d’esta dependència y los acompañassen en tot quant puguessen. Al què és estat respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat
eclesiàstich, en veu de sos companys, que tot
quant poguessen obrar acerca est assumpto ho
farian ab molt gust.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un bitllet escrit
a // 211v // sas senyorias per dit secretari del despaig universal, de data de XI del corrent, en y ab
lo qual és servit dir a sas senyorias que sa magestat li manava dir-los no se parli més de la quarela dels Panyos, com més llargament de dit bitllet
és de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número LXXIII y del thenor següent. Segueix-se
dit bitllet:
«Teniendoa sa magestad entendido hay querella
sobre la satisfacción de los derechos de la bolla por
la entrada de los paños y géneros que por el año de
a. el bitllet original està intercalat entre els folis 211v-212r
del trienni 1701-1704.
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MDCC se entraron en esta ciudad para el vestuario de la gente de este exército, de que entonces dio
fiansa el vehedor general, me manda su magestad no se able en esto más y assí se lo aviso a vuestra señoría para su execución. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años, como deseo. Barcelona, XI de marzo de MDCCII. Don Antonio de Ubilla y Medina.

y canonge de la santa iglésia de Tortosa, don
Pere de Oliver, canonge de la santa iglésia de
Vich, doctor Miquel Joan Bosch, canonge de la
mateixa iglésia, don Joseph de Amigant, canonge de la santa iglésia de Barcelona, fra don Diego de Olsina y Vilanova, sagristà de Sant Pau,
fra Anton de Padallàs, prior y alomoyner de Ripoll.

Señores diputados del principado de Cataluña».

Per lo estament militar, los senyors don Pedro
de Planella y Cruÿlles, don Joseph de Alamany,
don Pau de Ajer, don Vicens de Magarola y Escatllar, don Pedro de Planella y Dusay, don
Francisco de Padellàs y Pastor.

Dimars, a XIIII de mars MDCCII. En aquest dia
han enbiat un recado als il·lustres senyors visitadors de la visita del General, que actualment se
està fent, concistint que han anomenat en lloch
del magnífich doctor misser Francisco de Gallart
y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat
en assessor ordinari del General, y del noble don
// 212r // Joseph de Cançer y Pratsenjulià, advocat fiscal del General, per no poder estos entrevenir, ab deliberació lo dia present feta, als magnífichs doctors missers Thomàs Rovira y Balthesar
Prous, per lo fet de que no se tractàs més de la
querela dels Panyos, conforme lo il·lustre secretari del despaig universal expressat ésser del real
gust de sa magestat, que Déu guarde, com és de
vèurer en lo present dietari als dotse y tretse del
corrent mes. Y que axís, si gustavan los magnífichs assessors y advocat fiscal de la visita del General y sos ajudants respective, podrian conferirse ab ells y lo magnífich doctor misser Ramon
Sans, subrogat en assessor ordinari del General,
per a tractar y bàtrer dita matèria. Y per lo senyor
president dels dits senyors visitadors és estat respost que estimavan molt esta notícia, que no havian esperat menos de sas senyorias y que sens
falta sos assessors, advocat fiscal y sos respective
ajudants se conferirian per ocasió de dit fet ab
dits assessors y advocat fiscal del General, y en lo
aposento a hont estos tenen la residència.
Dimecres, a XV de mars MDCCII. En aquest dia,
per a las nou horas de la matinada, han menat
sas senyorias, inseguint los exemplars dels anys
MDLXXXV, MDLCIX y altres, convidar una Divuytena de personas dels tres estaments per medi
dels verguers de la present casa, a fi de regonèixer, mirar y comprobar si las constitucions, capítols de cort y capítols de cort del nou redrés,
continuadas en los dos reals despaigs que foren
entregats als XIII del // 212v // present mes, fetas
en la última Cort General que tingué principi
als XI de octubre MDCCI y finí als XIIII de janer
passat, concordan o no ab las contínuas en los
tres Processos Familiars dels tres estaments de
dita cort. Y de las personas manadas convidar
per dit effecte han acudit y acistit las següents:
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Per lo estament real, los senyors doctor Honofre Monsalvo, lo doctor misser Salvador Massanes de Ribera, lo doctor misser Esteva Serra y
Vileta, Magí Barrera, qui no ha acistit per trobar-se ab una ocupació precisa, Joan Llinàs,
Cristòfol Lladó y de Carreras, ciutedants honrats de Barcelona.
A la qual Divuytena de personas dels tres estaments congregada en la sala del concistori, estant sas senyorias assentats ab cadiras de vellut
carmesí sota lo docer, aportant las bandas de
domàs carmesí ab los escuts de or ab las armas
del General, y los senyors de dita Divuytena ab
cadiras de vaqueta de moscòvia a modo de mig
círcol, comensant a la mà dreta de dit docer un
poch apartat, avent-i a la part esquerra de dit
docer una cadira de vaqueta de moscòvia, apartada de dit mig círcol per lo secretari y escrivà
major. Y després de haver-se feta la sòlita y acostumada protesta per los senyors dels estaments
militar y real, acerca la pretenció tenen de haver
de sèurar interpoladament ab los senyors del estament eclesiàstich per a què los reste salvo y
il·lès lo dret los compteix per dita pretenció, volent tenir-la per repetida en tots los actes que·s
congregarà. Essent present per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de sas
senyorias, a dita il·lustre divuytena per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en
veu de sos companys, és estada feta la proposició següent:
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Per lo estament eclesiàstich, los senyors doctor
Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde
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«Molt il·lustre senyor. Als XIII del corrent, per
lo noble don Balthesar de Oriol y Mercer,
scribà de manament per la sàcra, cesària, catòlica y real magestat del rey nostre senyor don Felip quart, per Aragó, comta de Barcelona, etcètera, que Déu guarde, llochtinent de
protonotari, y per lo il·lustre don Joseph de Villanueva Fernandes de Híxar, del Consell de sa
magestat y son protonotari en la Corona de
Aragó, foren entregats al molt il·lustre y fidelíssim concistori los dos reals despaigs ab son sagells pendents, firmats de la real mà de sa ma-

gestat y despedits en deguda forma, lo un dels
quals conté las constitucions y capítols de cort,
fetas en la última Cort General que finí als XIIII
de janer pròxim passat, y lo altre los capítols de
cort del nou redrés, també fets en aquella. Y
com, segons los exemplars que se han trobats
en la present casa, és a saber, en los anys
MDLXXXV y MDXCIX y altres, en semblants casos
de rèbrer lo concistori originals despaigs de
constitucions y capítols de cort se haje estilat
sempre juntar brassos, a fi y effecte de donar-los
rahó de dependència tant grave y gustosa, com
y també per a consultar-la ab aquells per a què
se fassa la deguda comprovació ab los tres Processos Familiars dels tres estaments de dita cort,
per vèurer si concordan ab los originals
//214r // que estan y se troban en dits Processos,
y no·y aja ninguna discordància. Per ço, estimaran a vostra senyoria sie servit aconsellar-los lo
que deuhen y poden fer en esta importància,
perquè ab lo cèlebre y madur consell de vostra
senyoria puga millor acertar lo concistori en lo
que·s deu al servey de las dos magestats y benefici públich del Principat».
E la dita molt il·lustre Divuytena, ohida la sobredita proposició, havent votat per son orde y
discutit dit negoci ab molta maduresa, tots
unànimes y conformes han aconsellat a sas senyorias que suposat tenian la forma de com se
havia obrat y fet en las Corts de MDLXXV y
MDXCIX, que se observave en la present ocasió
lo mateix.
Y encontinent sas senyorias, inseguint lo dit
consell y los exemplars dalt referits, han passat a
anomenar las personas abaix escritas per a acistir
a fer dita comprovació, juntament ab los magnífichs assessors, nobles advocat fiscal, secretari y
escrivà major de la present casa, ab los tres notaris dels tres brassos de dita cort, qui són Rafel
Albià, notari públic de Barcelona, per lo estament eclesiàstich, Joan Francesch Verneda, notari públic de Barcelona y secretari del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, per lo estament
militar, y Francisco Cortès, notari públic de
Barcelona, secretari y escrivà major de la present
ciutat, per lo estament real, ab sos Processos Familiars originals. Y han ordenat als verguers de
la present casa convidassen als referits per las
tres horas de la tarda. Y après consecutivament
sens llevar-ne mà, las quals personas elegidas
són las següents:
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Per lo estament eclesiàstich, los dits senyors
doctor Rafel de Piñana y Galvany, hospitaler,
paborde y canonge de la santa iglésia de Tortosa, don Pere de Oliver, lo doctor Miquel Joan
Bosch, canonges de Vich.
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Per lo estament militar, los senyors don Pedro
de Planella y Cruÿlles, don Joseph de Alamany
don Pau de Àger.
Per lo estament real, los dits senyors lo doctor
Onofre Monsalvo, lo doctor misser Salvador
Massanes de Ribera, lo doctor misser Esteva Serra y Vileta, ciutedants honrats de Barcelona.
Y en la sala del concistori, sas senyorias, a las
quatra horas de la tarda, junt ab dita Novena,
magnífichs assessors, nobles advocat fiscal, secretari y escrivà major del General y notaris predits dels tres estaments, tenint devant los tres
originals Processos Familiars dels dits tres estaments, so és, cada un lo seu, han comensat la
sobradita comprovació de las constitucions, capítols de cort y capítols del nou redrés. Se han
acentat en esta forma, per comoditat y per millor poder-se fer dita comprovació y ohir-la, ab
banchs de vellut carmesí, sas senyorias estant de
espatllas a un portal que ix al terraplà del surtidor, conforme estan acentats sota del docer, tenint una taula devant ab una campaneta, recapta de escriurer als costats, dos fileras de banchs
// 215r // de vaqueta de moscòvia; a la mà dreta
sèyan los senyors eclesiàstich y reals de la Novena, y a la mà esquerra los senyors militars de dita
Novena, acessors y advocat fiscal y secretari, enfront del concistori los dits tres notaris descuberts seyan també ab un banch de vaqueta de
moscòvia, tenint una taula devant gran. Un de
dits notaris llegia, lo dit secretari tenia en sa mà
los reals despaigs per vèurer si concordavan y,
en haver-i discrepància, altre de dits notaris ó
notava per a què se esmenàs y en tot se concordàs. Y per quant dita comprovació se continuarà tots los dies, matí y tarda, fins a sser conclosa, no se’n farà altra nota fins lo dia que se
farà relació a la sobradita molt il·lustre Divuytena.
Dijous, a XVI de mars MDCCII. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar, a petició del arrendatari dels drets de la Generalitat
y altrament, per sas senyorias, inseguint estos lo
vot y parer donat de paraula per los magnífichs
y noble assessors y advocat fiscal del General,
trobant-se en concistori a la vetlla, hacompanyat
de un magnífich assessor, lo noble advocat fiscal
y un algualsil ordinari y altres officials del General, se ha conferit en casa del il·lustre marquès
don Joseph de Meca y Cassador, per a regonèxer-se uns fardos del il·lustre marquès de Lubré,
que posé en ella. Los quals fardos se han regoneguts tots.
Divendres, a XVII de mars MDCCII. En aquest
dia, a las honsa horas de la ma- // 215v // tinada,
havent-se demanat al molt il·lustre y fidelíssim
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concistori per los arrendataris de què fossen servits que un il·lustre y fidelíssim senyor concistorial los fes acistència per certa aprehenció de
frau del qual se tenia notícia en un convent de la
present ciutat, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, acompenyat de un magnífich
assessor, un alguasil ordinari y altres officials del
General, a instància dels sobredits arrendataris,
se és conferit en las casas de Nostra Senyora de
Montserrat, de la present ciutat, per tenir-se
entès s·i trobarian algunas robas y gèneros, que
haurian caygut en commís, per a regonèxer-o y
fer-ne aprehenció. Y havent encontrat en un
quarto de ditas casas alguns baüls y fardos en
què se suspitava estavan recòndidas ditas robas y
gèneros, ha experimentat que moncier Larçan,
guarde-roba del rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, tenia reparo se regoneguessen sens lo
real permís de sa magestat, ab pretext de dir que
lo que hi havia en dits baüls y fardos era del rey,
nostre senyor. Y ha vist dit senyor oÿdor eclesiàstich que en dits baüls ab tatxonts estava escrita esta paraula «Rey». Y poch après, dit senyor oÿdor eclesiàstich és estat enviat a sercar
per lo molt il·lustre senyor secretari del despaig
universal, ab qui se ha conferit, havent-se antecedentment dexat guardas en //216r // ditas cassas de Montserrat, per a què no desaparaguessen dits gèneros y robas. Y dit senyor secretari
del despaig universal és estat servit dir a dit senyor oÿdor eclesiàstich asserca dit assumto que,
fent-se representació de part de sas senyorias a
sa magestat, se dignaria manar se franquejassen
las claus de dits baüls. Y dit senyor oÿdor eclesiàstich ha tornat en concistori a la una hora del
migdia y ha fet relació a sas senyorias de tot lo
dalt referit. Y se adverteix que lo concistori,
mentres dit senyor oÿdor eclesiàstich ha estat
fora, may se és disgregat.

la sobradita representació, la qual és assí cusida
y signada de número LXXIIII y del thenor següent. Segueix-se dita representació:
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En aquest mateix dia, entre una y dos horas de
la tarda, sas senyorias, per medi del síndich del
General, han enviat una representació a sa magestat, la qual ha posat en mà del dit senyor secretari del despaig universal, per a què fos servit
en nom de sas senyorias dar-ne notícia a sa magestat. Y era acerca la sobradita dependència del
dit pretès frau. Al què és estat respost per dit senyor secretari que la hora era tarda, que ell se’n
havia de anar a dinar y que per sa part faria
molts bons officis ab sa magestat. Y havent-li replicat dit síndich que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori estava junt y no·s disgregaria fins
que sa magestat fos servit pèndrer resolució sobre esta matèria, li ha respost que bé podria disgregar-se per quant ell avisaria de la resolució,
conforme de tot lo dit ne ha fet relació a sas senyorias dit síndich. Y poch après, sas senyorias
han ordenat a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
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«Señor.a El concistorio de los deputados y oydores
de qüentas del principado de Cataluña dise que
con la noticia que han tenido los arrendatarios de
los drechos de la Generalidad que en las casas de
Monsserrate d·esta ciudad se hallarían algunas
ropas y géneros en fraude de aquellos derechos,
han passado con sus officiales y ministros ha reconocer dichas casas. Y en un quarto de ellas, han
encontrado con algunos baúles y hatos en que suspechan se esconden dichas ropas. Y haviendo mossier Arçan hallado reparo se reconocieren sin el
real premisso de vuestra magestad, pone el concistorio en la real compehención de vuestra magestad quan favorecidos han cido siempre estos derechos de los reales progenitores de vuestra magestad
y no menos por vuestra magestad, dignándose por
su real clemencia comprenderse en ellos y mandar
a todos los officiales y ministros reales den y hagan
toda acistencia a los de la Generalidat para su
más fácil exacción y evitar los fraudes que cada
día se cometen. Siendo ésta una de las principales
obligaciones del concistorio, suplica a vuestra magestad, con la más atenta veneración, sehab de su
real agrado mandar que a los officiales y ministros del General que se hallan actualmente en dichas (casas) de Montserrate y en el quarto de dicho mossier Arçan, no se les pongan embarasso
alguna para reconocerle y hazer aprehención si se
// 217r // hallare en fraude. Dándoles toda acistencia los officiales de vuestra magestad, como lo
espera de la real justificación de vuestra magestad y lo recibirá a merced».
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, de orde de sas senyorias, dit síndich és
anat a palàcio per a solicitar a dit senyor secretari del despaig universal, per a saber de sa senyoria la resolució de sa magestat acerca dit assumpto. Y li ha respost que per encara no havia
pogut parlar ab sa magestat, respecte que era
axit ja a passajar quant ell després de haver dinat
era tornat a la covatxuela, sagons relació ne ha
fet en concistori dit síndich.
En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, entre las set y vuyt horas de la nit, los senyors don Vicens de Magarola y Escatllar y doctor misser Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, ha
aportat de part de sas senyorias al excel·lentíssim senyor duch de Medina-sidonia una embaxada, refferint a sa excel·lència tot lo succehit lo
a. l’original de la representació està intercalat entre els folis
215v-216r del trienni 1701-1704.
b. sic a l’original.

dia present acerca lo pretès frau en las ditas casas
de Monsserrat y lo obrat per sas senyorias lo dia
present acerca dit assumpto, posant en mà de sa
excel·lència còpia de la sobredita representació
tenian feta a sa magestat, suplicant a sa
excel·lència fos servit afavorir al concistori per a
què lo rey, nostre senyor, annuhís en lo què se li
havia representat. Al què és estat servit respòndrer que, havent tingut notícia del fet, havia
passat ha interposar sos bons officis ab sa magestat. Si bé, no podia dexar de dir que essent
ell capità general en aquest Principat, en las casas dels militars no·s feya regonexensa per lo
General sens acistència de official militar y que li
apa- //217v // rexia que, essent de la famíliar real
dit mosiur Larçan, devia lo concistori haver demanat permís a sa magestat antes de fer dita regonexensa, qui ja havia pres resolució en est fet
com ho entendrian ab lo secretari del despaig
universal. Y que havent-i estat ab ell, los havia
enseñat la decretació, concistint en què se franquejassen las claus y se regoneguessen dits
bahuls y fatos, conforme nehan fet relació a sas
senyorias tornats que són estats en concistori
dits de Magarola y Gallart.

que Déu guarde. Lo qual, havent després axit, li
havia dit que sa magestat condecendia en què
un ajudant real fes dita acistència y que en sa
presència dit senyor duch de Medina-sidonia ho
havia ordenat a un ajudant real que·s trobava
allí. Ohida per la sobradita Novena la dita relació y inseguint lo vot y parer donat de paraula
per los magnífichs assessors ordinaris y advocat
fiscal del General, presents en esta resolució, ha
passat aconsellar a sas senyorias que podian y
devian ordenar que en la regonexensa, que actualment se està fent en las ditas casas de Monsserrat, se continuhen en lo acte de aprehenció
totas aquellas cosas que·s pretendrà haver caygut en commís y de que se farà aprehenció en la
forma acostumada.
218v

Dissapta, a XVIII de mars MDCCII. En aquest dia,
a las nou horas de la matinada, se ha convidat en
la present casa de la Diputació la mateixa Novena de personas dels tres estaments que·s troba
especificada en lo pressedent dietari, en jornada
de XV del corrent. Y per lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat, en veu de sos companys, és estat proposat a dita Novena tot lo succehit y
obrat lo dia de ahir acerca la pretesa aprehenció
de certas cosas en las casas de Nostra Senyora de
Monserrat de la present ciutat. E la dita Novena, oïda dita proposició, tots unànimes y conformes, ha aconcellat a sas senyorias que podan
y deuhen enviar lo recado infras- // 218r // crit al
senyor duch de Medina-sidonia, per medi del
síndich del General.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias, y en presència de dita Novena, lo
magnífich doctor misser Rafel Llampillas y
Prous, subrogat en lo offici de síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit
de orde de sas senyorias ab lo excel·lentíssim senyor duch de Medina-sidonia a las onse horas
del present matí, a fí de donar-li un recado, contenint que estimarian fos servit mediar ab sa magestat, a fi de alcansar de que un ajudant real fes
acistència en la regonexensa y aprehenció fahedora de lo que·s trobaria ésser en frau en las casas de Nostra Senyora de Monsserrat, de la present ciutat, y en lo quarto de mossier Arçan.
Havia respost ho faria ab molt gust y que, encontinent, se’n era anat a parlar ab sa magestat,
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Encontinent, sas senyorias, inseguint lo sobredit consell, han ordenat a Bernat Forés, notari
públic real col·legiat y ajudant tercer de la Escrivania Major, posàs en execució lo sobredit consell, si y conforme en ell se conté, ab expressió
que sas senyorias no·s disgregarian fins al vespra, y si importava tota la nit, com en effecte
no·s són disgregats fins a las nou horas de la nit.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
ha arribat notícia a sas senyorias de com se estava
fent en las ditas casas de Monsserrat la aprehenció de aquellas cosas, que·s pretenia haver caygut en commís, ab molta quietut y bona correspondència, fent acistència un ajudant real. De
forma que deya que lo excel·lentíssim senyor
compta de Marsin, embaxador de França, hauria
dit que la Deputació procehia en son cas per
quant sa magestat era estat servit jurar las generals constitucions y enclòurer-se pagar los drets
de la Generalitat, que havent-se trobat dos calaixos en los quals estava descrit lo nom del senyor
don Antoni de Ubilla y Medina, per lo mateix
ajudant se havia enviat un recado de part dels
arrendataris participant-lo-y a dit senyor, dientli que si dits dos calaixos eran seus, los poria enviar a ssercar que aluego se li franquejarian o bé
se li enviarian. Al què havia respost que no tenia
ninguna roba ni cosa allí. Y, finalment, que dit
ajudant sabia lo orde que tenia, que pendria coranta granaders y faria aportar // 219r // lo que·s
trobaria allà a hont voguessen los arrendataris,
conforme dita notícia ha pervingut als ohidors
de sas senyorias públicament.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, en veu de sos companys, és estat
proposat a dita Novena que se havia participat al
concistori de com ja se hanavan aportant a la
casa del General diffarents cosas apresas en ditas
casas de Monsserrat, y entre altres alguns
bahuls, en los quals se voldria dri estava la cifra
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de sa magestat. Que acerca de palàcio ý havia un
concurs de més de sinch-centas personas. Y que
lo excel·lentíssim senyor duch de Medina-sidonia demanava que un concistorial que arribàs a
palàcio y que axís fos servit, al consellar al concistori lo que devia obrar. E la dita Novena, ohida la dita proposició, ha aconcellat que encontinent un concistorial se conferís al dit senyor
duch de Medina-sidonia. Y sas senyorias, inseguint dit consell, han passat ha elegir lo il·lustre
y fidelíssim senyor oÿdor militar.

quant antes, essent una de las personas anomenadas per la cort general a fi de còrrer a son cuydado la correcció. Del què donavan notícia per
a què restàs en esta intel·ligència. Li havia respost que estava molt bé, però que havia manester deliberació y còpia del capítol de cort, que
ell encara no sabi qui eran sos companys y que
esta matèria no la podia ell bàtrer a solas, sinó
que li era precís haver-la de comunicar ab los altres companys, per lo qual fi sarian molts convenients los referits papers.

En aquest mateix dia, entre sinch y sis horas de
la tarda, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar sens insígnias, hacompanyat del síndich y
altres officials del General ab cotxe, és anat a
palàcio per lo effecte sobredit. Y tornat que és
estat a concistori, a las nou horas de la nit, ha fet
relació a sas senyorias y a dita Novena de com lo
senyor duch de Medina-sidonia li havia dit que
lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, estava
resentit principalment de dos cosas: la una era
que per sas senyorias no se li hagués representat
lo que obrava mossiur Arçan, essent de sa família, y la altra // 219v // de què se hagués passat a
la regonexensa lo dia de ahir sens haver demanat acistència de un ajudant real. Y lo que més
era, haver-se aportat bahuls seus a dita casa del
General lo dia present, fent-se en sa real presència. Al què li havia respost que sas senyorias tenian obligació segons capítols de cort donar
acistència als arrendataris sens stilar-se dir a
hont se va, però que aluego se havia sabut era
mossur Arçan, de sa real família, se havia suplicat acistència. Y que la aprehenció se havia fet
ab acistència de un ajudant real de qui se havia
dit que ell deya si era manester pendria coranta
granaders per aportar-se a hont voguessen los
arrendataris, que tot ho participaria al concistori. Y que lo mateix li havia dit lo senyor don Antoni de Ubilla, secretari del despaig universal,
anyadint que se enviàs un memorial de tot lo
après, que sa magestat se serviria dir lo que era
seu. Al què li havia respost lo mateix. Y avent lo
il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich
donat per proposició a dita Novena la sobredita
relació, ha aconcellat a sas senyorias se premeditàs una representació per sa magestat al reportà aquella.

En aquest mateix dia, a las set horas de la nit,
ajuntada en la present casa la mateixa Novena
del dia de ahir, fou proposat per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en veu de
sos companys, lo següent, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real:

Diumenge, a XVIIII de mars MDCCII. En aquest
dia, Llorens March, verguer de sas senyorias, ha
fet relació, constituhit personalment en lo
// 220r // concistori de sas senyorias, de com havent donat lo dia present, de orde de sas senyorias, un recado al il·lustre abat de Sant Cugat,
concistint en que sas senyorias y la Novena acabavan de comprovar las constitucions y capítols
de cort formats en esta última cort general y
que en ellas se devia posar títols y imprimir-se
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«Molt il·lustre senyor. A esta hora ha previngut
a notícia certa del concistori que lo dia de ahir
se havian aportat de las casas del General y Bolla
de la present ciutat alguns bahuls de la cifra del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, y que dins
de ells se trobarian alguns vestits y altres cosas
de sa magestat, sens que sien continuats en lo
acte de la aprehenció que·s feu dia de ahir, per
// 220v // quant no·s pretengué haver caygut en
commís. Y que lo haver-los aportat al General
fou per rahó de que quant se rebia lo acte de
dita aprehenció, tant ditas cosas com las que se
pretengué havian caygut en commís, se haurian
tornat a dits bahuls per mossier Larçan y altres
de sa família, y tornat a tancar, detenint-se las
claus. Y que per esta rahó quant se’n volgueren
aportar las cosas commissadas y separar-las de
las sobraditas, dit mossier Larçan, qui tenia las
claus de dits bahuls, no·ls volgué obrir. Y que
axís per esta causa foren aportats a dit General.
Y com lo concistori desitja lo acert en esta matèria tant grave, suplica a vostra senyoria sia servit
de aconcellar-li lo que pot y deu obrar en est
cas».
E la dita Novena, ohida la dita proposició y lo
vot y parer donat de paraula per los noble y
magnífichs assessors y advocat fiscal presents en
dita Novena, ha aconcellat a sas senyorias que
podian y devian ordenar al receptor dels fraus
del General fes aportar en las ditas casas de Nostra Senyora de Monsserrat y allí entregar al dit
mossier Larçan los sobredits bahuls, junt ab totas las robas y demés que no·s trobarà continuat
en dit acte de aprehenció, servint-se sas senyorias demà de matí conferir-se en las casas del
General y Bolla de la present ciutat, a fi y effecte
de enviar a sercar dit mossier Larçan per a què
òbria los //221r // dits bahuls o bé franquègia las
claus per obrir-los, per a poder-se fer antes del
sobredit la ceparació de las cosas que no estan

compresas ab lo dit acte de aprehenció de las
que·y estan compresas. Y que executat primer
tot lo dit, se passe a ordenar al dit receptor dels
fraus lo sobredit.
En execució del sobredit consell, han passat a
fer una deliberació conforme de ella (que) és de
vèurer en lo llibre de Deliberacions.
Dilluns, a XX de mars MDCCII. En aquest dia, al
punt de las set horas del matí, sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real
per estar indispost, se han conferit en las casas
del General y Bolla de la present ciutat, a fí y effecte de posar en execució lo resolt lo dia de
ahir per la Novena. Y havent enviat a ssercar per
est effecte per medi de un recado a mossier
Larçan, a qui no havent-se trobat en las casas de
Nostre Senyora de Monsserrat ha hont habita,
se ha acudit en lo palau de sa magestat, a hont
avent-se-li donat dit recado que concistia en
que sas senyorias estavan junts en ditas casas per
a participar-li certa dependència y que axís estimarian fos servit de arribar allí, era estat respost
que no podia anar-i.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la tarda, de orde de sas senyorias, fou ajuntada la mateixa Novena que lo dia de ahir, y per lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en veu de
sos company, fonch proposat en dita Novena lo
dalt referit //221v // com y també una representació menada fer per sas senyorias en execució del
aconsellat per dita Novena als XVIII del corrent
per sa magestat, que Déu guarde. La qual representació és estada llegida ab alte e intel·ligible
veu per mi, don Ramon de Codina y Farreras, secretari y escrivà major del General, contenint lo
donar-se satisfacció a sa magestat del succehit ab
los bahuls y la obligació de sas senyorias en procurar la exacció dels drets de la Generalitat. E la
dita Novena, essent de diffarent vot y parer lo
noble don Pedro de Planella y Cruÿlles, ha aconcellat que podian y devian sas senyorias manar
posar-la en mans de sa magestat per medi de embaxada de un senyor militar y ciutedà, entregantse al senyor secretari del despaig universal. Y que
axí mateix, ab consemblants embaxadas sia aportada còpia de dita representació als excel·lentíssims senyors duchs de Medina-sidonia, comta de
Santistevan y compte de Marsin, embaxador del
rey christianíssim, a fi y effecte de suplicar-los
sien servits interposar sos bons officis ab sa magestat acerca esta dependència.
En aquest mateix dia han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari la sobredita representació,
la qual és assí cusida y signada de número LXXV
y del thenor següent:
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«Señor.a Los deputados y oydores de qüentas de la
Generalidat de Cataluña, puestos a los reales
// 222r // pies de vuestra magestad, con la más
profunda veneración, disen que por principal en
carga de su officio les incunbe procurar el mayor
útil de la Generalidad y a la exacción de sus derechos, que para la recta administración de justicia
y demás fines, tant del real servicio y pública utilitat, per los sereníssimos antecessores de vuestra
magestad en las cortes generales se hallan establecidos, obligándoles al juramento, cuya forma se
lee en el libro de las Quatro Señales, página XXXIII, y sentencia de excomunión, a no dissimular
ni ocultar fraude alguno que se intentare cometer en dichos derechos. Y lo dispone lo capítulo
XXI, echo en las Cortes de MDXX, que se halla
confirmado y encargado su observancia con nuevas penas en el capítulo II del redresso de las celebradas por vuestra magestad.
Hállanse, señor, estos derechos arrendados por un
triennio y prometido y pactado con el arrendatario haver los suplicantes de acistirle y favorecerle
por todos los medios con que los sereníssimos reyes y
las cortes privilegiaron estos derechos para su cobransa, y evitar los fraudes que inseperablemente
se ven seguirse a qualquier gabellas. Y en conformidad de este pacto y de lo que disponen los capítulos antiguos puestos en el libro de las Quatro Señales, en página LXXXXVI, número XXXVII y
página CXXXVI, númeroXXXVIII, y estilo
uniforme, siempre que lo arrendatario tiene noticia que algún parage, sin exceptuar sagrado ni
aún religiosas clausuras, se ocultan fraudes, passe
a reconocer y hazer aprehención, si se hallan, executando muchas veses estas diligencias sin participarlas al concistorio.
El día XVII d·este mes de março, se halló instado el
concistorio por su arrendatario que en atención
de la noticia tenía que en uno de los conventos de
esta ciudad de Barcelona se hallavan muchas
// 222v // mercaderías en fraude y que d·ellas se
vendían allí, con no poca publicidat, se passase a
las diligencias y se les diesse la acistencia del subdelegado apostólico de su santidad. Y haviéndosele concedido, fueron a las casas de Monsserate de
dicha ciudad. Y haviendo encontrado con el
quarto de mossier Larçan, rehusando éste abrirle
sin permisso de vuestra magestad, se suspendió haser otra diligencia más que la de quedar allá las
guardas y ministros del General. Y acudió el concistorio el mesmo día por la tarde a los reales pies
de vuestra magestad con representación, que puso
su síndico en manos de don Antonio de Ubilla, secretario de vuestra magestad, suplicando a vuestra magestad se dignasse mandar no se impidiesse
a. l’original de la representació està intercalat entre els folis
221v-222r del trienni 1701-1704.
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a los officiales del General el reconocer y hazer
aprehención si se hallasen fraudes, dándoles toda
acistencia los officiales de vuestra magestad. Y según la relación que hiso dicho secretario, a las
personas que a la noche enbió el concistorio, entendieron los suplicantes que vuestra magestad havía
dignada condecender a aquella umilde representación. Lo que vieron confirmado la mañana del
día siguiente, sabiendo que el duque de Medinasidonia, de orden de vuestra magestad, a petición
del síndico del concistorio, havía mandado a un
ayudante real de que hiziere acistencia a los officiales de la Generalidad. Y con esta passaron dichos officiales ha reconocer, descrivir y hazer aprehención. Y despues de executado, lo participaron
al concistorio el referido día XVIII por la tarde.
No se pudo persuadir, señor, el concistorio
// 223r // que haviéndose executado lo referido con
la acistencia del ajudante real y por el arrendatario, a quien havía prevenido el concistorio fuera con aquella atención que es tan devida, se huviesse passado al excesso de tomar algunos bahúles,
ropas y géneros que por no haverse conciderado en
ellos circunstancia de fraude, no se hallan descritos en el acto de aprehención. Y a la primera noticia que d·ello tuvo, de que se halla con el mayor
desconsuelo, resolvió mandar al receptor de los
fraudes, en cuyo poder se halla todo, que sin la
menor dilación entregue a mossier Larçan los dichos bahúles, con toda la ropa y géneros que no se
hallaren continuados en dicho aucto, ni pretendió fraude el arrendatario separándolas primero
unas de otras. Y para su mayor prompta execución se ha conferido el concistorio esta mañana a
la casa de la duana del General, no haviendo logrado su deseo por no haver querido mossier
Larçan llegar allá ni franqueyar las llaves, que
tiene en su poder, de los bahúles para poderse haser la separación de dichas ropas y géneros.
Se aplica el concistorio con todas veras en averiguar los que se hallen culpados en este excesso, al
qual dicen dio algún motivo el aver mossier
Larçan cerrado los bahúles despues de haverse descrito las ropas en que se pretende fraude, encerrando en ellos unos y otros, sin permitir despues
que se separassen. Que es la disculpa que da el
arrendatario, y passarán los suplicantes a la demonstración correspondiente, con el que hallaren
culpado.
Esperan, señor, los diputados quedará vuestra
magestad con la satisfación de la recta intención
del concistorio // 223v // y que no ha podido ser de
su ánimo el faltar en la más mínima parte a la
rendida veneración con que por tantos motivos
atiende a vuestra magestad, com a padre y señor
natural que con tan benéfica y liberal mano favorece a sus vassallos. Y con esta segura confiansa
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acuden a los reales pies de vuestra magestad y suplican sea de su real agrado mandar a mossier
Larçan que, abriendo los bahúles en la aduana
del General o franqueando sus llaves, dé lugar
para que se le puedan entregar los bahúles con todas las ropas y géneros que no comprehende el auto
de la aprehención. Y recivirán a particular merced».
En aquest mateix dia, a las X horas de la nit, havent obtinguda hora per medi de un verguer,
los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y
doctor misser Joseph Costa, ciutedà honrat de
Barcelona, han aportat una embaxada de part
de sas senyorias al senyor secretari del despaig
universal. Y inseguint-se la resolució presa per
dita Novena y per la mateixa en ella resolta,
(han) posat en mà de dit senyor secretari còpia
de la sobradita representació. Al què és estat
servit respòndrer de que sa magestat se trobava
ab gran sentiment del succehit en lo transport
de dits bahuls en las ditas casas del General y
Bolla y que axís lo escusassen de acceptar dita
representació. Per quant aparexia devian conciderar sas senyorias que no conclohia del modo y
ab la urbanitat que·s requiria. Y era molt just de
que tot lo que se’n havian aportat fos tornat en
ditas casas de Nostra Senyora de Monserrat, a
hont allí se obririan los // 224r // bahuls. Y tot lo
que deuria pagar dret al General, pagaria, que
de eixa manera quearia satisfet sa magestat, a
qui devia dar-se-li satisfació deguda per rahó de
dit excés, com és conforme del dit ne han fet relació a sas senyorias dits de Codina y Costa, tornats que són estat a concistori.
Dimars, a XXI de mars MDCCII. En aquest dia
los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y
doctor misser Joseph Costa, ciutedà honrat de
Barcelona, a las nou horas del matí, havent obtinguda hora per medi de un verguer, han aportat una embaxada al excel·lentíssim senyor duch
de Medina-sidonia en lo palau de sa magestat
sobra la mateixa dependència, acerca de la qual
la Novena prengué resolució lo dia de ahir. Y si
bé és estat servit exceptar ab molt gust còpia de
la representació narrada als XX del corrent per sa
magestat, que Déu guarde, ab tot és estat servit
respòndrer en lo sustencial lo mateix que lo senyor secretari del despaig universal respongué
lo dia de ahir als mateixos, conforme ne han fet
relació tornats que són estats a concistori los
dits de Codina y Costa.
En aquest mateix dia, de part dels il·lustres senyors visitadors de la visita del General, que de
present se està fent en esta casa de la Diputació,
per medi del noble procurador fiscal de dita visita, és estat enviat un recado a sas senyorias,
contenint que dits senyors visitadors se confor-

En aquest mateix dia, entre sinch y sis horas de
la tarda, los magnífichs doctor misser Francisco
Sans, subrogat en assessor ordinari del General,
doctor misser Thomàs Rovira y doctor misser
Balthesar Prous, subrogats en assessors y advocat fiscal del General, per los motius narrats, ab
deliberació feta per sas senyorias als XIIII de
mars corrent, han posat en mans de sas senyorias una representació feta per sa magestat per
ells, havent comunicat aquest negoci ab intervenció dels magnífichs assessors, advocat fiscal
del General y sos respective ajudants de la visita
del General, en lo aposento a hont resideixen
los assessors y advocat fiscal del General, sobre
lo fet de que gustava sa magestat no se li perlàs
més sobre la quarela acerca la satisfacció dels
drets de la Bolla per la entrada de panyos, que
per lo any de MDCC se entraren en esta ciutat per
lo vestuari de la gent de est exèrcit.

maven que fos posat en mans de sa magestat,
que Déu guarde, per ells la representació feta
per los magnífichs assessors y advocat fiscal, tant
del General com de la visita, y sos respective ajudants. Al què foren servits sas senyorias, primerament, donar la sua, feta també per los mateixos, de conformitat y és // 224v // sobra la
matèria per la qual foran subrogats lo doctor
misser Thomàs Rovira y lo doctor misser Balthesar Prous en assessor y advocat fiscal del General, ab deliberació de XIIII del corrent. Al què
és estat respost per sas senyorias, ço és, per lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
en veu de sos companys, que estimaven molt la
notícia que dits senyors visitadors los participaven y que podian assigurar-se que sempre encontrarian al concistori molt propício per a tot
quant pogués condecendir en lo del agrado de
dits senyors visitadors.
Dimecres, a XXII de mars MDCCII. En aquest dia
los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y
lo doctor misser Joseph Costa, ciutedà honrat
de Barcelona, havent obtinguda hora per medi
de un verguer, a las nou horas y un quart del
matí, han aportat de part de sas senyorias una
embaxada al excel·lentíssim senyor comta de
Santistevan sobra lo mateix assumpto per lo
qual se féu embaxada lo dia de ahir al senyor
duch de Medina-sidonia. Y havent-li entregat
còpia de un representació per sa magestat, que
Déu guarde, la mateixa de la qual ahir se entregà còpia al senyor duch de Medina-sidonia,
la acceptà ab molt gust. Fou servit en substància
respòndrer lo mateix que ahir respongué lo senyor duch de Medina-sidonia a la embaxada
que se li féu, com és de vèurer en lo present dietari lo dia de ahir, conforme ne han fet relació
tornats que són estats a concistori de Codina y
Costa.
225r
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En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, dits de Codina y Costa, havent obtinguda
hora per medi de un verguer, han aportat de
part de sas senyorias una embaxada al senyor
comta de Marsin, embaxador del rey cristianíssim, sobre lo mateix assumpto per lo qual se ha
fet sobre dita embaxada al senyor comta de Santistevan lo dia present. Y si bé dit senyor comta
de Marsin al volèr-se-li entregar còpia de la sobradita representació ha expressat fossen servits
excusar-lo de acceptar-la, per quant esta dependència havia de còrrer per los ministres de
España, ab tot, per consell és estat servit respòndrer-los lo mateix en substància que ha respost
lo dia present a dits senyors embaxadors lo dit
senyor comta de Santistevan, conforma dits de
Codina y Costa ne han fet relació, tornats que
són estats en concistori.
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Divendres, a XXIIII de mars MDCCII. En aquest
dia lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Canser, donsell, racional del General y present casa,
ha entregat a sas senyorias tres coderns signats
de números XVIII, XVIIII y XX de las entradas
del Balans des de la fi de la bolla de Gerona del
trienni MDCLXV fins tot lo pagat de bollas foranas y dret de General en la taula de Barcelona y
part de la col·lecta de Llevant en lo trienni
MDCXXII. Y los dits tres coderns són estats entregats, de orde de sas senyorias, al noble don Jacintho de Sagrera y Xifra, balanser anomenat
junt ab altres per la última Cort General.
Diumenge, a XXVI de mars MDCCII. En aquest
dia, entre onse y dotse horas del matí, de part
del senyor don Antoni de Ubilla y Medina, del
Consell de sa magestat y son secretari en lo despaig universal, és estat enviat a sercar un senyor
concistorial per dependèncias del servey de sa
magestat, // 226r // que Déu guarde. Y encontinent, en nom de sas senyorias, s’és conferit en la
cavatxuela lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
real, a qui és estat dit per dit senyor secretari
que totas las cosas, que per rahó de la aprehenció que·s féu als XVIII del corrent y des de las casas de Nostra Senyora de Monsserrat de la present ciutat foren aportadas dit dia a las del
General y Bolla de ella, se havian de tornar a las
mateixas casas de Nostra Senyora de Monserrat.
Y que donant una nòmina de tot lo comprès en
lo acte de la aprehenció, allí se veuria lo que
hauria caygut en frau y lo que hauria de pagar
dret. Y que se li tornàs resposta antes de las
sinch horas de la tarda.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un vot en escrits fet per los noble y magnífichs assessors y

[ 1702 ]

[ 1702 ]

advocat fiscal del General als XXIIII del corrent,
ab deliberació de XXII del mateix, en y ab lo qual
són de vot y parer que podan y deuhan sas senyorias per tots los medis prudencials y més respectuosos, que tant per si com ab lo parer de las
personas dels tres estaments acertadament sebran elegir, procurar que puga effectuar-se la
restitució y entrega, fahedora a gastos del arrendatari que la insta, dels bahuls y totas las demés
cosas que no són descritas en lo acte de la aprehenció. De forma que dita restitució se fassa per
ara totalment de ditas cosas y sens perjudici de
las continuadas en dit acte de aprehenció y del
que en // 226v // orde a estas deu observar-se
com se ha dit segons capítols de cort. Com de
dit vot més llargament és de vèurer, lo qual és
assí cusit y signat de número LXXVI y del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesús,a Maria, Joseph, cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comtes del General de Catalunya als assessors y
advocat fiscal del dit General, havall scrits, ab
deliberació de XXII del present mes de mars, en y
acerca del que podan y deuhen sas senyorias fidelíssimas obrar y fer en la dependència ocurrent de la regonexensa y aprehenció que se feu
lo dia XVIII del mateix, en las casas de Monserrat
de la present ciutat, instant lo arrendatari dels
drets de General y bolla, y demés que acerca de
aquella se ha offert y subserguit, segons en dita
deliberació és llargament expressat. Vista la precalendada deliberació y las que en ella se designan, y també lo demés allí mencionat y contengut, en orde est fet, en los llibres de
Deliberacions y dietari corrents respective. Vist
lo acte de aprehenció dit dia XVIII, rebut en
poder del ajudant tercer de escrivà major del
General. Vistos diversos exemplars dels llibres
de Registres, en lo arxiu de la present casa
recòndits, alguns dels quals se refereixen en lo
memorial que se inprimí per la present casa en
lo any // 227r // MDCXCI ab títol «De compendio
de las reales munificencias», etcètera. Vist lo capítol LIIII de las Corts últimament celebrades y
tot lo demés que ha aperagut aver-se de vèurer.
Attès que segons se suposa en la referida regonexensa, no sols fonch feta aprehenció y aportadas a las casas del General y Bolla d’esta ciutat
las robas y gèneros en lo acte de aquella designats, que se pretengué haver incidit en frau y
commís de la Generalitat, sinó també bahuls cifrats ab la senya de sa magestat, Déu lo guarde,
y dins de ells robas usuals y altres cosas que no
se descrigueren en dit acte per no haver resultat
a. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 226v227r del trienni 1701-1704.
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suspita ni pretenció de frau o comís en ellas. De
tal manera que se troban unas y altres mescladas
y confusas entre si, dins dits bahuls, per haver
mossier Larzan tancats aquells després de regonenguts, y descrit en lo acte lo que en ells ý hagué suspecte de frau y recusat després tornar-los
obrir per a fer la separació y distinció de ditas
cosas. Y axí bé no és rahó de tenir las que no se
pretén haver de ésser commissadas, ans deuhen
estas restituhir-se y tornar-se a son lloch com ja
ho deliberà sa senyoria fidelíssima moltas diligèncias, de tal manera que no ha estat per sa
senyoria fidelíssima lo no haver-se exequutat.
Attès que respecte de las cosas continuadas en
lo dita acte de aprehenció és precís segons capítols de cort que lo article insinuat en la deliberació, si és a saber, an o no incidit en comís, se conega // 227v // y termina judicialment, oÿdas las
parts interessadas. Y axí bé no podan los infrascrits resòldrer de present cosa alguna sobra est
punt, attès que la attenció, veneració y obserqui, que és tant degut al rey, nostre senyor, Déu
lo guarde, los té sa senyoria fidelíssima trant
presents com és de sa obligació. Y al mateix pas
no admès dupte que sa magestat per sa real
clemència y gran justificació se tornarà per molt
servit de las operacions de sa senyoria fidelíssima encaminadas per lo gran zel li acisteix al
cumpliment de sa obligació y a la observansa de
las generals constitucions, capítols y actes de
cort, y concervació de las generalitats, que té lo
advocat fiscal a llur càrrech.
Per ço y altrament, los assessors y advocat fiscal
baix firmats són de vot y parer que pot y deu sa
senyoria fidelíssima, per tots los medis prudencials y més respectuosos, que tant per si com ab
lo parer de las personas dels tres estaments acertadament, cebrà elegir y procurar que puga
efectuar-se la restitució y entrega, fahedora a
gasto del arrendatari que instà, dels bahuls y totas las demés cosas que no són descritas en lo dit
acte de aprehenció. De forma que dita restitució se fassa per ara solament de ditas cosas y sens
perjudici de las continuadas en dit acte de aprehenció y del que en orde a estas deu obsrvar-se
com se ha dit, segons capítols de cort. Y axís ho
senten sal- // 228r // vo, etcètera. Barcelona, y
mars XXIIII de MDCCII. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Cançer, fiscalis Generalis Cathaloniae
advocatus».
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias, lo síndich del
General y present casa, a las VI horas de la tarda, ha fet relació de com havent esta tarda aportat un recado al dit senyor secretari del despaig
universal, de orde de sas senyorias, contenint
que acerca lo fet que al matí del present dia ha-

via participat al senyor deputat real lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori per ser matèria
tant grave, havia resolt comunicar-la ab una
il·lustre Novena dels tres estaments per assigurar la més acertada deliberació. Y que axís per
eix respecte no havia pogut lo concistori tornar
resposta esta tarda a sas senyorias antes de las
sinch horas. Al què li havia respost que lo rey,
nostre senyor, li havia demanat si tot lo dalt referit se havia tornat en ditas casas de Monserrat
y que estimaria quant antes la resposta sobre est
fet.
En aquest mateix dia, sas senyorias, havent fet
convidar per medi dels verguers una Novena
dels tres estaments, se és ajuntada a la tarda a la
vetlla y an entrevinguts los següents, que són
los mateixos ab qui ja se havia antecedentment
consultat est fet:
Per lo estament eclesiàstich, los dits senyors
doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler,
paborde y canonge de la santa iglésia de Tortosa, don Pere de Oliver, lo doctor Miquel Joan
Bosch, canonges de Vich.
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Per lo estament militar, los senyors don Pedro
de Planella y Cruÿlles, don Joseph de Alamany
don Pau de Àger.
Per lo estament real, los dits senyors lo doctor
Onofre Monsalvo, lo doctor misser Salvador
Massanes de Ribera, lo doctor misser Esteva Serra y Vileta, ciutedants honrats de Barcelona.
A la qual Novena dels tres estaments, axí congregada, és estat proposat lo que per dit senyor
secretari del despaig universal és estat participat
lo dia present al il·lustre y fidelíssim senyor deputat real. Y axí mateix també, lo dalt referit vot
fet per los noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del General, per lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich, en veu de sos companys.
E la dita Novena, ohida la dita proposició, tots
unànimes y conformes han aconsellat a sas senyorias que per quant esta dependència era tant
grave y se desitjava a un mateix temps dispensar-se y facilitar tot lo que fos possible que era
del real agrado de sa magestat, sens faltar-se a la
veril observansa de las generals constitucions,
capítols y actes de cort, que, per ço, sas senyorias fossen servits convidar una Trentasisena dels
tres estaments, que ab sa resolució quedarian
sas senyorias ab lo cabal desenpenyo en matèria
tant important. Y que axí mateix per a avivar lo
discurs a dita Trentasisena, se consultàs ab los
noble y magnífichs assessors, advocat fiscal del
// 229r // General si las cosas de sa magestat po121

den càurer en commís. Y axí mateix, si se encontrave en ningun capítol de cort lo aportar en
altre part pro manifesto Generalitatis lo que·s
troba ja en las casas del General y Bolla de la
present ciutat.
Y inseguint dit consell, han passat sas senyorias
ha deliberar lo que llargament està expressat ab
deliberació feta lo dia present, com apar en lo
llibre de Deliberacions.
Dilluns, a XXVII de mars MDCCII. En aquest dia,
per a las tres horas de la tarda, han manat sas senyorias convidar per medi dels verguers del General y present casa una molt il·lustre Divuytena
de personas dels tres estaments eclesiàstich, militar y real. Y són estadas las mateixas personas
que·s troban continuadas en lo present dietari
ab altra Divuytena als XV del present y corrent
mes. A la qual divuytena congregada és estada
feta per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, en veu de sos companys, la proposició següent:
«Molt il·lustre senyor. Inseguint lo concistori lo consell donat per vostra senyoria als XV del
present y corrent mes de mars, passà lo mateix
dia a nomenar nou personas dels tres estaments per a fer la comprovació dels dos despaigs reals, los quals conteian las constitucions,
capítols de cort y nou redrés del General, de la
entrega dels quals dit dia XV se féu llarga relació a vostra senyoria, ab los tres processos originals de dita cort, juntament ab los magnífichs assessors y noble advocat fiscal, secretari y
escrivà major de dit General e los tres notaris
de dits processos de dita cort, ab los quals han
fet, // 229v // continuada y conlosa en presència
nostra la dita comprovació, y aquella és ja acabada de fer. Y encara que se han trobat alguns
errors y discrepàncias, las quals continuave dit
nostre senyor secretari en un paper apart, emperò, per lo il·lustre protonotari e o son llochtinent són estadas esmanadas y se troban tocadas en lo registre de la Real Canselleria del
present Principat. Axí que, de present, dits dos
reals despaigs paraula per paraula concordan ab
las constitucions, capítols de cort y capítols del
nou redrés dels dits tres processos originals de
dita cort. Per lo què, donant notícia de tot lo
referit a vostra senyoria, estimarà lo concistori
sia servit aconsellar-li lo que puga y dega fer
per a què ab major acert puga obrar lo que sia
de obligació».
E la molt il·lustre Divuytena, havent ab medura
reflexió premeditat dita proposició, unànimes y
conformes, ha aconsellat a sas senyorias que ditas constitucions, capítols de cort y capítols del
nou redrés ab la major brevedat possible sien
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servits a gastos de la Generalitat fer-los imprimir, havent donat a sas senyorias y demés molt
especials gràcias de la promptitut ab que se han
esmerat en esta dependència tant important al
General de Catalunya.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, se ha ajuntat en la present casa de la Diputació, en execució del aconsellat per la molt
il·lustre Novena tinguda en la present casa en la
vetlla del dia de ahir, una molt il·lustre Trentasisena de personas dels tres estaments, convidada
per los verguers de sas senyorias, en la qual intervingueren y foren presents, menos // 230r //
nou, ço és, tres de cada bras per las causas que
baix se expressaran los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, los senyors fra don
Balthesar de Montaner y Sacosta, abat de Sant
Cugat, qui no ha acistit per trobar-se ab una
precisa ocupació indispensable, doctor fra Joan
Soler, abat de Sant Pau, qui tanpoch no ha acistit per trobar-se precisament ocupat tota la tarda, don Joseph de Masdovellas y Salvà, ardiaca
major y canonge de Urgell, doctor Pere Brunes,
ardiaca y canonge de Urgell, doctor Rafel de Piñana y Galvany, hospitaler, paborde y canonge
de Tortosa, don Pere de Oliver, doctor Miquel
Joan Bosch, canonges de Vich, don Joseph de
Amigant, canonge de Barcelona, doctor Anton
Alra, canonge de Gerona, don Joan Baptista de
Olsina y Vilanova, canonge de Barcelona, lo
qual no ha acistit per tenir una ocupació molt
precisa, fra don Diego de Olsina y Vilanova, sagristà de Sant Pau, fra Anton de Padallàs y Casamitjana, prior y almoyner de Ripoll.
Per lo estament militar, los senyors don Pedro
de Planella y Cruÿlles, don Francisco de Sans y
Puig, don Jacintho de Sagrera y Xifre, don Feliciano de Cordellas, lo marquès don Joseph de
Pinós y Rocabertí, don Francisco de Junyent y
Marimon, qui no ha acistit per tenir una ocupació indispensable, don Joseph de Alamany y
Nabel, // 230v // don Felip Farran, don Pau de
Àger, don Vicens de Magarola y Escatllar, don
Pedro de Planella y Dusay, qui no ha acistit per
tenir precisas ocupacions, don Francisco de Padallàs, qui tampoch no ha acistit per haver-se’n
de anar fora ciutat.
Per lo estament real, los senyors doctor Onofre
Monsalvo, doctor Jacintho Blanch, Magí Barrera, doctor misser Salvador Massanes de Ribera,
doctor misser Esteva Serra y Vileta, Joan Llinàs,
doctor misser Baptista Reverter, Christòfol de
Lladó y Carreras, doctor misser Ramon Vilana
Perlas, doctor misser Salvador Mora y Bosser,
qui no ha acistit per haver-se de sengrar, doctor
misser Joseph Costa, qui tampoch no ha acistit
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per trobar-se ab algunas juntas precisas de sa facultat, Joseph de Bru y Olsina, qui tanpoch no
ha acistit per tenir precisas ocupacions, tots ciutedants hornats.
Se assentaren primer los eclesiàstichs, després
los militars y, després, los reals, y feren la protesta en la forma acostumada en orde al sèurer los
eclesiàstichs, militars y reals interpoladament,
volent tenir-la per repetida en tots los actes de la
present Trentasisena, essent presents per testimonis Fermí Vehils y Llorens March, subrogats
en los officis de ver- //231r // guers de sas senyorias. Acentaran-se sas senyorias ab las cadiras de
vellut carmesí sota del docer, aportant las insígnias de domàs carmesí ab los escuts de or ab las
armas del General de sobre de ellas, y dits senyors de la Trentasisena ab cadiras de vaqueta de
moscòvia, estant en forma de círcol, comensant
a las goteras de la part dreta del docer, ocupant
tot aquell lloch que era manester. Y axís a la dita
Trentasisena convocada y congregada fonch per
sas senyorias dit, referit y donat per proposició
lo següent, so és, per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en veu de sos companys:
«Molt il·lustre senyor. Als XVII del present y corrent mes de mars, se trobà lo fidelíssim concistori instat dels arrendataris del General donàs
acistència per certa regonexensa, fahedora en un
convent de la present ciutat. Y essent estada esta
en las casas de Nostra Senyora de Monsserrat y
volent-se passar al quarto de monsiur Larçan,
tenint este reparo en què se regonegués sens lo
real permís de sa magestat, acudí lo concistori
per medi de representació entre una y dos horas
de la tarda per son síndich al rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, la qual se llegirà a vostra senyoria
il·lustríssima i·s dóna per proposició. Y per
quant se diletava la resolució de sa magestat, en
la mateix tarda per dit síndich també fou solicitada, y, últimament, entre las set y vuyt horas de
la nit per embaxada se suplicà al excel·lentíssim
senyor duc de Medina-sidonia fos servit subministrar bons officis. Al què respongué que ja ho
havia fet antes y que li aparexia que, essent de la
família de sa magestat monsiur Larçan, devia lo
concistori haver demanat per- // 231v // mís a sa
magestat antes y que ja tenia presa resolució sobre est fet, com ho entendrian del senyor secretari del despaig universal, qui fou servit dir que
la resolució de sa magestat concistia en que se
franquejassen las claus y que se regoneguessen
los baüls y fatos. Y affactant lo concistori lo bon
èxit de fet de tanta inportància no·s disgregà de
tot lo dia fins a las deu horas de la nit.
2. Desitjant lo concistori lo acert de una resolució en matèria tant poderosa y grave, la consultà

ab una il·lustre Novena que per est effecte fou
convidada a las nou horas del matí del dia XVIII.
Y, inseguint lo sentir de ella, fou enviat lo síndich del General al dit senyor duch de Medinasidonia a las onse horas del matí, a fi de donar-li
un recado que contenia fóra de particular estimació el que fos servit mediar ab sa magestat
per a què un ajudant real fes acistència en dita
regonexensa y aprehenció. Lo que surtí tant
bon effecte que, després de haver-se’n entrat ha
parlar ab sa magestat, poch després hisqué dient
que sa magestat condecendia a esta petició, de
forma que en sa presència ho ordenà en son real
nom a un ajudant real que·s trobava allí. Y ohida per dita il·lustre Novena la dita relació, y inseguint lo vot y parer de paraula donat per los
noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General, passà ha consellar que podia y devia lo
fidelíssim concistori ordenar que en la regonexensa, que actualment se estava fent en las ditas
casas de //232r // Monserrat, se continuassen en
lo acte de aprehenció totas aquellas cosas que
pretendria haver caygut en commís y de què se
faria aprehenció en la forma acostumada, com
axís fonch ordenat al ajudant tercert de la Escrivania Major. Y per quant en lo mateix dia, a las
sinch horas de la tarda, a dita il·lustre Novena se
proposà que tenia notícia lo concistori de com
ja se anaven aportant a las casas del General y
Bolla de la present ciutat diferents cosas apresas
en ditas casas de Monsserrat y, entre altres, alguns bahuls en los quals se volia dir estava la cifra de sa magestat, que serca de palàcio hi havia
un concurs numerosíssim de personas que s’ò
estavan mirant, y que dit senyor duch de Medina-sidonia instava que un concistorial arribàs
allí. Inseguint lo parer de dita Novena, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar fonch elegit
per anar a esta funcció, tornat de la qual a las
nou horas de la nit, féu relació al fidelíssim concistori y a dita Novena de com dit senyor duch
de Medina-sidònia li havia expressat que sa magestat estava recentit principalment de dots cosas: primerament, perquè no se li havia representat lo que obrava dit monsiur Larçan, essent
de sa família, y segonament, de què se agués
passat a dita regonexensa lo dia XVII, sens haver
demanat acistència lo ajudant real y, sobretot,
de haver-se aportat bahuls seus en est dia en dita
casa del General, havent-se fet en sa real presència. Al què li havia respost que lo concistori tenia obligació segons capítols de cort donar
acistència a dits arrendataris sens estilar-se dir a
hont se anava y, que aluego havia sabut era
monsiur Larsán de la real família, se //232v // havia suplicat la acistència. Y que ab la de un ajudant real se havia fet la aprehenció y que tot ho
participaria al concistori, y que dit senyor secretari del despaig universal li havia referit lo mateix, añadint que se enviàs un memorial de tot
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lo après, que sa magestat se serviria dir lo que
era seu, a qui havia respost lo mateix que a dit
senyor duch de Medina-sidonia. En vista del
què dita il·lustre Novena passà aconsellar se premediàs una representació per a sa magestat ab
report a aquella.
3. Regonexent lo fidel·líssim concistori la gravedat del negoci, no se descuydà de aquellas diligèncias que li aparegueren ser proporcionadas,
per a no faltar a un mateix temps a la gran propenció té al major real servey, com y també a la
obligació de llurs càrrechs. Per ço, a las set horas
de la nit del dia dinou, proposà a dita il·lustre
Novena com havia tingut notícia certa en aquella hora del transport en lo dia de XVIII de alguns
bahuls ab la cifra de sa magestat en las ditas casas del General y que dins de ells se trobarian alguns vestits y altres cosas del rey, nostre senyor,
sens que fossen continuats en dits acte y aprehenció, per no haver-se pretès haver caygut en
commís, essent esta la causa de que quant se rebia dit acte tant ditas cosas com las commissadas
se haurian tornat en ells per monsiur Larçan y
altres de sa família y tornat a tancar detenint-se
las claus. Y que quant se’n // 233r // volgueren
aportar las cosas caygudas en frau y separar-las
de las sobraditas dit monsiur Larçan, qui tenia
las claus, no·ls volgué obrir. A vista del què, resolgué dita Novena, ab lo vot y parer donat de
paraula per dits assessors y advocat fiscal, aconcellar que podia y devia lo concistori ordenar al
receptor dels fraus del General fes aportar en las
ditas casas de Montsserrat y allí entregar al dit
monsiur Larçan los sobredits bahuls junt ab totas las robas y demés que no·s trobaria continuat en dit acte de aprehenció, lo que fou deliberat encontinent per dit concistori.
4. Als XX, al punt de las VII horas del matí, los
indivíduos de dit concistori se conferiren en ditas casas del General y Bolla, a fi de poder lograr
los instats per a la cabal execució del resolt y
aconsellat per dita Novena lo dia XIX. Emperò,
havent enviat ha sercar per est effecte per medi
de un recado a dit monsiur Larçan, a qui no havent-se trobat en las casas a hont abita, li fonch
donat en palàcio, que concistia en que lo concistori estava junt en ditas casas per a participarli certa dependència. Y respost que no podia
anar-i, no pogué omitir lo concistori dar part en
esta novedat a la il·lustre Novena, a la qual manaren convidar per las quatra horas de la tarda
de dit dia XX. Y fonch proposada per resposta de
dit monsiur Larçan com y també una representació manada fer per lo concistori, inseguint lo
resolt per dita Novena als XVIII del corrent, la
qual també se llegirà a vostra senyoria il·lustríssima y se dóna per proposició. A tot lo què fou
aconsellat per //233v // dita Novena que podia y
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devia lo concistori manar posar-la en mans de sa
magestat per medi de embaxada, entregant-se
al dit senyor secretari del despaig universal. Y
que axí mateix ab consemblants embaxadas fossen entregadas còpias de dita representació als
excel·lentíssims senyor duch de Medina-sidonia, comta de Santistevan y comta de Marcin,
suplicant-los fossen servits interposar sa gran
autoritat per a què sa magestat inclinàs son real
ànimo a la gratta acceptació de dita representació.
5. Per a què no se mal·logràs lo temps y se alcansàs en la effectuació de tant afortunada resolució, lo mateix dia XX, a las deu horas de la nit,
fonch enviada embaxada al dit senyor secretari
del despaig universal, a la qual fou servit respòndrer que sa magestat se trobava ab gran sentiment del succehit en lo transport dels dits
bahuls en ditas casas del General y Bolla. Y que
axís lo escusassen de acceptar dita representació,
per quant aparexia devia conciderar lo concistori que no conclohia ab lo modo y urbanitat que
requiria, y que no era molt just de que tot lo
que se’n havia aportat fos tornat en las casas de
Monserrat, a hont allí se trobarian los bahuls, y
tot lo que deuria pagar dret al General pagaria,
que de eixa manera quedaria satisfet sa magestat, a qui devia dar-se-li la satisfació deguda per
rahó de dit excés comès. Axí mateix, als XXI, a
las nou horas del matí, fonch aportada // 234r //
consemblant embaxada al senyor duch de Medina-sidona. Als XXII, entre las nou y deu horas
del matí, al dit senyor comta de Santistevan y, a
las quatra horas de la tarda, del dit mateix dia, al
senyor comta de Marcin. Y si bé dits senyors
duch de Medina-sidonia y comta de Santisteva
acceptaren ab molt gust las còpias de dita representació, ab tot en la resposta concordaren ab la
feta per dit senyor secretari del despaig universal. Y lo dit senyor comta de Marsin, per consell, digué que se conformava ab las sobraditas
respostas y que no acceptava la còpia de dita representació per quant esta dependència devia
còrrer per los ministres de España y no per ell,
que era ministre del rey christianíssim. Lo succehit en las ditas respective embaxadas motivà al
concistori, dit dia XXII a la nit, ab deliberació ordenar a dits assessors y advocat fiscal fessen vot
en escrits acerca la subjecta matèria. Lo qual
també se llegirà a vostra senyoria fidelíssima, va
clos també en la proposició. Lo qual vot se troba cusit en lo dietari del present trienni, en diada de XXVI del corrent.
6. Y havent lo dia de ahir dit senyor secretari del
despaig universal enviat a sercar a un concistorial y referit a ell que totas las cosas que per rahó
de la sobradita aprehenció y des de ditas casas
de Monserrat foran aportadas en las del General
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y Bolla, se havia de tornar a las mateixas casas de
Monserrat. Y que donant-se una nòmina de tot
lo comprès en dit acte de aprehenció, allí se
veuria lo que havia caygut en frau y lo que hauria de pagar dret. Y que se li tornàs resposta antes de las sinch horas de la tarda. Al què per me// 234v // di del síndich, lo concistori manà fer
tornar resposta. A la vetlla, proposà a dita il·lustre Novena lo referit, la qual fou servida aconsellar que per quant esta dependència era tant grave y se desitjava a un mateix temps dispensar-se
y facilitar tot lo que fos possible en lo que era
del real agrado de sa magestat, sens faltar-se a la
viril observança de las generals constitucions,
capítols y actes de cort, que, per ço, lo fidelíssim
concistori convidàs una trentasisena dels tres estaments.
7. Estas són, molt il·lustre senyor, las diligèncias
que ha aplicat lo fidelíssim concistori sobra la
subjecta matèria fins en lo estat present. Y per
est motiu tant rellavant se ha suplicat a vostra
senyoria il·lustríssima fos servit congregar-se,
restant ben cert lo fidelíssim concistori que ab la
certada resolució que se servirà pèndrer vostra
senyoria il·lustríssima de restar molt gloriosament desempanyat de un assumpto tant grave,
en lo qual concorren dos fins molt distants, y
que de son acertat parer se ha de donar sa magestat per molt servit, posant en la gran concideració de vostra senyoria que per a campejar
més sa gran comprehenció, ab deliberacions fetas lo dia de ahir, se ha ordenat als dits assessors
y advocat fiscal que junt ab consulents, per haver-los estos dementas, fets en vot en escrits
acerca si las cosas de sa magestat poden càurer
en commís. Y axí mateix, si encóntran al disposat en capítols de cort, lo aportar-se’n en altra
part pro manifesto Generalitatis, lo que·s troba
ja en las casas // 235r // del General y Bolla de la
present ciutat».
E la dita Trentasisena, ohida la dita proposició,
ha expressat a sas senyorias que per a millor
resòldrer en matèria tant grave, los convenia
ohir als noble y magnífichs assessors, advocat
fiscal y consulents aplicats acerca esta matèria
per lo deliberat per sas senyorias lo dia de ahir a
la nit.
Encontinent, los magnífichs doctors missers
don Pedro de Cardona y Pau Romà, en veu dels
referits assessors, advocat fiscal y consulents, entrats en la sala del concistori y acentats ab cadiras de vaqueta de moscòvia a la part esquerra del
docer, han fet relació a sas senyorias y a dita
il·lustre Trentasisena de com, a las set horas del
matí del dia present, se eran ajuntats y platicat
ab los dits assessors y advocat fiscal los dos
punts que lo dia de ahir a la nit se’ls havia con-

sultat. Y que esta tarda, se eran ajuntats a las tres
horas y que la brevedat del temps no·ls havia
permès trobar lloch en tèrmens acerca si las robas de sa magestat, que Déu guarde, poden
càurer en commís o no. Emperò, com quod
quid sit del dit punt, acerca del segon que concisteix si sens contrevenir-se al disposat per capítols de cort, poden los senyors deputats fer
extràurer cosas que·s troban dins las casas del
General y Bolla de la present ciutat y pro manifesto Generalitatis fer-las aportar en altra part, y
no pugan fer-ho per quant se contrafaria al estituhit per diferents capítols de cort, que, per ço,
los aparexia no·s deu investigar en lo primer
punt. Ohit tot lo que per la dita il·lustríssima
Trentasisena és estat aconcellat a sas senyorias,
avent-i nou de cada bras concor- // 235v // dament de què podian y devian quant antes sas senyorias concistorialment posar-se a las reals
plantas de sa magestat, ab humil representació
succinta, suplicant-li fos servit concedir temps
per a què ab tota individuació se li participe tot
lo obrat serca la subjecta matèria, assigurant-lo
que lo únich desitg de sas senyorias és servir a sa
magestat en tot quant pugan, observant, com
tenan obligació, las generals constitucions, capítols y actes de cort. Que al mateix temps se
passe ab tota brevedat ha formar dita representació diletada, procurant que los assessors, advocat fiscal y consulents aplicats fassan vot en
escrits aserca del dit segon punt, narrant-se en
ell los exemplars que se adequen ho pugan adeguar-se sobre dit segon punt. Y que dit vot y
dita representació diletada ab tota brevedat per
sas senyorias concistorialment sie posat en mans
de sa magestat.
E, poch aprés, és estat participat als dits assessors y advocat fiscal y consulents aplicats que
primerament formen la dita representació succinta, fassen lo sobredit vot y, finalment, que
passen a fer la dita representació dilatada.
Dimars, a XXVIII de mars MDCCII. En aquest dia,
al matí, lo síndich del General, de orde de sas senyorias, à anat a pèndrer hora a palàcio per a poder posar-se concistorialment als reals peus de sa
magestat, per lo fi // 236r // y effecte que ahir
aconsellà la il·lustre trentasisena. Y se li ha respost tornàs a las sinch de la tarda, que llavors se li
donaria, segons relació ne ha fet a concistori.
En aquest mateix dia dit síndich és anat a las
sinch horas de la tarda a palàcio a pèndrer hora
per a dita funcció. Y se li ha respost que vagen
demà de matí entre deu y honsa horas, segons
ne ha fet relació a sas senyorias.
Dimecres, a XXVIIII de mars MDCCII. En aquest
dia sas senyorias han ordenat a mi, secretari y
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escrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari un bitllet escrit y enviat a sas
senyorias per lo il·lustre marquès de Rivas, secretari del despaig universal, la data del qual és
en la present ciutat, als XXVIII del corrent. Lo
qual bitllet han rebut sas senyorias esta matinada. En y ab lo qual los diu que tenint entès sa
magestat, que Déu guarde, que sas senyorias
solicitan audiència per a representar lo que se’ls
offereix sobre haver-se tret los cofres de sa guarda-roba real, li mana dir los tornen al mateix
lloch de hont se tragueren, per a què allí se regonenguen y se paguen los drets de lo que se
trobarà haver-se de satisfer, en intel·ligència de
que també vol sa magestat se pague de tot allò
que serà propri de sa real persona, com de dit
bitllet és de vèurer. Lo qual és assí cusit y signat
de número LXXVII y del thenor següent.
// 236v // Segueix-se dit bitllet:
«Haviendoa entendido el rey que vuestra señoría
solicita audiencia para representar a su magestad lo que a vuestra señoría se les ofrece sobre haver sacado los cofres de su guarda-ropa real, me
manda su magestad diga a vuestra señoría buelvan luego estos cofres el mismo lugar donse se sacaron y se pagan los derechos de lo que se hallare deverse satisfacer. En intelligencia de que también
quiera su magestad se paga de todo aquello que
fuere proprio de su real persona. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años como deseo. Barcelona, y XXVIII de março MDCCII. El marqués de
Rivas».
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
una representació manada fer per sas senyorias,
inseguint per lo consell donat per la molt il·lustre Trentatsisena als XXVII del corrent y sobre la
matèria resolta per dita molt il·lustre trentasisena, y per a posar en mans de sa magestat, que
Déu guarde. La qual representació és assí cusida
y signada de número LXXVIII y del thenor següent. Segueix-se dita representació:
«Señor.b Los deputados y oydores de qüentas de la
Generalidad de Cataluña, puestos a los reales
// 237r // pies de vuestra magestad, con la más
profunda veneración, dicen que por don Antonio
de Ubilla y Medina, secretario de vuestra magestad, han entendido sería del real agrado de vuestra magestad que los cofres y géneros que se hallen
en la aduana del General, de que a instancia del
arrendatario de sus derechos se hiso aprehención en
a. l’original d’aquest bitllet està intercalat entre els folis 235v236r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta representació està intercalat entre els
folis 236v-237r del trienni 1701-1704.
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las casas de Monsserrate de esta ciudad, se restituyen a ellas. Y haviendo los suplicantes, con los dezeos que les acisten de dar gusto a vuestra magestad y que se hallasse algún expediente sin faltar a
las obligaciones de sus cargos, juramento y omenage con que las vincularon, consultado a las personas de los tres estamentos eclesiástico, militar y
real, assessores, abogado fiscal y otros letrados,
como es de estilo, se han ofrecido respeto de las ropas y géneros continuados en el auto de aprehención algunos reparos, que resultan de los capítulos
de corte y observancias de la Generalidad, que,
por su real clemencia, fue vuestra magestad servido confirmar y jurar, dignos de ponerse a la real
noticia de vuestra magestad con individual representación. Hállanse de nuevo los suplicantes
con un papel del marqués de Rivas con que en el
real nombre de vuestra magestad les encarga lo
mismo con circunstancias que les precisan bolver
a consultar a los susodichos. Lo que no les permite
la precisión de la ora se les ha señelado para lograr la dicha de ponerse a las reales plantes de
vuestra magestad.
Por lo que, suplican a vuestra magestad, sea de su
real agra- //237v // do permitirles y consederles la
dilación que es precisa para el effeto de dicha representación y consultasobre la nueva orden. Offreciendo entregar promtamente para bolverse
al lugar de donde se sacaron las ropas y géneros
que no son continuados en el referido auto de
aprehención. Mandando vuestra magestad a
monsiur Larçan franquée para esse efecto las llaves de dichos cofres, prometiéndose con segura confiansa se dará vuestra magestad por muy servido
que los suplicantes atiendan al real servicio de
vuestra magestad cumpliendo con su juramento y
obligación y lo recibirán a merced».
En aquest mateix dia, entre deu y honse horas
del matí, havent obtinguda hora per medi del
síndich lo dia de ahir, inseguint lo consell donat
per la molt il·lustre trentasisena als XXVII del corrent, sas senyorias concistorialment són anats a
palàcio per a donar a sa magestat la sobradita representació, aportant las insígnias de domàs carmesí ab las flors de or y escuts grans de or ab las
armas del General sobre ditas insígnias, ab los
verguers devant ab massas altas, aportant las cotas de satí morat aforradas de vellut morat ab las
becas de vellut morat. Anant sas senyorias ab
cotche de quatra mulas, los verguers devant ab
un cotxe de dos mulas y alguns officials de la
present // 238r // casa ab altre cotxe de dos mulas ...a del de sas senyorias y un alguasil per a ...
estiguessen los carrers desembarassats ... que
són estats a palàcio, per medi del síndich, troa. el marge superior dret del foli està fet malbé i, per tant, algunes paraules resulten il·legibles.
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bant-se en la antecàmara, han solicitat lo besar a
sa real magestat la mà. Y se ha respost a dit síndich que lo rey, nostre senyor, estava en lo despaig. Vist que se tardava molt lo fer entrar a sas
senyorias, han solicitat altre vegada per medi del
dit síndich lo poder lograr eixa fortuna. Y és estat respost que sas magestats havian de anar a
ohir missa, com en effecte poch aprés sas magestats són anats a ohir-la. Y quant ja casi tornaven de ohir missa, per un de la família real són
estats avisats de que se assercassen a la porta, per
quant sas magestats luego venian de ohir missa,
y estarian més serca per quant los avisarian, com
en effecte se han assercat serca de dita porta. Y
encontinent de ésser estats tornats sas magestats
de missa, són estats avisats sas senyorias de que
se acercassen a dita porta, havent més de una
hora que ja estaven sas senyorias en palàcio. Y
en esta ocasió per lo excel·lentíssim senyor duch
de Medina-sidonia los és estat dit si havian rebut un paper de sa magestat. Y havent respost lo
senyor deputat eclesiàstich que esta matinada
ne havian rebut un, que era lo dalt dit, los ha
preguntat dit senyor duch de Medina-sidonia si
havian // 238v // obehit lo que sa magestat manava en ell. Y havent-li respost que la brebedat
del temps no·u havia permès, per quant ho havian agut de consultar ab los assessors, advocat
fiscal y consulents aplicats, podent assegurar
que son únic desitg era poder obehir dit real
precepte. Emperò, no·ls ho permetia lo disposat
en las generals constitucions y que estaven ab lo
més viu sentiment pogués inmaginar de no tenir aquell àrbitre que desitjarian tenir. Al què
los és estat respost per dit senyor duch de Medina-sidonia que no havent obehit, no era possible lograssen audiència de sa magestat. Y, havent-li representat que sa excel·lència havia de
ser lo medianer per a poder posar en sas reals
mans una representació, que era la dalt dia, de la
qual no duptavan se havia de donar sa magestat
per servit de ella y son contengut, ha respost
que no tenia remey. Per lo què sas senyorias se
són vistos precisats a tornar-se a la present casa
sens lo consuelo de haver pogut vèurer a sa magestat y besar-li sa real mà.
En aquest mateix dia, han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y continuàs // 239r // en lo present dietari un vot en escrits fet aserca la subjecta matèria als XXVII del corrent per los noble y
magnífichs assessors y advocat fiscal y consulents aplicats, en y ab lo qual són de vot y parer
que las robas y gèneros que·s troban en la casa
del General descrits y continuats en lo acte de
aprehenció, segons capítols de cort, no podan
ésser moguts de dit lloch, com és de vèurer de
dit vot que·s assí cusit y signat de número LXXIX y del thenor següent. Segueix-se dit vot:

«Jesús,a Maria, Joseph. En lo fet consultat per
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de la Generalitat als assessors y advocat fiscal de la casa y
doctors consulents infrascrits ab deliberació
presa als XXVI del corrent, que conté dos punts,
lo un, és a saber, si en cas que lo que fou après
als XVIII de dit mes y aportat des de las casas de
Nostra Senyora de Monserrat de la present ciutat a las del General y Bolla de ella si trobàs roba
de sa magestat, Déu lo guarde, esta hauria pogut càurer en commís; y lo segon, si encontraria
o no al disposat per algun capítol de cort, ús,
consuetut a que las cosas que se troban en las
ditas casas del General y Bolla fossen transportadas en altre part pro manifesto Generalitatis.
Vist la dita deliberació; vistos diferents // 239v //
capítols de cort y en particular lo que comensa
«Ítem, que·l senyor rey y la senyora reyna, al senyor duch», Corts MDLXV, col·locat en lo llibre
vulgarment dit dels Vuyt Señals, foli XI; vista la
constitució I, títol «De dret de General», lo capítol LIIII de las corts últimament celebradas,
los capítols XXIX y XXX, Corts MDXXXIII, capítol XVI, Corts MDLIII y lo LXVI de las Corts
MDXCIX; vistos molts exemplars que estant continuats en los dietaris y llibres de Deliberacions
y, singularment, lo que se féu en lo any MDLXX;
vist lo demés que se havia de vèurer.
En quant al primer punt, attès que per pèndrer
madura resolució de llibres y remirar-se lo arxiu
per averiguar si trobarian exemplars puntuals al
cas contenciós, lo que requereix dilació major
de la que se’ns ha prefigida, y altrament encara
que se hagués pogut o se hagués passat ha pèndrer qualsevol resolució sobre dit primer punt,
no podria aquell aprofitar per lo fi de restituhirse ditas robas y gèneros, per lo que se aconsellarà respecte del segon punt.
Per ço y altrament, per ara deixan aquell a major
discució y deliberació.
En quant al segon punt, attès que per los ja dits
capítols XXIX y XXX, Corts MDXXXIII, capí// 240r // tols XVI, Corts MDLIII y capítol LXVI,
Corts MDXCIX, se troba expressament disposat
que las robas y mercaderias o gèneros que seran
apresos ab pretès de commís, hajen de ser posats en mà y poder dels officials destinats y designats en los mateixos capítols en la casa del
General, de a hont no pugan los diputats y oÿdors de comptes manar tràurer ni mòurer fins
que en judici difinitivament sie declarat sobre la
pretenció del commís.
a. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 238v239r del trienni 1701-1704.
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Attès que lo disposat en dits capítols se troba inconcussament observat etiam en cas semblant
de una quantitat concideramle, com és la de sinquanta mil ducats apresos en lo any MDLXX, pretenent haver incidit en commís per no haver pagat los drets de la Generalitat, no obstant que lo
sereníssim senyor rey don Felip primer de Aragó, segon de Castella, de gloriosa memòria, ab
sa real carta de data de XXVIIII de maig del dit
any MDLXX se dignà escriurer als tunch molt
il·lustres diputats y oÿdors que dits sinquanta
mil ducats eran seus propris o de son real patrimoni, los quals remetia a la ciutat de Gènova
per paga de las reals tropas de Itàlia. En lo qual
fet los tunch diputats y oÿdors, per son major
acert, a més de sos assessors, consultaren ab lo
noble regent la Real Cansilleria y los magnífichs
doctors de la Real Audiència civil, los quals expressament als XXVII de juny de dit any MDLXX,
vista dita real carta, aconsellaren a dits senyors
deputats ab estas // 240v // formals paraulas, ibi:
«que envien y entremeten alguna persona o
personas a sa magestat, lo qual o les quals lo certifiquen del que dits senyors deputats han fet y
poden y deuhen fer y continuar en lo negoci de
dit pretès frau per la observança de diversos capítols de cort y per la obligació de sos officis, jurament, sagrament y omenatge que en lo introhït de aquells han prestat y sentència de
execució que han ohida». Lo qual consell ab deliberació dels dits deputats y oÿdors fou executat y proseguida la causa de dit commís.
Per lo què y altrament, són de vot y parer que
las robas y gèneros que·s troban en la casa del
General descrits y continuats en lo acte de aprehenció, segons dits capítolsde cort, ús y consuetut no poden ésser moguts de dit lloch ni de mà
y poder del official destinat, ni transportats en
altra part pro manifesto Generalitatis. Y axí ó
sentan salvo semper, etcètera. Barcelona, a XXVII
de mars MDCCII.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus.
Doctor don Pedro de Cardona. Balthesar
Prous. Doctor Pau Romà. Doctor Jacint Dou.
Doctor Joseph Thomàs Rovira. Llapillas y
Prous».
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, se ha ajuntat en la present casa de la Diputació una Vintyquatrena de personas dels tres
estaments, convidada per los verguers de sas senyorias, en la qual entrevingueren y foren presents los // 241r // infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, los senyors doctor
Pere Brunés, ardiaca y canonge de Urgell, lo
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doctor Rafel de Piñana y Galvany, hospitaler,
paborde y canonge de la santa iglésia de Tortosa, don Pedro de Oliver, lo doctor Miquel Joan
Bosch, canonges de Vich, don Joseph de Amigant, canonge de Barcelona, fra don Diego de
Olsina y Vilanova, sagristà de Sant Pau, fra Anton de Padallàs y Cassamitjana, prior y almoyner de Ripoll.
Per lo estament militar, los senyors don Pedro
de Planella y Cruÿlles, don Francisco de Sans y
Puig, don Jacintho de Sagrera y Xifre, don Anton de Potau, don Feliciano de Cordellas, don
Joseph de Alamany y Navel, don Felip Ferran,
don Pau de Àger, don Pedro de Planella y Dusay, don Francisco de Padallàs.
Per lo estament real, los senyors doctor Onofre
Monsalvo, Magí Barrera, lo doctor misser Salvador Massanes de Ribera, lo doctor misser Esteva Serra y Vileta, Joan Llinàs, lo doctor misser
Ramon Vilana Perlas, tots ciutedants honrats de
Barcelona.
241v

242r

A la qual Vintiquatrena axí ajuntada y congregada, havent-se observat lo mateix que als XXVII
del corrent en tot y per tot, és estat proposat per
lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en veu de sos companys, tot lo referit en lo
present dia. Ohit tot lo què, per dita molt il·lustre Vintiquatrena és estat aconsellat a sas senyorias que per satisfer-se al bitllet del dit il·lustre
marquès de Rivas, per medi del síndich del General, se li responga ab la còpia del vot fet per
los magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats, y que per medi de dos concistorials, extrejudicialment, se posen sas senyorias a
la obediència del excel·lentíssim senyor duch de
Medina-sidonia, expressant-li lo dolor ha tingut
lo fidelíssim concistori de no lograr la fortuna
dels peus de sa magestat. Solicitant per son
medi esta dicha, que si la logran, posen en mà
de sa magestat la representació diletada, que fou
aconsellada per la Trentasisena als XXVII del corrent. Y juntament expresant a dit senyor duch
de Medina-sidonia lo doblat sentiment tenen
de tenir las mans lligadas en un jurament que·ls
priva la més puntual obediència de sa magestat
que desitjan, conforme ho podrà vèurer en la
negative donan dits assessors y consulents en la
matèria subjecta en dit vot, de la qual també li
donaran còpia.
Y que antes de passar-se a executar-se lo sobredit, los dits assessors y advocat fiscal y demés
consulents aplicats, esta mateixa nit, passen a fer
exacta averiguació dels exemplars se han ponderat en la present junta, dels quals los informaran
los senyors concistorials, y de altres que fassan al
cas. Y si se’n troban que se adepten al present
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cas, fassen son vot en escrits, perquè segons lo
tenor de aquell pugan sas senyorias passar a donar gust a sa magestat, que Déu guarde, y cumplir a sa precisa obligació.
En execució del consell donat per dita Trentasisena,a sas senyorias han passat ha deliberar que
sia ordenat als dits assessors y advocat fiscal y
consulents aplicats lo que conté dit consell, com
és de vèurer en lo llibre de Deliberacions.
Dijous, a XXX de mars MDCCII. En aquest dia,
per part dels magnífichs assessors, noble advocat fiscal y consulents aplicats, se ha fet relació a
sas senyorias dient que los exemplars que ahir se
referiren en la molt il·lustre Vintiquatrena y altres que havien regonegut, no se adeptaven en
lo present cas. Y que axís permanexian y continuavan en lo mateix sentir que havian donat en
escrits.
En aquest mateix dia, a vista de la sobradita relació, inseguint sas senyorias lo consell donat lo
dia de ahir per la molt il·lustre Vintiquatrena,
entre las onse y las dotse horas del matí, han enviat lo síndich del General al il·lustre marquès
de Rivas, secretari del despaig universal, dient
que per sa- // 242v // tisfer sas senyorias al bitllet
que lo dia de ahir havian rebut de ell, li responian ab còpia del vot fet per dit assessors y advocat fiscal y consulents aplicats, que·s troba cusit
en lo present dietari lo dia de ahir, del qual se li
entregava còpia per a què fos servit vèurer de
com no estava en mà de sas senyorias lo poder
tornar las cosas que·s troban en las casas del General y Bolla de la present ciutat que narra dit
bitllet. Al què li és estat respost que tenia orde
de sa magestat, Déu lo guarde, de no acceptar
ningun paper sobre esta matèria y que axò no
era respòndrer al que contenia dit bitllet, conforme ne ha fet relació a sas senyorias dit síndich.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, se ha ajuntat en la present casa de la Deputació una Vintiquatrena de personas dels tres
estaments, convidada per los verguers de sas senyorias, en la qual entrevingueren y foren presents los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, los senyors doctor
Pere Brunés, ardiaca y canonge de Urgell, lo
doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler,
paborde y canonge de la santa iglésia de Tortosa, don Pedro de Oliver, lo doctor Miquel Joan
Bosch, canonges de Vich, don Joseph de Amigant, canonge de Barcelona, fra don Diego de

a. sic per vintiquatrena.

Olsina y Vilanova, sagristà de Sant Pau,
// 243r // fra Anton de Padallàs y Cassamitjana,
prior y almoyner de Ripoll.
Per lo estament militar, los senyors don Pedro
de Planella y Cruÿlles, don Francisco de Sans y
Puig, don Jacintho de Sagrera y Xifre, don Anton de Potau, don Feliciano de Cordellas, don
Joseph de Alamany y Navel, don Felip Ferran,
don Pau de Àger, don Pedro de Planella y Dusay, don Francisco de Padallàs.
Per lo estament real, los senyors doctor Onofre
Monsalvo, Magí Barrera, lo doctor misser Salvador Massanes de Ribera, lo doctor misser Esteva Serra y Vileta, Joan Llinàs, lo doctor misser
Ramon Vilana Perlas, tots ciutedants honrats de
Barcelona.
A la qual Vintiquatrena, axí ajuntada y congregada, avent-se en tot y per tot observat lo mateix que als XXVII del corrent, és estat proposat
per lo il·lustre senyor deputat eclesiàstich, en
veu de sos companys, tot lo referit en lo present
dia.
Ohit lo què, per dita molt il·lustre Vintiquatrena
és estat aconsellat a sas senyorias, attès que los
exemplars que en la nit antecedent se referiren
en la present junta, havent fet relació per lo senyor deputat ecle- // 243v // siàstich, que los assessors, advocat fiscal y consulents aplicats havian dit que no se adeptaven en lo present cas,
ni haver donat nou vot ni novas rahons per a
desfer las que tenen ponderades en lo vot que
ahir fou donat per proposició, en lo qual donan
la exclusiva de poder lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori tràurer de las casas del General y Bolla de la present ciutat las cosas apresas als XVIII
del corrent en las casas de Nostra Senyora de
Monserrat de la present ciutat, de què·s fa menció en lo present dietari dit dia. Y essent esta
matèria de tant grave axí en lo for de la conciència com altrament que, per ço, requirint la
matèria més medura reflexió, aconsella sols per
ara a vostra senyoria fidelíssima passe quant antes ha fer la diligència que a la nit passada se li
aconsellà fer de anar a posar-se a la obediència
del excel·lentíssim senyor duch de Medinasidonia per a representar-li lo desconsuelo ab
què se troba de no haver pogut lograr la fortuna
de poder-se posar als reals peus del rey, nostre
senyor, y posar en las mans de dit senyor duch
de Medina-sidona còpia del sobredit vot y de la
representació, que lo concistori desitjava ahir
posar en mans de sa magestat, que és en lo present dietari dit dia de ahir.a Y fer esta diligèn-

a. mans ... de ahir afegit al marge esquerre.
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cia y altres que aparega a dit concistori convenients per la subjecta matèria. Y que totas estas
se fassen extrejudicialment per un o dos senyors
concistorials, o bé per medi de dos cavallers
conforme // 244r // millor li aperaxerà al molt
il·lustre.
Divendres, a XXXI de mars MDCCII. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich junt ab mi, secretari y escrivà major, y
magnífich racional del General y present casa, és
baxat a la casa del General y Bolla de la present
ciutat y anat en lo aposento que en dtia casa fa
residència lo receptor dels fraus, a fi y effecte de
continuar-se en inventari tots los fraus apresos
en lo present y corrent mes. Y se han trobats los
infrascrits y següents:
Primo, als XI, aprehenció feta en casa Martí Serrabona, passamaner, a la Boria, de vuyt vanos
de paper, so és, los dos ab bainillas doradas y las
sis pintadas. Als XVI, aprehenció feta en casa lo
il·lustre senyor don Joseph Meca y en lo aposento del senyor marquès de Ovilla francès: primo, vuyt dotsenas botons de matall de príncep
petits; ítem, deu dotsenas botons de dit matall
grossos; ítem, tres dotsenas de dits botons de
dit metall gravats; ítem, vint-y-una dotsena botons de dit matall lapidats a tall de diemant;
ítem, vuyt dotsenas botons de dit matall llisos;
ítem, dotse dotsenas botons petits de dit metall
lapidats a tall de diemant; ítem, quatra dotsenas
botons petits llisos de dit metalls. Los sobredits
botons eran de un francès com ho digués lo
il·lustre marquès de Obilla. Als XXI, aprehenció
feta en casa lo senyor don Joseph // 244v // Despalau, en la riera de sant Joan, de una pessa de
estameña negra cap-y-cua sens sera ni plom. Dit
dia, aprehenció feta en la devallada de la Canonge a una dona que·u aporta en lo devantal un
pessa de xamallot color obscur cap-y-cua; ítem,
un tros de xamallot de dit color de tir, quatra
canas sancera.
Als XXIX, aprehenció feta en casa Batista Martí,
francès de nació, revenador, al carrer dels Carders: primo, setse rodets fil de plata, falsa de pes,
encamerat ab los rodets vuyt onsas de ferro;
ítem, vuyt rodets fil de or fals de pes encamerat
ab los rodets quatra onsas de ferro; ítem,
XVIIII vanos de paper de seda ab toblets. Ítem,
als XVIII, aprehenció feta en las casas de Nostra
Senyora de Monsserrat de la present ciutat com
apar ab acte rebut en poder de Bernat Forés,
notari públic real col·legiat y ajudant tercer de la
Escrivania Major, a mosiur Larçan: primo, tres
pessas y un tros de tela de mitja olada; ítem, dos
pessas de tela de Trué; ítem, un tros de sangala
encarnada; ítem, vint-y-vuyt dotsenas y mitja
parells de guants de difarents sorts forasters;
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ítem, vuyt tisoras de sastres grossas forasteras;
ítem, coranta-vuyt dotsenas de guants forasters
de difarents sorts; ítem, set dotsenas de vanos
entre grans y xichs; //245r // ítem, una dotsena y
mitja de calsons de Cosseril; ítem, una vànova
indiana; ítem, sis canas y mitja de puntas de or;
ítem, set sombreros negros a la moda; ítem,
sinch palons de paño de Inglaterra, color de cañella; ítem, un parell de calsons de Corseril;
ítem, una pessa de groguets cap-y-cua; ítem,
dos canas dos palms paño blau de Fransa; ítem,
dos canas sis palms de paño de Fransa de color
de mesclas; ítem, tres canas de paño de França
de mescla cap-y-cua; ítem, una pessa de caro de
oro cap-y-cua de color siervo; ítem, dos canas V
palms tissó color de foch ab flors de or; ítem, un
vestit embastat blavench brodat de or ab sos afforros; ítem, quatra canas y mitja spulín encarnat ab flors de plata y quatra canas de tafatà doble vert; ítem, dos dragonas de or carmesí; ítem,
sinch sinterons de tissó nou; ítem, dos canas y
mitja tercianella color de perla; ítem, vuyt parells de mitjas de tela batista cruas; ítem, quatra
dotsenas de botons de fil de or; ítem, dos parell
de mitjas de tela batista crua; ítem, sinch dotsenas de botons de fil de or; ítem, quinse palms de
paño de Sagòbia; ítem, quinse palms de paño de
Sagòbia; ítem, quinse palms de paño de Sagòbia; ítem, tres jupas de tissó embastadas la una
forrada de tafatà color de aurora, la altra de color de perla, y altra de tafatà blanch entreforradas de bayeta blanca; ítem, tres balons del dit
paño de Sagòvia florats de tafetà dobla;
// 245v // ítem, sinch parells de guants levats;
ítem, XXI dotsena de botons de fil de or petits;
ítem, quatra dotsenas y mitja de botons de fil de
or grans; ítem, trenta-sis dotsenas de botons de
fil de plata grossos; ítem, deu dotsenas de botons de fil de plata petits; ítem, quatra parells de
mitjas de camussas; ítem, XVI plechs de fil de or
y plata encamerats de pes XXI march; ítem, una
capa de paper ab sis pessas de ribans de diffarens
colors; ítem, V pessas de ribans de plata y or;
ítem, VII pessas de tafetà llis de diferents colors;
ítem, XII dragonas y un dragon de or y plata;
ítem, V pessas de puntas finas de fil blanch ditas
de mostras de miñonet; ítem, alamaras, puntas y
galons, tot de or, de pes dos marchs y mitg;
ítem, quatra guarnicions de espasa de corra dorat; ítem, XXI palm de tissó de mostras; ítem,
una casaca de paño color amusco brodada de or
y plata sens acabar de fer; ítem, quatra parells de
mitjas de seda negra; ítem, dos trossos de satí
color de perla de tir sinch canas, cada tros pintats de difarents colors; ítem, VIII dotsenas de
botons de fil de or y altres VIII dotsenas de botons de fil de plata, tots grossos; ítem, X guarnicions de fil de or y plata y galó, també de or y
plata, per X casacas; ítem, dos parells de botons
de conseril; //246r // ítem, XVIII dotsenas y dos
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parells de guants de diferents qualitats; ítem,
dos bandas, una de or y altre de plata de pes deu
marchss y set onças, encamerat; ítem, VIII
marchs de fil de or encamerat; ítem, XVIII
marchs y tres onsas de fil y or y plata encamerat
ab XVI plechs encamerat; ítem, VIII plechs de
galons de plata encamerat dinou marchs; ítem,
VI plechs de galó de or de pes encamerat XV
marchs y quatra onsas; ítem, sinch plechs de
dragonas y cinterons de or y plata que juntan
pesan nou marchs y tres onsas; ítem, XIIII parells de mitjas de cotó finas blancas; ítem, VII
parells de mitjas de estam encarnadas; ítem, un
parell de mitjas de seda encarnadas; ítem, XII
parells de escarpins blanchs de cotó; ítem, dos
parells de mitjas de camussas, unas de encarnadas y las altras negras; ítem, tres parells de mitjas
de estam finas, dos parells ab quadrillos de or;
ítem, set parells de mitjas de estam encarnadas
finas; ítem, tres parells de mitjas de estam escuras, lo un parell ab quadrillo de or; ítem, una
jupa de tela de trué guarnida ab traus y botons
de or y plata y galó tot nou; ítem, tres parells de
tela crua y dos parells de mitjas de ponçó de estam; ítem, dos dragonas, una de espasa y la altra
de musco de or y plata ab cintas blavas llisas;
ítem, dos parells de mitjas de estam color amusco ab quadrillo brodat de or; // 246v // ítem, dos
parells de mitjas camussas colors; ítem, tres parells de mitjas de estam colors; ítem, tres parells
de mitjas de estam colors; ítem, tres parells de
mitjas de estam ponçó, unas ab quadrillo de or;
ítem, una pessa y un tros de tela Olanda crua;
ítem, dos pessas de tela batista fina; ítem, un
tros tela mussolina; ítem, sinch dotsenas de botons de fil de plata petits; ítem, una dotsena y
mitja de botons de fil de or petits; ítem, dos
dotsenas de fil de or grossos; ítem, sinch plechs
de alamaras, portamanguitos de or y plata, pesan quatra marchs y tres onças encamerat; ítem
una dotsena y mitja de botons de fil de plata;
ítem, tres pessas taffatà de quart de Fransa colors; ítem, LXIIII pessas de tafatà de Fransa de
diferents colors y amplàrias ab pessas enteras y
trossos.
En aquest mateix dia, a las set horas del matí,
los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y
Joseph Nuri de Lana y de Canser, donsell, de
part de sas senyorias, inseguint estos lo aconsellat per la molt il·lustre Vintiquatrena lo dia de
ahir, són anats a posar-se a la obediència del excel·lentíssim senyor duch de Medina-sidonia
per a representar-li lo desconsuelo ab què se
troban sas senyorias de no haver pogut lograr la
fortuna de posar-se als reals peus del // 247r //
rey, nostre senyor, que Déu guarde, als XXIX del
corrent y a fi de donar a dit duch de Medinasidònia còpias de un vot fet per los nobles y
magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents

aplicats, y de la representació que lo concistori
desitjava posar en mans de sa magestat dit dia
XXIX. Los quals vot y representació se troban cusits en lo present dietari en la dita jornada. Al
què és estat respost per dit senyor duch de Medina-sidonia que tenia orde de sa magestat de
no poder acceptar ninguns papers acerca de esta
matèria y que no podia entrar a mediar en est
fet. Y que axís devian procurar sas senyorias
obehir lo real orde de sa magestat, que està continuat en lo dietari lo dia de ahir, y que no fentho, sa magestat se’n aniria a Nàpols sens los
bahüls y camisas que allí tenia, però que se pendria la satisfació, segons relació ne han fet a sas
senyorias tornats que són estats a concistori dits
de Codina y de Lana.
En aquest mateix dia dits de Codina y Lana, de
orde de sas senyorias, són anats entre dos y tres
horas de la tarda ha posar-se a la obediència, en
nom de sas senyorias, del excel·lentíssims senyor comta de Santistevan per lo mateix effecte
y per las mateixas circunstàncias que són anats
lo dia present a dit senyor duch de Medinasidonia. Lo qual ha respost lo mateix que dit senyor duch de Medina-sidonia, conforme ne han
fet relació a sas senyorias tornats que són estats
a concistori.
En aquest mateix dia un dels senyors concisse és conferit ab lo molt il·lustre
pare confessor de sa magestat sobra la subjecta
matèria, entregant-li còpias de dita representació y vot. Lo qual ha fet tornar resposta que, havent-se parlat ab sa magestat y altrament, se li
havia respost era del punt y estimació de sa magestat que se fes lo que contenia dit bitllet del
senyor secretari del despaig universal, que·és
cusit en lo present dietari als XXIX del corrent. Y
axí mateix se ha passat a fer acerca de esta matèria altras diligèncias.
// 247v // torials

En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, se ha ajuntat en la present casa de la Deputació una Vintiquatrena de personas dels tres estaments, convidada per los verguers de sas
senyorias, en la qual han entrevingut y són estats presents los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, los senyors doctor
Pere Brunés, ardiaca y canonge de Urgell, lo
doctor Rafel de Piñana y Galvany, hospitaler,
paborde y canonge de la santa iglésia de Tortosa, don Pedro de Oliver, lo doctor Miquel Joan
Bosch, canonges de Vich, don Joseph de Amigant, canonge de Barcelona, fra don Diego de
Olsina y Vilanova, sagristà de Sant Pau, fra Anton de Padallàs y Cassamitjana, prior y almoyner de Ripoll.
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Per lo estament militar, // 248r // los senyors
don Pedro de Planella y Cruÿlles, don Francisco
de Sans y Puig, don Jacintho de Sagrera y Xifre,
don Anton de Potau, don Feliciano de Cordellas, don Joseph de Alamany y Navel, don Felip
Ferran, don Pau de Àger, don Pedro de Planella
y Dusay, don Francisco de Padallàs.
Per lo estament real, los senyors doctor Onofre
Monsalvo, Magí Barrera, lo doctor misser Salvador Massanes de Ribera, lo doctor misser Esteva Serra y Vileta, Joan Llinàs, lo doctor misser
Ramon Vilana Perlas, tots ciutedants honrats de
Barcelona.
A la qual Vintiquatrena, axí juntada y congregada, observant-se en lo que toca als cumpliments
y demés lo mateix que és de vèurer en lo present
dietari als XXVII del corrent, per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en veu de
sos companys, és estat proposat lo succehit y referit en lo present dia.
E la dita Vintiquatrena, ohida dita proposició,
en concideració de haver passat lo il·lustre y fidelíssim // 248v // concistori en las diligèncias
extrejudicials que lo dia de ahir per esta il·lustre
junta fou haconsellat de posar-se per medi de
dos concistorials o cavaller en la obediència del
excel·lentíssim senyor duch de Medina-sidonia
y altres personas que·s conciderassen ésser medis proporcionats perquè sa magestat, que Déu
guarde, se dignàs a consolar a dit concistori, posant-se en sos reals peus a fi de presentar los desitgs y anelos li acisteixen de poder condecendir
al real agrado de sa magestat, donant permissió
los capítols de cort y constitucions generals de
Catalunya respecte las robas que foran apresas
als als XVIII del corrent en las casas de Nostra Senyora de Monsserrat. Las quals ditas diligèncias
se han posat en execució per medi dels senyors
don Ramon de Codina y Ferreras y Joseph Nuri
de Lana y de Canser, donsell, havent-se conferits ab los senyors duch de Medina-sidonia y
comta de Santistevan. Als quals, dits senyors
han representat, ab la major expressió y vivesa
que és ponderable, lo desconsuelo ab que·s tròban dit concistori de no haver pogut lograr la
fortuna de posar-se als peus de sa magestat per
lo referit effecte. Y havent-se preponderat haver
passat dit il·lustre y fidelíssim concistori a fer
quantas diligèncias se han pogut discòrrer ab la
major discució y madurès // 249r // possible y
premeditat no podan ocòrrer altres, que recòrrer interposició de la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona, del il·lustríssim y fidelíssim bras militar y molt il·lustre Capítol de la present ciutat, a
fí de que se dignen mediar ab sa gran autoritat
ab sa magestat, Déu lo guarde. A fi de poder lograr dit concistori la ditxa de poder-se posar als
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peus de sa magestat, ha resolt y aconsella la present il·lustríssima junta dels tres estaments passe
dit molt il·lustre y fidelíssim concistori ha suplicar a dits tres comuns la referida interposició,
informant a aquells de tot lo succehït en est
frangent y donar-los còpia de la representació
que desitjan posar en las reals mans de sa magestat.
Diumenge, a II de abril MDCCII. En aquest dia,
no obstant ser feste de precepta, se és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per offerir-se negocis gravíssims de la
Generalitat.
En aquest mateix dia Pere Ferrer, velluter, de la
present ciutat, y arrendatari que és //249v // dels
drets de General y bolla de Barcelona, bollas foranas y drets de çafrans en lo present y corrent
trienni, líbera y espontàneament y en bona fe,
promet en dit nom als il·lustres y fidelíssims senyors diputats y oÿdors de comptes del General
y present Principat, encara que absents, a mi,
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà major del General, present per ells acceptant, etcètera, y per fer est particular obsequi a
sa magestat, que Déu guarde, que en cas las cosas compresas o alguna de ellas que estan continuadas en lo acte de aprehenció rebut en poder
de Bernat Forés, notari públic real col·legiat y
ajudant tercer del escrivà major de la present
casa, als XVIII de mars pròxim passat, segons se
assereix, ha declarat haver caygut en commís,
no demanarà aquella part a ell espectant en dit
cas en forsa del pactat ab lo acte de arrendament
o altrament, per lo què ne obliga sa persona y
béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament
llargament, renunciant per est effecte tant a la
instància que podria fer en dit nom per la sobradita delcaració com y també a qualsevol dret y
lleis que valer y ajudar li pogués, abdicant-se,
com en virtut del present acte se abdica, de poder demanar la dita part al General en lo dit cas
expressat. Tot lo què, fa en atenció del sobredit
obsequi. // 250r // Per tot lo què, ne obliga axí
mateix la persona y béns com a deutes fiscals y
reals, essent presents per testimonis Joseph Majens, estudiant en filosofia, y Joseph Viader, fadrí, velluter, tots abitants en Barcelona.
En aquest mateix dia, entre deu y onse horas de
la nit, sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar, han enviat al síndich
del General al il·lustre marquès de Rivas, del
Consell de sa magestat y son secretari del despaig universal, a fi de donar-li un recado contenint sia servit posar en la real concideració de sa
magestat lo que sas senyorias han deliberat esta
mateixa nita.
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En aquest mateix dia per ser diumenge de Passió se nota que ha acabat de predicar la Quaresma per la tarda, al rey, nostre senyor, y reyna, nostra senyora, que Déu guarde, lo pare
Francisco Mora, de la sagrada Companyia de
Jesús, fill de esta ciutat y predicador de sa magestat en la iglésia parroquial de Santa Maria
del Mar, havent sols predicat los diumenges de
la Quaresma per las tardas. Y se han fet estas
funccions en la forma següent: és a saber, que
estavan las personas reals o bé a la tribuna ab
son estrado ab dos velas encesas devant, o bé
ab son estrado acostumat en lo presbiteri de
dita iglésia, estant totalment de cara al secrari y
de espatlles al poble. Que los sermons eran a
las tres horas de la tarda y breus, en la salutació
// 250v // deya (la) sacra, cesària y real magestat,
fent molt profunda cortesia. A la fi dels sermons, no encomanava cap Avemaria, tenia lo
púlpit movible arrimat a las gradas, per las
quals se muntava a dit presbiteri ab tornavós.
Antes de comensar-se los sermons, al anar los
reys ha ohir-los, se feya senyal ab una campaneta que està posada dalt de la tribuna tocant
tres vegadas, tenia la boneta al cap predicant.
Després dels sermons, se cantava un Miserere
per lo clero y cantoria de dita iglésia, abaxantse lo velum templi al principi y alssant-se al verset Tibi soli pecavi.
Dimars, a IIII de abril MDCCII. En aquest dia no
ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lutre y fidelíssim senyor deputat militar per trobar-se desganat. Y se adverteix que fins tornarà a residir en
concistori, no se’n farà altra nota.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
al magnífich síndich del General // 251r // vaja a
palàcio ha demanar hora per a poder-se posar lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias als reals peus del rey, nostre senyor, que
Déu guarde. Y fa relació a sas senyorias que se li
ha concedit per a demà de matí, a las onse horas.
Dimecres, a V de abril MDCCII. En aquest dia
los il·lustres senyors visitadors de la visita del
General, que actualment se està fent en la present casa, han enviat a sas senyorias un recado
per medi del noble procurador fiscal de aquella, concistint en que estimarian summament
que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de
sas senyorias fes posar en la real mà de sa magestat, Déu lo guarde, la presentació que per
sos assessors y advocat fiscal estava ideada y
feta acerca del fet de la quarela dels Panyos,
que lo il·lustre secretari del despaig universal
ab son bitllet havia referit ésser del real agrado
de sa magestat no se tractàs més de aquella.

Del qual fet llargament és de vèurer en lo present dietari als VIII, XII, XIII, XIIII, XXI y XXII de
mars pròxim passat y Deliberació del mateix
dia XIIII. Al què és estat respost per lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en veu de
sos companys, que lo concistori procuraria
// 251v // ha lograr los instants del temps, per a
posar en mà de sa magestat la dita representació.
En aquest mateix dia sas senyorias concistorialment, a las XI horas del matí, són anats ha besar
la real mà al rey, nostre senyor, que Déu guarde, aportant los verguers las massas grans acompañats dels mateixos. Y fent-se la funcció en tot
y per tot, abceptat lo besar la mà a la reyna, nostra senyora, com és de vèurer en lo present dietari als XIX de desembre pròxim passats, a ocasió de tenir entès que sa magestat se’n va demà a
Nàpols. Y per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en nom de sas senyorias, se ha
expressat a sa magestat de quant adolorit quedava lo concistori y en ell tot lo Principat, per
rahó de la ausència que esperaven molt en breu
de sa real persona. Emperò, no dessarian un instant de encomanar a Déu, Nostre Senyor, fos
servit per sa infinita clemència dexar-lo tornar
ab la salut que tant haviam de manester en estos
regnes de Espanya, llibrant-lo dels perills iminents del mar y de tant llarchs viatges, donant-li
felizes progressos en la campanya, fent-lo tant
ditxós o més com ningun de sos gloriosos antecessors. Assegurant // 252r // a sa magestat que
ninguns de sos vassals los adelantaria en los desitgs de servir a sa real persona y a al reyna, nostra senyora, sa real consort, en tot lo que sas
forças y havers los donàs lloch fins ha sacrificar
sas vidas y haziendas en qualsevol lanse que se
oferís. Y que per quant a sa real notícia estaria
molt present lo succehit als XVII de mars passat
en las casas de Nostra Senyora de Monsserrat de
la present ciutat, acerca la aprehenció de certs
gèneros de robas que·s pretania haver caygut en
commís, posaven en sa real mà una obsequiosa
representació que contenia tot lo succehit y
obrat per lo concistori acerca dit fet. Esperant se
donaria sa magestat per servit de las operacions
del concistori, suplicant-li fos servit que de aquí
al devant no se fassa impediment al procehir a
las aprehencions dels gèneros de què no se hagen satisfet los drets a la Generalitat. Y per a què
esta aprehenció se puga procehir en justícia,
mane se posen las robas y gèneros que se inventariaren en la aduana del General, significant sa
magestat los que sien seus, per a què axí obehit
sa magestat se reintegràs y asseguràs la observansa de la Generalitat, que ho rebria lo concistori a singular // 252v // mercè. A tot lo què és
estat servit respòndrer lo següent: «Siento mucho de haverme de hausentar de tant fieles vassa133

llos, pero los negocios universales lo instan. Y en
qualquier parte tendré muy presente los méritos.
Y me doy por muy servido por lo obrado hasta
aquí en orden al echo de las casas de Monserrate,
assigurándoos que mi real voluntad es que se observe todo lo que tuve por bién de conceder en las
cortes». Y immediadament de ser tornats sas senyorias en concistori, me han ordenat que cusís
y continuàs en lo present dietari la sobradita representació, la qual és assí cusida y signada de
número LXXX y del thenor següent. Segueix-se
dita representació:
«Señor.a Los deputados y oydores de cuentas de la
Generalidad de Cataluña, puestos a los reales
pies de vuestra magestad, con la más profunda
veneración, dizen que el día XVII de março de este
año MDCCII fueron instados del arrendatario de
los derechos de la Generalidad dieran la devida
acistencia para reconocer un convento de esta
ciudad, sin expresarles con la intelligencia insinuó //253r // tenía de haver en aquel, algunas ropas o géneros que devían commisarse por haverse
introducido sin pagar los derechos. No pudiendo
negar, los diputados y oÿdores, a la petición del
arrendatario por ser esta una de sus principales
obligaciones, que en el ingresso de sus officios juraron y se halla dispuesto en la forma del juramento
y homenage que se lehe en el «Libro de los quatro
señales» página XXXIII y en la página
LXXXXVI, número XVIII y CXXXVI, número
XXXVIII del mismo libro, lo que prometen observar al arrendatario y assí, se vieron presentados
ha dar la acistencia. Executándose esta en las casas de los monjes de nuestra señora de Montserrate de esta ciudad, y a la que advirtieron haver de
passar al quarto de micer Larçán, tuvieron reparo los que concorían en reconocerle sin el real permisso de vuestra magestad, por lo que por su síndico. El concistorio ente la una y las dos de la
tarde del mismo día acudió, con representación a
vuestra magestad y viéndose que tardava la resolución que fue instantáneamente solicitada por el
síndico, embió al concistorio dos cavalleros al duque de Medina Sidonia, para que mediante su
intersección se lograra aquella. Y en effeto, el duque y por medio del marqués de Rivas, secretario
de vuestra magestad, se entendió a las diez de la
noche del mismo día, hasta cuyo tiempo estava
congregado el concistorio, ser la // 253v // real voluntad y orden de vuestra magestad que se franquearon las claves de los cofres que se hallavan en
dicho quarto, a fin de reconocerse. Dezeando el
concistorio el mayor acierto en materia tan grave, la consultó el día XVIII a las nueve de la mañana con differentes personas de los tres estamentos o braços eclesiástico, y militar y real, que a otro
a. l’orginal d’aquesta representació està intercalat entre els
folis 252v-253r del trienni 1701-1704.
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fin se hallan congregados. Y en execución de su
sentir, embiaron el síndico del General al duque
de Medinassidonia a las onse del mesmo día, a fin
que por su medio mereciessen lograrse vuestra
magestad la acistencia de un ayudante real para
dicha función. A que respondió el duque, que lo
participaría a vuestra magestad; y después en su
real nombre, dijo al síndico ser del real agrado de
vuestra magestad conceder dicha acistencia, y en
effecto, el duque dio orden a un ayudante real
fuesse executarla.
Obtenido el permisso, y entendido por el concistorio y personas de dichos brassos con paracer de
aquellos y de los assessores y abogado fiscal del General, se passó ha ordenar que en el auto de reconocimiento de los cofres y de la aprehención, se
continuassen y descriviessen todas las ropas y géneros que se hallarían. Y se pretendí haver meidido en commiso, como assí se executó, con auto
en poder del ajudante terçero de escrivano major.
Noticiado por la tarde de dicho día, el concistorio, que los cofres de que se havia echo aprehención en las casas de Monserrate, se llevavan a las
del General, y no menos que el duque de Medina
Sidonia // 254r // instava que un concistorial
fuere a eblarle comparecer de dichas personas de
los tres estamentos, se confirió el oÿdor militar con
el duque, y buelto a las nuebe de la noche hiso relación que el duque le havia expressado que vuestra magestad quedava algo desabrido, assí de no
haverle echo representación de lo que obrava micer Larçán, siendo de la familia de vuestra magestad, como de haver passado ha reconocer al día
XVII su quarto sin preceser la acistencia de un
ayudante real; y sobretodo, por haverse llevado a
las casas del General el día XVIII, los cofres en su
real presencia. Y que dicho oÿdor militar, respondió a dicho cargos que el concistorio havia dado
la acistencia, en cumplimente de sus obligaciones
y observancia de los capítulos de corte, sin haverse
estilado por el concistorio pedir al arrendatario,
para donde o a que lugar insta la acistencia. Por
no haver alguno exempto, y que luego el concistorio, havia entendido ser de la familia de vuestra
magestad micer Larçán, y que su quarto era el
que havia de reconocerse se havia suplicado a
vuestra magestad la acistencia de un ayudante
real, y que con ella se havia echo la aprehención.
Y que lo mismo havia entendido del marqués de
Rivas, secretario de vuestra magestad, añadiendo este la orden de que sele remitiere un memorial de lo contenido en dicha aprehención, que
vuestra magestad se serviría expresar la que era
suyo.
Oy día, por el concistorio, la relación que hizo el
oydor militar, y reconociendo la gravedad del negocio y quan preciso era, en un mismo tiempo, attender a la mayor satisfación y real servicio de
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vuestra magestad y no faltar a la obligación de
sus cargos. El día XIX a las VII de la noche, propuso a la junta de los tres estamentos la noticia
havia tenido en aquel instante, que // 254v // entre los cofres llevados a la casa del General havia
algunos con la cifra de vuestra magestad, y que
entre ellos se hallarían algunos vestidos y otras cosas proprias de vuestra magestad. Si bien, que no
se continuaron en al auto de la aprehención, por
no tener pretención alguna en ellos reconociéndose affectadamente introducidos en dichos cofres
por micer Larzán y otros de su familia, aunque
fue instado franqueasse las llaves, a fin de que en
su presencia se hiziere la separación de unas hobras antes de partirse para llavarlas a las casas
del General.
Con paracer de la junta y de los assessores y abogado fiscal, resolvió el concistorio que lográndose que
micer Larzán habiesse dichos cofres, el receptor de
los fraudes del General, después de echa la separación de las ropas y géneros, bolviesse en las casas de
Montserrate dichos cofres y allí, entregasse a micer Larçán aquellos y lo demás que no estuviesse
continuado en el auto de aprehención. En cuya
conformidad el día XX a las siete de la mañana se
confirmó el concistorio en las casas del General, y
envió recado a micer Larçán para que llegare a
dichas casas con las llaves de dichos confres, y se escusó.
Participó estas diligencias con sus circunstancias
el concistorio, el mismo día por la tarde a la junta de los brassos, como también una representación que era ya formada por resolución del día
XVIII; en que se suplicava a vuestra magestad
fuesse de su real agrado mandar a micer Larçán,
que abriendo los cofres en la casa del General o
franqueando las llaves de aquellos // 255r // diera
lugar a que se pudieren entregar dichos cofres ropas y géneros. No comprehendidos en el auto de la
aprehención, a effecto de ponerla a las reales manos de vuestra magestad por medio del marqués
de Rivas, entregando el mesmo tiempo copia de
aquella al duque de Medina Sidonia y conde de
Santistevan, para que se interposieren y inclinaren el real animo de vuestra magestad a su gratte
aceptación.
Executosse, por medio de dos cavalleros, el embiar
al marqués de Rivas la referida representación, y
les respondió que vuestra magestad se hallava con
grave sentimiento de lo sucedido en el transporte
de dichos cofres a las casas del General. Y que assí,
le escusassen de acetar dicha representación, significando seria muy justo, que todo lo que se havían llevado de las casas de Monserrate fuesse restituhido al mismo lugar en donde se abrirían
dichos cofres, y se pagaría el direcho del General
de todo lo que sería devido. Y que, en esse confor-

midad quedaría vuestra magestad satisfecho de
lo obrado.
Es tan grande el dezeo del concistorio de poder
asertar al mayor obsequio y servicio de vuestra
magestad, que luego que entedió la respuesta la
consultó con sus assessores y abogado fiscal, que con
parecer en esersito le respondieron que podía y devía, el concistorio, por todos medios prudenciales y
más respetuosos procurar que echa la reperación
de dichas ropas se effectauasse la restitución y entrega, ha gastos del arrendatario que histó su
aprehención, de los cofres y géneros que no fueron
descritos en el auto de dicha apreheción. Asiéndose, solo por entonces, la restitución y entrega sin
perjuyzio de las otras ropas, continuadas en el
auto de la aprehención, respeto de las quales
// 255v // devía observarse lo dispuesto en los capítulos de cortes.
Hallándose la materia en el referido estado, recibió el concistorio orden del marqués de Rivas
para que uno de sus individuos se confiriesse a la
convachuela, y haviéndola assí executado, le persuadió dicho marqués el cumplimiento de la restitución de los cofres y demás géneros en el lugar
donde se hizo la aprehención, añadiendo que en el
se averiguaría de que se devían pagar los derechos, solicitando la respuesta antes de las sinco de
la tarda.
Avista de esta expressión, affectando el concistorio
hallar forma para obedeser a la referida incinuación sin faltar a la obligación de su cargo, juramento y omenage que prestaron de orde de
vuestra magestad, para la exacta observancia de
las constituciones, y capítulos ya actos de cortes.
Passaron a juntar, según el estilo de la Generalidad en semejantes casos, trenta y seys personas de
los tresb brassos; los quales, después de haver consultado otra ves, y oÿdo en vos, y en escritos a los assessores y abogado fiscal, y otros consulentes, fueron
de paracer que conciderados los reparos se offrecían, se confiriessen los deputados y oÿdores de cuentas concistorialmente al real palacio de vuestra
magestad, a effecto de poder conseguir la dicha de
ponerse a los reales pies de vuestra magestad con
una suecinta representación del estado y diligencias hechas por el mesmo concistorio, para merecer
de vuestra magestad mayor dilación, de que precisamente se nececitava para noticiar al real animo con esta representación // 256r // las constituciones, capítulos y actos de corte que dificultavan
al concistorio el poner en execución dichos reales
ordenes. Fue tan corta la dicha del concistorioc en
esse lance, que haviéndolo executado después de tea. y actos interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat estamentos.
c. a continuació ratllat el poner en excecución.
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ner permisso y hora de vuestra magestad, no solo
no puedo lograr el consuelo de ponerse a los reales
pies de vuestra magestad, pero a un se le insinuó
por el duque de Medinasidonia la real resolución
de vuestra magestad, en no admitirles en su real
presencia hasta que por el concistorio se huviesse
dado cumplimiento, al que poco antes se le ordenó
con billete, que remetió al marqués de Rivas, por
la effectiva restitución de dichos cofres y géneros.
No es ponderable, señor, el desconsuelo del concistorio; que hallándose con tan effectuosos dezeos de
poder cumplir a los referidos reales órdenes de
vuestra magestad a un mesmo tiempo, les dificulta su excecución el vinculo del juramento de la
observancia de las constituciones y capítulos de
corte, que se lo impiden. Lo que le precisa a individuar a vuestra magestad su contenido, para
que llegando a la real noticia de vuestra magestad meresca su real aprobación.
Hallase en primer lugar dispuesto en los capítulos
XXIX y XXX, Cortes MDXXXIII junto con el capítulo XVI, Cortes MDLIII, que todas las ropas y
géneros de que se hiziere aprehención, deban ponerse y encomendar en mano del official destinado, que en esta ciudad es el receptor de los fraudes,
sin que de allí puedan sacarles los deputados,
ahún en los casos que en grado de apellación o recurso, conocen de las causas que sobra de aquellas
han en primera instancia de declararse por los
deputados locales, que en esta ciudad de Barcelona es el deffenedor del General.
Estrechasse más individualmente esta disposición,
respeto de las ropas y géneros que se aprendieren
// 256v // dentro la ciudad de Barcelona, y su distrito, su collecta en el capítulo LXVI del redresso
del General, echo en las Cortes de MDLXXXXIX.
Mandándose, en el, se pongan en mano de dicho
receptor de fraudes, recondiéndose en el lugar por
esse effeto designado que según la observancia inconcusa, ha sido y es, la casa o aduana del General de la misma ciudad.
En conformidad de estas disposiciones, consta en
los registros de la casa de la Diputación de muchos
exemplares que califican su observancia, y en particular se offrece el de año MDLXX, en que aviéndose echo aprehención de sinquenta mil ducados,
que con unas galeras genovesas se sacavan de este
Principado sin haver pagado los derechos de la
Generalidad, fue servido el sereníssimo señor rey
don Phelipe Primero de Aragón y Segundo de
Castilla, gloriosíssimo antessessor de vuestra magestad, con su real carta su fecha en Jahén, a XXVIIII de mayo de dicho año MDLXX. Insinuar el
concistorio, que dichos sinquenta mil ducados
eran proprios de su magestad y de su real patrimonio, que de su real orden se remitían a la ciu-
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dad de Génova para el sustento de las tropas de
Italia, encargando se restituyeran sin dilación y
en concideración de que se hallava echo la aprehención; y era preciso que se viere por justicia consultador el regente la Real Cancillería y demás
doctores de la Real Audiencia, con los assessores de
la Generalidad, en XXVII //257r // de junio de dicho año, aconsejaron a los diputados que enbiassen personas a su magestad para que en su nombre le certificaren del que dichos deputados
havían echo, podían y devían hazer y continuar,
en el negocio de dicha aprehención en observança
de dichos capítulos de corte, y por la obligación de
sus cargos, juramentos, y omenage y sentencia de
excomunión que en su ingresso havía prestado y
oydo. Como lo executaron dichos deputados y oydores embiando sus embaxadores a la Corte, logrando la real aceptación, pues consta en los citados registros que se prosiguió judicialmente en la
causa.
Y, aunque el deseo que aciste el concistorio y a todos los demás que han entrevenido en esse negocio,
de dar gusto y obedecer a las reales órdenes de
vuestra magestad, les ha sub exemplares de algunos casos en que por particulares circunstancias,
precediendo caución idónea de fiadores, siempre
que se pretendía commisso, se ha effectuado la restitución de las ropas y otros géneros aprehendidos,
antes de concluhirse judicialmente la causa. Empero, se hallan estos exemplares ya reprobados, con
voto que en el año de MDCLXXXXIII hizieron los assessores y abogado fiscal, que entonces eran junto
con otros letrados consulentes, dos de los quales oy
están condecorados con la honra de ministros de
vuestra magestad, con el real referido de esse
Principado.
Lo referido no queda en solos términos del citado
voto, pero a un de nuevo se halla establecido con
expresso capítolo de estas últimas Cortes, que es el
XXVI en que a vuestra magestad se dignó con la
Corte; los usajes, constituciones, capítulos y actos
de cortes, privilegios, usos // 257v // y costumbres
sean inscritos y nullos, y en particular hechos des
del año MDLXXXXIX hasta la conclusión de estas
últimas Cortes, de calidad que no pueden allegarse en exemplar, previniendo expressamente
que quedassen en su viril y mayor observancia las
constituciones, capítulos, actos de cortes, privilegios, y costumbres que no estuviessen derogadas en
otras Cortes.
Todas las referidas circunstancias consultaron los
suplicantes, anciosos solo de hallar expediente con
doctores teólogos de la primera graduación de
Barcelona, y no puderon conseguir de ellos positive respuesta, por haver pedido que antes bolviessen
los letrados a dar su paracer acerca de algunos reflexiones sobre el caso.
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Por estos motivos, señor, experavan los diputados
que puestos a la real noticia y soberana comprehención de vuestra magestad, havían de marecer la
real aprovación, e inclinar el real y justo ánimo de
vuestra magestad, a concederles se pudiessen entregar a micer Larçán, en la aduana, los cofres y géneros que no se discrivieron en el auto de la aprehención, y quedando los demás en aquella, se viesse
en justícia la causa del pretendido commisso.
Empero, viéndose totalmente cerradas las puestas
de este mes de abril, les participó el dicho marqués
de Rivas de haver el arrendatario cedido a su derecho, resignándolo enteramente a la real disposición de vuestra magestad, encargándoles de nevo
executassen luego la restitución en essa conformidad, y queda ya executado exponiéndose // 258r //
los suplicantes como se han obligado ha satisfacer
al General, la porción que se pertenesca en el caso
de declararse el commisso de los géneros o parte de
ellos, que están continuados en dicho auto.
Esta resignación, señor, no dudan los deputados
la tendrá presente vuestra magestad para favorecerles con el real abono y permisso, de que se pueda
continuar el conocimiento judicial de esta aprehención, según prescriven los capítulos de corte. A
cuya observancia precisa el juramento con que religiosamente fue vuestra magestad servido assegurarle, y que prestaron los suplentes en el ingresso de sos cargos. Dignándose vuestra magestad
mandar, que se pongan en la aduana del General las ropas y géneros que expressa el auto de dicha aprehención, cuya memoria se pone en las reales manos de vuestra magestad, explicando
vuestra magestad, por su real beningidad los que
huviere proprios de vuestra magestad, por lo que
pudiera conducir esta circunstancia a los méritos
de la causa y explicación de lo que deven satisfacer los suplicantes a la Generalidad, según la
obligación que se han impuesto.
Por lo que puestos a los reales pies de vuestra magestad, suplican sea de su real agrado darse por
servido de las operaciones de los suplicantes en esse
lance, y que en adelante no se les impide al proceder a las aprehenciones de los géneros de que no se
hayan satisfecho los derechos de la Generalidad. Y
para que en esta se pueda proseguir en justicia,
mandar se pongan las ropas y géneros que se inventariaron en la aduana del General, significando vuestra magestad los que sean de vuestra
magestad, para que assí obedecido vuestra magestad, se reintegre y assegure la observancia de las
Constituciones, capítulos y actos de corte, estilos y
perrogativas de la Generalidad // 258v // que lo
recibirán a merced.»
En aquest mateix dia entre dotse y una hora del
mig dia, por lo magnífich síndich del General

de orde de sas senyorias, se han posat en mans
del molt il·lustre senyor don Antoni de Ubilla y
Medina, cavaller de la orde de Sant Jaume de la
Espasa, del consell de sa magestat y son secretari en lo Despaig Universal y marquès de Rivas,
tres representacions per a què en nom de sas senyorias fos servit posar-las a las reals mans de sa
magestat. Suplicant-li se dignàs interposar sos
bons officis, a fi de què sa magestat inclinàs son
real ànimo a affavorir al concistori en lo que ab
ellas se li suplica. Al que ha respost que·u faria
ab molt gust. Segons relació ne ha fet en concistori dit síndich, se adverteix que ditas representacions són asserca, és a saber, la via de lo que lo
dia present per lo procurador fiscal de la visita
del General, se havia instat la altra, acerca lo fet
que es de vèurer en lo present dietari als VII y
XVII de febrer passat; y la altra acerca lo fet narrat en lo present dietari als XVI de febrer del corrent any. Y en continent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari las sobraditas y signadas de números LXXXI, LXXXII, y
LXXXIII, y del thenor següent, segueix-se ditas
tres representacions:
«Señor.a
Los diputados y oÿdores de quentas del General de
Cataluña, puestos a los reales pies de vuestra magestad con el devido obsequio, dizen: que con billete de XI del corriente de don Antonio de Ubilla y
Medina, se les ha participado un real orden de
vuestra magestad, en que se les manda que no se
hable más sobra la quarela fulminada en el concistorio de la visita del General de Cataluña, por
razón de la satisfacción de los derechos de la bolla,
por la entrada de los paños y géneros que en el año
MDCC entraron en esta ciudad por el vestuario de
la gente del real exército, de que entonces dio
fianses el vehedor general y como señor, los ínclitos
progenitores de vuestra magestad, se hajan siempre dignado favorecer a esse su Principado con
real munificencia en diffarentes constituciones,
capítulos de corte y reales privilegios en que se ha
concedido, a dichos deputados, la total administración y govierno de la Generalidad y sus derechos, como y la punición de los excessos y culpas que
cometieron los officiales del General, con toda jurisdicción que en lo concerniente a dichos excessos,
después al dirigirse el concistorio de la visita, se
transfirió a los visitadores, dignándose derechos
sereníssimos señores reyes por su real benignidad,
abdicarse el cononocer y entremeterse por si y sos
reales ministros y // 259v // officiales, en el conocimiento assí de las causas de dicha visita como de
los demás negocios de la Generalidad. Por que en
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 258v i 259r del trienni 1701-1704.
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primer lugar, el sereníssimo señor rey don Phelipe
Secundo de Aragón y III de Castilla, de gloriosa
memoria, en lo capítulo I del redreço en Cortes de
MDXCIX, expressamente dispuesto, que los visitadores del General tengan poder de visitar y conocer de todos los excessos y culpas de que se hallan
acusados los diputados y oÿdores de cuentas, assessores y demás officiales de dicho General sin que
de sus sentencias ni procedimientos se pudiesse suplicar, recurrir ni apellar. Y el sereníssimo senyor
rey don Pedro el Tercero de Aragón, en el capítulo que empieça «Ítem, si alguns duptes» de las
Cortes de año MCCCLXXVI, continuado en el libro
vulgarmente dicho «De los ocho señales», fue servido establecer que los diputados pudiessen conocer y
declarar, todas las dudas y questiones pertenecientes a la Generalidad; y que de sus declaraciones no se diere lugar, a que se revertiese a vuestra
magestad ni a su Real Audiencia, por apellación
ni de otra manera, dignándose, por sa real clemencia, abdicarse no solo de su real jurisdicción
respeto de todo lo referido. Pero también, el impidir por //260r // qualquier vía, a los diputados, el
exercerla y lo mismo fue servido disponer dicho excelentíssimo señor rey, en el capítulo que empiesse
«Ítem, que vos señor ne lo doctor duch» de las
mismas Cortes de dicho año MCCCLXXVI, que después fue confirmado. Y aun con mayor plenitut,
declarando en la constitución tres, título «De offici de deputats.» Y la magestad del sereníssimo
señor rey don Martín, con su real privilegio dado
en Bellesguart als III de mayo MCCCX, se dignó
también de conceder la referida jurisdicción, a
dichos diputados, con tanta plenitut, que quiso
con real munificencia abdicársela assí y a sus sereníssimos sucessores, hasta denegarse admitir suplicación concerniente a lo referido. Y también
fue de la voluntad del señor rey don Fernando, en
el capítulo III Cortes MCCCCXIII, que se halla
continuado en el libro nombrado «De quatro señales» conceder la facultad de inquirir, por razón de qualquier excesso cometido en todos negocios dependiantes de la Generalidad. Y el
sereníssimo señor rey don Felipe Primero de Aragón y Segundo de Castilla, de felís recuerdo, en el
capítulo VII Cortes MDXXXCVII, conformándose
con lo estatuhido en los referidos y otros capítulos
de cortes, se dignó mandar la vigorosa observancia de ellas y en la Constitución VI, título «De divers reserits y alongament» la magestad del señor
rey don Fernando el Católico, tuvo a bien abdicarse, generalmente, la concessación de rescrito
que impidiesse el curso que qualquier pleyto peudiense hasta dar facultad al jues, para continuar
no obstante dicho rescrito.
No solo [...] se halla esta provincia condecorada
//260v // con las referidas concesiones, assí en Cortes como en redés, privilegios, sin otros muchos que
se omiten. Pero y a un ha logrado la dicha, que
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aviéndola vuestra magestad honrado con su real
presencia, se ha dignado por su real benignidad
favorecerle de nuevo en confirmar dicha juridicción al concistorio de los visitadores, y para más,
establecerla en los dos capítulos de últimas Cortes
disponer que de la sentencias de los visitadores, y
de sus procederes no se pudiesse suplicar, reclamar, appellar, ni recurrir judicial ni estrejudicialmente, con pretexto de nullidad o injusticia
notoria ni de otra manera, directe ni indirectemente a vuestra magestad por vía de oppresión ni
de otra regalía, a vuestra magestad ni a su Real
Audiencia, revocando qualesquier decretos y observancias que pudieren allegarse en contrario,
preveniendo expressamente que su disposición tuviesse lugar en la visita actual. Por lo que los diputados y oydores de cuentas del General de Cataluña, en cumplimento de su primera obligación,
se ven precisados a poner a la real y alta comprehención de vuestra magestad todos los susodichos
reales privilegios, constituciones y capítulos de cortes que dificultan la execución de la real orden de
vuestra magestad.»
«Señor.a
Los diputados y oÿdores de cuentas //261r // de este
Principado, puestos a los reales pies de vuestra
magestad, con el más umilde y reverende obsequio
possible dizen, que a los VII de febrero passado, por
medio de dos concistoriales, con representación
que pussieron en mano del secretario del Despacho
Universal, dieron cuenta a vuestra magestad que
havían tenido noticia, como el primer día del dicho mes don Antonio Escalera, sargento, prendió
a Joseph Collera, notario causídico de dicha ciudad, enserrándole en el fuerte de Monjuich, fuera
de los muros de aquella. Y haviéndosele hecho requirimiento por el jues ordinario, de cuya jurisdicción era el preso, se lo entregasse offreciendo
dar razón de su persona rehusó executarlo, dicho
sargento mayor respondiendo que la captura y detención de dicho Cellera, havía sido por orden de
vuestra magestad. No pudieron, entonces omitir
los deputados con el devido respetuoso rendimiento, el poner en la grande y real domiciliados en
este Principado, por sus leyes y constituciones, son
del fuero de sus ordinarios, y por ellos o por el real
consejo de vuestra magestad deven jusgarse sus
causas, y castigarse los delitos que cometieron, de
suerte que el exarcer en aquellos alguna jurisdicción, los soldados y cabos militares, como y el nombrarse nuevos officiales que la exerçan, hera expressamente prohibido por dichas constituciones,
a las quales se opone también el capturarlos sin
preceder provisión de jues competente, deviendo
ser entregadas a él quando fueren detenidos en
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 259v i 260r del trienni 1701-1704.
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crimen fregante, y el ponerles en otras cárceles que
en //261v // aquellas que están destinadas para su
custodia. Como era tener las Constituciones VII,
del título «De officio de alcayts, capitans y altra
gent de guerra», todo el título «Que novells officials no sien posats la primera y fin dit de capturas las I y XI, XIII y XIIII de jurisdicció de tots
jutges» y otras muchas.
Y aunque en aquella ocasión, suplicación a vuestra magestad fuesse servido mandar, el dicho sargento mayor, revocasse quanto havía executado
contra la persona de dicho Cellera, y en todo caso
que esse fuesse entregado al jues ordinario competente, y que este y no otro le detuviesse y conociesse
su causa. Con todo tienen entendido los deputados, que hasta ahora dicho sargento mayor no ha
echo, nia creyendo, que la indisposición de vuestra
magestad habrá inpedido esse buen effeto, que se
prometían de la real benignidad de vuestra magestad. Por lo que respetando, señor, los deputados,
las reales ordenes de vuestra magestad, en cumplimiento de la obligación de sus cargos y de la
religión del juramento con que la tienen vinculada, amparándola las grandes rectitud, justificación y zelo de vuestra magestad, a quien deven
la inponderable y en estimable real gracia del juramento de dichas Generales Constituciones. De
nuevo se ponen a las reales plantas de vuestra magestad, suplicándole con la más atenta sicunspección, // 262r // sea de su real agradob en observansa dichas Generales Constituciones, mandar se
den al dicho sargento mayor, las órdenes más precisas que convengan para que se effectúe con toda
brevedad lo que através ya tiene representado.
Como lo deven esperar de la grande benignidad y
clemencia de vuestra magestad, como de tan verdadero y amantíssimo padre, que lo recibirán a
merced.»
«Señor.c
Los diputados y oÿdores de cuentas del General del
principado de Cataluña, puestos a los reales pies
de vuestra magestad dizen, que en la conclusión
de las Cortes que fue vuestra servido selebrar en
dicho Principado, los tres estamentos de él, en su
nombre, ofrecieron servir a vuestra magestad con
el donativo voluntario de un millón y quinientas
mil libras de moneda corriente en Barcelona, que
han de resultar de los medios que se idearon en dichas Cortes, y se reducen principalmente, a la rassa o distribución que se está concluyendo por la
junta que a esse fin quedó señalada. En la qual
concurren también los suplicantes, haviéndose
a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació repetit agrado.
c. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 259v 260r del trienni 1701-1704.

adelantado este servicio más que en otra alguna
de todas las Cortes passadas, atendiendo, muy en
particular, al favor que con su real palabra se
dignó, vuestra magestad, expressar havía al Principado de aliviarle desde entonces, en observansa
de las Generales Constituciones; del alojamiento
voluntario y continuo, que de muchos años ha soportado, de los soldados del real exército; y a los
pueblos sercanos a los presidios, de subministrar,
espontáneamente, leñas // 262v // y pajas a la cavallería y soldados de ellos. Mandándoles vuestra
magestad retirar a dichos presidios y fortalesas o
en otra parte fuera del Principado, por conciderarse preciso este alivio, para poderse conseguir el
effectivo cumplimiento del donativo offrecido.
Hállanse, señor, los suplicantes con repetidas instancias de muchos pueblos de Cataluña en que todavía persevera el alojamiento, y se les manda
acudir con leñas y pajas a los vessinos y presidios; y
en particular a esta ciudad de Barcelona y a la de
Gerona, sin haver experimentado el cumplimiento de la esperansa del alivio que universalmente
consibieron en la conclusión de la Corte, y con la
qual se alentaron a contribuhir para el donativo.
Y haviéndoseles ahora de solicitar, acudan con lo
que para su primer plasso se les ha señalado, contándose des del día XIIII de enero, se concidera
quan difícilmente para conseguirse. Y que ha de
aumentárseles al desconsuelo, que podría passar a
desconfiansa, havíendo el thesorero de Cataluña
en el real nombra de vuestra magestad,
encargando con cartas a varios pueblos, paguen
los quarteles, a los capitanes y officiales que tienen
alojados, y traygan la paja y leñas como de
// 263r // antes sircunstancias que motivan a los
suplicantes, acudir a la real clemencia de vuestra
magestad, assí por lo que contradicen a las Generales Constituciones, cuya observansa deven por la
obligación de su officio solicitar los suplicantes,
como por la que puedan dificultar la effectiba
paga del donativo, offrecido en perjuhicio del real
servicio de vuestra magestad.
Suplican a vuestra magestad sea de su real agrado, mandar con las más effectivas providencias
logren los pueblos del Principado; sin dilación, el
recreado alivio de los alojamientos y de subministración de leñas y pajas, en conformidad de sus
Constituciones. Para que assí puedan acudir a la
satisfacción del donativo offrecido, del que se verían de otra fuerte casi imposibilitados, como lo esperan de la real justificación de vuestra magestad y recibirán merced.»
Dijous, a VI de abril MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo molta il·lustre y

fidelíssima concistori de sas senyorias, lo doctor
en medicina Francisco Fotllonga, mitgensant
jurament ha fet relació de com Gaspar Pontallà,
guarda del General, ha estat, y de present està,
impedit de la personal servitut de dit son offici,
per las mateixas rahons ditas en la última relació
per ell feta fins lo dia present. Axí mateix, ha fet
relació de com Joseph Rafart, credenser delsb
General, ha estat y de // 263v // present està impedit de la personal servitut de dit son offici,
fins lo dia present, per las mateixas rahons narradas en la última relació per ell feta. Y finalment, ha fet relació que Jacintho Alabau, altra
de las guardas del General ha estat y està impedit, fins lo dia present, de la personal servitut y
exerci de dit son offici, per las mateixas causas,c
rahons per ell expressadas en la última relació
que feu.
Dissapta, a VIII de abril MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias Joseph Iglésias, corredor de coll y
mestre del General, ha fet relació de com ab las
sis veneras de or ab la imatge del gloriós, invicte
cavaller y màrtir Sant Jordi, patró del present
Principat, que de present es encantant y subastant, fahedoras per a què sas senyorias las aperten en commutació de la banda colorada ab lo
escut de las firmas del General, que vuy usan per
sos puestos, sols y ha trobat la dita de trentavuyt dobles per lo preu fet de cada una de ditas
sis veneras.
Axí mateix, ha fet relació de com en lo // 264r //
preu fet de cada una de ditas veneras, sols hi ha
trobat la dita de trenta-sis dobles. Y finalment, ha
fet relació com en cada una de ditas sis veneras,
sols hi ha trobat la dita de trenta-sinch dobles.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias, lo dit Iglésias ha feta relació. Y attès
lo deliberat per sas senyorias lo dia present, en
concideració de la sobraditas tres relacions per
ell fetas, ha fet relació que ha lliurat la (h)acta
fiscal del preu fet de las ditas sis veneras, segons
lo pactat ab la tabba a Miquel Rigalt, argenter
de la present ciutat. Havent entregat la tabba,
per haver-se posat en dita de fer quiscuna de ditas VI veneras, a rahó de XXXV dobles. Per
quant havent encantat y subastat dit preu fet,
no ha trobat qui per menos preu ho enprengués
fer, que dit Rigalt.
En aquest mateix dia, entre onse y dotse horas
del mitg dia, la sacra catòlica y real magestat del
a. a continuació ratllat concistori.
b. a continuació ratllat salaris.
c. causas interlineat al marge esquerre.

a. molt il·lustre y fidelíssim interlineat al marge esquerre.
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rey nostre señor, que Déu guarde, ses partit per
a Nàpols ab la esquadra de vaxells del comte de
Atree, que si bé es de Fransa han posat bandera
de España. Des de palàcio fins al entrar a la faluga real ha anat a peu, hacompeñat dels molt
il·lustres y reverendíssims senyors bisbes de Barcelona, Urgell, Gerona de molts señors grandes
de España. Axís dels qui se’n van ab sa magestat, com dels que quedan. Compte de Martín,
embaxador del rey christianíssim, de moltíssims
títols y moltitut de noblesa // 264v // cathalana,
quant passà sa magestat en lo últim balcó de palàcio, envés lo portal de mar, estava la reyna
nostra senyora, aquí quant es exit del portal de
mar ha disperat tota la artillaria de la plassa de
dita esquadra, y envés mitja tarda, los dits vaxells se han fet a la vela.
Diumenge, a VIIII de abril MDCCII. En aquest
dia entre set y vuyt horas de la matinada, de
orde de sas senyorias lo magnífich síndich del
General es anat a saber, en palàcio, de la salut de
la reyna nostra senyora; y per la excel·lentíssima
senyora camarera mayor, estat respost, gosava
perfeta salut. Estimant al concistori lo envyado,
si bé, se trobava ab lo degut sentiment de la
ausència del rey nostre señor, que Déu guarde;
y havent-li suplicat hora per a que lo concistori
se pogués posar a sa real obediència, li ha respost que podrian anar entre las onse y dotse de
la matinada.
En aquest mateix dia, no ha vingut ni asistit en
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, lo il·lustre y fidelíssim oÿdor eclesiàstich per no estar bo, y se adverteix que fins torne a concistori no se’n farà altra nota.
En aquest mateix dia entre onse y dotse horas
de la matinada, sas senyorias, absents los il·lustres y fidelíssims señors deputats militar y oÿdor
eclesiàstich, concistorialment ab la mateixa
// 265r // conformitat, cerimonial y acompañament de officials, que es de vèurer en lo present
dietari, als V del present y corrent mes, han anat
a besar la real mà a la reyna nostra señora en
palàcio; a hont per lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich en veu de sos companys, es
estat expresat a sa real magestat que sentia sumament lo concistori la ausència y partida del
rey nostre senyor, que Déu guarde, que la
acompañavan en lo just dolor que tenia per
rahó de sa ausència, que assegurava a sa magestat que si en cosa lo judicava apropósit de son
real servey. Mentres que sa magestat honraria
ab sa real presència a est Principat y ciutat, se
aplicaria igualment, prompte y gustos, en tot lo
que fos servida emplear-lo per sa real clemència.
Y sabent que se partia lo dia de demà de la present ciutat, no podia omitir lo concistori supli140

car-li ab lo degut rendiment, fos servida no olvidar-se de honrar-lo ab multiplicadíssims ordes
en lo de son major real servey. Podent restar
certa sa magestat, que ni la distància ni lo temps
havian de ser poderosos per a poder borrar de la
memòria, de sos fidelíssims vassals, las inmensas
reals mestres que havian rebut de sa real presència, havia il·lustrat al Principat y a esta ciutat. A
lo que es estada servida respòndrer lo següent:
«Siento intreñablemente la ausencia del rey, mi
esposo, aunque me consuela ser la causa el mayor
bien de sas vassallos, agradesco estas leales demonstraciones y en qualquier parte mea daré de lo
//265v // bien que han sebido sañalarse en el servicio del rey y mío, para favorecerlas según sus
grandes méritos.» Y desprès tant los senyors conciliars, com los demés officials que són militars y
gaudins, han besat per son orde a sa magestat la
real mà, advertint-se que en esta funció ha estat
sempre la reyna nostra señora en peus.
Enb aquest mateix dia a la matinada, es vingut
en lo concistori de sas senyorias lo noble don
Juan Baptista de Aloy, scribà de manament y secretari de província. Lo qual ha presentat a sas
senyorias, un real privilegi, de llochtinent general en lo Principat per lo rey, nostre senyor, don
Felip Quart de Aragó, comte de Barcelona,
concedit, que Déu guarde, a favor del excel·lentíssim senyor comte de Palma, marquès de
Montesclaros, la data del qual és, en Barcelona,
als 8 del present y corrent mes. A effecta de què
en vista de ell se acistesca al jurament prestador
per dit senyor comte de Palma, y se adverteix
que dit de Aloy ha estat assentat ab una cadira
de vaqueta de moscòvia, a la part dreta del dosser, y sas senyorias li han dit farian mirar dit real
privilegi, per a saber si ve despedit en la deguda
forma. De Codina, secretari et scrivà major del
General de Cathalunya.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, ha exit de la Iglésia de Nostra Señora del Bon
Succés de religiosos servites de la present ciutat,
la professó dels dolors que se acostuma fer tots
los anys. Emperò, ha axit molt més de jorn per a
què la reyna nostra señora la pogués vèurer. Lo
camí que ha fet es estat lo següent: carrer y plassa
de Santa Anna, plassa Nova, per devant de Deputació, per devant casa la ciutat, Regomir, carrer Ampla, Canbis, clavagera de la Llotja, per
devant palàcio, per devant la duana, Vidrieria,
Born, carrer de Moncada, Bòria, devallada de la
pressó, plassa del rey, per devant de la Inquissició, per devant lo portal major de la Seu, devant
del palau del bisbe, plassa Nova, plassa de Santa
Anna y carrer de la Canuda. La reyna nostra sea. a continuació paraula ratllada.
b. En...Cathalunya interlineat al marge esquerre.

ñora la ha vista des de un balcó de palàcio, y se
nota que ab lo pandó se li foren fetas tres cortesias, y que cada misteri le·y giravan de cara quant
passava. Y que al punt de las sis horas de la tarda,
ya comensa //266r // y passar per devant palàcio y
que si bé a la buelta volia entrar en la Seu. Emperò, com fos tancada la primera oració ya foren
tancadas las portas, y que tampoch no ha entrat
en la Iglésia de Santa Maria del Mar com estilava.
Si bé, en quant a esta iglésia se estava resolt ni entrar-i, per rahó de ser més present devant de palàcio. Y respecte de què de heix modo se hauria
passat primer per ella, que per la Seu.

«Losa deputats y oÿdores de comptes del General de Cathalunya, en Barcelona residints, e o

per ells lo síndich de aquells diuhen: que com la
universal justícia en lo present principat de Cathalunya y sos comptats, sia sempre estada, regida y administrada per los sereníssims señors reys
de Aragó de immortal memòria en pròpia persona, o per llur primogènit governador; y en
llur absència per lo portant veus de general governador, y en asso los sereníssims reys ultra lo
deute de superioritat, se són obligats en forma
dispositiva de constitucions y capítols de cort. E
com la sacra catòlica y real magestat del sereníssim señor rey don Felip Quart, señor nostre,
// 267r // que Déu guarde, hage de present provehit la persona de vostra excel·lència señor don
Lluís Fernandes Portocarrero, comta de Palma,
marquès de Montesclaros, per llochtinent y capità general, e fer processos de regalia en virtut
dels usatges, ab poder de convocar, celebrar, y
tenir y finir Corts y Parlaments Generals en dit
Principat y comtats, e fer processos de regalia en
virtud dels usatges de Barcelona «Auctoritate et
rogatu, camini et stratae, monetae, et simili
modo» y ab poder de convocar en virtud del
usatge «Princeps Namque» e composar aquell, e
fer altres processos de regalia de altres cosas a la
real persona affixas, si y segons, en lo privilegi a
vostra excel·lència concedit. Al qual se ha relació està expresat, los quals actes son de tanta
preheminència y affixos a la real magestat que
son de suprema regalia, e son tantsolament
otorgats a la persona real e no a altre persona.
Comunicables segons està disposat per Generals
Constitucions, capítols y actes de cort, privilegis,
usatges, usos, pràcticas y observansas de
aquells, los quals obstant, humil y subjecta reverència permesa, tal poder no pot ser a altre
persona tribuhit. E més senyor, que en nostra
provisió és y està feta expressa menció, que en la
administració de la justícia, axí en lo civil com
en lo criminal, dega observar lasa Constitucions
de Cathalunya fetas en lo monestir de Santab
Anna, en la ciutat de Barcelona, a hont foren
ordenats los señors del real consell. Com sia en
observació de las ditas, y altres constitucions,
obligant jat sie los deputats tingan y reputen a
vostra excel·lència en singular reputació. Emperò, per salvetat de dits usatges de Barcelona,
Constitucions de Cathalunya, // 267v // privilegis, llibertats, usos y observansas de aquells per
los predecessors de la real magestat llohadas,
confirmadas, aprobadas y juradas los deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Lo per ells lo síndich de aquells, ab lo thenor
que·s pertany parlant, protestà que per la dita
llochtinència general y poder a vostra excel·lència atorgat, no puga ésser fet o causat ara o en lo
esdevenidor perjudici algú, lesió o derogació,

a. l’original d’aquesta protesta es troba intercalat entre els folis 266v i 267r del dietari.

a. a continuació ratllat generals.
b. a continuació ratllat Francesch.

Dilluns, a X de abril MDCCII. En aquest dia a las
set horas de la matinada, de orde de sas senyorias, lo magnífich síndich del General se es conferit a palàcio per a saber de la salut de la reyna
nostra señora, com estilava tots los dies, y per la
excel·lentíssima señora camarera major es estat
respost que ho passava molt bé, ab cumplida salut. Y que en ser al mitg dia, se partiria per a
Monsserrat a hont veuria la Semmana Santa, y
de allí passaria a Zaragossa, cap y matròpoli del
regne de Aragó. Segons relació ne ha feta en
concistori lo dit síndich.
En aquest mateix dia, entre las dotse y una hora
del mitg dia, ses partida la reyna, nostra señora,
ab cotxes per lo santuari de Monserrat y ciutat
de Çaragossa, acompañada del molt il·lustre y
reverendíssim señor bisbe de Urgell, diferentes
grandes, títols y molta noblesa, damas y família
real. Y al axir del portal de Sant Antoni ha disperat la artillaria del plassa.
266v

En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, ha prestat son jurament en los càrrechs de
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present principat de Cathalunya, lo excel·lentíssim senyor don Lluís Fernandes Portocarrero, comta de Palma, en la Catedral Iglésia de dita present ciutat. Acistint a dit
jurament de orde de sas señorias, lo magnífich
doctor micer Rafel Llampillas y Prous, subrogat
en lo offici de síndich del General. Fent sols una
protesta, per quant lo rey nostre señor ha prestat lo sòlit y acostumat jurament en la present
ciutat en la forma acostumada, requirint al noble don Joan Baptista de Aloy, escrivà de manament y secretari de província, qui rebia lo acte
de dit jurament, continuàs al peu de la qual dita
protesta. La qual protesta es assí cusida y signada de número LXXXIIII, y del thenor següent:
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tàcita o expressament, en altra qualsevol forma
y manera als dits y demés usatges, Constitucions, capítols y actes de cort, privilegis y llibertats,a y observansas de aquells e altres qualsevols
drets. Ans aquells o aquellas en tot cas romanguen salvos e il·lesos en llur forsa y validitat, ab
tota plenitut e integritat e sens perjudici, lessió
o derogació de aquells, los dits deputats e oÿdors de comptes del General de Cathalunya acceptan lo jurament per vostra excel·lència prestador. Tant emperò, com no sia vist derogar ni
prejudicar dits usatges, Constitucions, privilegis,
capítols y actes de cort, y observansa de aquells,
y altres cosas ditas, et altras ni en tot, quant sie
vist derogar y preiudicar en aquells no·y consenten. Ans expressament dissentan, e que per lo
esdevenidor no puga ésser tret en conseqüència, suplican e instan que la sentència de excomunicació que per disposició de las ditas constitucions, // 268r // a ohida o té de ohir vostra
excel·lència sia continuada al peu de dit jurament, requirint al notari continue la present
protesta al peu del jurament, prestador per vostra excel·lència. De Gallart y Pastor, assessor subrogat. Sans, assessor subrogat. Don Josephus de
Cancer, fisci Generalis Cathaloniae advocatus.»
En aquest mateix dia se nota, que com ab lo capítol XIX del nou redrés està disposat que lo cerimonial de totas las funcions ha de córrer a
cuydado, aportant un llibre del ajudant segon
de scrivà major qui ha passat a mestre de cerimònias, que en lo present dietari no·s trobarà
ningun cerimonial de funció de la Deputació,
sino en lo dit llibre.

serrat de la present ciutat. Lo qual paper, de
orde de sas senyorias, sol·licita lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, divendres passat, vahent-se ab dit secretari del Despaig Universal, y
juntamenta la resolució de sa magestat, que
Déu guarde, acerca las representacions que se
posaren en sa real mà lo dau del corrent, y per
dit senyor secretari del Despaig Universal, li
fonch dit que son contengut havia anat a Madrid, y ja se donaria providència. Lo qual paper,
es assí cusit y signat de número LXXXV del thenor següent, seguin-se dit paper:
Diferentsb partits de robas y altres mercaderies,
trobats en la regonexensa feta als XVIII de mars
MDCCII, en las casas de Nostra Senyora de Monserrat de Barcelona:

269r

Dimars, a XI de abril MDCCII. En aquest dia a las
onse horas del matí, han anat sas senyorias concistorialment al palàcio del excel·lentíssim senyor don Lluís Fernandes Portocarrero, comta
de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat.
Que està en lo dormidor de Sant Francesch, per
a vistar-lo y donar-li la enorabona del que sa excel·lència ha mostrat restar ab molt agrahiment.
En esta funció no ha acistir lo deffenedor, y se
ha fet menos lo que·s parla del dol, com als XIII
de mars MDCCI.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un paper firmat
per lo il·lustre marquès de Rivas, secretari del
Despaig Universal, // 268v // que conté diffarents partits de robas y altres mercaderias trobats en la regonexensa feta als XVIII de mars
MDCCII, en las casas de nostra senyora de Mon-

Primo, tres pessas y un tros de la mitja (h)olanda.
Ítem, dos pessas de tela de trué.
Ítem, un tros de sengala encarnada.
Ítem, vint-y-vuyt dotsenas y mitja de parells de
guants foresters de diferents sorts.
Ítem, vuyt tisoras de sastre grosas forasteras.
Ítem, coranta-y-vuyt dotsenas de guants forasters de diferents sorts.
Ítem, set dotsenas de evanos, entre grans y xichs.
Ítem, una dotsena y mitja de calsons de coseril.
Ítem, una vanova indiana.
Ítem, sis canas y mitja puntas de or.
Ítem, set sombreros negres a la moda.
Ítem, sinch palms de paño de Inglaterra color
de cañella.
Ítem, un parell de calsons de coseril.
Ítem, una pessa de groguets capycua.
Ítem, dos canas dos palms paño blau de Fransa.
Ítem, tres canas de paño de Fransa capycua.
Ítem, una pessa de caro de oro capycua, de color de siervo.
Ítem, dos canas V pams tissó, color de foch, ab
flos de or.
Ítem, un vestit ambastat blavench, brodat de or
ab sos aforros.
Ítem, quatra canas y mitja espolín encarnat ab
flos de plata, y quatra canas de tafatà doble vert.
Ítem, dos dragones de or carmesí.
Ítem, sinch terons de tissó nou.
Ítem, dos canas y mitja tercianella color de perla.
Ítem, vuyt parells de mitjas de tela batista cruas.
Ítem, quatra dotsenas de botons de fil de or.
Ítem, dos parells de mitjas de estam de color.
Ítem, quatra parells de mitjas de tela batista
crua.
Ítem, sinch dotsenas de botons de fil de or.
a. untament...universal interlineat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
268v i 269r del trienni 1701-1704.

a. a continuació ratllat de la terra.
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Ítem, quinse pams de paño de Sagòvia.
Ítem, quinse pams de paño de Sagòvia.
Ítem, quinse pams de paño de Sagòvia.
Ítem, tres jupas de tissó en bastadas, la una aforrada de tafatà color de aurora, la altra de color
de perla, y lo altre tafatà blanch entreforradas de
bayeta blanca.
Ítem, tres balons de dit paño de Sagòvia, folrrats de tafatà doble.
Ítem, sinch perells de guants lavats.
Ítem, XXI dotsena de botons de fil de or petits.
Ítem, quatra dotsenas y mitja de botons de fil
de or grans.
Ítem, trenta-sis dotsenas de botons de fil de plata grossos.
Ítem, deu dotsenas de botons de fil de plata petits.
Ítem, quatra dotsenas de mitjas de camussas.
Ítem, setse plechs de fil de or y plata encarnatat;
de pes vint-y-un march.
Ítem, una capsa de paper ab sis pessas de ribans
de difarents colors.
Ítem, sinch pessas de ribans de pla y or.
Ítem, set pessas de tafatà llis de difarents colors.
Ítem, dotse dragones y un dragon de or y plata.
Ítem, V pessas de puntas finas de fil blanch, ditas de mostras de miñonet.
Ítem, alameras, puntas y galons tots de or de
pes dos marchs y mig.
Ítem, quatra guarnicions de espasa de coura dorat.
Ítem, XXI palm de tissó de mostras.
Ítem, una casaca de paño color amusco, brodada de or y plata sens acabar de fer.
Ítem, quatra parells de mitjas de seda negra.
Ítem, dos trossos de satí color de perla, de tir
sinch canas cada tros, pintats de difarens colors.
Ítem, vuyt dotsenas de botons de fil de or, y altres vuyt dotsenas de botons de fil de plata, tots
grossos.
Ítem, deu guarnicions de fil de or y plata, y
galó, també de or y plata per deu casacas.
Ítem, dos parells de botins de coseril.
Ítem, divuyt dotsenas y dos parells de guants de
difarents qualitats.
Ítem, dos bandas, una de or y altra,a de plata,
de pes deu marchs y set onsas encamarat.
Ítem, divuyt marchs y tres onsas de fil de or y
plata encamarat, ab setse plechs encamerats.
Ítem, vuyt plechs de galons de plata de pes encamerats dinou marchs.
Ítem, sis plechs de galó de or de pes encamerat
quinse marchs y quatra onsas.
Ítem, sinch plechs de dragones y sinch terons
de or y plata, que juntas pesan nou marchs y tres
onsas.
Ítem, catorse parells de mitjas de cotó blancas
finas.
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a. altra de interlineat al marge esquerre.

Ítem, set parells de mitjas de estam encarnadas.
Ítem, dotse parells de escarpins de cotó blanch.
Ítem, dos parells de mitjas de camussas, unas
encarnadas y altres negras.
Ítem, tres parells de mitjas de estam finas, dos
parells ab quadrillos de or.
Ítem, set parells de mitjas de estam encarnadas
finas.
Ítem, tres parells de mitjas estam oscuras, lo un
parell ab quadrillos de or.
Ítem, una jupa de tele de trué, guarnida ab traus
y botons de or y galó tot nou.
Ítem, tres parells de tela crua y dos parells de
mitjas de ponsó de estam.
Ítem, dos dragonas, una de espasa y la altra de
musco de or y plata, ab cintas blavas llisas.
Ítem, dos parells de mitjas de estam color amusco ab quadrillo brodat de or.
Ítem, dos parells de mitjas de camusas colors.
Ítem, tres parells de mitjas de estam colors.
Ítem, tres parells de mitjas de estam colors.
Ítem, tres parells de mitjas de estam ponsó unas
ab quadrillo de or.
Ítem, una pessa y un tros de tela olanda crua.
Ítem, dos pessas de tela batista fina.
Ítem, en tros tela mosolina.
Ítem, sinch dotsenas de botons de fil de plata
petits.
Ítem, una dotsena y mitja de botons de fil de or
petit.
Ítem, dos dotsenas de fil de or grossos.
Ítem, sinch plechs de alemaras porta manguitos
de or y plata, pesan quatra marchs y tres onsas
encamerat.
Ítem, una dotsena y mitja de botons de fil de
plata.
Ítem, tres pessas de tafatà de quart de Fransa
colors.
Ítem, sexanta-quatra pessas de tafatà de Fransa
de diferents colors y amplàrias, ab pessas enteras
y trossos.
«Todo lo contenido en las dos ojas, antes bien, están rubricadas de mi manoa [...] para el proprio
uso de la real persona de el rey nuestro señor, Dios
le guarde. Barcelona, VII de Abril MDCCII. El
marqués de Rivas.»
Dissapte, a XV de abril MDCCII. En aquest dia,
no obstant ésser dia de feriat, se es ajuntat lo
molt il·lustre y // 271r // fidelíssim concistori de
sas senyorias, per negocis y afers graves del General.
En aquest mateix dia, Joseph Pelegrí, altre dels
verguers del molt il·lustre y fidelíssim concistori, ha tornat a servir dit son offici de verguer.

a. a continuació paraula il·legible.

143

[ 1702 ]

[ 1702 ]

Santedat. No·s troba fossen cumplimentats ni
visitas, ni per sas senyorias ni per medi de cavallers, ans bé, ab deliberació de dit dia XXIIII de
juny MDCC, resolgueren los antecessors de sas
senyorias cosultar-o ab la real magestat del senyor rey don Carlos Segon, que gosa de glòria,
respecte que en virtut de dit real decret, no podian sas senyorias enviar-i dos concistorials, sinó
dos cavallers en vista dels referits exemplars. La
qual aparexia poca demonstració, per tant gran
personat. Y a dita cosulta, fou respost que aparexia devian dits señors Nuncis ser visitats, quan
passaven per esta ciutat per anar a Madrit, en
nom de sas señorias per medi de dos cavallers,
conforme se feu als dos de octubre MDCXVIII per
voler-se dir son legats a Latera, sabent-se que
los señors Nuncis han de tornar la visita al concistori, y sinó que se escuse. Com es de vèurer en
lo dietari trienni MDCLXXXXVIII, als XIIII de agost
MDCC, per tot lo que ha aparegut a sas señorias
ésser millor lo dissimular, visitar-lo inseguint los
exemplars dalt fets de XVII de febrer MDCXCIII y
XXIIII juny MDCC, respecte que fent-se de est
modo se evitava lo aver-se de fer-li enténdrer
que estaven precisats ha visitar-lo per medi de
dos cavallers, si havia de tornar la visita, y no altrament, y lo quedar sas señorias desayrats sinó
la tornava, avent-ho offert a més que aperexia
era capitular lo retorn de un cumpliment que
quissà podia aparèxer al senyor Nunci, no era
conforme a sa gran representació.

En aquest mateix dia, Rafel Figuero, estamper
de la present casa, ha entregat a sas senyorias mil
y dos-cents corderns impressos de las Constitucions y capítols de cort fetas en la última Cort
General. Sen que importe gasto algú a la Generalitat, per haver-se li dit de paraula per sas senyorias ne estampàs los coderns, volgués ab què
ne hagués de donar al molt il·lustre y fidelíssim
concistori mil y dos-cents. Com ho ha fet lo dia
present.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias Francisco Velada, corredor de coll, jurat y ministre del General. Ha fet relació que inseguint lo deliberat per sas señorias lo dia present Joan Pau Martí, llibrater de la present
ciutat, ha aceptat la dita del preu fet de encodernar mil y dos-cents coderns de las Constitucions
y capítols de cort fetas en la última Cort General, a tres sous per quiscun codern ab dos dobles
de axaus per una vegada tantsolament.
En aquest mateix dia, ha fet relació dit velada
després que havent publicat a mitjans ditas lo
preu fet de dita enquadernació inseguint la mateixa deliberació, que Ramon Bons també llibrater de esta ciutat, ha emprés fer dita encodernació per dos sous y nou per quiscun codern,
pagador per lo General y éssent qui per mens o
ha emprès // 271v // fer li ha lliurat dit preu fet.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, notàs
en lo present dietari de com no han fet cumplimentar al il·lustríssim y reverendíssim senyor
Nunci, Extre. de sa Santedat, que arribà en la
present ciutat lo dimecres pròxim passat, per
medi de dos cavallers per las causas y rahons que
assí se expressaran. Per quant si bé, en lo dietari
del trienni MDCXVII, als dos de octubre MDCXVIII se troba que un Nunci de sa Santedat fonch
vissitat per los antecessors de sas senyorias per
medi de dos cavalers; y en lo trienni MDCLXVII, a
XVII de juliol MDCLXX, altre Nunci de sa Santedat
fou visitat també per dos cavallers. Emperò, no
consta tornassen la visita al concistori, ni tampoch un Nunci de sa Santedat qui fou visitat,
axí mateix, per dos cavallers, per què encara que
la tornà fou per medi de un abat y un cavaller.
Com es de vèurer en lo dietari trienni MDCLVI,
en foli CLXXXXIIII y CLXXXXV, no trobantse en la present casa altres exemplars, per lo menos que de ells se tinga notícias, y sis volgués
dir, obstaria un real decret que·s troba en lo dietari del trienni MDCLXXX, en fornada de XXIII de
nohembre MDCLXXXII. Lo cert és que no obstant aquell éssent axís, que als XVII de febrer
MDCLXXXXIII y XXIIII de juny //272r // MDCC passaren per esta ciutat dos señors Nuncis de la
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Dimecres, a XVIIII de abril MDCCII. En aquesta
dia no obstant ser dia feriat, se ha ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias per afers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, ha tornat acistir en lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, lo il·lustre y fidelíssim señor deputat militar, per trobar-se convalescut de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia sas señorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim señor deputat militar, inseguint lo disposat en lo capítol noranta-dos fet
en la última Cort General, han enviat lo quadern de constitucions impressas, fetas en dita
Cort General, al molt il·lustre y reverendíssim
señor bisbe de Barcelona, al molt reverent cansiller, al espectable portantveus de general governador, a la excel·lentíssima ciutat //273r // de
Barcelona, als excel·lentíssims señors marquès
de Aytona com a mestre racional, al noble regent la Real Cansellaria, als nobles y magnífichs
doctors de la Real Audiència del present Principat, junt ab lo thesorer, als nobles regents del

a. a continuació ratllat mateix.

Supremmo de Aragó, don Joseph de Rull y don
Francisco Comas y Torró; al magnífich regent la
vegueria de Barcelona y al prior son assessor, al
assessor de Hostalrich per tot lo bescomptat de
Cabrera y Bas, y al assessor del governador de
Cathaluña.
Dijous, a XX de abril MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
señorias Joseph Pelegrí, verguer, ha fet relació
de com havent-se conferit de orde de sas señorias lo dia present, ab lo doctor en drets Joseph
de Solà y Guardiola, donsell, así de entregar-li
los tres volumens de las Generals Constitucions, las fetas en las Corts de MDLXXXXIX y
MDCCI, per a què com a altre dels elegits en esta
última Cort General fos servit junt ab los señors
abat de Sant Cugat, fra don Balthesar de Montaner y sa Costa y doctor micer Salvador Massanes de Ribera, ciutedà honrat de Barcelona,
cuydar-se del disposat en lo capítol LXXXII dels
fets en esta última Cort General, per la impressió de ditas Constitucions y capítols de cort. Ha
respost que acceptava los sobredits llibres, y que
ell estava disposat per sa part per esta dependència. Emperò, que lo señor abat de Sant Cugat
era lo mes vell dels tres, y president.
Divendres, a XXI de abril MDCCII. En aquest dia
sas señorias han enviat cuderns de las // 273v //
Constitucions y capítols de cort fetas en la última
Cort MDCCI y MDCCII al batlle de Barcelona, a
don Joseph Puig jutge de reclams, als magnífichs
cònsols de la Llotja del mar, al venerables pares
inquisidors del present Principat, als doctors y
tribunal de la Batllia General, al auditor de la
plassa, als del tribunal dels racional, al auditor de
la artillaria, al auditor de la cavallaria, al il·lustre
conseller quint com a administrador de plassas, a
don Pedro de Oliver com a jutge subdelegat del
breu, al doctor Joseph Company com a notari
dels alcaldes de la seca, als del tribunal de la Capitania General, al il·lustre conseller quart com a
jutges de apells, al auditor general, al clavari de la
ciutat de Barcelona, al deffenedor y al president
del molt il·lustre y fidelíssim bras militar.
Diumenge, a XXIII de abril MDCCII. En aquest
dia, sas señorias han anomenat en experts per a
visurar las sis veneras fetas per a sas señorias per
Miquel Rigall, argenter de la present ciutat, a
Magí Rodoreda, y Joseph Ros y Julià, argenter.
// 274r // Y han jurat a nostre señor Déu, y a son
quatra Sants Evangelis corporalment tocats en
mà y poder de sas señorias, que se hauran bé y
llealment en dita visura, y que per via directa ni
indirecta no tenen interès en dit preu fet.
En aquest mateix dia, dits Magí Rodoreda y Joseph Ros y Julià, experts dalt referits consti145

tuhits personalment en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias mitgensant jurament, dit jurament. Han fet relació, de com havent visurat y regonegut sas sobreditas sis
veneras per dit Rigall fetas, que si bé los llassos y
corona eran en poch més petits que lo modello,
emperò, que astavan fetas bé segons art, ab lo or
y pedras que requireix per estar bé y conforme
se deu. Y que, en quiscuna de ellas hi ha més
diemants y rubins que lo modello enseña, que
dits llassos estavan fets segons lo art de argenter.
Demanà que a ésser estats tant grans, com demostrava lo modello, no aurian estat bé segons
art, y que a poder judicar lo valor intrínsech de
quiscuna de ditas sis veneras, dirian que no sols
val lo preu per lo qual es estat lliurat a dit Rigall,
antes bé, trenta-vuyt o coranta dobles.
En aquest mateix dia, en la present casa y en la
capella xica de ella, en la forma acostumada se
ha fet la festa del invicte, gloriós cavaller y màrtir, señor Jordi patró del present Principat de
Cathaluña. Per resar-se lo dia de demà del Sant
per tota la universal Iglésia, sas señorias han ohit
una missa baixa ab lo serimonial acostumat. Y
se adverteix que en aquest dia sas señorias han
dexat de aportar las insígnias coloradas ab las
// 274v // armas del General, que usaven per
rahó de sas puestos, anant concistorialment posant-se las veneras ab la imatge de dit gloriós
Sant Jordi. Resolent aportar-las cada hu en particular, sempre si y conforme, és estat concedit
ab lo capítol LV del nou redrés fet en la última
Cort General.
Dimecres, a XXVI de abril MDCCII. En aquest dia,
se feu la funerària acostumada fer en la capella
petita de la present casa de la Deputació, per no
haver-se pogut fer lo dia XXIIII com se acostuma, per resar-se del gloriós patró Sant Jordi. Per
no haver pogut entrar lo Sant en son propri dia,
que es als XXIII, per ser estada la dominica in
albis, ni als XXV per ser la festivitat de Sant
March Evangelista. Y han ohit sas señorias una
missa baxa en la forma stilada.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim señor
marquès de Aytona, grande de España, a las deu
horas del matí, obtinguda hora ses despedit del
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias. Per rahó de partir-se per // 275r // lo estat
de Milà, per ser mestre de camp general del real
exércit del dit estat.
En aquest mateix dia, trobant-se lo magnífich
deffenedor del General en concistori, per sas señorias es estat menat se li entregassen differents
coderns de Constitució y capítols de cort impressas de la última Cort General, com se ha fet,
per a què per pròprio o propris las enviàs als as-
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sessors ordinaris de las corts judiciàrias de esta
col·lecta de Barcelona al que ha dit ho faria ab
molt gust y promptament.
En aquest mateix dia, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cànser, donsell, racional del General y casa, ha posat en mà de sas señorias dos
quaderns de las entradas dels balans havia de
servir per las últimas Corts Generals. Lo un signat de número XXI, lo qual conté diferents partidas a favor del General per rahó del dret de
General y Bolla de Barcelona y bollas foranas,
de antes del trienni MDCXXVI. Y lo altre, signat
de número XXII, lo qual conté differents quantitats de entrades per rahó de ditas bollas antiguas, de dret de çafrans, de galeras y per seguretats de aquellas bolla de sombreros, de cartas
per rahó de sisens tallats, fil de or, y per lo dret
de monedas, fins en lo trienni MDCXXXXIIII. Y
dits coderns son estats de orde de sas señorias
per Llorens March, altre dels verguers entregats
al noble don Jacintho de Sagrera y Xifré, altre
dels bilansers elegits per la última Cort General.
Dijous, a XXVII de abril MDCCII. En aquest dia,
de part de sas señorias, lo síndich // 275v // del
General ha entregat al excel·lentíssim señor
comta de Palma, llochtinent General de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat dos
coderns de las Constitucions y capítols de cort
fets en la última Cort General, impresas ab cubertas de vaqueta de moscòvia, encarnadas, doradas ab tafatans verts, del que sa excel·lència se
ha servit fer molta estimació.
En aquest mateix dia, Llorens March, altre dels
verguers de sas señorias, de orde seu ha entregat
al noble don Joan Baptista de Aloy, arxiver del
Arxiu Real de la present ciutat, y bé servint dit
offici, un codern de constitucions y capítols de
cort impresas, fetas en la última Cort General,
per a què sie servit posar en execució lo disposat
en la Constitució XII que parla del arxiu. Al que
es estat respost que dit don Joan Baptista de
Aloy, se veuria ab lo molt reverent señor cansiller, y del que ne resultaria ne donaria part a sas
señorias, conforme la relació que ne ha feta dit
Llorens March.
Divendres, a XXVIII de abril MDCCII. En aquest
dia a las onse horas del matí, de part de esta ciutat se ha aportat a sas señorias una embaxada en
escrits per los señors doctors Onofre Monsalvo,
ciutedà, y don Domingo Verdier. Concistint,
en què suplica la ciutat, a sas señorias, sien servits continuar ab aquell comú la mútua correspondència, és a saber, que trobant-se un concistorial de la present ciutat que sie // 276r //
official de la Diputació, se li sie donat subrogat
ab doble salari y adeales, si y conforme aquell
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comú ho estila quant se troba ésser concistorial
de la Deputació, un official de casa la ciutat. Al
que es estat respost per lo il·lustre y fidelíssim
señor deputat eclesiàstich, en veu de sos companys, que lo concistori ho premeditaria, y en
continent, sas señorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari dita embaxada. La qual es assí cusida
y signada de número LXXXVI.a
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias Joseph Iglésias, corredor de coll, jurat
y ministre del General. Ha fet relació de com,
havent publicat qui·s posaria en dita de empèndrer lo preu fet de la impressió de tres mil llibres
del nou redrés del General, fet en las últimas
Corts a rahó de deu lliuras per cada full, se li donarian dos dobles de axaus per una vegada tantsolament, inseguint lo deliberat per sas señorias
lo dia present es estada acceptada.
En aquest mateix dia, dit Iglésias, ha fet també
relació de com havent publicat a mitjas ditas lo
preu fet de la impressió de cada full de dit nou
redrés, ha trobat qui ha emprés fer-o a rahó de
nou lliuras deu sous, per full. Venint pagador
per lo General nou lliures, quinse sous.
En aquest mateix dia, sas señorias per los verguers de son concistori han enviat defarents coderns de Constitucions y capítols de cort impresas, fetas en la última Cort General, és a saber,
als XVIII señors jutges de greuges, llochtinent
de //276v // protonotari que·ls acisteix, a las dotse personas de la il·lustríssima junta de medis, a
las vuyt personas de la molt il·lustre Divuytena
de comprovació de ditas constitucions, als il·lustres señors visitadors de la visita del General, que
actualment se està fent, y a son officials.
Dissapte, a XXVIIII de abril MDCCII. En aquest
dia, lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich, es baxat a la casa del General y Bolla de la
present ciutat junt ab mi, secretari y scrivà major y magnífich racional del General y present
casa. Y se és conferit en lo aponsento a hont fa
sa continuab residència lo receptor dels fraus, a fi
y effecte, de continuar-se en inventari los fraus
apresos en lo present y corrent mes. Y se han
trobat los infrascrits y següents:
Primo, als V, aprehenció feta a un home incògnit en lo portal de Mar, de sexanta canas tafatà
de Fransa de palm, ab sinch trossos y diffarents
colors.
a. a continuació ambaixada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1391.
b. continua interlineat al marge esquerre.

Ítem, als XXV, apreheció feta en la barca del patró Joan Catura, anomenada Santa Eulàlia, trobada en lo moll de la present ciutat, de sexanta
lliuras de tabaco de pols trobat dins de una caxa.
Ítem, dos botas de ayguardent de carrega quiscuna.
Ítem, als XXVIII, aprehenció feta a casa
// 277r // de Anton Vergés, sabater, en lo carrer
de la Bocaria de XXVIII lliuras, VI onsas, seda
crua de València, grossa per tramas.
Ítem, lo mateix dia, aprenhenció feta a casa
Joan Solís, estamper als cotoners de XXVII lliuras, tresa onsas, de seda crua de València, grossa
per tramas.
En aquest mateix, las señorias han enviat per sos
verguers difarents quaderns de Constitucions y
capítols de cort fetas en la última Cort General,
als alcayts de la seca, als advocats de pobres,
procuradors de pobres, procuradors fiscals y al
procurador guardià de Sant Francesch.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias Joseph Iglésias, corredor de coll, jurat
y ministre del General. Ha fet relació, de com
no havent trobat qui per menos preu emprengués lo preu fet de la impressió de tres mil llibres del nou redrés, que Francesch Vernola, estamper de la present ciutat, qui ha imprès fer
dita impressió a rahób nou lliuras, deu sous, a
mitjas ditas, que ve a ser pagador per lo General
nou lliuras, quinse sous, per full enter. Ha lliurat a favor de dit Vernola, dita impressió y que a
Joan Pau Martí, llibrater de la present ciutat, se
li han de donar y pagar onse lliuras de axaus per
una vegada tantsolament, per ser lo qui acceptar
la dita de fer dita impressió, a rahó de deu lliuras
per quiscun full.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim señor
comta de Palma, llochtinent general de sa magestat, que Déu // 277v // guarde, en aquest
Principat, per medi de un ajudant real ha participat a sas señorias lo feliz arrivo del rey nostre
señor en la ciutat de Nàpols, als XVI del corrent.
En aquest mateix dia, Llorens March, altre dels
verguers de sas señorias, ha aportat al noble veguer de la present ciutat, un codern de las constitucions y capítols de cort fet en la última Cort
General, las quals són impressas. Y lo ha noticiat
lo capítol LXXIII, que·s troba en foli LXVIII de
dit codern, que tracta de gitanos y bagamuna. tres onsas interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat 2.
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dus; y que axís observàs lo que en ell se tracta
dels vagamundos y gitanos, per a què lo fes publicar quant antes. Y ha respost ho faria, conforme relació ne ha fet concistori.
En aquest mateix dia, éssent anat a palàcio de
orde de sas señorias, Llorens March, altre dels
verguers de sas señorias, per a dimanar hora a
sa excel·lència per una embaxada de dos cavallers, a effecte de donar-li la enorabona del felís
viatge y arribo que havia tingut lo rey nostre señor en la ciutat de Nàpols; segons la notícia
que sa excel·lència lo dia present los havia manat participar. Y que sa excel·lència mateix, li
havia dit que ja sabia lo fi per lo qual sas señorias lo volian cumplimentar, ab la sobradita embaxada // 278r // que era per lo dit, y que axís
ho escusassen, que tenia per rebuda dita embaxada.

Maig
Dimars, a II de maig MDCCII. En aquest dia, no
ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, lo il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich, per haver pres
una purga.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General cusísa
en lo present dietari dos certificatòrias, és a saber, la via feta per lo magnífich doctor micer
Ramon Pallicer y Vidal, escrivà de manament;
de la qual consta de com lo noble don Joan
Baptista de Aloy, arxiver del Real Arxiu del present Principat de Cathaluña, ha jurat en mà del
molt reverent señor cansiller de observar lo capítol XII de las últimas Corts. Y la altra feta per
lo doctor Francisco Vilà, prevere,b notari públich y escrivà de la cúria del offacialat eclesiàstich de Barcelona, de la qual a par que dit de
Aloy, inseguint lo disposat en dit capítol XII.
Ha ohit sentència de escomunicació, promulgada per lo per loc [...] // 278v // del molt il·lustre y reverendíssim señor bisbe de Barcelona.
Com de ditas dos certificatòrias es de vèurer,
las quals son assí cusidas y signadas de números
LXXXVII y LXXXVIII.d
En aquest mateix dia, lo noble señor procurador fiscal de la visita del General, que actualment se està fent en la present casa de part dels
il·lustres señors vissitadors de dita visita. Ha posat en mà de sas señorias un paper, en y ab lo
a. a continuació ratllat y continuàs.
b. prevere interlineat al marge esquerre.
c. a continuació paraula il·legible.
d. a continuació dos certificatòries transcrites en l’Apèndix 1,
pàgs. 1392-1393.
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qual, dits señors visitadors demanan a sas señorias mil lliuras per lo gasto de dita visita. Attès,
que los a par no és convenient ni manester despaig de Real Cansellaria de sa excel·lència, en
concideració de què ab la última Cort General,
ab dos capítols de Cort, està disposat lo no tenir
la visita recors a la Real Audiència. Y sas señorias
han comès dit paper als magnífich assessors y
advocat fiscal del General, per a què y donen
son sentir.
En aquest mateix dia, sas señorias han anomenat per experts per a visurar la enquadernació de
mil y dos-cents coderns de las Constitucions y
capítols impresas, fetas en la última Cort General. Empresa fer per Ramon Bons, llibrater de la
present ciutat, es a saber a Joan Pau Martí y
Bernat Rivell, llibrater també de la present ciutat. Los quals han jurat a nostre señor Déu y a
sos quatra Sants Evangelis, per ells y altre de ells
corporalment tocats en mà y poder de sas señorias, de haver-se bé y lealment en la visura de
dita feyna, sens que per // 279r // via directa ni
indirecta tingan ningun interès en ella.
En aquest mateix dia sas señorias en poder de
mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y scrivà major del General, han fet sindicat a favor del magnífich doctor micer Rafel Llampillas
y Prous, subrogat en síndich del General, llohant y aprovant-lo per ell. Fet lo qual sindicat es
del thenor següent:
«Noverint universi quod nos, don Petrus de Magarola et Lupia, et Jacobus Oliva, utriusque juris
doctor deputati militaris et regalis Generalis presentis Principatus Cathaloniae, fra Rafael de
Padallas et Casamitjana, praepositus de palau,
imperialis monesterii sancti Cucufatis vellen ordinis divi benedicti, don Jacobus de Eva et Malla
et Petrus Martir Cerda, medicina doctor, auditores computorum dicti generalis, constituti et
congretati intus aulam nominatam admodum
illustris et fidelissimi concistorii domus deputationis prasentis civitatis Barchinonen more et
magnificencia solitis dicto nomine et quatenus
opus fuerit. Gratis et cetera, constituhimus, creamus et ordinamus sindicum, procuratore et actorem nostrum dicti concistorii, de per consequens
totius Principatus in eo representati, certum et
specialem, et admodum infrascripta etiam generalem ita tamen, quod specialitas generalitati
minime deroget nec e diverso, vos, magnificum
Rafaellem Llampillas et Prous, // 279v // utriusque juris doctor, in presenti civitate domiciliatum, jam alias subrogatum de tempore trasacto
per nos in offitium sindici dicti generalis, licet
absentem tan, quam presentem, ad videlicet pronobis et nomine nostre et totius Principatus coram illustrissimis gravaminum provisoribus a
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sacra catholica et regia magestate dominia don
Philippi Quarti, regis Aragonum catholici et comitis Barchinonen, nostre domini, et tota curia
ab eo in presenti civitate celebrata et electis comparendum et interecendum et quecumque gravamine per ministros et officiales regios serenisimorum dominorum, don Philippi Tercii et Caroli
Secundi, Aragonum regum, et alias quascumque
personas nobis et bonis nostris et seu verius dicti
Principatus et Generalis et seu antecessoribus nostris et illorum bonis quibusuis rationibus siue
causis illatas verbo vel in scriptis offerendum et
presentandum ea, que reperari, adjudicare et
emendare et satisfiere petendum, instandum et
requirendum ipsa, que medio juramento, quod
in animas nostras prestare possitis adverandum
et probandum et pro his et eorum occasione quascumque suplicationes dandum, offerendum et
presentandum et eas providere subscribi, subsignari et admiti postulandum et obtinendum,
etiam laudando approbando // 280r // et retificando omnia et singula que per vos, dictum doctore Rafaellem Llampillas, dicto nomine sindici
dicti generalis, facta sunt pro pradictorum occasione et dictorum gravaminum causas, littes et
controversias etiam usque ad sententiam diffinitivam et illius excelentisime inclusive prossequendum et finiendum et demum de generaliter omnia alia et singula in premissis et circa ea quod
nos, nomine dicti Generalis presentis Principatus, facere possemus personaliter constituti etiam
si talia forma que mandatum exigerent spetialibus presentibus prae expresso et sine quibus praedicta adimplere nequirent agendum, ducendum
et procurandum. Nos, enim, nomine dicti generalis presentis Principatus, in et super premissis
ac incidentibus dependetibus, que et emergentibus ex eisdem, damus et concedimus vobis, dicto
sindico et procuratori, nostra plenaria, villes nostras cum plenissime facultate et indeficienti postestate, promittentes vobis, dicto magnifico sindico et prorio nostro, nec non et secretaria et scriva
majoris infrascripto, tanquam publica persona,
hec pronobis et aliis cuiia instersit recipienti et legitime estipulanti nos semper habere rattum,
gratum, validum adque firmum quid, quid per
nos, dictum magnificum procuratorem nostrum,
in et super premissis procuratum et dictum fuerit
comodolicet siue gastum et nullo tempore revocare sub honorum dicti generalis obligatione et sub
omni juris et facti respective necessaria pariter et
//280v // cautela. Actum est hoc in domo Deputationis, presentis civitatis Barchinonem, die secunda mensis may anno a Nattivitate Domini MDCC
y. Sing.b nostrum constitunentium, qui hec laudamus et firmamus.

a. a continuació ratllat nostri.
b. a continuació paraula ratllada.

Testes hujus rey sunt Josephus Pelegri et Jacinthus
Morato virgari dicti concistorii suarum firmarum dominationum.»
En aquest dia, en la capella petita de la present
casa, se han dit tota la matinada missas baixas
donant gràcias a Déu, nostre señor, per lo felís
arribo de sa magestat a Nàpols, conforme lo deliberat per sas señorias lo dia de ahir.
Dimecres, a III de maig MDCCII. En aquest dia,
sas señorias han ordenat als tres verguers de son
concistori, sol·liciten als tres notaris dels tres
il·lustríssims brassos que foren congregats en la
última Cort General, és a saber, als del eclesiàstich y real per a què entreguen ab tota brevedat
a sas señorias còpias autènticas dels processos
familiars, respecte y al del estament militar lo
original procés familiar de dita Cort.

281r

Dijous, a IIII de maig MDCCII. En aquest dia son
anats sas señorias, concistorialment, ab coches,
ab los verguers devant ab massas altas, acompañats del noble y magnífich assessors, advocat fiscal, secretari y demés officials de la present casa,
a la mara de las fonts del General. En la mateixa
conformitat se feu lo añ MDCLXXXVI y MDXCVIII
per MDCLXXXXVII, és a saber, per lo any MDCCI.
Y axís, per lo primer de són trienni, se acostuma
tots anys.
Dissapta, a VI de maig MDCCII. En aquest dia
Joan Pau Martí, llibrater y Bernat Nivell, experts anomenats per sas señorias per lo fet expressat en lo present dietari, als dos del corrent
mes, mitgensant jurament. Han fet relació a sas
señorias, de com havent visurat, segons Déu y
sas concièncias, la enquadernació dels mil y doscents coderns de Constitucions y capítols de
cort, impresas y fetas en la última Cort General.
La qual enquadernació es estada empresa fer per
Ramon Bons, també llibrater de la present ciutat, estava segons art de bon mestre llibrater feta
y segons lo pactat en la tabba.

casa, ha fet dos relacions, és a saber, respecte de
la presentació que ha presentat a sa excel·lència
a serca de recobrar sas señorias los drets de la
nova ampra, que li ha respost que demà enviaria
a sercar lo noble regent la real thesoraria, per saber la forma y modo al que se havia de fer dita
restitució, y en orde al que li ha dit de part de
sas señorias que concisteix, que havent a la matinada succehit que Llorens Campí de Escaló
perseguit fins a la casa de Llorens // 282r //
March, verguer de sas señorias, que la té dins la
circunsferència de la present casa, ab la espasa
nua en la mà a un que·s deya se soldat del tèrcio
que levanta don Manuel Llobet. Sas señorias,
en virtut de provisió feta per los magnífichs assessors, per haver romput la taula guarda real, lo
han manat capturar, y no haver permès lo tràurer-se de dita casa al sobredit, que en aquella se
havia refugiat, tenint antes sas señorias que tenia acentada plassa. Havent-li manat perticipar
a sa excel·lència, que si lo instar-se la entrega de
dit soldat en a effecte de continuar lo servey de
sa magestat, que Déu guarde, y sens contingència de càstich algú, en continent lo entregarian.
Emperò, que si era a effecte de castigar-lo per
alguna falta, en concideració de haver-li de valer
lo sagrat de la casa y en manutenció de sa prerrogativa, fos servit dar-los permís per a què
rehusessen lo entregar-lo. Ha respost sa
excel·lència que per esta vegada venia bé, que se
entregàs lo soldat ab la seguretat de no ser castigat, però que per lo esdevenidor volia que lo
molt il·lustre concistori manàs als magnífichs
assessors, posassen en un paper y expressassen,
o los privilegis o los exemplars, ab què·s fundava
dita perrogativa y que la y enviassen.
En aquest mateix dia sas señorias han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari la sobradita representació. La qual és assí cusida y signada de
número LXXXIX y del thenor //282v // següent,
segueix-se dita representació:
«Excel·lentíssima señor.

Dimars, a VIIII de maig MDCCII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo concistori de sas señorias, lo il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich.
En aquest mateix dia, no ha vingut ni acistit en
lo concistori de sas señorias, lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor militar, per haver pres una purga y estar un poch desganat. Advertint-se que
fins tornarà a concistori, no se’n farà altra nota.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas señorias lo magnífich
doctor micer Rafel Llampillas y Prous, subrogat
en lo offici de síndich del General y present
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Lo concistori dels deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, diu a vostra
excel·lència que en lo capítol XVII fet en lasb
Corts últimament celebradas, a humil suplicació dels tres brassos de aquellas y ab llur concentiment y aprobació, fonch sa magestat, Déu
lo guarde, servit restituhir y consedir la exacció
y col·lecta dels drets dits antes de la nova ampra,
y vuy de general de guerra, plus de sedas, cartas
y sombreros als dits deputats y oÿdors. Promea. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 281v i 282r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat últimas.
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tent estos, ab aquella seguretat del major agrado
de sa magestat, pagar de son resultant lo sou y
ajuda de costa ordinària del llochtinent general
del present Principat, y salari de la plassa de capa
y espasa del Supremo de Aragó natural de Cathalunya, devent convertir lo demés que restarà
en lluÿcions dels censals, a què estan obligats
dits drets fent-se estas per extració a la sort, com
pot vostra excel·lència manar vèurer del citat capítol. En cumpliment del que offereixen a vostra excel·lència, com a alter nos de sa magestat y
en son real nom, dits deputats y oÿdors firmar
obligació en la forma que aparexerà a vostra excel·lència, en nom del offici y dels successors en
ell, que del resultant dels dits drets pagaran a
vostra excel·lència com a llochtinent general, y a
sos successors dit sou y ajuda // 283r // de costa,
important junt segons los reals decrets dotse mil
y sis-centas lliuras moneda corrent barcelonesa,
pagadoras per mesadas y en dosse pagas iguals
de mil y sinquanta lliuras. Y axí mateix, al conseller de capa y espasa del Consell Suprem de Aragó, català, son sou que són quatre mil vint-iquatra lliuras, nou sous, de dita moneda
pagadoras, ab tres terças iguals de quatra mesos
a rahó de mil tres-centas coranta-una lliuras,
nou sous y vuyt diners per cada terça. Suplicant
a vostra excel·lència que en observansa y execució del dit capítol, sie servit tenir a bé, que dits
deputats y oÿdors prengan des de luego a sa mà
dits drets y sa col·lecta, y per los effectes en dit
capítol expressats, y que a est fi donen los ordes
convenients als arrendataris, que vuy se troban
dels referits drets. Com ho esperam de la gran
justificació de vostra excel·lència, y ne rebran
mercè.»
Dimecres, a X de maig MDCCII.a En aquestb dia
sas señorias han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General cusís còpia de la embaxada en
scrits, que per la present ciutat als XXVIII de abril
passat fou enviada a sas señorias junt ab una relació al peu de ella feta, per los nobles y magnífichs assessors y assessor fiscal del General de
Cathalunya. En y ab la qual, són de sentir que lo
contengut en dita embaxada se deu resòldrer
per // 283v // declaració de dubte sobre la
intel·ligència del capítol XVI del nou redrés.
Conforme més llargament es de vèurer, de la
sobradita còpia y vot que son assí cusits y signats de número LXXXX.c
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un real despaig en deguda fora. a continuació ratllat Dijous, a XI de maig MDCCII.
b. a continuació ratllat mateix.
c. a continuació embaixada i vot transcrits a l’Apèndix 1,
pàg. 1393.
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ma de Real Cansellaria, despedit del present
Principat la data del qual es als nou del present y
corrent mes. Contenen si un pretès real decret,
firmat per lo excel·lentíssim señor cardenal Portocarrero, en y ab, lo qual se pretén tenir dit señor cardenal absent sa magestat, que Déu guarde, sa suprema potestat. Com axís se pretén, la y
hauria comunicada lo rey nostre señor durant
dita sa absència. Lo qual real despaig, es estat
entregat lo dia present a sas señorias per lo noble don Joan Baptista de Aloy, escrivà de manament y secretari de província, estant sas señorias
sota lo docer, y dit de Aloy, acentat ab una cadira de vaqueta de moscòvia. Lo qual real despaig
es assí cusit y signat de número LXXXXI.a
Dissapta, a XIII de maig MDCCII. En aquest dia
ha tornat en lo molt il·lustre // 284r // y fidelíssim concistori de sas señorias, lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor militar, per trobar-se convalescut de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias, lo doctor en medicina Francisco Fontllonga. Mitgensant jurament ha fet relació, de
com lo doctor en medicina Ignasi Juliol, albaraner de la bolla, de present li continuan y han
continuat los mateixos axatques habituals, que
de expressat en la última relació fins lo dia present, los quals li impedeixen y li han impedit la
personal servitut y exercici de dit son offici. Y
així mateix, ha fet relació que a Pere Trever,
prevere, guarda ordinària, estimador y scrivà del
magnífich deffenedor, de present li continuan y
li han continuat los axatques referits en la última relació per ell feta. Los quals li impedeixen y
li han impedit, la personal servitut y exercici de
dit son offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias Jaume Solà, corredor de coll, jurat y
ministre del General, ha fet relació que havent
publicat, inseguint-se lo deliberat per sas señorias lo dia present, que qui·s posaria en dita de
enpréndrer lo preu fet de la enquadernació de
dos mil llibres del nou redrés, fet en la última
Cort General, a rahó de quinse diners per quiscun llibre, se li donarian onse lliuras de axaus
per una vegada tantsolament. Y que la dita es
estada acceptada per Joan Pau Martí, llibrater
de la present ciutat. //284v // Y axí mateix, ha fet
relació de com havent publicat a mitjans ditas,
inseguint-se també lo deliberat per sas señorias
lo dia present, sobre lo dit preu fet, Joan Pi, llibrater de la present ciutat, ha emprés encodera. a continuació real despatx transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1394.

nar quiscun llibre del dit nou redrés a rahó de
catorse diners y malla, ab que éssent estat lo qui
per menos preu ha emprés dita enquadernació,
per ell es estada lliurada a dit Pi.
En aquest mateix dia sas señorias han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
incertàs en lo present dietari una súplica presentada per Pere Ferrer, arrendatari del dret de la
Generalitat en lo present y corrent trienni, en y
ab la qual suplica, no ésser donat lloch a què lo
credenser o receptor fassen los despaigs de la
treta del present Principat y son districte, tots
géneros de tabacos de qualsevols personas que
sien, que fins lo dia XXVI de abril prop passats,
tindrian manifestats prestant, prestant una idònea causió junt ab la decretació y còpia de la representació que refereix, tot lo que es assí cussit
y signat de número LXXXXII.a
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas señorias, lo magnífich
doctor micer Rafael Llampillas y Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present
casa. Ha fet relació de como lo dia present entre las dos y tres horas de la tarda, havia entregat
al doctor micer Ramon Pellicer, escrivà de manament, una súplica junt ab certificatòria
// 285r // autèntica de sa subrogació, sobra la
contrafacció de nou sucitada contra Anton Batlla, scrivà de registre, per què continuava en tenir taulell y actuar lo judiciar·i en la sala real. Y
altra suplicació ab còpia també autèntica de sa
subrogació, a Joseph Llaurador, notari públich
de Barcelona y actuari de las causas verbals del
noble regent la Real Cansellaria, per la introducció de la contrafacció sucitada contra los escrivans de manament, per què cobravan més de
tres sous per lo manament de las lletras que se’ls
havia asseñalat y tatxat ab altra de las novas
Constitucions. Dient-los a un y altre, que dintra
los vint-i-quatra horas que eran prefigidas per
los capítols de la observansa de ditas últimas
Corts, despedir-se’n la carta respectivament dirigida a dits contrafactors, en execució y cumpliment de ditas Constitucions.
Diumenge, a XIIII de maig MDCCII. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori per
negocis y afers graves de la Generalitat.
Dilluns, a XV de maig MDCCII. En aquest dia,
hanb enviat lo síndich del General als il·lustres
señors visitadors de la visita del General, que actualment se està fent, expressar-los que estimaa. a continuació decretació i representació transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1395.
b. han enviat interlineat al marge esquerre.
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ran que esta tarda no se ajunten, per quant en
son // 285v // quarto se haurian de ajuntar esta
tarda los señors jutges de contrafaccions.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas señorias los magnífichs
doctor micer Rafel Llampillas y Prous, subrogat
en lo offici de síndich del General y present
casa. Ha fet relació, que havent-se conferit de
orde de sas señorias lo dia de ahir ab lo noble regent la Reala Cancellaria, entre una y dos horas
de la tarda, per a què se servís dir lo motiu que
havia tingut per no haver permès dexar despatxar las cartas, per la introducció de las contrafaccions pendents contra los escrivans de manament y Anton Batlla, escrivà de registre. Y que
havent-li esplicat dit recado, lo noble regent la
Real Cansellaria, li digué que no estant encara
format lo tribunal dels jutges de contrafaccions,
ni haver jurat ni ohit sentència de excomunicació, dits jutges com era necessari no podia despatxar-se ditas cartas, y que las XXIIII horas
dins las quals se hauria de despatxar aquellas no
corrian fins atant que fos format lo tribunal. Y
que ell estava prompta per a conferir, ab los demés conjutges de ditas contrafaccions, la formalitat y modo ab que se havian de guiar semblants causas.
En aquest mateix dia foren convidades,
// 286r // de part de sas señorias, per a què acistissen entre sinch y sis horas de la tarda lo dia
present, en lo quarto de la visita que se’ls havia
asseñalat y destinat, lo noble regent la Real
Cansellaria, y los nobles don Narcís de Anglesell
y don Gerònim Margarola, doctors de la tercera
sala y antiquior, regents senadors de la Real Audiència, lo ardiaca y canonge Joan la Casa, capitular més antich dels que·s troban en la present
ciutat, lo noble don Feliciano de Cordellas,
protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar y lo molt il·lustre señor conseller en cap Fèlix Boneu. Los quals acceptat lo dit señor conseller en cap, en lloch del qual acistí se ereu per
impediment lo molt il·lustre señor conseller segon Piu Lladó y Delmasas, vingueren al referet
quarto de la visita a la hora asseñalada.
En aquest mateix dia y a la matinada, lo noble
procurador fiscal de la dita visita del General, ha
tornat resposta a sas señoriasb acerca lo recado
de matí enviat, dient que tornarian esta tarda
per a què quedàs lo quarto desocupat, a fi de què
dits señors jutges del tribunal de contrafaccions
se poguessen ajuntar. Y que axís, estimarian fossen servits las señorias donar-los diners, que·ls
convenian molt per a fets de dita visita, y que
a. a continuació ratllat thesoreria.
b. a continuació ratllat dient.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

se’ls oferia que se continuassen las juntas de sos
magnífichs assessors, y advocat fiscal y ajudants
responsable ab los magnífichs doctors micers
Balthesar Prous, subrogat en advocat fiscal
// 286v // del General y Thomàs Rovira, subrogat en assessor, per no poder entrevenir-i lo noble don Joseph de Cànser, advocat fiscal del General y lo doctor micer Francisco de Gallart y
Pastor, ciutedà honrat de Barcelona y subrogat
en assessor ordinari del General, y lo doctor micer Ramon Sans, també subrogat en assessor ordinari del General, per la que està disposat en la
última Cort General en la Constitució o capítols
de cort, que tractan de la dita visita del General
y sa jurisdicció.
En aquest mateix dia, constituhit en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cànser,
donsell, racional del General, ha entregat a sas
señorias dos coderns de las entradas del balans
ordenat fer per la última Cort General, ço és, un
de número XXIII lo qual conté lo dret de monedas des del trienni MDCXXXXVII, fins al trienni
MDCLXXXXVIII inclusive; lo dret de çafrans des
del any MDCXXVI, fins lo any MDCLXXXVIII; las
deputacions locals fins lo trienni MDCXCV inclusive; y pagat per rahó de quarelas de visitas del
General fins tot lo trienni de MDCXXIX. Lo altre
de número XXIIII, conté lo dret de safrans de
Cervera del trienni MDCCXXIII; lo pagat per rahó
de quarelas de visita del General, des del trienni
MDCXXXII fins al de noranta-sinch, tots inclusive. Lo pagar per rahó de condempnacions fetas,
per los magnífichs // 287r // assessors de la casa
de la Deputació; per rahó de renunciacions de
torps; y per rahó de deliberacions dels señors diputats y visitadors del General. Los quals dos
coderns lo dia present, de orde de sas señorias,
se han entregat per Jacintho Morató, altre dels
verguers als señors bilansers elegits per la última
Cort General.
Dimecres, a XVII de maig MDCCII. En aquest
mateix dia, constituhit personalment en lo molt
il·lustre concistori de sas señorias, lo magnífich
doctor micer Rafel Llampillas y Prous, subrogat
en lo offici de síndich del General y present
casa. Ha fet relació, que havent-se vist ab Joseph Llaurador, notari públich de Barcelona y
actuari de la causa de contrafacció contra los escrivans de manament, per a sol·licitar lo despaig
de la carta referida lo dia del dissapte proppassat, dit Llaurador, li ha dit que lo noble regent
la Real Cansellaria, li havia ordenat no despatxàs
dita carta de concentiment dels demés conjutges de contrafaccions. Los quals en la junta que
havian tinguda lo dia de dilluns pròxim passat,
havian resolt que antes de despatxar-se las cartas, se tornassen lo diumen(ge) propvinent, per
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a concordar en la formalitat que havia de tenir
axí la erecció del tribunal de contrafaccions,
com lo despaig de ditas cartas.
En aquest mateix dia, lo noble procurador fiscal
de la visita // 287v // del General que actualment
se està fent en la present casa de part dels il·lustres y señors visitadors. Ha aportat un recado a
sas señorias, concistint en què estimarian dits
señors visitadors fossen servits sas señorias tornar-los resposta acerca de un recado, per dits señors visitadors a sas señorias imbiat lo dilluns
passat, acerca la dependència que dit dia està
llargament expressada en lo present dietari.
Dijous, a XVIII de maig MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
señorias, lo qual se és ajuntat, no obstant ser feriat, per negocis y afers graves de la Generalitat.
Lo magnífich doctor micer Rafel Llampillas y
Prous, subrogat en loa offici de síndich del General y present casa. Ha fet relació, que havent
de orde de sas señoriasb participat lo dia present
als señors visitadors del General, lo recado de
sas señorias, és a saber, de haver ordenat al magnífich Francisco de Marí y Ginovès, donsell, regent los comptes del General y present casa, observe lo disposat en lo capítol VIII del nou
redrés de las últimas Corts Generals. Y que en
forsa de dit capítol, no podian girar diners a dit
de Marí, fins que hagués donats los comptes.
Han respost dits señors, que estimarian que fes
lo concistori tot lo que conduhís, servint-se tenir en concideració la precisió de haver de manester los diners que sol·licitaven, // 288r // y al
recado de las juntas de què estaven promptes
per a anomenar personas per a continuar-los.
Han respost dits señors, que sempre que fossen
anomenadas, y asseñalassen hora, estaven
promptes sos assessors y advocat fiscal, y sos
ajudants responsable, per a entrevenir y concórrer en ditas juntas.
Divendres, a XVIIII de maig MDCCII. En aquest
dia, no ha acistit ni vingut en concistori los
il·lustres y fidelíssimis señors deputats eclesiàstich y real, és a saber, aquell per haver pres una
purga, y aquest per haver-se sengrat.
En aquest mateix dia, se es ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, no
obstant ser feriat, per diferents negocis y afers
graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, de part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, los señors don Joan Bonaventura de Guala. a continuació ratllat molt il·lustre.
b. a continuació ratllat ordenat.

incetàs en lo present dietari, una súplica presentada junt ab una deducció per lo noble don
Carlos Alamany y de Bellpuig, acerca un agravi
que lo síndich del General havia opposat en lo
judici de greuges de las últimas Corts, de número VII en orde una cessió que feu don Carlos
Ros y de Ortafà, a favor de don Emanuel de
Llupià, a les hores espectable portantveus de
General governador de aquest Principat. Tot lo
que es assí cusit y signat de número LXXXXV.a

bes, donsell, y Ramon Vilana Perlas, ciutedà
honrat, aportat una embaxada en escrits a sas
señorias acerca lo plech o cartas que han rebut,
concernents a la disposició del govern de la monarquia durant la ausència del rey, nostre señor,
Déu lo guarde, suplicant sien servits participar
al bras los exemplars y sa resolució en esta importància; al que és estat respost que se premeditaria. Y han ordenat sas señorias //288v // a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari embaxada, la qual es assí cusida y
signada de número LXXXXIII.a

En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un dupte, declarat lo dia present, acerca la intel·ligència del capítol LVI del
nou redrés, proposat per los credencer dels
drets del General y receptor dels drets de aquell,
acerca que per deliberació feta lo die XIII per la
il·lustríssima junta de medis, per ocasió de serts
mandatos se’ls havian presentat, a fi de què deixen tràurer y exir de la present ciutat tots géneros de tabacos, de qualsevols personas // 289v //
que sien, que·l tingan manifestat fins lo dia XXVI
de abril passat, prestant una idònea causió a coneguda del arrendatari, en y ab lo qual dubte, es
estat declarat no procehir aquell. Tots lo que es
assí cusit y signat de número LXXXXVI.b

Dissapta, a XX de maig MDCCII. En aquest dia,
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, lo il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich, per haver
pres purga lo dia de ahir.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís en lo present dietari una carta firmada per lo excel·lentíssim señor cardenal Portocarrero, de data de V del corrent y en Madrit.
En pretesa forma de Real Cansellaria del Supremo de Aragó, posant-se dalt «El rey», a modo
de real decret. Ab la qual, pretén avisar a sas señorias com si sa magestat, Déu lo guarde, ho
feia, que en lo ínterim que la reyna nostra señora arriba a Madrit, es bé, no cesseb lo govern.
Ha volgut encarregar a ell, en conseqüència del
decret de sa prop partida de la Cort, posà a son
cuydado lo govern de sos regnes, continue en
ell conforme las tres còpias dels decrets. La una
de las quals es de data de I de setembre MDCCI,
en Madrit; altra de sinch de abril del corrent
any, fet en Barcelona. La qual carta y las sobraditas còpias, son allí cusidas y signadas de lletra
A.c
289r

En aquest mateix dia entre tres y quatra horas de
la tarda, en escrits, per part de sas señorias los señors don Vicens de Margarola y Escatllar y Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona. Han aportat als excel·lentíssims señors
consellers de la present ciutat, una embaxada en
escrits, en resposta de la que per los dits señors
consellers fonch aportada als XXVIII de abril pròxim passat, que·s troba en lo present dietari en dit
dia, concistint en dir que lo capítol XVI del nou
redrés, ha dificultat a sas señorias lo que se’ls insinua ab dita embaxada, si bé, que havent passat a
consultar-o ab los magnifichs assessors y advocat
fiscal del General, eran estats de sentir, se devia
resòldrer est fet per via de declaració de dupte,
sobre la intel·ligència de dit capítol de cort de número XVI del que han fet particular estimació
dits señors consellers. Conforme ne han fet relació tornats que son estats en concistori, dits de
Magarola y Gallart. Y sas señorias han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari la dita embaxada; la qual es assí
cusida y signada de número LXXXXVII.c

En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y escrivà major del General, cusís y
incertàs en lo present dietari una súplica per lo
magínfich Francisco de Marí y Ginovès, donsell, regent los comptes del General y present
casa, presentada en concistori acerca lo haver-se
li fet intimar per sas señorias, lo capítol VIII del
nou redrés fet en la última Cort General, junt
ab sa decretació y nota de intima. Tot lo que es
assí cusit y signat de número LXXXXIIII.d
En aquest mateix dia sas señorias han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís o
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a. a continuació embaxada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1398.
b. a continuació ratllat de.
c. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1398.
d. a continuació decretació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1399.
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas señorias lo magnífich Joa. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1401.
b. a continuació dubte transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1410.
c. a continuació embaxada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1412.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

seph Nuri de Lana y de Cànser, donsell, racional del General y present casa; ha posat en mans
de sas señorias tres coderns de las entradas del
balans, lo un signat de número XXV que conté
lo pagat al General per rahó de censos y censals,
de lloguers de escrivanias y terras, de obligacions, consignas y debitoris, vendas de proprietats, casas, fustas, llibres y altres cosas, per avarias, per fraus de General y Bolla de Barcelona; y
per restitucions des de la fi del trienni MDCXXIII
fins a mig trienni de MDCXXXVIII. Lo segon signat de número XXVI contenint lo entrat al General per compte de restitucions des del altre
mig trienni de MDCXXXVIII fins a tot lo de
MDCXCVIII inclusive, y lo tercer, que es lo últim
de las entradas de dit balans signat de número
XXVII conté totas las entrades tingué dit General per rahó del dret de guerra, tots los quals
tres coderns han manat sas señorias los entregàs
lo dia present com ho han fet als señors balansers de la última Cort General, los quals se juntan en la present casa; en lo aposentho a hont
acostuman de residir los assessors de la visita del
General.
«Die vigessima mensis may anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo secundo,
Barchinone.
Nos, fra dompnus Antonius de Planella et Cruÿlles, abbas regalis monasterii Sancti Petri Bisulduni ordinis divi benedicti, dompnus // 290v //
Petrus de Magarola et Lupia, et Jacobus Oliva,
utriusque juris doctor, deputati Generalis Principatus Cathaloniae; fra Rafel de Padallas et
Casamitjana, prepositus de Palau imperialis monesterii santi Cucufatis velleu ejudem ordinis
dompnus Iacobus de Eva et Malla, et Petrus Martir Cerda, medicine doctor, auditories computorum dicti [...] dicto nomine pro obtinenda excellentissime capitis decimi septimi, facti in prima
Curia, in presenti civitate Barchinonen, et in
conventu santi Francici ordinis fratrum minorum gotho launis per sacra catholica et regia magestate domini nostri regis, don Filippi Quarti
Aragonum et Quinti Castellae, comitis que Barchinona et cetera, quem Deus incolumem servet,
celebrata, quod capitulum est thenoris sequentis:
Com la imposicio dels drets dits antigament de
la nova ampra y vuy de general de guerra, plus
de sedas, cartas y sombreros, sa estada feta ab
resolucions presas ab las juntas dels tres brassos,
a fi de aliviar-se dels ahogos que en lo temps de
la imposició se torbave la Generalitat, avent-se
exigit per los deputats y oÿdors o per sos officials fins lo any MDCLXI y encara que desde dit
any fins vuy la col·lecta de dits drets y procehit
de aquells hage corregut y entrat en mà y poder
del regent la Real Thesoreria en lo any MDCLXXI
se representà a la real magestat de la reyna
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// 291r // governadora dona Marianna de Àustria, per los deputats y oÿdors, que a les horas
eran, de què se retornàs la exacció y cobrant-se
dels dits drets a dits deputats y a sos oficials, encara que fos haver de pagar del resultant de dits
drets lo sou y ajuda de costa ordinari del llochtinent general del principat de Cathalunya, y lo
salari de la plassa de capa y spasa del Consell Supremo de Aragó, natural de Cathalunya, y lo
que sobraria de servís quiscun any, per pagar als
acreadors censalistas, als quals estava obligat dit
dret, com ya ab real decret de XXIIII de febrer
MDCLXI, havia estat disposat. A la qual representació sols se offerí, per reparo a la real magestat,
lo condecendir en la restitució de dits drets y
exactió de aquells als deputats y a sos officials,
per no poder obligar-se estos, sino es en Corts,
a la obligació per ells offerta. Y com éssent congregadas las Corts cesse eix motiu, y altrament
concórrer també de present, la causa de estar-se
devent conciderables summas als censalistas,
que moltes de ells son hospitals, religiosas y vídudas. Per ço, los tres brassos humilment suplican a vostra real magestat sie de son real servey,
ab concentiment, llohació y approbació de la
present Cort, restituhir y concedir la exacció y
col·lecta dels referits drets als deputats y oÿdors
del General de Cathalunya o a sos officials, offerint y prometent essos, ab aquella segueretat
que serà del major agrado de vostra real magestat, pagar del resultant de // 291v // dit dret los
sobre expressats sou y ajuda de costa ordinari
del llochtinent General del principat de Cathalunya y salari de la plassa de capa y spasa del Supremo de Aragó, natural de Cathalunya, y lo
demés que quedarà convertir-o en lluhicions
dels censals, a què està obligat dit dret las quals
lluÿcions se degan fer per extracció a la sort.
Plau a sa magestat.»

«Convenimus et bona fi de promittimus domino
nostri regi et pro eo excellentissimo domino,
dompno Ludovico Fernandes Portocarrero, comiti de Palma et marchioni de Montesclaros, locutenenti generali ejusdem sacra catholica et regia
magestate in dicto Principatu et in suo regio nomine licet absentibus et cetera. Per nos dicto domine et omnes offitiis deputatorum et auditorum
computorum sacra catholica successores quod ex
resultanti jurium olim nominatorum noud amprae et odie generalis belli plus sericorum, vulgo
plus de sedas, alearum et peleorum solvemus dictae suae regiae magestati seu verius dicto domine
alternos, uti locum officio, salarium summam efficientem, secumdum regia decreta, duodecim
mille et sexcentum librarum monetae correntis
Barcinonen, solvendarum quolibet anno cum
duodecim solutionibus adqualibus, silicet, quolibet mense et unaquaque de mille et // 292r //
quinquaginta libris, quod solutiones incipient a

die quo nobis dicto nomine tradita, restituta et
concessa fuerit exaccio supredictorum jurium de
non antea nec non etiam simili modo conciliario
de capa y spasa Supremi Aragonum concilis Gotholauno suum salarium quod est, juxta regia
decreta, quatuor mille viginti quatuor librarum
et novem solidorum dictae moneta, quolibet anno
solvendarum, cum tribus equalibus testiis, de
quatuor inaquatuor mensibus, ad rationem mille tercentum quadraginta unius librarum, novem solidorum et octo denariorum pro una quaque tertia incipiendo pariter primam sacere
solutionem computando a die praefatae restitutiones et traditionis et non antea. Quod quantitates simul juncta summam affibiunt sexdecim
mille sexcentum viginti quatuor libraram et novem solidorum et in ea et non in alia nec in plus
obligari prefato nomine intendimus sine aliqua
videlicet dilatione cum salario procuratoris intus
presentes civitatem Barchinone decem solidorum
et extra eandem viginti solidorum Barchinonenium ultra quos et cetera. Promittimus eisdem
nominibus restituere missiones et cetera. Super
quibus et cereta. Credat, et cetera. Et prohis complendis et inviolabiliter observandis obligamus
dicto nomine dicta sacra catholica et regia magestatis, domini nostri regis, et dicto excellentissimo domino locumtenent generali alternos suae
regiae magestatis spetialiter que expresse hipothecamus jura predicta, olim nominataa vulgo plus
de sedas, // 292v // alearum, et pleiorum. Et generaliter sine prejudicio dictae spetialis obligationis
eodem nomine obligamus omnia et singula bona
redditus et jura a emolumenta [...], non autem
nostra propria cum in his negotium geramus
alienum, mobilia et immobilia ac jura previlegiata, juraque et actiones, quacumque habita
ubique et habenda renuntiantes, quam generaliter obligata, et alio dicenti quod quandiu potest
creditor de speciali hipotheca sibi satisfacere manam ad alia no extendad et omni alio juri et cetera. Cuii, et cetera. Et ut praedicta et cetera. Juramus dicto nomine et cetera. Hiec igit et cetera.
Actum et cetera.
Testes firmarum, dictorum dompni Petri de Magarola, Jacobi Oliva, fra Rafel de Padallas,
dompni Jacobi de Eva, et Petri Martiris Cerda,
deputatorum et auditroum computorum [...]
Generalis Cathaloniae, qui dicto firmarunt Barchinone sunt: nobilis Josephus de Cancer et Pratsenjulia, et magnificus Franciscus de Gallart et
Pastor, utriusque juris doctor civis, que honoratus
Barcelonae.
Testes vero firme dicti fra dompni Antonii de
Planella et Cruiilles deputati eclesiastici [...],

qui dicto die Barchinonae firmavit, sunt doctor
Vicentius Carreras, presbiter et beneficiatus sedis
Barchinonae, et Paulus Bores, scriptor Barchinonae degens.»
Dimars, a XXIII de maig MDCCIIII. En aquest dia,
sas señorias han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General cusís en lo present dietari, còpias de un bitllet fet y scrit per lo excel·lentíssim
señor compte de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, al noble don Jaume de Escallar, a sa
excel·lència. Y són sobre lo fet de la remperació
del dret de la nova ampra, com més llargament
de ditas còpias es de vèurer, que són assí cusidas y
signadas de número LXXXXVIII.a
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas señorias lo magnífich
doctor micer Llampillas y Prous, subrogat en lo
offici de síndich del General y present casa, ha
fet relació de com havent-se conferit lo dia present, de orde de sas señorias ab lo excel·lentíssim señor compte de Palma, llochtinent y capità
general de sa magestat en aquest Principat, en
son palau que habita, ha posat en mà un recado
en scrits acerca la recuperació per lo General del
dit dret de la nova ampra. Y axí mateix, li havia
entregat lo acte de la obligació feta per sas señorias al rey, nostre señor, als XX del corrent acerca
la subjecta matèria, si y conforme aquell se troba allargat //293v // en lo present dietari, en dita
jornada. Al que li ha respost sa exel·lència, que
esta dependència la té consultada ab lo Consell
Supremo de Aragó, la participaria a sas señorias.
Me han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís y continuàs en lo present dietari lo dit recado en scrits, lo qual es assí cusit y
signat de número LXXXXIX, y del thenor següent, segueix-se lo dit recado:
«Excel·lentíssimb señor.
Ab las còpias, que vostra excel·lència se ha servit
entregar al síndich del General, resta lo concistori dels deputats y oÿdors, ab la notícia de haver-los vostra excel·lència afavorit en conformitat del què li suplicaren, menan al regent la Real
Thesoreria suposant tenir-los per orde de sa
magestat, Déu lo guarde, diu no podria executar-ho sens altre en que sa magestat lo y mane.
Y després de donar lo concistori a vostra
excel·lència, las degudes gràcias de est favor en a
tenir-o, de què tractant-se de la execució y observansa de la Constitució, ab la qual sa magestat
se dignà a consolar al Principat. No porà subcisa. a continuació bitllet transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1413.
b. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
309v i 310r del trienni 1701-1704.

a. a continuació paraula ratllada.
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tir lo reparo que proposa dit regent la thesoraria, majorment servint-se vostra excel·lència
com a alter nos //294r // de sa magestat, y en son
real nom manar-li per despaig de Cansellaria,
posant en mà de vostra excel·lència, lo acte de la
obligació y promesa firmat en cumpliment de
ditaa Constitució suprema, a vostra excel·lència
sia servit en observansa de aquella, manar per
despaig de Cansellaria, al dit regent la Real Thesoreria y demés que sia de dits drets, que a més
de ésser tant conforme a la real voluntadb de
magestat, ho rebrà lo concistori a mercè.
Dimecres, a XXIIII de maig MDCCII. En aquest
dia han ordenat sas señorias a mi, secretari y
scrivà major del General cusís en lo present dietari una declaració de dupte, lo dia present feta,
acerca lo dupte proposat per Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la Generalitat lo present
trihenni, acerca la intel·ligència del capítol LVI
del nou redrés de las últimas Corts, és a saber, si
en virtut del en aquell disposat hauria pogut la
il·lustríssima junta de medis, fer-li los mandatos
que narra ab la súplica presentada als XX del present y corrent mes, acerca fet de tabacos; y ab
dita declaració, se ha dit no tenir lloch lo ponderat per dit arrendatari. Com més llargament,
de dita declaració de dupte es de vèurer, la qual
es assí cusida y signada de número C.c
Divendres, a XXVI de maig MDCCII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo //294v // concistori de sas señorias, lo doctor micer Rafel
Llampillas y Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació a
sas señorias, que havent-se conferit, de orde de
sas señorias lo dia XXIII del corrent, ab lo molt
il·lustre señor protector del bras militar; y lo dia
XXIIII, ab lo noble don Narcís de Anglasell,
doctor de la Real Audiència. Y donat lo recado,
de què lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
passaria en compliment de sa obligació, a requirir-los per a què se juntassen per lo judici de contrafaccions, y fessen despedir las cartas de las que
estaven pendens, dit señor protector, ha respost,
que en la conferència que havian tingut, se havia
posat dificultat, respecte a la forma del jurament,
si lo noble regent la Real Cansellaria, havia de
prestar-lo en poder del molt rereverent senyor
cansiller o en mà del excel·lentíssim señor llochtinent, y que no·l haurian avisat per segona conferència, y que estave prompte de concórrer
quant lo avisassen. Y dit señor don Narcís de Anglasell, ha respost que en la dita conferència se
havia sucitat la dita dificultat, y que éssent interès
de dit noble regent la Cancellaria y est, trobar-se

fora tenint entès havia de arribar dins dos o tres
dies, li aperexia era precís lo aguardar-lo.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una súplica // 295r // presentada per lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, donsell, racional del General y present
casa. Acerca lo orde que lo dia de ahir, ab deliberació, li fonch donat de part de sas señorias,
concistint en què entregàs, ab la major brevedat
possible als señors bilansers, anomenats per la
última Cort General, tot lo que se trobava narrat en la còpia de cert memorial, és a saber, de
tot allò que fos peculiar de son offici, referint
que requireix lo treball que toca a son offici diletat temps. Com de dita súplica es de vèurer, la
qual es assí cusida y signada de número CI.a
En aquest mateix dia entre sinch y sis horas de la
tarda, de part de sas señorias, los señors Joseph,
Nuri de Lana y de Cànser, donsell, y Francisco de
Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona, han
aportat una embaxada en scrits al molt il·lustre y
fidelíssim bras militar, en resposta de aquella que
també en escrits fonch aportada per dit bras, als
XIX del corrent, en orde la forma del govern de la
monarquia durant la ausència del rey nostre señor, que Déu guarde. Dient-se se havia passat a
consultar-o, remetent-se los exemplars que en
semblant cas se havian trobat en lo arxiu de la present casa. Al que es estat respost, ho premeditarian. Y sas señorias han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís en lo present dietari la dita embaxada y paper de exemplar, tot lo
que es assí cusit y signat de número CII.b
Disapta, a XXVII de maig MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas señorias a mi, secretari //295v // y
scrivà major del General, cusís en lo present dietari una carta a sas señorias, escrita per lo excel·lentíssim señor cardenal Portocarrero, la data del
qual es en Madrit als XIII del corrent. Escrivint
com a governador general, y com si lo mateix rey
escrivia, posant dalt «El rey» dient-se que havent
arribat lo cas de sa formada a Itàlia, per a lo bé
comú de tots sos regnes, ha volgut participar-o a
sas señorias, per a què ab promptes y continuas rogativas, demanen a nostre señor la felicitat en son
viatge, arribo a aquells regnes y pròsperos sucessos
en las empresas militars. Com de dita carta es de
vèurer, la qual es assí cusida y signada de lletra B.c
Dimars, a XXX de maig MDCCII. En aquest dia, lo
il·lustre y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich es
a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1416.
b. a continuació embaxada i paper transcrits a l’Apèndix 1,
pàg. 1417.
c. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1418.

a. a continuació ratllat obligació.
b. voluntad de interlineat al marge esquerre.
c. declaració transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1413.
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baxat a la casa del General y Bolla de la present
ciutat, junt ab mi, secretari y scrivà major y
magnífich racional del General y present casa. Y
se és conferit en lo aposento a hont fa sa continua residència lo receptor dels fraus, a fi de continuar-se en inventari tots los fraus que se han
après en lo present // 296r // y corrent més de
maig. Y se han trobats los infrascrits y següents:
Primo, als X, aprehenció feta en casa de Francischo Vilaró, pagès del veynat de Cistrells, terma
de Badalona:
Primo, tres pesssas enteres de filadís y fil.
Ítem, sis trossos de dita veta.
Ítem, un mas y tres massets de fil de seró.
Ítem, dos pessas blauhets capycua.
Ítem, setanta y sinch palms blauhets ab sinch
trossos.
Ítem, XXII palms tela blava.
Ítem, deu canas tela blanca, ab sis trossos.
Ítem, quatra canas de estameña musca, ab plom
foraster sens cera.
Ítem, tres palms xamallot sens cera.
Ítem, als XIX, aprehenció feta en casa Isabel
Partegàs, tras sa iglésia parroquial de Sant Just
de Barcelona, de XVII vanos de paper de Fransa
de difarents colors.
Ítem, als XX, aprehenció feta en casa Andreu
Alsina, al carrer d’en Tarros, de dos canas xamellot musco, sens cera ni plom.
De denunciació feta en la present casa de la Deputació:
Primo, als XXXI del corrent, aprehenció feta a
Rafel Marimon, patró mallorquí de una doble
de or de España.
Ítem, quatra rals de vuyt.
Ítem, un ral de quatra.
Ítem, noranta-set pessas de dos.
Ítem, coranta reals de vuyt.
Ítem, catorse reals de quatra.
Ítem, nou dobles de or.
Lo mateix dia, aprehenció feta al patró Andreu
de Mallorca.
Primo, de XI dobles de or.
Ítem, XXVIII rals de plata castellans.
Ítem, VIII divuytens de plata també castellans.
// 296v // Bastar,

Dimecres, a XXXI de maig MDCCII. En aquest
dia, trobant-se lo magnífich deffenedor del General en concistori, per sas señorias és estat manat entregar-li, com se ha fet, diffarents llibres
del nou redrés, a fi y effecte de repartir-los ab
los officials dea la casa del General y Bolla de la

present ciutat, y per a tots los taulers del General de la col·lecta de Barcelona. Lo que han ordenat sas señorias a mi, secretari y scrivà major,
notàs en lo present dietari per a què consta de
esta diligència.
En aquest mateix dia sas señorias han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un acte de requesta presentada
a instància del síndich del General, al noble don
Llàtser de Gelcen, com a regent la vegueria de
Barcelona, per a què observe lo expressat en lo
capítol LXXIII, pàgina LXVIII, fet en la última
Cort General, acerca la dependència de gitanos
y vagabundus, junt ab sa resposta per ell feta.
Tot lo que és assí cusit y signat de número
CIII.a
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un dupte declarat lo dia present, per a què lo il·lustre conseller segon de la
excel·lentíssima ciutat, //297r // attès es deffenedor del General se li deu donar subrogat, ab doble salari y adeales durant son càrrech consular
sens contravenir-se als capítulo XVI del nou redrés, en concideració de la mútua correspondència dels dos comuns observant-se lo mateix, sempre y quant, algun official del General
sortejarà en conseller de la present ciutat. Tot lo
que es assí cusit y signat de número CIIII.b
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas señorias, lo magnífich
doctor micer Rafael Llampillas y Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present
casa, ha fet relació, que havent donat de orde de
sas señorias al excel·lentíssim concistori dels señors consellers de la present ciutat, lo recado
contenint, que tenint entès sas señorias, y hauria algun reparo o punt que allanar respecte de
la acistència del excel·lentíssim señor conceller
en cap, en lo judici de contrafaccions estimarian
a sa excel·lència los ho manàs participar, per a
què puguessen regular las diligèncias en las
instàncias de posar-se en excecució ab tota puntualitat. Lo judici de contrafaccions al que entendrian de sa excel·lència en orde a dita matèria, han respost que no tenian reparo algú en
orde a dita acistència, y que axís podian sas señorias posar en effecte lo que·ls no dificultarian
los desitgs reparos alguns, ans bé, ab la menor
insinuació acistiria lo excel·lentíssim señor conceller cap al judici de contrafaccions, sempre
que·s fos avisat.

a. a continuació requesta transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1418.
b. a continuació dubte transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1419.

a. de la casa interlineat al marge esquerre.
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Dijous, a I de juny MDCCII. En aquest dia, no
han vingut ni acistit en lo concistori de sas señorias los il·lustres y fidelíssims señors deputats
militar y real, és a saber, aquest per haver pres
una purga.
En aquest mateix dia, sas señorias, per medi de
un verguer han enviat als il·lustres señors visitadors de la visita del General, que actualment se
està fent en la present casa, difarents llibres del
nou redrés fets en la última Cort General de
MDCCI y MDCCII, axís per ells com y també per
tots los officials de dita visita.
Divendres, a II de juny MDCCII. En aquest dia,
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, los il·lustres y
fidelíssims señors deputats militars y real, és a
saber, aquest per en demà de purga.
En aquest mateix dia, entre deu y onsa horas de
la matinada, per part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar los señors Joan Bonaventura de
Gualbes, donsell, y don Felip Farran y de Sacirera, han aportat a sas señorias una embaxada en
escrits en resposta de la última, també en escrits,
per sas señorias a dit bras militar imbiada, als
XXVI de maig pròxim passat, acerca lo nou
modo y forma del govern de la monarquia durant la absència del rey nostre señor, que Déu
guarde, en España. Dient-se que per quant los
exemplars mencionats en // 298r // la dita embaxada de la Diputació són de personas reals, y
que per quant, al ritu de totas estas circunstàncias, y altres que sas señorias tindrian previstas,
se veja la gravedat del negoci y desijant lo bras,
lo acerta se li havia offert, lo medi de obrir conferència fent lo bras un cos ab la ciutat, per a la
observansa de las Generals Constitucions. Y al
que es estat respost que lo concistori premeditaria dit fet, y en continent sas señorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari la dita embaxada en
escrits, la qual es assí cusida y signada de número CV.b

visita y en lo dietari del trienni MDCLXXXXVIII, en
jornada de trenta de abril MDCXCIX, advertint-se
que los señors visitadors eren sis, per quant los altres tres, segons lo disposat en la última Cort,
són per la causa de suplicació.
Dissapta, a III de juny MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
señorias lo magnífich doctor micer Rafel Llampillas y Prous, subrogat en lo offici de síndich
del General y present casa, ha fet relació que havent-se conferit, de orde de sas señorias, ab lo
noble don Miquel de Calderó, regent // 298v //
la Real Cancellaria, per a què se servís posar en
execució lo tribunal de contrafaccions, en concideració de què tenian entès sas señorias, que
per los que havian de concórrer per part de la
Cort no y havia reparo algú, lo que posava en sa
comprehenció. Ha respost, que lo noble don
Geroni de Magarola, altre dels que havian de
concórrer per part de sa magestat, Déu lo guarde, estava desganat; y que exir dins dos o tres
dies se veuria si la indisposcició perseveraria, per
vèurer lo que se hauria de acomenar en son
lloch. Offerint que per sa part, no se omitiria diligència que conduhís a la prompta y effectiva
formació del tribunal de contrafaccions.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias, lo doctor en medicina Francisco Fontllonga, mitgensant jurament, ha fet relació de
com Francisco Torres, major, ajudant segon de
la scrivania major, continue ab los mateixos atxaques expressats en la última relació en ell feta,
de forma que li han impedit, y impedeixen, lo
personal servitut y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia, obtemperant lo prevere
fra Joseph Masdéu, religiós del monestir de
Nostra Señora del Carme de la present ciutat,
com a prevere per est effecte constituhit per lo
prevere, prior y conventa de religiosos de Nostra Señoria del Carme de dita present ciutat,
consta de sa procura en poder de Joseph Reus,
notari públich // 299r // en Barcelona, al dos del
present y corrent més, la qual es assí cusida y
signada de número CVI.b

En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda,
los molt il·lustres señors visitadors de la visita del
General, que de present se està fent en la present
casa. Havent precehit lo haver manat al magnífich regent los comptes, tingués previngut lo necessari y estilat per dit effecte, en la sala dels reys
de dita casa han publicat difarents quarelas. En
quant al seremonial, se troba en lo dietari de dita

Una deliberació per sas señorias feta als XV del
mes de maig pròxim passat, ab la qual se ordena
als officials del General, aquí especte, despedescan los papers necessaris per ésser feta la solta
del preu de aquell censal, o part de censal, de
preu quatra-centas lliuras y penció annual quatra-cents sous, pagadora lo dia primer delc mes

a. acert se li havia interlineat al marge esquerre.
b. a continuació embaxada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1421.

a. a continuació repetit y convent.
b. a continuació procura transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1422.
c. del mes interlineat al marge esquerre.
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de abril. Lo qual censal es continuat en lo capbreu de dit més de abril, que fonch extret en la
extració de censals feta per los tunc señors deputats del General de Cathalunya, lo dia primer
de juliol MDCLXXXIII. No obstant lo ponderat
per lo magnífich racional de dit General ab relació per ell feta als XV de abril MDCLXXXIIII; y
també del preu de aquell altre censal, de proprietat dos-centas lliuras y penció annual dos-cents
sous, pagadores lo dia XX de setembre, per los
títols continuats en lo cabreu de dit mes, que
fonch extret en sort, en la extracció de censals
feta per los tunch señors deputats, als XXV del
mes de maig MDCLXXXII, ab què dit prior y convent lloen, aproven, ratifiquen y confirmen las
obligacions fetas per Marí Joan Despuny, pocessor que fou de dit primer censal, y fermansa
de Francesch Noves, subcol·lector de la subcol·lecta de la part de ponent, lo qual Noves,
consta haver quedat debitor al dit General, en la
quantitat de sis-centas noranta-vuyt lliuras,
onse sous y sinch (diners). Y també las obligacions fetas per Joseph Despuny, processor de
dit segon censal, lo qual fou fermansa de Magí
Cortadella, arrendatari de la Bolla de Tremp y
Pallàs del trienni MDCXI, //299v // lo qual Cortadella consta haver quedat debitor a dit General
en la quantitat de dos-centas setanta-nou lliuras, setse sous y sinch diners. Perçò dit prevere
fra Joseph Masdéu, en dit nom de procurador
de dit prior y convent, aprove, retifica y confirme, per dit son principal, la dita fermansa feta per
dit Martí Joan Despuny a dit Francisco Navés, y
sas obligacions fetas per dit Navés, y axí mateix,
la dita fermansa feta per dit Joseph Despuny a
dit Magí Cortadella, fetas sens novació ni derogació de ninguna de las primeras obligacions, en
los actes primitius de ditas fermansas continuadas, y altrament ans bé, acomulat a aquellas. Y
altrament, promet per dit son principals als
molt il·lustres y fidelíssims señors deputats, que
són y per temps seran, en cara que absents, y a
mi, secretari y scrivà major del General present,
que sempre y quant vinga execució y lloch la solució y paga de ditas sis-centas noranta-vuyt
lliuras, onse sous y sinch (diners) per dit Francisco Navés degudas, donarà y pagarà dit son
principal, al General las ditas quatra-centas lliuras, que és lo preu de dit primer censal. Y que en
lo cas que també tinga lloch y execució la solució y paga de ditas dos-centas setanta-nou lliuras, setse sous y sinch (diners) degudes per dit
Magí Cortadella, donarà y pagarà dit son principal al dit General, las ditas dos-centas lliuras
preu de dit segon // 300r // censal. Per lo que ne
obliga tots y sembles bens, drets, rèddits y emoluments de dit convent, son principal, com a
deutes fiscals y reals, y ab totas las promesas y
obligacions per est effecte necessaris y oportuns. Y si y conforme, se estila en la scrivania
159

major en semblants actes, y ab jurament, axí
mateix, per dit son principal. Éssent presents
per testimonis: Joseph Pelegrí y Llorens March,
verguers del molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas señorias.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias, lo sobredit prevere fra Joseph Masdéu,
com a procurador del dit monestir de Nostra
Señora del Carme de la present ciutat. Com
apar de la procura en lo corrent dietari, en la
jornada de avuy, ha jurat en forma sacerdotal a
nostre señor Déu y a sos quatra Sants Evangelis,
en mà y poder de sas señorias, que havent son
principal fetas las degudes y possibles diligèncias, per a vèurer sis podrian trobar los actes de
las originals creacions dels sobredits censals, no
es estat possible trobar aquells.
En aquest mateix dia, sas señorias han anomenat a Rafel Sigueró y Jaume Súria, stamper de la
present ciutat, en experts a fi y effecte de visurar
los llibres del nou redrés de las Corts MDCCI y
MDCCII, és a saber, per a fer relació acerca si
aquells estan impressos, si y conforme, a un bon
estamper se pertany, y segons lo que és estat
pactat en la tabba del preu fet de dita impressió.
De la qual impressió Francesch Bernola, també
estamper, ha emprés lo preu fet //300v // de ella.
Los quals han jurat a nostre señor Déu y a sos
quatra Sants Evangelis, per ells y altre de ells,
corporalment tocats en mà y poder de sas señorias, de haver-se bé y llealment en dita visura, y
que per via directe ni indirecta tenen, ni han tingut, interès en lo preu fet de dita impressió.
Dimecres, a VII de juny MDCCII. En aquest dia
Rafel Figueró y Jaume Súria, estampers de la
present ciutat, constituhits personalment en lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas señorias, absents los señors deputats real y oÿdor militar, mitgensant lo jurament que prestaren lo
dia tres del corrent, com es de vèurer en lo present dietari. Han fet relació de com la impressió
feta per Francesch Bernola, també estamper de
dita present ciutat, del llibre intitulat «Nou redrés» fet en la última Cort General, y empresa
fer per dit Bernola, està // 301r // aquella feta segons demana lo art de bon impressor. Y finalment, segons lo pactat en la tabba.
En aquest mateix dia, los il·lustres sis señors visitadors de la visita del General, que actualment
se està fent en la present casa, en la sala dels
reys, han manat publicar diferents sentèncias de
quarelas fulminadas contra diferents. En dita visita, lo serimonial se ha observat conforme es de
vèurer en lo present dietari, als dos del corrent.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias, lo doctor en medicina Francisco Fontllenga. Mitgensant jurament ha fet relació com
Joseph Pelagrí, altre dels verguers de dit concistori, des de dos de janer MDCCII fins lo dia de
Sant Pau del mateix mes y any, que fou als XXV,
estigué impedit de fer la personal servitut y
exercici personal de son offici, per las rahons referidas en la última relació.
En aquest mateix dia, no ha vingut ni acistit en
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor real.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas señorias, lo magnífich
doctor micer Rafel Llampillas y Prous, subrogat
lo offici de síndich del General y present casa.
Ha fet relació, que havent donat de part y orde
de sas señorias lo recado al noble don Miquel de
Calderó, regent la Real Cansellaria, contenint
que en vista de las instàncias tenian, los seria indispensable requirir-lo per a què //301v // manàs
despatxar las cartas de las contrafaccions suscitadas, a effecte de constar acumpliment de sa
obligació y de no cometrer negligència en cosa
de son principal cuydado. Ha respost, que tenia
entès averi alguna dificultat sobre la precedència y concurs dels que acisteixen, per part de la
Cort, en lo judici de contrafaccions. Que allanat
dit reparo, estava prompte en posar en execució,
ab la major vigilància, la formació de dit tribunal, que ha de ser preàmbula a tota altra operació, convidant per dit effecte, en continent, los
demés conjudices de ditas contrafaccions.
Dijous, a VIII e juny MDCCII. En aquest dia, no
han acistit ni vingut en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, los il·lustres y fidelíssims señors deputats militar y oÿdor real, és
a saber, agués per haver pres una purga.
En aquest mateix dia, sas señorias per medi de
sos verguers, han enviat llibres del nou redrés
fet en la última Cort General, als nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència, als jutges
de greuges, junt ab lo llochtinent de protonotari que·ls acisteix, al magnífich assessors de la
Batllia General, y al noble regent la vegueria de
Barcelona.
302r

Ena aquest mateix dia, constituhit personalment en lo concistori de sas señorias lo magnífich doctor micer Rafel Llampillas y Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y
present casa. Ha fet relació, que havent-se cona. els folis 302r a 304v es troben enquadernats entre els folis
309v i 310r del trienni 1701-1704.
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ferit de orde de sas señorias, ab lo noble don Pedro de Amigant, antiquior en la Real Audiència,
durant lo impediment del noble don Gerònim
de Magarola, y donat lo recado de què passaria
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori a requirirlo per a què acistís en lo tribunal de las contrafaccions, ha respost que respecte de què las
Constitucions Generals del present Principat no·l
precisaven, ha acceptar lo càrrech de altre dels
jutges de las contrafaccions, ni tenia orde per a
intervenir en aquell tribunal del excel·lentíssim
señor compte de Palma, llochtinent y capità General. Y en concideració de trobar-se ab las ocupacions de consultor de la Batllia General, Sant
Offici de la Inquissició, de subdelegat del breu
apostòlich, a més de las que acarreave la plassa
civil de la Real Audiència civil, y per estas circunstàncias y negocis no ser-li fàcil acudir als
que podien offerir-se en lo referit empleo, ab la
puntualitat deguda. Y per estos motius no se resolia, per ara, admètrer lo dit càrrech, que es la
resposta devia fer al que se li proposava de part
dels molt il·lustres y fidelíssims señors diputats,
añadint que lo señor don Geroni de Magarola
era més antich que ell, y ho passava millor de sa
desgana, y que se esperava podria acistir prest
en dit tribunal.
Divendres, a VIIII de juny MDCCII.
En aquest dia, sas señorias, absents los il·lustres
y fidelíssims señors deputats militar y oÿdor
real, per un verguer, han enviat als señors balanssers de la // 302v // última Cort General un
paper, fet treballar per mi, secretari y scrivà major del General, de orde de sas señorias, que se
intitula «Rubrica de las fermansas de officials
pecuniaris», copiadas de dos llibres de caucions
per dits officials prestades, des de XXII de abril
MDCXXXXVIII fins a XIIII de mars MDCCII, y se adverteix que des del any MDCLVII fins casi tot lo
any MDCLXVIII no·s troba lo llibre de las caucions, que forssan podan haver prestat semblants officials, per rahó de las provisions de
semblants officis en lo discurs de dit temps fetas.
En aquest mateix dia, no ha vingut ni acistit en
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, lo il·lustre y fidelíssim señor deputat militar.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
incertàs en lo present dietari una súplica presentada per lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Cànser, donsell, racional del General y present
casa, acerca a un orde a ell donat per sas señorias
en virtut de deliberació feta als tres del corrent,
per rahó de las instàncias que fan los señors ba-

lanssers elegits per la última Cort General. Pretenent que ha més, que bastant temps per a què
dit racional hagués acabat de fer los memorials
dels debitors del General, a què respon lo dit racional. Com de dita súplica es de vèurer, la qual
es assí cusida y signada de número CVII.a

En aquest mateix dia, dit síndich, de orde de sas
señorias ha posat en mà de dits señors consellers
de la present ciutat, certificatòria autèntica de
una declaració de dupta feta ha favor de la Gramalla. La qual declaració de dupte se troba en lo
present dietari, als XXXI de maig pròxim passat.

Dissapta, a X de juny MDCCII. En aquest dia Jacinto Morató, altre dels //303r // verguers de sas
señorias, y de orde seu, ha intimat diferents llibres del nou redrés, fet en la última Cort General als officials del General y present casa, que·s
troban continuats en un paper que es assí cusit y
signat de número CVIII.b

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Cànser, donsell, racional del General y present
casa, ha posat en mà de sas señorias un codern
de número dos, que conté des del arrendament
de la bolla de Sant Joan sas Badessas trienni
MDLXXXIIII, fins al de la de Vich del trienni
MDLXXXXVI; y és estat aportat per Jacinto Morató, verguer, y de orde de sas señorias als dits señors bilansers.

En aquest mateix dia, Llorens March, altre dels
verguers de sas señorias, y de son orde ha intimat als magnífichs y nobles assessors y advocat
fiscal del General, y altres officials del General y
present casa, diferents libres del nou redrés fet
en la última Cort General. Los quals assessors y
advocat fiscal, y demés officials, se troban continuats en un paper que es assí cusit y signat de
número CVIIII.c Y se nota que estas diligèncias,
són per a què ningun dels referits puga al·legar
ignorància, de què no li és estat intimat lo que
es estat disposat per la última Cort General,
acerca las obligacions de llurs officis respective.
Dilluns, a XII de juny MDCCII. En aquest dia, lo
síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, ha portat a sas señorias un recado, contenint
que dit bras estimaria fossen servits, sas señorias,
pèndrer resolució acerca lo disposat en lo capítol LVIII del nou redrés. Y per lo il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich, es estat respost
que lo concistori ho premeditaria.
En aquest mateix dia, per los verguers del molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, y
de son orde, han aportat diferents llibres del
nou redrés als bilansers elegits per la última
Cort General, als reverents pares inquisidors
// 303v // del present Principat, y al magistrat de
la Llotja del mar.
En aquest mateix dia, lo síndich del General, de
orde de sas señorias, ha posat diferents llibres
del dit nou redrés en mà del molt il·lustre señor
portantveus de general governador de Cathalunya, del excel·lentíssim consistori del señors
consellers de la present ciutat, molt il·lustre y
reverent señor bisbe de Barcelona, molt reverent señor cansiller, noble regent la Real Cansellaria y al señor protector de dit bras militar.

a. a continuació súplica transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1423.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1424.
c. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1424.

Dimars, a XIII de juny MDCCII. En aquest dia lo
il·lustre y fidelíssim señor deputat // 304r // eclesiàstich, no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias.
En aquest mateix dia per Joseph Pelegrí, altre
dels vergeuers de sas señorias, se han entregat
diferents llibres del nou redrés als officials del
General, que·s troban continuats en un paper
que es assí cusit y signat de número CX,a per a
que no pugan ignorar las obligacions que·ls incumbeix per rahó de sos officis, y juntament, lo
que es estat disposat en la última Cort General
en dit redrés.
En aquest mateix dia Jaume Planes y Francisco
Just, sastres de la present ciutat, aquell anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors
de comptes del General de Cathalunya y magnífich racional; y lo últim per Joseph Vehils, sastre
de la present casa de la Deputació, per a visurar
tres comptes donats per dit Vehils.b La oblata
dels quals, és a saber, del un és en jornada de
dos del present y corrent mes, y dels altres dos
de tres del mateix, en mà y poder de mi, secretari y scrivà major, han jurat a nostre señor Déu y
a sos quatre Sants Evangelis que se hauran, bé y
llealment, en la visura de dits comptes.
Dimecres, a XIIII de juny MDCCII. En aquest dia,
no ha vingut ni acistit lo il·lustre y fidelíssim señor deputat ecclesiàstich, en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas señorias.
En aquest mateix dia Francesch Martí y Miquel
Garrell, candalers de cera de la present ciutat,
aquell anomenat per los il·lustres y fidelíssims
a. a continuació paper transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1424.
b. a continuació ratllat sastre de la present casa de la Deputació.
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señors oÿdors de comptes del General de Cathalunya y magnífich racional; //304v // y aquest
per Martí Valls, candeler de sera de la present
casa, per a visurar tres comptes donat per dit
valls. Lo un de oblata de XXIIII de nohembre
MDCCI, y los dos de XII del corrent mes de juny,
han prestat jurament a nostre señor Déu y a sos
quatra Sants Evangelis, en mà y poder de mi, secretari y scrivà major del dit General, de haverse bé y llealment en dita visura.
En aquest mateix dia sas señorias, han anomenat en experts per a visurar la enquadernació,
empresa fer, de diferents llibres del nou redrés
per Joan Pi, llibrater de la present ciutat, a Joan
Pau Màrtir y Bernat Nivell, llibraters. Y han
prestat, en mà y poder de sas señorias, jurament
a nostre señor Déu y a sos quatra Sants Evangelis, per ells, y altre de ells, corporalment tocats
de haver-se bé y llealment en la dita visura, y
que per via directa ni indirecta tenen ni han tingut interès algun en lo sobredit preu fet. Y després, mitgensant dit jurament, han fet relació de
com havent visurat la sobradita enquadernació,
han trobat que aquella estava ben feta y conforme lo pactat en la tabba de calitat, que lo han
regonegut mèrit de què se li pagàs, a dit Pi, lo
cumpliment de dit preu fet per rahó de estas,
aquella si y conforme a un bon official llibrater
se pertan.
En aquest mateix dia han ordenat // 305r // sasseñorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta escrita a sas señorias per lo il·lustríssim y
reverendíssim señor arcabisbe de Tarragona, de
data de XII del corrent, en y ab la qual, usant de
la facultat a ell atribuhida per la última Cort General, en lo capítol X, posà en notícia de sas señorias de la nominació de quatre subjectes forasters per obtenir beneficis, et cètera. Y en lo
arcabisbat, com més llargament de dita carta es
de vèurer, la qual es assí cusida y signada de número CXI y del thenor següent, segueix dita
carta:

insiguiendo el sobredicho orden, passó a nombrar
al doctor don Joseph Velásquez y Limos, sobrino
mío, al doctor don Carlos Alamán, a don Pedro
Joseph Marín, mi secretario y a don Tiburcio Lanaja, capellán mío. Suplico a vuestra señoría
ilustrísima ser servido mandar, que de esta mi
declaración y nombramiento registrada en la
conformidad que lo dispuesto la Corte. Y a mi,
concederme repetidos motivos de su mayor servicio
y agrado, a que me dedicare con muy gustosa y resignada voluntad, Dios guarde, y propere a vuestra señoría ilustrísima los diletados años que dezeo. // 305v // Tarragona, XII de junio de MDCCII.
Ilustrísimo señor. Besa sus manos a vuestra señoría ilustrísima su más [...] Y effecto servidor. Fra
Joseph, arzobispo de Tarragona. Ilustrísimos señores diputados y oÿdores del Principado de Cataluña.»
En aquest mateix dia Bernat Nuvell y Eudalt
Terre Sanxes, llibraters de la present ciutat,
aquell anomenat per los il·lustres y fidelíssims
señors oÿdors de comptes y magnífichs racional
del General, y aquest per Joan Pau Martí, també
llibratera de la present casa, a fi de visurar un
compte per ell donat. La oblata del qual es als
VIII del present y corrent més, en mà y poder de
mi, secretari y scrivà major del General, han
prestat jurament a Déu, nostre señor, y a sos
quatra Sants Evangelis, per ells y altres de ells
corporalment tocats de haver-se, bé y llealment,
en la visura dit compte.
Dijous, a XI de juny MDCCII. En aquest dia per
ser la festivitat del Corpus Christi, se ha contengut la present casa per part de fora de Domassos, és a saber, en lo cantó que mira devant la
iglésia parròquia de Sant Jaume. Y al altra part,
que mira al carrer per lo qual se va a la seu des
de dita iglésia de Sant Jaume, en la forma acostumada //306r // y las graellas estiladas, y se nota
que per rahó de pluja lo dia present no se ha pogut fer dita pressó.

La Corte General me hizo gracia de dar naturalesa a quatro sugetos, para poder obtener en mi
arzobispado beneficios simples, curatos y penciones. Con la circunstancia, que dentro de seis meses después de publicadas las Cortes, passasse a
nombrarles y acissasse a vuestra señoría ilustrísima, para que quedassen registrados en uno de los
libros de la Deputación, como parece más llargamente en el capítulo X de las Constituciones. E

Divendres, a XVI de juny MDCCII. En aquest dia
lo noble don Thomàs Martí y de Vilanova, procurador fiscal de la visita del General, que de
present se està fet, ha participat a sas señorias de
com los il·lustres señors tres visitadors de las
causas de suplicació de la visita del General, inseguint lo disposat ab lo capítol del nou redrés
fet en la última Cort General, que tracta de dita
visita lo dia present, havian passat a tràurer a
sort a un assessor, qui era lo noble doctor micer
don Plàcido de Copons. Y axí mateix, a un advocat fiscal, qui era lo magnífich doctor micer
Francisco Todals Sil, ciutedà honrat de Barcelo-

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
302v y 305r del trienni 1701-1704.

a. a continuació ratllat també.

«Ilustrísimoa señor.
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na, y que·s trobavan sens medis ni convenièncias. De forma que los cortiners, porters, lo religios que deya la missa y demés officials de dita
visita, com entenian que altre del corrent havian
finit y acabat son exercici, havian fet enténdrer a
dits señors visitadors, que sens donar-se’ls algunas remuneracions no se emplearian més, y que
perçò, estimarian fossen servits sas señorias donar-i providència, subministrant-los alguna partida de diner. A tot lo que es estat respost, per lo
il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich,
que lo concistori ho premeditaria y ne faria tornar resposta.
Dissapte, a XVII de juny MDCCII. En aquest dia
han ordenta sas señorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís en lo present dietari
// 306v // un acte rebut en poder de Albert Picons, notari públich de Lleyda, als XXXI del mes
de maig pròxim passat, de la qual a par de que
Joseph Mascaró, prevere, subrogat en receptor
de las taulas foranas de dita ciutat y sa col·lecta.
Ha jurat en mà y poder del assessor, com atenint commissió de sas señorias y que son principal ha afirmat, que a petició sua se havia fet dita
subrogació volent corregués a son risch y perill.
Com de dit acte es de vèurer, lo qual es assí cusit y signat de número CXII.a
En aquest mateix dia, lo procurador fiscal del
real concell de la Batllia General, ha participat a
sas señorias un recado de part de dit real consell,
concistint en què fossen servits sas señorias manar al regint lo llibre del manifest del General,
no dificultàs lo posar en execució lo disposat ab
lo capítol XXVI del nou redrés, acerca lo donar
manifest als dels altres drets, y que com lo real
consell de la Batllia General tinga interès en algun dret, estimaria a sas señorias li manàs franquejàs a ell, dit procurador fiscal, lo manifest. Al
que es estat respost, que lo concistori ho premeditaria y ne faria tornar resposta.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias, lo prevere fiscal Joseph Masdéu, religiós carmalita calsat, com a procurador del prevere, prior y monestir de religiosos de Nostra
Señora del Carma de la present ciutat, consta de
sa procura en poder de Joseph // 307r // Creus,
notari públich de Barcelona, en jornada de onse
del present y corrent més, la qual procura es assí
cusida y signada de número CXIII.b En dit nom,
en forma sacerdotal, en mà y poder de sas señorias, ha jurat de com havent fet son principal las
possibles y degudes diligèncias, per a vèurer sis
a. a continuació acte transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1425.
b. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1425.
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trobarian los actes de las originals creacions, de
los quals devella aquella part de censal, de preu
sinquanta lliuras y penció annual sinquanta
sous, que tots anys en lo mes setembre dit monestir rebia sobre lo General de Cathalunya per
los títols continuats en los capbreus de dit mes
de setembre, en foli CCCCLXXII, no és estat
possible trobar-se. La qual part de censals fou
extreta en sort en lo any MDCLXXV.
En aquest mateix dia Diego Andaña, daguer subrogat en altre dels verguers del molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas señorias, per las causas y rahons continuadas en una deliberació feta
lo dia de ahir, se es partit per la vila de Taradell.
Diumenge, a XVIII de juny MDCCII. En aquest dia,
ocasió de haver plogut dijous passat, ses feta la
professó general del Corpus. Y se ha fet lo que·s
narra en lo present dietari als XV del corrent.
Dilluns, a XVIIII de juny MDCCII. En aquest dia
Olaguer Font y Vicens Toldrà, daguers, aquell
anomenat per los il·lustres // 307v // y fidelíssims
señors oÿdors de comptes, y a part, per Joseph
Rovira, daguer de la present casa, per a visurar
un compte per dit Rovira donat. La oblata del
que es als XIII del present, en mà y poder de mi,
secretari y scrivà major del General, han jurat a
nostre señor Déu y a sos quatra Sants Evangelis,
per ells y altre de ells corporalment tocats de haver-se, bé y llealment, en la visura de dit compte.
En aquest mateix dia lo noble don Thomàs
Martí y de Vilanova, procurador fiscal de la visita del General, que actualment se està fent, ha
posat en mà de sas señorias una suplica e dupte
acerca lo disposat en lo capítol trenta-dos del
nou redrés, que tracta de dita visita. Y sas señorias le han feta abilitar per lo magnífich doctor
micer Ramon Sans, subrogat en assessor ordinari del General. Y inmediadament, per decretació en la forma estilada, la han comesa als
magnífichs assessors ordinaris del General, per a
que junt ab sos assessors declaren dit dupte segons lo disposat en lo capítol de cort.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secratari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una relació en escrits feta y firmada per Bernat Nivell y Eudalt Terrasanxes,
llibraters, mitgensant jurament, acerca la estima
de lo expresat en un compte donat per Joan Pau
Martí, llibrater de la present casa. La oblata del
qual, es als VIII del present mes, com de dita
// 308r // relació es de vèurer la qual es assí cusida y signada de número CXIIII.a

a. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1426.
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En aquest mateix dia Joan Font y Jaume Crest,
botiguers de telas de la present ciutat, aquell
anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors
oÿdors de comptes y magnífich racional del General, y aquest per Joan Ros, també botiguer de
telas, per a visurar un compte per dit Ros donat.
La oblata del qual es als XVI de juny corrent, han
jurat en poder de mi, secretari y scrivà major del
General, a nostre señor Déu y a sos quatra Sants
Evangelis, per ells y altre de ells corporalment
tocats, de haver-se bé y llealment en la visura de
dit compte.

Dimars, a XX de juny MDCCII. En aquest dia
Thomàs Arquès, prom en cap, y Anton Sangrà
Major, tots perxers de la present ciutat, ço es,
aquell anomenat per los il·lustres y fidelíssims
señors oÿdors de comptes, et cètera; y aquest
per Joseph Ferrer, parxer de la present casa, a fi
de visurar un compte per dit Ferrer donat. La
oblata del qual, es als XIII del corrent, y han jurat a Déu nostre señor, y a sos quatra Sants
Evangelis corporalment, per ell y per altre de
ells tocats en poder de mi, secretari y scrivà major del General, de haver-se bé y llealment en
dita visura.
309r

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
señorias, Joseph Camps, negociant de la present
ciutat, com a procurador de Bernardí Verdaguer, tauler del General de la vila de Sant Ipòlit
de Vultregà. Consta de sa procura en poder de
Francisco Planas y Juglar, notari públich de Ripoll, als XVII del corrent mes y any. La qual procura es assí cusida y signada de número CXV,a
en dit nom, libre y espontàneament, ha renunciat en mà y poder de sas señorias, per dit son
principal, lo dit offici de tauler del General de
dita vila. E sas señorias, han acceptat la dita renunciació si et inquantum, et cetera. Y en atenció de què ab certificatòria feta per lo magnífich
racional del General, als XII del corrent, la qual
es assí cusida y signada de número CXVI,b los
ha constat, dit Verdaguer, no dèurer cosa a dit
General. Éssent presents per testimonis: Joseph
Pelegrí y Llorens March, // 308v // verguers del
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari tres relacions en escrits mitgensant jurament, fetas per Jaume Planes y
Francisco Just, sastres de la present ciutat, acerca lo expressat en tres comptes donats per Joseph Vehils, sastre de la present casa. Las oblatas dels quals son als dos y tres del present y
corrent mes de juny. Com més llargament de
ditas tres relacions es de vèurer, las quals son
assí cusidas de número CXVII, CXVIII y
CXIX.c

En aquest mateix dia, Joseph Loyga y Pau Priu,
pintors de la present ciutat, y cònsols en cap y
segon del col·legi de pintors, han prestat consemblant jurament per a visurar tres comptes
donats per Miquel Martorell, pintor de la present casa, de oblata de XXI del present y corrent
mes.
En aquest mateix dia, dit Font y Joseph Dalmau, botiguers de telas, han prestat consemblant jurament per a visurar tresa comptes donats per dit Jaume Crest. La oblata dels quals es
als X del present y corrent mes.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una relació en scrits, mitgensant jurament, feta per Thomàs Arquès y Anton
Sangrà Major, perxers de la present ciutat, acerca lo expressat per ell donat als XIII del corrent
mes de juny. Com de dita relació es de vèurer, la
qual es assí cusida y signada de número CXX.b
En aquest mateix dia Diego Endaña, daguer subrogat en altre dels verguers del molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas señorias, per lo deliberat als XVI del corrent, es tornat de la vila de
Taradell, per a hont se havia partit lo dia XVII del
present mes. Com es de vèurer en lo present
dietari.

309v

Dimecres, a XXI de juny MDCCII. En aquest dia,
los il·lustres y fidelíssims señors deputats militar
y real, no han vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias.
a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1426.
b. a continuació certificatòria transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1427.
c. a continuació tres relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1427.
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Divendres, a XXIII de juny MDCCII. Enc aquest
dia han ordenat sas señorias a mi, scrivà y secretari major del General, cusís en lo present dietari una declaració de dupte per las señorias feta
junt ab los magnífichs assessors ordinaris del
General, lo dia present, asserca la intel·ligència
del capítol XXXII del nou redrés. Ab la qual estat declarat, que tenint opposició dit capítol
XXXII, ab lo literal del capítol XIX també fet en
las últimas Corts, se deuhen declarar las causas
de suplicació de la visita, ex eidem actis, sens
a. a continuació repetit tres.
b. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1428.
c. a continuació es troben enquadernats els folis 302r a 304v
del trienni 1701-1704.

admètrer novas provas, y dins vint dias comptadors del dia que per lo notari de dita visita los
serà entregat lo procés. Com de dita declaració
de dupte és de vèurer, la que es assí cusida y signada de número CXX.a
Dissapta, a XIIII de juny MDCCII. En aquest dia
lo síndich del General, de orde sas señorias, ha
aportat als il·lustres tres señors visitadors de la
visita del General, que de present se està fent de
las causas de suplicació, certificatòria autèntica
de la declaració de dupte lo dia de ahir feta.
Dilluns, a XXVI de juny MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment // 310r // en lo concistori de sas señorias, lo magnífich doctor micer
Rafel Llampillas y Prous, subrogat en lo offici
de síndich del General. Ha fet relació, de com
havent-se conferit primerament ab lo señor don
Pedro de Amigant, don Narcís Anglasell y don
Bonaventura de Tristany, doctors de la Real
Audiència del present Principat, y ab lo doctor y
canonge, ardiaca Joan La Casa, don Feliciano
Cordellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, y doctor Fèlix Boneu, conseller
en cap, los ha dit de part de sas señorias, que los
estimarian posassen en execució lo ajuntar-se
per a effectuar lo tribunal de contrafaccions; o
quant no seria precís al molt il·lustre y fidelíssim
concistori en cumpliment de sa obligació, passar ha requirir-los per a què en ningun temps
fos culpada sa negligència. Al que han respost,
és a saber, los dits señors ardiaca La Casa, protector del bras militar y conseller en cap, que estaven promptes en acistir per la formació de dit
tribunal, sempre que fossen convidats per junta
de dit tribunal; lo señor don Narcís Anglasell,
que lo señor regent era ausent, y que no sabia
qui havia de entrevenir per part de sa magestat,
que Déu guarde, a la junta y formació de dit tribunal; lo señor don Pedro Amigant, que no tenia orde de sa execució de entrevenir a dit tribunal, quant de altra part las ocupacions que li
acarreava, lo offici de la plassa civil, li impossibilitavan sa intervenció; y lo doctor don Bonaventura de Tristany, que don Gerònim de Magarola ja ha exit de casa, y que axí a ell no li tocava
acistir.
310v

En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari tres relacions, mitgensant jurament en scrits, fetas per Francesch Martí y
Miquel Garrell, candelers de sera, acerca tres
comptes donats per Martí Valls, candeler de la
present casa, als XXIIII de nohembre proppassat
y XII del corrent. Com de ditas relacions més

a. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1428.
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llargament es de vèurer, que són assí cusidas y
signadas de número CXXI, CXXII y CXXIII.a
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari tres relacions en escrits, migensant jurament fetas per Joseph Loyga y Pau
Priu, pintors de la present ciutat, acerca tres
comptes donats per Miquel Martorell, pintor
de la present casa als XXI del present y corrent
mes. Com més llargament de ditas relacions es
de vèurer, las quals són assí cusidas y signadas
de números CXXIIII, CXXV y CXXVI.b
Dimars, a XXVII de juny MDCCII. En aquest dia,
contituhit personalment en lo concistori de sas
señorias lo magnífich doctor micer Rafael
Llampillas y Prous, subrogat en lo offici de síndich del General. Ha fet relació a sas señorias,
de com havent-se conferit de orde seu ab lo noble don Gerònim de Magarola, del consell de sa
magestat, en la tercera sala // 311r // de la Real
Audiència del present Principat, per a sol·licitarli de part de sas señorias, que se servís posar en
execució lo ajuntar-se per la formació del tribunal de contrafaccions. Havia respost que no feya
negoci, y que los doctors en medicina li havian
prohibit que de molt temps no·s mesclàs ni introduhís en dependència alguna de negocis.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una relació en scrits mitgensant jurament feta per Olaguer Font y Vicens
Folch, dagués de la present ciutat, acerca lo expresat ab un compte donat per Joseph Rovira,
daguer de la present casa. La oblata del qual fou
als XIII del present y corrent més, com de dita
relació es de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número CXXVII.c
En aquest mateix dia Francisco Cantó y Anthon
Darrer, passamanès de la present ciutat, aquell
anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors
oÿdors de comptes y magnífich racional del General de Cathalunya; y aquest, per Bernat Miró,
passamaner de la present casa, a fi y effecte de
visurar tres comptes per dit Miró donats. La
oblata dels quals es al XXVI del present y corrent
mes, los quals han jurat en mà y poder de mi,
secretari y scrivà major del General, a nostre señor Déu y a sos quatra Sants Evangelis, per ells
y altre de ells corporalment tocats, de haver-se
bé y llealment en la visura de dits comptes.
a. a continuació relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1431-1432.
b. a continuació relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1432-1433.
c. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1434.
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ventari tots los fraus apresos en lo present y corrent mes de juny. Y los que se han trobat són los
infrascrits y següents:

En aquest mateix dia Domingo Gregori, velluter y Jaume Crest, botiguer de telas, han
// 311v // prestat consemblant jurament per a visurar tres comptes donats per Jacinto Cortés,
també velluter, ço és, dos de oblata de XVI del
corrent y un del dia present.
En aquest mateix dia Joan Font, botiguer de telas de la present ciutat, y dit Jaume Crest han
prestat semblant jurament per a visurar dos
comptes donats per Jaume Ramañà, també botiguer de telas, de oblata de XVI del present y corrent mes.

312v

En aquest mateix dia, los sobredits Font y
Crest, han prestat semblant jurament per a visurar un compte donat per Francisco Estruch, botiguer de telas de la present ciutat, la oblata de
XVI del corrent mes de juny.
En aquest mateix dia, los mateixos Font y Crest,
han prestat lo mateix jurament per visurar un
compte donat per Joan Antoja, botiguer de telas de la present ciutat, de oblata de XVII del present mes.
En aquest dia, los dalt referits Font y Crest, han
prestat lo sòlit y acostumat jurament per a visurar un compte donat per Jaume Crest, botiguer
de telas, la oblata del qual es als XIII del present
mes de juny.
Dimecres, a XXVIII de juny MDCCII. En aquest
dia Benet Uguet y Joan Bova, sombrarers de la
present ciutat, aquell anomenat per los il·lustres
y fidelíssims señors oÿdors de comptes y magnífichs racional del General, y aquest, per Joseph
Prats, també // 312r // sombrarer, per a visurar
dos comptes per dits Prats entregats, la oblata
dels quals és al dia de ahir. Han jurat a nostre señor Déu y a sos quatra Sants Evangelis, per ells
y altre de ells corporalment tocats en mà y poder de mi, secretari y scrivà major del General,
de haver-se bé y llealment en la visura de dits
dos comptes.
En aquest mateix dia Joseph Mas de Roda y
Joan Pau Ferrer, mestres mañans de la present
ciutat, han prestat consenblant jurament de haver-se, bé y llealment, en la visura de tres comptes donats per Joan Mariner, mañà de la present
casa, la oblat a dels quals es al dia present.
Divendres, a XXX de juny MDCCII. En aquest dia
lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor ecclesiàstich,
es baxat a la casa del General y Bolla de la present ciutat junt ab mi, secretari y scrivà major y
magnífich racional del General y present casa, y
en lo aposento a hont fa sa continua residència
lo receptor dels fraus, a fi de continuar-se en in166

Primo, V canas dos palms de alafaya blava y aurora ab ayguas.
Ítem, XIII mocadors a la encordellada de diferents colors.
Ítem, VI palms tafatà, bolla negra de tres palms
de amplària.
Ítem, quatra palms satí ab flors color de foch y
colors.
Ítem, als tres, aprehenció feta en casa Joseph Vilasseca, sastre, al regumi de una jupa tallada sens
cusir, tafatà blanch ab flors de or.
Ítem, als XVI, aprehenció feta en la vila de Canet de Mar en casa Gabriel Catà, candaler y
adroguer:
Primo, una pessa capycua bordets de llevant.
Ítem, sinch canas dos palms bordets de la mateixa qualitat.
Ítem, XII canas tres palms tela de liorna crua
blanca.
Ítem, sinch palms escarlatina.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en dita vila de Canet de Mar en casa de Margarida Bonet, de una
pessa capycua boqueals.
Ítem, dos canas tres palms escarlatina.
Ítem, als XXIII, aprehenció feta en lo carrer de
la Bòria y en terra, en lo mateix carrer, se troba
sis canas tafetà, a un cap negra ab los passols.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari tres relacions en scrits, mitgensant jurament, fetas per Joseph Dalmau y
Jaume Font, botiguers de telas de la present
ciutat, acerca tres comptes donats per Jaume
Crest, també botiguer de telas. La oblata dels
quals //313r // es als X del present y corrent mes,
com de ditas relacions mes llargament es de
vèurer, las quals són assí cusidas y signadas de
números CXXVIII, CXXXVIIII y CXXX.a

Juliol
Dissapta, a I de juliol MDCCII. En aquest dia, de
orde de sas señorias, per lo síndich del General
al Real Consell de la Batllia General, es estada
aportada còpia de una deliberació, per sas señorias feta als XVII de juny pròxim passat, acerca lo
a. a continuació relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1434-1435.

disposat en lo capítol XXVI del nou redrés, ab la
nota de ésser estada intimada als XIX de dit mes
de juny, dels que ha fet molt particular estimació dit real consell de la Batllia General.
En aquest mateix dia han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, continuàs en lo
present dietari de com lo dia de ahir, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cànser, donsell,
racional del General y present casa, posà en sa
mà una quadern de número tres, que contenia
los dèbits antichs des de la Bolla de Olot del
trienni MDXCVI, fins a la de Olot de MDCXVII, y
que ordenaren a un dels verguers lo entregàs als
señors bilanssers de la última Cort General, lo
que es estat fet lo dia de avuy.
En aquest mateix dia Ramon Ferrer y Jacinto
Martí, capssers de la present ciutat, a aquell
anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors
oÿdors de comptes y magnífichs racional del
General, // 313v // per a visurar tres comptes donats per Jacintho Prats, capser, la oblata dels
quals es de XXIII de juny pròxim passat, los quals
han jurat en mà y poder de mi, secretari y scrivà
major del General, a nostre señor Déu y a sos
quatra Sants Evangelis, per ells y altre de ells,
corporalment tocats de haver-se, bé y llealment,
en la visura de dits comptes.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari dos relacions en scrits, mitgensant jurament, fetas per Benet Uguet y Joan
Bova, sombrarers de la present ciutat, acerca
dos comptes presentats per Joseph Prats, també
sombrarer, als XVII del mes de juny pròxim passat. Com més llargament de ditas dos relacions
es de vèurer, que són assí cusidas y signadas de
números CXXXI y CXXXII.b
Dilluns, a III de juliol MDCCII. En aquest dia, a
las sinch horas de la tarda, havent-se obtinguda
hora per medi de un verguer, los señors don
Lluýs de Soler y Paguera, y doctor Onofre
Monsalvo, ciutedà, han aportat una embaxada a
sas señorias de part del excel·lentíssim // 314r //
concistori dels señors consellers. Concistint en
què dissapta passat, en lo savi Consell de Cent
se havia resolt fossen demanadas conferèncias,
acerca lo fet de la inciculació en la bolsa de conseller quart de la present ciutat, de la persona de
Pau Font, mercader, tenint-se dificultat per
rahó de la deformitat pateix en lo nas, y que
com la Diputació tenia interès en est assumpto,
respecte que trobant-se insiculat a conseller, se
a. a continuació ratllat recado.
b. a continuació relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1436.
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trobaria habilitat y capacitat per a poder entrar
en la bolsa de ohidor real. Ho participava a sas
señorias, per a que en virtut de la recíproca correspondència, quedàs noticiós lo concistori de
sas señorias de est assumpto. Al que es estat respost per lo il·lustre y fidelíssim señor diputat
eclesiàstich, que lo concistori feya particular estimació de est avís y que ho premeditaria.
En aquest mateix dia, de orde de sas señorias, lo
síndich del General se és conferit ab lo molt reverent señor canseller, per a què fos servit habilitar tres requestas, que a sa instància volau sas
señorias se representaren als nobles don Narcís
de Anglasell y Roca, don Geroni de Magarola, y
don Pere de Amigant, doctors de la Real Audiència acerca que se forme lo tribunal de contrafaccions.
Dimars, a IIII de juliol MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas señorias, lo magnífich síndich del General ha fet relació de com
éssent estat lo dia de avuy enviat a sercar, per lo
molt reverent señor conseller. Li havia entregat
// 314v // los tres requestas, de las quals se fa
menció en lo present dietari en lo dia de ahir habilitadas. Y sas señorias han dit a dit síndich,
que alegian al magnífich doctor micer Ramon
Pellicer, escrivà de manament, per a què acistesca a la presentació de ellas.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General cusís ya
continuàs en lo present dietari, una relació en
scrits feta sobre lo deliberat per sas señorias als
XXVIII de juny pròxim passat, en y ab la qual, són
de sentir que no·s pot donar augment de salari
algú, que en quant al demés, ho pagaran los señors visitadors de la resta dels diners que tenen
girats de la Generalitat. Com més llargament de
dit vot es de vèurer, que·s assí cusit y signat de
número CXXXIII.b
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, als assessors
y advocat fiscal de dit General avall firmats, ab
deliberació de XXVIII del passat. En y acerca, del
que per part dels il·lustres señors tres visitadors
de las causas de suplicació o recors, se’ls ha representat fossen servits pagar de pecúnias del
General, al noble procurador fiscal de la dita visita, cent lliures per una tersa que se suposa dèurer-se li segons disposició del capítol XXXII del
nou redrés. Y axí meten al sacerdot que continua en selebrar-los la missa la caritat, y als dea. y continuàs interlineat.
b. a continuació vot transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1436.
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més officials convenients y condecents a dita visita, lo salari corresponent al temps que se emplearan a més del estilat. Vista // 315r // la deliberació. Vist lo capítol o Constitució XIX de las
Corts prop passadas. Vist lo capítol XXXII del
nou redrés en ditas Corts fet. Vist la declaració
de dupte feta acerca la intel·ligència dels citats
capítols, als XXIII de juny proppassat, y lo demés
se devia vèurer. Attès, si bé, en lo dit capítol
XXXII número XIX se llig que al procurador
fiscal de la visita, allargant-li son offici tres mesos més, se li dona una tersa més del salari que
antes tenia, emperò com en la calendada de declaració de dubte, se age resolt que dit capítol
resta derogat y limitat menos de tres mesos, lo
temps del exercici de dit offici, com y de tots los
demés, axí que se molt provable dupte lo modo
ab què deu enténdrer-se la assignació del salari.
Y si aquellas paraulas allergant-li son offici tres
mesos, estan condicionaliter et taxative o sols
demonstrativas lo que deu declarar-se per nou
dupte. Perçò y altrament, són de sentir que antes de possar-se a deliberar lo salari, ha de precehir nova declaració de dupte acerca est punt.

declarar-se per nou dupte. Perçò y altrament,
són de sentir que antes de pessar-se a deliberar
lo salari, ha de precehir nova declaració de dupte acerca est punt.
En quant emperò al segun punt. Attès, que en
dit capítol XXXII del nou redrés, étiam en suposició de que la visita se prorrogave tres mesos,
previngué la Cort que no se haumentàs ningun
salari ab la nova forma de visita, que disposava
axí que molt menos se poran augmentar no havent de durar tant. Perçò y altrament, son de
sentir que noa té lloch la instància de dits señors
visitadors, ni se pot donar augment de salari
algú. Y que en quant a la selebració de la missa y
altres gastos precisos, e inescusables, que per sa
desència faran dits señors visitadors de la resta
dels diners de la Generalitat que tenen girats.
No se dupte que dits señors procehiran ab
aquella // 315v // circunspecció que estava pròpria de son zel, y de forma que a la ocasió se
passaran los comptes, no se offerirà dificultat alguna. Y axí ho senten. Barcelona, juliol tres de
MDCCII. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.
Sans, assessor subrogat.

En quant emperò al segun punt: Attès, que en
dit capítol XXXII del nou redrés étiam en suposició, de què la visita se prorrogave tres mesos
previngué la Cort, que no se haumentàs ningun
salari ab la nova forma de visita que disposava,
axí que molt menos se poran augmentar no havent de durar tant. Perçò y altrament, són de
sentir que no·sa lloch la instància de dits señors
visitadors, ni se pot donar augment de salari
algú, y que en quant a la selebració de la missa y
altres gastos precisos e inescusables, que per sa
desència faran dits señors visitadors de la resta
dels diners de la Generalitat, que tenen girats,
no se dupte que dits señors procehiran ab a
// 315v // la deliberació. Vist lo capítol o Constitució XIX de las Corts prop passades. Vist lo capítol XXXII del nou redrés en ditas Corts fet.
Vist la declaració de dupte, feta acerca la
intel·ligència dels citats capítols als XXIII de juny
proppassat, y lo demés se devia vèurer. Attès, si
bé, en lo dit capítol XXXII número XIX, se llig
que al procurador fiscal de la visita allargant-li
son offici tres mesos més, se li dona una tersa
més del salari que antes tenia. Emperò, com en
la calendada declaració de dupte se age resolt
que dit capítol resta derogat y limitat, menos de
tres mesos, lo temps del exercici de dit offici,
com y de tots los demés, axí que té molt provable dupte lo modo ab que deu enténdrer-se la
asignació del salari. Y si aquellas paraulas allergant-li son offici tres mesos estan condicionaliter et taxative o sols demonstrativas, lo que deu

Dimecres, a V de juliol MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas señorias // 316r // a mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari un
acte de requisició rebut en poder meu, ab
acistència del magnífich doctor micer Ramon
Pellicer, escrivà de manament. La qual requesta
es estada presentada al noble don Narcís de An-

a. a continuació paraula ratllada.

a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació tabbas transcrites a l’Apèndix 1, pàg. 1437.
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En aquest mateix dia, lo magnífich síndich del
General, de orde de sas señorias, ha aportat als
il·lustres tres señors visitadors de la visita del
General, que actualment se està fent y de las
causas de suplicació de aquella, certificatòria
autèntica del sobredit vot.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari las tabbas fetas en jornada de
IIII de abril del corrent any, acerca la impreció
dels tomos de constitució, que narra lo capítol
LXXXII fet en la última Cort General. Y axí mateix, una relació en scrits feta, mitgensant jurament, lo qual prestaren lo dia de ahir en mà y
poder de sas señorias Rafel Figueró, Johan Solís
y Jaume Súria, experts per sas señorias anomenats ab deliberació feta als XIIII de juny pròxim
passat. Acerca lo regonexament de dita tabba,
junt ab los pactes ab què a par se porà posar en
execució lo impressió de dits tomos. Tot lo que
es assí cusit y signat de número CXXXIIII.b

glasell, doctor de la Real Audiència, acerca la
formació del tribunal de contrafaccions. Com
més llargament de dit acte es de vèurer, lo qual
es assí cusit y signat de número CXXXV.a
En aquest mateix dia Joseph Trotra y Joseph
Riera, esparters de la present ciutat, aquell anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes y magnífichs racional del General, y aquest per Antoni Bernada, esparter de
la present casa, per a visurar tres comptes donats
per dit Bernada. De oblata de XXVI de juny
proppassat, y han jurat en mà y poder de mi, secretari y scrivà major del General, a nostre señor
Déu y a sos quatra Sants Evangelis, per ells y altre de ells corporalment tocats de haver-se, bé y
llealment, en la visura dels sobredits tres comptes.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un acte de requisició rebut en
poder meu, ab acistència del dit de Pellicer, escrivà de manament. La qual resquesta, es estada
presentada al noble don Pere de Amigant, doctor de la Real Audiència, acerca la formació del
tribunal de contrafaccions. Com de dit acte es
de vèurer, lo qual es assí cusit y signat de número CXXXVI.b
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Dijous, a VI de juliol MDCCII. En aquest dia han
ordenat sas señorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari un
acte de requisició rebut en mon poder ab
acistència del magnífich doctor micer Ramon
Pellicer, escrivà de manament, la qual requisició
es estada presentada al noble don Gerónim de
Magarola, doctor de la Real Audiència, acerca la
formació del tribunal de contrafaccions. Com
de dit acte es de vèurer, lo qual és assí cusit y
signat de número CXXXVII.c
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari tres relacions en scrits, mitgensant jurament, fetas per Ramon Ferrer y Jacinto
Marí, mestre capsser de la present ciutat, acerca
tres comptes donats per Jacinto Prats, capser de
la present casa, als XXIII de juny pròxim passat.
Com de ditas relacions més llargament es de
vèurer, las quals són assí cusidas y signadas de
números CXXXVIII, CXXXIX y CXXXX.d
a. a continuació acte de requisició transcrit a l’Apèndix 1,
pàg. 1440.
b. a continuació acte de requisició transcrit a l’Apèndix 1,
pàg. 1441.
c. a continuació acte de requisició transcrit a l’Apèndix 1,
pàg. 1442.
d. a continuació tres relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1444.
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En aquest mateix dia, lo noble procurador fiscal
del General, que actualment se està fent en la
present casa, ha posat en mà de sas señorias, absent los il·lustres y fidelíssims señors deputat
real y oÿdor eclesiàstich, una // 317r // representació acerca las cent lliuras de son salari y de part
dels il·lustres tres señors visitadors de dita visita,
ha demanat a sas señorias sinch-centas lliuras
per altres gastos que se’ls offereixen. La qual súplica es estada comesa als nobles y magnífichs
assessors y advocat fiscal del General, per a què
donen son sentir.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari tres relacions en escrits, mitgensant jurament, fetas per Joseph Mas de
Roda y Joan Pau Ferrer, mañans, acerca tres
comptes donats per Joan Mariner, mañà de la
present casa. Com de ditas relacions es de vèurer, las quals son assí cusidas y signadas de números CXXXXI, CXXXXII, y CXXXXIII.a
En aquest mateix dia, los il·lustres y fidelíssims
señors deputat real y oÿdor eclesiàstich, sens
verguers, ab unb coche de dos mulas, y lo síndich a la portalera. Havent obtinguda hora per
medi de dit síndich, se han conferit en lo real
palau a hont abita sa excel·lència. Y allí, en nom
de sas señorias li han suplicat fos servit afavorirlos en que lo dret de la nova ampra fos tornat al
General, si y conforme, axís estava disposat per
la última Cort General. Al que se ha servit
respòndrer, que per sa part, no·s perdria per
quant desitjava molt observar las Generals
Constitucions, y dar gust al concistori. Emperò,
com lo noble regent la Real Thesoreria, havia
respost que no podia fer-o sens orde de sa magestat; y havent donat part de tot al Consell Supremo de Aragó, ell si havia confirmat, conforme ne han fet relació a sas señorias, tornats que
son estats en concistori dits deputat real y oÿdor
eclesiàstich.
Divendres, a VII de juliol MDCCII. En aquest dia,
Joseph Arau y Joseph Rodrigues y Escura, mestres courers de la present ciutat, aquell anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors
de comptes y magnífich racional del General; y
aquest, per Joseph Ginestar, courer de la present casa de la Diputació, per a visurar tres
comptes per dit Ginestar donats, de oblata de
XXVIII de juny prop passat. Los quals han jurat
en poder de mi, secretari y scrivà major del General, nostre señor Déu y a sos quatra Sants
Evangelis, per ells y altre de ells, corporalment
a. a continuació relació transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
1445-1446.
b. un interlineat al marge esquerre.
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tocats de haver-se, bé y llealment, en la visura
de dits comptes.

señorias, concistint en què si bé ab molt gust
havian premeditat lo narrat en lo sobredit paper. Emperò, no podian escusar que en cumpliment de sa obligació lo posar en sa notícia, que
devian requirir-lo per a què en tot temps pogués, també constar, que per sa part sas señorias
no havian omitit las elegidas diligèncias.

En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una súplica presentada per las
guardas ordinàrias de la casa del General y Bolla
de la present ciutat, acerca que se observe lo capítol XXXXIIII del nou redrés, junt ab la relació
en scrits al peu de dita súplica feta per los magnífichs assessors y advocat fiscal, en y ab la qual
son de sentir, de què en los casos de no //318r //
haver-i en los fraus se prendran real y verdadera
acusador, degan ditas guardas lograr lo benefici
del quart que·ls dona lo capítol XXXXIIII del
nou redres. Emperò, en los casos exppressats en
dita súplica, que han ja succehit, poden y
deuhen sas señorias en cas no vullan provar ditas guardas lo contrari, y vullan sia diferit lo jurament, sitis dicisiu defirir-lo y fer-los jurar la
veritat del que haurà succehit, en mà y poder de
sas señorias. Y lo mateix podran sas señorias fer
observar en senblants ocasions, que ditas guardas pretendran dit quart, o bé no tindran provas
o no las voldran donar, y volan diferir dit jurament o altre lo pretendrà ser acusador, o que la
y haurà los prenga sas señorias de jurament.
Com més llargament de dita súplica y relació en
scrit es de vèurer, las quals son assí cusidas y signadas de número CXXXXIIII.b Y lo referit en
ditas súplica y relació, se ha comensat ha posar
en execució lo dia present.

Dissapta, a VIII de juliol MDCCII. En aquest dia
han ordeant sas señorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís en lo present dietari
tres relacions en escrits mitgensant jurament,
fetas per Domingo Gregori, velluter, y Jaume
Erest, botiguer de telas de la present ciutat,
acerca tres comptes donats per Jacinto Cortès,
velluter, los dos als XVI de juny del present y corrent any, y lo altre als XXVII del mateix. Com de
ditas tres relacions es de vèurer, las quals són
assí cusidas y signadas de números CXXXXVI,
CXXXXVII // 319r // y CXXXXVIII.a
En aquest mateix dia, lo noble don Thomàs
Martí y de Vilanova, procurador fiscal de la visita del General que actualment se està fent, ha
aportat un recado a sas señorias de part dels
il·lustres tres señors visitadors, de las causas de
dita visita de suplicació. Concistint, en què estimarian fossen servits ordenar, que per demà a la
tarda estiga disposada la sala dels reys de la present casa, per a poder-se publicar diferents
sentèncias de la visita. Y es estat respost per sas
señorias, per veu del il·lustre y fidelíssim señor
deputat eclesiàstich, que ab molt gust donarian
los ordes convenients per dit effecte.

En aquest mateix dia lo señor don Feliciano de
Cordellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar de aquest Principat, entre las
deu y onsa horas de la matinada, per medi dels
nobles y magnífichs don Felip Ferran y Sacirera
y Joan Baptista Reverter, ciutedà, ha posat en
mà de sas señorias un paper manifestant ab ell,
que estave prompte per a prestar lo jurament,
acistir y concórrer en las juntas y congressos de
dit tribunal de contrafaccions. Al que es estat
respost per lo il·lustre y fidelíssimi señor diputat
eclesiàstich, en veu // 318v // de sos companys,
que lo concistori ho premeditaria y del que resoldria ne faria tornar resposta, y en continent,
sas señorias han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís en lo present dietari dit
paper, lo qual és assí cusit y signat de número
CXXXXV.c
En aquest mateix dia a la tarda, sas señorias han
enviat al dit señor protector lo síndich de dit
General, qui li ha donat un recado de part de sas

En aquest mateix dia, lo molt il·lustre señor Fèlix
Boneu, conseller en cap de la present excel·lentíssima ciutat de Barcelona, per els nobles y magnífichs don Lluýs de Soler y Paguera, y doctor
Onofre Monsalvo, ciutedà, entre las deu y onsa
horas de la matinada, ha posat en mà de sas señorias, un paper del qual a par la manifestació de
son ànimo de prestar lo jurament, acistir y concórrer en las juntas y congressos del tribunal de
contraffacions, segons lo disposat ab la Constitució XXXVI feta en la última Cort. Al que es estat respost per lo il·lustre y fidelíssim señor deputat eclesiàstich, que lo concistori ho premeditaria,
y del que resoldria ne faria tornar resposta. Y en
continent sas señorias han ordenat a mi, secretari
y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo
present dietari dit paper. Lo qual és assí cusit y
signat de número CXXXXIX.b
319v

a. a continuació ratllat ament.
b. a continuació súplica i relació transcrites a l’Apèndix 1,
pàg. 1450.
c. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1451.
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En aquest mateix dia a la tarda, sas señorias han
enviat, al dit señor conseller en cap, lo síndich
a. a continuació tres relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1451-1452.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1452.

del General consistint en què sas señorias feyan
particular aprecio, del que dit señor conseller
narrava en dit son paper, y que sentian no poder
escurar-lo. Haver-lo de requirir per a què quant
antes se formàs y se juntàs, lo tribunal de contrafaccions, en manifestació de que sas señorias,
també per sa part, cumplian ab la obligació de
llurs càrrechs.
Diumenge, a VIIII de juliol MDCCII. En aquest
dia, los tres señors visitadors de la visita del General, que actualment se està fent y de las causas
de suplciacions de aquella en la sala dels reys de
la present casa. Han fet publicar diferens sentències de dita visita sobra querelas, y en las causas
de suplicació y lo serimonial se és observat. Com
és de vèurer en lo present dietari als dos de juny
pròxim passat, sols ab la diferència que en aquella ocasió eran sis los señors visitadors, y en esta
funció sols tres.
En aquest mateix dia a la tarda, se és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas señorias, no obstant ser festa de precepte, per negoci
y affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat //320r // sas señorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari un acte de requesta rebut en poder meu, junt ab sa resposta presentada
al doctor Joan La Casa, ardiaca y canonge de la
Seu de Barcelona, per a què com a canonge més
antich, acistesca y jure per la formació del tribunal de contrafaccions. Lo qual acte de requesta és
assí cusit y signat de número CL.a
Dilluns, a X de juliol MDCCII. En aquest dia no
obstant ser feriat, se és ajuntat lo molt il·lustre y
fidelísim concistori de sas señorias, per negocis
y affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un acte de requisició rebut en
poder meu, junt ab sa resposta. La qual requesta es estada presentada al molt il·lustre señor Fèlix Boneu, ciutedà honrat de Barcelona y conseller en cap de la present excel·lentíssima ciutat,
en lo corrent any, a fi de què se forme lo tribunal de cotrafaccions. Com més llargament de
dit acte de requesta és de vèurer, lo qual es assí
cusit y signat de número CLI.b
En aquest mateix dia, entre sinch y sis horas de
la tarda, havent-se obtinguda hora per medi de
a. a continuació acte de requesta transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1452.
b. a continuació acte de requesta transcrit a l’Apèndix 1,
pàgs. 1452-1453.
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un verguer, los señors Joseph Nuri de Lana y de
Cànser, donsell, y Francisco de Monfar y Sorts,
ciutedà, han aportat de part de sas señorias una
embaxada en scrits al excel·lentíssim // 320v //
concistori dels señors consellers de la present
ciutat, en resposta de aquella que fou resportada a sas señorias, per part de dita ciutat, als III
del present y corrent mes. Com de ellas és de
vèurer en lo present dietari, en dita jornada,
concistint esta en què tenen reparo, sas señorias, en obrir per dita matèria de insiculació no·y
pot resòldrer cosa lo concistori, per quant toca a
la Novena de insiculadors, y en lo tocant al concurs de los abilitadors. Com més llargament de
dita embaxada en escrits és de vèurer, al qual és
assí cusida, dea orde de sas señorias, y signada
de número CLII.b
Dimars, a XI de juliol MDCCII. En aquest dia Joseph Mercer y Jaume Puigdoura, gerrers de la
present ciutat, aquell anomenat per los il·lustres
señors oÿdors de comptes y magnífichs racional
del General, y aquest per Joan Camps, gerrer de
la present casa, per a visurar dos comptes donats
per dit Camps, de oblata de VI del corrent. Y
han jurat en mà y poder de mi, secretari y scrivà
major del General, a nostre señor Déu y a sos
quatre Sants Evangelis, per ells y altre de ells
corporalment tocats, de haver-se, bé y llealment, en la visura de dits dos comptes.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà major del General cusís
// 321r // en lo present dietari, tres relacions en
scrits mitgensant jurament, fetas per Francisco
Cantó y Anton Darrer, passamaners de la present ciutat, sobre tres comptes per Bernat Miró,
passamaner de la present, als XXVI de juny pròxim passat. Com més llargament de ditas tres
relacions és de vèurer. Las quals són assí cusidas
y signadas de números CLIII, CLIIII y CLV.c
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari un acte de requesta rebut
en poder meu, junt ab sa resposta, presentada al
senyor protector del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar, don Feliciano de Cordellas, a fi de
què se junte y forme, quant antes, lo tribunal de
contrafaccions. Com de dit acte és de vèurer, lo
qual és assí cusit y signat de número CLVI.d
Dimecres, a XII de juliol MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
a. de orde de sas señorias interlineat al marge esquerre.
b. a continuació embaxada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1454.
c. a continuació relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1454-1456.
d. a continuació acte transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1457.
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guarde, y las Cortes, la agracia y beneficio de
prohijados y con naturalisación de esse Principado, para poder gosar en el beneficios y rentas ecclesiásticas. Cuyos nombres son: don Diego García
Cano, presbítero, vesino del Quintanar, don Gaspar Calbo, del lugar de Alcayiar, reynos de Castilla. Don Domingo de Artiga y Garay, del lugar
de Lerena, señorío de Biscaya, y don Vicente Gasset, de la villa de Belgida, reyno de Valencia. Suplico a vuestra señoría, me agan el favor de continuarles en el lugar que fuere conveniente, para el
logro de dicha gracia y dispensarme a mi muchos
preceptos. Del mayor agrado de vuestra señoría,
cuyas vidas guarde Dios muchos años, como deseo.
Madrid, y juliode MDCCII.

scrivà major del General, cusís en lo present
dietari dos relacions en scrit, mitgensant jurament fetas, per Joseph Mercer y Jaume Puigdoura, gerrers de la present ciutat, acerca dos
comptes presentats als VI del corrent mes, per
Joan Capons, gerrer de la present casa. Com
de ditas dos relacions és de vèurer, las quals
són assí cusidas y signadas de números CLVII
y CLVIII.a
En aquest mateix dia, no ha vingut ni acistit en
lo molt il·lustre y fidelíssimo concistori de sas
senyorias, lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor
ecclesiàstich.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
incertàs una súplica presentada per lo magnífich
Francisco de Monfar y Sorts, procurador fiscal
del General, en y ab la qual, posant en execució
lo deliberat als tres de juny proppassat, acerca
de entregar als señors bilansers de la última
Cort General, relació de las causas dels debitors
de la Generalitat y estat de ellas, fa relació de diferents causas. Com de dita súplica és de vèurer,
la qual és assí cusida y signada de número CLVIIII.b

Muy ilustres señores, besa las manos de vuestra señoría, su más fiel servidor. Fra Julián, obispo de
Urgell. Al muy ilustre y fidelíssimo concistorio y
diputados del Principado de Cathalunya.»
322v

Còpia de dita súplica, als XIII del present y corrent mes, per un dels verguers de sas señorias y
de son orde, és estada entregada a dits senyors
bilancers.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una carta per lo
molt il·lustre y reberendíssim senyor bisbe de
Urgell, escrita a sas senyorias de data de 1 del
corrent. En y ab la qual, usant de lac facultat a ell
atribuïda per la última Cort General ab lo capítol X, participa a sas señorias la nominació de
quatra personas forastera, si per a obtenir beneficis en dit son bisbat. Com més llargament de
dita carta és de vèurer, que és // 322r // assí cusida y signada de número CLX y del thenor següent:

En aquest mateix dia, en la capella petita de
Sant Jordi de la present casa de la Diputació, se
han celebrat sis missas de rèquiem. Avent-i en lo
altar, quatra ciris de sera groga de mitja lliura,
per la ànima del quòndam Francisco Torras Major, notari públich de Barcelona y ajudant segon
de la scrivania major, qui morí lo dia de ahir. Y
lo mateix dia de ahir, present y demà, han estat
y estaran tancadas las portas de dita present casa
que hixen als carrers. Éssent sols ubertas las portalletas, en demostració de dol per rahó de la
mort de dit official.

«Muyd ilustres señores.
Esta, solo es para poner en la comprehención y noticia de vuestra señoría y fidelíssimo concistorio,
la elección y nombres de las quatro personas de mi
familia a quienes concedió su majestad, que Dios

Dijous, als XIII de juliol MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y incertàs en lo present
dietari, una súplica presentada per Pere Ferrer,
arrendatari dels drets de la Generalitat, junt ab
una decretació per sas senyorias al peu de dita
súplica feta, y nota de ésser estada intimada personalment al dit arrendatari. En la qual súplica,
representa dit Pere Ferrer, de com en la Vall de
Aran no ha cobrat dit arrendatari quantitat alguna dels drets del General y Bolla, en tot lo corrent trienni, per no voler-los pagar los naturals
de aquella Vall, ni tambpoch permètrer que los
francesos y altres negociants ho paguen. Com
més llargament de dita súplica és de vèurer ab
sos dependents, la qual és assí cusida y signada
de número CLXI.a
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a. a continuació relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1459.
b. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1460.
c. a continuació una línia ratllada.
d. l’original d’aquesta carta es troba transcrita entre els folis
321v i 322 del trienni 1701-1704.
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En aquest mateix dia, lo noble procurador fiscal
de la visita del General, ha aportat un recado a
sas senyorias, a la matinada. Concistint en què
los tres il·lustres señors visitadors de dita visita,
estimarian a sas señorias ordenassen als officials
a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1461.

a qui especta, que per la tarda tinguessen disposada la sala dels reys de la present casa, per a què
dits señors poguessen fer publicar diffarents
quarelas en causa de suplicació, y és estat respost per lo il·lustre y fidelíssim señor deputat
eclesiàstich, en veu de sos companys, que ho
manarian ab molt gust.
En aquest mateix dia, a la tarda, los il·lustres
tres señors visitadors de dita visita, en la sala dels
reys de la present casa, han manat fer publicar
diferents sentèncias de querelas, de dita visita,
de causas de suplicació. Y lo cerimonial se ha
observat, com és de vèurer als nou del corrent
en lo present dietari.
Divendres, a XIIII de juliol MDCCII. En aquest
dia, no ha vingut ni accistit en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias, lo il·lustre
y fidelíssim señor oÿdor ecclesiàstich.
En aquest mateix dia, inseguint lo real orde donat per la real magestat del señor rey don Phelip
Ters per Aragó, compta de Barcelona, et cètera,
que santa glòria haja. Dada en Madrid, als XXVII
de agost MDCLV. Vacant lo offici de ajudant segon de scrivà major del General, per mort de
Francisco Torras Major, notari públich de Barcelona, sas senyorias ab acistència // 323v // dels
nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal y
demés officials necessaris en la sala dels reys.
Procehiren en fer extracció de dit offici en la
forma acostumada, y posats tots los noms y
cognoms dels insaculats en dit offici, escrivits en
llencas de pergamí, ab rodolins de sera, dins de
la urna de plata plena de aygua beneyta, per un
miñó de poca edat fonch tret de ella un rodolí.
Y en ell foch trobat descrit y continuat lo infrascrit:
Pere Joan Soldevila, notari.
En aquest mateix dia, Gerònima Montaner, vídua, puntera de la present ciutat, anomenada
per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de
comptes del General de Cathalunya per a visurar un compte de Theresa Espelta, també puntera, de oblata de XXX de juny del corrent any.
Ha jurat a nostre señor Déu y a sos quatre Sants
Evangelis, de haver-se, bé y llealment, en la visura de dit compta.
En aquest mateix, Geltrudies Burer, vídua, costurera de la present ciutat, ha prestat consemblant jurament per a visurar un compte donat
per Maria Galceran, també costurera, de oblata
del mateix dia XXX de juny pròxim passat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, absent
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàs173

tich, continuàs en lo present dietari, de com lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat real ha fet
relació de què sa excel·lència, ahir al matí, lo havia enviat acerca // 324r // a las onse horas de la
matinada. Y que havent-se conferit ab sa
excel·lència, tenint lo beneplàcit de sas señorias,
li havia dit que posava en sa mà còpia de una
carta a ell escrita per lo il·lustre marquès del
Palàcio, del consell de sa magestat y son secretari en lo Supremo de Aragó per Cathalunya. Que
conté en substància, que lo consell havent vista
la representació de don Pedro de Amigant, contenint los reparos que havia tingut en entrevenir
al tribunal de contrafaccions, li havia aparegut
bé. Y que axís, sas senyorias proposen las formalitats que·ls aparega per la formació de dit tribunal, y que consultant-o ab la Real Audiència ho
participie al Consell Supremo. Còpia de la qual
carta han entregat sas senyorias als magnífichs
assessors y advocat fiscal, consultant-la ab ells,
com a par ab deliberació feta lo dia present.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias lo magnífich
doctor micer Rafel Llampillas y Prous, subrogat
en lo offici de síndich del General. Ha fet relació, que havent-se conferit lo dia present ab lo
senyor protector del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar, don Feliciano de Cordellas, de
orde de sas senyorias, y havent-li donat un recado de part de sas senyorias, contenint en que fos
servit dir-los si havia prestat lo jurament, sagrament y homenatge, y ohit sentència de excomunicació, y designar-los en poder de qui havia
prestat dit jurament. Per a què prenent pauta
del que hauria obrat, poguessen passar ab est
exemple instar als demés conjúdices. Per a què
cumplint ab dita solempnitat necessària, se
posàs en execució lo tribunal de contrafaccions,
en total observansa del // 324v // disposat en las
últimas Corts. Ha respost, que no havia prestat
dit jurament, ni sabia en mà y poder de qui lo
havia de prestà, y que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori a qui incumbia lo que se effectuàs
ab la major puntualitat dit tribunal, devia averiguar lo modo y ahont se havia de acudir per
prestar dit jurament y fer lo demés. Y que dificultant en las instàncias, ja havia disposat la
Cort lo medi ab que havia de procehir, comvocant los tres brassos ab Novena, per a què los
aconsellaren lo fahedor en matèria de tant pes y
precisó.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari tres relacions mitgensant
jurament, fetas per Joseph Trotxe y Joseph Riera, esparters, aceerca tres comptes de Anton
Bernada, també esparter, la oblata dels quals és
als XXVI de juny pròxim passat. Com de ditas
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tres relacions llargament és de vèurer, las quals
són assí cusidas y signadas de números CLXII,
CLXIII, CLXIIII.a
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una súplica presentada per
part de Fermí Rovira, tauler del General de la
vila de Tarrasa, junt ab sa decretació y nota de
ésser intimada. Ab la qual, diu que no ha contrafet ab lo disposat en lo capítol XIII, de haver cobrat sols dos sous per lliura, y no dir-se
en ell que no se hage de pagar lo lloguer de la
botiga. Com de // 325r // dita súplica és de
vèurer, la qual és assí cusida y signada de número CLXV.b
Dissapta, a XV de juliol MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias lo magnífich doctor micer Rafel
Llampillas y Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa. Ha fet relació,
que havent-se conferit de orde de sas senyorias
ab lo noble don Pedro de Oliver, canonge de la
Santa Iglésia de Vich, participant-li que per la
execució del ardiaca y canonge Joan la Casa, li
tocava com a capitular més antich, lo acistir en
lloch de aquells al tribunal de contrafacions.
Que estimaria ho executàs luego, o bé, donarlos permès per a requirir-lo. Al que ha respost,
que dit ardiaca y canonge la Casa, no tenia inpediment que llegítimament lo excusàs, quant ell
lo impedia lo poder obehir a dits señors diputats, lo haver-li manat los metges mudar de ayres per lo recobro de la salut, vist lo que tenia
destinat lo anar quant antes a Vich.
En aquest mateix dia, no ha vingut ni acistit en
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, lo il·lustre y fidelíssim señor oÿdor ecclesiàstich.
En aquest mateix dia, per lo síndich del General
y present casa y de orde de sas senyorias, són estats aportats diferents llibres de relacions de las
festas fetas, a gastos de la Generalitat, per ocasió
de las reals vingudas de sas magestats, que Déu
guarde, en aquest Principat y ciutat, // 325v // y
respecte de la real boda a sa excel·lència. Alguns
dels quals, de dits llibres, eran ab cubertas doradas y tafetans. Al molt il·lustre y reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona, al excel·lentíssim
concistori dels senyors consellers, molt il·lustre
y fidelíssim bras militar, al molt il·lustre capítol
de canonges d’esta Santa Iglésia, als venerables
a. a continuació relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1462-1463.
b. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1464.
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pares inquisidors, al espectable portantveus de
General governador, al molt reverent canseller y
noble regent la Real Cancellaria, y per verguers
als doctors de la Real Audiència, al tribunal del
racional, Batllia General, jutges de greuges, als
señors que componan la junta de medis y a
molts altres diferents.
Diumenge, al XVI de juliol MDCCII. En aquest
dia, havent precehit que per lo procurador fiscal
de la visita del General, fonch demenat lo dia de
ahir que la sala dels reys de la present casa, fos
disposada per publicació de quarelas en la forma
estilada. Los tres il·lustres señors visitadors de
dita visita, per rahó de causas de suplicació, en la
dita sala dels reys, han manat publicar diferents
sentèncias de quarelas de dita visita. Y lo serimonial se ha observat, com als II del corrent és
de vèurer en lo present dietari.
Dilluns, a XVII de juliol MDCCII. En aquest dia,
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias, lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
// 326r // il·lustre y fidelíssim señor oÿdor ecclesiàstich, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, continuàs en lo present dietari,
de com un real privilegi, dat en Madrit als X de
maig del corrent any, firmat per lo excel·lentíssim senyor cardenal Portocarrero. Ab lo qual, fa
gràcia a sa magestat, que Déu guarde, al noble
don Joseph de Francolí, del offici de receptor
del General de Gerona, que vaca per renúncia
de don Jaume Francolí y de Toralla, és estat dit
y aconsellat en concistori, y en mà y presència,
de paraula per los nobles y magnífichs assessors
y advocat fiscal del General, de què lo han regonegut y que està ben despatxat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari sinch
representacions, de orde de sas senyorias fetas y
posadas en la real mà de sa magestat, per don
Joan Gensana en nom de sas senyorias. En orde
a la conservació del disposat ab los capítols
XXIIII, LXIIII, LXXXVIII, LXVII y LXXXV,
fets en al última Cort General. Com de ditas representacions és de vèurer, las quals són assí cusidas y signadas de números CLXVI, CLXVII,
CLXVIII,a CLXIXb y CLXX.c Y del thenor següent, segueix-se ditas representacions:
a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1464.
b. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1464.
c. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1465.

»Señor.a
Don Juan Gensana, capellán de vuestra majestad y agente de los diputados y ohidores de quentas
de la Generalidad de Cathaluña, en nombre de
dichos diputados, dice que en las Cortes, que vuestra majestad fue servido de celebrar en dicho
Principado en los años próximo passado y presente, entre otras cosas //326v // se concedió al capítulo XXIIII, que en consequencia de los capítulos
LXXIII, LXXIIII, LXXV y LXXVI de las Cortes del año MDLXXXXVIIII, que se pusieron en
práctica y devida observancia el assessor, abogado
fiscal, notario principal y comissarios para prender e inquerir, sean ecclesiásticos en la jurisdicción del breu apostólico, y que no se puedan dar estas commissiones generales de inquirir y prender
sino eclesiásticos residentes en Barcelona o Gerona. Y que el eclesiástico preso se haya de poner assí
en Barcelona, como en otras partes, en la cárcel
del ordinariob ecclesiástico, ni pueda hazerse prisión sin que preceda provisión o mandamiento
despatchado, a lo menos con sumario conocimiento o información de la atrocidad del delito. Y que
constanto en el discurso de la causa, en qualquier
estado de ella que falta la qualidat de la atrocidad, aunque no la pida la parte ni el ordinario
ecclesiástico, se le aya de restituhir al preso sin gasto alguno, con el processo hecho antes de hazer o
dar la absolución, condenación o remición. Y si el
breve hiziere lo contrario, sea de ningún valor, y
que no se pueda estimar ni jusgar, por casso atrós
al delito que no merece pena de degradación actual y de muerte natural, y que si lo fuere no se
pueda remitir por compossición o pena pecuniaria. Y que para que el tribunal del breve tenga
jurisdicción, a demás de la qualidad de atrocidad, se requiere negligencia.
327r

dit dia XXX del mes de juny, com més llargament
en ditas relacions és de vèurer las quals són assí
cusidas y signadas de números CLXXI, CLXXII, CLXXIII, CLXXIIII, CLXXV, CLXXVI,
CLXXVII y CLXXVIII.
Dimars, a XVIII de juliol. En aquest dia no ha
vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
incertàs lo present dietari una súplica presentada per lo noble don Joseph de Cancer y de Pratsenjulià, advocat fiscal del General, junt ab sa
decretació y notificació, en la qual súplica incinua dit de Cancer que per cert impediment no
pot entrevenir en las deduccions del greuge de
número XI acerca la divisió de las càtredas de
philosofia, com més llargament de dita súplica
és de vèurer la qual és assí cusida y signada de
número CLXXIX.a
330r

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi dit secretari y scrivà major cusís en lo present dietari VIII relacions escritas mitgensant
jurament fetas, ço és, las sis per Joan Font, Jaume Crest, botiguers de telas, acerca un compte
donat per Joan Ros, botiguer, als XVI de juny
pròximpassat, per altre de Joan Antoja, també
botiguer donat als // 329v // XVII del mateix, per
altre de Francisco Estruch als XVI de dit mes de
juny, en altre de Jaume Claret als XIII del sobredit mes de juny, a dos de Jaume Ramaña, també
botiguer de telas, de XVI del mateix mes y las altras dos relacions, la una és feta per Gerònima
Montaner, viuda, acerca un compte donat per
Taresa Espelta, puntera, als XXX de juny pròximpassat y la altra per Getrudies Duxera, custorera, sobra un compte donat per Maria Galceran
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 325v i 326r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat de Cathalunya.
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En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del (General) cusís
en lo present dietari una súplica presentada per
part de Pau Maduxer, tauler del General de la
vila de Cardadeu, junt ab sa decretació y adnotació de íntima, en y ab la qual diu no haver
contrafet ab lo disposat ab lo capítol XIII del
nou redrés, com de dita súplica és de vèurer la
qual és assí cusida y signada de número
CLXXX.
Dimecres, a XIX de juliol MDCCII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich.
En aquest mateix dia Massià Duran y Joan
Boxó, corders de la present siutat, aquell anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes y magnífich racional del General y aquest per Dionís Riera, corder de la
present casa, per a visurar tres comptes de dit
Riera de oblata de XI del corrent mes han jurat a
Nostre Senyor Déu y a sos quatra sants Evangelis
per ells y altre de ells corporalment tocats, de
haver-se bé y llealment en la visura de dits
comptes.
En aquest mateix dia Joan Masjuan, abaxador,
ha prestat consemblant jurament de haver-se bé
y llealment en la visura de un compte donat per
Anton Fàbrega, abaxador de la present casa de
oblata de XIIII del present mes.
a. a continuació vuit relacions i dues súpliques transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1465.
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En aquest mateix dia los il·lustres y fidelísims senyors oÿdors militar y real a las onse horas de la
matinada, havent obtinguda hora per medi del
síndich del General y ab un cotxe de dos mulas,
anant lo síndich del General a la portaler y sens
ver-// 330v //guers, de part de sas senyorias han
aportat una embaxada en scrits a sa excel·lència
acerca el Tribunal de Contrafaccions, és a·ssaber, instada sa formació, a lo que és estat servit
respòndrer sa excel·lència que esta nit venia lo
regent y li entregaria dit paper, segons relació
ne ha fet a sas senyorias tornats que són estats
en concistori dits senyors oÿdors militar y real.
Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major de dit General cusís y continuàs en lo present dietari dit paper de embaxada, lo qual és así cusit y signat de número
CLXXXI. Segueix-se dit paper:
«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya, per
cumplir a la obligació de sos càrrechs invigilant
a la observansa de las generals constitucions y
lleys de est principat, en conformitat del que
disposan las constitucions o capítols XXXVI,
XXXVII y XXXVIII de las Corts últimament
per la magestat del rey nostre senyor, Déu lo
guarde, celebradas, han solicitat se posàs en
exequució lo Tribunal de Jutges de las Contrafaccions o Contraconstitucions ab dits capítols
eregit, havent fet repetidas instàncias per medi
del sýndic del General als noble regent la Real
Canselleria y ministres o doctors de la Real Audiència més antichs, que són designats jutges
predits, y axí mateix a las tres personas dels estaments eclesiàstich, militar y real, coniudices ab
dits capítols elegits fins a haver passat a requisicions en escrits y ab acte públich. A las quals
han significat dits ministres // 331r // reals, menos dit regent qui per sa ausència no és estat requirit, tenir enbaràs de jurar y exercir est càrrech sens orde de sa magestat o de vostra
excel·lència, com a son llochtinent general a
més de alguns reparos que concideran no estar
previnguts expressament en dits capítols y que
deurian allanar-se antes de la formació del dit
Tribunal, de la suspenció del qual se segueix notable prejudici a la cosa pública y universal desconsuelo a tot lo principat per no haver-i ahont
acudir per lo reparo judicial de las contrafaccions que actualment entén instar lo síndich del
General contra diversos officials reals y altres, y
axí mateix continuar las que estavan pendents
antes de la conclusió de la cort. Y ab la segura
confiansa de què la real intenció de sa magestat
y lo ànimo de vostra excel·lència són de afavorir
a est principat y que se observen ditas generals
a. l’original del paper intercalat entre els folis 330v-331r del
trienni 1701-1704.
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constitucions, y no sie en res fet prejudici a
aquellas en consideració de què és matèria molt
assentada la forma ab què los ministres de sa
magestat deuhen jurar en mà de vostra
excel·lència o de la persona a qui vostra
excel·lència se servís fer commissió y ohir la
sentència de exequució del ordinari ecclesiàstich, y que respecte dels coniudices apar deuran
jurar en mà del presidint en dit Tribunal havent
de ésser sens controvèrsia lo ministre més preheminent o antiquior dels tres, y que las demés
circunstàncias que se poden ocórrer han de restar fàcilment resoltas per las mateixas sis personas que compondran dit Tribunal després de
format aquell, regulant-las per la rahó y segons
lo que se observa y practica en semblants composts de personas per part de sa magestat y dels
brassos respectivament ele-// 331v //gidas, com
són los abilitadors de la cort aquella y los jutges
de greuges des de sa conclusió, suplican a vostra
excel·lència sie servit afavorir al principat manant als nobles don Narcís de Anglasell, don
Geroni de Magarola y don Pere de Amigant per
causa del noble regent la Real Cansellaria y a est
quant se troba present en Barcelona presten
sens dilació lo jurament y oygan sentència de
exequució y formen lo Tribunal designat disposat per ditas constitucions y capítols de cort
que·s rebran particular mercè.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís en
lo present dietari una súplica presentada per
part de Joseph Tarau y Francisco Lleonart, ciutedants honrats de Barcelona, taulers de Mataró, ab sa decretació y nota de íntima de dita súplica al peu de ella en y ab la qual representan
que no sia donat lloch a què hagen de restituhir
lo que se han retingut més de dos sous per lliura
entre tots del col·lectat en dita taula des del dia
XIIII de janer fins al primer de juny tots del corrent any, per tenir lloch lo disposat en lo capítol XIII del nou redrés sols del dia de la publicació, com en dita súplica és de vèurer la qual és
assí cusida y signada de número CLXXXII.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
insertàs en lo present dietari tres relacions mitgensant jurament fetas en escrits per Joseph
Aran y Joseph Rodrigues,a // 332r // courers de
la present ciutat, acerca tres comptes de Joseph
Ginestar, courer de la present casa, com de ditas
relacions és de vèurer que són assí cusidas y signadas de números CLXXXIII, CLXXXIIII y
CLXXXV.

a. a continuació dues súpliques i tres relacions transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1468.

lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
incertàs en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias per lo noble procurador fiscal de la visita del General, que actualment se
està fent, ab la qual demana que en virtut del capítol VIII del nou redrés en lo número tres podan sas senyorias girar diners al regent los
comptes en compte extreordinari dins los tres
mesos que tracta dit número tres. Y que, per
consegüent, se tornàs resposta dels diners se offerian, com de dita súplica més llargament és de
vèurer qu·és assí cusida ab sa decretació y tot
signat de número CLXXXVI.

En aquest mateix dia Mateu Gardelaa //333r // y
Jaume Oliver, godamasilers de la present ciutat,
a aquell anomenat per los il·lustres y fidelíssims
senyors oÿdors de comptes y magnífich racional
del General y aquest per Francesch Llimona,
godamasiler de la present casa, per a visurar dos
comptes de dit Llimona de oblata de XIIII del
present y corrent mes han jurat a Nostre Senyor
Déu y a sos quatra sants Evangelis per ells y altre
de ells, corporalment tocats en mà y poder de
mi secretari y scrivà major del General de haverse bé y llealment en la visura de dits comptes.

Dijous, a XX de juliol MDCCII. En aquest dia no
ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo molt il·lustre y
fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís en
lo present dietari una súplica presentada per
part de Jaume Oms, altre dels taulers del General de la vila de Granollers, junt ab la decretació
y nota al peu de ella posada de ésser intimada,
ab la qual súplica pretén dit Oms no haver contrafet al disposat ab lo capítol XIII del nou redrés, com de dita súplica més llargament és de
vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CLXXXIX.

En aquest mateix dia Joseph Regàs y Miquel
Delé, ferrers, de la present ciutat aquell anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors
de comptes y magnífich racional del General y
aquest per Jaume Olivó, ferrer de la present
casa, per a visurar dos comptes per dit Olivó donats de oblata de XI de juliol corrent han jurat a
Nostre Senyor Déu y a sos quatra sants Evangelis per ells y altre de ells corporalment tocats, en
mà y poder de mi secretari y scrivà major del
General, // 332v // de haver-se bé y llealment en
la visura de dits dos comptes.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
incertàs en lo present dietari una súplica presentada per Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la
Generalitat en lo present y corrent trienni, junt
ab sa decretació y nota de ésser estada presentada personalment a ell. Y és dita súplica acerca lo
disposat en lo capítol XXXXV de las ordinacions
manadas publicar per sas senyorias en lo corrent
trienni y en los números XV y XVI de aquell
acerca de oli, com més llargament de dita súplica és de vèurer la qual és assí cusida y signada de
número CLXXXVII.

En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Canser, donsell racional del General y present casa, ha entregat a sas senyorias un
codern signat de número IIII, en lo qual estan
continuats los debitors del General des de Salví
Torrent, calsater de Gerona, arrendador de la
bolla de Gerona del trienni MDCXVII, fins a Joan
Milà, abaxador ciutedà de Barcelona, arrendador de la bolla de Manresa y Cardona del trienni MDCXXXII. Y sas senyorias per medi de un verguer lo han enviat als senyors bilansers elegits
per la última cort general.
333v

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi dit secretari y scrivà major cusís en lo present dietari una súplica presentada per dit Pere
Ferrer sobre lo mateix assumpto, y en resposta
de la decretació per sas senyorias feta al peu de
altre per ell donada, que·s troba incertada en lo
present dietari als XIII del corrent, com més llargament de dita súplica és de vèurer la qual és
assí cusida y signada de número CLXXXVIII.
Divendres, a XXI de juliol MDCCII. En aquest
mateix dia no ha vingut ni assistit en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias
177

En aquest mateix dia lo síndich és anat de orde
de sas senyorias als il·lustres senyors visitadors
de la visita del General que actualment se està
fent en la present casa. Y ha aportat un recado
dels senyors visitadors en resposta de un paper
que per lo noble procurador fiscal de la dita visita als XIX del corrent mes fou posat en mà de sas
senyorias, y se troba cusit y incertat en lo present dietari dit dia, concistint en què sas senyorias per medi del síndich los enviavan còpia de
un vot fet per los noble y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General al peu de un paper de
recado en scrits per dits senyors visitadors a sas
senyorias també enviat, lo que se troba en lo llibre de Deliberacions del corrent trienni en dit
dia XIX, participant a dits senyors visitadors
a. a continuació tres súpliques transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1470.
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com sas senyorias los havia deliberat per compte
de correu y menut dos-centas lliuras barcelonesas del que dits senyors visitadors han fet particular estimació.

tat en dita iglésia de las Arrepentidas per dita
rahó, y se adverteix que en las finestras de las casas quant passava dita professó a·y havia colgaduras.

En aquest mateix dia ab professó és estat aportat lo sanctíssim sagrament a l’altar, que per
sempre sie alabat, des de la iglésia parroquial de
Nostra Senyora del Pi de la present ciutat a la
iglésia nova de las Arrepentidas que està junt ab
sa casa en lo carrer de Sant Pau de dita present
ciutat, per a què conste en tot temps de esta
funcció de orde de sas senyorias jo lo secretari y
scrivà major del General escrich la relació següent: dexat a part lo dia de ahir se féu la passada de la // 334r // professó per los carrers del Pi,
devant la font de Santa Anna, Plassa Nova, per
devant de la present casa, Bocaria y carrer de
Sant Pau, en dita passada, com dita casa és de la
ciutat y se troba construhida dins la parròquia
del Pi, anavan totas las trompetas de la ciutat y
sos timbalers ab sas cotas, los cavalls cotoners,
lo bou, drach, brívia y gegants de la ciutat, mulasse dels parayres, gegants, gegantons y mulassa del Pi, a las sis horas de la tarda ha participat
dita professó, havent precehit que trobant-se la
iglésia del Pi colgada y il·luminada de molt llum
axí en lo altar major com y també en los tres salamons a las tres horas de la tarda se ha descubert lo santíssim sagrament, posat en un verigle
petit, per poder-se portar en las mans y en la
mesa del altar major. Després han anat en dita
iglésia los excel·lentíssims senyors consellers de
la present ciutat y se han assentat en lo presbiteri, a la part del evangeli, ab banchs colxats de vellut carmesí, primerament en dita professó anavan los dits cavalls cotoners, bou, gegants,
mulassas, drach y brívia y timbalers, després los
ganferons de dita parròquia, després totas las
banderas que van a la profesó del Corpus de
dita iglésia del Pi, després dits trompaters, després las creus del Pi, de sant Agustí y de santa
Mònica, després los religiosos de Santa Mònica,
després los de Sant Agustí, després la comunitat
de preveres del Pi, uns y altres ab ciris a las
mans; entremig dels religiosos monichs y agustins anava un tabernagle ab la imatge de santa
Madalena ricament // 334v // vestida; entre los
capellans anava la àguila ab los manestrils ab cotas, la capella del Pi, moltas atxas, los ciegos ab
las mateixas cotas de la ciutat, y desota lo mateix
tàlem de la ciutat que aportavan dits senyors
consellers; anava lo santíssim que aportava en
las mans lo rector del Pi ab diaca y subdiaca y
gremial ab sos esculanets que aportavan candaleros de plata; y últimament se seguian ab atxas
los obrers y demés administradors de dita iglésia
del Pi. És estat un dia molt alegre en esta ciutat
y lo concurs innumerable. Demà y los altres dos
dies següents se faran festas ab molta solempni-

Dissapte, a XXII de juliol MDCCII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
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En aquest mateix dia per los administradors de
la casa de las Repenedidas de la present ciutat
són estats convidats sas senyorias per lo dia de
demà al offici se celebrarà junt ab molta festivitat en la iglésia de // 335r // dita casa per ocasió
de haver-se aportat a ella la reserva. Y per lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich
és estat respost en veu de sos companys que ab
molt gust acistiria a eixa lo concistori.
Diumenge, als XXIII de juliol MDCCII. En aquest
dia a las deu horas del matí sas senyorias, absent
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, concistorialment ab los verguers ab massas
altas y mestre de serimònias acompanyats dels
nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, secretari y racional ab cotxes, ço és, sas senyorias
ab un de quatra mulas, devant los verguers ab
un de dos y immediadament al de sas senyorias
anavan dits officials ab un cotxe també de dos
mulas, y antes de dits cotxes un alguasil ordinari, són anats a la iglésia de las Repenedidas de la
present ciutat a ohir lo offici per lo qual foren
convidats lo dia de ahir. Y arribat allí són estats
rebuts y cumplimentats per los administradors
de dita casa acompanyant-los fins al presbiteri a
hont, per estar lo santíssim patent, han estat assentats a banchs colxats de vellut carmesí ab catifa als peus a la part del evangeli, és a saber, primer lo senyor diputat eclesiàstich, després lo
militar y després lo real, després lo oÿdor militar
y últimament lo oÿdor real a son costat donantli la mà dreta los assessors, després lo advocat
fiscal, després lo secretari y últimament dit racional, lo mestre de serimònias ab los tres verguers de seguida estava assentat a las espatllas de
senyorias. Ha dit lo offici lo rector de la iglésia
//335v // parroquial del Pi de la present ciutat. Y
acabat aquell són estats acompanyats sas senyorias des de dit presbiteri fins al cotxe per los mateixos administradors.
Dilluns, a XXIIII de juliol MDCCII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich.
En aquest mateix dia Joseph Fortuny, menor, y
Joan Tudó, fusters de la present ciutat, aquell
anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors

oÿdors de comptes y magnífich racional del General y aquest per Joan Aldabó, fuster de la present casa, per a visurar tres comptes per ell donats de oblata de XVII del present y corrent mes,
han jurat a Nostre Senyor Déu y a sos quatre
sants Evangelis per ells y altre de ells corporalment tocats en mà y poder de mi secretari y
scrivà major del General, de haver-se bé y llealment en la visura de dits tres comptes.
En aquest mateix dia Francisco Reig y Joseph
Abadal, adroguers de la present ciutat, han
prestat consemblant jurament de haver-se bé y
llealment en la visura de un compte donat per
Joseph Pujol, adroguer de la present casa als XIX
del present y corrent mes.a
336r

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias lo magnífich doctor misser Rafel
Llampillas y Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació
que, havent anat ha aportar un recado lo dia
present de orde de sas senyorias a sa excel·lència
per a què fos servit manar posar en exequució
ab la dilació més breu lo Tribunal de las Contrafaccions, atès se troba ja en la present ciutat lo
noble regent la Real Cansellaria, ha respost que
ja havia donat a dit noble regent en scrits lo
orde de sa magestat, que Déu guarde, acerca de
dita matèria.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
cusís y incertàs en lo present dietari una súplica
a sas senyorias presentada per part de la fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa junt ab sa decretació y notas al peu de ella continuadas, pretenent dita ciutat que certas vendas y cridas
manadas publicar per lo consell de la Batllia General seria contrafacció, com més llargament de
dita súplica és de vèurer la qual és assí cusida y
signada de número CLXXXX.

Dimars, a XXV de juliol MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà
major del General cusís y incertàs en lo present
dietari una declaració de dupta lo dia present
feta, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, junt ab los magnífichs assessors ordinaris del General, a favor del arrendatari dels
drets del General lo present y corrent trienni,
concistint que los taulers del General que vuy
són y per avant seran y a saber de Perpinyà, Gerona y demés anomenats en lo capítol LXXXVIII del redrés del MDLXXXXIX, se degan acontentar sols del salari cert sens exegir-ne més,
com més llargament de dita declaració de dupte
és de vèurer la qual és assí cusida y signada de
número CLXXXXIIII.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís en
lo present dietari còpias, és a saber, de una deliberació per sas senyorias feta als XIIII del corrent
acerca consultar lo fet del nou Tribunal de Contrafaccions disposat per la última cort general
ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y de una carta escrita per lo il·lustre
marquès del Palau, secretari del Consell Supremo de Aragó, per los negocis de Cathalunya a
sa excel·lència, so-a // 337r // bra lo assumpto de
dit Tribunal de Contrafaccions, y que sie continuada en lo present dietari una relació en escrits
feta per dits assessors y advocat fiscal acerca dita
matèria, y ab la qual són de vot y parer que sas
senyorias per dit fet ajúntian personas dels tres
estaments, com més llargament de ditas còpias y
vot és de vèurer que són assí cusidas y signadas
de lletra B y dit vot del thenor següent. Segueix-se dit vot:

En aquest mateix dia també han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major cusís y incertàs en lo present dietari tres relacions en escrits mitgensant jurament fetas, és a saber, una
per Joan Masjuan, abaxador, acerca un compte
donat per Anton Fàbrega, abaxador de la present casa, de oblata de XIIII del corrent, y las altras dos per Matheu Gardela y Jaume Oliver,
godamacilers, de la present ciutat en orde de
dos comptes donats per Francesch Llimona, axí
mateix godamaciler, com de ditas rela–
// 336v // cions més llargament és de vèurer las
quals són assí cusidas y signadas de números
CLXXXXI, CLXXXXII y CLXXXXIII.

«Jesús, Maria, Joseph. En lo fet consultat per lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya als assessors y advocat fiscal de dit
General ab deliberació de catorse del corrent en
y acerca del que podan y deuhan sas senyorias
fidelíssimas obrar en lo fet mencionat en dita
deliberació; vista la dita deliberació, vista la còpia en dita deliberació mencionada y lo demés
se devia vèurer. Attès que la matèria subjecta és
de si tant grave y de tanta conseqüència y arduhitat enclohent tants punts econòmichs y polítichs que resultan de las circunstàncias que han
concorregut, en los quals casos és de estil lo
pèndrer vostra senyoria fidelíssima consell y parer de las personas dels tres estaments per vostra
senyoria fidelíssima convocadas, que vulgarment se diu Novena, Divuytena, etcètera. Per
tant y altrament són de vot y parer que vostra

a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1474.

a. a continuació tres relacions, una declaració i una carta
transcrites a l’Apèndix 1, pàg. 1476.
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senyoria fidelíssima, ans de pèndrer positiva resolució sobre dit fet, prenga consell y parer de
ditas personas per medi de Novena, Divuytena,
etcètera, convidadas per a segurar lo major acert
e inseguir lo inventariat estil, y axís ho // 337v //
senten. Barcelona, y juliol XVII de MDCCII. De
Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Canser, fiscalis
Generalis Cathaloniae advocatus.»
Dimecres, a XXVI de juliol MDCCII. En aquest dia
a las sinch horas de la tarda los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors militar y real de part de sas
senyorias ab los tres verguers ab massas altas són
anats a donar la benvinguda al excel·lentíssim
senyor marquès de Laganés, grande de Espanya.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias lo magnífich doctor misser Rafel
Llampillas y Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa, ha fet relació de
com havent-se conferit de orde de sas senyorias
ab lo noble don Miquel de Calderó, regent la
Real Cansellaria, y participant-li que sa
excel·lència havia respost a un recado ab què se
li instava la execució del Tribunal de Contrafaccions que ja havia entregat en escrits al dit regent lo orde de sa magestat, que Déu guarde,
que estimarian sas senyorias fos servit prestar lo
jurament y fer lo demés que convingués per a
posar en execució lo dit Tribunal. Ha respost
que demà prenia la purga y que después demà
havia de reposar, y que passats dits dos dias executarian ab puntualitat lo que sas senyorias li expressaven.
338r

En aquest mateix dia, havent precehit que per
lo noble procurador fiscal de la visita del General que actualment se està fent en la present casa
se ha demanat a sas senyorias, de part dels tres
il·lustres senyors visitadors de dita visita, fossen
servits ordenar que la sala dels Reys de la present casa estigués disposada per a què poguessen fer publicar diferents sentèncias de quarelas,
en dita sala dels Reys han fet publicar differents
sentèncias de causa de suplicació de las quarelas
en dita visita fulminadas. Y lo serimonial se ha
observat com és de vèurer en lo present dietari
als nou del present y corrent mes.

molt il·lustre y reverendíssim senyor don Miquel de Taverner y Rubí, bisbe de Gerona, actual canseller, per anar a residir a sa iglésia, essent axís que quant fou elegit canseller y bisbe
no fou cumplimentat de sas senyorias per estilar-se no fer-o, y fonch cumplimentat com lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor patriarca de
las Índias quant vingué ha despedir-se de sas senyorias als XIX de nohembre MDCCI, conforme
és de vèurer en lo dietari corrent en dita jornada.
En aquest mateix dia Joseph Alamany y Davit
Madam, vidriers de la present ciutat, aquell
anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors de // 338v // comptes y magnífich racional del General y aquest anomenat per Joseph
Partegàs, vidrier de la present casa, per visurar
dos comptes per dit Partegàs donats als XVII de
juliol corrent. Y han jurat a Nostre Senyor Déu
y a sos quatra sants Evangelis per ells y altre de
ells corporalment tocats de haver-se bé y llealment en la visura de dits comptes.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís en
lo present dietari una relació en escrits mitgensant jurament fet per Francisco Reig y Joseph
Abadal, adroguers de la present ciutat, acerca
un compte donat per Joseph Pujol, adroguer de
la present casa, als XIX del present y corrent mes,
la qual és assí cusida y signada de número
CLXXXXV.
Divendres, a XXVIII de juliol MDCCII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General cusís en lo present dietari una relació en scrits mitgensant jurament
feta per Joseph Fortuny y Joan Todó, fusters de
la present ciutat, acerca tres comptes donats per
Joan Aldabó, fuster de la present casa, com de
dita relació és de vèurer la qual és assí cusida y
signada de número CLXXXXVI.

Dijous, a XXVI de juliol MDCCII. En aquest no ha
vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor eclesiàstich.

En aquest mateix dia Joseph Texidor y Jaume
Súria, estampers de la present ciutat, aquell
anomenat per sas senyorias en experta // 339r //
y aquest per Rafel Figueró, estamper de la present casa, per lo mateix effecte sobre un compte
de dit Figueró, han jurat a Nostre Senyor Déu y
a sos quatra sants Evangelis per ells y altre de
ells corporalment tocats en mà y poder de sas
senyorias de haver-se bé y llealment en la visura
de dit compte. Y poch aprés han posat en mà de
sas senyorias una relació mitgensant jurament
en escrits feta sobre dit compte.

En aquest mateix dia a las XI horas del matí, havent obtinguda hora per medi de un sacerdot
de la família, se és despedit de sas senyorias lo

a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1479.
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Dissapta, a XXVIIII de juliol MDCCII. En aquest
dia constituhit personalment en lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori de sas senyorias lo magnífich doctor misser Rafel Llampillas y Prous, subrogat en lo offici de síndich del General y present casa ha fet relació de com havent-se
conferit de orde de sas senyorias lo dia present
ab lo noble don Miquel de Calderó, regent la
Real Cansellaria, y participant-li que fos servit,
attès ja havian passat los dos dies que havia referit dimecres passat prestar lo jurament y fer lo
demés que convingués per a posar en execució
lo Tribunal de Contrafaccions ha respost que
no podia tornar resposta, per quant a·y havia
decret de la reyna nostra senyora sobre est fet,
lo qual creya que prest se entregaria a sas senyorias.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat real és estat servit proposar en
concistori, absents los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y militar, que en
concideració de ésser lo fet consultat als nobles
y magnífichs assessors y advocat fiscal acerca la
dependència del judici de contrafaccions, est fet
molt // 339v // grave a què sempre ha costumat
lo il·lustre y fidelíssim concistori pèndrer lo
consell dels assessors y advocat fiscal en casos
graves per ésser las personas destinadas per la
cort, en atenció de haver dits nobles assessors y
advocat fiscal haconsellat al il·lustre y fidelíssim
concistori que podia y devia passar ha juntar
Novena, com en aquell està més llargament expressat, lo qual fonch llegit, per ço se adverteix
al vot y parer de dits assessors y advocat fiscal.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
diu que per ara no entén votar sobra esta matèria per faltar-li los daltdits dos senyors concistorials; lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar
diu que no proposa acerca la matèria daltdita
son parer per ocasió de faltar-li dits dos senyors
concistorials; lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real diu lo mateix que lo senyor oÿdor eclesiàstich. Tots los quals quatra senyors concistorials han ordenat a mi don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y scrivà major del General,
notàs en lo present dietari lo dalt referit.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors don Joseph de Amigant y doctor misser Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà
honrat de Barcelona, han aportat una embaxada
de part de sas senyorias al molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Gerona, con–
// 340r // cistint que en atenció de haver-se despedit sa senyoria del molt il·lustre y fidelíssim
concistori lo dia XXVII del corrent, sas senyorias
per medi d’esta enbaxada lo cumplimentavan,
podent-se assigurar que sempre encontraria
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molt gustós al concistori per a dedicar-se en tot
lo que fos del major agrado de sas senyorias, del
que ha fet dit senyor bisbe particular estimació.
Diumenge, a XXX de juliol MDCCII. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias per affers y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una carta escrita
per la reyna nostra senyora de data de XV del corrent per lo Consell Supremo de Aragó, junt ab
còpia de un real decret firmat per lo il·lustre
marquès de Palàssio, secretari de dit Consell Supremo de Aragó, per los negocis de Cathalunya,
en y ab la qual real carta és servida participar a
sas senyorias de com havent arribat ab felicitat a
Madrit y trobant-se lo rey hausent en Itàlia havia resolt fiar de son cuydado el que entenga en
lo govern de estos regnes, en la conformitat que
entendrian per còpia de dit real decret, com més
llargament de ditas real carta y còpia de dit real
decret és de vèurer, tot lo que és assí cusit y signat de números CLXXXXVII y CLXXXXVIII y
del thenor següent. // 340v // Segueix-se dita
real carta:
«Laa reyna governadora. Illustres y fidelíssimos
diputados, haviendo llegado con felicidad a este
corte y hallándose el rey ausente en Italia, ha resuelto fiar a mi cuydado el que entienda con el govierno de estos reynos en la conformidad que entenderéys por la copia de su real decreto que se os
remite firmada de mi infrascrito secretario, de
que he querido avisaros para que hos alléys con esta
noticia y la del deseo que me aciste de atender con
el mayor desuelo a todo lo que pudiere conducir a
la major satisfacción de los vassallos de esse principado de Cathaluña. Y no dudando que por vuestra parte contribuiréys al mismo fiel en lo que os
tocare para que en todo se obedesca y cumpla la volundad del rey y mia, me ha perecido expressarooslo assí, y que de ella me daré por muy servida.
Dada en Madrid, a XV de julio MDCCII. Yo, la
reyna. Marchio del Palacio, secretarius. Vidit
marchio de Serdañola. Vidit Joan de la Torra, regens. Vidit Lopes, regens. Vidit Coloma, regens.»
Segueix-se dita còpia de decret:
«Enb conseqüencia de lo que resolví y previne al
concejo en decreto desde Barcelona de V de abril
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 339v340r del trienni 1701-1704.
b. l’original de la còpia del reial decret intercalat entre els folis 339v-340r del trienni 1701-1704.
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próximo passado, quanto a la forma en que
//341r // havía de quedar el govierno de España a
cargo del cardenal arçobispo de Toledo durante el
tiempo que la reyna llegava a Madrid, y yo determinava que allí ha de tener de mayor autoridad
su real persona, y conciderando pueda hallarse ya
inmediate a prosseguir su viage desde Zaragoza,
y que es bien que desde luego que entre en Madrid
logren mis reynos y vassallos el consuelo de verse
governados por la reyna, he fiado a su atento y
prudente cuydado el que entienda en el govierno
de los importantes reynos de las Espanyas. Y para
que tan conciderable obligación sea menos embarazosa a la reyna y halle para las resoluciones más
acertada immediatas las experiencias de principales ministros de la corona y próximo su consejo,
he resuelto en conseqüencia tambien de lo que expressa en decreto de dos de febrero de este año a
mis Consejos de Estado y Castilla, formar una
junta la qual mando se conponga del cardenal
arçobispo de Toledo de mi Consejo de Estado, ya
dos vezes governador de España, y al presente con
orden mia entiende en el mismo encargo de fray
don Manuel Arias, electo arçobispo de Sevilla, de
mi Consejo de Estado y governador de Castilla, el
duque de Montalto, mi gentilhombre de cámara
de mi Consejo de Estado y presidente del de Aragón, que ambos fueron otra ves governadores de
España; el marqués de Mansera, gentilhombre de
mi cámara de mi Consejo de Estado y presidente
del de Italia; el conde de Montarrey, gentilhombre de mi cámara de mi Consejo de Estado y presidente del de Flandes; el duque de Medinaseli,
gentilhombre de mi cámara de mi Consejo de Estado y presidente del de Indias; y el //341v // marqués de Villafranca, gentilhombre de mi cámara
y mi mayordomo mayor de mi Consejo de Estado;
a todos los quales que es mi ánimo concurran
como consejeros de estado, pues la calidad de presidentes en los que lo son la he contendido solo porque les acisten las noticias de los negocios y provincias de sus consejos, doy amplia facultad y poder
para que juntos con la reyna puedan tratar, conferir y votar todos los negocios assí de officio como
de partes, resolviendo y determinando sobre las
consultas e instancias de las partes, reservando lo
que tocare aprovasiones en lo militar y político,
todo lo qual quiero que se me remita por la misma
junta con su paracer para que yo tome resolución,
por lo eclesiástico todos los arsobispados, obispados
y penciones; por lo militar todos los virreynatos,
capitanías generales, goviernos de plassas, empleos
de maestres de campo generales de la cavallaría y
artillaría. Y por lo político las plazas del Consejo
de Castilla y las consultas que acordaren los tribunales se executaran ablando conmigo como
hasta aquí y las resoluciones en vista de ellas se
acordaren en la junta se pondran por el secretario que fuera de ella, y las señalare solamente la
reyna, como tambien los decretos decisivos y los que
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se executaren por resoluciones de consultas y los
despachos de officio y parte de todos los tribunales
los firmará la reyna; y en el formulario de ellos se
observará poner en el dictado después del
// 342r // mio la reyna governadora; y en la refrendata de los que hubiere de firmar la reyna
pondrán los secretarios por mandado de su magestad; y los pliegos de consultas y despachos se intitularán con sobrescrito para mi y se entregaran
en la secretaría del despacho para que de allí se
lleven cerrados a la junta y se habrán en ellas; y es
mi volundad que todos los negocios assí de officio
como de parte se vean en la junta y confieran con
los ministros que se hallaren en ella con la reyna,
que alomenos han de ser dos y las resoluciones se
acordarán por el paracer de la major parte y resolución y a las que se tomare y decretos que se executaren es mi volundad se de el más prompto y devido cumplimiento, como si yo mismo lo resolviesse y
ordenasse y los papeles de oficio que escriviere el secretario de la junta han de ser con la expressión
de que los executa de orden de la reyna, y para que
sirva de secretario de esta junta nombro a don
Manuel Vadillo y Velasco, mi secretario del Consejo de Italia, que sirva las ausencias y enfermedades de mi secretario de estado y del despacho. Y
actualmente con orden mia asiste al cardenal en
las dependencias del govierno que puse a su cargo,
y en ausencia y impedimiento del dicho don Manuel entre el secretario de estado más antiguo y en
defecto de este el secretario de estado su companyero, y mando que en esta junta se tenga todos los
días por la mañana aunque sean feriados para
que no cesse el curso de los negocios ni se detengan
los interesses de las partes, se– // 342v // ñalándose
la ora para entrar en ella según los tiempos y la
volundad de la reyna, dándose lugar para que los
que fueren presidentes de los consejos puedan concurrir a ellos alomenos por espacio de dos oras, y
que la reyna tubiere por conbeniente se tenga alguna junta extraordinaria se convocaran con su
orden. Y si la reyna no pudiera concurrir en la
junta por algún motivo se le dará qüenta de los
negocios que en ella se hubieren acordado y tomare su paracer el secretario de la junta para que según el de su magestad queden resueltos. Y es mi
volundad que esta junta se tengan en una de las
piezas del palacio la que señalare la reyna, fiando
de los muchos que dejo nombrados atenderan con
su mayor desuelo al servicio de Dios y el mio, a las
más respectuosa veneración de la reyna, al bien de
todos mis reynos y mayor satisfacción de mis vassallos que no carecerían de mi presencia y mi govierno sino conciderasse el que les dejó en la reyna,
y en tan grandes çelosos exprimentados y amantes
ministros tendrasse entendido en el Consejo de
Aragón para su observancia en la parte que la tocare. Al marqués de Palacio. En Nápoles, a XIII
de mayo MDCCII. Al duque de Montalto.»
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En aquest mateix dia per lo noble procurador
fiscal de la visita del General que actualment se
està fent en la present casa, se ha presentat a sas
senyorias una súplica de orde dels senyors visitadors de dita visita en y ab lo qual lo scrivà major
de dita visita pretén se li done alguna satisfació
per rahó de sos treballs, la qual encontinent és
estada comesa per sas senyorias als nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa.
Dilluns, a XXXI de juliol MDCCII. En aquest dia
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
per ser lo últim mes és devallat a la casa del General y bolla de la present ciutat, junt ab mi secretari y scrivà major y magnífich racional, y se
és conferit en lo aposento a hont fa sa contínua
residència lo receptor dels fraus a fi de continuar-se en inventari los fraus apresos en lo present y corrent mes, y los que se han trobat són
los infrascrits y següents: primo, als I aprehenció feta a una dona incògnita trobada en lo carrer del Pi de set trossos de satins de tir quiscun
tres palms y tres quarts. Ítem, als XIII aprehenció feta a Joan Larges, sastre trobat en los
clàustros més alts del convent de Nostra Senyora de la Mercè, de dotse canas quatra palms
de tafatà vert foraster ab flors blancas. Ítem, als
XX aprehenció feta en lo moll de la present ciutat en la barca anomenada Santa Llúcia, patronejada per lo patró Honoratge Jalabert, de coranta-sis canas, quatra palms, // 343v // tela
blanca cura ab dos trossos. Ítem, als XXI aprehenció feta en casa Jacinto Cantarell, tintorer:
primo, vuyt canas lavilla negra de V palms
amplària; ítem, tres palms y mitg de panyo color de grana. Ítem, als XXII aprehenció feta en
casa Gregori Puig y Molas, tintorer, devant de
Sant Pera de XXV canas estamenya color platejat. Ítem, als XXIIII aprehenció feta en casa
Pau Bertran, negociant, devant al padró de un
manto de estam negra. Ítem, als XXVIII aprehenció feta en casa de Joan Bandanent, sastre al
carrer Ampla: primo, VI canas tres palms espulins de seda ab flors de seda; ítem tretse canas
tafatà viat foraster de quatra palms de ampla.
En quant a denunciació feta en la present casa
de la Deputació: primo, als XI aprehenció feta a
Joan Cayró, major, y Joan Cayró, menor, francesos de sexanta-quatra dobles en or y una dobla en plata.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari un
real despaig en deguda forma de Real Cansellaria del present principat, despedit de data de
XXIX del corrent, lo qual real despaig per lo noble don Joan Baptista de Aloy, escrivà de manament y secretari de la província, és estat posat en
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mà dea // 344r // sas senyorias, havent-se acentat ab cadira de vaqueta de moscòvia a la part
dreta del docer en la sala del concistori, lo qual
real despaig enclou en si un real decret de la reyna nostra senyora de data de XV del mateix dirigit a sa excel·lència y en deguda forma de Real
Cansellaria del Consell Supremo de Aragó despedit, en y ab lo qual real decret és servida sa
magestat ordenar-li demane la forma a sas senyorias per a què se establesca lo Tribunal de
Contrafaccions, ab lo qual real despaig mana sa
excel·lència a sas senyorias donen la providència
convenient a son contengut, com més llargament de dit real despaig de Cansellaria és de
vèurer lo qual és assí cusit y signat de número
CXCIX.
En aquest mateix dia a las X horas del matí lo
excel·lentíssim senyor marquès de Laganès,
grande de Espanya, ha tornat la visita a sas senyorias que li fonch feta de part del concistori
als XXVI del present y se és despedit de sas senyorias.
En aquest mateix dia en la present casa a las
quatra horas de la tarda hi ha agut opposició per
vaca unas de las cotas grossas per a encantar y
subastar los drets de la Generalitat y altres cosas.
Y altrament per fer las cridas que se offereixen
en dita casa, la qual cota grossa vaca per mort de
Francisco Valada y entre altres dels que se han
opposat se ha trobat ésser més idòneo y hàbil de
tocar, Pera Ribera, qui tenia cota sensilla, segons relació feta a sas senyorias per los dos cabos mestres, és a saber, dels manestrils y trompetas de la present casa.
En aquest mateix dia, per las sinch horas de la
tarda han menat sas senyorias convidar //344v //
una Divuytena de personas dels tres estaments
per medi dels verguers de la present lata, és a saber, per lo estament eclesiàstich: doctor Rafel
de Pinyana y Galvany, hospitaler, pabordre y canonge de la santa iglésia de Tortosa; lo doctor
Joseph de Ciurana, canonge de la santa iglésia
de Gerona; lo doctor Joseph Romaguera, canonge de la santa iglésia de Barcelona; lo doctor
Jaume Alòs, canonge de la santa iglésia de Lleyda; don Joseph de Amigant, també canonge de
Barcelona, qui no és vingut per ocupacions precisas; fra don Joseph Despalau, paborde del Panadès. Per lo estament militar los senyors, don
Francisco de Junyent y Marimon, qui no ha assistit també per ocupacions precisas; don Francisco de Sans y Puig; don Lluís de Soler y Paguera; don Bernat de Gaver y Fluvià; Balthesar
de Riba; don Francisco de Sayol y Quartaroni.
a. a continuació un reial despatx transcrit a l’Apèndix 1,
pàg. 1480.
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Per lo estament real los senyors, doctor Onofre
Monsalvo; Joan Llinàs, qui no ha pogut acistir
per ser fora ciutat; doctor misser Salvador Massanés de Ribera; doctor misser Esteva Serra y
Vileta; doctor misser Ramon Vilana Perlas;
// 345r // Balthesar de Barrera. A la qual Divuytena de personas dels tres estaments congregada
en la sala del concistori, observant-se lo mateix
serimonial que és de vèurer en lo present dietari
als XV y XXVII de mars del corrent any, per lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
en veu de sos companys, és estada feta la proposició següent:

cions a rahó de sexanta-lliuras per full, ab sinquanta-sinch lliuras de axaus per una vegada
tantsolament.
En aquest mateix dia, axí mateix dit Iglésias ha
fet relació a sas senyorias de com a mitjas ditas,
si havia trobat ditas sinquanta-y-sinch lliuras per
full dels quatra mil que importarà dit tomo, restant a pagar a la casa per cada full sinquanta-set
lliuras, deu sous.a
346r

«Molt il·lustre senyor. Ab real despaig de Cansellaria, que·s dóna a vostra senyoria per proposició, sa excel·lència diu y mana al concistori
done providència al contengut en un real decret
que en si enclou dit real despaig de Cansellaria,
lo qual real decret és de la reyna nostra senyora
de data de XXV de juliol del corrent any, en y ab
lo qual real decret dirigit a sa excel·lència és servida sa magestat insinuar-li que, essent necessari
per a formar-se lo Tribunal de Contrafaccions
de est principat que lo concistori propose la forma li encarrega la demane a est fi al dit concistori, y que li done compte de lo que resultarà perquè ho vol tenir entès. Y com esta matèria sia de
la gravedat que·s deixe conciderar y sebrà vostra
senyoria molt ben compèndrer, per ço lo concistori ho posa en la gran concideració de vostra
senyoria, restant afiansat que ab la acertada censura y consell de vostra senyoria restarà ab lo desempenyo de pèndrer aquella resolució que sia
del servey de ambas magestats y del major benefici públich del principat. E la dita molt il·lustre
Divuytena, ohida la sobradita proposició, tots
unànimes y conformes, han acordad premeditar
la sobredita dependència // 345v // antes de
aconsellar a sas senyorias lo fahedor per ser de la
arduhitat tant grave.»
Dimars, a I de agost MDCCII. En aquest dia
constituhit personalment en lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias Joseph
Iglésias, corredor de coll, jurat y ministre del
General, ha fet relació de com havent encantat y
subastat differents y molts dias la impressió de
quatra mil tomos de totas las constitucions sobra ella, ha trobat las ditas següents: primo, setanta-nou lliuras, nou sous per quiscun full per
lo espay de un any; ítem, vuytanta lliuras per
quiscun full per espay de onse mesos; ítem, setanta-vuyt lliuras per quiscun full per espay de
deu mesos; ítem y finalment, setanta-lliuras per
quiscun full per dit temps.
En aquest mateix dia dit Iglésias ha fet relació a
sas senyorias de com estava acceptada la dita de
imprimir-se dits quatra mil tomos de constitu184

En aquest mateix dia, finalment dit Iglésias ha
fet relació de com a mitjas ditas sobre dita impressió se ha trobat dita de sinquanta-tres lliuras
per ful, axí que resta a pagar a la casa per full sinquanta-sis lliuras, deu sous.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís en
lo present dietari una súplica presentada per
Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la Generalitat en lo present y corrent trienni, junt ab sa
decretació y nota, y dita súplica és acerca una
decretació intimada a dit Pere Ferrer feta a una
súplica per ell presentada als XX de juliol passat
acerca de oli, com més llargament de dita súplica és de vèurer que és assí cusida y signada de
número CC.
En aquest mateix se ha comensat y se continuarà per lo espay de XVII dies contínuos que
vindrà a ser dos novenaris, del que no se farà altra nota en lo present dietari sinó que·y hagués
novedat, en la capella petita de Sant Jordi de la
present casa, ha selebrar setse missas resadas de
caritat, sis sous quiscuna, estant en lo altar de
aquella una de las relíquias del gloriós invicte
cavaller y màrtir sant Jordi, patró de aquest
principat, cremant contínuament quatra siris de
mitja lliura de sera blanca mentres duran acistint
un sacerdot per ajudar ditas missas donant-li
una lliura quatra sous de limosna per cada dia,
acistint sas senyorias fent concistori ha ohir una
missa, las quals rogativas se fan y faran ha fi de
implorar de la divina clemència, felices successos // 346v // a sa magestat, que Déu guarde,
trobant-se a campanya en major bé y glòria de
esta monarquia y inseguint lo deliberat lo die de
ahir.
Dimecres, a II de agost MDCCII. En aquest dia
als dos quarts de las deu horas del matí és estat
combregat per viàtich lo il·lustre y fidelíssim senyor don Jaume de Eva y Malla per haver-se ferit lo dia de ahir a migdia, y per haviat de dit
combregar-lo al magnífich regent los comptes
de orde de sas senyorias ha enviat dotse atxas de
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1480.

sera blanca ab las armas del General, satisfent-se
als qui las aportavan, emperò no ha restat lo refús a la iglésia. Y per quant lo combregar-se per
viàtich a dit senyor oÿdor militar és estada la
causa lo sobradit accident, no ha permès est poder-se ajuntar lo concistori y, per consegüent,
acistirà dita funcció del combregar com devia,
inseguint-se lo exemplar del dietari trienni
MDCLVIIII en foli XXXIX, y se nota que fins tornarà en concistori o bé succehesca altra novedat
no se’n farà altra apuntament.
En aquest mateix dia a las V horas de la tarda los
senyors don Francesch Nicolau de Santjoan y
Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, han aportat una embaxada a sas senyorias lo ceremonial se trobarà en lo llibre de Mestre de Serimònias de part del molt il·lustre y
fidelíssim bras militar, y han entregat una deliberació feta per dit bras militar als XXXI de juliol
passat, contenint que sia dada facultat y poder
als senyors protector y altres per tots los dependents convenients per la prompta execució de la
observansa de la constitució del dret de la nova
ampra, coma // 347r // de los demés que·s retarde, y de paraula que dit bras militar tenia algun
sentiment de què, havent-se requestat a son
protector per la formació del Tribunal. Al que
és estat respost per sas senyorias que ho premeditarian y que·s estimavan a dit bras lo favor de
participar-los dita deliberació, y que sas senyorias també se trobavan ab una súplica de differents interessats en la rehunió de dit dret de la
nova ampra, y que per sa part procurarian
acumplir a sa obligació tant en eix fet com en
qualsevol altre, y que per la formació del nou
Tribunal de Contrafaccions y demés tenian
congregada una Divuytena, y que sinó se havia
passat a la requisició de dit regent era per haver
esperansat tot tindria bon succés a fins al nou
decret que·s troba cusit en lo present dietari dilluns passat. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del General
cusís en lo present dietari dita deliberació la
qual és assí cusida y signada de número CCI.
En aquest mateix dia a mi secretari y scrivà major del General han ordenat sas senyorias cusís
en lo present dietari una súplica presentada per
part dels administradors del col·legi de Sant Sever y altres, ab la qual suplican sian servits sas senyorias disposar la més puntual execució y observansa del capítol XVII fet en la última Cort
general, ab lo qual se disposà la rehunió al General del dret vulgarment dit de la nova ampra,
com de dita súplica és de vèurer la qual és assí
cusida y signada de número CCII.
a. a continuació una deliberació i una súplica transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1480.
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En aquest mateix dia per medi dels verguers han
fet convidar sas senyorias la mateixa Divuytena
de personas dels tres estaments, que fou convidada dilluns pròximpassat, y han acistit en ella
las mateixas personas que dit dia, exceptat fra
don Joseph Despalau, pabor– // 347v // dre del
Panadès, per una ocupació li ha sobrevingut indispensable, y han dexat de acistir los mateixos
per las mateixas rahons que dit dia de dilluns
passat està referit en lo present dietari. Y acerca
la proposició que per sas senyorias e o per lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich
en nom seu fonch feta a la dita molt il·lustre Divuytena als XXXI de juliol passat, ohida la proposició de vostra senyoria fidelíssima feta als XXXI
del passat a la molt il·lustre Divuytena. Vist lo
decret despatxat en forma de Cansellaria de
XXIX de dit en què se mana a vostra senyoria fidelíssima propose la forma per a establir lo Tribunal de las Contrafaccions e o Contraconstitucions, vist y examinat tot lo fet in fonte y ohits
als noble y magnífichs assessors y advocat fiscal
del General en lo punt jurídich acerca la subjecta matèria, aconsella, nemine discrepante, a vostra senyoria fidelíssima en lo polítich del que
deu per medi de dos de sos concistorials fer una
embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent
general y que este se li dexe en escrits, la qual
haurà de contenir succintament algunas de las
rahons ja representadas per vostra senyoria fidelíssima en la embaxada feta també en escrits a
dit senyor llochtinent general lo dia XIX del present, que fou molt pròpria de la atenció y obligació de vostra senyoria fidelíssima y de altres si
li aparexerà, però sempre ab la reserva de no dilatar-se demasiat en dita embaxada, senyint
aquella que quant vostra senyoria fidelíssima
pensava restar més esperansat ab la resposta que
sa excel·lència féu a son síndich lo dia XXIIII de
dit mes, solicitant manàs posar en execució dit
Tribunal, y ab lo que tingué del noble regent la
Real Cansellaria en lo present principat lo dia
XXVI de dit // 348r // per lo mateix síndich, instant-li la effectuació del orde tenia de sa magestat, que Déu guarde. Segon, la sobradita resposta de sa excel·lència del sobredit dia XXIIII
restava ara ab major desconsuelo ab la novedat
de dit real despaig despedit en forma de Cansellaria, y que no obstant aquell confiava vostra
senyoria fidelíssima conseguir per medi de sa
excel·lència la effectuació de dit Tribunal, donant per dit effecte aquells ordes més convenients sàltem en lo punt del jurament de dit noble regent com a president de dit Tribunal,
perquè en haver-se effectuat lo del jurament
dels sis anomenats per lo rey nostre senyor y la
cort, los demés incidents que se susitarian tocaria a estos lo declarar-los segons lo poder a ells
atribuhit per sa magestat y dita cort, essent indispensable a vostra senyoria fidelíssima en vir-
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tut del jurament té prestat en lo ingrés de son
offici lo continuar las instàncias, valent-se de
tots aquells medis li aparega més convenients
fins ha posar-se als reals peus de sa magestat. Y
seguidament, axí mateix, nemine discrepante,
aconsella a vostra senyoria fidelíssima de què no
pot escusar posar-se als reals peus del rey nostre
senyor ab humil representació, noticinat-lo de
tot lo que li ha passat a vostra senyoria fidelíssima acerca la subjecta matèria implorant sa real
benignitat, suplicant-li mane posar dit Tribunal
de Contrafaccions. Y que esta diligència la execute vostra senyoria fidelíssima guanyant los
instants després de haver feta la sobradita embaxada a sa excel·lència, y que sia per un extraordinari de anada y vinguda. Y per quant se regoneix ser igual lo interès que tenen en la subjecta
matèria los dos comuns //348v // de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y molt il·lustre y fidelíssim bras militar, tenint en dit Tribunal los
dos presidents de dits dos comuns, que vostra
senyoria fidelíssima se valga de ells noticiant-los
de tot lo que vostra senyoria fidelíssima té obrat
per a què o bé acompanyen la representació que
vostra senyoria fidelíssima farà a sa magestat o
bé que dita representació se fassa de uniformitat
de tots los tres comuns. Y en nom de aquells
junts se pose als reals peus del rey nostre senyor
que estos dos medis se deixan a la direcció y voluntat de vostra senyoria fidelíssima per a què
execute la que li aparega ser de major conveniència y de son major agrado. En execució de
la qual resolució sas senyorias han passat ha
anomenar y elegir per la formació de las ditas
dos representacions als senyors doctor Rafel de
Pinyana y Galvany, ospitaler, pabordre y canonge de la santa iglésia de Tortosa, doctor Joseph
Romaguera, canonge de la santa iglésia de Barcelona, don Francisco de Sans y Puig, don Lluýs
Soler, lo doctor Onofre Monsalvo y doctor misser Ramon Vilana Perlas, ciutedans honrats de
Barcelona. Encontinent, lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich en veu de sas senyorias ha proposat a dita Divuytena que esta mateixa tarda havian tingut una embaxada del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, y que se’ls
havia oït de paraula que estava ab algun sentiment de què sas senyorias haguessen passat a requirir son protector, essent axís que sempre havia manifestat sa promptaa // 349r // voluntat de
acistir en lo Tribunal de Contrafaccions sens haver passat a requirir al senyor regent, havent
dias que havia tornat a esta ciutat. Y que axís estimarian a la Divuytena fos servit haconsellarlos lo fahedor. E la il·lustríssima Divuytena, menos un, és estada servit aconsellar que, attès que
ab la resolució antecedent se havia aconsellat a

sas senyorias lo que aparexian devian fer sas senyorias per la formació del Tribunal de Contrafaccions y demés, que per ço judicavan que en
lo estat present no era de ninguna importància
lo requirir-se a dit senyor regent, ans bé que podia servir de embaràs y de algun obstagle.

a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1481.

a. a continuació una ambaixada i un vot transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1482.
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Dijous, a III de agost MDCCII. En aquest dia han
ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major
del General cusís en lo present dietari dos relacions mitgensant jurament fetas per Joseph Alamany y David Madam, vidrers de llum de la present ciutat, acerca dos comptes de Joseph
Partagàs, també vidrier de la present casa, de XXVII
de juliol del corrent any, com més llargament de
ditas dos relacions és de vèurer las quals són assí
cusidas y signadas de números CCIII y CCIIII.
Divendres, a IIII de agost MDCCII. En aquest dia a
las X horas del matí lo senyor Joseph de Bru y
Banyuls, donsell, y Joan Baptista Reverter, ciutedà, de part del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar han aportat a sas senyorias una embaxada
en escrits concistint en què, havent rebut dos
cartas de la reyna nostra senyora ab lo // 349v //
real despaig de nominació de governadora general de la monarquia de Espanya, havia passat a
consultar son contengut a una junta de advocats,
y que havent estos referit que en tot cas requirian
lo poder absolut y general y que contenint llimitacions y circunstàncias dificultaria al dit bras la
ditxa de vèurer-se governats per la reyna nostra
senyora durant la hausència del rey nostre senyor, que Déu guarde, que axís estimaria fossen
servits sas senyorias participar-li la resolució que
pendria en orde en est assumpto, y que posavan
en mà de sas senyorias lo vot donat per los advocats. Al que és estat respost que sas senyorias, per
orga del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, que lo concistori ab molt gust llegiria dit
vot y que premeditaria esta dependència, y encontinent han ordenat a mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari la sobradita embaxada y vot, tot lo que és assí
cusit y signat de números CCV y CCVI.
En aquest mateix dia, Joseph Iglésias, corredor
de coll, jurat y ministre del General, inseguint
lo deliberat per sas senyorias lo dia present, ha
lliurat a Francesch Barnola, estamper de la present ciutat, lo preu fet de la impressió de quatra
mil tomos de totas las constitucions y capítols
de cort fins a las fetas en esta última Cort General inclusive segons lo pactat en la tabba, per no
haver trobat a ningú que·u fes per menos preu
que dit Barnola, lo qual ha mitjas ditas se ha posat en dita de imprimira // 350r // dits thomos a

rahó de sinquanta-y-tres lliuras per full, com és
de vèurer en lo present dietari al primer del corrent, de modo que quedan pagadoras per la
Generalitat sinquanta-quatra lliuras per quiscun
full.
En aquest mateix dia a las onse horas del matí
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat y oÿdor reals, havent obtinguda hora per medi del
síndich del general y anant ab un cotxe de dos
mulas, y lo síndich a la portalera sens emperò
verguers ni cerimònia, han aportat a sa
excel·lència una embaxada en escrits, inseguint
lo consell donat per la molt il·lustre Divuytena
de personas dels tres estaments als dos del present y corrent mes acerca la formació del Tribunal de Contrafaccions, al que és estat servit
respòndrer sa excel·lència que·u miraria ab tot
cuydado y faria tot lo que podria per lo concistori de sas senyorias, conforme relació ne han
feta tornats que són estats en concistori. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs
en lo present dietari la sobradita embaxada en
escrits aportada a sa excel·lència, la qual és assí
cusida y signada de número CCVII y del thenor
següent:
«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya diuen
que, ab despaig de vostra excel·lència en forma
de Real Cansellaria despedit a XXIX de juliol pròximpassat, fonch vostra excel·lència servit manar-los proposar la forma per posar en execució
lo Tribunal de Jutges de Contrafaccions. Y conciderant que la forma de posar en execució dit
// 350v // Tribunal la té donada a sa magestat,
que Déu guarde, ab la Cort general últimament
celebrada en la present ciutat en las constitucions o capítol XXXVI y següents de ditas corts,
no·ls queda a dits deputats y oÿdors altra incumbència més que instar y solicitar aquella
com ab totas veras la han solicitada y solicitan
per a cumplir a la obligació de sos càrrechs, y en
què entenen agenciar lo major servey de sa magestat, y que si alguna circunstància com és la
del jurament en mà de qui·s deu prestar-se, no
està tant expressament explicada en ditas constitucions ja tenen donada a vostra excel·lència cabal satisfacció de aquest dubte ab la embaxada
que reportaren a vostra excel·lència en escrits lo
dia XIX de dit mes de juliol, posant en la concideració de vostra excel·lència que és matèria
molt assentada la forma ab què los ministres de
sa magestat deuhen jurar en mà de vostra excel·lència o de la persona a qui vostra excel·lència se servís fer commissió, y ab altres rahons en
a. l’original de l’ambaixada intercalat entre els folis 349v350r del trienni 1701-1704.
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dita embaxada contengudas y explicadas, majorment que en orde a dit jurament no se ha innovat ni alterat cosa en las novas constitucions
del que estave ja disposat y previngut ab las antigas, ans bé aquellas han restat confirmadas y
corroboradas expressament menos en lo que ab
las novas constitucions se ha establert que és estat subrogar per la judicatura de las causas de
contrafacció las sis personas per sa magestat y la
cort elegidas en lloch dels doctors de la Real
Audiència y Real Consell que antes las judicavan. Y com //351r // estas per dita judicatura havian de prestar y prestaban son jurament com
ho disposa la constitució «Poch valdria», títol
«De observar constitucions», en la qual tampoch no se expressà en mà de qui devian prestat
lo jurament, se segueix ab evidència que las VI
personas vuy subrogadas per la cort han de
prestar son jurament en la forma que·l prestarian los doctors de la Real Audiència y Real
Consell, com fins ara ó havian observat en lo judici de causas de contrafaccions. No pot deixar
lo concistori de significar a vostra excel·lència
que li ha ocasionat algun desconsuelo la novedat del sobredit despaig, puix ab ell se experimenta alguna dilació en la execució de dit Tribunal quant lo concistori quedava tant justament
esperansat de què se havia de posar en execució
dins breus dias, fundat en què havent lo síndich
del General lo dia XXIIII de dit mes de juliol per
part del concistori suplicat a vostra excel·lència
fos servit manar posar en execució, ab lo termini
més breu, lo Tribunal de las Contrafaccions,
attès se trobava ja en la present ciutat lo noble
regent la Real Cansellaria, fonch servit vostra
excel·lència respòndrer que ja havia donat a dit
noble regent en escrits lo orde de sa magestat
acerca dita matèria. Y passant després lo dia XXVI
de dit mes lo mateix síndich per part del concistori a dit noble regent, participant-li la sobradita resposta de vostra excel·lència, y que en vista
de ella estimaria lo concistori se servís prestar lo
jurament y fer lo demés que convingués per a
posar en execució lo dit Tribunal, respongué lo
noble regent que passats dos dias dels quals nececitava per lo recobro de sa salut, executaria ab
puntualitat lo que lo concistori li expressava. Y
essent la estabilitat y effectuació de dit Tribunal
lo únich y efficàs medi per la obser– // 351v //
vansa de las constitucions, no solament de las
concedidas per sa magestat en estas últimas
Corts però també de las que se dignaren concedir sos gloriosos progenitors als comuns y particulars del present principat, en què també se interesse lo major servey de sa magestat, espera lo
concistori dèurer a la grandesa, zel y justificació
de vostra excel·lència la puntual effectuació de
dit Tribunal, servint-se pèndrer lo jurament al
noble regent la Real Cansellaria y menan a
aquell lo prenga als demés coniudices seculars
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destinats per lo dit Tribunal, essent indispensable al concistori en forsa del jurament prestat en
lo ingrés de son càrrech y de la obligació en què
lo ha constituhit sa magestat y la cort de zelar la
puntual observansa de las constitucions, capítols y actes de cort y altres drets de la pàtria lo
continuar las instàncias, valent-se de tots los
medis convenients per a conseguir lo posar-se
en execució dit Tribunal de Judici de Contrafaccions fins a posar-se als reals peus de sa magestat.»

per lo síndich del General se ha aportat als dits
tres senyors visitadors còpia del sobredit vot fet
per dit advocat fiscal del General, en execució
de la daltdita resolució, y se nota que lo dia present fineix la dita visita del General.
352v

Dissapta, a V de agost MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar a ocasió de sa desgana, a mi secretari y scrivà major del General
cusís y incertàs en lo present dietari una súplica
a sas senyorias presentada per lo noble procurador fiscal de la visita del General, que actualment se està fent, en y ab la qual ha representat
a sas senyorias com Joseph Sala, escrivà major
de dita visita, havent pre-a // 352r // sentat súplica als il·lustres tres senyors visitadors de dita visita y demanat condigna satisfació per sos treballs, havian comesa aquella a sos magnífichs
assessors y advocat fiscal, que havian donat son
sentir en la forma de la suplicació y vot, que se
posava en mà de sas senyorias ab lo present recado, esperant dits senyors visitadors que sas senyorias se servirian donar la deguda providència
per a què quedàs satisfet junt ab dos relacions
en escrits al peu de dit recado fetas, és a·ssaber,
la una per los magnífichs assessors ordinaris del
General, ab la qual són de sentir que si dits assessors y advocat fiscal sentan que los treballs
fets per dit scrivà major són dignes de alguna
competent satisfació, podan aconsellar lo que se
regonexerà fahedor en lo que no poden y
deuhen sas senyorias deixar de innuhir, y la altra
feta per lo noble advocat fiscal del General, ab la
qual és de sentir que ab lo fet dalt referit no tenen sas senyorias de present intervenció ni conexensa alguna, com més llargament de dita súplica y demés papers referits y relacions és de
vèurer, tot lo que és assí cusit y signat de número CCVIII.
En aquest mateix dia han ordenat a mi dit secretari y scrivà major de dit General continuàs en
lo present dietari de com sas senyorias en tot y
per tot se aderian al sentir y vot donat en escrits
per dit noble advocat fiscal del General al peu
del sobredit recado, y que còpia de est vot fos
aportat als dits tres senyors visitadors per medi
del síndich del General y present casa.
En aquest mateix dia a las V horas de la tarda
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1484.
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En aquest mateix dia entre sinch y sis horas de la
tarda los senyors don Francisco Sans y Puig y
Ramon Vilana Perlas, ciutedà, han enviat al savi
Consell de Cent una embaxada de part de sas
senyorias demanant a la present ciutat se digne
acompanyar la representació fahedora a sa magestat, Déu lo guarde, segons lo aconsellat per
la molt il·lustre Divuytena de personas dels tres
estaments congregada als dos del present y corrent mes, havent precehit que al matí lo síndich
del general havia participat per part de sas senyorias al excel·lentíssim concistori dels senyors
consellers fossen servits ajuntar a la tarda lo
Consell de Cent, y és estat respost que se proposaria y del que resoldria se participaria a sas
senyorias.
En aquest mateix dia entre sis y set horas de la
tarda dits de Sans y Perlas han aportat de part de
sas senyorias una embaxada al molt il·lustre y fidelíssim bras militar per lo mateix assumpto dalt
referit, havent obtinguda hora per medi de un
verguer, y los és estada feta la mateixa resposta
que per la ciutat.
En aquest mateix dia a tres quarts de onse horas
de la nit fonch Nostre Senyor servit aportar-se’n
a major vida lo germà del il·lustre y fidelíssim
senyor don Jaume de Eva y Malla, oÿdor militar
del General de Cathalunya, que de glòria gosa,
que se ferí lo dia primer del corrent, y tots los
dies lo verguer de son bras ha anat //353r // a saber de sa desgana de orde de sas senyorias.
Diumenge, a VI de agost MDCCII. En aquest dia
a las nou horas del matí los nobles don Lluís de
Soler y Paguera y don Ignasi de Soler y Junyent
en concistori han aportat un recado de part del
noble don Pau de Àger, gendre del il·lustre y fidelíssim senyor don Jaume de Eva y Malla, oÿdor militar del General de Cathalunya, son sogre, fent a·ssaber a sas senyorias de com lo dia
de ahir als tres quarts de las onse de la nit era
mort dit senyor oÿdor militar, y que suplicava a
sas senyorias fossen servits se fes en esta ocasió
lo que en semblants se havia estilat fer. Y fonch
respost que sentian sumament la mort de dit senyor oÿdor militar per haver perdut tant bon
company y que passarian a fer totas aquellas demonstracions acostumadas. Y encontinent sas
senyorias han manat tancar las portas de la present casa restant sols ubertas las portalletas, y
han manat axí mateix a Joseph Pelegrí, verguer
de sas senyorias, que té en conreu la capella de

Sant Jordi de la present casa, que disposàs se celebrasen missas baxas de Requiem contínuament en dita capella petita, tantas quantas se’n
poguessen celebrar per la ànima de dit senyor
oÿdor militar per espay de tres dias que·s tindrà
lo dol en la present casa que seran dilluns, dimars y dimecres.
En aquest mateix dia a las deu horas del matí los
senyors don Domingo de Verdier y Joan Baptista Reverter, ciutedà, havent-se obtingu–
// 353v // da hora per medi de un verguer, han
aportat a sas senyorias una embaxada de part de
la excel·lentíssima ciutat en resposta de lo que
ahir sas senyorias li enviaren de què la excel·lentíssima ciutat sempre desitjava complàurer a sas
senyorias en tot quant pugués. Emperò com
no·s trobàs exemplar de haver acompanyat ninguna representació que primer no se agués llegit en Consell, sentia no poder condecendir a la
petició se li havia fet. Emperò que en portar-le·y
en qualsevol hora se ajuntaria lo Consell ab
molt gust del que se ha fet particular estimació
per sas senyorias.
En aquest mateix dia a las onse horas del matí
los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y
Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà, de part de
sas senyorias són anats a casa del noble don Pau
de Àger, gendre del quóndam il·lustríssim y fidelíssim senyor don Jaume de Eva y Malla, oÿdor militar, ab cotxes de dos mulas, anant a la
portalera un verguer qui antes era anat en dita
casa a effecte de participar dit de Àger com anaven allí en nom de sas senyorias per a donar-li lo
pésame per part del molt il·lustre y fidelíssim
concistori de la mort de dit senyor oÿdor militar
son sogre y company de sas senyorias, assigantlo lo acompanyavan ab totas veras al sentiment
en què·s trobava de tant gran pèrdua, la qual regonexian tenian no sols sas senyorias sinó també tot lo principat. Y que sas senyorias havian
ordenat de què en la capella petita del gloriós
Sant Jordi de esta casa se ce-a // 354r // lebrassen
per salut y repòs de la ànima de dit senyor oÿdor
militar per lo espay de tres dias que serian dilluns, dimars y dimecres pròximvinents tantas
quantas missas se poguessen dir, y que dit die
de dimecres en dita capella se celebraria un solempne aniversari ab música y ostentós túmul,
acistint en esta funcció sas senyorias concistorialment junt ab tots los officials tant de dintra
com de defora de la casa. Y que axí mateix havian ordenat se tancassen las portas de la casa de
la Diputació, y que si a dit senyor oÿdor militar
se li feya enterro desitjarian saber sas senyorias
que dia fora y la hora per poder acistir junt ab
a. a continuació una relació i una ambaixada transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1486.
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tots los dits officials ab gramallas de dol. Al que
dit don Pau de Àger ha respost que després de
fer la deguda estimació de la honra y mercè que
eran servits sas senyorias fer-li en donar-li lo pésame de la mort de dit senyor oÿdor militar, son
sogre, restava ab lo degut agrehiment de las demonstracions que gustavan fer sas senyorias en
honras de dit senyor, son sogre, que per dexarse en Gerona lo dia present se’n aportarian lo
cadàver per enterrar-lo en aquella ciutat, emperò que los dias de avuy, dilluns, dimars vinent
tindria dol. Al que sí és estat respost per dits de
Codina y Monfar que lo dia de demà a las sis
horas de la tarda a·y anirian sas senyorias, attès
referia se tindria dos acompanyats de tots los sobredits officials emperò sens gramallas de dol
per no enterrar-se en la present ciutat.
Dilluns, als VII de agost MDCCII. // 354v // En
aquest dia se ha comensat ha celebrar en la capella petita de Sant Jordi de la present casa missas per la ànima del il·lustre y fidelíssim senyor
don Jaume de Eva y Malla, oÿdor militar, com
és acostumat, cremant sis siris de mitja lliura
quiscun y dos atxas de groga.
En aquest mateix dia en la sala dels Reys de la
present casa en un altar portàtil se han continuat
las rogativas que se refereixen en lo present dietari al primer del corrent, y lo mateix se farà los
dias de demà y despús demà a ocasió de las honras que se fa y faran dits dias en dita capella petita
a ocasió de la mort de dit senyor oÿdor militar.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís en
lo present dietari una relació en escrits mitjensant jurament feta per Masià Duran y Joan
Boxó, corders de la present ciutat, acerca tres
comptes donats per Dionís Riera, corder de la
present casa, el XI de juliol pròximpassat, com
en dita relació és de vèurer la qual és assí cusida
y signada de número CCVIIII.
En aquest mateix dia entre sinch y sis horas de la
tarda los senyors Joseph de Bru y de Benyuls y
Anton de Granollachs y Dardena, donsells, de
part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
havent obtinguda hora per medi del andador de
dit bras, han aportat una embaxada en escrits
contenint que havia // 355r // resolt dit bras que
lo senyor protector, encontinent de tenir còpia
de la representació que desitjan fer sas senyorias
a sa magestat, degan juntar lo bras militar per a
què ab major vivesa puga deliberar en est assumpto del que han fet sas senyorias molt particular estimació. Y encontinent han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General cusís en lo
present dietari la dita embaxada en escrits, la
qual és assí cusida y signada de número CCX.
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En aquest mateix dia entre sis y set horas de la
tarda han partit a peu concistorialment de esta
casa los il·lustres y fidelíssims senyors deputats
eclesiàstich militar y real junt ab los il·lustres y
fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich y real,
sens gramallas ni aportar dol ab sas veneras,
acompanyats de tots los tant de la present casa
com y també de la casa del General y bolla de la
present ciutat, sens gramallas ni aportant dol, ab
un alguasil ordinari sens anar vestit de dol devant, després los verguers ab las gramalls de dol
acostumadas aportant las massas cubertas de vayeta negra, per lo qual effecte se ha donat a
quiscun verguer per a cubrir la massa una cana
de vayeta negra. Y en esta forma han anat en
casa del noble don Pau de Àger, gendre del
quóndam il·lustre y fidelíssim senyor don Jaume de Eva y Malla, oÿdor militar, en la qual habitava y morí dit senyor, scituada en lo carrer
dels Escudallés de la present ciutat, anant per lo
camí los senyors deputats eclesiàstich, militar y
real de filera, després los senyors oÿdors eclesiàstich y real en altra filera; després lo noble y
magnífichs assessors y advocat fiscal, és a·ssaber,
al mig lo assessor més antich, // 355v // a la mà
dreta lo altre assessor y a la esquerra lo advocat
fiscal; després en altre filera los quatra officials
mestres, és a saber, secretari, racional, regent los
comptes y exactor, ço és, secretari y racional al
mig, emperò lo secretari a mà dreta del racional,
lo regent los comptes a mà dreta del secretari y
lo exactor a mà esquerra del racional. En esta
funcció no acistir lo defenedor pres consecutivament los demés altres officials per son orde de
quatra o de tres en tres segons la qualitat de sos
officis. Y anant ab est acompanyament sas senyorias, al arribar en la casa de dit senyor oÿdor
militar a la porta del carrer, hisqueren a rèbrer
los sinch o sis cavallers, los quals se posaran després de las massas acompanyant a sas senyorias
fora a la porta de la sala en la qual dit don Pau
de Àger tenia lo dol, a hont donant la mà dreta
a sas senyorias y acompanayament no entraren
en dita sala fins que sas senyorias y dit acompanyament fossen entrats en dita pessa en la qual
tenia lo dol dit don Pau de Àger, qui donà la sua
cadira al senyor diputat eclesiàstich quedant dit
don Pau de Àger acentat ab altre cadira a la mà
esquerra de dit senyor diputat eclesiàstich, a la
mà dreta del qual per son orde se acentaren ab
cadiras los senyors diputats militar y real y oÿdor
eclesiàstich y real, los qual tingueren lo dol, y
després los assessors, advocat fiscal, secretari, racional, regent los comptes, exactor, y després
los demés officials per son orde també se acentaren immediadament del concistori ab las cadiras // 356r // y banchs que·y havia en dita pessa
que totas eran negras; y serca la porta de dita
sala ab un banch de fusta negra se acentaren los
tres verguers, tenint las massas en las mans, y es-

tant descuberts sempre los deutes cavallers y demés personas que acistiren en dit dol se acentaren després del concistori y acompanyament. Y
a la part a hont estava dit don Pau de Àger, y al
cap de una mitja hora que lo concistori havia
que estava en dita sala se alsaren y despediren
sas senyorias de dit don Pau de Àger, gendre del
dit quóndam senyor oÿdor militar, després de
haver-la·y donat lo pèsame, y los mateixos cavallers que havian rebut a sas senyorias en la porta
del carrer, posant-se després de las massas,
acomp(any)aren a sas senyorias fins a la dita
porta del carrer, donant sempre la mà dreta al
concistori y acompanyament, y no se mogueren
de dita porta del carrer fins que sas senyorias y
acompanyament foren fora de dita casa de a
hont sas senyorias ab lo mateix acompanyament, orde y forma que eran anats se’n tornaren
en la present casa. Déu nostre senyor tinga en sa
santa glòria lo defunt per merèxer-ho sas parts y
bona naturalesa, com se confia segurament de la
misericòrdia divina. Y se adverteix que en esta
funcció ý acistí lo mestre de serimònias, que los
tres verguers aportaven sonbreros ordinaris al
cap y que si dit senyor oÿdor militar se hagués
enterrat en la present ciutat se hauria fet esta
funcció, sí y conforme és de vèurer en lo dietari
del trienni MDCLXXXXV informada de XXVIII de
mars MDCLXXXXVII.
356v
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Dimars, a aVIII de agost MDCCII. En aquest dia
se ha continuat la celebració de las missas per la
ànima del il·lustre y fidelíssim senyor don Jaume
de Eva y Malla, oÿdor militar, en la capella petita de Sant Jordi de esta casa, cremant també en
ella sis ciris de mitja lliura y dos atxas de sera
groga.
En aquest mateix dia per los verguers de la present casa per a las nou horas del matí és estada
convidada la mateixa molt il·lustre Divuytena
de personas dels tres estaments que fonch convidada als XXXI de juliol pròximpassat, y han
acistit en ella tots menos lo doctor Joseph Romaguera y don Joseph de Amigant, canonges,
de Barcelona, don Francisco Junyent y de Marimon, don Bernat de Gaver y de Fluvià, y Joan
Llinàs, ciutedà, és a saber, dit Romaguera per
tenir una ocupació precisa y dit de Gaver per estar malalt. Emperò los demés per las mateixa
causas y rahons que són de vèurer en lo present
dietari dit dia de XXXI de juliol, a la qual molt
il·lustre Divuytena de personas dels tres estaments de orde de sas senyorias per mi secretari y
scrivà major del General ab alta e intel·ligible
veu són estadas llegidas dos representacions, la
una feta per sa excel·lència que·s troba en lo
present dietari als quatra del corrent y la altra
per lo rey nostre senyor que es // 357r // guarde
acerca los assumptas de la formació del Tribunal

de Contrafaccions segons lo dispost per la última Cort y per lo recobro del dret de la nova ampra, formadas per las sis personas anomenadas y
elegidas per sas senyorias en virtut del consel
donat per dita molt il·lustre Divuytena als dos
del present y corrent mes. E la dita molt il·lustre
Divuytena, ohidas las ditas dos representacions,
tots unànimes y conformes ha llohat y aprovat
aquellas y ha aconsellat que la representació feta
per sa magestat vaja per lo correu de anada y
vinguda de què se tracta dit dia dos del corrent,
y que sas senyorias per lo bon logro y succés del
que·s representa a sa magestat sien servits per
medi de enbaxada enviar-ne còpias a la excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim
bras militar per a què se dignen acompanyar-la
escrivint tant al rey nostre senyor com y també a
altres senyors que aparexerà a sas senyorias escríurer sas senyorias a sa magestat y als demés
personatges que judicaran convenir; y que dit
correu vaja a Luzara a hont se troba lo rey nostre senyor, que per la formació de ditas cartas y
per los dependents y emergens de dit correu sia
feta commissió a sis personas anomenadoras, és
a saber, dos de cada bras. En execució del consell donat per dita molt il·lustre Divuytena han
passat sas senyorias anomenar y elegir per la
commició dalt referida a las mateixas sis personas que anomenaren y elegiren dit dia dos del
corrent de agost y, encontinent, sas senyorias
han ordenat a mi secretari y scrivà major del
// 357v // General cusís y continuàs en lo present
dietari la sobradita representació feta a sa magestat, la qual és assí cusida y signada de número CCXI y del thenor següent. Segueix-se dita
representació:
«Señor.a El principado de Cathaluña, representado en el concistorio de deputados y oydores de
qüentas puesto a los reales pies de vuestra magestad con el más obsequioso rendimiento, dize que
haviendo logrado la dicha de verse favorecido con
la real presencia de vuestra magestad jurando
por su real clemencia sus constituciones y demás
leyes, y concediéndole otras que se establecieron en
las últimas Cortes ha quedado con nuevas circunstancias al cuydado del concistorio por razón
de su cargo vinculada la obligación de zelar su
puntual observancia. Diligencia tan importante
para la tranquilidad de las repúblicas que assegura su mayor exaltación a cuyo fin en las mismas Cortes fue vuestra magestad servido a suplicación de los estamentos erigir Tribunal para la
declaración de los Contrafueros o Contraconstituciones en los capítulos XXXVI, XXXVII y
XXXVIII, dichos «De la observancia», en que se
previene y establece la forma de su jusgado, cuya
a. l’original de la representació intercalat entre els folis 357v358r del trienni 1701-1704.
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execución ha solicitado el concistorio a los ministros de vuestra magestad en repetidas instancias,
reconociendo que sin // 358r // ella han de quedar
de ningún effeto dichas constituciones y el principado con el desconsuelo de frustrarseles las reales
munificencias con que vuestra magestad generosamente benigno se ha servido honrarle. Y experimentando tantas dilaciones que con razón pueden constituhirle en desconfiansa de lograrlo
menos que acudiendo a los reales pies de vuestra
magestad lo execute por medio de esta representación con la seguridad que offrece el paternal
amor y la real grandesa de vuestra magestad jamás offendida de semejantes representaciones,
quando es y justamente se venera vuestra magestad por la misma justicia animada y viva ley.
Mandó, señor, vuestra magestad entregar al concistorio el real despacho de las constituciones y capítulos de corte de las selebradas por vuestra magestad, y apenas aquellas salieron a lus por medio
de la impreción quando se reconoció que sus disposiciones fueron poco aplaudidas de algunos ministros y officiales reales a quienes comprehendían,
manifestándolo en su inobservancia de que resultaron a pocos días varias instancias al concistorio
para salir al reparo de sus contrafacciones, y no
pudiéndolo executar sin formarse dicho Tribunal
de los Contrafueros, passó el concistorio el dia XV
de mayo a instar a don Miguel de Calderó, regente la Real Cansellaría, a don Narciso de Anglasell y a don Gerónimo de Magarola, ministros
más antiguos de la Real Audiencia, al arcidiano
y canónigo don Juan Lacasa, capitular más antiguo que se hallava en Barcelona, a don Feliciano
de Cordellas, protector del braço // 358v // militar, y a don Félix Boneu, conseller en cap de dicha
ciudad, que son los seis sujetos de los quales deve
componerse dicho Tribunal para que acudiessen
al lugar señalado por dicho capítulo XXXVI
para informarle y proveher en justicia las peticiones que havían de presentarse. Y si bien se juntaron dicho día no se logró otro effeto que el haverse
propuesto algunas dudas en orden a los preleminares de su exercicio, y singularmente sobra la
forma del juramento y en haver acordado que
cada uno participasse a sus comunes, lo que en
aquel congresso havían placticado y que muy en
brave bolverían ajuntarse. Y aunque por parte de
los sujetos nombrados por los braços se hallanaran
todas las dudas que se havían propuesto cediendo
a las pretenciones de los ministros de vuestra magestad quedaron estos con el reparo de la formalidad del juramento en cuyo poder se havían de
prestar. Y persuadiéndose el concistorio ser materia muy acentada de que el regente se havía de
prestar en manos del lugarteniente general y los
demás conjúdices seglares en manos del regente
como a presidente de aquel Tribunal, continuó el
concistorio las instáncias por medio del síndico repartiéndolas hasta el día tres de junio siguiente
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sin conseguir otra cosa que la eviden– // 359r //
cia de las dilaciones que se procuravan a la execución del Tribunal que se reconoció más el día
VIII del mesmo mes de junio, que haviendo instado a don Pedro de Amigant que por indisposición
de don Gerónimo de Magarola venía substituydo
por dicho capítulo, por ser el antíquior immediato, acistiesse en su lugar lo rehusó dando por respuesta que las constituciones no le precisavan a
ello, no teniendo orden del conde de Palma, lugarteniente de vuestra magestad. Partiósse después de Barcelona don Miguel de Calderó, regente la Real Cansellaría, para la villa de Madrit,
corte de vuestra magestad, a donde fue llamado
con el real nombre de vuestra magestad, causando universal desconsuelo comprehenderse comunamente que esta demonstración con el regente
era effeto de haver acistido a aquella primera
junta para la formación de dicho Tribunal, circunstancia que constituyó al concistorio en mayor
cuydado de avisar las instancias como lo executó
los días XXVI y XXVII de junio por medio de su síndico, que previno a los sujetos que deven componer
el Tribunal se passaría a requirirles por escrito
con aucto público como fue preciso executarlo a
primeros de julio con don Narciso de Anglasell,
don Gerónimo de Magarola y a don Pedro de
Amigant, entonces ministros más antiguos, sin
exceptuar de esta diligencia al canónigo más antiguo protector del braço militar y conseller en
cap, aunque huviessen los tres offrecido concurrir
puntuales a la formación de // 359v // dicho Tribunal y con singular expreción el protector y conseller que antecedentmente por medio de enbaxada en escrito lo manifestaren por haver parecido
importava constasse aucténticamente de la recuzación de los unos y puntual resignación de los
otros y escusar aún el más luce motivo de quexa a
los ministros de vuestra magestad, respondieron
uniformemente estos hallarse promptos para dicha execución a los tres capítulos de corte referidos
quando vuestra magestad se sirviera nombrar la
persona en cuyo poder devían prestar el juramento, rescluiendo tambien las dudas sobra otras formalidades que no se expressaron de que se nececita
y no se hallan prevenidas en dichos capítulos. El
día XIIII del mesmo mes de julio participó el conde
de Palma, lugarteniente de vuestra magestad, al
concistorio copia de una carta que le escrivió el
marqués del Palacio, secretario del Supremo de
Aragón, su fecha en I del mismo mes, dándole noticia como haviéndose visto en aquel Consejo la
representación que havía puesto en manos del
conde don Pedro de Amigant en que expressava
los reparos que se le offrecían sobra acistir a la
junta de los contrafueros, havía acordado el Consejo que don Pedro Amigant hizo bien en no acistir, porque pa– // 360r // ra formarse esse Tribunal era necessario que los deputados propusiessen
la forma y que esta la viera el conde de Palma con
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la Real Audiencia, diziendo lo que se les offrecía
en la materia. Y consultando el concistorio el contenido de la copia con sus assessores y abogado fiscal, aconsejaron que conformándose con el estilo
siempre observado en casos graves, como lo era por
todas circunstancias el que ocurría, tomasse paracer el concistorio de las personas de los personas
de los tres estamentos. Suspendiendo este la execución de la consejada diligencia con la noticia que
fue pública en Barcelona el día XVII del mismo
mes de haverse servido vuestra magestad mandar
al regente don Miguel de Calderó bolviesse con todas prestesa a Barcelona, aprovando lo que havía
obrado y encargándole lo continuasse sin novedad, persuadiéndose el concistorio quedavan atacadas todas las dilaciones y que se lograría sin difficultad la deseada execución a cuyo fin acudió el
día XIX al conde de Palma con embaxada en escrito por medio de dos concistoriales, representándole que en atención de conciderarse muy sabida
la forma en que los ministros de vuestra magestad
o de la persona a quien este nombrare y ohir la
sentencia de excomunión del ordinario eclesiástico, y que respeto de los conjúdices seglares parecía
devían jurar en manos del presidente del Tribunal siendo este sin controversia // 360v // el ministro de vuestra magestad más preheminente de los
tres, y que los demás incidentes que podían occurrir se resolvarían fácilmente por las mismas seys
personas de que se ha de componer el Tribunal,
nivelándose por la razón y por lo que se observe y
practica en semejantes congressos en que concurren sujetos por parte de vuestra magestad y de los
estamentos, como son los de abilitadores de cortes y
juezes de agravios se sirviere mandar a don Narciso de Anglasell, don Gerónimo de Magarola y
don Pedro Amigant por ausencia del regente, y a
este quando se hallase restituhido en Barcelona
prestassen sin dilación el juramento y formassen
el Tribunal en observancia y execución de los citados capítulos. Y respondió el conde de Palma la
remitiría al regente que havía de llegar aquella
noche con la noticia de hallarse ya el regente en
Barcelona repitió el concistorio el día XXIIII por
medio de su síndico las instancias al conde de Palma y respondió que havía ya participado en escritos al regente la orden de vuestra magestad acerca de este negocio, lo que motivó el concistorio
acudir el día XXVI por medio del mesmo síndico al
regente, participándole la respuesta havía dado el
conde de Palma el día XXVII y solicitándole en vista de ella que prestasse el juramento y executasse
lo demás que conduxesse para la effec– // 361r //
tuación de dicho Tribunal, a lo que dio por respuesta que pasados dos días de que nececitava
para el recobro de su salut, executaría con puntualidad lo que el concistorio le expressava. Passados estos días, continuando el concistorio sus insessantes instancias por medio del síndico, acudió el
día XXIX al regente acordándole lo offrecido y en

respuesta significó no poderla dar positiva por que
havía novedat que muy en breve se participaría,
como lo acreditó la experiencia, pues a poco rato
por el secretario de provincia se presentó el concistorio un despacho del lugarteniente de vuestra
magestad por Real Cansellaría de fecha del mesmo día, ordenándole propusiesse la forma del dicho Tribunal de Contrafueros cuya novedad obligó al concistorio a convocar XVIII personas de los
tres estamentos para que le aconsejassen lo que en
negocio tan grave devía executoriar. Y havido
maduro acuerdo en conformidad de su paracer
bolvió a IIII del mes de agosto el concistorio con
nueva embaxada en escritos por medio de dos concistoriales al lugarteniente de vuestra magestad,
expressándole que la forma del Tribunal de Contrafueros quedava establecida por vuestra magestad y la corte en los citados capítulos, no perteneciendo al concistorio otra incumbencia que instar
y solicitar como lo havía hecho y havía con toda
aplicación y cuydado, entendiendo que en esto
agenciava el mayor servicio de vuestra magestad
la puntual effectuación de dicho Tribunal, y si
alguna circunstancia quedava con sombra de
perplexidat en dichos capítulos, paracía havía
prevenido el concistorio la satisfación con la refferida embaxada que en escritos el día XIX se puso
en manos del mis– // 361v // mo lugarteniente de
vuestra magestad, añadiendo que la duda en que
más se parcistía acerca la prestación del juramento de los ministros de vuestra magestad se reconocía muy leve, en atención de hallarse otras
muchas constituciones de las cortes antecedentes,
dispuesta la obligación de jurar los ministros de
vuestra magestad sin mayor expreción de la que
contienen los ya citados capítulos, y jamás se havía offrecido semejante duda, cumpliendo sin reparo alguno en la prestación de dichos juramentos con que el hallarse ahora parecía más
effectuación que duda provable. Y haziéndo
acuerdo de las demás circunstancias y respuestas
que últimamente havía dado dicho conde de Palma al concistorio, le suplicó mandasse la puntual
effectuación del dicho Tribunal de Contrafueros
tomando el juramento al regente y encargándole
a este el tomarse de los demás conjúdices seglares,
significándole tambien que el concistorio reconocía indispensable por el juramento que prestaron
sus indivíduos y obligación en que les han constituhido vuestra magestad y la corte el continuar
esta instancia y aplicar todos los medios convenientes a este fin hasta ponerse a los reales pies de
vuestra magestad, de que ha llegado el caso por no
haver hasta oy merecido del lu– // 362r // garteniente de vuestra magestad lo pusiere en execución. No menos, señor, precisa al concistorio la
obligación de su cargo poner en la real noticia de
vuestra magestad como en el capítulo XVII de dichas últimas Cortes fue vuestra magestad servido,
a petición de los brassos, restituhir y conceder la
193

exacción y collecta de los derechos nombrados de la
nova ampra o general de guerra, plus de sedas,
naypes y sombreros, a los deputados y oydores de la
Generalidad, offreciendo y prometiendo estos con
la seguridad del mayor agrado de vuestra magestad pagar de lo que dellos resultare el sueldo y
ayuda de costa ordinarios del lugarteniente de
vuestra magestad en aquel principado, y el salario de la plasa de capa y espada del Consejo Supremo de Aragón de natural de Cathaluña, empleando lo que sobrare en redimir los censos que
sobre dichos derechos se hallan cargados. Y que reconociendo los deputados quanto importava su
puntual execución por lo que en ellos se interessan
las iglesias, hospitales, religiosas y viudas, representó el día nueve de mayo al lugarteniente de
vuestra magestad con recado en escritos la disposición del sitado capítulo, offreciéndole como a alter nos de vuestra magestad y en su real nombre
firmar la obligación para la seguridad que en
aquel se previene, y suplicándole que en su observancia viniere bien en que el concistorio tomasse a
su mano estos derechos dando a este fin las órdenes
convenientes a sus arrendatarios, a lo que respondió // 362v // llamaría al regente la Real Thesoraría para saber la forma y modo con que devía
haserse la restitución. En conformidad de lo offrecido el lugarteniente de vuestra magestad escrivió
el mesmo día un papel a don Jayme Decallar, regente la Real Thesoraría, remitiéndole el papel
del recado del concistorio para que en la forma
que estuviere este obligado a recibir el derecho de
guerra se lo entregasse, a que respondió el thesorero con papel del refferido día representándole
que, teniendo este derecho en su poder por orden
de vuestra magestad se lo mande para facilitar la
instada restitución destos derechos. Passó el concistorio el día XX del mesmo mes de mayo con aucto
público ante el secretario y scrivano mayor de la
Generalidad a firmar obligación, prometiendo a
vuestra magestad y en su real nombre al lugarteniente general cumplir enteremente con lo prevenido en dicho XVII, obligando a esse fin especialmente los mesmos derechos y en general todos los
demás, y con la copia auténtica de la referida
obligación que entregó el lugarteniente de vuestra magestad con otro recado en escritos se le expressó que, hallándose en términos de la execución
y observancia del capítulo concedido y jurado por
vuestra magestad no podía subcistir el reparo del
// 363r // regente la Thesoraría, y más sirviéndose
el lugarteniente como alter nos de vuestra magestad, y en su real nombre mandárselo como lo suplicava el concistorio por despacho de Cansellaría, del que lograron por respuesta hallarse esta
dependencia consultada al Consejo Supremo de
Aragón, y que no corría prissa. Y enteniendo respuesta la participaría al concistorio la qual todavía no ha logrado, haviéndole solicitado muchas
vezes motivando esta dilación a los interessados
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que, con formal intancia, el día dos del dicho mes
de agosto presentassen petición al concistorio para
que en cumplimiento de su obligación, solicite con
todas veras la restitución y entrega de los referidos
derechos coadjuvando esta instancia el brasso militar a petición de estos interessados. Las referidas
circunstancias, señor, ha parecido devía el concistorio passarlas a la soberana noticia de vuestra
magestad con aquella segura confiansa de que,
lográndose esta dicha, serán benignamente admitidas y efficasmente remediadas por la real y
benéfica mano de vuestra magestad, en quien libra el principado todo su consuelo por las acreditadas experiencias con que tan liberalmente se
mira favorecido de vuestra magestad, obviándose
a los inconvenientes que discurre el concistorio podrían seguirse de la desconfiansa que justamente
ocasiona el ver que los ministros de vuestra magestad encaminan sus dili– // 363v // géncias a frustar o a lo menos embarassar al principado el logro
de los reales favores de vuestra magestad y de sus
gloriosos antecessores, haviendo ohido algunas voces que no fue el real ánimo de vuestra magestad
la observancia de las constituciones, esforsando su
inobservancia con rasones que con su misma vulgaridad se desacreditan, manifestándose aún
más ineficasses por dirigirse a disminuhir la autoridad real, siendo este soberanamente superior y
que no temida por reglas vulgares antes bien gosa
por regalía el exhimirse dellas. Pero sin enbargo
de tant vanos intentos queda bien assegurado el
concistorio de la real clemencia de vuestra magestad, que su real ánimo es observar y mandar que
inviolablemente se observen las constituciones y
demás leyes con que vuestra magestad se ha servido honrar al principado, y con singularidad
quando esta cierto no se ocultan a la real comprehención de vuestra magestad los señalados y contínuos servicios con que el principado ha procurado
siempre inclinar la real larguesa de vuestra magestad a favorecerle y honrarle, conciderando
tambien que de la pretendida inobservancia se
podrían con fundamento recelar perjuyciales effetos a la tranquilidad pública, y que se intibiasse
aquel gustoso fervor con que sacando fuersas de
flaquesa de su misma imposibilidad, dempués de
tantos // 364r // estragos sufridos en los contratiempos passados, se acude al cumplimiento del
donativo voluntario por la corte general offrecido
a vuestra magestad. Por lo que con la más atenta
veneración suplica a vuestra magestad el concistorio, sea de su real agrado prevenir el remedio a
los ponderados inconvenientes, sirviéndose favorecer y consolar el principado en la observancia de
sus leyes y constituciones, mandando que luego se
ponga en execución al Tribunal de los Contrafueros sigún lo dispuesto en los capítulos XXXVI,
XXXVII y XXXVIII de las últimas Cortes, encargando al lugarteniente general de vuestra
magestad tome luego el juramento a don Miguel
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de Calderó, regente la Real Cansellaría, y a este
que le tome de los otros ministros y demás conjúdices seglares que han de concurrir, y que si otros incidentes se offrecieren en la effectuación de dicho
Tribunal los resuelvan los mismos sujetos de que se
halla conpuesto, y assí mesmo se sirva vuestra magestad mandar al regente la Real Thasoraría effectue sin dilación la entrega y restitución de los
derechos llamados de la nova ampra o de general
de guerra, plus de sedas, naypes y sombreros, esperando el concistorio verse honrado con el buen despacho de lo que suplica, y que mandará vuestra
magestad advertir a todos sus ministros lo mucho
que será del real agrado de vuestra magestad la
puntual observancia de estas y demás constituciones que lo recibirá a singular merced.»
En aquest mateix dia los senyors don Francisco
Sans y Puig y doctor misser Ramon Vilana Perlas, ciutedà honrat, han aportat de part de
// 364v // sas senyorias una embaxada al savi
Consell de Cent a las quatra horas de la tarda,
havent obtinguda hora per medi de un verguer,
ab còpia de la sobradita representació feta per sa
magestat, suplicant a dit Consell de Cent sia
servit acompanyarla.
En aquest mateix dia, dits de Sans y Vilana Perlas han aportat consemblant embaxada al molt
il·lustre y fidelíssim bras militar de part de sas
senyorias casi a la mateixa hora dalt referida.
En aquest mateix dia entre sis y set horas de la
tarda, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer los senyors don Domingo de Verdier y
Joan Baptista Reverter, ciutedà, han aportat de
part de la present ciutat una embaxada concistint en què lo savi Consell de Cent, nemine discrepante, havia resolt hacompanyar a sas senyorias la sobradita representació, del que sas
senyorias per medi del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich han fet particular estimació.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyoria a
mi secretari y scrivà major del General cusís en
lo present dietari dos relacions mitjensant jurament fetas per Joseph Ragàs y Miquel Dalé, ferrers de la present ciutat, com més llargament
de ditas dos ralacions és de vèurer las qualsa
// 365r // són assí cusidas y signadas de números
CCXII y CCXIII.
En aquest dia per orde de sas senyorias a las tres
horas de la tarda és anat lo síndich del General
ab un recado als president del molt il·lustre Capítol de canonges de la seu de Barcelona a effeca. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1487.

te de suplicar-li que, per a la celabració del aniversari solempne que se havia de dir en la present casa de la Deputació lo dia de demà per la
ànima del dit senyor oÿdor militar, fos servit
disposar de què tres senyors capitulars vingan a
celebrar-lo com és de costum.
En aquest mateix dia lo síndich del dit molt
il·lustre Capítol ha participat a sas senyorias de
com ab molt gust vindrian tres capitulars lo dia
de demà per la celebració de dit aniversari.
Dimecres, a VIIII de agost MDCCII. En aquest dia
se ha continuat la celebració de las missas en la
capella petita de Sant Jordi de la present casa
per la ànima del il·lustre y fidelíssim senyor don
Jauma de Eva y Malla, oÿdor militar.
En aquest mateix dia a las deu horas tocadas se
ha celebrat en la dita capella petita de Sant Jordi
de la present casa lo aniversari solempne que se
acostuma en semblant casos de mort de algun
concistorial. An celebrat dit aniversari tres senyors canonges de la seu en la present ciutat, ço
és, per missa cantant lo doctor Domingo Fogueras, diaca, lo doctor Pera Pau Atxer, subdiaca, lo doctor Climent Rutllant, ab lo mestre de
serimònias de la seu ab la música a cant de orga
de dita iglésia, han acistit a dit aniversari sas senyorias concis– // 365v // torialment ab lo noble
y magnífichs assessors y advocat fiscal y tots los
officials, tant de la present casa com y també
dels de la casa del General y bolla de la present
ciutat, se’ns aportar gramallas ni anar endolats,
per quant dit senyor oÿdor militar no se és antarrat en la present ciutat, perquè si se hagués enterrat en ella se hauria fet la funcció sí y conforme és de vèurer en lo dietari del trienni
MDCLXXXXVII, és a·ssaber, en quant a portar gramalla los verguers anaven en la mateixa conformitat que és de vèurer en lo present dietari als
VII del present y corrent mes. En esta funcció no
ha acistit lo deffenedor emperò ý acistia lo mestre de cerimònias ab sa insígnia a la mà, y se adverteix que los sis siris que lo dia present cremaven y los dos dels acòlits que tots eran de sera
groga y de pes una lliura quiscun, y se nota que
en tot lo que no·s contradeix al dit referit. Esta
funcció se ha feta ab la mateixa solempnitat requirits y serimonial que·s trobarà en lo llibre del
Mestre de Serimònias que és com se troba en
dietari del trienni MDCLXXXXVIII als XIIII de febrer MDCCI.
En aquest mateix dia las sis personas alegidas y
anomenadas per sas senyorias los dias dos y vuyt
del corrent se han ajuntat en la present casa lo
matí y tarda per a formar las cartas, tant per sa
magestat com y també per altres senyors, que ha
aparegut convenir per lo fet llargament expres195

sat en lo present dietari en dits dias, y se nota
que tots los dias dende dit dia dos fins lo dia
present sea // 366r // han ajuntat ditas sis personas per las dependèncias referidas en dits dias.
En aquest mateix dia a las deu horas del matí los
senyors Joseph Bru y de Benyuls y Anton Granollachs y Dardena, donsells, de part del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, havent obtinguda hora per medi del andador, han aportat
una embaxada a sas senyorias concistint en què
ab molt gust dit bras acompanyarà la representació que sas senyorias tenen ideat fer a sa magestat acerca la formació del Tribunal de Contrafaccions y recobro del dret de la nova ampra
vulgarment dit de Guerra, del que sas senyorias
han fet particular estimació per medi del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich qui
ha respost per sas senyorias.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim concistori dels senyors consellers de la present ciutat y
lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, per
medi de sos síndichs respective, han posat en
mà de sas senyorias cartas per lo rey nostre senyor, excel·lentíssims senyors compte de Marsín, embaxador del rey christianíssim a sa magestat, duch de Medinacidònia, comta de
Santistevan, marquès de Aytona y per molt
il·lustre senyor don Anton de Ubilla y Medina,
acompanyant a la sobradita representació. Y per
a què los dits senyors interposen sa auctoritat ab
lo rey nostre senyor per a què sia servit inclinar
son real ànimo a las súplicas de la Diputació,
com més llargament de las còpias de ditas cartas
és de vèurer, las quals de orde de sas senyorias
són assí cusidas y signadas de números CCXIIII, CCXV, CC[X]VI y CCVII.
Dijous, a X de agost MDCCII. //366v // En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim concistori per affers y negocis graves de la Generalitat.
Divendres, a XI de agost MDCII. En aquest dia a
las sinch horas de la tarda a·y ha agut junta de
brassos en la present casa de la Deputació per a
fer extracció de nou habilitadors per abilitar las
personas insaculadas en la bolsa de oÿdor militar per la extracció depròxim fahedora de dita
bolsa en lloch de il·lustre y fidelíssim senyor don
Jaume Eva y de Malla, oÿdor militar per sa
mort, en la qual junta y convocació de brassos
entrevingueren los infrascrits y següents, per lo
estament eclesiàstich: lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, pabordre y canonge de
Tortosa; lo doctor Anton Alrrà, canonge de Gea. a continuació quatre cartes transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1488.
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rona; fra don Gaspar de Senespleda, prior y sagristà major de Sant Cugat del Vallès. Per lo estament militar: don Vicens de Magarola y Escatllar; don Hugo de Santjoan y Planella; don
Jaume de Cordelles. Per lo estament real:
mossèn Joseph Serra, ciutedà honrat de Barcelona; lo doctor misser Rafel Llampillas y Prous;
lo doctor misser Esteve Aurés. // 367r // Y havent fet los dits senyors testimonis militar y reals
la sòlita y acostumada protesta en lo modo de
assentar-se sens estar interpolats ab los eclesiàstichs, com és pretès, se ha passat ha fer extracció
en abilitadors dels infrascrits y següents, per lo
estament eclesiàstich: don Andreu Foix, don
Anton Sayol, canonges de Barcelona; lo doctor
Anton Alrà, canonge de Gerona. Per lo estament militar: mossèn Francisco Ignasi de Amigant y de Olsina; mossèn Francisco de Basteró y
Lladó; mossèn Joseph de Canser y Pratsenjulià.
Per lo estament real: mossèn Joseph Regàs;
mossèn Joseph Catà y Bertran; lo doctor misser
Rafel Llampillas.
Dissapta, als XII de agost MDCCII. En aquest dia
a las nou horas de la matinada se són ajuntats en
la present casa de la Deputació los senyors habilitadors per fer la habilitació de las personas que
podan concórrer en la extracció depròxim fahedora de oÿdor militar per mort del il·lustre y fidelíssim senyor don Jaume de Eva y Malla, oÿdor militar. Y al voler-se acentar en las cadiras,
per los del estament militar y real fonch feta la
sòlita y acostumada protesta per no // 367v //
sèurer interpoladament com se pretén. Prestaren lo sòlit y acostumat jurament a Nostre Senyor Déu y a sos quatra sants Evangelis corporalment tocats, posant-se los eclesiàstichs las
mans als pits en mà y poder dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohiren sentència de
excomunicació que disposa lo capítol LXXXV
del redrés del any MDXCIX, la qual sentència de
exequució és del thenor següent:
Nos Josephus Romaguera, decretum doctor, canonicus sanctae eclesiae Barchinonensis in spiritualibus et temporalibus visitationis generalis et officialis pro admodum illustri et reverendissimo
domino Barchinonensi episcopo, monemus vos admodum illustres dominos dompnum Andream
Foix, arcideaconum et canonicum dictae ecclesiae, dompnum Antonium Sayol, canonicum
eiusdem, et doctorem Antonium Alrra, canonicum sanctae ecclesiae Gerundensis, pro estamento
eclesiastico, dompnos Josephum de Cancer et Prasenjulia, Franciscum de Bastero et Llado pro estamento militari, Josephum Regas et Josephum
Cata et Bertran, cives honoratos Barchinonae et
Rafaellem Llampillas, utriusque iuris doctorem,
pro estamento regali, habilitatores juxta formam
capituli LXXXV reformationis curiarum anni
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extractos, quatenus bene et legaliter
nos habeatis in exercicio vestrae habilitationis
fiendae de his qui concurrere posint vel non in
auditorem eiusdem Generalis Cathaloniae, pro
estamento // 368r // militari, in extractione de
proxime facienda juxta Deum et concientias vestras et pro his auditis excomunicationis sentenciam quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica
monitione praemissa ferimus et promulgamus in
his scriptis.»

MDLXXXXIX

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias lo doctor en medicina Francisco
Fontllonga, mitgensant jurament, ha fet relació
de com Jaume Alabau, guarda ordinària del General, continua ab las matexas indisposicions
refferidas en la última relació de forma que ha
continuat y de present continua ab ellas, y que li
han impedit y de present li impedeixen la personal servitut y exercici de dit son offici. Axí mateix ha fet relació que Pera Traver, prevere,
guarda ordinària de la bolla, estimador y escrivà
del magnífich deffenedor, ha continuat des de
la última relació fins ara ab las mateixas indisposicions en ella referidas, y de present continua
ab ellas de forma que li han impedit y de present
li impedeixen la personal servitut y exercici de
dit son offici. Y finalment ha fet relació de com
des de la última relació fins ara ha continuat y
de present continua Joseph Rafart, credenser de
draps del General, ab las mateixas indisposicions ab ella narradas, de forma que li han impedit y de present li impedeixan la personal servitut // 368v // y exercici de dit son offici.
En aquest mateix dia los magnífichs doctors en
medicina Agustí Fatjó, ciutedà honrat de Barcelona, y metja de la càmara de sa magestat, que
Déu guarde, y Francisco Fontllonga, mitjansant
jurament a sas senyorias y Novena de habilitadors, han fet relació de com havent-se conferit
de orde de sas (senyorias) lo dia present ab lo
magnífich Joseph de Casanovas, cavaller y doctor en drets, a fi de poder fer relació acerca si és
àbil y idòneo per a concórrer en oÿdor militar
en la primera extracció fahedora, diuhan que
responent a vàrias preguntas fetas per los refferits, del modo de respòndrer a ellas y demés accions han judicat no patir lesió alguna manifesta
en alguna de las accions dels sentits interns.
En aquest mateix dia a las V horas de la tarda se
són ajuntats los nou senyors habilitadors en la
present casa de la Deputació per a continuar la
habilitació sobradita.
Diumenge, a XIII de agost MDCCII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori

de sas senyorias y Novena dea // 369r // senyors
habilitadors lo doctor en medicina Joseph Fornés, mitjensant jurament ha fet relació que, havent-li preguntat que malaltia petia lo magnífich doctor misser Joseph de Casanovas,
cavaller, ha respost que ell per lo present no sabia petís malaltia alguna per no visitar-lo de present ni haver-lo visitat anys ha, y havent-li segonament preguntat si lo havia visitat may de
alguna malatia particular del cap, com és mania
o melancolia, ha respot que ab sis ho set anys
que visita en aqueixa casa no ha visitat a dit Casanovas per alguna de ditas malaltias.
En aquest mateix dia a las dotse horas del mitgdia per medi de don Andreu Foix, ardiaca y canonge de la santa iglésia de Barcelona, y de don
Joseph de Canser y Pratsenjulià, habilitadors
predits, sas senyorias han enviat a sa excel·lència
lo memorial de las personas inhabilitadas en la
habilitació per sas senyorias y Novena de habilitació per poder-se passar a la extracció de oÿdor
militar fahedora, lo qual memorial és assí cusit y
signat de número CCXVIII los quals senyors de
la Novena, tornats en concistori de sas senyorias, han fet relació que sa excel·lència los havia
dit procuraria quant antes despatxar dit memorial en lo port de la present ciutat, dies ha que
arribaren quatra galeras de la esquadra del excel·lentíssim senyor duch de Turcis y dos de sa
santedat.
Dilluns, a XIIII de agost MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi se– // 369v // cretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari un dupte declarat a favor del noble
don Thomàs de Martí y Vilanova, procurador
fiscal, que fou de la visita pròxima passada del
General acerca que deu cobrar cent lliuras barcelonesas per rahó de la servitut dels tres mesos
o bé més temps que, segons lo disposat per capítol de cort fet en la última Cort General, se li
anyadiren, com de dit dupte és de vèurer qu·és
assí cusit y signat de número CCIX.
En aquest mateix dia han comensat de ajuntarse los il·lustríssims jutges de greuges en la quadra més gran del palau del rey de la present ciutat, havent dexat de congregar-se en la capella
de Sant Francesch de dins dels claustrets del
convent de Sant Francesch de dita present ciutat, a hont fins ara sempre se havian ajuntat des
de què·s comensà lo Tribunal de Greuges, havent precehit lo haver demanat a sas senyorias
fossen servits manar desenbarassar dita quadra
lo que han fet sas senyorias ab molt gust.

a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1490.
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Dimars, a XV de agost MDCCII. En aquest dia entre nou y deu horas de la matinada s’és ajuntada
la Novena de habilitadors en la present casa de
la Deputació y sala del concistori de sas senyorias, y després de ésser-los estat llegit lo decret
dea // 370r // sa excel·lència en deguda forma de
Cansellaria despatxat, lo qual lo dia de ahir a las
sis horas de la tarda fou entregat a ells e o bé per
ells a sas senyorias per medi de don Joan Baptista de Aloy, scrivà de manament y secretari de
província, en orde a las personas inabilitadas per
concórrer a oÿdor militar com en aquell apar, lo
qual és assí cusit y signat de número CCXX, per
mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, encontinent, per lo
magnífich doctor misser Fèlix de Texidor y Sastre, subrogat en advocat fiscal del General, és
estat representat a sas senyorias y Novena de habilitadors que li ocorria reparo se passàs a la
conclusió del acte. Per ço que en dit despaig se
trobava lo següent «vidit Senjust de Pages, cansellarius», en ocasió que lo molt reverent cansiller novament anomenat no té encara registrat
ni admès en la present casa lo real privilegi de sa
nominació que ha presentat. Y acerca sa admissió y registre se offereixen algunas dificultats en
orde en què no encontre ab la disposició de las
generals constitucions, tot lo que posava en sa
concideració a fi de què fossen servits escusar lo
aturar lo acte de la habilitació fins y a tant se hagués premeditat, ordenant a mi secretari y scrivà
major del General ho continuàs en dietari, axí
per a què constàs del cumpliment de la obligació de son càrrech, com y també per a què se
veja de la causa justa de la retardació de la extracció de oÿdor militar, maxime acabant-se
com se acaban avuy als tres quarts de las onse de
la nit los deu dias dins los quals per mort del
il·lustre y fidelíssim senyor don Jaume de Eva y
Malla, oÿdor militar, se deu fer fita extracció de
oÿdor militar segons capítols de cort, // 370v //
drets a la Generalitat, antes per lo procurador
fiscal del General se fasse la protesta assenyalada
per dits assessors y advocat fiscal del General. Y
sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari dit vot, lo qual és assí cusit y signat
de número CCXXI y del thenor següent. Segueix-se dit vot:
« Jesús,b Maria, Joseph. En lo fet consultat per
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y molt il·lustre Novena dels senyors habilitadors per la extracció depròxim faa. a continuació un dubte i un decret transcrits a l’Apèndix
1, pàg. 1490.
b. l’original del vot intercalat entre els folis 370v-371r del
trienni 1701-1704.
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hedora de oÿdor militar, als assessors y advocat
fiscal de dit General avallfirmats, en y aserca del
que se deu obrar en quant al reparo que ocorregué lo dia de ahir XV del corrent, estan-se per a
clòurer lo acte de abilitació per la dita extracció
fahedora de oÿdor militar, per ço que lo real
despaig en forma de Cansellaria de XIIII del present ab què lo excel·lentíssim senyor comta de
Palma, llochtinent general de sa magestat, Déu
lo guarde, inseguint lo parer de la Real Audiència juntas las tres salas, és servit conformar-se ab
las rahons se li participaren lo dia XIII del mateix, per las quals eran estats abilitats los subjectes que no podran concórrer a dita extracció,
després de la firma de sa excel·lència y en lo
lloch a hont acostuman firmar los reverent cansiller o magnífich noble regent la Real Canse–
// 371r // llaria conté una firma «vidit Senjust de
Pages, cansellarius» en ocasió que lo molt reverent cansiller novament nomenat no té encara
registrat ni admès en la present casa lo real privilegi de sa nominació que ha presentat. Y acerca
sa admissió y registre se offereixen algunas dificultats a la ventilació y resolució de las quals y a
las contitucions generals o altres disposicions ab
què tal vegada podria tenir encontre, se ha discorregut si se faria prejudici posant-se a clòurer
dita abilitació y a la dita extracció restant en los
dietaris de la present casa dit real despaig de
XIIII del corrent. Vist lo prechalendat real despaig y las firmas en ell posadas; vista lo capítol
de las Corts de Santa Anna en lo principi de la
còpia del llibre de la Ànima continuats y los capítols LVII y LVIII del redrés de MDLXXXXVIIII;
vist un vot dels tunch magnífichs assessors y advocat fiscal del General de Cathalunya, advocats
de la casa de la present ciutat y XIIII doctors
consulents aplicats fet en jornada de XXXI de
agost MDCXXVIII que és en lo dietari del trienni
MDCXXVI, foli CCXXIIII; vistas las disposicions
de a hont dimana després de la real reserva lo
expressar-se y participar-se extrejudicialment als
excel·lentíssims llochtinents generals las causas
per las quals se habilitan las persones insaculadas a deputats y oÿdors antes de la extracció segons se conté en lo dietari del trienni MDCLVI,
en foli entre trenta-dos y trenta-tres, y foli entre
CCXXVII y CCXXVIII. Y després se ha observat y vist lo demés se devia vèurer. Attès que asserca la admissió y registre en los llibres de la
present casa del real privilegi del // 372v // molt
reverent canciller novament nomenat occorren
alguns reparos y dificultats dignes de molta discució, y que precisament és manester temps per
a sa averiguació y resolució. Attès que la dilació
de la extracció de oÿdor militar se concidera
prejudicial a la Generalitat y ésser de molta conveniència lo integrar-se lo molt il·lustre y fidelíssim concistori en las ocorrèncias presents, al que
a partir que la mira la cort de Santa Anna limi198

tant lo termini en què se devia fer la extracció en
semblants casos ab imposició de pena de la qual
si bé escusa lo just impediment, emperò és rahó
lo procurar per tots los medis possibles lo
remòurer-lo majorment segons la forma que
per lo redrés del General fet en las Corts de
MDLXXXXIX. Y ab estas últimas confirmat, se troba establerta en las deliberacions concistorials
havent de concórrer en ellas quatre y de tots
tres estaments, y essent contingent lo estar impedit lo molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat militar y retardar-se lo curs y despaig del negoci y demés importàncias que se offereixen.
Attès que ab lo medi de la protestació y salvetat
de drets que avall se dirà se consegueix lo effecte de la extracció sens prejudicar-se als drets
//373r // de la Generalitat, ni induhir-se aprobació del dit privilegi de nominació de canciller,
ans se porà tractar y resòldrer est artigle ab medura reflecció per a què no sia fet prejudici a las
generals constitucions y demés drets municipals. Attès majorment que no se concidera de
substància que la significació que fa sa excel·lència de aprobar las causas dels subjectes inabilitats sie per real despaig de Cansellaria o en altra
forma, perquè a més de no trobar-se axís disposat expresament en sa introducció se regoneix
altrament que és del tot extrejudicial lo modo
ab què las causas de las inabilitacions se participan als excel·lentíssims senyors llochtinents generals y ab què estos resolen. Y segons los capítols de cort no se prevenie ni disposave esta
participació ni ravista, ans bé per lo capítol
LXXXV del dit redrés de MDLXXXXIX la conexensa y poder de fer ditas abilitacions o inhabilitacions, absolutament y sens report era dels
molt il·lustres y fidelíssim concistori y Novena
de habilitadors. Per tant y altrament, los infrascrits són de vot y parer y aconsellan que se clogue lo acte de habilitació y passe a la extracció
de oÿdor militar y que per salvar-se tots los drets
a la Generalitat y no induhir aprobació alguna
del mencionat privilegi de nominació de cansiller, lo procurador fiscal del General //373v // en
lo acte de la conclusió de dita habilitació proteste per lo interès del present principat y altrament per qualsevol altre interès que per lo dit
acte, ni per lo subsegüent de la extracció, no sie
ni se entenga approbat ni admès expresse ni tàcitament lo dit privilegi y nominació de canciller, en quant aparega aquell contenir alguna
circunstància que se oppose a las generals constitucions y demés drets de la pàtria ni fet prejudici algú a aquells, ans bé que vol y entén sien y
resten salvos e il·lesos los drets al General y
principat y que los dits actes en res, no obstant
se veje y mire ab tota premeditació si se deu registrar y admètrer o no dit privilegi com si no se
hagués contengut la sobre refferida firma en lo
real despaig de 14 del corrent, y axís ho senten.

Barcelona, y agost 16 de 1702. De Gallart y
Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Texidor, fiscalis Generalis Cathaloniae
advocatus subrogatus. »
Encontinent, y poch antes de finir y clòurer lo
present acte de habilitació, lo molt il·lustre don
Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de
Barcelona, procurador fiscal del General en dit
nom, inseguint lo resolt lo dia present per sas senyorias y Nove– // 374r // na dels senyors habilitadors, en la conformitat dalt referida, ha requirit a mi don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major del General, llevàs acte
continuant-lo en lo present dietari que per a salvar-se tots los drets de la Generalitat y no induhir approbació alguna al pretès privilegi de
nominació de cansiller a favor del molt reverent
don Emanuel de Senjust y Pagès, protesta per lo
interès del present principat y altrament per
qualsevol altre interès que per lo present acte de
habilitació ni per lo subsegüent de la extracció
de oÿdor militar, no sie ni se entenga approbat
ni admès expresse ni tàcitament lo dit privilegi y
nominació de cansiller, en quant aparega aquell
contenir alguna circunstància que se oppose a
las generals constitucions y demés drets de la pàtria ni fet prejudici algú a aquells, ans bé que vol
y entén sien y resten salvos e il·lesos los drets al
General y principat, y que los dits actes en res,
no obstant se veje y mire ab tota premiditació si
se deu registrar y admètrer o no dit privilegi,
com si no se agués contengut la firma que és en
lo real despaig de XIIII del corrent incertat en lo
present dietari als XV del present mes que diu,
ibi: «vidit Senjust de Pages, cancellarius», essent
presents per testimonis Jacinto Morató y Joseph
Pelegrí, verguers del molt il·lustre y fidelíssim
concistori de sas senyorias. Y donada la absolució a dits senyors de la Novena, per lo molt reverent visitador general y official del molt il·lustre
y reverendíssim // 374v // senyor bisbe de Barcelona és estat clos lo acte de habilitació al que serian poch antes de las sis horas de la tarda. Poch
aprés de clos lo dit acte de habilitació, volent sas
senyorias donar total execució y cumpliment en
fer extracció de oÿdor militar, concistorialment
ab verguers ab massas altas, aportant las veneras
com acostuman tots los dies, són passats al terreplè dels Tarongers que està enfront de la sala
de concistori a hont estavan paradas las taulas a
effecte de fer dita extracció, aportant un dels
verguers lo llibre del Ànima, y després de estar
assentats sas senyorias, magnífichs acessors y advocat fiscal en sas respective cadiras, se assentaren los testimonis de dita extracció que foren los
infrascrits y següents, per lo estament eclesiàstich: lo doctor Pere Brunés, ardiaca y canonge
de la santa iglésia de Urgell; doctor Fèlix Reig,
canonge de la santa iglésia de Barcelona; fra don
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Gaspar de Cenespleda, prior y sagristà major del
imperial monestir de Sant Cugat del Vallès. Per
lo estament militar: don Francisco Tort y Granollachs; don Francisco Ignasi de Amigant y de
Olsina; don Ugo de Sanjoan y Planella. //375r //
Per lo estament real: lo doctor misser Pere Albà,
ciutedà honrat de Barcelona; lo doctor misser
Rafel Llampillas y Prous; mestre Rafel Esteve. Y
havent fet los dits senyors testimonis militar y reals la sòlita y acostumada protesta en lo modo de
assentar-se, sens estar interpolats ab los eclesiàstichs com és pretès, se ha passat a fer la extracció
de oÿdor militar per lo resíduo del present y corrent trienni, per ocasió de la mort del il·lustre y
fidelíssim senyor don Jaume de Eva y Malla, oÿdor militar, y és estat extret per un minyó de
poca edat en la forma acostumada: mossèn Anton de Moxiga y Ginebreda.
Divendres, a XVIII de agost MDCCII. En aquest
dia a las sinch horas de la tarda de part de sas senyorias, avent donat la paraula los il·lustres y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y militar a
mi secretari y scrivà major del General, no havent
encara jurat lo senyor oÿdor militar, los senyors
Joseph Nuri de Lana y de Canser, donsell, y Diego Martines y de Folcràs, ciutedà honrat de Barcelona, al molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
han aportat una embaxada en escrits contenint
en substància que acerca la embaxada en escrits
enviada per dit bras a sas senyorias als IIII del corrent se’ls offeria posar en sa concideració que
//375v // convindria, per lo assumpto acerca si la
reyna nostra senyora per ocasió del limitat poder
concedit per la governació general per lo rey nostre senyor, que Déu guarde, de la monarquia de
Espanya, sens contravenir-se al disposat per generals constitucions, pot governar, que los acessors y advocat fiscal del General tinguessen
col·loqui ab los letrados ab qui se consultà lo paper remès per dit bras ab dit embaxada. Al que se
ha respost per lo molt il·lustre senyor protector
que lo bras estimava molt la atenció a sas senyorias que dies havia que lo bras tenia comès est negoci, que·u premeditaria y que de la resolució
pendria se participaria a sas senyorias, en quant al
cerimonial se trobarà en lo llibre del Mestre de
Cerimònias y sas senyorias encontinent han ordenat a mi secretari y scrivà major del General
cusís en lo present dietari dita embaxada, la qual
és assí cusida y signada de número CCXXII.
Dissapta, a XIX de agost MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias, no havent encara jurat lo senyor oÿdor militar novament extret, a
mi Diego Martines y de Folcràs, ciutedà honrat
de Barcelona y ajudanta // 376r // primer de la
a. a continuació una ambaixada, un acte i una súplica
transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1493.
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scrivania major, cusís en lo present dietari un
acte rebut en poder de Bernat Forés, notari públic real col·legiat, al primer de agost del corrent any, del qual apar com lo quóndam il·lustre y fidelíssim senyor don Jaume de Eva y
Malla, oÿdor militar del General del present
principat de Cathalunya, donà per firmadas totas aquellas deliberacions en las quals se trobarà
ésser ell continuat, com més llargament de dit
acte és de vèurer lo qual és assí cusit y signat de
número CCXXIII.
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
de paraula a Joseph Vilar, regint lo offici de credenser del General, en atenció de una súplica
presentada per lo infrascrit Pere Ferrer que és
assí cusida de orde de sas senyorias y signada de
número CCXXIIII, que pagat de son salari
done a Pere Ferrer, velluter de la present ciutat
y arrendatari dels drets de la Generalitat, lo present y corrent trienni certificatòrias de tots los
tabacos que estan manifestats y se han tret, y
han ordenat a mi secretari y scrivà major del General continuàs lo referit en lo present dietari.
En aquest mateix dia los senyors Joseph Bru y
de Banyuls y Anton de Granollachs y Dardena,
donsells, entre deu y onse horas del matí, havent obtinguda hora per medi del andador de
part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
han aportat una embaxada a sas // 376v // senyorias de paraula y en resposta de aquella embaxada que lo dia de ahir fonch enviada a dit bras
militar, dient-se que a dit bras militar està molt
bé y se conforme en lo que li fonch demanat y
que los advocats ab qui han consultat la subjecta matèria són los noble y magnífich doctors
missers don Lluís de València, don Plàcido de
Copons y Francisco Toda y Gil, los quals ab
molt gust tindran col·loqui ab los noble assessors y advocat fiscal del General. Al que és estat
respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat
eclesiàstich en nom y veu de sos companys que
estimava molt lo concistori al dit molt il·lustre y
fidelíssim bras militar demà de matí a las nou
horas en lo aposento dels assessors y advocat fiscal se podria tenir lo sobredit col·loqui.
Diumenge, a XX de agost MDCCII. En aquest dia
los noble y magnífichs doctors missers don
Lluís de Valencià, don Plàcido de Copons y
Francisco Toda y Gil, com a advocats del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar a las nou horas
de la matinada //377r // han vingut en la present
casa de la Diputació y en lo aposento a hont fan
sa contínua residència los noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del General per a col·loquiar ab ells, las dependèncias llargament expressadas en lo present dietari los dias XVIII y XIX
del present y corrent mes.
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Dimars, a XXII de agost MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias, no havent encara jurat lo senyor oÿdor militar novament extret a mi
secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica presentada en concistori per part de Jaume Costa Nadal, tauler
del General de la vila de Ribas, junt ab sa decretació nota y còpia de una carta per sas senyorias
escritas als taulers, en y ab la qual representa
que li fou presentada una carta circular de XXIII
de juny passat, ab la qual se li diu no cobre més
de dos sous per lliura, del que col·lectarà segons
lo disposat en lo capítol XIII del nou redrés, y
que se li havia recusat pagar-li dues lliuras, quinse sous per quiscuna terça que fins vuy se havia
acostumat donar y pagar als taulers de col·lectas
a hont lo General no tenia botiga pròpria, plomas, paper y tinta, per lo que suplica no ésser
més molestat respecte que // 377v // en lo dit capítol XIII del nou redrés no·s parla res de botigatge ni adeales, com més llargament de dita
súplica és de vèurer, la qual junt ab còpia de la
sobradita carta són assí cusidas y signadas de número CCXXV.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor Anton de Moxiga y Ginebreda, donsell oÿdor militar del General del present principat de
Cathalunya, extret per lo resíduo del present y
corrent trienni per mort del quóndam don Jaume de Eva y Malla, a las deu horas de la matinada acentat en una cadira de vellut sota del docer
en la sala del concistori y en aquella que s·i acostuman sempre acentar-se los oÿdors militars,
que és la primera de la mà dreta de dit docer, ha
prestat lo sòlit y acostumat jurament, sagrament
y homenatge y ha ohit sentència de excomunicació en la forma acostumada en quant al ceremonial acceptat que lo recado lo aportà mossèn
Gerònim Mascaró, ciutedà, se ha observat sí y
conforme és de vèurer en lo present dietari als V
de agost MDCCI.
Dimecres, a XXIII de agost MDCCII. En aquest
dia sas senyorias han ordenata // 378r // a Llorens March, subrogat en verguer, en nom de sas
senyorias aportàs un recado al il·lustre y molt
reverent senyor don Balthesar de Montaner y
Çacosta, abat de Sant Cugat del Vallès, Joseph
de Solà y Guardiola, donsell, y doctor misser
Salvador Massanés de Ribera, ciutedà honrat de
Barcelona, contenint que sas senyorias ja havian
lliurat la impressió fahedora de totas las constitucions segons està disposat en la última Cort
general a Francesch Vernola, estamper, que lo
dia present li havian deliberat quatra mil lliuras
per la primera paga. Y que axís estimarian fossen
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1494.

servits disposar-li matèria perquè lo temps no li
comensava a córrer sinó del dia que la·y entregarian, y que de lo que respondrian ne fes relació a mi secretari y scrivà major del General y
que ho tocàs en dietari. E lo dit March ha fet relació a mi secretari y scrivà major del General
que, havent donat lo sobredit recado a dit senyor abat de Sant Cugat, havia respost que estimava a sas senyorias esta notícia y que los senyors Solà y Massanés se havian de ajuntar ab ell
y ho tractarian a qui faria avisar, y que havent-li
dit que tenia orde de anar també a dits Solà y
Massanés y que·ls havia donat lo mateix recado
ab la sobradita addició y que tots havian dit estimavan la notícia.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Pere Màrtir Cerdà, oÿdor real del
General del present principat de // 378v // Cathalunya, se és partit per la vila de Puigcerdà y
altres parts del present principat per negocis y
afers seus propris, havent obtinguda llicència de
sas senyorias ab deliberació lo die present feta.
Divendres, a XXV de agost MDCCII. En aquest
dia constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real de la present ciutat, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Canser, donsell
racional del General y present casa, ha entregat
a sas senyorias tres coder(n)s dels debitors del
General lo un signat de número V, lo altre de
número VI y lo altre de número VII que és lo
últim codern de dits debitors, y per altre dels
verguers són estats entregats als senyors bilanssers elegits y anomenats per la última Cort general de orde de sas senyorias.
Dissapte, a XXVI de agost MDCCII. En aquest dia
Jaume Crest y Jaume Claret, botiguers de la
present ciutat, // 379r // aquell anomenat per los
il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes y magnífich racional del General y aquest
per Joan Güell, matalasser de la present casa,
per a visurar un compte donat per dit Güell de
oblata de V de juliol passat en lo que té mira a
botiguers Nicolau Pagàs y Felip Alamany, matalassers també de la present ciutat, aquell anomenat per dits senyors oÿdors, etcètera, y aquest
per dit Güell per a visurar lo sobredit compte en
lo que té mira a matalasers. Y tots quatra han jurat a Nostre Senyor Déu y a sos quatra sants
Evangelis per ells y altre de ells corporalment
tocats, de haver-se bé y llealment en la visura de
dit compte.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y en dit nom commissari delegat apostòlich, etcètera, ha subdelegat a
Thomàs Camps, prevere y beneficiat de la seu
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de Lleyda, en lo mateix modo y forma que subdelegà a Rafel Mullet, prevere y beneficiat de
Manresa, com és de vèurer en lo present dietari
als XVIII de agost MDCCI.
Diumenge, a XXVI de agost MDCCII. En aquest
dia entre sinch y sis horas de la tarda sa
excel·lència és estat servit per medi de un ajudant real participar a sas senyorias, absent
// 379v // de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, juntats no obstant ser
festa de precepta per negocis y afers del General, de com avuy lo excel·lentíssim senyor duch
de Véxar qui passa corrent a la porta a la vila de
Madrid a la reyna nostra senyoria, havia dexat la
alegra notícia de què lo rey nostre senyor, que
Déu guarde, acistint en persona, havia guanyat
una conciderable victòria en Itàlia de forma que
luego en demonstració de júbilo y contento se
faria salva real. Al que és estat respost per lo
il·lustre y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich,
en veu de sos companys, que lo concistori feya
singular estimació de la mercè li feya sa
excel·lència en participar-los tant gososa notícia, podent-se fiar sa excel·lència del concistori
passaria a celebrar-la ab lo gust corresponent a
sas grans atencions.
Dilluns, a XXVIII de agost MDCCII. En aquest dia
los il·lustres y fidelíssims senyors diputat real y
oÿdor militar a las sinch horas de la tarda sens
ostentació ab un cotxe de dos mulas y lo síndich
a la portalera, havent-se obtinguda hora per
medi de dit síndich, han anat //380r // a donar la
enorabona a sa excel·lència per ocasió de la
victòria que lo dia de ahir fou servit participar a
sas senyorias havia lograt sa magestat, que Déu
guarde, en Itàlia, del que és estat servit sa excel·lència fer molt particular estimació.
Dimars, a XXIX de agost MDCII. En aquest dia a
las onse horas del matí, havent obtinguda hora
per un de sa família, lo excel·lentíssim senyor
duch de Cardona y Medinaceli se és despedit de
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real de la present ciutat, y ha tornat
la visita a sas senyorias que li feren als XV del present y corrent mes. Y se adverteix que no obstant que dit senyor duch de Cardona és cap del
bras militar en Cathalunya, tant en aquella com
en esta funcció, és estat tractat sols sí y en la
conformitat que se estila en la present casa ab
los grandes de Espanya per ser-o dit senyor
duch de Cardona.
Dimecres, a XXX de agost MDCCII. En aquest dia
lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és
baxat a la casa del General y bolla de la present
ciutat, junt ab mi secretari y scrivà major y magnífich racional del General y present casa, y se és
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Dijous, a XXXI de agost MDCCII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias, absent lo // 381v //
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real de la present ciutat, a mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari junt
ab un paper, una súplica presentada per Jaume
Joan Miret, pretès jurat en cap del lloch de Sudanell del bisbat de Lleyda, en y ab la qual representa que en virtut de dos ordes despatxats
per lo thesorer se és present a devant dit thesorer y sa excel·lència y se li havia donat
intel·ligència de què pagàs son comú la contribució del allotjament assenyalat des de XIIII de
janer fins lo dia XXVI de abril. Y havent replicat
dient que dita universitat als XXXI de maig pròximpassat havia pagat la quantitat se’ls havia assenyalat, com apar de la partida de taula que
presenta, creya no haver de pagar cosa per rahó
de contribució, després de la qual resposta experimentava que dit thesorer li havia manat lo
dia XXIIII del mateix mes de juliol pròximpassat
se detingués en la present ciutat y se presentàs
dit jurat devant de ell dos vegadas lo dia, lo que
havia executat fins lo dia present y que als XVI
del corrent li havia dit un ajudant real en nom
de sa excel·lència que si dins quatre dias no donava satisfació lo posaria pres, y que com entenga que los sobredits pro– a// 382r // cehiments
encontran ab lo disposat ab las generals constitucions, que per ço ell dit Jaume Joan Miret, en
nom de jurat en cap de dita universitat, suplica
sien servits sas senyorias interposar-se ab sa excel·lència per a què puga restituhir-se en dita
universitat ha continuar son exercici, com més
llargament de dita súplica y partida de taula és
de vèurer que tot és assí cusit y signat de número CCXXVII.

conferit en lo aposento a hont fa sa acostumada
y contínua residència lo receptor dels fraus, a fi
y effecte de conti– // 380v // nuar-se en inventari
los fraus apresos en lo present y corrent mes de
agost, y se han trobat los infrascrits y següents:
primo, als XVI aprehenció feta en casa de Francisco Clarà, lapidari, a la plaseta de la Argentaria
dels partits següents: primo, setanta dotsenas de
jaccins obrats apunt de engastar; ítem, sis dotsenas y mitja de turquesas; ítem un paper de trossos de jaccins sens obrar; ítem, vint lliuras, duas
onsas pedras blancas, blavas y altres colors encamarat ab una coxinera, totas apunt per engastar.
En aquest mateix dia lo molt il·lustre senyor
don Francisco Comas y Turró, compta de Rocabertí del consell de sa magestat y son regent
en lo Supremo de Aragó, se és despedit de sas
senyorias y tornat la visita, absent de la present
ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real a
las onse horas del matí, havent obtinguda hora
per un criat de sa família, fou cumplimentat del
mateix modo que és de vèurer en lo present dietari a XXI de nohembre MDCCI, sols ab esta difarència que com en aquella ocasió hi havia set
cadiras en est non hi havia sinó sis per ésser absent de esta dit lo senyor oÿdor real.a
381r

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias,
absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real
de la present ciutat, a mi secretari y scrivà major
del General y present casa cusís y incertàs en lo
present dietari una súplica presentada per lo
pretès síndich de la Vall de Aran junt ab sa decretació y nota de la presentació de aquella, en y
ab la qual referida súplica demana se conferesca
ab los magnífichs assessors la nova concòrdia
que aconsellaren devia fer-se, o bé manar que
als habitants en dita Vall se’ls observe la exempció de què fins vuy han gosat en la paga dels
drets de la Generalitat en atenció de dos súplicas fetas per Pere Ferrer, arrendatari dels drets
de la Generalitat, en lo corrent trienni a sas senyorias, com més llargament de dita súplica és
de vèurer la qual és assí cusida y signada de número CCXXVI.
En aquest mateix dia sa excel·lència ha participat al il·lustre y fidelíssim senyor deputat real de
com lo dia de avuy havia arribat correu, ab lo
qual la reyna nostra senyora lo avisava de com la
armada de mar de Inglaterra y Olanda havia
passat per devant del regna de Portugal y se encaminava al Estret, y que en ella se havia enbarcat lo príncep de Armestat per a què ho noticiàs
al concistori.

En aquest mateix dia sas senyorias per medi del
síndich del General han enviat a sa excel·lència
còpia de la sobradita súplica per a què fos servit
donar la providència que tant convenia en esta
importància, al que és estat servit respòndrer
que se avisàs a dit Miret donàs a ell memorial
que no·s recordava lo hagués fet detenir, y que
se li donaria llicència per a tornar-se’n a sa casa.
382v

a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1495.
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Dimars, a V de setembre de MDCCII. En aquest
dia constituhit personalment en lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori de sas senyorias, absent lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real de la
present ciutat, los noble y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y present casa han posat en mà de sas senyorias una relació en escrits
del passat ab los noble y magnífichs advocats del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, ab lo
col·loqui que tingueren als XX de agost passat,
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1498.

com és de vèurer en lo present dietari dit dia
acerca si deu ser obehida la reyna nostra senyora
com a general governadora en los regnes de Espanya durant la absència en ells del rey nostre
senyor, que Déu guarde. Y encontinent han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major
del General cusís en lo present dietari la dita relació en escrits feta, la qual és assí cusida y signada de número CCXXVIII.
En aquest mateix dia, per a las sinch horas de la
tarda, han ordenat sas senyorias als verguers de
la present casa convidassen la mateixa molt
il·lustre Divuytena de personas dels tres estaments que·s troba llargament expressada en lo
present dietari en jornada de XXXI de juliol pròximpassat, y com per malaltia y ausènciaa
// 383r // de la present ciutat de la meytat de las
personas de la dita Divuytena no ha pogut acistir, sols ha vingut a quedar Novena y han acistit
per lo estament eclesiàstich los senyors: doctor
Joseph de Ciurana, canonge de Gerona; lo doctor Jaume Alòs, canonge de Lleyda; fra don Joseph Despalau, pabordre del Panadès. Per lo estament militar los senyors: don Francisco Sans y
Puig; Balthesar de Riba; don Francisco de Sayol
y Quarteroni. Per lo estament real los senyors:
doctor misser Salvador Massanés de Ribera,
doctor misser Ramon Vilana Perlas, Balthesar
de Barrera, ciutadans. A la qual molt il·lustre
Novena convocada y congregada per lo il·lustre
y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich, en veu y
en nom del molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias de paraula, és estada feta la proposició següent:

Cansellaria, totas las quals cartas se dóna a vostra senyoria per proposició, que després se llegiran y sia estat servit sa magestat aconsolar al present principat donant providència a la formació
de dit Tribunal y recobro del dit dret de la nova
ampra. Per ço se ha convocat a vostra senyoria
que si bé la meytat de las personas que componan eix molt il·lustre congrés faltan en esta
funcció per rahó de llegítim impediment com és
enfermedat y ausència de la present ciutat, emperò són estadas convidadas en sas casas no sols
per a noticiar-los del referit, dar-los las degudas
gràcias del bon succés han tingut est asumpto y
en gran part per lo acertat consell donat per
vostra senyoria, y axí mateix per a què sia servit
aconsellar lo fahedor.»
384r

«Molt il·lustre senyor. Joan de las Casas, correu
de la present casa de la Diputació, enviat per est
concistori a Lussara, a hont se troba lo rey nostre senyor, que Déu guarde, de consell de vostra senyoria als X de agost pròximpassat per correu a la posta de anada y tornada, ab plech per
sa magestat y altras cartas, per la formació del
Tribunal de Contrafaccions y recobro del dret
de la nova // 383v // ampra, entrà en la present
ciutat a las dotse horas de la nit passada. Y com
haja aportat per est concistori diffarents cartas,
és a saber, una del il·lustre marquès de Rivas la
data de la qual és en Luzara als XXVI de agost
passat escrita de orde del rey nostre senyor y
tres, és a saber, una del excel·lentíssim senyor
duch de Medinacidònia, altre del excel·lentíssim senyor comta de Santistevan y altre del noble don Agustin de Copons, tres per la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona, tres per lo
molt il·lustre y fidelíssim bras militar y una per
lo noble don Miquel de Calderó, regent la Real
a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1499.
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E la dita molt il·lustre Novena, ohida la dita proposició y cartas que ella narra, las quals per mi
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General de orde de sas senyorias
són estadas llegidas ab alta e intel·ligible veu, y la
de dit senyor marquès de Rivas és assí cusida y
signada de número CCXXVIIII y continuada.a
Deprés de haver premeditat ab medura reflecció
lo negoci unànimes y conformes, ha aconsellat a
sas senyorias: primerament, que sien servits escríurer las gràcias a sa magestat y a dits duch de
Medinacidònia, comta de Santistevan, y a don
Agustí Copons. Segonament, que per medi de
dos concistorials sia participada a sa excel·lència
la sobradita carta del dit secretari del despaig
universal. Tercerament, que per medi de embaxada en la forma acostumada tant al excel·lentíssim savi Consell de Cent com y tanbé al molt
il·lustre y fidelíssim bras militar los sien donadas
las gràcias de haver acompanyat per medi de cartas esta dependència, donant-se’ls còpias de la
sobradita carta de dit secretari del despaig universal. Y últimament al dit regent Calderó per lo
síndich del General sia participada la carta de dit
secretari del despaig universal. E immediadament per dit senyor diputat eclesiàstich és estat
proposat a dita molt il·lustre Novena de personas dels tres estaments la sobradita relació en escrits feta per los dits assessors y advocat fiscal,
acerca si la reyna nostra senyora deu y pot ser
// 384v // obehida com a general governadora,
emperò per diversitat de sentirs no ha aconsellat
cosa a sas senyorias si sols ha acordat que una còpia de dita relació per embaxada sia aportada al
molt il·lustre y fidelíssim bras militar.
En aquest mateix dia entre sis y set horas de la
nit los senyors don Francisco de Sans y Puig y
a. a continuació escrit al marge esquerre: La sobredita carta
que avia de ser continuada en est dietari en la present jornada
se trobarà continuada en diada de XI del present y corrent
mes de setembre.
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doctor misser Ramon Vilana Perlas, ciutedà,
han aportat de part de sas senyorias una embaxada al molt il·lustre y fidelíssim bras militar y al
savi Consell de Cent, que de present se troba
congregat, en lo mateix modo y forma que per
dita Novena lo dia present és estat aconsellat y
sobra lo mateix negoci, havent obtinguda hora
per un verguer.
Dimars, a VI de setembre MDCCII. En aquest dia
los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y
oÿdor militar a las sinch horas de la tarda, sens
verguers ni ostentació, havent obtinguda hora
per medi del síndich del General, ab un cotxe
de dos mulas, anant dit síndich a la portalera, se
ha conferit en lo real palau a hont habita sa excel·lència // 385r // y allí en nom de sas senyorias, absent de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real, y inseguint-se lo
consellat per la molt il·lustre Novena de personas dels tres estaments lo dia de ahir, han posat
en mà de sa excel·lència còpia de la carta escrita
de orde de sa magestat, Déu lo guarde, per lo
senyor secretari del despaig universal, la qual se
troba cusida y continuada en lo present dietari
lo dia de ahir, y li han dit ab la embaxada de paraula que confiavan sa excel·lència afavoriria al
concistori, en què quant antes se posàs en execució y se formàs lo Tribunal de Contrafaccions
y alcansàs lo General lo recobro del dret de la
nova ampra. A tot lo que és estat respost per sa
excel·lència que podia assigurar-se lo concistori
que desitjava summament affavorir-lo acerca las
sobraditas dependèncias. Emperò que no tenia
orde ni carta del rey nostre senyor y que lo marquès de Rivas, secretari del despaig universal no
li deya cosa de est fet. Y axí mateix de part de sas
senyorias li han expressat dits dos senyors concistorials fos servit sa excel·lència atténdrer lo
suplicat per Joan Miret acerca del que als XXXI
de agost pròximpassat se li havia parlat de est fet
per medi del síndich del General ha dit sa excel·lència, que·u tenia recomanat al canseller
per a què se passàs a lo que fos de justícia. Axí
que sobre est negoci no tenia més que dir-i
con– // 385v // forme del referit ne han fet relació tornats que són estats en concistori dits senyors deputat real y oÿdor militar.
En aquest mateix dia sas senyorias, inseguint
també lo aconsellat per dita Novena lo dia de
ahir, han enviat sas senyorias al síndich del General entre sis y set horas de la nit al noble don
Miquel de Calderó del consell de sa magestat y
son regent la Real Cansellaria en aquest principat junt ab còpia de la sobradita carta de dit secretari del despaig universal. Al que és estat respost per dit regent que feya particular estimació
dels favors li feya lo concistori a qui participava
de com tenia orde de sa magestat per la forma204

ció del Tribunal de Contrafaccions, de jurar en
mà de sa excel·lència que los demés havian de
jurar en mà sua, y que los incidents que se offerissen los havian de aclarar ells, que si demà li
demanava lloch una poca indisposició sua ho
participaria a sa excel·lència. Y que estiguessen
certs sas senyorias que est tribunal y judici no
podia patir ninguna dificultat y que lo dissapte
vinent se ajuntarian per quant antes del jurament havian de platicar algunas cosas convenients, // 386r // conforme de tot lo dit ne ha fet
relació en concistori dit síndich.
En aquest mateix dia entre las set y vuyt horas de
la nit, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, inseguint sas senyorias també lo acordat
per dita Novena de personas lo dia de ahir, han
enviat una embaxada al molt il·lustre y fidelíssim
bras militar per medi dels senyors don Ramon de
Codina y Ferreras y doctor Jacintho Blanch, ciutedà honrat de Barcelona, los quals han entregat
còpia del paper format per los noble y magnífichs
assessors y advocat fiscal del General y present
casa que·s troba cusit en lo present dietari en lo
dia de ahir, acerca si la reyna nostra senyora deu
ser o no obehida com a general governadora en
estos regnes de Espanya durant la absència del
rey nostre senyor. Y de paraula de part de sas senyorias és estat dit y referit a dit bras militar que
se li suplicava fos servit guanyar los instants en
premeditar dit paper per lo dit fet del govern de
la reyna nostra senyora instava, y que desitjavan
sas senyorias terminar-lo ab uniformitat y correspondència ab dit bras, aparexent que si fent mèrit de la obediència se fes lo que los assessors y advocat fiscal pondaravan lograria molt lo General,
perquè a més de lo expressat // 386v // en dit paper, difarents negocis de la Generalitat estavan
suspesos per est respecte com eran los dels quindennis, secularisació de la iglésia cathedral de
Tortosa, dels ports, jutge del brau, papers del
protonotari, dret de la nova ampra y altres, a més
de què la dilació podia tenir alguna reflecsa que
encontràs ab lo polítich y conveniència del principat. A tot lo que és estat respost se proposaria a
la junta destinada.
Dijous, a VII de setembre MDCCII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias Joan
Francesch Verneda, notari públich de Barcelona y escrivà que fou del il·lustríssim bras militar
en la última Cort general, ha entregat a sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real de la present ciutat, lo original procés
familiar de dit bras militar fet en la última Cort
general.
En aquest mateix dia a la tarda des de la iglésia
vella a la iglésia nova dels pares de la Calsa Blan-

ca de la present ciutat, que és en lo pla d’en
Lluýs, se ha mudat y passat lo sanctíssim sagrament que per a sempre sia alabat, ab solemníssima professó, la qual seguí vàrios y diffarents
// 387r // carrers de la present ciutat aportant la
reserva lo vicari perpètuo de la iglésia parroquial
de Santa Maria del Mar per ser la iglésia nova
dins los llímits de dita parròquia, en la qual professó acistí la comunitat de preveres de dita iglésia, los obrers de ella, las banderas que acostuman de acistir en la professó del Corpus que tots
anys fa la parròquia lo diumenge infra Octava
ab molta lluminària y adxas, y deu advertir-se
que los pares de dit convent anaven també en
dita professó y no en forma de comunitat, y entre mig de ells se aportava un tabernagle ab la
imatge de Nostra Senyora ricament adornada
que és la mateixa que tenen al altar major.
Dissapta, a VIII de setembre MDCCII. En aquest
dia no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y
fidelíssim senyor diputat militar.
Dilluns, a XI de setembre MDCCII. // 387v // En
aquest dia no ha vingut ni acistit en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar
per trobar-se indispost y fins y a tant que tornarà no se’n farà altra nota.
En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo dit
senyor diputat militar com dalt està dit y lo
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real de la present ciutat, han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet escrit a sas senyorias per sa
excel·lència de data de VII del corrent acerca
instàncias de la més puntual cobransa del donatiu offert a sa magestat, que Déu guarde, en la
última Cort general, com més llargament de dit
bitllet és de vèurer la qual és assí cusit y signat
de número CCXXX y del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:

siendo insessantes los clamores que tengo de ellos
por la satisfación y grande el sentimiento de que
la mayor parte de las tropas no ayan podido persebir el pagamento del mes de agosto que tienen librado, por no haversele entregado de orden de
vuestra señoría al pagador general la porción
competente, lo pongo en la concideración de vuestra señoría porque en intelligencia de ello, de las
providencias que jusgaré más convenientes a fin
de que sin la menor dilazión se junte alguna porción conciderable de género que se pueda subvenir
a urgencias tan indispensables y executivas, asegurando a vuestra señoría que además de que
será muy del real servicio y correspondiente a su
amor y innata fidelidad, me deverá a mi el reconozimiento que experimentará vuestra señoría a
quien guarde Dios muchos años. Barcelona, y setiembre VII de MDCCII. El conde de Palma. Señores illustres y fidelíssimos diputados del General
deste principado.»
En aquest mateix dia sas senyorias han ordenat
al síndich del General se conferís en lo real palau
a hon abita sa excel·lència, com ho ha fet, per a
què posàs en sa mà un recado en escrits en resposta del sobredit bitllet, al // 388v // que és estat servit respòndrer sa excel·lència que estava
bé, conforme ne ha fet relació tornat que és estat en concistori dit síndich. Y poch aprés han
ordenat a mi dit secretari cusís y continuàs en lo
present dietari dit recado en escrits, lo qual és
assí cusit y signat de número CCXXXI y del thenor següent. Segueix-se dit recado:

« Aa XIIII del corrente mes he entendido cumple
el segundo tercio de la paga del donativo y servicio
que haze a su magestad esta provincia y que se deveran del primero que cumplió en XIIII de mayo, y
de aquel passados de ochenta mil escudos vuestra
señoría no ignora que este caudal dejó destinado
su magestad para socorro de las tropas y que no ay
otra finca ni adbitrio a donde poden ocurrir ni
para satisfacer los créditos que tiene sobre el mismo servicio, assí // 388r // la cassa del marqués de
Vall de Olmos y en su nombre don Juan Baptista
Tapias, como tambien a Antonio Bellviche. Y

«Excellentíssimoa señor. Los diputados y oydores
de qüentas de la Generalidad de este principado,
haziéndose largo del papel de vuestra excellencia
su fecha a VII del corriente en que vuestra excellencia les previene que a XIIII de este mes de setiembre, que se cumple el segundo tercio de la
paga del donativo y servicio se haze a su magestad, Dios le guarde, se deveran con los atrassos
para que con esta intelligencia sin dilación se
junta alguna partida conciderable con que acudir a urgencias conciderables y executivas de que
su magestad destinó este caudal, representan a
vuestra excellencia apenas tuvieron los diputados
la noticia de lo establecido en las cortes acerca este
punto convocaron las personas nombradas para
la junta que havían de dar la forma para la execución del donativo, y por más que se desveló en la
puntuali– //389r // dad de la distribución y arreglamiento a que se atendió incessantemente fue
preciso passará el tiempo del primer tercio antes
de haver formado la planta necessaria para la
execución de la cobransa, con esto pareze inescusable que quede abrasado el plaso de un tercio por

a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 387v-388r del
trienni 1701-1704.

a. l’original del recado intercalat entre els folis 388v-389r del
trienni 1701-1704.
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haverse de recoger el dinero de todos los pueblos del
principado, assí solo pareze poderse conseguir
como se espera que al llegar al segundo tercio se
haya acudido al cumplimiento de el primero, a
cuya cuenta se han entregado al pagador general
más de cinqüenta un mil libras, quedando la resta hasta secenta y seys mil seyscientos secenta y seys
libras, trese sueldos y quatro que importa su cumplimiento, a que se atendará toda aplicación
como a la cobransa del segundo tercio para que se
satisfaga con su pención al llegar el último. Y en
esta forma continuaran con notable molestia de
los pueblos ni falta a los fines para que se dedicaron estos efetos, asegurando a vuestra excellencia
los diputados y oydores no omitir la continuación
de quantas diligencias puedan conducir al puntual desempeño de esta obligación del real servicio
y agrado de vuestra excellencia.»
Segueix-se una carta escrita per lo il·lustre marquès de Rivas del consell de sa magestat y son
secretari del despaig universal la data de la qual
és en Luzara a 26 de agost passat, la qual carta
original signada de número 229 se troba cusida
en lo present dietari als V del present y corrent
mes de septembre:
«Muya illustres señores. // 389v // He rezivido su
carta de vuestra señoría illustríssima de XIII de
este para el rey nuestro señor, Dios le guarde, que
acompaña memorial para su magestad, representando los requirimientos que hizo el síndico de
essa Diputación a los ministros nombrados para
la formación de la junta de Contrafueros, lo sucedido con este motivo el desconsuelo en que se halla vuestra señoría illustríssima por lo que en esta
forma se dilata el cumplimiento de los capítulos
de las últimas Cortes, suplicando vuestra señoría
illustríssima a su magestad que para que se eviten
las dificultades que occurren en el establecimiento
de esta junta se sirve dar las providencias que propone vuestra señoría illustríssima como tambien
por lo que mira al capítulo XVII de las últimas
Cortes, y a lo que en él comprehende la exacción y
collecta de los derechos de la nueva ampra o general de guerra. Y haviendo dado qüenta al rey de
la referida carta y memorial de vuestra señoría
illustríssima y enterado tambien de lo que sobretodo ha representado don Agustín de Copons, y
deseando su magestad subcistan sus reales resoluciones que se sirvió tomar en la zelebración de las
últimas Cortes, y que se eviten todos los motivos de
embarazo que puedan oponerse // 390r // a ello y
facilitar los medios de su execución, ha tenido por
bien de mandar para que se pueda establecer la
referida junta de Contrafueros con la brevedat
que corresponde a la real intención de su magesa. l’original de la carta intercalat entre els folis 383v-384r del
trienni 1701-1704.
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tad, que el regente don Miguel de Calderón haga
el juramento en manos del señor conde de Palma,
lugarteniente y capitán general de esse principado y que los demás ministros del resto de la junta
hagan después el suyo en manos del mismo regente, y que si se ofrecieren algunos incidentes en la
efectuación de la junta se determinen por los ministros de ella. Y por lo que toca a la execución y
collecta de los derechos de la nueva ampra o general de guerra, sedas, naypes y sombreros, ha venido tambien su magestad que tenga la resolución
que en esto se sirvió tomar a favor de vuestra señoría illustríssima en el capítulo XVII de las últimas Cortes el más válido y effectivo cumplimiento, ordenando a este fin se den luego a vuestra
señoría fidelíssima los despachos necessarios por el
Consejo de Aragón en la forma y con la obligación acordada en el referido capítulo, de que participo a vuestra señoría illustríssima de orden de
su magestad para que lo tenga entendido, y que
deseará siempre su magestad mantener a vuestra
señoría illustríssima todo lo que tuvo por bien de
resolver en las //390v // últimas Cortes y favorecer
y atender a vuestra señoría illustríssima y a esse
principado con el amor con que su real piedad
mira por el beneficio, consuelo y satisfacción de todos sus vassallos, con cuyo contenido dejó tambien
satisfecho al de la carta con que vuestra señoría
illustríssima me favorece assegurándose deseo
exersitar siempre mi obediencia en su servicio.
Nuestro señor guarde y prospere a vuestra señoría
illustríssima en toda felicidad los largos años que
puede. Lusara, a XXVI de agosto MDCCII. El marqués de Rivas. Muy illustres y fidelíssimos señores
diputados del General del principado de Cathaluña.»
En aquest mateix dia sas senyorias han elegit y
anomenat en expert per a visurar la feyna de fuster empresa fer per Francisco Planas, fuster de la
present ciutat en la casa del General, que se ha
redificat cerca lo portal Nou de la present ciutat
ab acte rebut en la scrivania major als XIII de
agost MDCCI a Joan Aldabó, fuster de la present
ciutat. E lo dit Joan Aldabó ha prestat en mà y
poder de sas senyorias a Nostre Senyor Déu y a
sos quatre sants Evangelis per ell corporalment
tocats, // 391r // de haver-se bé y llealment en la
dita visura que per via directa ni indirecta no ha
tingut ni té interès algun en lo dit preu fet. E lo
dit Joan Aldabó, mitgensant lo sobradit jurament, ha fet relació de com havent visurat la sobradita feyna feta per dit Planas, fuster, aquella
està feta sí y conforme lo pactat en la tabba de
dit preu fet y segons a un bon official se pertany.
Dimars, a XII de setembre MDCCII. En aquest
dia constituhit personalment en lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori de sas senyorias lo magnífich síndich del General ha fet relació de com,

havent-se conferit lo dia present entre las dotse
y una hora del migdia ab lo senyor protector del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar y donat un
recado de orde de sas senyorias, concistint en
què estimarian la resposta quant antes acerca la
embaxada que fou feta de part de sas senyorias
al dit bras militar a VI del corrent, havia respost
que los advocats de dit bras acabavan un paper
que demà ajuntaria la junta y en ella se proposaria lo sobredit paper y després quant antes se’n
tornaria resposta.
Dimecres, a XIII de setembre MDCCII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi // 391v // secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari una súplica presentada en lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias
per part de Anton Prat y Saleta, acerca la pretenció té de què sas senyorias sien servits exir al
reparo de algunas constitucions per ocasió de la
venda del mas Frexes scituat en lo terma de Sant
Julià de Argentona, que fou de Francisco Vila y
de Prat y venut al noble don Miquel de Pallarès,
altre dels concistorials en aquell temps, junt ab
sa decretació, com més llargament de dita súplica és de vèurer la qual és assí cusida y signada de
número CCXXII.
Divendres, a XV de setembre MDCCII. En aquest
dia lo síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar ha aportat un recado a sas senyorias
dient que estimaria fossen servits sas senyorias
deliberar-li sinch-centas lliuras a cumpliment de
las mil lliuras que disposa lo capítol de cort pot
gastar dit bras de las pecúnias del General, y que
difarents universitats ab sindicats feyan instància
per a què se hisqués al reparo de lasa // 392r //
pallas que·ls fan aportar y altres cosas. Al que és
estat respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich, en veu de sos companys,
absent de la present ciutat lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor real, que sentia lo concistori no
trobar-se ab diners de present per a poder deliberar ditas sinc-centas lliuras, que en quant al
demés podria dit bras militar advertir a ditas
universitats acudissen a est concistori que ab
molt gust cumplirà en tot allò que sia de la obligació de sos càrrechs.

la embaxada últimament enviada acerca lo govern de la reyna nostra senyora per diumenge
primervinent, li havia respost que tornaria resposta dit bras. Y encontinent sas senyorias han
ordenat a mi secretari y scrivà major del General
cusís en lo present dietari dit recado en escrits, lo
qual assí cusit y signat de número CCXXXIII.
En aquest mateix dia dit síndich ha fet relació
constituhit personalment en lo concistori de sas
//392v // senyorias de què, havent de orde de sas
senyorias lo dia present donat un recado al noble regent la Real Cansellaria don Miquel de
Calderó, dient-li fos servit prestar lo jurament
en mà de sa excel·lència per a què se pogués formar lo Tribunal de Contrafaccions, havia respost que ja sabian sas senyorias estava detingut
en lo llit ab calentura, que creya no seria cosa y
que ab brevedat estaria bo y que encontinent de
estar-o passaria ha prestar dit jurament y fer lo
demés.
Dilluns, a XVIII de setembre MDCCII. En aquest
dia lo síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar ha aportat a sas senyorias un recado en
escrits en resposta del que dissapta passat fonch
enviat al dit bras militar de part de sas senyorias
per medi del síndich del General, y lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich en nom de
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real de la present ciutat, ha respost
que ab molt gust espararia lo concistori la resposta de dit bras militar a la embaxada per sas senyorias a ell feta als VI del present y corrent. Y
encontinent han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari loa // 393r // sobredit recado, lo qual
és assí cusit y signat de número CCXXXIIII.

Dissapte, a XVI de setembre MDCCII. En aquest
dia constituhit personalment en lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori de sas senyorias lo síndich
del General ha fet relació de com, havent de
orde de sas senyorias lo dia present entregat al
senyor protector del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar un recado en scrits, contenint estimaran sas senyorias sien servits respòndrer-los a

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
incertàs en lo present dietari una súplica presentada en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias per Jaume Joan Miret, pretès
jurat en cap de Sudanell, junt ab sa relació en escrits al peu de dita súplica feta per los noble y
magnífichs assessors y advocat fiscal del General, en y ab la qual percisteix ab lo mateix que
demana ab súplica que·s troba en lo present dietari als XXXI de agost passat. Y dits assessors són
de vot y parer que fent constant autenticament
del que narra en la súplica, puga passar als demés remeys prescrits per generals constitucions
en lo cas de no aprofitar las diligèncias extrejudicials, com més llargament de dita súplica y relació en escrits és de vèurer, las quals són assí
cusidas y signadas de número CCXXXV.

a. a continuació una súplica i un recado transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1501.

a. a continuació un recado i una súplica transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1503.
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Dimars, a XIX de setembre MDCCII. En aquest
dia entre VI y VII horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi del andador, los senyors
don Phelip Farran y Sacirera y Ramon Vilana
Perlas, ciutedà, han aportat a sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor ohidor real de
la present ciutat, una embaxada en escrits de
part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar
junt ab un paper fet per una junta de advocats
de dit bras militar, acerca los reparos se’ls offereixen en orde ha regonèxer a la reyna nostra senyora per general gover– // 393v // nadora durant la absència del rey nostre senyor, que Déu
guarde, en estos regnes, com més llargament de
dita embaxada en escrits y paper és de vèurer
que són assí cusits y signats de números
CCXXXVI y CCXXXVII.
Dijous, a XXI de setembre MDCCII. En aquest dia,
no obstant ser feste de precepta, se és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias per afers y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia lo il·lustre y fidelíssim senyor ohidor real ha tornat en la present ciutat y
vingut en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias per ser arribat de la vila de Puigcerdà y altres parts del present principat, a hont
era anat per negocis y afers seus propris, havent
obtinguda llicència de dit concistori ab deliberació feta als XXIII de agost pròximpassat.
Divendres, a XXII de setembre MDCCII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs
en loa // 394r // present dietari un bitllet escrit
per sa excel·lència a sas senyorias acerca de què
lo regent la Real Thesoraria entregue lo dret de
guerra al General, com més llargament de dit
bitllet és de vèurer, lo qual és assí cusit y signat
de número CCXXXVIII. Segueix-se dit bitllet:
«Enb conseqüencia de real orden con que me hallé
de su magestad, la he expedido a don Luís Alemany Descallar, regente la Real Thesoraria,
para que entregue a vuestra señoría el derecho de
guerra precediendo antes la caución que deve
prestar vuestra señoría como mande su magestad
y dispone el capítulo de cortes de pagar el sueldo de
virrey y capitán general de essa provincia, y el de
ministro provincial de cap y espada del Supremo
Consejo de Aragón. Y así lo prevengo a vuestra señoría para que se halle en intelligencia de ella.
Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, VIII de setiembre de MDCCII. El conde de
a. a continuació una ambaixada i un paper transcrits a
l’Apèndix 1, pàg. 0000.
b. l’original del bitllet intercalat entre els folis 393v-394r del
trienni 1701-1704.
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Palma. Señores illustres y fidelíssimos diputados
del General de esse principado.»
En aquest mateix dia lo magnífich síndich del
General de orde de sas senyorias ha aportat al
noble don Lluís de Alemany y Descallar, regent
la Real Thesoraria en lo present principat, un
bitllet de sa excel·lència per a què restituhesca lo
dit dret de la nova ampra vulgarment dit de
guerra al General. Y ha respost que est fet lo volia consultar ab lo noble don Joan de Colomer
del Consell de sa //394v // magestat en Cathalunya y son advocat fiscal patrimonial, y per a què
en tot temps conste de lo que contenia dit bitllet han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General cusís en lo present dietari còpia de dit bitllet, la qual és assí cusida y
signada de número CCXXXIX.
En aquest mateix dia lo noble don Miquel de
Calderó del Consell de sa magestat y son regent
la Real Cansellaria en lo present principat ha jurat en mà y poder de sa excel·lència per ocasió
de la formació del Tribunal de Contrafaccions.
En aquest mateix dia dit noble regent ha passat
ha fer convidar a tots los qui han de formar dit
Tribunal de Contrafaccions que són los nobles
don Narcís de Anglasell y Roca y don Gerònim
de Magarola, doctors de la Real Audiència, més
antíquiors, Joan Lacasa, ardiaca y canonge de la
seu de Barcelona, canonge més antich dels
que·s troban habitar en la present ciutat, lo noble don Feliciano de Cordellas, protector del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar y lo il·lustre conseller en cap de la present excel·lentíssima ciutat, y se han ajuntat esta tarda en lo quarto de la visita de la present casa a hont, segons lo
disposat ab las novas constitucions de la observansa, se deuhen juntar sempre menos dit ardiaca Lacasa que se és escusat per sa gran edat.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas
senyorias lo síndich del General ha fet relacióa
// 395r // de com, essent estat enviat a servar per
dit noble regent la Real Cansellaria, li havia recomanat posàs en la notícia de sas senyorias fossen servits fer convidar lo canonge més antich
dels que habitan en la present ciutat, és a saber,
a aquell que subseguesca al dit ardiaca y canonge Lacasa respecte que aquest no ha acistit per
haver-se escusat per rahó de sa gran edat. Y per
consegüent no ésser cumplert lo Tribunal de
Contrafaccions, al que li és estat dit per sas senyorias que convidàs al noble don Fèlix de Taverner, canonge de la seu de Barcelona.
a. a continuació un bitllet i una súplica transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1511.

Dissapta, a XXIII de setembre MDCCII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General cusís y incertàs en lo
present dietari una súplica presentada per part
de Jaume Buscarons, pagès, de Sant Siprià de
Valldoreix, en y ab la qual pretén hiscan sas senyorias al reparo de la pretesa cesió del capítol
VIIII fet en las últimas Corts en atenció de què
lo noble don Juan Colomer, doctor de la Real
Audiència, hauria declarat una real provisió de
decret de execució contra de ell, cens haver avisat a informar ni donar los duptes, com més llargament de dita súplica és de vèurer, la qual és
assí cusida junt ab sa decretació y signada de número CCXXXX.
395v

Dilluns, a XXV de setembre MDCCII. En aquest
dia los senyors que componen lo Tribunal de
Contrafaccions, és a saber, per capitular més antich dels que habitan en la present ciutat lo noble don Fèlix de Taverner y Rubí, qui és estat
convidat per lo síndich del General de orde de
sas senyorias per lo narrat en lo present dietari
als XXII del corrent, se han ajuntat en lo quarto
de la visita de la present casa per a tractar diferents preliminars que deuhen precehir en la formació de dit Tribunal, y se deu suposar que han
acordat donar-se lo tractament de senyoria
il·lustríssima acentar-se ab cis cadiras de vaqueta
de moscòvia, tenint una taula al mig, no havent-i ningú al cap de ella, estant a mà dreta los
regent y dos doctors més antíquiors a la esquerra, lo canonge protector y conseller votant interpoladament, y tenint docer al cap de la pessa
ab un retrato del rey nostre senyor que Déu
guarde, y ab una cadira girada de espatllas.
Dimars, a XXVI de setembre MDCCII. En aquest
dia constituhit personalment en lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori de sas senyorias lo magnífich síndich del General ha fet relació de com,
havent-se conferit ab lo noble don Lluís de Alemany y Descallar, del consell de sa magestat y
son regent la Real Thesoraria, en lo present
principat per a què li tornàs resposta // 396r //
acerca del que als XXII del corrent li instà acerca
lo recobro del dret de la nova ampra, li ha respost que en tornar-li resposta lo noble don Joan
de Colomer y doctor de la Real Audiència de
Cathalunya y advocat fiscal patrimonial ho avisaria a sas senyorias.
En aquest mateix dia a las VIII horas de la nit
tocadas constituhit en presència del molt il·lustre y fidelíssim concistori de sas senyorias los
magnífichs doctors missers Balthesar Prous, Joseph Costa y Salvador Móra y Bosser, ciutedants honrats de Barcelona, Francisco Ignasi
Huguet, Jacintho Dou, ciutedà honrat de Barcelona, Francisco Carbonell, Rafel Llampillas y
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Prous y Francisco Solanes, consulents aplicats,
per lo fet llargament expressat ab deliberacions
de XIX y XX del present y corrent mes de setembre junt ab los magnífichs doctors missers Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, y Ramon Sans, subrogats en acessors del
General, y lo noble don Joseph de Canser y Prat
Senjulià, advocat fiscal del dit General, després
de haver obtingut moltíssimas juntas y llarga
discusió sobra la subjecta matèria han passat ha
votar en la forma següent sobra la dependència
consultada ab dita deliberació de XIX del present
mes en esta forma. Dit doctor Balthasar Prous
és de vot y parer que podan y deuhan sas senyorias, sens encontrar ab ninguna constitució ni
altre dret de la pàtria obehir a la reyna nostra senyora com a general governadora de los regnes
de Espanya per lo rey nostre senyor, que Déu
guarde, anomenada en lo exercici de la jurisdicció voluntària y graciosa. Dit doctor misser Joseph Costa és del mateix sentir. Dit doctor Salvador Móra y Bosser és del mateix sentir. Dit
doctor Francisco Ignasi Uguet és del mateix
sentir. // 396v // Dit doctor Jacintho Dou és del
mateix sentir. Dit doctor Francisco Carbonell
és del mateix sentir. Dit doctor Rafel Llampillas
y Prous és del mateix sentir. Dit doctor Francisco Solanes se adereix al sentir de dit doctor
Balthesar Prous ab la circunstància de què dit
molt il·lustre y fidelíssim concistori pot participar a sa magestat, que Déu guarde, que creu no
és estat may de la intenció de sa magestat ab la
restricció dels poders de la reyna nostra senyora
voler perjudicar a las generals constitucions y
demés drets de la pàtria. Dit doctor Francisco
de Gallart y Pastor és del mateix sentir del dit
doctor Prous. Dit doctor Ramon Sans és del
mateix sentir del dit doctor Balthesar Prous. Dit
don Joseph de Canser és del mateix sentir del
dit doctor Balthesar Prous. Tot lo que sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General ho continuàs en lo present dietari,
trobant-me present en concistori a tot lo referit.
Y als dits per sas senyorias los és estat incinuat
reduhissen son vot en escrits.
En aquest mateix dia a la tarda se han ajuntat los
senyors que componen lo Tribunal de Contrafaccions.
Dimecres, a XXVII de setembre MDCCII. En
aquest dia ha tornat acistir en lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori de sas senyorias lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat militar per trobar-se
convalassent de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia a la tarda se han ajun–
los senyors que componan lo Tribunal de Contrafaccions.

// 397r // tat
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Dijous, a XXVIII de setembre MDCCII. En aquest
dia constituhit personalment en lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori de sas senyorias lo magnífich síndich del General ha fet relació de com,
havent-se conferit ab lo noble don Juan de Colomer del consell de sa magestat y son advocat
fiscal patrimonial, per a què fos servit tornar resposta al noble don Lluís de Alamany y Descallar, també del consell de sa magestat y son regent la Real Thesoraria, per a què lo General de
Cathalunya pogués quant antes recobrar lo dret
de la nova ampra vulgarment dita de guerra, li
havia respost que entre altres dificultats que se li
offerian era la una que al arrendatari de dit dret
se li havian promès vuyt mil lliuras de axaus repartidoras la paga ab los tres anys, y que per
ocasió del estanch del tabaco o adroguers y altres se’ls havia admès caucions, y que pretenia lo
arrendatari reffecció. Y que est matí dit thesorer
havent-lo enviat a servar si havia dit sas senyorias si tenian lo despaig del Consell de Aragó.
En aquest mateix dia a las deu horas del matí los
senyors Joseph Nuri de Lana y de Canser, donsell, y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona, havent obtinguda hora per
medi de un verguer han aportat una embaxada
al excel·lentíssim concistori dels senyors consellers de la present ciutat, donant-los còpia de
dos deliberacions fetas als XXVII del present y
corrent mes per sas senyorias, en y ab las quals
han deliberat obehir a la reyna nostra senyora
per general governadora en los regnes de Espanya durant la absència de sa magestat, que
Déu guarde, de aquells en lo // 397v // tocant a
la jurisdicció voluntària y graciosa. Al que és estat respost per lo president de dits senyors consellers que feyan particular estimació de dita notícia.
En aquest mateix dia los dits senyors de Lana y
Monfar a las XI horas del matí han aportat una
embaxada al molt il·lustre y fidelíssim bras militar, havent obtinguda hora per medi de un verguer posant en mà del senyor protector còpia
de la sobradita primera deliberació acerca lo govern de la reyna nostra senyora feta als XXVII del
corrent mes, participant-los com havian resolt
regonèxer-la per general governadora com dalt
està dit, responent a la embaxada per dit bras
militar enviada a sas senyorias lo dia IIII de agost
passat. Al que és estat respost que se participaria
a dit bras y ho premeditaria.
En aquest mateix dia de orde de sas senyorias lo
magnífich síndich del General se és conferit ab
lo noble don Miquel de Calderó, del consell de
sa magestad y son regent la Real Cancellaria, a
effecte de solicitar-li de part de sas senyorias fos
servit disposar que quant antes los dos doctors
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de la Real Audiència més antíquiors, lo capitular
més antich y los senyors protector y canceller
presten lo degut jurament, y li ha respost que
esta tarda juraran.
En aquest mateix dia a las sis horas de la tarda
tocadas los il·lustríssims senyors don Narcís de
Anglasell y Roca y don Geroni de Magarola, del
concell de sa magestat en la Real Audiència del
present principat, don Fèlix // 398r // de Tavarner y Rubí, canonge de la santa iglésia de Barcelona, capitular més antich dels que habitan en
Barcelona, don Feliciano de Cordellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar de
dit principat, y lo doctor Fèlix Boneu, ciutadà
honrat de Barcelona y conceller en cap de dita
excel·lentíssima ciutat, congregats lo quarto de
la visita de la present casa junt ab lo il·lustríssim
senyor don Miquel de Calderó, del concell de sa
magestat y son regent la Real Cancellaria, anomenats per lo rey nostre senyor, Déu lo guarde,
y cort general en jutges de contrafaccions, han
prestat lo degut jurament del qual per mi don
Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà
major del dit General y lo doctor en drets Ramon Pallisser, scrivà de manament, simul stipulants y insolidum clohents és estat llevat acte del
thenor següent:
«Die jovis XXVIII mensis septembris MDCCII Barchinone. Illustrissimi domini don Narciscio de
Anglasell et Roca et don Geronimus de Magarola, de concilio suae regiae magestatis, don Felix
de Tavarner et Rubi, canonicus sanctae ecclesiae
Barchinonensis, don Felicianus de Cordellas, protector admodum illustris et fidelissimi brachii
militaris praesentis principatus, et doctor Felix
Boneu, civis honoratus Barchinone et ejusdem excellentissime civitatis conciliarius in ordine primus, nominati per suam regiam magestatem et
curiam // 398v // generalem in judicibus contrafactionum, jurant ad Dominum Deum et ejus
quatuor sancta Evangelia vide licet dictus don
Felix de Tavarner manus suas praelatorum more
adpectur ponendo ceteri vero super missale, quod
illustrissimus dominus don Michael de Caldero,
regens Regiam Cancellariam, apertum tenet de
bene et legaliter se habendo secundum diposita in
nostra constitutione de observantia, et cetera, ad
eam concernentibus de quibus, et cetera. Actum,
et cetera. Testes sunt Antonius Baga, regius virgarius Regiae Audientiae, et Unufrius Diern,
virgarius praesentis excellentissimae civitatis
Barchinonae.»
Y se nota que per a acistir a esta funcció dit secretari y scrivà major al mitgdia fonch convidat
de part dels senyors que componan dit Tribunal
de Contrafaccions que estigué assentat a ella ab
cadira de vaqueta de moscòvia y cubert a mà

dreta del dit scrivà de manament, qui també estigué assentat ab cadira de vaqueta de moscòvia
y cubert, per quant dit secretari y scrivà major
del General estava assentat a la part dels senyors
dels brassos y dit scribà de manament a la part
dels senyors ministres las dos cadiras estavan de
cara casi al capdevall de la taula, per a què en tot
temps conste com se assentan en dit Tribunal
los senyors que·l componan. Se nota que se
ajuntan en lo quarto dit de la visita en la present
casa al enfront de la sala a·y ha un docer ab un
// 399r // retrato del rey nostre senyor ab cadira
girada de spatllas fora del dosser; a mitg de la
sala està posada una taula llarga ab un cubertor
de domàs de color de aurora ab cubertor de godamesil encarnat ab lo adrés de plata de la visita;
a cada costat de la taula estan posadas tres cadiras de vaqueta de moscòvia y se assentan ab las
tres cadiras de mà dreta los senyors regent de
Anglasell y de Magarola de filera y ab los tres de
mà squerra los senyors canonge Taverner, protector y conseller en cap també de filera. Y en
aqueix orde lo tractament és de senyoria il·lustríssima està convingut que lo votar és interpolat, és a saber, comensa lo regent, després lo canonge, després Anglasell, després lo protector,
després Magarola y últimament lo conseller en
cap; en primer lloch ab un doceret a·y ha una
imatge del Sant Christo; quant serà de nits tindran quatra candeleros de plata que serveixen
per la visita del General.
Divendres, a XXIX de setembre MDCCII. En
aquest dia lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich y en dit nom comissari y subdelegat
apostòlich elegit y anomenat per la santedat de
Clement setè, de felís recordació, ab butlla especial dada en Roma als XVII de las calendas de
maig MDXXIIII y ab facultat en dita butlla atribuhida, ha subdelegat a Antoni Joan Escayola,
comensal de Santa Anna de la present ciutat, a
effecte de què puga regonèxer qualsevols casas
eclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y
convents de religiosas // 399v // y religiosos, regulars y seculars, al qual subdelegat lo dia present són estadas despedidas lletras de subdelegació ab la forma acostumada ab ple poder de
comminar y publicar censuras contra qualsevols
personas tant eclesiàsticas com seculars.
En aquest mateix dia a las onse horas del matí,
havent obtinguda hora per medi del síndich del
General los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar sens ostentació sols ab
un cotche de dos mulas, y anant lo síndich a la
portalera han apartat de part de sas senyorias
una embaxada en escrits a sa excel·lència, participant-li la resolució li havian presa de obehir a
la reyna nostra senyora com a general governadora de Espanya posant en sa mà dos cartas per
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ella y axí mateix de paraula, a fi de instar-li com
ho han fet fos servit disposar que lo regent la
Real Thesoraria y lo advocat fiscal patrimonial
ab allarchs no retardassen al General lo retorn
del dret de la nova ampra. Y en quant al primer
punt ha respost que estimava la notícia y que no
havia esperat menos del concistori, y en quant al
segon punt que estimarà que sas senyorias en
escrits li significassen lo que dit regent la Real
Thesoraria narrava, conforme ne han fet relació
tornats que són estats en concistori dits senyors
deputat real y ohi– // 400r // dor militar. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs
en lo present dietari la dita embaxada, la qual és
assí cusida y signada de número CCXXXXI y
del thenor següent. Segueix-se dita embaxada:
«Excel·lentíssima senyor. Als XXXI de juliol passat resolgué lo consistori de deputats y oÿdors
de comptes del General del present principat
respòndrer a la real carta de la reyna nostra senyora de data de XV del mateix, a la qual era servida participar-li de com estava anomenada per
sa magestat, que Déu guarde, en general governadora en los regnes de Espanya, havent arribat
en Madrid y durant sa real ausència, de què ab
molt gust obehiria a sos reals preceptes, la qual
resolució quedà suspesa per los nous accidents
que sab vostra excel·lència se han suscitat sobre
est fet. Y com estos no se hajen pogut terminar
fins als XXVII del corrent, per ço dits deputats y
oÿdors posan en mà de vostra excel·lència las
dos cartas per la reyna nostra senyora junt ab sas
còpias, de las quals compendrà vostra excel·lència lo quant gustosos estan de poder obehir los
ordes de sa magestat com a general governadora, fiant que ha de dèurer a la generositat de
vostra excel·lència la honrra que aquellas arriben en sas reals mans ab tota brevedat, y de
què·s done per servida d’esta demonstració,
manifestant per //400v // sa real clemència ab altre real carta que a més de redundar en consuelo y lustre del principat ne farà inestimable aprècio lo consistori, majorment adquirint-la per la
poderosa mà de vostra excel·lència.»
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas
senyorias lo magnífich doctor misser Joseph
Areny y Garriga, servint lo offici de regent los
comptes del General, per ocasió de què lo magnífich Francisco de Marí y Ginovès, donzell, té
un fill indisposat de molt cuydado, ha fet relació
de com los senyors del il·lustríssim Tribunal de
Contrafaccions per son medi, participavan a sas
senyorias de com a dit Tribunal li era convea. l’original de l’ambaixada intercalat entre els folis 399v400r del trienni 1701-1704.
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nient y necessari que sas senyorias fossen servits
anomenar-los un perquè los assistesca en escríurer lo que convinga, altre per obrir-los y tancarlos la cortina, y altre per a què aporte las íntimas, scriptor de plata ab juratori y campaneta,
quatre candaleros de plata per la taula, quatre
candaleros de llautó per la pessa antecedent,
cera per llum, constitucions so és lo tomo, las
de MDLXXXXIX, MDCCI y MDCCII, junt ab lo llibre
dels Quatre Senyals, directori de la visita, capítols de Cort de MDLXXXXIX y nou redrés,
// 401r // tot per dessobre de la taula de dit Tribunal que·sté en lo quarto de la visita de la present casa, conforme ó disposa la constitució
XXXVI feta en la última Cort general. Y lo mateix per quiscun dels sis senyors de dit Tribunal,
per haver de estudiar en casa lo que se offeresca,
paper y plomas y altres cosas, gastant per dit effecte lo que convinga per dit Tribunal.
Encontinent, sas senyorias han ordenat a mi
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, trobant-me present al
referit ho continuàs en lo present dietari com y
també si gustava de entrevenir allí per scríurer,
perquè essent lo inmediat official del consistori
regonexerian no podian excusar-me de eix empleo si·l volia, al que he respost que·ls estimava
molt lo favor, emperò que no podent tenir títol
de secretari o scrivà major me aparexia era indecorós a mon càrrech y a sas senyorias per lo que
fossen servits anomenar a qui los aparagués.
Dissapte, a XXX de septembre MDCCII. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar
és baxat a la casa del General y bolla de la present ciutat, junt ab mi secretari y scrivà major y
magnífich racional del General y present casa, y
se ha conferit en lo aposento a hont fa sa acostumada residència lo receptor dels fraus a fi de
continuar-se en l’inventari los fraus y apresos en
lo present y corrent mes, y se han trobat
// 401v // los infrascrits y següents: primo, als IX
aprehensió feta en la playa antes de Mongat y
devant la riera d’en Canyadó, terme de Badalona, en la barca del patró Francisco Buscarons,
de Sant Feliu de Guíxols, de trenta quarteras de
civada, de la qual se’n troba de segrestada en
casa dit Barthomeu Canyador de la parròquia
de Badalona alguna cent-sexanta quarteras, y las
demés que faltan fins al número de las tres-centas se ne las havian aportadas los pares de Montalegre per ser del convent, la qual civada fins
vuy no té entregada lo receptor dels fraus si sols
és tocada la denunciació. Ítem, als XII aprehenció feta en casa March Golí, tavarner, devant lo
dormidor de Sant Francesch y propri de Salvador Bellutxés, jove brodador: primo, trenta-un
vanos de paper ordinari ab baranillas de fusta;
ítem dos massets fil blanch de fer puntas que
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junt fan vuytanta-set trocas; ítem onse parells de
paretas de curbatas. Ítem als XV aprehenció feta
en casa Domingo Aguilera, veler a la plassa de la
Plana: primo, quinze palms tafetà negre entre
doble; // 402r // ítem dos trossos tafetà negre a
dos caps de tir junts quatre palms. Ítem als XXV
aprehenció feta en casa Jacintho Camps, veler a
la plassa de la Trinitat, de catorze canas quatre
palms tafetà negre de quatre palms sens adop.
Ítem als XXV aprehenció feta a Magdalena Jaqués, muller de Joan Jaqués, manyà, en lo carer
del Regumí, la qual trobaren cerca la plassa de la
Trinitat y regonexent-la trobaren que aportava
tres canas de escot negre foraster.
Dilluns, a II de octubre MDCCII. En aquest dia,
no obstant ser feriat, s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per
negocis y affers graves de la Generalitat.
Dimars, a III de octubre MDCCII. En aquest dia
lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar per
medi de son síndich han instat a sas senyorias
fossen servits deliberar-li las sinch-centas lliuras
a cumpliment de las mil lliuras que quiscun any
pot gastar de las pecúnias del General los effectes llargament expressats ab lo capítol XXXI
// 402v // fet en las últimas Corts generals.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet de sa
excel·lència de data del dia present escrit a sas
senyorias, en y ab lo qual demana tres mil dobles prestadas del arari de la Deputació per a
subvenir un tèrcio de infantaria y un trosso de
cavalleria que han de anar a Andalucia, com més
llargament de dit bitllet és de vèurer, lo qual és
assí cusit y signat de número CCXXXXII y del
thenor següent. Segueix-se dit bitllet:
«Cona extraordinario que ha llegado de Milán
reciví orden del rey para embiar a Andalucia un
tercio de infantaría y un trosso de cavallería, luego y necessitándose para el transporte de uno y
otro la cantidad de tres mil doblones y siendo esta
urgencia tan precisa, como se deja considerar, he
tenido por la más próvida diligencia recurrir al
zelo y amor de vuestra señoría al servicio de su
magestad y de la cava primera para dever a su fineza el que de su herario se subministre este caudal, pudiendo en nombre de su magestad y mio
assegurar a vuestra señoría se remitirá luego dinero de Madrid con que quede satisfecho, y será
servicio muy // 403r // del agrado de su magestad
y para mí muy apreciado. Y que la respuesta de
vuestra señoría a esta instancia sea con la brevea. l’original del bitllet intercalat entre els folis 402v-403r del
trienni 1701-1704.

dat que corresponde a ella. Nuestro Señor guarde
a vuestra señoría muchos años. Barcelona, III de
octubre de MDCCII. El conde de Palma.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.»
Dimecres, a IV de octubre, MDCCII. En aquest
dia, de orde de sas senyorias, lo magnífich síndich del General ha posat en mà de sa excel·lència un recado en escrits a fi de conseguir lo General lo recobro del dret de la nova ampra,
vulgarment dit de general de guerra. Y encontinent, sas senyorias han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari dit recado, lo qual és assí cusit y
signat de número CCXXXXIII y del thenor següent.

per dit regent la Real Thesoreria, lo síndich del
General, per aquell li foch preguntat si dits deputats y ohidors tenian lo despaig del Consell
Supremo de Aragó, a fi del recobro del dit dret
de la nova ampra. Per lo què, posant en la gran
comprehensió de vostra excel·lència tot lo sobreexpressat y en consideració de què de la retardació de la restitució al General de dit dret de
la nova ampra per dit regent la Real Thesoreria,
se’n segueix la dilació del que per lo rey, nostre
senyor, és estat servit ordenar, suplican a vostra
excel·lència se digne de nou recomanar al dit regent la Real Thesoreria que ab tota celeritat per
ell lo dit dret de la nova ampra sia restituhit al
General, que a més que serà del real agrado de
sa magestat, per ésser estat servit concedir·o al
Principat en la última Cort General, ho rebran
dits deputats y ohidors a particular mersè de la
grandesa de vostra excel·lència.»

«Excel·lentíssim senyor.
Lo consistori de deputats y oÿdors del General
del present Principat diu a vostra excel·lència,
en execució del que fou servit insinuar-los ab la
embaxada reportada per lo deputat real y oÿdor
militar als XXIX de setembre pròxim passat, que
als XXII del mateix, per medi del síndich del General, féu entregar a don Lluhís de Alemany y
Descallar, regent la Real Thesoreria, un bitllet
de vostra excel·lència, // 403v // qual de orde de
sa magestat, Déu lo guarde, se digna expressarli retornàs al General lo dret de la nova ampra,
vulgarment dit de general de guerra. Al que respongué de paraula a dit síndich que exa dependència la volia consultar ab lo advocat fiscal
patrimonial. En vista del què, als XXVI de dit
mes, per dit síndich, procurà a saber de dit regent la Real Thesoreria lo que li aconsellava sobre est assumpto dit advocat fiscal patrimonial,
dient que en aquella ocasió encara no·y havia
presa ninguna determinació. En atenció del
què, als XXVIII, havent-se conferit dit síndich ab
don Joan de Colomer, advocat fiscal patrimonial, li expressà que, entre altres difficultats que
se li oferian antes que lo General recobràs lo sobredit dret heran que al arrendatari del dit dret
de la nova ampra se li havia promès vuyt mília
lliuras de axaus pagadoras ab tres iguals pagas,
ço és, una per quiscun any per los tres que aparexia devia venir a càrrech del General la solució
de dits axaus per aquell temps que faltava per a
cumplir-se dit arrendament, y que axí mateix,
per occassió del estanch del tabaco, disposat per
la última Cort General, se havian tret del present
Principat diferents gèneros de aquell, havent-se
prestat idoneas caucions per seguretat de la solució // 404r // de dit dret, en cas se segués, lo
qual digué pretenia dit arrendatari per lo que en
cas subcistís sa pretensió devia pagar-lo. Y dit
General y no menos en dit dia, enviat a cercar
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En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
al magnífich defenedor, present en consistori,
mane detenir totas las robas que arribaran en las
casas del General y Bolla de la present ciutat fins
a nou orde que sia de particular de las vilas de
Castelltersol, Moià, Sant Feliu Sacerra, Prats de
Llusanès y Olost.
Dijous, a V de octubre, MDCCII. En aquest dia, a
las XI horas del matí, avent // 404v // obtinguda
hora per medi del síndich del General, los senyors deputats real y ohidor militar, sens verguers ni cumpliments, si sols ab un cotxe de dos
mulas, anant lo síndich a la portalera, han aportat una embaxada a sa excel·lència de part de sas
senyorias, consistint en tres caps. És lo primer
que sentian molt no poder servir a sa magestat,
que Déu guarde, y a sa excel·lència, en lo prèstamo de las tres mil dobles demanadas als tres del
corrent mes, com és de véurer en lo present dietari dit dia, per quant segons capítols de Cort los
era prohibit donar ni prestar cosa. Lo segon, que
donaven moltas gràcias a sa excel·lència de la notícia los participava de passar breument lo rey,
nostre senyor, per esta ciutat, anant a la cort, ab
bitllet de tres del present y corrent mes, offerint
cumplir per sa part en las prevencions estiladas
en semblants casos. Y lo tercer, que de nou suplicavan a sa excel·lència manàs al noble regent
la Real Thesoreria la prompta restitució del dret
de la nova ampra al General. A tot lo que és estat
servit respóndrer que, en quant a las tres mil dobles, ab la diligència per ell feta quedavan bé ell y
sas senyorias, no duptant del bon effecte en lo
real servey. En orde al segon, que no havia esperat menos de la atenció del //405r // consistori. Y
en lo tercer, que ab molt gust de nou ordenaria a
dit thesorer retornàs lo dit dret de la nova ampra
al General, y que per sa part en est negoci no faltaria en ninguna manera el procurar-ho. Segons
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relació ne han feta tornats que són estats en lo
consistori. Y encontinent han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari dit bitllet, lo
qual és assí cusit y signat de número CCXXXXIIII y del thenor següent.

sens verguers ni acompanyament, y lo síndich a
la portalera, de part del consistori, han anat a
donar a sa excel·lència la enorabona de dita notícia. Del que sa excel·lència és estat servit demostrar molt particular gust, conforme ne han
fet relació a sas senyorias, tornats que són estats
a consistori.

Segueix-se dit bitllet.
«Ela rey, Dios le guarde, ha resuelto el restituhirse
brevemente a la corte, passando por esta ciudad,
según me ha prevenido con extraordinario que llegó ayer. Particípolo a vuestra señoría, para que,
hallándose en esta intelligencia, dé por su parte
aquellas providencias que juzgare combenientes y
se hubiesen ejecutado en otras ocasiones de arribo
de su magestad. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, IIII de octubre de MDCCII.
El conde de Palma. Señores ilustres y fidelíssimos
diputados del General de este Principado.»

Dissapta, a VII de octubre, MDCCII. En aquest
dia no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias lo il·lustre y
fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, per trobar-se un poch indispost.
406v

Divendres, a VI de octubre, MDCCII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís en lo present dietari dos relacions en escrits, mitgensant jurament, fetas per Jaume Claret, botiguer de telas
de la present ciutat, y Nicolau Regàs y Felix
// 405v // Alamany, matalassers, també de la present ciutat, acerca la visura de dos comptes entregats per Joan Güell, matalasser, als V de juliol passats, com de ditas dos relacions és de
véurer, que són assí cusidas y signadas de números CCXXXXV y CCXXXXVI.

Divendres, a XIII de octubre, MDCCII. En aquest
dia, en la capella petita de Sant Jordi de la present casa de la Deputació, se han celebrat sis
missas de rèquiem, havent·i en lo altar quatra ciris de cera groga de mitja lliura, per la ànima del
quòndam venerable fra Dimas de Malla, abat de
Banyolas, de la sagrada orde de Sant Benet, síndich del General, qui morí dias ha. Emperò, sas
senyorias no tingueren notícia de sa mort fins
als onse del present y corrent mes. Y los dias
onse y dotse y present han estat y estan tancadas
las portas de dita present casa que ixen al carrer,
essent sols ubertas las portalleras, en demonstració de dol per rahó de la mort de dit official.

En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
los senyors deputat y ohidor militar, habent-se
obtinguda hora per medi del síndich del General, anant ab un cotxe de dos mulas,b // 406r //

En aquest mateix dia, inseguint lo real orde donat per la real magestat del senyor rey, don Felip Ters per Aragó, conta de Barcelona, que santa glòria aja, dat en Madrid, als XXIII de agost,
MDCLV, vacant lo offici de síndich del General
per mort del quòndam venerable fra Dimas de
Malla, abat de Banyolas, de la sagrada orde de
Sant Benet, sas senyorias, ab acistèncias dels nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal y demés officials necessaris en la sala dels reys, procehiren en fer extracció de dit offici en la forma
acostumada. Y posats tots los noms y cognoms
dels insiculats // 407r // en dit offici escrits en
llencas de pergamí, ab rodolins de cera, dins de
la urna de plata plena de aygua beneyta, per un
minyó de poca edat fonch tret de ella un rodolí.
Y en ell foch trobat descrit y continuat lo infrascrit fra Dimas de Malla, abat de Banyoles. Y
com per lo magnífich Francisco de Monfar y
Sorts, ciutadà honrat de Barcelona y procurador
fiscal del General, sie estada posada la excepció
vacat per mortem, encontinent, per dit minyó,
és estat tret de dita urna altre rodolí. Y en ell
fonch trobat descrit y continuat lo infrascrit:
mossèn Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de
Barcelona.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
404v i 405r del trienni 1701-1704.
b. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1512.

Dimars, a XVII de octubre, MDCCII. En aquest
dia Agustí Pedrosa, notari real, habitant en la
present ciutat, com a llegítim procurador del
noble don Joseph Antoni Torrero y Altarriba,

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim senyor
comta de Palma, llochtinent de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat, a las onse
horas del matí, per medi de un ajudant real, ha
participat a sas senyorias com lo dia present havia arribat un extraordinari, y encara que no tenia causa sabia havia dexat la notícia de com los
inglesos y olandesos havian desemperat tots los
ports y puestos que havian ocupat; que la armada se feya a la vela, sens saber-sa a hont se encaminava; y que la nostra flota havia arribat ab felicitat en Vigo, en lo regne de Galicia. Del què,
per lo senyor deputat ecclessiàstich, en veu de
sos companys, són estadas donadas moltas gràcias per la mercè los havia fet sa excel·lència en
participar-los dita novedat.
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hidalgo y mestre racional de la ciutat de Çaragoça del regne de Aragó, regisdor perpètuo del
Sant Hospital Real y General de Nostra
// 407v // Senyora de Gràcia de la dita ciutat, y
domiciliat en ella, consta de sa procura legalisada en poder de Diego Miquel Andrés, del consell de sa magestat, y son secretari en lo Supremo dels regnes de la Corona de Aragó, y un dels
notaris del número de la dita ciutat de Çaragoça, als XX del mes de setembre de MDCCII,
transumpto de la qual procura és assí cusit y signat de número CCXXXXVII, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, en dit
nom, ha jurat a nostre senyor Déu y a sos quatre
sans Evangelis per ell corporalment tocats, en
mà y poder de sas senyorias, que fetas las diligèncias degudas en cercar lo acte de la original
creació de a hont naix o devalla una part del
censal de preu dos mil y cent lliuras y pensió setanta-vuyt lliuras, moneda barcelonesa, que als
XI de abril rebia dit son principal sobre lo General de Catalunya, y axí mateix altre acte de la
original creació de a hont devalla altre censal de
pensió cent lliuras y preu dos mil y dos-centas
lliuras, que als VI de juliol rebia sobre dit General, lo referit mateix son principal, los quals dos
censals ha aixit en sort en la última extracció feta
dels condonats, may se han trobat dits actes.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, per a
que en tots temps conste com han procurat la
extracció del disposat ab loa // 408r // capítol
LXVII que fa per lo fet de quindennis, capítol
LXXXV, que fa acerca lo dret han de pagar las
embarcacions cathalanas, y capítol LXXXVIII,
acerca poder portar vi y ayguardent los patrons
y embarcacions cathalanas, tots los quals capítols són estats fets en la última Cort general,
que incertàs y cusís en lo present dietari, és a saber, acerca lo dit capítol LXVII, còpia de una
real carta escrita al il·lustre duch de Uceda, embaxador en Roma; en orde al dit capítol
LXXXV, còpia de cartas escritas als don Domingo Capiselatro, embiat extraordinari en Portugal, a don Melchior Vertí, cònsol de la nació espanyola en Marsella, a Antoni Alexandro de la
Peña, cònsul de la nació espanyola en la vila de
Retardam y son almirantasch, a Gaspar Ferro,
cònsul de la nació espanyola en los ports de Midelburg, provincia de Zelanda y son almirantasch, a Gerbrando de Holanda, cònsul de de la
nació espanyola en Amsterdam, y a don Bernardino Navarro, cònsul de la nació espanyola en
Inglaterra; y finalment, per dit capítol LXXXVIII, còpia de cartas escritas per lo rey, nostre
senyor, al príncep de Barbanson, governador
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1513.
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del regne de Galicia, a don Gerònim de Soria,
corregidor de la ciutat de Tarifa, a don Scipión
Brancauvio, governador de Cadis, a don Fernando de Villorias, corregidor de la ciutat de
Gibraltar, a don Fernando de Argote, governador de la ciutat de Màlaga, a don Antoni de la
Rotxe Solís, alcayt major de la ciutat del port de
santa Maria, al compte de Valle de Salassar, corregidor // 408v // de la ciutat de Sant Lácar, al
marquès de Villudaire, governador y capità de
las costas de Andaluzia, a don Fernando Sarrata,
corregidor de la ciudad de Almeria, don Pedro
de Espinosa, corregidor de la ciudad de Motril,
a don Juan de Riomol, ohidor de Navarra y corregidor de la ciudad de Sant Sebastià, a don
Andreu de Plasses, corregidor de las quatra vilas
de la costa de la mar, a don Francisco de Riomel
y Quiroga, ohidor de cansellaria de Valladolit y
corregidor de Bilbaho, a don Joan Blasco Orosco, ohidor de Valladolit, del orde de Calatrava y
corregidor del principat de Esturias, y a don Joseph Tansano y Xavarri, corregidor de la ciutat
de Velesmalaga. Com tot més llargament és de
véurer de tres papers, que són assí cusits y signats de número CCXXXXVIII, CCXXXXIX y
CCL.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet per sa
excel·lència escrit a sas senyorias de data de XV
del corrent, ab la qual demana una partida de
diner per a subvenir als soldats, com de dit bitllet és de véurer, lo qual és assí cusit y signat de
número CCLI y del thenor següent.
Segueix-se dit bitllet.
«Noa teniendo la cavallería los tercios de naciones
y gente que sirve en la artilleríab // 409r // de ese
experto otra finca ni efecto para su socorro y manutención que el caudal del donativo que haze la
providencia a su magestad, como vuestra señoría
no ignora, no haviéndose entregado hasta ahora
algun dinero al pagador general por quenta de la
tercia que cumplió en XIIII del mes passado, y siendo repetidas las instancias y clamores con que me
hallo, de todos los interesados que están assí, dentro de la provincia como en Mahón, para que se
les pague el mes de setiembre que ya está librado,
no puedo dejar de recurrir a vuestra señoría para
que dé providencia a urgencia tan executiva y del
mayor servicio de su magestad, disponiendo se ganen las oras en apromptar alguna cantidad con
que subvenir a esta necesidad, diziéndome en resa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
408v i 409r del trienni 1701-1704.
b. a continuació cinc cartes transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1514-1515.
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puesta desta el estado que tiene la cobranza del
donativo y lo demás que a vuestra señoría se le
ofreciere azerca deste particular. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Barcelona, XV de octubre de MDCCII. Conde de Palma.

socorrer a los que acuden a vostra excel·lència
para este subsidio. Lo demás que se ofrece decir sobre este particular es prometer a vuestra excelencia tener muy presente la obligación se sirve de
atender al mayor servicio de su magestad, en cuyo
abono se está trabajando en la norma de no omitir aun los medios de mayor eficacia para las
prompta excepción de quanto conduxere al mayor
servicio de su magestad.»

Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General deste Principado.»
En aquest mateix dia, de orde de sas senyorias,
lo magnífich síndich del General ha posat en mà
de sa excel·lència un recado en escrits en resposta del sobredit bitllet, posant en sa notícia de
com és precís vaja una terça atrassada la cobransa del donatiu. Al que se ha servit respóndrer sa
excel·lència que estava bé, segons relació que
dit síndich ne ha fet a sas senyorias en ser tornat
en consistori. Y encontinent sas senyorias, han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari dit recado, lo qual és assí cusit y signat de número
CCLII, // 409v // del thenor següent.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo síndich del
General ha fet relació de com, havent donat de
part de sas senyorias y de son orde un recado a
sa excel·lència, consistint en que estimarian sas
senyorias saber de sa excel·lència si havia manat
al noble regent la Real Thesoreria del present
Principat entregàs al General lo dret de la nova
ampra, vulgarment dit de general de guerra, per
a poder acudir a dit regent la Real Thesoreria, li
havia respost que·u havia fet luego, y que se està
moguda alguna dificultat, la qual ell havia procurat hallanar, y que creya que dins uns vuyt
dias se podria entregar dit dret.

Segueix-se dit recado.
«Excelentíssimoa señor.
En atención a lo que vuestra excelencia expresa
en papel de XV del corriente para noticia del estado de la cobransa del donativo y pronta satisfacción de la tercia vencida a XIIII del mes passado,
ponen los diputados y ohidores de qüentas de la
Generalidad de este Principado la comprehensión
de vuestra excelencia que no se ha podido remediar la necesidad de haver de oir un plasso atrassado la cobransa de el donativo, por lo que se representó a vuestra excelencia en papel de 11 del
passado, antes bien, se ofrezen algunas dificultades que vencer, nuevamente en qué ayre y composición en las desavenencias que induze desigualdad de interesés entre eclesiásticos y militares
reales para el cumplimiento de lo que se ha tasado
a las universidades, en medio del deseo que a unos
y otros asiste de concurrir por su parte. A todo lo
que atiendan y aplican incesantemente su actividad las tres personas a quienes hizo plena commisión la junta de medios para el donativo, allanando y facilitando quanto pudiere retrassar las
pagas. A más de esto, se hallan tan atrebajadas
las universidades con los passados alojamientos y
malas cosechas, que no les es posible adelantar tercia alguna, que parece necesario, para no ir siempre atrasando un plazo o tercia de cobranza. Lo
que se pueda assegurar a vuestra excelencia es el
continuo desvelo y aplicación para no más lograr
instante alguno que no se aproveche para prevenir la mayor cantidad con que se pueda // 410r //

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari un llibre imprès
que conté la relació de las festas fetas en la present ciutat a gastos del General per ocasió de las
vingudas de sas magestats, que Déu guarde, en
lo any pròxim passat de MDCCI en aquest Principat y ciutat, com en dit llibre és de véurer, lo
qual és assí cusit y signat de número CLIII.
410v

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
408v i 409r del trienni 1701-1704.
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Dijous, a XVIIII de octubre, MDCCII. En aquest
dia, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, són anats sas senyorias consistorialment, ab cotxes, ab los verguers devant ab
massas altas, acompanyats dels nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal, secretari y demés
officials de la present casa, a la mara de las fonts
del General, en la mateixa conformitat se féu lo
any MDCLXXXXVI y MDCLXCVIII per MDC, MDCII,
y axí per lo segon any de son trienni y se acostuma tots anys.
Dissapta, a XXI de octubre, MDCCII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias mi, secretari y
scrivà major del General, continuàs en lo present dietari de com lo noble don Joseph de
Cànser y Prat Senjulià, advocat fiscal del General, en dias passats havia participat a sas senyorias de com no podia entrevenir en la pretesa
contrafacció de Joseph Vila Prat y Saleta, ciutadà honrat de Vich, per quant ell, com a assessor del General, havia declarat la causa que
aquell narrava en sa súplica, y que axís, per dita
causa tant justa, sas senyorias havian passat a
admètrer-li dita escusa.

Diumenge, a XXII de octubre, MDCCII. // 411r //
En aquest dia, no obstant ésser festa de precepta, se és ajuntat lo consistori per affers y negocis
graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, los magnífichs
doctors micers Balthesar Prous, Joseph Costa y
Salvador Móra y Bosser, ciutedans honrats de
Barcelona, Francisco Ignasi Huguet, Jacintho
Dou, ciutedà honrat de Barcelona, Francisco
Carbonell, Rafel Llampillas y Prous y Francisco
Solanes, consulents per sa senyorias aplicats, ab
deliberació de VII del corrent sobre lo fet si lo
pretés privilegis de cansiller en interim despedit
a favor del senyor don Emanuel de Sanjust y
Pagès, prior claustrer y canonge de la Santa
Iglésia de Tortosa, pot y deu admètrer-se y registrar-se en la present casa o bé si·s contravé o
no se satisfà a la constitució quatra, sots títol
«De cansiller o vicecansiller», junt ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, han
passat a votar sobre dit assumpto en la forma infrascrita y següent, segons las rahons que de paraula cada un de ells ha referit. Y sas senyorias
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General, trobant-me present en tot continuàs
en lo present dietari dits vots.
Lo doctor Balthesar Prous és de sentir que sens
contravenir-se a las generals constitucions, capítols de Cort y altres drets de la pàtria, pot y deu
lo consistori manar registrar en los llibres stilats
de la present casa lo privilegi de cansiller en interim concedit al senyor don Emanuel de Senjust y Pagès, prior claustrer y canonge de la
sancta iglésia de Tortosa.

tució IIII, sots lo títol «De cansiller y vicecansiller», provehir dins dos mesos en proprietat lo
càrrech de cansiller, y que pot y deu dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori ordenar que lo
sobredit privilegi de cansiller en interim sia registrat en son degut lloch, manant satisfer al dit
senyor don Emanuel de Senjust lo salari discorregut des del dia que jurà per rahó de dit càrrech fins lo dia present y lo demés que discorrerà fins sien cumplerts los dos mesos
comptadors des del dia que dita representació
serà presentada a sa magestat.
Lo doctor Jacintho Dou és del mateix sentir del
doctor Francisco Ignasi Vaquet.
Lo doctor Francisco Carbonell és de sentir que
lo sobredit privilegi de cansiller en interim sia
registrat ab expressa declaració // 412r // y protesta sols per lo espai de dos mesos comptadors
del dia del jurament de dit senyor don Emanuel
de Senjust y Pagès en avant, y només y que per
per estos dos mesos, y només li sia pagat y satisfet lo salari corresponent ab què dega lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori representar a a sa
magestat sie servit provehir en proprietat lo dit
càrrech de cansiller.
Lo doctor Rafel Llampillas y Prous és del mateix sentir del doctor Balthasar Prous.
Lo doctor Francisco Solanes és del mateix sentir
del doctor Joseph Costa.
Lo doctor Francisco de Gallart y Pastor, subrogat en assessor, és del mateix sentir del doctor
Joseph Costa.

Lo doctor Joseph Costa és de sentir que per ara
lo // 411v // molt il·lustre y fidelíssim consistori
suspenga lo registrar lo sobredit privilegi de
cansiller en interim, si, emperò, que ab humil
representació se pose als real peus de sa magestat, que Déu guarde, posant en sa real comprehensió los motius que li han acistit per la sobredita suspensió.

Lo doctor Ramon Sans, subrogat en assessor, és
de sentir que per ara lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori suspenga lo registrar lo sobredit privilegi de cansiller interino, emperò, que fasse representació a sa magestat suplicant-li sie servit
provehir en proprietat lo dit offici de cansiller, o
bé declarar que los officials reals interinos no
pugan concórrer en la Deputació.

Lo doctor Salvador Móra y Botter és del mateix
sentir del doctor Balthesar Prous, ab la circunstància que lo consistori represente al rey,
nostre senyor, sia servit provehir en proprietat
lo dit càrrerch de cansiller eo bé que és de sa real
mente que essent interino no puga concórrer ni
obtenir càrrechs ni officis en la casa de la Deputació.

Lo don Joseph de Càncer y Prats Senjulià és del
mateix sentir del doctor Francisco Carbonell.

Lo doctor Francisco Ignasi Uguet és de sentir
per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori fasse
humil representació al rey, nostre senyor, suplicant-li sie servit, segons lo disposat en la consti217

Dimars, a XXIIII de octubre, MDCCII. En aquest
dia no ha vingut ni acistit lo senyor diputat ecclessiàstich, per estar un poch indispost.
En aquest mateix dia, ha petició del noble regent la Real Cancellaria, don Miquel de
//412v // Calderó, ab recado enviat lo die de ahir
al senyor deputat ecclessiàstich y de orde de sas
senyorias, per medi del magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, síndich
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del General, és estat convidat per acistir y entrevenir esta tarda en lo Tribunal de Contrafaccions lo noble don Pere de Oliver, canonge de
la Santa Iglésia de Vich, per ser lo més capitular
més antich que de present se troba en esta ciutat
y que té salut més robusta. Lo qual ha respost
que entre altres justos impediments que li acistian per a no poder entrevenir ni acistir en dit
tribunal era lo passar de més de LXXX anys. Tot
lo que ha referit dit síndich, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias.
En aquest mateix dia dit síndich ha fet relació
de com, havent-se conferit després ab lo ardiaca
y canonge Joan Lacasa per a que acistís y entrevingués esta tarda en lo dit Tribunal de Contrafaccions, per trobar-se ésser lo capitular més antich dels que abitan en la present ciutat y tenir
totas las qualitats que demana la constitució
XXXVI, ha respost que a més de tenir vuytanta
anys la edat y poca salut que gosava lo constituhian ab molt just y indubitable impediment
de poder entrevenir y acistir en dit tribunal, y
que axís no podia dubtar lo tindrian per escitat
sas senyorias.
413r

En aquest mateix dia, dit síndich ha fet relació
de com havent-se conferit després de orde de
sas senyorias ab dit don Pedro de Oliver, y havent-li dit que si esta tarda no acistia en lo dit
Tribunal de Contrafaccions y no prestava son
degut jurament, li comminava, en dit nom, las
penas estatuhidas en la sobredita constitució
XXXVI, és a saber, que no·s dexarian concórrer
en ninguna sort de la Diputació. Y que havia
respost que esta tarda acistiria en dit tribunal, a
hont tractaria ab aquells senyors est fet.
En aquest mateix dia, lo magnífich doctor micer Joseph Costa y Vila, expert anomenat per
sas senyorias a fi de regonèxier lo treball fet y
suportat per mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer, racional,
Joseph Catà y Bertran, ciutedà honrat de Barcelona, subrogat que fou en regent los comptes,
magnífich Diego Martines y de Folcràs, ciutedà
mesurat de Barcelona y ajudant primer de la
Scrivania Major, doctor micer Jacintho Salinas,
subrogat en escrivent de regent los comptes, y
de tots los altres officials del General que hagen
treballat per lo balans de las entradas y axidas
del General últimament fet, y Jaume Teixidor,
mercader, expert anomenat per dit effecte per
part de dits officials, han jurat a nostre senyor
Déu y a sos quatre sants Evangelis per ells corporalment tocats que se hauran bé y llealment
en la visura de dits treballs per dits officials supportats per rahó del sobredit // 413v // Bilany,
aconsellant a sas senyorias, sobre Déu y sas con218

cièncias, de las quantitats judicaran ésser cada
hu dels referits merexedor per dits dos treballs.
Dimecres, a XXV de octubre MDCCII. En aquest
dia no ha vingut ni asisitit en lo consistori de sas
senyorias lo senyor deputat ecclessiàstich, per
estar un poch indispost.
Dijous, a XXVI de octubre, MDCCII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias, Pacià Vasià, guarnimenter, ciutedà de Barcelona, com a procurador de Armengol Casals, apothecari de la present ciutat,
com a obtenint lo offici de receptor de la casa
del General de la present ciutat de Barcelona,
consta de sa procura en poder de Emanuel Rossell, per autoritat real notari públich de Barcelona, als VII del mes de setembre del corrent any,
la qual és assí cusida y signada de número
CCLIIII, en dit nom ha renunciat lo dit offici
en mà y poder de sas senyorias a favor y en cap
de ell mateix dit Pacià Vasià, suplicant a sas senyorias sien servits admètrer-li dita renunciació
per ser dit offici altre delsa // 414r // antichs y
que podan alienar-se. E sas senyorias han admès
aquella si et in quantum per capítols de Cort los
és lícit y permès, y constant-los ésser verdaderament vendibles si y conforme està disposat ab lo
capítol LV del nou redrés. Presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de
sas senyoras.
Divendres, a XXVII de octubre, MDCCII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, Joan Riquer, notari causidich de la present ciutat, com a procurador de
Agustí Darder, del castell de Begur, bisbat de
Gerona, consta de sa procura en poder de Bernat Fores, notari públich real col·legiat de la
present ciutat als XXIX del mes de agost del present y corrent any, la qual és assí cusida y signada de número CCLV, entre onse y dotse horas
de la matinada, ha renunciat líbera y espontaneament lo officio de tauler del General del castell
de Begur que de present obté son principal, suplicant a sas senyorias sian servits admètrer-li
dita renunciació si et in quantum etcètera, y en
atenció de haver-los constat no deu cosa alguna
al dit General, axí per rahó de una partida del
banch feta lo dia present com y també en respecta de una certificatòria feta també lo dia present per lo magnífich racional del General y present casa, com és de véurer de ditas partida y
certificatòria que són assí cusidas y signadas de
lletras B y C. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers
// 414v // de sas senyorias.
a. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 1,
pàgs. 1515-1517.

En aquest mateix dia lo senyor diputat ecclessiàstich ha proposat al consistori de sas senyorias
un paper del Tribunal de Contrafaccions que lo
noble regent la Real Cancellaria li havia enviat
lo dia de ahir. Lo qual paper de orde de sas senyorias és assí cusit y signat de número CCLVI.
Y conté en substància de què, havent-se proposat en dit tribunal que lo canonge de Vich don
Pedro de Oliver era arribat en esta ciutat, y que
sent capitular més antich aparexia que lo canonge don Fèlix Taverner devia abstenir-se de acistir y donar lloch al que era estat contradit per
dit canonge Taverner, en forsa de la constitució
XXXVI feta en la última Cort general, dient que
sempre que·s declare per aquell que li toque
no·y acistirà, emperò, que no·u volia fer voluntàriament. Y han resolt sas senyorias que en
nom de dit doctor diputat ecclessiàstich se
tornàs resposta per lo síndich del General,
dient-li que li estimava lo favor que li feya y
que·s folgaria que heix negoci prengués bon
temperament prest, de forma que dit Tribunal
pogués córrer ab tota celeritat. Com en effecte
lo dia present ho ha fet dit síndich.a
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Dilluns, a XXX de octubre, MDCCII. En aquest
dia, entre set y vuyt horas de la nit, havent-se
obtinguda hora per medi del andador, los senyors don Francisco de Sans y Puig, y Joan Baptista Reverter, doctor en drets, ciutedà honrat
de Barcelona, han aportat a sas senyorias una
embaxada de part del bras militar consistint en
què, per part de Hornoldo de Yaguer, ciutedà
honrat de Barcelona, se li havia noticiat que sa
excel·lència ab real despaig en deguda forma de
Real Cansellaria del present Principat despedit,
en conformitat de un real orde del rey, nostre
senyor, que Déu guarde, li manava hisqués luego de la present ciutat y Principat, sens permétrer-li quedar en Espanya.Y que, com lo referit
creyan encontraria ab lo disposat en differents
generals constitucions, la observansa de las
quals estavan obligats sas senyorias a procurar
per sos càrrechs, se persuadia dit bras aixirian sas
senyorias al reparo de est fet y a acudint a sa excel·lència perquè fos servit en lo interim suspéndrer dit orde, com y també passant a tot lo demés que·s degués, assegurant a sas senyorias
que lo bras luego acudiria a sa excel·lència en
escrits per dit suspensió y que lo dia de demà
demanaria a la excel·lentíssima ciutat de Barcelona lo acompanyàs en esta pretensió. A tot lo
que és estat respost per lo senyor diputat ecclessiàstich en veu de // 415v // sos companys que lo
consistori, tenint notícia del referit, la present
tarda se havia ajuntat per dit negoci, que tenia
comesa la súplica presentada per part de dit
a. a continuació una proposició transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1517.
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Hornoldo de Yager a justícia per a que se rebés
informació y cumplir al jurament tenen prestat.
En aquest mateix dia, a las VIII horas tocadas
de la nit, havent obtinguda hora per medi de un
verguer, han aportat al dit bras militar una embaxada de part de sas senyorias en resposta de la
dalt dita los senyors don Vicens de Magarola y
Descallar y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà
honrat de Barcelona, dient que lo consistori, a
més del que ja havia referit estava obrant sobre
dit fet de Hornoldo de Yager, havia resolt encontinent, per medi de dos consistorials, en escrits representar a sa excel·lència fos servit suspéndrer la execució de dit real orde. Al que és
estat servit respóndrer lo senyor protector que
lo bras estimava y venerava molt la resolució y
deliberació havian pres sas senyorias, conforme
ne han fet relació tornats que són estats en consistori dits de Magarola y Monfar.
En aquest mateix dia, entre nou y deu horas de
la nit, los senyors ohidors militar y real, havent
obtinguda hora per medi del síndich del General, y anant ab un cotxe de dos mulas, y lo síndich a la portalera, sens, emperò, acompanyament ni verguers, han aportat una embaxada en
escrits a sa excel·lència sobre lo dit negoci de
// 416r // Yager, suplicant-li extrajudicialment la
suspenció de dit real orde. Al què és estat servit
sa excel·lència respòndrer suspendria dit real
orde escriuria a Madrit y creya tot se acomodaria per ser dit de Ayer home de bé. Conforme
ne han fet relació tornats que són estats en consistori dits senyors ohidors militar y real. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari la sobredita embaxada, la
qual és assí cusida y signada de número CCLVI
y del thenor següent.
Segueix-se dita embaxada.
«Excel·lentíssim senyora.
Los diputats y ohidors de comptes del General
de Catalunya diuhen a vostra excel·lència que
per part de Hornoldo de Yager, ciutedà honrat
de Barcelona, se’ls ha donat notícia que vostra
excel·lència, ab real despaig de Cancellaria, en
conformitat del real orden de sa magestat, que
Déu guarde, se ha servit manar-li hisca luego de
la present ciutat y principat de Catalunya, sens
permétrer-li cadar en Espanya. Y que en atenció
de trobar-se dit Hornorldo domiciliat en dita
ciutat, segons refereix, passats de trenta-tres
anys, havent en ella contractat matrimoni y tea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
415v i 416r del trienni 1701-1704.
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nir fills y família y ésser estat condecorat de privilegi militar com a ciutedà honrat de Barcelona, dit orde encontraria ab las generals constitucions y del present Principat, la observansa de
las quals estan obligats dits deputats y ohidors
ha procurar per rahó de sos càrrechs. Y considerant la precisió de dit real orde y la gravedat de
la matèria sobre la qual desitjan aplicar madura
reflexió, extrajudicialment suplican // 416v // a
vostra excel·lència sia servit afavorir-los, condecendints a la suspensió de la execució de dit real
despaig, per obviar al prejudici que podrà seguir-se a ditas generals constitucions y poder ab
major acert dits deputats ohidors cumplir a la
obligació de sos officis, com ho esperan de la
continuació dels favors de vostra excel·lència y
ne rebran mercè.»
Dimars, a XXXI de octubre, MDCCIII. En aquest
dia lo senyor oÿdor militar, junt ab mi, secretari
y scrivà major y magnífich real del General y
present casa, és baxat a la casa del General y Bolla de la present ciutat y se és conferit en lo aposento a hont fa sa continua residència lo receptor dels fraus, a fi de continuar-se en inventari
tots los fraus apresos com lo present y corrent
mes de octubre. Y se han trobat los infrascrits y
següents:
Primo, als dos, aprehensió feta a casa de Miquel
Lacoma, botiguer de teles en lo carrer dels
Cambis, de una pessa de escot color de oliva
clar de tir dotse canas, set palms.
Ítem, als VII, aprehenció feta en casa de Francesch Rovira, argenter al carrer dels Mirallers,
de una pessa cap y cua de alamanya de saquet.
Ítem, als XI, aprehensió feta en casa de Salvador
del Abat, sastre al carrer de la Mercè, de un gipó
de burata forrat de teles y una mànagas de dita
borata sens forrar.
417r

Ítem, als XII, aprehensió feta en casa Francisco
Bayona, sastre a la plasa de Basea, de set canas,
set palms, satí ab flors de or y plata color abscur.
Ítem, als XVII, aprehensió feta en la barca anomenada del Sant Christo trobada en lo moll de
la present ciutat, del patró Joan Mallolo, genovès nació. Primo, vuit padres. Ítem, setse servidors. Ítem, vuyt cunyars. Ítem, dos àncoras,
tot de ferro nou sens haver servit. Ítem, dos velas per guarnir una barca.
Ítem, als XXI, aprehensió feta en casa de Anton
Vassallas, de nació francès, al carrer d’en Oliver.
Primo, trenta-tres parells de sivellas de llautó de
diferents colors. Ítem, quatra curbatas de Alamanya cambralina de mosquetas. Ítem, dos cur220

batas de mosolina sens ser acabadas de cusir.
Ítem, una pessa cap y cua tela cambralina. Ítem,
nou palms tela cambralina. Ítem, set canas, quatra palms, ruans blanchs.
Ítem, als XXIII, aprehensió feta en casa Miquel
Baster, mariner al carrer del Abella, de dos pessas cap y cua blauhet.
Ítem, als XXIIII, aprehensió feta en casa Pera
Mil, de nació francès, cerca la iglésia parrochial
de Sants Just y Pastor de la present ciutat. Primo, coranta trocas fil blanch de fer puntas.
Ítem, trenta-tres trocas fil de cusir blanch. Ítem,
dos parells de guants ordinaris. Ítem, dos parells
de mitjas ordinàrias de estam // 417v // color
musco y pardo a la birolé. Ítem, nou fils de perlas de vidra. Ítem, tres perrucas negras ordinàrias. Ítem, quatra capsas de tabaco de baña negras. Ítem, quatra capsas de os blanch per
tabaco. Ítem, dos mirallets de segri. Ítem, quatra canas, quatra palms, xamallot escur. Ítem,
una caixa resolís en la qual ay ha set dotsenas y
una garrafa. Ítem, catorse canas tafarà negre de
quart y mig. Ítem, quatra canas, tres palms, xamallot color abscur. Ítem, tres pessas xamallot
cap y cua color obscur. Ítem, nou canas, quatra
palms, xamallot color abscur. Ítem, una cana,
dos palms, xamallot abscur. Ítem, set canas sis
palms xamallot negra. Ítem, quatra pessas cap y
cua ruans blancs. Ítem, quatra pessas cap y cua
canas de gené blancas. Ítem, dos pessas cap y
cua cambialina ab musquetas. Ítem, dos canas
sinch palms cambralina blanca. Ítem, quatra canas de batista ordinària. Ítem, sis canas mosolina blanca.a // 418r // Ítem, una pessa cap y cua
tela batista ordinària. Ítem, sinch canas, quatra
palms, tafatà de mostras bridalin. Ítem, tres canas, quatra palms, roba de pèl de camell y seda
color vermell y blanch.
Ítem, als XXV, aprehenció feta en casa Joseph
Gassols, valer la Riera de Sant Joan, de dotse canas dos palms tafatà doble negra.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari lo original
privilegi de guarda ordinària del General de la
ciutat de Vich y sa col·lecta despedit a favor de
Esteva Guardiola de dita ciutat, als XXV del mes
de nohembre, MDCLXXXXIII, per haver dit Guardiola entregat a sas senyorias dit privilegi per
rahó de trobar-se privat de dit offici en la visita
del General pròxima passada. Lo qual privilegi
és assí cusit y signat de número CCLVII.

a. a continuació un privilegi transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1517.

En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, donsell, y Francisco de Monfar y Sorts,
ciutedà honrat de Barcelona, ha aportat una
embaxada de part de sas senyorias al excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de la
present ciutat a qui han referit tot lo que ahir sas
senyorias obraren sobre lo negoci do Hornoldo
de Yager, ciutedà honrat de Barcelona, que llargament se troba expressat en lo present dietari,
esperant que la excel·lentíssim ciutat los acompanyarà en esta ocasió com a las demés. Ab què
és estat respost que estimaven molt la atenció y
que desitjaven molt emplear-se en lo que fos del
agrado del consistori. // 418v // Conforme relació ne han feta, tornats que són estats en consistori dits de Lana y Monfar.
En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
havent-se obtinguda per medi de un verguer,
de part de la excel·lentíssima ciutat, los senyors
doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de
Barcelona, y don Bernat de Gaver y Fluvià, han
reportat una embaxada a sas senyorias concistint que, havent passat lo dia present per medi
de una embaxada ha representar a sa excel·lència lo negoci de dit Hornoldo de Yager, havia
significat lo molt gust tenia de complàurer a la
ciutat, que ho faria ab molt contento, emperò,
per quant la Diputació y bras militar li havian
referit que se contrafeya ab las generals constitucions, per quant los papers li havian entregat
dits dos comuns eran molt breus y consisos no
se’n podia tràurer cosa y que si dilitadament ho
hagués tingut y a lo dia present ho hauria enviat
per un extraordinari, y que axís desitjaria enviarho per la estafeta vinent. Al que és estat respost
per lo senyor diputat ecclessiàstich en nom de
sas senyorias que lo consistori estimava molt a la
ciutat eixa finesa.a

dega axir al reparo de dit dany, y de las generals
constitucions, privilegis, usos y costums del present Principat y ciutat. Al que és estat respost
per lo senyor diputat ecclessiàstich, en veu de
sos companys, que feya particular estimació lo
consistori de dita resolució, y que per sa part no
faltarian en cumplir lo que era peculiar de sa
obligació. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y insertàs en lo present dietari la dita deliberació, la qual és assí cusida y signada de número CCLVIII.
Dissapta, a IIII de nohembre, MDCCII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias lo doctor en medicina Francisco
Fontllonga, mitgensantment jurament, ha fet
relació de com Joseph Rafart, credenser del General, ha continuat y continua ab los mateixos
adxacas referits en la última relació, de forma
que li ha impedit y impedeix de present la personal servitut y exercici de son offici.
419v

Ho menos ha fet relació de com a Jacintho Alabau, guarda del General, li han perseverat y de
present li perseveran las mateixas indisposicions
que té ditas en la última relació, de calitat que
per aquellas ha estat impedit y de present ho està
de la personal servitut y exercici de dit son offici.

Divendres, a III de nohembre, MDCCII. En
aquest dia, entre las deu y honse horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, de part de la excel·lentíssima ciutat, los senyors doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat
de Barcelona, y don Bernat de Gaver y Fluvià,
han aportat una embaxada a sas senyorias, entregant còpia de una deliberació feta per lo savi
Consell de Cent tingut y celebrat lo dia de ahir,
en y ab la qual fonch resolt que en lo fet de
Hornoldo de Yager, ciutedà honrat de Barcelona, per la ciutat se cotjuve ab tots aquells medis,
axí judicials com extrajudicials, a que puga y

En aquest mateix dia, entre las sis y set horas de
la nit, per lo síndich del bras militar és estada
entregada una súplica a sas senyorias, ab la qual
insta a sas senyorias, en dit nom, hísca al reparo
per los medis judicials estilats de la contrafacció
ocasionada del decret de sa excel·lència dat als
XXVIII de octubre pròxim passat, ab lo qual se
mana a Hornoldo de Yager, ciutedà honrat de
Barcelona, hisca luego del present Principat,
sens permétrer-li quede en Espanya, junt ab una
còpia de suplicació per dit de Yager presentada
al dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar, dit
decret, un vot y certificatòria del sindicat fet per
dit bras militar a favor del noble don Francesch
Nicolau de Santjoan. Al que és estat respost per
sas senyorias que lo consistori no cessava un
punt ni un instant de cumplir sobre dit assumpto en tot lo que era de sa obligació. Y encontinent han ordenata // 420r // sas senyorias a mi,

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1518.

a. a continuació sis documents transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1518-1526.

Novembre
419r

Axí mateix, ha fet relació de com Pere Travé,
prevere, guarda estimador y escrivà del magnífich defenedor, ha estat y de present està ab los
mateixos atxaques que refarí en la última relació, de forma que li han impedit y de present li
impedeixen la personal servitut y exercici de dit
son offici.
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secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari la sobredita súplica
certificatòria del sindicat, súplica presentada a
dit bras militar per part de dit Yager, transumpto del decret y un vot fet per los magnífichs advocats y consulents de dit bras militar. Tots los
quals sinch papers són assí cusits y signats baix
del número CCLVIIII.
En aquest mateix dia, a las deu horas de la nit,
lo síndich del General ha aportat a sa excel·lència un recado en escrits contenint sia servit manar cansellar y revocar lo sobredit decret que se
ha presentat a dit de Yager, puix altrament restaria precisat lo consistori de valer-se dels medis
disposats per las Generals constitucions. Al que
és estat servit respóndrer sa excel·lència que tots
los papers que se li havia entregat sobre dita dependència los havia enviat a Madrid, y que lo
mateix faria de aquest. Conforme ne ha fet relació, tornat que és estat en consistori, dit síndich. Y encontinent han ordenat sas senyorias a
mi, dit secretari y scrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari dit recado en
escrits, lo qual és assí cusit y signat de número
CCLX y del thenor següent.
Segueix-se dit recado.
«Excel·lentíssima senyor.
Lo consistori de deputats y ohidors del present
principat de Catalunya, tenint notícia que vostra excel·lència desitjave saber lo que aconsellarian los acessors y advocat fiscal del General ab
los consulents aplicats acerca la dependència del
decret se havia presentat a Arnoldo de Yàger, se
participa a vostra excel·lència de com lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, per medi de son
síndich, ha presentat una súplica junt ab lo sindicat y vot de sos advocats al consistori de deputats, contenint que se // 420v // havia contrafet a
las generals constitucions, privilegis y demés
drets de la pàtria. Y axís, que·s devia axir al reparo per los medis judicials estilats, volent que tots
los dits papers fossen cusits en dietari. Lo que al
mateix instant se ha participat als assessors y advocat fiscal del General y demés consulents aplicats, los quals semblantment aconsellen al consistori que deu axir al reparo de dita
contrafacció per los medis estilats. Lo que se
participa a vostra excel·lència, per a què se servesca manar donar los ordes convenients y necessaris per a cansel·lar y revocar lo dit decret
que se ha presentat a dit Hornoldo de Yager,
puix altrament restarà precisat lo consistori, en
cumpliment de sa obligació, en haver de seguir
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
419v i 420r del trienni 1701-1704.
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lo dit consell ab los medis disposats a las generals constitucions.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, dit secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot en escrits fet per los nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General consulents aplicats,
ab lo qual són de vot y parer se ha contrafet a diferents constitucions, usatges, privilegis, ab lo
sobredit decret de sa excel·lència acerca lo mandato fet a dit Hornoldo de Yager, com més llargament de dit vot és de véurer. Lo qual és assí
cusit y signat de número CCLXI y del thenor
següent.
Segueix-se dit vot.
«Jesúsa, Maria, Joseph, cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors
de // 421r // comptes del General del present
principat de Catalunya als assessors, advocat fiscal y doctors consulens infrascrits, acerca la suplicació presentada a dit consistori per Arnoldo
de Yager, ciutedà honrat de Barcelona, contenint que de orde del senyor compte de Palma,
llochtinent general de est Principat, en forma de
Cancellaria despedit, lo qual conté altre orde
despatxat per manament de la magestat de la
reyna, nostra senyora, Déu la guarde, despedit
també en forma de Cancellaria del Consell Supremo de Aragó, los quals ordes se reduheixen
que a dit Hornoldo de Yager se li ha manat isqués encontinent de la present ciutat y principat
de Catalunya, sens permétrer-se li reste en Espanya. Lo que pretén dit Hornoldo que encontra ab lo disposat en los usatges y generals constitucions de Catalunya, que refereix ab los quals
los reys, nostres senyors, se han dignat estutuhir
que en Catalunya se hagués de judicar per directum y per altres rahons en dita súplica contengudes.Y particularment per ser ciutedà y domiciliat en la present ciutat de Barcelona, ab sa
casa y família, y haver comprat diffarents proprietats tant en dita ciutat com fora de ella, conforme ha fet constar ab la informació rebuda. Y
que axí, dits procehiments sens cognició de causa se encontrarian ab los drets de Catalunya que
al·lega.
Vista dita informació y los actes, a més dels testimonis que han ministrat, del que resulta que
dit Hornoldo de Yager casà en Barcelona, del
qual matrimoni li han restat fills, y té casa y abitació en la present ciutat per lo temps de més de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
420v i 421r del trienni 1701-1704.

trenta anys, en lo qual ha comprat diffarents
proprietats, tant dins dita ciutat com al circuhit
de ella. Per lo que no se pot dubtar que del
// 421v // mateix temps à alcansat verdader domicili en dita present ciutat, de a hont, sens
controvèrsia, resulta ser ciutedà de Barcelona y
del Real Privilegi que la magestat del senyor rey
Carlos Segon, que glòria gose, los concedí als
XXX del mes de juliol, MDCXII. Consta que és
també ciutedà honrat de dita ciutat per los serveys y honorificèncias que en dit real privilegis
se refereixen, las quals abonan y califican sa persona y modo de procehir.
Vista la deliberació feta per sa senyoria lo dia
present, ab la qual és servit ordenar a dits assessors real y consulents que fassan relació en escrits ab la major brevedat possible lo dit real
orde encontre o no ab lo disposat per las generals constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis y demés drets de la pàtria. Vista la suplicació donada per lo bras militar lo dia present,
suplicant al consistori que isque encontinent al
reparo de la pretesa contrafacció per dit Hornoldo de Yàger. Vist axí mateix lo vot sobre dita
pretensió que lo bras militar obtingué del doctors per dit bras consulats entregat axí mateix a
dit molt il·lustre consistori. Vistas las constitucions, capítols de Cort, privilegis y altres diposicions aplicables, y difarents vots y exemplars sobra la dita matèria y doctors, axí regnícolas com
fora de Catalunya, y tot lo demés que pot conduhir per lo effecte present.
Attesa la constitució I, títol «De jurisdicció de
tots jutges», de la qual apar que totas las
//422r // causas se han de tractar dins Catalunya.
Y atesa la constitució II del mateix títol, de corrobora lo mateix; y no menos en la constitució
VI del any MCCCXI, y altres del mateix títol, apar
té prohibida la dita extracció de causa de Catalunya no sols las civils però encara las criminals.
Attès, no menos, que ab la constitució Conformats IIII, títol «De sometents», se disposa que
los reys, nostres senyors, se servescan procehir
precehint legítima citació y deguda coneixensa
de causa, ohidas las parts, passant a sentència,
posant-la en execució y no en altra manera, lo
que se conforme ab lo usatge Quoniam per iniquem I, títol «De usatges», y en lo usatge
Aliumnamque, títol «De dret del fisch», constitució III y VIIII, títol «De penas corporals», y
las constitucions IIII, V y VI, títol «De violència y restitució de despullats», y molt particular
en la constitució tres, títol «De salaris d’escripturas», segons totas las quals se dignà servir-se
sa magestat de procehir en lo present Principat
per directum, y altres; també que per la consitució II, títol «De penas corporals» està estatuhit
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y ordenat que no·s puga procehir sens coneguda de jutge, axí en punir o castigar com en dar
en manlleuta y absòldrer. La qual constitució,
en quant als ciutadans de Barcelona, fou especialment manada observar per lo sereníssim senyor rey don Jaume Segon ab lo real privilegi
que concedí a la ciutat de Barcelona, que és lo
primer títol «De acusacions», en lo segon volumen de las constitucions.
Attès que, en virtut de las municipals disposicions sobraditas y altres, de procehir a las causas
civils y criminals per virtutum per decretum en
Catalunya, lo molt il·lustre consistori sempre
que ha tingut notícia // 422v // no observar-se
aquellas ha instat y suplicat a sos superiors se
servissen no apartar-se de la disposició de dits
drets municipals y de la observansa subseguida.
Attès, particularment, havent, en lo mes de setembre del any MDCLIII, estat extrets diffarents
personas de las presonts reals de la present ciutat, a hont estavan presas y retingudas, embarcavan-las en galeras, y trahent-las del present
Principat, per orde del sereníssim senyor don
Joan de Àustria, alasoras llochtinent y capità general, sens haver precehit sentència ni condempnació, lo consistori consultà ab los magnífichs doctors Anton Serra, Ramon Par, Joan
Baptista Pastor y diferents consulents, qui foren
los doctors Narcís Mir, Rafel Buffill, Aleix Tristany, Francesc Vidal y Roca, Lluís Ferrer y Francesch Cellers, los sinch meresqueren ésser de la
Real Audiència y Consell Real del present Principat, dels quals, lo molt il·lustre senyor don
Joan Baptista Pastor, per sos mèrits y literatura,
passà al puesto de regent en lo Supremo de Aragó, y examinada y disputada la matèria per dits
doctors en difarents conferèncias, ab solempne
vot que feren en scrits, a hont són continuats
molts exemplars, en consideració de ditas constitucions, usatges, privilegis, capítols de Cort y
demés disposicions sobrereferidas, tenint present lo real decret del senyor rey don Fernando
lo Catòlich, segons la qualitat del fet en que recaigué, resolgueren que ab dita extracció se havia contrafet a ditas constitucions y altres drets
de la pàtria, y que axí devia lo consistori, per
// 423r // la obligació de son offici, axir al reparo
de dita contrafacció. Y en execució del qual se
passà a fer las embaxadas y recados estilats a sa
altesa, no obstant que sa altesa fou servit respóndrer lo següent, ibi: «Que supuesto que las
causas que obligaron a sacar los presos de esta provincia al reyno de Valencia fueron de hallarse el
enemigo con un exército poderoso, sitiada Gerona, y en confusión toda la montaña, subsisten oy
las mismas consideraciones de riesgo por el estado
de las cosas», etcètera. Passà la cosa ha firmar lo
dubte en conformitat del disposat en la consti-
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tució Poch valdria, títol «De observar constitucions»; y se instà per llarch temps la declaració
de la contrafacció, com apar de las relacions fetas per lo síndich del General, que són en lo dietari de dit trienni MDCLIII.
Attès que a dita pràctica y costum no és sols
moderna, però encara antigua, com en lo llibre
tercer Vert, foli LVI, de la casa de la present ciutat, se troba que en lo any MDXI lo senyor rey
don Fernando, tenint près a Baldiri Matalí, ciutedà de Barcelona, en las càrcers reals de aquella, fou aquest extret de ells y aportat ab una galera a la fortalesa de Alicant. Y vehent dita ciutat
leziats sos privilegis, envià sos embaxadors al senyor rey don Fernando, representant-li la contrafacció que de la extracció de aquell se seguia
als usatges, constitucions de Catalunya, privilegis de la ciutat, usos y costums. Y no obstant
que dit senyor rey fou servit respòndrer a dits
embaxadors que, attesa la infidelitat comesa per
dit Matalí, negant // 423v // la jurisdicció, superioritat y obediència a son rey y senyor natural,
no li podian sufragar los privilegis y constitucions de Catalunya, ab tot, després dit senyor
rey don Fernando millor informat, fou servit
manar despedir per Cansellaria un real decret
dat en Burgos, als XXIIII de agost MDXII, del thenor següent:
«Nos, Fernandus, Dei gracia rex Aragonum, Sicilie et cetera, fuit exteruis diebus mandato nostro per dilectum nostrum Michaellem Grane, alguazilium Santa Inquisicionis, captus Baldirius
Matali, mercator, civis Barchinone, et inde fuit
virremibus nostris extractus ne dum a dicta civitate Barchinone, sed eciam a tota Cathalonie, et
captus positus in arce nostra civitatis Alicanti, ex
certis causis nostrum id animum moventibus, suplicati in presentiarum per dilectos nostros Petrum Vergos, consiliarium in capite, Dionisium
Pau Bernardum, Severum Çapila et Hieronimum Malet, doctorem cives et sindicos dicta civitatis Barchinona in curiis, quas in presenciarum
celebrat Montisoni serenissima regina germana
coniux et locumtenentis generalis nostra dilectissima thenoris presenti de nostra cesta scientia deliberata et consulto dictam Baldirium Matali in
libertatem ponimus, eundemque dicta civitati
Barchinone et illius sindicis reintegramus et restituhimus, pro observancia constitucionum Cattalonie, ussaticorum Barchinone, capitulorum
Curiaru et privilegiorum Barchinone civitatis,
et illius incolis concessorum, declaramus mentem
et intencionem nostram // 424r // quod per dictum mandatum seu commicionem et per dictam
capcionem et extraccionem nunquam fuit intencionis nostre usaticos Barchinone, constituciones
Catalonia, capitula curiarum et privilegia civitatis Barchinone consessa in aliquo violare, imo
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illas et illa, illesa et inviolata, esse volumus et in
suis robore et firmitate permanere dicti mandati,
commicione, captione et extaccione in aliquo non
obstantibuset dictas captionem pro infectis haberi, volumus nec ulo un quam tempore in prejudicium dictorum usaticorum, constitucionum, privilegiorum et capitulorum Curiarum in
consequenciam trahi volumus.»
Attès que de tot lo sobredit se veu que los sereníssims senyors reys que gloriosament han governat esta província y sos reals ministres no han
estrenyat en diffarents contingèncias la representació de las munificèncias que en esta part,
com en moltas altres, gosa Catalunya, ni tampoch los deputats en casos consemblants, sens
urgentíssima ocasió o necessitat indispensable
han deixat de acudir als peus y clemència de dos
reys, y particularment en lo present cas, que sa
magestat se serveix, ab lo real orde que refereix
lo excel·lentíssim senyor comta de Palma, llochtinent general en Catalunya, manar-li dir per
causal de la demostració de desterrar a dit Hornoldo de Yager. Ibi: «Teniendo entendido pueda
ser prejudicial en las conjunturas presentes la residencia de Arnoldo de Yager en esse ciudad de
Barcelona donde se halla ha sido cónsul de la nación olandesa, he resuelto se le haga salir luego de
essa ciudad y principado de Catalunya sin permitirle quedar a España. De que he querido avisaros, para que lo tengáis entendido, y ordenar y
mandar, como lo //424v // hago, deis los ordes convenientes para su execución y cumplimiento. Que
assí es mi voluntad y conviene a mi servicio». Del
que apar no trobar-nos en térmens de urgentíssima y extrema necessitat, dient sa magestat solament que té entès puede ser prejudicial la residència de dit Arnoldo en Barcelona. Y així, lo
llochtinent general no fa altra cosa que dir, ab lo
mandato fet a dit Hornoldo. Per lo que vos
diem y manam ho executeu en la conformitat
que sa magestat se serveix manar-ho, lo que
apar també té altre difficultat, per quant lo dit
real orde és en matèria contenciosa, sens cognició de causa y donat fora de Catalunya.
Attès que, si bé algunas vegadas, ab pretext de
urgentíssima extrema necessitat se ha volgut en
Catalunya practicar lo remey per lo camí econòmich, y també quant a las comissions se donaven
en matèrias induhibles en juï per persona incompetent, ni en son cas ni ab la forma deguda, quexant-se’n lo consistori per via de contrafacció, és
estat aconsolat en la lesió que havian rebut las
constitucions, usos y costums, com és de véurer
en differents exemplars que·s lligen en los llibres
de Deliberacions de la casa, registres y alres
recòndits en lo arxiu de la present casa, assenyaladament dels anys MDXCIII, MDXCV, MDCVII,
MDCVII, MDCXV, MDCXVII, MDCXXIII, MDCXXVI,

MDCLIII, MDCLIX, MDCLXII, y altres recopilats en
los repertoris antichs y moderns del arxiu. Exemple dona entre altres Fontanilla, ab la sentènca
sobre la //425r // contrafacció dels enemichs dels
castells que aporta transcrita dit Fontanella, «De
pact. nupcial», clau. VI, glos. II, par. II, an. XI, a
hont refereix de vista lo extrem estat de la provincia, tant deplorable, y lo constituheix en tant
urgentíssima y extrema necessitat que·s fa un
Hieremias per a plorar-la. Y no obstant axò, en la
dita sentència subseguida al dubte que firmaren
los officials reals per a fugir y deslliurar-se de las
instàncias dels deputats en haver procehit a la demolició de casas y castells contra lo thenor de las
constitucions de Catalunya, que és de haver-se
de procehir per directum, digué lo real senat en
la dita declaració que los officials que havian procehit a la dita demolició havian contrafet. Ibi:
«Nam eis serie forma et thenore dictarum constitucionum habet in Catalonia procedendum et judicandum esse procedi et judicari debere per directum hoc est partibus citatis et auditis et sic causa
cognita et nulla tenus de facto nec non mendata
litteras et alias provissiones in causis seu pro causis
et negociis in quibus verteratur seu verti posset interesse partis in iudicium deducibile expediendas
et expediri ebere un regia cansellaria per cansellarium et vicecansellarium aut suo casu regentem
cancellariam signatos et denique causas siviles et
creminales expediendas fore et esse in Reale Audiencia qui nimo in executionibus que ad direccionem et demolitionem castrorum fortaliciorum
et domorum ejectorum publicatorum a pace et tregua tenderent in casibus per constituciones permissis in fermacio procedere debet et declaratoria,
et cetera.» De //425v // a hont se veu que lo Crespi en observ. III, n. LXXVII et LXXVIII, podria
servir-se escusar-lo a la causa de la dita declaració
de la firme del dubte a favor de la casa a altres causas, que a la de no haver-se procedit jurídicament
et per diracta en cas de urgentíssima necessitat.

Per lo que y altrament, són de vot y parer que
ab lo orde sobredit emanat del excel·lentíssim
senyor genral presentat a Arnoldo de Yager se
ha contrafet a las constitucions, usatges y privilegis dalt mencionats. Y axís ho senten en Barcelona, als IIII de nohembre MDCCII.

sim consistori de sas senyorias, no obstant ésser
festa de precepta, per affers y negocis graves de
la Generalitat.
Dilluns, a VI de nohembre, MDCCII. En aquest
dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori de sas senyorias, no // 426r // obstant
per festa de precepte per affers y negocis graves
de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot en escrits
fet per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y consulents aplicats sobre
lo fet del decret de sa excel·lència presentat a
Hornoldo de Yager, ciutedà honrrat de Barcelona, acerca de que hisca del present Principat
sens permanéxer en Espanya. En lo qual són de
vot y parer que en lo present cas, per especials
circunstàncias, lo més neto y segur és que se elegesca lo medi judicial per exir al reparo de la
contrafacció ocasionada per rahó de dit decret,
com més llargament de dit vot és de véurer. Lo
qual és assí cusit y signat de número CCLXII y
del thenor següent.
Segueix-se dit vot.
«Jesúsa, Maria, Joseph, cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo consistori dels senyors
deputats y ahidors de comptes del General del
present principat de Catalunya als assessors, advocat fiscal y consulents infrascrits en atenció
que los dits assessors, advocat fiscal y consulents
aplicats, sobre lo fet de Hornoldo de Yager ab
son vot fet són estats de parer que contrafeya a
las generals constitucions, usatges y privilegis
referits en dit vot, sia fet per tots los sobredits
relació o vot en escrits aconsellant a sas senyorias si han de axir al reparo de ditas constitucions per lo medi judicial o bé lo medi extrajudicial.

Don Ludovicus de Valencia, consulens. Don Petrus de Cardona, consulens. Don Joseph Thomas
Rovira, consulens. Llampillas, consulens. Arcidet, consulens».

Vista la del·liberació feta per dit molt il·lustre y
fidelíssim consistori al V de nohembre MDCCII.
Vista la constitució de la sereníssima reyna dona
Maria, capítol XXII, foli XXXXIIII, del volumen de las constitucions que comensa «Lo
fruyt de las lleys». Vista la constitució o capítol
XXXXV de las Corts del any MDLXXXXIX, que
comensa // 426v // «Més estatuhim». Vist lo capítol V del nou redrés, Corts MDLXXXXIX. Vist lo
capítol XXXVI del nou redrés de las Corts novament celebradas. Vist lo capítol XX de ditas novas Corts que comensa «Attenent y conside-

Diumenge, a V de nohembre, MDCCII. En
aquest dia se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelís-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
425v i 426r del trienni 1701-1704.

De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis
generalis Catalonia advocatus.
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rant». Vistos los capítols XXXVI, XXXVII y
XXXVIII de las mateixas novas Corts, en las
quals se ha donat nova ferma en la introducció,
prececució y declaració de las contrafaccions.
Vist lo demés que se havia de véurer. Attès que
encara que en las ditas modernas constitucions
se hajen disposat difarents cosas no se troba expressa y literalment derogat lo poder elegir extrajudicial, ans bé, ditas constitucions antigas en
tot lo que no se troban expressament revocadas
se lligen y veuhen confirmadas com del thenor
de ellas apar.
Emperò, per quant en dita constitució XX de
ditas últimas Corts se troba estatuhit ab estas
paraulas, ibi: «Que si dits deputats y ohidors havent vingut a sa notícia que los dits usatges,
constitucions, capítols de Corts, privilegis generals y particulars y demés lleys sobreditas no són
observadas, tingan y degan axir dins tres dias y
més prest si periculum in more hi haurà, a defensar los dits usatges, constitucions y demés
lleys conforme en ditas constitucions està ordenat».
Attès que ab la suplicació presentada als IIII del
corrent mes per lo síndich del bras militar sobre
lo dit fet de Arnoldo de Yager, ciutedà honrat
de Barcelona, se ha suplicat e instat a dit consistori que per obligació de son càrrech hisca encontinent // 427r // al reparo de dita contrafacció per los medis judicials estilats.
Attès que en lo cas present consultat sobre lo fet
de dit Harnoldo de Yager se considera periculim in more, que prevé lo dit capítol XX de las
últimas Corts, y que alegir-se lo extrajudicial seria contingent frustrar-se lo fi de las constitucions sobre 10 disposants.
Per tant y altrament, són de vot y parer que, en
lo present cas, per sas especials circunstàncias, lo
més neto y segur és que se elegesca lo medi judicial. Y axí ho senten en Barcelona, als VI de
nohembre, MDCCII.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis
generalis Catalonia advocatus.
Don Ludovicus de Valencia, consulens. Don Petrus de Cardona, consulens. Rovira, consulens.
Llampillas, consulens. Arcidet, consulens.»
En aquest mateix dia, entre onse y dotse horas
antes del migdia, havent-se obtinguda hora per
medi del síndich del General, sens verguers ni
acompanyament, de part de sas senyorias, han
aportat una embaxada anant ab cotxe de dos
mulas y lo síndich a la portalera, los senyors di226

putats ohidor militar a sa excel·lència lo
excel·lentíssim senyor Comta de Palma, llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde,
en aquest Principat, contenint de com lo consistori, ab vot fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, junt ab los consulents
aplicats, se trobava precisat, en cumpliment de
la obligació de llurs càrrechs, del qui·l componan axir judicialment, al reparo de lo que sa excel·lència, ab despaig de Real Cansellaria, era estat servit manar a Hornoldo de Yager, ciutedà
honrat de Barcelona, per contravenir sa
excel·lència en dit orde a las generals constitucions. Que consisteix en què hisca encontinent
de la present ciutat y Principat sens permétrer-li
// 427v // se quede en Espanya. Y que per no faltar a la deguda urbanitat y atenció ho posa en la
consideració de sa excel·lència, per a què restés
enterat de est fet. Y que per quant ab la constitució XXXVI y XXXVII y XXXVIII de las fetas
en la última Cort General se prefigia lo termini
dins lo qual devia lo consistori axir al reparo de
las contrafaccions, lo qual finia per tot lo dia
present, després de feta esta diligència, per si
acàs tenia gust sa excel·lència manar cassar y revocar lo dit despaig de Cansellaria, passaria a
executar-ho per lo medi de justícia esta tarda,
conforme disposan aquellas, per no poder precehir ab sa excel·lència ab altra demostració que
la present.
Y així mateix, no podian escusa lo fer recuerdo a
sa excel·lència de que encara per lo noble regent
la Real Thesoreria no se havia alcansat per la
Generalitat lo recobro del dret de la nova ampra, essent axí que contravenia al disposat en la
última Cort General, la que era de molt gust de
sa magestat que se observàs.
Y finalment, que per lo agent la estafeta passada
havia tingut lo consistori notícia que la reyna,
nostra senyora, per medi de sa real carta, era servida manifestar era estada molt de son real agrado la resolució presa per dit consistori acerca de
obehir-la per general governadora dels regnes
de Espanya durant la absència del rey, nostre senyor, en estos regnes y en lo exercici de la jurisdicció voluntària y graciosa. A tot lo que és estat
servit sa excel·lència respóndrer, és a saber, en
// 428r // quant al primer punt, que estimava
molt la atenció del consistori, que no dubtava
procehiria en son degut cas y lloch si y conforme disposaven las generals constitucions, que
ell no podia revocar lo expressat en dit despaig,
perquant ho havia executat de orde del rey, nostre senyor, com en ell se veya. Y que tots los papers se li havian entregats per part de sas senyorias sobre dita matèria los havia enviat a Madrid.
Y que de lo que avui li parlavan de est fet ne donaria part a sa magestat.

En quant al segon punt, que en Madrid, en lo
consell de Aragó, se havia tingut alguna dificultat acerca la seguretat de la obligació havia de fer
lo General conforme lo disposat en la última
Cort, y que axís podian sas senyorias acudir a
Madrid per los despaigs, conforme lo senyor
marquès de Ribas, secretari del despaig universal
ho havia previngut de orde de sa magestat a sas
senyorias. Y en quant al tercer punt, que havia
rebut dita real carta que sas senyorias suposavan,
la qual ja havia enviat al deputat ecclessiàstich.
Conforme de tot lo referit ne han fet relació a sas
senyorias, tornats que són estats a consistori los
dits senyors deputat real y ohidor militar.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, síndich del General, ha fet relació de com,
havent-se conferit lo dia present, entre las dotse
y la una hora del migdia, de orde de sas senyorias, ab los nobles don Miquel de Calderó, del
consell de sa magestat, y son regent la Real Cancellaria en lo present Principat, y don Joan Baptista de Aloy, escrivà //428v // de manament y secretari de provincia, havent-los dit, de part de
sas senyorias, és a saber, al un després del altre,
de com, per ocasió del referit vot devian exir judicialment al reparo de lo que era esmanat ab lo
sobredit despaig de Cansellaria a dit de Yager,
per contravenir a las generals constitucions, ho
participaven a ells per aver contrafet a ellas per
haver firmat dits despaigs, lo que·ls participaven
per urbanitat y cortesia. Feta la qual diligència,
per espirar lo temps lo mateix dia a la tarda, per
justícia acudirian al Tribunal de Contrafaccions,
inseguint lo disposat ab ditas constitucions, sens
poder provehir ab ell altra diligència. De tot lo
que han manifestat molt particular estimació
responent apreciaven summament sa notícia.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta escrita per la reyna, nostra senyora, a sas senyorias, com a general governadora, la data de la
qual és en Madrid, als XXVI de octubre passat,
manifestant ab ella sa real gratitut ab que reste
per la atenció ab que han obrat sas senyorias en
péndrer resolució en obehir-le en dit nom de general governadora, com més llargament de dita
carta és de véurer. La qual és assí cusida y signada
de número CCLXIII y del thenor següent.
429r

Ilustres y fidelíssimos diputados.
Por vuestras cartas de XXVII de septiembre de este
año he visto lo que respondéis a los reales despachos
que se hos dirigieron en XV y XX de julio próximo
passado, para que se hiziessen promptas y generales rogativas por mi salud y felizes suzessos de mis
reales armas, y para que tubiéreis entendido el
gobierno universal de estos reynos, que he puesto al
cuydado de la reyna en el interim que pueda restituhirme a ellos, expressando vuestro zelo y particular alborozo con que havéis celebrado esta noticia. Gusto con que obedeceréis sus reales órdenes y
la puntualidad con que havéis executado las rogativas que se os encargaron. Y siendo vuestras
expresiones muy proprias del amor y fineza con
que siempre haveis acudido a lo que ha ocurrido
de mi real servicio, he resuelto manifestaros, como
lo hago, la gratitud con que quedo por la atención
con que havéis obrado en esta dependencia, y que
la tendré presente para favoreceros en lo que hos
tocare. Dada en Madrid, a XXVI de octubre,
MDCCII. Yo, la reyna. Marchio del Palacio, secretarius.
Vidit Comas et Turro, regens. Videt, marchio del
Risco, regens. Vidit, Coloma, regens.»
En aquest mateix dia, dit síndich ha fet relació
de com, havent-se conferit esta tarda de orde de
sas senyorias, y instant lo noble don Miquel de
// 429v // Calderó, del consell de sa magestat y
son regent la Real Cancellaria en lo present
Principat, ab lo noble don Pedro de Oliver, canonge de la Santa Iglesia de Vich, convindantlo per a que fos servit demà a las tres horas de la
tarda asistir y prestar son jurament en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, per ser lo
capitular més antich que·s troba en la present
ciutat ab salut més robusta y cumplida, ha respost que ab molt gust acistiria en dit Tribunal lo
dia de demà a la hora assenyalada.
En aquest mateix dia, entre sis y set horas de la
nit, dit síndich, obtemperant lo deliberat per sas
senyorias lo dia present, junt ab lo magnífich
doctor micer Ramon Pallicer, escrivà de manament, s’és conferit ab súplica en casa lo noble
don Narcís de Anglasell y Roca, del consell de
sa magestat, antiquior de la Real Audiència, per
a que se done principi a la causa de contrafacció
per lo fet del orde donat per sa excel·lència a
Hornoldo de Yager, ciutedà honrat de Barcelona.

Segueix-sa dita real carta.
«Ela rey y la reyna governadora.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
428v i 429r del trienni 1701-1704.
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Dimars, a VII de nohembre, MDCCII. En aquest
dia, lo subsíndich de la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona ha posat en mà de sas senyorias una
súplica en dit nom de subsíndich, junt ab certificatòria de son subsindicat, y per lo fet de la

[ 1702 ]

[ 1702 ]

contrafacció originada del decret de sa excel·lència acercaa // 430r // lo mandato de que
Hornoldo de Yager, ciutedà honrat de Barcelona, isca de la present ciutat y Principat sens quedar-se en Espanya. Al que és estat respost per lo
il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sos companys, de que estimava
lo consistori lo gran zel residia en la excel·lentíssima ciutat en tot lo que tenia mira a la conservació de las generals constitucions, y que sas senyorias, per sa part, no faltavan ni faltarian en
cumplir puntualment a las obligacions de llurs
càrrechs. Y encontinent han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari la dita súplica y certificatòria de
dit subsindicat, tot lo que és assí cusit y signat
de número CCLXIIII.
Dimecres, a VIII de nohembre, MDCCII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General del present principat de
Catalunya, ha fet relació a sas senyorias de que
entre los dos y tres quarts de las set horas de la
nit del dia de ahir, y en ocasió que·s disgregà lo
Tribunal de Contrafaccions, en lo qual assistia
lo senyor don Narcís de Anglasell, com a altre
de sos individuos, dit síndich se conferí ab dit
senyor don Narcís, a fi y effecte de suplicar-li,
com li suplicà, si estava despatxada aquella súplica que a sa senyoria il·lustríssima dit síndich li
havia presentada lo dia antecedent, entre los
tres quarts fins a las set horas de la nit en sa casa,
la qual, acerca la contrafacció, se pretén haver
// 430v // contrafet contra Hornoldo de Yager.
Al que dit il·lustríssim senyor respongué a dit
síndich que ja era vista dita súplica, y que per dit
effecte se havia enviat un recado al noble don
Joseph de Cànser, advocat fiscal de la casa de la
Deputació, per a que se conferís ab dit senyor
don Narcís, per a poder conferir junts la matèria. Y que no fou possible poder trobar a dit don
Joseph. Y que axís me conferís en lo damà ab dit
senyor don Narcís de Anglasell. Y encontinent,
dit síndich, a las VII horas, se conferí en casa dit
Joseph de Càncer. Y no trobant-lo en sa casa y
tenint intel·ligència era en la del il·lustre marquès de Semmanat, se conferí ab dit don Joseph
de Cànser, y li digué tot lo que dit il·lustríssim
senyor li havia dit. Al que respongué dit don Joseph que, entre las set y vuyt horas de la matinada del endemà se conferiria ab dit senyor don
Narcís de Anglasell. Y preguntant-li dit síndich
a dit senyor don Joseph de Cànser si passaria
avant en presentar còpia de la mateixa súplica
que se hera presentada a dit senyor don Narcís
a. a continuació una súplica i una certificació transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1526.
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al molt il·lustre y fidelíssim protector del bras
militar o al molt il·lustre senyor conseller en
cap, me respongué que per hara ho suspengués.
Dijous, a VIIII de nohembre, MDCCII. En aquest
dia, a las tres horas de la tarda, //431r // los magnífichs acessors y advocat fiscal y síndich del General són anats a informar al tribunal de greuges, lo qual se juntà en una sala del Palau Real
de la present ciutat, essent estats convidats per
un verguer de la Real Audiència y per lo greuge
del número VII, en lo qual tenan interés també
los hereus y successors de la quòndam dona
Mariàngela de Alemany y Fontanella. Han estats assentats al capdevall de la taula de dit Tribunal, ab un banch de fusta ab respatllera ab
matalasset que se ha aportat de la casa de la Diputació, y axís, ab igual assiento que los senyors
de dit Tribunal. En lo qual banch se assentaren
en esta forma: primerament lo assessor més antich, cerca y a la part dels senyors jutges de
greuges anomenats per sa magestat, que Déu
guarde; després lo assessor més modern, després lo advocat fiscal, y últimament lo síndich,
estant dit banch acercat a la dita taula cosa de
un pas. Y se adverteix que al capdemunt de la
taula no·y havia ningun banch.
Divendres, a X de nohembre, MDCCII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y insertàs en lo
present dietari una súplica presentada per lo noble don Pau Ignasi Dalmasas y Ros, cronista del
present Principat, en y ab la qual representa de
com en lo tomo de las constitucions de Catalunya imprès lo any MDLXXXVIII, en lo epítome o
geneologia dels sereníssims // 431v // senyors
comtas de Barcelona, se contenen diffarents
descuyts que per a treballar la continuació dels
annals li faltan moltas escripturas antiguas. Y
que axí se escriga a las ciutats de Catalunya y algunas vilas antigas, y que mane sa magestat,
Déu lo guarde, a son arxiver, franqueja liberament a totas horas del dia los llibres, papers y
demés del real arxiu. Com de dita súplica és de
véurer, la qual és assí cusida y signada de número CCLXV.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
Pau de Corbera y Palau, síndich del General, ha
fet relació de com lo dia de ahir, de orde de sas
senyorias, donà un recado en escrits al doctor
don Narcís de Anglasell y Roca, del consell de
sa magestat en la Real Audiència de Catalunya y
antiquior en ella, a las dos horas tocadas de la
tarda, sobre lo fet de la contrafacció que pretén
lo General de Catalunya acerca lo mandato fet a
Harnoldo de Yager, ciutedà honrat de Barcelona, de que hisca encontinent de la present ciutat

y Principat, consistint en què, en atenció del capítol XX de las últimas Corts, que disposa que
los diputats y ohidors degan axir a la defensa
dels usatges, constitucions, etcètera, dins lo termini de tres dias, en los quals no és practicable
lo presentar-se tres requisicions per no poder-se
abdicar al requirit lo retenir-sea //432r // en cada
una de ellas lo termini de dos dias per a respóndrer, y en atenció també del capítol XXXVI de
las mateixas Corts, entre altres cosas, disposant
que la nominació de las sis personas per la declaració de las causas de contrafaccions reste subrogada en lloch dels doctors de la Real Audiència, és que totas las demés disposicions que
conté dit capítol XXXVI y dos immediadament
següents són dependents y connexas entre sí y
preveheixen ab lo mateix pressupost y universalitat de comprehenció. Y lo últim de dits tres capítols expressament prevé se puga acudir al nou
tribunal, requirits o no los contrafahents, entén
lo consistori haver-se procehit en son cas sens
haver omitit cumplir a la deguda urbanitat ab la
embaxada y recados executats a la introducció
de la causa de contrafacció per lo fet de Hornoldo de Yager que per medi del síndich del General se solicita sia admesa des del dia VI del corrent. Al que li ha respost ho comunicaria ab lo
Tribunal de Contrafaccions, lo qual se ajuntaria
a la tarda de dit dia de ahir. Y que després, a las
vuyt horas de la nit, se tornà a conferir ab dit senyor don Narcís de Anglasell per a saber si li havia provehit la súplica que als VI del corrent, per
ell y en nom del General, li era estada presentada. Y que li respongué que encara no se havia
pres resolució sobre del modo y en la conformitat se havia de fer, com ja ho havia participat al
noble don Joseph de Cànser, advocat fiscal del
General. Y que són desitg no era altre sino donar providència sobre lo fet, y que lo dia VI ja
havia fet tocar la oblata per lo doctor micer Ramon Pellicer y Vidal, escrivà de // 432v // manament, y que lo dia present se era conferit en la
taula de la present ciutat ab Joan Francesch Verneda, secretari del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, entre las deu y onse horas del matí, a fi y
effecte de entregar-li una súplica junt ab lo sindicat. Y era còpia de la mateixa que se presentà
al noble don Narcís de Anglasell per a què dit
Verneda, com a secretari predit, tocàs la oblata
en dita súplica. Com en effecte la ha posada en
mà de dit verguer junt ab dit sindicat, dient-li
tocàs dita oblata. Al que dit Joan Francesch
Verneda ha respost que eixa era matèria que la
tenia de participar al molt il·lustre y fidelíssim
senyor protector del bras militar. Y com dit
il·lustre senyor no·s trobava present, no podia
passar a fer tal oblata, y que desitjava en tot lo

que pogués donar gust al molt il·lustre y fidelíssim consistori.
En aquest mateix dia, a las VI horas de la tarda,
los senyors don Pere de Amigant, del Consell
Real de sa magestat, per impediment del senyor
don Miquel de Calderó de entrevenir y votar en
la causa de contrafacció que se intenta per part
del síndich del General del present Principat en
lo fet de Hornoldo de Yager, ciutedà honrat de
Barcelona, y don Pere de Oliver, canonge de
Vich, com a capitular més antich dels que·s troban en la present ciutat y ab salut més rebusta,
han jurat, per dits // 433r // motius, per rahó
dels officis de jutges de contrafaccions. Lo acte
del qual jurament és estat rebut en poder de mi,
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, y del magnífich doctor
micer Ramon Pellicer, escrivà de manament, simul stipulants y insolidum clohents. Lo qual
acte és del thenor següent:
«Die veneris, decima mensis novembris,
Barchinone.

MDCCII.

Illustrissimi domini don Petrus de Amigant, de
consilio sue regia magestatis, et don Petrus de
Oliver, canonicus Santa Ecclessia Vicens, nominati per suam regiam magestatem et curiam generalem in iudicibus contrafactionum videlicet
dictus de Amigant ob impedimentum illustrissimi don Michaelis de Caldero, regentis regiam
cansellariam, pro interessendo et novendo in causa contrafactionis que intentatur pro parte sindici Generali Catalonie in facto Arnoldi de Yager,
civis honorati Barchinone, iurant ad Dominum
Deum et eius sancta quatuo evangelia, videlicet
dictus don Petrus de Oliver, manus suas prelatarum more ad pectus penendo, et dictus don Petrus
de Amigant, super missale quo dictus illustrissimus dominus don Michael de Caldero, regens Regiam Cancellariam, apertum tenet, de bene et legaliter se habendo secundum disposita in nove
constitutione «De observantia», et cetera, ad eam
concernentibus. De quibus, et cetera. Actum, et
cetera. Testes sunt magnificus Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, et Antonius Baga, virgaris Reale Audientia.»
433v

a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1527.
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Advertint-se que, en quant al modo de haver estat assentats, cuberts y convidats, dits secretari y
scrivà major y scrivà de manament se ha observat lo mateix que al XXVIII de setembre pròxim
passat, com és de véurer en lo dietari corrent.
Diumenja, a XII de nohembre, MDCCII. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepta, s’és
ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de
sas senyorias per affers y negocis graves del General.
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En aquest mateix dia, a notícia del molt il·lustre
y fidelíssim consistori de sas senyorias, ha previngut que los senyors jutges del tribunal de
greuges, volent passar a la declaració del greuge
de revocacions de la ciutat de Barcelona, eran
deu, ço és, tots los de la part del rey y un ecclessiàstich de la part de la Cort. Dos los quals eran
de sentir que no presehia lo greuge, y vuyt, de
part de la cort, ço és, dos ecclessiàstichs, tres militars y tres reals, que foren de sentir que procehia dit greuge, pretenent, estos VIII, no haver·i // 434r // declaració respecte de no haver·i
un de cada bras o estament que sia estat de sentir de que dit greuge no procehia, y que axís estaven entre ells ab aqueix debat y competència.

estats en consistori los dits de Lana y Monfar. Y
se adverteix que en la sala del tribunal dit de
Lana ha estat acentat al mateix banch de nou de
la part del rey després de tots ells, y dit Monfar
en lo mateix banch a hont estavan acentats los
nou de la Cort, y després de tots ells, la qual sala
és en lo palau real.
435r

En aquest mateix dia, a las XI horas de la matinada tocadas, lo doctor Rafel de Piñana y Galvany, hospitaler, pabordre y canonge de la Sant
Iglésia de Tortosa, Joan Bonaventura de Gualbes, donsell, y los doctors micer Joseph Areny y
Garriga y Francisco Casanovas, altre dels jutges
de dit tribunal de greuges y per part de la cort
general, absent lo senyor diputat militar, en la
sala del consistori y acentats ab cadiras de vaqueta de moscòvia després dels senyors consistorials en aquellas dos fileras de cadiras de vaqueta de moscòvia que se acostuman acentar ab
la tauleta petita, han referit a sas senyorias lo
mateix que dalt està narrat. Y han insinuat a sas
senyorias de com venia a esta casa de consentiment de tots los jutges de dit Tribunal de greuges per a mirar si en lo arxiu de ella se trobaria
cosa que concernís al present fet. Y se nota que
en lo dietari de MDLXXXIIII, en lo mes de setembre, MDLXXXVI, se ha trobat un debat que·y hagué entre los tunch jutges de greuges y de algunas diligèncias que en aquella ocasió se feren.
En aquest mateix dia, havent obtinguda
// 434v // hora per medi de un verguer, a las
sinch horas de la tarda, los senyors Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, donzell, y Francisco de
Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona,
han aportat una embaxada al tribunal de Greuges de part de sas senyorias dient que, tenint
notícia del referit, no podia lo consistori escusar
posar en la gran consideració de sa senyoria
il·lustríssima de com faria particular estimació y
per via de mediació, de que fossen servits premeditar en si se trobaria algun expedient de
conveni en la resolució de dita declaració, que
lo consistori estava fent lo mateix. Y que si se’ls
offeria cap ho insinuarian a dit il·lustríssim tribunal. Al que és estat respost per lo senyor president dels nou de la part de sa magestat, que
Déu guarde, que lo tribunal premeditaria la representació se li feya, y que de la resolució pendria ho participaria al consistori. Conforme ne
han fet relació a sas senyorias tornats que són
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En aquest mateix dia, a las set horas de la nit, lo
magnífich doctor micer Ramon Pellicer y Vidal,
escribà de manament y llochtinent de protonotari, de part de dit Tribunal de Greuges, ha
aportat a sas senyorias un recado, ab lo qual ha
referit lo mateix que dalt està expressat, añadint
sols de que los dits deu jutges de greuges havian
offert alguns medis o expedient als vuyt, los
quals medis no eran estats abrassats, y que lo
temps de las declaracions finia dimarts pròxim
vinent. A tot lo que és estat respost per lo senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sos companys, que lo consistori estimava la atenció al
tribunal, y que sas senyorias no dexarian de premeditar expedients per lo bon conveni y ajust
del negoci. Y que en cas que se’ls offerís a sas senyorias algun expedient no dexarian de posar-lo
en la consideració de dit tribunal. Y se nota que
sas senyorias han estat acentats baix del docer y
dit Pellicer ab una cadira de vaqueta de moscòvia a la gotera de la part dreta del docer.
En aquest mateix dia sas senyorias, per medi del
síndich del General, a la tarda, han enviat recados al consistori dels senyors consellers de la
present ciutat y al bras militar per a que fossen
servits disposar que sos respective advocats, per
lo sobredit debat, se conferissen ab los // 435v //
assessors y advocat fiscal del General. Y tots han
vingut en la present casa y en lo aposento a hont
fan sa residència dits assessors y advocat fiscal, y
han estat junts des de las tres horas de la tarda
fins a las set horas de la nit, discorrent sobre lo
dit negoci de dit debat.
Dilluns, a XIII de nohembre, MDCCII. En aquest
dia, los nobles y magnífichs assessors y advocat
fiscal del General y present casa y advocats del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, a las set
horas del matí, són anats a casa de la ciutat y en
lo aposento dels magnífichs advocats de la present ciutat. Y allí, fins a las dotse horas del migdia, han platicat lo fet del debat sucitat entre los
jutges del Tribunal de Greuges llargament expressat lo dia de ahir en lo present dietari.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, continuàs en lo present dietari de com han tingut notícia que la dita dependència del sobredit debat
se ha terminat en esta forma, és a saber: que tots
los senyors jutges de dit il·lustríssim Tribunal de

Greuges, menos lo noble don Joan de Colomer, doctor de la Real Audiència y advocat fiscal patrimonial, han convingut que, attès casualment se ha offert, tractant-se de la
declaració // 436r // del dit greuge de revocacions, quant està espirant lo termini, que per ço
sia remesa sa declaració al judici de contrafaccions, visita de officials reals o a las primeras
corts o a altre jutge competent a sola elecció,
petició e instància dels que·s pretenen lesiat en
lo exercici de ditas jurisdiccions.
Dimars, a XIIII de nohembre, MDCCII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori de
sas senyorias, lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General del present principat de Catalunya, ha fet relació de que, havent-se conferit de orde de sas
senyorias, entre las dotse y la una hora del migdia del dia present, en companyia de Joan Francesch Verneda, notari públich de Barcelona y secretari del bras militar, en la casa del molt
il·lustre don Feliciano de Cordellas, protector
de dit bras, y en presència de dit Verneda, ha
presentat a dit molt il·lustre senyor protector la
súplica en la qual se pretén haver-se contrafet a
las generals constitucions, etcètera, ab lo real
despaig que fou presentat a Hornoldo de Yager,
a fi y effecte que dit senyor protector manàs despedir la carta que disposa la constitució XXXVI,
attès que lo noble don Narcís de Anglasell, antiquior de la Real Audiència, dins las vint-y-quatra horas que consemblant súplica se li havia presentada per dit síndich lo dia VI del present mes a
las VII horas de la nit, no havia donat carta a dit
síndich, lo qual, // 436v // en presència de dos
testimonis y de dit Verneda, ha prestat lo sòlit y
acostumat jurament en mà de dit protector de
que antes havia presentat dita súplica a dit senyor don Narcís de Anglasola, y que dins las
vint-y-quatra horas no·l havia entregada carta de
aquella, no obstant haver-lo solicitat moltas vegadas, y dit molt il·lustre senyor protector ha
manat a dit Verneda tocàs la oblata.
Dimecres, a XV de nohembre, MDCCII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich doctor micer Jacinto Salines, subrogat en escrivent ordinari de regent los comptes, ha posat en mà de
sas senyorias los coderns per ell fets per rahó de
son offici per lo balans manat fer per la última
cort general. Y per un verguer de orde de sas senyorias són estats entregats al doctor micer Joseph Costa y Vila, subrogat en altre dels bilansers de la dita última cort general.
En aquest mateix dia, acompanyats sas senyorias dels officials de la present casa y de la del
General y Bolla, són anats a fer la regonexensa
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general per las botigas de la present ciutat y altres parts, posant en observansa lo disposat ab
lo capítol XX del nou redrés.
Dijous, a XVI de nohembre, MDCCII. // 437r //
En aquest dia lo senyor diputat real, entre onse
y dotse horas del migdia, és anat, havent obtinguda hora per medi del síndich del General,
anant ab un cotxe de dos mulas y aquest a la
portalera, a sa excel·lència. Y de part de sas senyorias li ha dit de que, en cumpliment de sa
obligació, no podian escusar fer-li presentar una
suplicació deprecatòria que tenia effecte de citació per lo reparo de la contrafacció del negoci
de Hornoldo de Yager. Y que axís, per no faltar
a la deguda urbanitat y obsequi, ho participaven
per medi seu a sa excel·lència. Al que se ha servit
respóndrer estave bé ab que oy acistís escrivà de
manament, segons relació ne ha fet en consistori dit senyor diputat real quant és estat tornat.
En aquest mateix dia y encotinent, de orde de
sas senyorias, don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major del General, y Pau de
Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y
síndich de dit General, se han conferit en lo real
palau a hont abita sa excel·lència lo senyor
compte de Palma, llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, a fi
de demanar-li llicència, com ho han fet, per la
presentació de la dita suplicació deprecatòria. Y
ha respost que lo dia de demà, a las onse horas
del matí, la·y podrian presentar, ab què hi hagués escrivà de manament; conforme de dit ne
ha fet relació a sas senyorias, tornat que és estat
en consistori dit síndich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
// 437v // en consistori lo dit síndich, ha fet relació de com, havent-se esta tarda conferit de
orde de sas senyorias, entre las dos y las tres horas, en casa del magnífich doctor micer Ramon
Pellicer, escrivà de manament, a fi de prevenirlo, com ho ha fet, per a que lo dia de demà, a las
onse horas del matí, entrevingués y acistís a la
dita funció de la presentació de la dita suplicació
deprecatòria, y que si bé li havia fet reparo el
que dit paper no fos abilitat, emperò, havent-li
dit ell de que no era requesta ni relació, si sols
venia a ser presentació de un paper que tenia
forsa y effecte de citació, y així, acte judiciari
emanat del Tribunal de Contrafaccions, lo que
era superior a sa excel·lència. Que per ço no se
havia manester habilitació, y que axís havia quedat satisfet, offerint trobar-se lo dia de demà devant lo real palau a hont habita sa excel·lència
entre las deu y onse horas de la matinada.
Divendres, a XVII de nohembre, MDCCII. En
aquest mateix dia, a las onse horas del matí, ha-
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vent-se conferit lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, ab mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, de orde
de sas senyorias, serca del Palau Real a hont està
y habita // 438r // sa excel·lència, a fi de presentar-li, ab intervenció del magnífich doctor micer
Ramon Pellisser y Vidal, escrivà de manament,
una suplicació deprecatòria que té effecte y forsa de citació per rahó de la contrafacció de Hornoldo de Yager, ciutedà honrat de Barcelona,
per lo fet del real despaig en deguda forma de
Real Cancellaria del present Principat despedit
als XXVIII de octubre pròxim passat. En y ab lo
qual se li manà que encontinent y a luego hisqués de la present ciutat y Principat, sens permétrer-li quedar en Espanya. Y havent trobat
dit Pellicer devant de dit Palau Real li ha dit dit
síndich que anàs junt ab ell per a assistir y entrevenir a la dita presentació. Al que és estat respost per dit Pellicer que·u faria si lo requiria,
conforme disposava la constitució XI, títol «De
protonotari». En vista del que és estat requirit
encontinent dit Pellicer per dit síndich. Y dit
Pellicer ha respost estava prompta en fer·o, sempre y quant la scriptura fos abilitada segons lo
disposat ab la dita constitució XI, títol «De protonotari». En atenció de tot lo que constituhit,
donat part personalment dit síndich en lo consistori de sas senyorias, ne ha fet relació immediatament.
En aquest mateix dia, entre las dotse y una hora
del migdia, dit síndich, de orde de sas senyorias,
ha donat a sa excel·lència un recado participantli de com per alguna novedat que havia sobrevingut no se havia pogut presentar a sa
excel·lència la sobradita suplicació deprecatòria,
que aquella la entendria sa excel·lència per medi
de dos consistorials que en nom // 438v // de sas
senyorias la·y referirian. Axí, que li suplicava fos
servit donar-li hora per una embaxada. Y sa excel·lència és estat servit respóndrer que la·y podrian reportar demà a la matinada a las onse, de
tot lo que també ne ha fet relació a sas senyorias, tornat que és estat en cosistori dit síndich.
En aquest mateix dia, a las nou horas del matí,
de orde de sas senyorias, dit síndich ha cumplimentat al noble don Miquel de Caldero, del
consell de sa magestat, y son regent la Real
Cancellaria, en lo present Principat, donant-li
un recado de part de sas senyorias, dient-li de
com, en cumpliment de sa obligació, li havian
de fer presentar una citació per lo dit fet de
Hornoldo de Yager, y que seria prenent lo acte
lo noble secretari y scrivà major del General. Al
que ha respost que la presentació de dita citació
havia de ser ab escrivà de manament y abilitada.
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Dissapta, a XVIII de nohembre, MDCCII. En
aquest dia, a las onse horas de la matinada, los
senyors deputat real y ohidor militar, havent
obtinguda hora per medi del síndich del General, anant ab un cotxe de dos mulas y lo síndich
a la portalera, sense verguers ni acompanyament, de part de sas senyorias, han reportat una
embaxada a sa excel·lència consistint en què, a
vista de la novedat de demanar-se // 439r // per
lo doctor micer Ramon Pellicer, escrivà de manament, habilitació del paper se li havia de presentar a sa excel·lència per lo fet de Honoldo de
Yager, ciutedà honrat de Barcelona, lo que podria retardar notablement lo curs del judici de la
causa de contrafaccions que dit síndich del General havia intentat, se veyan precisats sas senyorias de valer-se, en cumpliment de la obligació de son càrrech, del segon medi que disposa
la constitució XXXVI feta en la última Cort General, tenint per est effecta donat lo orde convenient del que per no faltar a la deguda urbanitat
ne davan notícia a sa excel·lència. Y ha respost
que lo que eran servits dir-li de paraula estimaria la·y donassen en escrits, conforme de tot lo
referit ne han de fer relació a sas senyorias los
dits senyors diputats real y ohidor militar, tornats que són estats en consistori.
En aquest mateix dia y a la una hora del migdia,
lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha posat
en mà de sa excel·lència un recado en escrits de
orde de sas senyorias contenint lo que li havian
dit de paraula esta matinada los dits dos senyors
consistorials. Y encontinent sas senyorias han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari lo dit
recado en escrits, lo qual és assí cusit y signat de
número CCLXVI y del thenor següent.
Segueix-se dit recado.
«Excel·lentíssima senyor,
Lo consistori dels diputats y ohidors de comptes
//439v // del General de Catalunya, precisat de la

obligació de son càrrech de axir, per medi del
General, al reparo de las contrafaccions que·s
fassen a las generals constitucions, capítols y actes de Cort del present Principat, havent-se de
introduhir judicialment lo que resulta del real
despaig de Cansellaria per vostra excel·lència
manat despedir als XXVIII de octubre proppassat,
dirigit a Arnoldo de Yager, ciutedà honrat de
Barcelona, després de haver executat las diligèncias respectuosas que la atenció que desitjan
continuarà vostra excel·lència, com és de qui los
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
438v i 439r del trienni 1701-1704.

ha dictat, encarregà últimament al dit síndich
del General acudís a vostra excel·lència per a que
fos servit assenyalar-li la hora en què tindria gust
donar lloch se presentàs a vostra excel·lència la
deprecació, tenint effecte de judicial citació.
Que instava dit síndich, en observança de las generals constitucions, ha provehit y despedit don
Feliciano de Cordellas, protector del bras militar, y en dit nom altre dels jutges del Tribunal de
Contrafaccions novament erigit en las últimas
Corts, llevant-se acte de dita pretenció per lo secretari y scrivà major del General. Per al qual affecta senyalar vostra excel·lència lo dia de ahir, a
las onsa horas del matí, prevenint solament que
lo acte de dita presentació seria ab concurs de un
dels escribans de manament. Y en consideració
de no haver-se lograt esta diligència, per lo dubte que se ha exitat si dita escriptura deuria ser antes //440r // abilitada, lo que poria retardar notablement lo curs del judici. Y que per açò en la
constitució XXXVI de ditas Corts és previngut
que semblants presentacions se fassen o ab acte
o per medi de un porter real, posan en la consideració de vostra excel·lència que lo consistori
se regoneix en la precisió de valer-se del segon
medi per dita constitució pervingut per lo effecte donat lo orde convenient, restant-li lo sentiment de no conseguir lo primer que havia elegit,
per major satisfacció de la atenció y veneració
que affectarà sempre a vostra excel·lència.
Se nota que dit síndich ha requirit a mi, dit secretari y scrivà major del General, llevàs acte de
una relació que ha feta acerca differents diligèncias, per a què se presentàs a sa excel·lència la
dita suplicació deprecatòria per lo segon medi
narrat en la constitució XXXVI feta en la última
Cort General. Y que dit acte apar en lo manual
corrent de actes.»
Diumenge, a XIX de nohembre, MDCCII. En
aquest dia no obstant ser festa de precepta, se és
ajuntat lo fidelíssim consistori de sas senyorias
per affers y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, sas senyorias han enviat
un verguer al noble don Narcís de Anglasell y
Roca, doctor de la Real Audiència, per a que,
com antiquior, juntàs lo dia present // 440v // lo
Tribunal de Contrafaccions. Y ha dit que·u faria
entre tres y quatra horas de la tarda, lo que ha
participat al il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, quedant previngut dit don
Narcís de Anglasell de que convenia a sas senyorias per dit negoci.
En aquest mateix dia, lo síndich del General ha
aportat a sa excel·lència a migdia un paper, y en
resposta ha dit que no volia sino lo que fos de
justícia.
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En aquest mateix dia, entre quatra y sinch horas
de la tarda, sas senyorias, per medi del magnífich
Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, han entregat al Tribunal de Contrafaccions un paper o recado en escrits acerca de las diligèncias fetas per a
conseguir-se lo presentar-se a sa excel·lència la
suplicació deprecatòria que se forsa o effecte de
citació, acerca la introducció de la causa de contrafacció de Hornoldo de Yager, ciutedà honrat
de Barcelona. Al que per lo senyor don Narcís
de Anglasell y Roca, doctor de la Real Audiència
y antiquior, y aixís president del dit Tribunal de
Contrafaccions, és estat respost attendria a dit
paper ab cadira de vaqueta de moscòvia y cubert
al capdevall de la taula del dit Tribunal, ab que la
cadira era igual ab lo que estavan assentats los
doctors de dit tribunal. De tot lo que ne ha fet
relació, tornat que és estat en consistori, dit síndich. Y sas senyoriasa //441r // han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo present dietari lo dit paper, lo qual és
assí cusit y signat de número CCLXVII.
Dimars, a XXI de nohembre, MDCCII. En aquest
dia Jaume Arnaudias, mestre de casas, és estat
anomenat expert per sas senyorias a fi y effecte
de visurar las obras fetas en la casa del General
del Portal Nou de la present ciutat, és a saber,
per la construcció de ella, per ésser estada derruhida en lo any MDCXCXII per ocasió de la cortadura se féu per defensa d’esta ciutat per ocasió
del siti que francesos posaren a esta plasa. Y dita
redificació és estada feta en lo que toca a mestre
de casas per Pere Campet, és a ssaber, per a fer
relació si dit Campet ha cumplert segons lo thenor de la tabba que·s troba dins lo acte rebut en
la Scrivania Major als XXII de maig, MDCC, com
a bon official li pertany. Y ha jurat a nostre senyor Déu y a los sants quatra evangelis per ell
corporalment tocats de que se haurà bé y llealment en la dita visura, y que per via directa ni
indirecta no ha tingut ni té interès alguns en lo
dit preu fet.
En aquest mateix dia, mitjensant dit jurament,
ha fet relació a sas senyorias, dit Arnadies, de
com dit Campet ha cumplert en tot y per tot
per rahó del sobredit preu fet si y conforme lo
pactat en dita tabba, y altrament com a bon official mestre de casas li pertany.
En aquest mateix dia, per Rafel Albià, notari
públic // 441v // de Barcelona, y altre dels escribans del bras ecclessiàstich de la última Cort General, se ha posat en mà de sas senyorias còpia
autèntica del procés familiar de dit bras ecclesa. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 1,
pàgs. 1527-1529.
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siàstich. Y axí mateix, per Francisco Cortés, notari públic de Barcelona, escrivà del bras real de
dita Cort, se ha posat en mà de sas senyorias còpia autèntica del procés familiar de dit bras real.
Dimecres, a XXII de nohembre, MDCCII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, absent lo ohidor militar,
lo magnífich Pau Corberó y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació a sas senyorias de com, havent-se conferit
en lo dia present de orde de sas senyorias, entre
las set y vuyt horas del matí, ab lo noble don
Narcís Anglasell y de Roca, del consell de sa magestat, en la Real Audiència de Catalunya, antiquior de ella, y com a tal president en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, per a saber
qual resolució havia presa dit tribunal acerca lo
paper que ell mateix, en nom de sas senyorias,
diumenge pròxim passat a la tarda havia entregat en orde a la dependència de Hornoldo de
Yager, ciutadà honrat de Barcelona, per rahó de
la introducció de la causa de contrafacció. Al
que li ha respost lo senyor protector y conseller
en cap ja tenian presa resolució sobre dit fet.
Emperò, que faltava lo senyor canonge don
Pera de Oliver, y que esta tarda se ajuntaria dit
tribunal.
En aquest mateix dia, entre quatre y sinch horas
de la tarda, absent dit senyor ohidor militar, sa
excel·lència lo excel·lentíssim senyor compte de
Palma, llochtinent general de sa magestat, que
Déu guarde, // 442r // en aquest Principat, per
medi de un ajudant real, ha participat a sas senyorias de com per un extraordinari que havia
arribat esta tarda per carta a ell escrita per lo secretari del despaig universal, la data de la qual és
als XVII del corrent, y sa fetxa en la capitana general y en Mónaco, és estat avisat de com lo rey,
nostre senyor, als XV del mateix, ab salut cumplida, havia partit per a Mónaco, tenint felís
viatge, y que dit dia XVII se era embarcat ab dita
capitana real per Marcella. Y que en haver desembarcat, alló quedava a son càrrech lo avisar a
sa excel·lència per a que las tropas de aquest
Principat lo isquessen a rébrer.
Dijous, a XXIII de nohembre, MDCCII. En aquest
dia, a la matinada, lo Tribunal de Contrafaccions, per medi del doctor micer Aleix Fornaguera, qui acisteix en dit tribunal per rahó de
escríurer lo que se li offereix, ha enviat a sas senyorias un paper acerca la contrafacció de Hornoldo de Yager, en resposta de un paper que
per sas senyorias fou enviat a dit Tribunal, per
medi de son síndich, als XIX del corrent mes, ab
lo qual paper respon dit Tribunal que quant ho
correga en ell la dificultat de la abilitació se comunica al noble advocat fiscal del General y se
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practica ab aquell. Y que sens esperar lo que
sentiria passaren sas senyorias a fer las diligèncias, y que després de executadas admira lo tribunal se li aje enviat a sas senyorias lo sobredit
paper, // 442v // com de dit paper és de véurer.
Lo qual han ordenat sas senyorias a mi, secretari
y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo
present dietari, lo qual és assí cusit y signat de
número CCLXVIII.
Divendres, a XXIIII de nohembre, MDCCII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs
en lo present dietari una súplica presentada en
lo consistori de sas senyorias per lo noble don
Carlos de Alemany y de Bellpuig, en y ab la qual
representa que a sa notícia ha arribat que lo procurador fiscal patrimonial haura apel·lat, coram
honestis personis, de sentèncias fetas en lo judici
de greuges de las últimas corts ab cert pretext, y
que com las mateixas rahons apar concorran en
la declaració del greuge hoposat per sas senyorias de número VII, suplica sien servits manar
véurer lo sobredit, y tenint lloch apel·lar ho suplicar de la declaració de dit greuge en la forma
que·s dega fer, com de dita súplica és de véurer.
La qual és assí cusida y signada de lletra A y B.
En aquest mateix dia, lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General, ha aportat, de part de sas senyorias,
al il·lustríssim Tribunal // 443r // de Contrafaccions, un paper o recado en escrits en resposta
del que fonch enviat a sas senyorias lo dia de
ahir per dit tribunal sobre lo fet de Hornoldo de
Yager, ciutedà honrat de Barcelona, que llargament se troba expressat en lo present Dietari, en
jornada de ahir, dient-se en dit recado que lo senyor protector, altre dels jutges de dit tribunal,
se trobava informat de tot. Y que axís fos servit
dit tribunal respóndrer positivament acerca lo
fahedor y si apareix ho que dita o altres expedicions deuhen habilitar-se antes de sa pretenció,
y en tot cas, per quina persona, com de dit paper és de véurer. Lo qual, de orde de sas senyorias, és assí cusit y signat de número CCLXIX. Y
se adverteix que ha precehit lo dir-se per un verguer de la present casa al senyor don Narcís de
Anglasell, doctor de la Real Audiència y antiquior, y en dit nom president en dit il·lustríssim
tribunal, fos servit juntar-lo per esta tarda. Y se
nota que dit síndich ha tingut aciento y cobertura del mateix modo que està expressat en lo
present dietari, en jornada de dit dia XIX. Y dit
de Anglasell és estat servit respóndrer se atendria a dit paper per dit tribunal.
En aquest mateix dia, en la capella petita de la
present casa, se han comensat ha celebrar tantas
quantas missas baixas se han pogut dir per a de-

de embaxada, que se troba en dietari, als 5 de
setembre proppassat, y finalment, respecte de
altre paper enviat per dit bras militar en
// 444v // resposta de aquell a sas senyorias, ab
embaxada, lo die 18 de dit mes de setembre,
que també és en dietari, ordenant a dits senyors
advocat fiscal y demés doctors consulents aplicats que respecte del sobredit, fessen relació en
escrits.

precar a Déu, nostre senyor, sia servit // 443v //
concedir felís viatge al rey, nostre senyor, que
Déu guarde, y així mateix bon arribo en est
Principat y ciutat, deslliuran-lo dels perills del
mar y fatigas per lo diletat del viatge, des de
Monaco a est pahís, per los religiosos y demés
que las acostuman dir, havent-se posat en lo altar quatra ciris de cera blanca de pes mitja lliura,
que estavan cremant continuament fins que sian
acabats, gastant-se la cerilla que sia estada menester, tant en la palmatòria com y també en la
sagrastia, per a poder-se revestir. Y ha assistit un
sacerdot ab sobrepellís per a ajudar en ditas missas. Y ab la conformitat de això, ha deliberat per
sas senyorias lo dia de ahir y se adverteix que se
continuaran ditas missas per espays de vuyt dias
continuos consecutius. Axí que serà un Novenari. Y no se’n farà altra sino que·y hagués circunstància ho novedat que·u requirís.
Dissapta, a XXV de nohembre, MDCCII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari un vot en
escrits fet per los magnífichs y nobles assessors y
advocat fiscal del General y consulents aplicats
en y ab lo qual són de vot y parer que podan
// 444r // y deuhen sas senyorias obehir un real
decret y regonéxer a la reyna, nostra senyora,
com a general governadora, durant la absència
de sa magestat, que Déu guarde, respecte del
exercici de la jurisdicció voluntària y gravosa,
com més llargament de dit vot és de véurer. Lo
qual és assí cusit y signat de número CCLXX y
del thenor següent.

Vista la dita real carta de la reyna, nostra senyora, firmada de sa real mà y en la deguda forma de Cansellaria despedida, dada en la vila de
Madrid, a XV de juliol del present y corrent any,
ab lo real despaig de nominació de governador
general de la monarquia d’Espanya en la persona de la reyna, nostra senyora, dat en la ciutat
de Nàpols, a XIII de maig del dit present y corrent any. Vist lo paper de reparos enviat per dit
bras militar a sas senyorias. Vist lo altre paper de
dubptas per sas senyorias enviat per dit bras militar. Vist també lo altre paper enviat per dit bras
militar en resposta del sobrereferit de ditas. Vistas las deliberacions sobrereferidas de 19 y 20
de setembre proppassat. Vistas las constitucions
que cotan y al·legan los dits papers del bras militar, com y també los doctors regnícolas que per
exposició de ellas citan. Vistos los exemplars
que també al·lega los mateixos papers, com y
molts de altres que se han trobat y advertit en
los registres de la present casa que conduheixen
en la matèria contenciosa y de que se tracta. Vist
finalment tot lo que se havia de véurer.
445r

Segueix-se dit vot:
«Jesúsa, Maria, Joseph, cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya als assessors,
advocat fiscal y doctors consulents infrascrits,
ab deliberacions dels dies 19 y 20 de setembre
del corrent any 1702, en y sobre lo que podrà y
devia fer lo dit consistori respecte de una real
carta de la reyna, nostra senyora, que Déu guarde, junt ab un real despaig de nominació de governadora general de la monarquia de Espanya,
que se troban cusits en lo dietari corrent, en jornada de 30 de juliol del present any, y de la embaxada y paper de reparos acerca de dita governació general enviat per lo bras militar a sas
senyorias, que·s troba també en dietari, als 4 de
agost proppassat, y de un paper de dubtes enviat per sas senyorias a dit bras militar per medi
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
443v i 444r del trienni 1701-1704.
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Attès que de dit real despaig, dat en la ciutat de
Nàpols, als XIII de maig proppassat, consta que
sa magestat del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit alegir y anomenar a la reyna, nostra senyora, des de luego que entràs en la
vila de Madrid, en governadora de tots los regnes de Espanya, y perquè tant considerable
obligació fos menos embarassarosa a sa magestat y trobàs per las resolucions més acertada e
immediatas las experièncias de principals ministres de la Corona, y per las demés causas son
real ànimo movents, senyalar-li una junta del
eminentíssim y excel·lentíssims senyors en dit
real despaig nomenats y expressats. Y en la conformitat y circunstàncias en dit real decret contengudas consta de dita real carta firmada per la
reyna, nostra senyora, dada en Madrid, a 15 de
dit mes de juliol proppassat, dirigida a dits molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats, que sa
magestat fonch servida participar a sas senyorias
lo dit real despaig de la nominació en sa real
persona feta de governadora de tots los sobredits regnes de Espanya, per a que en tot se cumplís y obeís la real voluntat de sas magestats, trobant-se lo rey, nostre senyor, ausent com se
troba en Italia.

[ 1702 ]
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Attès, més avant, que no·s troba constitució, privilegi, capítol, acte de Cort ni altre disposició de
dret ab la qual sa magestat ni sos sereníssims antecessors de immortal memòria se hagen abdicat
la facultat de poder elegir y anomenar durant sa
ausència governadors generals en los regnes de
Espanya per exercir la jurisdicció voluntària o
graciosa, ans bé, consta de differents exemplars
se han trobat en los registres de la present casa
haver, los dits sereníssims senyors reys predecessors de sa magestat, elegit y anomenat en dit cas
de absència o urgència o necessitat differents governadors per lo bon reàlmen y govern dels regnes de Espanya: com foren lo sereníssim senyor
rey don Alfonso quart, qui elegí y anomenà al sereníssim senyor don Joan, rey de Navarra,
// 545v // son germà, en governador general de
sos regnes; la sesàrea y real magestat del sereníssim senyor rey don Carlos Quint, primer elegí y
nomenà en governador general de sos regnes de
Espanya a la senyora reyna de Bohèmia, dona
Maria, sa germana, y després a la sereníssima
donya Joana, princesa de Portugal, sa filla, qui
també fonch elegida per lo sereníssim senyor rey
Phelip, primer de Aragó y segon de Castella, son
germà; lo sereníssim senyor rey don Phelip, ters
de Aragó y quart de Castilla, y en son real testament elegí y anomenà en governadora a la sereníssima senyora donna Marianna, sa real consorte; y lo sereníssim rey don Carlos segon, que està
en glòria, en son real testament elegí y nomenà
també en governadora de sos regnes a la sereníssima senyora reyna dona Marianna, real consorte. Consta dels dits registres de la present casa
que los reals ordes, com també los privilegis de
differents gràcies y mercès fetas a diferents officials reals del present Principat, despedits per dits
sereníssims senyors governadors y governadoras, en nom dels sereníssims senyors reys, en lo
real nom de qui governaven foren ohits y admesos y posats en la deguda execució en dit Principat, registrant en los llibres de la present casa, així
los propdits reals privilegis com y també las cartas que los tunch senyors deputats remetian a
dits sereníssims senyors governadors, en resposta del que antecedentment los havia ordenat
// 446r // en lo tocant a dependèncias differents
del present Principat, en observància de sas constitucions y altres negocis. Com així apar en lo registre 2 del trienni 1452, ab carta de 7 de agost,
1454, que·s llitg foli 116, y en lo mateix registre,
foli 161, ab altre carta de 26 de febrer, 1455, las
quals foren tramesas per los tunch senyors deputats a dit sereníssim senyor don Joan, rey de Navarra, governador predit. Y en lo registre 3 del
trienni 1548, en carta de 16 de janer, 1551, que
és en foli 6 y en foli 20, ab altre carta de 18 de febrer del mateix any, remesas per los tunch senyors deputats per differents dependèncias a la
dita sereníssima senyora reyna de Bohèmia, tam236

bé com a governadora propdita. Y en lo registre
dels privilegis, número 2, se troba també lo real
privilegi de la mercè del offici de advocat de pobres feta per dita sereníssima senyora reyna de
Bohèmia com a governadora en nom de sa magestat en persona del doctor Francisco Simon
Ferrer, sa data en la vila de Valladolit a 20 de jener 1551. Y en lo de número 3, differents reals
privilegis concedits per la sereníssima reyna donya Joana, governadora, ço és, de advocat de pobres en la persona del doctor Francisco Queralt,
dat en Valladolit, doctor del Real Consell en persona del magnifich doctor Anton Ros, dat en Valladolit, a III de juliol, MDLVII, altre de aguasil real
en persona de Rocafort de Oris, dat en Valladolit, a XXXI de juliol, MDLVIII, altre de procurador
de pobres en persona de Antich Ferrer, dat en
Valladolid, als VIII de mars, MDLIX, y més avant
en altre //446v // registre 2, trienni MDLIIII, foli 6,
51, 94, 95 y 110. Y en lo registre tres del mateix
trienni, en foli 2 y 37. En lo primer del trienni
MDLVII, foli 40 y 45, de 1 de setembre 1555, de
16 de janer, de 23 de febrer, de 2 y de 20 de
maig, de 18 de juliol, de 14 de agost y de 20 de
octubre, 1556; de 21 de novembre y de 10 de
desembre 1557; ab diferents cartas remesas per
los senyors deputats a la dita sereníssima senyora
dona Joana, infanta de Espanya, a princesa de
Portugal, també com a governadora propdita. Y
en lo registre de cartas reals, comensat en lo any
1651, se troban des de 26 de setembre, 1651,
fins als 8 de novembre, 1675, inclusive, moltas y
diferents cartas tramesas y escritas per los tunch
senyors deputats a la dita sereníssima senyora
reyna donya Marianna, mare del dit sereníssim
senyor rey don Carlos Segon, com a governadora sobredita, per differents negocis y dependèncias del present Principat, com y també en los
dietaris del mateix temps se troban continuats
molts y diferents reals ordes de dita sereníssima
senyora reyna en dit nom de governadora als dits
tunch senyors deputats. Y no menos en lo llibre
de Juraments dels officials reals de la mateixa manera se troban registrats molts privilegis reals de
diferents officis provehits per dita sereníssima senyora governadora.
Y finalment, en lo llibre corrent de reals cartas,
que comensa en lo any 1697, se troban registradas quatre cartas tramesas // 447r // per los
tunch senyors deputats a la dita sereníssima senyora reyna donya Marianna, viuda de dit excel·lentíssim senyor rey don Carlos Segon, y senyors governadors, ço és, de 16 de novembre y
31 de desembre, 1700. Així mateix, per diffarents urgèncias y negocis del Principat, consta
en via de dret que dos sols actes en fets públichs
y notoris són bastants per induhir notòria consuetut en Cathalunya.

Y encara que en los dos papers tramesos a sas senyorias per lo bras militar per medi de embaxadas se haja, en primer lloch, reperat que en lo
present principat de Catalunya, segons constitucions, usos, pràcticas y costums, per diferents
privilegis per los sereníssims senyors reys de
Aragó, de gloriosa memòria, otorgats, las jurisdiccions voluntària y contenciosa se porian y
devian exercir per sa magestat, trobant-se dins
lo Principat y absent de aquell, sols la voluntària
y una y altra en est cas de absència, per lo real
primogènit, trobant-se dins lo Principat com a
general governador o per lo excel·lentíssim
llochtinent y no per altra persona, magistrat
// 447v // ni offici, que no fos conegut ho per
constitució sots qualsevol nom dit revocable
que fos anomenat y creat en en qualsevol cas de
necessitat o urgència, com ab esta expressió y ab
clàusulas irritants literalment se llegiria la constitució 2, baix lo títol «Que novells officials no
sian posats».
Emperò, attès que de la lectura e inspecció de
las disposicions que exitant la creació de nous
officials, y assenyaladament de la constitució 2,
de dit títol, no són abtes ni en la mente ni en las
paraulas ha compréndrer la nominació de governador general de Espanya, que ab casos de
absència, per importància de la real corona, han
fet y fan los sereníssims reys y senyors nostres,
eo per altres, urgèncias y necessitats en las personas reals per acistir en la cort de Espanya, ab
la mateixa representació de sa magestat y en son
real nom, fet aquells despaigs y donar las providèncias en tots sos regnes que sas magestats, si
se trobavan en dita cort. Puix que ditas constitucions, y en particular la 2 de dit títol, segons
sa contextura y la intel·ligència que li donan
nostres doctors pràctichs y regnícolas sols tenen
la mira a evitar als súbdits las moltas vexacions
que se·ls ocasionava ab la multiplicació //448r //
de commissaris que ab qualsevol títol se creassen, ordenassen o trametessen a alguna part de
Catalunya, reputant-los per personas privadas
sens que en res deguessen ser obehits, permetent se·ls resistís sens reprehenció algunas circunstàncias que ab evidència, demostran no ésser lo disposat en dita constitució aplicable al
cas present, y que sols fou prudencial providència per exclòurer la multiplicació de officials inferiors en Catalunya, de que se seguian las vexacions y abusos que expressa la constitució 3, del
mateix títol. No, emperò, lo govern universal
dels regnes de Espanya en absència forçosa dels
sereníssims senyors reys o en altre urgentíssima
necessitat.
Consta que lo anomenar, eregir y crear sa magestat un llochtinent o governador general no
és més que constituhir un procurador o vicari
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general qui, en son real nom y durant sa forçosa
absència, done a aquellas providèncias que són
necessàrias per lo bon regimen de sos regnes. Y
que no trobant de esta facultat haver-se abdicat
expressament no pot dubtar-se poder passar a
usar de ella, axí y en la mateixa conformitat que
és permès a qualsevol particular a qui de dret no
és prohibit lo constituhir qualsevol procurador
per sos negocis. //448v // Com altrament, si dita
constitució 2 se entengàs en altra conformitat
que la sobra referida, seria precís dir que las creacions de llochtinent de sa magestat, en lo discurs de tres senturias que se han subseguit des
de dita constitució 2, foren estadas en contrevenció de aquella per subrogar-se lo dit llochtinent en lloch de sa magestat per sa real absència
ab la mateixa representació y com si sa magestat
se trobàs present ab la qualitat de alter nos, lo
que ningun pràtich ha fins ara scrit, si uniformes
confessan no opposar-se dita erecció de llochtinent a dita ni a altres constitucions, ans bé, esser
molt conforme a ellas, per no poder-se reputar
la creació de dit llochtinent de // 449r // nou official y considerar-se en la representació lo mateix tribunal del senyor rey present.
Tampoc embaraça ni obsta al sobredit lo que·s
diu y pondera en lo últim de dits dos papers tramesos per dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar. En lo versicle «perquè se respon», ço és,
que la dita constitució 2 no sols deuria enténdrer-se dels commissaris com a officials inferiors, així en la lletra com en la mente, però y
encara de altres officials majors, com altrament
no podria tenir cabiment lo nomenar a un official de inferior empleo y exercici ab los noms
expressius de major authoritat y poder, com serian lo de virrey y llochtinent, y ab los demés
que referiria dita constitució, que són significatius y comprehensius, així en llengua materna
com en sentit legal de exercir jurisdicció de gran
incumbència. Y altrament, que la paraula ‘comisari’, en explicació de la qual se anyadiren las
demés de sa naturalesa y proprietat, indubitadament significaria y compendria qualsevol persona a qui se comet y delega jurisdicció del major
al més ínfim grau de commissari.
Perquè se satisfà a dit reparo ab la lectura e inspecció literal de dita constitució, de la qual se
veu lo contrari del ponderat en dit reparo, ab
que la intenció de la cort sols fonch prohibir la
erecció y creació de dits commissaris ab los
noms de virrey, llochtinent, protector, reformador, procurador delegat, instigador o sots qualsevol altre nom, títol o vocable sia nomenat, no
emperò se ha entès prohibir en dita constitució
lo anomenar delegat, llochtinent, viceregent o
governador que reverà fassen tals. Y en esta
conformitat, han entesa y exposada dita consti-
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tució nostres pràctichs. Y las mateixas paraulas
per tólrer vexacions, ab las quals se aplica la causa final de dita disposició, manifestan // 450v //
no haver volgut compéndrer officials tant per
eminents com son governadors generals en las
reals personas en las que no pot recàurer temor
algú de las vexacions que volgué evitar la constitució. Menos relleva lo que ab nou dilema se ha
proposat en lo dir primer paper del bras militar,
consistint en què la dita general governació
concedida a la reyna, nostra senyora y junta de
dits excel·lentíssims senyors, o bé se hauria de
considerar de autoritat superior al excel·lentíssim llochtinent general, medi entre sa magestat
y sa excel·lència, igual o inferior, si superior repugnaria com a del tot imcompatible ab sa elevada superioritat de alter nos, per ser una altra
de la real persona, medi ne podria considerar-se,
perquè entre sa magestat y son llochtinent no
podria aver-hi grau medi. De igual potestat a la
del excel·lentíssim llochtinent, tindria lo inconvenient de no // 451r // estar precisat dit llochtinent a la obediència de dita general gubernació
per la regla que par inparem non habet imperium, a més de altre absurdo que·s diu podria
subseguir-se en concurs de encontrats ordes. Y
finalment, que si volia consisderar-se inferior a
la elevada superioritat de dit llochtinent, no seria praticable la obediència dels ordes de dita
gubernació, quant se troba en lo principat superior a qui per dret de la pàtria deu obehir-se,
qual és dit excel·lentíssim llochtinent en absència del rey, nostre senyor.
Perquè se respon que, així com la existència del
primogènit, qui per nostras constitucions és conegut per governador general de tota la monarquia, no deva la immediata representació de sa
magestat per son llochtinent general en Catalunya, ans bé, lo senyor rey, son primogènit y
llochtinent general de Catalunya, se consideran
en un mateix grau en la representació, encara
que entre si se hage de servar ordre, així mateix
se deu jurídicament considerar que aquell govern universal de Espanya substituhit en lloch
de sa magestat en la Cort durant sa absència no
és medi entre sa magestat y son llochtinent general en Catalunya, ans bé, que són de un mateix grau en la representació. Y de la mateixa
manera que lo obehir los llochtinents generals
als reals ordes dels sereníssims senyors reys y de
sos primogènits no lleva que aquells no sien alter nos, tampoch ho impedirà lo executar lo que
en nom de sa magestat // 451v // se’ls done des
de la cort per medi de la mà de la reyna, nostra
senyora, com a governadora general de Espanya, axí com lo posar en lo que ordenaria la magestat del rey, nostre senyor, si fos present en
dita cort, que se troba practicat ab los exemplars
dalt referits e la major part dels que se suposa lo
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concurs de ditas sereníssimas governadoras generals des de la cort, ab existència de diferents
llochtinents generals en lo present Principat en
lo discurs del temps de sos governs, sens que sia
de consideració la rèplica que se troba ponderada en lo segon paper de reparos enviat per lo
bras militar, des del versicle ‘al sobredit naix’
fins al versicle ‘d’estos mateixos príncipes’ y que
dita rèplica únicament se funda en considerar la
incompatibilitat del exercici de jurisdicció contenciosa del primogènit com a governador general ab lo llochtinent general en lo present
Principat, que és molt different y del tot distant
del cas en que dit llochtinent se troba actual en
Catalunya y lo sereníssim primogènit en la Cort
ab lo exercici de la jurisdicció voluntària y graciosa e ausència del senyor rey, en què se funda
la satisfacció del dilema propreferit.
Més avant, encara que en lo primer de dits dos
papers en lo fi del versicle «perquè», entre altres
reparos que·s fan al // 452r // exercici de dit govern, seria la precisa obligació de jurar qualsevol
official la observància de las generals constitucions y demés lleys del Principat antes del exercici de sos oficis, de que no se trobarian exceptuats los excel·lentíssims llochtinents generals ni
los sereníssims primogènits con a generals governadors, com de estos expressament ho disposaria la constitució set, títol «De offici de governador».
Emperò, la lectura e inspecció de dita constitució
set, parlant del jurament del primogènit, consta
que sols té la mira al exercici de la jurisdicció contenciosa que en absència del senyor rey competeix a son primogènit present en Catalunya presidint en la Real Audiència y Cancilleria Real,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias lo mateix senyor rey si fos present.
No, emperò, al exercici de la jurisdicció voluntària que des de la cort exercís per sa magestat son primogènit o altre governador general
de Espanya, puix seria inconvenient que, offerint-se expedició a sa magestat per la qual degués absentar-se de la Cort, y acudir als regnes
fora de aquest // 452v // continent, antes de poder son primogènit real consorte o altre persona
real a la qual nomenaria general governador de
Espanya per exercir en nom de sa magestat dit
govern y de las providèncias que se offereix convenir pròprias de la jurisdicció voluntària agués
de transitar aquest Principat y demés regnes de
la Corona que tenen semblant privilegi de haver-se’ls de jurar sos fueros y privilegis per lo
exercici de jurisdicció contenciosa.
Ha acreditat esta intel·ligència la observància
subseguida en los casos que han ocorregut y se

troban referits sobre en lo vers ‘attès més avant’
del present vot, dels quals resulta que los sereníssims senyors governadors generals en dit vers
referits y expressats, exerciren dit govern des de
la cort. Quan a dita jurisdicció voluntària, essent respecte de aquesta un y altre de ells y puntualíssimament obehits, sens haver jurat encara
que ab la circunstància // 453r // de trobar-se en
lo present Principat en lo mateix temps llochtinent general, com se comprova dels llibres dels
registres dels juraments dels temps respective en
que feren y exerciren dit govern general, de tal
manera que los tunch senyors deputats regoneixen ý acudian ab sas cartas y representacions a
dits senyors governadors perquè manassen als
tunch senyors llochtinents generals del present
principat de Catalunya lo que importava y regoneguen ser necessari per la total y viril observansa de sas constitucions y privilegis, admetent y
posant, com se ha dit, en execució los reals privilegis de las reals gràcias, així de officials reals
com altres fetas per ditas sereníssimas senyoras
reynas governadoras generals, en lo real nom
dels senyors reys per qui foren respectivament
nomenadas, registrant de dits privilegis los que
devian registrar-se en los llibres de la present
casa a effecte de sa total execució.
De la qual observansa, en tantas centurias, subseguida infal·liblement, se infereix la més genuïna intelligència de dita constitució y títol «Del
offici de governador», y que la disposició de
aquesta no comprèn ni ha entès compéndrer a
dits governadors generals per lo exercici de dita
jurisdicció voluntària des de la Cort en ausència
dels senyors reys.
453v

De a ont, per consegüent, no relleva la ponderació feta en lo versículo «sols en la real persona» del primer paper de dits reparos, consistint
en dir que tantsolament en la persona de sa magestat hauria tingut dispensació lo exercici de la
jurisdicció voluntària, antes de la prestació de
dit jurament
Perquè lo contrari resulta practicat y observat
respecte dels generals governadors de tota la corona ab los exemplars sobrereferits y demés que
se troban registrats en lo registre de la present
casa, no sols de mercés de differents officis y
gràcias de officials inferiors, però y encara de officials de la primera magnitut y suposició en lo
present Principat, com fonch lo de llochtinent
general en la persona de don Garcia de Toledo,
creat per la sereníssima infanta donya Joana Primera de Portugal, com a governadora general
elegida per lo sereníssim senyor rey don Felip,
son germà, dat en Valladolid, a XXXI de desembre, 1559, que se troba en lo llibre de Privilegis
número 3.
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Tampoch proceheix ni pot procehir-se paritat
que pretén fer-se en los versiculos ‘en la persona
real’, y «la mateixa obligació» del excel·lentíssim llochtinent y del sereníssim primogènit general governador y son portantveus ab las sereníssimas senyoras governadoras generals de tota
la // 454r // monarquia residents en la cort elegidas per sa magestat, en cas de sa forçosa ausència, volent en estas considerar tant precisa la
obligació del jurament antes de exercir la dita
jurisdicció graciosa y voluntària, com la induhirian així lo dret comú y municipal als dits officials al entrar al regne y antes de exercir en ell ni
la jurisdicció contenciosa ni la voluntària, per
ser notable la diferència que deu considerar-se
del primogènit com a governador general y
exercint aquella en la Cort de sa magestat. Y en
lo cas de sa real y forçosa ausència, al mateix primogènit, encara que governador general, com y
del llochtinent general, en lo cas de trobar-se un
o altre de ells en lo present principat de Catalunya, ab facultat de exercir en ell tant la jurisdicció graciosa y voluntària com y la contenciosa, com en aquest últim cas sia, sens dificultat
no porien ser admesos al exercici de una ni altra
de ditas jurisdiccions per prohibició expressa del
dret municipal, circunstància que no·s troba
previnguda en nostras constitucions, respecte
del exercici de la voluntària per lo primogènit
en cas de voler-la exercir des de la Cort per
ausència forçosa del rey, com se ha ponderat en
lo versículo ‘sens que sia’ del present vot.
Menos embarasan las ponderacions que·s troban des del vers «los exemplars» fins al vers
«concorra», també expressadas en lo últim paper de reparos, consistint en dir que los exemplars al·legats per la excel·lentíssima ciutat y per
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de dits senyors deputats en los papers tramesos // 454v //
al dit bras militar, en resposta de dit son primer
paper de reparos, no foren suficients per induhir
observansa, ús, estil ni consuetut, perquè uns
serian estats molt momentàneos y sols per algun
avís, y que per consegüent de ells no poria inferir-se exercici algú de jurisdicció voluntària.
Y los demés foren estats tots actes contra las
constitucions y usos antichs de moltas centúrias
antes de aquells, y que axí tampoch poria de ells
resultar ús ni observansa, ans bé, com a abusos
acudian reputar-se per revocats en lo capítol
XXVI de estas últimas Corts.
Perquè és infalible e indubitat que per poder-se
considerar y reputar dits exemplars per abusos y
poder venir compresos en la revocació statuhida
en dit capítol 26 de estas últimas corts, hauria
de verificar-se en ells la qualitat de trobar-se fets
contra expressa y literal constitució, ús, estil,
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privilegi, consuetut, acte o capítol de Cort, circunstància de la qual no sols no poden ser arguits dits exemplars, però y encara // 455r // de
ells y dels demés sobrereferits en lo present vot
se comprova la admissió del exercici de general
governador en lo present Principat, encara que
en ell se trobàs actual llochtinent o alter nos per
moltas centúrias y en las ocasions que se han
ofert de forçosa absència dels sereníssims senyors reys, senyors nostres, digníssims progenitors de sa magestat, en absència de primogènit
general governador, sens trobar-se protestada
ni contradida no obstant que molts de dits governadors foren per llarch temps en lo exercici.
Y encara que en lo vers ‘concorra’ de dit últim
paper de reparos se pretendria objectar dita general governació de que se tracta, ab altre rahó
que·s pretendria ser exclusiva de ella, consistint
en dir que en los exemplars de generals governacions dalt referits y expressats no·s trobaria limitació de poders ni concurs de molts governadors simul, sino que foren estats tots
constituhits ab un poder a solas respective tribuhit a un, lo que se veuria practicat molt al
contrari en lo real decret de que se tracta, essent
lo poder comunicat no sols a la reyna, nostra senyora, però y encara als demés reals ministres
associats.
Emperò, attès que de la inspecció y lectura de
dit real decret consta que sols la reyna, nostra
senyora, és la governadora general, y la que firma y ha de firmar los reals despaigs, com a única
governadora, y en son real nom deuhen aquells
despedir-se, axí que sols sa magestat té tribuhit
lo exercici de dit general govern, y que per consegüent no és verificable lo concurs de governadors ab la magestat de dita sereníssima senyora
reyna y demés excel·lentíssims senyors ministres
anomenats per major descans de la //455v // reyna, nostra senyora, quant de altra part, semblant
modo de govern lo verem practicat en força de
la real testamentària disposició del sereníssim
senyor rey don Carlos Segon en la real persona
de la sereníssima senyora donya Marianna, sa
real consorte, lo qual és lo govern de que se
tracta, y encara ab majors specialitats y circunstàncias, y entre altres de haver de firmar
tots los reals desaigs, a lo menos quatre de la
junta de dit govern, sens que conste dels registres de la present casa ésser estat aquell protestat
ni contradit, ans bé, consta de dits registres que
fonch obeÿt y admès.
Y en quant a la limitació de poders, attès que
no·s troba formal constitució, privilegi ni disposició alguna que done y dispose la forma acerca
lo nombrament de general governador ni de
quins poders se deuhen tribuir, ço és, si generals
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y absoluts o limitats y restrets, de manera que
no podent-se encontrar ab disposició municipal
alguna se ha de dir resta annexa a la real regalia
de sa magestat la facultat de donar aquells poders que li aparega, particularment quant en la
major part y casi en tots los exemplars sobrereferits consta dels mateixos registres de la present
casa, que són estats obeÿt y admesos ditas governacions generals, ab la sola notícia del nombrament, sens que conste de dits registres que
ditas nominacions respecte del sobredit, sien estadas examinadas y al contrari, en orde als excel·lentíssims llochtinents generals, consta dels
mateixos registres ésser antes de la admissió ab
tot cuydado, regoneguts y attesos sos reals privilegis per la averiguació de sos poders.
Per ço, los assessors, advocat fiscal y doctors
consulents infrascrits, són del vot y parer que lo
dit real decret ab que sa magestat fou servit anomenar en governador general de la monarquia
de Espanya durant sa real ausència del continent de ella, despedit a XIII de maig del present
y corrent any de MDCCII, dat en la ciutat de Nàpols, a la reyna, nostra senyora, no encontra ni
se opposa a las generals constitucions, privilegis
ni altres drets de la província, ans bé, que pot y
deu vostra senyoria obehir a dit real decret y regonéxer a la reyna, nostra senyora, com a general governadora respecte del exercici de la jurisdicció voluntària y graciosa. Y axí ho senten,
salvo semper, etcètera. Barcelona, y octubre
XXIIII de MDCCII. De Gallart y Pastor, assessor
subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis generalis Catalonie
advocatus.
Doctor Balthasar Prous. Doctor Salvador Mora y
Bosser. Doctor Jacinto Dou. Doctor Rafel Llampillas y Prous. Doctor Joseph Costa. Doctor Francisco Ignasi Huguet. Doctor Francisco Carbonell.»
«Ya lo doctor infrascrit, per los mateixos motius
sobradits, és del vot y parer que pot y deu vostra
senyoria fidelíssima obeir al real decret de sa
magestat, que Déu guarde, y regonéxer a la reyna, nostra senyora, com a general governadora,
respecte del exercici de la jurisdicció voluntària
y gravosa, ab circunstància de que pot vostra senyoria participar a sa magestat del rey, nostre
senyor, que vostra senyoria creu no ésser del
real ànimo e intenció lo voler ab la restricció
dels poders de dita governadora general prejudicar a las generals constitucions de Catalunya y
demés drets de la pàtria. Doctor Francisco Solanes.»
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
443v i 444r del trienni 1701-1704.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo preset dietari un recibo fet per
Francisco Xavier Solanes, en Lisboa, als I del corrent, del qual apar que té rebut de Joan Martí,
cathalà, un despaig de data de XXI de agost pròxim passat firmat // 456v // de Joseph Peres de la
Puente, secretari de Estat de sa magestat, lo
qual és assí cusit y signat de número CCLXXII,
y fa per lo capítol LXXXX de las últimas Corts,
en lo qual està disposat lo que deuhen pagar las
embarcacions cathalanas.
Dilluns, a XXVII de nohembre, MDCCII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com,
havent-se conferit lo dia present, de orde de sas
senyorias, a lo excel·lentíssim senyor compte de
Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat, a effecte de donar-li un recado consistent en que lo
consistori tenia premisas de son agent de que sa
excel·lència tindria, com és del Consell Supremo de Aragó, la facultat de manar retornar al
General de Catalunya lo dret de la nova Ampara, vulgarment dit dret de General de guerra, li
havia respost sa excel·lència que fins ara no tenia
tal notícia ni avís.
Dimars, a XXVIII de nohembre, MDCCII. En
aquest dia, entre las onse y dotse horasa
// 457r // de la matinada, los senyors don Joseph
Terré y Granollachs, Joan Bonaventura de
Gualbes, Rafel Cerdà y Anton de Granollachs y
Dardena, donsells, doctors micers Joan Baptista
Reverter y Ramon Vilana Perlas, ciutedans honrats de Barcelona, de part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, havent obtinguda primer
hora per medi del andador, han aportat a sas senyorias una embaxada en escrits consistint en
què sas senyorias deliberen la cassació y anulació
de la pretesa appelació volguda fer per lo fiscal
del General de algunas sentèncias fetas en lo
Tribunal de Greuges de la última Cort General,
y que donen las providèncias que faciliten lo
despaig de totas las contrafaccions, altrament
dit bras se veuria precisat en haver de correspóndrer a sas grans obligacions, com més llargament de dita embaxada en escrits és de véurer, la qual han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo present dietari. La qual és assí cusida
y signada de número CCLXXII. Y per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich,
en veu de sos companys, és estat respost que lo
a. a continuació un rebut i una embaixada transcrits a
l’Apèndix 1, pàg. 1529.
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consistori premeditaria dita embaxada cumplir
ab sas obligacions com sempre havia fet.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com
lo dia present, de orde de sas senyorias, entre las
dos y las tres horas de la tarda, se era conferit ab
lo senyor don Narcís de Anglasell, doctor de la
tercera sala, president // 457v // del il·lustríssim
Tribunal de Contrafaccions en lo negoci de
Hornoldo de Yager com a antiquior, a effecte
de solicitar la resposta del paper que dit síndich,
de part de sas senyorias, donà al Tribunal de
Contrafaccions lo dia XXIIII. Al que respongué
dit senyor don Narcís de Anglasell que lo dit paper se era llegit en lo Tribunal y que los individuos de aquell resolgueren de premeditar·o y
consultar·o y després de premeditat le·y participarien.
Dimecres, a XXIX de nohembre, MDCCII. En
aquest dia lo senyor ohidor militar és baixat a la
casa del General y Bolla de la present ciutat junt
amb mi, secretari y scrivà major del General, y
magnífich racional del General y present casa, y
se és conferit en lo aposento a hont fa sa continua residènca lo receptor dels fraus, a fi de continuar-se en inventari tots los fraus apresos en lo
present y corrent mes. Y los que se han trobats
són los infrascrits y següents:
Primo, als IIII, aprehensió feta a un incògnit trobat al carrer de la Esgrima de dos trossos de tafatà negra de quatra palms de tir, junt dos canas
quatra palms.
Ítem, als VIII, aprehensió feta a un incògnit trobat al carrer del Bou de una pessa //458r // cap y
cua xamallot color de canyella.
Ítem, als XIIII, aprehensió feta en casa Joseph Carreras, sastre, al carrer del Hospital, de nou tallas
xamallor per unas faldillas color de canyella.
Ítem, als XX, aprehensió feta en casa de Jaume
Brunes, candeler de cera a la Bocaria, de quatra
canas, sis palms, burata de Mallorca.
Ítem, dit dia, aprehensió feta en casa Joseph Soler, sastre, al carrer de la Canuda, de set palms
burata de França, plateada, la qual era pròpria
de Anna Comas, muller de Joan Comas, cotxero.
Ítem, dit dia, aprehensió feta a un mariner napolità trobat en lo carrer del Pi, de dos crepassos ordinaris de tafatà per criatura ab plomas
molt dolentas.
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Als XXVI, en la barca del patró Christòfol Vidal,
se feu aprehensió del següent: Primo, deu reals
de vuyt; ítem, dos reals de quatra; ítem, quatra
pessas de dos; ítem, dos-cents dos reals de plata
cathalana y un divuytè; ítem, set mitjas dobles;
ítem, dotse dobles senzillas; ítem, nou dobles
de a dos; ítem, sis dobles de a quatre; ítem, vinty-sis lliuras, deu sous y nou ab setse papers de
estraça.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
Pau Corbera y Palau, ha fet relació a sas senyorias de com lo dia // 458v // present, entre las
vuyt y las nou horas del matí, de orde de sas senyorias, se era conferit lo molt il·lustre senyor
don Feliciano de Cordellas, protector del bras
militar, a effecte de dir-li, com li ha dit, de part
de sas senyorias, que en atenció que dit senyor
protector havia decretat y manat despedir las
deprecacions o notificacions en la causa de contrafacció del fet de Hornoldo de Yager, encara
de dit senyor protector se li ocorregués algun
medi per a que se puguessen en effecte presentar ditas deprecacions o citacions fent servir participar-lo a sas senyorias. Y en cas no se li ocorregués de present ningun medi, estimarian sas
senyorias a dit senyor protector que coadjuvàs
en quant pogués a que se prengués favorable y
breu resolució en lo paper que sas senyorias per
medi de dit síndich donaren al Tribunal de
Contrafaccions lo dia XXIIII del corrent. Al que
ha respost dit senyor protector que lo medi lo
tenia lo molt il·lustre y fidelíssim consistori en
las mateixas constitucions, tant en las antigas
com de las pròximas passadas. Y que en no posar-ho en execució apar que no poden ser carregats en no cumplir ab aquellas y ser de un prejudici general per tots los individuos del present
Principat y destrucció de totas las demés constitucions y demés prerrogativas, lo que és sensible. Y en quant a la coadjuvació de la súplica última que per medi // 459r // del síndich del
General fonch presentada a la junta de contrafaccions, no pensa coadjuvar aquellas, perquè
no va dirigida al jutge peculiar a qui de dret se
deu recórrer segons las constitucions y observansa en qualsevol causa de qualsevol comú y
particular.
Axí mateix, dit síndich ha fet relació de com,
entre las nou y deu horas del matí del dia present, se era conferit en casa la present ciutat ab
lo excel·lentíssim senyor conseller en cap a effecte de suplicar-li, com li ha suplicat, fos servit,
com a altre dels individuos del Tribunal de
Contrafaccions, coadjuvar en lo que pogués a
que se prengués breu y favorable resolució en lo
paper que lo dia XXIIII del corrent dit síndich
donà al tribunal. Del que ha respost, dit senyor
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conseller, que prest acabaria de ser conseller y
que no creya que mentres ho seria se ajuntàs lo
Tribunal, y que si se ajuntava faria de molt bona
gana lo que se li insinuava de part de sas senyorias.
Axí mateix, ha fet relació de com entre las X y
XI horas del matí del dia de avuy se era conferit
ab lo senyor don Pedro de Oliver, canonge de la
Sant Iglésia de Vich, altre dels individuos del
il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, a effecte de suplicar-li lo mateix. A saber, que coadjuvàs en quant pogués a que se prenga breu y favorable resolució en lo paper que lo dia XXIIII
del corrent presentà dit síndich al Tribunal acerca lo fet de Arnoldo de Yager, al que ha respost
dit senyor don Pedro de Oliver que ho faria de
molt bona gana, procurant quant antes lo despaig de dit paper.
Axí mateix ha fet relació dit síndich com lo dia
de // 459v // avuy, entre las dos y tres horas de la
tarda se era conferit de orde de sas senyorias ab
lo senyor don Narcís de Anglasell, solicitant a
dit senyor la resposta del últim recado tocant al
expedient y forma que ha de tenir per poder-se
presentar las deprecacions o notificacions respective al excel·lentíssim senyor llochtinent general y noble regent la Real Cancellaria. Al que
dit don Narcís Anglasell ha respost al sobredit
recado que en la junta de contrafaccions se tingué ahir, dia XXVIII de nohembre, solicità saber
dels il·lustríssims senyors de ella si havia encara
mirat la matèria, a effecte de ajuntar-lo, y que
conprengué del il·lustríssim senyor protector
que estava previngut, y lo mateix los il·lustríssims senyors ministres que·s trobaven en dita
il·lustríssima junta, no, emperò, los demés. Y
que avuy havia donat orde per a ajuntar lo tribunal, y que a la tarda se ajuntava, que és quant
cap en sa possibilitat y continuarà fins que es
prenga la resolució que se solicita per lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori. Ab que dit síndich ha respost a dit don Narcís que tenia orde
de sa senyoria noticiar-li que ab son permís se
passaria a fer altres diligèncias, y que los participava per evitar tot gènero de queixa, de que antes de tenir dita resolució se innove per no poder fer menos a vista de sa obligació y de las
incessants instàncias.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, // 460r // los
doctors don Luís de Valencià, Rafel Llampillas,
don Pedro de Cardona, Joseph Arcidet y Joseph Thomàs Rovira, consulents aplicats per lo
fet del pretés privilegi en interim de cansiller a
favor de don Emanuel de Senjust y Pagès, han
votat en la forma següent:

Lo doctor don Lluís de Valencia és de vot que
lo privilegi de sas senyorias, de interim, ab las
repeticions de uti interino, contravé a la constitució IIII, títol «De offici de cansiller», y que
axí poden y deven sas senyorias suplicar a sa magestat per lo reparo.
Lo doctor Rafel Llampillas és de sentir que se
registre y admete lo real privilegi del molt reverent cansiller don Emanuel Sanjust y Pagès, encara que estiga ab la clàusula de interim, pagant-se-li lo salari acostumat per no opposar-se
a la Constitució IIII, títol «De offici de cansiller», no a altre disposició municipal, per las rahons y doctrinas se expressaran en lo vot.
Aconsella també dit consistori que per evitar totas sombras de futuras forsan controvèrsias suplica y representa a sa magestat, Déu lo guarde,
sia de son real agrado nomenar y provehir en
proprietat dit offici tant preheminent, o bé que
per ser official real de tant singular agraduació y
de sas sempre públicas ocupacions incompetible
ab la continua precisa residència fahedora en dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori, segons disposan los capítols de Cort y per altres rahons, se
ponderaran que reste inhàbil y impedit de obtenir y exercir lo offici de ohidor ecclessiàstich o
altre en que se trobarà ensaculat, y no menos si
aparexarà a dit molt il·lustre y fidelíssim
//460v // consistori suplicar lo mateix en quant a
tots los officials interinos.
Lo doctor don Pedro de Cardona, doctor micer
Joseph Arcidet y doctor micer Thomàs Rovira
són del mateix sentir del dit doctor Rafel Llampillas.
En aquest mateix dia un verguer, de orde de sas
senyorias, és anat a péndrer hora al bras militar
per una embaxada en escrits reporadora a dit
bras de part de sas senyorias y en resposta de la
que per part de dit bras militar se reportà ahir, y
sobre dits negocis de apel·lació de sentèncias fetas en lo Tribunal de Greuges de la última Cort
general, y acerca solicitació de contrafaccions. Y
per lo senyor president és estat respost que seria
per divendres propvinent, y que avisaria de la
hora perquè lo dia present y demà hera dificultós lo poder-se ajuntar lo dit bras militar.

Desembre
Divendres, a I de desembre, MDCCII. En aquest
dia, havent-se obtinguda primer hora per medi
de un verguer, a las V horas de la tarda, de part
de sas senyorias, don Francisco de Sans y Puig y
doctor // 461r // Onofre Monsalvo, ciutedà
honrrat de Barcelona, han reportat al molt
il·lustre y fidelíssim bras militar una embaxada
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en escrits y en resposta del que per dit bras
fonch aportada a sas senyorias lo dia XXVIII de
nohembre pròxim passat, consistint, entre altres
cosas, en la cassació de la apel·lació feta per lo
síndich del General de la sentèncias fetas en lo
Tribunal de Greuges de la última Cort general
contra lo general y altrament. Y així mateix també del que se ha procurat en la presentació de la
suplicació deprecatòria en lo fet de Hornoldo
de Yaguer a sa excel·lència y solicitació de totas
las contrafaccions pendents, com més llargament de dita embaxada en escrits que de orde
de sas senyorias per mi, secretari y scrivà major
del General, és assí cusida y signada de número
CCLXXIII. Al que és estat respost que lo bras
ho premeditaria, y que se proposaria, y que del
que resoldria y resultaria ho participaria a sas senyorias, segons ne ha fet relació tornats que són
estats en consistori dits Sans y Monsalvo.
Dissapta, a II de desembre, MDCCII. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, de part de
sas senyorias, los senyors don Francisco Sans y
Puig, y doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, han aportat una embaxada en
escrits als excel·lentíssims senyors consellers de
la present ciutat eo a son consistori contenint
com ja restava revocada la apel·lació interposada
per lo síndich // 461v // coram honestis personis
de las sentèncias de greuges fetas en lo Tribunal
de Greuges de la última Cort contra lo General,
y de las diligèncias havian aplicat sas senyorias,
tant per la introducció de la causa de contrafacció de Harnoldo de Yager, ciutedà honrat de
Barcelona, com y també per las instàncias de las
demés, esperant que la ciutat mediaria ab lo Tribunal de Contrafaccions per a que se vés lo expedient se podria préndrer per a presentar a sa
excel·lència la suplicació deprecatòria de dita
causa, y no diletar-se, com de dita embaxada en
escrits és de véurer. La qual, de orde de sas senyorias per mi, secretari y scrivà major del General, és assí cusida y signada de número
CCLXXIIII. Y per lo president del consistori de
dits senyors consellers és estat respost que la
ciutat ho premeditaria, conforme ne ha fet relació, tornats que són estats en consistori dits
Sans y Monsalvo.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
Pau Corbera y Palau, síndich del General, ha fet
relació de com, essent-se conferint entre las dos
y tres horas de la tarda ab lo senyor don Narcís
de Anglasell, presidint en la junta de contrafaccions, li havia solicitat lo despaig del paper últim
que dit síndich havia prestat a dita junta acerca
la contrafacció de Hornoldo de Yager. // 462r //
Al que dit don Narcís li ha respost que no se ha-
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via encara pogut péndrer resolució, per què lo
doctor conseller en cap no havia prestat lo jurament. Y que lo senyor regent ja havia ordenat
avisar a dit senyor conseller en cap per a prestar
dit jurament.
En aquest mateix dia, dit síndich ha fet relació a
sas senyorias de com havent-se conferit lo dia
present ab lo senyor marquès de Laganés, grande de Espanya, de orde de sas senyorias, qui és
vingut de defora per a demanar-li hora per a
cumplimentar-lo dos consistorials y dar-li la benvinguda, se li ha insinuat que estimava molt la
mercè li feya lo consistori. Emperò, que no podia
acceptar visitar respecte de estar de partida.
En aquest mateix dia, axí mateix, dit síndich ha
fet relació ha presentat entre las dos y tres horas
de la tarda al molt il·lustre senyor regent dos súplicas, ço és, una de la contrafacció que temps
ha és comensada contra Balthesar Oriol y Mercer, protonotari y scrivà de registre, acerca lo
dret de sello, y a la altra també vella contra lo
excel·lentíssim senyor capità general y officials
de la Capitania General. Notaris de ellas, de la
del sello lo doctor Ramon Pellicer y Vidal, y la
altra de la Capitania, don Joan Morer, escrivans
de manament. Ab las quals demana li provehís
los cartells citatoris. Y dit regent li ha respost
que lo dimars vinent, que contariam els V del
corrent, se ajuntaria la junta de contrafaccions.
Y que se conferís ab sa senyoria per la resposta.
462v

Dilluns, a IIII de desembre, MDCCII. En aquest
dia lo síndich de la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona ha aportat un recado de part dels excel·lentíssims senyors consellers, consistint que
estimarian sien servits sas senyorias disposar que
los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal
de esta casa tingan juntas y se conferescan ab los
advocats de dita ciutat y del bras militar, en
orde si trobant-se lo corrent any lo conseller en
cap militar, pot acistir o no en lo Tribunal de
Contrafaccions. Y se han ajuntat tots en la present casa a las sinch horas de la tarda en lo aposento a hont fan sa residència dits acessors y advocat fiscal.
Dimars, a V de desembre, MDCCII. En aquest dia,
los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal
del General y present casa, a las deu horas del
matí, són anats a casa de la ciutat ha tenir conferència y junta ab los nobles y magnífichs advocats de dita ciutat y del //463r // molt il·lustre y fidelíssim bras militar, y per lo negoci que està
expressat en lo present dietari en lo dia de ahir.
En aquest mateix dia, han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari dos reals cartas
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escritas per lo rey, nostre senyor, que Deu guarde, a sas senyorias, la data de las quals és en
Marcella, als XXIX de nohembre pròxim passat,
en la primera de las quals és servit manifestar sa
real gratitut las expressions que per sas senyorias
s·i són estadas fetas, ab carta de VII de setembre
del corrent any, a favor de las dependèncias de
la junta de contrafaccions y dret de la nova ampra; y en la segona, que serà de son real agrado
el que disposen sas senyorias que en lo ingrés de
est Principat y ciutat no·s regonega sa roba ni
tela de ningun de sos criats y familia per anar de
trànsit a Castella, com més llargament de ditas
dos reals cartas és de véurer. Las quals són assí
cusidas y signadas de números CCLXXV y
CCLXXVI y del thenor següent.
Segueix-se ditas dos reals cartas.
«El rey.
Diputados.
Sona muy propias de vuestra obligación y amor las
expressiones que me hacéis en carta de septiembre
por las resoluciones que tuve por bien de tomar a
favor de vuestras instancias en las dependencias
de la junta de contrafaccions y derecho de la nueva ampra. Y dejándome con toda gratitud estos
// 463v // efectos de vuestro reconocimiento, podeis
aseguraros encontrareis siempre los de mi benigno
ánimo para atenderos y consolaros en quanto se os
ofreziere. De Marsella, a 29 de noviembre, 1702.
Yo, el rey. Antonio de Ubilla y Medina.»
«El rey.
Diputados.
Aunqueb tengo muy presente el atento cuydado
con que atendeys y solicitays en todo mi mayor satisfacción, sin embargo, deseando que en mi ingreso en esse Principado y ciudad no se ofrezca
embarazo alguno en la introducción y pasaje de
mi ropa y la de los criados de mi real casa y dependientes de ella y demás que me han seguido a la
campaña, he querido preveniros será de todo mi
agrado el que dispongais se prevenga lo conveniente para que no se reconosca dicha mi ropa ni
la de ninguno de los dichos mis criados y familia,
por ir de tránsito a Castilla, como se ha hecho de
orden del rey christianíssimo mi señor y mi abuelo
en todos sus dominios, y lo proprio en lo de otros
príncipes. Y assí espero se ará lo mismo // 464r //
por essa Diputación, en que me hará particular
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
462v i 463r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
462v i 463r del trienni 1701-1704.

servicio, que tendré mui presente en todas las ocasiones que se ofrescan de vuestra mayor satisfacción. De Marsella, a XXIX de noviembre, MDCCII.
Yo, el rey. Antonio de Ubilla y Medina.»
En aquest mateix dia, lo senyor compta de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat,
en aquest Principat, per medi de un ajudant real
ha participat a sas senyorias de com lo rey, nostre senyor, lo dia primer del present y corrent
mes, havia partit de Marcella, y que arribaria en
la present ciutat als dicet o vint del mateix mes.
Del que han dit a dit ajudant real se servís donar, de part de sas senyorias, las gràcias a sa excel·lència del favor los feya de la participació de
dita notícia.
En aquest mateix dia, los majorals de la real confraria de la Immaculada Concepció de Maria
Santíssima, fundada en los claustros de la Seu de
Barcelona, han suplicat a sas senyorias servits dir
y encarregar al regent los comptes del General y
present casa los dexàs per la festivitat ab octava se
farà en dita capella als VIIII del present y corrent
mes, junt ab los dies consecutius, fins als XV del
mateix inclusive, la tapissaria, plata, colgaduras y
altres cosas de la present casa per dita festivitat en
la forma acostumada per adorno de la dita festivitat. Y sas senyorias han respost que ab molt gust
ho farian per la gran devoció que professan a Maria Santíssima en la Puríssima // 464v // Concepció. Y se nota que los majorals eran dos y que han
estats asentats ab cadiras de vaqueta de moscòvia
y cuberts militars y també se cuba y se asenta lo
majoral si és insiculat a conseller.
En aquest mateix dia, a las VI horas de la tarda,
lo senyor don Felip Ferran y micer Ramon Vilana Perlas, ciutedà honrat de Barcelona, han
aportat una embaxada en escrits a sas senyorias,
havent obtinguda hora per medi del andador
del bras militar y de part de dit bras militar, en
resposta de la que per sas senyorias fou reportada a dit bras al primer del present y corrent més.
Al que és estat respost, per lo senyor diputat ecclessiàstich, en veu de sos companys, que lo
consistori ho premeditaria. Y encontinent sas
senyorias han ordenat a mi, dit secretari y scrivà
major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari la dita embaxada en escrits. La qual és
assí cusida y signada de número CCLXXVIII.
Dimecres, a VI de desembre, MDCCII. En aquest
dia los magnífichs advocats de la casa de la ciutat y bras militar, a las deu horas de la matinada,
han vingut en la present casaa // 465r // y en lo
aposento a hon fan sa acostumada residència los
a. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1530.
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assessors y advocat fiscal del General, y ab estos
han tingut junta y conferència per lo negoci
que·s troba llargament notat en lo present dietari dilluns pròxim passat, que comtaven als XIIII
del present y corrent mes.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari un acte rebut als
XXVI del mes de mars del present y corrent any
en poder de Pau de Rosses, notari públich de
Tortosa, del qual apar de com lo magnífich Joseph Melich, doctor en medicina, constituhit
personalment davant lo magnífich deputat local, mitgensant jurament prestat en mà y poder
seu, ha fet relació de com la indisposició de Joseph Gregori Alaix ha continuat y continuava
ab la mateixa conformitat contenguda en altres
relacions, de tal manera que li ha impedit y impedeix al dit Alaix lo servir son offici de escrivent ordinari del racional de la casa de la Deputació, com de dit acte és de véurer. Lo qual és
assí cusit y signat de número CCLXXVIII.
En aquest dia, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias, lo magnífich síndich
del General ha fet relació que a las horas de la
matinada del present dia se era conferit ab lo senyor regent per véurer si li havia // 465v // provehidas las súplicas expressadas en la relació del
dia dos del corrent. Lo qual ha respost que en
quant a la súplica de la contrafacció de la Capitania sa senyoria no podia tenir-hi interecència,
atès troba en lo procés de ditas contrafaccions
dos cridas firmadas per ell. Y axí, recorregués a
altre senyor de la junta. Y que en quant a la súplica acerca de la contrafacció del sello eo contra don Balthesar Oriol y Mercer, y demés officials de la Cansellaria, sa senyorias devant de ell,
havia donat orde al senyor Ramon Pellicer per a
que lo doctor don Joan Morer, com a notari de
dita contrafacció, tocàs luego la oblata per fer
encontinent sa senyoria la provisió.
Dijous, a VII desembre, MDCCII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, ha fet relació que entre las set y vuyt
horas de la matinada se era conferit ab lo senyor
don Narcís de Anglasell, y li ha presentat la súpplica mencionada en lo dia de ahir per a que la
provehís per a continuar-la dita contrafacció de
la Capitania General. La qual súplica dit senyor
don Narcís de Anglasell // 466r // ha presa y ha
respost que la participaria a la junta y vuy mateix
per tenir-se de ajuntar est dia.
En aquest mateix dia, a la tarda, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias lo
il·lustre y molt reverent senyor abat de Sant
Pau, altre dels balansers elegits per la última
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Cort general, y lo magnífich doctor micer Ramon Costa y Vila, també elegit en altre dels balansers de dita última Cort, han entregat a sas
senyorias un llibre ab cubertas de pergamí intitulat «Bilans dels dibitors al General de Catalunya, MDCCII». Ítem, un llibre gros ab cubertas
de pergamí intitulat «Bilans, Corts MDCCII». Y
quatra coderns grossos, a hont estan continuats
diferents fermansas de molt temps aquesta part,
tant de consistorials com de altres officials pecuniaris del General.
Divendres, a VIII de desembre, MDCCII. En
aquest dia se és ajuntat lo molt il·lustre consistori de sas senyorias, no obstant ésser dia de festa de precepta, per haver-se offert negocis y affers graves de la Generalitat.
Dissapta, a VIIII de desembre, MDCCII. En
aquest dia, de orde de sas senyorias, per
//466v // medi dels verguers de la present casa, ý
és estada convidada una molt il·lustre Divuytena de personas dels tres estaments per las deu
del matí. Y las personas que són estadas convidadas són las següents. Per lo estament ecclessiàstich, los senyors: doctor Rafel de Pinyana y
Galvany, hostaler, pabordre y canonge de la
Santa Iglésia de Tortosa; lo doctor Miquel Joan
Bosch, canonge de la Santa Iglésia de Vich; lo
doctor Joseph Romaguera, canonge de la Santa
Iglésia de Barcelona; don Fèlix de Teverner y
don Joseph de Amigant, canonges de Barcelona; lo doctor Jaume Alòs, canonge de Lleyda.
Dels quals, dels tres últims no han acistit per tenir precisas ocupacions. Per lo estament militar,
los senyors: don Francisco de Bournumbila,
marquès de Rupit, qui no ha acistit per trobarse ab indispensables acupacions; don Lluís de
Valencia; don Francisco de Sans y Puig; don
Lluís Soler y de Paguera; don Bernat de Gaver y
Fluvià; don Pedro de Cardona. // 467r // Per lo
estament real, los senyor: Joseph Cathà y Bertran, doctor Onofre Monsalvo, Magí Barrera,
doctor micer Esteva Serra y Vileta; doctor micer
Salvador Massanes de Ribera; doctor micer Salvador Móra y Bosser, ciutedans honrats de Barcelona.
A la qual molt il·lustre Divuytena dels tres estaments, axí convocada y congregada en la sala
del consistori, estant assentats sas senyorias ab
cadiras de vellut sota lo docer. Y dits senyors de
la Divuytena ab cadiras de vaqueta de moscòvia,
posadas a modo de mig círcol, comensant a la
gotera de mà dreta del dit docer, y estant acentats primerament los ecclessiàstichs, després los
militars y després los reals, emperò, després de
haver provehit la estilada protesta feta, en poder
de mi, secretari y scrivà major del General, per
los senyors dels estaments militar y real, consis246

tint en que per no estar assentats interpoladament ab los senyors del estament ecclessiàstich
no·ls sia fet perjudici algú en son bon dret, lo
qual los reste salvo e il·lès, sens que lo present
acte ni altre a ell seguit puga ésser tret per
exemplar, volent tenir per repetida esta protesta
en tots los actes que se ajuntarà la present Divuytena, y altrament, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers
de sas senyorias, per lo senyor deputat ecclessiàstich, en nom de sas senyorias, los és estat donat per proporció lo paper següent junt ab un
vot. Lo qual paper és //467v // vot de orde de sas
senyorias per mi, secretari y scrivà major del General, tenint cadira de vaqueta de moscòvia en
la jotera de dir docer, en la part esquerra, ab alta
e intel·ligible veu és estat llegit lo referit, tot lo
qual és acerca la provisió feta lo dia VI del present al peu de una súplica presentada per lo síndich del General al senyor protector del bras
militar a altre dels jutges del Tribunal de Contrafaccions, en orde a las presentacions de la suplicació deprecatòria y sitasió fahedoras per la
introducció de la causa de contrafacció de Hornoldo de Yaguer, ciutedà honrat de Barcelona,
acerca si és decorós al consistori posar en execució lo provehit en ella. Com més llargament és
de véurer de dit paper de proposició, lo qual és
assí cusit de orde de sas senyorias per mi, secretari y scrivà major del General, y signat de número CCLXXIX y de dit vot. Lo qual també, de
orde de sas senyorias, és assí cusit y continuat y
signat de número CCLXXX y del thenor següent.
Segueix-se dit vot.
«Ena lo fet proposat per vostra senyoria ab deliberació del dia present, encarregant als infrascrits fassen relacio en escrits sobre la provisió
feta lo dia de ahir per lo protector del bras militar la suplicació presentada per lo síndich del
General en lab // 468r // causa de contrafacció
del fet de Harnoldo de Yager. Vista la constitució 8, títol «De observar constitucions», y las
constitucions 36, 37 y 38 de las últimas passadas Corts y lo demés se a pogut véurer en la precisió de la matèria. Attès, encara que aparega
que se poria dubtar ab fonament, que en lo que
la dita constitució 8, títol «De observar constitucions», encarrega, degan exequutar los senyors deputats personalment en matèrias y dependèncias tocants al reparo de contrafaccions,
vinga comprès lo haver de ésser dits senyors
exequutors dels despaigs judicials y de citació
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
467v i 468r del trienni 1701-1704.
b. a continuació una proposició transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1530.

de las personas vers las quals se pretén e intenta
lo judici de contrafacció, quant estas diligèncias
aparexan tant agenas a la graduació del //468v //
consistori y las carrega la moderna constitució
36, a un notari que lleve acte de la presentació o
a un porter real, ab què se presentan las lletras
reals de la Real Audiència y als tribunals emanades. Emperò, attes que quant dit senyor protector ha provehit en la sobre incerta forma haurà
precehit a Cort y consell de las personas ab las
quals prevé la constitució puga consultar o altra
se interessara lo síndich de dit bras militar en la
execució ab la eficàcia de sas instacias que se experimentan. Attès que en via de dret no se troba
prohibit y és lícit comètrer lo jutge a la part y
tant la citació del reo o part altra quant la citació
se ha de fer en escrits y mitgensant lletras en pública forma despedidas, per lo notar de mandato del jutge, encar que diuhen los doctors que
faria millor lo jutge convé més abstenir-se de fer
semblant commissió a la part, y fer-la lo notari
de la causa a un criat del jutge o a altre persona
privada. // 469r // Axí, que no occorra jurídich
reparo en la dita provisió, y sa excel·lència y los
que s·i porian conciderar-s·i, serian en tot cas
polítichs, acerca dels quals no pertany aconsellar
als infrascrits a vostra senyoria fidelíssima y a sa
gran comprehensió. Per tant y altrament, fan
relació a vostra senyoria fidelíssima que són de
sentir, en quant als infrascrits toca dir lo que se
pose en execució dita provisió, com en aquella
se conté. Barcelona, y desembre, VII de MDCCII.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Don Josephus de Canser, fiscalis advocatus.

nonges: doctor Miquel Joan Bosch y doctor Joseph Romaguera. Per lo bras militar los senyors
don Francisco Sans y don Lluís Soler y de Peguera. Y per lo bras real los senyors doctors
Onofre Monsalvo y micer Esteve Serra y Vileta,
los quals han restat acordes de juntar demà de
matí a las vuyt horas.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, dit secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una representació donada per lo agent de la Generalitat a
fi de que sia servit sa magestat, Déu lo guarde,
interposar sa real intercessió ab real carta dirigida a sa santedat per medi del embaxador en
Roma, lo qual facilite la confirmació del capítol
fet en la última Cort General, en y ab lo que
// 470r // està disposat que elianígenos del present Principat no pugan obtenir bisbat ni beneficis ecclessiàstichs, etcètera. Com més llargament de dita representació és de véurer en lo
present dietari, la qual és assí cusida y signada
de número CCLXXXI y del thenor següent. Segueix-se dita representació.
«Señor.

E la il·lustríssima Divuytena ha aconsellat a sas
senyorias que lo fet proposat sia comès a dos
personas de cada bras de la present Divuytena,
que venen a ser sis, nomenadoras per lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori, atribuhint-los facultat y poder per a premeditar, discòrrer y consultar dit fer, tant políticament com legalment,
// 469v // ab aquellas personas que millor los
aparexarà, encara que sia ab advocats. Del que
los aparaxarà se dega fer se donen firmar-ne un
paper, lo qual diu sien servits los senyors diputats reportar a la present Divuytena, pera que en
vista de ell, pugan aconsellar a sas senyorias lo
fahedor, podent gastar per est effecte dits senyors deputats lo que convinga de las pecunias
del General.

Losa diputados y ohidores de la Generalidad del
principado de Cathalunya dizen que en las últimas Cortes celebradas en Barcelona en este presente año de MDCCII, vuestra magestad fue servido, junto con la Corte, disponer y conceder lo que
se halla prevenido en la constitución X de dichas
Cortes, la qual dispone que todos los obispados,
abadías, prioratos, archidianatos, pabordias, canonicatos, beneficios, assí simples como curatos,
penciones, seqüestros de vacantes, iglesias y demás
rentas eclesiásticas de dicho Principado, se ayan
de dar y puedan obtener solamente los verdaderamente naturales de dicho Principado o a hijos de
estos, con sola una ampliación que por quanto los
obispados de Lérida, Urgel y Tortosa respective
tienen rendas en el reyno de Aragón y Valencia y
los catalanes puedan dentro de dichos reynos en los
límites de dichos obispados obtener dichas rentas o
beneficios, assí mesmo los aragoneses y valencianos
que fueren hijos de dichos obispados respective,
puedan obtener en ellos títulos ecclessiásticos todo
el tiempo que durare entre los tres reynos esta
amigable correspondencia. Pero si por parte de
valencianos, aragoneses en algun tiempo se impidiesse quedan estos exclusos e inhábiles en dichos
obispados respective para obtener beneficios algunos // 470v // o rentas dentro los límites de Catalunya. Y por qüanto el arzobispo de Tarragona y
obispo de Urgel que oy son no se hallan ser naturales de dicho Principado, se les da facultad para

Encontinent, per sas senyorias són estats anomenats, per lo bras ecclessiàstich dos senyors ca-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
469v i 470r del trienni 1701-1704.

Lo baix firmat, emperò, és de sentir que antes
de executar-se dita provisió per vostra senyoria
se consulte si lo exercici de dita funció és propri
de vostra senyoria y si deu o no per si executar
lo provehit. Sans, assessor subrogatus».
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Iglesias, corredor de coll jurat y ministre del
General, ha fet relació de com encantant y subastant per orde de sas senyorias lo preu fet de
las alimàrias fahedoras a gastos de la Generalitat, per ocasió de la vinguda de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat y ciutat, inseguint lo deliberat lo dia present per sas senyorias, se ha suplicat que qui·s posaria en dita de
empéndrer dit preu fet per sis-centas lliuras de
axaus que una vegada tantsolament, y que està
dita acceptada.

que cada uno respective puedan nombrar por
una vez quatro sujetos forasteros, dentro del tiempo preferido lo que les sean capases para obtener
beneficios simples y curatos respective sólo en dichos sus obispados. Y como así mismo sea del cargo
de los suplicantes el solicitar a vuestra magestad
sea servido interponer su real autoridad por medio del dicho embajador de Roma para que su
Santidad tenga por bien confirmar dicha constitución, suplican a vuestra magestad sea de su real
agrado interponer su real intercesión con real
carta dirigida a su Santidad por medio del embajador de Roma, el qual, con expressa orden de
vuestra magestad, facilite el favorable éxito de la
confirmación de dicho capítulo dézimo, o mandando dar copia de todo a los suplicantes, para
que en el archivo de la Diputación conste de lo
obrado en la presente dependencia de las dichas
cortes generales, lo que tendrán a particular merced de la poderosa mano de vuestra magestad».

En aquest mateix dia, dit Iglésias també ha fet
relació de com havent obtemperat lo deliberat
per sas senyorias lo dia present, havia publicat
que qui·s posaria en dita de sinch-centas lliuras
per lo sobredit preu fet se·ls donarian vint-i-set
lliuras, deu sous de axaus per una vegada tantsolament. Y que restava la dita acceptada.
472r

En aquest mateix dia, lo diputat ecclessiàstich y
en dit nom commissari delegat apostòlich etcètera ha subdelegat a Joseph Casellas, prebere y
beneficiat de la iglesia col·legiata de Sant Feliu
de Gerona // 471r // en lo mateix modo y conformitat que subdelega a Rafel Mullet, prevere
y beneficiat de Manresa com és de véurer en lo
present dietari, als XVIII de agost, MDCCI.
Diumenge, a X de desembre, MDCCII. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas
senyorias per affers y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las VIII horas del matí y
a las tres horas de la tarda, s’és ajuntada en la
present casa la Sisena dels tres estaments ecclessiàstic, militar y real per lo negoci llargament
expressat lo dia de ahir.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas
senyorias Joseph Iglesias, corredor de coll jurat
y ministre del General, ha fet relació de com havent subastat de orde de sas senyorias lo preu fet
de las alimàrias fahedoras per ocasió de la pròxima vinguda de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat y Ciutat, ha trobat qui empendrà dit preu fet per preu de mil y dos-centas
lliuras.
En aquest mateix dia, dit Iglesias també ha fet
relació de com sobre dit preu fet de ditas alimàrias ha trobat qui empendrà fer per mill lliuras.
471v

Dilluns, a XI de desembre, MDCCII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias Joseph
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En aquest mateix dia, dit Iglesias també ha fet
relació de com inseguint lo orde de sas senyorias havia passat ha publicar a mitjas ditas sobre
dit preu fet. I que·ls havia trobat dita de quatracentas setanta-sinch lliuras, devent pagar lo General quatre-centas vuytanta-set lliuras, deu
sous.
En aquest mateix dia, de orde de sas senyorias,
dit Iglesias ha passat a lliurar a Miquel Jaumar,
fuster de la present ciutat, sobre dit preu fet de
las ditas alimàrias, per ser estat qui ha emprés
fer·o a mitjas ditas per preu de quatra-centas setanta-sinch lliuras, devent pagar lo General quatre-centas vuytanta-set lliuras, deu sous. Y axís,
per consegüent, per ésser estat qui per menos
preu ha emprés fer·o, devent, emperò, pagar lo
General, a Joan Camps, ferrer de la present ciutat, de una part, vint-y-dos lliuras per tantas que
de orde de sas senyorias li’n prometeren de
axaus per una vegada tantsolament, per haverse posat en dita de empéndrer dit preu fet per la
quantitat de sis-centas lliuras, Y així mateix, de
altre part, vint-y-set lliuras, deu sous, que consemblantment li foren promesas de axaus per
una vegada tantsolament de orde de sas senyorias per haver-se posat en dita de empéndrer dit
preu fet per la quantitat de sinch-centas lliuras.
En aquest mateix dia, las sis personas dels tres
estaments, a las VIII horas del matí, // 472v // se
han ajuntat en la present casa y per lo mateix negoci per lo qual foren anomenats per sas senyorias als nou del present y corrent mes, com és de
véurer en lo present en dit dia nou.
En aquest mateix dia, a las XI horas a la matinada, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, los senyors don Francesc de Sans y
Puig, y doctor Onofre Monsalvo, ciutedà hon-

rat de Barcelona, han reportat, de orde de sas
senyorias, una embaxada al savi Consell de
Cent, consistint en que fore de particular estimació del consistori se servís la present ciutat
obrir conferència ab sas senyorias, per que ab
major acert se pogués resòldrer lo que se deuria
obrar acerca lo fet de la contrafacció insta y desitja principiar lo síndich acerca del real despaig
de Cansellaria presentat a Hornoldo de Yager,
ciutedà honrat de Barcelona, y altrament, per
altres negocis. Lo que és estat respost per lo excel·lentíssim consistori dels senyors concellers
que·s proposaria, y del que es resoldria se participaria a sas senyorias, conforme ne han fet relació, tornats que són estats en consistori, dits
Sans y Monsalvo.
En aquest mateix dia, y a la una hora del migdia, los dits Sans y Monsalvo, havent obtinguda
hora per medi de un verguer, han reportat, de
part de sas senyorias, una embaxada en escrits al
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, consistint,
entre altres, // 473r // en donar satisfacció a dit
bras militar, de lo que aparaxaria no estava gustós fer constar de nou de la revocació de la
apel·lació de algunas sentèncias de greuges ha
interposada per lo síndich del General. Y de
com no se havia faltat en procurar ab totas veras
la introducció de la dita causa de contrafacció
de Hornoldo de Yager, y la sol·licitut de altres.
A la qual embaxada en escrits és estat respost,
de part de dit bras militar, que·s premeditaria
dit paper. Y del que resoldria sobre de ell, dit
bras militar, ne faria tornar resposta a sas senyorias, conforme ne han fet relació, tornats que
són estats en consistori, dits de Sans y Monsalvo. Y encontinent, sas senyorias han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari dita embaxada, la
qual és assí cusida y signada de número
CCLXXXII.
En aquest mateix dia los senyors doctor Rafel
de Pinyana y Galvany, hospitaler y pabordre, y
canonge de la Santa Iglésia de Tortosa, per lo
estament ecclessiàstich, don Pedro de Planella y
Dusay, per lo estament militar, y Geroni Mascaró y Llussàs, ciutedà honrrat de Barcelona, per
lo estament real, elegits per sas senyorias ab deliberació feta als VII del present y corrent mes,
han partit de la present ciutat de Barcelona per
la ralla del present Principat per la part del Empurdà o a la part a hont trobaran a la real magestat del rey, nostre senyor, don Felip Quart de
Aragó, comta de Barcelona, que Déu guarde,
ab que no hiscan fora del present Principat, a effecte de donar-li la benvinguda y besar-li sa real
mà en nom y de part de sas //473v // senyorias. Y
aixís, de tot lo present Principat se té en lo
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modo y forma se conté ab la sobredita deliberació, aportant los dits carta de crehensa, de la
qual apar en lo regestre corrent de Papas y reys
als VIII del present y corrent mes.
En aquest mateix dia, entre sis y set horas de la
tarda, los senyors doctor micer Salvador Martines de Ribera, ciutedà honrat de Barcelona, y
Joan Ponsich y de Monjo, donsell, havent obtinguda hora per medi de un verguer, han aportat a sas senyorias, de part de la excel·lentíssima
ciutat, una embaxada junt amb la resolució presa per lo savi Consell de Cent tingut y celebrat
lo dia present per resposta de la embaxada que
per sas senyorias lo dia present és estada reportada per part de sas senyorias a dit Consell de
Cent, en y ab la qual deliberació annueix la Ciutat que sia oberta conferència per ella de un cos
ab dit bras militar ab sas senyorias, ab que sian
iguals las personas que entrevindran per part de
dita ciutat a las que seran anomenadas per sas
senyorias y dit bras militar respective. La qual
conferència durà tota fins y a tant sien terminadas las dificultats que de present occorren y per
davant occorraran sobre de la observança de las
Generals constitucions. Al que és estat respost
per sas senyorias, per lo il·lustre y // 474r // fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, de que lo
consistori feya molt singular aprecio de la resolució de dit savi Consell de Cent, y han ordenat
en continent a mi, dit secretari y scrivà major
del General, cusís y insertàs en lo present dietari
la dita deliberació de dit Consell de Cent. La
qual és assí cusida y signada de número
CCLXXXIII.
En aquest mateix dia y immediatament a la sobredita embaxada, havent obtinguda hora per
medi del andador, los senyors don Francisco
Nicolau de Santjoan y don Miquel de Pinós y
Rocabertí, de part del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar, han reportada una embaxada en escrits a sas senyorias en resposta de aquella que
per part de la Diputació lo dia present és estada
reportada de part de sas senyorias a dit bras,
consistint com sempre ha comprès lo bras que
la intenció del consistori no podia ser altre que
lo anelar y solicitar la unió dels comuns per assigurar la inviolable observansa de las constitucions. Al que és estat respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, en veu de
sos companys, que lo consistori no havia esperat
menos de la gran bissarria de dit bras militar,
sino que havia de déurer a dit bras lo estar en
heix conexament. Y poch aprés sas senyorias
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari
dita embaxada, la qual és assí cusida y signada
de número CCLXXXIIII.
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En aquest mateix dia, de orde de sas senyorias,
per los verguers de la present casa, és estada
ajuntada, convocada y convidada una molt
il·lustre Divuytena de personas dels tres
// 474v // estaments, ecclessiàstich, militar y real,
entre las set y vuyt horas de la nit, y de las mateixas que foren convidades dissabte pròxim passat, que comtàvem nou del present y corrent
mes. Y han assistit totas, exceptat que són estats
absents los senyors canonges doctor Rafel de
Pinyana y Galvany, don Fèlix de Teverner, don
Jaume Alòs, lo il·lustre marquès de Rupit y
Magí Barrera, ciutedà honrat de Barcelona. A la
qual molt il·lustre Divuytena és estat proposat,
per lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich en veu de sos companys, y donat per
proposició las ditas embaxadas que de part de
sas senyorias al matí són estadas reportadas a la
excel·lentíssima ciutat per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, y axí mateix la sobradita
resolució presa per lo Consell de Cent y la sobradita embaxada en escrits del dit molt il·lustre
y fidelíssim bras militar.
E la dita molt il·lustre Divuytena, ohida la sobradita proposició, l·à llohat y aprovat, y confirmat las ditas dos embaxadas fetas per sas senyorias a dita excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre
y fidelíssim bras militar, donant la enorabona a
sas senyorias del felís temperament havian pres
estas dependèncias, no quedant-li més que añadir.
Dimars, a XII de desembre, MDCCII. En aquest
dia, constituhit personalment // 475r // en lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General,
ha fet relació a sas senyorias de com entre la
vuyt y nou horas de la matinada ha entregat de
orde de sas senyorias al doctor don Feliciano de
Cordellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, lo memorial de las nou personas anomenadas per sas senyorias que·s troban
llargament expressadas ab Deliberació feta lo
dia de ahir per la Divuytena se ha de tenir ab las
nou personas nomenadoras per dit doctor protector y officials de dit bras militar acerca las segonas mil lliuras que disposa la constitució
XXXI feta en la última Cort general pot gastar
dit bras militar
En aquest mateix dia, entre onse y dotse horas
del matí, havent-se obtinguda hora per medi de
un verguer, los doctors Erasme de Lana y Fontanet, donsell, y Francisco de Monfar y Sorts,
ciutedà honrat de Barcelona, de part de sas senyorias, han reportat una embaxada al
excel·lentíssim consistori dels senyors concellers
de la present ciutat, dient que lo consistori do250

nava a sa excel·lència las gràcias de haver annuhit la present ciutat en la conferència instada
y demanada de part de sas senyorias, y que lo
consistori condecendria ab molt gust en que lo
molt il·lustre y fidelíssim bras militar fes un cos
ab sa excel·lència, emperò, tenia reparo lo consistori de que lo número de las personas que havia de entrevenir en dita conferència per part
sua pogués ser igual ab lo de cada un de ls dos
comuns, puix que en las conferèncias que tingueren principi als XIII de octubre, MDCXLVIII,
eran quatra las personas // 475v // que asistian
per part de la ciutat, quatre per lo bras militar y
sis per la Diputació, ço és, dos de cada estament, si·s procuraria lo consistori ha facilitar tot
quan pogués per a que se logràs dita conferència. Al que és estat respost per lo excel·lentíssim
senyor conceller en que que lo consistori feya
particular apunt de dita embaxada que premeditaria lo fet y ne faria tornar resposta, conforme
ne han fet relació tornats que són estats en consistori dits de Sans y Monfar.
En aquest mateix dia, absents los il·lustres y fidelíssims senyors ohidors ecclessiàstich y militar, han anomenat a sas senyorias a Joan Aldea,
fuster de la present casa, per expresar, de part
del molt il·lustre y fidelíssim consistori, a fi y effecte de la avaluació fahedora de totas las rullas
que·s troban en la present casa, junt ab Joseph
Bassa, també fuster, expert anomenat per Miquel Jaumar, fuster, qui ha emprès lo preu fet
de las alimàrias fahedoras a gastos de la Generalitat, per ocasió de la pròxima vinguda del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, venint de Itàlia
a est Principat y ciutat.
E los dits Aldabó y Bassas, han jurat en mà y poder de sas senyorias a nostre Déu y a sos quatre
sants evangelis, per ell y altre de ells corporalment tocats dea //476r // haver-se bé y llealment
en la avaluació de ditas rullas, y que per via directa ni indirecta no han tingut ni tenen en dit
preu fet.
En aquest mateix dia, entre sinch y sis horas de
la tarda, lo síndich de la present excel·lentíssima
ciutat ha participat a sas senyorias de com en la
creu de Sant Francesch se hauria pres a alguns
ganadés de Rosselló una partida considerable
de moneda, per lo sotsveguer y altres. Y que no
ere ya la ciutat que moneda que aportàs en los
ganades ni altres en paga de vitualles que se
aportan en la present ciutat, deguessen denunciar-se, respecte que té privilegis reals de que no
sien empatxats ni impedits los qui aportan vitualles. Y que axís estimaria la ciutat vesses sas
a. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1531.

senyorias si·s podria trobar algun temperament
o forma. Al que és estat respost per sas senyorias, essent absent de esta funció, lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, que ho
premeditarian y los ne tornarian resposta.
En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
absent lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, y havent obtinguda hora per medi
de un verguer, los senyors Salvador Massanes de
Ribera, doctor en drets, ciutedà honrat de Barcelona, y Joan Ponsich y Mojo, donsell, de part
de la ciutat, han reportat una embaxada en resposta de la qual sas senyorias lo dia present al
matí havian enviat, consistint en que lo
excel·lentíssim consistori dels senyors consellers
sentian no poder innovar cosa en // 476v //
matèria de la dita conferència per que lo savi
Consell de Cent havia deliberat fossen iguals en
número las personas de la conferència dels tres
comuns. Y per sas senyorias és estat ordenat se
ensenyàs lo dietari, trienni MDCLXXXXVIII, als
XIII de octubre de dit any, a hont està lo número de las personas que assistiren en aquella ocasió en la conferència, que són sis per la Diputació, vuyt per la ciutat y bras militar. Y se’ls ha dit
que en tot lo consistori desitja complàurer a la
Ciutat y que demà miraria tornar resposta.
En aquest mateix dia, constituhit pesonalment
en lo consistori de sa senyorias, lo magnífich
Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació a sas senyorias de com entre las tres y las quatra horas
de la tarda se era conferit ab lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, de manera que sa senyoria il·lustríssima fos servit proveir sobre uns
artigles donats en la causa de contrafacció que
devant sa senyoria se aporta contra los escrivans
de manament, y que aquells se’ls fos concedit
una dilació a ells ben vista. Al que lo il·lustríssim
senyor don Narcís de Anglasell, president de dit
il·lustríssim tribunal, digué a dit síndich no·s
podia concedir dilació per ocasió que la
excel·lentíssima ciutat no havia pres resolució
quins excel·lentíssims senyors concellers tenia
de anar // 477r // a ocupar lo lloch en dit tribunal, y com en lo capítol XXXVII de las últimas
Corts se disposa que qualsevol dilació que dit
il·lustríssim tribunal concedesca degan-se subfirmar al peu de dita conceció tot lo dit il·lustríssim tribunal nemine discrepante. Y que axís heixerà lo motiu per lo qual no podia provehir lo
que li demanava.
Dimecres, a XIII de desembre, MDCCII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo molt
il·lustre consistori de sas senyorias lo magnífich
Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació a sas se251

nyorias de com, havent-se conferit de orde de
sas senyorias en lo consistori dels excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, representà a sa excel·lència de com, per haver pres
resolució sobre de quin dels excel·lentíssims
consellers havia de acistir en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, que per eixa causa
no·s podia passar avant en ninguna de las contrafaccions per faltar un de sas excel·lèncias. Y
que axís sas senyorias estimarian que quant antes ay prenguessen aquella resolució que la
matèria necessitava. Al que lo excel·lentíssim senyor conceller en cap, en veu del consistori, digué que quant antes se donaria providència en
la resolució de qui tindria de acistir en dit tribunal.
En aquest mateix dia, dit síndich, de orde de sas
senyorias, és anat al molt il·lustre senyor conseller en cap y li ha dit que las personas nomenadas // 477v // per lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori de sas senyorias, per acistir per sa part
en la conferència instada y demanada per los senyors doctor Joseph Romaguera, ciutedà de
Barcelona, don Lluís Soler y de Pagès, y doctor
Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona,
com apar ab deliberació feta del present y corrent mes, y que per aquest negoci de la aprehensió de las monedas dels ganaders referida en
lo present dietari, en jornada de ahir, si tenia
gust podria disposar lo excel·lentíssim consistori de que los magnífichs advocats ordinaris se
conferissen lo dia de demà al matí en casa de la
Deputació ab los nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y que estimarian sas
senyorias se avisàs de la hora per la dita conferència.
En aquest mateix dia, lo síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras militar ha posat en mà de sas
senyorias la Novena de personas dels tres estaments anomenada y elegida per lo senyor protector y officials de dit bras militar per las segonas mill lliuras que lo bras pot gastar de las
pecúnias de la Generalitat en lo cas disposat en
la constitució XXXI, feta en la última Cort General, y que de ditas nou personas són continuats en un paper que de orde de sas senyorias,a
// 478r // per mi, secretari y scrivà major del General, és assí cusit y signat de número
CCLXXXV.
Dijous, a XIIII de desembre, MDCCII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
insertàs en lo present dietari una certificatòria
feta per Joan Pau Salinas, notari públich de la
a. a continuació un paper i una certificació transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1531-1532.
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ciutat de Tarragona y scrivà de la Deputació local de dita ciutat, als XXVI de nohembre pròxim
passat, de la qual apar de las obras necessàrias fahedoras en las casas del General de dita ciutat de
Tarragona y del cost de ellas, com llargament de
dita certificatòria és de véurer, la qual és assí cusida y signada de número CCLXXXVI.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim consistori dels senyors consellers de la present ciutat,
per medi de son síndich, ha participat a sas senyorias de com lo savi Consell de Cent tingut y
celebrat lo dia de ahir resolgué y deliberà que lo
molt il·lustre conseller segon assistesca en lo
il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, en
atenció de que lo molt il·lustre senyor conseller
en cap és militar lo present y corrent any.
En aquest mateix dia, los senyors consellers de
la present ciutat, per medi de son subsíndich,
han avisat a sas senyorias de que la hora que
podrà comensar la conferència que és estada
instada y demanada per sas senyorias, si aparexerà bé que sia a las quatra horas // 478v // de la
tarda, y que las personas anomenadas per part
de la excel·lentíssima ciutat serian los senyors
don Francisco Nicolau de Sanjoan, Joan Llinàs
y Pau Lladó y Dalmasas, ciutedans honrats de
Barcelona. Y per part dels molt il·lustres y fidelíssims bras militar, los senyors don Joseph de
Terré y Granollachs, Joseph Terré y Marquès,
donsell, y don Grau de Paguera. Y que los magnífichs advocats ordinaris de la present ciutat
aquest matí vindran a conferir-se ab los nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
y present casa. Y se han ajuntat en lo aposentho
a hont fan sa acostumada residència dits assessors y advocat fiscal per a tractar de la aprehenció de las monedas que fou feta als ganadés, de
que llargament se tracta en lo present dietaris
als XII del corrent.
En aquest mateix dia, encara que a las quatra
horas de la tarda, los senyors doctor Joseph Romaguera, canonge de Barcelona, y doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrrat de Barcelona, a
soles, són anats a casa de la ciutat per rahó de la
conferència demanada y instada per sas senyorias. Y per ser altres de las personas anomenadas
per acisitir per part de sas senyorias en dita conferència, emperò, com allí hagen donat notícia
de // 479r // haver-se escusat lo senyor don Lluís
de Soler y Paguera, per ésser primer vot de
Consell de Cent, y per consegüent, segons la relació que han feta a sas senyorias de ella, apar
que sols en est congrés se ha practicat lo no haver·i pogut anar dit Soler y lo senyor don Joseph de Terré, per part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, esta funcció no ha servit de
principi de la sobredita conferència, per no ser
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ab tot lo cumpliment. Y axís no·s fa nota del cerimonial.
Divendres, a XV de desembre, MDCCII. En
aquest dia, sas senyorias, per medi del magnífich
síndich del General, han enviat un recado al excel·lentíssim consistori dels senyors consellers
de la present ciutat, consistint que en lloch del
senyor don Lluís de Soler y Paguera, per part
sua, ab deliberació feta lo dia de ahir, havian
passat sas senyorias a anomenar al senyor don
Francisco Sans y de Puig per la conferència a petició de sas senyorias instada, y que axís fossen
servits assenyalar la hora los aparexerà, de que
las personas anomenadas per part de sas senyorias vagen en casa de la ciutat per a comensar la
dita conferència. Y se han servit respóndrer que
a las tres horas de la tarda del dia present, si era
// 479v // del gust de sas senyorias, aparexerà ser
la hora més proporcionada, segons relació que
ne ha fet en consistori, tornat que és estat dit
síndich.
En aquest mateix dia, sas senyorias, havent fet
convidar antes las tres personas que baix se referirà, estant assentats baix del dosser, ab las cadiras de vellut carmesí y las ditas tres personas ab
cadiras de vaqueta de moscòvia, ab gotera de la
present dreta del dosser, per lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sos
companys, los és estat proposat lo motiu que tenian per ajuntar-los. Y los han donat còpia de
dos deliberacions fetas als XIII y XIIII del corrent,
de las quals apar de sa nominació y per quin effecte a las quatra horas de la tarda, havent anat
primerament un verguer de la present casa a la
casa de la ciutat per a saber si las personas anomenadas per part de la excel·lentíssima ciutat y
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un
cos, se trobaven en casa de la dita ciutat, són
anats los elegits de part de sas senyorias en la
dita casa de la Ciutat per lo principiar la conferència, demanant //480r // per sas senyorias als
XI del present y corrent mes y concedida per
dita ciutat, ab deliberació feta lo mateix dia XI,
per ser aqueix lo costum que aquell que demana
la conferència va primer a la casa. Del qui és demanat en la forma següent: primerament, anaren a ella las personas anomenades per lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, que són los senyors don Joseph de Terré y Granollachs, Joseph Terré y Marquet, donsell, y don Grau de
Peguera, a las quals rebiren a la porta de la dita
casa de la ciutat los officials y al cansell de la escala los anomenats per dita excel·lentíssima ciutat, qui són los senyors don Francesch Nicolau
de Santjoan, Joan Llinàs y Pau Lladó y Dalmasas, ciutedans honrats de Barcelona, des del
qual, fins a la sala del Consell de Cent, anaren
un al costat del altre, és a saber, los de dit bras

militar a mà dreta, y los de dita ciutat a mà esquerra. Y arribats a dita sala, se acentaren al cantó de ella, que té a mà dreta lo docer. Axí mateix, a mà dreta los senyors de dit bras militar.
Poch aprés las tres personas anomenadas per sas
senyorias, que són los senyors doctor Joseph
Romaguera, canonge de Barcelona, don Francisco de Sans y Puig, y doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona. Havent-se
ajuntat en la present casa de la Diputació, han
partit de ella, anant en forma de brassos, ço és,
al mig lo ecclessiàstich, a mà dreta lo militar y a
mà esquerra lo real, anant devant un verguer de
la present casa per // 480v // avisar. Als quals,
arribant en casa de la ciutat, foren rebuts axí
mateix per los officials de dita casa de la ciutat a
la porta del carrer, y per las ditas personas anomenadas per part de dita ciutat al cansell al cap
de la escala, restant en est intermedi de temps. Y
los acompanyaren fins a dita sala, donant la mà
dreta a las de la Diputació y porta. Y arribats a
dita sala de Consell de Cent, se acentaren axí
mateix a mà dreta las ditas tres personas anomenadas per sas senyorias al dit cancell de dita sala
del Consell de Cent seguidament, ço és, lo ecclessiàstich, després lo militar y últimament lo
real. Y las de la Ciutat y bras militar fent un cos a
la mà esquerra, interpol·lats, ço és, primer lo
cap eo president de las del bras y immediatament a son costat lo cap eo president de las de la
ciutat. Y aixís, los demés, estant posada una tauleta petita ab tot lo adrés de escríurer, de plata, y
campaneta arrimada a la paret del president de
las personas anomenadas per sas senyorias, la
qual tauleta estava entremig del dit president y
del president dels anomenats per part de dit
bras militar. Després se passà a la conferència, y
per los tres presidents respectivament foren ensenyats los poders que cada un dels tres comuns
als seus havia comunicat. Y aparexent als presidents de las personas anomenadas de parta
//481r // de dit bras militar y ciutat que lo poder
que sas senyorias havian atribuhit als seus era
més limitat que lo que la excel·lentíssima ciutat
haviat atribuhit a las suas personas, fonch donat
al dit senyor canonge Romaguera, un paper de
reparos, consistint, en substància, que lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori diga si gastarà lo
que serà menester y foch lo poder, com de la excel·lentíssima ciutat y totas las tres personas
anomenadas per sas senyorias han incinuat als
demés senyors de dita conferència, que dit paper lo reportarian als molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats. E finida dita conferència, se’n
han anat los senyors anomenats per part de sas
senyorias, acompanyant-los los de la ciutat, donant-los axí mateix la mà dreta fins al cap de la

escala, y los officials fins a la dita porta del carrer, y per sos fosch los han acompanyat sis lacayos ab atxas des de casa la ciutat fins a la present
casa, hanant devant de las pròpias sis que aportaven. I se’n han tornat a la present casa ab la
mateixa forma y agraduació que havian observat
alanar, y després de haver feta relació a sas senyorias del que havian tractat se han desagragat.
Y axí mateix, inmediadament, las personas del
dit bras militar. Y sas senyorias han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari dit paper, lo qual és
assí cusit y signat de número CCLXXXVIII.
481v

a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1533.
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En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari una súplica presentada per lo legítim procurador del doctor Francisco Santpera, prothomèdico, acerca lo disposat ab lo capítol LXXVI feta en la última Cort
General, junt ab la procura, actes, requiritoris y
una relació en escrits al peu de dita suplicació
feta per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa, en y ab la
qual són de vot y parer que se escriga als cónsols
dels apothecaris de la ciutat de Gerona que segons dit capítol sexanta-sis passen ha fer los exàmens de las personas se remetran per lo prothomèdich, puis no apar que dita constitució
hage comès altra cosa a dits cònsols. Y asi acàs lo
senyor prothomèdich despedeix privilegis algú
de apothecari, que no tinga la pràtica, segons
disposa la nova constitució, resta lo remey de
prosseguir contra lo prothomèdich com a contrafactor de dita constitució. Y al voler-se negar
dits cònsols a fer los exàmens ab lo pretext de
averiguar las fons de pràctica, que apar no·ls
toca, se podria seguir que ena // 482r // dit prothomèdich pretengués poder anomenar examinadors a son àrbitre en renitència dels dits cònsols y frustrar-se lo fi principal de dita
constitució setanta-sis, en quan ha volgut assegurar que se fes rigurós exàmen de la perícia
dels que se haurian de crear mestres, apothecaris, entrevenint·i las personas de major
intel·ligència y conexament, en lo hort qual se
suposa concórrer en dits cònsols, com més llargament de dita súplica procura actes requiritoris
y relació és de véurer, que tot és assí cusit y signat de número CCLXXXIX.
Dissapta, a XVI de desembre MDCCIII. En aquest
dia, a las quatra horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi de andador del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, ha vingut en la present casa la molt il·lustre Novena de personas
dels tres estaments y anomenada per lo senyor
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1533.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

protector o president y officials de dit bras militar, per las segonas mill lliures que disposa la
constitució XXXI feta en la última Cort General
pot gastar dit bras de las pecúnias de la Generalitat. Y són los senyors fra don Joseph Despalau,
paborde de Panadès, fra don Feliciano de Sayol,
recibidor de la religió de Sant Joan, fra don
Emanuel de Vega //482v // y Rovira, capiscol de
Ripoll, don Pedro de Torrellas y Semmanat,
don Francesch Palau y de Toralla, don Francisco Sayol y de Quarteroni, Joan Dimas, doctor
micer Francesch Toda y Gil, y doctor micer Joaquim Vives, estos tres últims ciutedans honrats
de Barcelona. Sens ésser rebuda per ningun official de la present casa és vinguda a la sala antecedent a la del consistori, en la qual ha trobat a
la molt il·lustre Novena de personas dels tres estament elegida y anomenada per sas senyorias.
Y són los senyors don Pedro de Oliver, canonge
de Vich, doctor Joseph Romaguera, y don Joseph de Amigant, canonges de Barcelona, doctor Francisco Sans y Puig, don Lluís de Soler y
Paguera, y don Bernat de Gàver y Fluvià, doctor Onofre Monsalvo, doctors micers Salvador
Massanes de Ribera y Esteva Serra y Vileta, tots
tres ciutedans honrrats de Barcelona. Y se han
assentat ab cadiras de vaqueta de moscòvia, devant la taula rodona que estava en dita pessa per
la junta de medis, en forma de brassos, és a saber, primerament dit Oliver, qui tenia tinter devant y campaneta de plata, Romaguera, Amigant, don Feliciano Sayol y Francesch Despalau
y fra de Vega. Per lo estament ecclessiàstich:
Torrelles, // 483r // Palau, Sans y Puig, Soler,
Gaver y Sayol, per lo estament militar; Monsalvo, Massanes, Serra y Vileta, Llinàs, Toda y Gil,
y Vives, tots sis ciutedans honrats de Barcelona,
per lo estament real. Y per fra don Feliciano Sayol, president de la Novena per dit bras militar,
se ha donat un paper a don Pedro Oliver, president de la Novena anomanada per sas senyorias.
Lo qual paper és estat llegit, ab alta e intel·ligible veu per mi, secretari y scrivà major de dit
General, estant acentat ab cadira de vaqueta de
Moscòvia com las altres, arrimada a la sobradita
taula rodona y cubert, estant molt cerca de dit
don Pedro de Oliver. Ab lo qual paper lo síndich del dit bras militar suplica a la molt il·lustre
Divuytena sia servit deliberar ésser giradas las
segonas mil lliuras a dit bras militar per a que
aplique allò que de ella sia menester en pagar los
gastos que en dit paper se refereixen, y lo demés
quede en lo banch per los fins y effectes disposa
dita constitució. Com més llargament de dit paper o súplica és de véurer, lo qual és assí cusit y
signat de número CCLXXXX.
Y després de haver notat dita Divuytena per lo
dit don Pedro de Oliver, president de ella, y estada donada a mi, dit secretari y scribà major de
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dit General, la resolució de dita molt il·lustre
Divuytena, la qual consisteix en què, per los
motius en dita súplica expressats, resol y delibera la present Divuytena // 483v // és convenient
gaste lo dit bras militar las segonas mil lliuras.
La qual resolució, per mi, dit secretari y scrivà
major del General, acentat y cubert com és dit,
és estada publicada.
En aquest mateix dia, entre sis y set horas de la
tarda, havent-se antes ajuntat en casa de la ciutat las personas anomenadas, tant per la
excel·lentíssima ciutat com per lo molt il·lustríssim y fidelíssim bras militar, y havent enviat un
recado per medi de un verguer de la ciutat a las
personas anomenadas per sas senyorias, per a saber si estaban a punt, se’n vingueren en la present casa de la Diputació per continuar la conferència, per haver tingut als XV del corrent en
la casa de la Ciutat, a hont se principià, y per haver-la demanada sas senyorias a la excel·lentíssima Ciutat las personas anomenadas per part de
la dita excel·lentíssima ciutat y dit molt il·lustre
y fidelíssim bras militar, fent un cos. Eran anomenadas per dita ciutat lo senyor don Francesch
Nicolau de Sanjoan, Joan Llinàs y Pau de Dalmases. Las anomenadas per part del bras militar
eran los senyors Joseph Terré y Marquet, donsell, don Joseph Terré y Granollachs, qui no ha
vingut per estar malalt y don Grau de Paguera,
anaren per los carrers // 484r // des de casa de la
ciutat fins a la present casa en esta forma: ab un
verguer de la ciutat devant, sis lacayos, que per
ser de nits aportaven quiscun atxa, de dos en
dos, ço és, a la mà esquerra de dit sant Joan dit
Tarré y Marquet a la esquerra de dit Llinàs dit
don Garau de Paguera, y al mig de ells dos dit
Lladó, las quals personas anomenadas per dita
ciutat y bras militar, fent com los foren rebuts al
cap de la escala de la present casa per differents
officials de ella y després a la porta del terraplè
més sercana a la capella. Y de part de dins estavan aguardant las tres personas anomenadas per
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, a hont, després de haver-se fetas las degudas cortesias, se posaren quiscun dels de la
ciutat y bras militar a la mà dreta dels anomenats per part de sas senyorias. Y en esta forma,
ço és, dit don Francesch Nicolau de Sanjoan a
mà dreta del senyor doctor Joseph Romaguera,
canonge de Barcelona, Joseph Terré y Marquet
a mà dreta del senyor don Francisco de Sans y
Puig, dit Joan Llinàs, don Grau de Paguera y
Pau Lladó, tots tres a mà dreta del senyor doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, y axís anaren per lo terraplè de la present
casa fins ala primera porta de la sala del consistori que hix al surtidor més endins. Y en dita
sala del consistori se acentaren ab dos fileras de
cadiras de vaqueta de moscòvia, en una de las

quals ý havia sis cadiras, y en las altras sols tres,
és a saber: // Sant Joan, Tarré y Maquet,
Llinàs, Pagès y Lladó, personas anomenadas per
dita ciutat y bras militar; a la part de las finestras
que miran al carrer de sant Honorat, estant de
espatllas a ditas finestras, estant assentats interpoladament, ço és, primer un de casa la Ciutat,
y després un del bras militar, y aixís consecutivament; y las tres personas de la present casa a la
esquerra a la part de las portas que donan al surtidor més endins de a hont eran entrats, ço és,
primer lo ecclessiàstich, després lo militar, y últimament lo real. Està també de espatllas a ditas
portas. Y se posà la tauleta xica ab los tinters escriptori y campaneta, tot de plata, devant la taula gran que està sota lo doser entremig del president de las personas de la ciutat y del de la
Diputació, tenint aquell llevant de si la campaneta, tinters y lo referit. Y lo molt il·lustre consistori dels diputats hisqué a la sala intermèdia
entre la del consistori y la dels reys, y dexaren
estar las sis cadiras de vellut carmesí que acostuman acentar-se sas senyorias dins la sala del consistori, no obstant que en aquellas ni sota del
docer no s·i acentà ningú de la conferència. En
esta conferència, per part dels anomenats per sas
senyorias, és estat dit // 485r // als demés que lo
paper de reparos que·s troba cusit y insertat en
lo present dietari, en jornada de ahir, era estat
per ells respost a sas senyorias, y estos los havian
incinuat tornassen resposta dient que en orde al
gastar sas senyorias las pecunias de la Generalitat no podian fer·o sino en los casos previnguts
en las constitucions y capítols de Cort, y que en
estas ho deurian fer. Y que en quant al donar
poder igual a las personas per sa part anomenadas, si y conforme lo havia atribuhit la excel·lentíssima ciutat a sas suas, no·u podian fer sas senyorias, com constava del vot fet per los nobles
y magnífichs assessors y advocat fiscal del General, ab qui havian consultat esta dependència. A
tot lo que, han dit los anomenats per part de la
excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos, que ho premeditarian y ho reportarian a sos respective comuns. Y
acabada dita conferència se disgregaren y se’n
tornaren los senyors anomenats per la dita ciutat y bras militar, fent un cos. Y són estats complimentats al tornar-se’n, axís com al venir, y
des del cap de la escala de la present casa fins a
casa de la ciutat anaren ab la mateixa graduació
que havian vingut. Y per quant era de nits, sis
personas ab atxas de la present casa, anant devant dels qui aportaven las suas pròpias, los
acompanyaren des de dita sala del consistori fins
a casa de la ciutat. Y se nota que lo tractament
que·s // 485v // dona entre si los senyors de la
conferència és de sa excel·lència, y lo mateix feren quan se’n tingué altra vegada. Y després tres
personas anomenadas per sas senyorias han fet
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relació al consistori de tot lo que se havia tractat
y platicat en dita conferència, y immediatament
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari lo sobredit vot, lo qual és assí cusit y
signat de número CCLXXXXI y del thenor següent:
Segueix-se dit vot.
Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori del senyors deputats y ohidors de
comptes del General de Catalunya, en orde del
que poden y deuhen obrar acerca del paper donat per la il·lustríssima conferència que se ha format de personas anomenadas per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori, excel·lentíssima ciutat
de Barcelona y molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos ab dita ciutat, lo qual paper és
del thenor següent: «Primo, se regoneix fassa en
lo poder que lo il·lustríssim y fidelíssim consistori diga que gastarà lo que sia menester per las
matèrias que·s tractaran en la excel·lentíssima
conferència y per lo que·s resoldrà. Secundo,
que·s done lo poder com lo de la excel·lentíssima ciutat que diu las quals conferèncias sien duradoras fins y a tant sien terminadas las dificultats que de present occorren y que // 486r // per
avant occorreran en lo tocant, etcètera. Tèrcio,
donant y atribuhint a las ditas personas per part
de la ciutat, en orde a dit fet suplicat y proposat y
qualsevols dependents y emergents de aquell
poder y facultat de premeditar, tractar y discórrer lo que més aparega ésser de utilitat y conveniencia y lo que premeditaran, tractaran y acordaran en ditas conferèncias ho reporte quiscú a
sos respective comuns, per a que los principals
de ells respective ó posen per si en execució y no
per interposadas personas. Vist lo dit paper y demés se ha pogut véurer ab la pervissió del temps.
En quant al primer capítol dels tres als quals
vostra excel·lència a reduhir-se dit paper, attès
ab la disposició del capítol II del redrés de MDXLIX, confirmat ab lo DCII y XXXXVII del nou
redrés de MDCCII, y ab altres capítols y constitucions se troba limitada y explicada la facultat y
casos en que se poden y deuhen gastar las pecunias de la Generalitat, són de vot y parer que lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori pot offerir
gastar las pecúnias de la Generalitat per los effectes y casos en que per capítols y actes de Cort
ja està previngut que pot y deu gastar-los, que
són per defensa de las Generalitats, drets y llibertats de la terra y per lo reparo de las contrafaccions y estebilitat de las generals constitucions y privilegis del present Principat, segons
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
485v i 486r del trienni 1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

dits capítols y constitucions. En quant al segon,
en suposició de que sien legítimament comensades las //486v // conferèncias són de sentir que
resideix en lo prudencial arbitre del consistori
continuar-las, y que duren per lo temps que serà
menester y convidrà acerca del que en la suposició predita no se offereix als infrascrits altra cosa
que això. En quant, emperó, al tercer y últim
capítol, sia que ell, segons apar enclou, que lo
dit molt il·lustre y fidelíssim consistori dega donar personas anomenadas per sa part y poder,
sens report o participació del que se retractarà,
o per millor dir lo parer decissiu y no sols consultiu. Attès que en consemblants casos no se ha
donat tal part per dir-se que no és permès al dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori lo subdelega
a cométrer la facultat de fer las deliberacions
consistorials, perquè altrament seria alterar la
forma de ellas que prescriu lo capítol LVII del
dit redrés de MDLXXXXIX, al que se ajusta lo cas
del capítol XXX del nou redrés de MDCCII, lo
qual també se veu a notório no ésser delegable
conferència ni altre congrés que és senyalat per
dit capítol XXX. Per ço y altrament, los infrascrits són de sentir que no té lloch que lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori no puga ni dega
transferir absolutament y sens resport lo poder y
en càrrech que per rahó de son offici comés per
la cort // 487r // general. Y axís ho senten en
Barcelona y desembre XVI de MDCCII. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor
subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis advocatus.»
Diumenge, a XVII de desembre, MDCCII. En
aquest dia, lo síndich de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, essent estat en casa de la Deputació y no havent trobat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias ajuntat y
congregat després, de orde de sas senyorias,
anomenadas per la excel·lentíssima ciutat y molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un cos per
la conferència que llargament se troba expressada en lo present Dietari en los dias XV y XVI del
present mes, se ha conferit a las onse horas del
matí en casa del il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich a qui ha dit que en consideració de no poder comunicar y tribuhir lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori igual poder a las
personas per sa part anomenadas que lo que ells
tenian, havian resolt tenir dita conferència la
ciutat y bras militar, de forma que apressant
com appressava tant lo negoci y sa magestat,
Déu lo guarde, se esperava luego en esta ciutat,
ja est matí se ajuntavan. Y per dit senyor deputat
ecclessiàstich és estat respost que sentia molt lo
consistori no poder·o fer, que altrament ho farien ab molt de gust, que // 487v // ab molt viu
sentiment de no poder·o arbitrar.
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En aquest mateix dia, a la tarda, és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, no obstant ser festa de precepta, y per
lo negoci dalt expressat.Y han ordenat sas senyorias als verguers de la present casa conviden
per demà de matí a las deu horas a la molt il·lustre Divuytena dels tres estaments y de las personas que en lo dia de demà se trobaran continuadas en lo present dietari.
Dilluns, a XVIII de desembre, MDCCII. En aquest
dia, a las deu horas del matí, se ha ajuntat una
molt il·lustre Divuytena de personas dels tres
estaments. Y són, per lo estament ecclessiàstich,
los senyors: doctor Rafael de Pinyana y Galvany,
hospitaler, paborde y canonge de la Santa Iglésia de Tortosa, lo qual no ha acistit per quant se
troba absent de la present ciutat per a cumplimentar al rey, nostre senyor, que Déu guarde,
per part de sas senyorias, en la vila de Figueras;
don Andreu de Foix, ardiaca y canonge de Barcelona, // 488r // doctor Joseph de Ciurana, canonge de Gerona, doctor Joseph Romaguera,
don Joseph de Amigant, canonges de Barcelona, fra Anton de Padallàs y Casamitjana, almoyner de Ripoll. Per lo estament militar, los senyors: don Lluýs de Valencià, don Francisco de
Sans y Puig, don Lluís Soler y de Paguera, don
Bernat Gaver y de Fluvià, don Pedro de Cardona, Joseph de Solà y Guardiola, donsell. Per lo
estament real, los senyors, Joseph Catà y Bertran, doctor Onofre Monsalvo, doctor micer
Salvador Móra y Bosser, doctor micer Salvador
Massanes de Ribera, doctor micer Esteve Serré
y Vileta, Magí Barrera, tots sis ciutedans honrats de Barcelona.
A la qual molt il·lustre Divuytena de personas,
absents dits Massanes y Serra y Vileta y Magí
Barrera, després de haver-se observat lo mateix
serimonial en tot y per tot que se observà ab la
primera ajuntada, als nou del present y corrent
mes, se’ls ha donat per proposició, per lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, en
veu de sos companys, absent lo //488v // il·lustre
y fidelíssim senyor diputat militar en lo consistori, lo recado que lo dia de ahir lo síndich de la
present excel·lentíssima ciutat ha reportat al dit
il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, y tot lo demés que és de véurer en lo present dietari des de onse del mes fins lo dia present, acerca la matèria de la qual se ha tingut
conferència y sobre los dependents y emergents
de ella. E la dita molt il·lustre Divuytena la dita
proposició ha aconsellat que lo dit fet proposat
sia comès a sis personas de la present Divuytena,
és a saber, de cada bras elegidoras per sas senyorias, per que tingan facultat de continuar en
premeditar y discórrer lo sobredit fet si y en la
mateixa conformitat y poder que dita Divuyte-

na que·s tingué als nou del present y corrent
mes fonch consedit, y ab report a la present Divuytena de tot allò que resoldran convenir déurer-se fer. Que sia fet quan antes una embaxada
als senyors consellers de la present ciutat per
què sien servits ajuntar lo Consell de Cent ab la
major brevedat possible. Y que allí sia reportada
una embaxada en escrits, la qual sia formada y
disposada per dita Sisena, conferint tot lo succehit en est negoci.
Y encontinent, sas senyorias han passat a nomenar sis personas, ço és, dos de cada estament,
// 489r // per la sobradita dependència y commissió. Y són los dits senyors don Rafel de Piñana y Galvany, doctor Joseph Romaguera, don
Francisco Sans y Puig, don Lluís Soler, doctor
Onofre Monsalvo y doctor micer Esteve Serra y
Vileta, estos dos últims ciutedans honrats de
Barcelona.
En aquest mateix dia, y a una hora del migdia,
sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar de consistori, en execució
del aconsellat lo dia present per dita molt il·lustre Divuytena, han enviat una embaxada, havent-se obtinguda hora per medi de un verguer,
per los senyors don Francisco de Sans y Puig y
doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de
Barcelona, als excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, consistint en què estimaria lo consistori fossen servits ajuntar lo Consell de Cent quant antes, per quant se·ls offeria
comunicar a dit Consell certa dependència. Al
que han dit ho farian demà de matí, conforme
ne han fet relació, tornats que són estats en consistori dits de Sans y Monsalvo.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
han extremunciat al il·lustre y fidelíssim senyor
diputat militar don Pedro de Magarola y Lupiá,
per haver-se ferit, havent perdut tots los sentits.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias,
absent lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar en consistori per indisposició, a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari una real carta, la data de la
qual // 489v // és en Figueras, als XVI del present
y corrent mes, escrita a sas senyorias, en y ab la
qual és servit insinuar lo molt ésser de son agrado lo haver-lo complimentat lo doctor Rafel de
Viñana y Galvany, hospitaler, paborde y canonge de la Santa Iglésia de Tortosa, don Pedro de
Planella y Dusay, baró de Granera, y Gerònim
Mascaró y Llussàs, confessant-li lo regosijo ab
que queden sas senyorias per son felís arribo a
est Principat. Com més llargament de dita carta
és de véurer, que és assí cusida y signada de número LXXXXVII y del thenor següent.
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Segueix-se dita real carta.
«El rey.
Diputados.
Pora medio del doctor Raphael de Piñana y Galbany, canónigo de la Santa Iglesia de Tortosa,
don Pedro Planella y Dusay, barón de Granera, y
Gerónimo Mascaró y Llusá, he recivido vuestra
carta en que manifestáis el regosijo con que dáys
por feliz arribo a esse Principado. Y haviendo sido
muy de mi real agrado las expresiones que hacéis
en continuar de vuestro amor y celo que profesáis,
estará siempre mi real ánimo presto a favoresceros
en quanto se oferesca como merecen tan fieles vassallos. // 490r // De Figueras, a XVI de diziembre
de MDCCII. Yo, el rey.
Antonio de Ubilla y Medina.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo present dietari una declaració de dubte lo dia present feta per sas senyorias junt ab los
assessors y advocat fiscal del General, y ab la qual
sobre lo capítol XXXIII del volum de las últimas
constitucions y Corts celebradas és estat declarat
que las paraulas per cada partit de la ordinació
LXVII, publicada en lo corrent trienni, se entenen per cada partit de pessa o tros hara sia la roba
o mercaderia de una mateixa o bé de difarent espécie, devent-se una pena per cada partit, encara
que sien diferents en una mateixa espécia de robas. Y que si fos cas que los partits de roba de
que·s tracta no fosen de persona o personas que
tenen obligació de portar y posar en manifest las
robas o mercaderias, sí de altres qualsevols, que
los fraus sien trobats en casa propria o en altre. Y
tenint-se les robas vendibles per negociar, a més
que lo amo ultra del comís cauria en consemblant
pena, ço és, pagadora no sols per cada espécie de
robas o mercaderias sino una per quiscun partit
en sigular de pessa, etcètera, serian estats trobats,
hauràa estat incidit en la de cent lliuras a més de
ditas penas. Com més llargament de dita declaració de dupte és de véurer, que·s assí cusida y signada de //490v // número CCLXXXXIII.
En aquest mateix dia, a la tarda, se han ajuntat
las sis personas per sas senyorias anomenadas y
de la sobredita molt il·lustre Divuytena per a
formar la embaxada que aquella ha aconsellat se
fesen en lo savi Consell de Cent.
Dimars, a XVIIII de desembre, MDCCII. En
aquest dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
489v i 490r del trienni 1701-1704.
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militar no ha vingut, per ocasió de haver-se ferit
en lo dia de ahir, com apar en lo present dietari.

qual embaxada en escrits és estada formada per
los senyors de la sobradita Sisena.

En aquest mateix dia, al matí y tarde, se és ajuntada en la present casa la Sisena de personas dels
tres estaments per acabar de formar la embaxada que se ha de aportar en lo savi Consell de
Cent, segons lo aconsellat per la molt il·lustre
Divuytena de personas dels tres estaments y per
aquell negoci que llargament se troba expressat
en lo present dietari lo dia de ahir. Y és la mateixa Sisena que per sas senyorias fou anomenada
en lo dia de ahir, com és de véurer en lo present
dietari.

Y acerca lo fet per la qual fonch per sas senyorias, als onse del present y corrent mes, demanada a la excel·lentíssima ciutat conferència y tot
lo succehit en ella des de dit dia onse fins lo dia
present, com tot és més llargament de véurer en
lo present Dietari en sas respective jornadas. En
y ab la qual embaxada se diu y insinua a dita excel·lentíssima ciutat sia de son agrado lo permétrer concórrer en dita conferència las personas
per sas senyorias anomenadas, ab lo poder
que·ls té atribuït, no podent-se dar de altre, o
bé donada aquella providència que aparéxer ser
més útil y convenient a la autoritat pública y
que assegure la conservació de las real constitucions, etcètera.

En aquest mateix dia, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat militar per sa desgana
dalt dita, constituhit personalment en lo molt
il·lustre y fidelíssima // 491r // consistori de sas
senyorias Onofre Cerdà, notari causídich de la
present ciutat, com a procurador junt ab altres y
a sola del magnífich Francisco Burriach, doctor
en drets, en Barcelona populat, com a obtenint
lo offici de alcayt del Palau Real de la present
ciutat de Barcelona, consta de sa procura en poder de Mariano Ros, notari públich real col·legiat, als V del més de maig, MDCXLIX, la qual és
assí cusida y signada de número CCLXXXXIIII,
en dit nom, ha renunciat en mà y poder de sas
senyorias lo dit offici de alcayt del Palau Real a
favor y en cap del doctor Francisco Rossell, prevere y beneficiat de la iglésia parrochial de Sant
Pere de las Puellas de la dita present ciutat, suplicant sien servits admètrer-li dita renunciació,
attès dit offici és altre dels antichs vendibles y
que poden alienar-se. E sas senyorias han admès
la dita renunciació si et in quantum, etcètera,
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès,
y constant-los ésser dels officis verdaderament
vendibles, si y conforme està disposat ab lo capítol LIIII del nou redrés. Essent presents per testimonis Fèlix Bassa, estudiant, y Jacinto Morató, verguer de dit consistori.

Al que és estat respost per lo excel·lentíssim consistori dels senyors concellers ho proposariaa
// 492r // a dit savi Consell de Cent, segons relació ne han fet a sas senyorias, tornats que són estats en consistori dits de Sans y Monsalvo. Y encontinent han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y scrivà major de dit General, cusís y incertàs en lo present dietari dita embaxada, la qual
és assí cusida y signada de número CCCLV.

En aquest mateix dia sas senyorias, absent lo
il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar per lo
dalt dit, inseguint lo aconsellat per la molt
il·lustre Divuytena dels tres estaments lo dia de
ahir, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, han enviat una embaxada // 491v // en
escrits al savi Consell de Cent a las set horas de
la tarda per no haver-se congregat lo dia present
a la matinada los excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, com havian offert a sas
senyorias lo dia de ahir fer-ho per medi dels senyors don Francisco Sans y Puig y doctor Onofre Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona. La

Dimecres, a XX de desembre, MDCCII. En aquest
dia, a las deu horas del matí, los nobles don Joseph de Amigant y don Francisco de Magarola
en consistori han aportat un recado per part del
noble don Vicens de Magarola y Escallar, fill del
il·lustre y fidelíssim senyor don Pedro de Magarola y Lupià, deputat militar, a qui durant sa
desgana se havia enviat tots los dies un verguer
per a saber, de part de sas senyorias, cóm ho
passava. Y que suplicava a sas senyorias fossen
servits se fessen esta ocasió lo que en semblants
se és estilat fer. Y és estat respost per lo il·lustre y
fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich en veu de
sos companys lo mateix que·s troba descrit en lo
present dietari als VI de agost del present any
per ocasió de la mort del il·lustre y fidelíssim senyor ohidor militar, sols ab esta diferència: que
demà divendres y dissapte primer vinent seran
los dies en los quals se celebraran tantas missas
baxas com se podran per // 492v // sufragi de la
ànima del senyor deputat militar en la capella
petita de la present casa, y que las portas de la
present casa sols fins al migdia hayan estadas
tancadas, estant obertas las portalletas, per quan
en dita hera se ha hagut de principiar la celebració dels tres dies de alimàrias per la vinguda del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, en la present ciutat lo dia de avuy.

a. a continuació una súplica i una procura transcrita a
l’Apèndix 1, pàgs. 1536-1538.

a. a continuació una embaixada transcrit a l’Apèndix 1,
pàg. 1538.
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En aquest mateix dia, entre dotse y onse horas
de la matinada, los senyors doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler y paborde y canonge
de la Santa Iglésia de Tortosa, per lo estament
ecclessiàstic, y don Pedro de Planella y Dusay,
baró de Granera, per lo estament militar, y
Gerònim Mascaró y Llusàs, ciutedà honrat de
Barcelona, per lo estament real, havent obtinguda hora, qui partiren-se als XI del present y
corrent mes per la ralla del present Principat,
per la part del Empurdà, en nom de sas senyorias, per donar la benvinguda a la real magestat
del rey don Felip Quart de Aragó, compte de
Barcelona, etcètera, y besar-li sa real mà en nom
del Principat per ocasió de sa real vinguda de
Itàlia a est Principat. Y encontinent són vinguts
en la present casa de la Diputació ý han fet relació al molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas
senyorias de la felicitació, // 493r // consistint en
què dissapte pròxim passat, entre las sinch y sis
horas de la tarda, havent arribat sa magestat en
la vila de Figueras, lo havian cumplimentat y besat sa real mà, lo que havian procurat executar
ab aquella major ostentació y lluhiment que los
era estat possible, si y conforme contenia un paper, lo qual posavan en mà de sas senyorias, assigurant-los que per ser del molt il·lustre y fidelíssim consistori ne havia fet particular aprecio sa
magestat y ho havia demostrat ab moltas circunstàncias, y en particular ab la resposta los havia fet en dita funció, dient-los estimava mucho
al consistorio la embaxada y el favor le hazía. Y
són estats acompanyats des del cap de la escala
fins al consistori per los officials de la present
casa, y així mateix al tornar-se’n, fins al dit cap
de la escala. Y han estat acentats en consistori ab
tres cadiras de vaqueta de moscòvia que estavan
posadas a la gotera de la part dreta del dosser. Y
dita relació la han feta públicament, ohint-la
tots los que han volgut. Y per dit consistori són
estadas donadas als referits las gràcias del garbós
desempenyo ab que han sabut lucir en est lance
al present Principat. Y immediadament han ordenat sas senyorias a mi, secretari i scrivà major
del General, cusís y continuàs en lo present dietari lo dit paper, lo qual és assí cusit, y signat de
número CCXLVI y del thenor següent.
Segueix-se dit paper.
493v

«Senyor.
Logrant38 Cathalunya segona vegada la felís fortuna de véurer-se llustrada y condecorada y afavorida ab la presència de la real y augusta persona de vostra magestat, celebra gustosíssim y ab
particular júbilo esta tant gran dicha. Lo consis38. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
492v i 493r del trienni 1701-1704.
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tori de deputats y ohidors de comptes la representa, posant-se ab tot moment als reals peus de
vostra magestat per medi de esta humil y obsequiosíssima embaxada dels tres brassos, ecclessiàstich, militar y real, manifestant en ella tota
aquella major expressió possible y imcomparable alegria que cap a tot aquest Principat y a tots
los naturals per lo felís y desitjat arribo de vostra
magestat a ell, que ne renaixen y tributan afectes y repetidas gràcias a vostra magestat, donant-se las enorabonas per tan gran y singular
fet, repetint-se aquellas al mateix temps per la
afortunada y felís campanya que en la Itàlia ha
lograt vostra magestat, ab la acistència de sa real
persona en tantas victòrias conseguidas contra
los enemichs, en gran terror de aquells. Acció,
senyor, tant eròica, que sols las grans y rellavans
prendas de vostra magestat, ab lo bellicós y carinyo execiu que té a sos fidelíssims vassalls, podria executar-la. Y ha de restar ésta perpètuament vinculada y esculpida en los cors de tots
los lleals vassalls // 494r // de vostra magestat, y
molt particular en los de la fidelitat catalana, per
lo amor tan gran que tenen y professan tenir a
vostra magestat com a son pare, rey y senyor natural. Motius tots estos y altres, senyor, que precisan al consistori, cumplint a sa innata fidelitat,
a no poder faltar al degut e indispensable obsequi de offerir y posar a los reals plantans de vostra magestat a tot aquest son Principat y a tots
sos naturals en llurs vidas y haziendas per tot lo
que sia del major real servey y agrado de vostra
magestat, de qui espera lo consistori novas gràcias y mercès en continuació de las que té ja rebudas de la real magnanimitat de vostra magestat. Y si estas mal porrompidas veus han faltat en
no saber ben manifestar lo amor que resideix en
lo més íntim dels cors de la fidelitat cathalana,
no és falta de son gran carinyo, si de ma poca
explicació, y lo expressarà millor esta carta de
crehensa del consistori que posam en las reals
mans de vostra magestat.»
En aquest mateix dia, a las dotse horas del migdia, los senyors Joseph Nuri de Lana y de Cànser, donsell, y Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà, de part de sas senyorias, són anats a casa
del noble don Vicens de Magarola y Escallar, fill
del quòndam il·lustre y fidelíssim senyor don
Pedro de Magarola y Lupià, deputat militar, ab
cotxe de dos mulas, anant a la portalera un verguer que antes era anat en dita casa a fi de participar-li a dit don Vicens de Magarola com anavan allí, en nom de sas senyorias, per a // 494v //
donar-li lo pèsame per part del molt il·lustríssim
y fidelíssim consistori de la mort de dit diputat
militar, son pare, y company de sas senyorias, y
lo demés que és de véurer en lo present dietari
als VI de agost pròxim passat, se digué y referí
lo gendre del tunch senyor oÿdor militar que
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era mort, sols ab esta diferència: que en quant a
las missas és estat dit a dit don Vicens de Magarola que selebrarian demà divendres y dissapte
primervinent, per quant, per raó de entrar vuy
sa magestat en la present ciutat, y no saber
quant se’n aniria, no podia celebrar-se en ningún de dits tres dies; y que després se seguian
las festivitats de Nadal y altres, que per ser privilegiadas no permetian celebrar-se aniversari. Y
que per comensar-se est migdia las alimàrias per
rahó de dita vinguda, las portas de la present
casa sols havian pogut ser tancadas fins migdia.
Que per part de dit don Vicens de Magarola se
ha dit que per ocasió de dita vinguda de sa magestat se deposaria lo cadàver demà a la nit y lo
dia present, y demà tindria dol, y que per esta
rahó de deposar-lo y de dita vinguda del rey per
dits de Lana y Gallart és estat dit a dit don Vicens que esta tarda a las tres horas y antes de entrar sa magestat ý anirien sas senyorias y es tindria dol acompanyat de part // 495r // dels
officials de la present casa, emperò, sens gramallas de dol y ab cotxes, a ocasió de la entrada
que ha de fer sa magestat a esta ciutat lo dia present a la tarda y no poder·i anar demà de matí,
lo consistori respecte de haver de obsequiar a sa
magestat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, que
Jaumar, fuster de la present ciutat que ha
emprès lo preu fet de las alimàrias que a gastos
de la Generalitat se han de fer per ocasió de la
vinguda del rey a est Principat y ciutat, tingués
entès de com lo dia de vuy, demà y després
demà se havian de fer, respecte que sa magestat
entrarà sens falta en la present ciutat lo dia de
avuy.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
ab cotxes, consistorialment, sens gramallas ni
aportar dol ab sas veneras, acompanyats dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari y scrivà major, racional y síndich del General,
anant sas senyorias ab cotxe de dos mulas, aportant las massas cubertas de vayeta negra y cotas
negras y ab gorras de vellut, y los dits officials ab
altre cotxe de dos mulas després del de sas senyorias, sens anar vestits de dol ni ab gramallas, ab un
alguasil ordinari sens anar vestit de dol devant,
advertint-se que se ha donat a quiscun veguer
per a cubrir sa massa una lana de vayeta negra, y
en esta forma han anat en casa del noble //495v //
don Vicens de Magarola, fill del quòndam senyor don Pedro de Magarola y Lupià, deputat
militar, en la qual habitava dit senyor, situada en
lo carrer de Escudallers de la present ciutat, a tenir lo dol y a donar lo pèsame a dit don Vicens de
Magarola. Y en lo demés se féu esta funcció si y
conforme és de véurer en lo present Dietari a set
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de agost pròxim passat per la mort del tunch
il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, y se adverteix que si lo rey no entràs lo dia present en la
present ciutat se hauria fet a peu com dit dia set
de agost referit, y que si se hagués enterrat dit diputat militar y no deposat se hauria fet esta funció en la mateixa conformitat que és de véurer en
lo dietari del trienni MDCLXXXXV, en jornada de
XX de mars MDCXCVII, ab què no hagués vingut sa
magestat, perquè en est cas tampoc se hauria escusat la funcció.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, ha entrat en la present ciutat la real magestat del rey don Phelip Quart de Aragó,
compte de Barcelona, etcètera, que Déu guarde, tornant de Itàlia y anant a la vila de Madrit,
sa real cort. És entrat a cavall y se ha apeat en
son real palau, que estava situat en la present
ciutat, devant las casas del General y Bolla. Y se
nota que en comensant // 495v // de haver baxat
sa magestat de cavall se ha fet salva real per la
plassa, y que al entrar han tocat totas las campanas, tant de la iglésia catredral com y també totas las demés iglésias de la present ciutat. Y lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori, junt ab los
officials de la present casa y de las ditas casas del
General y Bolla y demés que habitan en la present ciutat, no és axit fora a cavall al besamà de
sa magestat, com ho feu als XXX de setembreMDCCI, sobre estar previnguts sas senyorias y
tots los demés officials per dita funció per haver
manifestat sa magestat anava depressa y no venia ab las prevencions que en aquella ocasió.
En aquest mateix dia, y encontinent de haver
arribat sa magestat, per medi del síndich del General, anant ab cotxe de dos mulas, han enviat
sas senyorias a saber cóm ho passava, y si havia
arribat ab salut, y per a que demanàs hora per a
obsequiar-lo y besar-li sa real mà. Y tornat que
és estat en consistori, ha fet relació a sas senyorias de com sa magestat ho passava molt bé, gràcias a Déu, que havia arribat bo, y que se li havia
donat hora per la funcció del besamà a las onse
horas de la matinada del dia immediatament següent.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
copiàs en lo present dietari quatre vots en escrits
fets acerca la ocurrència del real privilegi de canciller en interim de // 496v // aquest Principat
otorgat per la reyna, nostra senyora, com a governadora general de estos regnes de Espanya
durant la absència del rey en ells, a favor de don
Emanuel de Sanjust y Pagès, prior y canonge de
Tortosa, en orde si se encontrave o no ab ell ab
la constitució quatra «De offici de canciller»,
etcètera, ab los quals donen diferents sentits,

com més llargament en dits vots és de véurer,
los quals són assí cusits y signats de lletras A, B,
C, D y del thenor següent.
Segueix-se dit vot.
«Jesús, María, Joseph, cum divo Georgio.
Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors
de comptes del General del present Principat als
assessors y advocat fiscal del General y consulents aplicats, en virtut de deliberació per sa senyoria fidelíssima presa lo dia VII del mes de octubre proppassat, acerca del que fa y deu fer sa
senyoria fidelíssima en la occurrència del real
privilegi de canciller en lo interim de est Principat, otorgat per la magestat de la reyna nostra
senyora, Déu la guarde, en mà y com a governadora general dels regnes de Espanya que·s troba
ésser durant la absència del rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, a favor del molt reverent don
Emmanuel de Senjust, prior, claustrer y canonge de la santa Iglésia Cathedral de Tortosa, dat
en la vila de Madrit, als XXX de juliol proppassat.
Vista la deliberació. Vist lo dit real privilegi
// 497r // de conseller. Vista la constitució primerament VII, títulada «De offici de canciller,
vicecanciller y regent la Cancellaria y demés
consistorials», col·locadas baix del mateix títol y
altres de nostre dret municipal. Vistos y examinats los autors pràtichs que tractan del offici de
canceller y del disposat en dita constitució quatra. Vistos los llibres dels registres de privilegis
de officials reals recòndits en lo arxiu de la present casa, a hont se troban continuats los privilegis de cancellers. Y finalment, vist y premeditat tot lo que devia aténdrer-se.
Attès que, ab la dita constitució IIII, títol «Dels
officials, canciller, regent la Cancellaria», fou
ordenat e statuhit personalment que quant los
officis de canciller vacaran per mort, remoció o
renunciació o en altra manera, lo senyor rey e
successors seus, dins dos mesos comptadors del
dia de la mort, renunciació o remoció, hagen o
sien tenguts provehir dels dits officis, ço és, del
canceller, a alguna notable persona eclesiàstica
graduada en dret canònich o civil, e del offici de
vicecansiller a altre persona seglar, rector o jurista, solempnes experts en los furs consistorials
e altres leys dels regnes e terres del dit senyor
rey, nadius naturals e domiciliats realment y de
fet ab veritat y sens dispensació del regnes de
Aragó o de València o del principat de Catalunya o dels regnes de Mallorcas, e no en altres,
com literalment se llig axí en dita constitució.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
496v i 497r del trienni 1701-1704.
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Attès que ab ditas paraulas hagen e sien tinguts
procehir dels dits officis se ha y deu enténdrer
provehir en proprietat y no per interim, així per
lo sentir literal propri // 497v // y gramatical de
ditas paraulas com se han de enténdrer en sa
propria notificació. A. Y segons nostre dret municipal se han de compréndrer a la lletra hebrarce et sicuti donant. B. Com també per haver·o
declarat axí la observància que se ha subseguit a
dita constitució y se és seguida sempra fins vuy,
la qual ha donat verdadera y més genuhina intelligència de las paraulas de dita constitució. C.
Massa, «De interpret. statut.» demana que en
los despaigs y privilegis de cansellers fets per los
sereníssims senyors reys, en los casos que se ha
esdevingut vacar lo càrrech y offici per mort, remoció o renunciació, en altre propri modo de
vaccar, se han trobat y reconegut en los registres de la present casa y són estats // 498r // dits
ab las paraules concedimus, commitimus et commendamus, y en los atorgats de esta part de cent
anys se troba la clàusula nostra mera libera espontanea voluntate durante, emperò, en ningun de dits privilegis se han expressat las paraulas interim in interimus. D. Y no sols
regularment y sempre se han elegits y anomenats cancellers en proprietat y no per interim,
però etiam en los casos que era més propri elegir cansellers per interim foren elegits en proprietat, com foren als V de febrer, MDXXXXVI,
per lo excel·lentíssim senyor Joan Fernandes
Manriques Márquez de Aguilar, lloctinent y capità general del present Principat, a favor de
don Guillem Cassador, abat de sant Feliu de
Gerona y canonge de la Santa Iglésia Catredral
de Barcelona y canonge de la Santa Iglésia Catredral de Barcelona, que se trobava vacant per
mort del il·lustríssim y reverendíssim senyor
don Joan de Cardona, bisbe de Barcelona, que
se llitg en lo llibre de Registres de officials reals
de número II; y així mateix als V de janer,
MDLXV, en la elecció feta de canseller per lo excel·lentíssim senyor don Diego Hurtado de
Mendoça y de la Cerda, príncep de Melito,
llochtinent y capità general, a favor del molt reverent en Christo Pare don Fernando de Loazes, archabisba de Tarragona, que també se trobava vacar dit puesto per mort del molt reverent
Mateu Sorribes, que se llig en lo llibre de Privilegis de officials reals de número III. Attès que
lo dit real privilegi concedit per sa magestat a dit
molt reverent don Emmanuel // 498v // de Senjust y Pagès és privilegi de cansiller interino, nomenant-lo cansiller per a que servesca en interim lo puesto offici de canciller, trobant-se en
repetidas clàusulas en aquell las paraulas interim
et interinus. Y així, ab esta provisió, per la real
clemència de sa magestat, no pot restar completa y satisfeta la petició de dita constitució IIII
que establí la provisió en dit càrrech y offici,
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parlant constant que las provisions per interim
per són ad tempus revocables no són pròpias
pensions, ni los officials interinos o per interim
se reputan per propris y vertaders officials no
poden entre estos connumerar-se. E. Y així, fou
declarat per lo real senat, ab real provisió feta
per lo noble don Narcís de Anglasell, als 6 de
juliol, 1696, confinada per lo egregi y noble
Christòfol de Potau, als 3 de octubre del mateix
any, en la causa de Christófol Lladó, ciutedà
honrat de Barcelona, contra del síndich de dita
ciutat, actuari Ramon, Congreg. // 499r // ibi:
«constat in viam iuris officiales in comendam
sive interinos non esse proprie officiales»; més
avant, parlant del real privilegi que prohibeix lo
concurs dels officials reals en los oficis de las casas de dita ciutat y deputació, ibi: «tantum comprehendere illos qui sunt vero et per proprio officiales interquos habentes officia in commendam
interim nos commumerant».
De tal manera que, trobant-se estatuhit y ordenat en la constitució 12, títol «De offici de Governador», que lo assessor del portantveus de
General governador no puga ésser del real consell, y en lo capítol LV, Corts MDXCIX, que en
una matexa sala de la Real Audiència no·y puga
haver dos doctors que sien parents fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat inclusive, ab
tot, lo dit offici de assessor lo pot obtenir en
commenda eo per interim un doctor del Real
Consell, y axí mateix obtenir altre doctor per interim o per incomendam una plaça de ministre
de una de las salas de la Real Audiència, encara
que ab altre dels ministres de aquella sien parents en lo segon grau de consanguinitat o affinitat, sens que las ditas provisions, per interim o
incommendam, se entengan opposar-sa a la dita
constitució XII y capitol LV respective. F.
Y si las provissions interinas o incomendam fosen pròprias y sufficients per poder-se dir satisfet al disposat en dita consitució IIII, títol «De
offici de cansiller», també se deuria dir serian
pròprias y suficients per opposar-se o encontrarse ab dita constitució XII y capítol LV respective.
499v

Attès, més avant, que segons declaracions del
Real Consell los officials interinos no resteran
prohibits de concórrer als officis del General de
Cathalunya y de la present casa, introduhint-se
estas provisions internas en lo puesto, càrrech y
officis de major preheminència y funció del present Principat, podria repetir-se en altres càrrechs y officis de grau igual y de inferior preheminèncias y jurisdicció, y concórrer així uns y
altres en los officis de la present casa, frustrantse per indirecte la privació que directament disposa dels concurs dels officials reals en lo capítol
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XXXVI de las Corts del any MDLXXXXIX, del redrés y del capítol XXI del nou redrés fet en estas
últimas Corts del corrent any MDCCII, com y
també la providència que las Corts Generals
vingueren donar en difarents constitucions, crehant los officials particulars ab desigual número
per cada ministeri, segons judicaren ésser necessaris per lo bon règimen y administració de la
justícia. Puix podrian, per lo medi de interims,
multiplicar-se en un subjecte los officis ni imposant semblants provisions interinas, incompatibilitat ab altres officis en proprietat, per ésser
cert que un sol subjecte pot obtenir un offici en
proprietat y altre per interim o incommandam,
encara que sien dels officis que és incompatible
obtenir-ne dos in titulum. G. //500r // Y segons
disposició de dret se hage y dega repellir tot absurdo y inconvenient en matèria de estatuts, de
tal manera que los estatuts, encara que se restringexen ad evitandum absurdum, encara que
se haguessen de enténdrer a la lletra, entenentse solament segons lo acostumat y observat. H.
Y encara que se haja ponderació encontrari, que
la paraula provehir posada en dita constitució
IIII seria bé y abta per a compréndrer baix son
significat la nominació, postulació, presentació,
elecció, confirmació, institació y col·lació. J.
// 500v // Y que axí compara també la provisió
feta per via de comanda. K. Majorment se attén
que, en dita constitució, després de haver explicat los modos de vecació de dit offici per renunciació, añadeix las paraulas o en altra manera
que diu seria abtes per a compréndrer qualsevol
manera de vacació de dit offici, encara in pròpria y per cessassió del escrit de administració de
canseller y que així correspectivament la paraula
provehida y posada en la mateixa constitució se
hauria de enténdrer també de qualsevol provisió, encara que imprompta y per interim.
Emperó, attès que la qüestió se la encomenda és
pròpria provisió o imprompta, essent contravertida, se troba conciliada ab la diferència si és
commenada per part sua o si és temporal o interina. Ya esta diferència afirman los doctors que
si la commenda y perpètua, se reputa per pròpria provisió, y si és temporal o interina, per impropria. L. Ojeda «De incompatibilit.», benef.
p. 1, cap. 14, n. 30. Y los demés dels doctors
que afirman que baix la paraula provisió s·i
comprèn també la provisió per commendada
temporal o interina // 501r // diuhen que s·i
comprèn lato, ficto et simulato modo y extensive,
y no segons lo sentit literal de la paraula. De tal
manera que ditas provisions interinas no atribuheixen títol. M. Ni tampoch ius in re nec ad
rem. N. Són provisions simulades y dispensacions paliades. O. Y lo provist se diu tant sols dipositari, guarda o detentor. P. Y és constant que

las constitucions de Cathalunya no poden enténdrer-se lato modo et extensive, sino sols literalment segons lo gramatical sentit hebraica,
stricto modo, et absque ulla interpretacione nec
extencione, com se ha dit. Q. Com y també las
paraulas de qualsevol lley o statut deuhen enténdrer-se segons son propi significat y sens
apartar-se de ella la mente o intenció se confereix. S. Y en cas de dupta, deuhen sempre interpretar-se propie naturaliter et non accidentaliter
//501v // civiliter, nec ficte. T. Dita constitució 4
se dignà la magestat del senyor rey, Alfons 4,
per medi de la sereníssima senyora reyna, donya
Maria, sa real consorte y llochtinent general,
constrenyer-se y precisar-se per si y per sos reals
successors, a provisió de lo dit offici de canseller
dins dos mesos del die que vacarie per mort, remoció o renunciació o en altra manera. Se veu
clar de aquí que la provisió de dit offici de canceller, salva sa real clemència, ha de ser per via
de pròpia y vertadera provisió y nominació y no
per nominació de interim o interina, la qual no
constituheix al nomenat y elegit propri y vertader official, com dalt se ha dit, lo que se col·legeix també de la discrecció y distinció ab que
parlà lo sagrat concili tridentino, statuhint la
forma de las provisions dels beneficis curats, disposant que en lo temps de la vacació perquè no
resten deservidas las iglesias, se anomene per
ella un vicari, que vostra excel·lència a ésser un
curat interino, lo acte de la nominació del vicari
lo anomena deputar o constituhir y la elecció
pròpria de rector // 502r // la anomena ab la paraula provehir. U. Y és més clara en nostre cas
esta intelligència, suposant que la mente de sa
magestat y la Cort en dita constitució 4 fonch
que la vacació de dit càrrech y offici de canceller
no pogués dilatar-se a més de dos mesos, dins
dels quals se disposa se hagués de provehir. X.
Lo que no se conseguiria per medi de dita provisió interina o en commenda temporal, puix
esta, segons dret, no induheix plena provisió ni
fa cessar la vacació, de tal manera que si vaca un
benefici, del qual al offici val lo argument et viceversa. Y. Y és provehit per interim o in commendam si lo tal commendatari o interino
//502v // mor no·s diu vacar lo benefici per mort
de aquest, ni cessan las reservas que han tingut
antes lloch, sino que·s diu vacar lo benefici per
prius. Z. Y és també constant que la paraula interim és limitativa de temps intermedi y no fa
cessar la vacació, ans la suposa AA.
Tampoc embraça lo que se ha considerat en
contrari de que las paraulas de dita constitució
4, posades després de haver expressat los modos
de vaccar lo offici per mort, remoció o renunciació, ibi: o en altra manera, comprendrian
qualsevol vacio encara que inpropia, com se ha
referit sobre lo versículo 2. Perquè ditas parau263

las no és precís referir-las a las vacacions pròprias per haver·i molts altres modos de pròprias
vacacions, a més dels expressats en dita constitució, com són per provehir a altre offici o per
las incompatibilitats de dit offici de canceller ab
altre offici promogut. Com axí, commentant
esta // 503r // mateixa constitució, ho entengué
las explica nostre pràctic Mieres. BB.
No obsta lo que encontrari se ha ponderat de la
autoritat del mateix Mieres en lo lloch propcitat, a hont diu que la dita constitució comprèn
també la vacació de dit offici propter longam absenciam. Volent de aquí arguhir que també
compendria la vacació de tantum de facto e impropia, majorment havent-se trobat provisions
de cansiller interino per la absència del molt reverent Mathias Sorribas, conseller principal del
present Principat. Puix és fàcil de aquest reparo
la solta, perquè quant dit Mieres diu que la llarga absència és modo de vacació dels que parlaria
la constitució IIII no ho diu resolutive, si sols
dubitative, y ab la dictio forte. Y després de haver reprobat dit exemple, explicant las paraulas
o en altra manera, diu y expressa son sentir,
aportant lo cas de vacació per promoció a altre
offici imcompatible. Ni fa al cas lo exemplar del
temps del molt reverent canseller Sorribes, que
ab especial privilegio concedit per lo sereníssim
senyor don Phelip, príncep primogènit governador General dels regnes de la Corona de Aragó, datat en la vila de Monçó als VII de desembre, MDXXXXVII, anomenà interino per a que
servís dit offici durant sa absència a don Guillem
// 503v // Cassador, abat de Sant Feliu de Guíxols, als 12 de mars, 1548, que se troban en los
registres de privilegis de officis reals en lo llibre
de número II perquè aleshores, tenint com tenia dit Sorribes lo dit offici en proprietat, no pogué donar-se altre providència que la de un
modo per a que restàs servit dit càrrech y offici
durant la absència del principal canceller. Lo
que no és aplicable al cas present, attès que aleshores vacava en proprietat ni altrament lo càrrec
de cansiller y per ço lo dit exempció no és en
térmens de vacacions de que parla la dita constitució IIII.
Menos fa al cas lo que també se ha considerant en
contrari de que baix la paraula provehir posada
en la regla o estament de Cansellaria vindria també compresa la comanda eciam temporal, segons
alguns doctors y decissions de la Rota. CC.
Perquè la propdita regla octava de la Cansellaria
són molt amples y generals que no poden
admètrer restricció com se llig. De las quals
// 504r // paraulas ni clàusulas se troba en dita
constitució IIII. Y així en ninguna manera és
aplicable.
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Menos rellevan los exemplars de regests interinos que foren elegits y se troban registrats en
los llibres y registres de la present casa. És a saber: lo del magnífich micer Martí Joan Sunyer,
qui fou provehit per lo excel·lentíssim senyor
llochtinent general del offici de regent la Real
Cancellaria, ab privilegi concedit per dit
excel·lentíssim senyor dat en Barcelona, als XII
de desembre, MDXXXII, en lo qual se troba la
clàusula, ibi: «pro nunch et donech ac quoscumque per cesaream et catholicam regiam magestatem aliter fuerit provissum». Qui en virtut
de dit privilegi presta son jurament y homenatge y ohí sentència de excomunicació als XIIII de
dit més y any, com se llig en los registres de Privilegis de officials reals, de número II. Y així
mateix, lo del magnífich micer Pere Arnau
Gort, qui fou provehit del dit offici de regent la
Real Cansellaria, que es trobava vacar per mort
de dit magnífich micer Martí Joan Sunyer, ab
privilegi concedit als VIII de setembre,
MDXXXXVI per lo il·lustríssim y reverendíssim senyor Phederich de Portugal, arcabisbe de Çaragoza, llochtinent general del Principat de Cathalunya, ab la clàusula durant lo beneplècit y
finesa de sa magestat, altrament sia provehit, lo
qual lo mateix dia prestà lo sagrament y omenatge y ohí sentència de excomunicació, com
consta en lo dietari del trienni MDXXXVI en foli
IIII.
504v

Del que se ha pretès ponderar que, essent lo regent de Catalunya subrogat del vicecanceller, y
axí bé comprès en dita constitució IIII, o bé en
la constitució II, dit «De la elecció, nombre y
examen dels doctors de la Real Audiència», en
la qual està disposat que dins tres mesos del dia
de la vacació se haguessen de provehir los llochtinents vacants dels doctors de la Real Audiència, que per consegüent, havent haguts regents
interinos també se havia de dir lo mateix dels
cansellers per que té fàcil la resposta, si se attén
que en dita constitució IIII no se parla del regent, com tampoch en la referida constitució II,
com literalment consta. Y las ponderacions de
que lo regent és subrogat del vicecanceller y
que vostra excel·lència comprès baix lo nom de
doctor de la Real Audiència, són extencions que
no admeten ditas constitucions, puix que no
parlen dels regens la Real Cancellaria, las quals
extensions no tenen lloch en nostres constitucions, per haver-se de enténdrer com està dit
purament a la lletra.
Més avant, encara que en contrari se ha ponderat que la dita constitució 4, títol «De offici de
canceller», parlaria solament de canceller magno de tota la corona del regne de Aragó, y no
del canceller propri del present principat de Cathalunya, volent-ho fundar en lo que alguns
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doctors affirman, a saber, és que lo offici de canceller magno y general de la Corona que se regonexia al temps que·s feu dita constitució fou
després suprès y extinguit // 505r // y tranfundida sa potestat, preheminència y jurisdicció al vicecanceller del Supremo Consell de Aragó, deixant sols un canceller particular en cada regne y
provincia de la Corona. Y que així, no parlant
dita constitució 4 del offici de canceller particular que vuy se regoneix en lo principat de Cathalunya no poria dir-se que dita provisió per
interim és contra del disposat en dita constitució.
Attès, emperò, que los doctors que afirman la
extinció de dit canseller magno interessavan en
la major exaltació de vicecanseller, y altrament
és precís se hagen de enténdrer, en quant al
exercici de la jurisdicció, ab la extenció que la
tenia en aquell temps lo canseller per tots los
regnes de la Corona de Aragó, puix vuy apar la
té reduhida a sols lo principat de Catalunya. Y
ab esta mateixa intelligènsia se deu compéndrer
la diferència que han fet nostres pràtichs de la
cansellaria magnas a las particulars, dient que la
consellaria magna del Supremo de Aragó firma
los despaigs per tots los regnes de la Corona, y
que los particulars o parvas sols firman cada una
per son regne ho Principat particular. EE. Y
ningun de dits doctors affirma que vuy lo offici
de canseller de Catalunya no sie lo mateix que
era antigament y al temps de dita constitució,
ans bé, suposa estar lo mateix // 505v // y que
reté las mateixas preheminèncias y prerrogativas
que tenia ab antiquo, tenint sols limitada la jurisdicció al principat de Cathalunya. Y ab esta
suposició affirman que conserva la preheminència de ésser primer ministres del príncep y son
immediat assessor. FF. Que obté lo primer lloch
després del senyor rey, eciam in sedendo. GG. Y
preceheix a tots los jutges, officials reals y magistrats, eciam al portantveus del General governador del present Principat. HH. Y així mateix, als regens del Supremo Consell de Aragó y
a son vicecanceller. II. Lo que se persuadeix
també del mateix nom de vicecanceller y son
propri significat, que té relació y subordinació a
un canceller com a superior en dignitat y magistrat. Y no havent-hi en lo Consell Supremo de
Aragó // 506r // ni en part alguna de la Corona
canceller algú en proprietat, sino sols lo de est
Principat, forçosament ha de tenir a aquest relació y subhordinació lo dit offici de vicecanceller.
Y se troba lo sobredit confirmat y observat en
las sentèncias de greuges de las Corts de Monsó
del any 1525, y en las del any 1537, y altres, en
las quals concorregueren lo vicecanceller del
Supremo y lo canceller de Catalunya. Y en dits
greuges precehí lo canseller al vicecanseller. Y
així mateix firmà en primer lloch dit canseller de

Catalunya y després de ell lo vicecanceller, com
en ditas sentèncias de dits greuges se conté.
Attès, que lo dit offici de canceller de la Corona
de Aragó tingué son primer origen en lo present principat de Catalunya, tenint en ell los sereníssims senyors reys de Aragó sa real casa, y se
li comunicà la jurisdicció en las ordinacions de
la casa real. KK. Y se ha averigüat ab las mateixas
ordinacions de la casa real que·s troban recondidas en lo arxius de la present casa en lo procés
familiar de las Corts celebradas en Monçó per lo
sereníssim senyor rey don Joan, en lo any 1388.
Y refereix la singular del canseller Ferrer observat. Y des del temps que se feren ditas ordinacions de la casa real fins a que se eregí lo Consell
Supremo de Aragó tingué dit canceller ampla
potestat y jurisdicció en tots los regnes de esta
corona, com resulta dels autors catalans sobrecitats. Y quant se formà lo //506v // dit Supremo
Consell de Aragó se repartiren los officials de
dita cansellaria antiga entre la Cansellaria que
quedava existent en Catalunya y la nova Cancellaria universal de la Corona que se erigia per dit
Consell Supremo de Aragó, portant-se’n per a
la nova formació de est vicecansiller lo prothonotari y part dels escrivans de manament y de
registre y demés officials necessaris, y deixant en
la Cancellaria que quedava en Cathalunya lo
mateix canceller que·s trobava aleshoras, y son
offici un llochtinent de prothonotari y part dels
escribans de manament y de registre y demés
officials necessaris. LL. De tal manera que, segons la constitució 2, títol «Del archiu real»,
confirmada ab la constitució 14 de las últimas
corts del corrent any 1702, se deuhen reportar
en lo arxiu real de la present ciutat, de deu en
deu anys, los registres així itinerum diversorum
com altres de la Corona de Aragó. De a hont
demana que la Cancellaria de Cathalunya és
propia y verdadera Cancellaria, adjudicant-se en
ella y en sa Real Audiència, en nom del rey, nostre senyor, y usant del real sello. MM. // 507r //
Y que lo consell y Audiència Real de Catalunya
goza de las preheminèncias de Supremo. Habent de finir en ella las causas y litigis sens poder
admètrer-se appellació de esta Real Audiència
ni a altre algú. NN. Prerrogativas que ningú altres dels consells y audièncias de la Corona de
Aragó las goza. Y que totas persuadeixen ésser
vuy la Cancellaria de Cathalunya, la mateixa que
era antigament, y lo offici de cansiller éser lo
mateix que era al temps que fou feta y establerta
dita constitució 4, títol «Del offici de canceller y
vicecansiller». Puix los nostres doctors donan lo
origen del nostre canciller per drets de la pàtria,
és a saber, per las constitucions del títol «Del offici de canseller» y per la constitució IIII de dit
títol, de manera que la nominació de canseller
se fa en virtut de la dita constitució IIII. OO. Ni
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se ha trobat lo supremo de dit offici de canseller
després de la formació del Supremo de Aragó,
de tal manera que si fos estat supprès precisament se haurà de haver feta de nou nova constitució, en que se hagué creat dit offici de canseller de Catalunya, per ser de jurisdicció
ordinària. Altrament fora y se reputaria per nou
official no creat per nostres constitucions.
Attès, més avant, que tractant nostres pràctichs
catalans diferents dubtes y preguntes sobre del
dit offici de canseller de Catalunya, ço és, quí
deu elegir-lo, dins quant temps deu provehirse, en què personas y si deu ser graduat //507v //
en dret civil o canònich, tots resolen estas qüestions inseguint lo disposat en dita constitució 4.
PP. Y per consegüent, resta sens dubte algú que
lo dit offici de canceller que vuy se troba en Cathalunya ve comprès baix la disposició de dita
constitució 4. Y així ho comprengué lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del present Principat quant ab carta de 3 de abril, 1621, que·s
troba y se llitg en lo registre 1 de cartas, trienni
1620, a foli 472 ad 474 inclusive, escrigué a
don Ramon Calders y de Ferran, embaixador
del General de Cathalunya, en la cort de sa magestat, que suplicàs a sa magestat se dignàs provehir, en virtut de dita constitució 4, lo offici de
canceller de Cathalunya que·s trobava vacant
per lo spay de més de dos mesos, a effecte de
que se observàs dita constitució.
Sens que puga embaucar està constituït lo que
se ha ponderat en contrari, ço és, que si dit offici de canceller vingués comprès baix la disposició de dita constitució, se podria seguir lo notable inconvenient de ésser provehit // 508r // en
dit offici qualsevol dels naturals dels regnes de
Aragó, València o Mallorca, per disposar-se axí
ab dita constitució, tant del offici de cansiller
com de vicecansiller, en la final clàusula, ibi:
«nadius, naturals e domiciliats realment y de fet,
ab veritat e sens dispensació dels regnes de Aragó, o de València o del principat de Catalunya o
del regne de Mallorcas». Perquè se satisfà a est
dubte ab dos principals rahons, la una és que
ben ponderat lo thenor de dita constitució, la
dita clàusula ‘nadius, naturals, etcètera’, no se
refereix al canseller del qual ja al Principat havia
parlat y disposat perfectament, sino sols al vicecanceller de que és la disposició inmediata. Ibi:
«Y del offici de vicecanceller a altra persona
seglà, doctor o jurista, solemnes experts en los
furs, constitucions e altres lleys dels regnes e terras del dit senyor rey, naturals nadius», etcètera. De a hont se veu que ditas paraulas ‘solemnes experts natius’, etcètera, sols refereixen al
vicecanseller, majorment si se attén que en la
clàusula doctor o jurista solemnes no·s troba
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ningun punt, coma ni altre senyal de divisió, sobre trobar-se’n en totas las demés parts de dita
constitució, a hont y necessari, la qual interpretació o intelligència ha declarat axí la observansa
subseguida de haver-se sempre provehit la Cansellaria o persona natural del present principat
de Catalunya, ab la qual observansa se hase estat
per ésser la més segura interpretació // 508v // y
la que dona més verdadera declaració a la lley.
QQ.
La segona rahó ab que se satisfà a dit dubte és
que tots los auctors pràctichs que han parlat de
dita constitució 4 y dels dits officis de canceller,
y vicecanceller, afirman que lo vicecanceller de
la Corona de Aragó pot ésser natural, nadiu y
domiciliat de qualsevol dels regnes de Aragó,
València, Catalunya o Mallorca, segons lo thenor de dita constitució 4. Emperò, que lo canceller de Cathalunya ha de ésser precisament
natural de est Principat. RR.
Finalment, estant en térmens de que la dita
constitució 4 parlàs del canceller magno, és innegable que també parlaria y compendria dita
constitució 4 los cancellers parvos que alguns
doctors han volgut dir serian los de Aragó, de
València o de Catalunya, reputant-los per cansellers particulars de dits regnes y Principat respective // 509r // Perquè, attentament mirada
dita constitució 4, se veu comprèn qualsevols
officis de canseller que se trobarian vacar en virtut de aquellas paraulas, ibi: «los officis de canseller», y no sols se entengué parlar ab dita
constitució dels cansellers que en temps de dita
constitució se podrian trobar, sino també dels
demés consellers que en avant serian, com apar
de las paraulas, ibi: «ordenam e statuhim perpetualment que quant que quant» etcètera. Las
quals induheixen perpetuitat de la naturalesa y
importan tracte successive, axí que, en virtut y
força de ditas divisions perpètuas, és verdader
dir que en dita constitució 4 se disposà tant
acerca lo canceller o cansellers que aleshoras
fossan com també dels que un futurum serian
en lo present principat de Catalunya, puix que
dita constitució 4 fou feta en Corts Generals
tingudas y celebradas en dit Principat, y per
consegüent, essent cert y constant que lo canseller de Catalunya obté offici de canseller, com
axí se diu en los privilegis de llur creació, manifestament resulta estar comprès lo nostre canseller de Catalunya en dita constitució 4 ara fos
canseller magno o bé fos canseller parvo. Y axí,
sempre la provisió de nostre canseller de Catalunya se ha de regular segons lo disposat en dita
constitució 4, la qual sols conté una sola única
disposició universal y general sobre los officis de
canseller que vaccarian. SS.
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Per tot lo que y altrament, lo assessor y doctors
consulents infrascrits // 509v // són de vot y parer que deu vostra senyoria fidelíssima suspéndrer per ara lo registrar en sos llibres o registres
lo dit privilegi de canceller despedit a favor del
molt reverent senyor don Emanuel de Sanjust y
Pagès, prior claustrer y canonge de la Santa
Iglésia Cathedral de Tortosa. Y així mateix que
pot vostra senyoria fidelíssima passar a fer una
humil representació a sa magestat posant en sa
real comprehensió los mots referits y altres que
han acistit a vostra senyoria fidelíssima per dita
suspensió, en observansa de las Generals Constitucions de Catalunya, y per evitar los inconvenients se seguirian a ellas a las provisions de cansellers interinos, suplicant a sa magestat se digne
provehir dit offici de canceller en proprietat segons lo disposat ab dita constitució 4, títol de
offici de cansiller, en la mateixa conformitat que
sempre se ha observat fins ara. Y així ho senten
salvo semper, etcètera. Barcelona, nohembre a II
de MDCCII. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Josephus Costa, consulens. Doctor Franciscus
Solans.»
Lo infrascrit, encara que en atenció de las rahons y motius sobreexpressats, és del vot que
los alt firmats, emperò, en la representació fahedora, és de sentir se ajuste que o bé sa real magestat se digne declarar y decretar que ninguns
officials reals èciam interinos pugan tenir concurs de algun offici de las // 510r // casas del General y ciutat de Barcelona, per total observansa
dels capítols 36 del redrés de 1599, 39 del nou
redrés de aquella, privilegis y drets de esta. Barcelona y novembre als 6 de 1702. Sans, assessor
subrogatus.
Los infrascrits, conformant-se ab lo sentir dels
magnífichs assessors y dos consulens sobrefirmats, acerca la intelligència de la constitució 4,
títol «De offici de canceller». Attès encara que
de dita constitució consta que lo offici de canceller deu provehir-se dins dos mesos del die que
vagarà, y que esta provisió deu enténdrer-se en
proprietat y no per interim. Emperò, en consideració de aquella, també resulta que pot restar
vagant dit offici dos mesos, los quals se reservaren los sereníssims senyors reys y senyors nostres per a deliberar acerca la elecció de la persona. Y per consegüent no pot dir-se que repugne
a dita constitució lo anomenar-la sa magestat,
que Déu guarde, per interim, en los dos mesos
en los quals pot absolutament vagar, attès que
en lo cas que ha occorregut lo offici de canceller
no ha vagat fins al die que se ausentà de esta ciutat lo il·lustríssim senyor bisbe de Gerona, qui
obtenia dit càrrech, a effecte de executar lo permís de sa magestat de acudir a la residència de
son bisbat. Y jurà y ohí sentència de excomuni-

cació lo nou previst en interim, que fonc als XII
de agost proppassat, y que molt antes de acabar-se los dos mesos des del dit propdia comptadors, fonch entregat y aportat a la present casa
per a que se registràs lo real privilegi de canseller
en interim, com consta del //510v // acte de protesta del magnífich procurador fiscal del General fet en dit mes de agost en poder del noble
scrivà major del General. Attès, finalment, que
ab la admissió y registrata del dit real privilegi
dits dos mesos tantsolament no troban prohibició no se contravé a la dita constitució, té vostra
senyoria fidelíssima mèrit ab sa magestat, Déu
lo guarde, y té motiu major per a la representació tan humil y obsequiosament fahedora, posant en sa real notícia lo gust ab que vostra senyoria fidelíssima ha executat lo real orde que
ante dit real privilegi de canseller interino en la
persona del il·lustre senyor don Emanuel de
Senjust y Pagès, per lo que li han permès las general constitucions. Y que ab igual desijava poder continuar·o provehint-lo sa magestat en
proprietat y en la forma que a sos antecessors en
dit càrrech en observansa de ditas constitucions.
Per ço y altrament, són de vot y parer que lo dit
real privilegi de canceller en interim se ha y deu
registrar ab expressa declaració y protesta que és
sols per los dos mesos comptadors del dit die
del jurament, y se’n tenia de excomunicació,
oÿda per dit senyor don Emanuel Senjust de
Pagès, en avant y no més. Y que axí bé per dits
dos mesos tantsolament deu satisfer-se-li lo salari corresponent, y que pot y deu vostra senyoria fidelíssima representar a sa magestat y suplicar-li sie servit, en observansa // 511r // de las
generals constitucions, usos y costums del present Principat, provehir en proprietat y en la
forma que fins assí se havia acostumat lo dit càrrech y offici de canceller. Barcelona, y nohembre 6 de 1702. Don Josephus de Cancer, fiscalis
generalis Catalonia advocatus. Doctor Franciscus Carbonell, consulens.
Los doctors infrascrits, per los mateixos fonaments y motius expressats en lo sobredit vot
dels magnífichs doctors Francisco Gallart y Pastor, assessor, y Joseph Costa y Francisco Solanes, consulens, se adhereixen al sentir de aquells
acerca la intelligencia de la constitució 4, títol
«De offici de canceller y de vicecanceller», y respecte de la humil y obsequiosa representació
que vostra senyoria fidelíssima pot y deu fer a sa
magestat, que Déu guarde, per a que sia de sa
real dignació provehir en proprietat lo dit offici
de canceller, en observansa de ditas constitucions, com fins vuy se ha fet y observat.
Y en quant al segon cap, acerca la admisió del
privilegi de canceller interino en persona del
molt il·lustre y molt reverent senyor don Ema267

nuel de Senjust y Pagès, attès als motius sobre
expressats per lo noble advocat fiscal y doctor
Francisco Carbonell; attès també que si lo rey,
nostre senyor, dins dels dos mesos de la vacació
de dit càrrech y offici de canciller de Cathalunya
dega provehir aquell en propietat y verdadera
provisió per los motius y fonaments dalt ponderats. Emperò, attès que és innegable compateix
a sa magestat la facultat y // 511v // potestat de
elegir dins dels dits dos mesos canseller per interim a fi y effecte de tenir major deliberació per la
provisió de dit càrrech, y de que en lo interim
no reste aquest sens administració. A. Y per
consegüent, ha pogut la sereníssima senyora
reyna governadora provehir dit càrrech y offici y
manar despatxar en dit nom lo privilegi de cansiller de Catalunya a favor de dit molt il·lustre y
molt reverent don Emanuel de Sanjust y Pagès.
Attès, més abant, que los dos mesos prefigits en
dita constitució quarta no podan haver corregut
en prejudici de dit molt il·lustre y reverent senyor canseller Senjust, puix molt al principi de
ells entregà dit son real privilegi a la present
casa, per a que fos en ella registrat, y se mogué
luego lo dubte si podia tenir lloch, essent per
interim. Y així, pendent aquest artigle, no han
pogut córrer dits dos mesos. B. // 512r // Com
ni tampoch poden haver corregut a sa magestat,
que Déu guarde, des del die de la vacació de dit
puesto, que fou lo die que lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don Miquel Joan de Taverner
y Rubí se’n anà de la present ciutat a son bisbat
de Gerona. Puix és constant que als superiors y
soberans a qui toca dins cert termini provehir
algun offici o benefici no·ls corra lo temps des
del die de la vacació, sino sols des del die que de
ella tenen la espesífica y certa notícia. C. Lo que
proceheix ab major rahó en nostre ínclit monarca, puix affirman los doctors que als sereníssims
senyors reys de Espanya, per las grans y justas
occupacions, axí en la guerra com en la pau,
èciam que tingan notícia de las vacacions no los
corre lo termini per las presentacions. D. A més
que se deu presumir que sa magestat, que Déu
guarde, no té específica notícia de la particular
circunstància de haver de provehir en proprietat
lo dit offici y càrrech de conseller dins dos mesos del dia de la vacació, pèrquè si bé en contrari se ha ponderat de què los reys y prínceps soberans tenen en lo secret // 512v // de son pit
totas las lleys. E. Emperò, deu enténdrer-se esta
regla en quant a la potesta de exercitar-las e interpretar-las com en estos térmens la estableixen los doctors. F. Que las tingan y degan tenir
sempre en la memòria. G. Y ab esta suposició
Antioco Tercer, rey de Àssia, escrigué a totas las
ciutats de son regne que si acàs arribassen a ellas
algunas lletras o despaigs reals que fossen contraris a sas lleys, creguessens sempre se havian
despatxat per ignorància de ellas. Y que axí sus-
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penguéssen la obediència lo que se troba
//513r // haver-se dignat ordenar los sereníssims
senyors reys de Aragó en differents constitucions y capítols de Cort. H. Tot ho compava
nostre pràctich don Lluís de Paguera en la pràctica criminal.
Per ço y altrament, són de vot y parer que pot y
deu vostra senyoria fidelíssima ordenar que lo
sobredit real privilegi de cansiller en interim sie
registrat en son degut lloch, manant satisfer al
dit senyor don Emanuel de Senjust y Pagès lo
salari discorregut des del dia que prestà lo jurament per rahó de dit son càrrech fins lo dia present. Y lo demés que discorrerà fins sien cumplets los dos mesos comptadors des del dia se
posaran en la real mà de sa magestat la sobradita
representació. Barcelona, y novembre, MDCCII.
Doctor Francisco Ignasi Huguet. Doctor Jacinto Dou, consulents.»
«Jesús, Maria, Joseph, cum Divo Giorgio.
Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats al magnífich y nobles accessoris y advocat fiscal, y entre
altres als doctors infrascrits, ab deliberació de 8
de octubre del corrent any, perquè fessen relació en escrits del què devian y podian fer sas senyorias acerca del real privilegi consedit per la
magestat de la reyna, nostra senyora, que Déu
guarde, // 513v // dada en la real vila de Madrit
als 30 de juliol del mateix any, al molt reverent
senyor don Emanuel de Senjust y Pagès de canciller interino del present Principat.
Vista dita deliberació. Vist dit real privilegi de
canciller interino en la persona de dit molt reverent senyor don Emanuel de Senjust. Vista la
constitució 4, títol «De offcii de canciller y vicecanciller». Vista la constitució 4, títol «Que tots
los officials en Catalunya y Mallorca sien catalans». Vista la constitució 12, títol «De offici de
governador». Vist lo memorial tramès per los
senyors tunch deputats en lo any 1690 al sereníssim senyor rey don Carlos II, que està en lo
cel, sobre la provisió de vicecanceller de la Corona de Aragó, en observança de la dita constitució 4, títol «De canciller y visecanciller», etcètera. Vistos diferents exemplars en los registres
de la present casa. Vistos los doctors regnícolas
y estrangers sobre la exposició e intelligènsia de
ditas constitucions. Vist finalment tot lo que se
havia de véurer.
Attès que en via de dret pot lo príncep, en força
de sa suprema regalia, fer gràcia de qualsevol ofa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
496v i 497r del trienni 1701-1704.
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fici per cert temps, com concedir-lo per temps
incert, dependint únicament de sa real voluntat
la incertitut, essent precària // 514r // qualsevol
provisió. A. Y particularment en Catalunya,
com diuhen Ripoll, «De Regaliis», capítol 35,
Canc. Var., p.12., cap. 2, n. 214 y 32b. Majorment no havent-se abdicat. B. Attès que no·s
troba constitució, privilegi, acte ni capítol de
Cort ab los quals los sereníssims senyors reys
hagen expressat haver de ésser la provisió de
cansiller de Catalunya en proprietat, consta de
dit real privilegi sobrecalendat haver sa magestat de la reyna, nostra senyora, fet mersè al dit
don Emanuel de Sanjust y Pagès, prior de claustrer del offici de canciller y vicecansiller, se trobaria disposat que quant los officis de canciller
vicecanciller vacarian per mort, remoció o renunciació o en altre manera, lo senyor rey e sos
successors, dins dos mesos contadors del dia de
la mort, renunciació o remoció haguessen y fossen tinguts provehir dels dits officis, volent-se
inferir que la provisió hauria de ésser en proprietat y no en interim, segons lo propri sentir y
significat de la paraula provehir. La qual exclouria per sa naturalesa la dita provisió de canciller
feta per interim, y que per consegüent la dita
provisió de cansiller feta per interim seria forma
contravenció de dita constitució. Emperò, attès
que de las ordinacions de la casa real fetas per lo
sereníssim senyor rey don Pere // 514v // Tercer
a XV de las calendas de novembre, MCCCXXXXIIII,
que·s troban en los registres de la present casa,
consta que fonch per sa magestat creat un cansiller per tots los regnes de la Corona de Aragó.
C. Consta que la dita constitució 4, títol «De
offici de cansiller y vicecansiller», segons sa
constextura y mente se pot enténdrer-se del
cansiller de tota la Corona y no del particular de
Catalunya. D. Perquè en ell expressament se
disposa que lo cansiller y visecansiller de que
parla fossen natius, naturals o domiciliats realment y de fet ab veritat y sens dispensació dels
regnes de Aragó o de València o del principat
de Catalunya o del regne de Mallorca e no en
altres, altrament se // 515r // seguiria que lo dit
offici de canciller de Catalunya poria provehirse en persona que no fos natural del present
Principat. E. Y no menos que podria estar
admès en lo exercici de dit càrrech un natural
del regne de Mallorca. Y sobre haver-se ab especial títol previngut que en dit regne de Mallorca
y principat de Catalunya y fossen los officials catalans. F. Y fóra superfluament estatuhit en dita
constitució que lo canseller y vicecanseller fossen experts y pràtich de las // 515v // constitucions y fors y de les lleys dels demés regnes de
que à parlat del cansiller de Catalunya bastava
fos expert en las constitucions, sens necessitar
de la parícia y experiència en los fors, ab lo qual
peculiar nom se anomenan en los regnes de

Aragó y València, y las lleys municipals, axí com
en Catalunya constitucions. G. Y en esta intelligència ha estat lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori ab la representació ab que se posà als
reals peus de la magestat del dit sereníssim senyor rey don Carlos Segon en lo any MDCLXXXX,
suplicant-li que en total cumpliment y observansa de dita constitució se dignès provehir lo
offici de vicecansiller en tota la Corona, conforme ab lo previngut ab dita municipal disposició.
H. Dicta representació a n. 9 et n. 84, ibi: «Y
como ya está // 516r // ponderado, repugna a la
razón y discurso natural a que la corte pidesse que
su vicacansiller particular pudiesse ser extraño
del Principado y que hubiesse de ser périto en los
fueros y leyes de los otros reynos de la Corona, assí
la locución y su contenido de dita constitución 4,
más propiamente ha de hazer relación a cansiller
y vicecansiller universal». Axí que evidentment
se veu que no parlant dita constitució del canseller de Catalunya no pot la provisió de aquell,
regulant-se per sa contextura. Attès que de la
real pragmàtica feta per lo sereníssim senyor rey
don Fernando, anomenat lo cathòlic, dat en la
vila de Madrit, a XIX de nohembre MCCCCXLIIII,
confirmada per la sasàrea y catòlica magestat del
sereníssim emperador y rey don Carlos Quint,
ab altra real pragmàtica dada en Brusselas a XXX
de abril, MDXXII, consta que la cansilleria universal fou traslladada a la Cort de sa magestat,
Déu lo guarde, presidint en ella lo vicecansiller,
formant-se ab dita traslació lo Real Supremo
Consell de la Corona de Aragó. I. Que ab la sobredita formació de dit Real y Supremo Consell
de Aragó restàs extinguida dita dignitat de cansiller universal de tota la corona y transfundida
en la de visecanseller universal present de dit
Supremo Consell. K. // 516v // Emperò, no pot
negar-se que després de executada dita formació de dit Consell a lo menos restà dit cansiller y
sa dignitat restreta respecte de sa jurisdicció al
territori del present Principat, sens extensió als
demés regnes de la Corona de Aragò, diferència
que califican las provisions de cansiller y visecansiller fetas antes y respectivament després de
signant-se las de vicecansiller, ab la expressió de
ésser los provistos de tota la corona y limitant-se
las subsegüents de cansiller al present Principat.
L. Constat ex registris domus Deputacionis, del
que se infereix quid quid foret, que pogués dirse ésser lo cansiller de Catalunya lo mateix que
era universal per tota la Corona, a vista de dita
restricció no pot medir-se la provisió per lo disposat en dita constitució.
Sens que obste la consideració de que las últimas clàusulas de dita constitució que expressan
poder ser los elegits exteros y nadius de un o altre dels regnes de la Corona sols dirian la relació
segons lo sentir y gramatical y en lo modo se
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trobarian ensisadas y escritas a la dignitat de vicecansiller, sens poder-se exténdrer a la dignitat
de cansiller, fent lo sentir que lo doctor o jurista
en qui hauria // 517r // de produir-se la dita dignitat de visecansiller fossen experts en los fors,
constitucions y lleys y nadius naturals y domiciliats en dits regnes.
Perquè se respon primerament que de la lectura
de inspecció de la mateixa constitució evidentment se veu que las qualitats de la experiència
en las lleys y naturalesa en los regnes diuhen
igualment relació, tant al que se havia de elegir
per canseller com al que havia de provehir-se
per visecansiller.
En segon lloch, perquè lo sobrereferit se convens del disposat en altre constitució IIII, títol:
«Que tots los officis», etcètera. A hont, confirmant la constitució 1 del mateix títol, en què se
disposa que tots los officials en Catalunya y Mallorca fossen catalans, exseptua de aquella expressament lo cansiller y visecansiller, prevenint
que no fossen compresos baix dita Generalitat,
y que poguessen ser en altres llochs domisiliats.
M.
Tercio. Perquè tots los doctors regnícolas que
han exposat y tractan de dita constitució 4, títol
«De canseller y vicecanseller», inseguint sa litteral contextura, uniformament han escrit que ditas últimas clàusulas comprenen tant //517v // al
canseller com al visecanseller. N.
Quarto. Perquè las paraulas, tant de ‘doctor’ o
‘jurista’, que respecte de la provisió de visecanseller foren previngudas en dita constitució,
com la de ‘experts’, ‘nadius’, ‘naturals’ e ‘domiciliats’, foren demonstrativas y significativas de
las qualitats que havian de concórrer en los que
havian de elegir-se per dits dos càrrechs. Axí,
que tant unas com altras havian de recàurer en
los que havian de obtenir los dits officis, suposat
que la qualitat deu inserir y acomodar-se al subjecte ab que no pogueren las últimas paraulas
demonstrativas de qualitat ajustar-se a las paraulas de ‘doctor’, o ‘jurista’ per repugnar que
una // 518r // qualitat sie inherent de altra. O.
Del que se conclou que hagueren de fer presisa
relació als subjectes que havian de obtenir los
dits dos càrrechs de cansiller o visecansiller.
Quinto. Perquè las ditas dicsions o qualitat de
‘doctor’ y ‘jurista’, respecte de la provisió de visecanseller, no foren donades copulative sino alternative, ibi: ‘doctor’ o ‘jurista’. P. Y en las alternativas en la elecció està comprès un extrem
tantsolament. Q. De què se coligeix que las
subsegüents qualitats explicadas en aquellas paraulas ‘experts’, etcètera, no pogueren referir-se
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a la qualitat de doctor o jurista que seria eligida
o concorreria en lo provist del offici de vicecanseller, per ser de la naturalesa de la locució en
número plural lo concurs de molts per verificarse. R. Finalment, per què las ditas paraulas o
qualitats se llegessen previngudas y posadas
// 518v // en últim lloch y consequutivament
després de haver-se disposat acerca de la provisió de dits dos officials per modum continuati
sermones, lo que jurídicament indica que comprenguessen tot lo antecedentment estatuhit. S.
Y que per consegüent, resta ésser de ninguna
força lo dit pretés objecte. Tampoch és de relavància lo dir-se que a no parlar dita constitució IIII del canseller de Catalunya no·s trobaria
en nostre dret municipal lo orígen y creació de
dit càrrech, de a hont se pretendria inferir que
dita constitució IIII no se hauria de enténdrer
del cansiller de tota la Corona, sino limitadament de Catalunya, puix tots los officials majorment de tanta graduació y preheminència
deuhen tenir especial creació y origen en las
constitucions.
Perquè se respon, en primer lloch, que del thenor y contextura de dita constitució ab evidència se manifesta que en ella no·s disposa la nova
creació de cansiller y visecansiller, y se conclou
perquè la provisió que·s disposa se havia de fer
de dits dos officis se digué y havia de exequutarse quant que quant vacarian, lo que forçosament hagué de suposar precehent existència de
dits officials. // 519r // Perquè sempre la privació
supposa lo òbit. T.

després de la formació de dit Consell Supremo
de Aragó en los actes que haurian concorregut
lo canseller de Catalunya y lo vicecansiller, hauria precehit y firmat en millor lloch dit cansiller,
del que voldria inferir-se que dit cansiller de Catalunya fora lo mateix cansiller de tota la Corona y de que parlaria dita constitució.
519v

Perquè se respon que, a més que lo argument
de dita presedència no pot influir per la dita intelligènsia y comprehensió, en vista de la mateixa observança, la qual pogué donar lley a sa
continuació per regular-se las controvèrsias de
presedèncias per la consuetut y observansa que
las califica. X. No se infereix de dita presedència
la superioritat presa, pendent-se dit conseller en
lo termini en què particularment exerceix jurisdicció, per la regla de que quis in sua domo debet
perferri. Y. La qual evasió se comprova ab lo
que està disposat en lo cas que concorre lo arcabisbe en la diòcesi de un bisbe sufregàneo, per
lo qual, encara que sia innegable la superioritat
del arcabisbe, lo preceheix lo bisbe en son territori, sens disminució ni lezió de la preheminència y major graduació de aquell. Z. Així que dit
pretès objecte reste desvenescut.
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Y finalment, menos seria relevància si volia objectar-se dita genuhina y literal intelligència de
dita constitució IIII, del que hauria escrit lo noble regent don Miquel de Cortiada. AA. Tribuhint totas las qualitats y requisits que deuhen
concórrer en lo cansiller de Catalunya, és a saber, de ser pesona ecclessiàstica graduada en
dret canònich y civil y en dignitat constituhida a
la disposició de dita constitució IIII, axí que no
podria dir-se que aquella no parla de dit cansiller de Cathalunya.

Secundo, perquè dita constitució IIII fonch feta
per la sereníssima senyora reyna donya Maria en
la Cort de Barcelona, en lo any 1422, y molt antesedentment se troban altres constitucions en
què suposan creats dits dos officis de canseller y
vicecanseller, com són la IIII, títol «Que tots
los official en Catalunya», etcètera, feta per lo
sereníssim senyor rey don Pere. Y en la Cort de
Cervera, any 1359, las 1, 2 y 3 del mateix títol
«De offici de canseller» fetas per lo sereníssim
senyor rey don Martí en la Cort de Barcelona,
any 1409, la V del dit títol «Que tots los officials», etcètera, feta per lo sereníssim senyor rey
don Fernando en la Cort de Barcelona, any
1403, y altres. V. Del que se infereix que en manera alguna se pot tribuhir lo orígen y creació
de cansiller a la dita constitució IV de dit títol
«De offici de canseller».
Més avant, tampoch seria de consideració alguna per la intelligència de dita constitució IV,
respecte de compéndrer al cansiller de Catalunya la supperioritat y presedència que mantindria
al visecanseller de tota la Corona, per rahó que
dels registres de la present casa constaria que
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Perquè tant fàcil com evident la satisfacció. Primo. Perquè tots los doctor que cita y al·lega dit
noble regent de Cortiada són Miquel Ferrer,
don Acàsio de Ripoll, Fontanella, Berart, Bosch
y lo regent Matheu. BB. Dels quals sols lo dit
Fontanella diria haver-se de atribuhir las ditas
qualitats de canseller de Catalunya a dita constitució IIII, com los demés ho expressan, lo que
escrigué dit noble regent ho parlaran tantsolament del canseller de tota la corona, y lo dit
Fontanella ab la doctrina del qual sols restaria
autorisada la de dit noble regent no aporta lley
ni autor en son abono, qualitat bastant per no
seguir-se. CC. Majorment, vaccant-ho //520v //
per transennam et non exprofessam. DD.
Secundo. Perquè, en vista de la contrarietat que
se subseguiria a medir ditas qualitats per dita
constitució IIII, precissament ha de confessarse sens negar a Catalunya preheminènsia de tantas conseqüèncias, que és estada la inviolable y

uniforme consuetut de tantas centúrias la que
ha establert lo precís concurs de las mateixas
qualitats en qui ha de tenir lo dit càrrech de canseller, majorment havent·i reginícol, qui tribueix lo dit concurs a dita consuetut. EE. De la
aucthoritat del qual, attestant de aquella, no pot
apartar-se. FF. Y no menoscaban-se privilegi
algú ab dita intelligència per parificar-se en Catalunya los usos y consuetuts a las mateixas
constitucions. // 521r // GG. Se ha de dir que las
ditas qualitats se regulan per la lley de la consuetut, y no per lo dret de dita constitució.
Finalment, perquè quidquid foret que las qualitats que han de concórrer en lo canseller de Catalunya, se haguessen de medir y regular per
dita constitució IV per la idemptitat de rahó,
emperò, may se podria regular la provisió de
canseller de Catalunya per lo disposat en aquella, a effecte de restrényer y abdicar a sa magestat la suprema regalia de provehir lo dit offici segons sa real voluntat y arbitre, a exemple del
statut prohibitiu y penal, lo qual encara que
concorrent la pública utilitat per la idemptitat
de rahó admetia extensió respecte de la prohibició, no emperò de orde al demés. HH. De tot
lo que se conclou que no sols resta elidit lo dit
objecte, sino també ab evidència se demonstra
que la dita constitució IIII parla de la provisió
del canseller y visecanseller de tota la corona y
no de la provisió y nominació del canseller de
Catalunya.
Y encara que la dita provisió de canseller de Catalunya hagués de regular-se per la dita constitució IIII, títol «De offici de canseller», etcètera, y que en ella expressament se disposa que la
dita provisió dega fer-se dins dos mesos comptadors del dia de la vacació de dit offici, attès
que la dita constitució // 521v // usa de la paraula provehir, la qual, en via de dret, és amplíssima, y de sa naturalesa comprèn y enclou tot gènero de nominació y tots los modos ab que pot
executar. II. Y en particular la provisió feta per
interim o incomendam. KK. De calitat que dita
paraula provehir, segons son verdader sentir y
significat de tota la providència, que sols se regonegue precisa vacant lo càrrech de official
tant preheminent y necessari. LL. // 522r // Que
fonch lo fi principal de la Cort en dita constitució. MM. Y essent la paraula provehir ab premeditació posada en dita constitució, no pot negar-se-li la comprehensió de la comenada, axí
com quant lo statut parla de la venda com pren
la insolutum dacio, que·s fa sempre que certa especie estimada se dona insolutum, no obstant
que lo dit abstatut no parla literalment de la insolutum dacio, per la aptitut que de sa naturalesa importa de comprehender-se baix la generalitat del dit contracte de venda. NN. No menos
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quant lo estatut disposa que per la validitat de
algun acte és necessaria la caució iuratòria, y no
per altra // 522v // rahó sino perquè ab lo nom
de caució ve compresa qualsevol promesa o
obligació feta per lo qui ha de prestar-la. OO.
De forma que, perquè se limite y restrenga a la
caució fideiussòria, és precís que se previnga lo
mateix estatut que sia idònea caució. PP. Com
se previngué en la real pragmàtica feta per lo sereníssim senyor rey don Pere III, dada en Barcelona als 27 de agost, 1373, que és la primera
de las col·locadas en lo volumen 2 de las constitucions, títol «De supplicació de sentència».
QQ. Y en térmens de nostre dret municipal y en
manera que en la constitució final, títol «Dissolt
lo matrit», etcètera, se entengue lo privilegi de
la tenuta concedida a la viuda amb la constitució «Hac nostra», del mateix títol, als fills y hereus de la mare, usant dita constitució de la paraula fills. RR. No obstant, la diffarència que en
via de dret se considera entre los fills y los nets.
SS. Ha admès la comuna interpretació la extensió del mateix privilegi als néts. TT. Per la aptitut sola que té la paraula ‘fills’ de poder compéndrer als nets. VV. Majorment, se infereix
dita comprehensió a més de dits exemplars, de
què semblants officials interinos són estats coneguts, admesos y approbats per nostres constitucions, y en particular en la constitució III, del
mateix títol «De canseller», en la qual, disposant lo modo de la nominació del regent la Real
Cancellaria, expressament se digué que en los
casos en que havia de tenir lloch sa el·lecció hagués sa magestat de encomanar-lo dit càrrech a
un dels que se li proposarian. XX. Y en la constitució 35 de las últimas Corts, en la qual litteralment se llegessen tres classes o espècies de officials, és a saber, perpètuos, temporals e
interinos. YY. Y ha manifestat la experiènsia deduhida de la observança de moltas centurias que
lo rey, nostre senyor, ha disposat dels officis y
ha elegit los officials a àrbitre de sa real voluntat,
y ha constituït adjunts durant // 523v // lo impediment al que eran propietaris, y ja provehint
interinos en cas de vacar los officis. ZZ. Facultat
que competeix al príncep en força de la suprema
regalia. AAA. Y attès que la dita constitució IIII
se conforma en lo modo y contextura de sa disposició ab la regla de cancellaria, la qual usa per
la mort del beneficiat o altrament de la paraula
de vacatura, y de la paraula provederi, per la designació de la nominació de nou beneficiat, axí
com dita constitució, en orde a la vacació y provisió respective del offici de cansiller. BBB.
Conformant los doctors que dita regla de canseller ara comprèn la provisió feta in interim
aut incomendam. CCC. També ha de dir-se,
per consegüent, que dita constitució IIII disposa semblant modo de provehir, y que se satisfà a
sa contextura ab la dita provisió per ésser estat
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en via de dret que quant lo estatut es conforma
a altre disposició, licet que no dona relació a
aquella, admès la mateix intelligència o interpretació que se acomoda a dita disposició, encara que dit estatut se hage de enténdrer a la lletra
com a altre dret municipal. DDD. Y encara
// 525r // que se pretenga objectar lo sobrereferit, dient que dita constitució parlaria y se haura
de enténdrer de la provisió que faria cessar la vacació de dit offici, com se col·legiria de haver-se
de fer dita provisió sempre que succehís la vacant de dit offici de canseller. Y que no podent
fer seçar dita vacació, la provisió feta incomendam se pretendria inferir que no se satisfaria al
disposat en dita constitució ab la sobrereferida
provisió interina o incomendam, majorment
quant aquesta no seria perpètua o temporal.
Emperò, attès consta en via de dret que los officis, axí com beneficis, poden vagar de tres maneras, o de fet y de dret quant no sols vaca lo
exercici, sino també lo títol, o de dret tantsolament quant vaca lo títol restant ab lo exercici lo
official, o de fet quan queda lo official ab lo títol
sens lo exercici. EEE. Que esdevé regularment
per la llarga ausència del dit official. FFF. Y a
quidquid foret que la provisió en comenda no
fes cessar las dos primeras espècies de vacasions,
obra, emperó, que cesse la vacació de fet fundada en lo defecte del exercici que se suppleix y
cumpla y en la comenda, de forma que encara
que per la mort del comendatari no·s digués vacar lo benefici en quant al títol, // 525v // emperò, se reputa per vaccant de alguna manera, és
a saber, en quant al exercici. GGG. Y no haventse restret lo disposat en dita constitució IIII haver-se de provehir sols lo offici de canseller vacaria lo títol del dit offici, sino també quant se
trobaria vacant lo exercici de aquell per la generalitat, ab que explicarem dita vacasió aquellas
paraulas ‘o de altra manera’ que·s lligen en dita
constitució, de sa naturalesa absolutas, universals y comprehensivas de tota espècie de vacació. HHH. Y significativas de la vacació, especialment del fet per la llarga absència del official,
segons la exposició del qui las ha comentadas.
III. Baste que la provisió de dit offici fasse cessar
dita vacació de fet.
Ni valdria si·s replicàs que la provisió interina o
// 526r // in comendam no seria verdad era provisió sino fingida, y que la de que parlaria dita
constitució IV, segons la intel·ligència que hauria de tenir nostre dret municipal, seria de la
pròpria y verdadera provisió. Perquè se respon,
dexada la controvèrsia si dita constitució parla y
se ha de enténdrer de la verdadera provisió, en
lo qual únich cas contra la qüestió si lo estatut
que parla del acte verdader se extén y comprèn
lo acte ficto. KKK. Y omitida la discusió, si la
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provisió in comendam se pot dir acte pròpriament ficto o no, attès que encara que dita constitució IIII disposàs de la verdadera y pròpria
provisió no negaria sa contextura la pretesa provisió ficta vel incomendam. Per quant, sempre
que lo estatut se conforme ab lo dret comú, segons lo qual, lo acte verdader se extén al acte
ficto, admetent, com admet, totas las
intel·ligèncias e interpretacions de dit dret
comú. LLL. Encara que estatuhesca respecte
del acte verdader se entén enclòs en aquell també lo acte ficto. Y com dita constitució usa de la
paraula provehir, que igualment comprèn la
provisió en títol com la feta incomendam, segons la disposició de dret. MMM. Ha de exténdrer-se, o per millor dir compréndrer, son contengut, la provisió interina. NNN. No menos
comprèn lo estatut que parla del cas verdader al
cas ficto, quant los dits casos totalment se equiparan. OOO. Única intel·ligència que formalment se acomoda al fet contenciós, puix en Catalunya se equiparen los officials interinos als
proprietaris, prestant en lo ingrés de sos officis
lo acostumat jurament, ohint sentència de excomunicació, y estant ja igualment subjectes al
judici de visita com al de la contrafacció a observar las constitucions, usos, pràcticas, estils, consuetuts, capítols y actes de Cort. Y finalment,
estan obligats en fer y executar tot allò a que estan presisats per los officials proprietaris. PPP.
Axí que és de ninguna eficàcia la dita rèplica.
Tampoch seria de relevància si se objectàs que
no obstant que ab la constitució XII, títol «Del
offici de governador» se trobaria disposat que
ministre algú del Real Consell no pogués obtenir lo offici de assessor de governador, se hauria
declarat en la Real Audiència que la provisió incomendam de dit offici de persona de algun real
senador no contravindria a dita constitució, que
sols se entendria no poder tenir lo dit offici de
assessor en títol. QQQ. Se hauria de dir que ab
semblant provisió interina // 527v // no restaria
satisfet y complert al disposat en dita constitució IIII de offici de canseller.
Perquè se satisfà dient que la dita constitució 12
és odiosa, y així no té extensió, y sols comprehen los casos de que parla, com al statut penal y
prohibitiu. RRR. Regulant-se lo cas omís per la
disposició del dret comú. SSS. Segons lo qual,
podem concórrer en un mateix subjecte dos officis, lo un en títol y lo altre en comenda. TT.
La dita, emperò, constitució IIII és favorable y
consebuda ab paraulas respecte de la nominació
del qui ha de tenir lo offici, que igualment compren una y altra provisió, com se ha dit. Y així,
com respecte de la primera és indispensable dita
exclusió, en orde a la altra és innegable dita intelligència, per ser passiva y de dret comú intrín-

seca y declarativa de dit estatut. La qual en manera alguna se pot exclòurer. VVV. Així
// 528r // que la pretesa contraposició no fa argument algú exclusiu de la facultat de provehirse en interim.
Tampoch rellevaria si volgués dir-se que dels registres de la present casa constaria que lo offici
de canceller de Catalunya se hauria sempre en
cas de vacació provehit en proprietat, la qual
observansa hauria donat intelligènsia a dita
constitució IIII, exclohent tota provisió interina y no admetent si no la proprietària de dit offici.
Perquè se elideix lo dit objecte ab la consideració que en vista del thenor y contextura de dita
constitució comprenent en forsa de la paraula
provehir una y altre provisió és estat facultatiu a
sa magestat lo provehir en interim o en proprietat de dit offici, y és cert en via de dret que en
matèrias facultativas no·s dona lloch a qualsevol
observansa ab que se pretenga cohartar la llibertat. XXX. Quant de altra part, se tractaria de un
dret negatiu, ab què se presentaria restrényer la
facultat que de dret competeix al príncep de
provehir en son real arbitre y voluntat als officials reals, volent se regule a la formalitat de dita
pretesa observansa, de la qual no consta en estos
térmens per no trobar-se en los registres de la
present casa provisió alguna que per rahó de haver-se fet ab la qualitat interim sia estada controvèrsia y no admesa com era precisa per poder
fomentar-se dita pretesa observança, // 528v // y
altrament necessitaria de ser justificada ab totas
las qualitats y circunstàncias del cas controvertit. YYY. Ans bé, se adverteix contrària la observansa, és a saber, de admetrer-se cansellers interinos pagant-los la present casa los salaris ab que
contribueix la Generalitat a dit offici, en los
exemplars que cita lo noble regent de Cortiada,
dels que abstenint lo offici de cansiller promoguts a la dignitat episcopal continuaren lo exercici. AAAA. Los quals no pogueren tenir-lo sino
en interim fins provehida la dignitat de dit càrrech, en consideració de que dels registres de la
present casa no consta que los sobredits obtinguessen nova gràcia y privilegi de dit offici en
proprietat per sa continuació després de ser promoguts. Y és cert que la dita promoció obrava y
obrà la vacació pròpria y verdadera de dit offici.
BBBB. Y essent en // 529r // lo present Principat
en defecte de constitució particular lo dret
canònich munisipal, segons lo capítol 40 de las
Corts 1599. CCCC. Se segueix que los actes de
què resulta dita observansa foren admesos per
no haver·i formal y expressa disposició que estatuhís que la dita provisió de cansellers tingués
de ser precisament en proprietat, sens que puga
tribuhir-se a què se hauria tingut y reputat per
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la referida provisió, per no vacant lo dit càrrech
de canseller, per obviar esta evasió la referida
disposició canònica y real ordre de sa magestat,
dada en la real vila de Madrit als 20 de novembre 1664. DDDD. Després del qual se ha experimentat que lo reverent en Christo pare don
Miquel Joan de Taverner y Rubi, qui trobant-se
exersint lo dit offici de cansiller promogut a la
dignitat episcopal de la diòcesis de Gerona,
continua en regir lo dit offici per molt temps,
pagant-li la dita casa los salaris. EEEE. Y no admeter-se genuïna, passiva e intrínseca interpretació, resultant del dret comú, conforme a la suprema regalia de sa magestat se hauria de dir
que totas las referidas continuasions foren estadas formals contrafaccions a dita constitució
IIII, «De offici de canseller», que fora // 529v //
notable absurdo.
Ni seria tampoch de efficàsia si·s fes ponderació
dels dos mesos que·s prefigiren en dita constitució per a provehir-se lo dit càrrech de canseller,
qualificant dita dilasió lo haver-se de fer en proprietat la dita provisió.
Perquè té prompta y genuïna la satisfacció, a
més del sobredit, no sols perquè la referida dilasió no·s regoneix assossiada de clàusula irritant,
y és cert en via de dret, que lo que se disposa en
una constitució sens clàusulas irritants no induheix forma presisa y sustansial que califica y
añadesca qualitat al disposat. FFFF. Sino també
perquè los dits mesos foran única ilimitada més
prefigits, a effecte de denotar y expressar lo mòdich y reduhit temps y exclòurer major dilació
en que enteressava lo present Principat, de que
no li faltàs lo exercici // 530r // de official tant
preheminent. GGGG. Considerant que lo breu
termini que fou assenyalat no podia ser de consideració ponderable. HHHH. De forma que,
fent-se dita provisió, dins los dits mesos, en cas
se haja de regular per dita constitució, deu ferse segons lo thenor, qualitat y contextura de
aquells. IIII. Obrant lo prefigir-se dit termini
que dins dos mesos no puga representar-se a sa
magestat per a que dona la providència acerca
del dit càrrech.
Attès que de tot lo fins assí ponderat, restaria en
clar y sens tergiversació la real facultat en la providència de sos officials en la conformitat li aparegués, àduch que volgués intricar-se la intricació, o sustentaria la dita provisió interina,
suposat que la mateixa dificultat la preservaria
de qualsevol contrafacció, attès és constant que
per a que puga dir-se o altrament al·legar-se
contrafacció de constitució és precís que sie literal e incontroversible, clara y manifesta. KKKK.
Sens donar-se lloch a discursos ni arguments
per averiguar la intel·ligència, com així ho def-
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fensan los doctors forasters en termes de contrafacció de dors y estatuts. LLLL. // 530v // Y
de nostras constitucions ho acordan los pràctichs. MMMM. Y àduc quan la interpretació és
probable deu respecte a las regalias de sa magestat, totalment abraçar-se. NNNN. Finalment,
no podria objectar-se dient que, si se admetès
dita provisió, se seguiria lo inconvenient de poder concórrer dit molt reverent cansiller als officis de la Generalitat. Perquè se respon que per
la seqüela en tot cas de dit inconvenient no pot
regular-se lo verdader sentir de dita constitució
respecte de la admissió o no de dit canseller interino. Primo, perquè en lo temps que se ordenà aquella, que fonch per la sereníssima senyora reyna, donya Maria en lo any 1422, no·s
podia atténdrer ni considerar-se dit asert inconvenient, suposat que en dit temps no·s trobave
minicipal disposició que prohibís lo concurs
dels officials reals als officis de //531r // la Generalitat, ans bé, segons dret comú, eciam los proprietaris podian concórrer y obtenir-los.
OOOO. De calitat que fonch necessari després
estat ohir-se per lley en lo present Principat la
prohibició. PPPP. Axí que en manera alguna
pot dir-se que per evitar dit inconvenient entenguessen los legisladors en dita constitució que
fos en proprietat la dita provisió.
Secundo, per que lo mateix inconvenient de dit
concurs milita en los officials doctors adjunts als
proprietaris per la regla que per un mateix offici
no poder ésser los impedits. QQQQ. Y essent
plens los registres de la present casa de reals privilegis adjunts, axí del mateix offici de cansiller
com de reals ministres y demés officials, los
quals són estats admesos adins després de la referida prohibició. RRRR. Se segueix que lo dit
inconvenient no és estat attès per negar la administració del exercici de dits officials, y que
aquell no pot prestar argument per no admètrer
la dita provisió de dit offici de canseller, majorment attesa la circunstància y cuydado a lo que
se ha acostumat // 531v // y acostuman registrarse los privilegis dels officials reals en la present
casa. SSSS. Per tot lo que y altrament, los doctors infrascrits són de vot y parer que la provisió
de canseller interino feta en la persona del molt
reverent don Emanuel de Senjust y Pagès no
encontra ab las constitucions, privilegis, usos,
consuetuts, capítols ni actes de Cort del present
Principat, y que per consegüent pot y deu vostra senyoria fidelíssima manar registrar lo dit
real privilegi y pagar-li sos salaris en la forma
acostumada. Salvo semper, etcètera. En Barcelona, a VI de novembre MDCCII. Doctor Balthesar Prous. Doctor Rafael Llampillas y Prous.
Lo doctor infrascrit és del mateix vot y parer ab
la circunstància que per evitar tots incomve274

nients y attès que la real grandesa del rey, nostre
senyor, y de sos gloriosos predecessors, no se
han offès may de representacions de justícia per
ésser y haver-se de venerar sempre per la mateixa justícia animada y lley viva A. Ans bé, que seria molt del agrado de sa magestat B. A hont
transcriu lo real decret de la magestat del senyor
rey don Phelip IIII, tant memorable per lo intent Cassiodor, lib. 3, cap. 1. Ibi: «Nihil magis
principi gratiam quan vassallorum obsequentes
audire preses». Y que merexen vostra senyoria fidelíssima tot consuelo C. // 532r // És també de
vot y parer que pot y deu lo molt il·lustre y fidelíssim consistori representar al rey, nostre senyor, suplicant a sa magestat se digne provehir
en proprietat lo dit offici de canseller de Catalunya o que és de sa real mente, que essent interino lo provehit no puga concórrer ni obtenir
càrrechs ni officis de la casa de la Deputació y
Generalitat de Catalunya. Axí ho sentan en Barcelona, als VI de octubre MDCCII, salvo semper,
etcètera. Doctor Salvador Mora y Bosser.»
«Jesús, Maria, Joseph cum Divo Georgio.
Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors
de comptes del General del present principat de
Catalunya als doctors insfracrits, en virtut de
deliberació per sa senyoria presa als XXVI de octubre, MDCCII, en orde y acerca del que pot y
deu fer sa senyoria en la ocurrència del real privilegi de canseller en interino de est Principat
atorgat per sa magestat de la reyna, nostra senyora, Déu la guarde, en nom y com a governadora general dels regnes de Espanya que se troba ser durant la absència del rey, nostre senyor,
a favor del molt reverent don Emanuel de Senjust y Pagès, prior claustrer de la Santa Iglésia
Catedral de Tortosa, dat en la vila de Madrit, als
30 de juliol proppassat, y en vista y atenció que
los magnífichs assessors y noble advocat fiscal
del General y vuyt doctors consulents aplicats
en virtut de deliberació presa per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori // 532v // als VII de octubre proppassat són estats discordes en lo sentir sobre dit fet a aquell consultat, com se diu en
dita deliberació de XXVI de octubre MDCCII,
consta així en lo dietari corrent, en jornada de
XXII del mateix mes de octubre, per a que, aguda consideració y madura reflexió sobre los vots
fets per los sobredits, respectivament aconsellen
a sas senyorias lo que poden y deuhen obrar
acerca la subjecta matèria en est cas.
Vista la dita deliberació de XXVI de octubre,
Vist lo dit real privilegi de Canseller en

MDCCII.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
496v i 497r del trienni 1701-1704.

interim concedit a dit don Emanuel de Senjust
y Pagès. Vistos los vots entregats a sa senyoria a
XXII de octubre proppassat per los magnífichs
assessors, noble advocat fiscal y dits 8 doctors
consulents aplicats, y la discordància y diferència de sentir de aquells respectivament. Vista la
constitució primerament 4, titulada «De offici
de cansiller, vicecansiller y regent la real cansellaria» y demés constitucions col·locadas baix lo
mateix títol y altres de nostre dret municipal.
Vist lo capítol XXXV de las últimas Corts del
corrent any MDCCII. Vistos los llibres de registres de privilegis de officials reals, recòndit en lo
arxiu de la present casa, a hont se troban continuats los privilegis de cansellers, doctors de la
Real Audiència y altres officials. Y finalment
vist, attès y premeditat tot lo que se devia attèndrer y premeditar en ordre a la subjecta matèria.
Attès que encara que ab la dita constitució 4, titulada «De offici de cansiller, vicecansiller y regent la cansellaria» fou disposat y statuhit
perpètuament que quant los officis de canseller
y vicecanseller vacaria per mort, remoció o renunciació o altra manera, lo senyor rey e successors seus dins dos mesos comptadors del dia de
la mort, renunciació o remoció, hajan e sian tinguts provehir dels dits officis, etcètera, y se vullan inferir de la contextura que la provisió hauria de fer en proprietat y no en interim segons lo
propri sentir y significat de la paraula provehir,
la qual de sa naturalesa se pretendria exclòurer
la dita provisió de interim. Y que per consegüent la dita provisió de canseller feta per interim seria en contravenció de dita constitució 4
baix de dit títol «De offici de canseller».
Emperò, attès que no se ha advertit ni observat
que estiga disposat expressa y literalment ab
constitució ni altre disposició municipal que lo
rey, nostre senyor, no puga anomenar y provehir
en interim los officis reals del present Principat
que tenen exercici de jurisdicció, ans bé, que li
haja de provehir en proprietat ni tal facultat se
llig haver-se abdicat en Corts algunas, y és constant escrit e indubitat que lo rey, nostre senyor,
té la intenció fundada y regle a son favor en orde
a la disposició y provisió de dit offici, com ensenya Ripoll y Ripoll «De Regalis», capítol 35, número 23 cum ibi citaris, de tal manera que pot
concedir-los ho provehir-los, axí per incert com
per cert temps, exxent com és precària qualsevol
provisió, // 533v // com ho il·lustre lo vicecanseller Crespi 2, Crespi, observa. 7 n. 19 ibi: «Namque admodum potest officium concedere ad certum tempus, ita et ad incertum et ita ab eius nita
dependet incertitudo, nullo enim iure hec principi
probita sunt in his concecionibus ex natura contextus ausim asserere venire non solum, quia qui
libet iurisdiccionis concecio ex sui natura pracarie
presumit, ut domit Baldus comuniter receptus».
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Attès que las paraulas, de una, estatut, constitució o altre disposició, si són generals y universals, comprenen tots los casos contenguts baix
dita generalitat 3. L. Qui generaliter A «De legat.», pres. l., de pret.; A «De publiciana in rem
auctoritati bon.», t.2, collat. 11, n. 62, et collac.
32, n. 270; Pasqualigi ad Franch, pag. 154, n.
381; Burat decis. 434, n. 3; Rotta p.b. recenderi 15, n. 2, cap. 4. Lo que proceheix encara que
se considera major rahó en un cas que en altre.
4. L. Julianas «De legat.» 3, decius cons. 273,
n. 2; Bach cons. 32, n. 4; Lacer «De re beneficiariam» // 534r // l. 2, q. 39, n. 2; Rot. p.3; Recent., decis 339, n. 1; Font., dec. 294, n. 13.
Perquè a hont la lley y statut o constitució no
ho llimita o distingueix no se admet coartació,
llimitació ni distinció .
Attès que las paraulas continuadas en qualsevol
disposició statutària reben y admenten la interpretació, a iure 6, Andreol, controvert. 147, n.
12; Ludo, decis., 176, n. 3; Rota penes Guaril,
decis. 223, n. 3.
Attès que la paraula provehir de què usa dita
constitució 4, títol «De officio de conseller»,
etcètera, en virtut de decret és universal y amplíssima segons sa naturalesa y significació. Per
lo que estableixen los doctors que baix dita paraula resta compresa la provisió del offici incomendam o per interino, 9 Gonsales, Ab reg. 8,
concel., pro ut etiam includit comendam Berbosa appellat 228, n. 2, ibi: «provissionis appellacione includitur comenda ubi alios», citat Rota,
«De deciss.», 791, n. 8, p. 1, diver. ibi: «et signanter quod comprehendat comendam traditgeminiam signanter quod comprehendat comendam tradit geminiam et decis 191 p.1 recen n.1
ibi quibus comprehendi etiam provisienes per comendam».
Attès que estant disposat per la regla octava de
cansellaria que en cas de vacar algun benefici se
haja de provehir, admeten los doctors satisgerse a dita // 534v // regla sens contravenció de
aquella ab la provisió del benefici in comendam
10, ut tenent doctoris citati sup. n.9, y esser-se
axí discutit y dicidit dit articlr repetidas vegadas
per la sacra rota romana II . Y si semblant provosió de interim o incomendam resta satisfet a
dita regla de cansellaria, parlant en térmens de
variar y provehir lo benefici, i igualment usant
dita constitució IIII, títol «De offici de cansiller», etcétera. De la mateixa conformitat de paraulas de vacar y provehir se ha y deu dir ésser-se
satisfet a sa disposició ab lo dit privilegi de interim de canseller otorgat al molt reverent don
Emanuel de Sanjust y Pagès, en atenció que és
irrefragable y admès com a vàlido per tots los
doctors lo argument de beneficis ad officium et
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Caldas Pereyra in L. si curatorem vero lesis n. 39
cor. de in intergr. rest. min. cavedo decis. 91 n. 4
p. 2 Mendos. ad regal 32 Cancell q. 2 n. 2 oliba de
iure fisci cap. 13.
Attès que los officials interinos o incomendam
substitutus y altres semblants etiam en térmens
de estatut se tenen y reputan per verdaders officials ab tot, lo ple exercici de jurisdicció si y
conforme ho han y acostuman per los officials
proprietaris. 13. Mastril de magistratum lib. 1
cap. 29 a n. 3., //535r // resten no menos subjectes tant al judici de la Visita Real o de sindicat
com al de contrafacció, prestant igualment en lo
ingrés de sos officis lo acostumat jurament y
ohit sentència de excomunicació, gosant de las
mateixas perrogativas y preheminèncias que los
proprietaris. 14. Boer, Deciss. 151, n. 4; Bovadilla, In poli, lib. 2, cap. 12, n. 10; Xam. De officio
iud., p.1, q. 24, n. 90, et Salgado, In laberinto,
p.3, cap. 6, n. 17, Reg. de Cortia. decis. 10 n.
104.
Y és en tant que los officials elegits en interim o
incomendam o ja simpliter o absolute o ja durante infirmitate absencia vel alio impedimento
se té admet y reputa per ordinari, de tal manera
que encara que en lo interim succehesca la mort
del official proprietari, continua y exerceix semblantment sens altre nominació lo dit offici, encara que interino, fins y a tant que se ha provehit dit offici en proprietat. 15. Fon., deciss.
497, n. 9, ibi: «iste autem provisus ob suspencionem et ea durante eciam si cum dicamus substitutum in illius locum pro ut revera est non propterea dicitur delegatus sed ordinarius, sicut erat
illa cuius vice fingitur et in cuius locum ponitur
cum illud representet et illius qualitates assumat». Mastril, «De magistratum», lib. 10, cap.
29, n. 23. Molin. de Hispan primog., lib. 1, cap
23, a n. 11; Garcia, de Benefic, p.5, cap. 8, n. 26;
regens de Cortiada, decis. 10, n. 41, 95 et 200; et
in addicio ad d. decis. 20 n. 200 t. 2 ubi testa
// 535v // de observancia. Ibi:» ita ex deliberacio
ni reii criminalis Catalonie consilii die 10 octobris 1661 fuit observatur in persona magnifici
Ioannis Cellers, qui cum ab excelentissimo domino marchione de Olias et Moriare, locumtenentis
generals huius Principatus, esset nominatus advocatus fiscalis regiis propter absenciam magnifici Pauli Puig, qui dictum officium obtinebat et
ea durante dictus doctor Puig obtuisset in Villa
de Almanar fuit resolutum quod dictus doctor
Joannes Cellers poterat continuare illud officium
absque nova nominacione».
Attès que en las últimas corts celebradas en lo
corrent any MDCCII en lo capítol XXXV de
aquellas se han reconegut y tingut per officials
vertaders y llegítims tant los temporals y interi276

nos com los perpètuos y ab dit apellido o nom
de provisió de interinos se approba y reconeix la
nominació de semblants officials.
Attès que qualsevol statut o constitució que
// 536r // clarament no expressa y diffineix los
casos sino baix paraulas subtils, la intelligència
de aquellas se deu mutuar y péndrer e interpretar del que·s troba disposat per dret comú. Y
com en nostre cas la paraula provehir, segons
disposició de dret, comprenga la provisió encomenda o en interim y clara y expressament dita
constitució 4 no especificia las espècies y modos
de provehir la intelligència de dita paraula se ha
y deu mutuar interpretar y enténdrer segons de
dret comú està abrassada y admesa la intelligència.
Attès que en tot cas no se ha de restrényer al
sortir de las paraulas del statut sino a la intenció,
mente y rahó final motiva del estatuyent.Y com
la menta y intenció final de dita constitució IIII
en designar lo termini de dos mesos en orde a la
// 536v // provisió del offici de canceller indubitadament fonch ni altre conclohent, se pot
asenyalar que per la falta de provisió de offici
tant preheminent no se dexàs de exercir y administrar la justícia y jurisdicció de aquell per a
major consuelo dels súbdits. Lo que igualment
se aconsegueix ab la provisió del offici de cansiller en interim, puis com resta dit té en tot y per
tot lo mateix exercici de jurisdicció que si fos
provehit en proprietat y la magestat del rey,
nostre senyor, per a consuelo del Principat y en
compliment y exercici de dit fi, al mateix temps
y ocasió que dona per vacant lo dit offici de canseller lo provehí encara que per interim a favor
de dit don Emanuel de Senjust y Pagès, ab que
se manifesta quant abundantment donà providència al disposat en dita constitució IIII títol
de canseller y a la rahó final de aquella.
Attès, majorment, que la dita provisió feta de
canseller a favor de dit don Emanuel de Senjust
y Pagès no·s pot considerar, per tant, momentànea, suposat que lo rey, nostre senyor, en dit
real privilegi, expressa estas paraulas, ibi: «Nostra mera et libera voluntate durante cansellarium nostrum in interim in dictis Principatus et
comitatibus, //537r // nominamus, concedimus et
fiducialiter comendamus», etcètera. En virtut
de las quals se veu y manifesta que dita real provisió fonch a aquell otorgada sine aliqua certa
temporis prefinitione, en los quals tèrmens uniformament los doctors califican per vertadera y
totalment titulada semblant provisió.
De tal manera que substancialment no·s diferencian en cosa en lo total exercici y administració de la jurisdicció a favor dels súbdits dits offi-

cials ab los que se acostuman provehir y tenir
per perpètuos, y menos en orde a la permanència. Perquè, essent la gràcia, provisió y conecció
de dits officis ab la mateixa formal clàusula de
dit real privilegi de durante mera et libera voluntate del rey, nostre senyor, eo ipso que acceptan dita real gràcia, són vistos venir bé y concentir y subjactar-se a la mera voluntat y
voluntària revocació del príncep, com ab tota
erudició ho ensenyan attestant de la observansa
lo vicecanceller Crespi y Fontanella. // 537v //
Ibi: «Placuit sui magestati preteritis omnis revocare duobus regiis Principatus consiliariis beneplacitum et removere eos ab officiis que exercebant et providere et ex aliis quod fecit absque
citacione aliqua nulla servata iudicii sed ad natam faciendum ei videt. Provideant enim ea officia aliquibus ab hinc annie non sicut antea durante dicto beneplacito sed durante nostra mera
et libera voluntate, ut dicit nostra Oliba, De iura
fici cap. 4 n. 40. Et licet in primo casu prout primibus providebant peterat esse difficultas si ad
revocacionem requirebat causa cognicio veram in
secundo habent in curia subrogatiministri iure
expedito posse atque ita inconcussa observant». Al
que se ajusta lo noble don Lluís de Valencià sobre la il·lustració de la constitució 7, títol «De
elecció dels doctors de la Real Audiència», capítol 2, último paràgraf, número 39, a hont diu
que en lo cas no se pretengue contrafacció alguna, ibi: «Y la menos proposición se prueba del caso
que refiere Font. Decis. 215 en el qual sa magestat se sirvió revocar el beneplàcito a dos olvidores
desta Audiència y entonces no se pretendió contrafacción».
Attès, per màxime, que la present casa en virtut
de diferents vots, y asenyaladament en lo de XXVIII de mars de MDCLXXX, fonch per los magnífichs assessors y advocat fiscal molts doctors
consulents de la primera literatura los ha tingut
y té per vertaders officials, encara que aquells
sian per interim // 538r // y com acompresos en
dos capítols de Cort, és a saber, capítol X, Corts
MDXX, y capítol XXXII, Corts MDLXXXXIX, ha
perseverat y persevera en preténdrer són inhàbils de concórrer y obtenir officis en la casa. Y
en esta conformitat o estil y pràtica en las abilitacions se fan en aquella.
Attès, també, que tot lo sobredit se corrobora,
prova y estableix ab la observansa subseguida
que de sa naturalesa declara qualsevol statut y
constitució com si en ells se llegís expressat. De
tal manera que és y ser respecta de tanta eficàcia
la intelligència e interpretació deduhida de la
observansa que aquella és més attesa que la propietat de las paraulas posadas en lo statut o
constitució. Don Luis de Valencia il·lustra esta y
altes legals // 538v // proposicions molt al intent
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en la subjecta matèria en la dita il·lustració a la
constitució 7, títol «De elecció dels doctors de
la Real Audiència», capítol 4, número 89, 96 et
pluribus sequens.
Per quant de antiquem un temps a esta part la
present casa ha registrat ademés de los reals privilegis de interim, pagant als officials la Generalitat los salaris acostumat, y continuant lo jurament respective de aquells, y assenyaladament
los següents: En primer lloch en térmens de
canseller, per ço que Mathias Sorribes, abat de
sant Salvador de Breda, trobant-se canseller del
present Principat y provehit del Consell Supremo de Aragó, lo sereníssim senyor príncep don
Fèlix, primogènit y governador general dels
regnes de la corona aragonesa, ab lo real privilegi dat en la vila de Monçó als VII de setembre,
MDXXXXVII, en atenció que no podia exercir lo
dit offici de cansiller, residint com havia de residir en la cort de sa magestat, li concedí facultat
de anomenar durant sa absència o impediment
altre subjecta per lo regiment y exercici de dit
offici de canseller, y ab lo poder de variar y mudar-ne de altre sempre y tantas quantas vegadas
volgués, com consta de las paraulas de dit real
privilegi. Ibi: «Itaquod, durante tempore persona per nos ut prefertur nominanda quoties nominata fuerit commutere et variare possitis se melior // 539r // et pluries et toties et quoties
volveritis et loco illius aliam ponere et nominare
ad vestre libitum voluntatis dictum officium
cancellariis regat et expectat, fideliter legaliter
atque bene habeat que tot et tantam iurisdiccionem circa administracionem iustitia que qualis
et quanta per foros constituciones et capitula regnorum nostrorum a pracmaticas sancciones et ordinaciones regia domus cancellarii regiis est contessa». Lo qual privilegi se troba registrat en lo
llibre de Privilegis y juraments de officials reals
de número 2.
En segon lloch, suposat y advertint-se antes
que, segons la sèrie y thenor de la constitució 2,
títol «De la elecció dels doctors de la Real Audiència» estava y està semblantment disposat
que, en cas de vacant alguns dels doctors de dita
Real Audiència, sa magestat hagués de provehir
dins tres mesos, ibi: «Que dins tres mesos del
dia de la vacació continuament comptadors per
nós sie provehit de altre o altres doctors», etcètera. La qual disposició se conforma ab la constitució 4, títol «De officio de Canceller» etcètera, usant de la mateixa paraula provehir. Y sols
se regoneix la diferència en lo termini de fer-se
ditas provisions que la del canseller ha de ser
dins dos mesos y la dels doctors de la Real Audiència dins tres justifica la observansa de semblants provisions en interim lo real privilegi dat
en Valladolid als VI de setembre, MDXXXXVIII, ab
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lo qual lo sereníssim senyor príncep don Felip,
durant la absència del magnífich // 539v //
Hierònim Dalmau, promogut en regent en Mallorca, anomenà y provehí al doctor Esteva Puig
en lo lloch de ohidor de la Real Audiència del
present Principat, que dit doctor Dalmau, antes
de ésser promogut obtenia. Y dit privilegi fou el
més y registrat en la present casa. Y se trobà
continuat junt ab lo jurament de dit doctor
Puig en dit llibre de Privilegi de número 1.

ab lo real privilegi concedit per lo excel·lentíssim senyor llochtinent general als II de juliol,
1581, fou anomenat y provehit en interim per
mort del magnífich doctor Adrià Vilana lo doctor Miquel Ferrer en regent la Real Cansellaria,
ab la clàusula, ibi: «Pro nunc et donec aliter, pro
prefatam regem magestatem fuerit previsum».
Y dit privilegi fou registrat // 540v // y admès en
la casa, com axí consta en lo registre de Privilegis, de número 4.

En tercer lloch, consta de semblant observansa,
attès que dit sereníssim senyor príncep don
Phelip, ab real privilegi concedit en Valladolit,
als I de janer, MDXXXXV, anomenà y provehí en
interim y durant la mateixa absència de dit doctor Dalmau al doctor Francesch Siginta del officio de jutge de Cort que antes ocupava lo doctor Esteva Puig. Y dit privilegi, junt ab lo
jurament, se troba registrat en dit llibre de Privilegis, de número 2.

En sisè lloch, se esforça semblantment dita observansa en consideració de que lo excel·lentíssim senyor llochtinent general, als 9 de setembre, 1530, per mort de dit doctor Martí Joan
Suñer, provehí y anomenà per interim en lo offici de regent la Real Cancellaria al magnífich
doctor Pere Arnau Sort, ab la clàusula donec per
suam regem magestatem aliter sit provisu, com
consta en lo dietari de dit any MDXXXVI, foleo 4.

Axí que, a vista de la referida observança, tant
antiquíssima de centuàrias de anys, ab repetida,
successiva geminació de reals provisions en interim de officials reals, axí de canseller com de regent y ohidors de la Real Audiència, ab tota
evidència resta declarada la paraula provehir
continuada en dita constitució 4, títol «De offici de cansiller», haver-se entès y enténdrer-se
comprèn de sa significació no sols las provisions
en proprietat sinó també la de interim, sens may
haver-se quexat ni intentat per la casa en lo espay de tant anys que ab semblants provisions de
interim se contrafeya a dita constitució 4, ans
bé, ha sempre admès y registrat los privilegis reals y pacíficament pagat als provehits en interim
son acostumat salari. La qual observansa queda
de sí de major rellavància y eficàcia sí se adverteix lo gran cuydado, premeditació peritíssim
examen y discusió se ha sempre fet y fa per los
magníffichs assessors y advocat fiscal antes de
admétrer y registrar los reals privilegis de dits y
altres officials reals, y en attenció que de la sobradita administració y registre ex tunc tenen
adquirit lo dret de cobrar de la Generalitat sos
respective salaris, com ho attesta y observa lo
nobles don Lluís de València, 24, don // 541r //
Luís de València en la il·lustració a la constitució 7, títol «De la elacció dels doctors de la Real
Audiència», cap. 5, par.4, n.12, ibi: «Primo,
porque en la casa de la Diputación el estilo es que
semejantes privilegios y juramentos de officiales
reales se presentan en el consistorio de los diputados y de allí se cometen a los assessores y abogado
fiscal para que vehan si vienen en la conformidad
acostumbrada y el derecho municipal pide; y viniendo en esta forma se registran y continuan en
un libro destinado para este efecto. Y los demás officiales de la casa, que no son pocos, por mente de
los quales corren los pagamentos que mandan hazer los diputados con deliberación escrita y continuada en un libro particular. Y assí, la autoridad de tan grande magistrado, la intervención
de letrados tant grandes, como siempre han ocupado los puestos de assessores y fiscal, la pericia de
los officiales, excluyen la presumpción de qualquier descuydo», etcètera.

Finalment, omitint-se de altres, per evitar prolixitat, se manifesta dita observància, suposat que

Y attès, finalment que ha de ser clara, literal, indubitada y formal la contrafacció per a tenir-se.

En quart lloch, se justifica dita observansa, attès
que ab real privilegi concedit per lo sereníssim
senyor rey don Phelip, dat en Madrit als 18 de
maig 1572, provehí y anomenà en interim durant la absència del magnífich Miquel Terçà,
provehit en advocat fiscal del Consell Supremo
de Aragó, al doctor Pere Batlla, en la plaça de la
Audiència Civil que ocupava dit Terçà. Y en
eixa conformitat li fou admès y registrat son privilegi, // 540r // lo qual, junt ab lo jurament, és
en lo llibre o registre de Reals Privilegis, de número 3.
En quint lloch, se confirma la observansa ab lo
real privilegi per lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present Principat, primerament en lo mes de desembre, MDXXXII, del
qual resulta que fou provehit en interim en regent la Real Cancellaria de dit Principat lo doctor Joan Martí Sunyer, ab la expressa clàusula
pro nunc et donec quos que per cesarem et catholicam regiam magestate aliter fuerit provisum,
com consta del jurament continuat en lo llibre
de Privilegis y Juraments dels officials reals de
número 3.
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Pertal 25, Fontant., Decis. 498., n. 10, ibi: «Ad
hoc enim ut contrafaccionis iudicium intret etex
respectu possint adiri deputati pro reperacione et
necessarium contrafaccionem qua pretendit fore
cloram et indubitatem ut quia constitucio provideat illus casum alios si est necessaria discusio si
sunt necessaria argumenta iam illud iudicium
non intrat». // 541v // Y per las rahons y motius
sobreponderats se veu notòriament quant fora
de dits precisos tèrmens és la present occurrència premeditàs totas sas circunstàncias.
Per tant y altrament, los doctors infrascrits són
de vot y parer que se registre y admete lo real privilegi del molt reverent canceller don Emanuel
de Senjust y Pagès, encara que estiga ab la clàusula de interim, pagant-se-li lo salari acostumat
per no opposar-se a la constitució 4, títol «De offici de cansiller», ni altre disposició municipal.

Vist aquells y conferida la matèria per llargas
juntas, no obstant que los qualtra últims doctors dels sinch consulents últimament per
aquest effecte sien de sentir que dit privilegi no
contrafà a la dita constitució, lo infrascrit és de
contrari sentir per a què, vista la dita constitució
IIII, y altres, vistos los doctors catalans aplicables al punt, vistos los exemplars que se llegiren,
vist lo que se haurà de entrevèurer, omitint allegacions supèrfluas, y que la còpia gran dels doctors que escriuhan fan pèrdurables y las demés
no aplicables.

«Ena lo fet consultat per los il·lustres senyors
deputats y ohidors del General de Catalunya,
junt als doctors don Luís de València, Rafel
Llampillas, don Pedro de Cardona, Francisco
Arcidet y Francisco Thomàs Rovira, acerca dels
vots fets per los magnífich y noble assessors y
advocat fiscal del General y vuyt doctors consulents, dient los vuyt, entre los quals los dits assessors y advocat fiscal, y sinch altres, digueren
contravenir a la constitució IIII, títol «De offici
de cansiller», la provisió feta per lo rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, al molt il·lustre senyor
don Emanuel de Senjust y Pagès, del offici de
Canciller de Catalunya, per quant era la provisió
per interim; y los restants tres doctors era de

Attès, que la erecció y decissió dels officis repenja de la soberania real, encomanant lo exercici de ells en la forma li apar, axí que a uns lo
comet perpètuament, a altres a cert temps o durant // 542v // la real voluntat, restant esta destinació fixa de las paraulas de la concesió real, y
també del costava y observança de contrafarirlos, y quant lo temps no se exprimeix resta tàcitament comprès o sub intellecto lo acostumat. Y
assò vullgarment se infereix de la multitut dels
doctors que han escrit sobre lo punt, y particularment de calibre en lo entrevegatorum de las
corts, capítol 7, que fer català cavaller y a més de
ministre real, jutge de greuges en las corts immediates antecedents a las de que és la constitució 4, de que se tracta. Attès que esta distinció
de duració del exercici dels officis variament la
han tractada los doctors, dient uns que no podia ser revocada la revocació del beneplàcitantes
del temps acostumat del exercici del offici expressa o tàcitament antes. Y açò és encara que
de facto se veja lo contrari, present paciència,
segons diu Fontanella, en lo «De pactiis», clau.,
IIII, los qui ha cauen, però no·ls lleva que en
Corts segon cahució no puguen implorar lo remey dels greuges. Attès que està sub intellectum
de temps, deu tenir sa terminació com en los
perpètuos la mort en los temps prefigits en los
subrogats y adjunts per legítima causa la falta de
ella y en los actuals la sola volutat real. Y en
aquesta més particularment no se puga dir provehir lo offici quant la naturalesa de la conceció
demana continuació, que no se puga interrumpir o per millor dir perpetuïtat que no·l fassa vacar sino la mort // 543r // remoció per alguna
causas y renunciació o altrament, com ara la assecució de altre offici incompatible, com explica
Mier, en la dita constitució IIII.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
496v i 497r del trienni 1701-1704.

Attès que lo offici de canseller en Catalunya era
ja conegut y tant necessari, com lo fan las cons-

Aconsellan, emperò, també, al molt il·lustre y
fidelíssim consistori, que per evitar totas sombras de futuras forçan controvèrsias suplica y represente a sa magestat, Déu lo guarde, sia de
son real agrado anomenar y provehir en proprietat dit offici tant preheminent, o bé que per
ser official real de tant singular graduació y de
sas sempre públicas ocupacions, incompatibles
ab la contínua precisa residència fahedora en dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori, segons disposan los capítols de Cort, y per altres rahons se
podan ponderar que reste inhàbil y impedit de
obtenir exercir lo offici de ohidor ecclessiàstich
o altre en que se trobarà insiculat, y no menos si
aparexarà al molt il·lustre y fidelíssim consistori
suplicar lo mateix a sa magestat en quant a tots
los officials interinos. Y axí ho sentan, salvo semper. En Barcelona, als XII de desembre, MDCCII.
Llampillas, consulens. De Cardona, consulens.
Arcidet, consulents. Rovira, consulents.»
542r

contrari sentir, si bé contravingueren tots en
que se suplicàs a sa magestat se servís provehir
dit offici en proprietat, manant als dits Valencià,
Llampillas, Cardona, Arcidet y Rovira que diguessen lo que sentian en orde a dits vots.
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titucions. Y particularment los del mateix títol
del ofici de cansiller, en las quals se prevé lo cas
de ausència o impediment, no nomenant-se altre, sino subrogant-lo lo visecansiller o regent.
Attès que en los casos de vacio del cansellerat en
la forma sobradita la Cort disposa que fos provehit dins dos mesos. Attès que la paraula provisió de la mateixa constitució 4 té tàcitament subentès ho comprès perpetuïtat, observada fins
lo dia de avuy, y de tots los exemplars que ab
gran còpia se han vist de tota espècia de officials
reals. Attès que en las Corts matèixas que se féu
la constitució 4 de que tractan, se féu altra constitució que és la 4, titulada «De acusacions», a
hont la sereníssima reyna donya Maria digué
provehia «Estatuhim y ordenam», las quals induheixan perpetuïtat en lo provehit y estatuhit
segons la naturalesa de las lleys. Attès que no
obstant que en alguns exemplars se lliguen algunas provisions per interim, però no se termina ningú de ells lo exercici per la voluntat del
príncep, sino per la ocasió se donava, lo que no
és en lo cas present, com diga lo privilegi de que
se tracta no sols que sia canseller per interim
sino que ho sia com a interino, que distingueix
dels interims que cessan, cessant la causa, que
com se ha insinuat no cap en Catalunya de iure,
encara que de facto sia lo contrari. Attès que la
paraula interim se exclou per la de provehir com
és de véurer de la real carta que // 543v // confereix lo senyor regent de Cortiada en la decissio
CCXXXXIX, a hont lo senyor rey diu que ha de
provehir lo cansellerat en proprietat. Attès que
en dret no·s diu provehit lo que no durat provisamo. Attès que lo privilegi de que·s tracta no
en tot cas seria sustentable per via de provisió in
comandam, perquè seria temporal y no perpètua. Attès que la Cort últimament celebrada en
lo capítol 35 tracta per molts inconvenients que
se seguiria en admètrer interinos lo exclòurerlos, és molt de la gran atenció de vostra senyoria
il·lustríssima no donàs lloch a la inclusió de
aquells, sinó representar·o a sa magestat en la
forma més decent y vertadera com acostuma lo
consistori, prometent-se de la real clemència tot
consuelo, particulament intestant sa magestat
en què no se innove en la forma de las provisions dels officis de justícia per a tenir los ministres més libres per a representar-la lo que conduesca a son real servey. Per lo que y altrament
és de vot y parer que vostra senyoria il·lustríssima no sols pot sino que deu suspéndrer manàs
se registre lo privilegi de cansiller interino acudint als real peus de sa magestat per a son consuelo y benefici de la cosa públicha. Y axí ho
senten en Barcelona als XV de desembre, MDCCI.
Don Luis de Valencia.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
als verguers de la present casa // 544r // convi280

dassen, com ho han fet, per las sinch horas de la
tarda, a una Sisena de personas dels tres estaments. Y són: per lo estament ecclessiastich, los
senyors doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde y canonge de la Santa Iglésia de
Tortosa, doctor Joseph Romaguera, canonge
de Barcelona. Per lo estament militar, los senyors, don Francisco de Sans y Puig, don Lluís
de Soler y Paguera. Per lo estament real, los senyors, doctor Onofre Monsalvo, doctor micer
Esteva Serra y Vileta, ciutedans honrats de Barcelona. A la qual molt il·lustre Sisena dels tres
estaments havent-se observat lo mateix serimonial que és de véurer en la present dietari ab una
molt il·lustre Divuytena als vuyt del present y
corrent mes és estat proposat per lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclesiàstich en veu de
sos companys lo seguent:
«Molt il·lustre senyor.
Lo trobar-se sa magestat, Déu lo guarde, en
esta ciutat, en la qual ha arribat esta tarda a las
quatra horas, no ha permès al consistori poder
ajuntar major número de personas que vostra
senyoria respecte de trobar-se dignament ocupats en cumplimentar y obsequiar com és just al
rey. Y encara que en la gran atenció que resideix
en quiscun de vostra senyoria los té constituhit
ab lo mateix impediment, emperò, essent estats
commissaris per a los negocis y sos dependents
que són estats proposats en las molt il·lustres
Divuytenas tingudas als VIIII, XI y XVIII a el present y corrent mes, no ha pogut lo consistori
dexar de convocar a vostra senyoria perquè
// 544v // com més noticiosas de dits negocis
sien servits aconsellar al consistori lo fahedor,
per a que en tot temps puga constar de que no
ha mallograt una ocasió com és esta en la qual
se troba sa real magestat honrant ab sa real
presència a esta ciutat y Principat. Majorment,
en vista de la resolució que sap prengué lo savi
Consell de Cent als XIX del present y corrent
mes sobra la embaxada en escrits formada per
vostra senyoria y reportada a dit savi Consell de
Cent dit dia de dinou per dos de vostra senyoria, la qual resolució se entén consisteix que
com dita embaxada fos arribada en ocasió que ja
tenia resolt la ciutat, fos donada a sa magestat
una representació feta per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar del present Principat y dita
Ciutat dit dia de XIX, que per ço no havia pogut
condecendir a la petició que en escrits se havia
fet a dit Consell de Cent dit dia XIX per part de
sas senyorias, essent axís que per part del consistori lo dia XVIII fonch demanat al excel·lentíssim
consistori dels senyors consellers de la present
ciutat fossen servits juntar dir Consell de Cent
quant antes, y que fonch respost lo ajuntarian lo
dia XIX, al matí. Així que dits consellers podian

molt bé haver escusat lo fer altra proposició fins
y a tant fos estada ohida la sobradita embaxada,
trobant-se com se trobavan previnguts a demés
de haver affectat tenir dit Consell de Cent a la
tarda, tenint offert lo tindrian al matí. Per lo
que posant en la gran concideració de vostra senyoria las dependèncias // 545r // de la Generalitat, acerca las quals se devian dar-se la més
prompta providència, insinua a vostra senyorias
que las que de present occoran ser quatra: És la
primera lo modo y forma ab què déu ésser fitat
en lo Tribunal de Contrafaccions lo lochtinent
y capità general y tots los demés ministres de sa
magestat sens que las suplicacions deprecatòrias
degan ser revistas ni abilitadas. És la segona
acerca de que tinga son degut effecte la Constitució XVII feta en las últimas Corts que tracta
del recobro del dret de la nova ampra per lo General de Catalunya, lo qual dret és vulgarment
dit dret de General de Guerra. És la tercera lo
sobredit privilegi de Canciller en interim concedit al dit don Emmanuel de Senjust y Pagès,
prior claustrer de Tortosa, per si constave o no
al disposat ab la constitució III titulada «De offici de canseller», sobre lo qual assumpto se troban cusits y continuats quatre vots en escrits,
ahont y ha diferents sentits. Y és la última y
quarta dependència la secularisació de la Santa
Iglésia Catredal de Tortosa y que alienígenos
del Principat no pugan servir prebendas ecclessiásticas en ell. Y si bé se ha solicitat un y altre de
estos dos negocis, conforme disposan lo capítol
LXIIII y la constitució X fets en la última Cort
General, fins ara no se ha pogut conseguir. Tot
lo que, donant-se com se dona a vostra senyorias per proposició, espera lo consistori li aconsellarà vostra senyoria lo que pot y deu fer per a
cumpliment de la obligació de llurs càrrechs,
com se promet del justificat zel ab què vostra
senyorias molt propencionadament sempre
procura la més veril observansa de las Generals
Constitucions, capítols y actes //545v // de Cort,
privilegis, usos y costums y demés drets de la
pàtria.»
E la dita molt il·lustre Sisena, ohida la sobredita
proposició y ab molt madura reflexió premeditat lo que ella conté, ha aconsellat a sas senyorias que per medi de dos consistorials, sens
pompa, sien servits donar al molt il·lustre senyor marquès de Rivas, secretari del despaig
universal, quant antes, ab que primerament ajes
sas senyorias donat la benvinguda a sa magestat
y besat sa real mà quatre representacions, per a
que en nom de sas senyorias las pose a las reals
mans de sa magestat, servint-se interposar sos
bons officis ab lo rey acerca las sobreditas quatra
dependèncias dalt proposadas, en la conformitat y modo que de ellas serà de véurer en lo present dietari, quant després que per dits dos se281

nyors consistorials seran entregadas, si és que
aparexerà bé a sas senyorias.
En aquest mateix dia se han comensat las alimàrias a ocasió de ésser arribat en la present ciutat
y Principat sa magestat tornant de Itàlia. La
funció se ha fet en la mateixa conformitat que és
de véurer en lo present dietari als II de octubre,
MDCCI, per la altra vegada que vingué // 546r //
sa magestat. Sols ab esta diferència: que en esta
casa tantsolament se posaren atxas en lo balcó y
finestras del enfront de ella, que en lo balcó de
las casas del General y Bolla de la present ciutat
s·i posaren sis atxas, y que no·s dispararen invencions de foch.
Dijous, a XXI de desembre, MDCCII. En aquest
mateix dia, a las vuyt horas de la matinada, ab
cotxe de dos mulas y de orde de sas senyorias, lo
síndich del General és anat al Palau Real a hont
abita sa magestat, Déu lo guarde, a saber com
ho passava. Y tornat que és estat en consistori
ha fet relació de com gosava perfeta salut.
En aquest mateix dia se han comensat ha celebrar en la capella petita de Sant Jordi de la present casa, missas per la ànima del il·lustre y fidelíssim senyor don Pedro de Magarola y Lupià,
diputat militar, com és acostumat, cremant sis
sirirs de sera groga. Y se adverteix que per ocasió de trobar-se sa magestat en esta ciutat no
han estat las portas tancadas.
En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
a peu, consistorialment, sas senyorias, acompanyats dels nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal y demés officials de esta casa, dels de
la casa del General y Bolla y dels dels portals de
la present ciutat, anant los verguers ab las massas grans y ab cotas novas de satí morat, ab becas de vellut // 546v // fetas per esta funcció, sas
senyorias ab molta gala y lusiment, y tots los
dits officials vestits de gala per esta funció fets,
han anat ha donar la benvinguda a sa magestat a
est Principat y Ciutat, tornant de Itàlia, finida la
campanya, y besar sa real mà.Y esta funcció se
nota que en tot y per tot és estada feta com consemblant que se’n llegeix en lo present Dietari
als III de octubre, MDCCI, sols ab esta diferència:
que en esta funció sas senyorias aportavan las
veneras en lloch de las bandas, que lo noble don
Joseph de Amigant, exactor del General acistí
personalment, y que tots los officials, militars y
gaudints besaren sa real mà. Y se adverteix que
lo deffenedor ha precehit als quatre officials
mestres en esta funcció.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, havent obtinguda hora per medi de un
verguer, los senyors Salvador Massanes de Ribe-
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ra, ciutedà, y Joan Ponsich y de Montagu, donsell, de part dels excel·lentíssims senyors
// 547r // de la present ciutat, han reportat a sas
senyorias una embaxada contenint que com la
embaxada en escrits que de part de sas senyorias
fou reportada al savi Consell de Cent als XIX del
present y corrent mes, en ocasió que ja havia resolt que fos donada a sa magestat una representació feta per lo molt il·lustre y fidelíssim bras
militar y per dita ciutat lo mateix dia de XIX,
que per ço no havia pogut la ciutat condecendir
a la petició que en escrits se li féu de part de sas
senyorias dit dia XIX. Y que axís seria per altres
ocasions. Al que és estat respost per lo il·lustre y
fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, en veu
de sos companys, que quedava lo consistori enterat de esta resolució.
En aquest mateix dia sas senyorias, inseguint lo
aconsellat lo dia de ahir per la molt il·lustre Sisena per los molt il·lustres y fidelíssims senyors diputat real y ohidor militar, sens verguers ni
acompanyament, si sols anant ab un cotxe de
dos mulas, y lo síndich a la portalera, han posat
en mà del molt il·lustre marquès de Rivas, secretari del despaig universal, las quatra representacions per dita Sisena lo dia // 547v // de ahir
aconselladas y per ella vistas y regonegudas, y
sobre los negocis que llargament estan expressats lo dia de ahir en lo present dietari, per a que
fos servit passar-las a la real mà de sa magestat,
suplicant-li interposàs sos bons officis per a que
inclinàs son real ànimo ha afavorir al consistori
en lo que li suplicava. Al que és estat respost per
dit senyor marquès de Rivas que ho faria ab
molt de gust, segons relació han feta tornats
que són estats en consistori dits senyors diputat
real y ohidor militar. Y encontinent, sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís y insertàs en lo present dietari
las ditas quatra representacions, las quals són
assí cusidas y signadas de números CCXLVII,
CCXCVIII, CCXCIX y CCC y del thenor següent.
Segueix-se ditas quatra representacions.
«Señor.
Losa deputados y ohidores de qüentas de la Generalidad de este Principado, cumpliendo a la obligación jurada de sus // 548r // cargos que les impuso vuestra magestad con la Corte General en el
mes de agosto próximo passado, suplicaron a vuestra magestad fuesse servido mandar se efectuasse
la formación del nuevo Tribunal de Contrafueros que con las constituciones 36, 37 y 38 de las
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
547v i 548r del trienni 1701-1704.
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Cortes por vuestra magestad celebradas se halla
dispuesto. Y continuando vuestra magestad sus
benévolos influjos y favores a estos sus fidelíssimos
vassallos, fue del real agrado de vuestra magestad
mandar, como se execute y se halla establecido,
concurriendo el regente y dos doctores de esta Real
Audiencia a los más antiguos, el arçobispo de Tarragona, y en su ausencia el canónigo más antiguo, el protector del brasso militar y un conseller
de Barcelona.
Y haviendo offrecido algunas causas de contrafuero, en las quales era y es precisso, para substanciar el juciio, se cite el lugarteniente y capitán general de vuestra magestad, y en otra al mesmo
regente, se ha sucitado la novedad de no permitirse que el lugarteniente y capitán general, como el
regente y demás doctores de la Real Audiencia, se
les presente la notificación o citación que con los
atentos y respetuosos términos que les corresponden
se despiden para la substancia y formalidad judicial, queriendo que dichas notificacions sean revistas o habilitadas por el canciller u otro ministro mayor, en perjuhicio de la //548v // autoridad
de tribunal y de la brevedat que se consideró en la
constitución pedirían los casos de contrafueros.
Per cuyo motivo, en el capítulo 20 de dichas Cortes, fue señalado el término de 3 días a los deputados para opponerse al reparo de dichos contrafueros. Y en la constitución 38 se estableció que se
passasse a la introducción de estas causas, aunque
no precediesse requisición al official de quien se
trendrá la quexa de contrafuero. Las quales dificultades tienen suspendido el curso de dichas causas, con notable desconsuelo de los interessados, y
de los comunes y particulares del Principado, pues
al passo que se hallan, con la certesa de la real voluntad de vuestra magestad en que se observe lo
decretado en estas Cortes, esperimentan se les desvenece el logro de los reales favores con estos motivos que los jusgan affectados y agenos del real ánimo de vuestra magestad. Suplican a vuestra
magestad los diputados sea de su real agrado inclinar su real ànimo y mandar que los despatchos
que según forma de las citadas Cortes se despatcharen del Tribunal // 549r // de Contrafueros
provehidos por su presidente o por qualquier de los
conjúdices a quien pertenece en sus casos, según los
previenen dichas constituciones, se presentan y deben presentar a los lugarestenientes y capitanes
generales de vuestra magestad y a todos los demás
ministros de vuestra magestad y admitirse sin
preceder revista ni abilitación, testificando el
auto de la notificación el secretario de la Diputación o executando la presentación algunos de los
vergueros de la Real Audiencia, sin que a uno ni
otro se les puede impedir con el referido ni otro
pretexto, que siendo tan de razón lo esperan de la
real clemencia de vuestra magestad y recibirán
merced.»

«Señor.
Losa diputados y ohidores de qüentas de la Generalidad de este Principado, puestos a los reales pies
de vuestra magestad, con la más profunda venerazión dizen que en el mes de agosto del presente
año recurrieron a vuestra magestad con humilde
representación suplicando fuesse de su real agrado, en execución y observancia de lo que fue vuestra magestad servido decretar en la constitución
// 549v // XVII de las últimas Cortes, se efectuasse
la restitución y entrega a los suplicantes de los derechos de la nueva ampara o general de guerra,
plus de sedas, naypes y sombreros, para los fines en
dicha constitución prevenidos, que son muy propios de la real justificación y zelo de vuestra magestad. Que benéficamente inclinado mandó se
pussiesse assí en execución y se acudiesse para los
despachos combenientes. Y haviéndoles solicitado
del conde de Palma, entonces lugarteniente general de vuestra magestad en dicho Principado, entendieron se havía remitido este negocio a la Corte donde encargaron la solicitud al agente a
quien se ha participado que se dificultaría el
cumplimiento de la real voluntad de vuestra magestad, el dicirse que los suplicantes devieran assegurar con fiadores satisfacción de vuestra magestad al puntual cumplimiento de lo que se reservó
en dicha constitución para los sueldos del lugarteniente general de vuestra magestad y consejero de
capa y espada del Supremo de Aragón natural de
Catalunya.

haver sido de la real intención de vuestra magestad fuesse con fiadores pues a más de la imposibilidad de hallarlos el común parece que es mayor la
que se consigue con la obligación e hipoteca especial de los mesmos derechos entregados y de todos
los otros que oy cobran los suplicantes, y en essa forma passaron estos a firmar dicha obligación con
la scriptura auténtica que entregaron al conde
de Palma, como lugarteniente de vuestra magestad y en su real nombre, prometiendo por si y sucessores en el officio cumplir con lo referido
// 550v // según el tenor de la constitución y con
dichas obligaciones.
Suplican a vuestra magestad sea de su real agrado favorecer el Principado con la observancia de
sus constituciones y en conseqüencia de la citada
mandar se effectue la entrega y restitución a los
deputados de dichos derechos nueva ampra o general de guerra, plus de sedas naypes y sombreros,
con real decreto dirigido al regente la Real Thesoreria en Catalunya, mandándole lo exequute sin
dilación, como lo esperan de la real y justa mano
de vuestra magestad y recibirán merced.»
«Señor.

Esta siguridad señor, salva la real clemencia de
vuestra magestad, se persuaden los suplicantes no

Ela consistorio de deputados y ohidores de qüentas
del General de esse Principado dise que, haviendo
don Manuel de Senjust y Pagès, prior claustral de
la iglesia cathedral de Tortosa, entregado a dicho
consistorio el privilegio del nombramiento de cansiller despatxado en devida forma de Real Cancelleria a los XII de agosto del presente año, para
que fuese registrado en casa de la Diputación y su
devido lugar, como se acostumbra, deseando allanar el reparo que allaron los assessores respecto de
ser la provisión interina, por si encontrava o no
con lo dispuesto en la constitución IIII, título «De
canciller o vicecanciller», // 551r // o otra disposición municipal del Principado, fueron llamados
consulentes. Y no haviendo éstos, junto con dichos
assessores y abogado fiscal, acordado en el parecer,
le pareció inevitable llamar otros consulentes por
el mesmo effecto. Y haviendo también estos discordado y dado su parecer pocos días ha, reconoce el
consistorio ser indispensable el poner en la soberana comprehensión de vuestra magestad, con el
más profundo rendimiento, el que dicha concesión de privilegio interino parece encierre en si algunos reparos. Por lo que, postrado a los reales pies
de vuestra magestad, suplica sea servido mandar
que el dicho officio de cansiller se provea en propiedad y en la mesma forma que se ha estilado
hasta ahora, no puediendo dudar del paternal
amor de vuestra magestad el consuelo de verse favorecido en esta dependencia en la misma confor-

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
547v i 548r del trienni 1701-1704.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
547v i 548r del trienni 1701-1704.

El universal desconsuelo, señor, que ocasiona al
Principado el frustársele esta real munificencia
de vuestra magestad, y la observancia de dicha
constitución por los // 550r // referidos motivos, e
interesarse gran parte de las iglésias, pías memorias, huérfanos, y otras personas de dicho Principado, precisan la obligación de los suplicantes a
repetir otra vez sus humildes súplicas, representado a vuestra magestad que según el contexto de
dicha constitución 17 fue vuestra magestad servido conceder la restitución y entrega a los diputados de los referidos derechos en calidad de ofrecer y
prometer estos, con aquella seguridad que serca
del mayor real agrado de vuestra magestad pagar de lo que resultare de dichos derechos el sueldo
y ayuda de costa ordinario del lugar que de vuestra magestad y salario de la plaça de capa y espada del Supremo Consejo de Aragón de natural de
Catalunya, empleando lo que sobrare en luhir,
por suerte de los censales que se cargaron sobre de
aquellos derechos.
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midad que lo ha experimentado dever a la real
munificencia de vuestra magestad y lo recibirán
merced.»
«Señor.
Ela consistorio de deputados y ohidores de qüentas
de la Generalidad de este Principado, puesto con
todo rendimiento a los reales pies de vuestra magestad, dise que el capítulo de Corte 64 de las Cortes celebradas por vuestra magestad fue servido
favorecer a petición de dicha Corte al cabildo de
la Santa Iglesia // 551v // Catedral de Tortosa,
ofreciendo dar cartas para su beatitud y embaxador de vuestra magestad en Roma para que en el
real nombre de vuestra magestad haga todos
aquellos buenos oficios congruhentes y necesarios
asta que con todo effecto se continga la secularización de dicha Santa Iglesia de su Santidad. Y
haviendo passado el consistorio por medio de su
agente en la corte de vuestra magestad a solicitar
con todo cuydado dichas cartas, no ha sido possible
conseguirlas, no obstante de haverse ordenado por
vuestra magestad el protonotario antes de passar
a Italia para que las diesse de officio, como las
otras después del breve y quinquenios.
Assí mismo, en la constitución X de las mismas
Cortes, se dignó vuestra magestad favorecer el
Principado y a sus naturales con la prerrogativa
de que todos los obispados, abadiatos, dignidades,
prioratos, pabordias, canonicatos, oficios, beneficios simples y jurados, assí seculares como regulares, y otros qualesquiere títulos eclesiásticos, pensiones, reservaciones, sobre frutos y rentas de
sequestros de iglesias vacantes y demás rentas y
emolumentos eclesiásticos, puedan obtenerse solamente //552r // por catalanes que verdaderamente lo serán y realmente hijos de este Principado e
hijos de aquellos y no otros, offreciendo vuestra
magestad en dicha constitución escribir a Su
Santidad y al embaxador de vuestra magestad en
la curia romana a effecto de conseguir de la Santa Sede Apostólica la confirmación de la citada
constitución, imponiendo a los diputados el cargo
de haver de cuydar de la solicitación de lo dispuesto en la referida constitución, con pena de una
tercia de su salario. Y no haviendo hasta ahora
podido los diputados conseguir dichas cartas por
mucho que los haya solicitado su agente en Madrid.
Por tanto, acude el consistorio a los reales pies de
vuestra magestad suplicando, con la humildad y
rendimiento que corresponde a su obligación, se
sirva vuestra magestad favorecer y honrar al
Principado, mandando despachar las referidas
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
547v i 548r del trienni 1701-1704.
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cartas, assí las dispuestas en dicho capítulo
LXIIII como las ofrecidas en la citada constitución X de las últimas Cortes, a effecto que puedan
los diputados, cumpliendo a su obligación, passar
no sólo a la solicitud de la secularización de la
Santa Iglesia de Tortosa, como también de la confirmación apostólica de lo dispuesto en la misma
constitución X, que lo recibirán a singular favor
de la real munificencia de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia, a la nit, han continuat las
alimàrias per ocasió de la vinguda de sa //552v //
magestad en la present ciutat y Principat, de
tornant a Itàlia, y se han fet com lo dia de ahir.
En aquest mateix dia, sas senyorias han enviat
un verguer en casa del noble don Joseph de
Amigant, a hont posa lo excel·lentíssim senyor
duch de Osuna, Grande de España, gentilhom
de la cambra de sa magestat, a fi y efecte de péndrer hora per a cumplimentar-lo de part de sas
senyorias, per medi de una embaxada de un militar y ciutedà, per trobar-se sa magestat en la
present ciutat, que altrament serian per dos
consistorials.
Divendres, a XXII de desembre, MDCCLII. En
aquest dia lo síndich del General, ab cotxe de
dos mulas, és anat a saber sa magestat, Déu lo
guarde, cóm ho passava. Y ha fet relació en consistori a sas senyorias de com ho passava bé.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà
honrat de Barcelona, de part de sas senyorias,
han reportat // 553r // una embaxada al
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia,
Grande de España, del Consell de Estat y cavallarís major de sa magestat, y al mateix quarto
del Palau Real a hont abita lo rey, y altre al excel·lentíssim senyor compta de Benevente, sumiller de Corps, y també Grande de España, en
lo dit Real Palau y a son quarto. Y los han donat
la benvinguda, suplicant-los fossen servits interposar sa poderosa autoritat ab lo rey per lo bon
èxit de las quatra representacions que sas senyorias lo dia de ahir posaren en la real mà de sa magestat. Al que han respost que ho farian ab molt
gust, conforme ne han fet relació, tornats que
són estats en consistori, dits de Codina y Monfar.
En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer dits de Codina y Monfar, de part de sas senyorias han reportat una embaxada al excel·lentíssim senyor compte de Palma, grande de
Espanya, qui antes de entrar lo rey en Catalunya

era llochtinent y capità General seu en aquest
Principat, donant-li la enorabona de haver-lo
fet sa magestat de son Consell de Estat, y suplicant-li alcansàs de sa magestat lo bon despaig de
ditas quatre representacions. Al que és estat respost que feya singular aprecio de esta demonstració y que estimava trobar-se // 553v // ab est
empleo y que faria tots bons officis acerca lo
que lo recomanavan, conforme ne han fet relació tornats que són estats en consistori dits de
Codina y Monfar.
En aquest mateix dia, entre XI y XII horas de la
matinada, havent-se obtinguda hora per medi
de un verguer dits de Codina y Monfar, de part
de sas senyorias han reportat una embaxada al
molt il·lustre senyor lo pare confessor del rey,
qui és de la Sagrada Companyia de Jesús, en lo
col·legi de Betlem de la present ciutat. Y li ha
donat la benvinguda de part de sas senyorias,
suplicant-li fos servit mediar ab sa magestat inclinàs son real ànimo annuhint al que se li suplica per sas senyorias ab las sobreditas quatra representacions. Al que ha respost, després de fer
la deguda estimació de est agasajo, que passaria
a fer tots bons officis ab lo rey sobre dit assumpto, conforme ne han fet relació dits de Codina y
Monfar en consistori tornats que són estats allí.
En aquest mateix dia se han continuat la celebració de las missas per la ànima del il·lustre y fidelíssim senyor don Pedro de Magarola y Lupià, deputat militar, en la capella petita de Sant
Jordi // 554r // de la present casa, en la mateixa
conformitat que lo dia de ahir.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los dits de Codina y Monfar, de part de
sas senyorias, han reportat una embaxada al excel·lentíssim senyor Cardenal de Atrel, embaxador del rey christianíssim, al rey, nostre senyor,
per a donar-li, com se li ha donat, a sa eminència, de part de sas senyorias, la benvinguda, suplicant-li fos servit mediar ab sa poderosa interssació ab sa magestat, per a que fos servit donar
grats ohidos al representat a sa magestat ab las
quatra representacions que lo dia de ahir foren
posadas en sa realma. Al que és estat respost que
se dedicaria ab molt gust en lo que se li recomanava. Conforme ne han fet relació tornats que
són estats en consistori dits de Codina y Monfar. Y se nota que no ha donat porta ni silla als
sobredits, sí, emperó, al axir los ha acompanyat
fins a la porta de la segona pessa. Y que tant dit
cardenal com los referits han estat assentats y
cuberts, estant tancadas las portas en lo temps li
donaren la embaxada. Y que a no haver estat lo
rey en Barcelona tot lo consistori de sas senyorias lo havia de cumplimentar.
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En aquest mateix dia, entre tres y quatra horas
la tarde, havent obtinguda hora per
medi de un verguer, los dits de Cudina y Monfar han reportat, de part de sas senyorias, al excel·lentíssim senyor compte de Sant Estevan,
Grande de España, y del Consell de Estat, consemblant embaxada que als dalt referits. Al que
és estat respost per dit compte de Sant Estevan
de que ab especialitat se aplicaria en procurar
que lo rey donàs gratos oÿdos a las sobreditas
quatra representacions, servint-se per sa real
clemència concedir al que se li suplicava per part
de sas senyorias en ellas, conforme li han fet relació, tornats que són estats en consistori, dits
de Codina y Monfar. Y se nota que tots los sobredits Grandes de España referits en lo present
dietari en los dias de ahir y de vuy havian de ser
cumplimentats a no ésser estat lo rey en Barcelona, per medi de dos consistorials, com se estila.
// 554v // de

En aquest mateix dia, per los verguers de sas senyorias, per las quatre horas de la tarde y de
orde seu, és estada convidada una molt il·lustre
Divuytena de personas dels tres estaments. Y
són estats convidats los següents: Per lo estament ecclessiàstich, los senyors: doctor Rafel de
Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde y canonge de la Santa Iglésia de Tortosa; don Pedro
de Oliver, canonge de la Santa Iglésia de Vich;
doctor Joseph de Ciurana, canonge de la Santa
Iglésia de Gerona, qui no ha pogut assistir per
precisas ocupacions; lo doctor Joseph Romaguera, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona,
qui tampoch ha pogut assistir per precisas ocupacions; don Joseph Ignasi de Amigant, canonge de la mateixa //555r // Església de Barcelona;
fra Anthon de Padellàs, almoyner del real monestir de Santa Maria de Ripoll. Per lo estament
militar, los senyors: don Lluís Valencia, don
Francisco Sans y Puig, don Lluís de Soler y Paguera, qui no ha pogut assistir per certas occupacions, don Bernat de Gavà y de Fluvià, don
Pedro de Cardona, Joseph de Solà y Guardiola,
donzell. Per lo estament real, los senyors: Joseph de Catà y Bertran, doctor Honofre Monsalvo, doctor micer Diego Martínez y de
Folcràs, Francisco de Monfar y Sors, tots ciutadans honrrats de Barcelona, doctor micer Salvador Móra y Bosser, qui no ha assistit per precisas occupacions, doctor Esteva Serra y Vileta,
qui tampoch no ha pogut assistir per tenir també precisas occupacions.
A la qual molt il·lustre Divuytena de personas
dels tres estaments, axí convocada y congregada, després de haver-se observat en tot y per tot
lo serimonial que és de véurer en lo present dietari ab altre Divuytena, als IX del present y corrent mes, per lo il·lustre y fidelíssim senyor di-
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putat ecclessiàstich en veu de sos companys, és
estada feta la proposició següent:
555v

«Molt il·lustre senyor.
La magestat de rey, Déu lo guarde, ab sa real
carta de data de XXI del present y corrent mes, sa
fetxa en la present ciutat, és estat servit insinuar
al consistori de com la precissa obligació en
què·s troba de defensar sos dominis de las invasions dels enemichs y que a més de consentir en
axò la quietut de sos regnes y vassalls, que tant
solicita, se interessa també la puressa de nostra
sagrada religió, li dona just motiu per a manifestar quant de son agrado serà que en ocasió tant
urgent lo servescan sas senyorias ab un tèrcio de
infanteria en lo major número de gent que·s
puga, com ho ha executat altres vegadas la diputació de est Principat, per acudir ab estas forsas a hont més se necessitaria d’ellas, conforme
més llargament en dita real carta és de véurer. Y
com lo expressat en ella sia lo just motiu que ha
tingut lo consistori per a convocar y convidar a
vostra senyoria, per so, estimaria se digne aconsellar-lo de tot allò que puga y dega fer lo consistori en desempenyo de sas obligacions, en tot
lo que sia de major real servey y conservació de
las generals constitucions. Y encontinent, ses
senyorias han ordenat al secretari y scrivà major
del General cusís y continuàs en lo present dietari la sobredita real carta la qual és assí cusida y
signada de número CCI y del tenor següent:
Segueix dita real carta.
«El rey.
Diputados.
Laa precisa obligación en que me hallo de defender
mis dominios de //556r // las imbassiones de los enemigos, y que a más de consistir en esto la quietud de
mis reynos y vasallos, que tanto solicito, se interesa
también la pureza de nuestra Sagrada Religión,
me da justo motivo a manifestaros quan de mi
agrado será que en occassión tan urgente me sirváis con un tercio de infantería en el mayor número de gente que se pudiere, como lo ha executado
otras veces la Deputación de este Principado, para
acudir con estas fuerzas a donde más se necesitare
de ellas. Y assí espero de vuestro grande amor y celo
me haréis este servicio antes de partir de esta ciudad, asegurándoos la tendréis por el más especial,
como lo experimentaréis de mi gratitud en todas
las occassiones que se ofrezcan de vuestra satisfacción. De Barcelona, a 21 de diziembre de 1702.
Yo, el rey. Antonio de Ubilla y Medina.»
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
556v i 557r del trienni 1701-1704.
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E la sobredita molt il·lustre Divuytena, ohida la
sobradita proposició, y particularment la sobradita real carta que per mi, secretari y scrivà major del General, de orde de sas senyorias, ab alta
e intel·ligible veu és estada llegida, y havent ab
molt madura reflexió premeditat y discorregut
esta grava dependència, ha aconsellat que lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori ordene als
molt nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present //556v // casa entren en
la sala del Consistori, y en presència de dita
molt il·lustre Divuytena donen son sentir sobre
esta occurrència.»
En aquest mateix dia, lo doctor micer Francisco
de Gallart y Pastor, subrogat en assessor, y don
Joseph de Càncer y Prat Senjulià, advocat fiscal
del General, entrats en la sala del consistori, en
presència de dita molt il·lustre Divuytena, absent lo doctor micer Ramon Sans, subrogat en
assessor, per alguna indisposició, y assentats ab
cadiras de vaqueta de moscòvia, posadas a la
part de la gotera del doser a la part esquerra, havent-se’ls participat lo consell de dita Divuytena, han referit que donaven son sentir dient que
est fet podrian servir-se consultar-lo ab alguns
letrados, com se féu en la ocasió de la plaga de la
llagosta, després manar se procehís com se acostumava, que era donant-se súplica, la qual se cometia a justícia y rebuda informació se feya provissió formiter.
En aquest mateix dia y poch aprés, // 557r // per
lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich, a la sobredita molt il·lustre Divuytena, en
veu de sos companys, se ha donat per proposició lo sobredit sentir de paraula que en presència de ella han donat dits Gallart y Cànser. Y
dita Divuytena ha aconsellat al consistori manassen als magnífichs y nobles assessors y advocat fiscal del General que dins dos horas aconsellassen legalment al consistori lo fahedor sobre
lo contengut y expressat ab dita real carta. Y que
un senyor consistorial, sens acompanyament ni
pompa, se conferís ab lo il·lustre marquès de Rivas, secretari del despaig universal, a effecte de
explicar-li de com sobre lo assumpto del tèrcio
fins ara no se havia pogut péndrer resolució,
emperó, que no·s dexaria de la mà.
En execució del sobredit consell, sas senyorias
han passat ab deliberació feta lo dia present ha
fer lo sobredit mandato als dits assessors y advocat fiscal. Y per quant dit doctor micer Ramon
Sans se trobava ab alguna indisposició és estat
enviat a sercar per medi de un verguer.
Y així mateix, lo il·lustre y fidelíssim senyor ohidor real, a las deu horas de la nit, se és conferit
ab dit secretari del despaig universal, anant sens

acompanyament, ab un cotxe de dos mulas, ab
lo dit síndich a la portalera, per a // 557v // participar-li lo resolt ab dita Divuytena. Y tornat que
és estat en consistori a sas senyorias y a dita molt
il·lustre Divuytena ha fet relació de com se era
conferit ab dit senyor marquès de Rivas, secretari del despaig universal, qui li havia dit que
dava la deguda intelligència de dita resolució. Y
que las quatra representacions que se havian posat en mà de sa magestat lo dia de ahir ja estavan
despatxadas, y singularment que la Cansellaria
estava probehida en proprietat en favor de don
Emanuel de Senjust y Pagès, prior claustrer de
Tortosa.
En aquest mateix dia, per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General, y antes de cumplir las dos horas dalt referidas, han
posat en mà del molt il·lustre y fidelíssim consistori un vot en escrits fet legalment sobre la dependència dalt referida del dit tèrcio. Lo qual,
de orde de sas senyorias, és assí cusit y continuat
per mi, secretari y scrivà major del General, y
signat de número CCCII y del thenor següent.
Segueix-se dit vot.
«Jesús, Maria, Joseph, cum divo Georgio.
Consultaa lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
// 558r // als assessors y advocat fiscal baix firmats los dos punts que reconeixan la real carta
que sa magestat, Déu lo guarde, se ha servit escríurer lo dia present. Lo un, és a saber, si pot
fer y formar lo tèrcio de infanteria que sa magestat demana, ho si fer-lo en lo cas present encontra a alguna disposició municipal; y lo altre,
si dat cas que es resolgués fer dit tèrcio, encontraria semblantment lo fer-se ab la circunstància
en dita carta contenguda de haver de acudir allà
a hont la necessitat demanaria. Vista la deliberació, ab la precissió del termini de dos horas que
és molt breu en matèria tan grave. Vist lo capítol II y XXXIIII del redrés de MDLXXXXIX. Vist
lo capítol XII del nou redrés, fet en lo corrent
any. Vista la ambaixada o recado aportat al
tunch al excel·lentíssim llochtinent general al
XIII de mars, MDCLXXXII, y la real carta de dicet
del mateix, que·s lligen en lo dietari del trienni
MDCLXX, en foli CCXXV y CCXXIX respective.
Vist un vot fet per lo noble tunch regent la Real
Cancellaria y VIII doctors de la Real Audiència
als XXI de agost, MDCLXXXVII. Vist lo procés informatiu instant lo procurador fiscal del General fet acerca lo gastar las pecúnias del General
per la extinció y matansa de la llagosta y la provisió dels tunch magnífichs assessors que se suba. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
557v i 558r del trienni 1701-1704.
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seguí // 558v // en dit procés als VIII de nohembre, MDCLXXXVII, lo qual se troba recòndit en lo
aposento del ajudant tercer de la Scrivania Major. Vist altre procés informatiu instant dit procurador fiscal fet en lo mes de abril, MDCLXXXIX,
y provisió dels magnífichs assessors en ell subseguida als II de maig del mateix any, declarant
ésser lo cas de gastar de las pecúnias de la Generalitat per rahó de la guerra. Y vist lo demés se
ha pogut véurer en tant breu temps.
Attès si bé de la lletra dels dit capítols II y del
XII de dits redressos y del contengut en la mensionada embaxada o recado de XIII de mars,
MDCLXXXII, y real carta subseguida, apar que
no·s poden aplicar y gastar las pecunias de la
Generalitat per a formar tèrcio o llevas de soldats si no en los casos que per enemichs de la terra se ha turbat e impedit la exacció dels drets de
la Generalitat, per defensa dels quals y obviar als
que turban e impedeixen la exacció de aquells se
ha pogut gastar de ditas pecúnias, // 559r // com
se digué ab dita embaxada y ab la real carta citada dels XVII de mars, MDCLXXXII, se digué també que sa magestat estava molt assegurat de
que, encara que segons constitucions de aquest
Principat no podian los tunch deputats formar
desde luego lo tèrcio fins que puguessen rébrer
informació del rompiment de la guerra, tindrian
previngudas estas diligèncias en la millor forma
que fos possible per qualsevol accident repentino que se offerís de la defensa de las fronteras.
Attès, encara, que ab lo dit capítol XXXIIII del
redrés de MDLXXXXIX se prohibesca als assessors
del General, com de paraula ho tenen representat, lo entremeter-se en lo que los deputats hauran de gastar, y axí bé ab expressa salvetat de no
enténdrer per lo present vot incórrer ni contravenir al dit capítol, per haver-los lo molt il·lustre
y fidelíssim consistori precisats, no obstant lo
haver representat dit capítol ab concurs de circunstàncias que no admeten dilació, emperó,
attès que la pràctica, ús y estil observat en la present casa en semblants occurrèncias de formar
lo tèrcio a gastos de la Generalitat és estat de
molts casos a esta part uniforme, donant súplica
lo procurador fiscal, offerint informació y
// 559v // cometrer-se als assessors, y estos constant de la informació declarar per via de justícia,
ab provisió formiter trobar-se en lo cas de poder-se gastar per la formació del tercio. Y en lo
cas que esdevingué de duptar-se per no aparéxer ésser la lletra del dit capítol II, si·s podia gastar per a deballar y expel·lir la platja de la Llagosta del present Principat, se consultaren los
dits nobles regent la Real Cansellaria y doctors
de la Real Audiència, los quals, ab lo precalendat vot de XXV de agost MDCLXXXVII, donaren
lo expedient per lo qual se pogués occórrer a
tant gran dany. Y en conformitat de dit vot se
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donà consemblant suplicació per lo procurador
fiscal del General que en los cases de guerra, y se
féu així mateix provisió formiter, declarant
que·s podian gastar las pecunias de la Generalitat per la dita extinció de la llagosta, com consta
en lo mencionat procés y aporta llargament lo
senyor Tristany en la decissio LX, tom. II y altres, que si bé, obstant lo capítol o constitució
XXXVII de las últimas corts, no·s puga //560r //
consultar negoci algú ab los nobles y magnífichs
doctors de la Real Audiència, siempre se pot, segons lo mateix capítol, ab los advocats té major
crèdit y experiència en la literatura d’esta ciutat
de Barcelona. Y attès, finalment, que la matèria
recomanada per sa magestat, que Déu guarde,
ab las circunstàncias que inclou axís de la major
conveniència d’estos sos fidelíssims vassalls,
com de la conservació de la Santa Fe catòlica és
digna de gran reflecció, y que se attenga y mire
ab la major circunspecció per si poria facilitar-se
en benefici públich, y sens contravenció ni lessió dels capítols de Cort y demés disposicions
municipals.
Per ço y altrament, los infrascrits, explicant son
sentir en la present occurrència, diuhen que segons los documents y exemplars que han pogut
véurer y que sobra se mencionan del que regularment se ha observat acerca la formació de tèrcio a expensas de la Generalitat, se inclinan per
ara que fer en lo cas present y ab la circunstància
contenguda en la real carta de haver de cudir
allà a hont la necessitat demanaria, si esta clàusula se comprengués haver de // 560v // anar dit
tèrcio fora del present Principat, se encontraria
ab la disposició municipal que prevé y limita los
casos de poder gastar las pecúnias de la Generalitat. Emperó, desitjant lo major real servey y tenint presents las sobra ponderadas circunstàncias que enclou la real carta, no duptant que sa
magestat, Déu lo guarde, per sa real clemència,
se darà per molt servit de que se discorre, encara
que precisament medie alguna breu dilació, si
poria trobar-se algun expedient. Y en quant als
infrascrits toca, instan que la subjecta matèria se
consulte amb crescut número de advocats del
major crèdit y experiència en la literatura dels de
la present ciutat, offerint-se los infrascrits concórrer en tot lo que·ls incumbesca per rahó de
sos respective officis, ab la explicació que correspon a sas obligacions. Barcelona, y desembre
XXII de MDCCII. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor. Don Josephus de Cancer,
fiscalis advocatus.»
561r

En aquest mateix dia se ha donat per proposició
a la dita molt il·lustre Divuytena lo sobredit vot
en escrits fet per dits assessors y advocat fiscal,
lo qual, per mi, secretari i escrivà major del General, los és estat llegit de orde de sas senyorias.
E la dita molt il·lustre Divuytena, ohida dita
proposició y dit vot, ha aconsellat que, essent
com són més de las onse horas de la nit, se ajunte demà de matí per al punt de las vuyt horas per
a poder aconsellar al molt il·lustre y fidelíssim
consistori lo fahedor.
Dissapte, a XXIII de desembre, MDCCII. En
aquest dia se ha continuat la celebració de las
missas en la capella petita de Sant Jordi de la
present casa per sufragi de la ànima del il·lustre
y fidelíssim senyor don Pedro de Magarola y
Lupià, deputat militar, en la mateixa conformitat que los dias de ahir y después ahir. Y se nota
que per quant sa magestat, Déu lo guarde, se
troba // 561v // en la present ciutat, no se ha celebrat la insaculació en la forma acostumada lo
dia present. Emperó, en lo present dietari, als
XIX de janer pròximvinent, se trobarà dita funció, per no haver-se pogut fer antes, respecte de
las pròximas Pasquas y altres festivitats que no·u
permetan fins dit dia.
En aquest mateix dia, lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General, de orde de sas senyorias, ab un cotxe y dos mulas, és anat al real Palau, a hont habita lo rey, nostre senyor, per a saber de sa salut.
Y tornat que és estat en consistori ha fet relació
de què li constava ho passava bé.
En aquest mateix dia, al punt de las nou horas
de la matinada, s’és partit sa magestat de la present ciutat a cavall, per a la villa de Madrid,
anant a passar lo dia de Nadal pròxim vinent en
lo Real Monestir de Nostra Senyora de Montserrat. Y immediatament de ésser estat axit de la
present ciutat se ha disposat la artillaria de esta
plassa.
562r

En aquest mateix dia se han continuat las alimàrias per ocasió de la real vinguda del rey, nostre
senyor, en esta ciutat y Principat, del mateix
modo y manera que lo dia de ahir y después
ahir.
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En aquest mateix dia, y casi a la mateixa hora, lo
pare rector del col·legi de Betlem de la present
ciutat, en nom y de part del molt il·lustre senyor
lo pare confessor de sa magestat, ha tornat a sas
senyorias la visita, escusant-lo de no ésser vingut
personalment a esta funció, respecte que lo
poch temps discorregut des de ahir a la matinada fins ara no le·y havia permès majorment ab la
promptíssima partida de sa magestat, a qui no
podrà deixar, havent-li desat recomanat que per
ell cumplimentàs a sas senyorias.
En aquest mateix dia, a las vuyt horas del matí,
se és ajuntada la mateixa molt il·lustre Divuytena de personas dels tres estaments que està llar-

gament expressada en lo present dietari lo dia
de ahir, absents tantsolament lo doctor Joseph
de Ciurana, canonge de Gerona, y doctor Joseph Romaguera, canonge de Barcelona, y ab la
circunstància que en lloch del magnífich Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona, és estat convidat lo magnífich doctor
micer Salvador Massanes de Ribera, també ciutedà honrrat de Barcelona. E la dita molt il·lustre Divuytena, nemine discrepante, ha aconsellat
a sas senyorias que sia feta commissió // 562v // a
sis personas, és a saber, dos de cada estament, y
de la present Divuytena per sas senyorias nomenadoras, per a que sien servits formar una representació y carta en resposta de la que lo rey,
nostre senyor, fonch servit manar escríurer a sas
senyorias, y és en lo present dietari lo dia de
ahir. Y que, essent formadas dita representació y
carta, se dignen sas senyorias reportar-ho a la
present Divuytena, per a què, en vista de ellas,
puga aconsellar a sas senyorias lo fahedor. Y encontinent, en execució del sobredit consell, han
passat sas senyorias a nomenar per la formació
de las sobreditas representació y carta als dits
hospitaler Prinyana, canonge Amigant, Sans,
Soler y Monsalvo, y Serra y Vilera.
En aquest mateix dia, a las dotse horas del migdia, y després de ésser disgregada dita molt
il·lustre Divuytena per mi, secretari y scrivà major del General, és estada llegida a sas senyorias
una súplica donada per lo procurador fiscal y ab
la qual demana sia rebuda informació sobra la
que diu y narra dita carta real, y que //563r // sia
comesa a justícia lo que han fet sas senyorias. Y
han ordenat a mi, dit secretari y scrivà major del
General, continuàs lo referint en lo present dietari.
En aquest mateix dia, a la tarda, se és ajuntada
en la present casa la sobradita Sisena dels tres estaments per formació de las sobraditas representació y carta.
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda, à
y ha agut junta de brassos de la present casa de
la Diputació per a fer extracció de nou abilitadors per abilitar las personas insiculadas en la
bolsa de deputat militar per la extracció de pròxim fahedora de dita bolsa en lloch del il·lustre y
fidelíssim senyor don Pedro de Magarola y de
Lupià, deputat militar, per sa mort, en la qual
junta y convocació de brassos entrevingueren
los infrascrits y següents:
Per lo estament ecclessiàstich: lo doctor Rafel
de Pinyana y Galvany, hospitaler, pabordre y canonge de la Santa Iglésia de Tortosa; don Joseph de Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona; fra don Anton de Padellàs, almoiner de
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Ripoll. Per lo estament militar: Don Francisco
de Sans y Puig, don Lluís de Soler y Paguera,
mossèn Francisco de Padellàs y Pastor, donsell.
// 663v // Per lo estament real: mossèn Onofre
Monsalvo, mossèn Esteva Serra y Vileta, ciutedans honrats, doctor micer Rafel Llampillas y
Prous.
Y havent fet, los dits senyors testimonis militars
y reals, la sòlita y acostumada protesta en lo
modo de assentar-se sens estar interpolats ab los
ecclessiàstichs, com és pretés, se ha passat ha fer
extracció en habilitadors dels infrascrits y següents:
Per lo estament ecclessiàstich: Lo doctor fra
Joan Baptista de Escatllar y Tort, don Anton
Sayol, lo doctor Pau Llinàs. Per lo estament militar: mossèn Francisco Nicolau de Santjoan,
mossèn Francisco de Fluvià, mossèn Anton de
Granollachs y Darsena. Per lo estament real:
mestre Jaume Fontana, lo doctor micer Miquel
Grimosachs, lo doctor micer Rafel Llampillas.
Diumenge, als XXIIII de desembre, MDCCII.
//564r // En aquest dia, a las nou horas de la matinada, se són ajuntats en la present casa de la
Diputació los senyors habilitadors per fer la abilitació de las personas que podan concórrer en
la extracció de pròxim fahedora de deputat militar per mort del il·lustre y fidelíssim senyor don
Pedro de Magarola y Lupià, deputat militar. Y
al voler-se acentar se és suscitada la dificultat, ço
és, si fra don Feliciano de Sayol, del àbit de Sant
Joan, extret lo dia de ahir en abilitador per lo estament ecclessiàstich, podia entrevenir en la
Novena de habilitadors, respecte de ésser germà
de don Anton de Sayol, canonge de Barcelona,
qui antes també era estat extret en abilitador. Y
havent-se, per sas senyorias, consultat esta dependència ab los magnífichs y noble assessor y
advocat fiscal del General, són estat de vot y parer de paraula donat en consistori que dos germans junts no poden ser abilitadors, inseguint
lo que·s troba en dietari del trienni MDCLXV, en
jornadas de XIII de agost, MDCLXV, ab un vot, y
XV de setembre, MDCLXV, ab un decret real, parlant en térmens de visitadors, per lo que ha agut
de entrar lo doctor Pau Llinàs extret subseguidament en las cadiras. Per los del estament militar y real fonch feta la solita y acostumada protesta per no séurer interpoladament, com se
pretén. Prestaren lo sòlit y acostumat jurament
a nostre senyor Déu y a sos quatra sans Evagelis
// 564v // corporalment tocats, posant-se los ecclessiàstichs sas mans en los pits, en mà y poder
dels il·lustres y fidelíssims senyors deputats. Y
ohiren sentència de excomunicació, que disposa
lo capítol LXXXV del redrés del any MDCLXXXXIX. La qual sentència de excomunicació és del
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thenor següent: «Nos, Josephus Romaguera, doctor canonicus Sedis Barchinonensis, in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et officialis
pro admodum illustri et reverendissimo domino
Barchinonensis episcopo, monemus vos, admodum
illustres dominos dompnus Antonius de Sayol, canonicus Sedis Barchinonensis, doctorem Paulus
Llinas, canonicus Sedis Urgellensis, dominum et
frater Joannem Baptistam Descallar et Tort, dispenserium maiorem imperialis monasterii sancti
Cucuphatis Vallensis, ordinis divi Benedicti, pro
estamento ecclessiastico, dompnos Franciscum
Nicolaum de Senjoan, et Franciscum Fluvia, et
Antonius Granollachs et Darsena, domicellum,
pro estamento militari, Michaellem de Grimosachs, utriusque iuris doctor, civeque honoratum
Barchinone, Rafaellem Llampillas, utriusque iuris doctor, et Jacobum Fontana, medicina doctorem, pro estamento regali, habilitatores iuxta
formam capitulo LXXXV reformationis Curiarum anni MDLXXXXIX extractos, quatenus bene
et legaliter vos habeatis // 565r // in exercicio vestra abilitacionis fienda in hiis qui concurre possint vel non in deputatum eiusdem Generali Catalonia pro estamento militari in extraccione de
proximo facienda, iuxta Deum et conciencias
vestras, et pro his auditis excomunicacionis sentenciam, quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica
monicione premissa fecimus et promulgamus in
his scriptis».
En aquest mateix dia s’és ajuntada matí y tarda
la Sisena de personas dels tres estaments per a
continuar la carta de resposta y representació
per sa magestat, que Déu guarde, que·s refereix
en lo dia de ahir.
En aquest mateix dia, a las IIII horas de la tarda,
se són ajuntats los nou senyors abilitadors en la
present casa de la Deputació per a continuar la
habilitació sobredita. Y havent-se sucitat reparo
sobre si mossèn Joseph de Portella podria concórrer en deputat militar per voler-se dir si seria
o no decrèpit, tant sas senyorias con dits senyors
abilitadors han acordat que per propri se scrigués al magnífichs deputat local del General de
la ciutat de Vich se informàs d’est fet, enviantse-li instruccions del que devia fer, las quals són
estadas llegidas. Y que per est effecte se gaste lo
que convinga del General.
565v

Dilluns, a XXV de desembre, MDCCII. En aquest
dia, a la tarda, s’és ajuntada la Sisena de personas dels tres estaments per lo mateix effecte
que·s troba expressat en lo present dietari als
XXIII del corrent.
Dimars, a XXVI de desembre, MDCCII. En aquest
dia s’és ajuntada matí y tarda la Sisena de perso290

nas dels tres estaments per lo mateix effecte
que·s troba expressat en lo present dietari als
XXIII del corrent.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, se són ajuntats los nou senyors habilitadors en la present casa de la Deputació per a
continuar la habilitació y havent-se sucitat algun reparo sobre si podia o no concórrer en deputat militar en la extracció de pròxim fahedora
lo noble don Rafel de Cortada, per ser correu
major en lo present Principat, y haver-se-li sempre dit habilis pro nunch des de que se troba insiculat, majorment quant lo noble don Jaume
de Cortada, per espay de tres triennis, // 566r //
que és lo últim estat, non concorregué en la
present per haver-se-li posat la excepció non potest, quia est cursor domini nostri regis. Que en
vista del referit, se ha resolt en lo present acte de
habilitació, que sia comès lo dit fet als magnífichs y nobles assessors y advocat fiscal del General per a que donen son sentir sobre est fet.
És a saber, si deu ser habilitat del modo que se
acostumava o bé si deu ser inhabilitat.
Dimecres, a XXVII de desembre, MDCCII. En
aquest dia, a las deu horas de la matinada, de
orde de sas senyorias y per los verguers de la
present casa, és estada convidada una molt
il·lustre Divuytena de personas dels tres estaments y de las mateixas que foren convidades
dissapte pròxim passat, que comptàvem a XXIII
del corrent, absents lo doctor Joseph Romaguera, canonge de Barcelona, lo doctor Salvador Massanes de Ribera, ciutedà, y lo doctor
Diego Martínez y de Folcràs, també ciutedà. A
la qual molt il·lustre Divuytena, primerament,
per sas senyorias és estada donada per proposició una representació per sa magestat, que Déu
guarde, acerca lo fet del tèrcio, y una carta sobra
lo mateix assumpto, tot lo sobredit fet y format
per la Sisena de personas dels tres estaments per
sas senyorias anomenada dit dia XXIII, y per la
dependència que llargament // 566v // se troba
continuada en lo present dietari dit dia XXIII.
Las quals representacions y carta, ab alta e intelligible veu, són estadas llegidas de orde de sas
senyorias per mi, secretari y scrivà de dit General, de las quals apar, en resposta de la real carta
de XXI del corrent y que·s troba en lo present
dietari als XXII del mateix mes, trobar-se impossibilitat lo consistori per la formació de dit tèrcio, segons lo disposat ab lo capítol XII del redrés de la última Cort, y per la falta de medis,
com més extensament és de véurer de la carta
en registre y de la representació que de orde de
sas senyorias és assí cusida y continuada per mi,
dit secretari y scrivà major, y signada de número
CCCIII y del thenor següent.

Segueix-se dita representació.
«Señor.
Ela consistorio de deputados y ohidores de qüentas
del General del principado de Cataluña, postrado a los reales pies de vuestra magestad con la más
profunda veneración y rendimiento, dise que se
halla honrrado y favorecido con la real carta de
vuestra magestad de XXI del corriente mes de
//567r // dessiembre, en que es servido vuestra magestad manifestarle qüán del real agrado de
vuestra magestad será que en esta ocasión tan urgente sirva a vuestra magestad con un tercio de
infantería en el mayor número de gente que se
pudiere, como lo ha exequutado otras veses la Diputación de este Principado, para acudir con estas fuerzas a donde más se necesitare de ellas. Y
assegurando a vuestra magestad el consistorio del
deseo que le asiste de servir a vuestra magestad en
todas ocasiones a que lo encamina su innata fidelidad y reconoce ser natural obligación, como assí
lo ha executado siempre, que a esta constante voluntad la ha acompañado la posibilidad de sus
fuersas, assí en lo que le permiten los capítulos de
Corte como la existencia de medios, se ve obligado
a poner en la real y soberana comprehención de
vuestra magestad que por la disposición del capítulo segundo de las Cortes del año MDCLXXXXIX,
el qual se ha servido vuestra magestad confirmar
en el capítulo XII de estas últimas Cortes, está
prohibido a los diputados y oydores el poder gastar
el dinero de la Generalidad si no es meremente
por los fines y en las ocasiones en dicho capítulo segundo expressados, sin que pueda quedarles arbitrio para emplearles en otros casos. Y en // 567v //
essa conformidad, solamente han podido hazer levas y formar tercio en las ocasiones que, imbadiendo enemigos el Principado y ocupado de él alguna parte, impiden y perturban la exacción de
sus derechos, porque en este caso permite y da facultad dicho capítulo segundo a los diputados
para poder gastar los dineros de la Generalidad,
pero no quando hay actual invasión de enemigos
en el Principado.
Assí lo comprehendió la cattòlica magestad del señor rey don Carlos Segundo, que está en gloria,
qüando, con su carta de XIII de febrero del año de
MDCLXXXII, haviendo significado que por ocasión
de que tropas enemigas havían echo algunos movimientos en las fronteras de Aragón, Navarra y
Guipuzcoa, y executado ostilidades en algunos lugares de Cerdaña, y se recelava los continuarían
si no vieren fuerzas para resistirles sus invasiones,
seria de todo su real agrado dispussiesse la Diputación servir a su magestad con // 568r // la leva
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
566v i 567r del trienni 1701-1704.
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de un tercio de infantería del más crecido número que fuere posible. Y haviéndose representado
por parte de los diputados la imposibilidad de executarlo por encontrarse en la disposición del referido capítulo, fue servido su magestad, en otra
real carta de XVII de marzo del mismo año
MDCKXXXII, escribir a los diputados, entre otras
cláusulas de mucha estimación y dignas de su real
benignidad, las palabras siguientes: «Estoy muy
assigurado de que, aunque según constituciones
de esse Principado no podréis formar desde luego
dicho tercio asta que podáis recibir información
del rumpimiento de la guerra, tendréis prevenidas estas diligencias en la mayor forma que sea
possible para qualquier accidente repentino que se
offresca de la defensa de estas fronteras».
La misma impossibilidad considera el consistorio
en la circunstancia que se sirve vuestra magestad
prevenir de haver de acudir con estas fuerzas a
donde más se necesitare de ellas, porque, haviendo
de salir del Principado, no podrían militar a expensas de la Diputación, pues éstas solamente
pueden servir para la defensa y siguridad de la
exacción de sus derechos, // 568v // según la disposición de diferentes capítulos de Cortes y leyes municipales del Principado, sin que se halla exemplar alguno en que por parte de la Diputación se
haya podido dispensar esta circunstancia.
Y si por el referido señor reconoce el consistorio
tan patente la imposibilidad de formar dicho tercio, igual la consideración por la falta de remedios en que se halla la Generalidad, assí por los
crecidos gastos que le ocasionaron las Cortes celebradas por vuestra magestad, de que aun queda
deviendo considerables cantidades, y por las nuevas obligaciones de gastos que le ha añadido la
mesma Corte en diferentes penciones y salarios de
nuevos officiales, como también porque en las mismas Cortes se tomaron tan al justo las medidas de
los caudales de la Diputación que, juzgando que
pagadas las obligaciones más preciosas podrían
sobrar todos los años veinte mil escudos, aplicaron
estos al donativo que offreció la Corte a vuestra
magestad, para cuyo cumplimiento se ha visto el
consistorio en necesidad de suspender la paga de
las pensiones a sus acreedores censalistas, com pocas esperanzas de que en muchos años se les pueda
dar satisfacción. //569r // Estos son los motivos, señores, que impiden al consistorio el curso de executar inviolablemente con toda puntualidad y
innata ley al real orden de vuestra magestad
para la formación del tercio, precisándola ha representar a vuestra magestad la impositibilidad
con que se halla para ello en la positura presente,
asegurando a vuestra magestad que queda con
vivo e inexplicable sentimiento de hallarse en términos tan fuera de su arbitrio que aunque con
todo cuydado haya procurado buscar forma y

[ 1702 ]

[ 1702 ]

dende por donde encaminar esta importancia no
le ha franquehado paso el deseo y consideración, si
sólo esperar de la real justificación y benignidad
de vuestra magestad se dará por servido desta
umilde y rendida representación, y el consuelo con
que queda de atender siempre a lo que fuera del
mayor servicio y obsequio de vuestra magestad.»
«Losa deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya en Barcelona residints, eo per
ells lo síndich de aquells, diuhen que, com la
universal justícia en lo present principat de Catalunya y sos comptats sia estada sempra regida
y administrada per los senyors reys de Aragó, de
immortal memòria, en pròpria persona o per
llur primogènit governador, y en llur absència
per lo portantveus de General Governador, y en
açò los sereníssims reys, ultra lo deute de superioritat se són obligats en forma dispositive de
// 569v // constitucions y capítols de Cort. E
com la Sacra, Cesàrea y Real magestat del sereníssim senyor rey don Phelip Quart, senyor nostre, que Déu guarde, hage de present provehit
sa persona la persona de vostra excel·lència, senyor don Lluís Fernández Portocarrero, compte de Palma, marquès de Montesclaros, per
llochtinent y capità general, e fer processos de
regalia en virtut dels usatges ab poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts y parlaments general en dit Principat y comptats, e fer processar
regalia en virtut dels usatges de Barcelona, auctoritate et rogatu camini et stratte monete et simili modo, y ab poder de convocar en virtut del
usatge Princeps namque e composar a aquell a
fer altres processos de regalia de altres cosas a la
real persona eficàs si y segons en lo privilegi a
vostra excel·lència concedit, al qual se ha relació
està expressats, los quals actes són de tanta preheminència a la real magestat que són de suprema regalia, e son tant solament otorgats a la
persona real e no a altre persona comunicables,
segons està disposat per Generals Constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis, usatges, usos, pràticas y observansas de aquells, los
quals obstant, umil y subjecte reverència permesas tal poder no pot ser altre persona tribuhit. E més, senyor, que en vostra proceit, so
és, y està // 570r // feta expressa menció que en
la administració de la justícia axí en lo civil com
en lo criminal dega observar las constitucions
de Catalunya fetas en lo monestir de Santa
Anna en la Ciutat de Barcelona, a hont foren
ordenats los senyors dels Real Consell, com sia
observació de las ditas y altres constitucions,
obligat jatsia los diputats tingan y reputen a vostra excel·lència en singular reputació, emperó,
per salvetat de dits usatges de Barcelona, constia. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
571v i 572r del trienni 1701-1704.
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tucions de Catalunya, privilegis, usos, llibertats
y observansas de aquells per los predecessors de
la real magestat lloadas, confirmadas, aprovadas
y juradas, los diputats y ohidors de comptes del
General de Catalunya, eo per ells lo síndich de
aquells, ab lo honor que·s pertany y parlant protesta que per la dita llochtinència general y poder a vostra excel·lència otorgat no puga ésser
fet ho causat hara o en lo sdevenidor perjudici
algú, lesió o derogació, tàcita o expressament,
en altre qualsevol forma y manera, als dits y demés usatges, constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, llibertats y observansas de
aquells e altres qualsevols drets, ans aquells o
aquellas en tot cas romangan salvos e il·lesos en
llur força y validitat ab tota plenitut e integritat
e sens prejudici, lesió o derogació de aquells los
dits deputats e ohidors de comptes del General
de Catalunya acceptan lo jurament per vostra
excel·lència prestador, tant, emperó, // 570v //
com no sia just derogar ni prejudicar dits usatges, constitucions, privilegis, capítols y actes de
Cort, y obsevansa de aquells y altres cosas ditas
et alias ni en tot quant sia vist derogar y prejudicar en aquells no·i concentan ans expressament
hi dicentan e que per lo sdevenidor no puga ésser tret en consaqüència, suplican e instan que
la sentència de excomunicació que per disposició de las ditas constitucions ha ohida o té de
ahir vostra excel·lència sia continuada al peu de
dit jurament, requirint al notari continue en la
present al peu del jurament prestat per vostra
excel·lència.
De Gallart y Pastor, assessor, subrogatus. Sans,
assessor. Don Josephus de Canser, fiscalis advocatus.»
E la dita molt il·lustre Divuytena, ohida la sobradita proposició, representació y carta, havent
madurament feta reflexió sobra la dependència
present, ha aconsellat a sas senyorias que, per
medi de propri de cavall de anada y tornada, fins
a encontrar a sa magestat, sian per sas senyorias
enviadas ditas representació y carta, servint-se
sas senyories scríurer al il·lustre marquès de Rivas, secretari del despaig universal, per a que las
sobraditas representació // 571r // y carta sia servit posar-las en la real mà de sa magestat, gastant-se per est effecte lo que sia convenient de la
Generalitat. Y poch aprés, també per sas senyorias, és estat donat per proposició a dita molt
il·lustre Divuytena aquellas quatre representacions que per dos il·lustres y fidelíssims senyors
dos consistorials, als XXI del present y corrent
mes, foren entregades a dit secretari del despaig
universal, per a que las posàs en la real mà de sa
magestat, quant se trobava personalment en
esta ciutat, las quals quatre representacions se
troban cusidas y continuadas en lo present die-

tari en dita jornada de XXI. E la dita molt il·lustre Divuytena, ohida la sobradita proposició, ha
llohat, aprovat, ratificat y confirmat las sobraditas quatre representacions formadas per una Sisena donant gràcias a sas senyorias de haver fet,
de consell de dita Sisena, ditas quatre representacions y haver-las entregadas, y en quant menester fos ha aconsellat lo mateix.
En aquest mateix dia a la matinada, és vingut en
consistori lo noble don Joan Baptista de Alòs,
scrivà de manament y secretari de província, lo
qual ha presentat a sas senyorias un real privilegi
de llochtinent general en lo Principat per sa magestat, que Déu guarde, concedit al excel·lentíssim senyor comta de Palma, dat en Igualada, als
XXVI del present y corrent mes, per lo fi y effecte
que·s llegeix en lo present dietari en consemblant cas // 571v // als VIIII de abril del present y
corrent any MDCCII.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
la protesta feta y disposada per los nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
per lo jurament prestador per lo excel·lentíssim
senyor comta de Palma, novament elegit en
llochtinent y capità general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat. La qual protesta és assí cusida y signada de número CCCIIII y del thenor següent.
Segueix-se dita protesta.
«Los deputats», etcètera. Per equivocació se
troba descrita en foli 569 del present llibre, havent de estar ací.
Dijous, a XXVIII de desembre, MDCCII. En
aquest dia se és partit de la present ciutat de
Barcelona per la de Lleyda, a la matinada, lo
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrrat
de Barcelona y síndich del General, a effecte de
acistir al jurament prestador per lo excel·lentíssim senyor comta de Palma, novament elegit en
llochtinent y capità general // 572r // de sa magestat, Déu lo guarde, del present Principat.
Divendres, a XXIX de desembre, MDCCII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias Bernat Alias, prevere y
beneficiat de la Iglésia parroquial de la vila de
Moyà, ha renunciat líbera y jurament, en mà y
poder de sas senyorias, la provisió en son favor
feta als XXVI de agost pròxim passat de tanaller
del General de dita vila de Moyà, sans que hage
entrat en lo exercici de dit càrrech per no haver
jurat, com se diu, en mà y poder del magnífich
deputat local de la ciutat de Manresa, ni haver
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fet lo demés que devia per rahó de dita provisió,
havent posat en mà de sas senyorias la certificatòria de dita provisió, la qual és assí cusida y
signada de número CCCV. E sas senyorias han
acceptat la dita renunciació si et in quantum et
cetera. Essent present per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de sas senyorias.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, continuàs en lo present dietari de com no és estat
possible a sas senyorias lo poder extràurer deputat militar per ocasió de la mort del il·lustre y fidelíssim senyor don Pedro de Magarola y de
Lupià, conforme disposan las constitucions de
Santa Anna, dins deu dies. Lo // 572v // qual
don Pedro de Magarola morí als XVIIII del corrent a las vuyt horas de la nit. Perquè, si bé als
XXIII del present foren extrets abilitadors, emperò, se hajan suscitadas algunas dificultats que
no ha permès poder-se finir lo judici de la abilitació, majorment que lo propri que·s despatxà
al magnífich deputat local del General de la ciutat de Vich, lo qual partí als XXV del corrent, no
és tornat fins lo dia de ahir a la tarda, de a hont
se veu que fins lo dia present no se ha pogut
tractar del reparo que se havia tingut en si·s podria abilitar o no a mossèn Joseph de Parrella. Y
per a que conste de las diligèncias fetas se podrà
véurer lo present dietari en jornadas de XXIII,
XXIIII y XXVI del present, y lo llibre de Deliberacions en jornada de XXIIII del mateix.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, se són ajuntats los nou senyors abilitadors
en la present casa de la Diputació per a continuar la abilitació. Y havent los magnífichs y nobles assessors y advocat fiscal del General donat
de paraula a sas senyorias y Novena de abilitació
son sentir acerca del que los fou consultat
//573r // als tres del corrent, dient que, attès que
lo noble don Rafel de Cortada, des que·s trobe
ensaculat en deputat militar, no obstant lo ser
correu major, és estat abilitat ab la condició de
abilis pro nunch, que los aparexia devia continuar-se en ser abilitat en la mateixa conformitat.
En vista del qual parer és estat habilitat, dient-se
imoabilis pro nunch. Per quant en est acte de
abilitació se ha suscitat reparo en orde si mossèn
Gabriel de Olzina y Vilanova, per rahó de sas indisposicions, podia o no ésser habilitat per a
concórrer en diputat militar, ha aparegut a sas
senyorias y dita Novena que dos doctors en medicina lo necessitassen. Y havent vist primerament lo disposat ab lo capítol XVIII de las
Corts de MCCCCXIII, y lo directori de la Visita del General baix lo títol «De càrrechs de deputats» en números III, V, y altres, y attesas sas
indisposicions y mitjensant jurament, fassan relació si és hàbil o no per a concórrer en deputat.

[ 1702 ]
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Axí mateix, havent-se sucitat dificultats en lo
present acte de habilitació, és a saber, si no obstant la informació rebuda per dit deputat local
de la ciutat de Vich acerca la edat y atxaques de
dit mossèn Joseph de Parrella, si a vista de dita
informació era àbil o no de concórrer en deputat // 573v // militar, y així mateix, si mossèn
Joan de Claresvalls podia o no concórrer també
en deputat militar, respecte de què, si bé ha renunciat lo exercici de cònsol de Llotja en mà y
poder del excel·lentíssim senyor conseller de la
present ciutat, emperò, se difficulta si seria feta
en mà y poder de llegítimas personas, tant a sas
senyorias com dita Novena de abilitació ha aparegut que los magnífichs assessors y noble advocat fiscal del General fassan relació en scrits
aconsellant lo que podan y deuhen fer acerca estos casos, tenint atenció a las sobreditas informació y renunciació.

dita amplària. Ítem, dos canas xamallot de Flandes ab IIII trossos. Ítem, sis canas, 4 pams, qui
nets negres ab una vora.

Dissapte, a XXX de desembre, MDCCII. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor ohidor militar
és baixat a la casa del General y Bolla de la present ciutat junt ab mi, secretari y scrivà major
del General, y magnífich racional, per ser lo dia
de demà festa de precepte. Y se és conferit en lo
aposentho a hont fa sa residència lo receptor
dels fraus, a fi y effecte de fer continuar en inventari los fraus appresos en lo present y corrent
mes // 574r // de desembre. Y se han trobat los
infrascrits y següents:

Ítem, dit dia, aprehensió feta en casa Nicolau
Vidal, revenedor al cap de la Bogaria, de tres robas i 4 lliuras cotó filat encamerat ab dos raspalleras.

Primo, als VI, aprehensió feta en casa de Isidro
Enrich, ataconador al carrer del Pi, dels partits
següents: Primo, un palm boqueals encamat.
Ítem, quatra canas, quatre palms xamallot musco. Ítem, una cana, un palm, de dit xamallot.
Ítem, dos palms y mig de dit xamallot. Ítem,
sinch palms boqueals encarnats. Ítem, una pessa
cap y cua boqueals color de rosa seca. Ítem, una
cana, set palms, escot negre, ab tros trossos.
Ítem, una cana, quatre palms, tafetà vert ab flors
de plata y seda. Ítem, un palm y mig escoline
encarnat ab flors de plata y seda. Ítem, vuyt pessas cap y cua blauhets y tres canas, tres palms, de
dit blauhet.
Ítem, als XI de dit, aprehensió feta en casa Fèlix
Vila, sastre al carrer del Hostal del Bou, dels
partits següents: Primo, dos canas estamenya
escotina negre ab quatre trosos. Ítem, dicet canas estamenya negrilla trentena ab vint-y-vuyt
trossos. Ítem, vuytanta-vuyt canas xamallots ordinaris y de Ubèrnia de dos palms y tres quarts
de amplària ab sinquanta-tres trossos. Ítem,
quatra pessas cap y cua de dits xamallots de
Ubèrnia de dita amplària. Ítem, XX canas xamallots de Ubèrnia de palms y un quart de
// 574v // de ampla ab catorse trossos. Ítem, una
pessa de cap y cua de dit xamallot de Ubèrnia de
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Ítem, als dotse de dit, aprehensió feta a un
home incògnit trobat en lo carrer de la Canuda
de 9 canas dos pams pelfa negra.
Ítem, als 15, aprehensió feta en casa de Antoni
Massià Terrades, sastre de Metaró. Primo, 6
pessas cap y cua blauhets y un tros de dits
blauhets de tres canas, tres palms. Ítem, dotse
canas, 4 palms, de xamallots comuns color de
cañella ab dos trossos.
Ítem, als 16 de dit, aprehensió feta en casa Jacintho Cortès, velluter a la Bòria, de trenta-una
canas, 4 palms, tafetà negra de llustre de quatre
palms de amplària.

Ítem, als XXIX, aprehensió feta en casa Joan Joseph, sargento reformat del tèrcio dels grochs al
carrer dels Escudallers, de quatre canas raso de
flores de or y plata sens plom ni cera.
Denunciació feta en la present casa de la Diputació.
Als XII, aprehensió feta en lo camí real //575r //
que va des de la present ciutat al lloch de sant
Andreu de Palomar, a Pere Maymil y a altres.
Primo, sent y vuyt dobles de or de Espanya.
Ítem, coranta-set dobles de or de Espanya.
Ítem, vuytanta dobles y mitja.
En aquest mateix dia, a las quatre horas de la
tarda, se són ajuntats los nou senyors habilitadors en la present casa de la Deputació per a
continuar-se la abilitació de las personas ensaculadas en deputat militar. Y havent-se llegit per
mi, secretari y scrivà major del General, un vot
en scrits fet lo dia present per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General acerca la edat
y indisposicions de mossèn Joseph de Parrella,
que·s narra ab una informació de la queal se hague rahó en lo present dietari lo dia de ahir, ab
lo qual, són de vot y parer, que·s pot y deu consultar ab dos o més doctors en medicina lo contengut en dita informació. Per ço, tant a sas senyorias com a dita Novena los ha aparegut que
dita dependència si y conforme se conté en dit
vot sia consultada ab dos doctors en medicina,
los quals, mitjansant jurament, fassan relació,
aconsellant lo que podan y deuhen fer.

En aquest mateix acte se abilitació se ha sucitat
reparo acerca si don Joseph de Agulló y Pinós
podia y devia ser inhabilitat, per ser governador
de Ceuta, lo excel·lentíssim senyor duch de
Cardona y comta de Empúrias, per ser del Consell de Estat, y lo excel·lentíssim senyor don
Manuel de Semmanat, //575v // per ser embaxador en París. Y tant a sas senyorias com a la Novena los ha aparegut que dits assessors y advocat
fiscal fassan vot en scrits aconsellant si als dits
se’ls pot y deu posar las refferidas excepcions.
Diumenge, a XXXI de desembre MDCCII. En
aquest mateix dia, a las quatra horas de la tarda,
se són ajuntats los nou senyors abilitadors en la
present casa de la Deputació per a continuar la
abilitació. Y los magnífichs doctors en medicina, Francisco Costa y Francisco Fontllonga,
mitjensant jurament per ells prestat, en mà y
poder del molt il·lustre y fidelíssim consistori de
sas senyorias y en presència de la Novena de habilitadors, han fet relació de com havent-se conferit de orde de sas senyorias lo dia present, lo
qual orde se’ls donà a nit passada en presència
de la dita Novena de habilitació, en casa de
mossèn Gabriel de Olsina y Vilanova, lo han visitat. Y aguda consideració ab lo disposat ab lo
capítol XVIII de las Corts MCCCCXIII y en lo directori de la visita del General, baix lo títol «De
càrrechs de Deputats», en números IIII y V y
altres, y no obstant las indisposicions, que dit de
Olsina és hàbil per a concórrer en la pròxima extracció fahedora en diputat militar, // 576r // en
vista que dit de Olsina és estat habilitat.
Poch aprés, per sas senyorias y dita Novena de
habilitació, en execució del resolt lo dia de ahir
als sobradits dos doctors en medicina, se ha entregat lo vot y informació expresat lo dia de ahir
en lo present dietari aserca las disposicions de
mossèn Joseph de Porrella, en orde si aquellas
lo inhabilitan o no per a poder concórrer en deputat militar dit de Parrella, per a què fahen la
relació mitjensant jurament, com ahir se resolgué y és de véurer en lo present dietari, si y conforme en dit vot se conté y en la sobradita informació. Al que han dit o farian ab molt gust y ne
retornarian resposta ab brevedat.
Poch després per mi, secretari y scrivà major del
General, és estat llegit un vot fet per los magnífichs y nobles assessors y advocat fiscal del General lo dia present, en y ab lo qual són del vot y
parer que procehexen y són fundadas las recepcions opposadas per lo procurador fiscal en lo
acte de la habilitació lo dia de ahir als personatges llargament expressats en lo present dietari
en la diada de ahir, per lo qual effecte se resolgué y aparegué se·ls consultàs aquest fet. En vista del qual vot, tots los sobredits subjectes són
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estats inhabilitats y per las excepcions que ahir
se referiren. Y encontinent, los il·lustres y fidelíssims senyors diputats y oÿdors de comptes
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
lo dit vot, lo qual és assí cusit y signat de número CCCVI y del thenor següent.
Segueix dit vot.
«Consultaa vostra senyoria fidelíssima als infrascrits las excepcions que en lo acte e la present
habilitació per la extracció de deputat militar de
pròxim fahedora oposa lo procurador fiscal del
General, al excel·lentíssim senyor duch //576v //
de Cardona y comta de Empúries, a mossèn
Emanuel de Semmanat y de la Luz y a don Joseph de Agulló y Pinós, com a dit senyor duch y
comta de ésser del Consell de Estat del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y president en lo Supremo de Indias, al dit de Semmanat de ésser
aquell embaxador de sa magestat en la cort del
Christianíssim, y a dit de Agulló de ésser capità
general en Àfrica y governador de la ciutat y
presidi de Ceuta en Àfrica. Vistos los llibres de
la present casa, capítols de Cort y altres disposicions concernents a la subjecta matèria.
Attès, en quant a la primera excepció, que dels
llibres de la present casa consta que en lo mes de
juliol MDLV fonch inhabilitat y no pugué concórrer a deputat militar don Anton de Cardona,
duch de Soma y comte de Palamós, ab la següent excepció: non potest quia major domus regias et de consilio status. E Pere Franquesa, ab la
següent: non potest qui secretarius concilii estatus domini regis. Y en lo juliol de MDCLX lo mateix don Pere Franquesa ab la mateixa excepció.
Y en lo juliol MDCXXIXb // 579r // als XIX de desembre pròxim passat se consultà, com és de
véurer en lo dietari corrent en dita jornada, en
vista de que és estat habilitat dit mossèn Joan de
Claresvalls. Y encontinent, los il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes del
General han ordenat a mi, secretari y scrivà major, cusís en lo present dietari, que·s signat de
número CCCVIII, y dos papers, signats de lletras A, B, C, D, y que continuàs dit vot. Lo qual
és del thenor següent.
Segueix-se dit vot.
«Acercac del que consulta vostra senyoria fidelíssima als infrascrits del que pot obrar en orde a
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
575v i 576r del trienni 1701-1704.
b. a continuació un acte transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1540.
c. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
578v i 579r del trienni 1701-1704.
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la abilitació de mossèn Joan de Claresvalls, en la
present ciutat de Barcelona populat, per a concórrer a la sort en la extracció de deputat militar
pròximament fahedora. Vist lo acte de la renunciació feta per dit mossèn Joan de Claresvalls del
offici y càrrech de cònsol militar de la llotja del
Mar de la present ciutat de Barcelona, en què
era estat extret en lo mes de juny de 1701, en
poder del excel·lentíssim consistori de la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona als 24 de
desembre proppassat. Vista la resposta feta lo
dia XXVI del mateix per dit excel·lentíssim consistori a la súplica requisitòria ab què dit die 24
dit mossèn Joan de Claresvalls havia fet dita renunciació, dient en ella que·s tenia per sens fonament dita renunciació, ha vista de haver finit
lo any del exercici del ofici de cònsol militar de
llotja per dit mossèn de // 579v // Claresvalls regit y administrat, pretenent dita excel·lentíssima
ciutat, en força de real privilegi, que diu estar en
viridi observansia tenir devolut y assumit las vacants de los officis de la casa de la escel·lentíssima ciutat encara que aquells sian de nominació
real. Y que per lo tant, com dit offici hauria vacat del dia de sant March proppassat en ensà,
per haver finit en ell lo any de la administració
de dit mossèn Joan de Claresvalls, y dende dit
dia no haver jurat lo official nou extret, seria
dita excel·lentíssima ciutat vuy qui tindria la
vaccant de dit offici y no dit mossèn Joan de
Claresvalls.
Y per consegüent, que no entenia dit excel·lentíssim consistori admètrer ni aprobar dita renunciació a dit mossèn Joan de Claresvalls, per
no tenir-lo ja per official de dita llotja des del dia
de sant March proppassat.
Vista, semblantment, la disposició dels capítols
de Cort 36, del redrés de 1599, y 39 del nou redrés de las últimas Corts, en las quals se troba
disposat y suposat lo haver-se de abilitar tot official real per lo concurs de la extracció dels officis de la present casa, com ensenyan ab acte públic els habilitadors haver feta verdadera y no
fictament renunciació de dits officis reals sis mesos antes de la extracció. Vista, finalment, una
certificatòria feta per Gerònim Brutons, notari
públic de Barcelona, // 578r // migensant jurament farian relació en escrits, la qual entragaran
lo dia II de janer pròxim vinent a la vella que era
tot quant podian fer per abreviar lo negoci. En
vista de lo què, se acordà que se ajuntassen dits
senyors abilitadors a las quatra horas de la tarda
de dit dia.
En aquest mateix dia han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present
dietari un acte del qual consta de com, als VII
de desembre del present any, don Joan Boter
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entregà una carta a don Sapion Brancaccio, governador de la ciutat de Càdiz, que és del rey,
nostre senyor, acerca lo poder transportar-se
vins y ayguardents de Catalunya en Càdiz y altres parts de las costas marítimas de Andalusia,
segons lo disposat en la última cort General.
Com de dit acte és de véurer, que·s assí cusit y
signat de número CCCVII.

Gener, MDCCIII
Dimars, a II de janer, MDCCIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, que en lo acte de idemptitats
que en poder meu lo dia present firmaren per
las rahons que se expressan en una // 578v // deliberació lo dia present los senyors que foran
jutges de greuges, no·i posse obligació de las
personas ni tampoch en las àpochas, per haverse així convingut per a exclòurer-se totas las dubietats se havian offert sobre est negoci.
En aquest mateix dia, a las quatre horas de la
tarda, se són ajuntats en la present casa de la
Deputació los nou senyors abilitadors per a
continuar la abilitació de las personas se troban
ensaculadas en la bolsa de deputat militar per la
extracció de pròxim fahedora per ocasió de la
mort del il·lustre y fidelíssim senyor don Pedro
de Magarola y de Lupià. Y havent-se llegit per
mi, secretari y scrivà major del General, un vot
en scrits fet per los nobles y magnífichs assessors
y advocat fiscal del General, en y ab lo qual són
de sentir «que pot habilitar don Joan de Claresvalls en consideració de què ha renunciat en mà
y poder de qui·s devia lo consulat de la llotja del
Mar, pretenent la excel·lentíssima ciutat de Barcelona que per lo dia de sant March del any pròxim passat de MDCCII ja havia finit dit càrrech de
cònsol de la llotja del Mar, per no durar més de
un any. Y finalment, per los motius llargament
en dit vot expressats, lo que resolgué //577r // lo
tunch excel·lentíssim duch de Cardona y comta
de Empúrias fonch inhabilitat, quia est de concilio status et belli domini nostri regis. Y la mateixa
rahó y excepció ho fonch en lo juliol MDCXXXII,
MDCXXXV y MDCXXXVIII. En quant a la segona,
attès que dels mateixos llibres consta que en lo
any MDXC fonch habilitat don Guillem de Santcliment, quia est orator domini regis apud imperatorem, y don Anton de Cardona, quia est orator domini regis apud santissimum. Y per las
mateixas rahons en lo juliol MDCI foren inhabilitats don Guillem de Santcliment y don Anton
de Cardona, respective. Y així mateix, dit de
Santcliment, en lo juliol MDCV. Com y també en
lo de MDCVIII, en lo qual semblantment fonch
inhabilitat don Gastó de Moncada, quia est orator domini nostri regis apud santissimum.

Attès en quant a la última de ditas excepcions,
que de dits llibres consta que en lo juliol
MDLXXV fonch inhabilitat don Lluís de Recasens, quia est generalis gobernator statui Flandria et Brabantia. Y en lo juliol MDCXXXX don
Diego Hernandes de Cardona, quia locumtenente generalis in castro de Ora. Y en lo juliol
1656 y juliol 1659 don Ramon Sagarriga, quia
est gubernator in insula Santa Margarite. Y en
lo juliol 1665, 1668, 1671 y molts altres consecutives mossèn Joan Bayart fonch // 578v // inhabilitat per a concórrer en ohidor militar en
què·s trobava ensaculat, quia est governador in
insula Maioricarum. Attès també que, en orde
a ditas tres expresions, no se ha trobat observansa ni resolució positiva disputato negocio encontrari.
Per tant y altrament, los infrascrits són del sentir
que proceheixen y són fundadas las ditas excepcions per dit procurador fiscal als sobredits respective opposades. Salvo semper et cetera. Barcelona, y desembre XXXI de 1702. De Gallart y
Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis generalis
Catalonie advocatus».
Immediatament los dits doctors en medicina,
Francisco Costa y Francisco Fontllonga, constituhits en presència de sas senyorias y de dita
Novena de abilitació, que serian las vuyt horas
de la nit poch més o menos, han referit a sas senyorias y a dita Novena que, havent mirat los
sobredits vot y informació acerca la indisposició
de dit mossèn Joseph de Parrella, que llargament està expressat lo dia present en lo present
dietari, havian regonegut ser matèria molt grave
y que per a fer-se la relació conforme se necessitava de estades, per lo que procurarian ha premeditar la matèria y estudiar-la mitgensanta
// 580r // com a subrogat en lo offici de scrivà
major y secretari de la casa y consell de la sobradita excel·lentíssima ciutat, de la qual consta
que, en 29 de mars 1693, fonch feta renunciació per lo noble don Joseph de Móra y Solanell
del mateix offici de cònsol de la llotja del estament militar, en mà y poder dels excel·lentíssims consellers de dita excel·lentíssima ciutat de
Barcelona, y que li fonch admesa. Y vist tot lo
demés se devia véurer.
Attès que la dalt mencionada renunciació de dit
offici de cónsol militar de la llotja, quid quid dit
que lo dia renuncià dit mossèn Joan de Claresvalls hagués obtingut aquells, seria estada feta
en mà y poder de legítimas personas, quals són
los excel·lentíssims concellers que vuy són de
a. a continuació una embaixada i una renúncia transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1540-1541.
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dita present ciutat de Barcelona, suposant, més
que admitir·o de dita renunciació, la resposta
feta per dits excel·lentíssims consellers a la suplicació requisitòria de dita renunciació, dient que
no tenian a dit mossèn Joan de Claresvalls per
cónsol de dita llotja, com així mateix, attès que
dita renunciació fou ab acte públich presentada
a vostra senyoria fidelíssima a són degut
temps.Y encara que en dits referits capítols de
Cort se ordene haver-se de fer semblants renunciacions 6 mesos antes de la extracció, emperò,
com ditas disposicions se entengan y sien practicables // 580v // en los casos de extraccions ordinàrias y no de extraordinàrias y repentinas,
qual és la present pròximament fahedora, disposant-se en altres de las Corts de Santa Anna
celebradas en lo any 1493, que semblants repentinas extraccions se hagen de fer dins deu
dies després de mort de alguns consistorials, y
axí, no podria prevenir-se per dits officials reals
lo fer ditas renunciacions 6 mesos antes de la extracció. Ans bé, lo que·s troba stilat y observat
en la present casa és admétrer-se ditas renunciacions en semblants repentinas extraccions, com
sien fetas ab la forma de dits capítols sols sian fetas antes de closas las abilitacions fahedoras per
ditas extraccions repentinas. Attès, finalment,
tot lo demés se devia atténdrer, són de sentir
que pot vostra senyoria fidelíssima habilitar a
mossèn Joan de Claresvalls per a concórrer a la
sort de deputat militar en la extracció pròximament fahedora. Barcelona y janer al primer de
1703.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Canser, fiscalis
generalis Catalonia advocatus.»
Poch aprés, havent-se conferit en presència del
molt il·lustre y fidelíssim consistori // 581r // de
sas senyorias los doctors en medicina Francisco
Fontllonga y Francisco Costa, y en presència de
la Novena de dita abilitació, han entregat una
relació en escrits acerca lo que resolgué se·ls fos
consultat en orde a la indisposició de mossèn
Joseph de Parrella, tot lo que llargament està
expressat en lo present dietari en las jornadas de
XXX y XXXI de desembre MDCCII. En lo qual, són
de sentir que, attès la falta de la notícia de las
circunstàncias que en dit vot se notician y a las
que resultan de la informació que és junt ab dit
vot, són de sentir no ésser justificadament versemblant que dit mossèn Joseph de Parrella no
puga convaléscer en breu o en algun temps proporcionat de la indisposició de poagre que pateix, de forma que puga exercir lo offici de deputat, fent personal residència en la casa de la
Deputació en las oras estiladas. Y encontinent,
dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
ohidors han ordenat a mi, secretari y scrivà ma-
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jor del General, després de haver llegit dita relació, la cusís en lo present dietari, junt ab lo vot
acerca la subjecta matèria, per dits assessors y
advocat fiscal, cusint, axí mateix, també, en lo
present dietari, la sobradita informació. Y són
axí cusits y signats de número CCCVIIII, y ab
dit vot fet per dits assessors y advocat fiscal que·l
continuàs en lo present dietari, lo qual és del
thenor següent:
Segueix-se dit vot.
581v

«Consultaa vostra senyoria fidelíssima als infrascrits lo que aparega puga y dega obrar acerca de
la abilitació o inhabilitació de la persona de
mossèn Joseph de Parrella, donsell en la vila de
Turalló, bisbat de Vich populat, per a concórrer
a la sort de la extracció de deputat militar de
pròxim fahedora. Vista la informació de testimonis rebuda per lo magnífich deputat local de
la ciutat deVich y sa col·lecta per especial comunicació de vostra senyoria fidelíssima sobra la
instrucció a ell remesa als 24 del corrent. Vist lo
capítol «E per dar forma» 18, de las Corts
1413, continuat en lo llibre dels Quatra Senyals, en lo versícol: «Provehint e ordenant»
etcètera. Vist lo llibre intitulat Dietari de la visita del General, senyaladament baix lo títol «De
càrrechs de deputats» número 45, y altres. Y vist
lo demés se devia véurer, són de sentir que vostra senyoria fidelíssima pot y deu consultar ab
dos o més doctors en medicina de la major satisfacció crèdit y experiència, quals sebrà elegir
vostra senyoria fidelíssima, los quals, en vista de
totas las circunstàncias que resultan de la precalendada informació, y en particular de la edat
tant provecta com és de 80 anys, de haver
// 582r // tres o quatre mesos que dit de Parrella
pateix lo poagra en las rodillas, restant impedit
de exir de casa y de móurer-se sino es ab notable
dificultat de crossas y ajuda de altres, y demés
que advertiran dits experts de dita informació,
fassan relació, mitjensant jurament en scrits, si
segons las reglas de la art de medicina és o no
versemblant que dit Joseph de Parrella puga
convaléixer en breu o dins quant temps de la
dita indisposició, de forma que puga exercir lo
offici de diputat fent personal residència en la
present casa de la Deputació a las horas estiladas. Perquè sino és versemblant que dit Parrella
puga exercir dit offici no porà concórrer ho ésser habilitat, obstant-li sa disposició del dit capítol 18, Corts 1413, lo qual vol que eciam sien
remoguts del exercici actual de aquells consistorials que per malaltia o altrament fossen impedits de tal impediment que versemblant no poguessen en avant exercir y servir dit càrrech. Y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
580v i 581r del trienni 1701-1704.
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aixís ho senten. Barcelona, y desembre XXX de
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Sans, assessor subrogatus.»
MDCCII.

En atenció de la sobradita relació feta per dits
doctors en medicina que poch ha és estat llegida, ha aparegut a sas senyorias y a dita Novena,
// 582v // per a cumplir millor a sa obligació, en
consideració de que la hora és molt tarda, respecte de ser més de las vuyt horas de la nit, que
lo dia de demà, per propri de a peu de anada y
tornada, sia enviada carta al magnífich deputat
local del General de la ciutat de Vich y sa
col·lecta, per a que, encontinent de rebuda ella,
se conferesca en Sant Feliu de Turalló, a hont
abita dit mossèn Joseph de Parrella, junt ab un
metge de dita ciutat que se’n aportarà, y farà
que sia visitat junt ab lo metge de sa casa. Y que
després, sens poder-se desviar de altres negocis,
mitgensant jurament, fassan relació en scrits,
entregant-la en ell, responent en cada un dels
números que contindran las instruccions que ab
dita carta se li enviaran. Y que per dit propri sia
remès ab la major brevedat de dita relació y que,
per no omitir-se ninguna de las circunstàncias
convenients, ditas instruccions sian fetas y formadas per dits doctors Costa y Fontllonga, com
en effecte encontinent són estadas fetas y formadas per ells mateixos.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
// 583r // y insertàs en lo present dietari una súplica presentada en lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori de sas senyorias per los officials del
General que tenen verdaders officis vendibles y
que podan alienar-se, junt ab sinch certificatòrias que fan per dits officis y una relació dels officis que són estats devoluts. Tot lo que és assí
cusit y signat de número CCCX.
Dimecres, a III de janer, MDCCIII. En aquest dia,
a las deu horas del matí, és partit per a la ciutat
de Vich lo propri que se acordà partís per dita
ciutat per lo negoci llargament expressat en lo
present dietari lo dia de ahir, y axí mateix ab deliberació per sas senyorias feta.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de
com, obtemperant a la deliberació per sas senyorias feta als XXVII de desembre, MDCCII, se
era conferit en la ciutat de Lleyda a effecte de
acistir al jurament del excel·lentíssim senyor
compta de Palma en lo càrrech de llochtinent
general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present principat de Catalunya, si y conforme
per sas senyorias li era estat // 583v // ordenat ab

tats los senyors abilitadors per a continuar la
abilitació de las personas que·s troban ensaculadas en la bolsa de deputat militar per a ocasió de
la extracció de pròximament fahedora per respecte de la mort del il·lustre y fidelíssim senyor
don Pedro de Magarola y de Lupià, deputat militar. Y si bé no ha pogut asistir lo senyor don
Anton de Sayol y Quartaroni, canonge de la
Santa Iglésia de Barcelona, per quant li és estat
precís anar a la professó de Sant Ramon de Penyafort que lo dia present feya la Seu de Barcelona, anant en lo convent de Santa Catarina
// 585r // màrtir ab sas senyorias y los altres vuyt
abilitadors, han donat als magnífichs doctors en
medicina Francisco Costa y Francisco Fontllonga, per avansar temps la relació que mitgensant
jurament han feta en mà y poder del magnífich
deputat local del General de la ciutat de Vich y
sa col·lecta, dos doctors en medicina, acerca la
indisposició de mossèn Joseph de Parrella, la
qual relació ha aportat lo propri que·s referí lo
dia de ahir en lo present dietari. Y dits Costa y
Fontllonga han dit que fins demà de matí no
podrian donar son sentir acerca dita relació, lo
que és estat causa de no ajuntar-se la Novena de
abilitació lo die present a la tarda.

dita deliberació. Y que dit senyor havia prestat
dit jurament en dita ciutat de Lleyda en jornada
de XXXI de desembre, MDCCII, a las deu horas
del matí, al qual jurament acistí dit síndich, fent
la protesta que·s troba cusida y continuada en lo
present dietari, sots dit dia de XXVII de desembre pròxim passat, requirint aquella ésser continuada en lo acte de dit jurament. Lo qual acte
havia rebut y pres lo noble don Joan Baptista de
Aloy, scribà de manament y secretari de província.
En aquest mateix dia Joan Aldabó, fuster de la
present casa, expert per sas senyorias anomenat
ab deliberació feta lo dia XIX de desembre, MDCCII, per a visurar si cumplia ab lo pactat en la
tabba Miquel Jaumar, fuster de la present ciutat. Y ab acte rebut en la Scrivania Major als XI
de dit mes de desembre havia emprès lo preu fet
de las alimàrias que tunch se havian de fer a gastos de la Generalitat per ocasió de la pròxima
vinguda del rey a esta ciutat y Principat, que segons las noticias que llavors se tenian havia de
ser lo dia XX. Y axí mateix posar-lo en lo modo y
forma que se havia de aportar en ditas alimàrias
// 584r // mitjensant lo jurament per dit Aldabó
prestat, que d’ell apar al peu de la sobradita deliberació, ha fet relació de com dit Jaumar plenament ha cumplert ab tot lo pactat en la sobradita tabba.

En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, ha prestat son jurament en los càrrechs de
llochtinent y capità general de sa magestat, Déu
lo guarde, en lo present principat de Catalunya,
lo excel·lentíssim senyor don Lluís Fernandes
Portocarrero, compte de Palma, en la cathedral
iglesia de dita present ciutat, assistint a dit jurament, de orde de sas senyorias, lo magnífich
Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona, síndich del General, fent una protesta,
requirint al noble don Joan Baptista de Aloy,
escribà de manament y secretari de província,
qui rebia lo acte de dit jurament, continuàs al
peu de aquell dita protesta. La qual protesta se
troba cusida y continuada en lo present dietari
en jornada de vint-y-set de desembre, MDCCII.

Diumenge, a VII de janer. En aquest dia, no
obstant ser festa de precepta, se és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per negocis y affers graves del General.
En aquest mateix dia, ha tornat de la ciutat de
Vich lo propri que·s partí per dita ciutat per los
affers y negocis del General que llargament estan expressats en lo present dietari, als tres del
present y corrent mes.
En aquest mateix dia, havent tingut notícia sas
senyorias per medi del molt reverent canseller,
que lo excel·lentíssim senyor compta de Palma,
marquès de Montesclaros, // 584v // novament
elegit en los càrrechs de llochtinent y capità general en lo present Principat per sa magestat,
Déu lo guarde, se trobaria en Sant Feliu lo dia
present, li enviaren la benvinguda per medi de
embaxada, la qual aportaren lo noble don Francisco de Sans y Puig y lo magnífich doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, los
quals, acompanyats de un verguer de sas senyorias, com és costum, se conferiren en Sant Feliu,
a hont, de part de sas senyorias, donaren a dit
excel·lentíssim senyor la benvinguda.

585v

Dilluns, a VIII de janer, MDCCIII. En aquest dia,
en la present casa de la Deputació, se són ajun299

Dimars, a VIIII de janer, MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias Llorens
March, subrogat en verguer, ha fet relació de
com, havent-se conferit lo dia present ab talis
Mascaró, correu de la ciutat de Barcelona, a fi de
saber de ell lo que li acostumava a donar la present excel·lentíssima ciutat de anar ab postilló
corrent a la posta a Sant Feliu, acompanyant los
senyors embaxadors de dita ciutat quant van a
complimentar los senyors virreys de part de dita
ciutat quan venen, y ha respost que quinse lliures barcelonesas havent-se ell de cuydar de tot.
En aquest mateix dia se són ajuntats a las deu
horas del matí los nou senyors habilitadors per a
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abilitar en la present casa de la diputació las personas que·s troban ensaculadas en la bolsa de
deputat militar per a ocasió de la extracció pròximament fahedora de deputat militar per rahó
de la mort del il·lustre y fidelíssim senyor don
Pedro de Magarola y de Lupià per lo residuo
del present y corrent trienni. Y essent estada llegida per // 586r // mi, secretari y scrivà major del
General, una relació en escrits feta per los doctors en medicina Francisco Costa y Francisco
Fontllonga, en orde a la indisposició de mossèn
Joseph de Parrellà, sobre lo que ahir los fou
consultat, com llargament és de véurer en lo
present dietari, per la major part és estat resolt
fos consultat als magnífichs y noble assessors y
advocat fiscal del General per a que aconsellen si
pot ser abilitat dit de Parrellà, en consideració
de que los sobredits doctors en medicina conforman en què no pot curar de sas indisposicions, y que per sas camas no pot venir al consistori, sino ab silla de manos.
En aquest mateix dia, a las honse horas del matí,
han anat sas senyorias consistorialment a peu a
donar la benvinguda y norabona al excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, al Palau Real, a hont abita,
que està devant las casas del General y Bolla,
sens haver-se-li fet entrada. Se ha fet esta funcció com semblant és de véurer en lo present dietari, als XI de abril, MDCCII, y en esta funció no
ha acistit lo deffenedor.
En aquest mateix dia lo noble don Francisco Ignacio de Amigant, de part del excel·lentíssim senyor duch de Ussuna, grande de Espanya, a qui
se volgué // 586v // cumplimentar de part de sas
senyorias y no·s pogué conseguir per estar indisposat, com és de véurer en lo present dietari, a
XX de desembre, MDCCII, ha participat a sas senyorias de com sentian summament no poder
cumplimentar a sas senyorias antes de partir-se,
respecte que se partia de la present ciutat trobant-se desganat.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, se han ajuntat los nou senyors abilitadors
per a continuar la habilitació dels ensaculats en
la bolsa de deputat militar per ocasió de la pròxima extracció fahedora de deputat militar per
causa de la mort del il·lustre y fidelíssim senyor
don Pedro de Magarola y de Lupià per lo residuo del present y corrent trienni. Y haven-se, de
orde de sas senyorias, per mi, secretari y scrivà
major del General, llegit lo vot en escrits fet per
los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal
del General resolt lo dia present a la matinada,
com és de véurer en lo present dietari, en y ab lo
qual, són de vot y parer que proceheix la excep300

ció opposada per lo procurador fiscal del General a mossèn Joseph de Parrellà, resultant de
trobar-se constituhit en una edat que se diu seria confectus y molestat de tantas indisposicions
corporals que li impedirian lo exercir y servira
// 587r // lo offici y càrrech de deputat militar.
Així que, en vista de dit vot, ha restat inhabilitat
dit de Parrella per sas senyorias y dits senyors
abilitadors. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari dit vot, una relació en
scrits feta per los doctors en medicina Francesch
Costa y Fontllonga en la present ciutat, altra relació en escrits feta en Sant Feliu de Toralló per
los doctors en medicina Fèlix Osona y Ignasi Figarola, acerca la indisposició de dit de Parrellà, y
finalment una instrucció feta per lo magnífich
deputat local del General de la ciutat de Vich,
també per rahó de dita desgana. Tot lo que és
assí cusit y signat de número CCCXI y que sia
continuat en lo present dietari lo sobredit vot.
Lo qual és del thenor següent.
Segueix-se dit vot.
«Enb lo fet consultat als infrascrits acerca la abilitació o inhabilitació de la persona de mossèn
Joseph de Parrellà en la vila de Turalló, bisbat
de Vich, domiciliat, per a concórrer a la sort y
extracció de diputat militar repròxim per lo residuo del corrent trienni fahedora, després de
aplicadas las diligèncias de pèrits en lo art de
medicina y demés que han aparegut conduhir;
vista la informacio rebuda per lo magnífich deputat local de la ciutat y col·lecta de Vich sobra
la instrucció de 24 del passat; // 587v // vist lo
vot per los infrascrits fet als XXX del mateix; vista
la relació en scrits feta lo dia dos del corrent per
los doctors en medicina Francisco Costa y Francisco Fontllonga; vista la instrucció de parer y
consell de estos remesa al dit deputat local en
jornada de dos del mateix; vista la relació jurada
en una de dit deputat local feta lo dia VI del mateix per los doctors en medicina Fèlix Osona e
Ignasi Figuerola; vista la relació es escrits per los
dits doctors Costa y Fontllonga feta lo dia present; vist lo capítol 18, Corts 1413, en lo llibre
dels Quatra Senyals continuat, y los càrrechs de
deputats en lo directori de la visita continuats y
demés se devia de véurer. Attès que lo offici y
càrrech de deputat exigueix y és de residència y
acistència personal y no per substitut, devent
concórrer no sols en discórrer acerca los negocis
que ocorren, sino també ab aplicació y exercici
corporal en los llochs y parts a hont se offereix y
a. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1542-1543.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
586v i 587r del trienni 1701-1704.

convé; attès que los octuagenaris, qual se suposa y compta ésser dit de Parrella, se diuhen ésser
malalts y sens esperansa de convalèixer, puix
cada dia se va més agravant, lo que indubitadament admetan los doctors, quant sobre esta
edad concórrer ahora, que·s ab los quals se
// 588r // estragada la naturalesa; attès que lo citat capítol 18 de ditas Corts 1413, per a remòurer los que tenen ius iure y són en actual exercici de deputat y ohidor se acontenta ab lo
verosimilitut de que lo impediment que sobrava
de malaltia o llarga ausència sie tal que per ell de
allí al devant no poria servir lo offici de deputat
y ohidor; attès que és molt conforme a rahó y
dret en suposició de dit capítol 18 que age de
ésser major la verosimilitut de no poder en
avant servir lo offici per a remòurer y posar altre
en lloch del que se troba en possessió que no a
effecte de exclòurer del convers e ingrés al que
sols té lo dret remot y adrem per la insaculació,
axí que quidquid ésser de si en los térmens en
que se troba concebuda la relació del dia present per dits doctors feta en sa segona part poria
o no dit de Parrella ésser remogut, si se trobava
en actual exercici de diputat, emperò, a effecte
de que no puga concórrer ni sortejar al dit offici, apar que·s més que bastant la verosimilitut
que resulta de totas las diligèncias fins assí fetas,
de que dit de Parrella ha de estar impedit de poder exercir y servir lo offici y càrrech de deputat
durant lo residuo del corrent trienni, com ho
regoneix la dita relació del dia present en la primera part de aquella, sens que la incerta y vaga
possibilitat que conté la segona part de dita relació sie bastant ni preponderar puga a tot lo
demés que resulta dels antecedents. Per tant y
altrament, los // 588v // infrascrits són de sentir
que proceheix la excepció opposada per lo procurador fiscal del General a dit mossèn Joseph
de Parrellà de trobar-se constituhit en una edad
que se diu senio confectus y molestat de tantas
indisposicions corporals que li impedirian lo
exercici y servir com se deu lo offici y càrrech de
deputat militar. Y aixís ho senten, salvo etcètera.
Barcelona y janer 8 de 1703. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus.
Don Josephus de Cancer, fiscalis generalis advocatus.»
En aquest mateix dia, a las set horas de la nit, de
orde de sas senyorias, un verguer de la present
casa és anat a péndrer hora al excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat en aquest Principat, per a
que dos del doctors habilitadors puga posar en
sa mà lo memorial dels inhabilitats a concórrer a
diputat militar en la extracció pròximament fahedora per lo residuo del present trienni. Hi és
estat dit que demà a las quatra horas de la tarda
hi podrian anar.
301

Dimecres, a X de janer MDCCIII. En aquest dia,
per medi de don Anton de Sayol, canonge de la
Santa Iglésia de Barcelona, y del noble don
Franciscoa //589r // Nicolau de Santjoan, habilitadors predits sas senyorias, han enviat a sa excel·lència lo excel·lentíssim senyor comta de
Palma, llochtinent general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, obtinguda
primer hora per medi de un verguer de sas senyorias, lo dia de ahir a las quatra horas de la
tarda, lo memorial de las personas inhabilitadas
en la habilitació per sas senyorias y Novena de
habilitació, per poder passar a la extracció de
deputat militar fahedora. Lo qual memorial és
assí cusit y signat de número CCCXII. Y los dits
senyors de la Novena, tornats en consistori de
sas senyorias, han fet relació que sa excel·lència
los havia dit procuraria quant antes despatxar
dit memorial.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
Pau Corbera y Palau, síndich del General y present casa, ha fet relació de com, havent-se conferit lo dia present ab lo il·lustre senyor don Miquel de Calderó, regent la Real Cancellaria,
president del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, a effecte de que sa senyoria quant antes donàs providència en ajuntar dit il·lustríssim
tribunal per a que prengués resolució sobre lo
fet de la excel·lentíssima ciutat de quin de sos
individuos tenia de acistir a dit il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, per que altrament
no·s podia passar avant a ninguna de las contrafaccions que estan pendents devant dit il·lustríssim tribunal, per no poder concedir ninguna relació // 589v // que tot dit il·lustríssim tribunal
no·s firme en dita conceció y tenir dos articulatas per a representar-los. Y que per heix effecte
no se ha pogut passar a la provissió de aquells
dias ha. Al que respongué dit senyor don Miquel que, per haver estat en tant indispost, no
havia pogut ajuntar dit il·lustríssim Tribunal, y
que quant antes lo ajuntaria per a poder donar
providència sobra la subjecta matèria.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos còpias de cartas scritas
per la reyna nostra senyora com a general governadora dels regnes de Espanya durant la absència de sa magestat en ell, la data de las quals és
als XXII de agost MDCCII. És a saber: la una escrita a sa santedat y la altre al il·lustre duch de Uceda, embaxador de sa magestat en Roma sobre lo
disposat en lo concilio XXIIII o capítol fet en la
última Cort general, que tracta del jutge del
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1544.
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breu. Com més llargament és de véurer, las
quals són assí cussidas y signadas de número
CCCXIII.a
590r

Divendres, a XII de janer MDCCIII. En aquest
dia, a las quatra horas de la tarda, se és ajuntada
la Novena de habilitadors en la present casa de
la Deputació y sala del consistori de sas senyorias y per mi, secretari y scrivà major del General, és estat llegit lo decret de sa excel·lència en
deguda forma de Real Cansellaria del present
Principat despatxat. Lo qual, entre las onse y
dotse horas de la matinada lo dia present, per lo
noble don Joan Baptista de Aloy, escribà de manament y secretari de provincia, era estat entregat al molt il·lustre y fidelíssim consistori, advertint-se que dit Aloy ha estat acentat ab cadira
de vaqueta de moscòvia a la part dreta del docer
y sas senyorias sota dit docer en orde a las personas inhabilitadas per concórrer a diputat militar
com en aquell apar lo qual és assí cusit y signat
de número CCCXIIII. Y en consideració de
que ab dit decret se insinua degan ser inhabilitats per a concórrer en diputat militar los
excel·lentíssims senyors duch de Cardona, comta de Empúrias y marquès de Dorrius y lo il·lustre marquès de Gironella, tant a sas senyorias
com a dita Novena de habilitació, ha aparegut
se consultàs ab los nobles y magnífichs assessors
y advocat fiscal del General per a véurer si·s trobarian novas causas y rahons a vista de las quals
se pugués representar // 590v // a sa excel·lència
de que fossen inhabilitats. Per lo qual effecte,
havent entrat en consistori dits assessors y advocat fiscal, són estats de parer, com ho han referit
de paraula, que no se·ls offerien nous motius
per a la inhabilització dels dits, més que que las
que havian refferit antes de entregar-se a sa excel·lència la inhabilitació.
Y poch aprés, se ha sucitat dificultar-se si podia
denyar al General lo admètrer-se dit decret, respecte de trobar-se firmat per don Emanuel de
Senjust y Pagès, pretès cansiller de Catalunya,
respecte de que, com sols se troba provehit en
interim, son privilegi no és estat fins ara registrat en la present casa en lo lloch acostumat,
majorment quant per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori fonch representat als XXI de desembre passat a sa magestat, que Déu guarde,
trobant-se en esta ciutat, fos servit provehir lo
dit càrrech de cansiller en proprietat pera llevarse totas dificultats. En vista del què, sas senyorias, ab la major part de la dita Novena, ha aparegut que dit fet fos consultat ab dits assessors y
advocat fiscal per a que acerca dita dificultat fessen vot en scrits aconsellant lo que·s pot y deu
a. a continuació tres cartes transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1545-1546.
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obrar per la conservació de las generals constitucions, privilegis y demés drets de la pàtria. Y
havent-se noticiat als dits // 591r // assessors y
advocat fiscal, per ser matèria grave, se ha acordat que diumenge primer vinent se torne a juntar la Novena de abilitació, per la qual ocasió estarà ja lo dit vot fet.
Diumenge, a XIIII de janer, MDCCII. En aquest
dia, a las quatra horas de la tarda, se han ajuntat
en la present casa de la Deputació los nou senyors habilitadors per a continuar lo acte de la
abilitació per rahó de la extracció de pròxim fahedora de deputat militar per lo residuo del present y corrent trienni, a ocasió de la mort del
il·lustre y fidelíssim senyor don Pedro de Magarola y de Lupià, deputat militar. Y per mi, secretari y scrivà major del General, és estat llegit un
vot en escrits fet per los magnífichs y nobles assessors y advocat fiscal del General als XIII del
corrent, acerca si pot perjudicar o no al General
lo admètrer-se lo decret de sa excel·lència, que
llargament està expressat en est dietari als XII del
present. Lo qual fou consultat dit dia a dits assessors y advocat fiscal. En y ab lo qual vot són
de sentir que en lo acte de la conclusió de la habilitació lo procurador fiscal del General de Catalunya, ha effecte de que no se puga preténdrer
induhida aprovació alguna tàcita ni expressa del
real privilegi de nominació // 591v // de canciller
en interim donat a favor de don Emanuel de
Senjust y Pagès, prior claustrer de Tortosa, protesta per lo interès del present Principat, y altrament per qualsevol altre interès, que per dit acte
de habilitació, y subsegüent de la extracció ni
altrament, no se entenga aprovat dit pretès real
privilegi de cansiller en interim despedit a favor
de dit don Emanuel de Sanjust y Pagès, prior
claustrer y canonge de la Santa Iglésia de Tortosa, y que no puga ésser tret en exemplar. Y en
continent, per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, és estat ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari lo dit vot, lo qual és
assí cusit y signat de lletra A. Lo qual és del thenor següent.
Segueix-se dit vot.
«Jesús, Maria, Joseph.
Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors
de comptes del General de Catalunya y molt
il·lustre Novena dels senyors habilitadors per la
extracció de pròxim fahedora de deputat militar, als assessors y advocat fiscal de dit General
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
591v i 592r del trienni 1701-1704.

haball firmats, acerca del reparo que ha occorregut, estant-se //592r // per clòurer lo acte de habilitació per dita extracció fahedora, per quant
lo real despaig en forma de Real Cancellaria de
11 del present, ab lo qual lo excel·lentíssim senyor comta de Palma, llochtinent general de sa
magestat, que Déu guarde, expressa la resolució
que se ha servit péndrer inseguint lo parer de la
Real Audiència, juntas las tres salas, acerca de las
rahons per las quals per vostras senyorias fidelíssimas eran estats inhabilitats diffarents subjectes, després de la firma de sa excel·lència y en lo
lloch a hont acostuman firmar los reverent cansiller o magnífich y noble regent la Real Cancilleria, conté una firma que diu «Vidit Senjust de
Pages, cansellarius». En ocasió que lo molt reverent don Emanuel de Senjust y Pagès, nomenat per sa magestat en cansiller interino no té
encara registrat ni admès en la present casa lo
real privilegi de sa nominació que ha presentat
en dita casa. Vist dit real despaig de 11 del present. Vist un vot fet en jornada de setse de agost
proppassat, continuat en lo dietari corrent, sots
jornada de dicet de dit mes y any. Vista la relació feta per lo molt il·lustre y fidelíssim senyor
ohidor real continuada en dietari sots jornada
de 22 del dit mes de desembre, del que dit dia
fonch servit participar-li de paraula lo molt
il·lustre senyor marquès de Rivas, secretari del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, en lo despaig universal, aserca de la representació que dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori posà en sas
reals mans, tocant a la dependència de la nominació de cansiller interino. Vista // 592v // la dita
representació continuada en lo dietari corrent
sots jornada de 21 de dit mes de desembre. Vist
lo demés se devia véurer. Attesas las rahons del
precalendat vot de 16 de agost proppassat, en
quant al fet present són aplicables. Y attès que
se troba suspesa la admissió del dit real privilegi
de cansiller en interim. Són de vot y parer, perseverant y estant los infrascrits en lo que respecte aconsellaren aserca del punt principal de la
registrata de dit real privilegi en lo nohembre
proppassat, que en lo acte de la conclusió de la
abilitació lo procurador fiscal del General de
Catalunya, a effecte de que no se puga preténdrer induhida aprobació alguna, tàcita ni expressa, del dit real privilegi de nominació de
cansiller en interim, protesta per lo interès del
present Principat, y altrament per qualsevol altre interès que per dit acte de habilitació y subsegüent de la extracció ni altrament no sie ni se
entenga approbat, consentit ni admès, expresse
ni tàcitament, lo dit real privilegi de nominació
de cansiller interino, en quant se opose a las generals constitucions y demés drets de la pàtria,
ni sia vist fet prejudici algú a aquells, ans bé, volent i expressament protestant que sien y resten
salvos e illesos los drets y obligacions principals.

Barcelona, y janer 13 de 1763. De Gallart y
Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Canser, fiscalis advocatus.»
593r
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Y com aprés de llegit dit vot se haja trobat per
mi, secretari y scrivà major del General, que havent votat sas senyorias y dits nou senyors de la
Novena, per la major part de ells, queda resolt si
y conforme se acostume y sempre se ha estilat
en las resolucions de abilitacions que se està a la
major part dels vots, de que se passe a la extracció de deputat militar per lo residuo del present
y corrent trienni, inseguint-se lo sobredit vot y
fent-se per lo procurador fiscal del General, antes de clòurer-se lo acte de la habilitació la sobradita protesta en lo modo y forma que en dit
vot se expressa, clohent-se en ser feta dita protesta lo acte de habilitació, desitjant los que
eran de vot contrari que en lo present dietari
per mi, dit secretari y scrivà major del General,
fos tocat son sentir per a que constàs de ell sempre se ha entrat a duptar per aquells que són estats de sentir de que se passàs a dita extracció ab
la sobradita protesta. Y per consegüent, essent
la major part y que ja ay havia resolució presa,
si·s podia fer lo que los altres pretenian, respecte
que sempre se havia estilat de que en las habilitacions, com lo consistori y nou senyors habilitadors fan un cos junts, se està a lo que se resol
per pluralitat de veus, sens tenir-se mira si n·i ha
de tots brassos, com axí se observa en la novena
de insiculadors quant insiculan. Majorment, no
sabent-se exemplar adeqüat al estat present,
emperò, effectant-se per uns y // 593v // altres lo
major acert en esta dependència, se ha tingut a
bé que est fet fos consultat ab dits assessors y
advocat fiscal, majorment no trobant-se exemplar en térmens, y considerant-se que qualsevol
novedat és denyosa als comuns. Y essent ja las
set horas de la nit, se ha quedat acordat que
demà de matí, a las nou horas, se ajuntassen. En
la qual ocasió se podria llegir lo vot en scrits, suposat se requiria per la gravedat de la matèria algun temps y madura reflexió per formar-lo. Y
sobra de ell se pendria la resolució que millor
aparexaria.
Dilluns, a XV de janer, MDCCIII. En aquest dia, a
las nou horas del matí, s’és ajuntada la Novena
de habilitadors en la present casa de la Deputació y sala del consistori de sas senyorias. Y després de ésser-los estat llegit per mi, secretari y
scrivà major del General, un vot en escrits fet
per los molt il·lustres y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General lo dia present acerca
lo que se’ls consultà lo dia de ahir. En y ab lo
qual diuhen que, attenent no haver trobat disposició ni estil positivament contrari y de ésser
observansa que en lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori, quant discrepan // 594r // los senyors
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consistorials, a instància de qualsevol de ells se
continuan los vots en dietari, són de sentir que
se pot també en lo present cas fer lo mateix continuant-se un per un tots los vots ý hage haguts
acerca la proposició, tant de la major part com
los demés, no entenent-se, emperò, en lo cas de
alguna excepció opposada a algun dels subjectes
habilitandos, perquè sobre est fet se reservan
major deliberació, com de dit vot és de véurer.
Lo qual, després de llegit, ha ordenat lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori a mi, dit secretari
y scrivà major del General, lo cusís y continuàs
en lo present dietari. Lo qual és assí cusit y signat de lletra B y del thenor següent:
Segueix-se dit vot.
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Responenta los infrascrits al dupte proposat, és
a saber, si té reparo lo continuar-se en lo dietari
corrent los vots que se han seguits sobre la proposició donada per lo molt il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich, acerca si ja passaria a clóurer lo present acte de habilitació y a la
extracció de deputat militar, ab la precaució que
aconsellaren los infrascrits ab lo vot de 13 del
present, ho si se suspendria dita conclusió y extracció, diuhen que, en atenció de no haver trobat disposició ni estil positivament contrari y de
ésser observansa que en lo molt il·lustre y fidelíssim consistori, quant discrepan los senyors
consistorials a instancia de qualsevol de ells,
// 594v // se continuen los vots en dietari, ja són
de sentir que se pot també en lo primer cas fer
lo mateix, continuant-se un per un tots los vots
ý age aguts acerca dita proposició, tant la de la
major part com los demés, entenent, emperò,
que si la discrepància o diversitat de vots recaigués acerca de alguna excepció oposada per lo
procurador fiscal a algun o alguns dels subjectes
habilitandos per al concurs, no entenen los infrascrits compéndrer est cas ab la present relació. Y respost ans per considerar en aquell diferents circunstàncias y graves inconvenients y
constar-los també que en algun cas que en dietari se ha fet nota de haver-se votat alguna excepció seha tant sols la resolució y no ésser de la
present inspecció se reservan major deliberació.
Barcelona, y janer als XV de MDCCIII. De Gallart
y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Canser, advocatus fiscalis
generalis Catalonie.»
En vista del sobredit vot, se troban assí continuats tots los vots, de un en un, que lo dia de
ahir foran fets, tant per los senyors deputats y
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
593v i 594r del trienni 1701-1704.
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ohidors com y també per tots los nou senyors
habilitadors, acerca la proposició feta per lo
// 595r // il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich lo dia de ahir; que consisteix en lo
vot fet per dits assessors y advocat fiscal als XIII
del corrent. Lo qual se troba cusit y continuat
en lo present dietari en jornada de ahir.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor fra don Anton de
Planella y Cruÿlles, abat del real monestir de
Sant Pere de Besalú, de la sagrada orde de sant
Benet, deputat ecclessiàstich, attenent a totas
las circunstàncias tant doctament expressadas
per dits assessors y advocat fiscal ab son vot fet y
firmat als XIII del corrent, lo qual se troba cusit y
continuat en lo present dietari als XIIII del mateix, als danys se’n podrian seguir al General de
no fer-se lo que ab dit vot se aconsella puixs,
ademés de molts altres, a no fer-se eo bé diletarse la extracció de deputat militar per qualsevol
causa o rahó que fos podria succehir lo morir-se
lo senyor oÿdor militar y quedar lo consistori
sens consistorials del bras militar, com axí hauria succehit si als dicet de agost MDCCII no se
hage extret lo senyor oÿdor militar que de present se troba ésser·o, quant ja en aquella ocasió
se estava pretenent per lo senyor don Emanuel
Senjust y de Pagès prior claustrer y canonge de
Tortosa, de que lo pretés real privilegi de cansiller interino del present Principat per sa magestat, que Déu guarde, a favor d’ell concedit, fos
admès, registrat y aprobat per la // 595v // present casa, a més que llavors també ja havia vingut lo decret de sa excel·lència firmat per dit
Senjust y Pagès, pretès cansiller, que·s cusit en
lo present dietari en jornada de XV de dit mes de
agost. Y que dit reparo se seria inseguint lo
aconsellat per dits assessors y advocat fiscal ab
vot que·s troba en lo present dietari en jornada
de dit dia XVII de agost de MDCCII, resolent, tant
los tunch senyor diputats y ohidors com y també los senyors de la Novena de habilitadors, nemine discrepante, que fes per lo procurador fiscal del General la protesta llavors aconsellada,
com és de véurer en lo dietari corrent en dita
jornada de XVII de agost proppassat, y finalment, attenent que encara se volgués dir que si
de present se passava a clóurer la abilitació y a la
extracció de deputat militar ab la sobredita protesta aconsellada aserca una mateixa matèria se
trobarian ja dos protestas en la present casa, y
que per consegüent en altres actes consemblants y subsegüents se hauria fet ja casi lley en
la present casa de haver de protestar y véurer-se
escusar de altres diligèncias, del que ne reportaria lo General gravíssims inconvenients. Emperò, com asse ser ver // 596r // que esta dependència des de dit dia XVII de agost MDCCII
fins lo dia present no haja mudat de estat, puix
que després per lo molt il·lustre y fidelíssim

consistori fonch consultat ab dits assessors y advocat fiscal y vuyt consulents aplicats sis·s podia
registrar y admétrer dit pretès privilegi de cansiller interino en la present casa, y a dit Senjust y
Pagès pagar-li lo pretès salari, y vist que discordavan en lo sentir, de nou ho consultà ab sinch
altres consulents, y experimentant que també
algú de ells no fou del sentir dels quatra, tots los
vots foren proposats a una Sisena dels tres brassos. Inseguint lo sentir de la qual se passà ha representar al rey, nostre senyor, Déu lo guarde,
honrant ab sa real presència a est Principat y
ciutat, fos servit per ressecar totas difficultats
provehir dit càrrech de cansiller en proprietat,
ab que fou servit sa magestat per sa real clemència affavorir al consistori conformant-se ab dita
representació, provehint-lo en proprietat a favor de dit prior claustrer Senjust y Pagès, conforme ho noticia al senyor ohidor real lo senyor
secretari del despaig universal, a més que a dit
Senjust y Pagès fins ara no se li ha pagat lo pretés salari de cansiller interino y com a tal és estat
regonegut per lo consistori. Y que dita representació és estada lloada, aprobada y ratificada
per una // 596v // molt il·lustre Divuytena, com
tot és de véurer en lo present dietari en jornada
de XX, XXII y XXVII de desembre MDCCII. Y
altrament, així que per part del consistori sobra
la subjecta matèria no li cada més que obrar,
majorment estant pendent la consulta sobre est
fet, de la qual, per medi del agent del General se
ha solicitat y solicita ab tota suerte la confirmació del que dit senyor secretari del despaig universal participa a dit senyor ohidor real, que per
estas y moltas altres rahons perseverant en lo
que té obrat lo consistori fins assí asserca esta
matèria. Y inseguint lo sobredit vot y parer donat per dits assessors y advocat fiscal, no sols fou
de vot y parer que se clogués lo present acte de
habilitació y se passàs a la extracció de deputat
militar, y que per a salvar-se tots los drets a la
Generalitat ante per lo procurador fiscal del General se fes la protesta aconsellada per dits assessors y advocat fiscal del dit General asserca lo
despaig de la Cansellaria de XI del corrent,
que·s troba cusit en lo present dietari als XII del
mateix, a hont és la firma «Vidit Senjust de Pages, cansellarius», si y també de que protestava
de tots los danys // 597r // y gastos que se’n podian seguir al General de fer-sa lo contrari, vers
y contra qualsevols de la present junta de habilitació que votassen al contrari. Y altrament, per
no saber considerar pogués patir lo General
dany algú per rahó de son vot, si emperó molts
de seguir-se lo contràri.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor micer Jaume Oliva, deputat real, fonch del mateix sentir
del senyor deputat ecclessiàstich.
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Lo il·lustre y fidelíssim senyor fra Rafel de Padallàs, paborde de palau, ohidor ecclessiàstich,
fonch del mateix sentir del senyor deputat ecclessiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor Anton de Muxiga
y Ginebreda, ohidor militar, fonch del mateix
sentir del senyor deputat ecclessiàstich.
Lo il·lustre y fidelíssim senyor doctor Pere Màrtir Cerdà, ohidor real, fonch del mateix sentir
del senyor deputat ecclessiàstich.
Al senyor don Anton de Sayol y Quartaroni, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, primer
abilitador del estament ecclessiàstich, attenent
que per lo senyor diputat ecclessiàstich és estat
referit que la pretenció que té lo senyor Emanuel de Senjust y Pagès, prior claustrer y canonge de la Santa Iglésia de Tortosa, de que son
pretés real privilegi de cansiller interino debe ser
registrat en la //597v // present casa y en lo lloch
a hont acostuman ser registrats los demés privilegis de officials reals que lucran salari de la Diputació, és estada consultada dos vegadas: la
primera, ab los dits assessors y advocat fiscal del
General y vuyt consulents aplicats, y la segona
ab sinch consulents nous, y que sempra han discordat de sentir, de a hont se veu ab evidència
ser la matèria molt grave y difícil de apear y
resòldrer, y que havent-la gastada tant sèlebres
subjectes se experimenta reste indecissa. Y que
en vista del dit, ell no se sent ab ànimo de terminar-se a ninguna resolució. Y finalment, attenent que si bé dit senyor diputat ecclessiàstich
ha referit que dit senyor don Emanuel de Senjust y Pagès ja se trobaria provehit per sa magestat en proprietat del dit offici de cansiller, lo sert
és que no pot constar del tal privilegi en la present casa per encara ab que se queda en térmens
de privilegi de cansiller interino, y que si·s passava per la protesta ha cancellada no·s pot duptar que en la present casa se trobaria sempre dos
protestas sobre los despatgs en matèria de conclusió de acte de // 598r // habilitació en los
quals se trobaria firmat «Vidit Senjust de Pages,
cansellarius», en temps que·u era interino. Així,
que vindria a recàurer sobra una mateixa dependència, no obstant lo tant doctament ponderat per dit senyor diputat ecclessiàstich, saltem en haver-se fetas ditas firmas en temps de
ser cansiller interino dit Senjust. Y que per consegüent, considera y té per cert pot induhir perjudici a las generals constitucions, usos, costums y demés drets de la pàtria lo admetrer-se
dit nou despaig de cansellaria de XI del corrent,
maxime devent-se atténdrer que no se ha faltat
en voler-se preténdrer per los ministres reals en
alguna ocasió que de protestas subseguidas
aserca un negoci se havia casi establert lley de
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aquell, y que per consegüent devia córrer y terminar-se en la mateixa conformitat, majorment
quant apar que per lo medi de la dilació en la
extracció eo bé de diligenciar-se de que lo noble
regent la Real Cansellaria firmàs lo dit despaig
quedarian sanadas totas las dificultats que li
ocorran per a votar se passe per la dita protesta
aconsellada y reparats tots los danys que se han
premeditat ab la deguda prudència per dit senyor deputat ecclessiàstich, puix que en las
instàncias se podrian fer dit despaig de cansiller
en proprietat vindria més prest que no serà, altrament, // 598v // a més dels accidents que de
nou podan ocórrer que saltem si no·l difficultan
lo podan molt retardar. Que per esta y moltas
altres rahons fonch de sentir que no·s cloga las
habilitacions passe a la extracció de deputat militar fins y a tant que dit don Emanuel de Senjust y Pagès obtinga lo real privilegi de cansiller
del present Principat en proprietat o altri, puix
que ab esta conformitat y fent-se representació
nova a sa magestat acerca est fet no·s pot dubtar
se abreviarà esta dependència, o bé que per
aquellas diligèncias que·s judicaran més proporcionadas vingués lo despaig de Cansellaria per a
la conclusió de la present habilitació, firmat per
lo noble regent la Real Cansellaria, protestant
als senyors deputats ohidors y demés senyors de
la Novena que votaran al contrari de tots los
danys y gastos ocasionaran al General perjudicar
que fent-se en esta conformitat restaran tots obviats.
Lo senyor doctor Pau Llinàs, canonge de la
Santa Iglésia de Urgell, altre dels nou senyors
habilitadors, fonch del mateix sentir del dit senyor don Anton de Sayol.
599r

Lo senyor doctor fra Joan Baptista Descallar y
Tort, dispenser major del imperial monestir de
Sant Cugat del Vallès altre dels nou senyors habilitadors fonch del mateix sentir del dit senyor
diputat ecclessiàstich.
Lo senyor don Francisco Nicolau de Sant Joan,
altre dels nou senyors habilitadors, del sentir
vot y parer del dit doctor Anton de Sayol.
Lo senyor don Francisco de Fluvià, altre dels
nou senyors habilitadors, fonch del mateix sentir de dit senyor don Anton Sayol.
Lo senyor don Anton Granollachs y Dardena,
donsell, altre dels nou senyors habilitadors, fou
del mateix sentir del senyor don Anton Sayol.
Lo doctor micer Miquel Grimosachs, ciutedà
honrat de Barcelona, altre dels nou senyors habilitadors, fou del mateix sentir del dit senyor
don Anton Sayol.
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Lo doctor micer Rafel Llampillas, altre dels nou
senyors habilitadors, fonch del sentir del senyor
deputat ecclessiàstich.
Axí que, per quant foren vuyt de un sentir y sis
de un altre, prevalgué lo vot del senyor diputat
ecclessiàstich, que foren vuyt. Y perseverant lo
dia present tant sas senyorias com dits senyors
// 599v // nou habilitadors en lo mateix que votaren lo dia de ahir. Per ço, se ha passat a fer-se
la protesta dalt aconsellada per lo procurador
fiscal del General.
Encontinent, y poch antes de finir-se y clóurer
lo present acte de habilitació, lo magnífich
Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de
Barcelona, y procurador fiscal del General, en
dit nom, inseguint lo resolt lo dia present, y altrament per sas senyorias y Novena dels senyors
habilitadors en la conformitat dalt referida, ha
requirit a mi, don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major del General, llevàs acte,
continuant-lo en lo present Dietari. Que per a
salvar-se tots los drets de la Generalitat y a effecte de que no se puga preténdrer induhida aprovació alguna tàcita ni expressa del real pretés
privilegi de nominació de cansiller en interim a
favor del senyor don Manuel de Sanjust y
Pagès, prior claustrer y canonge de la Santa
Iglésia de Tortosa, protesta per lo interès del
present privilegi, y altrament per qualsevol interès que per lo present acte de habilitació y
subsegüent de la extracció de deputat militar ni
altrament no sie ni se entenga aprovat, consentit ni admès, expresse ni tàcitament, lo dit real
privilegi // 600r // de nominació de cansiller interino, en quant se oppose a las generals constitucions, capítols de Cort, usos y costums y demés drets de la pàtria, ni sia vist fer projudici
algú a aquells, ans bé, volent y expressament
protestant que sien y resten salvos y il·lesos los
drets del General y present Principat, haguda
majorment també consideració de que en la
present casa de la Deputació se troba suspesa la
admissió de dit real privilegi de canseller en interim, y que se ha suplicat a sa magestat, Déu lo
guarde, sie servit provehir lo dit offici de cansiller de Catalunya en proprietat. Essent presents
per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March,
veguers del molt il·lustre y fidelíssim consistori
de sas senyorias.
Y donada la absolució a dits senyors de la Novena
per lo molt reverent vicari general y official del
molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, és estat clos lo acte de abilitació al que serian poch antes de las onse horas de la matinada.
Poch aprés de clos dit acte de abilitació, volent
sas senyorias donar total execució y cumpliment

en fer extracció de deputat militar consistorialment ab verguers ab massas altas, aportant las
veneras com acostuman tots los dias, són anats a
la capella petita de la present casa, a hont han
ohit missa del Esperit Sant. Y després són passats a la sala dels reys, a hont estavan paradas las
taulas, a effecte de fer dita extracció, aportant
un dels verguers lo llibre del Ànima. // 600v // Y
després de estar acentats sas senyorias, los magnífichs assessors y advocat fiscal, en sas respective cadiras, se acentaren los testimonis de dita
extracció, que foren los infrascrits y següents.
Per lo estament ecclessiàstich: lo doctor Pere
Brunés, ardiaca y canonge de la Santa Iglesia de
Urgell; lo doctor Jaume Alós, mestre escuellas y
canonge de la Santa Iglesia de Lleyda; fra don
Joan Marimon, camarer del imperial monestir
de Sant Cugat del Vallès. Per lo estament militar: don Valerià Alentorn, don Hugo de Santjoan y Planella, don Anton de Vilana. Per lo estament real: mossèn Gerònim Mascaró y Llussàs,
Balthesar de Barrera, lo doctor micer Lluís Garriga, ciutedans honrats de Barcelona.
Y havent fet los dits senyors testimonis militars y
reals la sòlita y acostumada protesta en lo modo
de acentar-se, sens estar interpulats ab los ecclessiàstichs, com és pretès, se ha passat a fer la
extracció de deputata // 601r // militar per lo residuo del present y corrent trienni per a ocasió
de la mort del il·lustre y fidelíssim senyor don
Pedro de Magarola y de Lupià, deputat militar.
Y és estat extret per un minyó de poca edat, en
la forma acostumada, mossèn Anton Albertí.
Dimars, a XVI de janer, MDCCIII. En aquest dia,
entre tres y quatre horas de la tarda, havent-se
ajuntat lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà
honrat de Barcelona y síndich del General, de
orde de sas senyorias, ha presentat a dit il·lustríssim tribunal un paper a effecte que sia servit dit
tribunal péndrer resolució acerca qual dels consellers de esta ciutat ha de acistir per la reintegració que·s concedescan las dilacions per a provar
en diffarents causas de contrafacció, y declararse aquellas y provehir-se la notificació per lo excel·lentíssim senyor capità general per la causa
de contrafacció de la capitania general, advertint-se que dit síndich ha estat acentat ab cadira
de vaqueta de moscòvia y cubert. Y sas senyorias
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari lo dit paper, lo
qual és assí cusit y signat de lletra C.
601v

En aquest mateix dia se és partit per a Llagostera o a la ciutat de Gerona Llorens March, altre
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1546.
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dels verguers del molt il·lustre y fidelíssim consistori, per a entregar al il·lustre y fidelíssim senyor Anton de Albertí, deputat militar per lo residuo del present y corrent trienni, la carta de
avís deliberada lo dia de ahir.
Dijous, a XVIII de janer, MDCCIII. En aquest dia,
de orde de sas senyorias, a las onse horas de la
matinada, és anat lo magnífich Pau Corbera y
Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, ab un recado al senyor president del
molt il·lustre capítol de la Seu de Barcelona, a
effecte de expressar-li que per a la celebració del
aniversari solempne se havia de celebrar en la
present casa de la Deputació lo dia de demà per
la ànima del il·lustre y fidelíssim senyor deputat
militar don Pedro de Magarola y de Lupià, fos
servit disposar de que tres senyors capitulars,
com és // 602r // de costum, vingan a celebrarlo. Al que per medi de recado embiat al il·lustre
y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich per un
sacerdot, dit senyor president ha respost que ab
molt gust acudirian tres capitulars a la celebració de dit aniversari. Y se adverteix que encara
que dit senyor diputat militar morí als XIX de
desembre, MDCCII, y se selebraren las missas en
los tres dies de XXI, XXII y XXIII de dit desembre, ja per ocasió de la vinguda de sa magestat,
que fou llavors, com y també per las festivitats
de Nadal y Reys, fins lo dia de demà no se ha
pogut fer celebrar dit aniversari.
Divendres, a XIX de janer, MDCCIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias lo
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat
de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com, havent-se conferit lo dia de ahir ab
lo noble don Miquel de Calderó, del Consell de
sa magestat y son regent la Real Cansellaria en
lo present Principat, per a saber la resolució havia presa lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions acerca lo paper ell en nom de sas senyorias
donat als XVI del present y corrent mes, li havia
respost que quant antes se ajuntaria lo tribunal
per est fet.
En aquest mateix dia, entre las deu y honse horas // 602v // del matí, en la capella de la present
casa, se ha selebrat lo aniversari solemne, com se
acostuma, per tots los consistorials que moran,
per la ànima del quòndam il·lustre y fidelíssim
senyor don Pedro de Magarola y Lupià, deputat
militar, per tres senyors capitulars de la Seu de
Barcelona, y lo mestre de serimònias de dita
Seu. És estat missa, cantant lo doctor Domingo
Fogueras, diaca, lo doctor Thomàs Pi, cabiscol
y subdiaca, lo doctor Pere Pau Atxer, tots tres
canonges de dita Seu de Barcelona. Sas senyorias, assessors, advocat fiscal y demés officials de
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insertàs en lo present dietari una súplica presentada per lo magnífich Joseph Nuri de Lanaa
//604r // y de Càncer, donsell racional del General y present casa, junt ab sa decretació, ab la
qual se salva dret de recobrar del General major
quantitat que la de sinch centas sinquanta lliuras que se li volan pagar per la formació del balans que se remeta a la Cort General últimament celebrada, com més llargamanet de dita
súplica ab sa decretació és de véurer, la qual és
assí cusida y signada de número CCCXV.

la present casa y de las casas del General y Bolla
de la present ciutat, sens gramallas, per rahó de
ésser estat deposat y venir lo rey, Déu lo guarde,
y entrar en la present ciutat. Quant se’n anà en
casa del diffunt los verguers anavan en la mateixa conformitat que és de véurer en lo present
dietari als XX de desembre pròxim passat. Y se
adverteix que si bé dit senyor morí lo dia XIX de
dit mes de desembre, per rahó de la dita entrada
de sa magestat y las festivitats de Nadal, Reys y
altres festivitats dobles no se ha pogut selebrar
fins lo dia present, per lo que en esta funció no
estavan tancadas las portas foranas de la present
casa. Emperò, en tot // 603r // lo demés se ha
observat si y conforme és de véurer en lo present dietari als nou de agost MDCCII.

En aquest mateix dia, los senyors don Pedro de
Amigant, del consell de sa magestat, y Joseph
Areny y Garriga, doctor en drets, conseller en
orde segon de esta ciutat, és a saber, aquell durant los impediments y ausèncias y enfermedats
del senyor don Miquel de Caldero, del consell
de sa magestat y son regent la Real Cancellaria
don Narcís de Anglasell y Roca y don Gerònim
de Magarola, tots dos doctors de la Real Audiència, han prestat lo degut jurament, del qual
per mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General de Catalunya, y
present casa, y lo doctor en drets Ramon Pellicer y Vidal, escrivà de manament, simul stipulants y in solitum clohents, havent-se observat,
en quant a dit secretari y scrivà de manament lo
mateix serimonial que és de véurer en lo present
dietari en consemblant funció als XXVIII de setembre MDCCII, és estat llevat acte del thenor
següent:

Dilluns, a XXII de janer, MDCCIII. En aquest dia,
a las tres horas de la tarda, los il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y ohidor militar, de
part de sas senyorias, consistorialment són anats
ha visitar lo excel·lentíssim senyor marquès de
Aytona, grande de Espanya.
En aquest mateix dia és tornat de Llagostera, o
bé de la ciutat de Gerona, Llorens March, verguer del molt il·lustre y fidelíssim consistori, per
a hont se havia partit lo dia XVI del present y corrent mes, a fi de posar-se en mans del il·lustre y
fidelíssim senyor Anton de Albertí, donsell, novament extret en deputat militar per lo residuo
del present y corrent trienni, la carta de avís escrita per sas senyorias participant-li sa extracció.

En aquest mateix dia, havent arribat en esta ciutat un il·lustríssim y reverendíssim senyor número de sa santedat, no és estat visitat ni cumplimentat en nom de sas senyorias per medi de
dos cavallers, ans bé, se ha escusat per las causas
y rahons llargament ponderadas en lo present
dietari als XV de abril, MDCCII.

«Die marti, XXIII mensis januarii, MDCCIII,
Barchinone, anni Domini. Don Petrus de Amigant, de consilio sua regia magestatis, et Josephus
Areny Garriga, utriusque iuris doctor, conciliarius in ordine secundus excelentissime civitatis
Barchinone, nominati per suam regiam magestatem et curiam generalem in iudicibus contrafaccionum, videlicet dictus don Petrus de Amigant durantibus impedimentis, ausenciis et
infirmitatibus illustrem don Michaelis de Caldero, regentis regiam Cansellariam, don Narcisi de
Anglasell et don Geronimi de Magarola, de consilio sua regia magestatis, ad effectum interessendi seu movendi causis contrafaccionum, qua in
il·lustrissimo Tribunali Contrafaccionum verbuntur seu sperantur, verbi jurant ad Dominum
Deum et euis Santa Quatuor Evangelia super
missale quod dictus il·lustrissimus dominus don
Michael de Caldero, regens, regiam Cansellariam, apertum, tenet de bene et legaliter se habendo secundum disposita in nova constitucione
de observancia et cetera, ad iam concernenti. De
quibus, et cetera. Acta, et cetera. Testes sunt Reymundus Çapera, virgarius dicti Illustrissimi

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scribà major del General, cusís y

a a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1547.
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Dimars a XXIII de janer, MDCCIII. // 603v // En
aquest dia, constituït personalment en lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias lo
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat
de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com, havent-se conferit ab lo noble don
Miquel de Caldero, del consell de sa magestat, y
son regent la Real Cancellaria, per a saber qual
resolució havia presa lo il·lustríssim Tribunal de
Contrafaccions sobre lo paper per ell entregat
en dit nom de síndich al dit tribunal als XVI del
present y corrent mes, s·i ha respost que esta
tarda se ajuntava dit tribunal, y que en ell juraria
lo molt il·lustre senyor conseller segon de la
present ciutat.
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conciliariia //605r // secundi, et Joannes Cudina,
de familia dicti illustrissimi regentis regiam
Cansellariam.»

tisfassa als excel·lentíssims senyors llochtinent y
al conseller de capa y spasa las cantitats que van
expressadas en la primera obligació per los plassos que estila, sens dependència de sas senyorias
ni de altre algú, podent-los compellir a la satisfacció als arrendadors si hi agués quiebra o suspensió en las pagas per qualsevol accident que
fos, com de dit paper és de véurer. Lo qual és
assí cusit y signat de número CCCXVIII.

Dimecres, a XXIIII de janer, MDCCIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y insertàs en lo
present dietari un acte rebut als nou del present
y corrent mes en poder de Jaume Revull y
Chies, notari públic de la ciutat de Tortosa y regint la Scrivania de la casa del General de dita
ciutat y sa col·lecta, per enfermedat de Pau de
Bosses, del qual apar de com Baptista Cavaller,
mestre de casas, y Antoni Torrahina, fuster de
dita ciutat, mitgensant jurament per ells prestat
en mà y poder del magnífich deputat local, ha
fet relació de com las obras contengudas en memorials per ells entregats són útils y necessàrias
per la conservació de la casa del General de dita
ciutat y juntament lo que importaran de gasto,
com més llargament de dit acte és de véurer,
que·s assí cusit y signat de número CCCXVI.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y insertàs en lo present dietari un
paper enviat a sas senyorias per sa excel·lència lo
excel·lentíssim senyor compta de Palma, llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde,
en aquest Principat, sobra la // 605v // entrega
del dret de la nova ampra, ab lo qual se diu que
lo reparo que se offereix és que ab lo capítol
XVII de las últimas Corts se ha de donar a sa
magestat per la Diputació aquella seguretat que
serà més del real agrado del rey. Axí que, per tenir cumpliment, apareix necessària la circunstància que falta en lo paper de donar la Diputació fiansas a que se puga cumpellir en cas de
haver·i suspenció per qualsevol motiu que sia en
la satisfacció de las pagas que expressa en son
paper lo consistori, com de dit paper és de véurer que és assí cusit y signat de número CCCXVII.

Dissapte, a XXVII de janer MDCCIII. En aquest
dia, a las deu horas del matí, lo il·lustre y fidelíssim senyor Anthon de Albertí, donsell, diputat
militar extret als XV del present y corrent mes
per lo residuo del present y corrent trienni per
mort del quòndam il·lustre y fidelíssim senyor
don Pedro de Magarola y de // 606v // Lupià, ha
prestat lo sòlit y acostumat jurament, fent-se la
funció ab lo mateix modo y forma y cerimònia
que és de véurer en lo present dietari, als XXII de
agost, MDCCII. Sols ab esta difarència: que lo recado fonch aportat per don Ramon de Codina y
Ferreras, que estigué acentat dit senyor diputat
militar en sa pròpria cadira sota lo docer que és
a mà esquerra de la que se ecentà lo senyor deputat ecclessiàstich, y que després de haver jurat, axís com antes se posavan la insignia de
domàs carmesí, se posà la venera.
En aquest mateix dia, los il·lustres y fidelíssims
senyors ohidors militar y real, a las onse horas
del matí, són anats a cumplimentar, visitar y donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duch
de Híjar, grande de Espanya, de part de sas senyorias, ab los verguers ab las massas altas ab lo
acompanyament y demés estilat en semblants
casos.
607r

En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General, han enviat sas senyorias a sa excel·lència un paper de resposta al sobredit fet y firmat
per los nobles magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa y de son vot y parer. Lo qual han ordenat a mi, dit secretari y
scrivà major de dit General, lo cusís y insertàs en
lo present dietari. Ab lo qual se diu que per a
més facilitar lo dit capítol XVII se ajustarà a la
obligació ja firmada la promesa de que en los
arrendaments se que que se faranb // 606r // se
obligarà sempre al arrendatari que del preu saa. a continuació un acte transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1547.
b. a continuació dos papers transcrits a l’Apèndix 1, pàg.
1547.
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Dilluns, a XXIX de janer, MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias, lo doctor
en medicina Francisco Fontllonga, mitgensant
jurament, ha fet relació de com a Joseph Rafart,
tintorer de draps y credenser del General de la
present ciutat, li continua la mateixa indisposició y accidents que acostuma de patir, del que
ne ha fet relació altres vegades, axí que li impedeixen la personal servitut y exercici de dit son
offici.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre fidelíssim consistori lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de
Barcelona y síndich de sas senyorias, ha fet relació de com lo dia XXVII del corrent mes, a la matinada, lo il·lustre senyor don Miquel de Calderó, regent la Real Cancellaria, com a president
del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, per
medi de un verguer de la Real Audiència, lo
avisà que lo il·lustríssim Tribunal de Contrafac-

[ 1703 ]

[ 1703 ]

cions, a las tres horas de la tarda del mateix dia,
se ajuntava, y que axí podia aportar totas las articulatas y demés scédulas que estavan per a
provehir-se a dit il·lustríssim tribunal per a provehir aquellas. Y havent-se conferit dit síndic
// 607v // a la dita hora en dit il·lustríssim tribunal per lo sobredit effecte, trobà aquell tancat. Y
després lo mateix verguer desconvidà a dit síndich, dient que aquella tarda, per ocasió que lo
il·lustríssim senyor protector del fidelíssim bras
militar se hera ausentat de la present ciutat.

608v

Dimars, a XXX de janer, MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de
Barcelona y síndich del General, ha fet relació
de com, havent-se conferit entre las tres y quatra horas de la tarda del dia de ahir ab lo il·lustre
senyor don Miquel de Caldero, president del
il·lustre Tribunal de Contrafaccions, a effecte
de solicitar-li la provisió y conceció de algunas
dilacions se havia de concedir en dos articulatas
que temps havia tenia per a entregar a dit tribunal sobre de las contrafaccions que en aquell de
present pendeixen indecisas. Al que dit il·lustre
senyor president respongué que havia ordenat
avisassen a tots los individuos de dit il·lustre tribunal per a que lo dia present // 608r // a las tres
horas de la tarda se ajuntassen. Y que axís podria
ell, dit síndich acudir·i, que·s provehiria tot lo
que fos necessari.
En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
havent-se obtinguda hora, lo excel·lentíssim senyor Duch de Híxar, grande de Espanya, ha
tornat la visita al molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, que per ocasió de sa vinguda en la present ciutat, per medi de dos consistorials, li foch feta als XXVII del present y
corrent mes en nom de sas senyorias.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat
ecclessiàstich, per trobar-se un poch indispost.
Y se adverteix que fins torne en consistori no
se’n farà altra nota.
En aquest mateix dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor ohidor militar és baixat a las casas del General y Bolla de la present ciutat per ser lo dia de
demà feriat, junt ab mi, secretari y scrivà major y
lo magnífich racional del General y present casa,
y en lo aposento a hont fa sa continua y acostumada residència lo receptor dels fraus, a fi y effecta de continuar-se en inventari los fraus apresos en lo present y corrent mes. Y no és estat
trobat cosa.

Febrer, MDCCIII
Dijous, a 1 de febrer, MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias lo magnífich Pere de Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació a sas senyorias de com lo dia de
ahir a la tarda rebé un recado del il·lustre senyor
don Miquel de Calderó, regent la Real Cancellaria y president del il·lustre Tribunal de las
Contrafaccions, per a que a las vuyt horas del
matí del dia present se conferís ab ell. Y així,
conferit ab dits senyors en sa casa en dita hora,
després de haver parlat acerca de las articulatas
que lo dia antecedent dit síndich havia presentat
a dit il·lustre tribunal per a que provehís aquellas dit il·lustre senyor regent, li ha dit representàs al molt il·lustre y fidelíssim consistori
com lo doctor Aleix Fornaguera, des de que se
comensà a formar dit Tribunal, sa senyoria fidelíssima havia passat a nomenar-lo ab deliberació
de XXVIIII de setembre MDCCII per asistir al
il·lustre Tribunal de Contrafaccions per escríurer lo que convinga, sens haver passat ha satisfer-lo. Y com ha temps que dit doctor Aleix
Fornaguera sie nomenat // 609r // y en tot heix
temps no és estat satisfet, havent tingut grandíssim treball en escríurer lo dietari y resolucions
se prenen en dit il·lustríssim tribunal, y així mateix recados aquells que convenen aportar-se y
altres diligèncias que·s deuhen fer fora lo tribunal, y també donar còpias de totas las resolucions que dit il·lustríssim tribunal pren, no sols
al fidelíssim bras militar, però encara a la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona, y per avant
se li espera major treball, y així casi impossibilitat en poder-se aplicar en altres negocis. Tot lo
que posa a la alta comprehensió de sa senyoria
fidelíssima, per a que se servesca deliberar-li a
dit Fornaguera una condecent satisfacció, agut
respecte al sobredit treball.
Dissapta, a III de fabrer, MDCCIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta del rey, nostre senyor,
que Dèu guarde, de data de XXVI del present y
corrent mes, // 609v // en y ab la qual és servit sa
magestat manifestar sa real gratitut a sas senyorias de haver acistit, per medi de son síndich, al
jurament prestat per lo excel·lentíssim senyor
compta de Palma, com a llochtinent general de
sa magestat en aquest Principat, novament provehit en dit càrrech, com més llargament de dita
real carta és de véurer. La qual és assí cusida y
signada de número CCCXI y del tenor següent.
Segueix-se dita real carta.
«El rey.
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Ilustresa y fidelíssimos diputados.
Hase recivido carta de X del corriente en que, respondiendo a la que hos mandé escribir en XXVI
de desiembre proximo passado para que admitiesseis al juramento al conde de Palma, por haverle
vuelto a nombrar en los cargos del virrey y capitán general de essa provincia, manifestáis el gusto
y celo con que deliberásteis su execución y cumplimiento. Y siendo vuestras expresiones muy proprias del amor y fidelidad que siempre aveis manifestado a mi real servicio, he resuelto
manifestaros la gratitud con que por ello
// 610r // quedo, y que la tendré presente para
honraros y favoreceros en lo que os tocare. Dada
en Madrid, a XXVI de henero, MDCCIII. Yo, el rey.
Marchio del Palacio, secretarius. Vidit marchio
de Sardanyola. Vidit marchio del Risco, regens.
Vidit Comes et Torro, regens.»
Dilluns, a V de febrer MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias lo doctor
en medicina Francesch Aromir, mitjensant jurament, ha fet relació de com al noble don Joseph
de Amigant, exactor del General, li han continuat y de present li continuan las mateixas indisposicions que se han referit per ell en altres
relacions, de forma que li han impedit y impideixen la personal servitut y exercici de dit son
offici.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari una súplica presentada per Pere Joan Vinyals, Anthoni Oriol, Gaspar Pontallà y Joan Costa, altres de las guardas
// 610v // de la Bolla de la present ciutat y
col·lecta, junt ab sa relació en escrits, pretenent
ab ella que en força del capítol XII del nou redrés, a més de las trenta-sis lliuras a quiscun de
ells donadas y pagadas per ocasió de la vinguda
de sa magestat, Déu lo guarde, en la present
ciutat y Principat en lo desembre pròxim passat,
se·ls deu donar catorse lliuras per lo cumpliment de sinquanta lliuras que devian cobrar per
rahó dels emballiments de dita vinguda. Y ab
dita relació són de sentir los nobles y magnífichs
assessors y advocat fiscal del General que dita
pretensió se deu referir a justícia, com més llargament de dita súplica y relació és de véurer.
Que tot és assí cusit y signat de número
CCCXX.
Dimars, a VI de febrer, MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo molt il·lustre y fidea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
609v i 610r del trienni 1701-1704.
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líssim consistori de sas senyorias lo il·lustre y fidelíssim senyor ohidor militar, per estar malalt.
Y fins tornarà en consistori no·s notarà altra
cosa.
Dimecres, a VII de febrer, MDCCIII. // 611r // En
aquest dia, lo il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich ha tonat acistir en consistori
per estar convalescent de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
havent-se ontinguda hora per medi del síndich
del magistrat de la llotja del Mar de la present
ciutat, han vingut en consistori los dos magnífichs deffenedors del dit magistrat, los quals han
entrat en la sala del consistori y se’n han tornat
sens recibiment algun, com se estila. Han estat,
emperó, acentats ab dos cadiras de vaqueta de
moscòvia, a la mà dreta del dosser, com se acostuma, y cuberts. Y han posat en mà de sas senyorias una súplica en y ab la qual representan
que sien servits sas senyorias deixar tenir a dit
magistrat una taula al portal de Mar, serca la
casa que lo General té allí, per a poder cobrar lo
dret de periatge, y que lo credenser del General
li done manifest de tot lo que també deurà dit
dret, lo que suplican per rahó de la resolució
presa per lo savi Consell de Cent, en y ab la qual
se deliberà que fos treta la dita taula de dit magistrat del paratge o puesto a hont permetia la
ciutat que la tingués antes. A tot lo que és estat
respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat
// 611v // ecclessiàstich en veu de sos companys
que lo consistori ab molt gust premeditaria lo
fet, podent restar lo magistrat sert que sino s·i
encontravan dificultats condecenderia a la petició. Y han entregat sas senyorias la dita súplica
als nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal
del General per a que vessen lo que aparexaria
se deuria fer sobre dit assumpto.
Dijous, a VIII de febrer, MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit lo
dia VI del corrent a la tarda ab lo noble don Narcís de Anglasell y Roca, del consell de sa magestat y president, en quant a la causa de contrafacció de la Capitania General a effecte de
solicitar-li los cartells citatoris que lo dia set y
nou de desembre pròxim passat li havia demanat ab dos differents súplicas contra lo // 612r //
excel·lentíssim senyor capità general del present
Principat, en ninguna de las quals se li foren
provehits dits cartells, si sols contra los officials
que de present se troban en lo tribunal de la Capitania General, y dels que en la introducció de
la contrafacció se trobaven officials de dita Ca-
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pitania General, respongué dit senyor don Narcís que ho representaria al il·lustríssim Tribunal
de Contrafaccions.
Dissapte, a X de febrer, MDCCIII. En aquest dia
lo il·lustre y fidelíssim senyor ohidor militar ha
tornat en consistori, trobant-se ja convalescent
de sa indisposició.
En aquest mateix dia, absents de consistori los
il·lustres y fidelíssims senyors deputat real y ohidor ecclessiàstich, constituhit personalment en
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias lo magnífich Joan de Carreras y Simon,
cavaller alguasil major del tribunal de la Santa
Inquisició, com a procurador del magnífich
doctor en drets Miquel de Pujadas, donsell,
// 612v // en la ciutat de Gerona domiciliat, assessor del General de la deputació local de dita
ciutat y col·lecta, consta de sa procura en poder
de Roch Albareda, notari públich de dita ciutat
de Gerona, y per autoritat real substituhit per lo
hereu de don Joan Sarriera y de Gurp, quòndam, notari públic de la ciutat, batllia y vegueria
de Gerona, y sas personencias, als V de juny,
MDCCII, com de dita procura és de véurer, la
qual és assí cusida y signada de número CCCXXI, en dit nom de procurador ha renunciat pure
y líberament en mà y poder de sas senyorias lo
sobredit offici de assessor que obté lo dit son
principal. E sas senyorias han acceptat aquella si
et in quantum, etcètera, per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès. Essent presents per
testimonis Joseph Pelegrí y Jacintho Morató,
verguers del molt il·lustre y fidelíssim consistori
de sas senyorias.a
613r

Dimars, a XIII de febrer, MDCCIII. En aquest dia
sas senyorias, havent-se presa hora per un verguer, per medi dels senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts,
ciutedà honrat de Barcelona, a las tres horas de
la tarda, han donat lo parabé al noble don Francisco de Portell, doctor de la Real Audiència del
present Principat y advocat fiscal de la regia
cort, per trobar-se provehit per lo rey, nostre senyor, Déu lo guarde, en advocat fiscal del Consell Supremo de Aragó, lo que han fet sas senyorias inseguint varios y distints exemplars de la
present casa, y especialment aquell que es troba
en lo dietari de MDCLXXX, en foli LVIII. Han
donat tractament de senyoria a dit Portell y ha
fet particular estimació de esta demonstració.

comú, ha demanat al molt il·lustre y fidelíssim
consistori de sas senyorias fos servit deliberar a
favor de aquest comú part de aquellas mil lliuras
que en forsa del capítol XXXI fet en las últimas
Corts pot gastar de las pecúnias de la Generalitat y per los effectes en dit capítol llargament
expressats per lo present y corrent any de MDCCIII, del que faria particular estimació dit bras,
havent expressat que de las últimas mil lliuras
deliberadas a favor de dit bras per lo any MDCCIII per dit bras eran estadas revoltadas quatracentas y tantas lliuras que havian sobrat. Al que
és estat respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor
deputat ecclessiàstich, en veu de sos companys,
que lo consistori sempre desitjava tenir freqüents ocasions en que poder manifestar lo gust
li acistia per a tot allò que fos a sas senyorias
possible y al major útil y benefici de dit bras militar, y que axís premeditaria lo consistori esta
dependència.
Dimecres, a XIIII de febrer, MDCCIII.a // 614r //
En aquest dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo present dietari una certificatòria feta
per Joseph Pau Salines, notari públich de Tarragona, de com ab acte rebut y testificat en dita
ciutat als dos del present y corrent mes Miquel
Bellver, corredor y trompeta públich de dita
ciutat, li féu declaració de haver lliurat en lo encant públich los preus fets de las obras fahedoras en la casa del General de dita ciutat, comprenent·hi la part de casa que ocupa lo procurador
fiscal de dit General de dita ciutat y col·lecta, és
a saber, a mestre Vilar, mestre de casas lo preu
fet tocant a ell com a mestre de casas per lo preu
de vint-y-vuyt lliuras y deus sous. A mestre Pere
Pau Serrahima, manyà de las obras o feynas tocants a son officio per preu de sinch lliuras, deu
sous; y a mestre Artasi Boxó, fuster, la feyna de
son offici per preu de setse lliures. Com més
llargament de dita certificatòria és de véurer, la
qual és assí cusida y signada de número CCCXXII.

En aquest mateix dia lo noble don Francesch
Nicolau de Sant Joan, síndich del molt il·lustre
y fidelíssim bras militar, de part // 613v // de est

En aquest mateix dia, han posat sas en mans del
doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler
pabordre y canonge // 614v // de la Santa Iglésia
de Tortosa, per haver-o demanat com a síndich
del molt il·lustre capítol de dita Santa Iglésia,
dos reals cartas escritas per sa magestat, que
Déu guarde, la data de las quals és en Madrit,
als XX de janer, MDCCIII. La una escrita a sa santedat, la altra al excel·lentíssim senyor Duque de
Uceda, embaxador de sa magestat en la curia
romana, que són acerca del disposat en lo capítol LXIIII fet en las últimas Corts generals, que

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1549.

a. a continuació dues certificacions transcrites a l’Apèndix 1,
pàg. 1549.
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tracta de la secularisació de la Santa Iglésia de
Tortosa. Y han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major, cusís y insertàs en lo present
dietari las còpias de ditas dos reals cartas, las
quals són assí cusidas y signadas de número
CCCXXIII. Y se nota que ditas dos reals cartas
heran per duplicat.
Dissapta, a XVII de febrer, MDCCIII.a // 615r //
En aquest dia han ordenat sas senyorias a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una representació
fahent per lo recobro del dret de la nova ampra
que lo agent del General de Catalunya, de orde
de sas senyorias, ha posat en la real mà del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, que vuy ha
arribat en la cort, com més llargament de dita
representació és de véurer, la qual és assí cusida
y signada de número CCCXXIIII y del thenor
següent.
Segueix-se dita representació.
«Señor.

ción no se puede encontrar endiviado que lo sea, y
ser notable el crédito de dicho común, es contra la
mente de dicha constitución, pues en toda ella no
se lehe la vos fiansa, sino el verbo siguridad. Y
siendo la referida la mayor que los suplicantes y
generalidad puede haser.
Suplican a vuestra magestad sea de su real agrado mandar se admita dicha obligación y en vista
de ella se restituya a la Generalidad o a los suplicantes, en su nombre, el sobredicho derecho de guerra, dando cumplimiento // 616r // a lo dispuesto
en dicha constitución, lo que tendrán a particular merced de la generosa mano de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia, havent enviat la excel·lentíssima ciutat un verguer al matí per a demanar
hora per una embaxada, se li ha fet dir per un verguer de la present casa que sas senyorias enviavan
encontinent lo síndich del General ab un recado
al excel·lentíssim consistori, com en effecte dit
síndich, de part de sas senyorias, ha anat en casa
de la ciutat. Y allí ha dit y participat a dit consistori que sas senyorias estavan promptes y gustosos
per a acceptar y ohir aquella y altres embaxadas.
Emperò, que si acàs se·ls havia de donar algun paper que contingués la clohenda ésser insertada en
dietari posavan en sa consideració que aquell devia venir segons la disposició del capítol XXXXVI
del nou redrés, y que per a escusar lo haver·o de
dir als qui aportarian la embaxada los havia aparegut de antemano participar·o a sa excel·lència. Al
que han respost los senyors consellers que suspendrian la embaxada, y que quant seria ocasió
avisarian. Com del dit ne ha fet relació, tornat
que és estat en consistori lo dit síndich.

Losb diputados y ohidores de la Generalidad y del
principado de Catalunya disen a vuestra magestad, junto con la corte, fue servido disponer en la
nueva constitución XVII del año passado de
MDCCI y de MDCCII que se restituyesa a la Deputación el derecho de la nueva ampra, derecho de
guerra, con obligación de que la Generalidad se
obligasse ha pagar el salario del virrey de aquel
Principado y el de la plassa de capa y espada de
este Supremo Consejo de Aragón, con condición
que antes los suplentes, en nombre de la Generalidad, diessen las seguridades fuessen del real agrado de vuestra magestad para la paga de derechos
salarios. Y no obstante que vuestra magestad ha
sido servido con repetidas órdenes mandar que se
pussiesse en execución lo dispuesto en dicho
// 615v // capítulo de Corte y haver los suplicantes
en dicho nombre firmado instrumento de obligación, hipotecando para la seguridad de las dichas
pagas el sobredicho derecho de guerra, y generalmente todas las demás rendas tiene la Generalidad en dicho Principado, y de antes de las passadas navidades haverse presentado el dicho
instrumento de obligación en este Supremo Consejo, no han podido lograr los suplicantes su última resolución, difiriendo esta con el motivo de
que no son bastantes siguridades las referidas,
quiriendo obligar que la Generalidad, a más de
lo referido, fiadores abonados, lo que a més de ser
acto impossible, pues no siendo la propria diputa-

Dilluns, a XIX de fabrer, MDCCIII. En aquest dia,
Jacintho Morató, altre dels verguers de sas senyorias, ha entregat al síndich del molt il·lustre
y fidelíssim bras militar y subsíndich de la excel·lentíssima ciutat al matí, de orde de sas senyorias, los papers de embaxadas que segons actes rebuts en la Scrivania Major lo dia de ahir
foren recusats de habilitar per los magnífichs assessors del General y present casa per dits assessors, habilitats en força de la deliberació per sas
senyorias feta lo dia de ahir.

a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1550.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
614v i 615r del trienni 1701-1704.

Dimars, a XX de febrer, MDCCIII. En aquest dia,
no obstant ser feriat, se és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per
afers y negocis graves del General a la matinada.
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Diumenge, a XVIII de febrer, MDCCIII. En
aquest dia, no obstant // 616v // ser festa de precepta, a la vellada se és ajuntat lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori de sas senyorias per affers y
negocis graves de la Generalitat.
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En aquest mateix dia, no obstant que lo dia de
ahir un verguer de la excel·lentíssima ciutat demanà al il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich hora per una embaxada, y havent-la donada per avuy a las deu horas del matí, ha vingut a
dir, de part del //617r // excel·lentíssim consistori
dels senyors consellers, que·s desconvidava per
quan havia la ciutat de premeditar cert negoci.
Dijous, a XXII de febrer, MDCCIII. En aquest dia, a
las deu horas del matí, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, de part de la excel·lentíssima ciutat, los senyors Salvador Massanes y de
Ribera, ciutedà, y Joan Ponsich y de Monjo,
donsell, han aportada una embaxada en escrits a
sas senyorias, la qual consisteix en que déu la ciutat sol·licitar per tots los medis possibles se execute la provisió feta lo dia VI de desembre, MDCCII, per lo molt il·lustre protector del bras militar
al peu de la suplicació presentada per lo síndich
del General en lo fet de la contrafacció de Hornoldo de Yager, no comprenent puga ocórrer reparo jurídich en executar per si la dita provisió,
attès axí ho han aconsellat los assessors y advocat
fiscal de dit General, ni polítich, puix ab la suplicació deprecatòria cesse lo inconvenient del menor decoro, esperant que sas senyorias donaran
cumpliment a dita provisió, com més llargament
de dita embaxada és de véurer, la qual han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del
General, las cusís //617v // y insertàs en lo present
dietari, lo qual és assí cusida y signada de número
CCCXXV. A tot lo que és estat respost per lo
il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich,
en veu de sos companys, que lo consistori tenia
comprès lo que contenia dita embaxada en escrits y que no faltaria en cumplir a sa deguda a tot
lo que li pertangués sobre est fet.

cretari y scrivà major del General, continuàs en
lo present dietari un real despaig en deguda forma de Real Cansellaria despedit per lo Consell
Supremo de Aragó y firmat de la real mà del rey,
nostre senyor, dat en Madrid, als XVII del present y corrent mes, en y ab lo qual és servit significar sa real gratitut de la norabona que sas senyorias li escrigueren la carta de XXVII de janer
del corrent any de haver arribat a aquella Cort,
com més llargament de dit real despaig és de
véurer, lo qual és assí cusit y signat de número
CCCXXVII y del thenor següent.
Segueix-se dita real carta.
«El rey.
Ilustresa y fidelísimos diputados.
Por vuestra carta de XXVII de henero próximo
passado he visto la enorabuena que me dáys de haver llegado a esta Corte el regosijo y alegría que
hos ha causado. Y siendo estas expresiones muy hijas de vuestro celo y amor a mi real servicio y correspondientes al que tengo a tan buenos y leales
vassallos, he querido significaros la gratitud con
que por ellas quedo, y que las tendré en mi memoria para favoreceros en lo os tocare y se os ofreciere.
Dada en Madrid, a XVII de febrer MDCCIII. Yo, el
rey.
Vidit marchio de Sardanyola. Vidit Joannes de
la Torra, regens. Vidit Comes et Torro, regens.
Vidit marchio del Risco, regens. Marchio del Palacio, secretarius.»
618v

En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi del andador, los senyors don Joan de Copons y de Falcó
y Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, de part del bras militar, han reportat una
embaxada en escrits a sas senyorias que és de la
mateixa conformitat que la dalt dita de la excel·lentíssima ciutat. A tot lo que, per part de
dit senyor diputat ecclessiàstich, és estada feta la
mateixa resposta que en la antecedent embaxada. Y encontinent també han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, de
que la embaxada de dit bras militar la cusís y insertàs en lo present dietari. La qual és assí cusida
y signada de número CCCXXVI.
Divendres, a XXIII de febrer, MDCCIII.a // 618r //
En aquest dia han ordenat sas senyorias a mi, sea. a continuació dues embaixades transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1550-1551.
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En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari una súplica presentada per lo procurador o síndich de la batllia o
vegueria de Girona, en y ab la qual representan
que per ordre del veguer de aquella ciutat, des
del abril fins al setembre proppassats, dels lloch
de dita batllia y vegueria se havian aportat a dita
ciutat per lo sustento de la cavalleria mil doscents sexanta-nou quintars de palla, havent-se’ls
offert pagar al preu just y corrent. Y que no obstant haver sol·licitat la paga a rahó de set sous lo
quintar, no havia pogut conseguir-la, pretenent
lo assentista pagar-la sols a rahó de sinch sous lo
quintar. Per lo que suplica a sas senyorias sien
servits mediar a sa excel·lència per a que se satisfassa dita palla a la dita rahó de set sous per
quintar, com més llargament de dita súplica és
de véurer, que tot és assí cusit y signat de número CCCXXVIII.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
617v i 618r del trienni 1701-1704.

En aquest mateix dia, per medi del síndich del
General, han enviat sas senyorias còpia de la sobredita súplica al excel·lentíssim senyor comta
de Palma, llochtinent general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest Principat, per a que
fos servit aconsolar a las universitats de dita vegueria y batllia. Al que és estat servit respòndrer
que era molt just lo que contenia // 619r // dita
súplica, que de present no·y havia acentista, que
sobre acistèncias tenia escrit a Madrid y que
premeditaria la providència si podria donar,
conforme ne ha fet relació a sas senyorias, donat
que és estat en consistori dit síndich.
En aquest mateix dia, per las tres horas de la tarda, és estada convidada de part de sas senyorias,
per medi dels verguers, de la present casa, una
Divuytena de personas dels tres estaments y de
las infrascritas, és a saber: Per lo estament ecclessiàstich, los senyors: doctor Jaume Alòs,
mestre escuelas y canonge de Lleyda; doctor
Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler paborde
y canonge de Tortosa; don Andreu Foix, ardiaca y canonge de Barcelona; doctor Joseph de
Ciurana Ribot, canonge de Gerona; don Joseph
Ignasi de Amigant, canonge de Barcelona; fra
Anton de Padellàs, almoyner de Ripoll. Per lo
estament militar: Don Lluís de Valencia; don
Francisco Sans y Puig; don Lluís Soler, qui no
ha acistit per precisas ocupacions; don Bernat
Gaver; don Pedro de Cardona; doctor micer Joseph de Solà y Guardiola, donsell, absent per
precisas ocupacions. Per lo estament real:
// 619v // Joseph Cathà y Bertran, doctor Onofre Monsalvo, doctor micer Salvador Massanes
de Ribera, doctor micer Esteve Serra y Vileta,
doctor micer Salvador Móra y Bosser, Gerònim
Mascaró y Llussàs, tots ciutadans honrats de
Barcelona.
Ab la qual il·lustríssima Divuytena fonch donat
per proposició los dos papers de embaxadas enviadas lo dia de ahir per la excel·lentíssima ciutat
y molt il·lustre y fidelíssim bras militar a sas senyorias per lo senyor president del consistori en
lo que toca al voler-se que sas senyorias presenten la suplicació deprecatòria a sa excel·lència lo
senyor virrey en la causa de contrafacció de Ornoldo de Yager.
E la dita molt il·lustre Divuytena, sobre lo fet
proposat, ha aconsellat que per medi de embaxada sia respost a la excel·lentíssima ciutat y
molt il·lustre y fidelíssim bras militar que lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori ha juntat
esta Divuytena, y que si bé en ella se han suscitat alguns reparos, los quals per brevedat del
temps han dificultat promptament aconsellar lo
fahedor, emperò, zelant y afectant lo major
acert en la importància tan grave, que per ço
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han feta commissió a sis personas de la present
Divuytena, ço és, a dos de cada bras anomenadoras per dit fidelíssim consistori, las quals tingan facultat y poder de premeditar, véurer y mirar si es trobarian exemplars en orde // 620r // al
negoci proposat, consultant dit fet, tant políticament com legalment, ab aquellas personas
que millor los aparexerà. Y de lo que serà trobat
eo bé judicaran déurer-se fer se dignen formarne un paper ab la brevedat que en sí aporta recomanada tan grave urgència. Lo qual sien servits sas senyorias reportar-lo a la present
Divuytena, per a que en vista de ell pugan aconsellar a sas senyorias lo fahedor.
Y en continent, sas senyorias han passat a anomenar ditas sis personas per lo effecte dalt dit y
aconsellat per la molt il·lustre Divuytena. Y són
los dits senyors doctor Jaume Alòs, doctor Rafel
de Pinyana y Galvany, don Francisco Sans y
Puig, don Lluís Soler, doctor Onofre Monsalvo, y doctor micer Esteva Serra y Vileta.
Dissapta, a XXIIII de febrer, MDCCIII. En aquest
die, havent-se obtingut notícia que lo noble
doctor micer don Francisco Meca y Villalba, assessor del General, extret en XXVII de juliol
MDCCI, era mort, sas senyorias han ordenat als
verguers de la present casa tancassen las portas
de ella, dexant sols las portalletas obertas los
dies present, demà, diumenge y dilluns vinent.
Y que dit die dilluns se selabrassen en la capella
petita de dita present casa trenta-dos missas baixas cremant quatre siris de sera groga, de pes de
mitja lliura cada un, tot lo que indefectiblement
se farà. Advertint-se, emperò, que si dit quòndam doctor micer don Francisco Meca //620v //
y Vilalba s·i hagués mort en Barcelona, com
morí en Servera, sas senyorias eo lo il·lustríssim
y fidelíssim consistori haguera anat en lo enterro o dol de dit don Francisco Meca, axí com ho
observa als XXII y XXIII de janer MDCLXIX, com
és de veure en lo dietari trienni MDCLXVIII sots
ditas jornadas. Y en lo llibre de comptes notats.
En aquest mateix dia a la tarda, no obstant ser
festa de precepta, se ha ajuntat lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors per tractar negocis graves tocants a la Generalitat.
Diumenge, a XXV de febrer, MDCCIII. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepta, se ha
ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de
deputats y ohidors per a tractar negocis graves
tocants a la Generalitat.
En aquest mateix dia, entre las vuyt y las nou
horas del matí, se han ajuntat en la present casa
las sis personas anomenadas per lo il·lustríssim y
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sas senyorias y lo dia XXIIII del corrent, se han
celebrat en la capella xica de la present casa
trenta-dos missas baixas per sufragi de la
// 622r // ànima del doctor don Francisco Meca
y Vilalba, degà y canonge de la Santa Iglésia de
Lleyda, assessor ordinari que fonch del General,
cremant en lo altar de dita capella quatra ciris de
sera groga, de pes de mitja lliura cada un.

fidelíssim consistori per lo effecte que per la
il·lustríssima Divuytena juntada lo die XXIII del
corrent fou aconsellat a sas senyorias las elegissen.
En aquest mateix dia, des de las tres de la tarda
fins a las vuyt horas de la nit, // 221r // han estat
junts en la present casa las mateixas sis personas
anomenadas per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori per lo mateix effecte que per dita il·lustríssima Divuytena ajuntada lo die XXIII del corrent fou aconsellat a sas senyorias las elegissen.

Dimars, a XXVII de febrer, MDCCIII. En aquest
dia, inseguint lo real orde de sa magestat, Déu
lo guarde, dat en Madrid, als XXVII de agost,
MDCLV, vacant lo offici de assessor del General,
per mort del doctor Francisco Meca y Vilalba,
degà y canonge de Lleyda, sas senyorias, ab assistència del nobles magnífichs assessors y advocat fiscal y demés officials necessaris, en la sala
dels reys, presseguiren en fer extracció de dit offici en la forma acostumada y per lo residuo del
trienni. Que posats tots los noms y cognoms
dels insiculats en dit offici escrit en llencas de
pregamí ab rodolins de sera dins de la urna de
plata plena de aygua beneÿda, per un minyó de
poca edat foch tret de allà un rodolí, y en ell
fonch trobat descrit y continuat lo infrascrit
doctor Miquel Joan Boch, canonge de Vich.

En aquest mateix dia, entre las V y VI horas de la
tarda, havent obtinguda hora per un verguer,
los senyors don Francisco Sans y Puig y lo doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, altre de las sis personas elegidas per lo
il·lustríssim y fidelíssim consistori per lo effecte y
en virtut del consell donat per la Divuytena juntada lo die XXIII del corrent, han aportat una embaxada als excel·lentíssims senyors consellers de
la present ciutat contenint aquella còpia de la resolució que prengué dita il·lustríssima Divuytena dit dia XXIII del corrent, offerint, axí mateix,
participar a dita excel·lentíssima ciutat la resolució que sobre dit fet pendria dita Divuytena.
622v

Dilluns, a XXVI de febrer, MDCCIII. En aquest
dia, a las vuyt horas del matí, fins a las dotse horas del migdia, han estat junts en la present casa
las mateixas sis personas elegidas de la Divuytena juntada lo die XXIII del corren per lo effecte
y en virtut del consell allí expressat respective
donat.
621v

En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
lo noble don Francisco Sans y doctor Onofre
Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, altre de
las sis personas elegidas per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori, per lo effecte en virtut del
consell donat per la il·lustríssima Divuytena
juntada lo die XXIII del corrent, han aportat
una embaxada al molt il·lustre y fidelíssim bras
militar contenint aquella còpia de la resolució
que prengué la il·lustríssima Divuytena dit dia
XXIIII del corrent, offerint també participar a dit
molt il·lustre y fidelíssim bras la resolució que
dita il·lustríssima Divuyten prendrà sobre dit
fet.
En aquest mateix dia, a la tarda, des de las tres
fins las vuyt horas de la nit, han estat junts en la
present casa las mateixas sis personas elegidas
per lo fet y en virtut del consell donat per la
il·lustríssima Divuytena juntada lo dia XXIII del
corrent, per a tractar del negoci allí expressat.
En aquest mateix dia, en execució del orde donat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de
316

En aquest mateix dia, entre las vuyt y nou horas
del matí, se han ajuntat en la present casa las
mateixas sis personas elegidas de la Divuytena
juntada lo dia XXIII del corrent per lo effecte y
en virtut del consell allí expressats, las quals sis
personas han demanat al il·lustríssim y fidelíssim
consistori dels senyors diputats y ohidors que
desitjavan consultar lo fet ab sinch doctors en
drets. Y foren anomenats los doctors micers
don Pedro de Cardona, lo doctor micer Joseph
Costa, lo doctor micer Joseph Arcidet, lo doctor Balthesar Prous y lo doctor micer Ramon
Sans. Los quals sas senyorias il·lustríssimas han
manat avisar per las tres horas de la tarda del
present die.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
se han ajuntat los dits senyors de la Sisena, ab los
sobredits doctors en lleys, y han consultat ab ells
tot lo fet que fonch proposat a la molt il·lustre
Divuytena lo die XXIII del present y corrent mes.
En aquest mateix dia, lo síndich de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona ha aportat un recado
a sas senyorias, de part dels excel·lentíssims senyors consellers, dient que estimarian fossen
servits quant // 623r // antes noticiar-los la última resolució, que·ns offeriren ab embaxada lo
dia XXV del present y corrent mes.
En aquest mateix dia sas senyorias, per medi del
síndich, han enviat un recado als excel·lentíssims
senyors consellers de la present ciutat en resposta

moll de la present ciutat, de vint parells mitjas
de llana endrapadas molt comunes.

del dalt dit recado, dient-los que sas senyorias no
cessaven de fer contínuas instàncias als dits senyors de la Sisena per que allò que·ls aparegués
fos reportat a la dita Divuytena, per poder avisar
a la excel·lentíssima ciutat la última resolucció.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi del síndich
del General, los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats militar y real, sens verguers,
anant ab un cotxe de dos mulas y lo síndich a la
portalera, han aportat a sa excel·lència lo senyor
virrey una embaxada contenint que lo consistori, ab motiu de haver notificat de que cadavan
presos en esta ciutat los jurats del lloch de Cornellà, per ocasió de no haver obehit al noble regent la Real Thesoraria per la circunstància de
no haver volgut donar bagatge a un soldat que
passava de trànsit per aquell lloch, se posava lo
consistori a la obediència de sa excel·lència per
medi de dita embaxada, per a que, posant en sa
gran comprehensió lo molt que podia conduhir
per a que los pobles se animassen a ser més puntuals en la paga del donatiu, que tant era
//623v // del real servey y lustre del Principat, fos
servit sa excel·lència donar los ordes convenients per que restituessen aquells en sa llibertat, logràs lo consistori eriga nova mercè de sa
excel·lència. A tot lo que és estat respost per sa
excel·lència que desitjava complàurer al consistori en tot lo que pugués, que sa intenció y ànimo era de que per ningun cas quedassen lesiadas las Generals constitucions, y que no havia
comprès que ab això hagués pogut violar-ne
ninguna. Y que aixís dits jurats li donassen memorial, que procuraria despatxar·o, conforme
ne han fet relació a sas senyorias, tornats que
són estats en consistori, com en effecte fou així
fet y donat llibertat a dits jurats.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo doctor en
medicina Francisco Fontllonga, mitjensant jurament, ha fet relació que continuan los atxaques mateixos que petia lo reverent Pere Trever, guarda escrivà y estimador del magnífich
deffenedor, de tal manera que li han impedit y
impedeixan de present la personal servitut de
dit son offici.
En aquest mateix dia, havent primer los nobles
y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal
del General y present casa, degudament regonegut lo real privilegi de cansiller de Catalunya
despedit a favor de don Emanuel de Senjust y
Pagès, prior claustrer de la Santa Iglésia de Tortosa, en deguda forma de Cansellaria, dat en
Madrit, als XXIIII de janer, MDCCIII, han dit a mi,
secretari y scrivà major del General, resgistràs
aquell lo dia present en la forma acostumada en
lo llibre de Privilegis de officials reals, avent dit
Senjust lo die XXVI del corrent prestat jurament, sagrament y omenatge y ohit sentència
de excomunicació en la forma acostumada, com
apar de dit privilegi.
624v

Dimecres, a XXVIII de febrer, MDCCIII. En aquest
dia lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar és
baixat a la casa del General y Bolla de la present
ciutat junt ab mi, secretari y scrivà major del General, y present casa, y se ha conferit en lo aposento a hont fa sa acostumada residència lo receptor dels fraus a fi de continuar en inventari
los fraus apresos en lo present y corrent mes. Y se
han trobat los infrascrits y següents:

En aquest mateix dia, sas senyorias han ordenat al
magnífich Diego Martínes y de Folcràs, ciutedà
honrat de Barcelona, ajudant primer de la Scrivania Major, cusís en lo present dietari una informació ad futuram re memoriam rebuda, de com lo
noble don Perdo de Magarola, quòndam, deputat militar que fou en lo corrent trienni, se ferí, lo
qual accident de que morí li impedí lo poder firmar algunas deliberacions en que havian entrevingut, com més llargament és de véurer de dita
informació, la qual és assí cusida de orde de sas senyorias y signada de número CCCXXIX.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada a
sas senyorias per lo doctor en drets Sagimon
Compte, com a procurador de Mataró, com més
llargament és de véurer de aquella, que·s assí cusida y signada de número CCCXXX.

Primo, als XX, aprehensió feta en la barca
del patró Joan Lluís, de Arenys de
Mar, trobada en la platja del moll de la present
ciutat, de XV escopetas novas. Ítem, corantados pessas o trossos puntas blancas comunes de
diferents mostras y amplària, que juntas tiran
dos-centas sinquanta-set canas.

En aquest mateix dia los excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, per medi
de son síndich, han enviat un recado a sas senyorias contenint aquell que estimarian a sas senyorias fossen servits quant antes noticiar-los la
última resolució que·ls offeriren ab ambaixada
lo dia XXV del present y corrent mesa.

Ítem, als XXII, aprehenció feta en la barca del patró Pere Castellar, de Mataró, trobada en lo

a. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 1,
pàgs. 1553-1558.
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Març, MDCIII
Dijous, al primer de mars, MDCCIII. En aquest
dia los excel·lentíssims senyors consellers de la
present ciutat, per medi de son síndich, han enviat un recado a sas senyorias, contenint aquell
que estimarian a sas senyorias los participassen
la última resolució de la il·lustríssima Divuytena
que·ls offeriren ab embaxada lo die XXV del
passat.
En aquest mateix dia, a la matinada, havent-se
proposat als magnífichs doctors micers Ramon
Sans, assessor ordinari del General, don Pedro
de Cardona, Balthesar Prous, Joseph Costa y
Joseph Arcilet, per los senyors de la Sisena,
usant de la facultat a ells atribuhida per sas senyorias, inseguint lo consell donat per la il·lustríssima Divuytena als XXIII de febrer passat, y
ab intervenció del il·lustre y fidelíssim senyor diputat real, en orde si lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori deu posar en execució la provisió feta
per lo molt il·lustre senyor protector del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar als VI de desembre MDCCII, y que consisteix en que los senyors
diputats presenten a sa excel·lència la súplica deprecatòria en la causa de contrafacció de Arnoldo de Yaguer, majorment existint lo vot fet per
los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal
del General, als set del mateix mes de desembre.
Havent donat tots los sobredits ab molt
// 625v // madura reflexió, tots sinch unànimes y
conformes, són estats de sentir no déurer-se posar en execució per dit molt il·lustre y fidelíssim
consistori la narradora provisió en res no obstant lo vot donat per dits assessors y advocat fiscal per las causas y rahons que expressaran en dit
vot en scrits.
En aquest mateix dia, a la tarda, havent proposat als sinch dalt mensionats per dits senyors de
la Sisena, en la mateixa conformitat que a la matinada, que en atenció del per ells aconsellat en
la matinada sien servits donar son sentir acerca
lo que pot y deu obrar lo molt il·lustríssim y fidelíssim consistori en lo estat present, haguda
consideració també de tenir feta real representació a sa magestat, Déu lo guarde, acerca lo
modo ab que deu ser citat en lo Tribunal de
Contrafaccions lo excel·lentíssim senyor llochtinent y ministres reals als XXI de desembre,
MDCC. Y havent tots los sinch advocats dalt dits,
ab madura reflexió, votat sobra la subjecta
matèria, tots unànimes y conformes són estats
de vot y parer que, per medi de recado y embaxadas en scrits respective, pot y deu, lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori en est cas participar per al il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, excel·lentíssima Ciutat y molt il·lustre y
fidelíssim bras militar, las diligèncias que nova318

ment té fetas, enviant-los còpias dels dos vots
fahedors per los dits assessors y advocats consulents, tant sobre lo punt antecedent com y també present, suplicant a dits comuns respective
sien servits ajudar-li a remòurer lo impediment
ab què se troba y posar-se avant en la contrafacció de Hornoldo de Yaguer. Per quan dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori està en intelligència de què, tenint feta representació a sa magestat sobre dit fet, no pot obrar cosa alguna més
del que ab esta diligència executa, offerint dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori posar en
execució tot allò que sie conforme a dret decent
y decorós a sa gran representació, per las causas
y rahons que expressaran en son vot en escrits.
En aquest mateix dia, des de las vuyt horas del
matí fins a las dotse del migdia, han estat junts
los senyors de la Sisena llargament expressada
en lo present Dietari als XXIII de febrer pròxim
passat, y per lo mateix negoci, junt ab los advocats que·s // 626r // troban continuats en lo present dietari als XXVII de dit mes.
En aquest mateix dia, des de las tres horas de la
tarda fins a las sis, los dits senyors de la Sisena,
junt ab los sobredits advocats, han estat ajuntats
y per lo mateix negoci.
Divendres, a II de mars, MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General y present casa, ha fet relació a sas senyorias
de com, havent-se conferit lo die present, entre
las nou y deu horas del matí, ab lo noble don
Llàtzer de Glisen, regent la vegueria de Barcelona, en nom del molt il·lustre y fidelíssim consistori, a fi y effecte de que posàs en execució lo
capítol LXXIII de las últimas Corts celebradas
en la present ciutat, que finiren en catorse de janer mil set-cents y dos, en la qual se disposà que
gitanos, romians y vagabundos sien expel·lits
del present Principat, y així quan antes done
providència en expel·lir de son vegueriu als sobredits, com altres vegades se li ha instat per
part de sas senyorias, y temps ha ell manat publicar cridas reals en observansa de dita constitució. Al que dit senyor regent la vegueria ha
respost que stava prompta y aparellat en observar dits capítols de Cort y que vuy mateix donaria orde a sos // 626v // cap de güaites capturassen tants quants gitanos trobassen en la present
ciutat y ell faria lo mateix.
En aquest mateix dia, han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietati una súplica presentada per
Pere Ferrer, arrendatari dels drets del General y
Bolla, acerca de que los credensers del General

de la present ciutat y taulas foranas del present
Principat despatxassen las robas y mercaderias
que·s trobian recondidas en magatsems o casas
del General dels mateixos taulers subjectas ha
pagar dret de General de entrada, com més llargament és de véurer de dita súplica. La qual és
assí cusida y signada de número CCCXXXI.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una relació en
scrits feta per los nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa
acerca lo prop dit fet de dit arrendatari, com més
llargament és de véurer de dita relació. La qual és
assí cusida y signada de número CCCXXXII.
En aquest mateix dia, los excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, per media
// 627r // de són síndich, han enviat un recado a
sas senyorias solicitant ab ell la resposta de la
il·lustríssima Divuytena que·ls fou oferta ab embaxada de part de sas senyorías lo die XXV del
passat. Y sas senyorias han respost a dit recado
que no cessavan en instar a las sis personas de
dita il·lustríssima Divuytena alegidas per la premeditació de dit negoci, perquè donassen sa última resolució eo premeditació.
En aquest mateix dia, des de las vuyt a las deu
horas del matí, las ditas sis personas de la dita
il·lustríssima Divuytena elegidas per lo effecte
narrat y aconsellat a sas senyorias lo dia XXIII del
passat, junt ab los sinch advocats y consolents
aplicats, han estat junts en la present casa per dicórrer y premeditar sobre lo fet allí proposat.
En aquest mateix dia, des de las tres horas de la
tarda fins a las vuyt de la nit, las ditas sis personas de la il·lustríssima Divuytena, junt ab dits
advocats o consolents aplicats, han estat junts
en la present casa per lo mateix effecte narrat.
En aquest mateix dia, sas senyorias, per medi
del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà
honrat de Barcelona, síndich del General y present casa, han enviat un recado al il·lustríssim
tribunal de contrafaccions dient que per péndrer resolució lo il·lustríssim y fidelíssim consistori // 627v // de deputats y oÿdors acerca lo que
dit il·lustríssim tribunal solicitava de la satisfacció per al magnífich doctor en drets Aleix Fornaguera de sos traballs suportats en dit tribunal
fins lo dia present, necessitava primer lo consistori que dit il·lustríssim Tribunal lo fes sabedor
del treball que havia suportat y del que mereixia
per la satisfacció de aquell.
a. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1559-1561.
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Dissapte a III de mars, MDCCIII. En aquest dia, al
matí, des de las vuyt fins a las deu horas a la tarda, des de las tres fins a las vuyt horas de la nit,
han stat junts en la present casa las sis personas
elegidas de la il·lustríssima Divuytena juntada lo
dia XXIII del passat, junt ab los advocats o consulents aplicats, per a discórrer y premeditar sobre lo fet allí professat.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, per medi
de son síndich, han enviat un recado a sas senyorias solicitant ab aquell la participació de la
última resolució pendria la Divuytena que los
fou offerta ab embaxada enviada per sas senyorias a sa excel·lència lo dia XXV del passat.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, sýndich del General,
a fer relació que, havent-se conferit de orde de
sas senyoras ab lo consistori dels senyors concellers de sa ciutat a fi de saber quant havia donat
al correu de la ciutat des de la present ciutat fins
a Hostalrich, quan anà en lo desembre passat,
// 628r // acompanyant als senyors embaxadors
de dita ciutat per a donar la benvinguda al rey,
nostre senyor, que Déu guarde. Y han respost
que per la anada y tornada, cuydant-se lo correu
de tot, li havian donat per conveni del vint al
vint-y-duas lliuras.
Diumenge, a IIII de mars, MDCCIII. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, se ha juntat lo il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per tractar negocis graves tocants a la
Generalitat.
En aquest mateix dia, los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat, per medi
de son síndich, han enviat un recado a sas senyorias solicitant ab ell la participació de la última resolució de la il·lustríssima Divuytena que a
sa excel·lència fou offerta ab embaxada lo dia
XXV del passat.
En aquest mateix dia, desde las vuyt fins a las
deu horas del matí, han estat ajuntats en la present casa las sis personas anomenadas per sas senyorias lo dia XXIII de febrer passat, y a la tarde,
des de las tres horas fins a las vuyt de la nit, per
lo negoci que foren elegidas y junt ab los advocats que estan continuats en lo present Dietari a
XXVII del passat.
Dilluns a V de mars, MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del Gene-
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ral, à fet relació a sas senyorias de com se havia
conferit ab lo noble don Llàtser de Gelcen, regent la vegueria de Barcelona, entre las nou y
deu horas de la matinada, de orde de sas senyorias, dient-li //628v // que divendres pròxim passat li havia explicat contenint que encontinent
posàs en execució lo capítol setanta-y-tres de las
últimas Corts celebradas en la present ciutat, en
lo qual se disposa la expulsió dels gitanos, bosnians y vagabundos, no sols de sa vegueria sino
del present Principat Ab què dit noble verguer
ha respost que per haver-lo tingut ocupat lo excel·lentíssim senyor llochtinent general no havia
pogut executar·o ni donar los ordes a sos capdegüaytes, però que lo dimars o lo dimecres a
hora cauta de la nit ó posaria enexecució.
En aquest mateix dia, dit sýndich, constituhit
personalment en lo consistori, ha fet relació de
com havent-se conferit de orde de sas senyorias
ab lo noble don Narcís de Anglasell y Roca, doctor de la Real Audiència, aserca la contrafacció
del capità general del present Principat, li ha respost dit don Narcís de Anglasell lo següent: solicitant lo sýbdich del General de Catalunya a don
Narcís de Anglasell, oÿdor de esta Real Audiència, y antiquior en la causa de contrafacció que
verteix en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, de part del reverent il·lustre y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del present Principat, la expedició de la
provisió dels cartells citatoris del excel·lentíssim
senyor capità general aserca la contrafacció de la
capitania, à respost dit don Narcís que a lo que
se ofereix dir a dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats és que asserca esta matèria, attenent a sa gravedat y circunstàncias, se ha interposat per sa excel·lència y Real Audiència y tres
ministres que intervenen a est contrafuero, consulta a sa magestat, Déu lo guarde, lo que fou
inexcusable per lo que estarà interessadas las regalias y ser cas no expressat en las constitucions y
axí tocar la declaració de semblants duptes a sa
magestat. Y sa senyoria fidelíssima vengué en
exa // 629r // conformitat, com és ben públich
que acudí a sa magestat, suplicant-li se servís declarar la deguda providència del modo que se
havia de obrar per lo que pendent dita consulta
no·s pot innovar cosa en esta matèria sino que se
deu aguardar la real resolució.

horas del matí fins a las dotse del mitx dia y des
de las tres fins a las vuyt horas de la nit, han estat
junts en la present casa per lo negoci llargament
expressat, als XXIII del passat, y los advocats eo
consulents aplicats que·s troban continuats en
lo present dietari als XXVII de febrer passat, los
quals han estat junts des de las vuyt fins a las
onse horas de la matinada, y a la tarda, des de las
tres fins a las vuyt.
Dimars, a VI de mars MDCCIII. En aquest dia, lo
sýndich de la excel·lentíssima ciutat ha vingut
ab recado a sas senyorias, de part de sa
excel·lència, solicitant ab ell la participació de la
resolució que se offerí ab embaxada lo dia XXV
de febrer passat. Al que se ha respost que sas senyorias no dexavan de solicitar al senyor de la
Sisena lo dit negoci.
En aquest mateix dia, des de las vuyt horas del
matí fins a las dotse, y des de las tres de la tarda
fins a las vuyt horas de la nit, han estat junts en
la present casa los senyors de la Sisena narrats en
los dias antecedents. Y axí mateix també lo
magnífich assessors consulents aplicats expressats en los dias antecedents se han ajuntat en la
present casa des de las vuyt del matí fins a las
dotse, y a la tarda, des de las sis fins a las vuyt
horas de la nit.
629v

En aquest mateix dia lo sýndich de la excel·lentíssima ciutat ha aportat un recado a sas senyorias, consistint en què la ciutat solicitava la resposta de la última resolució que offeriren sas
senyorias a dita ciutat ab embaxada de XXV del
passat.
En aquest mateix dia los senyors de la Sisena referida en los antecedents dias, des de las vuyt
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En aquest mateix dia, no obstant ser feriat, se
ajuntà lo consistori de sas senyorias per negocis
graves tocants a la Generalitat.
Dimars, a VII de mars, MDCCIII. En aquest dia
s’és ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per negocis del General no
obstant ser feriat.
En aquest mateix dia lo sýndich de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona ha vingut ab recado
a sas senyorias solicitant ab ell la participació de
la resolució los fou offerta ab embaxada lo dia
XXV del passat.
En aquest mateix dia han estat junts en la present casa las sis personas elegidas de la il·lustríssima Divuytena juntada lo dia XXIII del passat
per lo effecte allí expressat, des de las vuyt fins a
las dotse horas del matí.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
se ha juntat la present casa la il·lustríssima Divuytena de las divuyt personas juntadas lo dia
XXIII del passat, en la qual no ha assistit don
Lluhís de Valencià y lo doctor Salvador Móra y
Bosser, per llegítimas ocupacions. A la qual se
ha donat per proposició sobre lo fet de la contrafacció de Arnaldo de Yaguer dos vots en escrits fets per los nobles y magnífichs assessor y

quatre consulents aplicats, la qual il·lustríssima
Divuytena, llegits primer dits vots, nomine discrepante, ha aconsellat a sas senyorias si y conforme en dits vots se conté, y que las embaxadas
aplicadas a la excel·lentíssima ciutat y Tribunal
de Contrafaccions sobre lo dit fet de la contrafacció de Orlando de Yager fossen aportats
// 630r // conforme los papers llegits. Los quals
dos vots en escrits fets són assí cusits y signats de
números CCCXXXIII y CCCXXXIIII y de
orde de sas senyorias continuats del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph, cum Divo Georgio.
En lo fet consultat per las molt il·lustres sis personas elegidas y anomenadas per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes, inseguint lo consell de la
molt il·lustre Divuytena convocada per dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori als XXIII de febrer
proppassat al doctor Ramon Sans, assessor de la
present casa y doctors infrascrits, consistint en si
lo dit molt il·lustre y fidelíssim consistori deu
posar en execució la provisió feta lo dia VI de
desembre proppassat per lo molt il·lustre senyor
protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, contenint que dit molts il·lustres senyors
deputats presentan personalment al excel·lentíssim senyor llochtinent general la súplica deprecatòria de la causa de contrafacció de Arnoldo
de Yàguer y relació fassen al notari de dita causa
de haver-la presentada, majorment existint lo
vot fet per un dels magnífichs assessors, junt ab
lo noble advocat fiscal del General, als VI del
mateix mes de desembre, de què devian posar
en execució dita provisió.
Vist lo dupte proposat. Vistos los vots fets en la
present casa per los magnífichs assessors, noble
advocat fiscal y consulents aplicats en jornadas
de IIII y VI de nohembre proppassat, en lo
qual, havent precehit suplicació presentada al
molt il·lustre fidelíssim consistori per Ornoldo
de Yager, ciutadà honrrat de Barcelona, fou dit
ser contra las generals constitucions lo mandato
presentat a dit Ornoldo de Yager en dit vot
mencionat. Y pot y déurer dit molt il·lustre y fidelíssim consistori exir al reparto de dita contrafacció. Vistos en lo dietari en jornada de XIX,
XXIII y XXIIII de nohembre proppassat diferents recados en scrits del consistori y Tribunal
de Contrafaccions, dels quals consta que, continuant-se en lo síndich del General las instàncias
del reparo de dita contrafacció, se offerí que lo
escrivà // 630v // de manament que havia de intervenir en la presentació de la suplicació deprecatòria al excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent general, digué al secretari o
scrivà major de la present casa y al síndich del
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General que eran anats a efecte de presentar dita
suplicació deprecatòria, que no volia intervenir
en dita presentació mentres que no fos dita suplicació deprecatòria habilitada. Y que lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori feu en dit Tribunal de Contrafaccions varies diligències per
medi de dits recados, a fi de poder continuar lo
dit judici de contrafacció, demanant fos remogut lo dit impediment de la habilitació que suspenia lo curs de la causa.
Vista la suplicació als VI de desembre presentada
per lo síndich del General al molt il·lustre senyor protector del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar y la provisió al peu de dita suplicació feta
per dit senyor protector en lo mateix dia. Vist lo
vot fet per dits magnífichs assessor y noble advocat fiscal lo dia VII de dit mes y any. Vist al
peu de dit vot lo sentir del dit magnífich doctor
Ramon Sans, altre assessor, contenint que antes
de executar la referida provisió se consultàs si lo
exercici de dita funció sera pròpria de dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori, y si devia o no
per si executar lo provehit. Vista la deliberació
del molt il·lustre y fidelíssim consistori lo dia
vuyt de dit mes y any, de que fos convocada una
Divuytena a effecte de consultar-li què devia
obrar en vista de la dita provisió de dit senyor
protector y vosts dels dits magnífichs assessors y
advocat fiscal respective. Vista altre deliberació
feta en jornada de IX del mateix mes, inseguint
lo consell de la Divuytena, de que fossen anomenadas sis personas de la dita Divuytena, ço
és, dos de quiscun bras, a effecte de conferir,
discòrrer y consultar lo fet proposat, // 631r //
tant política com legalment, a las personas a sí
ben vistas, encara que fos ab advocats, y del que
los aparexaria formasse un paper, lo qual se servís dit molt il·lustre consistori reportar-ho a dita
molt il·lustre Divuytena a fi de que aquella pogués aconsellar lo fahedor. Vist lo dietari de la
present casa que lo dit molt il·lustre Divuytena
passà a fer nominació de dos personas de quiscun bras y que estas effectivament se conferiren
en las jornadas de X y XI de dit mes. Vist en dietari que lo mateix dia XI lo molt il·lustre y fidelíssim consistori, de consell de ditas sis personas,
que fou llohat y aprovat en lo mateix dia per la
molt il·lustre Divuytena, féu embaxada per
medi de un militar y ciutedà al excel·lentíssim y
savi Consell de Cent de la excel·lentíssima ciutat, lo qual dit dia se trobava convocat, dient
que seria de singular aprecio del consistori annuís sa excel·lència a que se obrissen conferèncias entre dita excel·lentíssima ciutat y dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori sobre lo fet pendent de Hornoldo de Jager. Vista en dit dietari
la còpia de la deliberació presa en dit excel·lentíssim y savi Consell de Cent asserca de dita embaxada del consistori, y no menos de altre em-
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baxada al dit excel·lentíssim y savi Consell de
Cent reportada de part del bras militar, la qual
còpia de deliberació fou reportada de part de la
excel·lentíssima ciutat al dit consistori ab embaxada per medi de un ciutedà y militar. En la
qual deliberació se conté haver resolt y deliberat
lo dit excel·lentíssim y savi Consell de Cent las
ditas conferèncias en lo modo y forma que en
avant se dirà. Vista // 631v // en dit dietari la embaxada lo dia dotse del mateix mes reportada de
part del molt il·lustre y fidelíssim consistori a la
excel·lentíssima ciutat, contenint donarà sa excel·lència las gràcias de haver annuhit a ditas
conferèncias, y que lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori acentia en tenir ditas conferèncias ab
lo bras militar, fent aquest un cos ab la
excel·lentíssima ciutat, offerint-se-li, emperò,
reparo en què dit consistori, com ho deya la deliberació del excel·lentíssim y savi Consell de
Cent, no anomenàs per ditas conferèncias major número de personas de las que respectivament anomenarian axí dita excel·lentíssima ciutat, com dit molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, havent-se sempre stilat en semblants casos de conferèncias anomenar major número de
personas, si bé facilitaria lo molt il·lustre y fidelíssim consistori per sa part en quant podria la
effectuació de ditas conferèncias. Vista en dit
dietari altra embaxada de la excel·lentíssima ciutat reportada al molt il·lustre y fidelíssim consistori lo mateix dia dotse, contenint que los excel·lentíssims senyors concellers sentian no
poder innovar cosa alguna respecte de ditas
conferèncias, per haver deliberat lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent que lo número de las
personas anomenadoras per las ditas conferèncias fos igual, y havent-se per dit consistori fet
véurer als que reportaren dita embaxada
// 632r // de part de dita excel·lentíssima ciutat,
com als XIII de octubre de MDCXCVIII, en las
conferèncias se tingueren en dit any, que foran
las últimas se havian tingut, que lo molt il·lustre
y fidelíssim consistori havian anomenat sis personas y la excel·lentíssima ciutat y bras militar
solament quatre quiscun, lo que no obstant, desitjant lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
complàurer a la excel·lentíssima ciutat, lo endemà respondria a la dita embaxada. Vist en jornada de XIII del mateix en dit dietari lo recado
aportat per lo síndich del General de orde del
molt il·lustre y fidelíssim consistori al molt
il·lustre doctor conseller en cap, participant-li
com ja tenia sa senyoria anomenadas tres personas, una de quiscun bras, per a ditas conferèncias, offerint-se promptes per a sempre que la
excel·lentíssima ciutat participàs al consistori la
hora. Vist en dit dietari en jornada de XV de dit
mes que·s tingué la primera conferència y que
en ella per los anomenats per la excel·lentíssima
ciutat y bras militar se feren tres reparos. Lo pri322

mer, és a saber, de regoneixer-se faltar en los
poders donats per lo consistori la facultat de
gastar lo que seria menester per los negocis que
se tractarian en la conferència y per lo que en
ella se resoldria. Lo segon, no ésser lo poder
com lo de la ciutat, en lo qual se diu: «las quals
conferèncias sien duradoras fins y a tant sien terminadas las dificultats que de present ocorren y
que per avant ocorreran en lo tocant, etcètera».
Lo tercer, no contenir dit poder atribuhit per lo
// 632v // consistori a las personas per sa part
anomenadas la clàusula que contenian los de la
excel·lentíssima ciutat y bras militar, ço és, donant y atribuïnt a las ditas personas, per part de
la ciutat, en orde a dit fet suplicat y proposat y
qualsevols dependents y emergents de aquell
poder y facultat de premeditar, tractar y discórrer lo que més aparega ésser de utilitat y conveniència. Y lo que premeditaran, tractaran y
acortaran en ditas conferèncias ho reporte quiscú a sos respective comuns, per a que los principals de ells respective ho posen per si en execució y no per interposadas personas. Vist en dit
dietari en jornada de XVI del mateix mes de desembre un vot de orde del consistori fet per los
magnífichs assessors y advocat fiscal acerca dels
dits reparos fets per las personas elegidas per la
ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar en
la propmencionada conferència. Y que, inseguint dit vot, per las personas elegidas y anomenadas per dit consistori en altre conferència tinguda dit die XVI, fou dit y participat que en lo
que tocava ha gastat sens necessitar-se de expressió alguna ja era de la obligació del consistori, en quant ço és estat contengut en los capítols de Cort que disposan // 633r // en quins
casos pot y deu lo consistori gastar de las pecunias del General y en quant al ple poder que lo
consistori no havia stilat en semblants casos donar-lo a las personas anomenadas ni podia donar-lo com axí ho havian resolt los dits assessors
y advocat fiscal en lo mencionat vot. Vist en lo
mateix dietari en jornada de diset un recado
aportat per lo síndich de la excel·lentíssima ciutat de part de las personas anomenadas per dita
conferència axí per dita ciutat com per lo bras
militar al diputat ecclessiàstich, contenint que
en consideració de que lo consistori no podia
donar igual poder que las ditas personas elegidas per dita ciutat y bras militar tenian donat y
concedit per sos respective comuns havian resolt tenir y continuar ditas conferèncias la ciutat
y lo bras militar de manera que per apresar lo
temps ja lo mateix dia passarias a juntar-se. Vist
en lo mateix dietari que lo consistori a la tarda
de dit dia se ajuntà y que feta relació per lo diputat ecclessiàstich del referit recado que poch
antes del mig dia havia tingut per medi de dit
síndich de la ciutat deliberà y resolgué que en lo
endemà al matí, die XVIII fos convocada la Di-

vuytena com en effecte se juntà. Y proposat en
aquella per lo consistori lo // 633v // referit fou
per ella aconsellat se cometés lo fet proposat a
sís personas de la mateixa Divuytena per a que
premeditàs en lo fahedor y que per lo consistori
fos feta embaxada als senyors consellers suplicant-los que ab la brevedat possible juntassen lo
Consell de Cent a qui·s tenia dit consistori que
enviar una embaxada en scrits, la que formassen
las sis personas de dita Divuytena, la qual embaxada a dits consellers en effecte fou portada a la
una hora del mateix dia havent respost dits consellers juntarian lo Consell de Cent lo endemà
del matí. Vist en dit dietari y en jornada de XIX
de dit mes que havent-se ajuntat lo Consell de
Cent dit die a la tarda fou en aquella aportada
de part del consistori una embaxada contenint
que affectant lo consistori concórre ab la ciutat
ab tota aquella conformitat que tenia suplicat al
Consell de Cent per la major conveniència y
utilitat pública vostra excel·lència asegurar la
stabilitat y conservació de las generals constitucions, capítols y actes de Cort y privilegis comuns y particulars del Principat y altres lleys de
la pàtria. //634r // En vista dels reparos se havian
fet en la excel·lentíssima conferència per las personas anomenadas per la ciutat y bras militar y
no ser permès al consistori lo donar ple poder a
las personas per ell anomenadas per dita conferència suplicar al Consell de Cent o bé permétrer concorreguessen ditas personas sens altre
major poder o bé donar aquella providència que
aparegués més útil y de conveniència. Vista en
dietari la resposta de la ciutat aportada al consistori per medi de embaxada que en substància
conté que per ser arribada la del consistori en
dit savi Consell de Cent en ocasió que aquell ja
tenia resolt fos posada en la real mà de sa magestat una representació de part de la ciutat y
bras militar que tenian feta des del dia dinous de
dit mes que per ço no havia pogut condecendir
a la petició que en scrits li feu lo consistori y que
seria per altres ocasions vist en dit dietari en jornada de XXI de dit mes la representació formada
per las ditas sis personas de la Divuytena, llohada y approbada després per dita molt il·lustre
Divuytena, junta aportada al molt il·lustre marquès de Rivas, secretari del despaig universal, a
fi de que la posàs en mà del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, conenint // 634v // fos sa magestat servit manar que los despaigs que emanarian del tribunal de contrafaccions o ja junt o de
qualsevol dels conjúdices de aquell dirigits tant
al excel·lentíssim llochtinent general com als
ministres de la Real Audiència fossen per los
propdits respective admesos sens precehir ni necessitar-se de revista ni abilitació alguna, testificant lo acte de la presentació de aquells lo secretari y scrivà major de la present casa ho
executant dita presentació alguns dels verguers
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de la Real Audiència. Vista una còpia autèntica
de la representació de la excel·lentíssima ciutat y
bras militar tenen feta a sa magestat lo qual fa fe
Joan Francesch Verneda, notari públic de Barcelona y secretari de dit bras militar en la qual,
entre altres cosas, posan en la real comprehensió de sa magestat que dits despaigs emanats del
tribunal de contrafaccions no estarian subjectas
a revista ni habilitació.
Vista la constitució lo fruyt, del títol «De observar constitucions», y los doctors que la exposan
y altres que fan menció de ella. Vista la constitució 1, títol «De offici de saigs, troters y bastoners. Vista la constitució quatre, títol de fautoria. Vista la constitució 1 títol de Intimas. Vista
la //635r // la constitució XI, títol «De protonotaris». Vist lo que los doctors han dit en la
matèria subjecta de citacions y vist tot lo demés
apar se avia de véurer.
Attès que consta del referit, que immediatament de fet dit vot per dits magnífichs assessors,
noble advocat fiscal y consulents de quatre de
nohembre MDCCII ab lo qual digueran ser contra las generals constitucions lo dit mandato a
Harnoldo de Jager presentat, passà lo consistori
a fer y executar per medi de son síndich las diligèncias estiladas y que disposan las generals
constitucions. Y que havent presentat súplica al
molt il·lustre president del Tribunal de Contrafaccions, no pogué obtenir dins 24 horas que
diposa la constitució 36 de las últimas Corts se
provehís la suplicació deprecatòria per al
excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent y capità general, que se força de citació, y
la citació per los demés. Acudí al molt il·lustre
protector del bras militar altre dels conjudices
de dit Tribunal y obtingué la provissió de dita
suplicació depretatòria y sitació y que volent-se
passar a la pretenció se trobà reparo per lo escrivà de manament, qui havia de concórrer ab lo
secretari y scrivà major del General, y lo síndich
del General instant en la presentació de dita suplicació deprecatòria al dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de entrevenir
en dita presentació no essent dita suplicació deprecatòria abilitada. No conseguida la // 635v //
qual diligència de dita presentació com a primera precisa e indispensable no hera possible passar-se avant en dit judici de contrafacció.
Consta que en vista del sobrereferit reparo, lo
consistori, per lo molt que en cumpliments de
sas obligacions anelava la prosecució de dit judici
fins a sa conclusió acudí al Tribunal de Contrafaccions a fi de remòurer lo dit impediment.
Consta que lo dit consistori, vehen que no conseguia de dit Tribunal per lo menos ab aquella
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brevedat que desitjava lo remòurer-se dit reparo
o dubte de la abilitació de dita suplicació deprecatòria ab las diligèncias dalt referidas usant de
la facultat expressada en las modernas constitucions passà ha presentar, per medi de son síndich, al protector del bras militar nova suplicació narrant en aquella lo dit impediment y
reparo en que se trobava per lo curs de dita contrafacció y conclohent fos de son servey donars
las providèncias més efectivas que convinguessen y menester fossen per a que se executassen
ho poguessen executar las ditas presentacions y
fer per dit effecte las provisions oportunas y
convenients.

641r

Per tot lo que y altrament, los dits assessors y
consulents infrascrits són de vot y parer que no
pot ni deu lo consistori posar en execució la dita
provisió per lo protector feta dit dia 6 de desembre proppassat, no obstant dit vot fet per un
dels magnífichs assessors junt ab lo advocat fiscal als 7 de dit mes de desembre. Y aixís ho senten en Barcelona, als 5 de mars 1703. Sans, assessor. De Cardona, consulens. Costa, consulens.
Graus, consulens. Arcidet, consulens.»

641v

«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.

Attès que encara que per dit protecte al peu de
dita suplicació // 636r // fou provehit que per
observansa de la constitució octava comensant
lo fruyt de las lleys, títol «De observar constitucions», los diputats personalment se conferissen
ab lo excel·lentíssim senyor compte de Palma,
llochtinent de General y per via de suplicació li
entregassen la deprecació provehida y lo scrivà
major del General, instant lo síndich de aquell
presentàs al noble don Miquel de Calderó, regent la Real Cancellaria, la notificació o citació
semblantment provehida y no trobat personalment dexàs aquella en sa casa a algú de la família
lo que fet y executat lo scrivà major de la causa
de contrafacció prengués y vehés dels sobredits
las relacions y continuas aquellas en procés.
Attès, així mateix, que encara que per lo assessor y advocat fiscal ab lo referit vot de set de desembre proppassat fou dit o feta relació que son
sentir era que lo consistori posàs en execució
dita provisió en la conformitat en aquella contenguda.
Emperò, attès que de la dita provisió feta per dit
protector, combinada aquella ab dita suplicació
notòriament se regoneix no fou conforme al suplicat com devia ser·o de dret, puig lo síndich
del General ab dita suplicació no demanà ni
dubtà perquè devia fer-se la presentació de dita
deprecatòria o citacions, no offerint com no se
offeria difficultat alguna sobre est particular
com sols representàs lo reparo havia fet lo scrivà
de manament en assistir en la presentació sens
precehir la habilitació // 636v // de dita deprecatòria y citació y demanà o suplicà la providència convenient per a llevar dit dupte y remòurer
lo dit impediment al curs del que diu de dita
contrafacció.
Attès que encara que no se ignore que alguns
doctors han dit que pot lo jutge comètrer la citació de la part que vol convenir-se a la instant.
Emperò no militan contra dita theoria y sa aplicació moltas y vàrias rahons. (...)
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En lo fet consultat per las molt il·lustres personas elegidas y anomenadas per lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya inseguint lo consell de la molt il·lustre Divuytena
convocada per dit molt il·lustre y fidelíssim consistori als 23 de febrer proppassat al doctor Ramon Sans, assessor del General, y doctors infrascrits, acerca lo que deu obrar lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori en lo estat present
de haver aconsellat los dits assessor y advocats
no poder ni déurer dit molt il·lustre y fidelíssim
consistori posar en execució per si y personalment la provisió feta per lo molt il·lustre protector dels molt il·lustre y fidelíssim bras militar als
6 de desembre proppassat, no obstant lo vot fet
per un dels magnífichs assessors y noble advocat
fiscal als 7 de dit mes.
Vist lo dit vot lo die present fet per los doctors
infrascrits. Vistas las embaxadas en scrits lo die
22 de febrer proppassat reporadas al molt il·lustre consistori per part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar, en que instan al dit molt il·lustre
consistori que sens dilació done per cí lo degut
cumpliment a la dita provisió del dit molt il·lustre protector, dient considerar-se altrament precisats sens omitir medi per aconseguir lo fi se
desitja en benefici universal del Principat
// 642r // y demanant que ditas embaxadas fossen cusidas en dietari.
Vista la representació feta al rey, nostre senyor,
que Déu guarde, per la dita excel·lentíssima ciutat, y molt il·lustre bras militar, que·s troba ja
mencionada y resumida en lo dit vot antecedent
posada en sa real mà lo die 21 de desembre,
1702.
Vist, així mateix, altre representació feta a sa
magestat per dit molt il·lustre y fidelíssim consistori, a 21 de dit mes, y vist lo demés se havia
de véurer.
Attès que en via de dret, com se ha dit y fundat
en lo dit vot precedent, pendent la consultació

feta a sa magestat per lo molt il·lustre consistori
ab dita representació, no pot dit molt il·lustre
consistori obrar cosa alguna acerca lo contengut en aquella. Attès que no apar ser contra de
dita política y theoria lo manifestar lo molt
il·lustre consistori, axí al excel·lentíssim Tribunal de Contrafaccions com a la excel·lentíssima
ciutat y molt il·lustre bras militar lo estat en que
se troba, entregant a quiscun còpia no sols de
dit precedent vot, sino també del present, y lo
molt que desitja que la observansa de las generals constitucions se stablesca en la millor forma
sia possibla, singularment prosseguint-se las
causas de contrafaccions.
Per ço y altrament, són de vot y parer que lo
que pot y deu obrar lo molt il·lustre consistori
en lo cas present és respóndrer a las embaxadas
de la excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar y no poder executar dit
molt il·lustre // 642v // consistori lo que se li insta com no cobràs pendent dita consultació en lo
que té mira a aquella, y altrament participar en
scrits, axí a dita excel·lentíssima ciutat y molt
il·lustre bras militar com al il·lustríssim Tribunal
de Contrafaccions lo estat en que se troba, entregant a quiscun còpia de un y altre de dits
vots, a effecte de que ab efficàs intervenció de la
excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar puga aconseguir-se ab més brevedat de sa magestat lo despaig de dita consulta,
y per consegüent la prosecució de las contrafaccions. Y assenyaladament de la que dita
excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre bras militar solicita y instan. Y axí ho sentan en Barcelona, als V de mars, 1703. Sans, assessor. De Cardona, consulens. Costa, consulens. Prous,
consulens. Arcidet, consulens.
Y tamvé de orde de sas senyorias dits dos papers
són assí cusits y signats de números CCCXXXV
y CCCXXXVI.
Dijous, als VIII de mars, MDCCIII. En aquest dia
no ha acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias lo i.lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich a ocasió de sa desgana. Y no se’n farà altra cotacióa // 643r // fins a
que sie libre de ella.
En aquest mateix dia, sas senyorias, per medi
del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà
honrat de Barcelona, síndich del General y present casa, han enviat un recado als excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat suplicant-los que sas senyorias estimarian
juntassen Consell de Cent quant antes, a ocasió
a. a continuació una embaixada i una súplica transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1562-1563.
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de que tenian que enviar-los una embaxada. Al
que han respost dits senyors consellers que juntarian lo consell la tarde del present dia y que estant aquell junt donarian avís a sas senyorias, segons ne ha fet relació a sas senyorias lo dit
síndich en resposta de dit recado.
En aquest mateix dia, sas senyorias, per medi de
un verguer de la present casa, ha enviat un recado al molt il·lustre senyor protector del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar suplicant-li se
servís donar a dit molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, y que a ocasió de dita embaxada se servís
juntar dit bras, y que podent-lo juntar donarien
avís a sas senyorias, segons relació ne ha fet a sas
senyorias dit verguer en resposta de dit recado.
En aquest mateix dia, havent tingut primer avís
de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, per
medi de un verguer de aquella, sas senyorias,
entre las quatre y sinch horas de la tarde, per
medi dels senyors don Francisco Sans y Puig y
doctor Honofre Monsalvo, ciutadà honrat de
Barcelona, han enviat una embaxada en scrits al
savi Consell de Cent de la present ciutat, junt ab
la còpia de dos vots cusits en lo present dietari,
junt ab la dita embaxada lo dia de ahir. A la qual
embaxada fou per lo senyor conseller en cap de
dita // 643v // excel·lentíssima ciutat respost que
dit excel·lentíssim consistori ó proposaria a dit
savi Consell de Cent, y del que resoldria sobre
dit fet ne manarian tornar resposta a sas senyorias, segons relació n·i han fet tornats que són
estats en consistori.
Divendres, als VIII de mars, MDCCIII. En aquest
dia, no obstant ser feriat, se ha juntat lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas senyorias per tractar negocis graves tocants a la
Generalitat.
En aquest mateix dia, a las dos horas de la tarda,
havent primer convidat aquella, se ha juntat en
la present casa la mateixa il·lustre Divuytena de
divuyt personas dels tres estaments juntat lo dia
XXIII de febrer passat. Y havent assistit totas las
ditas Divuyt personas fou per sas senyorias proposat a dit il·lustre Divuytena que tenian notícia
de com lo savi Consell de Cent havia resolt aserca la embaxada que de consell de dita il·lustre
Divuytena fou enviada per sas senyorias il·lustríssimas, junt ab còpias de los vots en escrits lo
dia de ahir aserca lo fet de la contrafacció de Ornoldo de Yager, que per part de dita ciutat en lo
judici de visita del General se fes instància y part
formada contra sas senyorias com a contrafactors de las general constitucions, a vista del que,
afectant lo cumpliment de sas obligacions, havian manat convidar dita il·lustre Divuytena per
a que fossen servits aconsellar-li lo fahedor.
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Per dita il·lustre Divuytena nemine discrepando,
és estat aconsellat a sas senyorias que sia feta representació //644r // a sa magestat, Déu lo guarde, per extraordinari de anar tantsolament, y si
convindrà de tornada, y que lo agent del General en la Cort de sa magestat residint, en estar
despatxada la resolució de sa magestat si serà favorable y haurà tardat empéndrer-la, puga enviar-ne ab dita notícia que dits vots sian impressos gastant-se de la Generalitat lo que convinga,
y fent-ne tot ab lo modo y forma que·s judica
més convenir, y que se envien al dit il·lustre y fidelíssim Tribunal de Contrafaccions la embaxada y recado en escrits respective, que fou aconsellat per la dita Divuytena als set del present y
corrent mes, donant-se y atribuint-se a las mateixas sis personas de la present Divuytena y
anomenadas per sas senyorias, tant per la formació de la dita representació carta per a sa magestat y demés cartas que·s aparexerà scríurer a
qualsevols personas sobre est assumpte, com y
també per la formació de dit paper que se ha de
imprimir totas aquellas circunstàncias que empendran pugan més conduhir a la subjecta
matèria.
E poch aprés, per sas senyorias fonch proposat
un paper a la dita Divuytena aserca un memorial
que deu observar lo ajudant segon de escrivà
major de la present casa com a mestre de Serimònies destinat per la última Cort general ab
lo capítol nou del nou redrés.
E la dita Divuytena ha aconsellat se posàs en
execució conforme ell conté, y que sia personalment entregada còpia a Pere Joan Soldevila, notari ajudant segon de scrivà major en dit nom
mestre de serimònias de sas senyorias, inseguint
lo aconsellat per dita Divuytena, han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari dit paper. Lo qual és assí cusit
y signat de número CCCXXXVII. // 644v // Y
per un verguer de la present casa, als X del present y corrent mes, còpia de dit paper és estat
entregat personalment a dit Soldavila.
Dissapte, a X de mars, MDCCIIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació a sas senyorias de com haventse conferit a las tres horas de la tarda ab lo noble
don Francisco Ruy y Bruniquer, del Real Consell de sa magestat, en lo civil, del present Principat, li ha entregat un paper ab la solució de alguns comptes se eran suscitats per part de dit
noble don Francisco aserca si tenia de entregar
o no lo procés de la causa que a sa relació de
aporta en la Real Audiència entre los nobles
cònjuges de Soler, de una part, y lo magnífich
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doctor Joseph Güell, de part altra, del Real
Consell Criminal, actuari de ella Pau de Tuxí,
notari públich real collegiat, pretenent-se que
dita causa se deu continuar en la present casa
per tenir interessència en ella lo procurador fiscal del General. Al que dit noble senyor relador
ha respost que miraria dit paper y que segons ell
pendria sa resolució.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, Gerònim Escarabatxer, escultor de la present ciutat, expert
anomenat per sas senyorias per a visurar la guarnició de un quadro de esfigies del rey, nostre senyor, que Déu guarde, // 645r // que sas senyorias han fet treballar a mestre Joan Aldabó,
esculptor, per la sala del il·lustíssim Tribunal de
Contrafaccions, mitjensant jurament per ell
prestat en mà y poder de sas senyorias a nostre
senyor Déu y a sos quatre sants evangelis, ha fet
relació de que dita guarnició val trenta-sinch
lliuras, quinse sous.
En aquest mateix dia, Barthomeu Fàbregas,
daurador, anomenat expert per sas senyorias per
a visurar la dauració de dita guarnició, y Francisco Mas, també daurador, anomenat per Francisco Parera, daurador, qui ha daurat dita guarnició, havent prestat lo dit sòlit y acostumat
jurament, han fet relació a sas senyorias de que
la dauració de dita guarnició val coranta-una
lliura, sinch sous.
En aquest mateix dia, en la present casa de la
Deputació, se han ajuntat los senyors de la Sisena que resolgué lo dia de ahir la molt il·lustre
Divuytena y per lo effecte llargament allí expressat, des de las vuyt horas de la matinada fins
a las dotse, y a la tarda, des de las tres horas fins
a las vuyt de la nit, per a formar lo que resolgué
dita Divuytena lo dia de ahir.
En aquest dia, entre quatre y sinch horas de las
tarda, los senyors don Francisco Sans y Puig, y
doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de
Barcelona, havent obtinguda hora per medi de
un verguer, han reportat una embaxada
// 645v // en scrits al molt il·lustre y fidelíssim
bras militar, conforme paraula per paraula mudat lo tractament, que és de véurer en lo present
dietari, que uns papers, als set del present mes,
que·s troba signat de número CCCXXXV, ab
dos còpias dels vots que lo mateix dia se troban
concertats, que són signats de números CCXXXIII y CCCXXXIIII. Al que fou respost que lo
bras militar ho premeditaria.
En aquest mateix dia, entre tres y quatra horas
de la tarda, lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona, y síndich del Ge-

neral, ha aportat un recado en escrits al il·lustre
Tribunal de Contrafaccions, conforme un paper
que·s troba incertat en dit die set, signat de número CCCXXXVI, junt ab còpias de dits dos
vots. Al que li és estat respost ho premeditaria
dit tribunal. Y dit síndich ha estat cubert y acentat ab cadira de vaqueta de moscòvia, un poch
apartat del capdevall de la taula.

vuyt horas fins a las dotse y a la tarda des de las
tres fins a las vuyt de la nit.

En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, sas senyorias, consistorialment, són anats
a la iglésia de // 646r // Santa Cathalina, màrtir
de la present ciutat. Assistí en un acte de conclusions a sas senyorias deduhidas per Pere Màrtir Serdà, fill del il·lustre y fidelíssim senyor doctor en medicina Pere Màrtir Serdà, oÿdor real,
precehint lo ser estats convidats a dit acte per lo
dit Pere Màrtir Serdà y son chathedràtich. Esta
funció se és feta en la forma acostumada, com és
de véurer en lo llibre de Mestre de Scrivanias y
segons lo aconsellat lo dia de ahir per lo molt
il·lustre Divuytena ab lo paper que·s assí cusit y
signat de número CCCXXXVII.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich
Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació a sas senyorias de com lo regent la Real Cancellaria,
president del il·lustre Tribunal de Contrafaccions, li havia dit participàs a sas senyorias, de
part de dit il·lustríssim tribunal de contrafaccions, com lo magnífich doctor Aleix Fornaguera, per lo traball havia suportat fins lo dia
present en dit il·lustríssim Tribunal en que fou
anomenat per assistir en scriurer en satisfacció
de aquell per indigna y se li havian de part doscentesa // 647r // lliuras, de forma que ab menor
quantitat no staria condignament satisfet de dit
son traball suportat.

Diumenge, a XI de mars, MDCCIII. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, s’és ajuntat
lo consistori de sas senyorias per negocis graves
de la Generalitat.
En aquest mateix dia, en la present casa de la
Deputació, se han ajuntat los senyors de la Sisena expressada lo dia de ahir per lo mateix negoci, des de las vuyt horas del matí fins a las dotse,
y a la tarda, des de las sinch fins a las vuyt horas
de la nit.
Dilluns, a XII de mars MDCCIII. En aquest dia,
no obstant ser feriat, se ha juntat lo il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per tractar
negocis graves tocant a la Generalitat.
En aquest mateix dia han estat ajuntats en la
present casa los senyors de la Sisena del dia de
ahir y per lo mateix negoci, ço és, al matí des de
las vuyt horas fins a las dotse y a la tarda des de
las tres fins a las vuyt de la nit.
646v

Dimars, a XIII de mars, MDCCIII. En aquest dia
se ha restituït en lo consistori de sas senyorias lo
molt il·lustre y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, quedant comvalescent de sa desgana.
En aquest mateix dia no ha assistit en el consistori de sas senyorias lo molt il·lustre y fidelíssim
senyor deputat militar a ocasió de estar desganat.
En aquest mateix dia han estat junts en la present casa los senyors de la Sisena del dia de ahir
per lo mateix negoci, ço és, al matí des de las
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Dimecres, a XIIII de mars, MDCCIII. En aquest
dia han estat junts en la present casa los matexos
senyors de la Sisena del dia de ahir per lo mateix
negoci, ço és, al matí, des de las vuyt horas fins a
las dotse y a la tarda des de las tres fins a las vuyt.

Divendres, a XVI de mars, MDCCIII. En aquest
dia la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, entre
las deu y las onse horas de la matinada, haventse obtinguda hora per medi de un verguer, per
medi dels senyors don Felip Farran y Sacirera y
Joan Llinàs, ciutadà honrat de Barcelona, ha enviat una embaxada en scrits a sas senyorias contenint aquella sobre lo fet de la embaxada y còpia del vots que sas senyorias enviaren a dita
ciutat lo dia vuyt del corrent. Al que és estat respost per lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat
ecclessiàstich, en veu de sos companys, que lo
consistori premeditaria dita dependència. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs
en lo present dietari dita embaxada en scrits, la
qual és assí cusida y signada de núnero
CCCXXXVIII.
En aquest mateix dia, entre tres y quatre horas
de la tarda, los senyors Joseph Bru y Banyuls,
donzell, y Joan Baptista Reverter, ciutadà honrat de Barcelona, de part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar del present Principat, havent obtinguda hora per medi del andandor,
han aportat a sas senyorias una embaxada en
scrits, y la resposta de aquella que per part de sas
senyorias fonch aportada també en scrits a dit
bras militar als X del present y corrent mes, junt
ab còpia de dits vots. Al que per lo dit senyor
deputat ecclessiàstich, en veu de sos companys,
a. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1564.
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és estat respost que lo consistori premeditaria lo
dit fet. Y han ordenat a mi, secretari y scrivà major, cusís y insertàs en lo present dietari //647v //
dita embaxada, la qual és assí cusida y signada
de número CCCXXXIX.
Dissapte, a XVII de mars MDCCIII. En aquest dia,
entre deu y onse horas del matí, han ordenat sas
senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, continuàs en lo present dietari lo que oÿhiria
ordenarian al magnífich Francisco de Monfar y
Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, procurador
fiscal del General, present en consistori, y lo que
ell respondria. Y és estat que tenint entès sas senyorias que lo dia quinze del corrent a la tarda se
hauria presentat al molt il·lustre protector del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar un real despaix en deguda forma de Cancellaria despatxat,
y així mateix al excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de la present ciutat lo dia de
ahir a la matinada, per lo qual effecte se deya havian ajuntat differents vegadas dit bras militar y
lo savi Consell de Cent, y que no sabent com no
sabian lo que contenian dits despatxs y per consegüent si aquelles encontravan no a las generals
constitucions emperò,desijant que no·s faltàs en
cosa de lo que incumbia a la obligació de llurs
càrrechs, li ordenavan que encontinent passàs en
est fet a cumplir lo que incumbia per rahó de son
offici, excusant totas aquellas diligèncias que reconegués de ser de sa obligació de son càrrech,
gastant per ellas si convenia lo nom de sas senyorias.

Divuytena de las divuyt personas ajuntadas lo
die VII del corrent, en la qual no han acistit don
Joseph Ignasi de Amigant, canonge de Barcelona, don Lluís de Valencia, Joseph de Solà y
Guardiola, donsell, Joseph Catà y Bertran, doctor Salvador de Massanes de Ribera, doctor Salvador Móra y Bosser y // 648v // Gerònim Mascaró, tots ciutedans honrats de Barcelona, per
legítimas ocupacions. A la qual il·lustríssima Divuytena fou per sas senyorias donat per proposició, ço és, per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat ecclessiàstich en veu de sos companys,
las dos embaxadas en secret enviadas a sas senyorias, la una per la ciutat de Barcelona y la altra per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
las quals se troban cusidas en lo present dietari
en jornada de XVI de mars corrent.
Y així mateix, lo expressat per los dos reals despaigs en deguda forma de Cansellaria del present Principat despedits y presentats als XV y
XVI del corrent al molt il·lustre protector del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar y al consistori dels senyors consellers de la present ciutat
acerca del fet de la causa de contrafacció de
Hornoldo de Yager, y tot lo que sas senyorias
han obrat en lo fet present que més llargament
és de véurer en lo present dietari en jornada del
die de ahí y en lo llibre de Deliberacions, sots la
mateixa diada, suplicant sas senyorias a dita Divuytena se servissen aconsellar-los lo fahedor.
E la il·lustríssima Divuytena, ohida la dita
ha aconsellat, en quant al
primer punt, que sas senyorias respongan en
scrits a las ditas embaxadas, donant evasió al
que se suposa en ellas. Y que ditas respostas sien
fetas per los magnífichs assessors y noble advocat fiscal y per los consulents que aparega a las
sis personas de la present Divuytena ja anomenadas, ab que sien dels que entrevingueran en la
formació del vot en scrits que·s feu lo die V del
corrent mes, y que ditas sis personas degan asistir a la formació de ditas respostas, premeditant
y discorrent lo fahedor per a lograr la conclusió
de ellas, donant-los lo poder que·s deu y se pot
atribuhir per aquest effecte. Y en quant ha posar
ditas respostas en mà de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, se deixa a cuydado y gran aplicació de
sas senyorias, per a que ho executan quant regonegan ser oportuno la ocasió, en vista de las cosas corrents. Y en quant al segon punt, ha aconsellat dita present il·lustríssima Divuytena que
en lo interim que dits assessors, advocat fiscal y
consulents aplicats donen son sentir en la subjecta matèria se envien embaxadas, ço és, una al
excel·lentíssim consistori dels senyors concellers
de la present ciutat, y la altre al molt il·lustre
protector, officials y junta del molt il·lustre y fi// 649r // proposició,

A tot lo que és estat respost per dit Monfar,
procurador fiscal, que ab grandíssim passaria a
executar lo que sas senyorias li ordenavan, de
forma que encontinent se’n aniria a la real cancellaria per a // 648r // fer tràurer autènticament
dits despaigs.
En aquest mateix die, dit Monfar, antes de las
dotse horas del migdie, ha fet relació a sas senyorias dient que, essent estat en la Real Cansellaria per a que se li entregassen autèntichs dits
dos despaigs, se·ls ha dit que a la tarda sens falta
los ý entregarian.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, dit Monfar ha entregat a sas senyorias
certificatòrias autènticas de dits dos despaigs.
Diumenge, a XVIII de mars MDCCIII. En aquest
die, no obstant ésser festa de precepta, se ha
ajuntat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de
sas senyorias a effecte de tractar negocis graves
tocants a la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
se ha ajuntat en la present casa la il·lustríssima
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delíssim bras militar, // 649v // expressant en
ellas lo sentiment ab que lo consistori los acompanye en vista del desconsuelo en que se troban
dits comuns las diligèncias que sobre aquest assumpto tenen fetas sas senyorias fins lo estat
present. Y que si dits comuns de ciutat y bras tenian cosa particular que gustassen comunicar-la
per facilitar lo bon despaig de esta dependència,
que ne farian sas senyorias particular aprecio, y
també si los aparexia que los magnífichs advocats dels dos respective comuns acerca dels sobredits despaigs de real cancellaria tenian cosa
observada que la poguessen comunicar de paraula o en scrits als dits assessors, advocat fiscal y
consulents aplicats, que aparexaria podria ser de
molta conveniència per lo assumpto present, y
finalment que apreciarian molt sas senyorias
que dits respective comuns los previnguessen
del que se·ls offerís del major servey y satisfacció
d’ells en esta dependència.
Dilluns, a XIX de mars MDCCIII. En aquest dia,
no obstant ser festa de precepta, se ha ajuntat lo
consistori // 650r // de sas senyorias per tractar
negocis graves tocants a la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las deu horas de la matinada, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, los assessors don Francisco de Sans y
Puig y Honofre Monsalvo, ciutadà honrat de
Barcelona, de part de sas senyorias, han aportat
una embaxada als excel·lentíssims senyorns consellers de la present ciutat, inseguint-se lo aconsellat lo dia de ahir per la molt il·lustre Divuytena de personas dels tres estaments, ab la qual se
ha significat lo affecte y carinyo ab que acompanyavan sas senyorias a la ciutat en lo desconsuelo ab que·s trobava per ocasió de la presentació del real despaig en forma de Real
Cancellaria despedit aserca lo fet de Ornoldo de
Yager, ciutadà honrat de Barcelona, que havent
tingut notícia de dit despaig dissapte passat a la
matinada havian passat a ordenar al procurador
fiscal que encontinent possàs a cumplir en est
fet, lo que li incumbia per rahó de son offici,
executant totas aquellas diligèncias que regonegués ser de la obligació de son càrrech, gastant
per ellas si convenia lo nom de sas senyorias. Lo
que obrà ab tanta acquiritat dit procurador fiscal, que antes de las dotse horas del mig dia havia fet relació que aquella mateixa tarda en la
Cancellaria se havia dit li entregaria authèntich
dit despaitg. Com en effecte, a las quatre horas
de la tarda del mateix dia, lo posà en mans de
sas senyorias. Que després sas senyorias lo havian donat als magnífichs assessors y advocat fiscal del General per a que vessen s·i encontrava,
junt ab lo que se havia presentat al molt il·lustre
protector del reverent il·lustre y fidelíssim bras
militar, han disposat per las generals constitu329

cions generals del que havia resultat que a las
vuyt horas de la nit tocadas per lo procurador
fiscal del General se havia presentat una
// 650v // súplica a sas senyorias, la qual encontinent fou comesa a dits magnífichs assessors.
Emperò, havent estos junt ab dit advocat fiscal
demanat consulents per sas senyorias los ne han
estat concedits quatre advocats de agraduació
per a que estos, junt ab ells, se fes relació en escrits, aconsellant a sas senyorias si lo expressat
en dits dos despatgs se opposava al disposat en
las quals constitucions, privilegis y demés drets
de la pàtria. Y en cas fos de sentir que se oposassen a ditas generals constitucions que aconsellassen a sas senyorias lo que devian fer en cabal
desempenyo de la obligació de llurs càrrechs,
que estimarian sas senyorias fos servit sa
excel·lència comunicar-los si tenian just lo que
tengan observat los magnífichs advocats ordinaris de la casa de la present ciutat sobre lo punt
de pretendrer-se y haver contrafet a las constitucions ditas generals ab dits dos despaigs, a fi de
que los dits assessors, advocat fiscal y consulents
de la present casa poguessen ab més llum donar
son vot y parer. Y si aparegués que en escrits o a
boca los dits advocats de la dita casa de la ciutat
noticiassen als dits assessors, advocat fiscal y
consulents de la present casa lo que han regonegut aserca de est assumpto, seria de particular
aprecio de sas senyorias lo que apareixia poria
ser de molta conveniència per lo assumpto present. Y finalment, que no podia dexar de posar
en la consideració de sa excel·lència que fora de
la imponderable estimació de sas senyorias que
la present ciutat se dignàs advertir-los lo que se
li offeresquia, del major servey y satisfacció de sa
excel·lència a esta dependència perquè lo
// 651r // consistori en ella pogués obrar sens diligència que fos del major servey, gust, agrado y
consuelo de sa excel·lència. Y que esta demonstració fos servit participar-la al savi Consell de
Cent quan se ajuntàs. A tot lo que per lo senyor
president és estat respost que la present ciutat
en esta ocasió no havia esperat menos de la bissarria y firma ab que lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori de sas senyorias obrava sempre que
quant se ajuntaria lo savi Consell de Cent ab
molt de gust li reportarian esté atenta demonstració, emperò, en quant al demés que contenia
dita embaxada, no podia dexar de expressar a
sas senyorias que la subjecta matèria estava comesa a una junta, y que podian assegurar-se que
la ciutat comunicaria a sas senyorias tot allò que
podria aserca esta matèria, conforme del dit fet
ha fet relació sas senyorias tornats que són estats
a consistori los dits doctor Francisco Sans y
Puig y doctor Honofre Monsalvo. En quant al
serimonial se trobarà en lo llibre que aporta lo
mestre de serimònias.
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En aquest mateix dia, a las quatre horas de la
tarda, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, se ha portat per los mateixos senyors
don Francisco de Sans y Puig, doctor Honofre
Monsalvo, ciutadà honrat de Barcelona, consemblant embaxada a dalt dita al molt il·lustre
senyor protector officials y junta del molt il·lustre y fidelíssim bras militar asserca lo real despaig en deguda forma de Cancellaria del present
Principat despedit. Lo qual fonch presentat a
dit senyor protector ordenant-se-li cassàs y abhorràs dos provisions per ell fetas com a altre
dels comjúdices del Tribunal de Contrafaccions
als XIII de nohembre y VI de desembre MDCCII
en la causa de contrafacció de Arnaldo de Yaguer, // 651v // ciutedà honrat de Barcelona. Y
per quant dita embaxada mutatis mutandis és la
mateixa que la dalt dita, y axí mateix la resposta.
Segons relació ne han fet a sas senyorias dits
Sans y Monsalvo, tornats que són estats a consistori per ço no se és transcrita. En lo serimonial se ha observat com en lo llibre que aporta lo
mestre de serimònias.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot en scrits
fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal
del General en orde a una súplica presentada
per Anthon de Prat y Saleta en jornada de XIII
de setembre proppassat, ab lo qual són de vot y
parer que no podan ni deven sas senyorias per
via de contrafacció instar ni demanar la nul·litat
de la compra que ell tracta en lo Tribunal de
Contrafaccions, com solicita, com de dit vot és
de véurer, que és assí cusit y signat de número
CCCXXXX y del thenor següent.
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre //652r //
y fidelíssim consistori de deputats y oÿdors de
comptes del present Principat als assessors y advocat fiscal del General infrascrits acerca una suplicació a sa senyoria fiscal presentada per Anthon de Prat y Fabra en jornada de XIII de
setembre proppassat, contenint que en lo any
mil set-cents, a instància del procurador fiscal
de dit General, se estaven venent los béns que
foren del quòndam doctor Joan Gaspar de Part,
donsell, y entre aquells, lo mas anomenat la torra de micer Prat, ab sas dependèncias, scituada
en lo terma y parròquia de Sant Julià de Argentona, y que dita torra fou lliurada per preu de
mil set-centas y una lliura al quòndam don Miquel de Pallarès, aleshoras ohidor militar, y de
dit Principat, lo qual entrà en possessió de dita
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
651v i 652r del trienni 1701-1704.
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torra, y que vuy la possehiren los nobles don
Joan de Gatxepay y cònjuges don Lluís y dona
Catharina Claresvalls y Gachapay, en primeras
núpcias muller de dit Pallarès. Y que dita venda
seria estada nulla per estar vinculada, ésser estada lesiva y també haver fet contra las constitucions X y XI del títol «De cosas prohibidas als officials» y contra lo capítol XXXXIX de las Corts
MDLXXXXIX, a hont se troba disposat que ningun
official de jurisdicció no puga comprar per si ni
per interposada persona cosas innobles de personas subjectas a son offici, que per execució de
Cort se vengan. Y que ditas constitucions són
estadas confirmadas ab las últimas // 652v //
Corts y de nou estatuhit ab las constitucions 36,
37 y 38, se habés de axir al reparo de las contrafaccions fetas per qualsevols officials, axí reals
com de baró, y tant los que purgan com los que
no purgan taula. Conclohent dit Anthon de
Prat com a succehint en dits béns y torra y demanant que dit consistori hisque al reparo de
dita contrafacció, en observança de las generals
en la forma acostumada, que ab dita última Cort
està disposat, per aconseguir-se la revocació de
dita venda y lo recobro de dita torra, com més
llargament és de véurer de dita suplicació.
Consta dita suplicació y la decretació a ella feta
per dit molt il·lustre y fidelíssim consistori, provehint que dita suplicació fos insertada en dietari conforme se demanava, y que per a que
arribàs a notícia dels infrascrits se·ls notificàs la
dita decretació, a fi de que passàs en sobre son
contengut a tot lo que fos de dret y justicia. Vistas las constitucions X y XI titulat «De cosas
prohibidas als officials». Vist lo capítol XXXXIX
de las Corts 1599. Vistas las constitucions 36,
37 y 38 de las últimas Corts. Vist lo capítol XX
de ditas Corts. Vist lo capítol I del redrés de
1599 y capítol 32 del nou redrés y la constitució
dinou de ditas // 653r // últimas Corts. Vist un
procés de una causa que·s verteix en lo consistori de sa senyoria a instància del dit Anthon de
Prat y Saleta, contra lo dit de Pallarès. Vista la
sentència proferida en dita causa per los tunch
magnífichs assessors de la present casa. Vista la
causa de suplicació interposada per dit de Prat
de la dita sentència. Vist finalment lo demés se
havia de véurer.
Attès que lo dit de la compra de dita heretat o
torra que feu lo dit don Miquel de Pallarès y la
validitat de aquella, y si se apposava a las generals constitucions y capítols de Cort, fou tot
matèria y cosa pertanyent al judici de la visita
que se subseguí al trienni en que dit de Pallarès
fou consistorial, axí per ésser cosa comesa per
dit de Pallarès durant son càrrech com també
per reclòurer dit fet sobra venda y execució que
feya lo General de est Principat per son tribunal
a instància del procurador fiscal de aquell.

Attès que segons lo capítol 1 del redrés de
1599, fou disposat que los diputats y ohidors de
tots llurs fets, faltas o culpas en son offici y en
cosas de la Generalitat per ells comesas fossen
sindicats y visitats per los molt il·lustres senyors
visitadors del General de Catalunya, havent
aquella Cort erigit aquell consistori de la visita
per tribunal peculiar // 653v // y propri de dits
fets y culpas, privative a qualsevol altre tribunal,
la qual privative y jurisdicció dels visitadors sobredits fets y culpas de nou és estat confirmat y
augmentat ab los dits capítols 32 del nou redrés
y 19 de las últimas Corts, com axís en singular
ho suposa dita última cort general en los capítols 24 y 27 de dit nou redrés, a hont, en cas de
contrafer los molt il·lustres y fidelíssims deputats ohidors y assessors a capítols de Cort, en cas
de declaracions de duptes, sols remeté la conexensa de la contrafacció de capítols de Cort al
judici de visita dels officials de la present casa.
Axí, que la conexensa de la dita nul·litat y contrafacció a las repetidas constitucions, per causa
de dita compra, fou pròpria de la dita visita a la
qual estigué subjecta lo dit de Pallarès. Attès
que segons la disposició de dret lo official que té
son propri judici de sindicat no deu ni pot éser
molestat en altre part ni devant de altre jutge.
Attès que en la present casa ja se verteix causa sobra la validitat de dita compra, havent-se valgut
lo dit de Prat en dita causa del mateix medi, de
que dita compra se havia fet contra las ditas constitucions 10 y 11 títol «De cosas prohibidas als
officials». Attès que ab la sentència // 654r //
propdita en dita causa expressament se ha dit no
haver-se contrafet ab dita compra a ditas constitucions, abs bé, que fou lícit al dit de Pallarès
comprar la dita heretat, encara que se trobàs consistorial per los motius jurídichs y legals en dita
sentència expressats. Attès que dit Anthon de
Prat suplica de dita sentència y pot passar avant
dita causa de suplicació. Attès que tractant-se de
fer obrar per un consistorial y sobre cosas dependents de la Generalitat lo contengut en dita causa
o judici deu continuar-se y finir en la mateixa casa
per rahó de la jurisdicció plena que té en totas las
cosas de la Generalitat lo consistori privative ad
quoscumque, sens obstar en cosa lo disposat ab lo
capítol 20 de las últimas Corts ni las ditas constitucions 36, 37 y 38 de ditas Corts, contenint la
formalitat de las contrafaccions a las Generals
constitucions y la obligació del molt il·lustre y fidelíssim consistori per lo reparo de ditas contrafaccions y la facultat de poder-se pressehir per via
de contrafacció, provenint de alguna sentència,
encara que de aquella se hagués suplicat, per que
ditas constitucions no són comprehensivas dels
fets y negocis propris y peculiars del judici de la
visita del General de Catalunya.
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Per ço y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que no pot ni deu vostra senyoria fidelíssima, per via de contrafacció, instar ni demanar la
nul·litat de dita compra y contracte en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, com solicita
dit de Prat. Y axí // 654v // ho senten, salvo semper, etcètera. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Josephus Costa,
fiscalis advocatus Generalis Catalonia in his assumptis.»
Dimars, a XX de mars, MDCCIII. En aquest dia, a
las deu horas del matí, havent-se demanat hora
per medi de un verguer de la ciutat de Barcelona, los senyors don Felip Ferran y Sasirera y
Joan Llinàs, ciutedà honrat de Barcelona, han
aportat a sas senyorias, de part del excel·lentíssim consistori de consellers de la present ciutat,
una embaxada en escrits y en resposta a la que
ahir sas senyorias enviaren. La qual embaxada
en scrits conté que, tenint per clar com té la present ciutat que ab los dits reals despaigs refferits
lo dia de ahir se ha contrafet a las generals constitucions y reals privilegis de dita ciutat, y haver
ja ella sobre eix assumpto pres resolució no se li
offereix cosa alguna que conferir ni participar.
Al que és estat respost per lo il·lustre y fidelíssim
senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sos
companys, que lo consistori que estava enterat
de dita resposta y que en est fet y en // 655r //
tots los demés que pretenguessen a la obligació
de llur càrrech no faltaria a sa obligació. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari dita embaxada, la qual és assí cusida
y signada de número CCCXXXXI. Y en lo que
toca al serimonial se ha observat si y conforme
lo llibre que aporta lo mestre de serimònias.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, per part del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, se ha aportat una embaxada en scrits a
sas senyorias, havent-se demanat hora per medi
del andador, per los senyors Joan Bonaventura
de Gualbes y Copons y Anthon de Granollachs
y Dardena, donsells, y en resposta de la embaxada que ahir sas senyorias li enviaren y conté dita
embaxada que dit bras militar, tenint per clar
com té que ab dits despaigs se ha contrafet a las
Generals constitucions y reals privilegis de la
ciutat de Barcelona, y per haver ja lo bras sobre
dit assumpto pres resolució, no se li offereix
cosa alguna que conferir ni participar a sas senyorias. A tot lo que per lo senyor deputat ecclessiàstich és estat respost que quedava lo consistori al enterat del expressat en dita embaxada
y que podia assegurar al molt il·lustre y fidelíssim bras militar que sas senyorias en esta y en
totas las dependèncias que fossen de la obligació de llurs càrrechs no faltarian en cumplir al
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que fos de sa obligació. Y encontinent sas senyorias han ordenat // 655v // a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís en lo present dietari dita embaxada, la qual és assí cusida y signada de número CCCLXXXXII. Y en quant al serimonial, se ha observat lo que constarà stilar-se
en lo llibre de mestre de serimònias.
En aquest mateix dia, sas senyorias han anomenat per expert a Emanuel Arnau, pintor de la
present ciutat, per a visurar un quadro del verdader retrato de la magestat del senyor rey don
Carlos Segon, que sia en glòria, per a posar-se
en la sala dels reys, fet de orde de sas senyorias
per Miquel Martorell, pintor de la present casa.
Y lo dit Emmanuel Arnau, junt ab Joseph Vives,
també pintor y anomenat expert per la mateixa
visura per part de dit Marturell, havent prestat
jurament a Nostre Senyor Déu y a sos quatra
sants Evangelis per ells corporalment tocats, en
mà y poder de sas senyorias, de que se haurian
bé y llealment en dita visura, sens que persona
directa ni indirecta han tingut cosa de interès en
lo dit retrato, han fet relació que dit retrato es
veu perfectíssimament fet segons lo millor art
pintor y que valia deu dobles, que són sinquanta-sinch lliures barcelonesas.
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas
senyorias, a las vuyt horas de la nit tocadas, los
nobles y magnífichs doctors micers Francisco
de Gallart y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, y Pau Roma, subrogats en assessors ordinaris del General, don Joseph de Cànser y Prat
Senjulià, advocat fiscal, don Lluís de Valencia,
Rafel Llampillas, Joseph Costa y Ramon Sans,
consulents aplicats, tots unànimes y conformes,
són estats de vot y parer asserca los reals despaigs en deguda forma de Cansilleria del present Principat que són estats los dies XV y XVI
del corrent al molt il·lustre protector del bras
militar y excel·lentíssim consistori dels consellers de la present ciutat respective, sobre lo qual
fet, ab deliberació de XVII del corrent, los és estat expressat fassen relació en escrits que los dits
reals despaigs encontran ab difarents consistoris. Y en quant al segon punt, que attès segons
lo estat en que se troba de present lo negoci resultant de las resolucions pròximas y demés sobre referit no·s considera efectiu lo medi de introduhir des de luego judici de contrafacció,
que per ço, són de sentir que·s fassa ab tota vivesa per ara representació a sa magestat, Déu lo
guarde, del fet succehit després de la última representació feta al rey, nostre senyor, per sas senyorias, als XIIII del present y // 656v // corrent
mes, y conclòurer suplicant que·s digne manar
se observen las Generals constitucions del present Principat.
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Divendres, a XXI de mars MDCCIII. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís en lo present dietari una àpocha de obras fetas en la casa del General de Tortosa tocant als officis de mestres de
casas y fuster, com més llargament és de véurer
de aquella, que·s assí cusida y signada de número CCCXXXXIII.
En aquest mateix dia, sas senyorias, a las tres
horas de la tarda, han manat per sos verguers
convidar una Divuytena de personas dels tres
estaments per a tractar negocis graves tocants a
la Generalitat. Y foren per sas senyorias manats
avisar, per lo estament ecclessiàstich, los senyors
Rafel de Pinyana y Galvany, canonge y hospitaler de Tortosa, lo doctor Joseph Alòs Ferrer,
mestre escuelas y canonge de Lleyda, lo doctor
Joseph de Ciurana, canonge de Gerona, los
quals // 657r // no han asistit, don Andreu Foix,
ardiaca y canonge de Barcelona, don Joseph Ignasi de Amigant, canonge de Barcelona, fra
Anthon Padellàs, almoyner de Ripoll; per lo estament militar, los senyors don Lluís de València, qui no ha assistit, don Francisco Sans y
Puig, don Lluís Soler y Paguera, don Bernat
Gaver, don Pedro de Cardona, don Domingo
Verdier; per lo estament real, Joseph Catà y
Bertran, doctor Onofre Monsalvo, doctor Salvador Massanes de Ribera, doctor micer Esteva
Serra y Vileta, doctor micer Salvador Mori y
Bosser y Gerònim Mascaró y Llussàs, ciutadàns
honrats de Barcelona. A las quals personas, estant congregadas, fonch per sas senyorias il·lustríssimas a saber per la (...) del senyor deputat
ecclessiàstich donat per proposició lo vot y parer que lo dia de ahir a la nit donaren los nobles
y magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats asserca lo fet dels despaitgs de
Cancellaria que los dias XV y XVI foren presentats al molt il·lustre protector del bras militar y
Ciutat, suplicant a dita Divuytena sien servits
aconsellar a sas senyorias lo fahedor sobre dit
fet.
E la il·lustríssima Divuytena de personas dels
tres estaments, ohida la dita proposició, en attenció del que per dits assessors, advocat fiscal y
consulents aplicats lo dia de ahir a la nit és estat
donat son sentir en orde al expressat en dits dos
reals despaigs ha aconsellat que per lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias
asserca la subjecta matèria sie obrat si y conforme en dit sentir se conté, que la // 657v // representació fahedora a sa magestat, Déu lo guarde,
sie feta y disposada per dits assessors y advocat
fiscal, y en cas que estos tingan reparo de fer-la a
solas se·ls puga concedir los mateixos quatre
consulents que han entrevingut en dit sentir y
de present entrevenen en formar lo vot o relació

en scrits, y que esta sia enviada per extraordinari
de anada, y serà de tornada en lo cas que dins
vuyt o deu dias de ser arribat lo carreu a Madrid
pogués ésser despatxat favorablement, eo bé
que quant sa magestat ho resolga favorablement, encara que passat dit termini puga lo
agent despatxar extraordinari ab dita notícia,
gastant-se per est effecte de las pecúnias del General lo que convinga. Que fins y a tant que dit
correu sie despatxat los senyors doctors Rafel de
Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde y canonge de Tortosa, don Andreu Foix, ardiaca y
canonge de Barcelona, don Francisco de Sans y
Puig, don Lluhís de Soler y Peguera, doctor
Onofre Monsalvo y doctor Esteve Serra y Vileta, ciutadans honrrats de Barcelona, tots sis de
dita Divuytena y personas anomenadas per sas
senyorias, tingan facultat de entrevenir en esta
dependència de córrer en esta incumbència y assistir a sas senyorias asserca ella. Y així mateix de
scríurer y formar cartas tant per sa magestat,
que Déu guarde, com y també per totas las demés personas que los aparexerà més convenir
per lo bon èxit y succés d’esta dependència, y
que per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
de sas senyorias // 658r // en esta dependència,
com en tot acostuma, se invigile en la viril observància de las generals constitucions.
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Dijous, als XXII de mars, MDCCIII. En aquest dia
han juntat en la present casa, a las nou horas del
matí, fins a las dotze del migdia, las sis personas
elegidas de la Divuytena juntada lo dia de ahir,
havent-las primer manadas avisar sas senyorias;
y a la tarde, des de las tres horas fins a las vuyt de
la nit. A las quals sis personas de dita il·lustríssima Divuytena és estat per sas senyorias atribuida la facultat y poder que aconsellà dita il·lustríssima Divuytena juntada lo dia de ahir.
Divendres, a XXIII de mars, MDCCIII. En aquest
dia sa sas senyorias il·lustríssimas, per medi del
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat
de Barcelona, síndich del General, han enviat
un recado en scrits al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general del present principat de Catalunya solicitant ab aquell a sa
excel·lència la satisfacció de mil dos-cents sixanta-nou quintars de palla que demanava lo síndich de la vegueria estreta y batllia forana de
Gerona, aportats en virtut de orde als magatsems reals. Al qual recado fonch respost per sa
excel·lència que donarà los ordes perquè se pague dita palla, comforme relació ne ha fet a sas
senyorias lo dit síndich. Y sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs lo dit recado en lo present dietari, com de aquell és de véurer, que·s assí cusit
y signat de número CCCXXXXIII, y del thenor
següent.
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Segueix-se dit recado.
«Excel·lentíssim senyor.
Losa deputats y ohidors de comptes del General
del present principat de Catalunya, representan
a vostra excel·lència com als 23 de febrer pròxim passat posaren en la gran comprehensió de
vostra excel·lència, per medi de son síndich, las
instàncias ab que·s trobaven dels síndichs de la
vegueria estreta y batllia forana de Gerona per la
satisfacció de 1.269 quintars de palla que de
orde del veguer de aquella ciutat havian aportat
en sos reals magatzems.
Y per sustento de la cavalleria que·s troba de
guarnició en aquella plaza. Y si bé vostra
excel·lència fou servit respóndrer que dita petició era justa y que manaria donar la providència
més convenient, ab tot, de nou se troba lo consistori ab repetidas instàncias dels mateixos síndichs repecte de no haver pogut conseguir la satisfacció desitjavan.
Per lo que regoneix lo consistori indispensable a
sas obligacions lo continuar a vostra excel·lència
esta notícia, majorment quant està en intelligència que de no cobrar lo valor de dita pallab
// 659r // ne pot resultar lo restardar a pagar-se
lo que estan devent per rahó del donatiu. Esperant de la gran justificació del vostra excel·lència
lo consuelo que·ns devem promètrer de la generositat de vostra excel·lència, axí per la justa
petició de dits síndichs com per las moltas honras ab que vostra excel·lència ha afavorit sempre
al consistori.»
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo noble don
Andreu Foix, ardiaca y canonge de la Seu de
Barcelona, altre dels administradors de la causa
pia instituhida y fundada per lo quòndam dona
Anna de Requesens Campllonch y Montanyans, senyora del castell de Púvol, y com a procurador dels demés administradors de dita causa pia, consta de sa procura en poder de Massià
Marsal, notari públic de Barcelona, als dos de
janer, MDCCIII, la qual és assí cusida y signada de
número CCCXXXXV, en nom propi y com a
procurador del referit, en forma sacerdotal, ha
jurat a Nostre Senyor Déu y a sos quatre sants
Evangelis, en mà y poder de sas senyorias, que
tant ell com los demés administradors, havent
fet las possibles y degudas diligèncias per a véurer si·s trobarian los actes de las originals creaa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
657v i 658r del trienni 1701-1704.
b. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1565.
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cions dels censals o parts dels censals que dita
causa pia té y reb sobre lo General de Catalunya, lluhits y lluhidors, no és estat possible trobar aquells.
En aquest mateix dia, des de las vuyt horas
// 659v // del matí fins a las dotse horas del migdia, y des de las tres de la tarda fins a las vuyt horas de la nit, en la present casa de la Deputació,
han estats juntats las sis personas llargament referidas en lo present Dietari als XXI del present y
corrent mes y per lo negoci allí llargament expressat.
Dissapta, a XXIIII de mars, MDCCIII. En aquest
die, des de las vuyt horas del matí fins a las dotse del mig dia y des de las tres horas de la tarda
fins a las vuyt horas de la nit, en la present casa
de la Deputació, han estat juntas las sis personas
expressadas en lo present dietari als XXI del present y corrent mes y per lo negoci allí llargament allí narrat.
En aquest mateix dia, han ordenat sas senyorias
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta de la reyna, nostra senyora, de data de dotse del corrent mes, ab la qual manifesta sa real
gratitut de haver-li donat la enorabona del arrivo del rey, nostre senyor, en Madrit. La qual
assí cusida y signada de número // 660r //
CCCXXXXVI y del thenor següent:
«La Reyna.

vot y parer que dos reals despaigs de Cansellaria
de datas de XV y XVI del present mes presentats
als excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat y molt il·lustre senyor protector del
bras militar del present Principat encontran ab
las generals constitucions, y que per // 660v //
ara se fassa representació a sa magestat, com
més llargament de dit vot és de véurer que·s assí
cusit y signat de número CCCXXXXVII y del
thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Ena lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors
de comptes del General de Catalunya als assessors, advocat fiscal y doctors consulents infrascrits, ab deliberació de 17 del corrent mes de
mars, en y aserca si los reals despaigs de Cansellaria, presentats lo un de data de 15 de dit mes
a don Feliciano de Cortellas, protector del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, y lo altre de XVI
del mateix, als excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, encontran o no ab lo
disposat per generals constitucions, capítols y
actes de Cort, privilegis y demés drets de la pàtria, y en cas que sien de sentir que encontran
ab ditas generals constitucions aconsellen a sa
senyorias fidelíssima lo que pot y deu obrar en
esta dependència en cabal cumpliment y desempeño de la obligació de son càrrech.

En aquest mateix dia també an ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari un vot en scrits fet per lo noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y
quatre consulents aplicats en y ab lo qual són de

Vista la precalendada deliberació. Vista la suplicació per lo procurador fiscal // 661r // presentada als 17 del corrent y la commissió de aquella
feta segons estil de la present casa. Vistos los reals despaigs de Cancellaria sobrecalendats, en lo
primer dels quals, dirigits al dit protector del
bras militar per lo llochtinent general, inseguint
lo parer de la Real Audiència, juntas las tres salas, se diu y mana, sots pena de dos mil lliuras de
plata de sos béns propris exigidoras y als reals
cofres aplicadoras, que encontinent revoque,
anul·le y linie las provisions per aquell com a
protector predit, y com a tal altre dels jutges de
contrafaccions fetas als 14 de novembre y 6 de
desembre proppassat de 1702 en la causa de
contrafacció pretesa acerca de Ornoldo de Yager, y que fassa constar a sa excel·lència ab certificatòria autèntica de dita revocació y annul·lació y no passe avant semblants atentats. Y en lo
segon, dirigit a dits senyors consellers, inseguint
sa excel·lència, així mateix, lo parer de la Real
Audiència, juntas las tres salas, se’ls diu y mana,
sots pena de 2.000 lliures de plata de béns propris de quiscú dels contrafahents exigidoras y als
reals cofres aplicadoras, que no fassen novetat

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
659v i 660r del trienni 1701-1704.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
660v i 661r del trienni 1701-1704.

Diputados.
Sona muy propias de vuestro zelo y atención las expresiones que me hazéis en carta de XXVII de henero con motivo del felíz arrivo del rey a esta corte, y assegurándoos de la gratitud en que me deja
esta nueva experiencia de vuestro fino y acreditado amor a su servicio. Y de lo que hos interesáis en
quanto pueda ser de mi satisfacción devéis estar
cierto del propenso ànimo con que me encontraréis para todo lo que os offreciere. De Madrid, a
12 de marzo de 1703.
Yo, la reyna.
Doctor Anthonio de Ubilla y Madina.»
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alguna concernent a la presentació de unas deprecacions y scripturas tenint força de citació dirigidas a dit llochtinent general y emanadas de
provisió fetas per dit don Feliciano de Cordellàs, ab pretext de protector de dit //661v // fidelíssim bras militar, a 14 de novembre proppassat, sobra la dita contrafacció pretesa acerca
dit Ornoldo de Yager, sino que esperen la real
resolució de sa magestat, que Déu guarde. Vistas las constitucions 20, 36, 37 y 38 de las últimas Corts. Vistas las constitucions 1, títol «De
offici de cansiller», 4, títol «De violèncias y restitució de despullats», 3, títol «De salaris de
scripturas», la 2, títol «De penas corporals».
Vistos los usatges Quoniam per hisquum 1, títol
«De usatges», lo usatge Alium namque, títol
«De dret del fisch». Vist lo real privilegi concedit
en la ciutat, que és lo 1, títol «De acusacions»,
en lo segon volum. Vist altre real privilegi concedit al estament militar, que és lo únicho baix
títol «De béns de condempnats», en lo volum
2. Vista la constitució Ordenam 1, títol «De penas corporals y pecuniàrias», y lo capítol 41 de
las últimas Corts. Vistos diferents vots concernents al present negoci. Vist lo paper per orde
de dit consistori modernament imprès intitulat
«Recopilació de las principals diligèncias fetas
per lo consistori en la contrafacció que insta son
síndich», y pretén resultar a las generals constitucions del mandato despatxat en forma de
// 662r // Real Cancellaria, presentat a Arnoldo
de Yager, ciutedà honrat de Barcelona, als 28 de
desembre, 1702, que restan justificadas de differents papers, del thenor dels quals, singularment, consta no haver pogut ni degut posar en
execució la provisió feta per lo molt il·lustre
protector del bras militar als 6 de desembre de
dit any. Vista la suplicació per lo síndich del General presentada lo die 14 de novembre proppassat al dit protector, com a altre dels conjúdices del Tribunal de Contrafaccions, havent-se
prestat primer en mà y poder de dit protector lo
jurament per lo dit síndich, de que lo escrivà de
manament y notari de la causa de contrafacció
que se introduhia per dit fet de Ornoldo de Yager, dins las 24 hores de haver-se-li presentat la
suplicació introductòria, no li havia entregat la
carta de citació, segons nova disposició de dit
capítol 36 de las últimas Corts. Vista la provisió
lo mateix dia 14 feta per dit protector, que se
despedissen las suplicacions y deprecacions ab
lo degut honor al dit llochtinent general y las
notificacions y citacions als demés en dita suplicació nomenats segons forma y menta de la
nova constitució. Vistos diferents recados reportats per dit síndich del General al Tribunal
de Contrafaccions continuats en dietari als 19,
23 y 24 de dit mes de novembre. Vista altra suplicació per dit síndich judicialment presentada
al mateix protector als 6 de desembre proppas335

sat, instant que dit protector donàs las providèncias més effectivas que continguessen y
manaster fossen per a que se // 662v // executassen y poguessen executar las presentacions de
las suplicacions y deprecacions al llochtinent general, y las notificacions o citacions als demés
per aquells provehidas dit die 14 de novembre.
Vista la provisió lo mateix dia 6 de desembre
per dit protector feta al peu de la propdita suplicació, contenint quod pro observancia constitutione 8, incipientis Lo fruyt de las lleys, títol «De
observar constitucions». Vist lo vot de 7 de dit
mes de desembre fet per los assessors y advocat
fiscal en orde si se devia posar en execució la
proptranscrita provisió aconsellaren, ço és, lo
un assessor lo advocat fiscal que·s posàs en execució dita provisió com en aquella se conté, y lo
altre assessor que antes de executar-se dita provisió se consultàs si lo exercici de dita funció és
propri del consistori si devia o no per sí executar
lo provehit per dit protector. Vista // 663r // la
representació ab que lo consisori, de consell de
la Divuytena de personas dels tres estaments, se
posàs als reals peus de sa magestat, Déu lo guarde, lo die 21 de dit mes de desembre, trobantse honrant ab sa real presència esta ciutat, suplicant-li fos de son real agrado manar que los
despaigs que segons forma de las constitucions
36, 37 y 38 de las últimas Corts se despedirian
del Tribunal de Contrafaccions, provehits per
son president o per qualsevol dels conjúdices als
quals pertany en sos casos, segons los prevenen
ditas constitucions, se presentan y degan presentar als llochtinents y capitans generals de sa
magestat y tots los demés ministres, y admètrerse sens precehir revista ni habilitació, testificant
lo acte de la notificació lo secretari de la present
casa, executant la presentació alguns dels verguers de la Real Audiència, sens que se’ls puga
impedir per ningun pretext. Vist altre vot de V
del corrent fet per un dels sis assessors, 4 doctors consultats per lo consistori, inseguint lo
consell de la Divuytena convocada als 23 febrer
proppassat, ab lo qual foren de vot y parer que
no podia ni devia lo consistori posar en execució la dita provisió feta per dit protector dit die
6 de desembre proppassat, no obstant lo sobrecalendat vot de 7 de dit mes de desembre. Vist
altre vot de dits assessors 4 doctors consulents
lo mateix dia 5 del corrent mes de mars, aconsellant en aquells a dit consistori que devia respóndrer a las embaxadas a la ciutat y bras militar
// 663v // no podia executar lo que se li instava.
Vista la resolució de dita Divuytena lo die 7 de
dit mes de mars presa, haconsellant al consistori
se conformàs ab los dos propcalandats vots, y la
deliberació lo mateix die feta per dit consistori
conformant-se e inseguint lo consell donat per
dita Divuytena. Vistas las embaxadas de part de
dit consistori en conformitat de dits vots de 5
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del corrent y resolucions de 7 del mateix reportadas lo die següent al Consell de Cent y lo dia
10 al fidelíssim bras militar. Vista la resolució
feta per lo síndich del General continuada en lo
dietari corrent dit die 10 del present mes de
mars de haver participat al Tribunal de Contrafaccions lo recado en scrits, cusit en dietari sots
dita jornada, participant lo contengut en dits
vots de 5 resolucions de la Divuytena, y deliberació del consistori de 7 del mateix, entregantne còpia de tot al dit Tribunal. Vista la còpia escrita per lo consistori a sa magestat, inseguint lo
consell de dita Divuytena y formada per las 6
personas de dita Divuytena a est effecte elegidas, remès per extraordinari de anada y vinguda
lo die 14 del present, ab còpia adjunta de la representació dalt mencionada de 21 de desembre //664r // proppassat, suplicant ab dita carta a
sa magestat que per execució, observància de las
generals constitucions y per a facilitar lo curs de
la justicia y consuelo del consistori y demés comuns y particulars del present Principat fou servit manar ésser admesos los despaigs emanats
del Tribunal de Contrafaccions o de qualsevol
dels conjúdices de aquell dirigits y presentadors, axí al llochtinent general com als ministres
de la Real Audiència, sens haver de procehir revista ni habilitació alguna. Vista la suplicació al
consistori per lo síndich de la present casa presentada lo die 7 de novembre proppassat, interessant-se en la contrafacció de Ornoldo de Yager y fent formal instància en aquella. Vistas las
embaxadas fetas de part del consistori inseguint
lo consell de dita Divuitena a dita ciutat y al dit
bras militar de 19 del corrent, expressant en
ellas lo sentiment ab què sa senyorias los acompanya en vista del desconsuelo en que se trobavan dits respective comuns en conseqüència
dels dos mencionats reals despaigs de Cansellaria, las diligèncias que sobra aquest assumpto
tenian fetas fins aleshoras, y que si dita ciutat y
bras tenian cosa particular que gustassen comunicar lo facilitar lo bon despaig de la dependència ne faria sa senyoria particularment aprecio, y
també si lo aparexia que los // 664v // assessors
dels dits dos respective comuns tenian cosa observada a córrer a dits reals despaigs que pugessen comunicar-la de paraula o en escrits als assessors, advocat fiscal, doctor consulents
anomenats y actualment aplicats per dit negoci,
que apareixia que judicialment ser de molta
conveniència, y finalment la preciaria molt sas
senyorias, que dits respective comuns los advertissen del que se’ls offerís de son major servey y
satisfacció en dita dependència. Vistas las respostas a la referidas embaxadas per part de dita
ciutat y bras militar, reduhint-se uniformement
a que, tenint per clar, com tenen, ab los dits reals despaigs presentats respectivament als consellers y protector del bras militar, se ha contra336

fet a las generals constitucions y privilegis reals y
haver ja sobre est assumpte pres resolució, no
sols oferia com alguna que conferir ni participar. Vist finalment tot lo demés que·s devia
véurer.
Attès que las constitucions 36, 37 y 38 de las últimas Corts y de la mente y lletra de aquellas,
clarament resulta haver volgut y disposat que la
jurisdicció y conexensa judicial de las causas de
contrafaccions o contra constitucions, axí de las
pendents e instadas com de las instadoras, restàs
totalment abstreta // 665r // dels nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència, als quals,
per las constitucions antigues, estant comesa y
concedida y transferir la plena e independentment en lo tribunal ab ditas constitucions format y de nou erigit, considerant en ell una legal
representació de sa magestat y de la Cort en los
sis subjectes en la constitució XXXVI per dit tribunal designats, ab novas y especials formalitats
y circunstàncias per la introducció, prosecució y
declaració de ditas causas, subrrogant ditas sis
personas en lloch de dits nobles y magnífichs
doctors de la Real Audiència per la judicatura
de aquellas, ab la mateixa potestat y ple poder
que fins alashoras havian tingut de judicar-las, y
constituint-las jutges de ditas causas ab tots sos
incidents y emergents revocadas las generals
constitucions que donavan la facultat de declarar ditas causas als mateixos doctors de la Real
Audiència.
Attès que la jurisdicció y coneixensa de ditas
causas, ab tots sos incidents, se troba al dit nou
Tribunal tant supremament y ab total confiansa
y plenitut de poder atribuïda per sa magestat y
la cort general, com resulta y se manifesta de las
paraulas de dita constitució 37, ibi: «Y que tant
dels incidents o altercats com de la sentència
diffinitiva, liquidació y deute de la execució
com de altres qualsevols declaracions de ditas
causas de contrafaccions o contra constitucions
fetas, ab uniformitats de vots o de vot y parer de
la major part, no se’n puga suplicar apel·lar,
recòrrer, reclamar ni haver revista alguna per via
directa ni indirecta de justícia ni de gràcia per
restitució in integrum ni altrament, ex capite
nullitatis nec injusticie, encara que·s pretengués
o al·legàs per notòria. Collegint-se jurídic il·legalment //665v // de tot lo sobredit ésser concedida y otorgada esta jurisdicció al dit nou tribunal, privative a qualsevol altre, tant en lo
principal com en tots sos incidents y emergents.
Attès que ab dits reals despaigs de Cancellaria, y
en particular en la de data de XV del corrent, dirigit al protector de dit bras militar, se li diu y
mana, per lo llochtinent general, revocar com a
attentadas dos provisions per dit protector, y

com a tal altre dels conjúdices del dit Tribunal
de Contrafaccions judicialment fetas en los referits dies de XIII de nohembre y VI desembre
proppassats, pretenent-se aixís abdicar al dit
il·lustríssim tribunal contra la referida formació,
erecció y jurisdicció de aquell, la coneixensa del
incident de la validitat o invaliditat de ditas provisions de las quals peculiarment deu conéixer
dit il·lustríssim Tribunal, segons lo sobre ponderat y conforme la disposició de dret, que
quant los conjudices de jurisdiccione contendunt deuhen ells mateixos concordar-se y ad incierta referir-se y discordant terminar-se la contenció per lo mateix tribunal. Y en cas de
paritat, en aquest terminar-se per sort, a exemple del que prevenen las constitucions XXXVI y
XXXVII respecte de las sentència diffinitivas y
provisions subsegüents ab aquellas paraulas, ibi:
«y en cas de paritat en vots de dits sis jutges de
contrafaccions se fasse extravio a sort de un de
sis dits jutges, lo qual torne a votar per llevar la
paritat». Y en la següent, ibi: «Y en cas de paritat //666r // de vots de dits sis jutges, lo que serà
extret per tercer tinga de declarar encontinent
si·l voldrà», etcètera. Y més avall, ibi: «Se observe singula singulis referendo lo mateix que sobre
se ha expressat respecte de las dilacions y extraccions de tercer en cas de paritat. Y tenint-se per
fet, etcètera.
Attès que ab lo sobrecalendat real despaig dirigit als consellers de la present ciutat se’ls mana
per dit llochtinent general no fassen novetat alguna concernent a la presentació de las sobrereferidas deprecatòrias o scripturas sobra la contrafacció instada sobre lo fet de Ornoldo de
Yager, ciutedà honrat de Barcelona y en ella domiciliat, impedint-els axí lo recòrrer y acudir al
Tribunal de Contrafaccions novament erigit, y
lo poder continuar en aquell dita contrafacció
contra la literal diposició de la constitució 38,
estatuhint que los comuns y particulars del present Principat pugan líberament recórrer y acudir al dit Tribunal de Contrafaccions, introduhint causa de contrafacció contra aquell o
aquells officials que·s pretendrà haver contrafet,
y continuar-la fins a sentència difinitiva y total
execució de aquella. Majorment, en lo present
// 666v // cas, és que·s tracta de dita contrafacció
de Ornoldo de Yager, en lo qual se troba haver
fet lo síndich de dita ciutat instància y part formal ab suplicació de 7 de novembre 1702, per
lo que se interessa en la conservació de las
exempcions y immunitat y privilegis de sos ciutedans.
Attès que a un y altre de dits dos reals despaigs
de Cansilleria són despedits sobre matèria concernent y tocant a interès de part deduhible en
judici, ço és, en lo Tribunal de Contrafaccions,
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tant respecte del artigle de contenció de jurisdicció entre los conjúdices, derivant-se y tenint
aquella en virtut de ditas constitucions 36, 37 y
38, com de la instància del síndich de la
excel·lentíssima ciutat, sens haver precehit ni
pogut precehir conexensa de causa, ohida y citada la part et per directum contra formal disposició de la constitució 1, títol «De offici de canceller y vicecanceller», disposant que no·s puga
signar carta, escrit, lletra o albarà o qualsevol altre escriptura de que se seguís o precehís conexensa o execució alguna dins lo present Principat que consernesca toque o tocar puga interès
de part deduhible en juny, y de la constitució 4,
títol «De violència y restitució de despullats»,
del usatge alium namque, títol «De dret del
fisch y demés aplicables».
Attès que ab la citada constitució 38 se troba
expressament disposat que en la declaració
// 667r // de las causas de contrafacció, reprobadas las distincions y stils antichs, no·s puga fer
diferència si la contrafacció és clara, litteral y
formal, o dubtosa o disputable, si se ha contrafet, ignorantment o scientment, si ab dol o sens
ell, si bona vel mala fide, ab culpa lata o per in
advertencia o en altra manera, y que ans bé en
tots los dits casos puga la part que·s pretendrà
gravada o lesa instar y proseguir causa de contrafacció.
Attès, finalment, que segons lo estat en que se
troba de present lo negoci y dependència de introduhir-se las causas de contrafacció judicialment, resultant de las resolucions, procehiments y demés sobereferit y seguit des del dia 6
de novembre proppassat fins als deu del present, no·s considera per ara efectiu lo medi de
introduhir lo judici de contrafacció.
Per tant y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que los sobrecalendats reals despaigs de
Cansellaria presentats al protector del bras militar y als excel·lentíssims senyors consellers de la
present ciutat respective, encontran ab las reals
constitucions y privilegis del present Principat.
Y que se fasse per ara per lo que consistori humil
representació a sa magestat, Déu lo guarde, ab
tota finesa, del fet succehit, després de la representació per sa senyoria feta a sa magestat als XXI
de desembre proppassat y repetida ab carta de
XIIII del corrent, conclohent la dita representació fahedora, suplicant se digne sa magestat manar se observen las generals constitucions, capítols y actes de Cort y privilegis del present
Principat. Y aixís ó senten y firmen en conformitat del resolt y aconsellat als XX del corrent,
vuy als //667v // 23 de mars de 1703. De Gallart
y Pastor, assessor subrogatus. Roma, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis gene-
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ralis Catalonia advocatus. Don Ludovicus de
Valencia, consulens. Costa, consulens. Lampillas,
consulens. Sans, consulens.»
Diumenge, a XXV de mars, MDCCII. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, s’és ajuntat
lo consistori de sas senyorias per a afers y negocis graves del General.
En aquest mateix dia, des de las vuyt horas del
matí fins a las dotze del mig dia, y a la tarde, des
de las tres fins a las sis horas de la nit, en la present casa de la Deputació, han estat juntas las sis
personas de las quals se fa menció en lo present
dietari als XXI del present mes y per lo negoci allí
llargament notat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una representació formada per a posar-se en mà del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde. La qual fou aconsellada
per la Divuytena dit die XXI. La qual és assí cusida y signada de número CCCXXXXVIII y del
thenor següent.
Segueix-se dita representació.
«Señor.
Losa deputados y ohidores de comptes del General
de Catalunya dizen que en 21 de deciembre pasado se pusieron a los reales pies de vuestra magestad
con obsequiosa y humilde representación, //668r //
suplicando a vuestra magestad vuelva de su real
servicio mandar que los despachos que, según forma
de las constituciones 36, 37 y 38 de las últimas Cortes, se despacharon del Tribunal de Contrafueros,
provehidos por su presidente, por qualquier de los
conjudices a quien perteneciere en sus casos, según
los previere dichas constituciones, se presentan y deven presentar a los lugartenientes y capitanes generales y a todos los demás ministros de vuestra magestad y admitirse sin preceder revista ni habilitación.
Repitieron a vuestra magestad esta misma súplica con extraordinario de ida y buelta que despacharon el día 14 del presente mes de marzo, poniendo en la soberana comprehensión de vuestra
magestad la importancia de que se dignase vuestra magestad manifestar su real resolución, pues
en la dilación se retardava o suspendía el curso de
la justicia en las causas de contrafueros, con notable desconsuelo de los interesados y de los comunes y principales del Principado, como lo manifestavan las repetidas instancias de la ciudad de
Barcelona y brazo militar.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
667v i 668r del trienni 1701-1704.
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La dilación y suspensión del curso de la justicia en
las causas de contrafueros se experimentó singularmente en la que el síndico del General introdujo en dicho tribunal, a ocasión de haverse presentado en 21 de octubre, 1702, a Ornoldo de
Yager, ciudadano honrado de Barcelona, un despacho en forma de Real Cancellaria en que se le
mandava salir de aquel Principado y reyno de Espanya, pues no haviendo conseguido del scrivano
de mandamiento, dentro las 24 horas que dispone
la constitución, las deprecatorias para el lugarteniente general de vuestra magestad y citación
para el regente y demás comprehendidos en dicho
contrafuero, cuyo despacho se había pedido al presidente, passó el síndico en conformidad de la que
dispone la citada constitución 36 a pedir el despacho de dichas deprecatorias y citatorias al protector del brazo militar, otro de los conjúdices del referido tribunal. Haviéndoles conseguido el día 14
de noviembre, 1702, queriendo pasar a la presentación de aquellas, se le embaraçó por el reparo
que interpuso el escribano de mandamiento, que
había de convertir con el scribano mayor y síndico
del General a la presentación deprecatoria.
//668v // Y haviendo executado varias diligencias
con el Tribunal para que se hallanara dicho reparto y se habriere camino al curso de la justicia,
no habiendo dado providencia, passó el síndico a
pedirle judicialmente al protector del brazo militar, como a juez de la causa. El qual, en 6 de diciembre, proveyó que los diputados personalmente
presentassen al lugarteniente de su magestad dicha deprecatoria, que tiene fuerça de citación, y
de haverla presentada les tomase la resolución el
síndico de la causa y la continuase en proceso.
Ofreciéndose grandes reparos a los deputados en
execución de esta provisión, assí por no parecer conforme a lo que havía pedido por el síndico, que era
solamente la providencia para remover el impedimento o duda de si se devía habilitar o no la deprecatoria, sobre que no le dava dicha provisión, como
también por lo que se juzgava indecente a la dignidad del consistorio y a su elevada represión. Este
exercicio de preservar citaciones y hazer relación al
scrivano de la causa que es propio y peculiar de los
porteros de las curias judiciales, gente las más infirma de la república, esta dificultad y reparo fue
el principal motivo que condujo a los suplicantes a
los reales pies de vuestra magestad con la referida
representación el día 21 de diciembre, suplicando
a su magestad fuesse de su real servicio mandar
que los despachos que emanarían del Tribunal de
Contrafueros y de cualquier de sus conjúdices dirigidos al lugarteniente y capitán general y a los ministros de la Real Audiencia fuessen por ellos admitidos, sin pretender ni necesitarse de la vista ni
habilitación, y a repetir a vuestra magestad la
misma súplica con el referido extraordinario de
ida y vuelta en 14 del presente mes de marzo.

Esperando que vuestra magestad se servirá favorecer al consistorio lo que tenía suplicado, á sucedido la novedad de presentarse a 15 del presente
al protector del brazo militar un despacho en forma de Real Cancellaria en que el lugarteniente
de vuestra magestad, en pena de 2.000 libras de
plata, le manda revocar, anul·lar y linear las sobrereferidas provisiones de 14 de noviembre y 6 de
diciembre, 1702; y otro en 16 del mismo del
// 669r // presente mes de marzo, los consellers de
la ciuta de Barcelona mandándoles con la misma
pena a cada uno de ellos no hagan novedat alguna concerniente a la presentación de la referida
deprecatoria provehida por el protector del brazo
militar en 14 de noviembre, sino que esperan la
real resolución de vuestra magestad.
Con la noticia de estos despachos, passó el procurador fiscal del General, pretendiendo que encontrava a las generales constituciones, ha pedir en
scrito a los suplicantes, diessen las devidas providencias para asegurar la observancia de las Generales Constituciones y derechos de la patria. No
pudo negarse el consistorio el examen de dicha petición, pues entre las obligaciones de su officio es
una de las más principales de acudir a la observancia de las constituciones, usáticos, privilegios,
costumbres y otros drechos de la patria, procurando salir al reparo de sa contrafacción, por el medio más proporcionado a su logro, deseando el
acierto en su operación cometer el negocio a sus
asesores y abogado fiscal, los cuales, reparando en
su gravedad, pidieron consulentes en la forma estilada, y unos y otros unànimes y conformes, con
toda premeditación, resolvieron que los sobrereferidos despachos contenian en sí contrafacción de
constituciones, y que devía el consistorio salir al
reparo de ella en cumplimiento de su obligación.
Los motivos en que principalmente se funda dicha
contrafacción consisten: el primero, en que de las
constituciones 36, 37 y 38 de las Cortes por vuestra magestad // 669v // selebradas, y de su mente y
contexto resulta con evidencia haverse dispuesto
que la jurisdicción y judicial conocimiento de las
causas de contrafueros, assí de las que entonces se
hallaban pendientes como de las que en adelante
se ofreciesen instar, quedarse totalmente abstrehido y aplicado de los doctores de la Real Audiencia
de aquell Principado, a quienes, por las constituciones antiguas estava dicha jurisdicción concedido, transfiriendola absoluta e independiente de
nuevo se formó y erigió con dichas constituciones,
contemplando en él una legal representación de
vuestra magestad y la corte en los 6 sujetos que
para el dicho tribunal designó la constitución 36,
con nuevos y especiales formalidades y circunstancias, que se compone aquel tribunal para la judicatura de aquellas, en lugar de los doctores de la
dicha Real Audiencia, con la misma potestad y
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poder que hasta entonces havían tenido de juzgarlas, constituyendo al nuevo tribunal peculiar
juez de dichas causas con todos sus incidentes dependientes y emergentes, revocadas las generales
constituciones que cometían el conocimiento de
aquellas causas a dichos doctores de la Real Audiencia.
Esta jurisdicción en las causas de contrafuero,
con todos sus incidentes dependientes // 670r // y
emergentes, se halla por vuestra magestad petición de la corte general cometida al nuevo tribunal, con tan suprema independencia y confiansa
y absoluto poder, que en la sitada constitución 37
se halla circunstancia con estas palabras: «Que
assí de los insidentes o altercados como de la sentencia definitiva, liquidación y decreto de execución, como de otras qualesquier declaraciones de
dichas causas de contrafueros o contra constituciones hechos, an uniformidad de votos o con votos
y paracer de la mayor parte, no se pueda suplicar,
apellar, recurrir, reclamar ni haver revista alguna por via directa ni indirecta de justicia ni de
gracia por restitución in integrum no en otra
manera ex capite nullitatis nec injusticia, aunque se pretendiese no allegasse, por notoria de las
quales y de todo lo demás, en dichas constituciones
prevenida, se collige jurídicamente haverse concedido esta jurisdicción para dichas causas, assiendo principal como en todos sus incidentes al nuevo
tribunal privative qualquier otro.
En que, mandándose con el real despacho de
Cancellaria, al protector del braço militar, revoque por attentadas las referidas provisiones por él,
como otro de los conjúdices de dicho tribunal, hechas en la mencionada causa de contrafuero,
quedaría abdicada del dicho tribunal contra su
formación, erección y jurisdicción, el conocimiento del incidente de dichas provisiones de que peculiarmente debe conocer el mismo tribunal según
dichas causa, la disposición del drecho que previene que en las disputas //670v // de competencia de
jurisdicción que se originen entre conjudices debe
resolverse por ellos mesmos. Y en caso de discrepancia, terminarse por el mismo tribunal de forma
que, en paridad de votos, se debe recorrir al juycio
de la suerte, como a un respeto de las sentencias
definitivas y demás declaraciones deste mismo tribunal lo previnieron las referidas constituciones,
con aquellas palabras, de la 35: «Y en caso de paridad de votos de los dichos 6 jueces de contrafacciones se haga extracción por suerte de uno de
ellos, el qual buelva a votar para quitar la paridad, etcétera». Y en la 37: «Que en quanto a la
instancia y curso del decreto de execución y liquidación de la sentencia se observe singula singulis
referendo lo arriba expresado, respecto de las dilaciones, recepción de testigos, respuestas personales,
extracción de scripturas, incurso y execución de
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penas, concesión de dilaciones precisas y peremptorias, extracción de uno de los mismos jueces en
caso de paridad, etcétera».
El segundo motivo de la contrafacción que resulta
del dicho real despacho, es por mandarse en él al
protector haga la dicha revocación, imponiendo
la pena pecuniaria de 2.000 libras de plata de sus
propios bienes contra la expresa disposición y letra
del real privilegio que a los 9 de octubre, 1481,
otorgó al estamento militar del dicho Principado
por sus señalados servicios, dignos de memoria y
remuneración, // 671r // el ilustríssimo señor rey,
don Fernando el Segundo, glorioso predecessor de
vuestra magestad, colocado en lo títúlo «De bienes
de los condenados», en el segundo valumen, prohibiendo toda imposición de pena pecuniaria a los
militares per razón de delitos, menos en los exceptuados en dicho real privilegio.
El tercer fundamento con que se prueve dicha
contrafacción, en particular respeto del real despacho dirigido a los conselleres de la ciudad de
Barcelona, se motiva de que en él manda al lugarteniente de vuestra magestad no agan novedat alguna concerniente a la presentación de las
sobramencionadas deprecatorias o scrituras dirigidas el mesmo lugarteniente acerca la contrafacción instada por el echo de Ornoldo de Yager,
ciutadano honrado y domiciliado en dicha ciudad. Pues assí se les impide el continuar la instancia de la causa en dicho Tribunal de Contrafuero, despues de haber hecho el síndico de la
ciudad instacia y parte formal como a interessado en la conservación de las exempciones y privilegios de sus ciutedanos. Y este impedimento tiene
inevitable oposición a lo dispuesto en dicha constitución 38, pues en ella se halla establecido que los
comunes y particulares de dicho Principado puedan liberamente recorrir y acudir al nuevo tribunal para introducir las causas de contrafuero y
prosseguirlas hasta su última execución.
El quarto et ultimo de los principales motivos que
por agora se han ofrecido para manifestar la execución de ambos reales //671v // despachos, resalta
de haverse despedido sobre materia concerniente y
que pueda tocar a intereses de parte deduhible en
juicio, a saber, es en dicho tribunal de contrafueros, assí respecto el punto de competencia de jurisdicción entre los dos conjudices suscitados, como
de la instancia del síndico de la ciudad de Barcelona, sin que haya precedido ni poder preceder conocimiento de causa, ohida y citada la parte et
per directum contra formal disposición de la
constitución 1, título «De officio de cansiller», en
que se halla prohibido despatxar-se en obra, forma, rescritos, letras, obras, qualesquier scripturas
concernientes o que puedan tocar interés de parte
deducible en juycio, y no menos de la constitución
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4, título «De violencia y restitució de despullats», del Usatge Aliud namque, títol «De dret
del fisch» y lo que sin discrepància enseñan todos
los prácticos cathalanes.
Por lo que, postrados a los reales pies de vuestra
magestad, con el más profundo y humilde rendimiento, suplican a vuestra magestad sea de su
agrado, por consuelo universal de aquel Principado, mandar que se observen inviolablemente
las generales constituciones y particulares y demás
drechos y leyes de la patria, removidos y exterminados los continuos embaraços y // 672r // contrafueros que se experimentan y recibirán merced.»
En aquest mateix dia, a las quatre horas de la
tarda, sas senyorias, per los senyors don Francisco de Sans y Puig, y doctor Onofre Monsalvo,
ciutedà honrat de Barcelona, havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, han enviat
una embaxada en escrits al protector, officials y
junta del bras militar, participant-los de com per
extraordinari de anada y tornada, participant al
rey, nostre senyor, que Déu guarde, de com los
dos reals despaigs de cansellaria de datas de XV y
XVI del present mes despedits y presentats als
excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat y dit senyor protector, encontravan ab los
assessors y advocat fiscal del General y quatre
consulents aplicats, com més llargament és de
véurer de dita embaxada en escrits, la qual és
assí cusida de orde de sas senyorias y signada de
número CCCXXXXVIII. Al que los és estat respost per dit senyor protector que donava las
gràcias a sas senyorias, tant com a protector
com y també com a individuo, y de part del dit
bras de la finesa ab que sas senyorias obravan en
esta dependència, conforme ne ha fet relació,
tornats que són estats en consistori dits Sans y
Monsalvo.
En aquest mateix dia, entre quatre y sinch horas
de la tarda, dit Sans y Monsalvo, de part de sas
senyorias, havent obtinguda hora per medi de
un verguer, han aportat consemblant // 672v //
embaxada en escrits al consistori dels consellers
de la present ciutat com d’ella apar, la qual és
assí cusida y signada de número CCCL. Y per lo
senyor conseller en cap, en veu de sos companys, és estat respost que donava las gràcias la
ciutat de la finesa ab que obravan sas senyorias
en aquesta dependència, que quant tindrian
Consell de Cent la·ý participarian, conforme
dits Sans y Monsalvo ne han fet relació a sas senyorias, tornats que són estats en lo consistori.
Dimecres, a XXVIII de mars, MDCIII. En aquest
dia, sas senyorias han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, insertàs en lo present
dietari una certificatòria de àpocha firmada per

Joan Vilar, mestre de cases, de la quantitat de
deu lliuras, divuit sous, y deu, a bon compte de
la primera paga del preu fet de las obras ha de
fer en las casas del General de dita ciutat, com
de dita certificatòria // 673r // és de véurer, la
qual és assí cusida y signada de número CCCLI.

mateix assumpto. Al que fonch respost per sas
senyorias que lo // 674r // consistori premeditaria la dita embaxada. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y escrivà major
del General, cusís en lo present dietari la dita
embaxada, com de aquella és de véurer, que és
assí cusida y signada de número CCCLV.

Dijous, a XXIX de mars, MDCCII. En aquest dia és
baxat a las casas del general y bolla de la present
ciutat lo senyor ohidor militar junt ab mi, secretari y scrivà major del General y racional del General y present casa, y se ha conferint en lo aposieto a hont fa sa continua residència lo receptor
dels fraus, a fi y effecta de fer continuar en inventari los fraus apresos en lo present y corrent
mes de mars, y no se han trobat ningun.

Dissapta, a XXXI de mars, MDCCIII. En aquest
die, a las sis horas de la tarda, los senyors don
Francisco Sans y Puig, y doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, havent primer
obtingut hora per medi de un verguer, han
aportat una embaxada de part de sas senyorias a
la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, ço és, al
savi Consell de Cent, contenint aquella sobre lo
fet de la contrafacció de Ornoldo de Yaguer. A
la qual fonch respost per lo consistori de dita
ciutat que donarian per proposició al savi Consell de Cent la dita embaxada, conforme ne han
fet relació a sas senyorias, dits Sans Y Monsalvo,
tornats que són estats en consistori. Y sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís en lo present dietari la dita
embaxada, com de aquella és de véurer, que·s
assí cusida y signada de número CCCLVI.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari còpia autèntica de un real
privilegi concedit per lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, a la vila de Servera, elegint-la en
ciutat. La data de la qual és en la present ciutat
de Barcelona als XIIII de mars, MDCCII, com de
dita còpia autèntica és de véurer, a la qual és assí
cusida y signada de número CCCLII.

Dilluns, a II de abril, MDCCCIII. // 674v // En
aquest mateix dia, entre deu y onse horas del
matí, havent primer obtingut hora, à vingut en
la present casa lo molt il·lustre don Francisco
Portell, advocat fiscal en lo Supremo de Aragó,
ha despedir-se de sas senyorias. Y és estat cumplimentat del mateix modo y forma que és de
véurer en lo present dietari als XXI de nohembre,
MDCCI, ab un regent del Supremo de Aragó.

En aquest mateix dia, entre deu y onse horas de
la matinada, de part de la present ciutat, los senyors don Felip Ferran y Joan Llinàs, ciutedà
honrrat de Barcelona, havent obtinguda hora
per medi de un verguer, han aportat una embaxada a sas senyorias en scrits, junt ab un privilegi concedit a la //673v // present ciutat per lo senyor rey don Alfons, de immortal memòria, y
acerca una embaxada per sas senyorias a dita
ciutat enviada a VIII del present y corrent mes,
ab la qual diu se li ha offert suplicar a sas senyorias sien servits deliberar que lo síndich del General demane al senyor protector provehesca
que lo síndich de dita ciutat, en observància de
dit real privilegi, posi en mà del senyor llochtinent general la suplicació deprecatòria provehida lo die catorse de nohembre passat. Al que és
estat respost que lo consistori ho premeditaria.
Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari la dita embaxada en scrits y real
privilegi. Tot lo que és assí cusit y signat de número CCCLIII y CCCLIIII.
Divendres, a XXX de mars, MDCCIII. En aquest
dia, havent tinguda primer hora per medi del
andador, lo bras militar, per medi de mossèn
Bonaventura de Gualbes y Copons, donsell,
doctor micer Joan Baptista Reverter, ciutedà
honrat de Barcelona, ha enviat una embaxada
en scrits a sas senyorias, contenint aquella lo
mateix que la que envià a sas senyorias la
excel·lentíssima ciutat lo die de ahir, y sobre lo

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una súplica presentada a sas
senyorias per differents personas, ab que suplican a sas senyorias per los motius allí expressats
se dignen provehir lo offici de picador de cavalls, junt ab una relació en escrits al peu de
aquella feta per los nobles y magnifichs assessors
ordinaris y advocat fiscal del General y present
casa, com més llargament de dita súplica y relació en escrits és de véurer, que és assí cusit y signat de número CCCLVII.
Dimars, a III de abril, MDCCIII. En aquest dia, a
las deu horas del matí, lo senyor marquès de Aytona, grande de Espanya, és vingut en la present
casa a ocasió de despedir-se, com se és despedit,
de sas senyorias, per estar de partida de esta ciutat. Y és estat cumplimentat si conforme se trobarà en lo llibre de Mestre de Serimònies.
675r
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Dissapte a VII de abril, MDCCIII. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
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scrivà major del General, cusís en lo present dietari una certificatòria de àpoca de obras fetas en
las casas del General de la ciutat de Tarragona, y
a cumpliment de la primera paga del preu fet de
aquellas, firmada per Joan Vilar, mestre de cases
de dita ciutat, en poder de Pau Salinas, notari
de Tarragona, als XXXI de mars proppassat, com
més llargament és de véurer de dita certificatòria, la qual és assí cusida y signada de número
CCCLVIII.
Dilluns, a IX de abril, MDCIII. En aquest dia, no
obstant ésser altre dels dies de Pasqua de Resurrecció de Christo, Senyor Nostre, se ha juntat
lo consistori de sas senyorias, menos lo senyor
deputat ecclessiàstich, qui no ha entrevingut,
per tractar negocis graves tocants a la Generalitat.
En aquest mateix dia, absent lo senyor deputat
ecclessiàstich, sas senyorias, per medi dels senyors Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donzell, y del doctor en drets Francisco de Gallart y
Pastor, ciutadà honrat de Barcelona, entre quatre y sinch horas de la tarda, havent primer obtinguda hora // 675v // per medi de un verguer,
han enviat una embaxada en scrits al molt il·lustre protector, officials y junta del bras militar,
contenint de que als XXXI de mars pròxim passat
havian enviat una embaxada en escrits al savi
Consell de Cent de la present ciutat, conforme
la còpia se entregava, y havent tingut alguna notícia que seria estat resolt per aquell fos participada a la conferència que de present té uberta
esta ciutat ab lo bras militar, ab report de dit
Consell de Cent, que com no havia lograt resposta alguna posava lo sobredit en la comprehensió de dit bras militar, suplicant-li sie servit
mediar ab dita conferència y Consell de Cent,
per a que condecescan ab lo demanat ab dita
ambaixada de XXXI de mars pròxim passat. Al
que és estat respost que lo bras ó premeditaria.
Y sas senyorias han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y insertàs en lo
present dietari la dita ambaixada, la qual és assí
cusida y signada de número CCCLIX.
Dijous, a XII de abril, MDCCIII. En aquest die, a
les quatre hores de la tarde, lo senyor don Felip
Ferran y Sacirera, y Ignasi Bòria y Gualba, ciutadà honrat de Barcelona, havent-se obtinguda
hora per // 676r // medi de un verguer, han
aportat de la excel·lentíssima ciutat una embaxada en escrits consistint que en resposta de la
embaxada en escrits que per sas senyorias fonch
reportada lo die XXXI de mars pròximpassat, no
li ha occorregut a la present ciutat expedient de
poder condecendir per ara al que per sas senyorias los fou proposat per las causas y rahons més
llargament expressadas en la dita ambaixada. Al
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que és estat respost per lo fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en veu de sos companys, de
que quedava lo consistori ab la deguda
intel·ligència de dit fet, y que lo premeditaria. Y
encontinent, han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari dita embaxada en escrits, la qual
és assí cusida y signada de número CCCLX.
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
de part del bras militar, havent-se obtinguda
hora per medi del andador, los senyors Joan
Bonaventura de Gualbes, donzell, y Joan Baptista Reverter, ciutadà honrat de Barcelona, se
ha portat a sas senyoras il·lustríssimas una ambaixada en escrits y en resposta de la que per sas
senyorias los fonch reportada també en escrits
als IX del corrent, ab còpia de la que per sas senyorias als XXXI de mars passat se reportà al savi
Consell de Cent. Ab la qual se diu no ha occorregut expedient a dit bras militar per a poder
facilitar condecendir la excel·lentíssima ciutat a
lo que solicitan sas senyorias. Al que és estat respost per lo senyor deputat ecclessiàstich de que
quedava lo consistori ab la deguda notícia de dit
fet y que ho premeditaria. Y també me han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari la dita embaxada, la
qual és assí cusida y signada de número CCCLXI.
Divendres, a XIII de abril, MDCCIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas // 676v // senyorias lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del General, ha fet relació de com lo die de
ahir, entre las set y vuyt hores de la nit, haventse conferit de orde de sas senyorias en casa lo senyor don Feliciano de Cordelles, protector del
bras militar del present Principat, y en dit nom,
altre dels jutges del Tribunal de Contrafaccions,
y en particular de la causa de contrafaccions de
Ornoldo de Yager, ciutadà honrrat de Barcelona, y entregat en sa mà una súplica, còpia de la
qual és assí cusida y signada de CCCLXIX, en
presència de Joan Francesch Verneda, notari
públich de Barcelona y escrivà de dita causa de
contrafacció, perquè fos servit provehir-la conforme en aquella se demana, ha ordenat dit senyor protector a dit Verneda tocàs la oblata en
dita súplica ab la hora que se li entregava. La
qual súplica per dit senyor protector encontinent fou entregada a dit Verneda.
En aquest mateix dia, los magnífichs Joseph
Nuri de Lana y de Cáncer, donsell, racional del
General, y doctor Jacintho Salines, subrrogat en
escrivent ordinari de regent los comptes de dit
General, han entregat a sas senyorias, absent lo
senyor diputat ecclessiàstich del consistori, és a

saber: de Lana lo vilans de todas las entradas ha
tingut lo General y casa de la Deputació en lo
discurs de tot lo any MDCCII, ab un codern; y dit
Salinas tres coderns, ço és, un de eixidas de las
pecunias del General de Catalunya, tant del gasto ordinari com extraordinari, comensant en lo
any MDCCII, per taula, y los altres dos per lo
banch lo que han fet dits officials de orde de sas
senyorias, inseguint-se lo disposat en lo capítol
1 del nou redrés, com de dits coderns és de véurer, los quals se troban cusits en lo llibre de Balansos per est effecte destinats, segons dit capítol // 677r // de Cort, en foli I.
Dilluns, a XVI de abril, MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni assistiren lo molt il·lustre consistori de sas senyorias lo senyor diputat militar.
Dimars, a XVII de abril de MDCCIII. En aquest
die no ha assistit ni ha vingut en lo consistori de
sas senyorias lo senyor diputat ecclessiàstich.
En aquest mateix dia, no obstant ser feriat per
rahó de la benedicció del terme, s’és ajuntat lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas senyorias per negocis y affers graves tocants a la
Generalitat.
Dimecres, a XVIII de abril, MDCCIII. En aquest
dia no ha vingut ni ha assistit en lo consistori de
senyor oÿdor ecclessiàstich.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
cusís en lo present dietari una súplica presentada en lo consistori per part // 677v // de la noble
donya Reguer y Belasco, ab la que suplica no sia
donat lloch a la instància feta per part del marqués de Aguilar, pretenent de que sie revocada
la commisió per sas senyorias feta a don Francisco Borràs, junt ab la relació en escrits feta al peu
de dit súpplica per altre dels magnífichs assessors del General per lo noble advocat fiscal, ab
la qual, són de presència de que se deu cométrer
per la justícia al finesca la coneixensa de las suspitas de dit Borràs. Com més llargament de dita
súplica y relació és de véurer. Que tot és assí cusit y signat de número CCCLXIII.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas
senyorias Joan Coma y Scals, prevere y rector de
la iglesia parroquial de Santa Maria del Pi de
dita present ciutat, escrivà del magnífich senyor
defenedor, estimador y guarda del General de
Catalunya, que consta de sa persona en poder
de Pau Pi, notari públic de Barcelona, als LXXIII
de mars, MDCXL, que és assí cusida y signada de
número CCCLXIIII, en dit nom, ha renunciat
en mà y poder de sas senyorias lo sobredit offici
que obté dit a favor y en cap de Bonaventura
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Prats, prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona, per ser altre dels officis antichs vendibles y
que poden alianar-se a sas senyorias, admès dita
renunciació si et in quantur per capítols y actes
de Cort los és lícit y permès y ab la condició expressa y no altrament de que lo sobredit offici se
trobe continuat entre los officis verdaderament
vendibles en lo present dietari, als II de gener
del corrent any, y ab que conste // 678r // que
dit Traver vivia en la ocasió que·s fa la present
renúncia, per haver tingut notícia sas senyorias
de que dit Traver se troba desganat. Essent present per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens
March, veguer de sas senyorias. Y en aquest mateix dia, entre las X y XI del matí, jo, don Ramon de Cudina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, me só conferit en las cosas que
habilita dit Pere Traver en lo carrer de la Boqueria de la present ciutat, poch després de haver-se rebut en poder meu lo acte de renúncia
del sobredit offici. Y encara que en ellas he trobat y vist a dit Traver detingut en lo llit de indisposició y malaltia, emperó, he trobat aquell viu,
y així mateix he conversat ab ell un rato molt
considerable. Essent presents per testimonis al
referit Joseph Claris, escrivent, y Miquel Bassas,
fusters, tots de la present ciutat.
Dijous, als XVIIII de abril, MDCCIII. En aquest
dia, absent lo senyor oÿdor ecclessiàstich del
consistori, trobant-se lo senyor diputat militar
en la sala de consistori y en presència dels demés
senyors consistorials, estat que considerant la
conforme sentir presa per sas senyorias per a
que lo síndich donàs súplica al senyor protector
del bras militar, a effecte de que se li fos comès
la presentació de la súplica deprecatòria per la
contrafacció de Hornoldo de Yaguer al
excel·lentíssim senyor comte de Palma, com
consta de la relació féu lo dich síndich, que
consta en dietari als XIII del corrent, y considerant, així mateix, la provisió al peu de dita súplica feta per lo dit molt il·lustre senyor protector,
que per ço sian servits sas senyorias donaren en
sentir sobre esta matèria, // 678v // y que tant de
la dita proporció com també de son sentir, que
ordanava a mi, secretari y scrivà major del General, ó continuàs en lo present dietari, per a que
en tot temps constàs de aquesta diligència.
E lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat ecclessiàstich és estat de sentir de que fossen convocadas aquellas mateixas sis personas dels tres estaments ab qui últimament se avia platichat la dita
dependència, a fi de consultar-las est fet, per a
que, attenent de son sentir, és parer, pagant
després sas senyorias, deliberar y resòldrer lo
que aparexeria més convenient sobre la subjecta
matèria en total y cabal desempenyo de la obligació dels càrrechs de sas senyorias.
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E lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat militar
és estat de sentir que per quant se podria lograr
lo fi ab menos dificultat, que per ço se conferesca lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de sas
senyorias junt ab lo noble secretari y scrivà major del General y síndichs ab lo excel·lentíssim
senyor compte de Palma, y ab tot lo rendiment
li suplica sia servit de donar llicència al dit secretari, per a que ab acte, y instant dit síndich, se li
presentie a sa excel·lència la suplicació deprecatòria per la dita contrafacció de Arnoldo de
Yager, aparexent-li concernir eixa diligència ab
major real servey de sa magestat, Déu lo guarde,
utilitat pública y per cumplir a la primera obligació de son càrrech.
E lo il·lustre y fidelíssim senyor diputat real és
estat del mateix parer de dit senyor diputat militar.
E lo il·lustre y fidelíssim senyor oïdor militar és
estat del mateix sentir de dit diputat militar.
E lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor real és estat //679r // del mateix sentir de dit senyor diputat militar.
Estos los sobredits senyors consistorials, excepció ademés del dit deputat militar, han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General, los
continuàs en lo present dietari los dits respective vots.
Divendres, a XX de abril, MDCCIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del
General, absent lo ohidor ecclessiàstich del consistori, ha fet relació de com als XIII del corrent,
entre V y VI horas de la tarda, al peu de aquella
súplica, còpia de la qual se trobe en lo present
dietari en dita jornada, que als XII presentà al
molt il·lustre protector del bras militar, és estat
procehit, després del remitaturque, diu: «remitatur admodum illustri et fidelissimi braquiis
militaris huius Catalonia die XII mensis aprilis,
anno MDCCIII, scriba, in hac causa assumptus Joannes Franciscus Vernada, notarius publicus
Barchinone, et dicti braquis militaris sacratarius, recepta die XIII predictorum, fiat ut precissorum fuit die VI decembris proxime preteriti. De
Cordelles, protector».
679v

Dilluns, a XXIII de abril, MDCCIII. En aquest dia
del gloriós sant Jordi se ha celebrat sa festivitat
en la capella xica de la present casa en la forma
acostumada. A las deu horas del matí se ajuntaren sas senyorias en lo aposiento dels assessors,
ab los verguers devant, ab massas altas, acompanyats dels dits assessors, advocat fiscal y offi344

cials de la present casa. Anaren a la capella, ohiren una missa baixa, se’n tornaren a despullar-se
en lo mateix aposiento ab lo mateix acompanyament. Y se adverteix que ademés de la ciesta de
ciegos ahir a la tarda, avuy al matí, y a la tarda,
ay ha agut ciesta de la Seu.
Dimarts, a XXIIII de abril, MDCCIII. En aquest
dia no ha assistit en lo consistori de sas senyorias
lo senyor oÿdor ecclessiàstich.
En aquest mateix dia se feu la funerària acostumada fer en la capella petita de la casa de la Deputació. A las deu horas del matí sas senyorias,
acompanyats dels magnífichs assessors, advocat
fiscal y officials de la present casa, anant ab los
verguers devant ab massas altas, sens cubrir, y
ab las gramallas muradas, isqueren del consistori y anaren en dita capella a ohir missa baixa. Y
després, ab lo mateix acompanyament, se’n tornaren a consistori.
Dijous, a XXVI de abril, MDCCIII. En aquest dia,
en la sala del consistori de sas senyorias,
// 680r // y en sa presència, fonch feta extracció
de Novena de personas dels tres estaments de
las bolsas de deputats y ohidors per provehir lo
offici de picador de cavalls, la qual extracció fou
feta ab bolsas de cuyro y bolas de fusta, segons
deliberació per sas senyorias feta y relació en escrits al peu de una súplica cusida en lo present
dietari, en jornada de dos de abril corrent. Y
sortejaren las personas infrascritas y següents:
Per lo estament ecclessiàstich. Lo doctor Jaume
Cortada. Doctor Joseph Anthoni Valls y Pandutxo. Lo doctor Jaume Burgués.
Per lo estament militar. Mossèn Joseph Terré y
Granollachs. Mestre Emanuel Guanter, al qual
fonch, per lo procurador fiscal del General, apposada excepció de suppressus est locus. Lo doctor micer Anthonio de Puig. Mossèn Hujo de
Sant Joan y Planella.
Per lo estament real. Joseph Escolà. Lo doctor
micer Felip Peres. Mossèn Fèlix Ferrer.
Divendres, a XXVII de abril, MDCCIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari un vot en escrits fet per los nobles assessors y advocat fiscal del General y present casa sobre la dependència del real privilegi
del offici de canceller interino a favor de don
Emanuel de Senjust y Pagès, prior claustrer de
la Santa Iglesia de Tortosa, és a saber, de que no
deu ser pagat, com més llargament és de véurer
de dit vot. // 680v // Lo qual és assí cusit y signat
de número CCCLXV y del thenor següent.

Segueix-se dit vot.
«Vistaa la deliberació per vostra senyoria presa
als 20 del corrent mes de abril, ab la qual encarregà als insfrascrits que aconsellen a vostra senyoria lo que pot y deu obrar asserca la pretensió del senyor don Emanuel de Senjust y Pagès,
prior claustral y canonge de la Santa Iglésia Cathedral de Tortosa, del consell de sa magestat,
Déu lo guarde, y son canceller, en lo present
principat de Catalunya, en orde a que se li page
o satisfasse de pecunias del General lo salari del
offici de canceller per tot lo temps que exercia
aquell com a interino. Vistos los vots expressats
en dita deliberació y tot lo demés y que se havia
de véurer.
Attès y considerat que, inseguint los motius
ponderats en lo vot al qual se ha adherit vostra
senyoria ab dita deliberació, lo real privilegi del
offici de canceller interino que obtingué de sa
magestat lo sobredit senyor don Emanuel de
Senjust y Pagès, de data de 30 de juliol del any
proppassat de 1702, no devia registrar-se, com
en effecte no·s troba registrat, en los llibres de la
present casa, segons ó refereix vostra senyoria
en dita deliberació.
Attès, així mateix, que la consuetut y observància inconcusa de la present casa acerca la subjecta matèria és que no han acostumat satisfer-se
de pecunias del General los salaris dels officials
reals qui no reben de dit General de Catalunya
si no tenen registrats sos privilegis en los llibres
o registres de aquella.
Per so, són de vot y parer, que no pot ni deu
vostra senyoria satisfer al dit senyor don Emanuel de Senjust y Pagès, de pecunias del General, lo referit salari del temps que exercí dit offici de canceller com a interino. Barcelona, y
abril, als 24 de 1703. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Romas, assessor subrogatus. Don
Joseph de Cancer, fiscalis advocatus.»
681r

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias los magnífichs
assessors ordinaris y advocat fiscal del General y
present casa, de paraula han aconsellat a sas senyorias de com lo privilegi de ciutat concedit a
la vila de Mataró per la magestat del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, no se pot registrar en la
present casa per contenir aquell creació de subveguer, y axí bé de oficial nou, y que en cas dit
privilegi se volgués posar en execució deurian
sas senyorias opposar-s’hi per encontrar-se dit
privilegi a las Generals constitucions.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
680v i 681r del trienni 1701-1704.
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Dissapte, a XXVIII de abril, MDCCIII. En aquest
dia lo senyor ohidor militar junt amb mi, secretari y scrivà major del General, y racional de la
present casa, és baxat a la casa del General y Bolla de la present ciutat y se ha conferit en lo aposento a hont fa sa continua residència lo receptor dels fraus a effecte de fer continuar en
inventari los fraus apresos en lo present mes. Y
se han trobat los infrascrits y següents:
Als dos de abril, aprehensió feta en casa Joseph
Serra, pagès de Las Corts de Sarrià, Primo, de
una pessa cap y cua blauhet. Ítem, quatre draps
blauhets de tir, junts trenta dos palms. Ítem,
vuyt massets fil de saró. Ítem, sinch canes, sis
palms, ruans blanchs. Ítem, un paperet de agullas de cusir.
Dilluns, a XXX de abril, MDCCIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís en lo present dietari
una súplica presentada a sas senyorias per don
Francisco de Mari y Genovés, regent los comptes del General y present casa, sobre fet de un
dubte opposat per lo racional de dit General a
un compte per // 681v // dit de Mari presentat,
junt ab una informació sobre dita súplica rebuda, y junt ab altres papers a ella concernents sobre pagaments de cosas de la Cort General de
MDCCII, com de aquells és de véurer. Tot lo que
és assí cusit y signat de número CCCLXVI.
Dimecres, a II de maig, MDCCIII. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias per lo
magnífich Francisco de Mari y Ginovès sobre lo
mateix fet que la del dia XXX del passat, demanant que fins sie declarat lo dupte no·s pague a
ningú de la Cort. Com més llargament és de
véurer de aquella, que·s assí cusida y signada de
número CCCLXXII.
En aquest mateix dia, Agustí Puig, tirador de
or, y Joan Baró, passamaner de Barcelona, experts anomenats per sas senyorias per lo efecte
expressat ab deliberació de XX de desembre,
MDCCI, constituhits personalment en lo consistori de sas senyorias, han prestat lo sòlit jurament de que se hauran bé y llealment en la relació han de fer sobre lo fet allí narrat.
Dissapta, a V de maig, MDCCIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, //682r // cusís y continuàs en
lo present dietari una carta escrita a sas senyoria
per lo marqués de Rivas, secretari del despaig
universal de la cort de sa magestat, Déu lo guarde, demanant ab ella fossen servits remètrer-li
una relació de totas las funcions tocants al
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temps que sa magestat y la reyna, nostra senyora, se mantinguesen en esta ciutat, com més
llargament de dita carta és de véurer, que és assí
cusida y signada de número CCCLXVIII y del
thenor següent.
Segueix-se dita carta.
«Ilustrísimo señor.
Haviéndomea el rey, Dios le guarde, que forme la
relación de la jornada de su magestad desde que
salió de esta corte hasta que volvió a ella, y siéndome preciso ir juntando los materiales y motivos de
lo que ocurrió en cada parte, para que con la
puntualidad y certeza de ellas se logre lo mayor
acierto, no executo mi confianza suplicar a vuestra señoría se sirve disponer el remitirme una relación puntual de todas las funciones y demás que
ocurrió tocantes a vuestra señoría en tiempo que
su magestad y la reyna, nuestra señora, se mantuvieron en esa ciudad y Principado, con expresión de los cumplimientos, serimonias y demás actos que ubo en aquella ocasión y en la de los
recibimientos y acompañamientos a sus magestades al entrar y salir de esse Principado, sin omitir
circunstancia alguna ni noticia conducente a
este, porque aunque pudieren recogerse por acá estas noticias me ha parecido más seguro valerme
// 682v // de vuestra señoría para tenerlas fijas y
según fueren los sucesos, como tambien lo executó
en el brazo militar y ciudad, para lo que a cada
uno toca. Y con este motivo asseguro a vuestra señoría de mi vertadera disposición a su servicio.
Nuestro Señor guarde a vuestra señoría en toda
felicidad, como deseo. Madrid, 28 de abril de
1703. El marqués de Rivas.»
Dilluns, a VII de maig, MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit al consistori de sas senyorias lo diputat ecclessiàstich.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació feta per Agustí
Puig, tirador de or, y Joan Baro, passamaner,
experts enomenats per sas senyorias ab deliberació de XX de setembre mil set-cents y hu, a effecte de fer la relació infrascrita, com de aquella és
més // 683r // llargament de véurer, la qual és
assí cusida y signada de número CCCLXIX.
Dimecres, a IX de maig, MDCCIII. En aquest mateix dia, constituït personalment en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich Pau Corbera y
Palau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del
General, de com, havent-se conferit en dias pasa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
682v i 683r del trienni 1701-1704.
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sats, de orde de sas senyorias, ab lo noble don
Narcís de Anglasell y Roca, del consell de sa magestat, en la tercera sala del present Principat,
per a que, com antiquior, fes verbum, a la sala,
de que anant lo procurador del arrendatari del
estanch del tabaco en la vila de Orta, bisbat de
Tortosa, acompanyat de las guardas del General, ab lo sots veguer de dita ciutat de Tortosa,
per a fer regonexensas en dita vila, no havia
duptat lo batlle de dita vila capturar a un fadrí
del dit procurador per aportar aquells dos pistolas, com en effecte lo tenia detingut // 683v // en
las càrcers de dita vila, per a que fos servit lo
Real Consell manar a dit batlla relaxàs de las
càrcers al dit fadrí, restituint-lo ditas pistolas. Y
que dit don Narcís de Anglasell, després de haver-se fet verbum, a consell, havia enviat acerca
a ell, dit síndich, y li entregà una carta per dit
batlla per dita relaxació y restitució de pistolas,
com en effecte fonch posat tot en execució.
En aquest mateix dia, així mateix, ha fet relació
de com en lo mes de abril pròxim passat, havent-se conferit de orde de sas senyorias ab dit
don Narcís de Anglasell per a que, com intiquior, fes verbum al Real Consell de com lo noble don Francisco Planas, governador de Castell
Lleó, havia enviat acerca y sobra paraula a Gilibert Benosa, fill de Miquel Benosa, taula del
General de la vila de Bosost, qui anava ab las
guardas del General per fer algunas regonexensas y trobar alguns drets que·s devian a la Generalitat, no obstant lo que menà de tenir en las
presons de la plaza, ab motiu que aportava una
pistola, essent axí que anava ab la sobredita funció, per a que lo Real Consell li manàs relaxar-lo
y que li mantingués lo guiatge li havia donat. Y
que dit don Narcís de // 684r // Anglasell, després de haver-ne fet verbum a dit Real Consell,
havia fet notíciar a ell a dit síndich com dit Real
Consell havia ordenat, ab carta a dit Planas, li
mantingués lo guiatge que havia donat a dit Benosa. La qual carta estava ja remesa.
En aquest mateix dia, axí mateix, ha fet relació
dit síndich de com, havent-se conferit de orde a
sas senyorias ab lo magnífich doctor micer Ramon Pellicer y Vidal, llochtinent de protonotari, per a que entregàs quant antes li fos possible
a sas senyorias còpia autèntica de totas las
sentèncias declaradas per los senyors jutges eo
provehidors de greuges de la última Cort General. Li havia respost que ab molt gust ho executaria quant antes.
Divendres, a XI de maig, MDCCIII. En aquest dia
no ha assistit lo consistori de sas senyorias lo senyor diputat militar per tenir alguna indisposició.

En aquest mateix dia, a las quatre ores de la tarda, de orde de sas senyorias, és estada ajuntada y
convidada per los verguers de la present casa
una Divuytena //684v // de personas dels tres estaments. Y són estat las següents:
Per lo estament ecclessiàstich. Los senyors: doctor Gerònim de Valls, ardiaca y canonge de la
Santa Iglésia de Lleyda; lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler paborde y canonge
de la Santa Iglesia de Tortosa; don Andreu
Foix, ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de
Barcelona; lo doctor Miquel Joan Bosch, canonge de la Santa Iglésia de Vich; lo doctor Joseph de Ciurana, canonge de la Santa Iglésia de
Gerona, qui no ha asisitit per rahó de precisas
ocupacions; don Joseph de Amigant, canonge
de la Santa Iglésia de Barcelona.
Per lo estament militar. Los senyors: don Francisco de Sans y Puig, don Lluís Soler y de Paguera, don Bernat Gaver y de Paguera, don
Bernat Gaver y de Fluvià, don Pedro de Cardona, don Domingo de Verdier, don Lluís de Valencià, lo qual no ha acistit per sas precisas ocupacions. Ciutedans honrat de Barcelona.
Per lo estament real. Los senyors: doctor don
Onofre Monsalvo, doctor micer Joseph Costa,
doctor micer Esteve Serra y Vileta, doctor micer
Salvador Móra y Bosser, Balthesar de Barrera,
doctor micer Salvador Massanes de Ribera, qui
no ha acistit per sas precisas ocupacions.
685r

La qual Divuytena de personas dels tres estaments, després de haver-se fet la acostumada
protesta per los senyors dels estaments militar y
real per preténdrer déurer séurer-se interpoladament ab los senyors del estament ecclessiàstich, del que han requerit a mi, don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General, per a que llevàs acte, a fi de quedar
sempre salvo e il·lès lo dret que acesteix als senyors dels dits estaments militar y real, essent
presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens
March, verguers del consistori, per lo senyor
deputat ecclessiàstich, en veu dels demés senyors consistorials, los és estada feta la proposició següent:
«Il·lustríssim senyor.
Per lo síndich del General y present casa, als
dotse de abril del corrent any, de orde del consistori, fou presentada una súplica al molt protector del il·lustre bras militar com a altre dels
jutges del Tribunal de Contrafaccions, la qual
súplica contenia en substància de que per quant
se hauria regonegut algun reparo acerca de que
los senyors deputats personalment presentassen
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a sa excel·lència la suplicació deprecatòria en la
causa de contrafacció de Ornoldo de Yaguer,
ciutadà honrat de Barcelona, // 685v // en força
de la provisió per dit senyor protector feta als sis
de desembre de MDCCII, oferia lo síndich del
General presentar-la com més llargament de
dita petició ho entendrà vostra senyoria de la
còpia de dita súplica, que es troba en lo present
dietari en diada de tretse de dit mes de abril, la
qual se dona per proposició a vostra senyoria. Y
així mateix, a dit senyor protector és estada presentada altre súplica als dos del corrent per lo
síndich de la ciutat de Barcelona, opposant-se
en la dita causa de contrafacció de Hornoldo de
Yager, la qual suplicació també se dona per proposició a vostra senyoria. Y se llegiran a vostra
senyoria per lo noble secretari y scrivà major del
General, juntament ab los papers que baix se referiran, és a saber, en quant a la dita súplica presentada per dit síndich de la ciutat de Barcelona
del tresllat que té lo síndich de la present casa y
com dit senyor protector hage provehit als peus
de ditas súplicas, ço és, en quant a la del síndich
del General recepta die XIII predictorum fiat ut
provisum fuit die VI desembris proxime preteriti,
com és de véurer en lo present dietari, als XX de
dit mes de abril. Y en orde a la súplica presentada a dit senyor protector per lo síndich de la
ciutat als II del corrent mes recepta dicto die et
anno inserantur producta mandet ut petitut et
intimetur. Y així mateix, als VIII //686r // del corrent mes de maig, lo excel·lentíssim senyor
conceller en cap, en presència de altres consistorials, menos lo senyor conceller quint, hage entregat a sa excel·lència la suplicació deprecatòria
provehida per dit senyor protector als XIIII de
nohembre de MDCCII. A la qual és estat servit sa
excel·lència respóndrer «que en quanto llegassen
sus fuerzas procuraría aconsolar a la ciudad». Y
que dit dia VIII per lo síndich de la ciutat fonch
presentada al noble don Miquel de Calderó, regent la Real Cancellaria en lo principat de Catalunya, una notificació provehida per dit senyor
protector lo mateix dia XIIII de nohembre, MDCCII, sobre la dita causa de contrafacció de Ornoldo de Yager. A la qual respongué que opposava de nul·litat de dita notificació per defecte
de las formalitats sustancials que·s requirexen
en semblants presentacions de scripturas, principalment de que sobre la forma y modo en
que·s deu fer esta presentació pendeix consulta
a sa magestat, que Déu guarde, de la qual se
deu esperar la real resolució, com més extensament ó entendrà vostra senyoria dels dos actes
de las presentacions de dita súplica deprecatòria
y notificació respective, que a més de donar
també a vostra senyoria per proposició són assí
cusidas y signadas de números CCCLXXI y
CCCLXXII. Per tot lo que ha congregat lo
consistori a vostra senyoria per a que sia servit
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en matèria tant grave aconsolar-la, de forma
que del acertat consell de vostra senyoria, inseguint-se aquell, com axí ho espera, se’n seguesca los majors serveys de ambas magestats, lo benefici públich del Principat y demés drets de la
pàtria, assegurant a vostra senyoria que lo anhelo y desitg del consistori estriban en lo pròxim
referit, restant ab la seguretat que ab lo acertat
parer de vostra senyoria lo conseguirà tot.»

Per lo estament ecclessiàstich. Lo senyor don
Gerònim de Valls, ardiaca y canonge de la Santa
Iglésia de Lleyda. Lo doctor Rafel de Pinyana y
Galvany, hospitaler, paborde y canonge de la
Santa Iglésia de Tortosa. Don Andreu Foix, ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona. Lo doctor Miquel Joan Bosch, canonge de
la Santa Iglésia de Vich. Don Joseph de Amigant, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona.
Lo doctor Joseph de Ciurana, canonge de la
Santa Iglésia de Gerona, que no ha assistit per
rahó de precissas ocupacions.

Y immediatament, per dit don Ramon de Cudina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, de orde del consistori, són estats llegits, ab
// 686v // alta y intel·ligible veu, a la sobredita
Divuytena, los papers manats y expressats en la
sobredita proposició.
E la Divuytena, ohida dita proposició, uniformament aconsella al consistori sie servit consultar als assessors y advocat fiscal del General: Primo, si deu o no lo consistori continuar la
sobredita causa de contrafacció de Ornoldo de
Yager, ciutadà honrat de Barcelona, en attenció
de que los dits senyors concellers de la present
ciutat és estada presentada a sa excel·lència la
suplicació deprecatòria. Y per lo dit síndich de
la present ciutat del sobredit regent la Real
Cancellaria la notificació. 2. Si las causas de
contrafacció que se offeriran en las quals lo excel·lentíssim llochtinent general o capità general del present Principat se hauran de citar y ministres reals y lo consistori ab quin modo se
haurà de aportar en esta dependècia, és a saber,
si com ho ha effectuat la ciutat en esta ocasió o
altrament. 3. Si podria induir ningun reparo lo
trobar-se dos representacions pendents y que se
han enviat a sa magestat, Déu lo guarde, ab extraordinari despatxats als XIIII y XXV de mars
pròximpassat, per a innovar-se sobre la subjecta
matèria. Y finalment, que digan tot lo que se·ls
offeresca en dret que sia concernent en la present dependència, com y també respecte de tots
los papers que se han donat per proposició, fent
relació en escrits ab la major brevedat possible,
aconsellant al consistori tot lo que pot y deu fer
asserca los sobredits punts que se’ls consultant.
Y després de obtinguda lo consistori dita relació
en escrits si tindrà gust podrà manar reportar-la
a la present Divuytena.
687r

Per lo estament militar. Los senyors; don Francisco Sans y Puig, don Lluhís Soler y de Paguera, don Bernat Gavà y de Fluvià, don Pedro de
Cardona, don Domingo de Verdier, don Alexandre de Boxadós.
687v

Dissabte, als XII de maig, MDCCIII. En aquest dia
lo senyor deputat militar no ha assistit ni intervingut en consistori per trobar-se un poc indispost.
Diumenge, a XIII de maig, MDCCIII. En aquest
dia, a las nou horas del matí, de orde de sas senyorias, és estada ajuntada y convidada per los
verguers de la present casa una Divuytena de
personas dels tres estaments. Y són estats:
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Per lo estament real. Los senyors: doctor Onofe
Monsalvo, doctor micer Joseph Costa, doctor
Esteve Serra y Vileta, doctor micer Salvador
Móra y Bosser, Gerònim Mascaró y Llussàs,
Balthasar Barrera, tots ciutedans honrats de
Barcelona.
A la qual Divuytena de personas dels tres estaments, després de haver-se fet la acostumada
protesta per los assessors del estament militar y
real per preténdrer déurer séurer interpoladament ab los senyors del estament ecclessiàstich,
de què ha requerit a mi, secretari y scrivà major
del General, per a que ne llevàs lo present acte, a
fi de quedar sempre salvo e il·lès lo dret que assisteix als senyors de dit estament militar y real,
essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y
Llorens March, verguers del consistori, per lo
senyor deputat ecclessiàstich, en veu dels demés
consistorials, los és estada feta la proposició següent:
«Il·lustríssim senyor.
Lo consistori, inseguint lo acertat consell que
vostra senyoria, fou servit donar-li als XI del corrent, encontinent de ésser estat disgregat vostra senyoria, delibera que los assessors y advocat
fiscal del General y present casa fessen relació en
escrits sobre los punts que sou servit vostra senyoria se consultassen, la qual relació en escrits
se dona per proposició a vostra senyoria. En vista del que estimarà lo consistori se digne vostra
senyoria lo afavorir son acertat parer, de modo
que ab ell reste lo consistori de // 688r // empenyat de la obligació de llurs càrrechs, que és lo
que únicament desitja, no sols en esta dependència sino y també en totas las demés que
se offeriran durant lo present trienni. Immediadament per mi, don Ramon de Cudina y Ferreras, secretari y scribà major del General y pre-

Pastor, assessor subrogatus. Roma, assessor subrogatus.»

sent casa, ab alta e intel·ligible veu, de orde del
consistori, és estada llegida la sobredita relació.
La qual de orde és assí cusida y signada de número CCCLXXIII y del tenor següent:

E la il·lustrísisma Divuytena, ohida la dita proposició, aconsella uniformament al consistori
que en tot quant lo dit vot conté matèria de justícia y punt de dret y judicial se seguesca y execute lo que haconsellan los dits assessors y advocat fiscal en dit vot y haconsellaran sobre la
subjecta matèria en lo judicial, y que en orde al
prohibit haconsella al consistori que fasse embaxada en scrits al senyor llochtinent general de
sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat, donant-li las gràcias de haver sa excel·lència admès de mans dels excel·lentíssims
senyors concellers la súplica deprecatòria y per
la causa de contrafaccióde Arnoldo de Yaguer,
sens precehir abilitació de aquella, expressant a
sa excel·lència lo consuelo que ha cabut al consistori del sobredit, per lo que interessa lo consistori en la manutenció de las generals constitucions, manifestant també a sa excel·lència lo
desconsuelo que ha tingut lo consistori de que
no hage merescut de que se dignàs sa excel·lència admètrer-li dita súplica deprecatòria, sens la
dita abilitació quant ab tantas veras en repetidas
ocasions per diferents medis extrajudicials a
hont havia solicitat y suplicat a sa excel·lència al
consistori.

«Als tres punts vostra senyoria consulta als infraescrits, ab deliberació dels dietaris, després de
vista aquesta, y premeditant-se segons ha permès la brevedat del temps, que vostra senyoria
encarregue los papers que en dita deliberació se
mencionen, y demés consernents a la proposta,
responent lo següent:
En quant al primer, que són de sentir deu proseguir-se per medi del síndich del General la
causa de contrafacció allí mencionada, y donarà
vostra excel·lència per dit effecte los ordes convenients en compliment de la obligació de son
càrrech.
Al segon, que són de sentir que en las causas de
contrafacció que se offeriran aver-se de introducir y citar en ellas al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general y ministres reals, en la
efectuació de las sitacions, no és fàcil resòldrer
lo faedor, menos que, en vista del que serà procehit a la introducció de cada una de ditas causas per lo Tribunal eo per altre dels conjúdices
de aquell a qui espectarà, segons forma de las
novas constitucions, podent variar // 688r //
molts casos en los quals no se necessita de effectuar semblant diligència, qual ha executat la
ciutat, no devent-se negar vostra excel·lència fidelíssima a executar tot quant convingue, per a
facilitar que sa excel·lència se digne admètrer las
suplicacions deprecatòrias per lo effecte de las
sitacions.

689v

Respecte, emperó, del ferrer, que segons lo tenor y conclusió de las representacions de14 y 25
de mars allí mencionadas no se’ls offereix reparo
en que se prosehesque al que convingue en la
subjecta matèria per la observància de las Generals constitucions, majorment quant en lo que
toca a la presentació del las deprecacions y situacions acerca del que le suplicava a sa magestat,
que Déu guarde, manàs admetre-las y observar
las constitucions, se experimenta que lo
excel·lentíssim senyor llochtinent general, alter
nos de sa magestat en lo present Principat, se
haja dignat admètrer la presentació de la suplicació deprecatòria en lo fet de Arnoldo de Yager despedida, sens haver precehit ni tampoch
significat que fos menester procehís la habilitació que avia motivat la disputa.
No offerint-se per ara als infraescrits altra cosa
en dret que prevenir a vostra senyoria fidelíssima sobre la matèria proposada. Barcelona y
// 689r // maig als 12 de MDCCIII. De Gallart y
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias lo magnífich
Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de
com, havent-se conferit de orde de sas senyorias
il·lustríssimas ab lo excel·lentíssim senyor comte
de Palma, llochtinent y capità general, entre las
dotse y la una del migdia del dia de ahir, a fi y
effecte de saber ab tota individuació, de boca de
sa excel·lència, si lo despaig del dret de la nova
ampra era arribat en mas de sa excel·lència, axí
com tenia notícias lo consistori que ja sa
excel·lència lo tenia. Respongué sa excel·lència
que tenia serta notícia de son despaix, però que
certament no sabia se era arribat, per no haver
pogut mirar los papers per sa indisposició, que
havia tres o quatre dies que estava desganat
però que era com si·l tingués.
Així mateix, fa relació de com lo mateix dia, entre las sinch y sis horas de la tarda, en companyia
del egregi don Miquel de Clariana, compta de
Muntar, se conferí ab lo dit senyor comta de
Palma, a fi y effecte de presentar-li una súplicació, instant tant lo dit compte com ell, dit síndich, en la qual se demana a sa excel·lència sia
servit manar fer clòurer lo pas del pont té fabricat en lo riu de Llobregat, des del congost fins
passada la roca // 690r // de broch ab portas a un
cap y altre de aquell de la millor manera convin-
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ga per a impedir lo passatge de dit pont y per dit
effecte sien despatxadas encontinent las lletras
executorials segons sèrie y thenor de la sentència de greuges proferida en favor de dit egregi
compte, com llargament apar de dita súplica
que·s troba cusida en lo present dietari signada
de lletra A.
Al què respongué sa excel·lència que lo mandaria ver.
Axí mateix, fa relació de com lo dia present, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas, a la matinada se era conferit ab lo secretari de dit senyor
compte de Palma per a saber si sa excel·lència li
havia donat orde de remètrer al consistori lo
despaig e o papers fahent per lo dret de la Nova
Ampra junt ab un bitllet al noble don Joan de
Colomer, del Concell de sa magestat y son fiscal
patrimonial, per a què de sas mans pròprias lo
entregàs al consistori. Y antes de entregar-lo fer
fer la obligació al dit consistori en nom de sa
magestat de pagar tots anys las dotze mília lliuras al llochtinent general de sa magestat y las
quatre mília lliuras al regent del Suprem de Aragó de capa y espasa, y que quant antes se executaria.
En aquest mateix dia los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat militar y ohidor real, havent obtinguda hora per medi del síndich del
General y present casa, de part del il·lustre y fidelíssim consistori a las sinch horas de la tarde y
inseguint dit consistori lo concell donat lo dia
present per la il·lustríssima Divuytena, han
aportat a sa excel·lència lo excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent de sa magestat en aquest Principat, anant ab un cotxe de
dos mulas y lo síndich a la portalera, sens vergués ni acompanyament, una embaxada en escrits. Y, axí mateix, de paraula li han representat
que en consideració que sa excel·lència era estat
servit liurar al síndich del General lo dia de ahir,
havent-li dit tenia certa notícia del real despaig
per la entrega del General del dret de la Nova
Ampra, vulgarment dit de guerra. Emperò, que
certament no sabia si //690v // era arribat per no
haver pogut mirar-o per rahó de sa indisposició.
Emperò, que era com si·l tingués y que lo dia
present lo secretari havia referit a dit síndich que
tenia orde de remètrer dit despaig junt ab un
bitllet a don Joan de Colomer, del Concell de sa
magestat y son advocat fiscal patrimonial, per a
què de sas mans pròprias lo entregués al consistori. Y que antes de fer-o, fes fer al consistori la
obligació que disposa lo capítol de cort y que
quant antes se executaria, no podia lo consistori
deixar de suplicar ab totas veras a sa excel·lència
fos servit a favorir ab dit real despaig per a què
pogués gosar quant antes de la real munificièn350

cia de sa magestat, Déu lo guarde, lo real favor
que és estat servit dispensar-li ab lo sobredit capítol de cort, de la qual real gràcia quedarian
benefiansats moltes viudes, povills, religiosos y
causas pias. A tot lo què per sa excel·lència és estat servit respòndrer, és a saber, en quant a la
embaixada en escrits que podia assegurar-se lo
consistori que sempre lo encontraria molt affectuós, propensionat y disposat en tot allò en què
pogués concòrrer que fos de la major satisfacció
del consistori en correspondència de las finas attencions que de ell sempre havia experimentat,
desitjant tenir moltas ocasons que acreditassen
lo gran agahiment que li tenia merescut; y en
quant al segon punt, que encara que tenia el
real despaig per a retornar al General de Cathalunya lo dit dret de Nova Ampra e o bé lo marquès del Palàcio, secretari del Consell Suprem
de Aragó, li escrivia ho executàs, emperò que se
li ordenàs que fes la entrega de dit dret ab los
requisits y circumstàncias y modo ab què la·y
havia previngut, no sabent quals sien los dits requisits ni tenir memòria que de ningun d’ells
estiga avisat, de forma que ni un paper que ell
havia enviat a Madrid que li havia donat la mateixaa // 691r // Deputació aquell no havia rebut
ni se li havia remès, axí que faltant-li lo sobredit
no podia passar en manera alguna a fer dita entrega, sinó que primerament escrigués ell a Madrid, lo avissassen quins eran los requisits ab
què la havia de fer y que quant antes lograria la
ocasió de escriurer a Madrid, segons ne han feta
relació lo il·lustríssim y fidelíssim consistori tornats que són estats dits senyors deputat militar y
oÿdor real, relació y me han ordenat sas senyorias cusís dita embaxada en escrits, la qual és assí
cusida y signada de número CCCLXXIIII.
Dilluns, a XIIII de maig MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat militar en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori per haver pres una purga.
Dimars, a XV de maig MDCCIII. En aquest dia no
ha acistit ni intervingut en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar per haver pres purga lo die
de ahir.
En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
és vingut en la present casa de la Deputació lo
molt il·lustre senyor don Joseph Rull, regent
del Consell Supremo de Aragó, per lo present
principat de Cathalunya, ha despedir-se de sas
senyorias il·lustríssimas. Y és estat cumplimentat
del mateix modo y forma que és de vèurer en lo
present dietari als XXI de nohembre MDCCI.
a. a continuació una procura i una embaixada transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1566.

Dimecres, a XVI de maig MDCCIII. // 691v // En
aquest die, consituhit personalment en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de
Barcelona y síndich del General, ha fet relació a
sa senyoria il·lustríssima de com havent lo die de
ahir entre las dotse y la una posat en mans de
Joan Francesch Verneda, notari públic de Barcelona y scrivà de la causa de contrafacció de
Hornoldo de Yager, ciutedà honrat de Barcelona, una súplica, ab la qual se reproduheix la súplica deprecatòria que fou presentada a sa excel·lència y, axí mateix, també la notificació fou
presentada al noble don Miquel de Calderó, del
Consell de sa magestat y son regent la Real
Cancelleria, juntament ab lo procés informatiu,
demanant ab dita súplica la primera dilació dit
Verneda lo havia noticiat ab un nudacillo la nit
del mateix die, sí y conforme en ell se té, lo qual
han ordenat a mi secretari y scrivà major del General sas senyorias il·lustríssimas lo cusís en lo
present dietari, lo qual és assí cusit y signat de
número CCCLXXV.
En aquest mateix die, per quant lo doctor Jaume Cortada, don Joseph Anthoni Valls y Pendutxo, lo doctor Jaume Burgués, per lo estament eclesiàstich, lo doctor misser Anthonino
de Puig, per lo estament militar, y Joseph Escola per lo estament real, los quals foren extrets
per la Novena que disposa lo capítol XVI de las
últimas corts per a la provisió de ficador de cavalls als XXVI de abril pròxim pas-a//692r// sat inseguint sas senyorias il·lustríssimas lo vot que·s
troba cusit y continuat en lo present dietari als
dos de dit mes de abril, la major part de aquells
han escrit a sas senyorias il·lustríssimas fossen
servits extràurer altres en son lloch y que los altres no han comparegut dins deu dies, conforme se’ls havia scrit y que, segons relació feta lo
die present en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori per Llorens March, altre dels verguers de
aquell, ha constat que mossèn Terré y Granollachs no podia acistir en dita Novena de mesos
per rahó de sa indisposició. Y que axís estimaria
fossen servits extràurer altre en son lloch, segon
ha referit li havia dit dit mossèn Joseph de Terré
y Granollachs lo die present. Per ço, en presència del il·lustríssim y fidelíssim concistori y de las
altres bolsas de cuyro ab las bolas de fusta, sí y
conforme és estat aconsellat ab lo dit vot que·s
troba, com és dit, cusit y continuat en lo present
dietari, en jornada de dos de abril del corrent
any, se ha passat ha fer extracció de tres eclesiàstichs, dos militars y un real, per dita Novena, y
en lloch dels referits ý són estat extrets los següents:
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1566.
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Eclesiàstichs, lo doctor Narcís Burgués, canonge de Gerona, a qui se ha posatua la excepció
per lo procurador fiscal obiit, fra don Francisco
de Ferrer, abest, lo doctor Onofre Dalfau, abest,
// 692v // don Daniel Sayol, obiit, lo canonge
Pere Oliver, fra don Feliciano de Sayol, lo doctor Pau Llinàs. De socós, lo doctor Rafel de
Pinyana y Galvany, arcabisbe de Tarragona,
abest, bisbe de Barcelona, bisbe de Gerona,
abest, don Joseph Masdovellas y Çalbà.
Militars, mossèn Ignasi de Corts y Llanos,
mossèn Carlos Fivaller, abest, mossèn Joseph
Nuri de Lana y de Canser. De socós, mossèn
Joan de Boxadós y Soler, abest, mossèn Lluís de
Valencià, mossèn Nicolau de Pòrtula y Bellver,
mossèn Joan de Olmera y Raset.
Reals, lo doctor misser Jacintho Dou. De socós,
mossèn Miquel, fill de Simon Miquel, mossèn
Joseph Casarins, mossèn Joseph Comta, vacat,
mossèn Jaume Texidor, // 693r // mossèn Ignasi
Gaubert, mercader, abest, mossèn Lluís Fuster,
abest, lo doctor misser Anthon Comerma, abest,
mossèn Joan Romaguera, abest, mossèn Francisco Serpa y Guitart, vacat, misser Onofre
Monsalvo.
Divendres, a XVIII de maig MDCCIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias il·lustríssimas, lo magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y
síndich del General, ha fet relació a sas senyorias
il·lustríssimas de com havent-se conferit de orde
de sas senyorias il·lustríssimas ab lo excel·lentíssim senyor comta de Palma, llochtinent y capità
general en lo present Principat, a fi y effecte de
saber de sa excel·lència si havia despedits los
executorials demanats lo die dotse del present y
corrent mes a sa excel·lència ab súplica per dit
síndich y egregi compte de Munter, presentada
a effecte de què manàs tancar ab portas un cap y
altre lo pont fabricat en lo riu de Llobregat serca la Barca de Sant Andreu, en virtut de sentència en favor de dit comta proferida per lo il·lustríssim Tribunal de Greuges. Al què sa
excel·lència ha respost que havia ordenat al reverent canseller administràs y atengués a la
//693v // justícia de dit comte, y que per si sa excel·lència no podia obrar com a llochtinent general de sa magestat cosa.
En aquest mateix dia ha fet relació lo dit síndich
de com, havent-se conferit de orde de sas senyorias il·lustríssimas, entre las dos y las tres de
la tarda, ab lo noble don Joan de Colomer, a fi y
effecte de saber de dit senyor si sa excel·lència li
havia remès lo despaig pertañent al dret de la
Nova Ampra y, si·l tenia, se servís quant antes
entregar-lo a sas senyorias il·lustríssimas per lo
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molt que importava tenir-lo lo il·lustríssim concistori. Al què ha respost que sa excel·lència no
li ha fet entregar tal despaig y menos li·n ha parlat cosa y, per consegüent, que no·y sab res, que
ha tenir-lo hauria posat encontinent lo orde de
sa excel·lència.

694v

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una súplica
presentada a sas senyorias il·lustríssimas per lo
doctor en drets Gerònim Sellerés com a procurador de don Faustino de Miravall, com de sa
procura en poder de Pere Maridà, notari públich
de Tortosa, als vuyt de abril de MDCCIII, demanant ab ella que sas senyorias il·lustríssimas sien
servits manar registrar-li lo privilegi real de deputat local de Tortosa a son favor despedit, com
més llargament és de vèurer de ditas súplicaa
// 694r // y procura que són assí cusidas y signadas de números CCCLXXVI y CCCLXXVII.
Dissapta, a XIX de maig MDCCIII. En aquest die
ha prestat lo jurament lo noble don Bonaventura de Tristany, Bofill y Benach, del Consell de sa
magestat, en altra dels conjúdices de dit il·lustríssim Tribunal de Contrafactions, per part de
sa magestat, que Déu guarde, estantb assentats y
cubert lo escrivà de manament, qui ere lo doctor misser Ramon Pellicer, y lo secretari y scrivà
major del General en la forma stilada, avent-se
rebut lo acte per tots dos simul stipulans y insolidum en la forma següent:
«Die sabbatis XIX mensis may MDCCIII, Barchinonae. Illustrissimus dominus don Bonaventura de
Tristany, de Concilio suae regiae majestatis, nominatus per dictam suam regiam majestatem in
judicem contrafactionum ob impedimentum
illustrissimi don Michaellis de Caldero, regentis
Regiam Cancellariam, et ob ausentiam nobilis
Petri de Amigant, regii consiliaris pro intersedendo et movendo in causa contrafacionis, qua
reperit in...ata pro parte sindici Generalis Cathaloniae in facto Ornaldi de Yager, civis honorati Barchinone, juret ad Dominum Deum et ejus
sancta quatuor Evangelia super misale quod
dictus illustrissimus dominus don Michael de
Caldero, regens Regiam Cancellariam, apertam
tenet de bene et legaliter se habendo servanda disposita in nova constitutione «De observansia», et
caetera, ad eam consernentibus, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Antonius Baga, regius virgarius, et Isidrus Garriga, theologiae studens.»
a. a continuació una súplica i una procura transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1566-1567.
b. estant assentats ... insolidum interliniat al marge esquerre
del foli.
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Dilluns, a XXI de maig MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni asistit en consistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat ecclesiàstich.
Dimars, a XXII de maig MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de
sas senyorias il·lustríssimas, lo magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutadà honrrat de Barcelona
y síndich del General, ha fet relació a sas senyorias il·lustríssimas de com lo dia de ahir, entre las dos y las tres horas de la tarda, se conferí de orde de sas senyorias il·lustríssimas ab lo
molt reverend don Emanuel de Sanjust y
Pagès, del Consell de sa magestat y son canseller en lo present Principat, a effecte de soliitarli los executorials del greuge del egregi compte
de Munter, acerca de tancar ab portas lo pont
que·s troba fabricat cerca la Barca de Sant Andreu en lo riu Llobregat, per a què ningú puga
passar per ell, per ocasió que avent recorregut
a sa excel·lència lo dia 12 del corrent per lo
mateix assumpte y sa excel·lència fou servit
remètrer dita súplica y demés papers a dit senyor canseller, per a què administràs justícia a
las pars. A què ha // 695r // respost dit senyor
canseller que avia ajuntat las salas per esta dependènsia y ja avien pres resolució sobre ella, y
que sols faltava la firma de aquells senyors,
y que dins un o dos dias entregarien la consulta de sa excel·lència lo senyor compte de Palma.
En aqueix mateix dia à fet resolució dit síndich
de com avent-se conferit entre las quatre y las
sinch de la tarda del mateix dia de ahir ab lo excel·lentíssim senyor compte de Palma, a effecte
de solicitar a dit excel·lentíssim senyor lo real
despaig del dret de la Nova Ampra, per a què sa
excel·lència fos servit remètrer aquell al fidelíssim consistori, attès se sabia que sa excel·lència
lo tenia. Al què dit excel·lentíssim senyor li respongué que lo disapte pasat avia partisipat a la
cort de sa magestat alguns reparos que se eren
sucitats per la precaució de la obligasió que lo
consistori avia de fen.... sa magestat lo dia de la
entrega de aquell, però que no era matèria alguna que tocàs a la dependènsia de dit real despaig, si sols a la precausió y modo de la formasió
del contracte y que creye que dins breus dies
tendria resposta y llavors ó partisiparie a sa senyoria il·lustríssima.
En aquest mateix dia no ha entrevingut ni assistit en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat ecclesiàstich.
Dimecres, a XXIII de maig MDCCIII. En aquest
dia no ha entrevingut ni assistit en lo il·lustrís-

sim y fidelíssim consistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat ecclesiàstich.
695v

En aquest dia Hipòlit Juñén, mestre courer, de
la present ciutat, anomenat per los il·lustríssims
y fidelíssims senyors ohidors de comptes del General y present casa y magnífich rational per a
visurar un compte donat per Joseph Ginestar,
courer de la present casa, la oblata del qual és als
XVI del corrent, y Joseph Rodrigues, també
courer, de la present ciutat, anomenat per dit
Ginestar per a visurar dit compte de part sua,
han jurat en mà y poder de mi don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General, en la forma acostumada de haver-se bé
y llealment en la visura de dit compte.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas, lo doctor Joan Castany,
subdiaca, ha jurat a nostre Senyor Déu y a sos
quatre sants Evangelis, per ell corporalment tocats, en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas
que com a obtenint, com assereix, lo benefici segon sots invocació de sant Salvador, en la iglésia
de Sant Joan de Jerusalem de la present ciutat
fundat, havent fet las possibles y degudas diligèncias per a vèurer si trobaria lo acte de la original
creació de ahont devalla aquella part de censal de
preu cent trenta lliuras, la pencióa // 696r // del
qual tots anys venia a terme al primer del mes de
octubre. Y rebia dit benefici sobra las rendas de la
Generalitat, la qual part de censal fou extret en la
extracció de censals feta al primer de juliol
MDCLXXXIII no li és estat possible trobar aquell.

magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat
de Barcelona y síndich del General, ha fet relació a sas senyorias il·lustríssimas de com se era
conferit, de orde de sas senyorias il·lustríssimas,
ab Joan Francesch Verneda, notari públich de
Barcelona y scrivà de la causa de contrafacció de
//696v // Hornoldo de Yager per a solicitar la revisió se tenia de fer per lo il·lustríssim Tribunal
de Contrafaccions, consedint-se la dilació comuna a las parts en dita causa. Al què respongué
que no obstant que casi cada dia se ajunta dit
il·lustríssim tribunal, fins lo die present encara
no havian concedit dita dilació y que concedida
aquella, le·y participaria.
Divendres, a XXV de maig MDCCIII. En aquest
dia no ha vingut ni acistit ena lo il·lustríssim y fidelíssim concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per endemà de purga.
Dissapta, a XXVI de maig MDCCIII. En aquest dia
no han vingut ni acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori los il·lustríssims y fidelíssims
senyors deputats eclesiàstich y militar.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas, lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General, ha fet relació de com havent-se
conferit de orde de sas senyorias il·lustríssimas
ab lo excel·lentíssim senyor comta de Palma,
llochtinent general de sa magestat en lo present
Principat, en compañia del egregi comte de
Muntar, a fi y effecte de saber de sa excel·lència
si la consulta que la Real Audiència li havia fet la
tenia sa excel·lència segons lo que lo molt reverent canseller havia dit al dit síndich en dies passats que ja estava feta // 697r // y que sols faltava
lo firmar aquella los señors de la Real Audiència
y que luego la posaria en mà de sa excel·lència
que és aserca los executorials que dit egregi
compte y síndich ínstan a sa excel·lència acerca
de la sentència de greugues feta en favor de dit
egregi compta de haver de tancar ab portas a un
cop y altre lo pont fabricat en lo riu de Llobregat
serca la Barca de Sant Andreu. Al què respongué
sa excel·lència que ja se li havia entregat dita
consulta y havia firmada aquella entregant-la a
son secretari y, encontinent, dit egregi compte y
dit síndich se conferiren ab dit secretari per a
vèurer si tenia dita consulta. Al què respongué
dit secretari que aluego havia remesa aquella al
senyor canseller y axí dit síndich, entre las sis y
las set de la mateixa tarda, se conferí ab dit senyor canseller per a saber de sa senyoria la resolució de dita consulta. Al què dit senyor canse-

a. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1567.

a. en lo ... purga interliniat al marge esquerre.

En aquest mateix die sas senyorias il·lustríssimas
han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís en lo present dietari
una certificatòria autèntica, de la qual consta de
com las obras necessàrias fetas en las casas del
General de la ciutat de Tarragona per Joan Vilar, mestre de casas, Anastasi Boxó, fuster, y
Pere Pau Serrahima, serraller, de dita ciutat de
Tarragona, estan ben acabadas conforme lo
thenor de las tabbas ab las quals se feren y lliuraren ditas obras als sobredits, com de dita certificatòria és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número CCCLXXVIII.
Dijous, a XXIIII de maig MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich per haver pres purga.
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ller respongué que la Real Audiència havia resolt
no tocar-li la incumbència de dit negoci, si sols a
la Batllia General y que lo no poder-se inmiscuhir dita Real Audiència en dit negoci és en virtut de una real pragmàtica feta per lo sereníssim
senyor rey don Phelip quart, de gloriosa memòria.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas,
lo doctor en medicina Francisco Fontllonga,
mitgensant jurament, ha fet relació a sas senyorias il·lustríssimas de com la malaltia de Joseph
Raffart, credenser del General, continua, de
conformitat que li ha impedit y impedeix la personal servitut y exercici de dit son offici y conforme la antecedent relació.
697v

Dimecres, a XXX de maig MDCCIII. En aquest dia
és baxat a las casas del General y Bolla de la present ciutat lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
ohidor militar junt ab mi secretari y scrivà major
del General, y magnífich racional, y se ha conferit en lo aposento ahont fa sa residència lo receptor dels fraus a effecte de continuar lo inventari los fraus apresos en lo present mes y se han
trobat los infrascrits y següents: als II, aprehenció feta en casa monsiur Ballaró, de nació francesa, que la té en lo carrer de la Mercè, primo,
sinch caballeras de cabell negra; ítem, XV madaxes de pel de cabra. De denunciació feta en la
present casa de la Deputació, als XIV, aprehenció
feta a Manuel Sala, habitant en lo lloch de la
Bastida, en Rosselló, en companyia de altres en
Sant Andreu de Palomar de un cavall, de una
mula y un matxo.
Dijous, a XXXI de maig MDCCIII. En aquest dia
immediadament de haver tocat tres quarts per
// 698r // las sinch horas de la matinada Isidro
Famadas y Morell, notari públich de Barcelona,
lo dia que se li féu la procura scrivent procurador junt ab altres y a sola de Joseph Rafart, tintorer de panyos de llana, ciutadà de Barcelona,
com a obtenint lo offici de credenser del General del present Principat de la taula de la present
ciutat de Barcelona y sa col·lecta, consta de la
procura ab acte rebut en poder de Isidro Famadas, notari públich de Barcelona, als XV de octubre MDCXCVII, laa qual procura és assí cusida y
signada de número CCCLXXIX, en dit nom
constituhit personalment devant y en presència
del il·lustríssim y fidelíssim senyor doctor Pere
Màrtir Serdà, ohidor real, trobat en un quarto
de la casa del Palau Reial de la present ciutat, a
hont habita, à renunciat en mà y poder de sa senyoria il·lustríssima y a favor y en cap de Fran-

a. la ... CCCLXXIX, intercalat al marge esquerre.
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cesc Vilar, negociant, de la present ciutat, lo dit
offici de credenser del General per ser dit offici
altre dels antichs y que·s poden alienar, suplicant a sa il·lustríssima ésser-li admesa dita renunciació. E sa il·lustríssima ha admesa aquella,
si et in quantum per capítols y actes de cort li és
lícit y permès, y ab què en lo present dietari als II
de janer del corrent any consta que dit offici de
credenser del General és dels verdaderament
vendibles, essent presents per testimonis Pere
Gausachs, pagès, y Joseph Oliu, assaunador, y
tots dos de la present ciutat.
Successivament dit Isidoro Famadas y Morell,
en dit nom consituhit personalment, antes de
tocar las sinch horas de la matinada devant y en
prsència del il·lustre y fidelíssim senyor Anthon
de Albertí, donzell, deputat militar, trobat en la
casa de sa pròpria habitació, situada cerca la clavaguera de Junqueras de la present ciutat, ha renunciat lo dit offici de credenser del General a
favor y en cap de Francesch Vilar, negociant,
present. Y sa senyoria il·lustríssima ha admès a// 698v //quella, sí y conforme està dit per lo senyor ohidor real, presents per testimonis los sobredits Pere Gausachs y Joseph Oliu.
Inmediadament y al punt de las sinch horas de
la matinada, dit Isidoro Famadas y Morell, en
dit nom constituhit personalment devant y en
presència del il·lustríssim y fidelíssim senyor fra
Rafael de Padellàs y Casamitjana, paborde de
Palau del imperial monestir de Sant Culgat del
Vallès, de la orde de sant Benet, y ohidor ecclesiàstich, trobat en la casa de sa pròpria habitació, que la té en la present ciutat en lo carrer de
Sant Pere més Baix, à renunciat de dit offici de
credenser del General a favor y en cap de dit
Francesch Vilar, negociant, present. Y sa senyoria il·lustríssima ha admès aquella en la matexa
conformitat que·u ha fet lo dit senyor ohidor
real, presents per testimonis los sobredits Pere
Gausachs y Joseph Oliu.
Y, finalment, consecutivament y bon rato antes
de tocar un quart de las sis horas de la matinada,
dit Isidoro Famadas y Morell, en dit nom constituhit personalment devant y en presència del
il·lustríssim y fidelíssim Anthon de Moxiu y Ginabreda, donzell, ohidor militar, trobat en la
casa de sa pròpria habitació, situada en la present ciutat en dit carrer de Sant Pere més Baix,
ha renunciat lo dit offici de credenser del General a favor y en cap de dit Francesch Vilar, negociant, present. Y sa senyoria il·lustríssima ha admesa dita renunciació, sí y conforme ho ha fet
dit senyor ohidor real, essent presents per testimonis los sobradits Pere Gausachs y Joseph
Oliu.

E, imediadament, fetas totas las sobreditas cosas
y un poch antes de tocar un quart de las sis horas de la matinada, jo don Ramon de Cudina y
Ferreras, secretari y scrivà major dela // 699r //
General y present casa, me so conferit en la casa
de la pròpria abitació del dit Joseph Raffart, scituada en la present ciutat, en lo carrer d’en Oliver, y en un aposiento de dita casa he trobat en
un llit al dit Joseph Raffart, lo qual per la gràcia
de Déu he vist gosar de vitals esperits. He parlat
ab ell y lo he ohit parlar, essent-i presents per
testimonis Pere Gausacs y Joseph Oliu, y han affirmat conèixer a dit Joseph Raffart.
En aquest mateix dia Hipòlit Juñent y Joseph
Rodrigues, courers, de la present ciutat, han entregat a mi secretari y scrivà major del General
una relació en scrits per ells feta mitgensant jurament, lo qual prestaren en la forma acostumada als vint-y-tres del corrent, com és de vèurer
en lo present dietari sobre un compte donat per
Joseph Ginestar, mestre courer de la present
casa, la oblata del qual fou feta als XVI del present y corrent mes de miag. La qual relació és
assí cusida y signada de número CCCLXXX.
Divendres, al primer de juny MDCCIII. En
aquest dia lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat y síndich del General, constituhit personalment en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas, ha
fet relació de com lo dia XXX de maig pròxim
passat, entre las dos y las tres de la tarda, ab
compañia del doctor misser Ramon Palliser y
Vidal, escrivà de manament, se era conferit ab lo
reverent senyor don Miquel de Calderó, regent
la Real Cansellaria, president del il·lustríssim
Tribunal de Contrafaccions, a fi y effecte de què
li fes tocar la oblata per dit // 699v // escrivà de
manament a una súplica que li fou presentada
per dit síndich y provehí los cartells citatoris que
en ella se demanavan y a serca la contrafacció
noviter se insta per dit síndich asserca los dos
decrets que foren presentats en dies passats, lo
un al molt il·lustre y fidelíssim senyor don Feliciano de Cordellas, protector del bras militar, y
com a tal altre dels indivíduos del il·lustríssim
Tribunal de Contrafaccions, en lo qual se li ordenava cassàs, anul·làs y revocàs las dos provisions que los dies XIIII nohembre y sis de desembre havia provehit en la causa de
contrafacció de Hornoldo de Yager, en pena de
dos mil lliuras; y lo altre als excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, en lo qual
també se’ls manava no introvassen cosa alguna
acerca de heixa dependència. Al què respongué
dit senyor regent que ell no podia tenir intera. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1568.
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venció en heixa contrafacció per ser dependent
de la contrafacció del decret presentat a Hornoldo de Yager, per haver firmat ell dit despaig
y que axís acudís al senyor don Narcís de Anglasell com a antiquor que era en dit il·lustríssim
Tribunal de Contrafaccions, qui hi donaria providència.
Axí mateix, fa relació de com avent-se conferit
lo die XXXI del mateix mes de maig en compañia
del dit escrivà de manament ab dit senyor don
Narcís de Anglasell per lo sobredit effecte de
provehir-li dita suplicació, li respongué que li
aparexia que lo senyor regent podia thenir interessència en dita contrafacció. Però que a la tarda se tenian de ajuntar en dit // 700r // il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions y que axís ell dit
síndich se trobàs en dit tribunal ab los papers, y
allí se escutiria la matèria ab dit senyor regent
per lo effegte refferit.
Axí mateix, fa relació de com havent sabut que
lo dit Tribunal se era ajuntat a las deu horas de
la mateixa matinada, dit síndich s’i conferí fent
entrar un recado ab dit senyor don Narcís per a
què, si gustava, li entraria los papers de dita
contrafacció. Al què li féu dir que en aquella
junta no s’i trobava lo senyor regent, per ocasió
de haver-se sengrat y que per consegüent no·s
podia parlar sobra eixa dependència.
Dissapta, a II de juny MDCCIII. En aquest die,
havent-se primer obtinguda hora per medi del
síndich del General, los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors reals de part del
il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas a las dotse horas del migdia
han anat ab embaxada al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general del presnet Principat, anant sas senyorias il·lustríssimas ab cotxe
de dosmulas ab dit síndich del General a la portalera y sens verguers, per a saber de sa
excel·lència quina notícia tenia de Madrid acerca lo retorn del dret de la Nova Ampra a la present casa, per lo que ja li havia fet embaxada a sa
excel·lència als XIII de maig passat. Y los ha respost sa excel·lència enseñant-los una carta del
il·lustre marquès de Palàcio, secretari del Consell Supremo de Aragó, ab què lo avisa de com
per lo primer correu lo noticiarà dels requisits
ab què se ha de fer la entrega del dit dret de la
Nova Ampra, conforme ne han fet relació a sas
senyorias il·lustríssimas, tornats que són es// 700v //tats en concistori.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una declaració de dupta feta sobre si poden fer devant de
sas senyorias il·lustríssimas denunciacions dels
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fraus se aprenen en la col·lecta de Barcelona o
en altres col·lectas directament, com més llargament és de vèurer de aquella, qu·és assí cusida y
signada de número CCCLXXXI.
Dilluns, a IIII de juny MDCCIII. En aquest dia, a
las onse horas del matí, havent-se obtinguda
hora per medi de un verguer, los senyors Salvador Massanés de Ribera, ciutadà honrat de Barcelona, y Joan Ponsich y de Monju, donsell, de
part de la excel·lentíssima ciutat, han aportat de
part de sas senyorias il·lustríssimas, absent lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar,
una embaxada ab lo qual los és estat participar a
sas senyorias il·lustríssimas de com ab real despaig en deguda forma de Real Cansellaria del
present principat despedit als dotse de maig
pròxim passat per lo excel·lentíssim senyor
compta de Palma, llochtinent de sa magestat,
que Déu guarde, heraa // 701r // estat manat als
consellers suspenguessen la posició y provisió
de las chàtedras de Philosofia de la Universitat
Literària fins a tenir nou orde de sa magestat o
sua per las causas y rahons en dit despaig llargamén expresadas, còpia del qual real despaig posavan en una de sas senyorias il·lustríssimas y
que considerant y entenent de que ab dit real
despaig se violava y contrafeya al disposat per las
generals constitucions, privilegis concedits a
dita excel·lent ciutat y altres drets de la pàtria
que per ço estimaria lo consistori de dits consellers fosen servits sas senyorias il·lustríssimas axir
al reparo de dita contrefacsió que, a més de que
ne farian molt especial aprècio, se devian
promètrer del gran zel que residia en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias
il·lustríssimas en procurar la més veril observànsia de ditas generals constitucions y privilegis y
demés drets de la pàtria. Al què per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori, és a saber, per lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat ecclesiàstich en veus de sos companys, és estat respost
que podien ben assegurar-se los excel·lentíssims
senyors consellers de la present ciutat que per la
part lo consistori incessantment invigilava per a
la més segura stabilitat de las generals constitucions, privilegis de la present ciutat, capítols y
actes de cort y demés drets de la pàtria y que,
particularment, en esta pretesa contrafactió
procurarian esmerar-se ab tot cuydado per contenir en si la recomendasió de la excel·lentíssima
ciutat y que aixís, sens pèrdrer temps, consultarian ab lo noble y magnífich senyor assessor y
advocat fiscal del // 701v // General, los quals senyors embayxadors són estats complimentats
per differens officials de la present casa, és a·ssaber, al venir rebent-los al cap de la escala y
a. a continuació declaració transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
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acompanyan-los fins a la porta de la sala antecedent al del consistori, y al tornar-se’n des de
dita porta fins al dit cap de la escala, y avent estats assentat ab dos cadiras de vaqueta de
moscòvia a mà dreta del docer. Y, després, a mi
don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major de dit General, és estat ordenat cusís en lo present dietari la sobredita còpia de dit
real despaig, la qual és así cusida y signada de
número CCCLXXXII.
En aquest mateix dia no ha vingut ni ha entrevingut en lo il·lustríssimo y fidelíssimo consistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat militar per trobar-se un poch indispost.
En aquest mateix dia, de orde de sas senyorias
il·lustríssimas, per los verguers de la present casa
és estada convidada la il·lustríssima Novena de
personas dels tres stamens, ecclesiàstich, miltar
y real, extretas de las bossas de diputats y oïdors
per a la provisió de picador de cavalls del present Principat, per mort de don Pedro Pupio,
últim obtentor de aquell, per a las quatre oras
de la tarda y són estadas extretas ditas nou personas que així se referiran, conforme és de vèurer en lo llibre de Deliberacions del present y
corrent trienni, als dos de abril del corrent any,
y en lo dietari corrent als dos y vint-y-sisa
//702r // de dit mes de abril y setse de maig pròxim passat, y són los següents:
Per lo estament ecclesiàstich, los senyors doctor
Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde
y canonge de la santa iglésia de Tortosa; lo doctor Pau Llinàs, canonge de la santa iglésia de
Urgell; fra don Feliciano de Sayol y Quartaroni,
de la sagrada orde de sant Joan.
Per lo estament militar, los senyors don Lluhís
de València, don Ignasi de Cors y Llanos, don
Hugo de Santjoan y Planella.
Per lo estament real, los senyors doctor misser
Jacintho Dou, ciutadà honrat de Barcelona,
mossèn Fèlix Ferrer, lo doctor misser Felip Pérez.
Al voler-se assentar ab cadiras de vaqueta de
moscòvia a modo de mitja circumferència y rodona a la mà dreta del dosser en la forma estilada, los senyors del estament militar y real han
requirit a mi don Ramon de Codina y Ferreras,
scrivà major del General, llevàs acte de com se
salvaven lo dret que pretenen tenir indubitat de
haver de sèurer interpoladament ab los senyors
del estament ecclesiàstich, volent que dit dret
a. a continuació còpia de real despaig transcrita a l’Apèndix
1, pàg. 1569.

nir vot consultiu en dita elecció, no emperò decisiu, majorment quant las Novenas de la present casa sols tenian vot consultiu. Emperò, que
podria consultar-se esta dependència ab los noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General per exir de tots dubtes y reparos. E la
dita il·lustríssima Novena, unànimes y conformes, ha dit que si lo il·lustríssim y fidelíssim
consistori volia consultar // 703v // lo referit, bé
podria, emperò que en quant a la Novena no
se’ls offeria ningun reparo ni dificultat de que
en dita nova elecció devian tenir vot decisiu.

los resta salvo e il·lès y que la present protesta la
volen tenir per repetida en tots los actes que·s
juntarà //702v // la present Novena, y axí mateix
lo dit senyor fra don Feliciano de Sayol, comanador de la sagrada orde de sant Joan, ha requirit a mi secretari y scrivà major del General
llevàs axí mateix acte de com per sèurer després
de los senyors doctors Rafel de Pinyana y Galvany y Pau Llinàs, com a capitulars en lo present
acte ni en los demés que se juntarà la present
Novena, no entenia ni volia perjudicar a la dita
sagrada religió de sant Joan de Hyerosalem respecte del bon dret li assisteix als comanadors de
dita orde en dèurer precehir als capitulars de las
iglésias cathedrals, protestant y per lo present
acte ni altres que subseguescan mentres se juntarà la present Novena no puga ésser may tret
en conseqüència lo present exemplar, antes bé
entén y vol que dit dret quede sempre salvo e
il·lès a dita sagrada orde de sant Joan, essent
presents per testimonis a tot lo sobredit Jacinto
Morató y Joseph Pelegrí, verguers del il·lustríssim y fidelíssim consistori. Y, immediadament,
de ditas protestas a la il·lustríssima Novena de
paraula és estat proposat lo següent per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor don Pedro Pupio,
anomenat per la última cort general y provehit
per est consistori en picador de cavalls del present Principat, fou posat en pocessió del exercici de dit offici, és mort y per consegüent, vacant
aquell y com segons lo disposat en lo capítol
XVI de las últimas corts, havent-se de fer nova
elecció, com se deu fer en lo present cas dega
//703r // ser per lo consistori ab una Novena extreta en sort de las bolsas de deputats y ohidors.
Per ço, noticie a vostra senyoria il·lustríssima de
haver sortejat de ditas bolsas per lo effecte sobredit, com és de vèurer en lo present dietari als
XXVI de abril y XVI de maig pròxim passat, per a
què puga passar-se a la dita nova elecció de picador de cavalls en lo modo y forma que està prefigit en lo dit capítol XVI, lo qual se llegirà a
vostra senyoria fidelíssima per nostre secretari y
scrivà major, lo qual se dóna també per proposició a vostra senyoria il·lustríssima.

Dimars, a V de juny MDCCIII. En aquest dia no
ha intervingut ni acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori del il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar per contar ab alguna indisposició.
Dimecres, a VI de juny MDCCIII. En aquest dia
no ha entrevingut ni acistit en lo il·lustríssim y
fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
militar per continuar estar indispost. Y axís fins
y a tant que tornarà en consistori convalesca de
la present indisposició, no se’n farà altre nota.
Dijous, a VII de juny MDCCIII. En aquest dia per
ser la solemníssima festivitat del Corpus Christi
se ha colgat per defora la present casa un parell
de domassos carmesins y grochs en la forma
acostumada per quant la professó general del
Sagrat Sagrament del Altar, que per a sempre sia
alabat, de la Seu passava per devant de la present
casa en la conformitat que tots anys se acostuma
en semblant diada.
704r

E lo dit capítol XVI fet en las últimas corts acerca la creació del offici de picador de cavalls immediadament per mi don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y scrivà major del General, ab
alta e intel·ligible veu és estat llegit. E dita il·lustríssima Novena y, per quant ab ell se disposa de
què havent-se de fer nova elecció de picador de
cavalls, se fasse per sas senyorias il·lustríssimas
ab acistència de una Novena extreta en sort de
las bolsas de deputats e ohidors, per lo il·lustríssim concistori se ha offert ponderar a dita il·lustríssima Novena que aparaxia devia dificultar-se
de que dita il·lustríssima Novena sols deuria te357

Divendres, a VIII de juny MDCCIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo il·lustríssim
y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas, lo noble don Joseph de Cancer y Pratsenjulià, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar per sa desgana, ha fet
relació que dimecres proppassat sis del present a
la tarda, havent-li participat lo sýndich del General que don Gerònim de Magarola, doctor de
la Real Audiència, tenia que parlar-li en dependèncias del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, se conferí ab dit de Magarola y que est
li digué que en conformitat del que se havia
tractat lo dia antecedent en dit tribunal li prevenia participàs al il·lustríssim y fidelíssim consistori los reparos que se havian offert asserca de
provehir la suplicació per dit sýndich presentada
en dit il·lustríssim tribunal, després de haver tingut reparo los nobles regent la Real Cancellaria
y don Narcís de Anglasell per a la introducció
de la causa de contrafacció que·s pretén resulta
dels dos decrets de la Real Cansellaria que los
dias XV y XVI de mars proppassat foren presen-
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tats a don Feliciano de Cordelles, protector del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, y als concellers de la present ciutat. Y que dits reparos
consistexen que lo noble don Miquel de Calderó, regent la Real Cancellaria, expressà al tribunal que, a més del reparo que després se dirà
que comprèn a tots los doctors de la Real Audiència, no podia tampoch entrevenir per ésser
dits reals decrets dependents del fet de la causa
de contrafacció de Ornoldo de Yager, en la qual
és citat dit noble regent la Real Cancellaria que
dit don Narcís de Anglasell // 704v // digué, axí
mateix, en poder-hi concòrrer per quant dits reals decrets fomentarian la presència de dit de
Anglasell de que dit don Feliciano de Cordelles,
protector predit, no pogué provehir lo dia XIIII
de nohembre en dita causa de contrafacció per
las rahons expressan dits reals decrets y altrament que ell dit don Gerònim de Magarola y,
per consegüent, tots los demés doctors de la
Real Audiència no podian tampoch entrevenir
en dita causa. Per so que dits reals decrets són
fets inseguint consulta y parer juntas las tres salas en què concorregué dit de Magarola y tots
los demés doctors de la Real Audiència y, axí
mateix, que en dita causa no pot entrevenir dit
don Feliciano de Cordelles. Y, finalment, que
anant un dels dits dos reals decrets dirigit immediadament als dits senyors consellers ab imposició de penas de sos béns propris, apar no és
practicable integrar-se dit tribunal per no poder
concórrer ningú de dtis senyors consellers en
dit tribunal per dita causa, com axís ho proposà
y digué lo senyor conceller segon en dita ocasió
en dit tribunal, y que en consideració de estos
reparos aparexaria no era altre lo motiu de haver-se dexat de provehir dita supplicació.
705r

Amigant, canonge de la santa iglésia de Barcelona, lo doctor Pau Llinàs, canonge de la santa
iglésia de Urgell, lo doctor Pere Brunés, ardiaca
y canonge de dita santa iglésia de Urgell, qui no
ha acistit per precisas ocupacions.
705v

Dilluns, a XI de juny MDCCIII. En aquest dia lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat militar ha
tornat en concistori per trobar-se convalescut
de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, no obstant ser feriat, se és
ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de
sas senyorias il·lustríssimas per affers y negocis
graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, per medi dels verguers de
la present casa, per las sinch horas de la tarda, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas, és estada
combidada una Divuytena de personas dels tres
estaments, ço és:
Per lo estament eclesiàstich, los senyors dor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde y
canonge de la santa iglésia de Tortosa, don Andreu Foix, ardiaca y canonge de la santa iglésia
de Barcelona, lo doctor Miquel Joan Bosch, canonge de la santa iglésia de Vich, don Joseph de
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Per lo estament militar, los senyors don Francisco Sans y Puig, don Lluís Soler y de Paguera,
don Bernat Gaver y de Fluvià, qui no ha acistit
per precisas ocupacions, don Pedro de Cardona, don Domingo de Verdier, don Alexandro
de Boxadors y Crassi.
Per lo estament real, los senyors doctor Onofre
Monsalvo, doctor misser Joseph Costa, qui no
ha acistit per trobar-se en Consell de Cent, lo
doctor Esteva Serra y Vileta, doctor Salvador
Massanés de Ribera, qui no ha acistit per trobar-se en Consell de Cent, Gerònim Mascaró y
Llussàs, Balthesar de Barrera, tots ciutedans
honrats de Barcelona.
A la qual il·lustríssima Divuytena, de persona
dels tres estaments, per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich en veu dels
il·lustríssims y fidelíssims senyors concistorials,
absent lo il·lustríssim y fidelíssim señor deputat
mlitar, és estada feta la proposició següent:
«Il·lustríssim senyor. Lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, ab sa real carta en forma de Real
Cansellaria despedida per lo Consell Supremo
de Ara-// 706r //gó, de data de la qual és als dos
de juny corrent és servit incinuar-nos per los
motius llargament en ella expressats, ha resolt
ordenar al compte de Palma, son llochtinent y
capità general en aquest Principat, se informàs
de las circunstàncias y motius que enclohen la
representació y memorial de Hornoldo de Yager y que en lo interim sospenga lo cumpliment
de sa primera resolució per a què hisqués de
aquest Principat, la qual real carta se llegirà a
vostra senyoria il·lustríssima, y se donà per proposició. Axí mateix, posa lo concistori en notícia de vostra senyoria il·lustríssima de com ab
difernts vegadas ab multiplicadas diligèncias ha
procurat alcansar de sa excel·lència lo recobro
del dret de la Nova Ampra, vulgarment dit de
guerra, majorment tenint entés hauria arribat
un real decret de sa magestat, ab lo qual se
mana que se entregàs a la Diputació de Cathalunya lo dit dret, assegurats los salaris de virrey y
plaza de capa y espasa ab las pròprias rendas de
aquell. Emperò, no obstant que apareix no pot
suportar dit decret dificultat algunas ha respost
sa excel·lència al concistori no podia fer dita entrega fins y a tant sabés de Madrit los requisits
ab los quals se li deya li havian previngut y que
com no se li havian individuat, esperava de la
cort lo avís de ells, conforme lo marquès del

Palàcio, secretari del Consell Supremo de Aragó
per los fets de Cathalunya, li tenia escrit que ab
tota brevedat los hi comunicaria, y com de la
acertada censura // 706v // de vostra senyoria
il·lustríssima tinga ben assegurat lo consistori
son desempeño acerca ditas dos dependèncias.
Per ço, noticia a vostra senyoria il·lustríssima de
com per los sobredits motius lo ha congregat y
assegurat a vostra senyoria il·lustríssima serà de
inestimable aprècio per lo concistori se digne
aconsellar-li com pot y deu obrar acerca ditas
dos dependèncias, confiant que del acertat parer de vostra senyoria il·lustríssima ha de seguir
molt singular benefici al major real servey y a la
stabilitat de les generals corts.»
Immediadament, per mi don Ramon de Codina
y Ferreras, secretari y scrivà major del General y
present casa, de orde del il·lustríssim y fidelíssim
concistori ab alta e intel·ligible veu és estada llegida la sobradita real carta y de son orde és assí
cusida y signada de número CCCLXXXIII y
continuada, la qual és del thenor següent. Segueix-se dita carta real:

Marchio del Palacio, secretarius. Vidit marchio
de Cerdañola. Vidit Comas, regens.»
E la il·lustríssima Divuytena, ohida la dita proposició, aconsellà uniformament al il·lustríssim
y fidelíssim consistori, és a saber, en quant al
primer punt de la proposició que, per quant la
dependència de Hornoldo de Yager conté
matèria de justícia y legal y no polítiga, que, per
ço, vent-se comensat causa de contrafacció,
aquella se continua. Attès que dit real decret
sols és propício a dit Yager y no al comú, y que
axís sas senyorias il·lustríssimas // 707v // se dignen en dit assumpte inseguir y obrar tot lo que
per los noble y magnífichs assessors del General
y present casa los serà consellat; y en quant al segon punt de dita proposició haconsella que sien
servits sas senyorias il·lustríssimas aplicar ab sa
excel·lència totas aquellas diligèncias que·ls aparexarà més proporcionadas per felís consecució
del recobro del dit dret de Nova Ampra y que,
si ab ellas no se apareix se dignen per tots
aquells medis que·ls aparexarà més convenients
alcansar-o de Madrit aplicant per est effecte allí
tot lo que judicaran puga aprofitar a aquest fi.

«Ela rey. Illustres y fidelíssimos diputados. Hanse
recibido vuestras cartas que llegaron con extraordinario de catorce de marzo pròximo passado con
que acompañásteis dos memoriales y un papel
impresso de los capítulos de cortes últimamente celebradas en esse Principado sobre el establecimiento del Tribunal de Contrafueros, haziendo una
recopilación de las diligencias principales que havéis executoriado sobre la contrafacción que ha
instado vuestro síndico por el real despacho que se
expidió para que Arnoldo de Yaguer, saliese de
essa pro-// 708r //vincia y teniendo presente assimismo lo que me han representado al mismo fin
esse ciudad de Barcelona y brazo militar, y el memorial que se puso en mis reales manos de Hornoldo de Yager con el informe que le acompanyó
del regente y otros ministros d·essa Real Audiencia que me vinieron sirviendo hasta la raya de
Aragón, en que me representaron los motivos y
razones que converrían para que el dicho Ornoldo de Yager sea mantenido en esse provincia por
el buen obrar y zelo con que siempre se ha portada.
Enterado de todo, he resuelto ordenar al conde de
Palma, mi lugarteniente y capitán general de
esse Principado, como en effecto se está ordenado
se informe de las circunstancias y motivos que incluye dicha representación y memorial de Ornoldo de Yager y que en el interim sospende el cumplimiento de mi primera resolución para que
saliesse de esse Principado. De qué he querido avisaros para que lo tengáys entendido. Dado en
Buen Retiro, a I de junio de MDCCIII. Yo el Rey.

Dimecres, a XIII de juny MDCCIII.a // 708r // En
aquest dia, a las sinch de la tarda, obtinguda
hora per medi de un verguer, los senyors Salvador Massanés de Ribera, ciutedà honrat de Barcelona, y don Joseph Oliver, de part de la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona, han aportat
a sas senyorias il·lustríssimas una embaxada en
scrits junt ab un vot fet per los advocats ordinaris
de dita ciutat, advocats del molt il·lustre y fidelíssim bras militar y un consulent aplicat, en lo
qual vot són estats de sentir que las resolucions
presas epr la Real Audiència acerca de quina manera se devian entèndrer y observar diferents de
las generals constitucions, antíguas y modernas,
encontravan ab diferents de las generals consti-

a. l’original d’aquesta carta està insertat entre els folis 706v707r del trienni 1701-1704.

a. a continuació una embaixada i un vot transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1570.
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Encontinent, per intel·ligència se ha noticiat a
dita il·lustríssima Divuytena per dit senyor diputat eclesiàstich de com lo die present lo concistori havia rebut una carta del agent, de data
de VI del corrent, per lo correu de Itàlia, ab la
qual avisa entre altres cosas com té una notícia
incerta de la cobachuela de que sa magestat manaria, per un extraordinari dilluns passat a (sa)
excel·lència de que tota la dependència de dit
real decret se posàs en justícia. E la dita il·lustríssima Divuytena, ohit lo que és estat donat
per intel·ligència, uniformament, ha aparegut
respòndrer a sas senyorias il·lustríssimas que
quant vindrà dita notícia, si serà de son gust,
podrian dar avís a la dita Divuytena.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

tucions y que, aparexent a la ciutat ésser de sa
obligació, ho posava en notícia de sas senyorias
il·lustríssimas com y de haver resolt lo dia onse
del corrent participar a sa magestat la novedat,
suplicant-li que sia servit manar a la Real Audiència observe las generals constitucions, com
de dita embaxada en escrits y vot és de vèurer qu
són assí cusits y signats de números CCCLXXXIIII y CCCLXXXV. A la qual embaxada és estat respost per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich, en veu de sos companys,
que estimava lo concistori la notícia y que per sa
part no faltaria en cumplir en tot allò que regonexaria ésser de sa obligació. E los dits dos senyors embaxadors en la sala de concistori han estat acentats ab dos cadiras de vaquetas de
moscòvia a la part dreta del docer, y que al entrar
són estats acompañats per diferents officials de la
present casa des del cap de la escala fins a la porta de la sala antecedent a la del concistori y, altrament, des de dita porta fins al cap de la escala.
708v

Divendres, a XV de juny MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni assistit en lo consistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor militar per causa de haver pres una
purga.
Dissapte, a XVI de juny MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni assistit en lo consistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor militar a ocasió de haver pres una
purga.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una embaxada en
escrits que havent primer obtinguda hora per
medi del andador, han aportat sas senyorias il·lustríssimas a las onze horas del matí los senyors Joan
Bonaventura de Gualbes, donzell, y don Francisco Tort y Granollachs, de part del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, asserca ordinacions fetas per
la Real Audiència del present Principat, com més
llargament és de vèurer de dita embaxada que de
orde de sas senyorias il·lustríssimas és assí cusida y
signada de número CCCLXXXVI. A la qual embaxada per sas senyorias il·lustríssimas és estat respost que estimavan la notícia y que no faltarian al
què fos de sa obligació.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari una embaxada en escrits que a las sinch horas de la tarda,
havent primer obtinguda hora per medi de un
verguer, ha aportata //709r // als excel·lentíssims
a. a continuació dues embaixades transcrites a l’Apèndix 1,
pàg. 1574.
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senyors concellers de la present ciutat los senyors Joseph Nuri de Lana y de Cancer, donzell, y Francisco de Monfà y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, de part del il·lustríssim y
fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas en resposta de dos embaxadas, ço és, la una
en fet de cadiras de Philosophia, y l’altre de ordinacions fetas per la Real Audiència del present
Principat, enviadas per dita excel·lentíssima ciutat a sas senyorias il·lustríssimas, com més llargament és de vèurer de dita embaxada que és
assí cusida y siganda de número CCCLXXXVII,
de la qual embaxada han fet singular estimació
los dits senyors concellers.
Dilluns, a XVIII de juny MDCCIII. En aquest dia,
constituït personalment en lo concistori de sas
senyorias il·lustríssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com des de
vuyt del corrent, en lo qual dia en consistori féu
relació el noble don Joseph de Cancer y Pratsenjulià, advocat fiscal del General, sobre
aquells negocis que és de vèurer en lo present
dietari en dita jornada, de orde de sas senyorias
il·lustríssimas se era conferit ab lo excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de la present ciutat dos vegadas a effecte de què fossen
servits ordenar a sos magnífichs advocats per a
què se conferissen ab los magnífichs y noble assessors y advocat fiscal del General y present
casa per fets concernents a la estabilitat de las
generals constitucions y, singularment, per dit
negoci; y que la segona vegada li havian respost
que sobre dit negoci ja tenia pres sa resolució la
excel·lentíssima ciutat y que per consegüent dits
sos advocats no podian conferir-se ab los
// 709v // assessors de la present casa. Y, axí mateix, que havent-se conferit, de orde de sas senyorias il·lustríssimas, per dos vegadas ab lo
molt il·lustre senyor protector del noble, il·lustre y fidelíssim bras militar per lo mateix effecte,
la segona vegada li havian respost que dit fet estava comès a la Conferència dels dos comuns de
la ciutat y bras militar.
Dimars, a XIX de juny MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni assistit al il·lustríssim y fidelíssim
consistori de sas senyorias il·lustríssimas lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar a
ocasió de haver pres una purga.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major
del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet per los noble y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa sobre lo fet de expulsió de gitanos del
present Principat, com més llargament de dit
vot és de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de

número CCCLXXXVIII y del thenor següent.
Segueix-se dit vot:
«Loa capítol 73 de las corts últimament celebradas, lo que disposa y prevé en orde a la expulsió
del gitanos del present Principat és que las sis
consitucions col·locadas en lo volumen de las
generals constitucions baix lo títol «De bohemians y vagabundos» e o lo ordenat en ellas se
dega observar en tot y per tot. Y lo que·s troba
disposat en la última de aquellas consisteix en
que los gitanos y bomians que tindran habitació
y casa en alguna població no pugan anar divagant per lo present Principat ab llurs mollers,
germans, fills y família y, si per llurs negocis voldran anar en algunas firas o aplechs, vagen sols
los hòmens y hagen de dexar llurs famílias y mullers a hont se trobaran repatriats o domiciliats.
Del què apar resultar-neb // 710r // no poder ésser expel·lits del Principat los gitanos que estaran domiciliats en alguna ciutat, vil·la o lloch de
aquell, sinó és en cas que anassen divagant per
dit Principat ab sos fills, mullers y germans y família. Y que, per consegüent, aquells que no estaran domiciliats en alguna ciutat, vila o lloch
per no tenir casa ni habitació deuhen ésser expel·lits promptament, attès és passat lo termini
prefigit en dit capítol de cort. Y axí ó senten.
Barcelona, als 19 de juny 1703. De Gallart y
Pastor, assessor subrogatus. Romà, assessor subrogatus. Don Joseph de Cancer, fiscalis advocatus.»
Dimecres, a XX de juny MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni assistit en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar a ocasió de que ahir prengué una purga.
En aquesta mateix dia, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias il·lustríssimas, Bernat Nivell, llibreter, expert elegit per
part de sas senyorias il·lustríssimas, y Joseph Ferrer, també llibreter, expert elegit per part de
Joan Pau Martí, també llibreter, tots de la present ciutat, per a visurar y adverar un compte
per dit Martí a sas senyorias il·lustríssimas presentat, mitjensant jurament, després de haver
visurat y premeditat aquell, me han ordenat sas
senyorias il·lustríssimas cusís en lo present dietari conforme de aquell és de vèurer, que és assí
cusit y signat de número CCCLXXXIX.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
a. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 709v710r del trienni 1701-1704.
b. a continuació un compte transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1575.
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General cusís y continuàs en lo present dietari
un vot fet per los noble y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y de la present casa y
consulents aplicats sobre lo fet de la contrafacció dels mandatos despedits per cancellaria y
presentats als excel·lentíssims senyors conce–
// 710v // llers de la present ciutat y il·lustríssim
protector del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, com més llargament de dit vot és de vèurer,
lo qual és assí cusit y signat de número CCCXC
y del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En
lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y doctors consulents infrascrits, ab deliberació de 18 del corrent mes de
juny acerca lo fahedor sobre los reparos proposats per lo noble don Gerònim de Magarola,
doctor de la Real Audiència, com a altre dels
il·lustríssims jutges del Tribunal de contrafaccions, després de haver-se-li presentat la suplicació per lo síndich del General per la introducció de la causa de contrafacció resultant dels
reals decrets en forma de Cansellaria despedits
als XV y XVI de mars proppassats per lo
excel·lentíssim senyor llochtinent general, dirigits y presentats al molt il·lustre y fidelíssim protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar y
als excel·lentíssims senyors consellers d’esta excel·lentíssima ciutat respective. En concideració
de dit noble de Magarola ha manifestat que ell y
tots los demés doctors de la dita Real Audiència
serian impedits de entrevenir en dita causa per
haver concorregut en la consulta que la Real
Audiència féu al dit excel·lentíssim senyor llochtinent general sobra lo fet que motivà la expedició de dits reals decrets, y que, igualment, se
trobarian impedits lo dit protector y lo conseller
segon, altres dels conjúdices de dit tribunal, per
haver-se dirigit dits reals decrets personalment
als dits protector y conseller y, axí bé, fer part
estos // 711r // en dita causa de contrafacció.
Vista dita deliberació y lo demés que se havia de
vèurer acerca la subjecta matèria. Attesas las circunstàncias especials del fet y cas proposat, són
de vot y parer que pot y deu dit molt il·lustre y
fidelíssim concistori ordenar al dit síndich del
General que per a facilitar y concedir la introducció de dita causa de contrafacció de nou presente al dit noble de Magarola la suplicació per
a principiar dita causa de contrafacció, ajustant
aquella que dóna per àbils y concent a què entrevingan en dita causa y sa decisió y total progrés y execució, axís al dit de Magarola, com a
tots los demés que se segueixen després de ell
a. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 710v711r del trienni 1701-1704.
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per sa ancianitat menos los advocats fiscals. No
obstant, de què àgen concoregut en la consulta
que precehí a la expedició de dits decrets y, en
cas no se li entrèguian a dit síndich dins lo
temps de la constitució los despaigs oportuns,
recorra a altre dels conjúdices de dit il·lustríssim
tribunal, ço és, al canonge més antich o al clavari del dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar
en calitat de president en aquell per impediment del dit protector. Y que, executada dita
diligència, per lo progrés de la causa se proposa
per part del dit síndich al dit il·lustríssim tribunal lo expedient de donar-se per àbil al dit conseller segon en correspondència de haver donats per àbils los sobradits doctors de la Real
Audiència, a exemple del que fonch practicat en
lo il·lustríssim Tribunal de greuges per la declaració del greuge proposat e instat per dita excel·lentíssima ciutat sobra la continuació de la
llochtinència del excel·lentíssim senyor príncep
D’Armestad sens thenir privilegi de sa magestat, que Déu guarde, encara que tots los doctors
de la Real Audiència y ministres reals que concorregueren en dit // 711v // Tribunal de greuges eran estats requirits y eran part en dit greuge. Y, en cas de no poder-se conseguir la
abilitació de la persona de dit conseller, que se
dilate lo donar deducció alguna en dita causa en
què age de entrevenir dit conseller fins a tant
que age nou conseller. Y axís ho senten salvo
semper, et cetera. Barcelona, XX de juny MDCCIII. De Gallart y Pastor, assessor subrrogatus.
Romà, assessor subrrogatus. Don Josephus de
Canser, fiscalis advocatus. Toda y Gil, consulens.
Minguella, consulens.»
Divendres, a XXII de juny MDCCIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi
secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet en scrits
per los magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y present casa sobra la contrafacció instada per la excel·lentíssima ciutat de Barcelona
sobre lo fet de càtedra de Filosofia de la Universitat Literària de dita present ciutat, tal com més
llargament és de vèurer de dit vot, lo qual és assí
cusit, signat de número CCCXCI y del thenor
següent. Segueix-se dit vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per los molt il·lustres y fidelíssims
señors deputats y ohidors de comptes del
// 712r // present Principat als assessors y advocat fiscal infrascrits ab deliberació per sa senyoria fidelíssima presa als 4 del corrent mes de
juny, fent relació o vot en scrits, acerca del que
poden y deuhen obrar en desempeño cabal de
a. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 711v712r del trienni 1701-1704.
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las obligacions de llurs càrrechs y per la més effectiva observansa de las generals constitucions
y demés drets de la pàtria sobre lo contengut en
la embaxada los fou reportada per part d’esta
excel·lentíssima ciutat en lo referit dia, concistint en què a dita excel·lentíssima ciutat, de
orde del excel·lentíssim senyor compta de Palma, llochtinent general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present Principat, als 11 de
maig proppassat ab real despaig en forma de
Cansellaria despedit, era estat manat als dits excel·lentíssims senyors consellers suspenguessen
la opposició y provisió de las càtredas de Philosofia d’esta Universitat Litterària fins a tenir altre orde de sa magestat o sua per las causas y rahons en dit real despaig expressadas. Y que
contrafent-se ab ell al disposat en las generals
constitucions estimaria la excel·lentíssima ciutat, y per ella los excel·lentíssims senyors consellers, fos servit sa senyoria fidelíssima exir al reparo de dita contrafacció.
Vista dita deliberació; vista la deliberació feta
per lo savi Consell de Cent celebrat lo die 12 de
dit mes de maig proppassat; vist lo dit real decret presentat lo die 11 del mateix mes; vistos
altres reals decrets despedits en los anys de 1665
y 1681 y la real carta o rescrit dels 17 de agost
1701 en orde a la mateixa dependència de las
càtredas de Philosofia; vistos diferents vots fets
per los assessors y advocat fiscal y consulents
aplicats en diadas de 22 de setembre 1681,
que·s troba en lo llibre de Deliberacions del
trienni 1681 entre foli 282 y 283, y de 23 de
octubre del // 712v // mateix any que·s llig en lo
dietari del mateix trienni entre folis 173 y 174
sobre si los reals decrets encontravan ab lo disposat en las generals constitucions; vist un memorial imprès fet en modo de representació de
orde del molt il·lustre y fidelíssim concistori sobra la dependència dels reals decrets dirigits a sa
magestat; vista la súplica feta per los il·lustríssims jutges de greuges elegits per sa magestat y
la cort general últimament celebrada, la latta de
la qual fou als 14 de novembre del any proppassat 1702, sobre lo greuge de número 11 dels
formats per lo síndich del General de Catalunya
per rahó dels referits reals decrets y real carta;
vist lo procés informatiu actitat en la present
carta a instància del rector y Vintiquatrena de
dita universitat y de alguns doctors en philofsofia; vist lo real privilegi a la present ciutat concedit per lo sereníssim senyor rey don Alfons
quart als 3 de setembre 1450; vista la representació feta per esta excel·lentíssima ciutat a sa
magestat que·s troba en lo dietari del corrent
trienni, en diada dels 16 setembre 1701; vistos
los reals decrets dels 11 de maig 1702 y dels 12
de maig del corrent any de 1703 ab los quals se
mana als excel·lentíssims senyors concellers de

esta ciutat que suspengan la opposició y provisió de las ditas càtedras de Philosophia fins que
sa amgestat ordenen o dispose altre cosa; vistas
las ordinacions del nou redrés del Estudi General y Universitat Litterària fetas per la excel·lentíssima ciutat en lo any de 1683; y, finalment,
vist tot lo demés que se havia de vèurer.

tat se posàs en execució lo contengut en lo sobredit real decret de 19 de juny 1665 y anyadint
a aquell haver ordenat y declarat que las chàtredas de thomistas las votassen sols los thomistas
y las de opinió suarista, que és la contrària, las
votassen solament los suaristes que real y verdaderament ó fossen.

Attès dels dits reals decrets despedits en los anys
de 1665 y 1681 y real carta dels dicet de agost
de 1701 // 713r // consta haver ordenat sa magestat que las càtredas de filosofia thomística de
la Universitat Litterària de la present ciutat las
votan sols thomistas, y las no thomistas las voten los no thomistas y, que axí mateix, se fassen
unas llistas o memòrias distinctas dels uns y los
altres en los llibre de dita universitat, y que concorren en la abilitació dels subjectes thomistas
per los thomistas y los no thomistas per los no
thomistas, y haver manat los excel·lentíssims senyors llochtinents generals que eran en dits respective temps que lo contengut en dits reals ordes se posàs en execució.

Attès que del disposat en lo propdit decret real
en quant ordena la execució y observansa del
real decret del any 1665, consta encontrar-se ab
las disposicions municipals citadas // 714r // desobre y la mateixa violació se regoneix y encara
ab majoritat de rahó en lo que té respecte a la
referida declaració que per los doctors no thomistas se hajan de entèndrer los que realmén
són suaristes, suposat que posant-se en execusió
lo real decret demunt dit en la referida conformitat, los doctors en philosphia que han ohyt
las opinions de Escot, Durando, beato Ramon
Llull, Egídio y altres doctors aprobats, quedarian privats de poder votar en totes les càthedras
de philosophia y, axí bé, espoliats del dret que
tenen adquirit y possessió seu quasi quieta y pacífica en què se troban y han estat sempre de votar en tots los casos de provisions de ditas càthedras de Philosophia.

Attès que dels dos vots desobre mencionats fets
en diadas dels XXII setembre y XXIII octubre
MDCLXXXI per los assessors y advocat fiscal, que
alashoras eran de la present casa, y consulens
aplicats que foren los magnífichs doctor Bernardino de Puig, assessor, doctor Raphael Llampillas advocat fiscal, doctor Victoriano de Valda,
doctor Michael Grimosachs, doctor Thomàs Ribera, doctor Francisco Muntaner, doctor Melchior Prous y lo noble don Francisco de Portell,
dels quals los tres han merescut ésser del Real
Consell de sa magestat en esta Real Audiència, y
lo dit noble de Portell ésser promogut a advocat
fiscal del Consell Supremo de Aragó, consta que
lo ordenat ab los referits reals decrets encòntran
ab differns consitucions, usatjes, capítols y altres
drets de la pàtria, per aver stat de antiquíssim
temps a esta part los doctors en philosfia y vuy
encara en la quieta y pacífica possessió ceu quasi
de votar en //713v // totas las chàtredas de philosofia sens distinció alguna, conforme apar del
procés informati y, axí bé, tenir dret y actió de
dur en judici y, per conseqüent, dits reals ordes
encontrar-se ab lo disposat ab la constitució 1, títol «De offici de canseller y vicecanseller», constitució 4, títol «De violén y rectitut de despullats», usatge Alium namque, títol «De dret del
fisch», constitució 1 y 14, títol «De jurisdicció de
tots jutges», y altres citadas en dits vots per las rahons llargament ponderadas en aquells y en la representació que féu esta excel·lentíssima ciutat a
sa magestat en lo mes de setembre 1701, al que·s
referexen per a evitar prolixitat y repetició.
Attès que de la real carta o decret de datta de 1
de agost MDCCI consta haver ordenat sa mages363

Del què notòriament se infereix que tant los dits
reals decrets dels anys 1665 y 1681, com y també lo contengut en dita real carta o rescrit del
any 1701 se encontran ab las disposicions municipals daltexpressadas. Y en dita conformitat, en
quant als dits reals decret en lo any 1681 per lo
síndich del General de Cathalunya fou intentat
lo judici de contrafacció contra lo excel·lentíssim senyor duch de Bournomville, llochtinent y
capità general, que alashoras era del present
Principat, y havent quedat indecisa dita causa y
sobrevingut després lo arribo de sa magestat en
est Principat y, seguidament, la convocatió y celebració de la cort, lo mateix síndich del General
de Cathalunya formà greuge per rahó del contengut en dits reals decrets, que és lo número 11
dels que formà y opposà dit sýndich, y si bé ab
sentència proferida per los il·lustríssims jutges
de greuges als 14 de novembre de 1702
// 714v // se declara procehir dit greuge, fou emperò ab lo motiu de estar pendent dit judici de
contrafacció sobre lo mateix article reservant
dret al sýndich del General per lo dit judici, com
apar de aquellas formals paraulas, ibi: «Pronuntiam, sententiam y declaram no procehir dit
greuge per haver-se acudit als reals peus de sa
amgestat ab la representació sobredita, feta per
part de la ciutat de Barcelona, sobra la qual està
pendent la real resolució y, de altre part, estar
també pendent judici de contrafacció sobre lo
mateix article, al qual judici se reserva dret al síndich de dit General de Cathalunya.»
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Attès y considerant que el real privilegi del sereníssim senyor don Jaume segon, als 10 de las
kalendas de febrer 1319, que·s troba col·locat
en lo segon vot de las generals consitucions, llibre 1 «De las reals pragmàticas», baix lo títol 12
«De statuts e ordinacions», consta tenir los cancellers y concell de la present ciutat general y líbera facultat de statuhir, ordenar y disposar lo
que los aparega ésser de utilitat y conveniència
de la ciutat, així dins de aquella y los suburbs,
com y també dins los confins y terminacions designadas en lo mateix real privilegi en què se fa
menció trobar-se ja alashoras dita ciutat ab la
mateixa facultat de temps immemorial.
Attès que de altre real privilegi otorgat per lo
sereníssim senyor rey don Alfonso, de glo// 715r // NIHIL DEFFICITa // 715v // riosa
memòria, de data dels 3 de setembre 1450,
consta haver-se concedit als excel·lentíssims senyors concellers d’esta ciutat y al savi Concell
de Cent la permissió y facultat de instituir Estudi General o Universitat Litterària ab la facultat
y poder de statuhir y ordenar lo que los aparexeria ésser de conveniència y utilitat per lo bon
regimén, govern, augment y mayor lustre de
aquella.
Attès que del capítol 21 de las ordinacions o
nou redrés del dit Estudi General, fetas per los
excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat y lo savi Concell de Cent en lo any 1638
se troba expressament previngut y diposat que
las opposicions de totas las càthedras vacants se
degan fer tots los anys en lo primer die del mes
de juny, la qual disposició ha estat y vuy se troba
en viril observança, la qual se ha continuat sempre, y així bé respecte del artigle o punt de la facultat que·s troba en dita ciutat de fer las opposicions de las càthedras en lo referit termini té
radicat y adquirit dret y, per consegüent, ab dits
reals decrets dels anys 1702 y 1703 en què se
ordena y mana als dits excel·lentíssims senyors
concellers que suspengan las opposicions y provisions de ditas càthedras de Philosophia, se’ls
priva lo referit dret y facultat sens ésser ohits,
spoliant-los així mateix de la referida possessió o
quasi, en què se troban de aquell, contra lo disposat en lo dit usatge Alium namque, // 716r //
títol «De dret del fisch», y en las constitucions
col·locadas baix lo títol «De violència y restitució de despullats», y altras de sobracitadas.
Attès y conciderat ésser indubitat que lo artigle o
punt de dit dret y facultat té capacitat de poderse deduhir en judici entre lo procurador fiscal patrimonial y esta excel·lentíssima ciutat y, per cona. el present foli apareix cancel·lat al dietari sense cap més escrit que el reproduït al text.
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següent, los propreferits decrets sobre dita suspensió vénen a encontrar-se ab lo que literalment està previngut y ordenat en la constitució
1, títol «De offici de canseller», y axí bé apar innegable que ab dits reals decrets quèdan violadas
las disposicions municipals daltexpressadas sens
que al prpdit pogués obstar, en cas se digués que
la present excel·lentíssima ciutat en los dos anys
proppassats acenti e o concedi a la suspensió de
las oposicions de las càtredas de Filosofia que vacassen en dits anys, per quant se respon que, no
obstant que en dits anys no se aguessen fet las
oposicions de las càtredas de Filosofia que en ells
esdevingueren vacar, no podria dubtar-se haver
retingut la present ciutat la mateixa poceció en
què de antes se trobava, no sols per recàurer dita
suspenció sobra matèria y facultativa, sinó també
perquè en tot cas hauria conservat la poceció de
dita perrogativa y facultat saltem per medi de las
dos càtredas que li cadavan, de las quals se han fet
las oposicions lo corrent any en conformitat
que·s troba disposat en ditas ordinacions del any
1638 y observansa subseguida.
Per lo què y altrament, los dits assessors y advocat fiscal infrascrit // 716v // són de vot y parer
que dits reals ordes o decrets dels onse de maig
1702 y 12 de maig del corrent any de 1703
encòntran ab los referits reals privilegis y ab las
ponderadas constitucions, usatges, capítols de
corts y altres drets de la pàtria per las rahons expressadas y que dits molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes poden y
deuhen exir al reparo de dita constitució, instada per part d’esta excel·lentíssima ciutat per los
remeys stilats y novament previnguts en la cort
últimament celebrada. Y axí bé ho sentan salvo
semper, et cetera. Barcelona, als XXI de juny
MDCCIII. De Gallart y Pastor, assessor subrrogatus. Romà, assessor subrrogatus. Bruguera, advocatus ficalis assumptus.»
Dissapta, a XXIII de juny MDCCIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari un vot en scrits fet per los noble y
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal
del General y present casa sobra lo fet de las ordinacions fetas per la Real Audiència sobra la intel·ligència de constitucions com de dit vot és
més llargament de vèurer que junt ab ditas ordinacions signadas de números I, II y III és assí
cusit y signat de número CCCXCII y del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Vistaa la deliberació per vostra senyoria fidelíssima presa als 16 //717r // del corrent, en la qual
a. el vot original està intercalat entre els folis 716v-717r del
trienni 1701-1704.

attenent a la embaxada en scrits a vostra senyoria
fidelíssima deportada per part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y al vot per los advocats
de esta y del molt il·lustre y fidelíssim bras militar ab los doctors consulents aplicats, còpia del
qual entregaren ab dita embaxada, acerca las resolucions y conclusions de la Real Audiència,
juntas las tres salas, fetas als nou de juny 1702
que està incertat en dit vot y se suposa haver-se
notificat als notaris públichs reals col·legiats, notaris causídichs y porters reals encarrega a vostra
senyoria fidelíssima obrar en dita dependència
en cumpliment de sa obligació; vista la mencionada embaxada y còpia del referit vot continuat
en lo dietari corrent en jornada de 13 del present; vistas autènticas ditas tres resolucions de
las tres salas que ab la present se entregan; y vist
lo demés que se devia vèurer, havent-o platicat
ab los doctors consulents últimament nomenats
y que concorregueren en lo vot fet als XX del present acerca la deliberació de vostra senyoria fidelíssima de 18 de dit corrent mes de juny. Attesas
las rahons en lo dit vot reportat a vostra senyoria
fidelíssima per dita excel·lentíssima ciutat y altres aplicables fan relació a vostra senyoria fidelíssima que són de sentir que mentres no ocorra
prompte medi y forma com introduhir judici de
contrafacció acerca dit fet en suposició de haver
concorregut en ell no consultivo modo sinó decissivo tots los nobles magnífichs doctors de la Real
Audiència y Consell Real passe vostra senyoria
fidelíssima ha posar-se als peus de sa magestat,
que Déu guarde, participar-li la novedat de ditas
resolucions, // 717v // suplicant-li sia servit manar a la Real Audiència obsèrvia las generals
constitucions. De Gallart y Pastor, assessor subrrogatus. Romà, assessor subrrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis advocatus.»
En aquest mateix dia també han ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del General
y present casa cusís en lo present dietari una embaxada que a las onze horas del matí los senyors
don Joseph Nuri de Lana y de Cancer, donzell,
y Francisco Monfà y Sors, ciutadà honrat de
Barcelona, de part de sas senyorias il·lustríssimas han aportat al il·lustríssim y fidelíssim bras
militar del present Principat, havent-se obtinguda hora per un verguer, contenint aquella sobre lo fet de ditas ordinacions fetas per la Real
Audiència sobre intel·ligència de las generals
constitucions, conforme de aquellas és de vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCXCIII.
Dimecres, a XXVII de juny MDCCIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi se-a// 718r //
a. a continuació una embaixada i una certificatòria d’àpoca
transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 1575-1576.
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cretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari una certificatòria de àpocha del
cumpliment de la pesa de obras fetas en la casa
del General de la ciutat de Tarrragona, feta y firmada per Joan Vilar, mestre de cases, Anestasi
Buxó, fuster, y Pere Pau Serrahina, serraller,
tots de dita ciutat, de quantitat de vint-y-sinch
lliuras barcelonesas, com més llargament és de
vèurer de dita àpoca qu·és assí cusida y signada
de número CCCXCIIII.
Dijous, a XXVIII de juny MDCCIII. En aquest dia
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor militar
junt ab mi secretari y scrivà major del General y
present casa y lo magnífich racional se és conferit en la casa del General y Bolla de la present
ciutat y se és conferit en lo aposiento a hont fa
sa contínua residència lo receptor dels fraus a effecte de continuar-se en inventari los fraus apresos en lo present mes y no se’n ha trobat ningun.
Dissapte, a XXX de juny MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà
honrat de Barcelona y síndich del General, ha
fet relació a sas senyorias il·lustríssimas de com
en virtut de deliberació per sas senyorias il·lustríssimas presa lo dia XIX del mes corrent, en la
qual se li ordenà a dit sýndich posàs en mà del
noble regent la vegueria de Barcelona un vot fet
per los noble y magnífichs assessors y advocat
fiscal del General sobre lo capítol setanta-tres de
las // 718v // últimas Corts celebradas en lo any
MDCCII, en orde a la expulsió dels gitanos, que·s
troba en lo present dietari signat de número
CCCXCII. Y així obehint dit síndich dit orde,
se conferí ab dit noble regent la vegueria de
Barcelona los dias vint-y-dos y vint-y-sis de dit
mes, en los quals dias no fou possible a dit síndich posar en mà de dit veguer dit vot per trobar-se aquell en lo llit desganat, lo que executà
lo dia XXVIII posant en mà de dit noble veguer lo
dit vot representant-li se servís posar en execució del capítol LXXIII expel·lint o trahent de la
present ciutat y sa vegueria tots los gitanos que
no estigan domiciliats en alguna vila o lloch de
dita vegueria. Altrament, si omiteix fer-o, lo
que no·s creu passarà, lo il·lustríssim y fidelíssim
consistori à manat rèbrer informació en orde de
si en esta ciutat y vegueria se troban gitanos
sens ser domiciliats en dita vegueria y ciutat de
Barcelona y, constant del referit, se procehirà
contra de ell en lo Tribunal de contrafaccions
com a contrafactor de las generals constitucions. Al què respongué dit noble regent dita
vegueria que per sa part no havia omitit diligència alugna trahent-los de la present ciutat y haver-ne fet captura en las càrcels reals fins a re-
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presentar-o a sa excel·lència, perquè fos servit
donar providència als capitans de las guardas
dels portals de la present ciutat que no dexassen
entrar gitano algú dins ella. Y, no obstant totas
exas diligèncias, no li és estat possible poder-los
expel·lir perquè axís com los trehia per un portal, entravan per altre, però, no obstant axí, aplicaria tots los medis li fossen possible per la expulsió de ditsa // 719r // gitanos.
Axí mateix, ha fet relació de com lo dia XXVII del
present, tingué dit síndich un recado del secretari del excel·lentíssim senyor compte de Palma,
llochtinent y capità general en lo present Principat, per a què encontinent se conferís ab ell y,
conferit, li digué que sa excel·lència li havia manat entregar-li còpia de un real decret, de data
de XVI de juny pròxim passat, lo qual conté que
havent-se dat quexa a sa magestat de que se visitavan per los diputats y arrendadors del General
las embarcacions francesas que arríban als ports
del present Principat, li aparegué a sa magestat
que los diputats y lo cònsul dels francesos informen sobre la matèria per a què, interat sa magestat de tot, mània lo que més convinga, com
més llargament apar de la còpia de dit real decret, la qual han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General
cusís en lo present dietar, la qual és assí cusida y
signada de número CCCXCV.
Dilluns, a II de juliol MDCCIII. En aquest dia no
ha vingut ni assistit en consistori lo il·lustríssim
y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich.
En aquest mateix dia per los magnífichs y noble
assessors y advocat fiscal del General y present
casa és estat entregat a sas senyorias il·lustríssimas un informe, per ells fet de orde de paraula
tingut, per lo excel·lentíssim senyor compte de
Palma, llochtinent general de sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat, asserca las
pretesas quexas tenen los francesos de ésser visitadas las embarcacions de ells que venen // 719v
// als ports de esta província per los arrendataris
dels drets de la Generalitat, conforme més
llargament és de vèurer en lo present dietari en
jornada de XXX de juny passat. Y encontinent sas
senyorias il·lustríssimas han ordenat al sýndich
del General posàs en mà del secretari de sa excel·lència lo dit informe, com en effecte és estat
fet axís, y a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari lo dit
informe, lo qual és assí cusit y signat de número
CCCXCVI y del thenor següent:

a. a continuació còpia d’un real decret transcrita a l’Apèndix
1, pàg. 1576.
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«Excellentíssimoa señor. Fue vuestra excelencia
servido encargar al síndico de la Generalidad
participasse al consistorio de los Diputados y ohidores de qüentas d·este Principado la real orden
de su magestad, que Dios guarde, de 26 del mes de
junio d·este anyo, en que se sirve mandar que informe vuestra excelencia, ohyendo al consitorio y
al cónsul de nación francesa, respeto de la quexa
que se ha dado al rey, nuestro señor, de que por los
diputados y sus arrendadores se visitan las embarcaciones de aquella nación que llegan a los puertos de Cathaluña, sobre qué dizen a vuestra excelencia lo que se sigue:
Haviendo el consistorio discurrido sobre los medios en que pueda fundamentarse la referida
queja, no se les an ofrecido otros que los tratados
de paz que deverá de allegar el cónsul de dicha
nación. Empero, éstos no sólo no prohiben, pero aún
disponen las visitas y escrutinios de las embarcaciones que se dirigen para la exacción de los derechos y evitar los fraudes que en ellas se cometieren
// 720r // y en lo que de otra suerte dispusieren no
comprehenderían los derechos de la Generalidad.
Que los tratados de paz que puede allegar el cónsul francés no prohíben el visitar sus embarcaciones, se comprueba recurriendo a la letra de ellos.
Según parece del capítulo 5 de las pazes del año
1660 y del 15 de las de Rinswich, ajustadas en el
de 1697, en los quales expressamente se dijo que los
súbditos de ambas partes podrían, observando las
leyes, usos y costumbres del pahís, ir, venir, quedar, commerciar y bolver a los pahízes de uno y
otro mercantilmente, en la forma que les pareciere, assí por tierra, como por mar y otras aguas,
tratar y negociar unos con otros y serán mantenidos y defendidos los súbditos del uno en el pahís del
otro como proprios súbditos, los derechos acostumbrados y, siendo las visitas y escrutinios de las embarcaciones del uso y costumbre d·este Principado
y medio preciso para conseguir los drechos impuestos que no se acostumbran pagar espontáneamente y evitar los fraudes que se cometen a ellos, no
parece queda lugar a la duda de que no sólo no están prohibidas estas visitas, pero aún expressamente permitidas según las leyes y usos y estilos de
los pahíses a donde los súbditos de ambas coronas
comerciaran.
Y quando se ofreciessen otros capítulos o disposiciones de que se pretendiesse collegir prohibidas estas visitas, a más de quedar derogada por el tratado de Rinswich, al qual deviere atenderse como
último, no admite duda que en aquellos estarían
comprehendidos solamente los contrabandos o
otros drechos reales y que immediadamente percia. l’informe original està intercalat entre els folis 719v-720r
del trienni 1701-1704.

be su magestad, no empero los derechos de la Generalidad // 720v // de Cataluña que cobran los
deputados, por ser éstos insituhídos y erigidos en
cortes confrimadas y juradas por su magestad y
sus gloriosos antecessores, cobrándose en forma de
contrato y hallarse destinados pro pace et justitia
tenenda, circunstancias que jurídicamente pureban no bastar palabras aunque universales para
comprehender las disposiciones y ser menester especial expressión y consentimiento del Principado,
tratándose de su perjuizio tan considerable y,
siendo común el que la voluntad del príncipe se
entiende siempre sin perjuizio de tercero, procede
con singularidad con Cathaluña, siempre favorecida de sus soberanos por su real clemencia inclinada atenderla por su innnata fidelidad y servicios tan senyalados con que en todos tiempos ha
procurado merecerlos.
Assiste en comprobación de lo dicho la observancia y estado de pocessión a los diputados y arrendadores siendo sin disputa cierto que todas las embarcaciones, assí francesas, como de las demás
potencias confederadas, se han reglado siempre en
quanto los derechos de la Generalidad, assí a la
paga de ellos, como a la execución y cumplimiento
de las diposiciones que por las cortes generales y los
diputados con poder de ellas se hallan establecidas
para cobrarlas, siendo también cierto que se practica lo mismo aún con mayor vigor y más exactas
prevenciones en los puertos de Francia con las embarcaciones chatalanas que llegan a ellos.
No pueden tanpoco dexar de poner en noticia de
vuestra excelencia los diputados que por las generales constituciones y capítulos de corte se halla sin
dependencia cometida a los // 721r // diputados
toda la jurisdicción en los negocios de la Generalidad y sus derechos con todos sus annexos y dependientes abdicándose sus magestades y sus officiales el
entrometerse de ellos y constituhéndolos meros executores de sus juzgados, con que en caso de pretender
el cónsul de la nación francesa o otra cosa contra la
que se obrare en dependentes de aquellos drechos assí
por visitas, commissos o qualquier otro procedimiento, le es preciso deducirle ante los diputados viniendo los casos donde serán ohídos en justicia.
Esperan los diputados que las referidas razones
que extrajudicialmente ponen en la noticia de
vuestra excelencia, será vuestra excelencia servido
passarles a la real comprehención del rey, nuestro
señor, de suerte que logren al ser atendidas y no
las quexas que sin razón se han dado a su magestad sobre este assumpto, y assegurada la observancia de las generales constituciones, capítulos y actos de corte, en qué recibirán merced.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
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General cusís y continuàs en lo present dietari
una representació feta per los noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del General en
virtut de deliberació de XXIII de juny pròxim
passat asserca tres resolucions presas per la Real
Audiència, juntas las tres salas, als IX de juny
MDCCII y per lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, la qual és assí cusida y signada de número CCCXCVII y del thenor següent:
«Señor.a Los diputados y ohidores de qüentas del
principado // 721v // de Cathaluña obsequiosamente postrados a los reales pies de vuestra magestad dizen y representan que a los 9 de junio del
año passado de 1702, por la Real Audiencia de
dicho Principado, juntas las tres salas, se hizieron
tres resoluciones con diferentes capítulos sobra la
intelligencia y observancia de algunas constituciones, assí antiguas, com modernas, la primera
dirigida y notificada a los escrivanos públicos reales collegiados, la segunda a los a los notarios
causídicos o procuradores y la otra a los porteros
de dicha Real Audiencia, precisando a los individuos de dichos collegios a su observancia como perece de dichas resoluciones que se ponen a la real
mano de vuestra magestad.
Haviendo premeditado el contexto de dichas resoluciones, se ha advertido encontrar en dichas
constituciones, usajes y costumbres e dicho Principado: primo, en quanto a la primera resolución
porque en la constitución 2, título «De interpretació de ustages, etcètera», que es al capítulo 30
de las Cortes de 1299, se halla ordenado, ibi:
«Sien alguns capítol, statud o ordinació o constitució de Usatges de Barcelona o de Paus o de
Trevas o de constitucions generals o de questa o
de altres, havia de manester interpretació alguna que Nós e los successors nostres appel·lades
e ohidas las parts farem la dita interpretació ab
quatre richs hòmens de Cathalunya e ab quatre
cavallers e ab quatre ciutedants e ab savis en
drets», etcetera. Y en la constitución 3 del mismo
título se añadió a icho capítulo 30 que dicha interpretación se hiziesse con intervención de quatro
prelados, ibi: «añadint a aquell e encara estatuhint que la dita interpretació sia feta de aquí
// 722r // en avant per Nós e per los successors
nostres ab quatre prelats de Cathalunya, quatre
richs hòmens, quatre cavallers, quatre ciutedants e savis en dret, segons forma de dit capítol», etcétera.
En virtud de las referidas palabras, observaron
los auctores cathalanes que las generales constituciones de dicho Principado no se pudiessen interpretar por los señores reyes por sí con decretos, edica. la representació original està intercalada entre els folis
720v-721r del trienni 1701-1704.
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tos, rescritos, ordinaciones ni con otra qualquier
especie de mandatos generales y concuerdan en
que la interpretación prohibida en dichas constituciones con las palabras arriba transcritas es la
intellectiva, significativa, declarativa, intenciva
o intrínseca que se pretende inducir de las palabras o mente del usaje, ley o constitución que se
quiere interpretar o declarar nombrando a semejante interpretación provable, necessaria, geeral y
en escritos reducido.
Secundo, porque en la constitución dos, título «De
interpretació de usatge», etcétera, fue dispuesto,
ibi: «E si per ventura algun millorament serà necessari a la interpretació que Nós fóssem tinguits
de millorar aquell ab consell de la cort general
de Cathalunya lavors primerament esdevenidora», etcétera, y en la constitución 16 de las Cortes
del anyo 1599, ibi: «Que las constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort no pugan ésser
revocades, alteradas ni suspesas sinó en corts generals y que, si lo contrari serà fet, que no tingan
ninguna força ni valor». Por la observancia de dichas constituciones establecen por constante los
doctores regnícolas de aquel Principado que los señores reyes, salva su real clemencia, no puedan en
Cathaluña mejorar ni alterar lo dispuesto por las
leyes, fueros de aquell provincia con interpretación //722v // extenciva, restrictive ni modificative, pues por ellas se induce nueva ley o disposición,
lo que no es permitido en Cathaluña si no es en
cortes generales, las referidas resoluciones de la
Real Audiencia, juntas las tres salas, se suponen
hechas por intelligencia de las generales constituciones, assí antiguas, como modernas, ibi: «In
facto propositionis facte per reverendum cansellarium super intellectu diversarum constitucionum, tam antiquarum, quam modernarum,
fuit resolutum». Y en algunos de los capítulos de
dichas resoluciones se manda hazer y observar diferentes cosas que son declarativas o contra o preter lo estatuhído y ordenado en las generales consituciones declarando, añadiendo o modificando
sobra cosas omitidas, disponiendo de nuevo porqué
en el capítulo 1 de la primera resolución se manda
por observancia de la constitución 2, título «De
custòdia de processos» que los escrivanos públicos
reales collegiados hagan residencia en el palacio
real para la expedición de los negocios por la mañana, desde las 9 hasta a las onse horas, y por la
tarde, desde las tres hasta a las sinco, indefectiblemente, de lo qué se saca haverse passado a interpretar la mente de dicha constitución por vía de
declaración, pues en lo literal de dicha constitución no se halla dispuesto lo referido, si solamente,
ibi: «Y allí hagen de escriurer ells y sos escrivens
y estar las horas necessàrias».
Quanto y más que en el mismo capítulo se exceptúan de la referida residencia los escrivanos que se
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hallaren ocupados en negocios del Real Consejo
Criminal del Tribunal del Breve Apostólico y por
razón de sus officios en las casas de la Deputa// 723r //ción y ciudad de Barcelona, siendo assí
que en dicha constitución no se halla tal modificación, si meramente las palabras próximamente
trascritas que hazen relación a otras de la misma
constitución, ibi: «Los escrivans de manament y
peticioners», etcétera, los quales generalmente y
sin distinción alguna comprehenden a todos los
escrivanos.
Tercio, porqué en los capítulos 4 y 8 de la primera
resolución se manda a dichos escrivanos allegando la constitución 3, título «De procuradors»,
que hayan de incertar en la tela del processo, assí
primitivo, como en el de suplicación, in forma las
procuras o poderes y que las demás productas no
las incerten en la tela processal, y bien examinada
dicha constitución no se halla en ella esta distinción o expresión.
Quarto, porqué en el capítulo 5 de la misma resolución se ordena no poderse comunicar el proceso
más de una vez después de hallarse denunciado y
que, si por el relator fuese concedida otra comunicación, sin advertirlo los dichos escrivanos, no permitan intimar o notificar semejantes provisiones,
si no es en caso de hallarse expreso orden del mismo relator. Y aviéndose examinado las constituciones que disponen sobre las comunicaciones de
procesos, se ha advertido que la constitución 5, del
título «De comunicació de procesos», dispone
que el proceso deve comunicarse una vez después
de hallarse denunciado sin expresar que en caso
que el juez uviese concedido otra comunicación,
// 723v // no pudiese el notario de la causa informar de la provisión ni que la pudiese azer concordar del relator, y assí con dicho capítulo se ha
añadido y ajustado a lo dispuesto en ditcha constitución, dando nueva providencia en cosa omitida en ella.
Quinto, porque el capítulo 9 de las mismas ordinaciones, citando la constitución 1, título «De
intimes», se manda que los notarios tengan obligación de avisar a los relatores de las causas en los
casos que los porteros omitan hazer relaciones de
las intimas y, según lo dispuesto en ditcha constitución, en ella no se halla impuesta esta obligación a los escrivanos y, así, ditcha resolución statuye y dispone de nuevo.
Sexto, porque en el capítulo 6 de la misma ordinación, en atención a lo dispuesto en el capítulo
65, Cortes de 1599, se halla establecido que en
qualquier altercado no pueda acerse más de una
cédula o súplica y otra por réplica por qualquier
de las partes, y que, si por inadvertencia del relator fuesen proveídas más, los notarios no las pue-

nos en lo tocante a intimas, que hayan de hazer
los porteros lo contenido en los capítulos de ditcha
tersera resolución. Y así, lo que en ella se manda y
ordena por intelligencia y observansa sobreditcha
viene a encontrarse con las referidas constituciones collocadas en el título «De interpretació de
usatjes».

diesen intimar o notificar sin notificarlo antes al
relator. Y caso que las uviessen intimado sin preveder esta diligencia, no las continuasen en el
proceso sin expreso // 724r // orden del relator, notando el mandato en el mismo processo. Y examinando el ditcho capítulo 65, no se reconoce dispuesto que, hallándose proveídas las cédulas o
súplicas, no las tenga de intimar el escrivano de
la causa ni que, intimadas, no las pueda continuar en el processo sin orden del relator, aziendo
nota del mandato en el processo. Y así con ditcha
resolución se anyadió y ajustó lo referido a lo dispuesto en ditcho capítulo de corte.
Séptimo, porque en el capítulo 11 de ditcha resolución se manda a los escrivanos por observancia
de las constituciones 14, título «De dilacions», y
tres, título «De productes de actes», que si por
inadvertencia por el relator de alguna causa,
después de denunciado el processo, proveyesse algunas cédulas y súplicas a más de la cédula de asignación o sentencia, no permitan los notarios que
se intimen y, caso que se hallasen transcritas en él,
no puedan cobrar cosa alguna por la scriptura de
ditchas cédulas o súplicas y, según el litteral de dichas constituciones, no se lee en ellas dispuesto lo
referido, si meramente en la constitución 14, título «De dilacions», que caso que por inadvertencia semejantes cédula y súplica y otras qualesquier deducciones se admitiesen, no se contassen
entro las ojas del proceso ni se paguen al notario,
ni que de ellas se pueda // 724v // aver raçón. Y,
por consiguiente, en dicho capítulo con pretexto
de excitar la observancia de ditchas constituciones
se pasó a interpretarlas y declararlas contra lo
dispuesto en las referidas constituciones del título
«De interpretació de usatjes» y en la constitución 16 de las Cortes de 1599.

En cuya consideración y la de los irreparables
danyos se sigan de la observancia de las constituciones sobre que tienen echas otras representaciones a vuestra magestad, precisan a la innata fidelidad de los suplicantes y a las obligaciones de
sus cargos a ponerlo con el mayor rendimiento en
la real noticia de vuestra magestad con la segura
confiança de que vuestra magestad, con su paternal carinyo y amor, se dignará dar los órdenes
convenientes para la más puntual observansia de
las constituciones y demás leyes del Principado en
que se sifra el mayor servisio de vuestra magestad
y universal consuelo de todo el Principado, que lo
recibirán a merced.»
En aquest mateix dia los il·lustríssims y fidelíssims senyors oïdors militar y real, aven-se obtinguda ora per medi del síndich del General, a las
sinch oras de a tarde, són anats a donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor duch de Tarsis, per ser grande de Espanya. Lo seremonial se
trobarà en lo llibre que aporte lo mestre de serimònias, en la present jornada.
725v

Octavo, porque, en orden a la resolución segunda
dirigida a los notarios causídicos y procuradores,
por intelligencia y observancia de differentes
constituciones, así antiguas, como modernas, se
mandan differentes cosas a ditchos causídicos que
no se hallan expresadas ni prevenidas en las constituciones. Y así, lo dispuesto en ditcha resolución
es inductivo de nueva obligación o cargo.
Nono, en quanto a la tersera resolución en que
asimismo por intelligencia observansa de differentes constituciones antiguas y modernas se ordena y manda a los porteros de la Real Audiencia
differentes cosas, tampoco se hallan prevenidas en
alguna constitución que a los porteros, después de
aver dado alguna intima, devan azer incontinenti relación de ella al escrivano de la causa con
expresión de la persona a quien le entregaron y
del día y la ora, pero no se lee // 725r // en ditcha
constitución ni en otra del ditcho título, que no
hablan de los porteros, si solamente de los escriva369

Dimecres, a IIII de juliol MDCCIII. En aquest dia,
a las 11 oras del matí, los defenedors de la Llotja del Mar de la present ciutat han presentat a
sas senyorias il·lustríssimas una súplica contenint aquella sobre fet de líbero comers y al
pretès de que serts capítols de ordinacions sien
revocats. Y sas senyorias il·lustríssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y
presén casa cusís en lo present dietari de dita súplica, com de aquella és més llargament de vèurer, que és así cusida y signada de número 398.
Y en quant al seremonial se ha observat com és
de vèurer en dietari als 19 de juny de MDCC.
Dijous, a V de juliol MDCCIII. En aquest dia han
ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present
dietari (una súplica) entregada en lo il·lustríssim
protector del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, altra dels il·lustríssims jutjes del il·lustríssim
Tribunal dea // 726r // contrafaccions a sas senyorias il·lustríssimas junt ab còpia de un paper
autèntich y emanat a dit il·lustríssim tribunal sobre lo fet de la contrafactió de Ornoldo de Yager, com llargament és de vèurer en dita súplica
a. a continuació dues súpliques, un paper i una requesta
transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1576-1578.
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y paper autèntich, que tot és assí cusit y signat
de número CCCLXXXXIX y CCCC.

rer, que són assí cusidas y signadas de número
CCCCII.

Disapte, a VII de juliol MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni ha asistit en lo consistori de sas
senyorias lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oïdor militar.

En aquest mateix dia, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, a las V horas
de la tarda, lo excel·lentíssim senyor duch de
Tarcis, grande de Espanya, ha vingut en la present casa per a cumplimentar a sas senyorias
il·lustríssimas, com en effecte los ha cumplimentats en recompensa de la visita que sas senyorias il·lustríssimas li feren lo die dos del corrent per medi dels il·lustríssims y fidelíssims
senyors ohidors militar y real donant-li la benvinguda en esta ciutat. Y fonch cumplimentat sí
y conforme se trobarà notat en lo llibre de mestre de serimònias.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari còpia de una
requesta presentada a instància de sas senyorias
il·lustríssimas a don Joan Morer, a don Joan
Baptista de Aloy y al doctor misser Ramon Pallisser, escrivans de manament, sobre lo fet de
contrafaccions, com de aquella és de vèurer,
que és assí cusida y signada de número CCCCI.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustríssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com, inseguint lo deliberat per sas senyorias il·lustríssimas
als V del corrent, lo die present se és conferit en
casa del magnífich Francisco Delfau, donsell,
// 726v // escrivà de manament per a saber si tenia salut cumplida a fi de presentar-li la requisició que dita deliberació narra y que se li és estat
repost de com se trobava desganat de molt cuydado ab calentura per ocasió de haver patit una
còlica, la qual li havia repetit.
En aquest die dit síndich ha fet relació a dit concistori de com havent-se conferit lo dia present
per las rahons daltditas en casa de Esteva Galceran, misser y escrivà de manament, a fi de presentar-li consemblant requisició que la daltdita
y se li és estat dit y incinuat se trobava fora ciutat.
Diumenge, a VIII de juliol MDCCIII. En aquest
dia, no obstant ser feste de precepta, se ha ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustríssimas per affers y negocis graves tocants a la Generalitat.

Dimars, a X de juliol MDCCIII. En aquest die han
ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present
dietari unas notificacions o citacions presentadas als nobles regent la Real Thesoraria y molt
reverent cansiller del present Principat, instant
lo síndich del General sobre contrafaccions de
càthedras y diferents mandatos, com de aquellas
és llargament de vèurer, que són assí cusidas y
signadas de número CCCCIII.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y continuàs en lo
present dietari un recado en escrits que sas senyorias il·lustríssimas, a las deu horas del matí,
per medi del magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, han enviat al excel·lentíssim senyor comta
de Palma, llochtinent general del present Principat, junt ab un vot en scrits per los nobles y
// 727v // magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa en resposta
de un bitllet enviat per sa excel·lència a sas senyorias il·lustríssimas demanant ab ell un propri
ús per las galeras del excel·lentíssim senyor duch
de Turcis, com més llargament és de vèurer de
dit bitllet qu·és assí cusit y signat de número
CCCCIIII y del thenor següent. Segueix-se dit
bitllet:

Dilluns, a VIIII de juliol MDCCIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari còpia de tres citacions presentadas al
excel·lentíssims senyor llochtinent general del
present Principat, instant lo síndich del General
sobra tres contrafaccions de las generals constitucionals, una de la capitania general, altre sobra fet de càtredas y altre sobra fet de diferents
mandatos, com de aque-a// 727r //llas és de vèu-

«Excel·lentíssima senyor. En resposta del bitllet
ab què vostra excel·lència fou servit afavorir al
concistori de deputats y ohidors de comptes del
present Principat, de data de 5 del corrent, deu
dir a vostra excel·lència que encontinent passà a
consultar lo fet del propri ús que vostra
excel·lència gusta concedesca lo concistori per
lo abast de las galeras del il·lustre duch de Tursi
ab los assessor y advocat fiscal. Y que lo que

a. a continuació sis citacions transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1580-1592.

a. bitllet original intercalat entre els folis 727v-728r del
trienni 1701-1704.
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aquells han aconsellat és lo que vostra excel·lència podrà servir-se manar vèurer de la còpia adjunta, que junt ab est se posa en mà de vostra
excel·lència, assigurant a vostra excel·lència que
als deputats y oÿdors los mayors desitgs que·ls
acisteixen són de poder servir a vostra excel·lència en totas ocasions, sentint que en vista de dit
vot no pugan condecendir en donar gust a vostra excel·lència.»a
728r

tector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
y lo altre als il·lustres senyors concellers de la
present ciutat; y la altra causa de contrafacció
asserca los dos decrets y carta real presentats a la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona asserca las
càthedras de philosophia de la Universitat Litterària de la present ciutat, presentant a dit
// 729r // Costa dos súplicas, reproduhint en la
una y en la altre las citacions presentadas als escrivans de manament a qui anavan dirigidas y,
de altre part, exhibint las dos deprecatòrias que
lo dia IX del corrent ab acte rebut en poder del
secretari de la present casa foren posadas en mà
del excel·lentíssim senyor compte de Palma,
llochtinent general y capità general en lo present Principat, y los tres actes axí mateix rebuts
en poder del mateix secretari lo dia X del corrent, ço és, los dos de las dos presentacions de
las dos citacions presentadas al molt reverent
don Emanuel de Senjust y Pagès, canceller, y lo
altre al noble don Lluhís Alemany Descallar,
thesorrer de sa magestat, en lo present Principat, per a què dit Costa se conferís ab lo noble
don Pere de Oliver, canonge de la seu de Vich,
altre dels conjúdices del il·lustríssim Tribunal
de Contrafaccions, jutge peculiar de ditas dos
contrafaccions, per a què se servís provehir ditas
suplicacions. A què dit Costa respongué que
encontinent ho posaria en execució. Y lo mateix
dia XVIII se ha conferit dit Costa ab dit sýndich y
li ha dit que, havent-se conferit ab dit don Pedro de Oliver per a què li provehís ditas dos suplicacions, li respongué tingués paciència que
luego de ser declarada la causa dels escrivans de
manament per la qual matí y tarda se junta dit
il·lustríssim tribunal lo despatxaria.

Dimecres, a XVIII de juliol MDCCIII. En aquest
die han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi
secretari y scrivà major del General cusís en lo
present dietari un real privilegi concedit per la
magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, per eregir la ciutat de Vich la confraria del
gloriós, invicte, cavaller y màrtir Sant Jordi, sots
data de XIIII de mars MDCCII, com més llargament és de vèurer de aquell qu·és assí cusit y
signat de número CCCCV.
Dijous, a XIX de juliol MDCCIII. En aquest die,
constituhit personalment // 728v // en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias
il·lustríssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, síndich del General, ha fet relació de com lo
die XVI del corrent presentà a Gerònim Brotons, notari públich de Barcelona y secretari de
la excel·lentíssima ciutat subrrogat, y en dit
nom actuari de la causa de contrafacció que se
aportà devant del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions contra lo excel·lentíssim senyor capità general y officials de la capitania general
una súplica en la qual exhibia la deprecatòria lo
dia IX del corrent presentada al excel·lentíssim
senyor compte de Palma, llochtinent general y
capità general del present Principat, demanant
en ella li fos concedida la dilació a dit il·lustríssim tribunal benvista en virtut del capítol XXXVI de las últimas corts. Al què dit secretari respongué que se conferirira ab dit il·lustríssim
tribunal per a què se concedís dita dilació y, havent-lo solicitat dit síndich, fins vuy encara no
ha pogut conseguir aquella, dient-li que dit
il·lustríssim tribunal estava ocupat matí y tarda
en la causa de contrafacció que dit síndich
aportà contra los escrivans de manament que finia lo plasso de sa declaració lo dia XXII del corrent.

En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutadà honrrat de Barcelona y síndich
del General, de orde de sas senyorias il·lustríssimas ha aportat al senyor protector del il·lustríssim y fidelíssim bras militar un paper en lo qual
estava continuada la Novena de personas que
referix la deliberació de XVII de juliol MDCCIII.
729v

Axí mateix, ha feta relació de com se era conferit lo dia XVIII del corrent ab Fèlix Costa, notari
públich real col·legiat y escrivà de ditas dos causas de contrafacció que dit síndich instà devant
dit il·lustríssim tribunal, ço és, la una asserca los
dos decrets que foren presentats, lo un al molt
il·lustre don Feliciano de Cordellas, com a proa. a continuació un real privilegi transcrit a l’Apèndix 1,
pàg. 1594.
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Divendres, a XX de juliol MDCCIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari un paper que ha aportat lo síndich
del il·lustríssim y fidelíssim bras militar a sas senyorias il·lustríssimas, en lo qual està continuada una Novena de personas anomenada per lo
il·lustríssim protector y official de dit il·lustríssim bras en execució del capítol XXXI de las últimas corts, com més llargament és de vèurer,
qu·és assí cusit y signat de número CCCCVI.
Dissapte, a XXI de juliol MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni assistit en lo consistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim
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senyor deputat militar a occasió de alguna indisposició corporal.
En aquest mateix dia sas senyorias il·lustríssimas, per medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat de Barcelona y síndich del
General, han enviat un recado al il·lustríssim senyor protector del il·lustríssim y fidelíssim bras
militar, insinuant ab aquell de part de sas senyorias il·lustríssimas de com havent reconegut que
en la Novena que per lo sýndich de dit il·lustríssim bras lo dia de ahir fou entregada a sas senyorias il·lustríssimas hi havian dos germans,
qui són los senyors don Feliciano Sayol y Quartaroni y lo senyor don Francisco Sayol y Quartaroni, lo que no se estilava en ninguna de las
Novenas, estimarian sas senyorias il·lustríssimas
se servís dit il·lustríssim bras disposar que no entrevinguessen dos germans en dita Novena. Al
què ha respost dit il·lustríssim protector que, si
no·y havia reparo, se faria ab molt gust per affectar lo brasa // 730r // complàurer al il·lustríssim y fidelíssim consitori de sas senyorias en tot
y quant puga, conforme ne ha fet relació dit
sýndich tornat que és estat de aportar lo dit recado.

viat a sas senyorias il·lustríssimas lo die present a
la matinada sobre lo fet de la informació ha fet
rèbrer dit il·lustríssim bras del pretés frau après
en casa lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, com més llargament // 730v // és
de vèurer de dita embaxada que és assí cusida y
signada de número CCCCVIII.
Dilluns, a XXIII de juliol MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni assistit al il·lustríssim y fidelíssim
consistori de sas senyorias il·lustríssimas lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una embaxada que a las set horas de la nit, per medi dels senyors don Ramon de Codina y Farreras y Francesch de Gallart y Pastor, ciutadà honrrat de
Barcelona, han enviat al il·lustríssim y fidelíssim
bras militar en resposta de la que dit bras ha en-

En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda
tocadas, trobant-se en la sala del consistori de la
present casa las nou personas dels tres estaments eclesiàstich, militar y real elegidas per los
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y
ohidors de comtpes del General del present
principat de Cathalunya, ab deliberació feta als
XVII del present y corrent mes de juliol y per lo
effecte llargament expressat en ella, han vingut
en dita sala del consistori las nou personas també dels tres estaments anomenadas per lo il·lustríssim protector del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar y official de aquell, per la dependència de poder gastar las segonas mil lliuras, conforme la disposició del capítol XXXI fet
en las últimas corts y per lo corrent any MDCCIII, essent estas nou personas las matexas que·s
troban referidas en lo present dietari en jornada
de XX del corrent mes, sols ab esta diferència,
que en lloch del senyor don Francisco de Sayol
y Quarteroni ha entrevingut lo senyor don Felip de Ferrari y Sacirera per quant aquell era
germà del senyor fra don Feliciano Sayol y
Quarteroni, comenador de Sant Joan, y per
part de dits senyors deputatsa // 731r // y ohidors se noticià als dits senyor protector y officials del bras militar encontrava ab algun reparo
que en una matexa Divuytena puguessen assistir dos germans, majorment, tenint vot dicisiu.
Antes de encontrar-se los senyors del estament
militar y real han requirit a mi don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General, essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Llorens March, verguers del il·lustríssim y fidelíssim consistori, llevàs acte, com he
fet, de què per no sèurer interpoladament ab
los senyors del estament eclesiàstich no pogués
ésser tret en exemplar ni quedar perjudicat lo
bon dret que·ls assisteix per dita pretenció y,
axí mateix, dit senyor fra don Feliciano de Sayol ha requisit a mi don Ramon de codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General,
llevàs acte en presència de dits testimonis, com

a. a continuació un paper i una embaixada transcrits a
l’Apèndix 1, pàg. 1593.

a. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1594.

Diumenge, a XXII de juliol MDCCIII. En aquest
dia, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una embaxada en escrits del il·lustríssim y fidelíssim bras militar aportada a las deu horas del matí per medi
dels senyors don Joan Bonaventura de Gualbes
y Joan Llinàs, ciutadà honrrat de Barcelona, tenint hora per medi del andador, sobre lo fet de
la informació que dit il·lustríssim bras fa rèbrer
sobre lo fet del pretès frau trobat en casa lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, com més llargament és de vèurer de dita
embaxada qu·és assí cusida y signada de número
CCCCVII.
En aquest mateix dia no ha vingut ni assistit al
il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
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ho he fet, de com per no precehir als senyors
capitulars d’esta Divuytena en lo assiento no
puga ésser tret per exemplar en manera alguna,
ans bé quede salvo sempre son dret de dita pretenció. Y, finalment, los senyors doctor Jaume
Alós, mestre escuelas canonge de la santa iglésia de Lleyda, president de dita Divuytena, en
presència de dits testimonis, ha requirit a mi
don Ramon de Codina y Ferreras llevàs acte,
com ho he fet, de com reprotesta al dit senyor
don Feliciano Sayol la pretenció que té per no
haver-i exemplar algú que comanadors de la sagrada orde de Sant Joan en Novenas, Divuytenas ni congressos hajen precehit, ans bé estos
sempre han precehit a aquells, y que axís diu de
nul·litat de dita protesta per haver-se poch
// 731v // ha intentada novament.
Y fetas las ditas protestas, los senyors de dita
il·lustríssima Divuytena en la dita sala del concistori se han acentat en forma de braços ab cadiras de vaqueta de moscòvia en círcol, en lo
mateix modo que quant lo il·lustríssim y fidelíssim concistori té Novenas, etcètera, sols ab esta
diferència, que en las sis cadiras del docer per no
poder-i entrevenir los senyors concistorials, no
si ha acentat ningú, y que lo senyor president de
dita il·lustríssima Divuytena, que era lo dit senyor doctor Jaume Alós, mestre escuelas y canonge de la santa iglésia de Lleyda, tenia devant
de si una tauleta ab campaneta y scriptori de escriurer, y estigueren acentats segons las agraduacions de dignitats, en quant als eclesiàstichs
y los militars y reals segons sa edat, és a saber, en
esta forma, los senyors doctor Jaume Alós, mestre escuelas y canonge de Lleyda, doctor Rafel
de Pinyana y Galvany, hospitaler paborde y canonge de Tortosa, don Joseph de Amigant y
Vilanova, canonge de Barcelona, y fra don Joseph Despalau, paborde del Panadés, fra don
Emanuel de Vega y Rovira, cabiscol de Ripoll, y
fra don Feliciano Sayol y Quartaroni, comanador de la religió de Sant Joan, per lo estament
eclesiàstich; don Pedro de Torrellas y Semmanat, don Francisco de Palau y Torralla, don
Phelip de Farran y Sa-sirera, don Bernat Gaver y
de Fluvià, don Domingo de Verdier y don Alexandre de Boxadors y Crassi, per lo estament
militar; doctor Onofre Monsalvo, doctor misser
Joseph Costa, doctor misser Esteva Serraa
// 732r // y Vileta, doctor Francisco Toda y Gil,
Joan Baptista Reverter y Joachim Vives y Ximenes, tots ciutedants honrats de Barcelona, per lo
estament real.

una súplica al senyor president d’esta Divuytena, ab la qual lo subsíndich de dit bras militar
representa se servesca dita Divuytena manar deliberar las segonas mil lliuras en força del capítol
XXXI de las últimas corts per las causas y rahons
ponderadas en ella, la qual súplica ab alta e intel·ligible veu és estada llegida per mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, estant cubert y acentat ab cadira
de vaqueta de moscòvia en la part y puesto
ahont acostuma tenir-la lo secretari y scrivà major del General quant ý ha Novenas en la sala
del concistori, la qual súplica és assí cusida y signada de número CCCCVIIII.
Y per quant després de haver-se votat dita dependència se ha trobat no haver-i pluralitat de
veus, antes bé paritat, segons ha referit dit senyor president, en presència de tots los demés
senyors de dita Divuytena, no se ha pogut pèndrer resolució alguna per disposar dit capítol
XXXI que dega ser ab pluralitat de veus.
Dimars, a XXIIII de juliol MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich.
732v

Després de estar acentats en esta forma, per lo
senyor fra don Joseph Despalau se ha entregat
a. a continuació un súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1595.
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En aquest mateix dia los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat real y ohidor militar, havent obtinguda hora per medi del síndich del
General, han aportat sens serimonial ni acompañament una embaxada en escrits a sa
excel·lència, anat ab un cotxe de dos mulas, y lo
síndich a la portalera, que·és dita embaxada en
scrits acerca la denegació de acistència que ha
fet lo magnífich veguer de la present ciutat al
procurador fiscal del General, acerca la aprehenció que volia fer de la matrix o original de
certa informació que un escrivà de sa cúria rebia
junt ab tots los antecedents y subseqüents de dit
fet, y dos còpias de dos papers de embaxadas,
que·s troban cusits en lo present dietari, en jornada de XXII del corrent. Y dita embaxada, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas, és assí cusida y signada de número CCCCX. Y, axí mateix,
ha noticiat a sa excel·lència que lo paper fou serv
it donar al dit deputat real acerca la entrega del
dret de la Nova Ampra, que·s troba en lo llibre
de Deliberacions del present y corrent trienni,
als XXII del present mes, lo havian comès als assessors y advocat fiscal del General per a què donassen son sentir en scrits del que podia y devia
fer lo concistori. Y havia encarregat de paraula a
un dels assessors per a què se conferís ab lo noble don Joan de Colomer, del Consell de sa magestat y son advocat fiscal patrimonial, a fi de
dir-li lo reparo se encontrava en què pogués lo
concistori fer obligar als col·lectors del dit dret
de la Nova Ampra en estar subjectas en persona
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y béns en la paga del modo que referiaa //733r //
dit paper. A tot lo qu·és estat respost que sa excel·lència, en quant al primer punt, que procuraria a consolar al concistori de la Deputació en
tot quant pogués y, en quant al segon punt, que
li aparaxia molt bé que un dels assessors del General se conferís ab dit advocat fiscal patrimonial per lo effecte daltdit y que ell també ordenaria al dit advocat fiscal batés dita matèria ab lo
dit assessor, y el que ne resultaria li’n fes part.

Dijous, a XXVI de juliol MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni ha asistit en lo il·lustríssim y fidelíssim consistoria // 734r // de sas senyorias
il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat ecclesiàstich.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
una embaxada, junt ab un vot y una informació
en la cort del veguer de la present ciutat sobre
lo fet del frau trobat en casa del il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich que a las VI
horas de la tarda los senyors don Pedro de Torrellas y Semmanat, Joseph de Serre y Marquet,
donsell, don Joan Bonaventura de Gualbes,
don Francisco de Sayol y Quarteroni, don Francisco Tord y Granollachs y Ramon Vilana Perlas, ciutedà honrat de Barcelona, de part del
il·lustríssim y fidelíssim bras militar, han aportat
a sas senyorias il·lustríssimas, conforme de dita
embaxada, vot y informació és de vèurer, que
tot és assí cusit y signats de números CCCCXI,
CCCCXII y CCCCXIII.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y continuàs en lo present dietari
un vot fet per lo noble advocat fiscal del General y present casa sobre lo fet de la informació
rebuda per lo noble regent de la vegueria de
Barcelona instant lo subsíndich del il·lustríssim
y fidelíssim bras militar cerca lo frau trobat en
casa lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, com més llargament és de vèurer de
dit vot, que és assí cusit y signat de número
CCCCXV y del thenor següent:

Dimecres, a XXV de juliol MDCCIII. En aquest dia
no és vingut ni hacistit en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas // 733v // senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich.
En aquest mateix dia se és ajuntat lo il·lustríssim
y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas no obstant ser festa de precepte, per affers
y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
una embayxada en escrits que, entre sinch y sis
ores de la tarda, los senyors don Phelip de Sarrano y Sa-sirera y Joan Llinàs, ciutadà honrat, de
part de la present y excel·lentíssima ciutat de
Barcelona han aportat a sas senyorias il·lustríssimas sobre lo fet de la informació rebuda instant
lo subsíndich del il·lustríssim y fidelíssim bras
militar, per lo frau trobat en casa lo il·lustríssim
y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, en la
cort del veguer de Barcelona, com més llargament és de vèurer de dita embayxada, la qual és
assí cusida y signada de número CCCCXIIII.

a. a continuació dues embaixades, un vot y una informació,
tot transcrit a l’Apèndix 1, pàgs. 1595-1615.
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En aquest mateix dia se ha ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas no obstant ser festa de precepte per
afers graves de la Generalitat.

«Moltb il·lustre y fidelíssim senyor. Avent vist y
premeditat lo vot firmat per los advocats del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar que lo dia
XXIIII del present se posà en mà de vostra senyoria fidelíssima de part de aquell comú ab solemne
embayxada de 6 de los individuos, en lo qual se
aconsella y resol que lo dit molt il·lustre y fidelíssim bras y lo noble regent la vegueria de Barcelona y Anton Riera, notari, han procehit en
son cas en //734v // instància y recepció respective de la informació ad futuram rei memoriam
rebuda, instant lo subsíndich del bras, y que,
per consegüent, las provisions, mandatos y demés procehimens contro los predits veguer,
llochtinent de prior y Anton Riera, notari, a
instància del procurador fiscal del General fets
per vostra senyoria fidelíssima no són en son cas
y que ab ells oprimexen als sobredits y regoneixen la insubsistència y evident fal·làcia de las rahons ab què se pretextua dit vot, a las quals
pontuals ...simament se adapta la difinició dels
cònsuls Ulpiano y Juliano en las lleys Natura
cavillationis, 161 ff., De verborum significatione
... ea est 66 ff., De regalis juris, no·m permet la
obligació de mon càrrech, tractant-se de la conservació de la jurisdicció de vostra senyoria fidelíssima y de la conservació de las prerogativas
que súmament deuhen zelar-se segons lo consell del summo pontífice Galacio, In can. quia
per ambiciones illicites 6, distr. 64, omitim palam en la comprehenció gran de vostra senyoria
a. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1615.
b. vot original intercalat entre els folis 733v-734r del trienni
1701-1704.

fidelíssima la evasió dels motius del referit vot y
la obligació en què vostra senyoria fidelíssima se
troba constituït de procurar los modos legals y
estilats retablín dita jurisdicció tant notablement lesiada y usurpada.
No atrevint-se lo vot a negar expressament la
jurisdicció plena y absoluta que privative a qualsevol tribunal té vostra senyoria fidelíssima concedida y atrebuïda per las generals constitucions, capítols // 735r // y actes de cort, a la
stabilitat de las quals diu insessanment invigilar
lo bras militar, y executoriada ab differents reals
privilegis i inconcusa observància en tots los fets
y negocis de la Generalitat de Cathalunya ab
tots los annexos dependens y emergens y, axí
bé, en las causas del frau y commís, resaltant de
la aprehenció feta lo dia XII y de remoció y privació pretesa per lo procurador fiscal del molt
il·lustre fra don Anton de Planella, abad de Basalú, en conformitat del capítol del Nou Redrés
del offici de deputat eclesiàstich pretén limitar y
mutilar aquella y persuadir que la recepció de la
predita informació en la cort del veguer, a dita
instància actuada, suposant-la extrajudicial y secreta, no és prohibició ni contrària a la jurisdicció de vostra senyoria, ans bé permeta valen-se
de dos motius: lo primer consistint en dir que
aixís com en la present casa, instant lo procurador fiscal del General, se han rebut informacions quant se té notícia de alguna contrafacció
per a testificar lo fet del qual resulta y deliberar y
resòldrer si se deu ocòrrer y eixir y per quin
medi al reparo de aquella, encara que en la declaració judicial del quan sie fuero no lo que a
vostra senyoria fidelíssima, axí mateix, ha de ésser lícit al bras militar instan semblant informació devant lo veguer per a sersiorar-se del fet y
ab la notícia de ell procehir a la instància; y lo
segon en què per las clàusulas ab què la jurisdicció de vostra senyoria fidelíssima se troba concedida // 735v // no reste abdicada als ordinaris
la facultat que de dret diu los competeix de rèbrer summarial y extrajudicial informació dels
dilictes dels .... a effecte de remètrer-los a los
jutjes competents, y que açó pot fer-o etiam lo
jutje que és incapàs, com ó és lo secular respecte
dels eclesiàstichs, sens incórrer en las censuras
de la bulla In coena Domini cominadas. Y un y
altre de estos motius tenen sola la vana apariència de rahó y lo intrínsech fi de mutilar la jurisdicció de vostra senyoria fidelíssima.
Respecte del primer, perquè si bé vostra senyoria fidelíssima, no obstant las moltas contradiccions que ha tingut est article, ha sempre defensat y conservat inseguint la ensenyansa del
juriconsult Callistrato en la L. observandum 19,
in fine, De officio presidis, y complint a la obligació de son càrrech la prerrogativa de actuar a
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instància del procurador fiscal del General los
processos informatius super facto contrafactionis, emperò deu tenir-se present que esta prerrogativa se troba radicada en observansa, pocessió, zel y estil inveterat e immemorial tenint
forsa de lley, fundat en la rahó y privilegi fiscal
de tractar-se tots los negocis y causas devant de
los peculiars jutjes L., Fin., C., Si adversus fiscum
et sol., lit. C., ubi causa fiscali peregrin., De jure
fisci, lib. 7, tit. 1; Calleval., De judic., tomo 1,
disput. 2, n. 698; Lucà, // 736r // De jurisidch.,
disc. 83, n. 5; y axí bé actuant-se lo procés informatiu a instància del procurador fiscal y per sa
instrucció fonch ab provable rahó introduhit lo
rèbrer-se en la casa de la Deputació y concistori
de vostra senyoria fidelíssima. Emperò, com lo
molt il·lustre y fidelíssim bras militar no tinga a
son favor semblant observansa, ús ni estil, ni
gose las perrogativas fiscals, és notòria la disparitat y rahó de diversitat del un cas al altre y, per
consegüent, yneficàs lo argument de peritat:
Roman., cons. 120 et 169; Carsin., Tusch, lit. E,
conlus. 308, n. 32; Jurd., cons. 50, n. 28; ..., decis.
225, n. 21, lib. 2. Y seria prejudicialíssima la introducció de rèbrer-se o fer-se a instància per
jutges y tribunals estranys informació alguna, ab
qualsevol nom que·s vulla paliar sobre fets de
contrafaccions, puix a més que no se tol·lararia
per lo il·lustríssim tribunal, poria induhir confusió e incompatibilitat, ab la què se actuaria devant vostra senyoria fidelíssima, y extreviar esta
perrogativa de vostra senyoria fidelíssima.
Sens que la constitució o capítol 31 de las corts
últimament celebrades suffrague ni suffragar
puga en assò al dit molt il·lustre y fidelíssim
bras, perquè, si bé permet que puga gastar
aquellas mil o dos mil lliuras en defensa de sos
apreciables privilegis y exempcions y llibertats
del General de Cathalunya, ciutat de Barcelona
y demés del present Principat, no emperò estableix ni prevé altre cosa de la qual se puga introduhir en lo vot, ans bé, havent de ésser en defensa entre altres del General, obraria effectes
contraris, lo que no deu dir-se, puix lo que se
disposa en augment no és bé se aplique en diminució y menoscabo; L., Si a milite, 1 ff.; De milit. testamento; L., Si Rufinus; L., eod.; L., legata
// 736v // inutiliter ff.; De legat. 1, Joseph Sesse,
De inibicion., cap. 4, 1, n. 12,...,.
Quant més que la informació de què se tracta
no és sobre assumpto ni preparatori de judici de
contrafacció, si sols de la acusació e instància de
part formada que intenta fer lo molt il·lustre y
fidelíssim bras militar en la causa criminal y de
quarela pendent en lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori de vostra senyoria fidelíssima contra
lo senyor deputat eclesiàstich. Y axí són tant
més estranys e inaplicables los tèrmens de la pa-
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ritat que se fa en lo primer medi del dit vot dels
processos informatius que se actuan a instància
del procurador fiscal del General super facto
contrafactionum y entre de pla la regla de dret,
de què se tractarà en avant, que dicta que a
instància del actor no se poden en fets criminals
rèbrer en cas algú semblants informacions ad
futuram rei memoriam, per la qual són dignes
de vèurer-se Antonio Gomes, Pròspero Farimacio y los demés que al·lega y segueix: Aylon
Laynes, Ad Gomes Var., tom. 3, cap. 1, n. 12 y 22.
En quant a la segona rahó y medi sobre-referits,
que·s pondera en lo vot en apoyo de haver-se
pogut rèbrer dita pretesa informació, se respon
ab igual solidès que, si bé don Sabastià de Cortiada, en la q. 21, n. 22, 23 y 24 del discurs sobre la jurisdicció del excel·lentíssim senyor capità general ab los que allí al·lega, diu que lo
jutge ordinari, encara que incompetent, no sols
pot capturar als delinqüents exemps de //737r //
la jurisdicció a effecte de remètrer-los al jutge
competent, sinó també rèbrer summària informació de testimonis per lo mateix effecte de
remètrer-la a son competent superior, emperò,
a més que en orde a la recepció de dita informació summària aporta contradictors lo mateix
Cortiada y apar sentir lo contrari lo senyor regent son pare en la dec. 27, n. 119, ab Sesse De
inibi., cap. 1, 3, n. 5, lo cert és que la regla per
dit de Cortiada al·legada proceheix sols en tèrmens de crim fragrant, com explica Mieres en la
col. 6, cap. 23, n. 28, p. 2, y los demés pàrlan en
los mateixos tèrmens. Y per alguna justificació y
manifestació del delicte y fragrància del crim àn
extès y permès al jutge incompetent lo rèbrer la
dita summària informació, y no tractant-se en
nostre fet del cas en què lo ordinari a què procehit a captura in crimine fragranti no ha pogut ésser-li lícit lo entremètrer-se a rèbrer la
pretesa summàra informació.
Secundo, és de advertir que en lo cas que los autors citats per don Sebastià de Cortiada diuhen
poder-se rèbrer per lo jutge incompetent la
summària informació, supòsan rebrèr-se aquella
ex officio y no a instància de part ne in forma juditii, y en nostre cas la pretesa informació se ha
attentat rèbrer no ex officio sinó a instància formal petició del subsíndich del dit bras militar ab
la offerta de satisfer condecentment al veguer
de Barcelona, lo que se ocuparia acistint perrsonalment al examen dels testimonis y precehint
judicial citació y compulció ab penas pecuniàrias y comminació de altres als dits testimonis y,
per consegüent, en forma judicial // 737v // ad
futuram rei memoriam a instància de la part interessada y contra las reglas certas de dret que
díctan que estas informacions se degan rèbrer
devant lo jutge que ha de ésser competent de
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aquell negoci: Mon. Besaci y senyor Var. 1, cap.
20, n. 79; Prosperus Farinal., De testibus, q. 76,
p. 3, n. 133; lo senyor Amigant, dec. 10, n. 2; y
per tota la decisió digne de vèurer-se per nostre
cas a hont en los n. 5, 18 y 19 dóna per constant
haver-se de revocar y abolir a instància del fisch
semblants attentativas informacions y refereix
un cas en lo qual se mana per lo Real Consell a
la cort del mateix veguer de Barcelona a borrar
dels registres una informacióa capturant al procurador de aquella cort, que havia manat rèberla. Y és també contra la regla que sobre se ha insinuat que semblants informacions ad futuram
rei memoriam no tenen lloch in criminalibus a
instància del acusador ni ab lo pretext de ausència, malaltia o altre impediment dels testimonis:
Anthon Gomez, Var., tom. 3, cap. 1, n. 21 et ibi
Ayllon, Cum multis, n. 22, Farinacio, d. q. 76, a
n. 113, fol. 297 mihi.
Tertio, perquè dat y no concedit que en lo cas
contenciós se hagués rebut informació summària de la qualitat que la vol persuadir lo vot, las
matexas doctrinas en què se funda supòsan tenir
obligació lo jutge ordinari de remètrer junt ab
lo reo la matexa informació, ab què no fonch
justa ni rahonable la resistència del veguer, y de
més entregar-la requirits per lo jutge competent. Ni·s poden notar de opressius ni fora
// 738r // del cas los procehiments que a est fi se
han aplicat y van aplicant per vostra senyoria fidelíssima a instància del procurador fiscal.
Y esta remissió y entrega de la informació no
deu ésser per còpia, sinó lo mateix original, com
se prova evidentment de la doctrina del senyor
regén de Cortiada en la dec. 30, n. 61, 62, 63 y
64, a hont ensenya que sempre que·s declara
haver-se de remètrer algun familiar del Sant Offici al tribunal, se deu també remètrer y entregar
original lo procés. Y se ha practicat sempre en la
casa de la Deputació remetent-se originals los
processos de las causas, axís vertents en la Real
Audiència, com en altres tribunals, que per lo
interès del procurador fiscal se atrahuen al consistori de vostra senyoria fidelíssima, de què estan plens los armaris del offici de ajudant tercer
de la Escrivania Major del General.
Ab lo predit se ve fàcil la resposta a la augmentativa de est segon medi, tant exagerada en lo vot
y altrament, de la permissió que dónan alguns
auctors de que censura al jutge secular, encara
que incapàs respecte dels ecclesiàstichs, de poder rèbrer sens incurs de censuras summària informació extrajudicial dels excessos de aquells a
effecte y ab ànimo sols de presentar-la a son sua. en aquest punt es produeix un canvi de mà fins al final del
document.

perior ecclesiàstich o de la Santa Sede Apostòlica, com és de vèurer en lo senyor regent de Calderó, dec. 141 a n. 44 al 49, tom. 3.
Perquè attentament llegits los llochs que a est
assumpto se citan, que refereix y transcriu dit
senyor regent de Calderó, // 738v // podan també de informació summària totalment extrajudicial, inquirint ex officio sens instància de part
privada rebuda, quant no és present lo prelat o
superior competent y urgeix la necessitat y pública utilitat y se tem o amenassa algun gravíssim dany y per al mateix effecte de remètrer-la y
entregar-la al superior sens publicar-la ni revelar-la a altre persona, com també que no se rèbia per lo jutge secular contra los ecclesiàstich,
eo modo ac si ipsum pertineret de illis cognoscere,
com són a la lletra ditas authoritats y la del abat
Puerono tant magnificada en lo vot.

aprís dels actes o escripturas que se ha tingut
notícia eran o podian ésser prejudicials a la Generalitat, que són molts los exemplars antichs y
moderns.
En lo any 1669, havent-se presentat al tunch
advocat fiscal del General una requisició a
instància de algun interessat en lo fet de la parehenció dels reals de vuyt de la galera de Gènova,
en poder de Francesch Llauder, notari públich
de Barcelona, se aprengué la aprísia instant lo
procurador fiscal del General y, volent-se resistir lo nottari ha entregar-la, se capturà y compel·lí a donar-la, com en effecte la donà.
739v

En nostre cas la pretesa informació se ha rebut
per lo veguer de Barcelona, jutge incapàs en negocis de la Generalitat, ad futuram rei memoriam en forma judicial, no ex offitio, ans a
instància de part privada et sub ipse lucri, pagat y
satisfet ab citació y compulsió dels testimonis,
eo modo ac si ad vicarium deputato cognoscere
pertinet aut esset futurus judex negotii, trobantse en Barcelona vostra senyoria fidelíssima, jutge competent propri y peculiar de la causa pendent devant vostra senyoria fidelíssima sens
haver-i necessitat ni urgència, no guardant-la
secreta, ans bé formal remitència y opposició de
entregar-la etiam després de ésser requirit legítimament de part de vostra senyoria fidelíssima
discòrrer donchs com són aplicables al cas las
doctrinas del vot y si ab rahó estranya que ab lo
pretext y nom de defensar la Generalitat se cavil·lan y violenten // 739r // axí las authoritats y
doctrinas contra la jurisdicció de vostra senyoria
fidelíssima y de las constitucions, capítols de
corts, privilegis y demés drets de la pàtria en què
se radica aquella, com que se calumnia del voluntari empenyo, la que és precisa e indispensable obligació del offici, y se aplaudesca la jactància, que se diu, emperò, no·s creu, del veguer de
capturar sens distinció de personas.
Ajustat a tot lo fins assí discorregut lo dret e indubitada perrogativa fiscal de compel·lir a la exhibició de qualsevols instruments en què pot tenir interès, com de dret comú ensenya
Peregrino, De jur. fisc., lib. 7, tit. 3, n. 8, in fine y
lo doctor Amigant, t. 2, dec. 52 a n. 3; y respecte del fisch de la Generalitat proceheix encara ab
major rahó en forsa de la constitució una, títol
«De nottaris y escrivans», etcètera, prohibint als
nottaris lo rèbrer actes y escripturas en prejudici
o dany del General, en observansa de la qual se
ha procehit sempre aprehenció dels originals o
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En lo any 1699, havent-se tingut notícia que en
la cúria del comptat de Empúrias se havia fet alguna informació o enquesta contra un official
del General per dependència y fets del offici, se
provehí se fes aprehenció del original de dita
enquesta y ab lletras del consistori de vostra senyoria fidelíssima se cometé la execució al deputat local y se executà puntualment.
En lo any 1702, tenint-se notícia que en poder
de Gaspar Grases, notari públich de Barcelona,
a instància de algun comú regular de esta ciutat
se havia testificat acte de protestació en dependèncias de la Generalitat, se féu la matexa
diligència que ab lo sobredit Llauder hi restà affectuada.
En conformitat de las sobre-referidas jurídicas
disposicions y observansa, de la qual ab més
temps se’n porian donar un sens fi de exemplars, passà lo dia 23 del present mes de juliol
per conservació dels drets y prerrogativas de la
Generalitat y defensa de sa jurisdicció a instar lo
procurador fiscal la aprehenció y entrega del
original de la predita informació nul·lament rebuda en dita cort y, havent-se resistit y negat lo
veguer a prestar la deguda assistència a la execució de las provisions y mandatos de vostra senyoria fidelíssima, se ha procehit y se proceheix
per los medis lícits, regulars y jurídichs que té
vostra senyoria fidelíssima previnguts en las mateixas constitucions, capítols de cort y privilegis
del General contra los officials reals y de barons,
tant ecclesiàstichs com seculars, y demés
// 740r // que resistexen al General o denègan
prestar la assistència a la execució de sos mandatos y lo vot, després de las protestas verbals que
defensa lo general, vol aprovar los procehiments
del veguer y notar de oppresius que injustos los
de vostra senyoria fidelíssima, pretenent axís
que subsistís una novedat tant contra rahó,
restàs un exemplar dels més prejudicials i lescius
de la jurisdicció de vostra senyoria fidelíssima y,
per consegüent, de las generals constitucions,
capítols de cort y privilegis que haje may pogut
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succehir ni attestar-se, lo que no és ni ha pogut
ésser may de la intenció del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, ans se ha de estar ab la certesa que tenint-la de est prejudici o sols se logre
que aquell il·lustríssim comú comprenga que
probablement pot ésser-o lo trobarà vostra senyoria fidelíssima molt prompte a coadjuvar la
justa causa de vostra senyoria fidelíssima y de
son procurador fiscal en defensa de sa jurisdicció y prerrogativas.
A est fi també, encara que regonexent ma inutilitat, trobant-me de aquell il·lustríssim gremi y
axí cumplint ab dos obligacions, fas esta representació a vostra senyoria fidelíssima que si vé
ab alguna aplicació de més temps podia ananr
ab menor desalinyo, no he volgut diferir-la inseguint a Sèneca «quid verba quaeris veritas, odit
moras», previngut del concell de sant Agustí, libre 8, De Trinitate: «nullus reprahensur formidandus est, amatori veritatis, et enim», etcètera,
ab lo desitg que participada per vostra senyoria
fidelíssima, com ho espero, puix si bé se té per
difícil, no emperò impossible justitiam suadere
mortalibus, la oculta, insensible forsa de la rahó
pot introduhir-se en los à-// 740v //nimos, encara que no àjan prosessat la facultat legal, «quia
ita cunctorum sensibus benefitium Divinitatis
atribuit, ut et qui nesciunt jura, rationem tamen veritatis agnoscant», Cassiodor, libre 6,
epístola 26.
Suplicant a vostra senyoria fidelíssima ordene
que la present se continue en dietari. Barcelona,
y juliol 25 de 1703.
Don Josep de Cancer, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi secretari y scrivà major del General cusís en
lo present dietari una embaxada en escrits que
entre V y VI horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi de un verguer, los senyors don
Ramon de Codina y Ferreras y Francisco Gallart
y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, de part
de sas senyorias il·lustríssimas han aportat al savi
Consell de Cent de la present excel·lentíssima
ciutat sobre lo mateix fet de la informació rebuda per lo noble veguer, com de aquella és de
vèurer, qu·és assí cusida y signada de número
CCCCXVI.
En aquest mateix dia semblantment han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y
scrivà major del General cusís y en lo present
dietari altre embaxada en escrits, que a las VI
horas de la tarda, dits de Codina y Gallart, de
part de sas senyorias il·lustríssimas, han aportat
al il·lustríssim protector, officials y junta del
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il·lustríssim y fidelíssim bras militar sobre lo mateix fet de la informació rebuda per dit noble
veguer,a // 741r // com de aquella és de vèurer,
qu·és assí cusida y signada de número CCCCXVII.
Divendres, a XXVII de juliol MDCCIII. En aquest
die han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi
secretari y scrivà major del General cusís en lo
present dietari una embaxada en scrits que a las
onse horas del matí don Joan Bonaventura de
Gualbes y don Anthon de Granollachs y Dardena, de part del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, han aportat a sas senyorias il·lustríssimas sobre lo mateix assumpto del veguer que ahir se
narrà en dietari, com de aquella és més llargament de vèurer, qu·és assí cusida y signada de
número CCCCXVIII.
Dissapta, a XXVIII de juliol MDCCIII. En aquest
dia no ha vingut ni acistit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
Diumenge, a XXIX de juliol MDCCIII. En aquest
dia no ha vingut ni acistit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
Dillus, a XXX de juliol MDCCIII. En aquest dia no
ha vingut ni acistit en // 741v // concistori los
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y militar.
En aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor militar, junt ab mi don Ramon
de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General y present casa, y lo magnífich rational,
és baixat a las casas del General y Bolla de la present ciutat al aposiento a hont fa sa residència lo
receptor dels fraus, a effecte de continuar en inventari los fraus apresos en lo corrent mes. Y se
han trobats los infrascrits y següents: primo, als
dos de juliol, aprehenció feta en casa Pere Alias,
guitarrer, als Escudallers: primo, deu canas y
mitja satí de mostras, color oscur, ab dos trossos; ítem, tres canas satí mostras, encarnat ab
flors blancas; ítem, quatre palms tafetà color de
llimona; ítem, tres pams talton color de orxata.
Ítem, als 14, aprehenció feta a un moro de las galeras trobat en la Rambla de tres canas sinch palmas borata violada; ítem, dit die, aprehenció feta
a una pobra dona anomenada Eulària Mitjans,
trobada en la riera de Sant Joan, de unas faldillas
de xamallot de Ubèrnia, color musco; ítem, dit
die, aprehenció feta a un moro de //742r // las galeras, trobat devant Sant Francisco de Paula, de
tres canas quatra pams cambrallina.
a. a continuació tres embaixades transcrites a l’Apèndix 1,
pàg. 1616.

Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa Mundó
Caxanas, sastre, a la cantonada del carrer dels
Capallans: primo, un gambeto vintiquatrè de
color a musco sens mànagas ni afforro; ítem,
sinch pams y mig de dit palo; ítem, quatra pams
vayeta vinticinquena negra. Ítem, als XVII, aprehenció feta a un moro, trobat al cap dels Encants, de una pessa cap-y-cua ruans blanchs.
Ítem, dit dia, aprehenció feta a Miquel Sit, sastre, trobat al carrer dels Assahonadors: primo,
cinc canas quatra pams llot de Ubèrnia de tres
pams mig de ampla; ítem, una pessa cap-y-cua
blauhet de augenís. Ítem, als 18, aprehenció feta
en casa Maria Falguera, al carrer del metges, de
tres pessas cap-y-cua xamallot de Ubèrnia, colors, de tres palms de ampla; ítem, dit dia, aprehenció feta en casa Joseph Pujalt, a las Bassas de
Sant Pere, de tres pessas cap-y-cua xamallot de
Ubèrnia, tres palms de ampla; ítem, als 20, aprehenció feta en casa de Francisco Masdeu, sastre,
al carrer Condal, de una cana tres palsm satí de
mostras blau y colors, y de mig cos de un piponet y mànegas de satí sens ser acabat; // 742v //
ítem, als 23, aprehenció feta en casa Joan Roig,
sastre, a la Devallada de Viladecols, de una xupeta de estameña folrrada de tela balva sens ser acabada. Ítem, als XXIIII, aprehenció feta en casa Joseph Dufau, caballarayre, a las escalas de la Seu:
primo, due parells guants glassats; ítem, dotse
vanos de paper, ço és, VI de paper blanch ab bahanillas negres, y los sis de colors; ítem, sinch
dotsenas y quatre parells de guants colors. Ítem,
dit dia, aprehenció feta en casa Jaume Serra, sastre, al carrer de Bonayre: primo, tres pams xamallot de Ubèrnia de tres pams de ampla; ítem, tres
pams de tissó negra; ítem, una cana set pams cadís vert; ítem, sinch pams estameña catorzena
musca. Ítem, als 28, aprehenció feta en casa
Martí Montargull, al carrer d’en Cuch: primo,
tres quart y mig satina negra; ítem, tres quarts y
mig tafatà entre dobla negra de quatre palms.
Als 12, aprehenció feta en casa lo noble don Pedro de Planella y Dusay, que té en lo carrer del
Pi, de la present ciutat, // 743r // de las cosas següents, la qual denunciació als XIII del present y
corrent mes és estada tocada en la present casa
de la Deputació en poder del ajudant tercer de
la Scrivania Major:
Primo, una obata per una cota de xambra; ítem,
un tros de bissó clor de perla de tir 14 pams y
quart; ítem, sis canas quatre pams de domàs de
color de perla ab flos de or; ítem, dos canas y
mitja de domasquillo a la cordellada, color blau
y camusat; ítem, un escapuló de tir quatre palms
de domàsquillo color perla y encarnat; ítem, altre escapuló de tir quatre palms de domasquillo
encarnat y blanch; ítem, una cana y mitje tafatà
de mostras viat escur y colors; ítem, un escapuló
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de tripa de vellut, de tir dos pams, verda; ítem,
dos capatxas de satí de mostras negra forradas
de vayeta novas; ítem, un escapuló de felpa negra de tir dos palms de la part que conté tota la
amplària y a la altre part se torba abiaxat ab una
llenca; ítem, set palms de galó de fil de or de pes
una onsa y mitja; ítem, tres escapulons de puntas de plata de pes dos onsas y mitja; ítem, un
llas de or y seda ab mostras; ítem, quatra calsotets nous fets ab trinxa de tela lucarnals; ítem,
un corte fet camisolas de mosulina mostrajat
blanch; ítem, un escapolunet de la mateixa roba
de tir tres palms; ítem, sinch canas de roba de
cotonina fina blanca viada; //743v // ítem, 8 pessas y mitja de batista; ítem, tres plechs de galó té
fil de or de pes sexanta-nou onsas encamarat ab
los plegadors fi; ítem, dos pessas de galó de plata fina de pes quaranta-tres onças encamarat ab
sos plegadors; ítem, altre pessa de galó de plata
fi de pes de vint-y-dos onsas sis argensos; ítem,
dins una capsa de fusta ab balanças y pes de
march, dins la qual se ha trobat tretse rodets de
fil entre plata y or, de pes de catorse onsas encamarat ab los rodets; ítem, dos plechs ab sets rodets de fil de or de pes 18 onsas 6 argenços;
ítem, tres plechs ab 24 rodets de fil de plata de
28 onsas encamerat, tot lo qual galó y fil és fi;
ítem, una carpeta de fusta y dins de ella set reals
de vuyt, un real de quatra, quinse reals de dos,
lo un dels quals és fals, tretse dobles en or, dos
parells de analletas, un parell de figuetas de coral guarnidas de or, un anallet ab tres esmaraltas
y tres civellas de plata; ítem, una pessa de domàs
ab flos grans de or blau y colors de tir dotse canas y un palm; ítem, altre pessa de tafatà de
mostras ab flos de plata colors groch de or, de
tir onsa canas y mitja; ítem, altre pessa de tafatà
de mostras, color vert, ab flos de plata y color
encarnat, de tir vuyt canas; ítem, altre pessa de
tafatà de mostras color carmesí ab flors de plata
y seda verda, de tir onse canas y mitja; ítem, altre pessa de tafatà de mostras color carmesí
//744r // ab flors de plata, de tir onse canas sinch
palms; ítem, altre pessa de domàs vermell, color
de malva, ab flos de plata y perfil de seda verda
tirant-se canas; ítem, un tros de satí vermell ab
floretas de or y perfil de seda verta, tir tres canas
sis palms; ítem, un tros satí groch ab floretas de
plata de tir sis cans dos palms; ítem, altre pessa
de satí morat ab floretas de or, de tir onse canas
y mitja; ítem, altre pessa de tir onse canas tarcianella color groch ab floretas de plata y seda negra; ítem, altre pessa de domàs color de aurora
ab flos grans de plata de tir dotse canas y mitja;
y, finalment, foren trobats diferents llibres de
comptes y altres scripturas privadas.
Dimars, a XXXI de juliol MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni acisitit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
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Dimecres, a I de agost MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni acisitit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.

ha ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori
de sas senyories per a fets graves de la Generalitat.

Dijous, a II de agost MDCCIII. En aquest dia no
ha vingut ni acisitit en concistori lo il·lustríssim
y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.

En aquest mateix dia han ordenat las senyories a
mi, secretari y scrivà major del General, mets en
lo present dietari una embaxada en scrits, que a
las onse horas del matí los señors Joseph Nuri
de Lana y de Cànser, donsell y Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, de
orde de sas il·lustríssimes señories han aportat al
excel·lentíssim consistori dels señors consellers
de la present ciutat. Sobre lo fet de la compossició de la competència de lo il·lustríssim y fidelíssim // 745v // consistori de sas il·lustríssimas señories, ab lo noble regent la vegaria de
Barcelona. Com més llargament de veure, de
dita ambaxada que·s assí cusida y signada de número CCCCXXI.a

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís en lo present dietari una
deliberació de Consell de Cent, de XXXI de juliol
MDCCIII, que a las quatra horas de la tarda los
senyors Joseph Ponsich y Monjo, donsell, y Ignasi Bòria y Gualbes, ciutedà honra de Barcelona, que ab embaxada de part del excel·lentíssim
concistori dels senyors consellers de la present
ciutat, han aportat a sas senyorias il·lustríssimas
sobre lo dit fet de la informació rebuda per lo
noble veguer de Barcelona acerca lo frau trobat
en casa lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, conforme de aquella és de vèurer, qu·és assí cusida y signada de número
CCCCXIX.
// 744v //

Divendres, a III de agost MDCCIII. En aquest dia
no ha vingut ni acisitit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una relació
feta per Joseph Mercer, gerrer, expert anomenat per sas senyorias il·lustríssimas y Joseph Cabajau, també gerrer, tots de la presenc ciutat,
expert anomenat per Joan Camps, gerrer, sobre
un compte per dit Camps a sas senyorias il·lustríssimas presentat lo die XXXI de juliol proppassat, la qual relació han feta en scrits los dits Marcer y Cabejau // 745r // experts sobredits y
constituhits personalment en lo concistori de
sas señorias, migensant jurament en mà i poder
de mi dit secretari y scrivà major del General,
prestat han entregat la dita relació la qual és assí
cusida y signada de número CCCCXX.a
Dissapte, a IIII de agost MDCCIII. En aquest dia,
no ha vingut ni accedit en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustres, lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
Diumenge, a V de agost MDCCIII. En aquest die,
no ha vingut ni accedit en consistori, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.

Dilluns, a VI de agost MDCCIII. En aquest dia,
no ha vingut ni accedit en lo concistori de sas
il·lustríssimes señories, lo il·lustríssim y fidelíssim señor deputat eclesiàstich.
Dimarts, a VII de agost MDCCIII. En aquest dia,
no ha vingut ni accedit en lo concistori de sas
il·lustríssimes señories, lo il·lustríssim i fidelíssim señor deputat eclesiàstich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistrori de sas il·lustríssimes señories lo
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat
de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de comb lo die XVIII del passat, se conferí de
orde de sas il·lustríssimes señories ab lo
excel·lentíssim comta de Palma, llochtinent y
capità general en lo present Principat, participat
a sa excel·lència, com entre las nou y deu horas
de la matinada del mateix die, anant las guardas
del General y Bolla ab lo alguassil, Joseph Romeu, en seguiment de dos moros los // 746r //
quals aportavan robas sense haver pagat los
drets a la Generalitat; y volent los dits officials
regoneixer aquells, convocaren altres moros
fent resistència a ditas guardas per a que nol·s
regoneguessen; y fou tal lo excés de dits moros,
que nefraren a una guarda ab un cop de ganivet,
lo que ocassionà a la vara capturar a dos de ells y
portar-los presos en las casses de la present casa,
ha hont de present se trobaran detinguts. Estimant a sa excel·lència donàs aquellas providències, que se nececitan, per que en altre ocassió
no sucehir consemblant desefuero. Al qual sa
excel·lència fou servirà respondre, que estimarà
molt al fidelíssim consistori la asendència hauria

En aquest die, no obstant ser feste presepta, se
a. a continuació ambaixada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1618.
b. a continuació ratllat havent.

a. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1618.
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vingut en participar-la, y però que hexa era
matèria que no tocava a ell sinó sols al excel·lentíssim señor Duch de Turci, com a general que
era de dites galeras.
Y axí mateix, fa relació de com en continent entre las dotze y la una del mateix dia, se era conferit ab lo excel·lentíssim señor Duc de Turcí,
participant a sa excel·lència, lo desman dels dits
moros. Estimant lo fidelíssim concistori que sa
excel·lència donat aquella providència que lo
cas requiria, participant-li axí mateix, que dits
moros se trobavan en las casses de la casa, al que
dit excel·lentíssim señor respongué lo viu sentiment en que·s trobava de que hagués succehit
lo desorde referit, assegurant a las il·lustríssimes
señories que ell no y sabia cosa, y que sols era
mogut dels officials de las galeras, que tenen
son lucro en que los moros vagen venent en la
// 746v // present ciutat. Estimando a las il·lustríssimes señories que si en altre ocasió succehir
altre desman, aprestassen los moros en sa casa
per a poder averiguar de que galera eran, per
que de heix modo, podria mortificar als qui los
donan la llicencia per anar vanent en la present
ciutat, podent quedar assegurats que sobre eix
desman posaria orde tan apretat come sas señories veurian que axís estimaria a sas señories, que
entregassen los dos moros al aguasil de sas galeras, que a la tarda a las quatra, lo enviaria a la
present casa, com en effecte vingué, y se li entregaren dits dos moros. Desprès de haver donada molta satisfació de part de la excel·lentíssima, un gentil hom del dit señor Duch de Turcí
al il·lustríssim i fidelíssim concistori.
Axí mateix, ha fet relació a sas señories, señor,
de com lo dia de ahir, VI del corrent, se conferia
lo excel·lentíssim señor conseller segon de la
present ciutat, altre dels conjudices del il·lustríssim tribunal de contrafaccions, sol·licitant-li la
dilació que dias ha se demanada de la causa que
se aporta en dit il·lustríssim tribunal de contrafaccions, contra lo excel·lentíssim señor capità
general y officials de la Capitania General, al
que dit señor conseller respongué, que quant
antes juntaria dit il·lustríssim tribunal, per a
proposar dita súplica y provehir-se dita dilació.
Axí mateix, fa relació de com s’és conferit ab
Joan Francisco Verneda, notari públic de Barcelona, // 747r // y notari, y escrivà de la causa de
contrafacció de Hornelos de Yager, sol·licitava
si li estava provehida la dilació que sempre se ha
demanat en dita causa, al que li respongué, que
fins lo die present, encara no se li havia concedida la dilació que demanava en la súplica, de reproduir-ho de las deprecatorias que foren presentadas per lo excel·lentíssim señor comta de
Palma lloctinent y capità general y al señor re381

gent, y que axí me podria conferir ab lo molt
il·lustre y fidelíssim protector del bras militar,
com a jutge peculiar de dita causa.
En aquest mateix die lo don Joan Bach, ardiaca
y canonge de Barcelona, com al señor de Pau
Llaudó y Dalmases, ciutedà y defenedor del General, consta de sa procura en poder de Thomas
Simón, notari públic de Barcelona a XXXI de
agost MDCXCIX. Com de aquella y de vèurer,
que·s assí cusida y signada de número CCCCXXII.a En dit nom ha renunciat lo dit offici de
deffenedor, y a favor y en cap de ells mateix dit
don Joan Bach per fer vendible altres quants
bocats, per las vuyt horas del mati, en mà y poder del il·lustríssim y fidel·líssim señor deputat
(h)an trobat en la casa de sa pròpia abitació, que
la se en la plassa de la Baronia de la dita present
ciutat. E lo dit señor deputat real ha acceptat la
remuneració de dit offici si et inquantum, et cetera. Per capítols y actes de cort li és lícit y
permès; y ab què en lo present dietari, en jornada de dos de janer del corrent any, se troba dit
officib continuat entre // 747v // los vertaderament vendibles; y no altrament éssent presents
per testimoni lo don Joan Roca, prevere y beneficiat de la iglésia parroquial de Santa Maria del
Mar y Francisco Solsona, prevere en Barcelona
residint.
Seguidament, dits don Joan Bach, en dit nom,
ha renunciat dit offici en mà y poder del señor
ohidor militar, trobat en la Diputació antes de
dos quarts de nou horas del matí, a favor de ell
mateix. Y lo dit señor ohidor militar ha acceptat
la dita denúncia, en la mateixa conformitat que
dit señor deputat real. Present per testimoni los
mateixos.
En continent, dit don Joan Bach en dit nom, ha
renunciat dit offici a favor de ell mateix, en mà
del señor deputat eclesiàstich trobat en la casa
que abria al carrer del Pi, al punt del dos quartos
per las nou horas del matí; y ha acceptat la dita
renunciació conforme lo señor deputat real.
Present per testimoni los mateixos.
Seguidament, dit don Joan Bach, en dit nom, ha
renunciat dit offici a favor de ell mateix y en mà
del señor ohidor eclesiàstich, trobat en casa lo señor don Pau Tradell, apothecari al cap del Born,
als tres quarts per las nou horas del matí, y ha acceptat la dita renúncia conforme lo señor deputat real. Present per testimoni los mateixos. Seguidament, dit don Joan Bach, en dit nom, ha
renunciat dit offici a favor de ell mateix y en mà
del señor deputat militar, trobat en la Deputació
a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1619.
b. a continuació ratllat renunciat.
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cerca los dos quarts per las deu horas, // 748r //
qui ha acceptat la dita renúncia. Conforme lo señor deputat real. Presents per testimoni los mateixos; y habitanta dit de Joan Bach, en dit nom,
constituhit en presència dels senyor ohidor real
trobat en la present casa de la Deputació, als 2
quarts per las 10 horas del matí, ha renunciat lo
sobredit offici a favor y en cap del mateix y en mà
de dit oÿdor real, qui la acceptada en la mateixa
conformitat que ho ha fet lo senyor deputat real.
Éssent presents per testimonis los mateixos.
Poch després y casi en continent, jo, don Ramon
de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General, als 3 quarts poch més o menos per las
10 horas del matí, me so conferit en las casas que
abita dit Pau Lladó y Dalmases, que las té en la
present ciutat, en lo carrer de Basea; y en un aposento aquellos ha trobat indispost de molt cuydado en llit dit Pau Lladó y Dalmases. Emperò
per la misericòrdia de Déu, viu ab tots los sentits
y ha conversat y parlat ab ell, éssent donat per
testimonys los mateixos.
Dimecres, a VIII de agost MDCCIII. En aquest
dia, no ha vingut ni acisit en lo consistori de sas
señorias lo il·lustríssim i fidel·líssim señor deputat eclesiàstich.
En aquest mateix die han ordenat sas señorias a
mi, secretari y scrivà mayor del General mís en
lo present dietari una embaxada en scrits, que
entre als sinch y sis horas de la tarda, los señors
Salvador Massanes de Ribera, ciutedà honrat de
Barcelona y Joan Ponsielo y de Monjo, donsell,
de part del excel·lentíssim consistori de consellers de la present ciutat, han aportat a sas señories contenint aquella sobra lo fet de las conferèncias, se han de juntar sobra la cassació y
revocació del fet del noble regent la vegueria de
Barcelona, en orde a la informació en sa cort rebuda. Com més llargament de dita embaxada és
de veure, la qual és assí cusida signada de número CCCCXXIII.b
Dijous, a VIIII de agost MDCCIII. En aquest dia,
ha accedit en lo il·lustríssim y fidel·líssim concistori de sas señorias lo il·lustríssim y fidel·líssim
señor deputat eclesiàstich.
748v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo il·lustríssim y fidel·líssim consistori de sas
señories, absent lo il·lustríssim y fidel·líssim señor deputat militar, Pere Joan Mariner, pagès
de la vila de Valls, a favor de que fou despedit
privilegi de guarda extraordinària del General
de la ciutat de Tarragona y sa col·lecta. Als XVII
a. y habitant...mateixos interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ambaixada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1619.
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de octubre MDCCI, ha portat en mà de sas señorias il·lustres un de manllauta rebut en poder de
Diego Miquel Seguí, notari públic de dita ciutat, als vuyt de juliol del corrent any, havens ja
comparegut devan de dit consistori, y ha suplicat a sas il·lustríssimas fassen servici permeter-li
tornar-se’n en sa casa, en atenció de haver estat
capturat algun temps, no tenir procés fet acerca
del que li imputava, offerint pagar al General set
lliuras quatre sous per dos dietas, vacà lo magnífich deputat local de dita ciutat lo don Jaume
Alberich, que fou als X y XI de jun del corrent
any, anant a Valls per a capturar al dit Pere Joan
Mariner; y axí mateix renunciar, com en effecte
renuncia, en mà y poder de sas il·lustríssimas lo
dit privilegi del guarda extraordinària en son favor despedit. Per lo que junt ab dit acte de manlleuta posà en mà de sas señorias lo dit privilegi,
tot lo que és assí cusit y signat de número
CCCCXXIII a. E sas señorias, inseguint lo votb
donat de paraula en lo concistori, per lo noble
advocat fiscal del General present // 749r // a estas cosas han acceptat la dita renunciació, y han
condecendit a la dita petició feta per dit Mariner
ab expressa condició, que per lo magnífich racional del General y present casa, ha continuat
debitós dit Mariner en lo llibre de vàlues en
compte a part de las ditas sis lliuras quatre sous
per las rahons sobredites, y què perçò sien donats los ordes convenients a dit magnífich racional. Y sas señorias han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, continuàs tot lo sobredit en lo present dietari, en execució del que se
ha notificat al dit racional lo dalt referit dèbit
per mi, secretari i scrivà major del General.
En aquest mateix dia, no ha vingut ni accedit en
lo consistori de sas señories, lo il·lustríssim i fidel·líssim señor deputat eclesiàstich.
En aquest mateix die han ordenat sas señories a
mi, secretari y scrivà mayor del General, cusís en
lo present dietari una embaxada que entre sinch
y sis horas de la tarda los magnífichs Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, donsell y Francisco
de Gallar y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona,
de orde de sas señorias han portat al excel·lentíssim consistori dels señors consellers de la present ciutat, sobre lo fet de la composició de la
competència del il·lustríssim y fidel·líssim concistori de sas señorias, ab lo noble regent la vegueria de Barcelona. Com més llargament és de
vèurer de dita embaxada, la qual és assí cusida y
signada de número CCCCXXIIII.c
a. a continuació acte de manlleuta i privilegi transcrit a
l’Apèndix 1, pàg. 1620.
b. a continuació ratllat y parer.
c. a continuació ambaixada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1621.
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Disapta, a XI de agost MDCCIII. En aquest dia,
no ha vingut ni accedit en lo il·lustríssim i fidel·líssim concistori de sas señorias los il·lustríssims y fidel·líssims señors deputats eclesiàstich y
militar, ço és lo militar per sa indisposició corporal.
Dilluns, a XIII de agost MDCCIII. En aquest dia
han ordenat sas señorias a mi, secretari i scrivà
major del General mís en lo present dietari un
informe en escrits, que lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, lo die onse del corrent, de
orde de sas il·lustríssimas señorias ha aportat al
excel·lentíssim señor lloctinent y capità general
del present Principat sobre lo fet de tràurer fusta de Tortosa, y juntament mís còpia de una
carta efectiva per la ciutat de Vich a sas señorias,
donant ab ella notícia a sas señorias com sa excel·lència enviava allà cavalleria, més de la que
podia suportar. Com més llargament és de vèurer de dits informe y carta, // 750r // que tot és
assí cusit y signat de número CCCCXXV y
CCCCXXVI.a Al que fonch dispost per sa excel·lència, en quant al primer punt del informe
que ho tenir per entès; y en quant al segon punt
de la carta de Vich, que ell no podia dexar de
enviar la cavallaria a Vich per no saber, altrament, ahon posar-la. Segons relació ne ha fet dit
síndich a sa il·lustríssima y dit informe as del
thenor següent:
«Attesos et per presentes item facio ego, Josephus
Llucia ac reverendissimi domini vicen. Ego autoritatibus notarius publicus vicens decretarum
doctoribus concili a que et concilis diet de civitatis
urgeli [...] infras et eo nostre archivarius archivi
quod civitatis in quo privilegiab, [...] ac instrumenta quod civitatis subfideli custodia recondita
et conservata existant interalia est et invenit
quoddam regium privilegiumu eidem civitati
concessum per serenissimus dominum Philippum
hujus nominis Aragonum, quartum Castellae
vero quintum regem nostrum, nunc feliciter regnantem, in pergameno exeratum regio segillo in
sera vermilia impresso in capsula ferrea, quandam serria vermileis crovique colorum impendienti communitatus et aliis debitis aselitis solempnitatibus
more
Regiae
Cansellarie
expeditus, cujus data fuit Barchinone quarta decima die mensis maii anno a Virgineo partu
MDCCII, ex quo quidem regio privilegio et licencia
illustribus decretorum doctoribus conciliarioque
mihi verbo data extraxi interpalatim clausulas
sequentas. In Dei nomine noverint Viversi quod
nos, Phelippus, Dei gratia rex Castella, Aragoa. a continuació informe i carta transcrits a l’Apèndix 1,
pàgs. 1622-1623.
b. a continuació paraula il·legible.
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num, Legionis utriusque Secilia, Hierusalem et
cetera, attenentes plura laudabilia gratteque servicia per civitatem nostram Vici Principatus
Cathaloniae varys in rebus et occasionibus
// 750v // nostro regio servicio regisque nostro diadematis concernentibus presstita et impensa gratias, honores et facilitates que in capitulis insfrascripto nobis per dictam civitatem visi propositis
exprimuntum annuere et concedere crevimus,
annoimus et concedimus sub forma modificationibus atque declarationibus infrascriptis cujus
lobet capituli contentis et infrascriptis.»
La ciutat de Vich suplica a vostra majestat, se
digne expressà y declarar-li se suplica a sa majestat, que en dita ciutat sie fundada una confraria
de Sant Jordi haven en ella de concorre-hi les
personas militars, y quants aparagués a essas fes
torneig tingués la casa de la Diputació del present Principat tenir de pagar los gastos de offeriran en dit torneix, del mateix modo està establert en altres ciutats del present Principat, y
sigularment en la de Barcelona.
«Su majestad viene en ello con la calidad de que
los gastos no los contrubuya el público ni sean excesivos, pudiendo la ciudad hazer la fundición y
dar la forma. Ítem, se suplica, et cétera. Que quidem capitula et conceciones, et cetera. Yo el rey.
Testes, qui premisis interfuerunt, sunt: Illustres
don Joannes Cloros de Gusmán, dux de Medinacidonia, praefectus equitem vulgo cavallarisso
major don Franciscus Benevisses, comes de Santistevan, don Fèlix de Cordova, dux de Cessa, de Beena et dona Franciscus Giron, dux de Usuna,
ambiculo sub magnifichus. Sig+ num, Don Joseph
de Cruÿlles, Fernandes de Hijar a concilio sue
magnifichis ejusque protonotarius Corona Aragonum et notary publicii per universam terram
et dicionem suam, qui in predictis unacum prenominaty testibus // 751r // infui, eaque de ejusdem regia magestatis mandato scribi, feci et
clausi dominus rex mandavit mihi don Joseph de
Villanueva, Fernandes de Hijar, protonario in
ejus posse sua magestas concessit ea firmavit vita
pro Rull et pro thesaurario generalis comes et Torro et tava al ma, pro conservatore generalis. Vidit don Josephus Rull regens. Vidit comes ac Torro real pro thesaurario generalis. Vidit
Villanueva pro conservatori generalis. Vidit don
Miquel de tava Res. Eximiose su magestad de mediannata vuesta magestad conceda a la cuidad
de Vique del Principado de Cathaluña las facultades que aquí se expressan: solicit pro jure sigilli
set mille solidos. Vuestra magestad lo ha mandado cuius sig+ illo: Et vidit proemissii proprio calamo scriptis in judicio et extra utique ab omnibus
atribuatum fides. Ego, idem, Josephus Lucia, notarius scriva et arxivarius prefatus, hic me subs-
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cribo et meum cum impretiare sigilli dieti civitatis, quo utor appono sig+num.»
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias
il·lustríssimes a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari una deliberació de Consell de Cent, que a las onse horas del
matí, don Joseph Olius y Salvador Masanes de
Ribera, ciutadà honrat de Barcelona, de part del
excel·lentíssim consistori dels señors consellers
de la present ciutat, han aportat a sas il·lustríssimas i fidel·líssimas sobre la coferència se ha de
ajuntar per la composició de fet del noble regent de la vagueria de Barcelona. Com més largament y de conèixer de dita deliberació, la
qual és assí cusida y signada de número
CCCCXXVII.a
En aquest mateix dia, a las 6 horas de la tarde,
// 751v // anan primer las il·lustríssimas manat
convidat lo han juntas en dita present casa los
il·lustríssims señors don Baltesar de Montaner y
Ça-costa, abat de Sant Cugat; don Rafael de
Pinyama y Gualvany, canonge y hospitaler de la
Santa Iglésia de Tortosa, don Joseph de Pina,
don Pedro Basté y de Castella, don Onofre
Montalvo, y don Milen Esteva Senza y Vileta,
ciutadà honrat de Barcelona; los quals han estat
asentats ab cadiras de vaguetat de marcòfia a
mitg señor estant sas señorias, y sota lo docer
estant en dita conformitat fonch per las señorias
il·lustríssimas; anant per proposició a ditas personas la propdita deliberació de Consell de
Cent a las señorias il·lustríssimas, enviada per
part de la ciutat, significant los fossen servils satisfín per la Diputació en dita confarència.
En aquest mateix dia, sas señorias il·lustríssimas
per medi del magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General, han enviat als excel·lentíssims señors consellers de la present ciutat, la nominació de las
personas anomenades per lo il·lustríssim y fidel·líssim consistori de sas señorias il·lustríssimas per la confarència de dit fet del veguer.
Dimarts, a XIIII de agost MDCCIII. En aquest dia,
ha vingut en consistori lo il·lustríssim i fidelíssimo señor Diputat eclesiàstic.
En aquest mateix dia, lo síndich de la present
excel·lentíssima ciutat de part d’els excel·lentíssims señors consellers, ha entregat a sas señorias
il·lustríssimas la nominació de las // 752r // personas, per part de sa excel·lència nomenadas per
la propdita conferència, y sas señorias havian
respost que podia la excel·lència disposar, que

a. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1623.
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las ditas sis personas acistien en la present casa a
las V horas de la tarda del present die; y la nominació de ditas personas assí cusida y signada de
número CCCCVIII.a
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, se han comensat juntar en la present casa
una il·lustríssima conferència de personas elegidas per part de la excel·lentíssima ciutat, y per
sas il·lustríssimas señorias, las que foren juntadas lo die de ahir perb tractar y compondrer lo
fet del regent la vegueria de Barcelona, per haver-la demanada la ciutat; las quals personas de
dita il·lustríssima Divuytena, foren complimentadas com en altre funció que·s troba a XIII de
octobre MDCXXXXVIII, y altrament, com constava en la llibre de mestre de serimònies, sols ab
esta diferència que las nomenadas per part de lo
excel·lentíssima ciutat se han acentat al millor
puesto per edat, per no haver-i personas de altre
comú; y estant axís congregada dita excel·lentíssima conferència, las ditas sis personas per part
de dita excel·lentíssima ciutat elegidas, han proposat lo medi de que se entregàs en la present
casa, lo mateix de la informació rebuda del dit
noble veguer sobra la qual és la qüestió. Com
ne han fet relació a sas il·lustríssimas señorias,
las ditas sis personas anomenadas per sas señorias, havent tornat de tenir dita conferència.
En aquest mateix dia han ordenat sas il·lustríssimas señorias a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari ditas súplicas
presentadas com a legítim procurador de Fèlix
// 752v // Clavell. Consta de la procura en poder
de Bernat Forès, notari públich he col·legiat de
Barcelona, als XVIII de juliol de MDCCIII. Tant
ab las secretacions al peu de ditas súplicas fetas.
Com de aquellas és de vèurer, que junt ab dita
procura és assí cusit y signat de número
CCCCXXIX.
Dijous, a XVI de agost MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
il·lustríssimas señorias lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General y present casa, ha fet relació
com als XI del presentc corrent mes de agost se
hauria conferit ab lo excel·lentíssim señor Duch
de Turcís, notificant-li com li havia noticiat lo
diputat local de la ciutat de Tortosa, y li donà
avís de que una faluga de las galeras del
excel·lentíssim señor Duch hauria arribat en
aquell port; y que la gent de aquella prenia la
mida de XX a XXV arbres de galeras que se troa. a continuació nominació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1624.
b. a continuació ratllat y compendrer-lo.
c. present interlineat al marge esquerra.

ban allí embargats per lo General, a ocasió de
trobar-se proferida una sentència la qual condemna aquella haver de pagar los drets, y que
de la dita sentència està pendent causa de
apel·lació; y axí que lo concistori de sas il·lustríssimas señorias lo y noticiava a fi de que suspengués la compra de dits arbres, al que respongué
dit // 753r // excel·lentíssim señor Duch, que no
li embarasava ninguna cosa haurita que li era tot
hu comprat los dits arbres allí o en altra part.
Però que axò era de servey de sa magestat, y que
podia tenir orde luego de marxar y quedar las
galeras sense dits arbres, de que nececitàs que
altrament no li embarasaria a guardar la confirmació de la sentència, conforme ne ha fet relació a dit síndich.

Dimarts, a XXI de agost MDCCIII. En aquest dia,
no ha vingut ni acedit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas señorias, y // 754r // lo
il·lustríssim y fidelíssim señor deputat militar.

Divendres, a XVII de agost MDCCIII. En aquest
die, a las sis horas de la tarda, se han juntat en
casa de la present excel·lentíssima ciutat las personas de la il·lustríssima conferència, que se
juntà lo die XIIII del present mes en la present

Dimarts, a XXII de agost MDCCIII. En aquest die,
constituhit personalment en lo concistori de sas
il·lustríssimas señorias tenint-se lo concistori en
casa del il·lustríssim y fidelíssim señor ohidora
eclesiàstich, per éssar indispost lo magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona
síndich del General, ha fet relació de com se era
conferit ab lo molt il·lustre señor conseller segon, altre dels indivíduos del il·lustríssim tribunal de contrafraccions, sol·licitant-li la conceció
de dies en la causa de contrafracció contra lo capità general y los officials de la Capitania General, qui és jutge peculiar de dita causa. Al que ha
respost, me mortificàs fins la semmana entrant,
en la qual tenia de venir lo señor don Pedro de
Oliver de la ciutat de Vich a esta, qui és altre
dels conjúdices de dit il·lustríssim tribunal; y
arribat que sie té donarà providència a dita dilació. Axí mateix, fa relació de com se és conferit
tres o quatra vegadas ab Fèlix Costa, notari públich, real, col·legiat de la present ciutat, actuari
de las dos contrafaccions que pengen indecisas
en dit il·lustríssim tribunal, la una acerca los dos
mandatos penals despedits, lo un al molt il·lustre y fidelíssim bras militar, y altre als excel·lentíssim señors consellers de la present ciutat; que
la altre contrafacció a acerca las cadiras de philosofia de la universitat literària de la present ciutat, per a què dit Costa com a actuari de ellas intimàs las dos provicions // 754v // fetas per lo
señor don Pedro de Oliver, altre dels conjúdices
de dit il·lustríssim tribunal, en ditas respective
causas al excel·lentíssim señor llochtinent capità
general y als demés, especificats en las súplicas
per dit síndich presentadas. Al que dit Costa ha
respost, que ell ha fetas vàrias diligèncias en
vèurer lo procés de la confrafacció de la galera
de Gènova per a vèurer, ab quina conformitat se
intimaria al excel·lentíssim señor llochtinent general, y no hi és estat possible trobar-i cosa al
propòsit per a dit fet per estar extraviat lo curs

a. a continuació ratllat, partició.

a. ohidor interlineat al marge esquerre. A continuació ratllat deputat.

En aquest mateix dia, lo dit síndich del señor
constituhir personalment en lo concistori de sas
il·lustríssimas señorias, ha fet relació de com lo
dia XIII del present y corrent mes se està conferit
ab lo il·lustríssim senyor don Fèlix de Teverner
y Rubí, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, per participar-li com li hauria participat de
part de sas il·lustríssimas senyorias lo il·lustre señor don Pedro de Oliver, canonge de la Santa
Iglésia de Vich,a altres dels jutges del il·lustríssim tribunal de contrafaccions se trobava fora la
present ciutat, y que sempre que fos avisat dit
senyor canonge Teverner per acistir a dit il·lustríssim tribunal, com a capitular més antich y
acistís. Al que ha respost dit senyor canonge Taverner, que acistiria ab molt gust.
En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
se han ajuntat en la present casa las sis personas
de la il·lustríssima conferència congregada, en
dit dia de ahir anomenadas per part de sas senyorias il·lustres, per tractar y discórrer sobra lo
fet que fonch proposat a dita il·lustríssima conferència en dit dia de ahir.
En aquest mateix dia han ordenat sas il·lustríssimas señorias a mi, secretari y scrivà major del
General continuàs en lo present dietari, de com
lo il·lustríssim y fidelíssim señor deputat eclesiàstich, ab provició formiter feta en la present
casa, se ha suspès de la administració de son càrrech y percepció de salari, per ara y fins altra
cosa sia provehit; y no se notarà altra cosa fins
quant tornarà, o bé y haurà novetat.
753v

casa, exceptat lo senyor don Joseph de Pinós
qui no i ha acistit, per a tractar y discórrer sobre
lo mateix fet allí incorporat . Lo serimonial se ha
observat com és de vèurer, en dietari als XIIII de
octobre; ab esta deferència que los d’esta casa
han estat aceptats a mà dreta, y los de la ciutat a
mà esquerra, graduats segons las edats; conforme nehan fet relació a sas il·lustríssimas señorias
las personas nomenadas per sa part tornadas
que són estadas en consistori.

385

[ 1703 ]

[ 1703 ]

de las Constitucions antigas ab las modernas; y
que també he ha participat als magnífichs y nobles assessors y il·lustre fiscal de la present casa,
y sobre est fet no li han pogut aconsellar cosa, y
que axí se aguarda al dit señor don Pedro de
Oliver per a què arribat en esta ciutat ho participe al il·lustríssim tribunal, per a què aquells
done forma a la intima de ditas provicions.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas señorias il·lustres Francisco Pelegrí, notari causídicho de la present ciutat
de Barcelona, com a procurador de la venerable
abadessa y convent de Valldonsella. Consta de
la procura en poder de Lluís Fontana, notari
públic de Barcelona, a XIIII de agost MDCCIII, la
qual és assí cusida y signada de número
CCCCXXX.a En dit nom ha prestat jurament
en mà y poder de sas señorias il·lustres, de com
havent fetas sas principals las degudas diligèncias // 755r // per a vèurer si trobarian los actes
de las originals creacions de differents censals,
que reb lo dit convent sobra lo General, no és
estat possible trobar aquells; ço és dels censals
que reben a III de agost, per los títols continuats
en lo capbreu de agost, foli CCCXXII; del censal que reben al primer de juny, per los títols
continuats en lo capbreu de juny, foli
CCCXXXX; y del censal que reben a dos de febrer, per los títols continuat en lo capbreu de
dit mes de febrer, foli CXXIIII y llargament se
troban designats en dita procura.
Dijous, a XXIII de agost MDCCIII. En aquest die,
a las V horas de la tarda, se han juntat en la present casa las mateixas dotse personas de la il·lustríssima conferència que sa ajuntà lo die catorse
del present mes, per a tractar y discórrer com
han tractat y discorregut, sobre lo mateix fet del
noble regent la vegueria de Barcelona allí proposat, conforme ne han fet relació a sas señorias
il·lustres. Las personas nomenadas per sa part
en dita il·lustríssima conferència, fora que són
estat de aquella.
Divendres, a XXIIII de agost MDCCIII. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, se han juntat en
la present casa las mateixas sis personas de la
il·lustríssima conferència anomenadas per la
Deputació, que se juntà lo dia catorse del present mes per a tractar y discórrer sobre lo mateix
assumpto // 755v // allí proposat.
Dissapta, a XXV de agost MDCCIII. En aquest dia,
a las sinch horas de la tarda, se han juntat en
casa de la present excel·lentíssima ciutat las XII
personas de la il·lustríssima conferència, juntada
a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1625.
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lo die XIIII del corrent per lo mateix fet; y ne han
fet relació a sas senyorias il·lustres las personas
anomenadas per sa part tornats que són estats.
Nota, que per los carrers anavan primer los eclesiàstichs, després los militars, y últimament los
reals y axí se ha observat sempre.
En aquest mateix die han ordenat sas señorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari un paper que sas
señorias il·lustres han rebut del il·lustríssim tribunal de contrafaccions, que és una deliberació
presa en dit il·lustríssim tribunal, sobra las dilacions se haurian de concedir en las causas antigas de contrafacció. Com més llargament és de
vèurer de dit paper, que·s así cusit y signat de
número CCCCXXXI.a
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo concistori de sas señorias il·lustres Francisco Pelegrí, notari causídit de la present ciutat,
comb a procurador de la sagristana del monestir
de Valldonsella, consta de sa procura en poder
de Lluís Fontana, notari públic de Barcelona, a
XXIIII de agost MDCCIII, que és assí cusida y signada número CCCCXXXII.c En dit nom, ha
prestat jurament en mà y poder de sas señorias
il·lustres, de com havent-se //756r // fetas las degudas diligèncias, la principal en sercar lo títol
originari del censal que reb dita sagristana sobre
lo General, per los títols continuats en lo capbreu del mes de octobre, foli CCCCXXXVI.
No és estat posible trobar aquell.
Dilluns, a XXVII de agost MDCCIII. En aquest
dia, han ordenat sas señorias il·lustres a mi, secretari scrivà major del General, cusí y continuàs
en lo present dietari una carta escrita a sas señorias il·lustres per lo il·lustríssim Marquès de Ribas, secretari del despaig universal, sobre assumpto de obras per la armada de sa magestat,
que Déu guarde, com més llargament és de
vèurer de aquella, que·s assí cusida y signada de
número CCCCXXXIII y del thenor següent:
«Ilustrísimod señor.
Haviendo logrado, por medio del zelo de don
Juan de Goyeneche, y con gran dispendio de sus
caudales, el conducir por el Ebro hasta Tortosa
árboles, tablasen y todos los demás pertrechos marítimos para las armadas de su majestad, de que
resulta de tan grande beneficio // 756v // a estos
a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1626.
b. com...Valldonsella interlineat al marge esquerra.
c. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1626.
d. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 755v i 756r del trienni 1701-1704.

aquell sengrat, a les set horas de la mateixa nit, a
hont han acistit també los nobles y magnífichs
assessors ordinaris, y advocat fiscal, y secretari, y
scrivà major y molts altres officials del General y
present casa. Per haver tingut notícia sas señorias il·lustres de un frau, que·s trobava a un sànguil francès en lo port o moll de la present ciutat, y han recelà sas señorias il·lustres, que
anassen dos concistorials de part del il·lustríssim
y fidelíssim concistori al excel·lentíssim señor
llochtinent y capità general, per demanar a sa
excel·lència acistència per la aprenció de dit
frau.

reynos. Como vuestra señoría ilustre disponga que
en los arrendamientos de la Generalidad, que se
ejecutaren en adelante, agan los arrendadores
allanamiento de que no le pedirán derechos algunos por transitar estos pertrechos, como lo ará la
Diputación del reyno de Aragón, según ha ofrecido a su majestad por lo que toca a sus generalidades, pues sobra haverlo capitulado assí el dicho
don Juan de Goyeneche y que lo contrario sea de
quenta de la Real Hazienda. Convendrá mucho
del servicio de sa majestad, alentarle por medio de
essa gracia pasa que no cesse reynos, nuestro señor
guarde, y conserve a vuestra señoría ilustre en
toda felicidad como deseo. Madrid, 28 de julio
1703. El marqués de Rivas.»

En aquest mateix dia a las nou horas y mitja de
la nit, los il·lustríssims y fidelíssims señors ohidors militar y real de part del il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas señorias il·lustres, anant
ab un cotxe de dos mulas, y lo síndich a la portalera, han aportat una embaxada en scrits al excel·lentíssim señor llochtinent y capità general
del present Principat, demanant-li ab ella, la
dita recistència per la aprehenció de dit frau.
Com més llargament y de vèurer de dita embaxada, que·s assí cusida y signada de número
CCCCXXXIIII.a Y sa excel·lència ha respost
que los donaria un cabo ab XX homens. Emperò, que ja veyan sas señorias il·lustres que era
de nits y que no era ocasió de fer consemblant
funció, y que si demà lo sànguil francès se trobava al port, que aoisassen, conforme ne han fet
relació a sas señorias il·lustres tornats que són
estats en concistori.

Dimarts, a XXVIII de agost MDCCIII. En aquest
dia ha partit Jacintho Morató, verguer per lo
deliberat ahir.
Dimecres, a XXIX de agost MDCCIII. En aquest
dia és tornat de Mataró Jacinto // 757r // Morató, altre dels verguers de sas señorias il·lustres
de fer lo negoci, perquè anà lo dia de ahir.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, se ha ajuntat en la present casa la il·lustríssima conferència juntada lo die XIIII del present
mes, y per lo mateix fet del noble regent la vegueria de Barcelona, allí ere expressat. En la
qual il·lustríssima conferència no acistí lo noble
don Joseph de Olives.
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, continuàs en lo present dietari de com Jacintho Morató, altre dels verguers de sas señorias de orde de sas señorias il·lustres, se hauria
conferit en Mataró en excel·lentíssimo del deliberat per sas señorias il·lustres lo dia de ahir.

758r

En aquest mateix dia, lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor real junt ab lo magnífich Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, racional, y secretari y
scrivà major del General y present casa, és baixat
a la casa del General de la present ciutat; y en lo
aposiento ahont fa sa residència lo receptor dels
fraus, a effecte de continuar en inventari los
fraus apresos, en lo present mes y se ha trobat la
infrascrit y següent:
Al primer de agost MDCCIII, aprehenció feta en
casa de Ramon Miquel Lastre, al carrer d’en Padritxol de una pessa de tela de quatra palms teñida a negra.
En aquest mateix die a las vuyt horas de la nit,
se ha juntat lo il·lustríssim consistori de sas señorias // 757v // en casa del il·lustríssim y fidelíssim señor ohidor eclesiàstich, per trobar-se
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Dijous, a XXX de agost MDCCIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
señorias il·lustres lo magnífich Pau Corbera y
Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, ha fet relació a sas señorias il·lustres, de
com lo present die de orde de sas señorias il·lustres se era conferit tres vegadas diferents ço és
als VI, VIII, y tres quarts de las nou horas de la
matinada, ab lo excel·lentíssim señor compta de
Palma. En ninguna de las quals ocasions pogué
parlar-li, per estar en lo llit reposant, fins a la última que per medi de don Pedro, son secretari,
li entrà lo recado ab lo qual se suplicava a la excel·lentíssima fos servit donar la acistència, que
la nit antes ab embaxada per medi de dos señors
concistorials, se li havia demanat de un ajudant
real ab XX fusilles per a regonèxer lo sànguil del
patró Joseph Beaumont, de nació francès, y fer
aprehenció de la roba que·s trobaria en ella, per
ocasió de haver romput lo càrrech àntes de donar lo manifest. Al que fou sa excel·lència servit
respondre per medi de dit don Pedro, que lo
paper que la nit antes per medi de dits señors
a. a continuació ambaixada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1627.
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concistorials se li entregà, lo hauria remés al
consiller, y que de la resposta lo faria avisar.

759v

En aquest mateix dia a las onse horas de la matinada, sas señorias il·lustres han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari tres súplicas //758v // presentadas
a sas señorias il·lustres, una per part del procurador fiscal del General, altre de part de la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona, y altre per
part del il·lustríssim y fidelíssim bras militar.
Confermant totas en suplicar a sas señorias
il·lustres, no sie donat lloch a la appel·lació se
pretén interposar per part del il·lustríssim y fidelíssim señor deputat eclesiàstich, de la provició
de suspenció de son càrrech de deputat eclesiàstich, que percepció de salaris contra ell feta. No
donant lloch, axí mateix, a la extracció de nou
jutges per la dita causa de appel·lació, ans bé,
que dita súplica de apel·lació sie delineada ab la
creu de Santa Eulàlia. Com més llargament és
de vèurer de ditas tres súplicas, junt ab un vot
sobre lo referit fet per los nobles y magnífichs
assessor y advocat fiscal del General y present
casa. Los quals són assí cusidas y signadas de
números
CCCCXXXV,
CCCCXXXVI,
CCCCXXXVII y CCCCXXXVIII.a
Divendres, a XXXI de agost MDCCIII. En aquest
dia a las sis horas de la tarda, se han juntat en la
present casa las sis personas anomenadas per sas
señorias il·lustres, per la il·lustríssimab conferència;c que ab las nomenadas per la present
excel·lentíssima ciutat, foren juntadas lo die catorse de agost corrent. Y per tractar y discórrer
sobre lo mateix fet del noble // 759r // regent la
vegueria de Barcelona, allí expressat y proposat.

Setembre
Dilluns, a III de setembre MDCCIII.d En aquest dia
se han juntat en casa de la present excel·lentíssima
ciutat, las personas que comprovan la il·lustríssima conferència, per a tractar y discórrer sobra lo
mateix fet del noble regent la vegueria de Barcelona. Conforme ne han fet relació a sas señorias,
señors, las ditas sis personas de dita il·lustríssimae
conferència,f per sa part anomenadas.
a. a continuació tres supliques i un vot transcrits a l’Apèndix
1, pàgs. 1627-1631.
b. a continuació ratllat junta.
c. conferència interlineat al marge esquerra.
d. a continuació ratllat En aquest dia, han ordenat sas señorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació en escrits feta migensant jurament, en
mà y poder de sas señorias presentat per Joan Aldabó, fuster,
y Jaume Arnau Dies, mestre de casas, sobre obras fetas serca
la casa del General del portal de san Daniel.
e. a continuació ratllat, junta.
f. interlineat al marge esquerra.
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Dimecres, a V de setembre MDCCIII. En aquest
die han ordenat sas señorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació en escrits feta mitgensant jurament, en mà y poder de sas señorias
il·lustres, prestat per Joan Aldabó, fuster y Jaume Arnau Dies, mestre de cases, sobra obras fetas serca la casa del General, del portal de San
Daniel. Com de dita relació és més llargament
de vèurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCCXXXIX.a
En aquest mateix dia han ordenat sas señorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y en lo present dietari un compte presentat a sas señorias il·lustres, per Joan Pau
Martí, llibrater, sobra del qual Jaume Súria y Joseph Texidor, estampers constituhits personalment en lo consistori de sas señorias il·lustríssimas, migensant jurament, han fet relació. Com
de aquellas és de vèurer, que és assí cusit y signat de número CCCCXXXX.b
En aquest mateix dia, Llorens March altre dels
verguers de sas señorias il·lustres, se és conferit a
Mataró en execució del deliberat per sas señorias, señors, lo die de ahir.
Dijous, als VI de setembre MDCCIII. En aquest
die Llorens March, altre dels verguers de sas señorias il·lustres, és tornat de Mataró de fer la diligència, perquè fou anat en execució de la deliberació feta per sas señorias il·lustres lo die de
ahir.
En aquest mateix dia, se ha ajuntat en // 760r //
la present casa, a las nou horas del matí, la il·lustríssima Novena extreta per la nominació de picador de cavalls. Y per quant sols ha asistit en
ella lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, canonge y hospitaler, y no fra don Feliciano de
Sayol, y lo doctor y canonge Pau Llinàs, faltant
també dels militars don Hugo de Sant Joan, per
ocupació, havent en son lloch asistit en ella, don
Joan de Olmera y Razet, extret de sacos; y dels
reals lo doctor Jacintho Dou, qui segons relació
del verguer, estarà un mes fora, havent asistit en
són lloch mossèn Joseph Casalins, també extret
de sacos. A las quals personas de dita il·lustríssima Novena, havent-los donat per proposició y
llegit un vot fet, per los nobles y magnífichs assessors y ajudant fiscal del General y present
casa, sota lo fet de si las personas de dita il·lustríssima Novena, deuhen tenir vot decisiu sobra
la nominació de picador de cavalls o no. Han
reselat que per quant faltavan los señors referits,
y ésser la mateixa grave que se entregat a dits sea. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1631.
b. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1632.

ñors de dita il·lustríssima Novena, còpia de dit
vot, per poder-lo premeditar y respondre a ell.
Lo qual vot han ordenat sas señorias il·lustres
cusís y continuàs en lo present dietari, com de
aquelles de vèurer, que·s assí cusit y signat de
número CCCCXXXXI y del thenor següent:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señors deputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya, ab deliberació de IIII de juny proppassat, en y acerca, si
las nou personas dels tres estaments extretas en
sort de las bolsas de deputats y // 760v // ohidors,b en conformitat del capítol XVI de las
proppassadas Corts, per la elecció fahedora de
picador de cavalls, per mans de don Pere Papió,
últim obtemptor de dit offici. Diuhen tenir vots
decisius en la predita elecció, o si sols a de ésser
son vot consultiu. Vista la precalendadac deliberació. Vist lo mencionat capítol XVI, Corts
1702. Y los capítol dos y 7 de las mateixas
Corts. Vist lo capítol 56 del nou redrés del General, en ditas Corts fet. Vistos los capítols 8, y
20, y 85 del redrés de 1599, y lo de més sé
deurà vèurer.

dels capitulars de aquella iglésia, ab canonges
adjunts, com acistents, y no com a conjúdices.
Fent axís diferent difarència, de acistents a conjúdices.
Attès esta intel·ligència, se col·legeix ab tota claredat del capítol 56 del nou redrés, en lo qual la
mateixa Cort General, quan volgué que los deputats y ohidors, los quals disposava, acistissen
en la il·lustríssima junta del donatiu, haguessen
de tenir vot ab las demés personas de dita junta,
o expressà dient en lo número 4: Junt ab los deputats ohidors, ço és, ab llur acistència y vot; y
en lo número 6 Ibi: quatra de cada bras, ab
acistència y vot dels deputats y ohidors; y en lo
número 17 a la fi, Ibi: las dotse personas que
dexaran anomenadas los brassos de la present
Cort, junt ab la recistència y vot dels deputats y
ohidors com s·està dit, no content antre ni limitant-se a la pasada acistència, la qual de si és
operativa de altre effecte encara de que sia de
conjudice y vot decisiu. Com explican las mencionadas decissions rotals.

Attès que no se troba, que en via de dret la paraula sentència importa vot deciciu, en la persona que ha de acistir en alguna elecció o altre
acte. Se dega fer per restar personas ab acistència de altre o altres, estas tingan ni degan tenir,
igual vot y part a la elecció o acte, ni per la
acistència se constituheix // 761r // como tants o
conjúdices; ans bé, se troba que se ja diferència
en via de dret, de acistents a conjúdices. Com és
de vèurer en las decisions de la Rota Romana,
en la causa Tarraconense jurisdiccionis an las
quals se resolgué haver-se de donar la manutenció al il·lustríssim fra arcabisbe de Tarragona, en
la poceció de procehir en las causas criminals

Attès més avant, que dit capítol 16 és relatiu al
capítol 7, que parla y disposa del coronista y
elecció de ell, y en dit capítol, desprès de haverse donat la forma de fer-se la elecció, ab resistència de Novena, se diu y suposa immediadament, que dita elecció y sols dels deputats y
ohidors sens parla de la Novena, com és de vèurer en la fi de dit capítol 7, esta nominació
// 761v // fahedora que los deputats y ohidors se
entenga sempra als quart, sens que obre lo capítol 83 del redrés de 1599. Per què en ell, expressament foren constituhits jutges de la habitació. Las nou personas, junt ab lo deputats y
ohidors ab las següents clàusules: Ibi: aquellas y
no altres, junt ab los deputats, hajan de fer la
habitació dels que han de concórrer a deputats y
ohidors aquella extracció. Y axí, éssent a las claras, no poden admètrer disputa antre dit capítol
85, se obligue a ditas nou personas per constituhir-los conjúdices, a jurar y ohir sentència de
excomunicació, de haver-se bé y llealment circunstància, que no és previnguda en las nou
personas que han de acistir a la elecció de picador. Éssent axí, que és de forma en la provissió
dels officis segons a par del capítol 2, Cort
1533; y observansa inconvessa, y axí bé, de la
omició de dita circunstància y obligació en ditas
nou personas. Se prova no haver de concórrer
ab vot decisiu, en dite elecció y provisió de offici:

a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els f. 759v i
760r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat, de comptes del General de Cathalunya.
c. a continuació ratllat, sentència.

Ni obstant, tampoch los capítols 8 y 20 del mateix redrés de 1599, perquè en ells se disposà y
formà un tribunal o judici totalment separat
dels deputats y ohidors, per a habilitar las personas que deuhen o no entaular-se connecció al-

Attès, que en lo citat capítol 16 de las corts últimament celebrades, se troba disposat que la
elecció de picador de cavalls, no trobant-se convocada la Cort General, dega fer-se per los deputats y ohidors, ab acistència de una Novena
extreta en sort de las bolsas de Deputats. Si y
conforme, està disposat, construevarà de paraulas haver-se de fer la elecció de coronista del
present Principat, y ab la expressi següent: y esta
nominació fahedora per los deputats y ohidors,
se entrega sempre y quant las Corts.

389

[ 1703 ]

[ 1703 ]

guna ab lo cas present, en que se tracta de provisió de offici. En què tenen la intenció fundada, los señors deputats y ohidors per diferents
capítols de cort. // 762r // Per tant y altrament,
los inscrits són de vot y parer que ditas nou personas, acistència de las quals ha de fer-se dita
elecció de picador de cavalls, no deuhen servir
vot decesiu en aquella, sino sols la acistència,
per a què los he manifest lo modo ab que se
procehirà en dita elecció y remòurer tota matèria de suspita, y a heix effecte poran dir són sentir modo consultivo. Y axí ho senten sobno, et
cètera. Barcelona, als XVI agosta de MDCCIII. De
Gallart y Pastor, assessor subrogat. Romà, assessor subrogat. Don Josephus de Canser, fiscalis
advocatus.»

En aquest mateix dia, també me han ordenat sas
senyorias il·lustres, cusís e continuàs en lo present dietari, una embaxada en excrits que los
il·lustríssims y fidelíssims señors deputats real y
ohidor militar, de part de sas senyorias il·lustres,
han apostat a sa excel·lència, entre onse y dotse
horas del matí, en resposta del bitllet, de la qual
embaxada ha fet molt particular estimació sa excel·lència. Y dita embaxada és assí cusida y signada de número CCCCXXXXIIII,a y del thenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.b
Ab billet de dos del corrent, és servit vostra excel·lència participar, al concistori de deputats y
ohidors de comptes del General de este Principat, la notícia de què lo comboy de Esmirna,
que és compon de 48 vaxells de línea, passà lo
estret als 24 del passat, per a què si se intentès
alguna ostilitat en estas costas, se aplique en las
províncias més convenients al reparo de qualsevol accident. Y desprès de // 763r // donar a vostra excel·lència lo concistori, obsequiosas gràcies de la participació de dit avís, y de la
confiansa que·s digna fer vostra excel·lència. De
ell resta cert vostra excel·lència, com ja tant gran
ministre de sa majestat, Déu lo guardi, ab inexplicable del y vigilància en semblant cas, lo que
Déu no permete, se ocuparà en importància
tant del real servey y benefici públich del Principat. Deu també lo concistori, assegurar a vostra
excel·lència del amor amb què mira dit present
servey, y la conservació de la província, y que
per sa part no cessarà de invigilar y procurar, en
dit negoci y bons sucessos de aquell, ab la conformitat que sempre o ha sabut obrar, la innata
y incontrastable fidelitat chatalana.»

En aquest mateix dia han ordenat sas señorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari, un billet rebut del excel·lentíssimo señor llochtinent
y capità general, sobra fet de comboy de Esmirra. Com de aquell és de vèurer, que·s assí cussit
y signat de número CCCCXXXXII y de thenor
següent:
«Haviendobtenido noticia de que el comboy de Esmirra, que se compone de 48 navíos de línea, passó al estrecho el día 24 del passado. No escuso participarlo a vuestra señoría para que si se
intentare alguna hostilidad en estas costas, el zelo
y aplicación de vuestra señoría, al servicio de su
magestad, se exercite en las providencias más convenientes, al reparo de cualquier accidente en que
contribuirse por mi parte, quanto esta biene de
ella. Por el servicio de su magestad y nuestro resguardo, de este Principado. Nuestro señor guarde
a vuestra ilustrísima muchos años. Barcelona, V
de setembre MDCCIII. El conde de Palma.»
762v

En aquest mateixc dia han ordenat sas señories a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una deliberació del il·lustríssim y fidelíssim bras militar. Que a las onse horas del matí, han aportat sas señorias il·lustres
los senyors Joseph de Terre y Marquès, donzell,
y lo doctor micer Ramon Vilana Perlas, ciutedà
honrat de Barcelona, de part de dit il·lustríssim
y fidelíssim bras militar, sobre lo assumpto del
dit billet rebut de sa excel·lència donant ab ell
notícia de la armada enemiga. Com de aquella
és de veúrer, que·s assí cussida y signada de número CCCCXXXXIII.d

Dissapta, a VIII de setembre MDCCIII. En aquest
dia, se ha ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyories il·lustres, no obstant de
ser feste de precepta, per a tractar y discórrer sobre negocis graves importants a la Generalitat.
Diumenge, a VIII de setembre MDCCIII. En
aquest dia, no obstant ser feste de precepta se
ha ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori
de sas senyorias, per afers graves tocants a la Generalitat.
763v

a. agost, interlineat a l’esquerra.
b. l’original d’aquest rebut es troba intercalat entre els f. 761v
i 762r del trienni 1701-1704.
c. mateix interlineat al marge esquerre.
d. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1632.

390

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una embaxada en
scrits, que los magnífichs Josep Nuri de Lana y
de Cànser, donsell, y Diego Martines y de Fola. l’original es troba intercalat entre els folis 762v i 763r del
trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat, ab bitllet de.

cràs, ciutedà honrat de Barcelona, de part de sas
senyorias il·lustres, entre quatre y sinch horas de
la tarda, han apportat al il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, sobra lo fet de las notícias de la armada enemiga. Com de dita embaxada és de
vèurer que·s assí cussida y signada de número
CCCCXXXXV.a

764v

Dissapta, a XV de setembre MDCCIII. En aquest
dia, sas senyorias il·lustres per posar en execució
lo disposat ab lo capítol LXXXVI, la Constitució feta en la última Cort General de MDCCII,
que tracta de la compañia nàutica, han passat a
anomenar una il·lustríssima Novena de personas dels tres estamens ecclesiàstich, militar y
real. Perque dit capítol de cort, tinga sa deguda
observància, y segons lo statuhit en ell, són estàs
anomenats, és a saber, per lo estament ecclesiàstich los senyors don Rafael de Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde y canonge, de la santa
iglésia de Tortosa; don Andreu Foix, ardiaca y
canonge de la santa iglésia de Tortosa; y don
Dalmau de Copons y Suirimau, canonge de dita
iglésia. Per lo estament militar, los señors don
Miquel de Clariana y Serra, comta de Muntar;
don Pau Dalmases y Ros, y Joan Lapeyra, cavaller. Per estament real los senyors,a don Onofre
Montalvo, Magí Barrera y Joan Llinàs, tots tres
// 765r // ciutadans honrats de Barcelona.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una deliberació
del excel·lentíssim y savi Concell de Cent, que
los senyors Salvador Massanes de Ribera, ciutedà honrat de Barcelona, y Joan Ponsich y de
Monjo, donsell, de part de dita excel·lentíssima
ciutat han aportat ab embaxada a sas senyorias
il·lustres, a las V horas de la tarda. Y sobre lo dit
assumpto de la notícia donà lo excel·lentíssim
senyor llochtinent general, als comuns, de haver
passat al llavant lo comboy de Esmirna, lo la armada enemiga tenent alguna ostilitat de ella en
estas costas. Com més llargament y de vèurer de
dita deliberació, que·s assí cusida y signada de
número CCCCXXXXVI,b y se nota que ab dita
deliberació se demanà nova conferència, ab
igual número de persones.
Dilluns, a X de setembre MDCCIII. En aquest
dia,c las senyorias il·lustres, // 764r // per los senyors Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donzell, y Diego Martines y de Folcras, ciutedà
honrat de Barcelona, a las V horas de la tarda,
han enviat a la present excel·lentíssima ciutat
una embaxada de peraula. Annuhint ab ella, en
tenir lad conferència demanada per la excel·lentíssima, en lo modo expressat en la deliberació
pressa per lo savi Concell de Cent, de la qual se
fa menció en lo present dietari lo dia de ahir. Ab
què sa excel·lència y lo il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, anomenan las personas que hajan
de entrevenir, que després sas senyorias il·lustres hanomenaran las que acistiran per sa part.
Al que se ha respost que estava molt bé, segons
relació ne ha fet a sas señorias il·lustres, tornats
que són estats en concistori.
Dijous, a XIII de setembre MDCCIII. En aquest
dia, a las V horas de la tarda, han juntat en la
present casa, las personas de la il·lustríssima
conferència que·s juntà lo dia XIIII de agost
proppassat, y per lo mateix effecte del fet del
noble regent la vegueria de Barcelona, allí expressat.

Divendres, a XIIII de setembre MDCCIII. En
aquest dia, no obstant ser feriat, se ha ajuntat lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres, per tractar y discórrer són negocis
y affers graves tocants a la Generalitat.

Dilluns, a XVII de setembre MDCCIII. En aquest
dia, per lo noble don Joan Baptista Aloy, scrivà
de manament y secretari de província, a sas senyorias il·lustres trobant-se assentats baix docer,
ab cadira de vellut carmesí. Y dit Aloy, ab una
cadira de vaqueta de moscòvia; a la gatera de mà
dreta de dit docer, és estat presentat un real despaig despedit en deguda forma de Real Cansellaria del present Principat, de data de XIIII del
present mes. Enclohent en si, un real despaig en
deguda forma de Real Cansellaria, per lo Consell Supremo de Aragó, de data de XXV de agost
passat, ab lo qual se pretén dir, manarà a sas senyorias il·lustres donen y paguen a don Emanuel Senjust y de Pagès, canciller, lo salari que li
toca del temps que fou interino, y que son privilegi de interino, li sia registrat en la present casa.
Y en continent, han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y incertàs en lo present dietari dit real despaig. Lo qual és assí cussit y signat de número
CCCCXXXXVII.b
765v

a. a continuació una ambaixada transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1633.
b. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1633.
c. a continuació ratllat han ordenat.
d. la interlineat.
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Dimecres, a XIX de setembre MDCCIII. En aquest
dia, no ha vingut ni acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori, lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat real.

a. senyors interlineat.
b. a continuació Real despaig transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1634.
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En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
un vot en scrit fet, per los nobles y magnífichs
assessors ordinaris y advocat fiscal del General y
present casa, sobra lo fet de la contrafacció dels
malons. Conforme de dit vot és més llargament
de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número CCCCXXXXVIIIa y del thenor següent, segueix dit vot:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat de paraula, per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori, dels señors deputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya,
als assessors y advocats infrascrit, sobre que los
diguessim y aconsellassen lo que podia y devian
fer acerca lo contengut, en la suplicació portada a
dit molt il·lustríssim y fidelíssim concistori, per
lo síndicho o doctors dels cònsols, universitat y
singulars personas de la vila de Cardona, lo die
XXX de agost proppassat, concistori en que lo die
7 del mateix mes, don Ramon de Anglasill, senyor general, jurisdiccional, del ducat de Cardona, manà al batlle y sotsbatlle de dita vila, que
capturàs a Pau Montell, pagès y abitant en dita
vila. Ab motiu que // 766r // Montells, havia entrat lo nit antecedent, en lo hort de Miquel Mitjans, natural de dita vila, y se’n hauria aportat de
ell dos malons. Que desprès de haver-ho executat dit batlle, en continent dit don Ramon, feu
publicar crida per dita vila per lo corrador de
aquella. Dient que qui volgués céurer un lladre
de orts al consell, anàs a la plaza de la fira, y antes
de acabar-se dit edicte de publicar, manà al verdugo al posàs al costallà, dit Muntells, a la vergoña, ab una argolla de ferro al coll, en dita plaza,
que se executà promptament. Detenint dit
Muntells, serca de dos horas en dit cossell, ab arcossas de malons al coll, acistint a son costat al dit
verdugo, que los referís procehiments foren fets
per dit don Ramon. Lo batlle y sotsbatlle de dita
vila, procehint de fet ex abrupto y sens cognició,
vista la informació rebuda, vistos diferents vots
fets en la present casa, vista la Constitució 1 títol:
«De jurisdicció de tots jutges»; Constitució 4, títol: «De somatents»; Constitució 2, títol: «De
penas corporals»; lo Usatgeb «Quoniam per iniquum»; 1 títol: «De usatges»; lo Usatge «Alium
namque» títol: «Del dret del fisch»; Contitució 3
y 9, títol: «De penas corporals»; las Constitucions 4, 5 y 6 títol: «De violència y restitució de
despullats», y la Constitució 3, títol: «de salaris
de scripturas», y altres aplicables. Y finalment vist
lo demés se havia de vèurer.
a. l’original es troba intercalat entre els folis 765v i 766r del
trienni 1701-1704.
b. a continuació paraula ratllada.
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Attès y conciderat, que de la informació rebuda
a // 766v // instància del síndich,a lo procurador
de dits cònsols, universitat y singulars personas,
de dita vila de Cardona, consta plenament del
narrat en dita suplicació, que se ha referit de sobra.
Attès que en la Constitució 1, títol: «De jurisdicció tots jutges» se han de tractar y terminar
dins lo present Principat, y lo mateix se troba
posar las Constitucions 2 y 6, y lo mateix títol,
se troba prohibida la extracció de causas de Cathalunya, no sols los civils però encara las criminals.
Attès, axí mateix, y que en la Constitució, confirmant, 4 títols: «De somatents» se troba expressament vingut que en Cathalunya, se deu
intentar y prosseguir las causas, precehint legitima citació, conexensa de ellas, olvidàs las parts
proferint sentència y provehint la execució de
ella, y no en l’atra manera. Lo que se conforme
en lo usatge «Quonicum pen iniquum», títol:
«De usatges»; y en lo usatge «Alium namque»,
títol: «Del dret fisch»; Constitució 3 y 9, títol:
«De penas corporals»; Constitució 4, 5 y 6, títol: «De violència y restitució de despullats»; y
als singularitat en la Constitució 3, títol: «De
salaris de scripturas» en totas las quals disposicions municipals, se disposa haver-se de procehir en lo present Principat per directe.
Attès semblantment, que la Constitució 2, títol:
«De penas corporals» se troba ordenat que en
Cathalunya, no·s puga procehir sens convició
de jutge, axí en punir y castigar, en dar en manlleuta y absòldrer.
Attès, de la mateixa manera, que en virtut
las disposicions municipals sobraditas, y altres, en que se troba disposat haver-se de
procehir per diretament en Cathalunya, en las
causas civils y criminals, del molt il·lustre concistori sempre que ha tingut notícia que se hagués contrafet a aquellas, ha axit al reparo de
semblants contrafaccions, per la civil observansa
de nostre dret minicipal. Conforme a par de diferents exemplars, que·s troban llargament citats en lo vot fet per los assessors y advocats fiscal del General de Cathalunya, y diferents
consulents aplicats als 4 de octobre de 1702,
sobre lo fet de Arnaldo de Yàger, ciutedà honrat
de Barcelona. Y que·s troba incertat en lo dietari del corrent trienni.

// 767r // de

Per lo que y altrament, los assessors y advocat
fiscal subscrits, són de vot y parer que lo referit

a. a continuació ratllat del General.

fet, obrat per los dits don Ramon de Anglassill,
batlle y sotsbatlle de dita vila de Cardona, han
contrafet a las sobrecitadas disposicions municipals, y que axí se pot y deu, vostra senyoria
il·lustre, ordenar, axir al reparo de dita contrafacció per los medis stilats. Y axí ho senten salvo
semper. Barcelona, als III de setembre MDCCIII.
De Gallart y Pastor, assessor subrogat. Romà,
assessor subrogat. Don Josephus de Càncer, fiscalis advocatus.»

768r

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís en lo present dietari una súplica donada per Pere Ferrer, arrendatari dels drets de General y Bolla. Junt ab dos
papers autèntichs, acerca formal resistència se
feu per Aleix Gaubert, prevere y beneficiat de
Gerona, en la aprehenció se havia de fer de un
frau en sa casa. Com més llargament és de vèurer dita súplica y papers, que tot és assí cusit y
signat de // 767v // número CCCCXXXXIX.a
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustre a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari altre súplica presentada
juntb ab altres papers a sas senyorias il·lustres, per
dit Pere Ferrer, arrendatari, acerca si se ha de dilatar un frau en Gerona o en Castalló. Conforme de
dita súplica és més llargament de vèurer, que tot
és assí cusit y signat de número CCCCL.c
Dijous, a XX de setembre MDCCIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present
dietari una súplica presentada a sas senyorias per
a doctor en drets Joseph Vidal, com a procurador del il·lustre y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich. Consta de sa procura en poder de Joan
Solsona, notari públich, col·legiat de Barcelona,
a XX de agost MDCCIII, ab la qual demana se
prenga la deposició del dit il·lustre fidelíssim senyor diputat eclesiàstich. Com més llargament
és de vèurer de dita súplica, que junt ab la procura, és tot assí cusit y signat de número CCCCLI y CCCCLII.d
Divendres, a XXI de setembre MDCCIII. En
aquest dia, no obstant ser feste de precepta, se
ha juntat lo il·lustre y fidel·líssimo concistori de
sas senyorias il·lustres, per affers graves tocants a
la Generalitat.
a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1635.
b. a continuació junt ab altres papers interlineat al marge esquerre.
c. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1636 i 1638.
d. a continuació súplica i procura transcrites a l’Apèndix 0,
pàg. 0000.
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En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, se han juntat en la present casa las sis personas nomenada per part de sas senyorias il·lustres,
de la il·lustríssima conferència convocada lo die
XIIII de agost pròxim passat, per a tractar y discórrer sobre lo mateix fet del noble regent la vegueria de Barcelona, allí llargament expressat y
proposat.
Diumenge, a XXIII de setembre MDCCIII. En
aquest dia, no obstant ser feste de precepta, se
ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori
de sas señorias il·lustres, per negocis y afers graves tocats a la Generalitat, absent lo il·lustríssim
y fidelíssim senyor deputat real.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari un paper donat ab embaxada per lo il·lustríssim y fidel·líssim
bras militar, al excel·lentíssim y savi Consell de
Cent de la present excel·lentíssima ciutat, per
medi dels magnífichs senyors Joan Ponsich y de
Monjo, donsell, y Ignansi Bòria, ciutedà honrat
de Barcelona. Han participat lo enviat còpia de
aquell a sas senyorias il·lustres, y és sobre lo fet
del resel se té que la armada enemiga nevege per
estos mars. Com més llargament és de vèurer de
dit paper, que és assí cusit y signat de número
CCCCLIII.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres // 768v // a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís en lo present dietari una embaxada en scrits que après reberen sas senyorias
il·lustríssimes del il·lustríssim y fidelíssim bras
militar, per medi dels senyors Joan Bonaventura
de Gualbes y Anthon de Granollachs y Dàrdena, donsells, sobre lo mateix fet del resel de la
armada enemiga. Com més llargament és de
vèurer de aquest, que és assí cusida y signada de
número CCCCLIIII.
Dilluns, a XXIIII de setembre MDCCIII. En aquest
dia, no ha vingut ni acistit en concistori de sas
senyorias il·lustres lo il·lustríssim y fidelíssim deputat real, a ocasió de estar desganat. Y no se’n
farà altra nota fins que torne.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari un vot fet
per lo noble don Lluís de València, acerca que
té vot la il·lustríssima Novena extreta per la provisió del offici de pidacor de cavalls. Com de dit
vot és my llargament de vèurer, lo que és assí
cusit y signat de número CCCCLVI.a

a. a continuació vot transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1636.
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Dimarts, a XXV de setembre MDCCIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consustori
de sas senyorias il·lustríssimas, lo Bernat Joan
Pau // 769r // Flaquer, prevere beneficiat de la
iglésia parroquial de Nuestra Senyora del Pi en
la present ciutat. Com a procurador dels administradors del bassí dels pobres vergonyants de
dita iglésia, com la de sa procura en poder de
Joseph Forès, notari públich, als 23 de setembre corrent, que és assí cusida y signada de número 4 y 6, en dit nom ha prestat jurament a
nostre senyor Déu, en mà y poder, de las senyorias, de què avent fet las degudas diligèncias per
trobar los títols originaris, de un sensal que reb
dit bassí de pobres vergonyants sobre lo General, preu de 800 lliures, sous, per los títols continuà en lo capbreu de mes de novembre, y no
és estat posible troban aquellas.
En aquest mateix dia, los magnífichs Francisco
Texidor y Ignasi Texidor Brugesot, honrat de
Perpinyà, y molts consídichs, y públich, real
col·legiat de Barcelona. Respecte de orde de sas
senyorias il·lustríssimas, se han conferit en Mataró, per posar en execució lo que per sas senyorias il·lustríssimas, fou deliberat als 20 y 21 del
present y corrent mes.
Dijous, a XXVII de setembre MDCCIII. En aquest
dia, han vingut y assistit en lo consistori de sas
senyorias il·lustríssimas, lo il·lustríssimo y fidelíssim deputat real, quedant convalescent de sa
desgana.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias il·lustríssimas,
lo magnífich // 769v // Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat y síndich del General, ha fet relació
de com anà conferit en casa el Esteve Galceran,
mercader, scrivà de manament, a effecte requestar-lo en execució del deliberat per sas senyorias
il·lustríssimes, lo die XXI del corrent. Ha trobat
que aquell estava en lo llit, a ocasió de estar indispost de mal de poagra, y axí mateix, que havent conferit en casa dea don Joan de Morer y
Pasqual, scrivà de manament, per fer la mateixa
diligència, li han dit que dit de Morer se trobava
fora la present ciutat, y axí bé, que no hauria pogut requestar a aquells.
En aquest mateix dia, han ordenat sas senyorias
il·lustríssimes a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís yb continuàs en lo present dietari,
un bitllet que sas senyorias il·lustríssimes han rebut de part excel·lentíssim senyor llochtinent
general, acerca de què se deixassen passar dos
paquets de la reyna nostra senyora, sens regonèa. de don interlineat.
b. y continuas interlineat.
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xar aquells. Conforme és més llargament de
vèurer a bitllet, que és assí cusís y signat de número CCCCLVII, del thenor següent:
«Ela senyor marqués de Ribas, secretario de su
magestad y del Despacho Universal, en carta de
15 del corriente, me dize de su real orden lo siguiente:
Haviendo remitido el conde de Albaret, al cónsul
de Francia en essa ciudad, dos paquetes para la
reyna nuestra, los quales se hallan en esta aduana, me manda el rey, Dios le guarde, dezir a
vuestra excelencia, que sin que asy habran ni registren los referidos paquetes. Los remita de luego
en derechura de Madrid, con orden de entregarlos en esta secretaría del despacho,b dando juntamente vuestra excelencia, la providencia conveniente por lo que toca a Aragón, para que los
dejen passar libremente // 770r // sin abrirlos ni
registrarlos en aquellas aduanas. Y que de quenta de vuestra excelencia, de haver executado este
encargo, de que participó a vuestra secretaría,
para que por su parte procure observar lo que su
magestad manda. La divina guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, y 22 de octubre de
1703.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
un recado. En servicy que de part de sas senyorias il·lustres, ha apartat a dit excel·lentíssim senyor llochtinent general, dit síndich, dient
aquell a sa excel·lència que no·s pot concedir
propri us sens individuació de las cosas. Conforme és més llargament de vèurer de dit recado,
que·s assí cussit y signat de número CCCCLVIII, y del thenor següent:
«Excel·lentíssimc senyor.
Lo concistori de deputats y ohidors del General
de Catalunya, en satisfacció del contengut en lo
billet que tenen rebut de vostra excel·lència, de
data del 22 del corrent. Dihuen que sobra estat
ab los deguts desitgs de servir a sa magestat, que
Déu guarde, y a vostra excel·lència, las constitucions y capítols de cort d’esta Generalitat, no·ls
permet lo poder annuhir al que se’ls insinua ab
dit billet, sobra la petició feta per lo il·lustríssim
marquès de Ribas, secretari del rey nostre senyor, per ser precís que en la petició del propri
us de cosas del servey de sa magestat, se exprese
a. l’original d’aquest billet, es troba intercalat entre els folis
769v i 770r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat universal.
c. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
769v i 770r del trienni 1701-1704.

de mosolina de ris, de set canas quatra palms; y
dita Farrer diu, que dits tres trossos de mosolina, són del reverent Mas vital, de Vich.

ab tota individuació las cosas per las quals se demana lo propri us per la franquesa dels drets de
la Generalitat. Y en exa conformitat, se ha praticat y observat sempra, y o ha acostumat fer dit
senyor marquès de Ribas, en differents ocasions, que ha instat al dit concistori la gràcia y
concessió de propri us per cosas del real servey.»
770v

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustríssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich general, ha fet relació a sas senyorias de
com lo dia de ahir a la tarda, trobar-se junt lo
il·lustríssim tribunal de contrafaccions, entrà en
dit il·lustríssim tribunal y representàs a aquell,
com hauria temps que instava al il·lustríssim senyor don Feliciano Cordelles, protector del fidelíssim bras, y altre dels indivíduos de dit il·lustríssim tribunal, com a jutge peculiar de la causa
de contrafacció de Harnaldo de Yàger. Se li
comedia la dilació que en la súplica temps havia,
li havia presentada y axí mateix havia sol·licitat
per molts y diferents vegadas, al il·lustríssim senyor canceller segon de la ciutat, altre també
dels individuos de dit il·lustríssim tribunal y
// 771v // jutge peculiar de la causa de contrafacció de la Capitania General. En la qual també se
demanava sa primera dilació, en ninguna de las
quals contrafaccions havia conseguit las dilacions que suplicava. Així, que estimaria a sa
il·lustríssima que quant antes se donar providència en comedir-li ditas delacions, per a què
se pogués continuar lo curs de ditas contrafaccions, las quals estavan suspesas per no haver-se
l’hi comedit aquelles. Y que semblantment, suplicava a sa il·lustríssima donàs providència en
las dos provisions de reproducció de citatòrias,
que dit síndich presentà temps ha, en las causas
de contrafacció que se aportan en dit il·lustríssim tribunal, devant del il·lustríssim senyor don
Pedro de Oliver, canonge de la santa iglésia de
Vich, altre dels inquisidors de dit il·lustríssim
tribunal; actuari d’ellas, Felip Costa, notari públich, real, col·legiat en las quals se feren las
provisions de inseratum y que fos intimat. Y
com se haje duptat qui tenia de aportar las intimas al excel·lentíssim llochtinent y capità general, sino lo dia present, no se són pogudas intimar y per consegüent, estar suspesas dita causas.
Y axí que estimaria dit síndich, que sa il·lustríssima prengués resolució sobre la sabiesa mateixa.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari, dos actes de
requestas que dit síndich del General ha presentat al doctor micer Ramon Pallisser y a Francisco Dalfau, cavaller, escrivans de manament. A
effecte de presentar a dit excel·lentíssim senyor
llochtinent general, una súplica deprecatòria, y
als il·lustríssims canseller y regent, unas notificasions acerca lo pagar-se lo salari de cansiller interinos. Més llargament y de vèurer, de dits actes que són assí cussís y signats de número
CCCCLVIIII.a
Divendres, a XXVIII de setembre MDCCIII. En
aquest dia lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor real junt ab mi, secretari y scrivà major del
General, y magnífich racional, se és conferit en
la casa del General de la present ciutat, y en lo
aposiento a hon fa sa residència lo receptor dels
fraus, a effecta de continuar en inventari los
fraus apresos en lo present mes, y si han trobat
los infrascrits y següents:
A I, aprehenció feta en lo moll o port de la ciutat, de las mercaderias vingudas ab lo gànguil
patronejat per lo patró Joseph Baumont, de nació francès. Primo, tres sachs terra de sera. Ítem,
6 ballas sachs terra de sera. Ítem, un fardo de
verdet. Ítem, una caxa ab hulleras y altres
mersès. Ítem, altra caxa de lli. // 771r // Ítem,
deu cadiras pintadas de marsella.
Als XX, aprehenció feta en las casas y orts de la
confraria dels parayres, anomenats dels tiradors.
Ítem, nou pessas de cordellag blanchs, capycua.
Ítem, tres pessas estameña blancas, capycua.
A XXVII, aprehenció feta en los estudis de casa
dona Maria Samsó, en lo carrer de la Mercè; de
tres canas y un palm vint-i-quatrè rafi de Carcaçona, color amusco, propri de monsiur Ballaró.

En aquest mateix dia, no ha vingut ni assistit en
lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas, lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat militar per estar indispost.

A XXIIII, aprehenció feta en las casas y ort de
picadors de la confraria dels parayres, de tres
pessas capycua cordellats blanchs.
772r

A 28, aprehenció feta en casa Dorotea Farrer,
en lo carrer de San Pere mes alt, de tres trossos
a. l’original d’aquesta súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1637.

395

En aquest mateix dia, dit síndich, ha fet relació
de com haver-ne conferit de orde de sas senyorias il·lustríssimas ab lo magnífich doctor Pere
Joan Esteve, procurador de la cort del veguer.
Als XXVI del corrent, entre las onse y las dotxe
horas de la matinada, trobant-se en sa cort. Hi
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havia dit que per quant Joseph Many, cònsul
del Pont y altres, havian participat a sas senyorias il·lustríssimas, de què eran estan convinguts
en verbal en dita cor del veguer, lo dia XXV del
corrent, aserca de uns draps que ells com a consuls havian detinguts en casa de un abaxador, y
que fossen condemnats en restituhir-los a sos
duenyos. Emperò, que com se raportàs ja causa
devant del magnífich defenedor del General,
aserca de si havian caygut o no en commís, que
per so remetés las parts y causa devant lo deffenedor, y que havia respost suspendria lo intromètrer-se en dita causa, y que trovaria resposta.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, continuàs en lo present dietari, de com
lo procurador fiscal de la cort de dit veguer, lo
dia de ahir entre deu y onse horas de la matinada, de part de dit prior havia participat a sas senyorias il·lustríssimas, de com en la sobredita
causa se suspendria, sino y atant, que fos declarada dita causa per la dit deffenedor.
Dissapte, a XXIX de septembre MDCCIII. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepte, se
ha juntat // 772v // lo il·lustríssim fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas, per affers
graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari, ço és, uns
de una súplica deprecatòria presentada per lo
síndich del General, al excel·lentíssim senyor
llochtinent General del present Principat; y altre, del magnífich real canceller, sobre salaris de
canciller interino. Com de aquellas és de vèurer,
que són así cusidas y signadas de números
CCCCLX y CCCCLXI.a
Diumenge, a XXX de septembre MDCCIII. En
aquest dia no obstant ser fets de precepte, se ha
juntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de
sas senyorias il·lustríssimas, afers graves de la
Generalitat.
En aquest mateix dia, han arribat en lo port o
moll de la present ciutat, dotze galeras de
França que han vingut de ponent; y trobant-se
en dit port, la esquadra del excel·lentíssim senyor duch de Tursís, los han precehit la capitana
y patrona de dit senyor duch. Y tant la capitana
del senyor duch de Tursís, com la de França,
aportavan lo estandart al abre mestra com a patrona.
a. a continuació súplicas transcrites a l’Apèndix 1, pàg.
1637.
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Octubre
Dilluns, a I de octubre MDCCIII.
En aquest dia, costituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias il·lustríssimas, lo doctor en dret Joseph Vidal, com a procurador del
doctor en drets Salví Martí, en la vila de Castelló de Empúries, popular acessor de la deputació local del General y Bolla de dita vila. Consta
de sa procura en poder // 773r // de Pere Heres,
notari públich de dita vila, a XII de 7 octubre
MDCCIII. La qual és assís cusida y signada de número CCCCLXII.a En dit nom, has renunicat
en mà y poder de sas senyorias il·lustres, han
admès dita renúncia, si y en quant, per capítol 5
y actes de cort, los és lícit y permès, et cètera.
Éssent present per testimonis: Joseph Pelegrí y
Llorens March, veguers de sas senyorias il·lustres.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari còpia de una notificació que lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha presentat al noble regent la Real Cancelleria, sobre lo fet de voler-se que·s pague lo salari al molt real casiller, del temps que fou
interino. Com més llargament és de vèurer de
dita notificació, la qual és assí cusida y signada
de número CCCCLXIII.b
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una embaxada de
la present excel·lentíssima ciutat, a portada a sas
senyorias il·lustres per los senyors Salvador
Massanes de Ribera, ciutedà honrat de Barcelona, y Joan Ponsich y Monjo, donsell, sobre lo
fet del ajust del noble regent la vegueria de Barcelona. Junt ab la minuta del acte que offereix
dit noble veguer, y altres firmar a sas senyorias
il·lustres. Com de aquellas és de vèurer, la qual
és assí cussida y signada de número CCCCLXIIII y CCCCLXVc.
En aquest mateix dia, han tornat los magnífichs
Ignasi Texidor y Francisco Texidor, burgesos
de Perpiñà y notari públich, real, col·legiat y
causídich de Barcelona, respective; y Diego Ardana, de la ciutat de Vich, //773v // de fer un negoci de la execució contra de Francisco de Prat

a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1638.
b. a continuació notificació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1637.
c. a continuació minuta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1639.

y Vila, a hont se haurian conferit de orde de sas
senyorias il·lustres, per fer negoci, segons sa deliberat als XX y XXI de septembre pròxim passat.
Dimars, a II de octubre MDCCIII. En aquest dia,
a las quatre horas de la tarda, sas senyorias il·lustríssimas per medi dels senyors don Gerònim
Martý y Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà
honrat de Barcelona, han enviat una embaxada
en scrits al excel·lentíssim consistori dels
excel·lentíssim senyor conceller de la present
ciutat. Sobre lo fet de menor número de personas per las conferència dels comuns, per causa
de las notícias té de la armada enemiga, és a saber, per parts de la Deputació. Com de aquella
és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de
número CCCCLXVI.a
Dimecres, a III de octubre MDCCIII. En aquest
dia a las deu horas del matí, sas senyorias il·lustres, per medi dels senyors Joseph Nuri de Lana
y de Càncer, donsell, y Francisco de Gallart y
Pastor, ciutadà honrat de Barcelona, han enviat
una embaxada en scrit al il·lustríssim fidelíssim
protector, official, y junta del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, en resposta de una embaxada
per dit il·lustríssim y fidelíssim bras ciutadà, a
sas senyorias il·lustríssimas lo dia XXIII de septembre pròxim passat. Com de aquella és de
vèurer, // 774r // la qual y assi cusida y signada
de número CCCCLXVIIb.
En aquest mateix dia, a las quatre horas de la tarda, sas senyorias il·lustríssimas per medi de dits
Josep Nuri de Lana y de Càncer, racional, y
Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrat de
Barcelona, han enviat una embaxada en escrit al
excel·lentíssim concistori dels excel·lentíssims
senyors consellers de la present excel·lentíssima
ciutat. En resposta de la qual, sas senyorias il·lustríssimas reberan, lo die primer del present, de
dita ciutat, sobre lo ajust del fet del noble regent
la vegueria de Barcelona. Com més llargament
és de vèurer de dita embaxada, la qual és assí cusida y signada de número CCCCLXVIII.c
En aquest mateix dia, constituhits personalment en lo concistori de sas senyorias il·lustres,
los noble y magnífich assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa, han fet relació a sas senyorias il·lustres, de paraula, de com
no obstant lo vot en escrits fet per lo noble don
Lluís de València, que·s troba incertat en lo pre-

sent dietari sots jornada de XXIIII de setembre
pròxim passat, persisteixen segons disposició de
dret, estan y perseveran ab lo mateix sentir, donat sobre dit fet, ab lo vot per ells fet, que troba
incertat en lo present dietari, en jornada de vuy,
de dit mes de setembre.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres, cusit y incertàs en lo present dietari,
una súplica presentada a sas senyorias il·lustres
per part de don Magí Ribera, ajudant real del
real exèrcit de la Andalusia, natural de la present
ciutat, ab la qual representa a sas senyorias
il·lustres, que ell se és conferit // 774v // a la present ciutat per oposar-se a la pretenció del offici
de picador de cavalls, que sas senyorias il·lustres
han de provehir en excel·lència del capítol XVI
de las últimas Corts Generals; y que sas senyorias il·lustres tingan a bé de nomenar-li personas
per examinar-lo. Com més llargament és de
vèurer de dita súplica, que junt ab la decretació
a peu de aquella, és assí cusida y signada de número CCCCLXIX.a
Divendres, a V de octubre MDCCIII. En aquest
dia, no ha vengut ni acistit en lo concistori de
sas senyorias il·lustres, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real, per alguna indisposició.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís en lo present dietari un
compte, de las horas se han ocupat los senyors
don Domingo de Verdier y Joseph Costa, assessor assumpts, per impediments dels magnífichs
assessors ordinaris del General, contra lo noble
regent la vegueria de Barcelona. Fulminada, havent primer los dits mediant jurament, en mà y
poder de mi, secretari y scrivà major del General,
prestat, aduenat y jurat, ser verdader aquell.
Com de dit compte és de vèurer, lo qual és assí
cussit y signat de número //775r // CCCCLXX.b
Dissapta, a VI de octubre MDCCIII. En aquest
dia, no ha vingut ni ha acistit en concistori de
sas senyorias il·lustres, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real per la indisposició.
Diumenge, a VII de octubre MDCCIII. En aquest
dia, han partit del port o moll de la present ciutat, dotse galeras de França que·s trobavan en
aquell.
Dilluns, a VIII de octubre MDCCIII. En aquest
dia, no ha vingut ni acistit en lo concistori de sas

a. a continuació embaxada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1640.
b. a continuació embaxada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1642.
c. a continuació embaxada trasncrita a l’Apèndix 1, pàg.
1642.
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a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1642.
b. a continuació compte de horas transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1643.
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senyorias il·lustríssimas, lo il·lustre y fidelíssim
senyor diputat militar per sa indisposició, y noa
feu para altra nota fins torne en concistori.
Dimarts, a VIIII de octubre MDCCIII. Han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari, un vot en scrits per los nobles y
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal
del General, sobra lo fet del port franch. Com
més llargament és de vèurer de aquell, lo qual és
assí cusit y signat de // 775v // número
CCCCLXXI,b del thenor següent:
«Vista lac deliberació del molt il·lustre y fidelíssim concistori, de 15 de octubre proppassat, en
orde al que sa senyoria fidel·líssima desitja cumplir per sa part, al disposat en lo capítol o Constitució 71 de la Cort proppassada, tocant a la
casa de port franchs que se deuria fer en la present ciutat de Barcelona. Y repasar, que se’ls offereix expressats en dita deliberació. Vist lo capítol o Constitució predita, y attentament,
premeditat són thenor y serie. Com també attesas las resolucions dels tres il·lustríssimis brassos
respective, en jornadas de 17 de octubre, 18
novembre y 5 de dezembre del any MDCCII. De
las quals precisament, a què de resultat la uniforme petició en dit capítol a sa magestat, que
Déu guarde, per aposada soposat que segons se
expressa ab dita deliberació de sa senyoria fidelíssima, que las refereix no se’n troban de altres
tocant al assumpto de dit capítol. Los inscrits
fan relació a sa senyorias fidel·líssimas, que són
de sentir, que la senyoria fidelíssima pot y deu
executant per sa part, en quant té possible dit
capítol entrar en la dependència encarregada en
dit capítol, ab las personas que expressa dita deliberació foran nomenadas per dits respective
brassos, en la precalendadas deliberacions en
aquellas presas. Barcelona, y octubre 5 de 1703.
De Gallart y Pastor, assessor subrogat. Romà,
assessor subrogat. Don Josephus de Canser, fiscalis advocatus.»
776r

Dijous, a XI de octubre MDCCIII. En aquest dia
don Joan de Castilla, secretari de la Inquissició,
ha aportat en recado a sas senyorias il·lustres, de
part dels reverents pares inquisidors concistint,
en què tenia antes que alguns officials de la Generalitat, a la ciutat de Gerona, se haurian conferit en casa de Aleix Gaubert, prevere, commissari del Sant Offici, a fi de regonexar-la. Y que
no obstant, que hauria respost que estava molt
bé, sols fos present un official del Sant Offici, y
73. no feu interlineat.
74. l’original d’aquest vot es troba intervalat entre els folis
775v i 776r del trienni 1701-1704.
75. a continuació ratllat suplicació presentada.
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que trobarian als commissaris don Magí Ribas,
en al iglésia de Sant Francesch hont era anat a
dir missa, y no obstant que hauria aparegut que
dits officials se haurian donats per satisfets, hauria tingut notícia se rebian algunas informacions
contra dit Gaubert, per los officials del General,
y que axís, estimarian los senyors inquisidors tenés esta dependència, de bé a bé, per quant no
entenian se perjudicàs lo General. Lo que ni
tampoch havian de voler sas senyorias se perjudicàs lo tribunal de la Inquisició, al que és estas
respost per lo diputat real, president, que lo
concistori desitjava complàurer en tot lo que
pugués al Sant Tribunal, que premeditaria lo fet
y tornaria resposta.
Divendres, a XII de octubre MDCCIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs //776v // en lo present dietari un billet, que
sas senyorias il·lustres han rebut de part del excel·lentíssim senyor llocthtinent geneal del present Principat. Y cusís una còpia de una real carta
de sa magestat, Déu lo gaurde, a sa excel·lència,
tenia sobra fet de galeras de Gènova. Com més
llargament és de vèurer, de dit billet y còpia
de dita real carta, que tot és assí cussit y signat de
número CCCCLXXIa y CCCCLXXII,b y dit bitllet del thenor següent.
Segueixe dit billet:
«Passoc a manos de vuestra señoría, el despacho
adjunto de su magestad, para que disponga su
ejecución. Nuestro señor guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, 28 de septiembre de
1703. El conde de Palma.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari, la resposta en escrits feta per los nobles y magnífichs
assessors y advocat fiscal del General, han donat
sas senyorias il·lustríssimas al excel·lentíssim senyor lloctinent y capità general del present Principat, per medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General. Al billet dalt dit y còpia de carta real,
posant axí mateix dit síndich en mà de sa
excel·lència, còpias de dos cartas escritas per sas
senyorias il·lustres. La una a sa magestat, que
Déu guarde, la altra a don Anthon de Ubilla.
Deliberadas per sas senyorias il·lustres lo dia de
ahir. Com més llargament de la dita resposta de
a. a continuació cópia de billet transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1644.
b. a continuació cópia de real carta transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1644.
c. l’original d’aquest billet es troba intercalat entre els folis
776v i 777r del trienni 1701-1704.

dit billet és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número CCCCLXXIII, y del thenor
següent:
«Excel·lentíssima Señor.
Lo concistori dels deputats y oÿdors de comptes
del General del present Principat de Cataluña,
en resposta del billet de vostra excel·lència de
28 de septembre proppassat, en lo qual és vostra excel·lènssia servit participar al consistori un
real despaig de sa magestat, Déu lo guarde, a
vostra excel·lència dirigit, de data de 1 del dit
mes de septembre. Y ab lo qual, sa magestat és
servit encarregar a vostra excel·lència, done los
ordes y providències convenients, y mane al
consistori condecendesca en què passen los géneros que necessita la esquadra de galeras de
Gènova, que és en lo port de la present ciutat
sens pagar drets. Y en conseqüència, que o bé
se’ls concedesca lo propri us que demanan, o bé
la franquesa de què gozan, en atenció de què
dita esquadra està a compte de sa magestat, y
per són real servey diuhen a vostra excel·lència,
ab la deguda veneració als reals decrets, que la
obligació de són càrrech precisa, al consistori,
representar a vostra excel·lència,b que los sereníssims senyors reys antecessors de sa magestat,
per sa real clemència, se dignaren compèndrerse en los drets de la Generalitat de Cathalunya,
attenent a la gran utilitat que de ells redundarira
a la real corona. Com és de vèurer de la Constitució 1, del títol: «De dret de General.» Que sa
magestat, que Déu guarde, en la Constitució
54, de las Corts que celebra als cathalans en lo
any proppassat, inseguint los vestigis de sos gloriosos predecessors y affavorint al Principat, se
digna conffirmar y declarar dita Constitució,
explicant-se igualment comprés en //777v // dits
drets, per lo que toca a las reals personas, y a las
provisions y municions de sas reals exercit y soldats, de aquells en comú y en particular.
Que conformat-se lo consistori ab los capítols
de cort, yc ab la intel·ligència que aquells an tingut per la observança subseguida. Ha sempre ab
molt gust donat lo propri us y franquesa dels
drets de Generalitat de entrada y exida, a sa magestat y sos reals antecessors, perd sas robas;
com y també, per tots los géneros, y pertrechos
de guerra, y per sas pròpiase galeras y armadas,
dignant-se significar al consistori ésser las cosas
de son real servey, que per compte de son real

a. l’original d’aquesta resposta a un billet es troba intercalada entre els folis 776v i 777r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat que los sere.
c. y ab la interlineat, damunt y en ratllat.
d. per... armadas interlineat al marge esquerre.
e. propias interlineat.
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patrimoni, que en atenció que los deputats en
virtuts de capítols de cort tenen limitada la concessió del pròpio us del dret de General a certas
personas, que comuns en lo acte de arrendament del corrent trienni. En conformitat dels
antecedents, solament se reservaren per pacte
esprés la dita facultat, per a poder-la concedir a
sa magestat, y a las demés personas y comuns
expressats en lo mateix acte, entre las quals no
ne comprés lo excel·lentíssim duch de Turcís en
sas galeras.
Que en dita conformitat, ho ha comprés sa magestat suposat que lo marquès de Ribas, son secretari en lo Despaig Universal, ab carta dels 28
de juliol del corrent any del 1703 encarregà
// 778r // als deputats en nom de sa magestat,
que en los arrendaments veniders dels drets del
General, previnguan que los arrendaments fassen pagar, dit dret, a don Joan de Goyeneche,
dels arbres y demés fustas que transitaria per lo
present Principat, la armada de sa magestat.
Que en conseqüència del referit, no·s troba que
de molt temps a esta part se hage donat propri
us de provisions, que per medi de assentistas y
negociació de estos, ni menos a la dita esquadra
de Gènova, sobre haver-se fet semblant provisió
moltas vegadas. De ahont se veu, lo perjudici
que poria pretèndrer y al·legar lo arrendatari, si
se li inspira lo exigir lo dret de ditas provisions y
bastiments, se han de posar en dita esquadra a
compte propri de sa magestat y Real Hazienda,
y no per medi de assentista o negociació de altra
persona.
Que sa magestat y sos gloriosos antecessors, per
sa real clemència, se han servit abdicar-se la conexensa de tot lo tocant als referits drets de Generalitats, annexos y dependents de aquells, cometent la jurisdicció y total conexensa al
consistori. Com són notòrias las disposicions
col·locadas baix los títols: «De dret de General»
y «De offici de deputats.»
Que per consegüent, demanar vostra excel·lència posar en execució lo referit real orde, se seguiria oposició a las mencionadas constitucions
y demés disposicions municipals, axís antiguas
com modernas. La observança de las quals se
digna jurar sa magestat // 778v // y vostra
excel·lència, y encarregar al consistori lo cuydado de procurar sa observança.»
Suplica a vostra excel·lència lo concistori, que
continuant sos favors sie del servey de vostra excel·lència.a Attenent al sobredit suspèndrer la

a. a continuació ratllat, lo concistori.
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execució de dit real ordre, no embarasant al
arrendatari que exigesca los drets, com fins assí
ha estilat ab la mateixa esquadra. En observansa
de ditas Generals Constitucions, com ho espera
de la gran satisffacció de vostra excel·lència, y ne
rebran mercè de la grandesa de vostra excel·lència.
Dissapta, a XIII de octubre MDCCIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo il·lustríssim,
y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General,
ha fet relació a sas senyorias il·lustres, de com lo
die nou del corrent a la tarda, se era conferit ab
lo noble don Joseph de Claver, doctor del Real
Consell civil, de orde de sas senyorias il·lustres.
Representant-li, com devant de ell y a sa relació,
se hauria evocada una causa en la Real Audiència, entre Joseph Farreras y Bernat Alsina, corredor de orella y altres, de una; contra Joseph
Many, mestre actuari de ella, Agustí Just, que
antes se vertia en la cort del magnífich regent la
vegueria de Barcelona, y com en aquella se vinga interès lo fischo de la Generalitat, per convertir en un frau que·s pretén de robas apresas
per los officials del General y Bolla de la present
ciutat, de la qual per sa denunicació //779r // revant lo magnífich defenedor del General. Axí
que fins aquella sia declarada, estimarà lo concistori no·s passa anant en dita causa, evocada
en dita Real Audiència. Al que respongué, dit
noble relator, que participaria a la salba; y axí
abeix a conformitat envià a buscar a dit síndich
lo dia 12. Dit noble relador a dit síndich, y li digué, que·u hauria participat a la sala, y que
haurà quedat de acor de què no·s passàs avant
en dita causa, fins y atant, fos declarada la del
frau, y que axís, quedàs dit concistori segur que
se executaria. Axí y que estimaria al fidelísim
concistori, que quan fos declarada la·y manat
avisar.
Axí mateix, ha fet relació de com a las nou horas
de la matinada, del dia de ahir, de ordea de sas
senyorias il·lustres, se hera conferit en lo Sant
Tribunal de la Inquisició, en lo qual no si trobava sino lo venerable reverent inquisidor major,
ab son secretari, a fi y effecte de participar a sa
senyoria en resposta del recado que lo dia antecedent. Lo fidelíssim concistori, hauria rebut de
sa senyoria, a cerca del fet de la regonexensa que
los officials del General de la ciutat de Gerona
haurian volgut fer en casa de on official del Sant
Ofici. Lo qual no permeté que sens acisttència
de official del Sant Tribunal, regonegués la cata,
y estimans lo concistori las atencions de sa se-

nyoria, y lo quan desitjava la uniformitat ab lo
fidelíssim concistori, ab la mateixa recíproca correspondència, atendria lo fidelíssim concistori
en dar gust a sa senyoria, en tot allò que los capítols y actes de cort li permetessan. Y per a què
sa senyoria quedàs cerciorat de la jurisdicció
// 779v // de la Generalitat, se posavan en mà de
sa senyoria tres certificacions autènticas de un
vot, que en lo trienni de MDCLXXXIII se feu en la
present casa, ab consulents aplicats sobra dependència del Sant Tribunal. Y axí, que lo millor medi que a sa senyoria il·lustre y fidelíssima
li hauria occorregut, era que sa senyoria ordenàs
a son official, que suavisàs a la part y que desprès
se submetès al fidelíssim concistori, que per sa
part no faltaria en donar gust en tot quant pogués. Al que respongué, que estimava al concistori lo bon effecte, y que com no·s trovava sino
ell tot sol en lo Sant Tribunal, ho participaria a
son con inquisidors, y que·s tornaria resposta al
fidelíssim concistori. Y se adverteix que a dit
síndich, se li ha donat cobertura y cilla estant ab
la espasa.
Dilluns, a XV de octubre MDCCIII. En aquest dia,
ha tornat al il·lustríssim y fidelíssim concistori
de sas senyorias il·lustres, y fidelíssims senyors
deputat militar, convalescent de sa passada desgana.
En aquest mateix dia han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present
dietari dos memorials, cada un de sis personas
nomenadas, ço és, las sis per part de la excel·lentíssima // 780r // ciutat; y las altres sis, per part
del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, per
compondre la il·lustríssima conferència últimament demanada per lo fet de vaxells. Los quals
han rebut sas senyorias il·lustres permeti del síndich de dita excel·lentíssima ciutat, com de dits
memorials és de vèurer, los quals són assí cusits
y signats de números CCCCLXXIIII y
CCCCLXXV.a
Dimarts, a XVI de octubre MDCCIII. En aquest
dia, a las deu horas de la matinada, se és ajuntada la il·lustríssimab Novena de personas dels tres
estaments, extreta en sort de la bolsas de deputats y ohidors. Éssent estada concitada de orde
de sas senyorias il·lustres, per los verguers de la
present casa, per la nova elecció del offici de picador de cavalls, que vaca per mort del últim,
abtentor de aquell. Segons lo diputat ab lo capítol XVI fet en la última Cort General. Y són los
infrascrits y següents:

a. a continuació memorials transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1644-1645.
b. a continuació ratllat conferència.

a. a continuació repetit de orde.
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Per lo estament eclesiàstich.
Los Señors:
Doctor Rafel de Piñana y Salvany, hospitaler,
paborde y canonge de la santa iglésia de Tortosa.
Doctor Pau Llinàs, canonge de la santa iglésia
de Urgell
Fra don Feliciano de Sayol, de la orde de Sant
Joan, qui no ha acistit.
Per lo estament militar.

780v

Los Señors:
Don Lluís de València.
Don Ignasi de Corts y Llanos.
Don Joan de Olivera y Raset.
Per lo estament real.
Los Señors:
Senyor micer Jacintho Dou, ciutedà honrat de
Barcelona, qui encara que menor de edad que
micer Fèlix Ferrer, ciutedà honrat de Gerona,
per ser dit Dou, ciutedà honrat de Barcelona,
ha precehit a dit Fèlix Ferrer.a
Fèlix Ferrer, ciutedà honrat de Gerona.
Senyor micer Felip Pérez.
A la qual Novena axí ajuntada, éssent acentats
ab cadiras de vaqueta de moscòvia a modo de
mig círcol, comentant a la part dreta del docer,
és a saber, primer los eclesiàstichs, després los
militars, y últimament los reals. Y sas senyorias
il·lustres ab cadiras de vellut carmesís, sota lo
docer per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat de paraula, és estada feta la proposició següent:
«Il·lustríssim senyor.
Per quant lo senyor don Lluís de València, altre
dels subjectes que benemeritament compon
eixa il·lustríssima novena, ab son vot en scrits fet
al XXIII de setembre del present any, que·s troba
cusit y incertat en lo dietari corrent als XXIIII de
dit mes de setembre, per las rahons en ell doctament ponderàs, // 781r // fonch de sentir que en
la elecció fahedora de picador de cavalls, segons
lo disposat ab lo sobredit capítol XVI, teneria
vostra señoria il·lustríssima en ella, vot decritiu.
No obstant lo vot en escrits, també fet per los
nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal ordinary del General, als XVI de agost pròxim passat, que·s troba cusit en dit dietari als VI del sobradit mes de setembre. En y ab lo qual, són de
sentir que vostra senyor il·lustre sols té la
acistència, ha aparegut al concistori consaltar ab
dits assessors y advocat fiscal, lo expresat parer

a. a continuació ratllat Fèlix Ferrer.
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del dit senyor don Lluís de València, y com precistesca, segons disposició de dret, ab lo mateix
sentit donat ab dit son vot. Perçò, lo concistori
en cumpliment de sa obligació, ho posa en la
gran concideració de vostra senyoria il·listríssima, per a què en vista del referit, ha servit vostra
senyoria il·lustríssima tenir a bé de concórrer
sols ab sa acistència, en la sobradita elecció fehedora de picador de cavalls. A la qual provisició,
ovida dita il·lustra Novena nemine dicrepante y
uniformamente respon y diu, que està y persevera en lo sobradit vot fet per dit senyor don
Lluís de València, percistim de no convenir en
la sobradita elecció de pidacor de cavalls fahedora, sino és segons la disposició del sobredit
capítol XVI. Entenent per acistència, lo mateix
que consell desiciu collegialiter votant ab vostra
senyoria il·lustríssima. Altrament diu, de nul·litat de qualsevols actes que directe o indirecte
contravingan, a la expresada elecció de picador
de cavalls, sens lo vot decesiu de dita Novena,
ab lo de vostra senyoria il·lustríssima protestant.
Que attès, no éssar per la Novena, lo congragarse per a votat, com estiga prompta en exequtarho servant-se’l hi lo decoro que se li deu,
//781v // per ser la nominació de la Cort y representació que vostra senyoria il·lustríssima fa.
Que perçò, vinga a càrrech de vostra senyoria
il·lustríssima, en particular y representació personas, los danys y gastos que se offeriran devent
depèndrer las solució que se prometé la Cort
General, per lo que ne resultaria a la Generalitat
del dit offici de picador de cavalls, majorment
estan dita Novena, com està ab disposició de no
contra dit. Al que se deliberarà per las persona o
personas a qui de dret toca o tocar pot, la declaració del dupte que·s ventila y se tracta, no obstant en res lo expressat per don Magí de Ribera,
ab sa súplica presentada al tres del present y corrent mes, la qual també se troba cusida y incertada en dit dietari, en la mateixa jornada.»
Dimecres, a XVII de octubre MDCCIII. En aquest
dia, sas senyorias il·lustres concistorialment,
junt ab los nobles y magnífichs assessors ordinaris, y advocat fiscal, y noble secretari y scrivà
major, y demés officials de la present casa, que
són militars, gaudints o sacerdots. Se han coferit
en lo mare de las fonts, pròpia affecte de regonèixer aquella e més acostumat.
Divendres, a XIX de octubre MDCCIII. En aquest
dia, constituhits personalment en lo concistori
// 782r // de sas senyorias il·lustres, Ignasi Seguí,
manyà, espert anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General
de Catalunya; y Pau Ferrer, també manyà, y tots
de Barcelona; y expert anomenat per Joan Mariner, manyà y ciutadà de dita ciutat. Han prestat
jurament en mà y poder de mi, secretari y scrivà
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major del General, que se haurar bé y realment,
en ha vèurer de un compte donat per dit mateix. La oblata del qual és a XV del corrent.
En aquest mateix dia, sas senyorias il·lustres has
ordenat registrar a mi, secretari y scrivà major
del General, en son degut lloch, real privilegi a
favor del doctor Joseph Güell y Soler, doctor de
la Real Audiència, de la tercera sala despedit.
Attès que per los nobles y magnífichs asessors y
advocats fiscal, e restada feta relació de ésser
conforme se estila despedit.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, no entrevenint y absent, respective, los senyors deputats eclesiàstichs y real; cusís y continuàs en lo present dietari, un vot fet per los y
magnífichs assessors ordinaris y advocats fiscal
del General y present casa. Acerca, que no·s deu
eixir per contrafacció del fet del doctor Malpillas, y que cusís en aquell los papers adjunts, de
ahont resulta dit vot. Conforme és de vèurer de
aquells, que són assí cusís y signats de número
CCCCLXXVI,a y dia vot del thenor següent,
següeix dit vot:

celleria, als XVII de setembre proppassat, entregats al procurador de dit doctor Llampillas lo
die 18 del mateix. Vistas las certificacions fetas
per Mateu // 783r // Montanyà, porter real, servint al dit noble de Vertamon, de las quals consta que en diadas de 5 y 15 de setembre proppassat, avisà de orde de dit noble de Vertamon,
relador de dita causa, per a informar en ella al
procurador de dit doctor Llampillas. Y vist lo
demés, se deuria vèurer, ohit, lo dit doctor
Llampillas acerca lo que en veu a informat.
Attès si bé per part del dit doctor Rafel Llampillas, se pretenga que ab la sobrecalendada real
sentència provatòria del primer del corrent, per
dit noble de Vertamon proferida, se hauria contrafet a la dita constitució o capítol y de las últimas Corts, par què havent-se informat per sa
part, segons confessa ab dita suplicació, sobre
los altercats; y demanats los duptes acerca de
aquells se hauria fet dita real sentència sobre la
causa principal, sens haver informat en lo mèrits
dea aquella, y sens donar lloch a que se li comunicàs lo procés per respòndrer als dubtes donats, segons diu limitadament, sobre lo negoci
principal. Y no aguardant la satisfacció a aquells,
y que havent anat a informar lo dit dia primer
del corrent, no volgué dit noble relador ohir la
informació. Y, que havent lo mateix dia primer
del corrent, proveït una sèldula o redreció de
dit doctor Llampillas, que assareix era la total
exclusió y remparament del litigi sens llegir la
dita sèldula a la sala, ni regular-se en procés, ni
notificar-se a la part, se passà a la prolació de
dita real sentència sens conformant-se als duptes donats. Y encara que axí mateix, dit doctor
Llampillas, // 783v // pretenga que tot lo referit
se encontra ab altres drets de la pàtria, que al
merge ajustat ésser los capítols o Constitucions
4, 16 y 40, Corts 1599. Junt ab la autèntica qui
semel C. comodo et quando, tudeix Constitucions 6, 11 y 12 títol: «De seplicacions de
sentèncias» y Constitucions 4 y 5 títol: «De altercats» mident en la casa.

«Vista la suplicació present dita per lo doctor Rafell //782v // Llampillas, y la comunicació feta als
assessors del General. Vistas las Constitucions 9
y 13 de la Corts del any 1702, junt ab las Constitucions del títol: «Dels emputats» y punts se
han de donar en las causas y «De auditió de advocats.» Vistas las Constitucions 4, ab 23 y 40,
Corts 1599 y las Constitucions del títol: «De comunicacions de processos.» Vistas las Constitucions 8, 11 y 12 títol: «De suplicació de sentèncias» y Constitució 4 y 5 títol: «De abtercats.»
Vistos los tresllats que ha aportat dit doctor
Llampillas de la causa vertent en la Real Audiència del present Principat, entre dit doctor Llampillas de Ana y Marianna Llampillas y Darder, la
muller, de part al ora, ço és, lo de primera
instància a relació del noble don Anton de Vilaplana, y lo de causa de suplicació informà a relació del noble doctor Francisco de Vertamon,
notari, Ignasi Texidor, notari. Vistas en dits,
respecte tresllat las còpias de la real providència
de baxació de aliments y gastos, de plet formiter
feta, y dit noble de Vilaplana als 7 de sobre
1700; y de la real sentència provatòria a relació
de dit noble de Vertamon, en causa de suplicació contrari imperi y en forma de dita real provisió interposada, al present de sobre corrent preferida. Vistos los duptes en dita causa de
suplicació donats, ab conclusió de la Real Audiència, en la sala del noble regent la Real Can-

Emperò, attès que deb las sobra mencionadas
relació del porter de la causa, consta que dit
doctor Llampillas Franch acistat per dos vegades per a informar, ço és, e los dits 5 y 15 de setembre proppasat, contra que lo 6 de abril
1701, fon asseñalat a sentència en dita causa de
suplicació, informa vèurent a les horas a relació
del noble Joseph de Claver, y axí bé, se col·legeix que totas dos vegadas fonch avisat per a informat tant sobre los altercats com sobre lo fet
principal de la causa de suplicació quid quid si
informà sols sobre els altercats puix podia din-

a. l’original es troba intercalat entre els folis 781v i 782r del
trienni 1701-1704.

a. a continuació ratllat procés.
b. de interlineat.
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formar sobra sobre, tot y bastantement, se li diguer per la sala donant los duptes tant sobre la
principats com sobre los altercats. Attès que des
dels dies que fonch avisat per informar, com
que se l’hi donaren los duptes, fins a la prolació
de la real sentència congruament bastant per a
informar y respondres als duptes donats. Attès
que lo dit dia primer de octubre, en què ja era
votada la causa y se proferir sentència, no deuria
ésser ohits lo doctor Llampillas per a informar,
puix no podia aprofitar ni retractar-se la conclusió, ja feta y votada, y axí també, tampoch per la
sèldula // 284r // que dit dia se hauria presentat,
a més que dita aquella, és cert no percuteix cosa
del que se diputava influhir ni conduhir acerca
del declarat ab dita sentència. Attès que la dita
real sentència provant, és motivada segons la ferie y mente dels duptes donats, y conforme
aquells, paix que en lo motiu principal fa attanto resolent lo primer dupte donat resol los temes, duptes repel·lent los altercats com a irrellavants e impertinents, respecte sobra lo punt dels
aliments, que·s controvertia de tot lo que se segueix no aparèxer de omició ni oposició al disposat en la dita Constitució, que ni a las antiguas, en aquella mencionadas e innovadas.
Attès més avant, que no consta que dit doctor
Llampillas després de haver-se l’i donats los
duptes, demanàs la comunicació de procés devant dit noble de Vertamon, y si bé la demana
lo dia 19 de septembre proppassat, devant lo
noble de Vilaplana, ab circumstància que fos
sens testimonis. Emperò la jurisdicció de dit de
Vilaplana, demana del qual se hauria suplicat
contrari imperi, hauria espirat, y se avia axís resola per la sala, ab la entrega dels duptes per lo
relador de la causa de suplicació, informa y tant
sobre lo fet principal com sobre los altercants,
quant y més, que ni las constitucions del títol:
«De comunicacions de processos» ni la Constitució 23 del any 1599, parlan del cas present de
causas de suplicacions de intermedis.
Attès que la Constitució 4 de las Corts de 1599,
al·legan per dit doctor Llampillas, dispoza, que
los // 284v // advocats y doctors de pobres, degan advocar y procurar axí en las causas civils a
tots que pledajaran com a pobres contra de que
no se ha resolt cosa en contrari, ab dita real
sentència provatòria, puix Marianna Llampillas
y Darder no pledaja com a pobre, ni és pobra
tenint congrua dot de 4.000 lliures, sous barcelonesas, ultra dels bens parafarnals, segons se
suposa ni tampoch se ha resolt casar ab dita real
sentència dita la Constitució 16, de la mateixas
Corts, per dit doctor Llampillas albergada, puix
ab ella se ha revocat alterat ni sapes alguna Constitució de Catalunya, capítol o acte de cort, lo
que prohibeix dita Constitució 16; ni tampoch
se ha declarat contra la Constitució 40, de las

mateixas corts, també al·legada per dit doctor
Llampillas, puix que lo motiu de dita real
sentència «Ibi: constat tamen casu quo devito soluta est et penas ipsum exticit ut in hoc casu pendente cita inter coniuges maritum teneri ad alimenta prestanda a Deo que, quod magis est,
etiam si aliunde mullier habeat unde vivere possit quasi tunch non tantum judicis officio, sed
etiam jurii actionis alimenta hujusmodi debeant
et pro quibus bona etiam mariti tacicite obligata
existunt nec tantum alimenta sed eciam licis
sumptus uxori a viro esse pretandos.» És fundat
en dret y doctrinas de doctors, com vol dita
Constitució 40 ni la autèntica semel C. quomodo
quando tadex és aplicable el cas segons de sa
contextura y de // 785r // vèurer. Attès que la
Constitució 6 del títol: «Suplicacions de sentències» no és adaptabla al cas, perque disposa y
parla de causas de suplicació de sentèncias. Difinitiva la Constitució 11, del mateix títol, parla
de las causas de suplicació inteposadas de provisions, fetas sobre exepcions sitis ingressum impedient; y la Constitució 12, immediatament següent, parla de las causas de suplicació que se
interposan de las sentèncias revocatòrias, de la
primera provisió, lo que tampoch és del cas. A
més, que en lo present, com se ha dit, fonch avisat per informar, donats los diputats y aguardat
per temps competent. Attès que són també ineplicables las Constitucions 4 y 5 del títol: «Altercats» puix la primera de ellas, sols disposa acerca
si han de córrer los terminis de la causa principal, al qui subcumbirà en ells. Y la altra que permet proposar los altercats de aliments, y altres
allí expresats, ab suplicació y procés separats en
la causa principals, és a favor dels actos per a què
puga conseguir més prompta la justícia y la satisfació en escrits. Com en veu per dit doctor
Llampillas, no se col·legeix certesa ni probabilitat de contrafacció, y de admètrar-la de faria lo
prejudici tant gran, a la actora sobra gastos
grans se ocasionaria a la Generalitat infructuosament. Perçò y altrament, los infrascrits assessors ab intervenció del advocat fiscal del General, fan relació a vostra senyoria il·lustríssima
que en lo fet proposat y pretès y dit doctor
Llampillas, no se regoneix fins ara assumpto de
judici de contrafacció ni circunstància, per la
qual puga ni dega intentar-se y axís ho senten.
Barcelona, y octubre 17 de 1703. De Gallart y
Pastor, assessor subrogat. Romà, assessor subrogat. Don Josephus de Cancer, fiscalis advocatus.»
785v
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En aquest mateix dia a las V horas de la tarda, se
han juntat en la present casa las VI personas
anomenadas per sas senyorias il·lustres, per la
il·lustríssima conferència convocada junt ab la
excel·lentíssima ciutat, per lo fet del noble regent la vegueria de Barcelona. Per a tractar y
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discórrer, sobre negocis del mateix fet del noble
regent la vegueria de Barcelona.
Dissapta, a XX de octubre MDCCIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una carta escrita al il·lustríssim y
fidelíssim senyor deputat militar Pere Aleix
Gaubert, prevere de Gerona, acerca que officials
de la Inquisició sien regoneguts sens acistència
de officials de dit Sant Tribunal. Com més llargament és de vèurer dita carta, la que les assí cusida y signada de número CCCCLXXVII.a
Diumenge, a XXI de octubre MDCIII. En aquest
dia de sas senyorias il·lustres, a las nou horas del
mati, és estada convivada la il·lustríssima Sisena
de personas dels tres estaments, anomenat dos
per los tres // 786r // il·lustríssims estaments de
la última Cort General, per lo disposat en lo capítol LXXI fet en dita última Cort General y
són:
Per lo estament eclesiàstich, los señors:
Fra Joan Soler, abat de Sant Pau del Camps.
Don Dalmau Copons y Grimau, canonge de la
santa Iglésia de Barcelona.
Per lo estament militar, los señors:
Don Pedro de Torrellas y Senmenat.
Joan Lapeyra, cavaller.
Per lo estament real, los señors:
Joan Llinàs, qui no ha acistit per trobar-se fora
ciutat
Lo doctor micer Salvador Massanes de Ribera,
ciutadanos honrats de Barcelona.
A la qual il·lustríssima Sisena, ajuntada y congregada, éssant acentats los senyors de ella ab
cadiras de vaqueta de moscòvia, a forma de mig
círcol, en la mateixa conformitat que se estila ab
Novenas, Divuytenas, et cètera. Que per sas senyorias il·lustríssimas los és estat donat per proposició, lo disposat ab lo sobredit capítol LXXI.
Lo qual per mi, secretari y scrivà major del General, ab alta e intel·ligible veu és estat llegit.
E sas senyorias il·lustríssimas y dita il·lustríssima
Sisena, unànimes y conformes, han resolt que
sia feta commició // 786v // a un senyor concistorial, y tres persones de dita Sisena, és a saber, a
una de cada bras per sas senyorias il·lustres nomenadoras atribuint-los facultat y poder de premeditar, discórrer, mirar, idear y placticar a qui
judicaran convenir. Exí tots los punts y medis
que poden facilitar la execució del disposat en

dit capítol de cort, com y també los reparos y
inconvenients que puga tenir la subjecta mateixa, servint-se de tot lo que trobaran, formar-se
en paper, repotant-lo en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori y il·lustríssima Sisena, per a què
puga resòldrer lo fahedor, y que axí mateix vingan facultat de poder escríurer a qui los aparexerà convenir, per lo sobredit assumpto.
En execució de la sobradita resolució, han posat
sas senyorias il·lustres a anomenar al il·lustríssim
y fidelíssim senyor ohidor militar, y senyor abat
de Sant Pau, Joan de Lapeyra y Joan Llinàs.
Dimars, a XXIII de octubre MDCCIII. En aquest
dia, no obstant ser feriat, se à juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori per afers graves tocants a la Generalitat.
En aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una súplica, junt ab la
decretació al peu de aquella presentada, per lo
//787r // legítim procurador del il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich. Consta de
sa zeronera, cusida en lo present dietari als vint
de setembre proppassat, en altres actes conformes de vèurer de dita súplica. La qual és assí cusida y signada de número CCCCLXXVIII.a
Dimecres, a XXIIII de octubre MDCCIII. En
aquest dia Pere Joan Soldevila, notari causídich
y ajudant segon de la scrivà major, y en dit nom
ajudant del arxiu, segon lo disposat en lo capítol
XIX del nou redrés. Lo die present se ha empleat en lo exercici de dit arxiu, que li incumbeix lo
dit capítol dinou del nou redrés. Lo que me han
ordenat sas senyorias il·lustres ho continuàs en
lo present dietari.
Divendres, a XXVI de octubre MDCCIII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustres a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una relació en scrits feta mijansant jurament per Ignasi Seguí y Salvador,
// 787v // Pau Ferrer, manyans sobre un compte
donat a sas senyorias il·lustríssima per Joan Mariner, mañà. Com de aquella és de vèurer assí
cusida y signada de número CCCCLXXIX.b
Dissapta, a XXVII de octubre MDCCIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada per lo senyor Andreu
Sagimon, compta com a procurador de Joan
Matas y altres de Mataró. Consta de sa procura
a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1645.
b. a continuació relació transcrita a l’Apéndix 1, pàg. 1646.

a. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1645.
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en poder de Joseph Miquel Serra, notari de Mataró, a XXII octubre MDCCIII, sobre fet de pallers
y calsaters de Mataró. Com de aquella procura y
de vèurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCCLXXX.a

Ítem, de deu bossetas de satins de diferents colors, guarnidas ab tafatanets y punta xica de plata falsa.
Ítem, als XXV de dit, aprehenció feta en casa de
Benet Riera, tintorer en lo carrer dels Mirallers,
de una cana tres palms moqueors encarnats.

Diumenge, a XXVIII de octubre MDCCIII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustres,
cusís en lo present dietari sinch requestas, fant
ab las respestàs a ellas fetas presentadas als escrivans de manament, sobre tràurer actes convenienst per contrafaccions. Conforme és de vèurer de ditas requestas y respostas, que són assí
cusidas y signadas de número CCCCLXXXI.b
788r

Ítem, als XXVII, aprehenció feta en casa de Feliu
Vinyes, tintorier de telas en lo carrer de la blancaria, de una cana tres palms barragà de tres
palms.
Dimecres, a XXXI de octubre MDCCIII. En aquest
dia, sas senyorias il·lustres han ordenat registrar
un real privilegi de assesor del respetable governador de Cathalunya, en deguda forma de Real
Cansellaria, despedís a favor del doctor en drets
Gerònim Salvador, com de aquels és més llargament de veure, en son degut lloch, attès que per
los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal, de paraula se ha fet relació estava conforme
stil.

Dimars, a XXX de octubre MDCCIII. En aquest
die, sas senyorias il·lustres junt ab los oficials del
General, en execució del disposat en lo capítol
XX del nou redrés, han feta regonexensa General en totas las botigas, y altres parts de la present ciutat.
En aquest mateix dia, lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor real, junt ab lo sercretari y scrivà
major y magnífich rational, és baxat a la casa del
General. Y en lo aposento ahont fa sa residència, lo receptor dels fraus, a efecte de continuar
en muestrar-i los fraus apresos en lo present
mes, y si han trobat los infrascrits y següents:

789r

Primo, aprehenció feta en la fragata del patró
Joan Marià Boyevea, de nació maltès, trobada
en lo moll de la present ciutat de sis dotzenas y
sis pessas cordas, de dida bordons.

En aquest mateix dia, lo doctor en dret Joseph
Fornaguera, subrogat en procurador fiscal, y
Ignasi Texidor, burgès honrat de Perpinyà, subrogat en ajudant tercer de scrivà major del General y present casa, y Jaume Rossiñol, guarda
del General se han conferit en Mataró per lo effecte deliberat als XXVII y XXX del corrent.

Novembre
Dissapta, a III de nohembre MDCCIII. En aquest
dia, sas senyorias il·lustres per medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General y present casa, han
enviat un recado al excel·lentíssim senyor llochtinent general del present Principat, per saber ab
sa excel·lència si tenia algun real despaig sobre lo
fet de la restitució del dret de la nova ampra, y sa
excel·lència li ha respost que no tenia ningun real
despaig, ni sabia cosa serca est fet. Com ne ha fet
relació a sas senyorias il·lustríssimas dit síndich,
tornat que és estat de dit recado.

Ítem, una bala de llibres, que per provisió feta
per lo deffenedor als vuy del corrent, al peu de
una súplica presentada per Joseph Costa, guarda ordinària del General. Que per olvit de dit
Costa, en la denunciació feu en lo primer de setembre, a dit deffenedor de las mercaderias, se
havia fet aprehenció lo dia XXIX de agost pròxim
passat. Desembarcadas del gànguil del patró Joseph Beaumon, de nació francès, la qual bala
vuy se troba en poder de // 788v // Joseph Dalmau, receptor dels fraus del General, ha qual
súplica està cusida en procés.
789v

Ítem, als XX, apreheció feta en casa Francisco
Miró, veler, en la plasa de la llana, de XII canas
tafatà negra, entredoble, de tres palms de ampla.
Ítem, dit dia aprehenció feta en casa de Joan
Bruno, francès, en la tapinària de XXIIII fils de
perles de vidra.
a. a continuacicó súplica transcrita a l’Apéndix 1, pàg. 1650.
b. a continuació resquestes y respostas transcritas a l’Apéndix 1, pàg. 1651.

405

Dimars, a VI de nohembre MDCCIII. En aquest
dia, no obstant ser feste de precepte, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustres, per tractar y discórrer sobre
affers y negocis graves tocants a la Generalitat.
En aquest mateix dia, no ha vingut ni acistit en
lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres, lo il·lustríssim y fidelíssim señor deputat real.
En aquest mateix dia, constituheix personalment en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de
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sas senyorias il·lustres, a las quatra horas de la tarda los magnífichs doctors mícers Francisco de
Sallart y Pastor, ciutadà honrat de Barcelona y
subrogat en assessor del General, y Joseph Costa, també ciutedà honrat de Barcelona y assessor
assump, per la causa que baix se dirà, junt ab Joseph de Forès y Cortell, notari públich, real,
col·legiat y subrogat en adjudant tercer del scrivà
major. Han fet relació, que havent-se conferit lo
dia present a las deu horas de la matinada, que
era hora asseñalada ab lo mandato, per exigir la
deposició, que baix se narrarà, per urbanitat y
cortesia en las casas de la pròpia abitació del
il·lustríssim y fidelíssim señor fra don Anthon de
Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, en lo corrent
trienni deputat eclesiàstich del General de Cathalunya. Y voler comensar a pèndrer, a dit il·lustríssim senyor abat, deposició en la causa del frau
que lo // 790r // procurador fiscal del General y
Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la Generalitat, aporta devant lo il·lustríssim y fidelíssim concistori contra lo dit fra abbat, Fèlix Clavell, jove
sastre, natural del present Principat, Nicolau Sinonart y Jaume Niziera, de nació francesos. Dit
fra abbat, ha dit que antes de passar a fer la deposició dit Joseph Fores, escrigués una protesta que
ell li dietaria. Lo que ohit se li ha preguntat que
era lo que volia protestar, al que ha respost que
volia salvar lo estat eclesiàstich, lo que ohit y aparexent ser cosa inusitada, y que podia ser fos en
prejudici de la jurisdicció del General y de sas
parts interessadas. Li han insinuat y dit, que primerament ne volian donar part al dit il·lustríssim
y fidelíssim concistori, para que aquell determinàs lo fahedor y avisa, de que dit fra abat ha
persistit en no voler deposar, que primer no se li
admetés la protesta que pretenia fer. Se’n són
tornats sens exigir-li la deposició.
Dimecres, a VII de nohembre MDCCIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís en lo present dietari una embaxada
que a las X horas del matí, han aportat a sas senyorias il·lustres los senyors don Felip Farran y
doctor micer Francisco Gallart y de Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, de part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona junt ab lo original de
la informació rebuda per lo noble regent la vegueria //790v // de Barcelona, sobre lo frau trobat
en casa lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich. Faltant emperò lo acte de la declaració, han fet dit noble veguer y altres en dita embaxada expressat, per faltar la firma de un dient de
paraula se enviaria per lo síndich. Com de dita
embaxada y original procés, és de vèurer que tot
és assí cusit e signat de número CCCCLXXXII.a
a. a continuació embaxada i procés transcrits a l’Apéndix 1,
pàg. 1653.
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En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari una embaxada en escrits, que entre deu y onse horas del
matí, sas senyorias il·lustríssimes han rebut de
part del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, per
medi dels senyors don Miquel de Pinós y Lentorn y doctor micer Ramon Vilana Perlas, ciutedà honrat de Barcelona, sobre lo fet del noble
regent la vegueria de Barcelona. Com més llargament és de vèurer de dita embaxada, que·s
assí cusida y signada de número CCCCLXXXIII.a
En aquest mateix dia, se ha partit de la present
ciutat per la villa de Arbúcies, Fermí Vehils, subrogat en altre dels verguers de sas senyorias
il·lustríssimas, en execució del deliberat per sas
senyorias il·lustres de ahir.
Dijous, VIII de nohembre MDCCIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori de sas senyorias // 791r //
lo magnífich Pau Corbera y Pastor, ciutedà
honrat de Barcelona y síndich del General, ha
fet relació de com lo die present de orde de sas
senyorias il·lustres, se era conferit en lo
excel·lentíssim concistori dels señors consellers
de la present ciutat. Noticiant-los com lo doctor Joan Quadrias, arrendador del dret de monedas, instava a sas senyorias il·lustres enviassen
recado a dits senyors consellers, a effecte de què
se li entregàs certificatòria autèntica de totas
aquellas partidas de diner, que la excel·lentíssima ciutat hauria fetas a monsiers Joan Sabastes,
de nació francès. Per rahó de las vendas de blats,
que dit sabater, hauria fetas a la excel·lentíssima
ciutat, per a què dit Quadras en virtut de dita
certificatòria, pogués exigir lo dret de aquella
moneda que dit Sabater hauria treta del present
Principat. Y que axís, lo fidelíssim concistori estimaria a sa excel·lentíssima, que sempre y
quant, dit Quadras demanàs dita certificatòria,
ordenàs a aquell official a qui toque pagar de
son condecent salari done dita certificatòria. Al
que li és estat respost, que quant antes ajuntarian la junta de formens, a la qual reportarian dit
recado, y de sa resolució la participació al il·lustríssim y fidelíssim concistori.
Dissapte, a X de nohembre MDCCIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari // 791v // y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari súplica presentada a sas senyorias il·lustres, per lo legítim procurador del
il·lustríssim y fidelíssim señor deputat eclesiàstich. Consta de sa procura, en altres actes del
a. a continuació embaxada transcrita a l’Apéndix 1, pàg.
1672.

present die, ab la qual demanarà se li publique
enquesta. Com més llargament és de veure, de
dita súplica que és assí cusida y signada número
CCCCLXXXIIII.a
En aquest mateix dia, Fermí Vehils, subrogat en
lo offici de altre dels verguers de sas senyorias
il·lustres, és tornat de Arbúcies per lo negoci per
lo qual partí lo die VII del corrent.
Diumenge, a XI de nohembre MDCCIII. En
aquest dia, lo doctor en drets Joseph Formaguera, Ignasi Texidor, burgès de Perpiñà y Jaume Rossiñol, guarda, han tornat de Mataró del
negoci per que se partiran lo dia XXXI del passat.
Dilluns, a XII de nohembre MDCCIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo il·lustríssim y
fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres, lo
magnífichb síndich del General, ha fet relació a
sas senyorias il·lustres de com se era conferit de
orde de sas senyorias il·lustres ab lo noble don
Llàtser de Gelcen, regent la vegueria de Barcelona, a fi de que se cusís, posar en execució lo
// 792r // capítol LXXII de las últimas Corts celebradas en la present ciutat. Que tracta acerca
la expulció dels gitanos de la present ciutat y sa
vergueria, com moltíssimas vegades per part de
sas senyorias il·lustríssimas, se li era demanat per
medi de dit síndich . Al que dit noble veguer ha
respost, que ell havia posat en execució la representació de sas senyorias il·lustres, havent capturat a molts gitanos y detinguts en las càrsers
reals molt dies, y a la fi tenir-los de tràurer per
morir-se de fam. Car ellos, havent-los trets, y
traure’ls de la present ciutat y lo endemà tornar
en ella. Y avista que no podia recabar poder-los
tràurer de la present ciutat, recorregué a sa excel·lència per què donàs orde als portals per a
què no dexassen entrar ningun gitano. Y no
obstant tota heixa deligència, nou ha pogut
conseguir, y axí vèurer-se sens medi per dita expulció, sino és que lo il·lustríssim concistori representàs a sa excel·lència, lo quant nosius són
tal manera de gent a la república. Y axís, se servís donar un orde apretadíssim als capitans de
las guardas dels portals de la present ciutat, y recabat aquell de sa excel·lència, assegura a sas senyorias il·lustres que no sols expel·lir a dits gitanos de la present ciutat, però étiam de tota sa
vegueria ab ordes rigurosos que donarà als batlles per a expellir-los de sos termes.
En aquest mateix dia, sas senyorias il·lustres per
medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General,
a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1673.
b. a continuació ratllat Pau Corbera y Palau.
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han enviat al excel·lentíssim concistori dels excel·lentíssims señors consellers // 792v // de la
present ciutat, còpia de las personas nomenadas
per sas senyorias il·lustres per sa part, per
compòndrer la il·lustríssima conferència se ha
de juntar per lo fet del resel de la armada enemiga.
Dimarts, a XIII de nohembre MDCCIII. En aquest
dia, lo síndich de la present excel·lentíssima ciutat, ha vingut ab recado per sas senyorias il·lustres, de part del excel·lentíssim concistori. És
consellers de aquella sol·licitant que sas il·lustríssimas, tingan a bé de juntar la il·lustríssima
conferència de persones nomenadas, per lo fet
dels recels se té de la armada enemiga, y sas senyorias il·lustres li han respost, que a las V horas
de la tarda del dia de demà se podria ajuntar.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari, dos
recados en scrits a sas senyorias il·lustres han enviat al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general, per medi del magnífich Pau Corbera y
Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, lo un sobre fet de expulsió de gitanos
del present Principat, y l’altre sobre enquietuts
cometan los soldats de Miravet, als naturals de
aquella vila. Y sa excel·lència ha respost, que las
peticions són molt justat y que donarà las providències // 793r // concernients, conforme relació ne ha fet a sas senyorias il·lustres dit síndich.
Los quals recados són assís cusits y signats de
número CCCCLXXXV y CCCCLXXXXVI, y
del thenor següent, segueix-se los recados dits:
«Excel·lentíssima señor.
Los deputats y ohidors de comptes del General
de Cathalunya, diuhen que havent instat diferents vegadas al veguer de la present ciutat, que
en observantsa del disposat en lo capítol 73 de
las Corts últimament selebradas, expel·lí los gitanos de dita ciutat y del demés districcte de sa
jurisdicció. Los ha representat, que havent-o
exequtat en difarents ocasions, ha averiguat que
los mateixos gitanos que havia expel·lit ternavan
a entrar en dins la present ciutat. Y que axí regonexia, per impracticable, conseguir-se lo compliment del ordenat en dit capítol de Cort, menos, que donant-se providència per a què no se
deixen entrar gitanos ni gitanas en la present
ciutat. Per la que los deputats suplican a vostra
excel·lència, ha de son servei y orde al governador de la plaza de la ciutat y demés cabos de
guerra aquí toque, que donen los ordes convea. l’original d’aquest recado és troba intercalat entre els folis
792v i 793r del trienni 1701-1704.
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nients a fe de impedir los ginatos de la entrada
d’esta ciutat. Lo que rebran a singular gràcia y
mercè, de la grandesa de vostra excel·lència.»
«Excel·lentíssima señor.
Los diputats y ohidors de comptes del General
de // 793v // Cathalunya, diuhen a vostra
excel·lència que per part del síndich de la universitat de la vila de Miravet, se’ls ha fet representar que don Ignasi de la Orue, governador
de aquella plaza y Francisco Estuante, alferes reformat de la compañia de dita plaxa, sobra tenir
lo castell que té la abitació suficient per ells y per
los soldats que estan de gaurnició en dita plaza.
Tenen ocupadas dos casas situadas dins la dita
vila, sens voler pagar lloguer de aquellas, ni desabitar-las; y que altrament, los soldats que estan de guarnició en dita plaza debastan y se’n
aportan los fruyts de las terras dels abitants en
dita vila. Per lo que los deputats en cumpliment
de la obligació de sos càrrech, suplican a vostra
excel·lència hi de son servey, donar la deguda
providència per a què los dits governador y alferes desabiten las ditas casas, que tenen ocupadas, o que paguen lo lloguer de ellas a sos amos.
Y que no permetan que los soldats de dita guarnició debaten, ni se’n aporten los fruyts de las
terras dels termas de dita vila. Lo que rebran a
singular gràcia y mercè, de la poderosa mà de
vostra excel·lència.»
Dimecres, a XIIII de nohembre MDCCIII. Per lo
capítol LXXXVI fet en la última Cort General,
que tracta // 794r // de la companyia nàutica, se
ha juntat la il·lustríssima Novena per est effecte
elegida, y sols han assistit lo doctor Rafel de
Pinyana, don Dalmau Copons, don Pau Dalmaser y Ros, Joan la Peyra, cavaller, doctor Honofre Mansalvo y Magí Bestera, ciutadans. Al voler-se assentar per mi, secretari. Present per
testimoni: Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers. És estat llevat acte de la protesta per dit
Copons feta, conscistir en què per séurer
desprès de Pinyana, per ser dignitat no si fos fet
perjudici a son dret, per quant sent com és capitular mes antich demana precehir-lo, com axí se
havia observat ab ell mateix en la última Cort,
en lo tribunal de greuges. Al que és estat respost
per dit Pinyana, que si se reprotestava per ésser
exa la observansa incomesca en la present casa,
de què los capítols que són designats en los congressos que·s tenen en ella, sempre han precehit
sens acte en contrari als capítols que no·u són. Y
los militars y reals han fet la protesta acostumada, per salvetat de son dret asserca lo pretèndrer
séurer interpoladament ab los eclesiàstichs; y
a. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
792v i 793r del trienni 1701-1704.
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volent-ho tenir per repetit en tot los actes de la
present junta. Y se ha donat per proposició lo
dit capítol LXXXVI, que ab alta e intel·ligible
veu és estat legit per mi, secretari y scrivà major
del General, y han estat assentats ab cadiras de
vaqueta de moscòvia, com en los demés Novenas.
Ohida dita proposició, tant los consistorials
com dits senyors // 794v // de la Novena, han resolt que sia feta commisió a un consistorial y a
tres de dita Novena, aun de cada bras anomenadors per lo consistori, per idear, premeditar y
discórrer, la que·s deuria fer per conta qui se dit
fi. Tenint facultat per conferències, escríurer, y
altrament, lo que convinga per dita premeditació, y del que trobaran ne formen un paper reportando al comcistori y a la junta.
En aquest mateix dia, sas senyorias, en capítol
de la resolució presa per la il·lustríssima Novena
juntada, per lo fet de la companyia nàutica. Lo
die que han fet nominació de quatre personas
en la forma allí disposat, qui són lo il·lustríssim
fidelíssim ohidor real, lo doctor Rafael de Pinyana y Galvany; hospitaler, paborde y canonge
de la santa iglésia de Tortosa, don Pau Dalmaces y Ros y Magí Barrera, ciutedà honrat de
Barcelona per lo effecte allí narrat.
En aquest mateix dia a las tres horas de la tarda,
se han juntat en la present casa las nou personas
anomenadas per sas senyorias il·lustres, ab deliberació per sas senyorias il·lustríssimas presa lo
die XII del corrent, per compòndrer la il·lustríssima conferència ideada juntar per discórrer sobre los recels se té de la armada enemiga, y en
estos chass y sas senyorias il·lustríssimas, los han
donat per proposició la dita deliberació presa lo
die XII del corrent. // 795r // Y són los senyors
don Bonaventura de Lanuza, degà y capità de
Tarragona, doctor Rafel de Pinyana y Galcerany, hospitaler, paborde y canonge de Tortosa,
lo doctor Miquel Joan Bosch, canonge de Vich,
don Joseph de Pinós, marqués de Barbarà, don
Pedro de Cartellà y Desbael, marquès de Cartellà, don Francisco de Miquel y Descallar, lo
senyor Honofre Monsalvo, Magí Besserà y lo
senyor Esteve Serra y Vileta.
En aquest mateix dia, se ha juntat en la present
casa la il·lustríssima conferència de persona anomenada, per discórrer sobre lo fet de dita armada enemiga. Per ser estada esta conferència
semanada per la excel·lentíssima ciutat, y per lo
il·lustríssim fidelíssim bras militar fent un cos, y
havent enviat primerament un verguer per saber
si estavan junts los de la Deputació, y debrà per
un lloguer de la present casa. Se ha enviat a dir a
casa la cuitat, que sempre que tant los que se

troban continuàs en uns memorials cusits en lo
present dietari, als XV de octubre passat, y de
cada la ciutat en esta forma, ço és, ab dos fileras
anant a mà dreta los de la ciutat, y a mà esquerra
los del bras militar, anant un verger devant y derrera los sanyors de la ciutat. Al cap de la escala
són estats rebuts per los officials de la present
casa, y a la rexa més serca de la capella petita, de
part de dintar, astavan esperant las nou //795v //
personas de la present casa: il·lustre senyoria
don Francesch Nicolau de Sanjuan se ha posat
al costat de Lanuza, a mà dreta; Correllas, a la
dreta de Pinyana; Oliver, a la dreta de Bosch; lo
baró Terre, a la dreta de Pinós; Massanes, a la
dita del marquès de Cartellà; don Joseph Terrés, a la dreta de Miquel; Ferran, a la dreta de
Monsalvo; Bru, a mà dreta de Barrera; Bòria, y
tots los demés a mà dreta de Serra y Vileta.
Los de la ciutat y bras militar són entrats primer
en la sala de consistori, y a mà dreta ab cadiras
de vaqueta de moscòvia, se han assentat los de
la ciutat y bras militar, és a saber, primer un de
la ciutat y desprès un del bras militar, y axís interpoladament. A mà esquerra, també ab cadiras de vaqueta de moscòvia, primer los eclesiàstichs, desprès los militars, y altrament los reals y
dos presidents, és a saber, la de la ciutat y lo de
la Deputació tenian una tauleta al mitx, a la del
dozer, ab cobertor de domàs carmesí y adrés ab
campaneta; estant més serca del president de la
ciutat y per haver exit de nits, los han acompanyat sia atxes de la present casa, anant devant de
las de la ciutat han tractàs del negonci. Y lo demés se ha fet com ab las conferèncias tingudas
en lo octubre de MDCXCVIII, y lo president de las
personas anomenades per part de la excel·lentíssima ciutat, han entregat al president // 796r //
de las personas de la Deputació, la deliberació
de Consell de Cent a X del present y corrent
mes. La qual han ordenat sas senyorias il·lustres
cusís en lo present dietari, com de aquella és de
vèurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCCLXXVII.a
Dijous, a XV de nohembre MDCCIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori de sas senyorias, lo magnífich sýndich del General, ha fet relació de com
haver-ne e conferit ab lo noble regent la vegueria de Barcelona, entre las dos y las tres horas de
la tarda, de orde de sas senyorias li havia participat, com inseguint la resposta que a ell li havia
feta, dias atràs, asserca la expulsió de gitanos de
la present ciutat y sa vegueria. Hauria aportat
un recado en scrit al excel·lentíssim senyor
compte de Palma, llochtinent y capità general
a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1673.
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del present Principat, que contenia que lo il·lustríssim y fidelíssim consistori rebria particularment consuelo de sa excel·lentíssima, que donàs
orde al governador y altres officials de guerra,
aquí expertàs, que no dexassen entrar dins la
present ciutat gitano algú, en observansa de la
Constitució LXXIII, de las Corts últimament
celebradas en la present ciutat. Que altrament,
no donant-se est orde erra impossible, al noble
regent dita vegueria, poder recabar la expulsió
de aquells de la present ciutat. Perquè li havia
succehit motios alguns a dit noble veguer, que
havent-los trets de ella lo endemà tornaran dins.
Al que sa excel·lència, fou servida respondra-hi
que era cosa justa, y que donaria los ordes
// 796v // convenients per dit effecte. Y que axí,
dit il·lustríssim y fidelíssim concistori li participava, les recorde per a què afiansat lo concistori
del zel que assistia, el dit noble veguer de la observansa de la General Constitució del present
Principat, procuràs quant antes donar providència a dit capítol. Al que respongué, que lo
dissapte vinent exiria de casa, y que·s conferènsia ab sa excel·lentíssim per a saber de la boca si
havia donat dit orde, y havent-lo donat luego o
posaria execució.
Divendres, a XVI de nohembre MDCCIII. En
aquest dia, no ha vingut ni assistit en consistori
de sas senyorias il·lustres, lo il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat militar per sa indisposició.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustre a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari, lo acte de la declaració ha feta lo noble regent sa vegueria de
Barcelona, que faltava en la embaxada rebuda
de la present excel·lentíssima ciutat, a VII de nohembre corrent. Lo qual, ha rebut sas senyorias
il·lustres de part de dita excel·lentíssima ciutat y
per medi del síndich de aquella. Com de dit acte
és de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número CCCCLXXXVIII.a
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustres lo sýndich del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, de
part de dit bras a instat a sas senyorias il·lustríssimas, fosse servit juntà la il·lustríssima Divuytena
que en execució // 797r // del previngut en las
últimas Corts Generals, ha deputat sas senyorias
il·lustres, en atenció que dit bras, demana mil
lliuras de las pecúnias del General, per ser effectes allí narrats, y sas senyorias han respost que
ho premeditaria.

a. a continuació acte transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1673.
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Dissapte, a XVII de nohembre MDCCIII. En
aquest dia, se ha juntat la conferència per rahó
de vaxells, y altrament, per la declaració de la
sumessió del regne en casa de la ciutat, a la sinch
horas de la tarda, en quant als cumpliments se
ha fet com en lo octubre MDCXCVIII, sols diferenciant-se que no són anats per los carrers conforma al brassos, sino primer los ecclesiàstichs,
després los militars y desprès los reals; y que·y
faltava per part de la Deputació, Barrera. Y que
quant són tornats, que era de nits, los han
acompanyats ab sis atxes de la present Cort
anant immediadament devant de ells, y anant
devant las de la ciutat en esta conferència, per lo
president de als personas de la Deputació. Se
han entregats los poders que tenian per ditas
conferèncias, que consistexen en dos còpias de
deliberans fets als XII y XV del present y corrent
mes, per lo president de las personas de la ciutat
de Barcelona, dos deliberacions de Consell de
Cent de VII de septembre, y XXI del mateix
// 797v // mes del corrent any, scrit ab un paper.
Y per lo precident de las personas del dit bras
militar, són estadas entregadas al president de
las personas de la Deputació, dos deliberacions
de XII y XV del corrent; y han tractat de la mateixa, de la declaració las quals deliberacions y papers, han ordenat sas senyorias il·lustres a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present e dietari. Com de aquellas és de vèurer,
que són assí cusidas y signadas de número
CCCCLXXXXIX y CCCCXCa.
Dilluns, a XIX de nohembre MDCCIII. En aquest
dia a las quatre horas de la tarda, se han juntat
en la present casa las personas de la il·lustríssima
conferència, juntada lo dia XVII del corrent, y
per lo mateix fet allí narrat. En la qual conferència han faltat, lo nob han acistit senyor Nicolau
de Sant Joan, donsell, y Joan Llinàs, ciutedà
honrat de Barcelona. En essa funció ha estat lo
secretari y scrivà major del General, assentat ab
cadira de vaqueta de moscòvia, ab una tauleta
petita ab dos candeleros y palmatòria devant,
estant // 798r // devant per devant de la taula
que servian, devant las ditas personas de dita
il·lustríssima junta.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, que present casa cusís en lo present
dietari una súplica presentada a sas senyorias
il·lustres, per part de la egrègia dona Rafela de
Margarit Cruÿlles Santa Pau y de Biure, marquesa de Aguilar, junt ab una declaració. Lo relació en concistori sobre de aquella feta en esa. a continuació declaracions i papers transcrits a l’Apèndix
1, pàgs. 1674-1678.
b. no interlineat.
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crits, mediant jurament en forma sacerdotal
prestat, per lo il·lustríssim y fidelíssim señor ohidor eclesiàstich. Com més llargament és que
vèurer, que tot és así cusit y signat de número
CCCCXCI y CCCCXCII.a
Dimarts, a XX de nohembre MDCCIII. En aquest
dia, contituhit personalment en lo concistori de
sas señorias il·lustres, Anton Serra y de Portell,
ciutedà honrat de Barcelona, tauler del General
de la vila de Vilafrancha del Penedès, en pàtria
potestat constituhit. Fent emperò, estas cosas,
en presència de voluntat y concentiment del
doctor micer Esteve Serra y Vileta, ciutedà honrat de Barcelona, son pare, avail consentint. Ha
renunciat en mà y poder de sas senyorias il·lustres, en atenció de haver constat ab certificatòria
del magnífich racional del General y present
casa, no ésser lo dit Anthon y de Portell, debitor
al General. Han admès dita renúncia, si y en
quant, per capítol y actes de cort los és lícit y
permès, y lo dit doctor micer Esteve Serat y Vileta, // 798v // a las ditas cosas com a fetas en la
presencia y de sa voluntat o las ditas cosas contenint. Éssent presents per testimonis: Llorens
March y Jacintho Morató, veguers del il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres. La qual certificatòria de dit magnífich racional, és assí cusida y signada de número
CCCCXCIIIb.
Dimecres, a XXI de nohembre MDCCIII. En
aquest dia, se han ajuntat en casa de la present
excel·lentíssima ciutat, las personas que composa la il·lustríssima conferència, juntada lo die
XVII de corrent, y per los mateixos fets allí narrat. Faltant emperò en ella, de las personas
anomenadas per part de sas senyorias il·lustres,
lo noble don Pedro Bach, conforme ne han fet
relació a sas senyorias il·lustres los ditas personas
anomenadas,c per sa part tornats que són estats
en la present casa.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari,
un vot en scrit fet per los nobles on Lluís de
València, micer Balthesar Brous y doctor Jacintho Doco, doctors en drets consulents, cridats
per sas senyorias il·lustres, acerca lo que poder y
deuhen fer sos magnífichs assessors Francisco
de Gallart y Pastor y doctor Joseph Costa, en la
exacció de la deposició fahedora per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en la
a. a continuació súplica i declaració transcrits a l’Apèndix 1,
pàg. 1678.
b. a continuació certificatòria transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1679.
c. a continuació repetit personas anomenadas.

inquisició se li ha format. // 799r // Com en dit
vot és de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de
número CCCCXCIIII,a y del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori deputats y ohidors de comptes
del General del present Principat de Cathalunya, als consulents infrascrits ab deliberació presa als 17 del corrent mes de nohembre 1703,
acerca del que poden y deuhen fer los magnífichs assessors Francisco de Gallart y Pastor y
Joseph Costa, en la execució de la depocició fahedora per lo molt il·lustre y fidelíssim fra senyor don Anton de Planella y Cruÿlles, abat del
monestir de Sant Pere de Besalú, y en lo corrent
trienni deputat eclesiàsticho en la inquisició.
Se’ls ha format a instància del procurador fiscal
de dit General y altres, en dit molts il·lustre y fidelíssim concistori, és a saber, si poden y
dehuen en lo acte de dita deposició admètrer-li
la procés del thenor següent: Que no entén
concentir en jurisdicció alguna ni si quatemus
de jure teneat et non aliter nec alio modo volen
tenir per repetida la dita protesta o declaració de
ànimo, no sols respecte de la deposició que se’ls
exigirà, sino també a los demés fets y actes que
se subseguiran ab ella. Per aparèxer dita protesta declinatòria fori, y no havent-se trobat exemplar en la present casa de haver-se fet ni admès
semblant protesta, en casos de haver-se exigit
las deposicions als inquirits, axí devant dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori, com ni tampoch
//799v // devant lo molt il·lustre consistori de visitadors.
Vista dita deliberació feta en dit dia. Vista la minuta de la protesta, se ha fet enténdrer no li ha
continuar-se en dit acte de deposició. Vistos alguns exemplars fets en la regia cort, en casos
semblants, y singularment, en la deposició presa
a Miquel Bodas, àlias Barceló, com a reo detingut en las reals càrcercs de la present ciutat, a relació del magnífich doctor Francisco Ametller,
real senador y jutge de cort del present Principat, alsb notari de dita causa, Marciano Ros. Y
vist finalment, tot lo que se devia vèurer.
Attès, que de la inspecció y lectura de la dalt incertada minuta de protesta, que se ha insinuat
volent-se continuar en lo mateix acte de dita deposició, com se ha dit consta. Que si bé aquella,
té visos de declinació, de fer emperò de ella mateixa resulta voler-se dit molt il·lustre y fidelíssim senyor abat, subjectar-se y consentir, en
a. l’orginal d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 798v
i 799r del trienni 1701-1704.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 60 mms.
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quant de dret dega a la jurisdicció del molt
il·lustre y fidelíssim consistori. Respecte de la
inquisició sobre referida, se li ha fulminat, instant dit procurador fiscal y altres, consta que la
dita inquisició és per rahó de la declaració de algun pretès frau al dret del dit General y Bolla,
per rahó de diferents robas; y als 12 de juliol
passat del corrent any, foren trobadas lo degut
despaig en la casa de la habitació de dit molt
il·lustre senyor abat. Consta, que per dret municipal per differents expressos y literats capítols
de cort, la cognició de semblants causas, encara
que sia ha personas eclesiàstichas, en quant a las
penas punitivas y altres còmplices és penitenciats, de dit molt il·lustre y fidelíssim consistori
privative a qualsevol // 800r // altres jutges. Axí,
que sent lo thenor de dita protesta, dit senyor
abat ja bé a subjertar-se a dita jurisdicció, y per
consegüent, a contestar-la li bé. Del que se veu,
que dita protesta no ve a ser daria, facto sempre
comforme est e infalible lo dilema, que o bé lo
dit senyor abat se considera subjecte a dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori, en quant a las
penes pecuniàrias respecte de dit article de pretenxió de frau; o bé, deu considerar-se del tot
exempt de dita jurisdicció. Encara que ab la
qualitat de dit pretest frau, si lo primer en sa
mateixa protesta y a dit senyor abat, diu consent
a dita contestació de lite, si lo segon ni àdhuc ab
lo consentiment de dit senyor abat, poria prosseguir-se en dita causa. Del que evidentment, se
infereix que dit senyor abat àdhuc ab dita protesta, ja ve à bon sentir la prossecució de dita
causa, suposat dir que consent quatemus de jure
teneatur, majorment, quant en lo cas de defecte
de jurisdicció, ni podria dit senyor abat prorogar la consta, envia de dret, que sempre seria lícit al reo en lo mateix acte de contestació de litte, per continuar aquellas protestas y reservas,
que li aparegan necesàrias o útils per la conservació de son dret. Com altrament, a no permètrer-se li fora impedir-li sa pròpria defensa, lo
que no pot impedir-se consta del sobre referit
exemplar, que lo dit Miquel Bordas y Barceló,
en lo propri acte de sa deposició, que en las causas criminals indefectiblement se reputa per
contestació de licte, expressant protesta del defecte de jurisdicció de dit magnífich relador.
Que si exhigí aquella per ser un artiller segon,
digué y no obstant que dita protesta formalment era, fou declinatòria, se permeté lo continuar-se aquella, axí y com, per dit reo vulgué
continuant-se y se prosseguí en la deposició fins
a la conclusió. // 800v // Per lo que los consulents infrascrits, son de vot y parer, que ab la
dita deposició fahedor per dit molt il·lustre senyor abat, encara que ab dita licte. Y que axí,
poden y deuhen dits magnífichs acessors passar
a exigir de dit senyor, dita sa deposició permetent-li en ella continuar dita protesta, si y con-
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forme, dalt esta continuada. Y axí ho senten salvo semper. En Barcelona, als 21 de noembre de
1703. Valentia, utriusque juris doctor. Prous,
consulentus . Dou, consulentus.»
Dijous, a XXII de nohembre MDCCIII. En aquest
dia, a las quatre horas de la tarde, se han juntat
en la present casa las personas que componen la
il·lustríssima conferència, juntada lo dia XVII del
corrent, y per los matexos negocis allí narrats,
en la qual última junta no han acistit los magnífichs Salvador Massanes de Ribera y Joan Llinàs,
ciutadà honrat de Barcelona, altres de las personas anomenadas per part de la excel·lentíssima
ciutat, y don Pedro Bach, altre de las personas
anomenadas per sa senyoria il·lustre.
Divendres, a XXIII de nohembre MDCCIII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustres a
mi, secretari //801r // y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una deliberació de
Consell de Cent de la present excel·lentíssima
ciutat, junt ab un paper en escrits que sas senyorias il·lustres han rebut, entre las onse y dotse
horas del matí, ab embaxada de dita excel·lentíssima ciutat per medi dels magnífichs señors
Joan Ponsich y de Monjo, donsell, y doctor micer Salvador Massanes de Ribera, ciutedà honrat de Barcelona, sobre lo pretès privilegi de
ciutat concedit a Mataró. Com de dita deliberació y paper és de vèurer, que tot és assí cusit y
signat de número CCCCXCV.a
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo present dietari una embaxada, que en escrits han enviat sa senyorias il·lustríssimas al consistori dels excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, entra las 11
y las 12 horas de matí, per medi dels magnífichs
senyors Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donsell, y Francisco de Monfar. Y los ciutadans
honrats de Barcelona, a cerca de la conclusió de
la competència contra lo noble regent la vegueria de Barcelona. Com de aquella és de vèurer
que és así cusida y signada de número
CCCCXCVI.b
En aquest mateix dia han ordenat las senyorias
il·lustríssimas a mi, secretary y escrivà major del
General, cusís en lo present dietari alta embaxada, semblant y sobre lo mateix fet de la propdita
enviada per sa // 801v // senyorias il·lustríssimas
al il·lustríssim y fidelíssimo bras militar, per
medi de dits senyorias de Lana y Monfar. De
a. a continuació deliberació i paper transcrit a l’Apèndix 1,
pàg. 1679.
b. a continuació embaxada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1683.
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aquella és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número CCCCXCVII.a
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís en lo dietari una súplica presentada a sas senyorias il·lustríssimas, per part de la
egrègia marquesa de Aguilar. Junt ab una certificació per sas senyorias il·lustríssimas, migiant jurament, sobre aquesta en consistori
feta. Com de aquella és de veura, que tot és así
cusit y signat de número CCCCXCVIIIb yc
CCCCXCIX.d
En aquest mateix dia, sas senyorias il·lustres per
nom del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General,
han enviat un recado al il·lustríssim y fidelíssim
protetor del il·lustríssim y fidelíssim bras militar. Contenint aquell que sie servit juntar la sua
Novena per dilluns primer vinent, a les horas de
la tarda, que sas senyorias il·lustres tindran concitada la sua per lo effecte previnguts en lo capítol XXXI de las últimas Corts, y que la sua serà
la mateixa.
Dissapta, a XXIIII de nohembre MDCCIII. En
aquest dia, a las nou horas del matí, // 802r // se
ha juntat en casa la present excel·lentíssima ciutat, sas personas per la excel·lència y sas senyorias il·lustres nomenadas, per compòndrer la
il·lustríssima conferència juntada lo die XVII de
nohembre corrent, y per los mateixos effectes
allí narrats. Conforme ne han fet relació a sas senyorias il·lustres, las personas nomenadas per sa
part tornats, que són estats en la present casa.
Dilluns, a XXVI de nohembre MDCCIII. En
aquest die, se ha juntat en la present casa la
il·lustríssima Divuitena de personas, anomenadas per lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar y
sas senyorias il·lustres, segons lo disposat en lo
capítol XXXI de las últimas Corts Generals. En
la qual il·lustríssima Divuytena han acistit las
mateixas personas que acistiren lo die XXIII de
juliol MDCCIII, per lo mateix effecte exeptat, que
de las nomenadas per dit il·lustríssim y fidelíssim bras militar, en lloch de don Emanuel de
Vega, capiscol del real monestir de Ripoll, ha
acistit lo noble don Pedro de Oliver, canonge
de Vich, lo qual se acentà immediat del doctor
Rafel de Piñana y Galvany, hospitaler, pabordre
y canonge de Tortosa, conformant-se en tot lo

a. a continuació embaxada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1683.
b. a continuació súplica i certificació transcrites a l’Apèndix
1, pàg. 1684.
c. y CCCCXCIX interlineat.
d. a continuació tres línies ratllades.

// 802v // demés

cerimonial, en tot y per tot, al
mateix que fou observat per dita il·lustríssima
Divuytena als XXIII de juliol MDCCIII. Receptàs
emperò, que no·y ha agut protestat, a la qual
il·lustríssima Divuytena fonch donat per proposició una súplica presentada a sas senyorias
il·lustres, per part de dit il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, y llegit que per mi, secretari y scrivà
major, y després de haver disputat y premeditat,
si podrà o no lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar, gastar de las pecúnias del General las restants mil lliuras que pretén, en força de dit capítol XXXI. Fonch per lo senyor president de dita
il·lustríssima Divuytena donat a mi, secretari y
scrivà major del General, la resolució. Convertint aquella de paraula, que publicà acentat dit
secretari y scrivà major del General, que per los
motius en dita súplica exprestats resol dita il·lustríssima Divuytena, per pluralitat de veus, que
és convenient, dit il·lustríssim y fidelíssim bras
militar, las ditas segonas mil lliuras en dita súplica narradas. La qual súplica han ordenat sas senyorias il·lustres, a dit secretari y scrivà major
del General, cusís en lo present dietari. Com de
aquella és de vèurer, que·s assí cusida y signada
de número D.a

803r

Dimecres, a XXVIII de nohembre MDCIII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustres a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari una súplica protestada per lo
sýndich del General de la sosvegueria de Berga,
sobre effectes del donatiu voluntari offert a sa
magestat, Déu lo guarde, en las últimas Corts
Generals, junt ab las decretacions al peu de dita
súplica fetas. Com més llargament és de vèurer
de aquella, la qual és assí cusida y signada de número DI.b
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, dit secretari y scrivà major
del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias il·lustres per part
del noble don Lluýs de València, en nom de la
il·lustríssima Novena extreta per la provisió del
offici de picador de cavalls, y per los effectes
conternients en tenir vot decisiu en la provisió
de dit offici. Com més llargament de dita súplica és de vèurer, la qual és assí cusida y signada
de lletras SS.c
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas

a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1685.
b. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1685.
c. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1686.
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senyorias il·lustres, sa senyoria deputat ecclesiàstich no entrevenint, lo magnífich doctor míser Gerònim Cellerés, com a altre dels marmessos del testament de la quòmdam noble dona
Maria Falcó y de Cassador, viuda deixada del
quòmdam noble don Joan Baptista Falcó, y
com a tenint commisió dels demés marmessors
de dit testament, com a asserteix, en dit nom ha
jurat a nostre senyor Déu y a sos quatre Sants
// 803v // Evangelis, per ell tocats en mà y poder
de sas senyorias il·lustres, de com havent fet sas
posibles y degudes diligències, per vèurer si trobaria lo acte de la original creació, de hont devalla una part de censal de preu quatre-centas
vint-y-sinch lliuras y pensió annual tres-cents
vint-y-sinch sous, que tots anys a XXIIII de maig
dits marmessors cobran sobre lo General de Cathalunya, per los títols continuats en lo capbreu
de la mesada de maig, foli CCCCLIIII. No és
estat possible trobar aquell.
Dijous, a XXIX de nohembre MDCCIII. En aquest
dia, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor
real junt a mi, secretari y scrivà major y magnífich racional del General y present casa, se és
conferit en la casa del General de la present ciutat, y en aposiento ahont fa sa continua residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar
en inventari los fraus apresos en lo present mes.
Y se han trobat los infrascrits y següents:
A tres, aprehenció feta en casa Geroni Alabau,
botiguer al Born, de quatre canas borata griza,
de dos palms y mitg de ampla.
A la sinch de dit, aprehenció feta en casa Jaume
Pons, sastre al carrer del Hospital, de un devant
de gambeto, ab las botas del mateix gambeto de
sarge doble, color de canyella.
Als set, aprehenció feta en casa Jacintho Todo,
botiguer de draps als tamuis, de sis canas dos
palms escot de hipré blanch, ab dos trossos.
A dotze de dit, aprehenció feta en Mataró, en
casa // 804r // Francisco Graner, sastre, de dos
faldilla peintas, de cordellats tenats.
A la XIX de dit, aprehenció feta en casa Pere
Troch, notari real al carrer de Sant Pere mitjà.
Primo, setse canas xamellot de obèrnia de tres
palms y mitg de ampla, color amusco ab tres
trossos. Ítem, sinch canas, sinch palms, xamallot de obèrnia de tres palms de ampla, color de
canyella ab dos trossos. Ítem, una pessa capycua
xamellot de obèrnia, de tres palms de ampla,
color de canyella.
Dit dia, aprehenció feta en los estudis de casa
Joseph Vidal, hostolà en lo carrer de Sant Pere
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més alt, de quatre canas tres palms xamallot de
obèrnia, de tres palms de ampla color aseur.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una súplica presentada a sas
senyorias il·lustres per part del il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, sobre fet
de publicació de sa enquesta, junt ab la decretació al peu de sa súplica feta. Com de aquella és
de vèurer, lo qual és assí cusít y signat de número DIIa.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una embaxada y
vot en scrits, que sas senyorias il·lustres han rebut de part del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, a las onze horas del matí, per medi dels senyors Joan Bonaventura de Gualbes, donsell, y
don Francisco de Tort y Granollachs, asserca lo
fet de prevèndrer, thatació, ser cuitat comclohent que no pot tenir lloch tal pretenció. Conforme és de vèurer de dita embaxada y vot, que
tot és assí cusit y signat, ço és, la embaxada de
lletras A.T.b y dit vot de aquest senyal X.c
En aquest mateix dia, a las nou horas del matí
fins a las //804v // dotze horas del mitg dia; y a la
tarda, des de las tres horas fins a las set de la nit,
han estat junts en la present casa, ço és, per part
de la general excel·lentíssima ciutat, los senyors
don Felip Ferran y Joan Llinàs, ciutadà honrat
de Barcelona; per part del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, don Joseph Ferrer y Francisco
Reverter, ciutadà honrat de Barcelona; y per
part de sas senyorias il·lustres don Joseph de Pinos y lo senyor micer Honofre Monsalvo, ciutadà honrrat de dita ciutat. A effecte de premeditar y discórrer, sobre los fets narrats en la
conferència tinguda lo die XVII de nohembre
corrent.
Divendres, a XXX de nohembre MDCCIII. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepte, se
ha juntat il·lustríssim y fidelíssim consistori de
sas senyorias il·lustres, per affers y negocis graves tocants a la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las nou horas del matí,
se han juntat en la present casa las personas que
componen la il·lustríssima conferència, que·s
juntà lo die XVII del corrent, acceptat los senyors
don Pedro Bach y Magí Barrera, ciutadà honra. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1687.
b. a continuació embaxada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1688.
c. a continuació vot transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1688.
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rat de Barcelona, dels deguts per part de sas senyorias il·lustres y alguns dels altres per lo mateix effecte allí narrat. Aconsellat que sobre la
present, de la declaració sia fet carta al rey nostre senyor, que Déu guarde, conforme una minuta ideada.

Desembre
Dissapte, a I de dezembre MDCCIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari // 805r // y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari una embaxada, que a las
onze horas del matí han rebut sas senyorias
il·lustres, de part del il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, per medi dels senyors Joan Bonaventura de Gualbes, donsell, y Anthon de Granollachs y Derdena, tant bé donsell. Consistint
en que la carta per sa magestat, Déu lo guarde,
ideada per lo il·lustríssim conferència, havia resolt lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar que
anàs. Com més llargament és de vèurer de dita
embaxada, la qual és assí cusida y suplicada de
número DIIIa.
En aquest mateix dia, se han juntat en casa de la
present excel·lentíssima ciutat, a las quatre horas de la tarda, las personas de la il·lustríssima
conferència juntada lo dia XVII del present, y per
los mateixos fets allí narrats. Conforme ne han
fet relació a sas senyorias il·lustres las personas
anomenadas, per sa part tornats, que són estas
en la present casa.
En aquest mateix dia, lo molt il·lustre senyor
Francisco Costa, conceller en cap de la present
excel·lentíssima ciutat, com a altre dels conjúdices del il·lustríssim tribunal de contrafaccions,
ha prestat lo jurament acostumat en poder de
micer Ramon Pelliser y Vidal, escrivà de manament y de mi, secretari y scrivà major del General, símul estipulacions y in solidum clohents.
Com de aquelles de vèurer, que sa fi del thenor
següent:
«Die prima dezembris MDCCIII Barchinone.
Illustrissimus dominus Franciscus Costa, medicine doctor conciliarius, in ordine primus excelentissime civitatis Barchinone, nominatu per suam
regiam magestatum et Curiam Generalem in
judicem contrafactionum jurat ad dominus
Deum et ejus Santa quatur // 805v // Evangelia
super nipale quod illustrissimus domius don Michael de Calders, regens Regia Cancellariam,
apertum denet debene et legaliter se habened secundum disposita in nova Constitucione «De oba. a continuació embaixada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1689.

servantia, et cetera». Ad eam convenientia de
quiby, et cetera. Dictum, et cetera.
Testes illustris Joannes Codina, de familia dicto
illustrissimi domini regentii Regia Cancellariam, et Anthonius Baga reguis virgarius, et cetera.»
Dilluns, a III de dezembre MDCCIII. En aquest
dia, han vingut en la present casa, los magnífichs de la real confraria de Nostra Senyora de la
Concepció, per demanar a sas senyorias il·lustres sa tapiceria y plata de la present casa, per
adorna de la capella de nostra senyora en la festivitat si celebra als vuyt del corrent, y seguidament sas senyorias il·lustres han respost, que ha
deixats molt gust, com és acostumat.
Dimecres, a V de dezembre MDCCIII. En aquest
dia, no ha vingut ni asistit en il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias, il·lustríssimas
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor militar,
per estar detingut de malaltia corporal. //806r //
Y no se’n farà altra nota fins haja convalescent.
Dijous, a VI de desembre MDCCIII. En aquest
die, constituhit lo die present en lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres,
lo magnífich Pau Corbera y de Palau, ciutedà
honrat de Barcelona, síndich del General de Cathalunya. Ha fet relació a sas senyorias il·lustres
que als últims del més de octubre passat, de
orde de sas senyorias il·lustres, se era conferit en
lo excel·lentíssim concistori dels señors comsellers de la present ciutat de Barcelona, a effecte
de que lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de
sas senyorias il·lustríssimas estimaria la
excel·lentíssima ciutat, de que ordenàs al official
a qui tocàs, donàs còpia o fe faheint pagat en
son condesent salari al doctor Joan Quadras,
arrendatari del dret de monedas del present
Principat en lo corrent trienni, de totas aquellas
partidas de diners que la excel·lentíssima ciutat
hauria pagadas per pòlisses o partidas de banch
y taula de la present ciutat, a micer Joan Sabater, de nació francès, o a altre per ell, de totas
aquellas partides de blat que lo conrent any, dit
micer Joan Sabater, haurà venut a la excel·lentíssima ciutat de Barcelona. Per a què en virtut
de dita certificatòria, dit arrendatari pagués exigir y cobrar, de dit Sabater, del dret de la moneda que constaria haver trasbalsat y treba del present Principat. Y que axí, esperava lo fidelíssim
concistori que a tant justa petició donaria quant
antes aquella providència, que lo negoci
// 806v // necesitava, y que era indispensable a sa
senyoria fidelíssima tant justa petició de son
arrendatari, lo no abrasar-lo y fer per sa part
quant puga, per que aquell que de satisfet en la
col·lectació de son arrendament.
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Al que lo excel·lentíssimo senyor conseller en
cap, en veu del excel·lentíssim concistori respongué, que era cosa molt justa que se donàs
certificatòria al dit arrendatari, del que demanava lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats, y que los sabia mol mal que en
continent, dit excel·lentíssim concistori,a no
pugués donar aquella providència que desitjam,
però com esta era matèria de la junta e o quatreta de forments, assegurava aquella y que ho participaria a dita junta. Y que de sa resolució ho
participarian a sa senyoria il·lustríssima, y axí
mateix, fa relació que havent passat molts dies
sens que dita excel·lentíssima ciutat tornàs dita
resposta, ha sol·licitat dit síndich en lo més de
nohembra, per més de XV vegadas diferents, al
excel·lentíssim concistori de dita excel·lentíssima ciutat, y sempre li han dit que encara no havian juntada la dita quatreba de ferments, però
que quant antes la juntarian. Com en effecte lo
dia XXIX de dit mes de nohembre, conferint-se
dit síndich ab dit excel·lentísim concistori si digué, que ja havian tinguda dita junta, y havia resolt aquella se donàs a dit arrendatari dita certificatòria. // 807r // Com en effecte dit
excel·lentíssim concistori en presència de dit
síndich envia a buscar lo official del banch, qui
tocava contar los partidas a Lluhís Fontana, notari de dit banch; y li ordonà o fes, per a què dit
Fontana pogués fer dita certificació. Al que dit
oficial respongué a dit excel·lentíssim consistori
que veuria si [...] o no, dit orde, ab las novas ordinaran que la excel·lentíssima ciutat havia fet
en la taula y banch, y que segons ellas obraria. Y
últimament, no havent encara dit Quadras pogut conseguir dita certificatòria, per trobar lo
official dificultat en fer-la, que primer no precehís deliberació del excel·lentíssim consistori dels
dit síndich. Lo die quatre del corrent mes de
desembre, se conferí altre vegada ab lo
excel·lentíssim concistori dels senyors consellers, felisitant que sa excel·lència fes dita deliberació al dit official, y com lo excel·lentíssim consistori havia sols quatre dias, que havia jurat y
entrat en lo càrrech consular de la excel·lentíssima ciutat, respongué que quant antes se informaria de dit negoci, y que donarie prompte
providència per a que dit doctor Joan Quadres
quedàs consolat. Y sas senyorias il·lustres gustos, en lo que tantas vegadas havia sol·licitat.
Més, a fet relació a sas excel·lències il·lustríssimes com lo dia XXIX de nohembre pròxim pasat,
se era conferit ab lo noble regent la vegueria de
Barcelona, a effecte de saber si se era conferit ab
lo excel·lentíssim senyor compte de Palma,
llochtinent y capità general en lo present Princi-

a. a continuació ratllat dels senyors deputats.
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pat de Cathalunya, asserca si sa excel·lència hauria ordenat al governador de la plassa de la present ciutat, y als demés officials, y entrar en
guarnició en los portals de ella, que no dexassen
intrar ningú gitano ni gitana en la present ciutat, per expel·lir aquelles de la present ciutat en
observansa de la Constitució LXXIII de las
// 807v // últimament celebradas. Al que dit noble veguer li responga que no se era conferit ab
sa excel·lència, si sol ab lo ajudant de la plassa, la
qual li havia respost que ja tenia lo orde de sa
excel·lentíssima, y que axí, que no entraria ningun gitano dins la present ciutat, sino aquelles
que aportarien paper de ell firmat. Y que axí, lo
dilluns vinent dit noble regent vegueria, li digué
que ho posaria en execució sens falta.
Divendres, a VII de dezembre MDCCIII. En
aquest dia, sas excel·lèncias il·lustres, lo eclesiàstich no entrevenint, y lo oÿdor militar absent
per indisposició. Havent donada paraula a mi,
secretari y scrivà major del General, lo il·lustríssim senyor deputat real, han ordenat cusís en la
present dietari un paper que la il·lustríssima
conferència, que està presidint ab los tres comuns, per medi de las personas anomenadas per
part de la Deputació, ha posat en mà de sas
il·lustras senyorias. Y continuàs en lo present
dietari la embaxada minutada per entregar-se’n
a sa excel·lència, y tot sobre lo fet del vaxells lo
qual paper és assí cusit y signat de número DIII,
y la embaxada número DIIII, y del thenor següent:

per a què, en intel·ligència de ellas, se puga encontrar tot lo quea més conduesca per lo major
servey de sa magestat, benefici públich, y desempeño de la nació y obligació cathalana.
En aquest mateix dia, sas senyorias il·lustres, és
a saber, los señors concistorials dalt dits, en
atenció al referits paper y embaxada de la il·lustríssima conferència. Y que los ha constat que lo
dia present, lo excel·lentíssimb y il·lustríssim y fidelíssim bras militar, tenan hora de sa excel·lència per consemblant embaxada. Han enviat al
palau real, ahont avita sa excel·lentíssima, un
verguer per a pèndrer hora per una embaxada
en scrits, com la dels dos comuns y la dalt dita.
Y ha asseñalat sa excel·lència, als dos quarts per
las dotze horas antes del mig dia, del dia present.
En aquest mateix dia, los senyors don Ramon
de Codina y Ferreras y Francisco de Gallart y
Pastor, // 808v // ciutadà honrat de Barcelona,
de part de sas senyorias il·lustres han reportat
una embaxada en escrits a sa excel·lentíssima, de
part de sas senyorias il·lustres, acerca la esquadra
de Esmirna que passà a estos mars. Que és conforma la dalt dita y la han posada en una mà de
sa excel·lència, al que és estat servit sa escel·lència respòndrer que estimava summament lo zel
y finesa ab què lo concistori sempre se esmerava, en lo que se mira en lo major real servey que
d’esta nova demonstració ne donaria part al rey.
Que quant tingués alguna nova notícia, acerca
dit assumpto la participaria, per cumplir a sa
obligació y per la seguretat tenia de la lealtat cathalana. Que dita esquadra, encara que havia
passat lo estret, emperò, no hauria passat de
Portugal, ni se’n havia tornat a sos ports, que fàcilment podia tornar estos mars sabent que sas
tropas se’n havien anat, sens que a ell se li agués
significat o explicat los motius; o bé ells, per faltas de acistènicas, com tenien, se desfessen y deteriorassen, y que ahir havia despedit exerci(t)
per a què no quedàs est Principal abondonat.
Com ne han fet relació, tornats que són estats
en concistori dits de Codina y Gallart.

«Laa notícia que vostra excel·lència fou servit,
ab billet de setembre del corrent any, participar
als corrent Deputació, ciutat de Barcelona y
bras militar a aquest Principat, de haver passat
lo estret coranta-vuyt vaxells del comboy de Esmirna. Després de haver // 808r // donat las gràcias a vostra excel·lència, y offerts ab embaxada
a vostra excel·lència per lo que més sie del real
servey y benefici públich. Uniformament deliberaren fiar esta grave importància y altres del
servey del rey, que Déu guarde, y benefici públicho, a una conferència dels tres comuns, que
s’és juntada per discórrer sobre lo assumpto. Y
premeditant-se lo desprevingut se troba lo present Principat, y lo incert de las notícias, desitjant lo concistori dels deputats adquirir las més
verídicas, per medi de esta embaxada, actualment vostra excel·lentíssima. Y li suplica sie servit dignar-se, subministrar-li aquellas que sien
del major agrado de vostra excel·lència, y pugan
concluhir per assegurar seguretat en los successos y acasos, que sa interesa y zel no sab discórrer. Y repantinament, fora difísil poder evitar

Dilluns, a X de desembre MDCCIII. En aquest
dia, de vot y parer dels nobles il·lustres // 809r //
assessors ordinaris y assessors fiscals, de paraula
donat. Han ordenat sas senyorias il·lustres a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica acresentada a sas senyorias il·lustres per part de Pere Ferrer, velluter, arrendatari dels drets del General, junt ab
còpia de unas lletras. Havent-me axí mateix,
donada la paraula lo il·lustríssim y fidelíssim se-

a. l’original d’aquesta embaxada es troba intercalada entre
els folis 807v i 808r del trienni 1701-1704.

a. a continuació ratllat puga.
b. a continuació paraula ratllada.
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ñor deputat real, sobre lo fet de capturar Bernat
Albella. Com de aquella és més llargament de
vèurer, la qual és assí cusida y signada de número DV.a Y axí mateix, han ordenat a un official
real exequtàs lo suplicat.

810r

En aquest mateix dia, se han juntat en la present
casa las personas de la il·lustríssima conferència
juntada lo die XVII de nohembre passat, y per los
mateixos fets allí narrats. Las quals personas se
han juntat a las quatra horas de la tarda, no havent-hi acistit de las anomenadas per sas senyorias il·lustres lo doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde y canonge de
Tortosa, y don Francisco Miquel y Descatllar.
Dimarts, a XI de dezembre MDCCIII. En aquest
die, havent primer precehit llicència de sas senyorias, donada ab deliberació del die set del
corrent. Se ha partit de esta ciutat per la vila de
Sitges, lo il·lustríssim y fidelíssim señor deputat
real per negocis y affers seus. Y no·s farà altra
nota, de no acistir en concistori fins se aja restituhit en la present ciutat.
Dimecres, a XII de desembre MDCCIII. En aquest
dia, havent també presa, per mi, //809v // secretari y scrivà major del General, la paraula del il·lustríssim y fidelíssim ohidor militar. Han ordenat
sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís en lo present dietari,
una súplica presentada a sas senyorias il·lustres
per part de don Ramon de Anglazell, governador general jurisdictional del ducat de Cardona y
altres; junt ab diferents altres súplicas y actes, tot
sobre lo fet de la contrafacció dels malons. Com
més llargament és de veure de dita dita súplica y
papers, que tot és assí cusit y signat DVI.b
En aquest mateix dia, a las quatre horas de la
tarde, han juntat en casa de la present excel·lentíssima ciutat, las personas de la il·lustríssima
conferència juntada lo dia XVII del passat, y per
los matexos effectes allí narrats. A la qual junta,
no ha asistit lo doctor hospitaler y canonge, Rafael de Pinyana y Galvany, segons relació me
han fet a sas senyorias il·lustres, tornats que són
estàs anomenan per sa part.
Divendres, a XIV de dezembre MDCCIII. En
aquest dia és tornat en consistori de sas senyorias il·lustres, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat real, per haver-se li, dia de ahir, restituhit en la present ciutat del viatge havia fet en
la vila de Sitjes.
a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1689.
b. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1690.
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Dilluns, a XVII de dezembre MDCCIII. En aquest
dia se ha juntat en la present casa, a las quatre
horas de la tarda, las personas de la il·lustríssima
conferència juntada lo die XVII del passat, y per
los matexos effectes allí narrats. En la qual junta
no ha assistit, de las personas anomenadas per
sas senyorias il·lustríssimas, lo senyor Magí Barrera, ciutadà honrat de Barcelona; y de las altres personas lo noble don Joseph Oliver, y lo
doctor micer Salvador Mesanes de Ribera, ciutadà honrat de Barcelona.
Dimarts, a XVIII desembre MDCCIII. En aquest
dia, sas senyorias il·lustríssimas junt ab los oficials del General acostumats, en execució del
capítol del nou redrés,a han feta regonexensa
que en las botigas, y altresb parts, de la present
ciutat en la forma acostumada.
Dissapte, a XXII de desembre MDCCIII. Enc
aquest dia, s’és ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori, no obstant ser feriats, per negocis y affers graves del General.
Diumenge, a XXIII de desembre MDCCIII. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepte, se
ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori
de sas senyorias, per tractar y discórrer sobre negocis graves tocants a la Generalitat.
Dilluns, a XXIIII de desembre MDCCIII. En
aquest dia, no obstant ser festa, se ha ajuntat dit
il·lustríssim y // 810v // fidelíssim consistori per
afers graves de la Generalitat.
Dimecres, a XXVI de desembre MDCCIII. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepte, se
ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori
de sas senyorias il·lustres per affers graves de la
Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en el present dietari una deliberació de
Concell de Cent de la present excel·lentíssima
ciutat; que a las deu hores de la matinada, han
rebut sas senyorias il·lustres de part de dita excel·lentíssima ciutat, per medi dels senyors don
Francesch Nicolau de Santjoan y Ignasi Bòria y
Gualbe, ciutadà honrat de Barcelona, asserca lo
fet de una real carta. Com més llargament és de
vèurer de dita deliberació, que·s assí cusida y
signada de número DVII.d

a. redrés interlineat al marge esquerre.
b. altres parts interlineat al marge esquerre.
c. en...General interlineat al marge esquerre.
d. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1696.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta de
sa magestat, Déu lo guarde, efecta a sas senyorias il·lustres, dada en Madrid a VIII del corrent,
en que avisa que mana traure tropas del present
Principat. Com més llargament és de vèurer de
real carta, que assí cusida y signada de número
DVIII, y del thenor següent:
«Ilustresa y fidelíssimos diputados.
Haviendo tenido por conveniente, el mandar sacar algunas tropas de esse Principado para acudir con ellas donde fueren menester; y hallándome con gran seguridad del amor y çelo de essos
naturales, y que // 811r // en la ocasión presente
no pueden hazer falta ahí. Lo he tenido por conveniente manifestándoos, que la misma satisfacción
con que me hallo de tan fieles y leales vassallos, me
ha dado motivo a esta resolución mayormente
considerada, será de gran gozo nuestro al que estas tropas se empleen donde pueden convenir más
a mi real servicio. Afiansando la seguridad de
este Principado, en el amor y çelo de estos mismos
naturales, para que lo tengáis entendido. Dado
en Madrit, a 8 de diziembre 1703.Yo el Rey.
Marchio del Palacio secretario. Vidit marchio de
Seranyola. Vidit marchio de Villalba. Vidit don
Joannes de la Torra, regens. Vidit Jarca, regens.»
En aquest mateix dia a las quatre horas de la tarda, se han juntat en casa la present excel·lentíssima ciutat, las personas de la il·lustríssimab conferència juntada, la de XVII del pasat, y per los
mateixos segais allí narrats. En la qual no ha assistit de las personas anomenadas per sas senyorias il·lustres, lo noble don Joseph de Pinós.
Com axí ne han fet relació a sas senyorias il·lustres las personas anomenadas per sa part. Tornadas que són de dita conferència.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias il·lustres lo noble don Bonaventura del Vidal y Nin, com a
procurador de Joan Pau Salinas, notari públich
de Tarragona // 811v // y notari de la Deputació
de dita ciutat; consta de sa procura en poder de
Bonaventura Prats, notari públich de dita ciutat
a XXII de desembre MDCCIII. Com de aquella de
vèurer, la que les assí cusida y signada lo, puraysc
líberament, dit número DVIIII.d En dit nom ha
renunciat local en offici de notari de dita Depu-

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 810v i 811r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat divuytena.
c. purays liberament interlineat.
d. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1696.
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tació local, mà y poder de sas senyorias il·lustres. Y sas senyorias il·lustres, y han admesa
aquella, si y en quant, per capítol y altres de cort
los és lícit y permès. Éssent presents per testimoni Joseph Pelegrí y Jacintho Morató, verguers de sas senyorias il·lustres.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una deliberació
del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, que sas
senyorias il·lustres han rebut ab embaxada de
dit il·lustríssim y fidelíssim bras, a las quatra horas de la tarda, reportadaa per medib dels senyorsc Anthon de Granollachs y Dàrdenas yd
Francisco Tord y Granollachs, donsell.e Sabrà
resposta a una realf carta, queg lo il·lustríssim y
fidelíssim bras militar ha rebut de sa magestat,
que Déu guarde, com la dalt dita, ab la qual del
fidelíssim dit bras militar la coment a la il·lustríssima conferència. Com més llargament és de
vèurer de dita deliberació, la qual és assí cusida y
signada de número DX.h
Dijous, a XXVII de desembre MDCCIII. En aquest
dia, no obstant se festa de precepte, se ha juntat
lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustres, per negocis graves tocants a la
Generalitat.
En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
los senyors // 812r // don Ramon de Codina y
Ferreras y Francisco Gallart y Pastor, ciutadà
honrrat de Barcelona, han anat ab embaxada de
part de sas senyorias il·lustríssimas al consistori
dels excel·lentíssims senyors consellers de la
present excel·lentíssima ciutat, aportada a sa excel·lència còpia de una deliberació presa per sas
senyorias il·lustríssimas lo dia XXVI del corrent.
Com de aquella és de vèurer en lo llibre de deliberacions, y en resposta de la embaxada per part
de la ciutat aportada als XXVI del present mes.
Divendres, a XXVIII de dezembre MDCCIII. En
aquest dia a las onze horas del matí, los excel·lèntissims don Ramon de Codina y Ferreras
y Francisco de Gallart y Pastor, ciutadà honrrat
de Barcelona, à anat ab embaxada de part de sas
senyorias il·lustres al il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, aportant a dit il·lustríssim y fidelíssim bras, còpia de dos deliberacions fetas per las
a. reportada per medi interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat els senyors.
c. a continuació ratllat don.
d. a continuació ratllat don.
e. donsell interlineat al marge esquerre.
f. real interlineat.
g. que... conferència interlineat, damunt del excel·lentíssim
duch de Montalbo ratllat.
h. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1696.

senyorias il·lustres lo dia XXVI del corrent. Com
de aquella és de vèurer en lo llibre de deliberacions, y en resposta de una embaxada aportada
per parts de dit bras lo dia XXVI del corrent.
Dissapte, a XXIX de dezembre MDCCIII. En
aquest dia no obstant ser feriat, se ha juntat lo
il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustres, per afferts graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor oÿdor real, ab lo secretari y scrivà major,
y magnífich racional del General y present casa,
se ha conferit en la present casa del General de
la present ciutat, y en lo aposiento ahont fa sa
residència lo receptor dels fraus, a effecte de
continuar en //812v // inventari los fraus apresos
en lo present mes, y si han trobat thenor següent:
A la quatre, aprehenció feta a una dona trobada
en lo carrer del Carme, una captura de vayeta de
conxer blanca. Ítem, de un gipó de panyo blau
nou.
A la sinch, aprehenció feta en casa dita Maria
Samsó, de un taler tot parat ab onse canas quatre palms tafatà negra, entredoble de llustre de
quatra pams de ampla, y lo demés ab tela sens
texir.
A la set de dit, aprehenció feta en casa de Esteve
Ubert, mestre seller, de sis canas panyo rafi de
Carcasona de primera sort, color mifelas.
A la set de dit, aprehenció feta en casa de Francisco Alberà, sastre, de un gipó de dona sens ser
acabat de fera de estamenya catorzena negra.
Ítem, dos parells de manegas y vuit faldos de rupilla, de la mateixa estamenya.
Ítem, a la catorze, aprehenció feta en casa Pere
Pastor, cyrugià, de sinch pams borata de Mallorca, de tres pams de ampla negra.
A la quinze, aprehenció feta en casa Puig Molas,
tintorer de draps, de sinch canas de buret de
tres pams de ampla, color amusco.
A la vint, aprehensió feta a una dona trobada a
las semuleras, de deu canas quatre pams tafetà
negra, de quatre pams de ampla.
En aquest mateix dia entre onse y dotze horas
del matí, lo magnífich doctor micer Joan
Uguet, com a procurador llegítim constituhit y
ordonat del doctor micer Joan Pau Enrich, ob-

a. a continuació ratllat y.
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tenint lo offici de guarda del General del portal
de sant Anthoni present ciutat. Consta de la
procura en poder de Francisco // 813r // Mora,
notari públich, real, col·legiat de Barcelona, a
VIII de abril MDCCI, la qual és assí cusida y signada de número DXI.a En dit nom ha renunicat
en mà y poder de sas il·lustríssimas, lo dit offici
de guarda del General del portal de sant Anthoni, a favor y en cap del doctor micer Balthesar
Huguet, per ser altre dels officis antichs y que
podan alienar-se. Suplicant a sas senyorias il·lustres lo sie admesa dita renúncia, e sas senyorias
il·lustres han admès aquella, si y en quant, per
capítols y actes de cort los és lícit y permès, a
rahó y ab que conste, dit offici ésser dels verdaderament vendibles. Éssent present per testimonis: Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers del consistori de sas senyorias il·lustres.
E yo, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, seguida dita renúncia, als tres quarts per las tres horas de la tarde del mateix dia, mes o conferit en casa de dit
senyor micer Joan Pau Enrich, ciutadà, serca del
portal de sant Anthoni, per trobar-se aquell detingut en lo llit de malaltia corporal. Y he trobat
a dit doctor Enrich Nin, y he conservat ab ell
per algun espay del temps. Éssent presents per
testimonis: Joseph Oliver, sastre, Salvador
Amat, ortolà, ciutadans de Barcelona, y Francisco Corrent, alferes reformat de infanteria espanyola, en Barcelona habitant.
En aquest mateix dia, en lo present dietari, que
havent vingut en la present ciutat un virrey que
era de Serdenya, no és estat cumplimentat per
sas senyorias il·lustres, ni tampoch ho és estat
per altre dels comuns de la present ciutat. No
obstant ho real decret de sa magestat, Déu lo
guarde, en que mane se complimenten los virreys de Serdenya, per haver aquell acabat son
virreynat.
Dilluns, a XXXI dezembre MDCCIIIb. En aquest
dia, no obstant ser feste de precepte, se ha juntat // 813v // lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustres, per affers de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una suplica
presentada a sas senyorias il·lustres per Joan
Francisco, Joseph Ximenes, germans. Y junt ab
una relació en escrit al peu de aquella feta, per
a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1697.
b. Dilluns, a XXXI dezembre MDCCIII interlineat al marge esquerre.
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los nobles y magnífichs assessors ordinaris y
advocat fiscal del General sobre fet de gitanos.
Com més llargament és de vèurer de dita súplica y vot, que és assí cusit y signat de número
DXII.a
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Dimecres, a II de janer MDCCIIII.b En aquest dia,
no obstant ser feriat, se ha presentat lo concistori de sas senyorias il·lustres, per affers graves
de la Generalitat.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
lo magnífich Pau Corbera y de Palars ciutedà
honrat de Barcelona y síndich del General de
Cathalunya, lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustres, ha fet relació com lo
die XXII del mes de dezembre pròxim passat, a la
matinada, se era conferit dit ab lo excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent y capità general en lo present Principat. A effecte de
que sa excel·lència fos servit manàs relaxar de las
càrcers reals de la present ciutat, a Pere Bonells,
altre dels aguazils extraordinaris de la present
ciutat. Lo qual, lo mateix ha se hi era estat manat se’n anàs en ditas càrcers, y com la detenció
de la persona de dit Bonells, tingués per sentit
lo consistori, era estada per haver capturat de
orde de sas senyorias il·lustres, lo diu antecedent, la persona de Sagimon Milans, botiguer
de la ciutat de Gerona, qui era altra de les
// 814r // fermansas del arrendament de las bollas de col·lecta de Clot y com a tal debitor a la
Generalitat. Y axí, no poder dit alguazil ser detingut per dita captura de dit Milans. Al que sa
excel·lència fou servit respondre-hi, que ell no
tenia tal notícia, y que no havia donat tal orde
que bé podia ser lo hagués donat, però que se li
recordava y que totas las capturas que de orde
sua se feyan, eran precehint primer memorial
que la part si donava, y no de altre manera. Més
fa relació com dit dia a la nit, de orde de sas senyorias il·lustríssimas, se era conferit ab lo magnífich senyor micer Joseph Güel, és del concell
de sa magestat en lo present Principat y son advocat fiscal, a effecte que manàs relaxar de ditas
càrcers al dit alguasill, donat y supuesto que
aquell, sols era detingut en ditas càrcers per haver excecutat lo orde que sas senyorias li havian
donat, de capturar a persona del dit Sagimon
Milans. Al que dit senyor Güell respongué, que
a. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1697.
b. Dimecres, a II de janer MDCCIIII interlineat al marge esquerre.
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en manera alguna se havia ordenat, al dit Bonells, se posàs a la presó per haver obtemperat lo
orde que sa senyoria li havia donat, si sola per
haver comedit aquell. Perque quant capturà a
dit Milans, aquell li digué que havia dos o tres
mesos que estava en la present ciutat. Detingué
per dependèncias de sa magestat, Déu lo guarde, sobre las cobransas del hospital de sa magestat de Gerona, y axí que lo aportàs devant la excel·lència o de son servici. Y que sols pareix
desecato, si li havia manat se posàs en ditas presons, y no en manera alguna per haver capturat
a dit Milans, debitor a dit General. Y que podia
estar cert sas senyorias il·lustres, que si lo dit
aguazil no agués o bé emperat lo orde que sa senyoria il·lustre li havia donat de capturar dit Milans, ell dit senyor Güells li hauria // 814v // manat fes dita captura, y que axí, lo endemà de
XXIII o participaria al Real Concell. Com en effecte dit senyor Güells o participà, y axí lo dia
XXIIII a la tarde, fonch relaxat de ditas càrcers reals ho dit alguazil Bonells, y posat en sa llibertat.
Més fa relació a sas senyorias il·lustríssimas, com
lo dia XXVI del dit més pròxim passat, se conferí
de sas senyorias ab lo noble don Miquel de Calderó, regent la Real Cansellaria. Al qual, li
amostrà la carta que lo veguer real de la ciutat
de Tarragona hauria enviada a sas senyorias, que
era acerca lo expel·lir los gitanos de dita ciutat,
en virtut del orde se havia donat per sas senyorias a dit verguer. Lo qual participarà a sas senyorias il·lustres, lo que haurà obrat acerca la
expulsió de aquells. Y que ells hauran recorregut al real consell y que sas senyorias il·lustres
fessen las degudas diligències per a poder expel·lir aquells de esta ciutat de Tarragona, y que
axí en virtut de dita carta lo il·lustríssim concistori, estimaria a sa senyoria que en la ocasió que
en lo real consell se parlàs, de dits gitanos, afavorits al concistori. Al que dit noble regent fou
servit dir, que també havia rebuda carta del mateix veguer, que le y participava, la qual en continent la volia remètrer al magnífich doctor micer Joseph Güell, advocat fiscal, per a què ell
tingués notícia de dit fet; y que assegurava a sas
senyorias il·lustres que en tot allò que tocàs a
constitució o capítol de cort, se premeditaria y
se veuria lo que·s deuria obrar sobra la subjecta
matèria.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas,
lo noble don Joan Baptista de Aloy, scivà de
manament y secretari de província per sa magestat, que Déu guarde, ha // 815r // enseñar a sas
senyorias il·lustres lo real pivilegi de virrey del
present Principat, consedit a favor del excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, en de-

guda forma de Cansellaria despedit. Y havent-se
enseñat als nobles y magnífichs assessors, se ha
trobat ben despatxat y ne ha entregat còpia
autèntica.
Dijous, a III de janer MDCCIIII. En aquest dia no
obstant ser feriat, se ha juntat lo il·lustríssim y
fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres,
per tractar negocis graves tocants a la Generalitat.
Divendres, a IIII de janer MDCCIIII. En aquest
die no obstant ser feriat, semblantment se ha
juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de
sas senyorias il·lustres, per tractar negocis graves
tocants a la Generalitat.
Dilluns, a VII de janer MDCCIIII. En aquest die,
no obstant ser feriat, se ha juntat lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres,
per tractar negocis graves tocants a la Generalitat.
815v

Ena aquest mateix dia a la tarda, se han juntat
en la present casa lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor real, doctor Rafael de Pinyana, hospitaler, pabordre y canonge de Tortosa; don
Pau Dalmases y Ros; y Magí Barrera, ciutedà
honrat de Barcelona. Elegits y anomenats per lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres, las personas de la il·lustríssima
Novena juntada lo die XIIII de nohembre proppassat. Y per lo mateix effecte del disposat ab lo
capítol LXXXVI, fet en las últimas Corts Generals, allí narrat, y usant de la commissió per sas
senyorias il·lustres, y dita il·lustríssima Novena,
a ditas personas allí donada; y han acordat, que
en concideració de las graves dificultats que pateix la subjecta matèria, sia aquella premeditada
ab personas pràtigas y peritas de negoci, y altres
y després de haver-ho premeditat, se conferesca
per a tornar a placticar del fet.
Dimecres, a VIIII de janer MDCCIIII. En aquest
dia, éssent lo primer die de encant després del
die dels reys, a las deu horas del matí, los il·lustríssims y fidelíssims señors deputats militars y
real, y ohidor eclesiàstich y real, trobant-se com
se stila convidats los officials del General y present casa y de las casas de General y Bolla. De
orde de sas senyorias il·lustres, havent repentinament sobre vingut pluja, anant ab dos cotxes
de quatra //816r // mulas,b y los nobles y magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal, secretari,
racional y procurador fiscal del General, ab un
a. foliació errònia. Aquest foli es troba intercalat entre els folis
809v i 810r del trienni 1701-1704.
b. foliació errònia. Aquest foli es troba intercalat entre els folis
809v i 810r del trienni 1701-1704.
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cotxe de dos mulas. Anant també, los verguers
de sas senyorias il·lustres, ab altre cotxe de dos
mulas devant de sas senyorias il·lustres, ab massas; y lo mestre de serimònias al present cotxe
de sas senyorias il·lustres; a la portalera esquerra
de aquell y descubert, acistint un aguasil. En
esta forma, anant sas senyorias il·lustres a las casas del General y Bolla, per arrendar los drets de
General, bolla de Barcelona, bollas foranas de
monedas y safrans. Y arribats, y los ena cotxats
han entrat dintra las casas de dit General, y sens
pujar dalt se han assentat ab cadiras de vellut,
tenint almoadas y catifa als peus; y los dits nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat
fiscal, se han acentat a mà dreta de sas senyorias
il·lustríssimas; y los nobles y magnífichs secretari y scrivà del General, racional y procurador fiscal del General, a mà squerra de sas senyorias
il·lustres, tots ab cadiras negres; estant sas senyorias il·lustres al mig. Y després de haver manat encantar al públich subast los dits drets, y
no havant-hi trobat dita, segons relació ne haver lo corredor, han porrogat sas senyorias
il·lustres per divendres primer vinent. Advertint-se que a no haver plogut oy, foran anats a
peu ab dit acompañament.
Divendres, a XI de janer MDCCIIII. En aquest
die, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, racional del General y present // 816v //
casa, de orde de sas senyorias il·lustres és baxat
en las casas del General y Bolla, per lo mateix effecte de fer subastar los drets de General y Bollas, monedas, safrans, que anaren sas senyorias
il·lustres lo dia nou del corrent. Y no se ha trobat dita alguna, y oy és anat per trobassen sas senyorias il·lustres ab ocupacions.
Dilluns, a XIIII de janer MDCCIIII. En aquest die,
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
racional del General y present casa, no ha pogut
baixar a las casas del General per fer subastar los
arrendaments, a ocasió de haver plogut molt tot
lo matí.
Dimecres, a XVI de janer MDCCIIII. En aquest
die, lo magnífich racional del General, és baixat
per trobar-se sas senyorias il·lustres ocupat en
las casas del General, per lo mateix effecte de fer
// 817r // subastar los arrendaments del General.
Y no si ha trobat dita alguna.
Divendres, a XVII de janer MDCCIIII. En aquest
die han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari una súplica presentada a sas senyorias il·lustres per lo síndich de la vila de Gra-

a. en interlineat.
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nollers, acerca de pretèndrer burgesos de aquella ser insiculat. Tant ab lo privilegi de burgesos,
primera creació de burgesos, segona creació
de burgesos, y son sindicat. Com de tot és de
vèurer, que és assí cusit y signat de número
DXIII.a
En aquest mateix die, han ordenat sas senyorias
il·lustres, cusís y continuàs en lo present dietari
còpia de la protesta, que lo síndich del General
ha representar al excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velasco, en lo jurament ha de
prestar en lo ingrés de virrey del present Principat. Com de dita protesta és de vèurer, la qual
és assí cusida y signada de número DXIIII, del
thenor següent:
«Losb deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya, en Barcelona residints, e o
perells lo síndich de aquell, diuhen: que com la
universal justícia en lo present principat de Cathalunya y sos comptats, se sempra estada regida
y administrada per los il·lustríssims senyors reys
de Aragó, de immortal memòria, en pròpria persona o per llur primogènit governador, y en llur
absència per lo portant veus de general governador; y en assò, los sereníssims reys ultra lo deute
de seperioritat se són //817v // obligats, en forma
dispositiva de constitucions y capítols de cort. E
com la sacra catòlica y real magestat del senyor
rey don Felip Quart senyor nostre, que Déu
guarde, hage de present provehit la persona de
vostra excel·lència, señor don Francisco de Velasco y Tobar, per llochtinent y capità general,
fer processos de regalia en virtut dels usatges ab
poder de convocar, celebrar, tenir y finir Corts y
Parlaments Generals en dit Principat y comtats,
e fer processos de regalia en virtut dels usatges
de Barcelona «Authoritate et ragatu camini et
strata moneta e simili modo», y ab poder de convocar en virtut del usatge «Princeps Namque» e
composar aquell, e fer altres processos de regalia
de altres cosas a la real persona effexas, si y segons, en lo privilegi a vostra excel·lència consedit al qual se ha relació esta expressat. Los quals
actes són de tanta prehenvinència y effixos a la
real magestat, que són de suprema regalia, e són
tantsolament otorgats a la persona real, e no a altre persona comunicables, segons està disposat
per Generals Constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis, usatges, usos, pràcticas y observansa de aquells. Los quals, obstant humil y subjecta reverència, permesa tal poder no pot ser altre persona tribuhit. E més, senyor, que en
vostra provissió és y està, feta expressa menció
a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1699.
b. l’original d’aquesta protesta es troba intercalat entre els folis 816v i 817r del trienni 1701-1704.
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que en la adminsitració de la justícia axí en lo civil com en lo criminal, dega observar sas Constitucions de Cathalunya, fetes en lo monestir de
Santa Anna, en la ciutat de Barcelona, ahont feren ordenats los senyors del Real Consell, com
sia a observació de las ditas y altres constitucions, obligat y at sia los deputats tingan y reputen a vostra excel·lència en singular reputació.
Emperò, per salvetat de dits usatges de Barcelona, Constitucions de Cathalunya, privilegis, llibertats, usos y observansas de aquells pera
// 818r // los gloriosíssimos predecessors de la
real magestat, y també per sa magestat lloadas,
confirmadas, aprovadas y juradas.
Los deputats y ohidors de comptes del General
de Cathalunya, lo per ells lo síndich de aquell,
ab lo honor que·s pertant, perlant protesta que
per la dita Llochtinènsia General y poder a vostra excel·lència otorgat, no puga ésser fet o causat ara o en lo esdevenidor perjudici algú, cesió
o derogació, vaciva o expressament, en altre
qualsevol forma o manera als dits y demés usatges, Constitucions, capítols y actes de cort, privilegis, libertats y observansas de aquells e altres
quals en dits drets, ans aquells o aquellas, en tot
cas romangan salvos e il·lesos en llur forsa y validitat, ab tota plenitut y integritat, e sens perjudici lesió o derogar-se aquells.
Los dits deputats e oÿdors de comtes del General de Cathalunya, acceptan lo jurament per
vostra excel·lència, prestador tant emperò com
no sie vist derogar ni prejudicar dits usatges,
Constitucions, privilegis, capítols y actes de cort
y observansa de aquells, y altres cosas ditas et
ohias, ni en tot quant sie vist derogar y preiudicar en aquelles, no·y consentan ans expressament y dient on. E que per lo esdevenidor no
puga ésser tret en conseqüència, suplican e instan que la sentència de execusió que per disposició de ditas constitucions ha ohida o té de ohir
vostra excel·lència, ha continuada al peu de dit
jurament, requirint al notari continue la present
protesta al peu del jurament prestador per vostra excel·lència. De Gallart y Pastor, assessor subrogator. Romà, assessor subrogator. Don Josephus de Canser, fiscalis advocatus.»
En aquest mateix dia, lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
de Barcelona, se ha partit de la present ciutat
per la de Lleyda. Ahont lo han enviat sas senyorias il·lustres a effecte de acistir al jurament prestador per lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, per causa de [...] virrey del
present Principat.

a. a continuació repetit per.
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Dilluns, a XXI de janer MDCCIIII. En aquest die,
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cànser,
racional del General y present casa, de orde de
sas senyorias il·lustres per trobar-se ocupat, sa és
conferit en sas casas del General y Bolla de la
present ciutat, per a effecte de fer subastar los
drets del General, bollas, monedeas y de çafrans, com és acostumat. Y no se ha trobat dita
alguna.

En aquest mateix die, han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
representació que sas senyorias il·lustres han fet
a sa magestat, que Déu guarde. Suplicant a sa
magestat que observansa del capítol X de las últimas Corts, en la present ciutat celebradas, se
digne interposar la real autoritat ab sa Santedat,
per que se logre lo cabal cumpliment el disposat
en dit capítol X. Com mès llargament és de vèurer de dita representació, la qual és assí cusida y
signada de número DXV, y del thenor següent:

En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari, un
bitllet rebut del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità // 819v // general del present Principat. Lo qual, se despedeix de sas senyorias
il·lustres per ser pròxim son viatge per Castella.
Com més llargament és de vèurer de dit bitllet,
la qual és assí cusit y signat de número DXVI, y
del thenor següent:

«Señor.a
Los deputados y ohidores de la Generalidad del
Principado de Cathalunya, puestos a los ilustres,
dizen: que para la total observancia de lo dispuesto en la Constitución 10, de las últimas Cortes celebradas en la ciudad de Barcelona, vuestra magestat fue servido condecender en solicitar, que su
Santidat aprobara dicha Constitución, interponiendo para ella su real autoridad, para el effecto que todos los beneficios simples y curatos, dignidades,
obispados,
abadías,
prioratos,
archidiaconatos, pebordíes, canonicatos, pensione, sequestros de vacantes iglesias y demás rentas
eclesiásticas de dicho Principado, sólo se diessen a
naturales de Cathaluña. Y haviéndolos suplicar
por medio del Supremo Consejo de Aragón, suplicando a vuestra magestad se dignase favorecerles
con su real carta. Aquel consultó a vuestra magestad a más de un año, cuya consulta hasta el
día de oy se halla sin resolver en las ilustres manos
de vuestra magestad. Lo que es en grave desconsuelo del que el común, pero no poder lograr el
cumplimiento de dicha Constitución, a vista de lo
qual suplican a vuestra magestat sea de su
// 819r // real agrado, mandar despatchar dicha
real carta dirigida a sa Santidad por medio del
embaxador de Roma, el qual con expressa orden
de vuestra magestad, facilite el favorable éxito de
la continuación de la susodicha décima Constitución, de dichas Generales Cortes. Lo que tendrán
a particular merced de la poderosa mano de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustres per
trobar-se ocupat, és baxat en sas casas del General y Bolla de la present ciutat, a effecte de fer
subastar los drets de General bolla de Barcelona, bollas foranas, de monedas y çafrans, com és
acostumat. Y no si ha trobat dita alguna.

«Hallándosea próximo mi viage a Castilla, no escuso mi obligación participarlo a vuestra señoría,
asiéndole presente el seguro effecto con que se ha de
manifestar a vuestra señoría mi buena voluntad,
reconocimiento a la satisfación y favores, que he
devido a vuestra señoría. Cuya apreciable memoria, se pueda siempre la experiencia, en quanto
pueda del agrado, y de vuestra señoría a quien
nuestro señor, que Dios guarde muchos años. Barcelona, y XIX de henero de MDCCIIII. Conde de
Palma. Illustres y fidelíssimes señores diputados
del General de este Principado.»
En aquest mateix die, a las quatra horas de la
tarda, sas senyorias il·lustres havent obtingut
primer hora per medi del síndico del General,
han anat ab un cotxe de quatra mulas, anant lo
mestre de serimònias a la portalera squerra, descobert, acompañats de diferents officials del
General, y los verguers devant ab las massas,
acistint-los un aguasil. Anant tots ab cotxes, se
han conferit en palàcio del excel·lentíssimo senyor llochtinent general del present Principat, a
effecte de cumplimentar a sa excel·lència per haver-los donat, la excel·lència, notícia que·s partia de la present ciutat per Castella. Offerint-se
al de son major servey y agrado.
820r

a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 818v i 819r del trienni 1701-1704. A continuació ratllat los diputados.
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Dimecres, a XXIII de gener MDCCIIII. En aquest
dia, és tornat en comcistori de sas senyorias
il·lustres lo il·lustríssim senyor oÿdor militar,
per estar ja convalescut de sa desgana.
En aquest mateix dia, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Càncer racional del General, és
baixat en la casa del General per estar sas senyoa. l’original d’aquest billet es troba intercalat entre els folis
819v i 820r del trienni 1701-1704.
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rias il·lustres ocupats, per fer subastar los arrendaments. Y no si ha trobat dita alguna.
Dijous, a XXIV de gener MDCCIIII. En aquest dia,
han ordenat sas senyorias il·lustres, en lo present dietari, una súplica presentada a sas senyorias il·lustres per lo magnífich doctor en drets,
Josep Acidet. Suplicat ab ella a sas senyorias
il·lustres, per las rahons allí narradas, tingan a bé
de escusar-lo de jutge de una causa de suplicació en què fou estret, y sas senyorias il·lustres
no·u fan. Com més llargament és de vèurer de
dita súplica, que·s assí cusida y signada de número DXVII.a
Dissapte, a XXVI de gener MDCCIIII. En aquest
dia, no ha vingut ni asistit en consistori de sas
senyorias il·lustres, lo senyor deputat real, a ocasió de estar desganat, y no se’n farà altre nota
fins que queda lo malestar y torni en consistori.
En aquest mateix dia havent lo magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y
sýndich del General, arribat de Lleyda // 820v //
entrada de nit. Y en ocasió que sas senyorias no
estaran junts, se ha conferit en casa lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar. Y ha fet
relació a sa senyoria il·lustre, de com obtemperan a la deliberació per sas senyorias feta en lo
present mes, se era conferit en la ciutat de Lleyda a effecte de asistir al jurament del excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco y Tovar,
per lo ingrés de son càrrechs de llochtinent general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat de Cathalunya, si y conforme, a
sas senyorias il·lustres li era estat ordenat ab dita
deliberació. Y que dit excel·lentíssim senyor,
havia estat dit jurament en dita ciutat de Lleyda,
en jornada de XXII del present y corrent mes, entre sis y set horas de la tarde, al qual jurament
assistí ell, dit sýndich, fent las protestes que·s
troban cusidas y continuadas en lo present dietari, sots diada de XVIII del corrent, requirint
aquellas ésser continuadas en lo acte de dit jurament. Lo qual acte rebé y prengué dit Joan
Baptista de Aloy, escrivà de manament y secretari de província.

cer Honofre Monsalve, ciutadà honrat de Barcelona. Han enviat a sa excel·lència la bentvinguda ab embaxada, que li apontaren dits senyors, los quals acompanyan de un verguer de
sas senyorias il·lustres, com és acustumat del correu del General, ab son postilló anant ab cotxe
de quatre mulas, se conferiren en Sant Feliu. Y
havent tingut notícia que sa // 821r // excel·lència no admetria visitas, sino trobar-se en lo Hospitalet, baixaren dits senyors al Hospitalet, a
hont de part de sas senyorias il·lustres donaren a
dit excel·lentíssim senyor la benvinguda.
En aquest mateix die, entre sinch y sis horas de
la tarda, han prestat son jurament en los càrrechs de llochtinent general de la magestat, Déu
lo guarde, en lo present Principat de Cathalunya, lo excel·lentíssim senyor don Francisco de
Velasco y Tovar. Havent asistit a dit jurament lo
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat
de Barcelona y síndich del General, fent las protestas acostumadas, y altrament, requirint al notari don Joan Baptista de Aloy, scrivà de manament y secretari de província, qui rebrà lo acte
de dit jurament, continuàs al peu de aquell ditas
protestas, las quals originalment són incertadas
y continuadas en lo present dietari, en jornada
de XVIII del corrent.
Dilluns, a XXVIII de janer MDCCIIII. En aquest
dia, ha assistit en consistori de sas senyorias lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real,
quedant convalosent de sa desgana.

Diumenge, a XXVII de janer MDCCIIII. En aquest
dia, havent tingut notícia sas senyorias il·lustres
per medi del notari real, senyor canceller, que lo
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco
y Tovar, novament elegit en càrrech de llochtinent y capità general en lo present Principat,
per sa magestat, Déu lo guarde, se trobaria en
Sant Feliu lo die present, per medi dels senyors
don Ramon de Codina y Ferreras, y senyor mi-

En aquest mateix dia, per medi del sýndich del
General del excel·lentíssim senyor don Francisco
de Velasco y Tovar, llochtinent y capità general
del present Principat, entre las deu y onze horas
del matí, anant consistorialment a peu, ab los
verguers devant ab massas altas al coll, acompanyats dels officials de la present casa y de la del
General y Bolla, ço és, acostumat ausentat lo
magnífich defenedor, qui no ha assistí. Se han de
conferit al palàcio de su excel·lència per visitarlo, y donar-li la enorabona y benvinguda. Foren
rebuts de sa excel·lència ab nostre agasajo, y tots
se assentaren en cadiras y cobriren; y després de
aver donat sa benvinguda y enorabona per paraula del il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
militar, sa excel·lència demonstra restar ab nostre agraïment, fent-ne particular demonstració
ab la resposta tornà a sas senyorias il·lustres, que
darà un gran rato y després sas senyorias il·lustres
se despediren ab molta cortesia, y sa excel·lència
los acompanyà fins al portal //821v // del exir, delantar amara y sas senyorias ab lo mateix acompanyament se’n tornaren a la present casa.

a. a continuació súplica transcrita a l’Àpendix 1, pàg. 1702.

En aquest mateix dia, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, racional del General y pre424

sent casa, de orde de sas senyorias il·lustres per
estar ocupats, se és conferit en las casas del General y Bolla de la presenta ciutat, a effecte de
subastar com se han subastar los drets de General y Bolla de Barcelona, y foranys, de monedas
y safrans, com és acostumat. Y no si ha trobat
dita alguna.
Dimarts, a XXIX de janer MDCCIIII. En aquest
dia, Anthon Codorniu, ferrer y procurador en
cap de la companyia dels ferrers, del quarto del
portal de Sant Anthoni de la present ciutat, elegit per los il·lustríssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
magnífich racional y Bartholomeu Reyt, ferrer,
anomenat per Jaume Olivo, ferrer de la casa.
Constituhit personalment, ha prestat jurament
en la forma acostumada que se hauran bé y lealment, enviaran lo compte presentat a sas senyorias il·lustres, per dit Jaume Olivo, ferrer de la
present casa, als XIV del corrent.

Febrer
Divendres, a I de febrer MDCCIIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari còpia de una representació
feta al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general del present Principat, per sas senyorias
il·lustres. Asserca y sobre lo fet de no poder-se
cobrar, ab aquella puntualitat que·s desitja, del
donatiu voluntari. Com més llargament és de
vèurer de dita representació, que·s assí cusida y
signada de número XVIII, y del thenor següent:

En aquest mateix dia, lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor oÿdor real junt ab mi, secretari y scrivà
major, y magnífich racional del General y present casa, és baxat a las casas del General, y en lo
aposiento ahont fa sa residència // 822r // lo receptor dels fraus, a effecte de continuar en inventaris los fraus apresos en lo present mes, y se
han trobat los següents:

«Aa lo que de orden de sa excelencia el deputado
real, doctor Jayme Oliva, ha expressado al concistorio de diputados y oÿdores de quentas de este
Principado, reduciéndose a que con la mayor
puntualidad se diere satisfacción de la que se está
deviendo por el donativo ofrecido por la Corte
// 822v // al rey nuestro señor, Dios lo guard. Deven los diputados y oÿdores de quentas, poner en la
noticia de su excelencia lo que en jornadas de onse
de septiembre y 17 de octubre de 1702, se representó al excelentíssimo senyor conde de Palma. Como
vuestra excelencia puede mandar ver en las copias adjuntas, anyadiendo que lo inescusable del
atrasso que se experimenta en el donativo, nasie
del poco dinero que se encuentra en el Principado,
consistiendo esta falta de dinero a las universidades, en el desconsuelo de no poder acudir con la
puntualidad que corresponde a sus deseos. Y a los
diputados en el sentimiento de no encontar suplemento, assigurando al excelencia, que con la más
vigilante aplicación, continuarán en executar
quantas diligencias conduxeren para la satisfacción desse principal obligación. Como lo acreditan los nuevos medios, que va aplicando el consistorio a este fin.»

A dos, aprehenció feta en casa Anthoni Senyoret, velluter en lo carrer de Sant Pere més alt.
Primo, de una cana sis palms y dos quarts tafetà
entredoble negra, de llustre de quatre palms de
ampla. Ítem, de dit dotze parells de guants de
roma brodats de seda de differents colors.

En aquest mateix dia, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustres per
estar ocupats, és baxat en las casas del General a
effecte de fer subastar los arrendaments. Y no si
ha trobat dita alguna.

A XXI de dit, aprehenció feta a un capellà anomenat Joseph Alaix, trobat en lo carrer del Pi,
de tres canas dos palms xamallot mocheals, de
color vermell y colors.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
una real carta de sa magestat, Déu lo guarde, escrita a sas senyorias il·lustres. Dada en Madrid,
als XI de decembre MDCCIIII, sobre fet de ecixir
sa magestat en Campanya. Com més llargament
és de vèurer de dita real carta, la qual és assí cusida y signada de número DXIX, la qual és del
thenor següent:

Dimecres, a XXX de janer MDCCIIII. En aquest
dia, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, racional del General, de orde de sas senyorias il·lustres per estar ocupats, és baxat a las
casas del General y Bolla de la present ciutat, a
effecte de fer subastar los drets de General y Bolla, de monedas y safrans. Y no·n ha trobat dita
alguna.

A XXVI de dit, aprehensió feta en casa de Joan
Ginestar, adroguer al carrer de la vidriera, de
setze canas borata de Mallorca, color de castanya.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
821v i 822r del trienni 1701-1704.

a. a continuació ratllat Principat.
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[ 1704 ]

[ 1704 ]

«El rey.a
Ilustres y fidelíssimos diputados, conociendo que el
mayor amor de los reyes a sus vassallos, es de exponerse a sas incomodidades y peligros de la guerra
por su defensa, // 823r // procure satisfacerle passame a Italia la anteriormente campanya, y de
donde no huviere salido hasta concluhir aquella
guerra, si los avisos que me dieron de que intentavan nuestros enemigos infectar las costas de Andaluzía, no me huvieron traído con firme ánimo
de ponerse luego a la frente del exército, que pudieron juntar el estimable zelo de aquellos vassallos y la crueldad del tiempo. Pero haviendo cessado aquel motivo, y siendo oy nuevos los aparatos de
la guerra,b quise publicar contra estos reynos.
Me he aplicado con desvelo a poner exército de tropas veteranas, que unidas a las del rey christianíssimo, mi señor y mi abuelo, que ya marchan y
muy luego llegarán a estos confines, pueden defender la religión, los reynos y mi justicia. Y no
queriendo falte mi persona en tan previsa y propta empresa, he resuelto salir en campanya para
que mis vassallos espanyoles tengan consuelo con lo
que los atiendo; y su acreditado valeroso esffuerso,
renueve a mi vista las honrosas memorias juntamente aplaudidas en todos tiempos. De que he
querido avisaros para que lo tengáis entendido.
Dado en Madrid, a XI de henero MDCCIIII. Yo el
rey. Marchio del Palacio, secretario. Vidit marchio de Serdanyola. Vidit Jacca, regens. Vidit
doctor Joannes de la Torra, rational. Vidit Coloma, regens».
Dijous, a VII de febrer MDCCIIII. En aquest dia
sas senyorias il·lustres han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,c cussís en lo present dietari, una relació feta mitgensant jurament. Y Pere Anthon de Dorniu y
Barthomeu Roitg, ferrers de la present ciutat,
sobre un compte presentat a sas senyorias il·lustres per Jaume Olivo, també ferrer de dita ciutat, de feyna de son ofici feta. Com de aquella és
de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número DXX.d

sas senyorias il·lustres per las causas y rahons allí
contengudas, sien servits admètrer-li sobrogat,
sobre lo qual los nobles y magnífichs assessors y
advocats fiscal del General y present casa, en
forma de la decretació per sas senyorias continuat.a Com de dita súplica y vot és de // 824r //
vèurer, que tot és assí cusit y signat de número
DXXIb.
Divendres, a VIII de febrer MDCCIIII. En aquest
dia, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, racional del General y present casa, de
orde de sas senyorias il·lustres, és baixat al General a effecte de fer subastar los arrendaments
del dret de General, com se han subastat aquells
y no si ha trobat dia alguna.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias il·lustres per lo doctor
micer Joseph Costa, ciutadà honrat de Barcelona, havent després, mediant jurament, de orde
de sas senyorias il·lustres, en poder de mi, dit secretari y scrivà major, advocat, lo contengut en
ella sobre satisfacció del traball ha suportat, en
la causa del frau trobat en casa del il·lustríssim y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich. Com
més llargament és de vèurer de dita súplica, la
qual és assí cusida y suplicada de número DXXII.c
Diumenge, a X de febrer MDCCIIII. En aquest
dia, se han juntat en la present casa las quatra
personas que són commissaris y las mateixas
que als VII de janer, passat per tractar y discórrer
sobre lo fet de la compañia nàutica, // 824v // en
execució del capítol LXXXVI de las últimas
Corts selebradas, en lo monestir de Sant Francesch de la present ciutat, se juntaren. A las
quals quatra personas, fou per dita il·lustríssima
junta donada commissió per discórrer y tractar
sobre dit frau. Com allí és de vèurer, y congradades lo die present han format un paper sobredit fet, lo qual se ha de llegir a dita il·lustríssima
junta.

En aquest mateix dia han ordenat semblanment
sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una
súplica presentada a sas senyorias il·lustres per
don Fèlix de Areny Vilanova y Perbes, sobrecullidor de la col·lecta de Trem, junt ab una informació sobre aquella rebuda, ab la qual súplica a

Dilluns, a XI de febrer MDCCIIII. En aquest die,
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
racional del General y present casa, és baxat
a la casa del General de orde de sas senyorias il·lustres, perd estar ocupats, a effecte de fer
subastar los arrendaments dels drets de Gene-

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 822v i 823r del trienni 1701-1704
b. a continuació ratlla que.
c. a continuació tres línies ratllades.
d. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg. 1703.
A continuació ratllat En a.

a. a continuació ratllat de.
b. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1704.
c. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1706.
d. per estar ocupats interlineat.
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ral y Bolla, de monedas y çafrans. Com en effecte se han subastat, y no si ha trobat dia alguna.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustres Joseph
Iglesias, corredor de coll, públich y jurat de la
present ciutat y miniestre del General, ha fet relació de com en lo subast del preu fet de la impressió del redrés del any MDXCIX y demés, ha
trobat dita de sis lliuras per quiscum full de dita
impressió.
Dimecres, a XII de febrer MDCCIIII. En aquest
die, lo magnífich Joseph Nuri de // 825r // Lana
y de Cànser, racional del General y present casa,
se és conferit de orde de sas senyorias il·lustres,
per trobar-se ocupat en las casas del General. Al
effecte de fer subastar los arrendaments, y no si
ha trobat dita alguna.

a mitjas ditas, haurà trobat qui seràa posat en
dita impressió, fer tres lliuras, setse sous, per
quiscun full, de la qual quedava pecador tretse
lliuras, divuyt sous, per quiscun full per lo General.
En aquest mateix dia, lo magnífich racional és
baxat a las casas del General y Bolla de la present ciutat, de orde de sas senyorias il·lustres per
a trobar-se ocupats, per fer continuar lo subast
dels drets del General, bolla de Barcelona, bollas foranas, y dret de moneda y de çafrans. Y no
si ha trobat dita alguna.
Dissapta, a XVI de febrer MDCCIIII. En aquest
dia, no ha vingut ni acistit en consistori de sas
senyorias il·lustres lo il·lustríssimi y fidelíssim
senyor deputat militar.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari, la relació han feta
Ipòlit Suñent y Francesch Puig, metgensant jurament que prestaren lo dia catorse del corrent,
sobre un compte presentat a sas senyorias il·lustres Joseph Ginestar, tots courers de la present
ciutat, la oblata del qual és a XXV de janer proppassat. Com més llargament és de vèurer de dita
relació, que·s assí cusit y signat de número DXXIII.b
// 826r // a

Dijous, a XIIII de febrer MDCCIIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias il·lustres y fidelíssims senyors ohidors
de comptes y magnífich racional, y Francesch
Puig, tots dos courers experts, anomenats per
Joseph Ginestrar, tots caurers de la present ciutat han jurat en mà y poder de sas senyorias
il·lustres, per dit Ginestrar, la oblata del qual és
a XXV de janer proppassat.
En aquest mateix, dia los il·lustríssims y fidelíssims senyors diputats militar y ohidors real, han
annat ab lo mestre de serimònias en nom de sas
senyorias il·lustras, y verguers devant ab massas
altas, acompañats de diferents officials del General, ha donar la benvenguda en esta ciutat al
excel·lentíssim senyor marquès de Aytona,
grande de España, de part del il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas il·lustríssimas. Fou lo
serimonial, com en lo llibre del mestre de serimònias consta.
Divendres, a XV de febrer MDCCIIII. En aquest
dia, no ha vingut ni acistit en concistori de sas
senyorias il·lustres lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor // 825v // militar.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias il·lustres Joseph
Iglesias, corredor de coll, públich, jurat de la
present ciutat y ministre del General. Ha fet relació de com en execució del que li hauran ordenat sas senyorias il·lustres, de que en lo subastat de la impresió del redrés MDXCIX, y
altrament, publicàs que qui·s posaria en dita de
fer dita impresió, per quatra lliuras per quiscun
frau, se li donaria onse lliuras de axaus. Hauria
publicat la dita, y havia trobat qui hauria aceptat aquella; y després, havent dit subast publicat
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En aquest mateix dia, lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General, de orde de sas senyorias il·lustres,
s’és conferit ab lo legítim procurador general
del excel·lentíssim senyor duch de Cardona,
comta de Ampúrias, sol·licitant-li de part de sas
senyorias il·lustres, se servesca manar a sos officials de dit comtat de Ampúrias, que en execució del capítol LXXXIII de las últimas Corts, no
permetan gitanos ni vagabundos en dit comptat, pus se havia tingut notícia ni avisà que anaven ab armas, y li ha respost que donaria los ordes convenients per evitar-o. Segons relació ne
ha fet a sas il·lustres dit síndich.
Dilluns, a VIII de febrer MDCCIIII. En aquest dia
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cànser,
donsell y racional del General y //826v // present
casa, de orde de sas senyorias il·lustres per estar
ocupats, és baxat en las casas del General y Bolla
de la present ciutat, a effecte de fer subastar
com han subastat los drets de General, bollas,
de monedas y de safrans. Y no si ha trobat dita
alguna.

a. a continuació ratllat trob.
b. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1706.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

Dimars, a XIX de febrer MDCCIIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias il·lustres lo estudiant de lleys, Joan
Baptista Cerdà, en pàtria potestat constituhit del
doctor en medicina Pere Màrtir Cerdà, de present il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor real,
son pare, com de estas cosas de voluntat, y consentiment y presèntcia, dea dit senyor son pare,
havall concentint, com a tauler que és del General y Bolla de la vila de Palafrugell. En dit nom ha
renunciat líbera y espontàneament, en mà y poder de sas senyorias il·lustres, lo dit offici de tauler del General y Bolla de Palafurcell, y sas senyorias il·lustres, attès los ha constat ab certificatòria
del magnífich racional del General y present casa,
la qual és assí cussida y signada de número DXXIIII,b que no era debitor al General, ha admès
dita renunciació, si y en quant, per capítols y actes de cort los és lícit y permès. Y lo dit il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor real, pare de dit
Joan Baptista Cerdà, present a ditas cosas com a
fetas de son consentiment, de sa voluntat y en sa
//827r // presència, ha consentit. Éssent presents
per tastimonis: Joseph Pelegrí y Llorens March,
verguers de sas senyorias il·lustres.
En aquest mateix dia, se ha juntat en la present
casa a las V horas de la tarda, las perçonas de la
il·lustríssima conferència del die XVII de nohembre passat de MDCCIII, y per los mateixos fets allí
narrats, no havent entrevingut en ella los magnífichs doctors mícers Salvador Massanes de Ribera y Ramon Vilana, per los ciutedans honrats
de Barcelona.
Dimecres, a XX de febrer MDCCIIII. En aquest
dia, se ha juntat en la present casa sis personas
de la il·lustríssima conferència, juntada lo die
XVII de nohembre MDCCIII, y són los senyors
doctors Miquel Joan Bosch, canonge de Vich,
don Felip Ferran, lo baró Tarré, doctor Onofre
Monsalvo, y Joan Baptista Reverter, Pau Llinàs,
ciutedanos honrats de Barcelona. Las quals personas se han juntat, a las nou horas dels matí y a
las quatra horas de la tarda, per los mateixos effectes allí expressats.
En aquest mateix die, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cànser, donsell, racional del General, de orde de sas senyorias il·lustres trobats e
ocupats, és basxat al General a effecte de fer subastar los drets de General, Bolla, de monedas y
de çafrans. Y no si ha trobat dita algna.
827v

Dijous, a XXI de febrer MDCCIIII. En aquest dia,
se ha juntat en casa de la present excel·lentíssia. a continuació repetit de.
b. a continuació certificatòria transcrita a l’Apèndix 0, pàg.
0000.
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ma ciutat, las personas de la excel·lentíssima
conferència juntadas lo die XVII de nohembre
MDCCIII, y per los mateixos effectes narrats. Y se
han juntat a las X horas del matí, acceptat de
què no y ha entrevingut las personas de dita
il·lustríssima junta, anomenadas per part de sas
senyorias il·lustres, don Francisco Miquel y
Descatllar, y estant junts las personas de dita
il·lustríssima junta y conferència, han aconsellat
que per los tres comunsa en part de dita il·lustríssima junta, dita conferència, una embaxada
en escrits al excel·lentíssim llochtinent general,
sobra lo fet de vaxells, en lo modo y forma que
la minuta, la qual me han ordenat sas senyorias
il·lustres, cusís y continuàs en lo present dietari.
Com de aquella és de vèurer, que·s assí cusida y
signada de número DXXV, y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb senyor.
Havent-se scrit lo excel·lentíssim senyor compte de Palma, trobant-se llochtinent de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, participar ab un billet als tres comuns de la
ciutat de Barcelona, bras militar y concistori de
la Diputació. Com amenaçava ostilitat en estas
costas la armada enemiga, que avia pasat lo estret per a què se previnguesen per a obviar los
perills y danys, se podian rezelar. Desitjosos del
acert en lo que fos del major servey de la magestat, benefici públich y resguart de esta ciutat
y Principat, resolguessen uniformament comètrer una conferència de personas anomenadas
respectivament per dits comuns. Esta importància y altres del servey de la magestat y benefici públich, y lo premeditat y discórrer, quines disposicions y precaucions se podrian
prevenir y practicar, en lo cas de alguna invasió
enemiga. La qual resolució fonch participada al
dit excel·lentíssim senyor compte de Palma, per
medi de embaxada, suplicant-li fos servit comunicar las notícias més individuals que tindria
dels moviments y paratjes, tant inmediatament
a estas costas, però que tota via se podria estar
ab los mateixos resels y cuydadors que quant
donà lo avís, y qui li adquiria novas notícias las
partisiparia als comuns. Y avent estos lograt la
dicha, de haver vostra excel·lència succehit en
los càrrechs de llochtinent y capità general de sa
magestat, han regonegut de vostra excel·lència
la sobre referit, y premeditant-se lo desprevingut se troba lo present Principat y lo incert de
las notícias, desitjant lo concistori dels Diputats
y oÿdors adquirir las més verídicas, per modo
a. a continuació ratllat al excel·lentíssim senyor llochtinent
general.
b. l’original d’aquesta minuta es troba intercalat entre els folis 827v i 828r del trienni 1701-1704.

de esta embaxada, acut a vostra excel·lència, y li suplica sie servit dignar-se subministrar-li aquellas que sian del major agrado a
vostra excel·lència, y pugan conduhir per assegurà los succesos. És accitós que la enteresa és
zel, pot discórrer y repentinament força difícil
evitar, per a què en intel·ligència de ellas se
puga encontrar lo que més conduhescas, per lo
major servey de sa magestat, benefici públich,
desempeño de la obligació catalana.»

// 828v //

Divendres, a XXII de febrer MDCCIIII. En aquest
die, a las onse horas del matí, los señors dona
Bernat Gàver y de Fluvià, y Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, de part de la
present excel·lentíssima ciutat, han vingut ab
embaxada a sas senyorias il·lustres, consistint
aquella en què donaran notícia a sas senyorias
il·lustres, de com la present excel·lentíssima ciutat havia deliberat, se enviàs al excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general del present
Principat aquella embaxada en scrit, que aconsellar ahir la il·lustríssima conferència. Y sas senyorias il·lustres han respost, que agrahian summament la notícia, los participava la excel·lència
y que ho devia entés.
En aquest mateix dia, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, donsell, racional //s.n.r//
del General y present casa, de orde de sas senyorias és baxat en las casas del General y Bolla de la
present ciutat, a effecte de fer subastar com han
subastat los drets de General, et cètera. Y no si
ha trobat dita alguna.

//s.n.v// honrat de Barcelona, de part de sas senyorias il·lustres han posat en mà del excel·lentíssim senyor llochtinent general, don Francisco
de Velasco y Tovar, un paper de embaxada
que·s estat aconsellat y format per la il·lustríssima conferència, de la qual còpia se troba cusida
y incertada en lo present dietari, en jornada de
XXI del present y corrent mes. Al que és estat
servit la excel·lència, respondreria que donava
las gràcias al concistori, de recuerda li feya de
que quant tingués notícias de dita armada las hi
participàs, que per lo present no li ocorria cosas
que poder avisar-li. Que·s feya càrrech, assí de
que quant las tingués las expressaria a dit concistori ab molt gust, per lo propencionat zel ab
que lo regonexia sempre, inclinat a tot lo que
fos del major real servey, resguart del Principat
y benefici públicho, que era en tant veritat lo referit que havent ell suplicat al rey no hagués tropas del present Principat, per rahó de conciderar-lo exposàs al acàs de alguna invasió de la
armada enemiga, li havia respost: «que para el
resguardo del Principat no havia mantener tropas, puesto que hallaría en sus naturales unaa lealtat muy constante a la qual no dudava acudirían como siempre.» Al que ell li haviab referit
que era testimoni de vista de la // 829r // finesa,
ab que los havia vist señalar-se en lo real servey,
quedant ab est consuelo per la ocasió que se offereix.

En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, los senyors don Ramon de Codina y
Ferreras, y doctor Onofre Montalvo, ciutedà

En aquest mateix dia a las VI horas de la tarda,
se han juntat en la present casa las personas de
la il·lustríssima Novena, juntada per sas senyorias il·lustríssimas per tractar y discórrer sobra la
formació de la compañia nàutica, en execució
del capítol LXXXVI de las Corts últimament
selabradas. Las quals personas, que han acistit
en dita il·lustríssima Novena, són los senyors
doctors Rafael de Piñana y Galvany, hospitaler,
paborde y canonge de Tortosa; don Andreu
Foix, ardiaca y canonge de Barcelona; don Dalmau Copons, canonge de dita iglésia; don Pau
Dalmasas y Ros, don Domingo de Verdier, en
lloch del senyor compte de Mundat, absent lo
senyor Joan Lapeyra, lo doctor Onofre Monsalvo, Magí Barrera y Joan Llinàs, ciutedants
honrats de Barcelona. A la qual il·lustríssima
Novena se ha donat per proposició, un paper
de embaxada per sa excel·lència, minutat y llegit dit paper. Sas senyorias il·lustres junt ab dita
il·lustríssima Novena han resolt que sie, sobredit fet, feta embaxada en escrits al excel·lentíssim senyor llochtinent general, entregant-li
també còpia de dit capítol LXXXVI; y que sie
reportada per dits señors don Pau Dalmases y
Ros y Magí Barrera, ciutedà // 829v // honrat de

a. a continuació ratllat Joan Bonaventura de Gualbes, donsell.

a. un interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat res post.

En aquest mateix dia, los señors don Ramon
de Codina y Farreras y Diego Martines y de
Folcras, ciutedà honrat de Barcelona, de orde
de sas senyorias il·lustres han anat ab embaxada
a la present excel·lentíssima ciutat, a las dotse
horas del migdie, consistint en què sas senyorias il·lustres donavan a sa excel·lència las gràcias de la antecedent, y que hauria deliberat
semblant embaxada fos aportada al excel·lentíssim senyor llochtinent general, per un militar y
un ciutedà.
Diumenge, a XXIIII de febrer MDCCIIII. En
aquest die, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres, no obstant ser festa de precepta, per negoci y affers
graves tocans a la Generalitat.
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Barcelona, y loa que resultarà de esta deligència
sie altre vegada reportat a dita il·lustríssima junta, per a poder-se pérdrer a aquella resolució,
que més aparexerà convenir sobre dit fet. Lob
dit paper me han ordenat sas senyorias il·lustres, cusís en lo present dietari, que·s assí cusit y
signat de número DXXVI.c
Dimecres, a XXVII de febrer MDCCIIII. En aquest
die, lo magnífich Pau Corbera Palau, ciutedà
honrat de Barcelona y síndich del General,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias il·lustre. Ha fet relació de com lo die
XXIIII del corrent, de orde de sas senyorias il·lustres se era conferit ab lo noble don Joseph Claver, del Real Consell, per participar-li, com lo
havia participat, la deliberació presa per sas senyorias il·lustres lo die XXI del mateix corrent
mes. Y que la causa del frau del fet dels cònsols
del pont, ja estava finida en la present causa, axí
que podie sa mercè passar avant en la causa que
los de las robas de dit frau pretenian contradits
cònsols del pont. Y dit senyor don Joseph, ha
respost que estimava // 830r // a sas senyorias
il·lustríssimas la notícia li partiparan.
En aquest mateix dia y seguidament, lo dit síndich trobant-se constituhit en lo concistori de
sas senyorias il·lustres, ha fet relació de com lo
dia XXVI del passat y corrent més, se hauria conferit ab los señors don Narcís de Anglasell antiquias, doctor Melchior Prous, del Real Consell
y ab lo noble don Llàtzer de Gelcen, regent la
vegueria de Barcelona; y lo dia present ab lo senyor doctor Francisco Ameller, jutge de la regia
cort. Participant-los la provisió que sobra lo fet
de la expulció de gitanos havien fet lo die XXX
del passat, los nobles y magnífichs assessors ordinaris del General y present casa, en execució
del deliberat per sas senyorias il·lustres avista de
dita provisió lo die XXII del corrent. Los quals
señors han respost que donarian la deguda providència.
En aquest die mateix, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, racional de la present casa,
de orde de sas senyorias il·lustres per estar ocupats, és baxat en las casas del General a effecte
de fer subasta y los arrendaments del General. Y
no si ha trobat dita alguna.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General de la present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari una embaxada que en scrits a las
a. lo interlineat.
b. lo... número DXXVI interlineat al marge esquerre.
c. a continuació embaixada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1707.
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quatra horas de la tarda, senyorias il·lustres han
enviat al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present Principat, per medi dels
//830v // señors don Pau Dalmases y Ros y Magí
Barrera, ciutedà honrat de Barcelona, sobra lo
fet de la conferència disposada ab lo capítol
LXXXVI de las últimas Corts, per restablir lo
comers en lo present Principat. En atenció del
resolt per sas senyorias il·lustres y la il·lustríssima Novena per dit fet juntada lo die XXIIII del
present y corrent mes, a la qual embaxada sa excel·lència és estat servit respòndrer de paraula,
que per sa part contraria ab molt gust, en quant
pogués, per a què se restablís lo comers en lo
present Principat com antes era. Emperò, que
compravaria que la moltitut dels grans drets que
preveheixen de las mercaderias, tant de General
com la present ciutat, haurà de dificultar lo stabliment de dit comers, y que lo lleu acte en tot
o en part seria lo únich medi per restituhir dit
comers en la present ciutat y Principat. Y que
respecte de intentar la companyia nàutica ab
permició de anar a Índias, per haver molt temps
estar sens pes en Cadis y Civilla, lo comers li
aparexia no per ocasió oportuna ara per a intentar-ho, y que devia esperar-se. Lo que disposaria
lo temps per poder-se obrar allò, que de si donaria lo temps, offerint-se per sa part en tot
quant pogués contribuhir quant vingués la
// 831r // ocasió, per la execució de dita petició.
Conforme no han fet relació a sas senyorias
il·lustres tornats en concistori, y dita embaxada
y assí cusida y continuada de número DXXVII,
y del thenor següent:
«Excel·lentíssima señor.
Per quant ab lo capítol 86 fet en la última Cort
General, està disposat la formació de una companyia nàutica mercantil y universal en lo present Principat, a fi y effecte de restablir-se lo comers en lo modo y forma que podrà servir-se
vostra excel·lència manar vèurer en la còpia del
capítol, que·s posa en mà de vostra excel·lència.
Lo consistori de diputats y oÿdors de comptes y
la Novena anomenada per est effecte, en compliment de sa obligació desitjant la affectació
del disposat del dit capítol, per lo gran estil ne
reportaria esta província respecte de la gran falta
del comers que se enprimenta en ella, al considerat que lo únich medi per conseguir-se és la
gran comprehenció de vostra excel·lència, ab lo
qual se facilitaran qualsevols reparos que puguessen offerir-se. Perçò, dit consistori y Novena, acudir a vostra excel·lència suplicant-li se
digne honrar-los, y en ells, a tot lo Principat,
participant-los aquells medis que la gran y alaa. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalada entre
els folis 830v i 831r del trienni 1701-1704.

Dia 21, aprehenció feta en casa de Llorens Farres, mestre barreter de agulla en lo carrer d’en
Gignàs: Primo, vint canas quatre pams ascot negre de la forra. Ítem, quatre canes sis pams de
dit escot, ab dos trosos. Ítem, onse canas quatre
pams del mateix escot. Ítem, onse canas quatre
pams estamenya escotina negra .

bada intel·ligència de vostra excel·lència indicarà convenir. Se platiquen per esta importància, assegurant a vostra excel·lència que són bon
èxit y felís succés, regonexeran dèurer-los a la
generositat de vostra excel·lència. Lo que tindran a particular mercè.»
331v

Dijous, a XXVIII de febrer MDCCIIII. En aquest
die, lo il·lustríssimo y fidelíssimo senyor oïdor
real, junt ab lo secretari y scrivà major y racional
del General y present casa, és baixat en las casas
del General y Bolla de la present ciutat, y en lo
apossiento ahont se fa residència lo receptor
dels fraus a effecte de continuar en inventari, los
fraus apresos en lo present mes, y si han trobat
los infra escrits y següents:

Die 26, aprehensió feta en casa de Pere Borràs,
mestre valer a la plasa de la Llana, de set canes
quatre pams de satí, fil y seda de quatre pams de
ample, ab són plegada y llissas.
832v

Dia 5, aprehenció feta en casa Francisco Desora, passamaner,a en lo carrer de la Vidrieria: Primo, vint pesas capycua teles indianes, pintadas
de differens colors. Ítem, vint trosos de dites telas de tir junts 28 canas 4 palms.

En aquest mateix die, no ha vingut ni asistit en
concistori de sas senyorias il·lustres lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar, a ocasió
de haver pres una medicina purgant.
En aquest mateix die, a las tres horas de la tarda, se han juntat en la present casa las personas de la il·lustríssima conferència juntada lo
die XVII de nohembre proppassat, y per los mateixos negocis allí relatats. En la qual il·lustríssima conferència no han acistit de las personas anomenadas per sas senyorias il·lustres, los
señors don Francisco Miquel y Descallar; de las
nomenadas per la present excel·lentíssima ciutat los señors don Nicolau de Sant Joan, lo
doctor micer Salvador Massanes de Ribera,
ciutadà honrat de Barcelona, y don Joseph Oliver.

Dia 1, aprehenció feta en casa de Francisco Tremusy, assaunador en lo carrer de la Flor de liri:
Primo, speses baratas de Mallorca, negres y colors, de tir totes juntes 93 canes. Ítem, dos casotets de vajeta blanca de Mallorca, sense ésser
acabats de fer. Ítem, una cana de vajeta de Mallorca. Ítem, unes faldillas de vajeta encarnada
de Mallorca, sens ser acabades de fer. Ítem, set
palms de dita vajeta encarnada.

Divendres, a XXIX de febrer MDCCIIII. En aquest
die lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donsell, racional del General y present casa,
és baxat de orde de sas senyorias per estar ocupat en las casa del General y Bolla de la present
ciutat, a effecte de fer subastar, com han subastat, los arrendaments del dret del General y Bolla, de monedas y çafrans. Y no si ha trobat dita
alguna.

Dia 8, aprehenció feta en casa de Geltrudis Angli y Uguet, en Cap de Creus: Primo, una
// 832r // pesa xemellot de uberni capycua, color
obscur de tres palms de ample. Ítem, onse canal
de Gènova blanca de sinch palms de ample.
Ítem, deu canas tres palms de dita tela. Ítem,
tres canals de tela de matalasos geviada, molt
comuna. Ítem, quatre dotsenas doblas y deu papers de agullas del cap llimat.
833r

Dia 16, aprehenció feta en casa de Magí Lladrera, gicolater en lo carrer de la Canuda, de sinch
palms de xamellot de oberni de tres palms de
ample, color amusco.
Dia 19, de dita aprehenció feta com la parròquia de Santa Maria de Badalona, en la rectoria
vella de dita parròquia: Primo, caranta bacons
de tussino salats. Ítem, trenta set espinadas.
Ítem, trenta set caps. Ítem, coranta llengues.
Ítem, tranta sis sagins tot salat. Ítem, trenta sis
sagins tot salat. Ítem, trenta sis ollas de llart.
Ítem, y finalment de vint-i-dues robes y nou
terses botifarres.

a. a continuació ratllat al.
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En aquest mateix dia no ha vingut ni acistit en
consistori lo il·lustríssim y fidelíssim deputat
militar, per haver lo dia de ahir presa una purga.
En aquest mateix dia, han ordenat sas senyorias il·lustres cusís y continuàs en lo present
dietari un recado en scrits, que lo magnífich
Pau Corbera y Palau, ciutedà del General de
orde de sas senyorias il·lustres, ha aportat al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
del present Principat, sobra la pretensió de
Anthon Balvitges. Com de aquell és de vèurer,
que·s assí cusida y signada de número DXXVIII. Y sa excel·lència ha respost que el enviaria al senyor marquès de Ribas, secretari del
Despaig Universal. Y dit recado és del thenor
següent:

[ 1704 ]

[ 1704 ]

«Excel·lentíssima señor.
Lo concistori dels deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya, an vist lo bitllet
de vostra excel·lència y real despaig adjunt de
sa magestat, que Déu guarde, en què ab motiu
de las cosas y géneros que vol conduhir als regnes de Castilla, Anthoni Bellvitges, ciutadà de
Barcelona, expressat en la nota del marquès del
Palàcio, encarrega vostra excel·lència al concistori en conformitat de dit real orde, la done
per a què en las aduanas de esta província no se
li pose embaràs a la extracció, fent-se li tot bon
passatge. Y lo que se ofereix al concistori dir a
vostra excel·lència, és que los drets // 833v // de
entrada y exida que deu he ditas cosas se troba
arrendats, y no regonex lo consistroi sie en sa
mà lo enfranquir-los. Axí que disitjant servir a
sa magestat y donar-li gust, com y attendra a
vostra excel·lència, en tot lo que sie de àrbitre
delb concistori, encarregarà al arrendatari que
en la cobransa de dits drets proceesca sens la
menor desenció, y ab aquella moderació que
segons los capítols de cort y disposició que deu
observar dit arrendatari, li sie permès promèter-se. De vostra excel·lència quedarà ab la
certesa dels effectes que acisteix al concistori,
al servey de sa magestat y gust de vostra excel·lència.»

per sas senyorias il·lustres de sa magestat, Déu
lo guarde, sobra fet de la succeció. Com de
aquella és de vèurer, que de orde de sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del
General, donat y assí cusit y signat de número
DXXIX, y ohit dit paper han respost que no podian aconsellar a sas senyorias il·lustres, que primer no aguessen reportat dit paper a la il·lustríssima conferència.
Dimecres, a V de mars MDCCIIII. En aquest die,
lo magnífcih Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donsell, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustres és baxat
a las casas del General, a effecte de fer subastar los arrendaments. Y no si ha trobat dita alguna.
834v

Març
Dissapta, a I de mars MDCCIIII. En aquest dia, és
tornat al il·lustríssim y fidelíssim concistori de
sas senyorias il·lustres lo il·lustríssim y fidelíssim
señor deputat militar, per que lo libre de sa desgana.
Dilluns, a III de mars MDCCIIII. En aquest dia, lo
magnífich Joseph // 834r // Nuri de Lana y de
Càncer, donsell, racional del General y present
casa, de orde de sas senyorias il·lustres per estar
ocupats és baxat en las casas del General y Bolla,
a effecte de fer subastar los arrendaments dels
drets de General, et cètera. Y no si ha trobat dita
alguna.
En aquest mateix dia, se han juntat en la present
casa a las V horas de la tarda, las mateixas nou
personas anomenadas per las senyorias il·lustres,
per la il·lustríssima conferència dels comuns
juntada als XVII de nohembre proppassat. Y estant juntas ditas nou personas, se’ls ha donat
per proposició un paper sobra lo altre dels negocis per què fonch juntada dita il·lustríssima
conferència, que era acerca la real carta rebuda
a. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
832v i 833r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat del.
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Diumenge, a VIIII de mars MDCCIIII. En aquest
dia, se han juntat en la present, las nou personas de la il·lustríssima Novena anomenades per
sas senyorias il·lustres, per lo fet de la compañia nàutica, acceptat que no y ha assistit lo senyor Joan Lapeyra. A las quals personas los és
estat, per sas senyorias il·lustres, donat per proposició lo que y de vèurer en lo present dietari
sobra lo fet de la compañia nàutica, en jornada
de XXVII de febrer proppassat, y sas senyorias
il·lustres junt a dita il·lustríssima Novena, ha
aconsellat y resolt ohit dit fet: que sie feta nova
commissió a las mateixas personas de dita
il·lustríssima junta ja anomenadas, qui són lo
il·lustríssim y fidelíssim señor ohidor real, los
senyors doctor Rafael de Piñana y Galvany,
hospitaler, paborde y canonge de Tortosa, don
Pau Dalmases y Ros, y Magí Barrera, ciutedà
honrat de Barcelona; per a premeditar y discórrer de nou lo modo y forma se poria placticar,
per a restablir en Cathalunya lo comers. Y finalment, // 835r // com se poria posar en execució lo disposat en lo capítol LXXXVI, de las
últimas Corts.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari un recado que
en scrits han enviat al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general del present Principat, per medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, sobre fet de la treta de fusta del present Principat, que és contra constitució. Com
de aquellas és de vèurer, que és assí cusit y signat de número DXXX al que sa excel·lència ha
respost que faria tot lo que podria acerca est
fet, y que·l premeditaria ab la Batllia General.
Conforme ne ha fet relació a sas senyorias
il·lustres dit síndich y dit recado, y del thenor
següent:

«Excel·lentíssima señor:
Lo consistori dels deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya, diu a vostra excel·lència que ab la Constitució XXI del dit de
vegtigals, lleudas, peatges y cosas prohibidas
tràurer de Cathalunya, que és lo capítol XXVII
de las Corts per lo sereníssimo senyor rey don
Felip Primer celebradas en Barcelona any 1564.
Attenent als justos motius en dit capítol expressats, fonch statuint y ordenat que fusta de pi y
altre qualsevol fusta, per ningun effecte puga ésser treta del present Principat y comptats, sots
las penas en lo capítol LXV de las Corts de 1547
contengudes, que segons és de vèurer del títol,
capítol, que és Constitució XVI del mateix títol,
són mil ducats la fusta perduda, junt ab lo vaxell
o embarcació ab que // 835v // se trauria, divididoras, y altres parts igualment per als cofres reals, y una per lo avesador. De la qual prohibició
sols fonch exceptuada la fusta per fàbrica de galeras y vaxells de sa magestat, com en la predita
Constitució XXI és de vèurer. Y com age tingut
notícia lo consistori, que dita prohibició no
obstant se intentaria per part de la religió de
Sant Joan, per son us y fabrica de sesb galeres o
vaxells, fer tràurer fusta del present Principat de
las parts de Tortosa y del Empordà, y voler-la
aportar per mar fora del present Principat en lo
port de Toló, regne de França, y altres parts. Y
que per est effecte ne hauria fet conduhir alguna
partida considerable en Rosas, y tractaria de fer
tallar en lo port real de Tortosa per conduhir
per lo riu Ebro al Alfach, y així mateix, aje tingut notícia lo consistori que sen los boschs de
Bajasco, se estaria actualment exequtat una talla
de un número considerabilíssim de arbres, axís
arbost, com ràures y altres, que per los riu Segre
y Ebro se voldrian conduhir al dit Alfach, y
aportar al mateix port de Toló y altres del dit
regne de França. Per vostra excel·lència y servey
del rey christianíssim, y de sos vassalls, tot lo
que dedundaran en notòria contravenció de
dita constitució y lleys de esta província, la observança de las quals ha jurat vostra excel·lència
y són obligats a zelar-la, los suplicants, y perçò,
en compliment de obligació jurada, y per a prevenir no·s facie dita contrafacció y tant // 836r //
considerable prejudici al Principat, a vostra excel·lència suplica lo consistori, sia de son servey
donar sos ordes més efectius, rigurosos, per a
què no se permeta lo tràurer fusta alguna a dita
santa religió, ni altra persona, contra lo tenor y
disposició de la citada constitució; y que los que
intetasse obrar al contrari, sien exequtats per las
penas en aquella imposadas. Y servici a vostra

excel·lència encarregar a tots los officials y ministres, a que convinga, y lo que y en particular
als de les parts marítimas, vage ab tota vigilància
y cuidado, y no sien avissos e embarga y detenir
qualsevol fusta que se intente voler tràurer no
donant lloch a que sie enbarcada ni optada fora
del Principat, executant regorosament los contrafactors per les referides penes. Com o espera
lo consistori del acreditat zel y justificació, de
vostra excel·lència y ne rebrà mercè.»
En aquest mateix dia, lo dit síndich del General
de orde sas senyorias il·lustres, se ha conferit ab
lo noble don Joan de Descallar, llochtinent de
batlle general, y ha posat en la mà còpia del sobredit recado, enviat a la excució demanant-li
que per sa part, per rahó de son offici, obràs tot
quant pugués acerca est fet.
836v

a. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
834v i 835r del trienni 1701-1704.
b. ses interlineat.
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Dilluns, a X de mars MDCCIIII. En aquest dia lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cànser,
donsell, racional del General y present casa, de
orde de sas senyorias il·lustras pera estar ocupats, se és conferit en las casas del General y Bolla de la present ciutat, a effecte de fer subastar
los arrendaments de drets de General, com en
effecte se han subastat. Y no si ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia, no ha vingut ni assistit en
consistori de sas senyorias il·lustres, lo il·lustríssimo y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias il·lustres, ab deliberació presa per sas senyorias il·lustríssimas
als II de febrer proppassat, per a fer la relació del
primer compartiment y tot lo demés que conduesque, per si fa relació, de lasb cent míllia lliuras destinadas en la última Cort General per la
satisfacció dels greuges de aquella quantitat, y
ab aquell modo y forma que·s dada ab deliberació de 19 de dit mes febrer, ha jurat en mà y poder de sas senyorias il·lustres, de que se auria bé
y llealment en fer dita relació.
En aquest mateix dia, constituhí personalment
en lo consistori de sas senyorias il·lustres lo
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat
de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com en execució del que // 837r // sas senyorias il·lustres han ordenat lo dia present, se
era conferit ab don Joseph Monserrat, jutge de
la Batllia General. Y que havent osat en sa mà,
còpia de un recado que lo die de ahí entregà lo
excel·lentíssim senyor llochtinent general, y recomanat que sas senyorias il·lustres li estimarian
a. per estar ocupats interlineat.
b. a continuació una paraula ratllada.
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que per sa part obràs en favor de esta dependència lo que tocàs a son offici, li ha respost que ho
faria ab molt gust.

838r

Dimarts, a XI de mars MDCCIIII. En aquest die,
no ha vingut ni acistit en concistori, lo il·lustríssim y fidelíssim señor deputat militar.
Dimecres, a XII de mars MDCCIIII. En aquest dia,
no ha vingut ni acistit en concistori, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar.
Dijous, a XIII de mars MDCCIIII. En aquest dia,
no obstant sen feriat, se ha juntat lo il·lustríssimim y fidelíssimo consistori de sas senyorias
il·lustres, per affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, no ha vingut ni ha assistit
en consistori de sas senyorias il·lustres, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias il·lustres lo
magnífich // 837v // Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General
y present casa, ha fet relació de com en excecució dels que sas senyorias il·lustres li havian ordenat, havia participat al excel·lentíssim senyor
llochtinent general en observància del capítol
LXXIII de las últimas Corts Generals, que tractan de la expulsió dels gitanos del present Principat, als XXX de janer propassat, haurà donat súplica per a què rebés informació, de la qual
aparexia que no se excecutava la expulsió dels
gitanos del present Principat, si y conforme, en
dit capítol està disposat, en atenció del que sas
senyorias il·lustres suplicavan a sa execució, fos
servit donar la providència més convenient, per
a que dit capítol LXXIII fos virilment observat.
Posant axí mateix en notícia de sa excecució, de
què sas senyorias il·lustres també tenian participat lo que resultava de dita informació, al noble
don Narcís de Anglasell, antiquior del general
consell, per trobar-se indispost lo noble regent
la Real Cancelleria, y axí mateix, als señors jutges de cort y noble regent la vegueria de Barcelona, instant los donassen, en quant respectivament los incumbís, la més prompta providència,
en execució de la observansa de dit capítol, y
que sas senyorias il·lustres quedaven ab la deguda confiansa, de què havent la execució jurat las
ditas constitucions, tindria a bé manara se observassen. Y sa excel·lència és estat servit
respòndrer, que per sa part obraria tot lo possible, conforme ne ha fet relació a sas senyorias
il·lustres dit síndich.

a. manar interlineat.
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En aquest mateix (dia), sas senyorias il·lustres
per medi del magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General, han enviat un recado al il·lustre don Bonaventura de la Nuça, canonge de Tarragona, president de las nou personas anomenadas per sas
senyorias il·lustres, per la il·lustríssima conferència juntada, que acostuman juntar a la present excel·lentíssima ciutat. Consistint aquell,
que sas senyorias il·lustres li estimarian fos servit
de juntar quant antes, la il·lustríssima conferència, per a trobar del fet de que se havia tractat en
la última vegada, que se havian ajuntat las nou
personas, per esta il·lustríssima conferència anomenadas, per sas senyorias il·lustres. Majorment, éssent estats tots de sentir que sobra lo
paper que allí se llegí y proposà, no podian
aconsellar cosa, ans que aquell fos reportat a la
il·lustríssima conferència. Y que havia discorregut tant temps des de que dit paper fou proposat, y havent-se per ell dit que se ajuntaria ab
molta brevedat, y últimament, que creya sea podria ajuntar lo die present. És estat respost per
dit il·lustre fra canonge don Bonaventura de la
Nuça, que fins lo estat present no se avia pogut
juntar dita il·lustríssima conferència, per rahó
de que molts senyors de ella, avian estats ocupats per la contrefacció del cello, y aixís, procuraria quant antes ajuntar-la. Conforme se
ha fet relació a sas senyorias il·lustríssimas,
dit // 838v // síndich honrat, que és estat de dit
bando.
Divendres, a XIV de mars MDCCIIII. En aquest
dia, no ha vingut ni assistit en consistori de sas
senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar, a ocasió de sa desgana. Y no se’n farà altre nota fins quedà convalecent.
En aquest mateix dia, a las 10 horas del matí, sas
senyorias il·lustres concistorialmentb anant ab
cotxe de quatre mules, ab lo mestre de seremònies a la portalera esquerra,c descubert, y los nobles y magnífichs assesors ordinaris, advocat fiscal, secretari y scrivà major, y racional del
General y present casa, y procuradord fiscal, ab
cotxe de dos mules, y los veguers devant ab altre cotxe aportant massas, acistinte un alguasil.
Són bayxats a la casa del General, a effecte de fer
subastar, com han fet subhastar, los drets del
General, bolla, de moneda y de çafrà. Y no aven
trobat dita alguna, han manatf porrogar sas se-

a. se interlineat, damunt que ratllat.
b. consistorialment interlineat al marge esquerre.
c. esquerra interlineat al marge esquerre.
d. procurador fiscal interlineat al marge esquerre.
e. acistint un alguasil interlineat al marge esquerre.
f. manat interlineat.

nyorias il·lustres per loa dimecres, endemà de
Pasqua.
En aquest mateix dia, lo noble don Bonaventura, Tristany Bonfill y Benach, del real consell de
sa magestat, que Déu guarde, avent entregat
per altre dels jutges del il·lustríssim tribunal de
contrafaccions, en observansa del disposat en
las // 839r // últimas Corts Generals, constituhit
personalment en lo concistori de dit il·lustríssim tribunal.b En poder del doctor en drets Ramon Palliser, escrivà de manament y de mi, secretari y scrivà de manament del General y
present casa, simul estipulant y insolidum clohents, ha prestat jurament a nostre senyor Déu
Jesuchrist y a sos quatre sants Evangelis, en mà
y poder del il·lustríssim president de dit il·lustríssim tribunal. Se haurà bé y llealment en lo
exercici de son càrrech, en la forma següent:
Avent estat assentat y cuberts dits scrivà de manament y secretari, ab cadiras de vaqueta de
moscòvia,c al cap de la taula del dit escrivà de
manament, a la part dels ministres, dit secretari
a la part dels de la Cort.
«Die decima quarta mensis martii
Barchinona.

MDCCIIII,

Ilustrissimos dominos, don Bonaventura de Tristany, vuestra ilustríssima excelencia Regia Audientia Bofilld y Bernard Esques, ordinari ac militia Beates Madrid de Montserrat, Sancti,
Georgii de Alfama, doctor, alter eo, antiquioribus doctor dicta Regia Audientia, et eo nomine
vices ex judicibus contrafactionum in capitulo 36
Curiarum Generalis presentise magestate Cathalunya Principatus per suam regiam magestatem,
nostri regis, quam Deus incolumen serves in presenti civitate Barchinone, celebrabatum anno
MDCCII electus et nominatus propter impedimentus nobili Heronimi de Magarola, alterius ex
Antiquioribus dicta Regia Audientia doctoribus, pro interecendo et vovendo in causa contrafactionis qua reperit intentata pro parte sindici
Generalis Cathaloniae, contra nobili Balthasarem de Criol, ubi locumtenentem prothonotariis
in presenti Cathaloniae Principatu, et aliorum,
jurat ad dominum Deum et ejus Sancta quatuor
Evangelia in manu et posse nobilis Narcisi de
Anglasell, antiquioris et presidentis in illustrissimo tribunali contrafaccionam durante infirmitate nobilis Michaelis de Caldero, regentis Regiam Cansellariam, //839v // manibus suis supra
crucem pectorisf [...] de bene et legaliter se habena. lo interlineat.
b. a continuació ratllat de contrafaccions.
c. moscòvia...Cort interlineat al marge esquerre.
d. Bofill...Alfama interlineat al marge esquerre.
e. presentis...magestate interlineat al marge esquerre.
f. a continuació paraula il·legible.

do secundum disposita in nova Constitucione de
observantia et cetera. Ad eam concernentia de
quobus et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Antonius Baga regius virgarius Regia Audientia et Unufrius Diern virgarius illustrissimi conciliaris in orde primi illustris civitatis
Barchinone.»
Dissapta, a XV de mars MDCCIIII. En aquest dia,
havent-se ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori de sas senyorias il·lustres, no obstant
ser feriat, per affers graves de la Generalitat. Ha
vingut y acistit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim señor deputat militar, quedant convalescent de sa desgana.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustres, lo
prior major fra Thomàs Salvador, prior del convent de Santa Catharina màrtir de la present
ciutat. Ha prestat jurament en forma sacerdotal,
de com havent fetas sas degudas diligèncias en
dit nom de prior, per vèurer sis trobaria lo acte
de la original creació, de ahont devalla una part
de censal, de preu cent setanta lliuras y penció
dos-cents trenta sous y quatre (diners), que tots
anys a XXIIII de // 840r // gener, dit priora y convent de Santa Catarina màrtir de la present ciutat, rebian sobre dit General, per los títols continents en lo cabreu de gener. La qual los fonch
lluït ab partida feta en la taula de Barcelona, als
26 de febrer MDCLXXXVII, no és estat possible
trobar aquells.
En aquest mateix dia a las 5 horas de la tarda, se
stan justat en casa de la excel·len ciutat, las personas de la il·lustra conferència nomenadas per
la excel·lència ciutat,b il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, fent un cas y las de part y las senyorias il·lustras juntada als XVII de novembre MDCCIII. Éssent absents de las personas juntadas per
part de las senyorias il·lustras, los il·lustríssims
don Joseph de Pinós, don Francisco Miquel y
Magí Barrera, ciutedà honrat de Barcelona, y
per los mateixos fets allí narrats. Y en esta confarència, la il·lustra Novena de personas dels tres
estaments que assisteixen en ella, per part del
il·lustríssim y fidelíssim consistori, ha presentat
a la il·lustríssima conferència lo contingut en un
paper, que és torba en lo dietari corrent als III
de mars del present any. Lo qual fonch llegit a
dita Novena, dec orde de dit consistori, acerca
del que·l dita Novena digué a sas senyorias
il·lustras, no podian aconsellar cosa sobre dit
a. a continuació ratllat de.
b. il·lustríssim y fidelíssim bras militar fent un cas y las de
part interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat dit.
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fet, que primerament no·u aguessen resortat a la
dita conferència, se servís quant antes, tornando
la rasposta. Com és de vèurer en lo present dietari, en dita jornada de III de mars pròxim passat.
840v

Diumenge, a XVI de mars MDCCIIII. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, se ha juntat lo il·lutríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres, per tractar differents negocis
graves de la Generalitat.
Dilluns, a XVII de mars MDCCIIII. En aquest dia,
no obstant ser feriat, sa ha juntat lo il·lustríssim
consistori, per affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las sinch hores de la tarda, se han juntat en la present casa las personas
que componen la il·lustra junta, convocada per
sas senyorias, per tractar ab sas senyorias il·lustres, y discórrer sobre lo disposat en lo capítol 71 de las últimas Corts, els que parla de restablir lo comers al present Principat y port
franch. Las quals personas de dita il·lustra conferència, junt ab sas senyorias il·lustres, han resolt que sie posat en execució lo contengut en
un paper, que sas senyorias il·lustres han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari. Com de aquella és
de vèurer, lo que és assí cusit y signat de número DXXXI.a Entès emperò, que en quan a recórrer per lo dit fet a sa magestat, Déu lo guarde,
se executàs en son cas y llo enb // 841r // quant
emperò, a exequtan lo demés de dit paper se fes
des de luego.
Dissapte, a XXII de mars MDCCIIII. En aquest
dia, no obstant ser feriat, se ha juntat ab consistori de sas senyorias il·lustras, per affers graves
de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustras a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias il·lustras per part de Jacinto Gelabert, y altres de la vila de Figueras;
per medi de Pau Borès, escrivent, llur procurador. Com de sa procura consta en poder de
Francisco Escofet, notari públich de Figueras, a
XX de nohembre MDCCIII, acerca de arrendaments fets en lo any MDCXCVII, estant las armas
de França, enc aquella vila dels drets de General,
a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1708.
b. al marge esquerre escrit los quals són los senyors doctors
Joan Soler, abat de Sant Pau, don Dalmau Copons, canonge
de Barcelona, don Pedro de Torrelas y Senmanat, Joan Lapeyra cavaller, Joan Llinàs, y doctor micer Salvador Massanes
de Ribera, ciutedans honrats de Barcelona, sense ésser situat
la seva posició en el test.
c. en... número DXXXII interlineat al marge esquerre.
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et cètera, e las taulas de Figueras, Castelló y altres. Com de dita súplica és de vèurer, que junt
ab una informacció sobra aquella rebuda, y al
peu continuada relació en scrits sobre ella, per
los nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General feta; y procura a favor de
dit Borès, és assí cusida y signada de número
DXXXII.a
Dimecres, a XXVI de mars MDCCIIII. En aquest
dia, no obstant ser feriat, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias
il·lustres, per affers graves de la Generalitat; y no
ha acistit ni vingut en concistori, lo il·lustríssim
y fidelíssim señor deputat militar, a ocasió de
haver pres una purga.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias il·lustres per lo noble
don Pau Dalmases y Ros, coronista del present
Principat. Suplicant ab ella a sas senyorias il·lustres, una diligència per // 842r // fer copiar de la
llibraria del il·lustríssim arcabisbe de Rems, la
segona part de la «Carònica de Pujades» offerint
pagar lo gasto. Com de dita súplica és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número
DXXXIII.b
En aquest mateix dia, lo magnífichc Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, donsell, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias
il·lustres per estar ocupats, és baixat en las casas
del General a effecte de fer subastar lo dret del
General y Bollas, de monedas, de çafrans. Com
en effecte se han subastat aquells, y no si ha trobat dita alguna.
Dijous, a XXVII de mars MDCCIIII. En aquest die,
no obstant ser feriat, se ha juntat lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres,
per negocis graves de la Generalitat; y no·y ha
vingut ni acistit lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar, a ocasió de que ahir prengué una purga.
Divendres, a XXVIII de mars MDCCIIII. En aquest
dia, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Cànser, racional del General, és baixat al General a effecte de fer subastar los arrendaments del
General, et cètera. Se han subastat y no si ha
trobat dita alguna. Lo que ha fet de orde de sas
senyorias il·lustres, per estar ocupats.
a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1709.
b. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1713.
c. a continuació ratllat Pau Corbera.
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Dissapta, a XXIX de mars MDCCIIII. En aquest die,
havent-se juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres, no obstant ser
feriat, per affers graves de la Generalitat; no·i ha
vingut ni acistit lo il·lustríssim y fidelíssim señor
deputat militar, a ocasió de estar malalt. Y no se’n
farà altra nota fins quedà convalescut y torne.

Ítem, dit die, en casa de Dacià Pasquets, sastre
dels encants, ahont també abita Francisco Molera, sastre:
Primo, quatra crapossos de draps, los dos vermells y los dos ab mesclas ab pells comunas propris de dit Francisco Ribera. Ítem, en la mateixa
casa y botiga se ha trobat nou camisolas de cordellats, ço és, quatra de grogas y sinch de pardas. Ítem, dea nou caputxas de escot negra.
Ítem, dos caputxas de //843v // xamallot negras.
Ítem, uns balons de estameña. Ítem, altres balons tallats sense cusir, tot propi de dit Dacià
Pasquets.

En aquest mateix dia, lo il·lustríssim y fidelíssim
señor ohidor real, junt ab lo noble secretari y scrivà
major y magnífich racional del General y present
casa, és baxat al General; y en lo aposiento a hont
fa residència lo receptor dels fraus, a effecte de
continuar en invantari los fraus apresos en lo present mes. Y si han trobat los infrascrits y següents:

Ítem, als XVIII, aprehenció feta a una dona
incògnita, trobada en la devallada dels llahons:
Primo, de un gambeto sens manegs y una xupa
ab las manegas, y balons tot de paño de vint-iquatrè de Carcaçona, color de cañella escur. Lo
gambeto ab son aforro de xamallot de uberni,
color de cañella escur, tot a punt per amprovar,
ço és, lo gambeto, y la xupa, y las calsas y xupa
sense aforro.

Primo, a tres, aprehenció feta en casa Francisco
Ferrer , sastre dels encats:
Primo, un corte de paño de Carcaçona per un
justacos, y un anforro de estameña vint-i-ssissena, per un balons tot ballat y apunt de cusir.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa Joseph
August, menor, sastre del encant:
Primo, tres faldillas de cadir vert. Ítem, dos faldillas de estameña escuras. Ítem, dos faldillas de
xamallot escuras. Ítem, quatra gambetos de burell. Ítem, dos faldillas de estameña de montaña.
Ítem, tres ropillas de estameña negra. Ítem, dos
calsas de burell. Ítem, unas calssas de cordellat
tenat. Ítem, dos calsas de estamenya //843r // escura. Ítem, quatra ropillas de estameña de montaña. Ítem, tres camisolas de cordellats par dos.
Ítem, dos camisolas vermellas. Ítem, una camisola de cordellats verts. Ítem, un gambeto de
vint-i-quatrè portuguès. Ítem, quatra camisolas
vermellas de cordellats de dona. Ítem, tres camisolas de cordellats grochs de dona. Ítem, una camisola de cordellas blaus de dona. Ítem, dotse
caputxas de xamallot de diferents colors. Ítem,
quatra caputxas de escot blanch. Ítem, dos caputxas de escot negra.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa Damià
Coll, sastre del encant:
Primo, vuyt roquillas de estameña, ço és, dos de
montaña y las demés de la terra. Ítem, sinch calsas de estameña de diferents colors. Ítem, dos
camisolas de condellats la una vermella y la altra
parda. Ítem, sis gipons de estameña de diferents
colors. Ítem, set parells de manegas, ço és, las
sinch de estameña y las dos cordelat. Ítem, nou
calsas de burell. Ítem, dos calsas de cordellats.
Ítem, sis camisolas de burell. Ítem, XVIII camisolas de cordellats entre grant y petitas, de diferents colors. Ítem, dotse faldillas de estameñaa
entre xicas y grans, de diferents colors.

Ítem, die XXII, aprehenció feta en casa Joseph
Puig, candeler de sera al cantó del carrer de las
portadoras, de una cana quatra palms paño fi de
caldes, color clar.
Ítem, die XXVI, aprehenció feta dins una barca o
pinco del patró Andreu Llopis, que és trobava
en lo moll de la present ciutat:
Primo, una pessa de burata capycua color plateat. Ítem, altre pessa de burata capycua color plateat. Ítem, altre pessa de burata capycua amusco. Ítem, vint-y-una cana deb burata plateada.
Ítem, dos plechs de burata, ço és, lo un amusco
y lo altre color murat, empaperats. Ítem, una
pessa de estameña blanca enxarpallada. Ítem,
tres flassadas blancas. Ítem, un valot ab dotse
frassadas, ço és, onse blancas y una de vermella.
Ítem, un plech de burata empaparada morada.
844r

Diumenge, a XXX de mars MDCCIIII. En aquest
dia a las nou horas del matí, se han juntat en la
present casa lo il·lustríssim y fidelíssim señor
ohidor real y los señors doctors Rafael de Pinyana y Galvany, ospitaler, paborde y canonge de
Tortosa; don Pau Dalmases y Ros y Magí Barrera, ciutedà honrat de Bacelona, en virtut de la
commició a ells feta per la il·lustríssima junta de
la compañia nàutica, als nou de mars corrent
que per lo mateix effecte allí narrat.
Dilluns, a XXXI de mars MDCCIIII. En aquest dia,
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
a. de interlineat.
b. de burata interlineat al marge esquerre.

a. a continuació ratllat petita.
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donsell, racional del General y present casa és
baxat, de orde de sas senyorias il·lustres, per estar ocupats en las cosas del General de la present
ciutat, a effecte de fer subastar los arrendaments
del General, et cètera. Com en effecte se han subastat aquells, y no hi trobat dita alguna.
En aquest mateix dia a las V horas de la tarda, se
han juntat en la present casa lo il·lustríssim y fidelíssim ohidor real los senyors doctors Rafaela
de Pinyana y Galvany, don Pau Dalmases y Ros
y Magí Barrera, ciutedà honrat de Barcelona, en
virtut de la commissió. Y per lo mateix effecte e
narrat en lo present dietari, sots jornada de nou
de mars corrent.

Abril
Dimars, a I de abril MDCCIIII. En aquest dia, se
ha juntat lo concistori de sas senyorias // 844v //
il·lustríssimas, no obstant ser feriat per negocis
graves de la Generalitat.
Dimecres, a II de abril MDCCIIII. En aquest dia,
lo il·lustríssim y fidelíssim señor deputat militar,
havent primer precehit llicència del il·lustríssim
y fidelíssim lo concistori de sas senyorias il·lustres, a ell donada ab deliberació feta lo dia de
ahir, se ha partit de la present ciutat per la vila
de Sant Boy de Llobregat, ahont se ha conferit
per convalèxer de la desgana.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
embaixada, que en scrits han aportat al
excel·lentíssim senyor llochtinent general, a las
V horas de las tarda, los senyors Joan Lapeyra,
cavaller, y Joan Llinàs, ciutedà honrat de Barcelona, acerca lo port // 845v // franch. Del que ha
respost la excel·lència, que per sa part procurarà
tot lo possible en afavorir al concistori. Com de
dita embaxada és de vèurer, que·s assí cusida y
signada de número DXXXIIII, y del thenor següent, segueix-se dita embaxada:
«Excel·lenta senyor.

En aquest mateix dia, se ha restituhit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
militar, avent tornat de Sant Boy, ahont se havia
conferit per convalèxer, a II del present y corrent mes.

Per quant ab lo capítol 71 fet en la última Cort
General, fou cervit celebrar la real magestat del
rey, Déu lo guarde, en la present ciutat en los
anys MDCCI y MDCCII. Està disposat en la forma
que en ell se conté, lo edificar-se entre altres cosas, fora los murs de la present ciutat, una casa
dita del port franch. A fi de què totas las mercaderias que vindran fora del present Principat, y
se desembarcaran en esta ciutat, estigan en custòdia dels officials que seran destinats en dita
casa; y que las mercaderias que se trauran en
dita casa per enviar fora del present Principat,
no degan ni estigan obligadas a pagar dret algú,
cometent als deputats y ohidors del present
Principat, y a sis personas, la disposició y forma
del modo que els aparexarà més convenient. Y
com hagen regonegut estos, que un dels medis
principals per a facilitar la execució del disposat
en dit capítol 71, sia lo servir-se vostra
excel·lència manar donar lo trànsit franch, tan
del dret de capitania // 846r // com de qualsevol
altre, que sie dependent del àrbitre de vostra excel·lència, a tots los géneros y mercaderias que
entreran en la dita casa, en atenció de donar-se
per dits drets lo trànsit franch aquells y aquellas,
no trahent-se de las embarcacions. Las aportan
tant a las que se troban en lo port de esta ciutat,
com y també, en qualsevol dels del present
Principat y platges de ell, de ésser dits drets de la
magestat no seguir-se perjudici algú a aquells, y
haver concentit sa magestat en lo disposat ab dit
capítol 71. Perçò, suplican a vostra excel·lència,

a. a continuació una paraula ratllada.

a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalada entre
els folis 845v i 846r del trienni 1701-1704.

Divendres, a IIII a abril MDCCIIII. En aquest die,
no obstant ser feriat, se ha juntat lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres,
per affers graves de la Generalitat.
Diumenege, a VI de abril MDCCIIII. En aquest
die, no obstant ser feste de precepta, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustres, per affers graves de la Generalitat.
845r

Dimecres, a VIII de abril MDCCIIII. En aquest
mateix dia, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y
de Càncer, donsell, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustres per
estar ocupats, és baxat en las casas del General.
A effecte de fer subastar los arrendaments del
General, et cètera. Com a effecte se han subastat, y no si ha trobat dita alguna.

Dimars, a VIII de abril MDCCIIII. En aquest dia, a
las nou horas del matí, se han juntat en la present casa lo il·lustríssim y fidelíssim señor ohidor militar, los señors fra Joan Soler, abat de
Sant Pau, Joan Lapeyra, cavaller, y Joan Llinàs,
ciutedà honrat de Barcelona, en virtut de la
commissió a ells donada per la il·lustríssima junta del port franch.
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se digne ordenar dar dit trànsit franch, confiant
han de dèurer dits deputats y sis personas, a vostra excel·lència, per est medi lo bon logro del
que conté dit capítol, que ho rebran a particular
mersè de la generositat de vostra excel·lència.»
En aquest die han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari un vot en
scrits, fet per los nobles y magnífichs assessors
ordinaris y advocat fiscal del General y present
casa, acerca de inciculacions. Com de dit vot és
de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número DXXXV, y del thenor següent, segueix-se dit
vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori als infrascrits, ab deliberació de 8
de janer al present any 1704, en y acerca, de en
quin senyor y ocasió deu sas // 846v // senyorias
il·lustres y fidelíssima entregar al excel·lentíssim
senyor advocats de la magestat, Déu lo guarde,
las proposicions a memorials de ellas dels subjectas per los llochs vacants de deputats y ohidors de comptes, y altres officis del General y
present casa. Y en cas que no vinguessen de Madrid las ensaculacions, lo nominacions de dits
subjectes, si se deuria passar a la extracció de
nous deputats y ohidors en lo die,b temps señalat, vista la precalendada deliberació vistos los
capítols 2 dels redrés del 1599, y 25 y 53 del
nou redrés de 1702, y lo demés se devia vèurer.
Attès, que ab los dos citats capítols 25 y 53, y las
ensaculacions que tots anys se feyan dels llochs
vacants, se han reduhit a una fahedora en lo últim any de cada trienni, ab lo conexament de
que axí bé havia de ésser més llarga, per la qual
rahó se augmentà lo salari dels ensaculadors, y
se’ls dona permís de disgregar-se sens precisarlos a clòurer lo acte ab un sol congrés, y per
consegüent, és versemblant que la Cort General
volgué prevenir que se anticipàs la entrega de
dits memorials o proposicions, per a què se pogués obtenir més en temps la nominació, y ferse la ensaculació ab major maduresa y acert. Y
per a ço, disposa se fer dita entrega per tot lo
més de abril, ab dit capítol 53, axís com ab
//847r // lo XXV avia dit per xv del més de maig.
Perçò y altrament, los infraescrits són de vot y
parer, que sa senyoria il·lustre per tot lo mes de
abril propvinent y axí consecutivament sos successors, en cada últim any del trienni respectivament, deuhen entregar y posar en mà de sa exa. l’original d’aquest vost es troba intercalat entre els folis
845v i 846r del trienni 1701-1704.
b. a continuació paraula ratllada.
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cel·lència los dits memorials o proposicions per
los llochs vacants.
En quant emperò, al que se deuria fer en cas
que no vinguessen ditas ensaculacions, e o nominacions, com est cas seria àrduo y gravíssim,
del que no se atrevirian los infrascrits resòldrerse per si sols, y se necesitaria de consultas, axí
políticas com jurídicas, que prescisament causarian gasto a la Generalitat, devent-se, altrament,
estar ab la certesa que lo rey nostre senyor, Déu
lo guarde, afavorirà a vostra senyoria il·lustre ab
ditas nominacions. En temps proporcionat, no
podan los infrascrits donar resposta positiva a
vostra senyoria il·lustre, si sols prevenir a vostra
senyoria il·lustre, aplique preventivament, axís
ab sa excel·lència al temps de la entrega, com ab
sa magestat las més expressivas instàncias y súplicas, per a què quant antes se digne remètrer
ditas nominacions. Encarregant ab la major precisió al agent del General en la Cort, repetesca
incessantment estas instàncias, instruhint-lo
dels motius que las ocasionà. Majorarment, éssent tant // 847v // copiosa dita ensaculació, per
rahó del aument dels llochsa nous, ajustats per
lo capítol 57 del dit nou redrés, y axís ho sentan. Barcelona, y febrer XIX de MDCCIIII. De Gallart y Pastor, assessor subrogat. Romà, assessor
subrogat. Don Josephus de Canser, fiscalis advocatus.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una súplica, presentada a sas senyorias il·lustres per part de diferents parayres d’Espareguera, acerca responció
de un albarans de Bolla. Com més llargament és
de vèurer de aquella, que juntat una relació en
scrits, al peu de aquella, per los nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General, és assí cusida y signada de número
DXXXVI.b
Divendres, a XI de abril MDCCIIII. En aquest die,
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
racional del General y present casa, de orde de
sas senyorias il·lustres, per estar ocupats sa és
conferit en las casas del General, a effecte de fer
subastar los arrendaments. Y no si ha trobat dita
alguna.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari una embaxada en
escrits, que a las onse horas de la matinada
//848r // lo senyor Joan Lapeyra, cavaller, y Joan
a. a continuació ratllat vacants.
b. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1713.
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Llinàs, ciutedà honrat de Barcelona, de part de
la il·lustríssima junta del port franch. Han aportat a la present excel·lentíssima ciutat, sobra lo
mateix fet del port franch. Com de aquella y de
vèurer, la qual és assí cusida y signada de número DXXXVII.a Y sa excel·lència ha respost, que
per la present procura va en lo que se hi deya, y
que no perdria punt en bot lo possible per a
conseguir-lo.
En aquest mateix dia a las VI horas de la tarda,
havent primer obtinguda hora de sas senyorias
il·lustres, ha vingut en la present casa lo
excel·lentíssim senyor marquès de Aytona,
grande de España, a effecte de despedir-se de
sas senyorias il·lustres, per estar de partida de
esta ciutat per Madrit. Y és estat cmplimentat
com acostuma semblants señors, si y conforme,
se trobarà notat en lo llibre de mestra de serimònias.
Dilluns, a XIIII de abril MDCCIIII. En aquest die,
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cànser,
donsell, racional del General y present casa, de
orde de sas senyorias il·lustres per estar ocupats,
// 848v // se han conferit en la casa del General a
effecte de fer subastar lo arrendament del General y Bollas, de monedas y de çafrans. Com en
effectes se han subastar aquells, y no si ha trobat
dita alguna.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustras a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari unas escomunicacions a instància del magnífich Pau Corbera y
Palau, ciutadà honrat de Barcelona, en nom
propi, tretas y publicada lo dia de ahir en observansa del capítol XV del nou redrés, per aver-se
perdut lo «Llibre de duptes» y trobar-se lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstic, suspès del exercici de son carte real.
Lasb quals excomunicacions són assí cusidas y
signadas de número DXXXVIII.c
En aquest mateix dia, lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich
del General, constituhit personalment en lo
consistori de sas senyorias il·lustras. Ha fet relació, que avent-se conferit moltíssimas vegadas
ab tots los escrivans de manament per la magestat, Déu lo guarde, en lo present Principat, a fi y
a. a continuació embaixada transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1714.
b. al marge esquerre escrit las...número DXXXVIII sense ésser
situat la seva posició en el text.
c. a continuació excomunicació del magnífich Pau Corbera y
Palau ciutadà honrat de Barcelona, donat a Barcelona, 10
d’abril de 1704. A.C.A., Generalitat, Dietari, N-100, entre
els folis 848v i 849r.
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effecte de saber, ab ells si tindrian algunes procuras de contrafaccions a elles, y han respost
que no us trobaran de altres més dels que ja estavan entregats, que eren los del de las dafaccions del dret de cello y Capitania General.
Dimars, a XV de abril MDCCIIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias // 849r // il·lustras a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís en
lo present dietari un racado en escrits, que sas
senyorias il·lustres per medi del magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y
síndich del General, han enviat al magnífich de
la llotje del mar de la present ciutat, acerca negocis del port franch. Com de aquell és de vèurer, en lo qual és assí cusit y signat de número
DXXXIX.a Al qual és estat respost, que demà le
juntaria consell de vint, y lo que de ell resultaria
o partisiparian a sas senyorias il·lustras, conforma ne ha fet relació a sas senyorias il·lustras dit
síndich.
Dimecres, a XVI de abril MDCCIIII. En aquest
dia, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Cànser, donsell, racional del General, és baixat
en las casas del General per fer subhastar los
arrendaments. Y no si ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia a las 5 horas, de la orde se
han juntat en la present casa las personas de la
il·lustríssima conferència, absent lo noble doctor Bonaventura de la Nussa, canonge de Tarragona, per los mateixos fets que acostuma juntar-se.
En aquest mateix dia, entre vuyt y nou horas de
la nit, desprès de estar desgregada la il·lustre
// 849v // conferència, ha entrat la il·lustríssima
Novena de personas dels arrestaments, que asisteix en ella per part del il·lustríssim y fidelíssim
consistori, ahont trobant-se junt sas senyorias
il·lustras lo senyor deputat ecclesiàstich no intervenint per dita il·lustra Novena, los és estada
feta relació de la resolució presa en est dia per
dita conferència, acerca lo fet contengut en un
paper que per sas senyorias il·lustras fonch manat llegit a dita Novena, als 3 de mars pròximo
passat, y per esta, fonch participat a la il·lustríssima conferència, als XV del mateix, com és de
vèurer en lo present dietari en ditas jornadas. Y
poch après, dita il·lustríssima Novena, ab permís de sas senyorias il·lustríssimas, ha requirit a
mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y scrivà major del General, continuàs en lo present dietari, de com fins vuy dia present no se
avia tornat ajuntar la il·lustra conferència, le avia
tornat resposta alguna per part de las personas

a. a continuació recado transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1715.

anomenadas per la excel·lentissima ciutat, y
il·lustríssim y fidelíssim bras militar, fent en cas
que per sa part entrevenent en dita conferència,
a dita il·lustríssima Novena, en orde del sobredit fet. Y que lo que se li á tornat lo dia present,
per dita il·lustríssima Novena de paraula, se ha
comunicat a sas senyorias il·lustras.
Dijous, a XXVII de abril MDCCIIII. En aquest dia,
lo magnífich Pau Corbera // 850r // y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich general,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias il·lustres, ha fet relació, absent en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
militar, de com don Joan Descallar, llochtinent
de batlle general, li hauria entregat un paper
acerca lo que havia obrat la Batllia General, sobre la treta de la fusta del present Principat. La
qual han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís en lo present dietari, com de aquell és de vèurer, lo qual és assí
cusit y signat de número DXXXX.a

aquella per dita Novena. Com és de vèurer en lo
present dietari en dita jornada.
Dilluns, a XXI de abril MDCCIIII. En aquest die,
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cànser,
racional del General y present casa, de orde de
sas senyorias y per estar ocupats, és baxat en las
casas del General, per fer subastar los arrendaments. Y havent-se subastat aquells, no si ha
trobat dita alguna.
En aquest mateix die, sas senyorias il·lustres per
medi // 851r // del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, síndich del
General, iran enviat un recado al il·lustríssim senyor president del molt il·lustríssim capítol de la
catredal de la present ciutat. A effecte de què els
il·lustres senyors capitulars, acestescan en la present casa, lo die del gloriós cavaller y màrtir Sant
Jordi, patró del present Principat, per selebrar
los divinals officis de sa festivitat. Y ha enviat a
dir que vindrian ab molt gust.

la Novena de personas, que per part de sas senyorias il·lustres acisteixan en la il·lustríssima
conferència, acceptat los señors don Joseph de
Pinós y Magí Barrera, ciutedà honrat de Barcelona. Los quals no y han acistit, ab las quals personas és estat proposat y dit de paraula per lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar,
en veu de sos companys, que lo concistori se
conformava ab la relació de la resolució presa
per dita il·lustríssima conferència als XVI del corrent mes. La qual lo mateix die era estada de paraula comunicada a sas senyorias il·lustres, y de

Dimars, a XXII de abril MDCCIIII. En aquest die,
constituhits personalment en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustres, los
nobles y magnífichs doctors micers don Lluís de
València, Balthesar Prous, Jacintho Dou, ciutedà honrat de Barcelona, y Fortunat de Parrella, donsell, consulents, per sas senyorias il·lustres donats ab deliberació feta als VIIII de febrer
MDCCIIIIa del corrent any. Als magnífichs doctors micers Francisco de Gallart y Pastor, subrogat en assessor ordinari del General, y Joseph
Costa, subrogat en assessor, per impediment del
acte, tots dos ciutedans honrats de Barcelona,
per lo negoci del il·lustríssim y fidelíssim senyor
fra don Anton de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, diputat eclesiàstich; han fet relació, a sas senyorias il·lustres de paraula, de com acista de
que en lo discurs del temps que han durat las
juntas, després de haver disputada conferència y
estudiada la matèria, y estant ja per a resòldrerla, després de gustar de mèrits de la causa principal, segons la deliberació feta per sas senyorias
il·lustres, havent ohit las parts enb informes y
// 851v // al·legacions, en fet y en dret. Lo dit senyor abat Besalú, ha donat sas defenssas de cerca
de quatre-cents artigles, ab los quals ha opposat
moltas y differens exepcions, y particularment la
de nul·litat, axí de la provisió de suspensió, com
y també, dels demés procehiments fets en dit
procés creiminal. Opposant del deffecte de jurisdicció en los magnífichs il·lustres, devant dels
quals fou actuat, dit procés, y per ells provehida
dita suspenció, com y també, del notari. Per lo
qual fou actuat dit procés, ab motiu de ésser los

a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1715.

a. MDCCIIII interlineat.
b. en interlineat.

Divendres, a XVIII de abril MDCCIIII. En aquest
dia, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Cànser, racional del General y present casa, és
baxat al General a effecte de fer subastar los
arrendaments. Com en effecte se han subastat, y
no si ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
lo magistrat de la llotja del mar de la present
ciutat, per medi de dos deffenedors de dita llotja, ha participat a sas senyorias il·lustres, en resposta del recado en scrits que sas senyorias
il·lustres li enviaren lo die XV del corrent. Que
dit magistrat, per sa part, no faltaria en contribuhir, obrar y fer, tot lo que conduesca y tinga
mira al bon èxit de establir lo port franch en la
present ciutat. Los quals dos deffenedors són
estats tractats conforme se troba en lo present
dietari, en jornada de set de febrer MDCCIIII.
En aquest mateix die a las sinch horas de
//850v // la tarda, se han juntat en la present casa
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altre de las parts instants la dita causa criminal,
contra dit fra abat, y axí pretèndrer ésser los tres
sobredits, com altres dels indivíduos del Consell
de Cent, símul part instant jutges y actuari, respecte que perçò, han resolt que acista, que dit
artigle de que novament se ha opposat, és del tot
prejudicial a la declaració fahedora sobra la pretenció de la reintegració, conforme pretén lo dit
senyor abat, o de la continuació de aquella, segons pretent lo procurador fiscal, que ante òmnia Déu declarar-se, sobra dita pretesa nul·litat,
per aquell jutge a qui especte, y que ínterim se
sobresega en dita declaració.
Dimecres, a XXIII de abril MDCCIIII. En aquest
die del gloriós invicte cavaller y màrtir Sant Jordi, patró del present Principat, se selebrat la festivitat en la capella de la //852r // present casa, en
la forma acostumada a las deu horas del matí, se
han juntat sas senyorias il·lustres en lo aposento
dels magnífichs assessors y advocat fiscal, y consistorialment ab los verguers, devanta ab massas
altas, y acompañats de dits assessors y advocat
fiscal, y officials de la present casa. Han ohit lo
offici que se ha celebrat en dita capella, ab diaca
y subdiaca, per tres capitulars de la catredal de la
present ciutat, ab mestre de serimònias de la
Seu, ab la cantòria de dita catredal, y sas senyorias il·lustres diaca y subdiaca missa cantant,
mestre de cerimònias y demés, han citat acentats, com se trobarà en dietari, trienni MDCXCVIII, en lo mes de febrer MDCCI. Y altrament,
com se trobarà notat en lo llibre de mestre de serimònias, per lo diaca fonch donada la pau al
president del concistori de sas senyorias il·lustres, havent-se quedat lo mestre de serimònias
del concistori fora de dita capella, ab llicència de
sas senyorias il·lustres, per ésser la capella petita.
Dijous, a XXIIII de abril MDCCIIII. En aquest die,
se ha fet y selebrat, la funerària selebrada fer
desprès lob endemà de selebrar-se la festa del
gloriós, invicte cavaller y màrtir Sant Jordi, en la
capella petita de la present casa. Sas senyorias
il·lustres anant concistorialment, ab los verguers
devant,c ab massas altas,d y tots ab cotas negras,
y las mateixas gorras y demés del dia de ahir,
han acistit en dita capella, y han ohit en ella una
missa baxa de rèquiem.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustres, los magnífichs // 852v // doctors micers Francisco de Gallart y Pastor, subrogat en assessor ordinari del General y Joseph
a.
b.
c.
d.

Costa, subrogat en assessor, per umpediment
de altre per la causa de enquesta criminal, fulminada contra lo il·lustríssim y fidelíssim señor fra
don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú y deputat eclesiàstich. Instant lo procurador fiscal del General, a ocasió de aver-se trobat
en la casa de sa pròpia abitació, terras, mercaderies que·s pretenen haver caygut en commís.
Han fet relació a sas senyorias il·lustres, attès per
los consulents a ells per sas senyorias il·lustres
donats per dit negoci, ab la relació que feren de
paraula. Conforme és de vèurer, en lo present
dietari als XXII del present y corrent mes, que
perçò, a cerca dita pretesa nul·litat, oposada per
dit senyor abata és son ànimo no entrevenir en
ésser jutges de dita declaració, ans bé, que se escusen y volan fer aquella. Y que axís sien servits
sas senyorias il·lustres, donar la providència més
convenient sobra dalt assumpto confiant, que·s
donaran per servits de esta demonstració.
Divendres, a XXV de abril MDCCIIII. En aquest
dia, no obstant ser feriat, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas il·lustres,
per affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís en lo present dietari tres despaigsb en
forma de // 853r // Reals Cansellaria del present
Principat despedits, dat en Barcelona als X, XV y
XX del corrent, respective. Contenint quiscun
un real decret que sas senyorias il·lustres han rebut de part del excel·lentíssim fra llochtinent y
capità general del present Principat. Los quals
contenan las admisions de tres renúncias, de rodolins de las bolsas de deputats y officis del General. Com més llargament és de vèurer de
aquells, los quals són assí cusits y signats de número DXXXXI y DXXXXII y DXXXXIII.c
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís en lo present dietari una
súplica presentada a sas senyorias il·lustres, per
part del il·lustríssim y fidelíssim fra deputat ecclesiàstich, a cerca lo pretèndrer y tenir dret sa
senyorias il·lustres en la inciculació, lo proposició de subjectas per aquella de pròxim fahedora
a sa magestat, Déu lo guarde, no obstant sa suspensió. Com més llargament és de vèurer de
dita súplica, junt ab sa decretació, la qual és assí
cusida y signada de número DXXXXIIII.d

a. a continuació repetit abat.
b. a continuació ratllat reals.
c. a continuació renúncies transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1716-1717.
d. a continuació decretació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1717.

devant ab massas altas interlineat al marge esquerre.
a continuació repetit lo.
devant ab massas altas interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat y tots amb cotas.
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Dilluns, a XXVIII de abril MDCCIIII. En aquest
die, lo magnífich Joseph Nuri de Lana // 853v //
y de Cànser, donsell, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustres per
estar ocupats, se ha conferit en las casas del General, a effecte de fer subastar los arrendaments.
Y no si ha trobat dita alguna, no obstant se han
subastat aquells.
En aquest mateix die a las V horas de la tarda, se
han juntat en casa de la ciutat las personas de la
il·lustríssima conferència, y per los mateixos effectes que se acostuma a juntar-se.
Dimecres, a XXX de abril MDCCIIII. En aquest
die, no ha vingut ni acistit en concistori, lo
il·lustríssim y fidelíssim señor deputat militar.
En aquest mateix die, lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustresa per
estar ocupats, se és conferit en las casas del General, a effecte de fer subastar los arrendaments
dels drets de General, Bolla, de moneda y safrans. Y no obstant que se han subastat aquells,
y no si ha trobat dita alguna.
En aquest mateix die han ordenat sas // 854r //
senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís en lo present dietari dos papers estampats de excomunicacions publicadas,
a instància del magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona. Com a particular,
sobre haver-se perdut differents llibres y papers
del General. Com de dits papers és de vèurer,
los quals són assí cusits y signats de números
DXXXXV y DXXXXVI.b
En aquest mateix die, lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor real, junt ab mi, secretari y scrivà
major del General y magnífich racional del General y present casa, és baxat en las casas del General, y en lo aposiento ahont fa sa residència lo
receptor dels fraus, a effecte de continuar en inventari, los fraus apresos en lo present més. Y si
han trobat los infrascrits y següents:
Als XIX de abril, aprehenció feta en casa Joseph
Vehils, sastre en lo carrer de la Vadrieria:
Primo, de V catas grans fetas de telas indianas,
de diferents colors ab cotó dintra.
Ítem, set cosas molt petitas també fetas de ditas
telas, ab cotó dintre de diferents colors.
En aquest mateix dia, sas senyorias il·lustres ina. a continuació ratllat de orde de sas senyorias.
b. a continuació papers transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 17161718.
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segrit lo vot fet, que és troba en lo present dietari als X del present y corrent mes, y lo disposat
ab los capítols XXV y LIII del nou redrés, per
medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y sídinch del General.
Han enviat al excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general del present Principat, los memorials de las proposicions //854v // dels subjectas, que sas senyorias il·lustres fan a sa magnífich, Déu lo guarde, per las insiculacions dels
llochs vacants en las bolsas de deputats y ohidors, y officis del General de tot lo present
trienni. Còpia dels quals han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís en lo present dietari. Com de aquells y as de vèurer, que són assí
cusits y signats de números DXXXXVII y
DXXXXVIII.
Y desprès de haver posat en sa mà dits memorials, ha suplicat a sa excel·lència fos servit interposat los bons officis ab sa magestat, Déu lo
guarde, per a que sia servit de què tots los proposats, saverian que vingan quant antes, per lo
disposat ab lo dit vot fets per los nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del
General y present casa, y en los capítols cort sobredits. Que diuhen que és fasse una inseculació, y sa excel·lència és estat servit respòndrer,
que haria quanto podria.

Maig
Dijous, a I de maig MDCCIIII. En aquest die a las
sinch horas de la tarda, se han juntat en la present casa las personas de la il·lustríssima conferència, per los mateixos effectes que se acostuman juntar-se.
Divendres, a II de maig MDCCIIII. En aquest dia,
lo magnífich Joseph Nuri deb // 855r // Lana y
de Canser, racional del General y present casa,
de orde de sas senyorias il·lustríssimas per estar
ocupats és baxat en las casas del General a effecte de fer subastar los arrendaments dels drets de
General y bollas, de monedas y de çafrans; y havent-se subastat aquells no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari una
relació en scrits feta per los consulents per sas senyorias il·lustríssimas per est effecte aplicats, sobre lo fet del que podan y deuhen obrar sas senyorias il·lustríssimas acerca lo fet de una súplica
presentada per part del il·lustríssim y fidelíssim
a. a continuació dos memorials transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1718-1725.
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senyor deputat eclesiàstich, com de dita relació
en escrits és més llargament de vèurer la qual és
assí cusida y signada de número DXXXXIX y del
thenor següent. Segueix-se dita relació:
«Jesús,a Maria, Joseph cum beato Georgio. En lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y oïdors del General de Cathalunya als
advocats infraescrits ab la deliberació feta als 30
del mes de abril pròximpasat, ço és, què és lo
que poden y deuhen fer acerca lo contengut en
las suplicacions presentadas per lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor fra don Anton de Planella y
Cruïlles, abat del real monestir de Sant Pere de
Besalú, deputat eclesiàstich lo corrent trienni a
28 del mes de abril proppassat, com y també las
presentadas a 30 de dit mes per part del procurador fiscal del General dels //855v // síndichs de
la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y del noble il·lustre y fidelíssim bras militar, és a saber en
la presentada per part del il·lustríssim senyor
abat que sian nomenats y subrrogats en la deguda forma dos magnífichs doctors en drets de
tota satisfacció y no suspectes a las parts en assessors y un notari, perquè se puga passar a rèbrer los testimonis que té per ministrar dit molt
il·lustre senyor abat sobre los artigles presentats
per sa defensa en la causa criminal que contra
dit senyor aportan lo procurador fiscal del General y los sobredits síndichs que fan instància
de part formada ab motiu de senior confecti alguns de dits testimonis, y en las presentadas per
dits procurador fiscal y síndichs que quidquid
foret que tingués o pogués tenir lloch la pretesa
nominació de dits magnífichs assessors y notari
a effecte de passar a declarar sobre las nul·litats
oppossadas per dit senyor abat en los matexos
artigles de ditas sas defensas per lo pretès defecte de jurisdicció en los magnífichs assessors que
entrevingueren en la formació del procés offensional y pretès vici del actuat, per ésser los propdits assessors y notari altres del savi Concell de
Cent de la dita excel·lentíssima ciutat, emperò
que no poria tenir lloch la pretesa nominació de
assessors y notari per lo effecte de rèbrer dits
testimonis ni adhuch ab lo dit pretest y motiu
de què serian dits testimonis senior confecti a
vista que fonch lo article de dites preteses nul·litats prejudicial, de qualitat que forsosament se
auria de sobresèurer durant la pendència y discussió de aquell a tot // 856r // lo que concluhiria a mèrits de lo article principal de dita causa
criminal. Vistas ditas suplicacions e vistas las decretacions fetas ço és al peu de la suplicació del
dit senyor abat, asenyalant per la denominació
demanada lo dia y de dit mes y any y al peu de
a. l’original de la relació intercalat entre els folis 854v-855r
del trienni 1701-1704.
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les demés la feta als 30 de dits mes y any en què
se prorogà dita nominació faedora fins dia tant
que dit il·lustríssim y fidelíssim concistori agués
consultat lo faedor; vista la sobre referida deliberació y finalment vist tot lo que se havia de
vèurer. Attès que per dit senyor abat són estadas
obposadas entre altres las sobre referidas pretesas nul·litats de defectes de jurisdicció en dits
magnífichs acessors com y del pretès vici del actual en dit procés offensional per lo asert impediment del actuat per ésser uns y altres del dit
savi Consell de Cent; attès que dit article y la
discusió y declaració de ditas pretesas nolitats és
de tal manera perjudicial al curs de dita causa
criminal que forsosament si aquellas subsistissen
no sols seria nul·lo lo actitat fins assí, sinó també
la mateixa recepció que insta dit senyor abat per
no poder-i entrevenir los mateixos acessors y
notari pendent dit article de dita discusió, com
ni tampoch altres en lloch de aquells que per
considerar-se respecte de aquestos lo mateix incovenient en lo cas que fos declarat no pocehir
ditas nolitats, per quant la jurisdicció dels nous
acessors y habilitat y aptitut en lo notari respecte de dita intervenció en tot lo que toca y té
mira al curs // 856v // de la causa principal dependeix de la declaració fahedora sobre ditas
pretesas nul·litats per ésser cert que no poria subrogar-se en lloch dels primitius en lo referit cas
de declarar-se no procehir ditas pretesas nul·litats, lo que no pot sanar-se ab lo motiu de la
al·legada urgència dels testimonis que tanquam
senior confecti se pretenen ministrar per part de
dit senyor abat; majorment no avent-se fet
constar de las qualitats que de dret seria menester per a rèbrer los dits testimonis en la forma
que·s demana. Y encara que constàs de la dita
pretesa qualitat no poria esta facilitar dita recepció per originar-se dit impediment tant de la naturalesa del mateix negoci com del fet propri de
dit senyor abat en aver oposat de ditas pretesas
nul·litats. A més que poria també succehir alguna controvèrsia acerca de la recepció de dits testimonis, encara que de defensa com molt a menut esdevé en semblants casos particularment
en la formalitat de rèbrer aquells en lo cas que se
pretengués per dit procurador fiscal concórrer
la qualitat de coartata, pretenent dit senyor abat
lo contrari y que sobre tal incident se agués de
subseguir declaració verbo aut in scriptis, lo que
no se poria seguir-se sens intervenció y vot de
assessor de què poria seguir-se algun notable
prejudici al procurador fiscal. Per lo que los
doctors infrascrits són de // 857r // vot y parer
que pot y deu vostra senyoria fidelíssima instaurar dita prorogació, assenyalant de nou dia cert
per la nominació de dits assessors y notari a fi
sols de què dits magnífichs acessors y notari nomenadors coneguen y declaren y respective actuo modo quo de dare degant sobre la discusió de

las pretesas nul·litats per dit senyor abat oposadas, és a saber, aquellas que tingan la mira y respecte a la invaliditat del fins así actuat per defecte de jurisdicció y capacitat o incapacitat del
actuari sens poder entromètrer-se a la recepció
de testimonis per qualsevol motiu o pretext que
puga tenir respecte al punt y mèrits de la causa
principal, poden sols conèixer de tot lo que tinga respecte y sie de mèrits de la declaració y discussió de ditas (pretesas) nul·litats y així ó sentan. Salvo semper, etcètera. Barcelona, als II de
maig MDCCIIII. Don Luís de València, consulens.
Doctor Balthesar Prous. Doctor Jacintho Dou.
Doctor Fortunat de Parrella.»
Diumenge, a IIII de maig MDCCIIII. En aquest
die a las quatra horas de la tarda se ha juntat en
casa de la present excel·lentíssima ciutat las personas de la il·lustríssima conferència per
// 857v // los mateixos effectes acostumats, en la
qual no ha acistit de las personas anomenadas
per sas senyorias il·lustríssimas lo senyor doctor
y canonge Miquel Joan Bosch.
Dilluns, a V de maig MDCCIIII. En aquest die lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Canser, racional del General, de orde de sas senyorias
il·lustríssimas pera estar ocupats se és conferit en
las casas del General a effecte de fer subastar los
arrendaments y no s’i ha trobat dita alguna.
Dimars, a VI de maig MDCCIIII. En aquest dia a
las quatra horas de la tarda se han ajuntat en la
present casa las personas de la il·lustríssima conferència que acostuma ajuntar-se en casa la present excel·lentíssima ciutat y present casa, per
los mateixos fets tantas vegadas narrats, y en ella
no·y ha entrevingut de las personas ancomenadas per sas senyorias lo senyor doctor y canonge
Miquel Joan Bosch.
Dimecres, a VII de maig MDCCIIII. En aquest die
sas senyorias il·lustríssimas, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real concistoralment acompanyats dels noble y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General,
noble secretari y scrivà major, magnífich
// 857rbis// racional y altres officials del dit General y present casa, anant ab tres cotxes ab los
verguers encotxats devant ab massas y lo mestre
de serimònias a la portalera del cotxe de sas senyorias il·lustríssimas descubert, a effecte de fer
subastar los arrendaments dels drets de General,
bollas, dret de monedas y de çafrans. Y haventse subastat aquells y no havent-s’i trobat dita alguna sas senyorias il·lustríssimas han porrogat
per divendres primervinent.

Dijous, a VIII de maig MDCCIIII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda se han juntat en casa de la present excel·lentíssima ciutat las personas de la excel·lentíssima
conferència dels tres comuns juntada als XVII de
nohembre MDCCIII per los mateixos negocis allí
narrats, en la qual no ha entrevingut de las personas anomenadas per part de sas senyorias
il·lustríssimas lo senyor doctor y canonge Miquel Joan Bosch.
Divendres, a VIIII de maig MDCCIIII. En aquest
die sas senyorias il·lustríssimas, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real, concistorialment acompanyats dels noble y magnífichs
assessors ordinaris y advocat fiscal, noble secretari y scrivà major, magnífich racional y procurador fiscal y altres offi– // 857vbis// cials del General y present casa, anant ab tres cotxes ab los
verguers devant encontxats aportant las massas
y lo mestre de serimònias a la portalera squerra
del cotxe de sas senyorias fidelísimas descubert,
se han conferit en las casas del General de la present ciutat a effecte de fer subastar com se han
subastat los drets de General y bollas, de moneda y de çafrans. Y no havent-se trobat dita alguna han porrogat sas senyorias il·lustríssimas per
dimecres primervinent.
Dissapta, a X de maig MDCCIIII. En aquest die se
han juntat en la present casa a las V horas de la
tarda las personas de la il·lustríssima conferència
dels tres comuns juntada als XVII de nohembre
MDCCIII per los mateixos fets allí narrats en la
qual no han acistit de las personas anomenadas
de part de sas senyorias il·lustríssimas los senyors doctor y canonge Miquel Joan Bosch,
don Francisco de Miquel.
Dilluns, a XII de maig MDCCIIII. En aquest dia a
las sinch horas de la tarda // 858r // se han juntat
en casa de la present excel·lentíssima ciutat las
personas de la il·lustríssima conferència dels tres
comuns juntada als XVII de nohembre MDCCIII y
per los mateixos negocis allí narrats, en la qual
il·lustríssima conferència no han acistit de las
personas anomenadas per part de sas senyorias
il·lustríssimas los senyors doctor y canonge Miquel Joan Bosch y don Francisco de Miquel.
Dimars, a XIII de maig MDCCIIII. En aquest dia no
obstant ser festa de precepta se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias
il·lustríssimas per affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del

a. per estar ocupats, interlineat al marge esquerre.
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General cusís y continuàs en lo present dietari
una representació en escrits que sas senyorias
il·lustríssimas han deliberat enviar al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del
present principat, en virtut de consell de paraula
donat a sas senyorias il·lustríssimas per los nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat
fiscal del General y present casa, personalment
constituhits en lo concistori de sas senyorias
il·lustríssimas en força de la deliberació per sas
senyorias il·lustríssimas feta als dos de maig corrent sobre lo fet de la restitució del dret de la
nova ampra, com més llargament és de vèurer
de dita representació que és assí cusida y signada de número DL y del thenor següent. Segueix-se dita representació:
«Excel·lentíssima senyor. Lo concistori de deputats y ohidors de comptes // 858v // del General
de Cathalunya, havent vist lo paper o minuta
que de orde de vostra excel·lència entregà don
Joan Baptista Aloy dels caps que ha de contenir
lo acte y obligació que per a obtenir la restitució
y entrega dels drets de guerra o de la nova ampra, en conformitat del capítol XVII de las Corts
proppassadas deuria firmar y jurar lo concistori
després de repetir a vostra excel·lència las gràcias
del molt que en est particular y en tot se digna
afavorir-lo, diu a vostra excel·lència que essent
lo dit capítol 17 la norma ab què deu regular-se
lo concistori en la accepció de dit dret y firme
del acte de promesa que ha de precehir, ha reparat que en dita minuta se prevenen dos circunstàncias que apar no se conformarian ab lo
citat capítol a saber y una en quant a la promesa
que té respecte a la paga del ministre de capa y
espasa del Concell Supremo de Aragó, natural
de est principat, y lo altre en lo cas de diminució
del dit dret de guerra y de no abastar lo resultant
y producta de aquell a la satisfació dels sous del
excel·lentíssim senyor llochtinent general y del
dit ministre del Supremo de Aragó. Lo primer
reparo se origina de què en lo dit capítol 17 sols
se permet als deputats y ohidors obligar-se en
nom del offici y de la Generalitat a pagar lo sou y
ajuda de carta de costa ordinari del llochtinent
general y salari de la // 859r // plaza de capa y espasa del Supremo de Aragó natural de Cathalunya, sens restar a sa disposició la distribució del
relíquo ans bé devent convertir-lo en lluÿció
dels censals a què dit dret està obligat, fent-las
per estracció a la sort. Y si bé en dita minuta se
prevé y expresa limitadament las 1050 lliures
moneda barcelonesa o de ardits cada mes per dit
sou y ajuda de costa del excel·lentíssim senyor
llochtinent general, emperò en respecte del ministre de capa y espasa se excedeix ajustant al sou
a. l’original de la representació intercalat entre els folis
857vbis-858r del trienni 1701-1704.
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o salari de la plassa la extenció que conté la clàusula «con todo lo que han acostumbrado cobrar
por razón de ella del producto del referido drecho
sin diminución alguna», en què se porian
compèndrer cosas conciderables a més del sou o
salari com serian los gages inverts. Y que segons
las ocorrèncias se donan als demés ministres del
dit Supremo Consell ajuda de costa a las viudas
o hereters dels difunts per sa funerària y altres
semblants, la segona circunstància la dificulta lo
mateix capítol, per lo que en lo proemial y dispositiu apar limitar-se al resultant del dit dret de
guerra, dient allí: «encara que fos haver de pagar
del resultant de dits drets, lo sou», etcètera. Y en
lo dispositiu allí: «prometent estos ab aquella seguretat que serà del major agrado de vostra real
magestat pagar del resultant de dit dret los sobre
expressats, sou», etcètera. En atenció al referit
suplica a vostra excel·lència lo concistori sie de
son servey tenir a bé que dit acte y obligació se
firme segons dita minuta, millorant-se las dos
clàusulas sobre expressadas, manant que en
quant a la primera se desig– // 859v // ne y expressament se diga la quantitat que importa lo
salari que annualment se à de correspòndrer al
dit ministre del Supremo Consell de Aragó, axís
com se assenyala respecte del excel·lentíssim senyor llochtinent general; y que per lo que té respecte a la segona se consigna la obligació y promesa a pagar del resultant del dit dret y que sie
del gust de vostra excel·lència per universal consuelo de tot lo principat manar se exequute la
entrega de dit dret sens dilació en observansa del
citat capítol, com ho espera de la rectitut y reb
de vostra excel·lència y rebrà lo concistori y tot
lo principat a singular mersè.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y continuàs en lo
present dietari un vot fet per los noble y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y present casa, en forsa de consulta per sas
senyorias il·lustríssimas a ells feta ab deliberació
de X de maig corrent sobre lo fet de poder o no
concórrer Gerònim Montaner en lo offici de
batlle de la ciutat de Gerona, avent exercit lo
mateix offici per temps menos de un any conforme més llargament és de vèurer de dit vot, lo
qual junt ab diferents altres papers a ell annexos
és tot assí cusit y signat de número DLI y lo vot
del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Satisfenta los assessors y advocat fiscal del General abansb //860 // firmats al que vostra senyoa. l’original del vot intercalat entre els folis 859v-860r del
trienni 1701-1704.
b. a continuació deu papers, una declaració, una certificatòria i una súplica transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1725-1732.

ria fidelíssima los ha ordenat ab deliberació de X
del corrent, vista la dita deliberació, los reals
despaigs de Cansellaria y demés papers en aquella mencionats, vistas las constitució V, títol
«De personas prohibidas regir offici», constitució 1 y 2, títol «Que officis temporals no sien
continuats», constitució 7, títol «De officis de
jutges de taula», capítol 43, Corts 1702, y demés aplicables, y finalment vist tot lo demés se
havia de vèurer. Attès se suposa en fet que
Gerònim Montaner sortejà lo die XVII de janer
propassat per la terna de batlla de la ciutat de
Gerona, havent exercit lo mateix offici per
temps menos de un any del trienni immediat
antecedent; attès que si bé en la citada constitució 1, títol «Que officis temporals», que és lo
capítol 2, Corts 1303, se troba disposat que
ningú que age regit offici de jurisdicció triennal
no puga tenir ni administrar aquell en lo propsegüent trienni ni altre offici de jurisdicció dins
aquella mateixa vegueria o batllia, encara que
taula age tinguda y sie estat absolt per sentència,
emperò dita prohibició fonch limitada respecte
de aquells officials que per temps menos de un
any hauran regit algun offici de jurisdicció; attès
que en dit capítol 43 de las Corts últimament
selebradas si bé se fa menció de las ditas constitucions 1 y 2 del dit títol «Que officis temporals
no sien continuats», que són los capítols 2 de
1363 y capítol 7 de la Corts de 1413, excitant
se conservàs la prohibició en dits capítols expressada y que cessen los fraus se feyen a sa disposició per los medis en lo mateix //860v // capítol 43 explicats, no emperò fa menció alguna de
la limitació sobredita que·s troba continuada en
dita constitució 1 ni altrament ab ella encontra
lo proemial ni lo dispositiu del mencionat capítol, y axí bé no deroga tàcita ni expressa la limitació referida. Per ço són de sentir que vostra
senyoria y fiscal per resposta a la carta té rebuda
dels molt il·lustres senyors jurats y consell de la
ciutat de Gerona los participe à aparegut en
conformitat de la disposició de la dita constitució 1 lo dit Geroni Montaner, havent exercit en
lo trienni proppassat lo offici de batlle de dita
ciutat per temps menos de un any, té capacitat
per entrar en la terna de dit offici per lo present
trienni quidquid sit si poria entrar en lo exercici
en cas fos elegit antes de purgar taula per lo
temps exercí lo trienni immediat antecedent.
Barcelona, y maig 13 de 1704. De Gallart y Pastor, assessor subrrogatus. Romà, assessor subrrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis advocatus.»
Dimecres, a XIIII de maig MDCCIIII. En aquest
die lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Canser, racional del General y de la present casa, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas per estar
ocupats és baxat en las casas del General a effec447

te de fer subastar los arrendaments dels drets de
General y bollas, de // 861r // monedas y de çafrans, y avent-se subastat aquells no s’i ha trobat
dita alguna.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
un dupta format per lo credenser de la bolla de
la present ciutat junt ab la declaració de aquell
per sas senyorias il·lustríssimas ab intervenció
del doctor misser Francisco de Gallart y Pastor,
ciutedà honrat de Barcelona, altres dels assessors ordinaris del General y present casa feta
acerca del què deu obrar en bollar diferents robas ab sera de paller, com més llargament és de
vèurer de dit dupte y declaració sobra aquell
feta que tot és assí cusit y signat de número
DLII.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
una certificatòria autèntica feta per Pau de Rossés, notari públic de Tortosa, que han rebut sas
senyorias il·lustríssimas del jurament que ha
prestat Pau Duran y Bellín, donsell en dita ciutat domiciliat, per rahó de haver-se subrogat en
lo offici de receptor de la bolla de dita ciutat,
com més llargament és de vèurer de aquell la
qual és assí cusida y signada de número DLIII.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias fidelísimas lo
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat
de Barcelona y // 861v // síndich del General, ha
fet relació com en execució del que sas senyorias
il·lustríssimas li avian ordenat havia posat en mà
del excel·lentíssim llochtinent y capità general
del present principat còpia de la representació
sobre lo fet de la entrega del dret de la nova ampra, que·s troba en lo present dietari en jornada
del dia de ahir y que sa excel·lència ha respost ab
paraulas generals després de haver-se llegit
aquella.
En aquest mateix die se han juntat en la present
casa las personas de la il·lustríssima conferència
juntada per los comuns als XVII de nohembre
MDCCIII y per los mateixos effectes allí narrats,
en la qual il·lustríssima conferència no han entrevingut de las personas anomenadas per sas
senyorias il·lustríssimas, los senyors don Joseph
de Pinós, don Francisco de Miquel y lo doctor y
canonge Miquel Joan Bosch, canonge de Vich.
Divendres, a XVI de maig MDCCIIII. En aquest
die sas senyorias il·lustríssimas, acceptat lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar
qui // 862r // no ha entrevingut en lo present
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acte, anant ab tres cotxes ab lo mestre de serimònias a la portalera del cotxe de sas senyorias
y descubert y a la portalera esquerra los verguers
devant ab altre cotxe ab las massas y los nobles y
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal
del General, secretari y scrivà major y racional
del General y present casa y procurador fiscal ab
altre cotxe, se han conferit a las casas del General a effecte de fer subastar los arrendaments
dels drets de General y bollas, de monedas y de
çafrans. Y havent-se subastat aquells y no avents’i trobat dita alguna sas senyorias il·lustríssimas
han porrogat per dimecres primervinent per ser
dilluns primervinent feriat.
En aquest mateix die lo senyor don Pedro de
Torrelles y Semmanat, protector del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, havent comensat a
entrevenir en lo il·lustríssim tribunal de contrafaccions per altre dels jutges en dit nom de dit
il·lustríssim tribunal constituhit personalment
en aquell ha prestat lo acostumat jurament, llevant-ne acte lo magnífich Ramon Pallisser, doctor en drets y escrivà de manament per sa magestat, que Déu guarde, y jo don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del
General simul estipulants y insolidum clohents
en la forma següent:
«Die XVI maii MDCCIIII, Barchinonae. Illustrissimus dominus don Petrus de Torrellas // 862v // et
de Semmanat , protector admodum illustris et fidelissimi brachii militaris presentis Cathaloniae
principatus nominatus per suam regiam magestatem domini nostri regis et curiam generalem in
juditium contrafactionum jurat ad dominum
Deum et eius sancta quatuor Evangelia super
missale, quod illustrissimus dominus don Micahel
de Caldero, regens Regiam Cansellariam,apertum tenet de bene et lageliter se habendo secundum disposita in novi constitutione de observancia et re. ad eam concurrensiam. De quibus, et
cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Antonius
Baga, regius virgarius, et Jacobus Costa de familia nobilis Geronimi de Magarola, de concilio sue
regiae magestatis.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y continuàs en lo present dietari
una representació que per medi de son agent
han posat en mà de sa magestat, Déu lo guarde,
acerca las dos plasas que vaguen del Consell de
Santa Clara, del regne de Nàpols, y del magistrat extraordinari del estat de Milà, que en cas
que vaguen se han de provehir en subjectes naturals del present principat, conforme més clarament és de vèurer en dita representació, la
qual és así cusida y signada de número 554 y del
thenor següent. Segueix-se dit memorial:
448

«Losa deputados y ohidores de la Generalitat
// 863r // del principado de Cathaluña puesto a
los reales pies de vuestra magestad dicen que por
los grandes servicios que propusieron a vuestra
magestad en la constitución 27 de las últimas
Cortes celebrades en Barcelona en el anyo pasado
de 1702 y en particular el deverle a los catalanes
la tant selebre unión de aquel principado con la
Corona de Aragón, obra que hizo y continuado
las felisidades a Espanya, cuya gran fábrica siempre ha sido atendida de los reales assendientes de
vuestra magestad honrando a los naturales de
ditcho principado en los mejores puestos de la monarquía y plaças de Italia,Serdenya, Mallorca,
Menorca y Indias como más largamente consta de
ditcha constitución por cuyos motivos vuestra magestad fue servido ceder a los naturales de ditcho
principado dos plaças, una del Consejo de Santa
Clara del reyno de Nápoles y otra en el magistrado extraordinario al estado de Milán, como de
ditcho capítulo 27 de ditchas últimas Cortes plenamente consta. Y como por la falta de noticia
que de lo referido tienen el virrey y governador de
Italia en esta corte apenas vacan las plaças de
ditchos dos consejos quando aquellos proponen y
otros consulten sin atender a los indivíduos naturales de ditcho principado no a lo ordenado por
vuestra magestad en ditcha constitución para obviar ditcho inconveniente. Suplican a vuestra
magestad sea de su real agrado mandar a ditcho
virrey de Nápoles, governador de Milán y Supremo Consejo de Italia que en las primeras vacantes
de ditchos consejos, //863v // y propongan y consultan sujetos de la nación catalana hasta que con
todo effecto se haya executado lo dispuesto y concedido por vuestra magestad en ditcha constitución, lo que tendrán a particular mersed de la poderosa mano de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarde se han juntat en casa de la present excel·lentísima ciutat las personas de la il·lustra conferència dels tres comuns y per los mateixos effectes
ja narrats, en la qual il·lustra conferència no
à·cistit lo fra doctor canonge Miquel Joan
Bosch, altre de las personas de la il·lustra conferència anomenadas per part de sas senyorias fidelísimas.
Diumenge, a XVIII de maig MDCCIIII. En aquest
dia, no obstant ser festa, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas per a ffer graves de lo General.
En aquest mateix dia, absent lo senyor deputat
militar, se han juntat las sis personas de la il·lustríssima junta del port per lo disposat ab lo capía. l’original de la representació intercalat entre els folis 870v871r del trienni 1701-1704.

tol 71 de las Corts de MDCCII, acceptat los senyors don Pedro de Torrelles y Semmanat y lo
senyor don // 864r // Salvador Massanes de Ribera, ciutadà, qui no han entrevingut; y són las
mateixas personas que se ajuntaren a 27 de mars
proppassat y per lo mateix effecte allí narrat, y
han resolt ohit lo fins así sobredit fet obrat unànimes y conformes que sie com és al il·lustríssim
y fidelíssim senyor oïdor militar als il·lustríssims
senyor fra Joan Soler, abat de Sant Pau, a Joan
Lapeyra, cavaller, y Juan Llinàs, ciutadà honrat
de Barcelona, altres de ditas personas, la facultat
y poder de confarèncias tant ab la present excel·lentíssima ciutat sobre dit fet com y també
ab qualssevols personas a effecte de poder-se
conseguir lo fi se desitja sobre dit fet; y que si·ls
apareixerà alguna cosa digna de reparo la reportasen a dita il·lustríssima junta.

y ohidors de comptes y officials de la Generalitat no estigan subjectas a dit Tribunal segons lo
disposat en las generals constitucions y la jurisdicció de dits deputats en lo tocant a qualsevols
causas o negocis de la Generalitat, sie privative a
qualsevols altres jutges y en dita conformitat
no·s trobarà exemplar algun en què contra los
deputats y ohidors se aja procehit per medi del
judici de contrafaccions. Per ço notician a vostra excel·lència que passaran a obrar tot lo que
los sie lícit y permès de dret contra los que ajan
tingut interecència en dits procehiments, en
observansa de las generals constitucions, capítols y actes de cort y demés drets de la pàtria
// 865r // per no faltar a la primera obligació de
sos càrrechs, quedant sempre lo concistori ab lo
desitg de marèxer repetidas ocasions del major
agrado y servey de vostra excel·lència.»

En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y continuàs en lo present dietari
una embaxada en escrits que de vot y parer dels
nobles y magnífichs y nobles assessors ordinaris
y advocat fiscal del General de paraula donat,
sas senyorias il·lustríssimas han enviat al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present principat per medi dels il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats real y ohidor
militar, sobre lo fet de haver volgut intentar
Joan Cavaller obtenint lo offici de receptor de la
ciutat de Lleyda contrafacció contra sas senyorias il·lustríssimas com més llargament és de
vèurer de dita embaxada, la qual és assí cusida y
signada de número DLV; a la qual sa excel·lència ha respost de paraula que sent cosa de justícia no s’i podia entremètrer conforme ne han
fet relació a sas senyorias il·lustríssimas tornats
que són estats // 864v // en concistori. Segueixse dita embaxada:

Dilluns, a XIX de maig MDCCIIII. En aquest die,
no obstant ser feriat, se ha juntat lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas per negocis graves de la Generalitat.

«Excel·lentíssima senyor. Los diputats y ohidors
de comptes del General de Cathalunya posan en
la gran comprehenció de vostra excel·lència que
a instància de Joan Cavaller, obtenint per ínterim lo offici de receptor dels drets de la Generalitat de la ciutat de Lleyda y sa col·lecta, se’ls ha
notificat en virtut de provisió feta per lo noble
regent la Real Cansellaria com a president del
Tribunal de Contrafaccions, aver dit Cavaller
intentat contra de ells judici de contrafacció y
dels doctors missers Francisco de Gallart y Pastor y Joseph Costa, ciutedans honrats de Barcelona, assessors del General, ab motiu que haurian contrafet algunas disposicions municipals
per haver declarat que dit Cavaller fos suspès del
exercici del mencionat offici. Y com los diputats
a. l’original de l’ambaxada intercalat entre els folis 863v864r del trienni 1701-1704.
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En aquest mateix die a las nou horas de la matinada los senyors don Joseph de Pinós, don Felip Ferran, Joan Baptista Reverter, Onofre
Monsalvo, doctor misser Ramon Vilana Perlas y
Joan Llinàs, ciutedants honrats de Barcelona,
altres de las perçonas de la il·lustríssima conferència a ditas perçonas se han juntat en la present casa per tractar y discórrer sobre certs fets y
negocis perquè·s juntà dita il·lustríssima conferència.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas
Joseph Iglésias, corredor de coll públich y jurat
de la present ciutat y ministre del General, ha
fet relació de com en lo subast de las veneras de
or en la forma contenguda en la tabba que per
dit effecte hés estada entregada per los sis senyors concistorials que se han de extràurer per
lo trienni vinent, ha trobat qui offeria fer aquellas per preu de coranta dobles quiscuna. Y que
avent en virtut de orde de sas senyorias il·lustríssimas publicat en dit // 865v // subast, que qui·s
posaria en dita de fer las ditas sis veneras és a saber per trenta-dos dobles quiscuna, se li donarian deu dobles de axaus per una vegada tantsolament. Miquel Rigall, argenter, havie
acceptada la dita y que no obstant que després
havia publicat a mitjas ditas no havia trobat persona alguna que·l agués tret de dita.
En aquest mateix dia a las V horas de la tarda de
la tarda se han juntat en la present casa las personas de la il·lustríssima conferència de què se
ha fet menció vuy die present al matí y per los
mateixos effectes que acostuma.
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Dimars, a XX de maig MDCCIIII. En aquest dia a
las nou horas del matí se han juntat ena la present casa los senyors de la il·lustríssima conferència que·s juntaren lo die de ahir en la present casa al matí en virtut de la commissió a dits
senyors per dita il·lustríssima conferència feta y
per los mateixos effectes allí narrats.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas
Joseph Iglésias, corredor de coll públich y jurat
de la present ciutat y ministre del General, ha
fet relació a sas senyorias il·lustríssimas de com
en lo subast del preu fet de la encodernació dels
sinch-cents thomos de las generals constitucions havia comparegut persona qui hava offert
encondernar aquells per dos lliuras, sis sous
quiscú de dits thomos. Y que per no haver comparegut // 866r // persona qui age offert empèndrer fer las sis veneras de or per menos preu del
que féu relació lo die de ahir, que offerí Miquel
Rigalt, argenter de la present ciutat, no obstant
havia subastat també lo dit preu fet havia lliurat
aquell de orde de sas senyorias il·lustríssimas al
dit Miquel Rigalt, qui ha offert fer aquellas per
trenta-dos dobles cada una ab deu dobles de
axaus per una vegada tantsolament.
En aquest mateix die a las V horas de la tarda se
han juntat en casa de la present excel·lentíssima
ciutat la il·lustríssima conferència de personas
juntada lo die XVII de nohembre MDCCIII y per
los mateixos effectes narrats, en la qual no ha
entrevingut de las personas anomenadas per sas
senyorias il·lustríssimas lo doctor y canonge Miquel Joan Bosch.
Dimecres, a XXI de maig MDCCIIII. En aquest die
Joseph Nuri de Lana y de Cançer, donsell racional del General, de orde de sas senyorias il·lustríssimas és baxat en las casas del General a effecte de fer subastar los arrendaments dels drets
de General, bollas de Barcelona, foranas, de
monedas y de çafrans. Y no obstant de haver-se
subastat aquells no s’i ha trobat dita alguna.

Joseph Claver tots dos de la Real Audiència y de
la sala del nobles regent la Real Cansellaria qui
han acceptat aquell. Y no havent-lo volgut acceptar lo noble don Francisco de Vertamon de
dita Real Audiència y de la mateixa sala doctor,
dit síndich li ha llegit aquell dient-li que per escusar equivocació lo havia reduhit en scrits conforme ne ha fet relació dit síndich, lo qual recado és sobra fet del recors intentat en dita Real
Audiència en dita sala per lo noble don Anthon
de Cruÿlles de la quarela de número trenta en la
visita del trienni pròximpasat de MDCXCVIII com
a assessor subrogat que fou del General contra
ell fulminada, com més llargament és de vèurer
de dit recado en scrits que és assí cusit y signat
de número DLVI.
Dijous, a XXII de maig MDCCIIII. En aquest die
per ser lo die de la festivitat del Corpus Christi se
ha colgat ab domassos lo frontispici de la present casa al cantó de la plaza de Sant Jaume com
se acostuma per la professó del Corpus, que se
acostuma fer tots anys en dita diada y no se ha
fet dita professó per causa de pluja que·u ha impedit.
Divendres, a XXIII de maig MDCCIIII. En aquest
die lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Canser, rasional del General ya // 867r // present
casa, de orde de sas senyorias il·lustríssimas per
estar ocupats se és conferit en las casas del General a effecte de fer subastar los arrendaments
dels drets de General, bollas, de monedas y çafrans. Y no obstant que se han subastat aquells
no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest mateix die a las V horas de la tarda se
ha juntat en la present casa la il·lustríssima conferència de personas juntada als XVII de nohembre MDCCIII per los effectes y negocis narrats y
altrament.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas
Joseph Iglésias, corredor de coll, públich y jurat
de la present ciutat y ministre del General, ha
fet relació de com havent publicat en lo subast
de la encodernació dels sinch-cents thomos de
las generals constitucions en virtut del orde li
fou donat que qui·s posaria en dita de encodernar cada un de dits tomos per una lliura, dotse
sous, se li donarian sis dobles de axaus per una
vegada tantsolament, havia comparegut perçona qui havia acceptada la dita.

En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari un recado en
scrits que lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona, y síndich del General de orde de sas senyorias il·lustríssimas a ell
donat de vot y parer dels nobles y magnífichs assesors ordinaris y advocat fiscal del General de
paraula a sas senyorias il·lustríssimas // 866v //
donat, ha entregat als nobles don Anthon de
Vilaplana, don Bonaventura de Tristany y don

Dissapta, a XXIIII de maig MDCCIIII. En aquest
die lo magnífich doctor misser Ramon Pellisser

a. a continuació ratllat, die de ahir.

a. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1732.
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y Vidal, escrivà de manament, de part del noble
don Miquel de Calderó del consell de sa magestat y son regent la Real Cansellaria en lo present
principat, ha posat en las VI horas de la tarda en
mà y poder de mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, un
acte fet per dit de Calderó de cassassió y revocació com en ell se conté // 867v // lo die present
en poder de dit Pellisser, lo qual acte de orde de
sas senyorias il·lustríssimas és assí cusit y signat
de número DLVII.
Dilluns, a XXVI de maig MDCCIIII. En aquest die
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cançer,
donsell racional del General y present casa, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas per estar
ocupats és baxat en las casas del General a effecte de fer subastar los arrendaments dels drets de
General y bollas, de monedas y çafrans. Y no
obstant de haver-se subastat aquells no s’i ha
trobat dita alguna.

En aquest mateix die han ordenat sas senyoria
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari dos còpias de
unas cartas que sas senyorias il·lustríssimas han
rebut a las XII horas del migdie dels excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat
per medi del síndich, las quals havian rebudas
dels procuradors de la fidelíssima y exemplar
ciutat de Tortosa y de la ciutat de Tarragona, ab
las quals se avisa a la present excel·lentíssima
ciutat de què·s descobran en aquestos mars vaxells de armada enemiga, com més llargament
és de vèurer de ditas còpias de cartas a sa
excel·lència escritas, las quals són assí cusidas y
signadas de números DLX y DLXI.
868v

Dimars, a XXVII de maig MDCCIIII. En aquest die
no ha vingut ni acistit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor militar a ocasió
de haver pres una purga.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi Bernat Forés, notari públic
real col·legiat de Barcelona y ajudant tercer de
la scrivania major del General de Cathalunya,
cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias il·lustríssimas per part del noble don Anton de Cruÿlles, sobra fet de demanar còpia de la querela de número XXX contra
ell fulminada, junt ab unaa // 868r // relació en
scrits al peu de aquella feta per lo noble y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del
General y dos oblatas al peu de aquella, com
més llargament és de vèurer que tot és assí cusit
y signat de número DLVIII.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
una súplica presentada a sas senyorias il·lustríssimas per lo doctor en drets Ramon Pallisser, escrivà de manament, per sa magestat, Déu lo
guarde, junt ab un altre ab què casse, revoque y
anul·le tots los despaigs per rahó de la causa de
contrafacció que pretengué intentar-se contra
sas senyorias il·lustríssimas en lo il·lustríssim
Tribunal de Contrafaccions Joan Cavaller, com
més llargament és de vèurer de dita súplica y
acte que tot és assí cusit y signat de número
DLIX.
a. a continuació un acte de revocació, dues súpliques amb acte
de revocació i dues cartes transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 17321737.
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En aquest mateix die a las tres horas de la tarda
lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, de orde
de sas senyorias il·lustríssimas se ha conferit en
lo concistori dels excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, que després de haver
donat a sa excel·lència las gràcias de part de sas
senyorias il·lustríssimas de haver participat las
notícias que sa excel·lència de la armada enemiga per medi de las dos còpias de cartas havia manat posar est mateix die en mà de sas senyorias
il·lustríssimas, còpias de un bitllet havian rebut
del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general del present principat, contenint aquell
lo mateix assumpto de vèurer vexells de la armada enemiga.
En aquest mateix die a las V horas de la tarda los
senyors don Ramon de Codina y Ferreras y doctor misser Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà
honrat de Barcelona, de part de sas senyorias
il·lustríssimas han anat ab embaxada en lo concistori dels excel·lentíssims senyors consellers de
la present ciutat, contenint aquella de paraula
que sas senyorias il·lustríssimas se offerian en tot
com fos del servey de sa magestat, Déu lo guarde, y consuelo y alívio de la present excel·lentíssima ciutat en què·s podia esdevenir que la armada enemiga volgués intentar alguna operació
en estas costas o en esta ciutat,a //869r // que sas
senyorias il·lustríssimas esparavan y estimarian
que sa excel·lència los participàs las resolucions
pendria sobra dit fet. Ab què los és estat respost
que no duptant sa excel·lència de son bon zelb y
que a molt gust participaria a la ciutat a sas senyorias il·lustríssimas las resolucions se pendrian sobre est fet, com ne han fet relació a sas
senyorias il·lustríssimas tornats que són estats
de dita embaxada.

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1737.
b. a continuació ratllat, diumenge XX.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

En aquest mateix die a las VII horas de la tarda
los mateixos senyors don Ramon de Codina y
Ferreras y doctor misser Francisco de Gallart y
Pastor de orde de sas senyorias il·lustríssimas
han anat ab embaxada al il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, contenint aquella de paraula lo mateix y sobre lo mateix assumpto que la que lo
die present per los mateixos senyors és estada
aportada a la present excel·lentíssima ciutat. Y
los és estat respost que estimavan dit il·lustríssim bras la demonstració y que participarian a sa
senyoria il·lustríssima sas resolucions sobre dit
fet.
En aquest mateix die entre vuyt y nou horas de
la nit los senyors don Joan Bonaventura de
Gualbes y don Francisco Sayol de part del il·lustríssim y fidelíssim bras militar del present principat, han tingut còpia de una deliberació presa
per dit il·lustríssim y fidelíssim bras militar lo fet
de la armada enemiga, la qual còpia han ordenat
sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís en lo present dietari
com de aquell és de vèurer, la qual és assí cusida
y signada de número DLXII.
869v

Dimecres, a XXVII de maig MDCCIIII. En aquest
die lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional del General y present casa, de orde
de sas senyorias il·lustríssimas per estar ocupats
se ha conferit en las casas del General y bolla de
la present ciutat a effecte de fer subastar los
arrendaments dels drets de General, bollas, de
monedas y de çafrans. Y no obstant de haver-se
subastat a aquells no s’hi ha trobat dita alguna.
En aquest mateix die entre las onse y dotse horas del migdie los senyors don Francisco Nicolau de Santjoan y Joan Llinàs, ciutedà honrat de
Barcelona, de part de la present excel·lentíssima
ciutat han aportat una embaxada a sas senyorias
il·lustríssimas, entregant ab ella dos còpias, una
de una deliberació presa per lo excel·lentíssim
savi Consell de Cent de dita ciutat sobre lo fet
de la armada enemiga y altre de un bitllet que
dita excel·lentíssim ciutat ha rebut de part del
excel·lentíssim llochtinent y capità general del
present principat sobra lo mateix fet, las quals
còpias han ordenat sas senyorias a mi secretari y
scrivà major del General cusís en lo present dietari, com de aquellas és de vèurer que són assí
cusidas y signadas de número DLXIII.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari còpia de una
embaxada en scrits, que a las (dotse)a // 870r //
a. a continuació una deliberació, un bitllet i una ambaixada
transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1738.
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horas del mitgdie los il·lustríssims y fidelíssims
senyors deputat militar y ohidor real de part del
il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas, sens verguers ni acompanyament, han aportat al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general del present principat sobre fet de la armada enemiga que·s troba
en estos mars, com més llargament és de vèurer
de dita embaxada la qual és assí cusida y signada
de número DLXIIII.
En aquest mateix die a las nou horas del matí se
ha juntat en casa la present il·lustríssima conferència de personas dels tres comuns, com se
juntà lo die XVII de novembre MDCCIII y com
entre altres dels negocis per què alesores y després ensà moltas vegadas se era juntada era per
resels se tenia en aquella era de la armada enemiga, ha continuat ara ajuntar-se en virtut de
deliberacions presas per sas senyorias il·lustríssimas y demés comuns, per discórrer y aconsellar
lo fahedor sobra la urgència corrent per trobarse actualment en estos mars dita armada enemiga. Y dita il·lustríssima conferència ha entregat
un paper ab notas del que se havia discorregut
sobre dit fet se podria y deuria practicar.
En aquest mateix die a las quatre horas de la tarda se ha juntat en la present casa dita il·lustríssima conferència de personas, juntada lo die present al matí en casa la present excel·lentíssima
ciutat y per lo mateix effecte allí narrat, y se adverteix que en lo llibre de Deliberacions se troba lo // 870v // que ha aconsellat alguna dependència.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una certificatòria de obras fetas en la casa del General de la
ciutat de Tarragona feta per Ignasi Gelambí,
notari públich de dita ciutat, als XXVI del mes
corrent com de aquella és de vèurer la qual és
assí cusida y signada de número DLXV.
En aquest mateix (die) entre vuyt y nou horas
de la nit los senyors don Miquel de Lentorn y
de Pinós y lo doctor misser Ramon Vilana Perlas, ciutedà honrat de Barcelona, de part del
il·lustríssim y fidelíssim bras militar han vingut
ab embaxada y ab ella han posat en mà de sas senyorias il·lustríssimas en escrits una deliberació
presa per dit il·lustríssim y fidelíssim bras militar
sobra lo fet de donar providència als recels se té
de la armada enemiga, la qual deliberació han
ordenat sas senyorias a mi secretari y scrivà major del (General) cusís en lo present dietari, com
de aquella és de vèurer la qual és assí cusida y
signada de número DLXVI.

En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari còpia de una
deliberació del excel·lentíssim savi Consell de
Cent de la present excel·lentíssima ciutat, que
sas senyorias il·lustríssimas han rebut de part de
dita excel·lentíssima ciutat per medi de embaxada aportada per los senyors don Bernat Gaver y
Fluvià y lo doctor misser Salvador Móra y Bosser, ciutedà honrat de Barcelona, a las onsea
// 871r // horas de la nit sobre fet de la armada
enemiga, com de aquella és de vèurer la qual és
assí cusida y signada de número DLXVII.
En aquest mateix die entre las onse y dotse horas de la nit los senyors don Francisco Miquel y
Descatllar y lo doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, de part de sas senyorias il·lustríssimas han anat ab embaxada al
il·lustríssim y fidelíssim bras militar del present
principat, aportant ab ella a dit il·lustríssim y fidelíssim bras còpia de la deliberació presa per
sas senyorias il·lustríssimas sobre fet de la il·lustríssima conferència de perçonas anomenadas
per los tres comuns lo die present, sobra lo
que·s poria obrar en donar las providèncias convenients als resels que·s té de la armada enemiga.
En aquest mateix die a las dotse horas de la nit o
vols de una los dits senyors don Francisco Miquel y doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat
de Barcelona, de part de sas senyorias il·lustríssimas han anat ab embaxada al concistori dels excel·lentíssims senyors consellers de la present
ciutat, aportant a sa excel·lència còpia de la mateixa deliberació sobre lo dit fet de la armada
enemiga que per los mateixos senyors poch antes és estada aportada al il·lustríssim y fidelíssim
bras militar.
Dijous, a XXIX de maig MDCCIIII. En aquest die,
no obstant ser feriat, se ha juntat lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori de sas // 871v // senyorias
il·lustríssimas per affers y negocis graves tocants
a la Generalitat. Axí mateix se nota que la il·lustríssima conferència que·s juntà en la present
casa lo die de ahir a las quatra horas de la tarda
no se és disgregada fins a la una hora de la nit
del present die.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una súplica
presentada a sas senyorias il·lustríssimas per part
dels senyors compiladors de las generals constitucions, junt ab un paper de què conté la geneaa. a continuació una certificatòria i dues deliberacions transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 1739-1740.
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logia dels senyors reys de las Espanyas que no·s
troba en la impressió an tingut de las generals
constitucions, perquè sas senyorias il·lustríssimas disposen de fer-la continuar en la nova impressió de ditas generals constitucions, com
més llargament és de vèurer de dita súplica y paper que tot és assí cusit y signat de número
DLXVIII.
En aquest mateix die a las set horas del matí se
ha juntat en casa de la present excel·lentíssima
ciutat la il·lustríssima conferència de personas
anomenadas y convocadas per los tres comuns
que a la una hora de la nit del present die se és
disgregada de la present casa, y per los mateixos
effectes de la armada enemiga que·s juntà lo die
de ahir a las quatra horas de la tarda en la present casa.
En aquest mateix dia als dos quarts de las XII
horas de la matinada estant junta dita il·lustríssima conferència en ca(sa)a // 872r // de la present
excel·lentíssima ciutat, en exequució de la deliberació presa lo die de ahir sis perçonas de dita
il·lustríssima conferència, ço és, dos personas de
las anomenadas per cada hu de dits tres comuns
qui són de las personas anomenadas per sas senyorias il·lustríssimas per dita il·lustríssima conferència los senyors don Pere Desbach y de Cartallà, marquès de Cartallà, y Magí Barrera,
ciutedà honrat de Barcelona, de las anomenadas
per part de dita excel·lentíssima ciutat per dita
il·lustríssima conferència, los senyors don Felip
Ferran y de sa Sirera y Joan Llinàs, ciutedà honrat de Barcelona, y de las anomenadas per dit
il·lustríssim y fidelíssim bras militar per
compèndrer dita il·lustríssima conferència los
senyors Joseph de Bru y Banyuls, donsell, y lo
doctor misser Vilana Perlas, ciutedà honrat de
Barcelona, de part de dits tres comuns, ésb a saber per part de la excel·lentíssima ciutat y il·lustríssim y fidelíssim bras militar fent un cos y de
part de la Deputació, han aportat una embaxada
al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present principat en escrits sobre fet de
la armada enemiga que·s troba devant de esta
ciutat, posant axí mateix en mà de sa excel·lència tres còpias de tres diferents medis que dita
il·lustríssima conferència ha aconsellat a cada hu
de dits tres comuns del que poria obrar en la
present urgència, a fi que també dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general concorre
en elegir aquells medis que aparexaran més effectius y practicables. Y sa excel·lència ha respost sobra dit fet com llargament se troba desa. a continuació una súplica i un paper transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1740-1742.
b. és a saber... de la Deputació, interlineat al marge esquerre.
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crit y continuat en un paper que junt ab còpia
de dita embaxada han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi // 872v // secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari, com més llargament és de vèurer en
dita embaxada y resposta que tot és assí cusit y
signat de número DLXIX y DLXIX y del thenor
següent. Segueix-se dita embaxada y resposta:
«Excel·lentíssima senyor. Havent-se servit participar vostra excel·lència al concistori de deputats y ohidors de comptes a la ciutat y bras militar del present principat en lo die 27 del
corrent, que segons los avisos de las ciutats de
Tortosa y Tarragona y vilas de Vilanova de Cubellas y Sitges, la armada marítima enemiga se
hanava acercant a la vista de esta capital, resolgueran dits tres comuns posar-se a la obediència
de vostra excel·lència fent la deguda estimació
del que vostra excel·lència és servit prevenir, offerint emplear sas forças y medis al real servey y
al mateix temps comètrer als indivíduos que
componan la conferència de dits tres comuns
que en virtut de la notícia que fou servit en lo
mes de setembre del 1703 per medi de un bitllet donà lo excel·lentíssim senyor comta de Palma alasoras lo rey y capità general a dits tres comuns, contenint que una esquadra de vaxells
inglesos y olandesos havian passat lo estret dicorrian y placticavan las diligèncias y providèncias
que podian conduhir al servey de sa magestat,
Déu lo guarde, a la defensa de esta ciutat y principat quietut y benefici públich, aconsellassen lo
que en la present occurrència podia y devian
executar. Y havent aconsellat a qui de dits comuns respectivament lo que se expressa en los
tres papers, // 873r // còpia dels quals se posà en
mà de vostra excel·lència a fi que se elegissen
aquells aparaguessen més effectius y practicables en vista de la gran confiansa que sa magestat fou servit fer d’esta notícia, al temps que se
dignà tràurer de aquest principat la major part
de las tropas de cavallaria y infantaria, afiançant
la seguretat de aquell ab lo amor y zel de sos
mateixos naturals, com fou servit expressar-ho
en sas reals cartas de 8 de desembre de 1703 posant dits tres comuns per medi de la present embaxada ha suplicar a vostra excel·lència que, informat de son contengut, sia servit manifestar
los quals si aparexaran més proporcionats segons la positura y urgència present, per a què ab
la aprobació de vostra excel·lència pugan ab la
major puntualitat executar-se. Y axí mateix,
conciderant que lo medi més prompte y efectiu
per la defensa y quietud pública de la present
ciutat apar és la de la formació de la coronela capitanejada dels indivíduos del bras militar y que
a. l’original de l’ambaixada intercalat entre els folis 872v873r del trienni 1701-1704.
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sia vostra excel·lència servit permètrer que des
de luego se forme dita coronela, que·s compon
dels gremis dels col·legis y confrarias de la present ciutat, a fi de emplear-la en los puestos que
aparega a vostra excel·lència més convenient,
assegurant a vostra excel·lència que los naturals
aplicaran ab son experimentat zel en lo que més
facilite la defensa de esta ciutat y conduesca al
major servey de sa magestat y conservació d’esta
capital en lo real domini. Y per quant la dependència que occorra és de la gravedat que la
gran comprehenció de vostra excel·lència no olvida, que sie del servey // 873v // de vostra excel·lència tenir a bé de donar reposta en scrits a
la present embaxada y a la que en avant se posaran a la notícia de vostra excel·lència, per a què
avivados de la gran explicació de vostra
excel·lència pugan ab tot acert pèndrer aquellas
resolucions més conformes al servey de las dos
magestats divina y umana y pròprias del zel que
en dits tres comuns resideix en desempenyo de
sas obligacions.»
«Aa la qual embaxada explicada en veu y donada
en escrits se ha servit respòndrer sa excel·lència
estimant lo zel, exprecions y fidelitat dels tres
excel·lentíssims comuns, que may havia pogut
dubtar de ella y que mirarian ab gran gust los
medis que se contenian en dits papers, y se valdria dels proposats com de qualsevols altres que
apareguessen convenients ab la certesa de què si
alguns no abraçavan en dits excel·lentíssims comuns, seria per impossibilitat no per dificultarlo, pues té la experiència de sa proprenció a
quant sia del major servey de las dos magestats
divina y umana, bé públich y conservació de est
principat y ciutat, y que quant al medi de formar la coronela no era manester de tenir-se en
fer reflecció alguna sinó encarregar a la
excel·lentíssima ciutat est migdie un paper, splicant-le·y que sols ho avia diletat per la ocasió
que aparagués podia importar com en la present, y que avent-i armas en las ataraçanas franquejaria las que serian manester, decomanant
de nou als tres excel·lentíssims comuns axí en
lo comú com als particulars que·ls componen
la continua-b // 874r // ció de sa aplicació a la
quietut pública y demés que puga importar y
que dónia part a sa magestat, Déu lo guarde, de
la fineza y aplicació que prossegueixen en son
real servey. Y al mateix ha donat la notícia als
embaxadors per a què en nom, participant-se a
sos respective comuns de ésser arribada al port
de la present ciutat una faluga enviada per lo
príncep d’Armestat ab un despaig o passaport,
a. l’original de la resposta intercalat entre els folis 872v-873r
del trienni 1701-1704.
b. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1742.

còpia del qual remetrà als excel·lentíssims comuns junt ab la resposta que ha dit fa, havent
volgut que antes de firmar-se la vessen dits embaxadors per ser personas enviadas de dits comuns, continuant ab esta demonstració lo aprècio que fa y ha expressat tenir del obrat de dits
comuns, que com participà còpia dels referits
papers no se expresse lo que contenen.»
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una súplica
presentada a sas senyorias il·lustríssimas per part
del il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich ab sa decretació, a la qual demana una
abstracta com més llargament és de vèurer de
dita súplica, la qual és assí cusida y signada de
número DLXX.
En aquest mateix die la il·lustríssima Novena de
personas anomenadas per sas senyorias il·lustríssimas per sa part per la il·lustríssima conferència
dels tres comuns sas senyorias il·lustríssimas, los
han proposat un paper a effecte de què·l proposassen a dita il·lustríssima conferència esta tarda,
quant estaria juntada dita il·lustríssima conferència a effecte de què aconsellàs també sobre
dit paper sas senyorias il·lustríssimas lo fahedor
e o hi donàs son sentir, lo qual // 874v // paper
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari, com de aquell és de vèurer lo qual
és assí cusit y signat de número DLXXI.
En aquest mateix die a las tres horas de la tarda
se ha juntat en la present casa la il·lustríssima
conferència dels tres comuns que fou juntada lo
die present al matí en casa la present excel·lentíssima ciutat, per los mateixos effectes de discórrer y aconsellar a dits tres comuns lo fahedor en
lo present frangent de trobar-se la armada enemiga devant de la present ciutat, y se nota que si
lo die present ha aconsellat cosa particular la
il·lustríssima conferència és lo que està notat
vuy en lo llibre de Deliberacions.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari dos còpias de
deliberacions presentades en la junta de la Vinti-quatrena de guerra de la present excel·lentíssima ciutat de la armada enemiga devant de ella,
las quals còpias han rebut sas senyorias il·lustríssimas ab embaxada de part de dita excel·lentíssima ciutat per medi dels senyors don Pau Ignasi
Dalmases y Ros y Magí Barrera, ciutedà honrat
de Barcelona, com més llargament és de vèurer
de ditas còpias de deliberacions que són assí cusidas y signadas de números DLXXII y DLXXIII.
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En aquest mateix die, no havent-se fet la professó del Corpus Christi en loa // 875r // die y en la
forma se acostuma ni altre die de la Octava, per
ocasió de algun debat entre la present excel·lentíssima ciutat y lo molt il·lustre Capítol de canonges de la catredal de la present ciutat, se ha
fet dita profesó per los clàustros de dita catredal
en la qual no li an acistit los excel·lentíssims senyors consellers a ocasió del frangent de trobarse la armada enemiga devant de la present ciutat.
En aquest mateix die a las nou horas de la nit los
senyors Joseph Nuri de Lana y de Cancer, donsell, y Diego Martines y de Folcràs, ciutedà
honrat de Barcelona, de part de sas senyorias
il·lustríssimas han anat ab embaxada als il·lustríssims senyors consellers de la present ciutat y
han posat en mà de sa excel·lència còpia de la
deliberació presa per sas senyorias il·lustríssimas
lo die present sobre fet de la armada enemiga.
Divendres, a XXX de maig MDCCIIII. En aquest
die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor real
junt ab mi secretari y scrivà major y magnífich
racional del General és baixat en las cases del
General y en lo aposiento a hont fa residència lo
receptor dels fraus, a effecte de continuar en inventari de los fraus apresos en lo present mes y
s’i han trobat los infrascrits y següents: primo a
V, aprehensió feta a Antoni Vassallas, de nació
francès, trobat en lo carrer Ampla, de dos pessas
cap y cua tela de Trué. Ítem dit die aprehenció
feta en Mataró en una botiga de pascadors de
una caixa // 875v // cartas del final contenint en
ella LVI dotsenas.
En aquest mateix die en exequució del deliberat
lo die de ahir per sas senyorias il·lustríssimas
acerca de est fet, se han comensat a celebrar
missas en la capella petita de la present casa per
lo novenari que sas senyorias il·lustríssimas han
deliberat fer, pregant a la divina magestat no·s
vulla acistir en la urgència corrent y no se’n farà
altra nota.
En aquest mateix die lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Canser, donsell, racional del General y present casa és baxat en las cases del General de orde de sas senyorias il·lustríssimas per
estar ocupats, a effecte de fer subastar los arrendaments dels drets de General, bollas, de monedas y çafrans, y no obstant que se han subastat
aquells no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest die a las deu horas del matí los senyors Joseph Nuri de Lana y de Cancer, dona. a continuació un paper i dos deliberacions transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1742-1744.
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sell, y Diego Martines y de Folcràs, ciutedà
honrat de Barcelona, de part de sas senyorias
il·lustríssimas han anat ab embaxada al il·lustríssim y fidelíssim bras militar dexant-li còpia de
una deliberació presa per sas senyorias il·lustríssimas lo die de ahir sobre fet de armada enemiga.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y continuàs en lo present dietari
// 876r // una representació feta a sa magestat,
Déu lo guarde, per medi de extreordinari de
anada y tornada pagant la Diputació, de consell
de la il·lustríssima conferència per ella formada
sobre lo fet de la urgència en què·s troba la present excel·lentíssima ciutat y tot lo present principat per ocasió de trobar-se devant de esta ciutat una armada enemiga, com més llargament és
de vèurer de dita representació la qual és assí cusida y signada de número DLXXIIII.
«Señor.a En papel de 27 del corriente mes de mayo
participó a los tres comunes de la Deputación, ciudad de Barcelona y brasso militar el lugarteniente de vuestra magestad en el principado las noticias con que se hallava de descubrirse de sus costas
una esquadra o armada marítima enemiga de
ingleses y olandeses, aunque con la expreción de
que le acistían motivos para jusgar, seguintse en
drechura su rumbo a levante, quando el día siguiente se avistó a la ciudad de Barcelona y por la
tarde empessó a dar fondo en sus sercanías en cuyo
intermedio de tiempo por lo diletado y desabrigado de la costa se introdugeron algunos pliegos con
nombre del príncipe Darmestad sin poderse averiguar los arcaduzes. Y porque llegaron originalmente pusieron en manos del lugarteniente de
vuestra magestad con toda promptitud los presidentes de los comunes en cumplimiento de su obligación e innata fidelidad sin dejar ver a nadie su
contenido. // 876v // En tales circunstancias después de haverse offrecido los refferidos tres comunes
nuevamente a la disposición del lugarteniente de
vuestra magestad en su real servicio y concervación de este principado y ciudad, en el devido y
amable dominio de vuestra magestad, han velado
incesantemente en discurrir, premeditar y pragticar quantos medios y expedientes se puedan encontrar formando al presente la ciudad de Barcelona
una coronelia muy numerosa de sus gremios, capitaneada y governada de la noblesa para la mayor
defensa con varias más disposiciones de esquadras
y quadrillas para la quietud pública como prevenir los acosos e incidentes que en el de un bombardeo puedan succeder, sin cessar la Diputación
como todos los naturales de quanto pueda condua. l’original de la representació intercalat entre els folis 875v876r del trienni 1701-1704.
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sir a los mesmos fines. Pero hallándose el principado con tan pocas tropas regladas con varios puestos
amenassados en capital de Barcelona con las fortificaciones exteriores desechas, la brecha del último
sitio sin cerrar y avierta, desprovehida de municiones y pretechos de guerra todo lo que afflije
inexplicablemente al amor y fidelidad de estos
vassallos, majormente encontrándose en los estrechos términos de no hallarse con caudales de poderlos suplir por si. Y si bien contribuiran con vidas, assiendas y quanto puedan a lo que condusca
al mayor servicio de vuestra magestad, por este y
por el inviolable amor que entrenyablamente le
professan se ponen humilmente a los reales
//877r // pies de vuestra magestad supplicando las
más effectivas y promptas disposiciones y promptas
disposiciones y socorros que provengan y resguarden las invaciones que se amanessen, como lo esperan del paternal amor que veneran en la cathólica y real persona de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia entre las dotse y una hora
passat mig(dia) lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present principat ha
manat participar com se ha partisipat a sas senyorias il·lustríssimas, com la armada enemiga
havia desembarcat cosa de dos mil hòmens en
las sercanias desta ciutat y que anava continuant
en son desembarch.
En aquest mateix dia se ha juntat la il·lustríssima
conferència de personas anomenadas per los
tres comuns ço és al matí en casa la present excel·lentíssima ciutat a las vuyt horas y a las dos
horas de la tarde en la present casa per los mateixos fets de la armada enemiga, y se nota que
lo que aje aconsellat se trobarà en lo llibre de las
Deliberacions avuy.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari còpia de una
embayxada feta per la present excel·lentíssima
ciutat al excel·lentíssim senyor llochtinent general del present principat sobre fet de la armada
enemiga, la qual los ha partisipat ditas excel·lentíssima ciutat per medi de son síndich a las tres
horas de la tarde, com més llargament és de
vèurer de dita embayxada que // 877v // és así
cusida y signada de número DLXXV.
En aquest mateix dia han donat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y escrivà major del
General y present casa cusís y continuàs en lo
present dietari còpia de una embayxada feta per
sas senyorias il·lustríssimas al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present
principat, que a las set horas de la tarde per
medi dels il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat real y oïdor militar acerca la urgència co-

rrent de la armada enemiga han aportat a sa excel·lència; qui ha respost que feye particular stimació de la finesa que obrave lo consistori en
esta ocurrència de què de part de sa magestat,
Déu lo guarde, dava particulars gràcias del zel
ab què se senyalava en esta ocasió, y per lo que
encarregava sumament ere lo de les cartes sirculars per lo que judicava avia de convenir molt,
com més llargament és de vèurer de dita embayxada, la qual és así cusida y signada de número
DLXXVI. Segueix-se dita embaxada:
«Excel·lentíssima senyor. Lo concistori de deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya precisat de sas atencions y de la incontrastable llealtat diu que vostra excel·lència se ha
servit avuy, entre las dotse y la una passat mitgdia, partisipar-li com la ar-b // 878r // mada enemiga que·s troba devant d’esta ciutat avia en sas
cercanies, a la part de llevant, cerca lo riu de
Besòs desembarcat uns dos mil hòmens, y que
continuavan ab la mateixa diligència. Y avent lo
consistori des de aquella hora a la present sabut
que se ha numerosament aumentat dit desembarch y que encara se continua, encaminan-se
las tropas a ocupar los camins reals des de la part
de Sant Martí, Sant Andreu de Polomar y demés paratjes vehins, probablement reselant que
en vista del estat en què·s troban las fortificacions exteriors d’esta ciutat, oberta la bretcha
en la cortina de la muralla, entre los baluarts de
Sant Pere y Portal Nou, podent arrimar-se a
ocupar aquell paratge sens contradicció ni oposisió; y que esta diligència pot executar-la esta
mateixa nit se posà en lo sentiment que li causa
tant impensat accident al emparo de vostra excel·lència, del qual y de sa imponderable justificació confie se dignarà vostra excel·lència dar las
més eficaces providèncias per a acudir a la defensa d’esta capital y principat qui offereix servirà sa magestat, Déu lo guarde, per dit fi no
sols ab tot lo que ja ha representat per vostra excel·lència sinó encara de nou ab un tèrcio de infanteria, per a què réstia esta ciutat y principat
en lo suau domini de sa magestat, suplicant a
vostra excel·lència se dígnie participar-li en escrits acerca del que // 878v // he offert, lo que
gusta vostra excel·lència pose en execusió lo
consistori per consuelo universal del principat y
d’esta ciutat que ó rebrà a singular mersè de la
grandesa de vostra excel·lència.»
També se ha servit sa excel·lència respòndrer a
demés del dalt referit ac la dita embaxada que és
a. l’original de l’ambaxada intercalat entre els folis 877v878r del trienni 1701-1704.
b. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1744-1745.
c. a la dita... ell respost, interlineat al marge esquerre.
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de què seria molt convenient al real servey lo
per ell respost, y que si bé feya lo degut aprècio
de la offerta del tèrcio, emperò com se persuadia que no podria ser tant prompte com la coronela segons los moviments faria lo enemich y altrament de mà tornaria resposta sobra est
assumpto.
En aquest mateix die los excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat de Barcelona, per medi de son subsíndich, han enviat a sas
senyorias il·lustríssimas còpia de la resposta ha
fet lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general del present principat a una embaxada
que dita excel·lentíssima ciutat li ha feta lo die
present, sobra lo fet de la armada enemiga se
troba devant la present ciutat y son desembarch.
En aquest mateix die dit subsíndich, de part de
dita excel·lentíssima ciutat, ha aportat altra còpia de la resposta ha fet lo senyor governador de
la plaza a un recado que dita excel·lentíssima
ciutat li ha fet sobre lo mateix assumpto.
Dissapta, a XXXI de maig MDCCIIII. En aquest
die a las dotse horas tocadas dea //879r // la nit y
cerca de la una los excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat per medi de son síndich han enviat a sas senyorias il·lustríssimas còpia de una deliberació presa per la
excel·lentíssima junta de Vint-i-quatrena de
guerra de dita ciutat, sobre lo mateix assumpto
de la defensa de esta ciutat de la armada enemiga, la qual còpia de deliberació han ordenat sas
senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís en lo present dietari
com de aquella és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número DLXXVII.
En aquest mateix die, trobant-se en la present
casa junta la il·lustríssima conferència de personas elegidas per los tres comuns, la qual ha estat
junta de molt antes de las dotse horas de la nit
fins entre quatre y sinch horas de la matinada
del die present, havent sas senyorias il·lustríssimas rebuts dos bitllets del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general junt ab una
carta del excel·lentíssim príncep d’Armestad y
dos còpias de bitllets escrits per dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general a la present excel·lentíssima ciutat, tot sobre lo assumpto de preparacions per resguart de la
armada enemiga. Y havent aconsellat la il·lustríssima conferència se respongués a dit
excel·lentíssim príncep d’Armestad per los tres
comuns conforme una minuta per ella formada,
a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1745.
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que en quanto estubiere de su parte se aplicará
con el mayor desuelo a que se logra el consuelo de
que nececita este principado. Y entre tanto doy a
vuestra senyoría muy particulares grasies por la
offerta de levantar el tercio de infantaría sobre
cuyo punto daré mañana positive respuesta a
vuestra senyoría, a quien guarde Dios muchos
años. Barcelona, y 30 de mayo de 1704. Don
Francisco de Velasco. Senyores illustres diputados
del General deste principado.»

han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari dits dos bitllets de dit
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, y cusís dita carta //879v // de dit excel·lentíssim príncep d’Armestad, resposta a dita carta y
ditas dos còpias de bitllets del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general que ha enviat
la present excel·lentíssima ciutat a sas senyoria
il·lustríssimas, com més llargament és de vèurer
de aquell y aquellas que tot és assí cusit y signat
de números DLXXVIII, DLXXIX, DLXXX,
DLXXXI y DLXXXII, y dits bitllets del thenor
següent. Se segueix dits dos bitllets:

«Pora un tambor que envió a esta plaza el príncipe Darmestad con un passeporte, se ha recebido la
carta adjuncta que passó abierta a manos de
vuestra señoría por no haverla querido admitir
se– // 880v // rrada, en observansia de los estilos de
guerra, siendo el mismo portador quien la abrió
para entregarla. Y no dudando que en conseqüencia del grande zelo y fidelidad que siempre
ha manifestado vuestra señoría azia el mismo
servicio del rey, y de que yo me hallo con tan repetidas experiencias, responderá vuestra señoría al
príncipe de forma que queda totalment desengañado de sus vanas esperanzas, dándole a entender
que no labraran en vuestra señoría las amenazas
ni el rigor cosa alguna que sea contra la razón y
justicia. Espero que vuestra señoría procurará
ganar los instantes del tiempo en passar a mis
manos las respuestas para bolverle a despachar.
Guarde Dios a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 30 de mayo de 1704. Don Francisco de
Velasco. Senyores illustres diputados del General
deste principado.»

«Enteradoa vuestra senyoria de la noticia que le
participé esta mañana de haver la armada enemiga, que se halla delante de essa ciudad, desembarcado en sus sercanías a la parte de levante
contigüe al rio Vasós dos mil hombres, y que todavía continuava la misma diligencia me dice
vuestra senyoría tener avisos de que se ha aumentado en gran número este desembarco, encaminándose las tropas a ocupar los caminos reales y
lugares vecinos, lo que pone a vuestra senyoría en
gran rezelo, considerando el estado en que se hallan las fortificaziones exteriores de esta plaza, y
la brecha que se conserva abierta en la cortina entre los valuartes de San Pedro y Portal Nuevo,
cuyo parage dize vuestra senyoría podran encontrar sin contradicción si quieren esta misma noche. Y manifestándome vuestra senyoría la aflicción que vuestra senyoría motiva novedad tant
improvisa, me pide de la providencia más promptas y efectivas para acudir a la defensa de esta
ciudad, quedando vuestra senyoríab //880r // empeñado a mentanerse bajo el suave dominio de su
magestad. En cuya intelligencia no escuso desir a
vuestra senyoría que si vien a mi arrivo a esta
ciudad, reconocí el incombeniente de no haver
buelto estas fortificaciones al estado en que yo las
dexé o a lo menos reperado las ruinas de la brecha,
siempre tube por cierto que si acayeciesse un frangente como este podrían defenderse vigorosamente, porque constándome el valor y brío de estos naturales y el singular zelo con que vuestra senyoría
sabe dedicarse a quanto conduce al mayor servicio
del rey, sería hazerles notable injusticia persuardirme a lo contrario. Y respecto de que me hallo
con dos mil infantes effectivos para reguardar los
parages que vuestra senyoría cree más expuestos, y
los quatro mil de la coronela que en el valor excedan a los más veteranos para los demás a que será
preciso acudir, fio de su cuydado y del entreñable
amor con que mira a los interesses de la corona,

En aquest mateix die entre sinch y sis horas del
matí los senyors don Joan Bonaventura de
Gualbas y don Joseph Vilana, de part del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, han vingut ab
embaixada a sas senyorias il·lustríssimas, participant-los de com dit il·lustríssim y fidelíssim bras
militar se conformava ab la resposta aconsellada
per la il·lustríssima conferència a la carta del excel·lentíssim prínceph d’Armestad.
En aquest mateix dia y poch després, sas senyorias il·lustríssimas per medi del magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutadà honrrat de Barcelona y
sýndich del General, han enviat un recado als
excel·lentíssims senyors concellers de la present
excel·lentíssima ciutat perticipant de com sa senyorias il·lustríssimas se conformavan ab dita
resposta aconsellada per la il·lustríssima conferència a la carta del excel·lentíssim príncep
d’Armestad.
881r

a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 879v-880r del
trienni 1701-1704.
b. a continuació una carta i un paper transcrits a l’Apèndix
1, pàg. 1745.
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En aquest mateix dia y inmediadament lo consistori dels excel·lentíssims senyors concellers de
a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 879v-880r del
trienni 1701-1704.

la present ciutat, per medi de son sýndich, han
enviat un recado a sas senyorias il·lustríssimas,
participant-los de com sa excel·lència se conformava ab dita resposta aconsellada per la il·lustríssima conferència a la carta rebuda del
excel·lentíssim príncep d’Armestad.
En aquest mateix dia sas senyorias il·lustríssimas
per medi dels senyors Joseph Nuri de Lana y de
Cancer, donsell, y Francisco de Gallart y Pastor,
ciutadà honrrat de Barcelona, han participat al
il·lustríssim y fidelíssim bras militar de com sas
senyorias il·lustríssimas se conformavan ab dita
resposta aconsellada per dita il·lustríssima conferència a dita carta rebuda del dit excel·lentíssim príncep d’Armestad.
En aquest mateix die a las set horas y un quart
del matí sas senyorias il·lustríssimas per medi
dels senyors Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
donsell, y doctor misser Francisco de Gallart y
Pastor, ciutadà honrrat de Barcelona, han posat
en mà del excel·lentíssim llochtinent y capità
general del present principat ab carta desclosa,
la dita resposta aconsellada per dita il·lustríssima
conferència a dita carta que sas senyorias il·lustríssimas havian rebuda del excel·lentíssim príncep d’Armestad, perquè se servís manar posar-la
en sa mà del que ha fet inponderable estimació.
En aquest mateix die a las dotse horas del matí,
havent sas senyorias il·lustríssimas tingut notícia
que lo consistori de la present excel·lentíssima
ciutat junt ab la Vint-y-quatrena de guerra a
ocasió de las bombas que sa armada enemiga
disparava sobre lo present ciutat se havia transferit en la Universitat Litterària de esta, considerant sas senyorias il·lustríssimas que en lo present frangent seria molt adequat que tots los
comuns estiguessen cerca lo un del altre, perquè
poguessen ab major facultat y brevedat, unànimes y conformes, donar las providèncias necessàrias a la causa corrent, màxime tenint també notícia sas senyorias il·lustríssimas que lo
il·lustríssim y fidelíssim bras militar executava lo
mateix junt ab la il·lustríssima confe– // 881v //
rència de personas anomenadas per dits tres comuns, se ha també transferit lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas en dita Universitat Litterària, juntament ab
tots los officials, y arribant sas senyorias il·lustríssimas en dita Universitat són estats cumplimentats dels excel·lentíssims senyors concellers
per medi de son sýndich, qui·ls ha dit de part de
sa excel·lència que sas senyorias il·lustríssimas
elegissen lo quarto que volguessen de dita Universitat. Y havent-li donat las gràcias sas senyorias il·lustríssimas sa excel·lència per medi del
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat
de Barcelona y sýndich del General, han elegit
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sas senyorias il·lustríssimas lo aposento de dita
Universitat a hont se juntan lo rector y vicerector de aquella per lo quarto del consistori de sas
senyorias il·lustríssimas; per escrivania major lo
aposento a hont se agraduan que és enfrente de
dit quarto; y per lo regent los comptes la aula de
medicina. Estant lo concistori de dits excel·lentíssims senyors concellers y Vint-y-quatrena de
guerra en la pessa dit lo Theatro de dita Universitat, lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar en la
aula de retòrica, la il·lustríssima conferència dels
tres comuns en la aula de las lleys.
En aquest mateix dia se ha juntat matí y tarda la
il·lustríssima conferència de personas anomenadas per los tres comuns per los mateixos effectes
de aconsellar lo fahedor en lo present frangent,
ço és, en lo matí en la aula de la present
excel·lentíssima ciutat y en la tarde en la aula de
lleys de la Universitat Litterària. Y lo que aja
aconsellat se trobarà en lo llibre de Deliberacions en la present jornada.
En aquest mateix die a las deu horas de la nit lo
excel·lentíssim senyor virrey y capità general del
present principat lo senyor don Francisco de
Velasco y Tovar, se és conferit en persona en la
Universitat Litterària de la present excel·lentíssima ciutat // 882r // a hont se trobavan junts sas
senyorias il·lustríssimas y los excel·lentíssims senyors concellers y lo il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, per los quals fou rebut dit
excel·lentíssim senyor virrey al cap de la escala
del Theatro per los officials de dits excel·lentíssims senyors concellers de sas senyorias il·lustríssimas a la porta de dita Universitat. Y fent los
cumpliments deguts se’n entraren dits
excel·lentíssims senyor virrey y senyors concellers y sas senyorias il·lustríssimas y senyor protector de dit il·lustríssim y fidelíssim bras militar
en la sacristia de dit Theatro, y havent-se assentats tots ab banchs ço és dit excel·lentíssim senyor virrey y capità general en mitg del il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar y senyor
conceller cap; y axí bé en mitg dels dos comuns
després de dits excel·lentíssims senyors concellers un poch apartat del dit il·lustríssim y fidelíssim senyor protector del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, dit excel·lentíssim senyor virrey
à proposat a dits tres comuns ab què, attès que
l’armada enemiga havia tornat a empèndrer
bombardeyar esta plassa des de las nou horas de
la nit tant repetidament, y que segons rumbo
aparexia duraria tota la nit regoneixia que per
est y altres motius convenir al real servey que alguns dels senyors diputats senyors concellers y
protector rondassen per los carrers ab molta publicitat per a mantenir en quietut la present ciutat, si fos menester. Al que an respost dits tres
comuns que ó executarian luego com sa
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excel·lència ho havia proposat, com en effecte
havent-se despedit dit excel·lentísim senyor virrey de dits tres comuns, acompanyant-lo estos
fins al cap de la escala de dit Theatro y després
los officials fins a la porta de dita Universitat ab
moltas atxas, en la mateixa conformitat que
fonch rebut, isqueren inmediadament los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat militar y
oÿdors militar y real, y axí mateix dits excel·lentíssims senyors concellers y senyor protector per
rondar com han rondat per la present ciutat ab
molta publicitat acompanyats // 882v // de officials, mosqueters, arcabussers ab moltas atxas
per moltas y differents parts de la present ciutat
per lo fi que sa excel·lència los havia recomanat;
y sa excel·lència lo senyor virrey y capità general
del present principat també ha rondat ab cavalleria tota la nit y també han estat tota la nit juntas las tres salas en casa lo molt reverent canceller, y per los carrers y plassas hi haia moltas
graellas encesas, totas las casas tenian llum en las
finestras.

nyorias il·lustríssimas, donant-nos de part de sa
excel·lència la enorabona de haver-se ausentat la
armada enemiga.
En aquest mateix die al matí se ha ajuntat en la
aula de lleys de la Universitat Literària de la present excel·lentíssima ciutat la il·lustríssima conferència de personas anomenadas per los tres
comuns per los mateixos effectes de la armada
enemiga.
En aquest mateix die a las quatra horas de la tarda los senyors don Ramon de Codina y Ferreras
y doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de
Barcelona, de part de sas senyorias il·lustríssimas han anat ab embaxada al il·lustríssim y fidelíssim bras militar del present principat, donantli ab ella la enorabona de haver-se ausentat de
vista de la present ciutat la armada enemiga.
En aquest mateix die y poch després los senyors
//883v // don Joan de Bonaventura de Gualbes y
Joseph de Sala y de Guardiola, donsells, de part
del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, han
aportat a sas senyorias il·lustríssimas una embaxada donant ab ella a sas senyorias il·lustríssimas
la enorabona de aver-se ausentat la armada enemiga de vista de la present ciutat.

Diumenge, a I de juny MDCCIIII. En aquest die
al matí se ha fet a la vela la armada enemiga, prenent rumbo envès llevant, y se ha ausentat de
vista de la present ciutat després de haver embarcat la gent que havia desembarcat divendres
proppassat a las cercanias de esta ciutat part
deçà del riu Basòs. Y després de haver bombardajat a esta ciutat, ço és, dissapta proppassat des
de las deu horas del matí fins a las dotse horas
del migdie, y des de las deu horas de la nit del
mateix die fins a las tres horas de la matinada del
die corrent.

En aquest mateix die a la tarda se ha juntat la
il·lustríssima conferència de personas elegidas
per los tres comuns per los effectes tantas vegadas narrats, y dita il·lustríssima conferència ha
aconsellat se donàs per los tres comuns notícia
ab carta a sa magestat, Déu lo guarde, del succés del referit frangent per medi de extraordinari de anada tantsolament, pagant-o la Generalitat.

En aquest mateix die a las dotse horas del migdie sas senyorias il·lustríssimas, anant concistorialment acompanyats dels officials del General,
han anat a donar la enorabona al excel·lentíssim
senyor virrey y capità general del present principat per rahó de haver-se ausentat de vista de
esta ciutat la // 883r // armada enemiga y ne ha
fet sa excel·lència molt singular estimació.

En aquest mateix die sas senyorias il·lustríssimas
per medi del magnífich Pau Corbera, ciutedà
honrat de Barcelona y sýndich del General, al
matí han donat la enorabona de haver-se ausentat de vista de la present ciutat la armada enemiga al molt reverent senyor cansiller y senyors de
las tres salas.

En aquest mateix die als dos quarts per la una
hora de la tarda los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y doctor Onofre Monsalvo, ciutedà honrat de Barcelona, de part de sas senyorias il·lustríssimas han anat ab embaxada als
excel·lentíssims senyors consellers de la present
ciutat per donar-los com los han donat la enorabona de haver-se ausentat de vista de esta ciutat
la armada enemiga.
En aquest mateix die y poch després los senyors
don Felip Farran y sa Cirera y Magí Barrera, ciutedà honrat de Barcelona de part del concistori
dels excel·lentíssims senyors consellers de la
present ciutat han vingut ab embaxada a sas se-

En aquest mateix die los senyors doctors missers Joseph Moret y don Francisco de Vertamon tots del real consell de part del molt reverent senyor cansiller y senyors doctors de las tres
salas, han donat a sas senyorias la enorabona de
haver-se ausentat de vista de la present ciutat la
armada enemiga.
884r

460

En aquest mateix die lo concistori dels
excel·lentíssims senyors consellers de la present
ciutat per medi de son síndich ha participat a sas
senyorias il·lustríssimas de com sa excel·lència
havia deliberat fer alimàrias per tota la present

ciutat, en demonstració de la alegria de haver-se
ausentat de vista de la present ciutat la armada
enemiga, pagant-las la ciutat als senyors consellers y officials, y que estimaria sa excel·lència
que sas senyorias il·lustríssimas també deliberassen fer-ne.
En aquest mateix die y poch després lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de
Barcelona y síndich del General, de part de sas
senyorias il·lustríssimas ha participat als
excel·lentíssims senyors consellers de la present
ciutat de com sas senyorias il·lustríssimas també
havian deliberat fer alimàrias en demonstració
de dita alegria. Y inseguint lo gust y incinuació
de la excel·lentíssima ciutat, donant a sa
excel·lència las gràcias del agasajo que sa
excel·lència era estat servit fer-los estos dos dies
estant en la Universitat Literària, y que suposat
que la armada enemiga se havia ausentat se’n
tornarian a la Diputació.
En aquest mateix die a la nit, a costas del General, en virtud de la deliberació feta per sas senyorias il·lustríssimas sobre est assumpto lo die
present en demonstració de la alegria tinguda
de haver-se ausentat de vista de la present ciutat
la armada enemiga a costas del General, se han
fet alimàrias en la present casa de la Deputació
en lo palau del rey //884v // en la obra nova de la
presó, en las casas del General y bolla y en las casas del General a hont al balcó ý avia quatre atxas de sera blanca y del portal de Mar y dels officials del General que abitan en la present ciutat
en la forma acostumada; y lo mateix se ha exequutat per tota la present ciutat, advertint-se ý
ha agut salva real ab tres càrregas serradas trobant-se la coronela de la present ciutat.
Dilluns, a II de juny MDCCIIII. En aquest die havent-se restituhit sas senyorias il·lustríssimas
junt ab sos officials en la present casa de la Deputació de hont havia tranferit lo il·lustríssim y
fidelíssim concistori en la Universitat Literària
de la present excel·lentíssima ciutat dissapta
passat, per ocasió del passat frangent, com llargament està narrat en lo present dietari en diada
de XXXI proppassat, per medi del magnífich Pau
Corbera y Palau ciutedà honrat de Barcelona y
síndich del General han enviat un recado als excel·lentíssims senyors consellers de la present
ciutat, donant-los esta notícia y de què si aparexia sa excel·lència podria fer descansar la companyia que estava de guarda en dita present
casa. Aba què fou servit afavorir a sas senyorias
il·lustríssimas enviar per resguart de la casa de la
Deputació lo disapte passat quant anaren a dita
a. ab què... sas senyorias il·lustríssimas, interlineat al marge
esquerre.
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Universitat Literària sas senyorias il·lustríssimas.
Al que ha respost sa excel·lència que premeditaria com axí ne ha fet relació a sas //885r // senyorias il·lustríssimas dit síndich tornat que és estat
de dit recado.
En aquest mateix dia a las sis horas de la tarde se
cantà lo Te Deum laudamus en la cathedral de
la present ciutat per lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe y Capítol de aquell, anant sa
il·lustríssima vestit de pontifical qui ha entronat
dit Te Deum, y han assistit lo excel·lentíssim senyor virrey y capità general acompanyat dels senyors del real consell, los excel·lentíssims senyors consellers y promènia de la present ciutat
y gran concurs de gent per la matexa alegria.
En aquest mateix dia a la nit se han continuat las
alimàrias en demonstració de dita alegria per
part del General y de la present excel·lentíssima
ciutat, sí y en la conformitat que·s feren lo dia
de ahir a la nit.
Dimars, a III de juny MDCCIIII. En aquest dia a
las deu horas del matí sa il·lustríssima lo senyor
bisbe d’esta ciutat en demonstració de la referida alegria en lo dia antecedent ha celebrat de
pontifical lo divinal offici en la cathedral de la
present ciutat, havent-i assistit lo excel·lentíssim
senyor virrey y capità general del present principat acompanyat dels senyors del real concell y
los excel·lentíssims senyors concellers y promènia de la present excel·lentíssima ciutat, haventhi a la seu molta festa.
En aquest mateix dia a la nit se han continuat las
alimàrias en continuació de l’alegria tinguda lo
die primer del corrent de haver-se ausentat de
vista de la present ciutat la armada enemiga per
part de la excel·lentíssima ciutat, sí y en la conformi– // 885v // tat que·s feren los antecedents
dias.
Dimecres, a IIII de juny MDCCIIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari una certificatòria authèntica feta per
Ignasi Gelambí, notari públich de la ciutat de
Tarragona, y scrivà de la Generalitat de dita ciutat als dotse de juny corrent, de la qual consta
de la visura de obras fetas a las casas del procurador fiscal del General de dita ciutat, com més
llargament és de vèurer de aquella, la qual és assí
cusida y signada de número DLXXXIII.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una súplica
presentada a sas senyorias il·lustríssimas per part
del il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat eccle-
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acentats com acostuman, y ohida la proposició
feta per sas senyorias il·lustríssimas, concistint
qual demonstració devia fer la Deputació per
rahó de la felicitat de aver-se’n anat la armada
enemiga, han aconsellat a sas senyorias il·lustríssimas que en acció de gràcias // 887r // de aver
deslliurat Déu, nostre senyor, del perill amenassava la armada marítima enemiga de inglesos y
olandesos a esta ciutat y principat se donen a sa
divina magestat las gràcias ab un solempne Te
Deum laudamus, de part de tarda en la sala gran
de Sant Jordi y lo endemà ab un solempne offici
sens sermó de missa votiva a la Sanctíssima Trinitat, fent-se estas funccions ab lo major lluïment de lluminària, música, colgaduras y lustre
que·s puga en tota la present casa, dexant las
diadas a direcció de sas senyorias il·lustríssimas,
servint-se a ditas funcions convidar a sa
excel·lència senyors consellers y bras militar, y
gastant-se lo que convinga de las pecúnias de la
Generalitat per est effecte y donant-se los ordes
que més convingan donant dit consell en atenció dels ahogos ab què·s troba la present casa y
per los motius que han ohit sas senyorias il·lustríssimas, que quant los aparega seguir dit consell los podran fer tocar en la deliberació ab lo
millor modo los aparega.

siàstich, ab la qual demanà còpia en forma comprovada de una sentència, com més llargament
és de vèurer de dita súplica la qual és assí cusida
y signada de número DLXXXIIII.
En aquest mateix die lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Canser, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustríssimas
per star ocupats és baxat en lasa // 886r // casas
del General de la present ciutat a effecte de fer
subastar los arrendaments dels drets de General
y bollas, de monedas y de çafrans. Y no obstant
se han subastat aquells no s’i ha trobat dita alguna.
Dijous, a V de juny MDCCIIII. En aquest dia han
sas senyorias il·lustríssimas anomenat a mestre
Jaume Arnaudies, mestre de casas, perquè visuràs las alimàrias fetas a costas del General per
ocasió de la alegria tinguda de haver-se ausentat
de vista de la present ciutat la armada enemiga,
las quals han corregut a incumbència de mestre
Joan Aldabó, fuster, si aquellas havia fetas a ús y
estil del General cumplint com devia. Y constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo dit mestre Jaume Arnaudies ha prestat jurament en mà y poder de
sas senyorias il·lustríssimas de què se hauria bé y
llealment en dita visura.

Dissapta, a VII de juny MDCCIIII. En aquest die a
costas de la present excel·lentíssima ciutat se ha
cantat lo Te Deum laudamus en la catredal de
aquella, havent-lo antonat lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe vestit de pontifical en lo
qual han acistit los excel·lentíssims senyors consellers de dita ciutat ab promènia y molt concurs de gent en continuació de la alagria tinguda de haver-se ausentat la armada enemiga,
donant gràcias a Déu nostre senyor.

Divendres, a VI de juny MDCCIIII. En aquest die
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Canser,
donsell, racional del general y present casa de
orde de sas senyorias il·lustríssimas per estar
ocupats se ha conferit en las casas del General a
effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de General, bollas, de monedas
y de çafrans. Y no obstant que se han subastat
aquells no s’i ha trobat dita alguna.
887v
886v

En aquest mateix die sas senyorias il·lustríssimas
per consultar lo baix refferit han manat convidar
una il·lustríssima Novena de personas dels tres
estaments per los verguers de la present casa.
Per lo estament ecclesiàstich: los senyors don
Bonaventura de Lanussa, dagà y canonge de
Tarragona, doctor Rafel de Pinyana y Galvany,
hospitaler pabordre y canonge de Tortosa, doctor Miquel Joan Bosch, canonge de Vich. Per lo
estament militar: los senyors don Joseph de Pinós, marquès de Barbarà, don Pedro de Cartallà
y Desbach, marquès de Cartallà, don Francisco
de Miquel y Descallar. Per lo estament real: los
senyors doctor Onofre Monsalvo, doctor misser Esteva Serra y Vileta, Magí Barrera, qui no
ha acistit, ciutedans honrats de Barcelona. Y
després de las acostumadas protestas y estar
a. a continuació una certificatòria i una súplica transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1746.
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Diumenge, a VIII de juny MDCCIIII. En aquest
dia entre las deu y onse horas del matí se ha celebrat a costas de la present excel·lentíssima ciutat lo divinal offici per lo il·lustríssim senyor bisbe de dita ciutat qui ha dit de pontifical en la
cathedral de aquella sens sermó, en continuació
del alegria tinguda de haver-se ausentat la armada enemiga en lo qual han asistit lo excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat ab
promènia a fi de donar-se las degudas gràcias a
Déu nostre senyor en eix cas.
Dilluns, a IX de juny MDCCIIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de la
reyna nostra senyora escrita a sas senyorias
il·lustríssimas, dada en Madrid a V de juny corrent, ab la qual se dóna per ben servida del que
han obrat sas senyorias il·lustríssimas contra la
armada enemiga en defensa d’esta ciutat, com

més llargament és de vèurer de dita carta, la
qual és assí cusida y signada de número
DLXXXV y del thenor següent:
«Laa reyna. Illustres y fidelíssimos deputados y oydores de qüentas del General del principado de
Cathaluña en Barcelona, las expressiones de alegría y regosijo con que me participáys en carta de
I de este la noticia de haverse echo a la vela la armada enemiga que se halla a la vista deb
// 888r // esta ciudad, haviendo buelto a embarcar la gente que havía echado en tierra son muy
proprias de vuestro gran zelo, amor y siempre
acreditada fidelidad, como tambien los esfuersos
executados en deffensa desta ciutat contra sus
vastos desígnios cuya finesa no dudo tendrá muy
presente el rey mi señor para honraros y favoreceros en quanto se ofresca, como tambien yo para
desear sienpre lo que puede ser de vuestra mayor
satisfación. De Madrid, a V de junio de 1704. Yo,
la reyna. Por mando de su magestad Manuel de
Vadillo y Velasco.»
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda en attenció del disposat en lo capítol vuytanta-sis, Corts MDCCII, y en forsa de commissió
feta per la il·lustríssima junta convocada per sas
senyorias il·lustríssimas als IX de mars MDCCIIII
se ha juntat en la present casa lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor real los senyors doctor
Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, canonge
y paborde de Tortosa, don Pau Damases y Ros
y Magí Barrera, ciutadà honrrat de Barcelona
per lo mateix effecte allí narrat y altrament.
Dimecres, a XI de juny MDCCIIII. En aquest die
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias il·lustríssimas per Pere Ferrer, arrendatari
dels drets de General y bolla junt ab dos cartas
una de Jaume Voltas, tauler del General de Vilasseca, y altre de Joan Texidor, tauler de Reus,
sobre fet de haver-se venut robas de seda en lo
port de Salou sens pagar lo dret y algunas circunstàncias sobre assò succehidas, com més llargament és de vèurer de dita súplica y cartas que
tot és assí cusit y signat de número DLXXXVI.
888v

En aquest mateix die a las sinch horas de la tarde se ha juntat en la present casa la il·lustríssima
Novena de personas dels tres estaments convocada per sas senyorias il·lustríssimas als IX de
mars del corrent any, per discórrer sobre lo estatuhit y ordenat en orde a formar una companyia
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 887v888r del trienni 1701-1704.
b. a continuació una súplica i dues cartes transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1746-1748.
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nàutica en lo capítol LXXXVI fet en las últimas
Corts generals, exceptat los senyors don Dalmau Copons, canonge de Barcelona, Joan Lapeyra, donsell, y doctor Honofre Monsalvo,
ciutadà honrrat de Barcelona, qui no·y han entrevingut. Y estant junts dits senyors de dita
il·lustríssima Novena fonch donat per proposició lo que los quatre senyors comissaris per est
effecte per dita il·lustríssima Novena elegits han
donat per escrits ab papers, que sas senyorias
il·lustríssimas han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General cusís en lo present dietari,
com de aquells és de vèurer que són assí cusits y
signats de número DLXXXVII. Y oÿda dita proposició tant sas senyorias il·lustríssimas com dita
il·lustríssima Novena han resolt que·s posàs en
execució lo continuat en dits papers ideat per
dits quatre senyors comissaris, emperò que en
attenció de què poch ha la armada enemiga
fonch devant de la present ciutat, occasionantlos recels que són ben públichs y que se ha de
comensar este dependència per embaixada fahedora al excel·lentíssim savi Concell de Cent, y
que si de present se feya podria ser se mal·logràs
lo ideat ab dits papers, y regoneixent que la positura present no dóna lloch a què se pose en
execució que per so, de present, sie suspès servint-se los senyors deputats en lo primer capítol
de son testament, fer-ne memòria a sos successors per a què los aparega ser la conjectura proporcionada ó pugan posar en execució.
Dijous, a XII de juny MDCCIIII. En aquest die
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretaria //889r // y scrivà major del General cusís
en lo present dietari dos cartas escritas a sas senyorias il·lustríssimas per lo excel·lentíssim senyor duch de Montalto, dadas en Madrid a XXX
de maig proppassat y VIII del corrent, asserca de
armada com més llargament és de vèurer de
aquellas, las quals són assí cusidas y signadas de
números DLXXXVIII y DLXXXIX.
En aquest mateix die a las sinch horas de la tarde, havent primer obtinguda hora per medi del
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat
de Barcelona y síndich del General, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor militar embarcat
ab cotxe de dos mulas anant en compañía de dit
síndich, qui anava també embarcat a la portalera
de mà dreta se és conferit al palàcio del
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general per a convidar com han convidat a sa
excel·lència de part de sas senyorias il·lustríssimas per què se servís honrar al concistori acistint a la festa deliberada per sas senyorias il·lustríssimas feren a la present casa als VI del corrent
a. a continuació dos papers i dues cartes transcrits a l’Apèndix
1, pàgs. 1748-1750.
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en acció de gràcias a Déu nostre senyor, de haver librat aquest principat de la armada enemiga
per dissapta y diumenge primersvinents. Y sa
excel·lència li ha respost que se trobava ab algunas indisposicions las quals creya no li donarian
lloch de poder-hi acistir, conforme ne ha fet relació a sas senyorias il·lustríssimas tornat que és
estat en concistori.
Divendres, a XIII de juny MDCCIIII. En aquest
die sas senyorias il·lustríssimas, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar, anant
concis– // 889v // torialment ab tres cotxes ço és
un de quatra mulas ab què anavan sas senyorias
fidelíssimas ab lo mestre de serimònias a la portalera de mà esquerra descubert, altre de dos
mulas en què anaven los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal, secretari y scrivà major,
racional y procurador fiscal del General y altre
també de dos mulas ab què anavan los verguers
devant ab massas altas, y acistits sas senyorias
il·lustríssimas de un aguasil ordinari se han conferit en las casas del General y bolla a effecte de
fer subastar los arrendaments dels drets de General, bollas, de monedas y de çafrans. Y havent
subastat aquells y no havent-s’i trobat dita alguna han porrogat sas senyorias il·lustríssimas per
dilluns primervinent.
En aquest mateix die lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General de part de sas senyorias il·lustríssimas se ha conferit ab lo il·lustríssim y beatíssim
senyor bisbe de la present ciutat per convidarlo, com lo ha convidat, de part de sas senyorias
il·lustríssimas per demà a las VI horas de la tarda
per a què entonàs lo Te Deum y despusdemà a
las X horas del matí selebràs lo offici en la sala
gran de Sant Jordi de la present casa de pontifical per la festa deliberada per sas senyorias il·lustríssimas que·s narra en lo present dietari en jornada del dia de ahir, dient-li que lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas si // 890r // estimaria honràs al concistori
no sols ab sa acistència però encara per entonar
dit Te Deum y selebrar de pontifical. Y dit il·lustríssim senyor bisbe ha respost que ab molt gust
faria lo que sas senyorias il·lustríssimas li incinuavan tenir gust, conforme relació ne ha fet dit
síndich tornat que és estat de dit recado.
En aquest mateix die dit síndich del General de
orde de sas senyorias il·lustríssimas se és conferit
ab lo senyor protector del il·lustríssim y fidelíssim bras militar per convidar-lo com lo ha convidat de part de sas senyorias il·lustríssimas per
ditas dos funccions del Te Deum y divinal offici,
dient-li que sas senyorias il·lustríssimas estimarian honràs al concistori ab sa acistència en ditas
dos funccions. Al que li fou respost que·y acisti464

ria conforme ne ha fet relació dit síndich tornat
que és estat de dit recado.
En aquest mateix die dit síndich de orde de sas
senyorias il·lustríssimas se és conferit en casa de
la present excel·lentíssima ciutat per convidar
com ha convidat de part de sas senyorias il·lustríssimas al concistori dels excel·lentíssims senyors consellers de aquella per las mateixas dos
ditas funccions, dient a sa excel·lència que sas
senyorias il·lustríssimas estimarian honràs al
concistori ab sa acistència en aquellas, y li és estat respost que sa excel·lència acistiria en ellas ab
molt gust, conforme ne ha fet relació dit síndich
tornat que és estat de dit recado.
Dissapta, a XIIII de juny MDCCIIII. // 890v // En
aquest die han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari una carta que sas senyorias il·lustríssimas han rebuda del excel·lentíssim
senyor duch de Montalto, dada en Madrit als X
del corrent, sobra fet de la armada enemiga,
com més llargament és de vèurer de aquella, la
qual és assí cusida y signada de número DXC.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari còpia de una
deliberació presa en lo il·lustríssim y fidelíssim
bras militar que sas senyorias il·lustríssimas han
rebut de part de dit il·lustríssim y fidelíssim bras
militar per medi del senyor don Felip Ferran y
sa Cirera, síndich de dit bras, acerca lo acistir en
las dos ditas funccions de Te Deum y divinal offici lo senyor protector de dit il·lustríssim y fidelíssim bras en resolució de no acistir ni concórrer en altre, celebrat fins que sie ha llenat lo
dubte que li suspengue concórrer en altres festas, com més llargament és de vèurer de dita còpia de deliberació la qual és assí cusida y signada
de lletra A.
En aquest mateix die las VII horas de la tarda
estant parat lo altar de la capella e o sala gran de
Sant Jordi de la present casa y demés quartos ya
// 891r // clàustres de la present casa ab tapissarias y salamons, axí com se acostuma a parar
quant se selebra la festa gran del gloriós cavaller
y màrtir Sant Jordi, patró del present principat,
acceptat que no ý havia enramada com se acostuma en dita festa, sí emperò estant lo sel ubert
cubert ab la vela que se acostuma y en ell pendent lo estandart de la present casa, estant las
timbalas, trompetas y manestrils en los puestos
y cobles de siegos qui feyan música de corda per
los quartos com és acostumat, exceptat emperò
a. a continuació una carta i una deliberació transcrites a
l’Apèndix 1, pàg. 1750.

que sobra lo portal major de la present casa no·ý
era lo estandart de Sant Jordi ni allí hi havia
tampoch cobla de manestrils en exequució del
deliberat per sas senyorias il·lustríssimas lo dia
VI del corrent, en virtut del consell donat per la
il·lustríssima Novena de personas dels tres estaments per est effecte convocados, se ha cantat
en dita capella gran un solempne Te Deum laudamus, lo qual és estat entonat per lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de la present
ciutat vestit de pontifical, havent tingut per
acistents los senyors don Joseph Dalmases y
Ros, sagristà major y canonge, don Francisco de
Josa, ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge,
y per diaca lo senyor don Joseph de Amigant y
subdiaca lo senyor don Benet de Cartallà y Desbach, també canonges tots de la catredal de dita
present ciutat, responent la cantoria de dita catredal que estava en dita capella ab sos catefals,
la qual després del Te Deum ha cantat un villansico. // 891v // En esta funcció han acistit dit
il·lustríssim senyor bisbe qui ha estat ab estrado
parat conforme als XXIII de abril MDCC sobra no
aver-i virrey, ara los excel·lentíssims senyors
consellers de la present ciutat y senyor protector
del il·lustríssim y fidelíssim bras militar y sas senyorias il·lustríssimas, concistorialment acompanyats dels nobles y magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal, secretari y scrivà major,
racional y demés officials del General y present
casa ya de las casas del General y bolla de la present ciutat per est effecte avisats. Essent estat rebuts dit il·lustríssim senyor bisbe yb excel·lentíssims senyors consellers conforme dit die
XXIII de abril MDCC y senyor protector per sas
senyorias il·lustríssimas, conforme al principi de
nohembre MDCXCVI en esta funcció no ha acistit
sa excel·lència lo virrey; y no obstant que fou
convidat de part de sas senyorias il·lustríssimas
vuy die present se li ha enviat lo magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y
síndich del General, per saber de sa excel·lència
si hi acistiria qui ha respost que los atxaques que
referí quan lo convidaren no li donaven lloch de
acistir-i, essent estats primer avisats que ja era
hora de venir ço és dit senyor bisbe per medi de
dit síndich y dits excel·lentíssims senyors consellers ab recado de part de sas senyorias il·lustríssimas ha aportat per medi del fuster de la present casa al mestre de serimònias de dita
excel·lentíssima ciutat, y per lo mateix dit senyor protector de dit il·lustríssim y fidelíssim
bras és de advertit // 892r // que durant dit Te
Deum han estat quatre patges de dit il·lustríssim
senyor bisbe cada hu ab una atxa cremant, arboladas en alt, las quals los ha entregat lo magnía. y de las casas... ciutat, interlineat al marge esquerre.
b. y excel·lentíssims senyors consellers, interlineat al marge
esquerre.
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fich regent los comptes del General; y que en lo
altar major de dita sala sols ý havia vuyt siris de
lliura cremant estos y los demés dels salamons
que no són estats mudats, y eran de mitja lliura
los dels salamons grans y de quatra onsas los
dels petits y demés de la casa des de las quatra
horas de la tarda en què ha comensat la siesta
fins acabada la funcció.
Diumenge, a XV de juny MDCCIIII. En aquest
die, estant adornada la sala gran del gloriós cavaller y màrtir Sant Jordi, patró del present principat y tots los demés quartos de la present casa
ab los mateixos adornos de tapiceria, salamons,
música de manestrils y corda y de timbalas y
trompetas com està dit del dia de ahir, exceptat
emperò que no se han mudat los siris dels salamons havent-s’i quedats los mateixos que s’i
posaren lo die de ahir, si emperò se han mudat
los VIII siris de lliura del altar major en altres
del mateix pes tots los quals se han encès a las
nou horas del matí y han cremat fins acabada la
funcció, no havent tampoch acistit lo excel·lentíssim senyor virrey y capità general del present
principat del qual per medi del magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y
síndich del General, qui hi és estat enviat per sa–
//892v // ber de sa excel·lència si vindria se ha sabut que per continuar-li los atxaques y no donar-li lloch no vindria; si emperò havent acistit
los excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat y lo senyor protector del il·lustríssim
y fidelíssim bras militar com lo die de ahir al Te
Deum, qui foren rebuts y cumplimentats per sas
senyorias il·lustríssimas, que també ý han acistit
concistorialment ab los mateixos nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal, secretari y scrivà major, racional y demés officials del
General y present casa axí com en dit dia de
ahir, no avent acistit en esta funcció lo magnífich deffenedor està expressat lo il·lustríssim senyor bisbe de la present ciutat qui també ha vingut y és estat rebut, ya ha estat en la mateixa
conformitat allí expressada a las XI horas del
matí ha celebrat de pontifical lo divinal offici de
Trinitate ab los mateixos acistents, diaca y subdiaca de ahir, ab la mateixa cantoria de la seu de
dita present ciutat en lo dit altar major de dita
sala de Sant Jordi; havent vingut sa il·lustríssima
lo die de ahir y avuy acistents y música ab àbits
de cor des de son palau per a donar gràcias a
Déu nostre senyor de haver deslliurat a esta ciutat y principat de la armada enemiga, y axí en lo
evangeli com en lo llevar Déu han axit devant
de dit altar quatre patges de dit il·lustríssim senyor bisbe cada hu ab sa // 893r // atxa encesa
enerbolada en alt totas de la present casa, y en

a. y ha estat, interlineat al marge esquerre.
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son lloch fou donada la pau per lo diaca, primer
al excel·lentíssim senyor conseller en cap, després al il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
militar y últimament al senyor protector de dit
il·lustríssim y fidelíssim bras militar. En esta
funcció ha acistit també molt concurs de gent,
axí forasters com naturals, y acabada dita funcció se ha despedit dits excel·lentíssims senyors
consellers y senyor protector y són estats també
cumplimentats com en lo die de ahir està notat,
y en altres funccions que·y han acistit ab esta diferència que lo dia de ahir los senyors consellers
passajaren las salas y avuy no. És emperò de advertir que la música de timbalas y trompetas no
ha hanat a donar lo bon die a ningú, enramat la
porta y tampoch després de dinar axí com se fa y
acostuma com se fa la festa gran del gloriós cavaller y màrtir Sant Jordi, y se nota que en las
funccions de ahir y avuy lo mestre de serimònias
de la present casa ha estat acentat a las espatllas
del senyor deputat president, donant la mà dreta al de la ciutat.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mí secretary y scrivà major del
General cusís y continuàs en lo present dietari
una real carta de sa magestat, que Déu guarde, y
altre del excel·lentíssim senyor duch de Medinacidònia que sas senyorias il·lustríssimas han
rebut per medi // 893v // del extraordinari de
anada y tornada que sas senyorias il·lustríssimas
despatxaren a sa magestat als XXX de maig pròximpassat, dadas en lo camp real de Porto Alegre a VII de juny corrent, en resposta de las que
sas senyorias il·lustríssimas posaren en mà de sa
magestat per medi de dit extraordinari, com
més llargament és de vèurer de ditas cartas las
quals són assí cusidas y signadas de números
DLXXXXI, DLXXXXII y del thenor següent.
Segueix-se dita real carta:
«Ela rey. Diputados, haviendo puesto en mis manos el duque de Medinasidonia vuestra carta de
30 del passado dando qüenta de haver arribado el
príncipe de Darmestad a la vista de esta ciudad
con la armada enemiga, y que havía empassado
ha hazer desembarco para hostalisarla sin que mi
justicia y el encarimiento de tan afortunados
successos como los que nuestro señor va concediendo a mis armas hayan bastado a detener el furor
de los enemigos que por todas partes aunque inutilmente intentan oponerse, he querido manifestaros vuestras leales expressiones y la confiança
con que quedo de que en esta ocasión como en todas he de aver a vuestra fidelidad y amor la defensa de essa ciudad y principado, nunca más assegurada que aora que la he puesto // 894r //
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 893v894r del trienni 1701-1704.
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solamente en el valor de essas naturales motivo
que tube siempre muy presente para sacar mis tropas regladas de esse principado. Y assí devo sperar
que correspondiendo a esta confiança logren en su
defensa toda la gloria que merece su fidelidad y
mis enemigos el major escarmiento y desenganyo,
y he dado orden a mis virreyes de Aragón, Valencia y Navarra para que con la major brevedad
ajuden a vuestra defensa con las armas, munisiones y demás disposiciones que les dictare su zelo a
mi servicio, en intelligencia de que me hallo con
noticias ciertas de que el conde de Tolosa con la
armada del rey mi abuelo con mis galeras de Espanya va en vuestra defensa la buelta de essa ciudad, aviendo passado ja de Cartagena con que
devo suponer avrán llegado a las manos con los
enemigos y arrojándolos de essos mares. Del campo
real sobre Portalegre, a 7 de junio de 1704. Yo, el
rey. Antonio de Ubilla y Medina.»
«Illustresa señores. Oy sábado a las seys de la manyana llegó a este real campo el expreso que vuestra
señoría me ha despatchado yente y viniente, y immediadamente pasé a poner en las reales manos
del rey la carta y representación le aze con motivo
de aver dado fondo a la vista de essa ciudad la armada enemiga y empessado a hazer desembarco
por la parte del rio Besós y estando su magestad
con muy par– // 894v // ticular gratitud al zelo,
amor y fieles deseos con que vuestra señoría en esta
ocasión manifiesta y accredita su innata fidelidad, dando exemplo a sus vassallos en adelantar
su major servicio, ha mandado responder a vuestra señoría en los términos que reconocerá de la
adjunta real carta spero en Dios que vuestra señoría se ha de hallar gloriosamente libre de un
cuydado de tanta consideración, y su magestad
atenderá siempre con su real carinyo a conservar
y mantener a vuestra señoría en su justo suave dominio, con mi grande obligación y singularíssimo
affecto no sesará jamás de interponer a sus reales
pies los más eficaces officios para quando condusga a la major satisfacción de vuestra señoría, deseando merecer la continuación de sus órdenes y
favores, y que nuestro señor prospere a vuestra señoría en su major lustre felices anyos. Campo real
sobre la plasa de Portelegre, a 7 de junio 1704. Fideles señores beso la mano de vuestra señoría su
major servidor Medinacedonia.»
Dilluns, a XVI de juny MDCCIIII. En aquest dia lo
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat
de Barcelona y síndich del General, de orde de
sas senyorias il·lustríssimas se és conferit al pa–
//895r// làcio del il·lustríssim senyor bisbe de
la present ciutat y ha donat a sa senyoria il·lustríssima las gràcias de part del il·lustríssim y fidea. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 893v894r del trienni 1701-1704.

líssim consistori ab sa assistència, y haver entonat lo Te Deum y selebrat lo divinal offici de
pontifical en la sala gran de Sant Jordi en la present casa en los dias de disapte y diumenge pròximpasats, posant en mà de sa il·lustríssima de
part també de sas senyorias il·lustríssimas còpia
de la real carta reberen lo dia de ahir del predit
il·lustríssim senyor bisbe à fet particular estimació segons relació ne ha fet dit síndich.
En aquest mateix dia sas senyorias il·lustríssimas, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat militar, anant consistorialment ab tres
cotxes ço és un de quatre mules en què anaven
sas senyorias il·lustríssimas ab lo mestre de serimònias a la portalera de mà esquerra descubert, altre de dos mules ab què anaven los nobles y magnífichs acessors ordinaris, advocat
fiscal, secretari y escrivà major y racional y procurador fiscal del General y present casa, y altre
també de dos mules ab què anaven los verguers
devant ab massas asistint sas senyorias il·lustríssimas un aguasil ordinari, se han conferit en les
cases del General a effecte de fer subhastar los
arrendamens dels drets de General y bollas, de
moneda y de safrans. Y havent-s’i subhastat
aquells y no avèn-s’i trobat dita alguna sas senyorias il·lustríssimas han porrogat per lo primer dia de encant.
En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich
del General, de orde de sas senyorias il·lustríssimas à portat y entrega a los excel·lentíssims senyors consellers de la present //895v // ciutat y al
senyor protector del il·lustríssim y fidelíssim
bras militar còpias de la real carta que sas senyorias il·lustríssimas y del excel·lentíssim senyor
duch de Medinacedònia que sas senyorias il·lustríssimas reberen diumenge proppassat y són
cusidas en dietari del dia de ahir, del que ne ha
fet singular apreci.
Dimars, a XVII de juny MDCCIIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari còpias de dos cartas, una de sa magestat, Déu lo guarde, altre del excel·lentíssim
senyor duch de Medinacedònia escritas al il·lustríssim y fidelíssim bras militar, lo qual per medi
de son síndich han enviat a sas senyorias il·lustríssimas y donan gràcias en ben obrat en fet de
la armada enemiga com més llargamén és de
vèurer de aquellas, que són assí cusidas y signadas de números 593 y 594.
Dimecres, a XVIII de juny MDCCIIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi
secretari y scrivà major del General cusís en lo
present dietari còpia de una deliberació presa
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per lo excel·lentíssim savi Consell de Cent als
XVI del corrent y dos còpias de cartas, una de sa
magestat, Déua // 896r // lo guarde, altre del excel·lentíssim senyor duch de Medinacedònia,
escritas a la present ciutat, que sa excel·lència ha
enviat a sas senyorias il·lustríssimas per medi de
son síndich y donant gràcias del ben obrat en lo
fet de la armada enemiga, com més llargament
és de vèurer de ditas còpias de deliberació y cartas que tot és assí cusit y signat de números
DXCV, DXCVI y DXCVII.
En aquest mateix dia sas senyorias il·lustríssimas, anant concistorialment ab cotxe de quatra
mulas ab lo mestre de serimònias a la portalera
squerra descubert, y los nobles y magnífichs assessors ordinaris, advocat fiscal, secretari y scrivà
major, racional y procurador fiscal del General y
present casa ab altre cotxe de dos mulas devant
ab massas altas acistint un aguasil, se ha conferit
en las casas del General a effecte de fer subastar
los arrendaments dels drets de General y bollas,
de monedas y de çafrans. Y no havent-s’i trobat
dita alguna, han porrogat per lo primer die de
encant.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una súplica
presentada a sas senyorias il·lustríssimas per part
del il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich sobre·s fet ab què revocà la proposició per ell feta a sa magestad, Déu lo guarde, ab
insiculació, com més llargament és de vèurer de
dita súplica la qual és assí cusida y signada de
número DXCVIII.b
Dijous, a XIX de juny MDCCIIII. // 896v // En
aquest die han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari dos còpias de cartas de
las que la present excel·lentíssima ciutat ha resolt escríurer a sa magestat, Déu lo guarde, y al
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia
en resposta de las que reberen dits excel·lentíssims senyors concellers de sa magestat y senyor
duch dadas en lo camp de Portalegre als VII del
corrent que dits excel·lentíssims senyors concellers per medi de son sýndich han enviat a sas senyorias il·lustríssimas, com més llargament és de
vèurer de ditas còpias que són assí cusidas y signadas de números DXCIX y DC.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y continuàs en lo present dietari
a. a continuació una deliberació i una súplica transcrites a
l’Apèndix 1, pàgs. 1750-1752.
b. a continuació quatre línies ratllades.
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dos reals cartas de sa magestat, Déu lo guarde,
cusís altres dos del excel·lentíssim senyor duch
de Medinasidònia, cusís y continuàs un bitllet
del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general del present principat, las quals cartas
han rebut sas senyorias il·lustríssimas per medi
del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general qui los ha remès ab dit son bitllet, dadas
en lo camp de Alagoa a XI del corrent, donant
gràcias ab ellas a sas senyorias del ben obrat en
lo accorregut en esta ciutat des de què lo
excel·lentíssim príncep d’Armestat arribà en
esta ciutat ab la armada enemiga y son desenbarch fins que se’n tornà, com més llargament
és de vèurer de ditas cartas reals y de dit
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia y
bitllet de dit excel·lentíssim senyor virrey, que
tot és assí cusit y signat de número DCI, DCII,
DCIII, DCIIII y DCV y del thenor següent.
Seguexen-se ditas cartas:
«Ela rey. Diputados, haviéndome dado qüenta
don Francisco de Velasco, lugarteniente y capitán
general de esse principado, de todo lo occurrido en
essa ciudad desde que el príncipe de Darmestad
llegó a ella con l·armada enemiga hasta que, desengañado de la constante fidelidad de tan buenos vassallos, se bolvió a embarcar con su gente tomando el rumbo de levante y de la gran parte que
tuvieron los indivíduos que componen essa Diputación, por la singularidad con que se offrecieron
y practicaron todos los medios y providencias que
se juzgaron convenientes para la defensa de essa
capital, he querido manifestaros por este medio
como tambien he mandadob // 897r // a don
Francisco de Velasco que hos lo expresse en mi real
nombre, la gratitud especial que me ha devido
esta demostración tan propria de vuestro zelo a
mi servicio, como esperada de mi confianza en
vuestra lealtad que se haze más apreciable en la
constitución presente por el desengaño que havrán tenido los enemigos tan a costa mía, viendo
mal logrados sus vastos desígnios, más en fuerça
de vuestra fidelidad que de las armas que pudieren oponérseles. Y yo hos asseguro que tendré tan
presente este servicio en todos tiempos como reconosceréis general y particularmente en quanto sea
de vuestra mayor satisfacción. Del campo de Alagoa a 11 de junio 1704. Yo, el rey. Anthonio de
Ubilla y Medina.»
«Elc rey. Diputados, con extraordinario dirigido
al duque de Medinasidonia he resivido una carta

a. l’original de la carta intercalat entre els folis 896v-897r del
trienni 1701-1704.
b. a continuació quatre cartes transcrites a l’Apèndix 1, pàgs.
1752-1753.
c. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 896v897r del trienni 1701-1704.
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de primero de este en que me dáis qüenta de lo
ocurrido en essa ciudad desde que el príncipe de
Darmestad arribó a ella con la armada enemiga, hasta que volvió a embarcar desenganyado de
sus vanos intentos. Y hallándome ya informado
por carta de don Francisco de Velasco de todas las
apreciables circumstáncias que precedieron en
este feliz successo, y quanto se devió en él a vuestra
fidelidad y amor a mi servicio, me remito a lo que
en carta de este día que recibiréis por una mano,
entederéis de mi gratitud que hos repito en esto y
os asseguro nuevamente que tendré muy presente
este particular servicio en todas las ocasiones que
sean de vuestra satisfacción. Del campo de Alagoa a 11 de junio de 1704. Yo, el rey. Don Anthonio de Ubilla y de Medina.»
«Aunquea el rey mi señor, Dios le guarde, manifiesta a vuestra señoría por su real carta de 11 del
corriente la summa gratitud con que ha oydo la
noticia de haverse devido únicamente a la gran
lealtad de vuestra señoría, y a los oportunos socorros y esfuersos que aplicó para la mayor defensa
de esta ciudad, el favorable successo de que la armada de los aliados //897v // no lograsse los desígnios que tenían formados contra ella y toda la
provincia, hallándome con orden especial de su
magestad de que en su real nombre repita a vuestra señoría las gracias por esta nueva demostración de su amor a su real servicio, lo ago con gran
complacencia mía por la particularidad con que
me interesso en todo lo que redunda en mayor
aplauso y crédito de vuestra señoría, estando muy
cierto de que siendo estas circunstancias tan inseparables del concepto que vuestra señoría ha sabido grangearse en todas ocasiones en las que en
adelante se ofreciessen, aumentará a su magestad
motivos de acreditar su agradecimiento con todas
las demonstraciones que se deve prometer de su
real grandeza. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona, a 19 de junio 1704. Don
Francisco de Velasco.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General, no intervenint lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich, incertàs y cusís
en lo present dietari per lo magnífich doctor
misser Esteve Serra y Vileta, ciutadà honrrat de
Barcelona, (una súplica) que assí cusida y signada de número DCVI; per quant després de haver-la-y sas senyorias il·lustríssimas dissuadit ab
moltas veras ab diferents medis per punts polítichs per a què no·u instàs, havia perseverat en
sas instàncias. Y havent-o consultat ab lo magnífich don Pau Romà, doctor en drets y subrrogat
en assessor ordinari del General, y lo noble don
a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 896v-897r del
trienni 1701-1704.

Joseph de Cancer y Pratsenjulià, advocat fiscal,
qui foren de sentir de paraula que podian fer sas
senyorias il·lustríssimas en atenció las repetidas
instàncias de dit Serra y Vileta.
En aquest mateix dia sas senyorias il·lustríssimas
han juntat en un il·lustríssima Novena de personas dels tres estaments ecclesiàstich, militar y
real a las sis horas de la tarda que són los senyors
don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge de
Tarragona, doctor Rafel de Pinyana y Galvany,
hospitaler, paborde y canonge de Tortosa, lo
doctor Miquel Joan Bosch, canonge de Vich,
don Joseph de Pinós y Rocabertí, marquès de
Barbarà, don Pere de Cartellà y Desbach, marquès de Cartellà, don Francisco de Miquel y
Descallar, doctor Honofre Monsalvo, doctor
misser Esteve Serra y Vileta, y Magía // 898r //
Barrera, tots ciutadans honrrats de Barcelona,
expetats dits senyors canonge de Lanuza y doctor Monsalvo qui no·y han entrevinguts, a la
qual il·lustríssima Novena fonch per sas senyorias il·lustríssimas donat per proposició totos los
papers y cartas que·s troban en lo present dietari
en la present jornada, exceptat la súplica que s’i
troba de dit doctor Serra Vileta y la deliberació
de Concell de Cent que·s troba en lo present
dietari. Y vist y llegits dits papers unànimes y
conformes, dita il·lustríssima Novena aconsellà a
sas senyorias il·lustríssimas sí y conforme és de
vèurer en la deliberació que a vista de dit Concell, inmediadament feren sas senyorias il·lustríssimas en orde a tornar resposta a ditas cartas,
y axí mateix foren anomenats per la formació de
la resposta a ditas reals cartas dits senyors canonge Bosch, marquès de Cartellà y Serra Vileta.
Divendres, a XX de juny MDCCIIII. En aquest die
sas senyorias il·lustríssimas, exceptat lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar que no·y
ha entrevingut, anant consistorialment ab cotxe
de quatre mulas ab lo mestre de serimònias a la
portelera esquerra descubert, y los nobles y
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal,
secretari y scrivà major, racional y procurador
fiscal de la present casa ab cotxe de dos mulas ab
los verguers devant ab massas altas ab altre cotxe de dos mulas, se han conferit en las casas del
General y bolla de la present ciutat a effecte de
fer subastar los arrendaments dels drets de General, bolla de Barcelona, bollas foranas, de monedas y de safrans. Y no havent-s’i trobat dita alguna han porrogat sas senyorias il·lustríssimas
per lo primer die de encant.

del General, de orde de sas senyorias il·lustríssimas se és conferit en lo palàcio del excel·lentíssim senyor virrey y capità general del present
principat per demanar hora a sa excel·lència per
conferir-se allà sas senyorias il·lustríssimas per
donar-li las gràcias del bitllet fou servit enviarlos junt ab las dos reals cartas de sa magestat,
Déu le guarde, y altres dos del excel·lentíssim
senyor duch de Medinasidònia, que·s troba en
dietari als XVIII del corrent y se li ha respost
que·s trobava en endemà de purga y que tornàs
demà per pèndrer hora, com axí ne ha fet relació a sas senyorias il·lustríssimas dit sýndich.
En aquest mateix die a las deu horas del matí se
han juntat // 898v // en la present casa los senyors doctor Miquel Joan Bosch, canonge de
Vich, don Pere de Cartallà y Desbach, marquès
de Cartallà y doctor misser Esteva Serra y Vileta, ciutedà honrat de Barcelona, per la formasió
de la resposta a las reals cartas que se’ls fou
comès per la il·lustríssima Novena juntada per
sas senyorias il·lustríssimas lo die de ahir.
En aquest mateix die entre sis y set horas de la
tarda los senyors Joan Bonaventura de Gualbes,
donsell, y Baptista Reverter, ciutedà honrat de
Barcelona, de part del il·lustríssim y fidelíssim
bras militar han aportat una embaxada a sas senyorias il·lustríssimas ab còpia de una deliberació presa per dit il·lustríssim y fidelíssim bras sobra fet de la resposta a ditas reals cartas, la
formació de las quals y altres comet a la il·lustríssima conferència que·s troba pendent per fet
de vaxells y altre negoci, dient de paraula que
estimaria dit il·lustríssim y fidelíssim bras que
sas senyorias il·lustríssimas no prenguessen resolució sobre dit fet fins que la present
excel·lentíssima ciutat la agués presa. Y la dita
còpia de deliberació han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari, com més llargament és de vèurer de aquella
la qual és assí cusida y signada de número DCVII.

En aquest mateix die lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutadà honrrat de Barcelona y síndich

En aquest mateix die y poch després se ha juntat
en la present casa la mateixa il·lustríssima Novena de personas dels tres estaments que·s juntà lo
die de ahira // 899r // per lo mateix effecte, acceptat los senyors canonge don Bonaventura de
Lanuza, doctor Onofre Monsalvo y Magí Barrera, ciutedans honrats de Barcelona, y no·i ha
entrevingut ni acistit. Y audita de la embaxada y
de la deliberació poch ha aportada a sas senyorias il·lustríssimas no se ha deliberat cosa sobre
lo fet.

a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1753-1755.

a. a continuació dues deliberacions transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1755-1757.
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Disapte, a XXI de juny MDCCIIII. En aquest die
no ha vingut ni acistit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar per no
trobar-se ab perfeta salut.
En aquest mateix die entre dotse y una hora de
la tarda los senyors Erasme de Lana y Fontanet,
donsell, y Magí Barrera, ciutadà honrrat de Barcelona, de part del excel·lentíssim senyor y savi
Concell de Cent de la present excel·lentíssima
ciutat han vingut ab embaxada a sas senyorias
il·lustríssimas, posant ab ella en sa mà set còpias,
una de una deliberació de dit excel·lentíssim y
savi Concell de Cent de dita excel·lentíssima
ciutat, dos de cartas del rey nostre senyor, Déu
lo guarde, altre de un bitllet del excel·lentíssim
senyor llochtinent y capità general del present
principat, dos del excel·lentíssim senyor duch
de Medinasidònia y una de la reyna nostra senyora que dita excel·lentíssima ciutat ha rebut
en demonstració de gràcias del ben obrat per
dita excel·lentíssima ciutat en lo frangent de la
armada enemiga, las quals han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari com
més llargament és de vèurer de ditas còpias, que
totas són assí cusidas y signadas de números
DCVIII.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda los senyors Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
donsell, y Francisco de Gallart y Pastor, ciutadà
honrrat de Barcelona, de part de sas senyorias
il·lustríssimas són anats ab enbaixada // 899v // a
la present excel·lentíssima ciutat aportant a sa
excel·lència còpia de la deliberació presa per sas
senyorias il·lustríssimas lo die present sobra lo
assumpto de dexar a la il·lustríssima conferència
la formació de la resposta a sa magestat, que
Déu guarde.
En aquest mateix die y immediadament, los mateixos senyors Joseph Nuri de Lana y Canser,
donsell, y Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà
honrat de Barcelona, de part de sas senyorias
il·lustríssimas han anat ab semblant embaxada al
il·lustríssim y fidelíssim bras militar dexant còpia de la mateixa deliberació presa per sas senyorias il·lutríssimas.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari còpia de una
deliberació presa en lo il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, que sas senyorias il·lustríssimas han
rebut de part de dit il·lustríssim y fidelíssim bras
per medi de son síndich, sobra prevencions en
cas que la armada enemiga en son retorn volgués usar alguna ostalitat en lo present principat, conforme és més llargament de vèurer de
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dita còpia de deliberació la qual és assí cusida y
signada de número DIX.
En aquest mateix die lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General, de orde de sas senyorias il·lustríssimas se és conferit ab lo excel·lentíssim senyor
virrey y capità general en son palàcio a effecte de
pèndrer de sa excel·lència hora pera // 900r //
anar-i sas senyorias il·lustríssimas a cumplimentar-lo y donar-li sas gràcias de sos bons officis ha
aplicats ab sa magestat, Déu lo guarde, a vista
dels quals lo concistori ha merescut de sa magestat universal aplàuso del ben obrat en los parills que·s trobà lo present principat per la vinguda de la armada enemiga ab concurs de molts
de altras. Y se li ha respost que per trobar-se indispost no podia donar hora per vuy ni demà y
que dilluns avisaria.
Diumenge, a XXII de juny MDCCIIII. En aquest
die, no obstant ser feste de precepte, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustríssimas per affers graves de la
Generalitat, absent lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor diputat militar qui no·i ha vingut ni acistit per no trobar-se en perfeta salut.
En aquest mateix die a las V horas de la tarda los
senyors don Joan Bonaventura de Gualbes,
donsell, y don Miquel de Lentorn y Pinós, de
part de lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar
han aportat una embaxada en escrits a sas senyorias il·lustríssimas junt ab còpia de una representació que dit il·lustríssim y fidelíssim bras
ha ideat fer al excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general del present principat, sobra lograr ab major acert la quietut pública del present principat per conseguir molts felices successos en cas que la armada enemiga en son
retorn intentàs bombardejar // 900v // aquesta
ciutat, suplicant a sas senyorias il·lustríssimas
fessen lo mateix, com més llargament és de vèurer de dita embaxada y còpia de representació
que en virtut de orde donat per sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General són assí cusidas y signadas de números
DCX y DCXI.
Dilluns, a XXIII de juny MDCCIIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari dos còpias, una de una deliberació
presa en lo excel·lentíssim y savi Consell de
Cent de la present ciutat y a la de una representació ideada per dit excel·lentíssim y savi Consell de Cent per lo excel·lentíssim senyor virrey
a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1757.

y capità general del present principat sobra lo
assumpto de la que rebéran ahir sas senyorias
il·lustríssimas de part del il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, las quals han rebut sas senyorias
il·lustríssimas de part de la excel·lentíssima ciutat ab embaxada per medi dels senyors Magí Barrera, ciutedà honrat de Barcelona, y Joan Ponsich y de Monjo, donsell, aportada a las nou
horas del matí, com més llargament és de vèurer
de ditas còpias que són assí cusidas y signadas de
números DCXII, DCXIII.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
una relació en escrits feta mitjensant jura-a
// 901r // ment per Joan Jolís, Jaume Súria y
Francisco Guasch, estampers, tots de la present
ciutat, experts anomenats per sas senyorias
il·lustríssimas sobra la visura que han feta de la
nova impreció del volumen de las generals
constitucions de Cathalunya, com més llargament és de vèurer de dita relació que és assí cusida y signada de número DCXIIII.
En aquest mateix die, entre las onse y dotse horas del matí, havent primer obtinguda hora per
medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General,
sas senyorias il·lustríssimas, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor real, anant concistorialment ab cotxe de quatra mulas ab lo
mestre de serimònias a la portalera squerra y
descubert, acompanyats de differents officials
del General que naven després ab un cotxe de
dos mulas ab los verguers devant ab massas altas, anant encotxats ab altre cotxe devant, acistint un aguasil, són anats a donar las gràcias com
las han donadas al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present principat del
expressat en lo bitllet que rebéran sas senyorias
il·lustríssimas de sa excel·lència cusit en lo present dietari a XI de juny corrent; y axí mateix de
haver aplicat sos bons officis ab sa magestat,
Déu lo guarde, perquè lo concistori meresqués
com ha merescut de sa magestat universal
aplàuso ab concurs de moltas gràcias del ben
obrat en lo frangent passat que ocasionà la armada enemiga en la present ciutat.
En aquest mateix die a las sinch horas de la tarda se ha juntat en la casa de la present excel·lentíssima ciutat la il·lustríssima conferència de
personas anome– //901v // nadas per los tres comuns que·s juntava quant la present excel·lentíssima ciutat se trobava en lo frangent de la ara. a continuació una ambaxada, dues representacions, una
deliberació i una relació transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 17571760.
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mada enemiga, exceptat que no·i han entrevingut de las personas anomenadas per part de sas
senyorias il·lustríssimas los senyors don Joseph
de Pinós y doctor Onofre Monsalvo, per lo effecte de aconsellar a dits tres comuns las respostas a las reals cartas de sa magestat, que Déu
guarde, y lo fahedor en las ocurrèncias corrents.
Dimars, a XXIIII de juny MDCCIIII. En aquest die,
no obstant ser feste de precepte, se ha juntat lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas per tractar y discórrer sobre
negocis graves importants a la Generalitat.
Dimecres, a XXV de juny MDCCIIII. En aquest die
sas senyorias il·lustríssimas, anant concistorialment ab cotxe de quatra mulas ab lo mestre de
serimònias a la portalera encotxat y descubert a
la portalera de mà squerra, acompanyats dels
nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal, y secretari y scrivà major del General,
racional y procurador fical del General y present
casaa // 902r // encotxats ab cotxe de dos mulas,
anant després ab los verguers ab las massas ab
altre cotxe devant acistint un alguasil ordinari
de dos mulas, se han conferit en las casas del
General y bolla de la present ciutat a effecte de
fer continuar lo subast del arrendament dels
drets de General y bolla de Barcelona, bollas foranas, de monedas y de çafrans. Y no obstant
del aver-se continuat lo subast de aquells no s’i
ha trobat dita alguna y sas senyorias han porrogat per lo primer die de encant.
En aquest mateix die lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General de orde de sas senyorias il·lustríssimas se és conferit ab lo excel·lentísim senyor virrei y capità general del present principat en son
palàcio a effecte de donar, com ha donat a sa excel·lència, las gràcias de haver fet tràurer libre y
sens costas de las càrcers reals al primer del
arrendatari del estanch del tabaco del bienni
p(ass)at, que·l trobaren ab pistolas, avent-li antecedentment sucitat ho fes sa excel·lència.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
una carta escrita a sas senyorias il·lustríssimas
del excel·lentíssim senyor duch de Montalto,
dada en Madrid a XV de juny corrent, donant ab
ella gràcias de part de sa magestat, Déu lo guarde, del ben obrat en lo frangent de la armada
enemiga, com més llargament és de vèurer de
dita carta, la qual és assí cusida y signada de número DCXV.
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1760.
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En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari // 902v // còpia de semblant carta a la daltdita escrita per dit
senyor duch de Montalto a la present excel·lentíssima ciutat, que dita excel·lentíssima ciutat ha
enviat lo die de ahir a sas senyorias il·lustríssimas
per medi de son síndich, com més llargament és
de vèurer de aquella la qual és assí cusida y signada de número DCXVI.
Dijous, a XXVI de juny MDCCIIII. En aquest die
Martí Gayans y Francisco Oliveras, parers del
terme de Sant Esteve de Ripollet, bisbat de Barcelona, visuradors anomenats per sas senyorias
il·lustríssimas ab deliberació feta lo die de ahir a
fi y effecte de visurar lo paper de la emprissió
dels volúmens de totas las constitucions y capítols de cort fins assí fets, en lo tocant a la calitat
del paper respecte de què en la relació jurada
feta als XXIII del present y corrent mes han dit
los tres estampers que en orde a la mostra ý havia una diferència. Mitjensant lo jurament que
han prestat han fet relació a sas senyorias il·lustríssimas de què, avent vist y regonegut lo paper
del qual se ha feta la dita impreció, juntament la
sobradita relació, y axí meteix que si bé és veritat de què aya alguna difarència ab la mostra en
orde a la cola, fortalesa y tanensa, emperò
diuhen en què a·y á paper que és de la mateixa
qualitat que la mostra altre de inferior y altre de
major esfera, y que per lo art que professan de
paparers, saben y los //903r // cons que de paper
no·s pot formar tot de una mateixa igualtat, axí
que encara que alguns fulls discrépian dels altres
no per axò ý ha falta de ser ben treballat de matarial ó pastan y falta de treball. Axí que en vista
de las sobraditas rahons són de sentir que lo sobredit paper és rebadar, que ha cumplert lo estamper en lo pactat en la tabba y segons la mostra entregada.
En aquest mateix die a las VI horas de la tarda
los senyors Francisco de Marí y Ginovès, donsell, y Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà
honrat de Barcelona, de part de sas senyorias
il·lustríssimas han anat ab embaxada als
excel·lentíssims senyors consellers de la present
excel·lentíssima ciutat, y després immediadament al il·lustríssim y fidelíssim senyor bras militar, aportant ab ella a dits dos comuns y a cada
hu de ells respective còpia de una deliberació
feta per sas senyorias il·lustríssimas lo die present acerca negocis corrents que real y effectivament hi han dexat.
Divendres, a XXVII de juny MDCCIIII. En aquest
die sas senyorias il·lustríssimas, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real, anant
concistorialment ab cotxe de quatra mulas ab lo
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mestre de serimònias encotxat a la portalera
squerra descubert, acompanyats dels nobles y
magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal,
secretari y scrivà major, racional y procurador
fiscal del General y present casa, encotxats ab
cotxe de dos mulas que anave després, anant los
verguers ab massas ab altre cotxe devant y acistint un alguasil ordinari, se han conferit en las
casas del General a effecte de fer continuar lo
subast dels arrendaments dels drets de General
y bol– // 903v // las, de monedas y de çafrans. Y
no avent trobat dita alguna, no obstant de haver-se fet subastar aquells sas senyorias il·lustríssimas, han porrogat per lo primer die de encant.
En aquest mateix die a las V horas de la tarda se
ha juntat en la present casa la il·lustríssima conferència de personas anomenadas per los tres
comuns que·s juntà lo die XXIII del corrent en
casa de la present excel·lentíssima ciutat, y en
esta no·i han entrevingut de las personas per
dita il·lustríssima conferència anomenats per sas
senyorias il·lustríssimas los senyors doctor Onofre Monsalvo y Magí Barrera, ciutedans honrats
de Barcelona, y se nota que qualsevol consell
que·s diga haver donat lo die present en lo llibre
de Deliberacions és en heixa conformitat y se
vol tenir per repert assí.
Dilluns, a XXX de juny MDCCIIII. En aquest die
sas senyorias il·lustríssimas, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real, anant concistorialment ab cotxe de quatra mulas ab lo
mestre de serimònias encotxat a la //904r // portalera squerra y descubert, acompanyats dels
nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal, secretari y scrivà major del General,
racional del General y present casa y procurador
fiscal ancotxats ab cotxes de dos mulas, ab los
verguers devant ab massas també encotxats ab
altre cotxe de dos mulas, acistint un alguasil ordinari, entre deu y honse horas del matí se han
conferit en las casas del General y bolla de la
present ciutat a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de General y
bollas, de monedas y de çafrans. Y havent-se subastat aquellas y no haver-se trobat dita alguna
han porrogat sas senyorias il·lustríssimas per la
tarda y per lo primer die de encant.
En aquest mateix die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor real junt ab mi secretari y scrivà
major y magnífich racional del General y present casa és baxat a las casas del General y bolla
de la present ciutat, y en lo aposiento a hont fa
residència lo receptor dels fraus a effecte de
continuar en inventari los fraus apresos en lo
present mes y s’i han trobat los infrascrits y següents. Primo als XVII aprehenció feta en casa
Maria Espil, viuda, al torrent de Junqueras: pri-

mo de quatre canas, tres palms bayeta encarnada.
En aquest mateix die a las sis horas de la tarda
són tornats sas senyorias il·lustríssimas concistorialment ab verguers ab massas altas anant a
peu, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials axí de la present
casa del General, acceptat lo deffenedor que no
acistí a la dita casa del General y després de haver fet encantar la bolla de Barcelona // 904v // y
demés drets que faltan arrendar que són dret de
General, bollas foranas, dret de monedas y drets
de safrans, entre las vuyt y las nou horas de la nit
que és la hora vulgarment dita de ca y llop, ha
tret de mà del arrendatari dels drets del General
qui havia acabat lo trienni de son arrendament y
posà en mà dels officials destinats per la administració de dit dret per compte del General los
encunys y demés cosas següents:
Per lo dret de General: primo un encuny anomenat pich de telas; ítem altre encuny dit cap de
moro; ítem altre encuny dit pich de mitjas; ítem
altre encuny per galons de plata de Milà; ítem altre encuny per galons y punta de plata fetas en
Barcelona; ítem una enclusa per dessota de dits
pichs. Per la bolla de Barcelona: primo una enclusa per picar lo manifest; ítem altre enclusa per
picar los rams; ítem altre enclusa per picar ploms
de guarda; ítem un martell de ferro ab mànech
de fusta; ítem un encuny anomenat pich de manifest; ítem altre encuny anomenat pich de rams;
ítem altre encuny anomenat pich de guarda ab
dos famellas, la una per picar rams y la altre per
picar manifest; ítem altre encuny dit de guarda
per picar a las botigas ab famella un pich y un
martell; ítem altre encuny ab son pich y famella
per los texidors de llana ab son martell; ítem dos
thenallas per posar sera y altre tenalla per arrencar los ploms; ítem duas llumaneras de coure posadas demunt lo taulell per bollar; ítem altre encuny ab son pich y famella per als vellutés;a
// 905r // ítem altre encuny de paga mascla y famella; ítem altre encuny de manifest de la roba
que ve de defora; ítem un piló de fusta ab lo encuny de la famella per lo manifest de defora; ítem
un piló de fusta ab duas famellas del manifest y
guarda; ítem un encuny de manifest; ítem altre
encuny per guarda; ítem dos encunys mascle y
famella per plom de paga; ítem un encuny la famella sola; ítem duas thenallas per posar sera y altre per arrencar ploms. Essent presents per testimonis en la entrega de ditas cosas Joseph Pelegrí
y Jacintho Morató, verguers de sas senyorias
il·lustríssimas y altras en multitut numerosa
que·s troban present en dita casa del General.
a. a continuació un privilegi i una ambaxada transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1760-1764.
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Dimars, a I de juliol MDCCIIII. En aquest dia han
ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present
dietari un transumpto del real privilegi concedit
per sa magestat, Déu lo guarde, a la ciutat de
Vich dat en Barcelona als XIV de mars MDCCII,
com de aquell és de vèurer lo qual és assí cusit y
signat de número DCXVII.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una embaxada en escrits, que sas senyorias il·lustríssimas
han rebut de part de la present excel·lentíssima
ciutat a las sinch horas de la tarda per medi dels
senyors don Francesch Nicolau de Santjoan y
Ignasi Bòria y Gualba, ciutadà en resposta de la
còpia de la deliberació presa per sas senyorias
il·lustríssimas que·s posà en mà de sa excel·lència lo die XXVI del passat, com més llargament és
de vèurer de dita embaxada la qual és assí cusida
y signada de número DCXVIII.
Dimecres, a II de juliol MDCCIIII. En aquest dia
sas senyorias il·lustríssimas, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar, anant
consistorialment ab cotxe de quatre mulas ab lo
//905v // mestre de serimònias encotxat a la portalera esquerra y descubert, acompanyats dels
nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal, secretari y scrivà major, racional y procurador del General y present casa encotxats ab
cotxe de dos mulas, y després los verguers ab
massas devant ab altra cotxe de dos mulas també encotxats, assistint un aguazil extraordinari,
se han conferit en las casas del General a effecte
de fer subastar los arrendamens dels drets de
General y bollas, de monedas y de safrans. Y havent-se subastat aquells y havent-s’i trobat dita
alguna sas senyorias il·lustríssimas han posposat
per lo primer die de encant.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una embaixada en escrits del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, a las onse horas del matí per medi dels senyors Joseph de Terré y Codina, donsell, y don
Joseph de Vilana y Millás, en resposta de la còpia de la deliberació presa per sas senyorias
il·lustríssimas que·s pose en mà de dit il·lustríssim y fidelísim bras lo die XXVI del present, com
més llargament és de vèurer de dita embaxada,
la qual és assí cusida y signada de número DCXIX.
En aquest mateix die han ordenat també sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari una
súplica presentada a sas senyorias il·lustríssimas

[ 1704 ]

[ 1704 ]

per Joseph Artigas y Pere Mestres, segons han
asserit proms de la confraria dels pallers y calsaters de la present ciutat sobre fet de usar de dit
offici de paller differents sastres de la present
ciutat, com més llargament és de vèurer de dita
súplica que junt ab la decretació al peu de aquella per sas senyorias il·lustríssimas feta qu·és assí
cusida y signada de número DCXX.a
906r

En aquest dia sas senyorias il·lustríssimas, absent
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real,
anant consistorialment ab cotxe de quatre mulas
ab lo mestre de serimònias encotxat a la portalera esquerra y descubert, acompanyat dels nobles
y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal,
secretari y scrivà major, racional y procurador
fiscal del General y present casa encotxats en altre cotxe de dos mulas, ab los verguers devant ab
las massas també encotxats ab altre cotxe de dos
mulas, acistint un aguasil ordinari, se han conferit en las casas del General a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de
General y bollas, de monedas y de safrans. Y no
havent-s’i trobat dita alguna, no obstant de haver-se subastat aquells, sas senyorias il·lustríssimas han porrogat per lo primer die de encant.
Dissapta, a V de juliol MDCCIIII. En aquest die
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa
cusís y continuàs dos reals cartas de sa magestat,
Déu lo guarde, escritas a sas senyorias il·lustríssimas, dadas en lo real camp de Nisa a IX de juny
y a XXIII del mateix mes del corrent any MDCCIIII, ab las quals se dóna sa magestat per servit
del ben obrat que lo excel·lentíssim senyor virrey y capità general li ha participat y donat
compte, que havia lo consistori en tot lo que
havia occorregut en esta ciutat des de què la armada enemiga ab lo príncep d’Armestad havia
arribat en esta ciutat fins que se haurà posat a la
vela, havent pres lo rumbo envès llevant; y en
resposta sobra lo mateix assumpto de la que sas
senyorias il·lustríssimas havian escritas a sa magestat a XXXI de maig, com més llargament és de
vèurer de ditas reals cartas que són assí cusidas y
signadas de números DCXXI y DCXXII, y del
thenor següent. Segueix-se ditas dos reals cartas:
«Elb rey. Illustres y fidelíssimos diputados, por
vuestra carta de tren– // 906v // ta hu del passado
que se recivió por extraordinario que llegó a mis
manos por las del duque de Medinasidonia, he
visto la aflición con que vos hallaveis por haver
a. a continuació una ambaxada i una súplica amb decretació
transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 1764-1768.
b. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 905v906r del trienni 1701-1704.
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llegado a esse puerto la armada enemiga con el
príncipe de Armestad, assí por las pocas tropas
con que se halla essa ciudad para guarnecer las
murallas y su defensa, como por lo poco reparada
que están de las ruinas padecieron en el último sitio, y tambien remitir copia del papel que os envió
diziéndonos que sino se le habrían las puertas
dentro de quatro horas esperimentaría la ciudad
el incendio y ruina de las bombas como tambien
del que le respondisteis. Y manifestándole vuestra
antigua e inmutable fidelidad a mi servicio, y
siendo vuestras expressiones muy proprias de la
que siempre he experimentada de vosotros en todas ocasiones, he resuelto manifestaros como lo
ago, la gratitud y confiansa con que quedo al zelo
y amor de tan buenos y fieles vassallos. Dat en
campo real de Nisa a 19 de junio 1704. Yo, el rey.
Vidit don Josephus Rull, regens.Vidit comes de
Rocamarti, regens. Vidit marchio de Tamarit.
Vidit don Thomas de Pomar. Marchio de Palacio, secretarius. Vidit marchio de Serdanyola. Vidit marchio de Villalba. Vidit Coloma, regens.»
« Ela rey. Illustres y fidelíssimos diputados don
Francisco de Velasco, mi lugarteniente y capitán
general en esse principado, me ha dado qüenta
con extraordinario de todo lo occorrido en essa
ciudad des de que la armada enemiga con el
príncipe de Armestad llegó a ella hasta que, desengañado de la constante fidelidad de tan buenos vassallos, bolvió a embarcar su gente tomando
el rumbo de levante, y de la gran parte que tuvieron en este principalíssimo successo todos los indivíduos que // 907r // componen essa Deputación
por la singularidad con que los ofrecisteis y practicasteis todas las providencias y medios, que se
jusgaron convenientes para la defensa de essa capital. Y haviendo tenido presentes las circunstancias del caso he querido manifestaros, como lo ago,
la especial gratitud que me ha devido esta demonstración tan propria de vuestro zelo a mi servicio como esperada de mi confiansa en vuestra
lealtad, que se haze más apreciable en la constitución presente, pues habrán tenido los enemigos el
desengaño tan a costa suya, viendo frustrados sus
vastos designios más en fuersa de vuestra fidelidad que de las armas que pudieren oponérseles,
assegurandoos tendré este servicio tan presente en
todos tiempos como reconoscereis gracias, y particularmente en quanto sea de vuestra mayor satisfación. Dada en el campo real de Niza, a 23 de
junio 1704. Yo, el rey. Marchio del Palacio, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit comes de Rocamarti, regens. Vidit Joannes de la
Torra, regens. Vidit Coloma, regens. Vidit marchio de Serdanyola. Vidit marchio de Villalba.
Vidit don Thomas de Pomar.»
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 905v906r del trienni 1701-1704.

En aquest mateix dia a las set horas de la tarda
los senyors Erasme de Lana y Fontanet, donzell, y Joan Baptista Reverter, ciutadà honrrat
de Barcelona, de part dels excel·lentíssims senyors concellers de la present excel·lentíssima
ciutat han vingut ab embaixada a sas senyorias
il·lustríssimas dos còpias, una de una deliberació
presa per lo excel·lentíssim y savi Concell de
Cent de dita excel·lentíssima ciutat sobre lo fet
particular de haver rebut una informació en la
cort del noble regent la vegueria de Barcelona,
instant lo il·lustre senyor conceller ters de dita
excel·lentíssima ciutat, apropriant-se en particular lo que havia obrat dita excel·lentíssima
// 907v // ciutat en la occurrència passada de la
armada enemiga que hostilizà la present ciutat,
havèn-s’i deposat il·lustres senyors concellers
quart y sizè de dita excel·lentíssima ciutat; y
també la còpia de dita informació com més llargament és de vèurer de ditas còpias de deliberació y informació, las quals sas senyorias il·lustríssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General cusís en lo present dietari en execució del qual són assí cusidas y signadas de número DCXXIII.
Dilluns, a VII de juliol MDCCIIII. En aquest die
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa
cusís en lo present dietari minuta de una embaxada que sas senyorias il·lustríssimas, en escrits,
per medi dels senyors don Joseph de Amigant y
doctor misser Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, a las onse horas del
matí ha posat en mà dels excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, acompanyant ab ella lo sentiment que té sa excel·lència
del contengut en los papers participà a sas senyorias il·lustríssimas lo die V del corrent, com
més llargament és de vèurer de dita minuta de
embaxada lo qual és assí cusida y signada de número DCXXIIII.
En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Canser, donsell, racio-a // 908r //
nal del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustríssimas és baxat en las casas del
General de la present ciutat a effecte de fer continuar lo subast del arrendament dels drets de
General y bollas, de monedas y de çafrans, attès
que sas senyorias il·lustríssimas no·i han pogut
baixar per ocupacions precisas de negocis graves
de la Generalitat. Y no obstant de haver fet subastar dits drets no s’i ha trobat dita alguna,
conforme ho ha reportat a sas senyorias il·lustríssimas, tornat que és estat de dita diligència.

a. a continuació una deliberació, una informació i una minuta d’ambaxada transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 1768-1772.
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Dimecres, a VIIII de juliol MDCCIIII. En aquest
die sas senyorias il·lustríssimas, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar, anant
concistorialment ab cotxe de quatre mulas ab lo
mestre de serimònias encotxat a la portalera de
mà squerra y descubert, acompanyats dels nobles y magnífichs assessors, ordinaris, advocat
fiscal, secretari y scrivà major, racional y procurador fiscal del General y present casa embarcats
ab altre cotxe de dos mulas, y los verguers ab las
massas devant embarcats també altre cotxe de
dos mulas, acistint un aguasil ordinari, se han
conferit en las casas del General a effecte de fer
continuar lo subast dels arrendaments dels drets
de General y bollas, de monedas y de ça–
//908v // frans. Y havent-se subastat aquells y no
havent-s’i trobat dita alguna sas senyorias il·lustríssimas han porrogat per lo primer die de encant.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari còpia de una
carta escrita per lo il·lustre marquès del Palàcio
del excel·lentíssim senyor virrei y capità general,
ha manat posar en mà de sas senyorias il·lustríssimas junt ab una minuta de una representació
per sa magestat, Déu lo guarde, sobre dit fet foren de vot y parer dels nobles y magnífichs assessors ordinaris, y advocat fiscal del General y
present casa de paraula donat, com més llargament és de vèurer de dita còpia de carta que és
assí cusida y signada de número DCXXV, y dita
representació de orde de sas senyorias il·lustríssimas és assí continuada de número DCXXVI y
del thenor següent. Segueix-se dita representació:
«Señor.a Los diputados y ohidores de qüentas de la
Generalitat de Cathaluña puestos a los reales pies
de vuestra merced dicen que, haviendo repetidas
vezes, por lo que les exequté la obligación jurada
de su cargo y universal desconsuelo del principado, suplicado a vuestra magestad se digne vuestra
magestad mandar que en conformidad de la
constitución 17 de las cortes que celebró vuestra
magestad en Cathaluña, se restituye a los suplicantes los derechos dichos de la nueva ampra o de
guerra con las calidades que expressab //909r // la
citada constitución, ha cido vuestra magestad
servido continuhando al principado sus favores
mandarlo en essa conformidad. Pero hasta hora
no se han effectuado los reales decretos de vuestra
magestad ni observado dicha constitución, experimentando dilaciones con motivo de las calidaa. l’original de la representació intercalat entre els folis 908v909r del trienni 1701-1704.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàgs.
1772-1773.
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des que se les pide ha de contener la obligación
para dicha entrega de que les participó la minuta
don Francisco de Valasco, lugarteniente de vuestra magestad en aquel principado. Y haviéndose
los deputados allanado a los capítulos de dicha
minuta, menos dos que reconocen no ser conformes a la citada constitucions, como lo representaron a dicho lugarteniente de vuestra magestad
con papel de 13 de mayo, en respuesta del qual les
ha ultimamente entregado dicho lugarteniente
copia de la carta del marqués del Palacio de 14 de
junio de este año en que le participa la resolución
del Consejo Supremo de Aragón, percistiéndose
devan continuar dichos capítulos de la minuta en
dicha obligación con que no pende del arbitrio del
lugarteniente el favorecer a los suplicantes y reconoces serradas las puertas a la tan deseada exequcción de la referida constitución, menos que
acudiendo otra ves a la real clemencia de vuestra
magestad de quien esperan lograr el consuelo, señor, los dos capítulos de dicha minuta, en que no
convienen los diputados, conciste el uno en querer
obligarles sin limitación ni expreción de cantidad cierta ha pagar al consejero de capa y espada
natural de Cathalunya del Consejo Supremo, el
salario y hojas ordinarios y extreordinarios que á
sido fixo como según las contingencias percive,
siendo sierto que la citada constitución limitadamente comprehende el salario de dicha plaza sin
extenderse a los gajes y menos a los inciertos, ni poderse decir que aquellos s·entiendan con el nombre de salario, pues teniendo ferenta naturalesa y
deveran expressarse en la constitución para comprehenderlo según la naturalesa de aquellas leyes,
con que parece muy justa la instancia de los diputados que assí como en la mi– // 909v // nuta por
lo que respeto al sueldo y ayuda de costa ordinaria
del lugarteniente general que ha de prometerse en
dicha obligación pagar deste derecho, se expressa
la quantidad cierta, se haga lo mesmo en lo del
salario de dicha plassa del Supremo de Aragón,
expressándola en quatro mil y benyete y quatro libras barcelonesas de bellón en que le perciba al
tiempo le hiso dicha constitución. El otro de dichos
capítulos que es el 5 en la minuta, contiene per
obligarse los deputados de los otros drechos que oy
gosa el General y administran los deputados a pagar dichos sueldo y ayuda de costa del lugarteniente general y salario de la plaza de capa y espada, en caso que no bastasse el producto de los
drechos que de nuevo se las entregan, circunstancia que tambien parece no se sinye a la constitución, porque si bien en ella se permite a los suplicantes assegurar según sea del real agrado de
vuestra magestad la obligación de pagar dichos
sueldo, ayuda a costa y salario, empero expressa
sea del producto del drecho entregado con que no
puedan cargar los que oy administran con razón,
pues cada uno está sujeto ha separados acreadores
de aquel, no se ha de seguir útil a la Generalidat,
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como todo es de ver de la letra de dicha constitución en aquellas palabras, allí: «Per ço los tres
brassos humilment suplican a vostra real magestat sie de son real servey, ab consentiment, lloació y aprobació de la present cort, restituhir y
concedir la exacció y col·lecta dels refferits drets
als deputats y oÿdors del General de Cathalunya
o a sos officials, offerint y prometent estos ab
aquella seguretat // 910r // que serà del mayor
agrado de vostra real magestat pagar del resultant del dit dret los sobre expressats sou y ayuda
de costa ordinari del llochtinent general del
principat de Cathalunya y salari de la plassa de
capa y espasa del Supremo de Aragó natural de
Catalunya», etcétera. En atención a lo refferido y
a que en la restitución de los derechos interessan
los comunes y particulares del principado, y la
mayor parte de ellos iglésias, religiones, viudas,
pupillos y otras pías mandas, dignas todas de la
christiana y piadosa atención de vuestra magestad, suplican a vuestra magestad sea de su real
agrado favorecer aquellos fidelíssimos vassallos y
mandar que, sin dilación, se les entreguen dichos
derechos de la nueva ampra o de guerra, firmándose la obligación según la mencionada minuta,
menos en los dos refferidos capítulos que se expresse
averse de pagar al dicho concejero de capa y espada natural de Cathalunya del dicho Supremo
Concejo por su salario dichas quatro mil veynte y
quatro libras moneda barcelonesa de bellón, como
lo esperan de la real siempre benéfica mano de
vuestra magestat y recibiran merced.»
En aquest mateix die, semblantment, han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y
scrivà major del General cusís en lo present dietari una embaxada en escrits junt ab còpia de un
vot fet per los magnífichs advocats ordinaris de
la present excel·lentíssima ciutat, pot ser privat y
suspès del priorat de la cort del veguer que sas
senyorias il·lustríssimas han rebut de part de
dita excel·lentíssima ciutat a las XII horas del
migdia, per medi dels senyors Erasme de Lana y
Fontanet, donsell, y Joan Baptista Reverter,
ciutedà honrat de Barcelona, com més llargament és de vèurer // 910v // de dita embaxada y
vot que tot és assí cusit y signat de números
DCXXVII y DCXXVIII.
Dijous, a X de juliol MDCCIIII. En aquest die, no
obstant ser feste, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas per affers graves de la Generalitat.
Divendres, a XI de juliol MDCCIIII. En aquest die
no ha vingut ni assistit en concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor militar a ocasió de estar desganat,
y no se’n farà altra nota fins queda convalescut
de sa desgana.

En aquest mateix dia Joseph Nadal, botiguer de
teles de la present ciutat com a procurador de
Joan Torrents, major de dies, apotecari y tauler
de la taula del General de la vila de Vilanova de
Cubelles, consta de sa procura en poder de Joan
Francesch Verneda, notari públich de Barcelona, als VIII del juliol corrent, la qual és assí cusida y signada de número DCXXIX. En dit nom
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias il·lustríssimas ha renunciat lo dit offici
de tauler en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas pura, líbera y espontàneament, attès
que de la certificatòria del magnífich racional
del General y present casaa // 911r // que és assí
cusida y signada de número DCXXX, los ha
constat que dit Joan Torrents no era debitor al
General. Sas senyorias il·lustríssimas han admès
dita renunciació si et in quantum per capítols y
actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Jacintho
Morató, verguers del concistori de sas senyorias
il·lustríssimas.
En aquest mateix die lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Canser, donsell, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias
il·lustríssimas se és conferit en las casas del General de la present ciutat, a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de
General y bollas, de monedas y de çafrans, per
no haver-i sas senyorias il·lustríssimas pogut
acistir, per graves ocupacions del General. Y no
obstant de haver-se subastat dits drets no s’i ha
trobat dita alguna.

celona, de part de sas senyorias il·lustríssimas,
han aportat una embaxada en escrits als
excel·lentíssims consellers de la present ciutat
en resposta de la que sa excel·lència fou servit
enviar a sas senyorias il·lustríssimas en jornada
de nou del corrent, ab lo fet del il·lustre senyor
conseller ters de dita ciutat, com més llargament és de vèurer de dita resposta a dita embaxada que de orde de sas senyorias il·lustríssimas
és assí cusida y signada de número DCXXXI.
Dissapta, a XII de juliol MDCCIIII. En aquest die
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa
cusís en lo present dietari una súplica presentada per lo noble don Joseph de Amigant, exactor
del General, junt ab una carta per ell rebuda del
diputat local de Gerona, ab què conste de las diligèncias se han fetas per la cobransa de algunas
personas condempnadas a la visita, com més
llargament és de vèurer de dita súplica y carta
que tot és assí cusit y signat de número DCXXXII.
En aquest mateix die sas senyorias il·lustríssimas
han juntat per medi dels verguers una il·lustríssima Divuytena de personasa // 912r // dels tres
estaments eclesiàstich, militar y real. Y havent
primer manat avisar aquellas a las V horas de la
tarda se ha juntat dita il·lustríssima Divuytena
de perçonas qui són:

En aquest mateix die a sis horas de la tarda los
senyors don Ramon de Codina y Ferreras, Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Bar-

Per lo estament eclesiàstich: los senyors doctor
Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, pabordre y canonge de Tortosa; don Dalmau Copons
y doctor Joseph Romaguera, canonges de Barcelona; doctor Miquel Joan Bosch, canonge de
Vich; doctor Joseph de Ciurana y Ribot, canonge de Gerona, qui no ha entrevingut ni acistit;
don Bonaventura de Lanuça, dagà y canonge de
Tarragona, qui no ha pogut acistir per precisas
ocupacions. Per lo estament militar: los senyors
don Francisco Miquel y Descatllar; don Domingo de Berdier; Joan Francisco de Maresch y
Huguet Cavaller, no avent-i entrevingut ni acistit; don Joseph de Pinós, marquès de Barbarà;
don Pedro de Cartellà y Desbach, marquès de
Cartallà, y don Joseph Terré y Granollach per
sas ocupacions. Per lo estament real: los senyors
doctor misser Jacintho Dou; lo doctor Jacintho
Blanch, tots ciutedans honrats de Barcelona.
No avent-i entrevingut los senyors Magí Barrera, Salvador Massanes de Ribera y Christòfol
Lladó, també ciutedans honrats de Barcelona,
per sas precisas y indispensables ocupacions. A
la qual il·lustríssima Divuytena de // 912v // personas dels tres estaments, estant axí congrega-

a. a continuació una ambaixada, un vot, una procura i una
certificatòria transcrits a l’Apèndix 1, pàgs. 1773-1775.

a. a continuació una ambaixada, una súplica i una carta
transcrites a l’Apèndix 1, pàgs. 1775-1776.

En aquest mateix die a las XI horas del matí los
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat y ohidor reals de part del il·lustríssim y fidelíssim
concistori de sas senyorias il·lustríssimas, han
aportat una embaxada al excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general del present principat, posant en sa mà còpias de la representació
per sa magestat, Déu lo guarde, per fet de la entrega de lo dret de la nova ampra que·s troba en
dietari als nou del corrent y de la carta que la
acompanya, suplicant a sa excel·lència se dignàs
continuar sos bons officis hafavorint al concistori, acompanyant dita representació y carta, al
que ha respost sa excel·lència que ho serva ab
molt gust, conforme relació ne han fet a sas senyorias il·lustríssimas tornats en concistori. Y se
adverteix són anats un cotxe de dos mulas ab lo
// 911v // síndich, tenint hora y sens verguers.
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da, fonch per sas senyorias il·lustríssimas proposat de què ab lo capítol XXV del nou redrés de
MDCCII y LIII de dit redrés, disposat lo modo y
forma ab què se havia de fer la inciculació de qui
al devant, a la fi de quiscún trienni, clohent-se
lo die XV de juliol, axí que trobant-se tant cerca
com se troba lo dit die XV de juliol, y no tenir
com no tenan sas senyorias il·lustríssimas notícias algunas de la vinguda de las inciculacions de
sa magestat, que Déu guarde, firmadas y decretadas, y trobar-se disposat en dit capítol XXV
segons apar que se deu fer una vegada inciculació a la fi de cada trienni, a vista de què suplicavan sas senyorias il·lustríssimas a dita il·lustríssima Divuytena de personas dels tres estaments
fossen servits aconsellar-los lo fahedor. Y ohida
dita proposició, dita il·lustríssima Divuytena, és
a saber, la major part de personas de aquella,
han aconsellat a sas senyorias il·lustríssimas que
consulten est fet ab los nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y
present casa, los quals quant antes donen son
sentir en escrits bé y legalment sobra dit fet,
però que en vista d’ella jusgan aquell aconsellar
a dita il·lustríssima Divuytena a sas senyorias
il·lustríssimas lo fahedor.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
una súplica presentada a sas senyorias il·lustríssimas per Onofre Janer, credenser de la bolla de
la present ciutat, acerca lo fet de bollar robas de
pallers y sastres, junt ab la decretació al peu de
aquella per sas senyorias il·lustríssimas feta, com
més llar-a // 913r // gament és de vèurer de dita
súplica y decretació al peu de aquella, qu·és assí
cusit y signat de número DCXXXIII.
Diumenge, a XIII de juliol MDCCIIII. En aquest
die, no obstant ser feste de precepte, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustríssimas per affers graves de la
Generalitat.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una súplica
presentada a sas senyorias il·lustríssimas per lo
doctor en drets Ramon Pellisser, scrivà de manament, sobre fet de excepció en la extracció,
com més llargament és de vèurer de aquella la
qual és assí cusida y signada de número DCXXXIIII.
Dilluns, a XIIII de juliol MDCCIIII. En aquest die
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Canser,
a. a continuació dues súpliques transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1776-1777.
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racional del General y present casa, de orde de
sas senyorias il·lustríssimas per estar ocupats se
és conferit en las casas del General a effecte de
fer continuar lo subast dels arrendaments dels
drets de General y bollas, de monedas y de çafrans. Y no obstant de haver-se subastat aquells
no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y continuàs en lo present dietari
un real despaig de sa magestat, Déu lo guarde,
dat en Barcelona a VII de agost MDCCII sobra fet
de inciculacions, conforma és de vèurer de dit
real despaig, //913v // lo qual és así cusit y signat
de número DCXXXV y del thenor següent:
«Ela rey. Illustres y fidelíssimos deputados, por
quanto en exequción de la constitución que en las
cortes generales de este principado de Catalunya
que hemos selebrado en la presente ciudad de Barcelona queda hecho, como sabéis, a favor de los capitulares de la santa iglesia de Solsona, he sido
servido nombrar para diputado eclesiástico al
doctor Joseph Planas, canónico de la referida iglesia de Solsona; y para ohidor eclesiástico a Pedro
Mártir Andreu y de Miquel, poniendo en ellas sus
teruelos como es costumbre en la conformidat que
está dispuesto por dicha constitución, para que
puedan sortear como los demás inciculados en las
referidas bolsas que assí es mi volundad. Dada en
Barcelona a VII de abril de MDCCII. Yo, el rey.
Don Joseph de Villanueva, protonotarius. Vidit
don Josephus Rull, regens. Vidit Comas et Torro,
regens.»
En aquest mateix die, havent-se conferit en la
present casa lo noble don Joan Baptista de Aloy,
escrivà de manament per sa magestat, Déu lo
guarde, y secretari de província, estant sas senyorias il·lustríssimas sota lo docer y dit de Aloy
ab una cadira de vaqueta de Moscòvia a la part
dreta del docer, ha posat en mà de sas senyorias
il·lustríssimas los dos reals despaigsb // 914r // de
las inciculacions en deguda forma de Real Cansellaria despedits, los quals han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General los cusís en lo present dietari,
com de aquells és de vèurer, los quals són assí
cusits y signats de números DCXXXVI y
DCXXVII.
Dimars, a XV de juliol MDCCIIII. En aquest die
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa
a. l’original del reial despatx intercalat entre els folis 913v914r del trienni 1701-1704.
b. a continuació dos reials despatxos i una súplica transcrits a
l’Apèndix 1, pàgs. 1778-1784.

cusís en lo present dietari una súplica presentada a sas senyorias il·lustríssimas per Joan Cavaller, receptor dels drets de General de la ciutat
de Lleyda, ab la qual revoca, casse y anul·la tot
lo actuat en una pretesa contrafacció per ell intentada contra sas senyorias il·lustríssimas, com
més llargament és de vèurer de dita súplica la
qual és assí cusida y signada de número
DCXXXVIII.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari una despaig
del excel·lentíssim senyor virey y capità general
del present principat en deguda forma de Real
Cansellaria despedit, dat en Barcelona lo die
present sobra fet de inciculacions, com més llargament és de vèurer de dit despaig qu·és assí cusit y signat de número DCXXXIX.
En aquest mateix die lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General de orde de sas senyorias il·lustríssimas, ha aportat un recado als excel·lentíssims
senyors consellers de la present excel·lentíssima
ciutat, donant notícia a sa excel·lència de com,
avent sas senyorias il·lustríssimas procurat a saber si las personas que per sa part concórrian en
la il·lustríssima conferència tindrian re–
// 914v // paro en acistir-i per lo fet del il·lustre
conseller ters, han entès que tenian dificultat en
entrevenir-i.
Divendres, a XVIII de juliol MDCCIIII. En aquest
die Francisco Busquets, notari causídich ciutedà
de Barcelona, com a procurador de Gabriel Cugat, tauler del General de la vila de Alforja,
consta de sa procura en poder de Miquel Riambau, notari públich de dita vila als XII de juliol
corrent, certificatòria de la qual és assí cusida y
signada de número DCXXXX, en dit nom constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas ha renunciat lo dit offici
de tauler en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas líbera y espontàneament, los quals
attès los ha constat ab certificatòria del magnífich racional del General y present casa que,
junt ab dita procura y privilegi, és assí cusit que
no era debitor al General, han admès sas senyorias il·lustríssimas aquella si et in quantum, etcètera, per capítols y actes de cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Llorens March, verguers de sas senyorias il·lustríssimas.a
915r

General y present casa continuàs en lo present
dietari com vuy, die present, havian arribat en lo
port o moll de la present ciutat vuyt galeras de
França, havent-se’n anat antesset del excel·lentíssim senyor duch de Turcis que havian arribat
en dit moll lo die XVI del corrent.
En aquest mateix die lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Canser, donsell, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias
il·lustríssimas, per estar ocupats, se és conferit
en las cases del General a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de
General y bollas, de monedas y de çafrans. Y no
obstant de aver-se subastat aquells no s’i ha trobat dita alguna.
Dissapta, a XIX de juliol MDCCIIII. En aquest die
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa
cusís en lo present dietari copias de las proposicions fetas per sas senyorias il·lustríssimas a sa
magestat, Déu lo guarde, y al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present principat per los llochs de las deputacions locals en proprietat y en hinterim respective, del ínterim de un official suspès, compresos en la real reserva que sas senyorias
il·lustríssimas per medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, han posat en mà del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general, com
més llargament és de vèurer de ditas copias de
propo– // 915v // sicions de subjectes que són
assí cusidas y signadas de números DCXXXXI,
DCXXXXII y DCXXXXIII.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y continuàs en lo
present dietari dos vots fets, un per los magnífichs assessors ordinaris del General y consulents per est effecte aplicats, y altre per lo advocat fiscal de dit General, tots sobra intel·ligència
del capítols LVII de cort dels llochs nous vacants; la proposició dels quals antecedentment
és cusida lo die XXX de abril passat, com més
llargament és de vèurer de dits vots els quals són
assí cusits y signats de números DCXXXIIII y
DCXXXXV y del thenor següent. Segueix-se
dits vots:

En aquest mateix die han ordenat sas senyoria
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del

« Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per la il·lustríssima y fidelíssima
Novena de ensaculadors als assessors, advocat
fiscal y consulents infrascrits en y sobre la
intel·ligència del capítol «Regonexen», 57 del

a. a continuació una procura, una certificatòria i un privilegi transcrits a l’Apèndix 1, pàg. 1784.

a. l’original del vot intercalat entre els folis 915v-916r del
trienni 1701-1704.
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nou redrés de les Corts novament selebrades en
lo any 1702, número 2, en aquellas paraulas,
ibi: «Acceptat en las ciutats que vuy tenen special concessió de mercaders y nottaris», etcètera, a saber és si aquellas paraulas, ibi: «que tenen
special concessió», se han de enténdrer y derigir-se a la concessió special de la facultat de matricular mercaders y crear notaris o a laa
// 916r // concessió special de llochs fixos per
mercaders y notaris, de manera que entenén-se
del primer modo tingan los tals mercaders creats per aquellas ciutats de què parla dit capítol,
capacitat per ser insiculats en los nous llochs
que ab dit capítol se troban concedits a aquellas
ciutat, que seran estats matriculats mercaders o
creats notaris, o si entenén-se del segon poden
solament ser capacitats los mercaders y notaris
de aquellas ciutats, que per corts tenian concedits llochs fixos per mercaders y notaris respective. Vist dit capítol 57 y sa contextura, vista mols
altres capítols de corts que disposan sobre insiculacions de llochs del estament real, vist finalment tot lo demés que se devia vèurer. Attès
que segons lo proemi de dit capítol, regoneguda la equitat y justícia en què totas las ciutats y
vilas del present principat que entran y tenan
lloch en corts per lo bras real, gastant per dit effecte moltes quantitats, gosan dels officis y honors de diputats y oïdors de comptes del General d’est present principat, concorren en unes y
altres la mateixa rahó se disposà ajustar-se a las
bolsas de aquells los llochs de deputats y ohidors, que en lo número 1 de dit capítol se troban designats y repartits a las universitats reals
de las ciutats y vilas en aquell expressadas. Attès
que en la distribució dels nous llochs concedits
a las ciutats la dels dos de ohidors otorgats a la
de Lleyda, se troba calificada y condicionada en
què lo un de ells sie mer– // 916v // cader de matrícula y lo altre de notari de col·legi; y en quant
al únich lloch de ohidor que de nou se ha concedit a la de Gerona, se ha expressat que sia
mercader de matrícula y respecte dels altres diferents llochs de deputats y ohidors que·s troban respective otorgats a las ciutats de Tortosa,
Vich, Balaguer y Manresa, no se troba expressat
que ningú de ells dega ésser de mercader matrícula ni de notari col·legiat. Attès que dit número 2 del dit capítol al explicar-se lo estat o qualitat de las personas que se aurian de insicular en
dits llochs, se troba expressament disposat que
se agen de provehir a subjectes que sien ciutedans honrats o gaudints de privilegi militar o
que sien hòmens de paratge. Attès que la clàusula dalt transcrita que dóna ocasió al dupte, ibi:
«Exceptat en las ciutats que vuy tenan especial
conceció dels mercaders y notaris», etcètera, esa. a continuació tres proposicions transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1784-1785.

480

tant circunscriptas entra parèntesis y claudàtors,
no després de la expreció de las tres qualitats de
subjectas quepaces per ensacular-se, so és, ciutedans honrats o gaudints de privilegi militar o
hòmens de paratge, ans bé després de la expreció ja dits ciutedans y gaudints. Y antes de la expreció dels hòmens de paratge, lo que fonch paraficar y igualar y pariformiter de termini ab
aquells als mercaders y notaris de las ciutats que
al temps de dita cort tenian especial conceció de
matrícula mercaders y crear notaris, la qual intel·ligència, a més de aparèxer genuïna y literal
per la contestura de dit capítol se convení per
diferents medis y concideracions. La primera
perquè a no aver-se previngut //917r // la excepció de la clàusula sobretranscrita, tots los mercaders y notaris de las ditas quatre ciutats de Tortosa, Vich, Balaguer y Manresa, per las quals no
se havia destinat lloch fixo de mercader matrícola y de notari de col·legi, haurian restat impedits y perjudicats de poder concórrer a dits
llochs respective nou concedits, sinó aguessen
tingut una o altre de las ditas tres qualitats affectadas y disposadas en los subjectas ensaculandos, és a saber, de ciutedants honrats gaudints
de privilegi militar o hòmens de paratge. Y no se
ha de persuadir ni crèurer que quant sa magestat, que Déu guarde, y la cort tractavan del consuelo y favor públich de las ciutats, a las quals
se’ls concediren dits nous llochs, motivant-ho
com se ha dit, en concórrer en los gastos públichs, volgués perjudicar y llevar la ensaculació
per lo bras real als mercaders que ordinàriament
són molts en cada qual de ditas ciutats y ab llur
negociació acarrean lo augment dels drets de la
Generalitat y als notaris públics, que per ser personas en las quals estant convenient per lo bé
públich llur probitat e idoneïtat, intel·ligència y
perícia per lo exercici de càrrechs públichs, essent regularment tant los mercaders com los
notaris en las ciutats personas que per rahó de
las facultats y convenièncias ó occupen y han
acostumat ocupar càrrechs públichs ab la desència a ells proporcionada. La segona, perquè havent-se fet exacta averiguació sobre los capítols
de cort axí dels de la celabrada en lo monestir de
Santa Anna com de las demés subsegüents, ab
las quals se troban disposats y ordenats los
llochs prefigits y assenyalats al bras real, no se ha
trobat que en ninguna de las ditas quatra ciutats
propnomenadas, a saber-se, Tortosa, Vich, Balaguer y Manresa, de què parla lo capítol, se’ls
agen may // 917v // destinat ni assenyalats llochs
fixos per los notaris públichs dels col·legis de las
tals ciutats. Del què se segueix que sa magestat
y la cort, que per medi dels síndichs de las ciutats que acisteixan a aquella estavan noticiosos
del predit, quant en aquellas paraulas de sa excepció dalt transcrita ha perlat de notaris en plural y de s’especial conceció, entengan sols que

las referidas ciutats tinguessen especial conceció
de crear mercaders y notaris, y no que la tinguessen especial de llochs fixos de mercaders y
notaris, altrament serian supèrfluas ditas paraulas, lo que en los estatuts no·s pot ni se deu
admètrer per no presumir-se se estatuhesca ni
ordena cosa alguna osiosament y sens virtut y
effecte de obrar. La qual segona rahó pren novas forças y se confirma en concideració que, de
totas las ciutats referidas en dit capítol altra
temps de la última Cort general, sols en la de
Gerona se trobava conceció especial per llochs
fixos a favor dels mercader. Y per consegüent en
la excepció de las ciutats que, per número plural
que tenian special concessió e mercaders, no
pot compèndrer que dita Cort parlàs ni entengués de ciutats que tinguessen especial conceció
de llochs fixos, per no haver-n’i més que una
que és la de Gerona que la tingués de mercaders
y respecte de notaris ni esta ni altre alguna. La
tercera, perquè a no donar-se a dit capítol la intel·ligència dalt referida seria supèrflua, no sols
la paraula notari, com se ha // 918r // dit, sinó
també tota la referida contenciosa clàusula, per
quant, segons sobra se ha incinuat, en las ciutats
que sa magestat y la Cort volgueren fer particular disposició de llochs fixos de mercaders y notaris literalment, ho expresaren y axí ab la dita
excepció no volgueran compèndrer aquellas, y
per consegüent la dita excepció seria totalment
supèrflua, lo que no se admet segons disposició.
La quarta, perquè en la interpretació de dita
clàusula no se tracta de matèria odiosa ni exorbitant, ans bé benigne y favorable, com ho declaran las paraulas prohemials de dit capítol dirigidas a beneficiar y afavorir a las ciutats en lo
mencionat capítol anomenadas, del que se segueix que, essent com és favorable la disposició
de dit capítol, se deu interpretar donar y admètren-se-li aquella intel·ligència que no sie odiosa, com ho seria si las paraulas de la exceptuació
de las ciutats que tenian especial conceció de
mercaders y notaris se entenguessen respecte de
llochs fixos de mercaders y notaris, volent axí
gratificar a las ciutats que tenian real privilegi de
crear mercaders y notaris, capacitant-las per la
ensaculació de dits llochs novament comedits
com si fossen, com a dit effecte, ciutedans honrats y gaudints de privilegi militar. La quinta,
perquè en via de dret y de sa naturalesa, la excepció és de la regla antecedentment proposada, y com en dit capítol la exceptuació de las
ciutats gaudins de especial conceció de mercaders y notaris estiga interjecta entre los ciutedants o gaudints y hòmens de paratge, se segueix que sa magestat y la cort entengueran que
los tals mercaders y notaris no nececitavan de
// 918v // ninguna de ditas qualitats, ans bé que
los dispensà de aquellas per lo effecte de ésser
ensaculats. La sexta, perquè sa magestat y la
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cort, en quant als mercaders y notaris, se donaren per tant satisfets de llur estament y qualitat,
que respecte dels dos llochs anyadits a la de
Lleyda volgueren que lo un fos fixo per mercader de matrícula y lo altre per notari de col·legi,
y en lo sol lloch de ohidor anyadí a la de Gerona
que fos per mercader de matrícula, com dalt se
ha dit; y no se pot compèndrer que quant la
cort afavoria als mercaders y notaris en assegurar los dits nous llochs ab la stabilitat que no poguessen ésser ensaculats altres en aquells impedits, y llevàs la capacitat als mercaders y notaris
de las altres ciutats que tinguessen conceció de
matricular y crear-los, com se’ls llevaria o impediria si ab lo aver parlat en la dita clàusula de
ciutats que tenian especial conceció se agués antes de llochs fixos, puix aquellas que no·ls agueran tingut haurian restat imposibilitats de poder
ensacular-se ninguns de sos indivíduos que tinguessen dits estaments de mercaders o notaris
públichs; y en via de dret és cert que lo estatut o
disposició no deu interpretar-se de tal modo
que meresca (ser) reprehensible. La sèptima,
perquè las ciutats de Tortosa y Vich, altres de
las compresas ab dit capítol, antes de dita última
Cort, tenian la conceció de alguns llochs de ohidors per dit estament real y haver-se fet peculiar
indegació ab los llibres de Àni– // 919r // ma, se
ha trobat ésser estats ensaculats y abilitats per
dits llochs alguns mercaders y notaris respective, y vuy en un dels rodolins de dita ciutat de
Vich se troba un ensaculat en mercader, y en la
de la ciutat de Tortosa mercaders y notaris, y si
las paraulas de la contenciosa clàusula se aguessen de dirigir unice et restrictive als llochs de
aquellas ciutats que tindrian especial conceció
de llochs ficsos de mercaders y notaris, serian
repel·lits dits llochs novament concedits a ditas
dos ciutats los indivíduos, mercaders y notaris
de ella, encara que tinguessen aquellas especial
conceció de matricular mercaders y crear notaris, essent axí que per los llochs que com se á dit
tenian concedits ditas ciutats, antes de dita última Cort, serian capaces de ensacular-se y ocupar-los, de què se seguiria manifesta diformitat
en uns mateixos subjectes e indivíduos, perquè
los mercaders y notaris de ditas ciutats serian capaces de entrar ensaculats en los llochs antichs y
no en los últimament anyadits, essent axí que en
dit capítol no se troba expressa y literal disposició que tal ordena ni disposa. Sens que las rahons referidas puguessen debilitar-se en cas se
digués que la excepció que canta la dita clàusula
contenciosa seria verificable o adaptable als
llochs de mercaders y notaris, que antecedentment en lo mateix cap se havia anyadit a las ditas
ciutats de Gerona y Lleyda, y que axí faria relació a estas y no a les demés ciutats. Perquè se satisfà dient que del literal de la mateixa clàusula
contenciosa se veu parlar sols de las consecions
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especials que tenian // 919v // las ciutats antes de
selebrar-se la dita última Cort, ibi: «Exceptat en
las ciutats que vuy tenen especial concessió de
mercaders», etcètera, fent-se reflexió a aquellas
paraulas «que vuy tenen», las quals de sa naturalesa presa posan temps antecedent a la execució
de dit acte. A més que segons desobre se ha advertit, la dita clàusula parla per plural, ibi: «las
ciutats», et ibi: «notaris», y la concessió de què
parla lo subjecta sols se troba consebuda en singular, ibi: «y lo altre de notaris», del què se manifesta en clar no ésser de efficàcia lo subjecta,
com ni tampoch los demés que se han ideat,
que lo magnífich advocat fiscal en son vot particular, per quedar totalment desvanescuts axí de
la lletra del mateix capítol com y també per las
rahons sobraponderadas. Per tot lo que y altrament, los infrascrits són de vot y parer que las
paraulas de dita clàusula contenguda en dit capítol 57 deuhen dirigir-se, refetir y enténdrer-se
de la facultat de matricular mestres y crear notaris, y que axí los mercaders matriculats y nottaris
creats per ditas ciutats que tingan especial concessió de matricular mercaders y crear notaris,
són capaces per entrar ensaculats en los llochs
que respectivament se’ls concediren y anyadiren
en dit capítol 57, y axí ho sentan, salvo semper,
etcètera. En Barcelona y XVIII de juliol MDCCIIII. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Romà, assessor subrogatus. Doctor Rafel Llampillas, consulens. Doctor Balthasar Prous, consulens. Doctor don Domingo de Verdier, consulens. Doctor Joseph Arcidet, consulens. Doctor
Jacinto Dou, consulens. Doctor Rafel Bruguera,
consulens.»
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per la il·lustríssima Novena de ensaculadors concistint en què, juntat ab los consulents per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori
anomenats, digan los assessor y advocat fiscal
son sentir acerca la intel·ligència del capítol 57
del nou redrés de las Corts de 1702 últimament
selebrada, y singularment en aquellas paraulas
que se lligen continuadas en lo número 2 de
aquell, ibi: «Exceptat en las ciutats que vuy tenan especial conceció de mercaders y notaris»,
etcètera, de tal manera que si en virtut de ditas
paraulas venan compresas las ciutats que se troban continuadas en dit capítol, y que en lo
temps menciona aquells tinguessen conceció de
crear notaris o mercaders, recahent dita disposició en la qualitat de poder matricular o crear
notaris o mercaders respective, o si tantsolament se ha de restrènyer en las ciutats que per
especial conceció o altrament tacite inductiva
se’ls és permesa la nominació facultativa dels ina. l’original del vot intercalat entre els folis 915v-916r del
trienni 1701-1704.
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divíduos dels dits estaments per los llochs de oïdors reals de aquellas. Vist lo dit capítol y la
contextura attentament ponderada, junt ab lo
demés que parla concernència de dita matèria,
ha aparegut conduhir se havia de dèurer, attès
que per la inducció y averiguació del propdit se
ha de recórrer a las vàrias conjecturas que del literal de dit estatut e o capítol se induhexan sens
poder mòurer-se de aquell per no poder-se exténdrer sa interpretació, si sols haver-se de enténdrer segons lo sonido propri y formal de las
paraulas y clàusulas que se troba consebit se
deuhen per dit effecte atténdrer // 920v // las rahons y conjecturas següents:
Primerament, que en lo número antecedent al
sobra especificat de dit capítol, se veu consebuda especial conceció y quota dels llochs se han
novament de ajustar en las bolsas de deputats y
ohidors reals, expressant-ne sols en las ciutats
de Lleyda y Gerona tres, ço és, dos de oÿdor en
la de Lleyda, la una dels quals hage de ésser
mercader de matrícula de dita ciutat y la altra de
notari col·legiat de aquella ab tal que sie inciculat en pahers de dita ciutat, y en la de Gerona un
ohidor mercader matriculat inciculat a conseller, posant després a la distribució en las demés
ciutats y vilas reals sens expreció alguna de las
sobra en las ciutats de Lleyda y Girona referidas
circunstàncias, si sols en la conclusió de dit repartiment, donant la forma de aquella antes de
la clàusula sobra transcrita y proposada diu, ibi:
«Entès emperò que tots los dits llochs de deputats y ohidors se agen de provehir a subjectas
que sien ciutedans honrats o gaudints de privilegi militar». Y luego passa a la sobra escrita clàusula del que infereix ésser la mente de la cort en
lo contengut en aquella calificar los subjectes o
indivíduos de las ciutats, que per conceció o especial o altrament per la immemorial presumpta, se troban capaces en los estaments y art de
notaris y mercaders matriculats e o col·legiats
en // 921r // llurs matrículas o col·legis, y no voler en manera alguna aprovar las matrículas e o
col·legis de las ciutats que se trobarian en lo
temps mencionat en dita proposada clàusula, ab
la conceció de matricular e o crear notaris o
mercaders. Fa evidència al propdit lo vèurer que
en totas las disposicions y, assenyaladament, en
los capítols XVII y 19, Corts 1542, a hont disposa la facultat de ésser ensaculats mercaders de
Gerona y Barcelona en las bolsas de ohidors reals, no attén la dita Cort a què ditas ciutats tingan facultat de matricular e o crear so, si a la
personal qualitat de què los dits sien abilitats e o
inciculats en las bolsas de consellers de aquellas,
de què se veu que los rey nostre senyor, que
Déu guarde, y la cort per lo effecte sobredit no
ha entès mai recàurer lo tenir satisfacció de la
personal nomenadora de ditas ciutats per la sola

matrícula e o creació, si a la abilitació de dits
subjectas per ditas ciutats feta per la ensaculació
de consellers de aquellas, y que la mente del rey
y la cort en lo affavorir a las ciutats y universitats
reals no se ha entès en capacitar los matriculats
de mercaders de aquellas, sinó és ab la circunstància de trobar-se inciculats en las bolsas
de conseller, tenint permès peculiar favor de las
ciutats lo tenir y abilitar per lo lloch de oÿdor
los subjectas per ditas ciutats approbats per lo
règimen de aquellas; que no sols matriculats de
la propdita ponderació y de què lo rey // 921v //
y la cort ha volgut per rahó de dit capítol donar
a compèndrer, que los subjectas que per dits officis se anomenarian fossen de las qualitats y
graduació de ciutedants honrats o gaudints de
privilegi militar, etcètera, se origina sa conjectura de ésser y encaminar-se la dita disposició en
odi de las personas que ab ditas circunstàncias y
qualitats no se trobarian condecoradas. Y attès
que las disposicions que per la mente dels estaments se reparen odiosas, alguns gèneros de
personas que ha de restituhir y no ampliar segons tota disposició de dret, y recahent la intel·ligència de la proposada clàusula en la primerament daltponderada seguiria al contrari,
donat lloch a la contingència de augmentar-se
lo número dels llochs contra la graduació y qualitat de las personas que entengué dita cort. Ni a
esta odiosa congectura se opposa lo preàmbol
del proposat capítol a hont se veu encaminar-se
dirigida dita disposició a favor de las ciutats y vilas reals que tenen lloch en lo bras real, y per
consegüent ésser favorable y no odiós lo dit capítol. Perquè se respon que en la disposició de
dit statut y mente de aquell se contenen dos fins
lo primer dirigit a favor de las ciutats vilas reals,
y lo altre en odi dels indivíduos //922r // y de est
lo favor de la causa comuna, lo primer se col·legeix de dit preàmbol y qualitat de ésser abilitat
los inciculats en las bolsas de consellers, lo segon de haver de ésser ciutedants honrats o gaudints, etcètera. Y lo favor de la causa comuna
per aver circunstàncias totas que tiran al honorífich del puesto, per lo que se dóna la facultat de
crear-los, y com en lo concurs de favor y odi no
se entén sinó és en las personas sobra que recau,
y encara que dita disposició ha odiosa per la
qualificació del indivíduo, queda axí mateix y
molt més favorable al comú que és la mente de
dit capítol, se infereix quedar en sa força la sobrastatuhida proposició. Dóna evidència al
propdit lo vèurer que lo favor que entén donar
lo rey y la cort en dit cap, vol sia promíscuo ab
las ciutats y vilas reals per concórrer entre ellas
una mateixa rahó, y no obstant la excepció de
dita clàusula sols la fa recàurer en las ciutats que
se trobavan capaces de obtenir-la en força de
conceció, del que se infereix ésser de la clarament de dit capítol lo disposat ab los fins sobra483

ponderats. Menos obstaria si se digués que lo
rey y la cort en dita disposició volgué estatuhir
una regla, fundant aquella en la formalitat de la
insaculació, y per consegüent, exceptant en dita
regla las ciutats que se trobarian aleshores ab
conceció de notaris y mercaders faria dita excepció regla al contrari y per consegüent induhiria a la equipe– // 922v // ració dels mercaders y notaris y matriculats e o creats per ditas
ciutats ab los ciutedants y gaudints perquè té fàcil evasió. Primerament, perquè de dit òbice se
comprèn al contrari la intel·ligència de dita
clàusula, per ser regla assentada que la excepció
firma regla al contrari en los casos que se contenan en la regla de què se excepta, y com la regla
de las qualitats per la nominació recayga sobre
las personas y llochs, ibi: «que tots los dits
llochs de deputats y oÿdors se hagen de provehir a subgectes», etcètera. Y seria absurdo lo
que se pugués imaginar recaygués sobre los comuns, puix se veuria un tenia lo càrrech y lo altre lo profit se infereix recàurer la dita excepció,
axí mateix en los subgectes, y no poder-se en
manera alguna argüir approbació de las matrículas. Segonament, perquè en la dita excepció
no se tracta de induhir nou dret sinó de salvar lo
adquirit. Tercerament, perquè si se agués de dar
la intel·ligència en la habilitació de matrículas se
seguiria lo trobar-se defectuosa dita clàusula,
puix per induhir dita conjectura falta verb que la
regesca, y comprenent-se al contrari queda ab la
formalitat ab què deu ésser //923r // consebuda;
y esta rahó és altre conjectura a què se deu atténdrer, puix és regla acentada que la clàusula
que se regeix baix de un verb se diu ésser tota
una, y com se princípia esta en cap dels subjectes han de ésser insiculats, ço és, qualificativa de
las personas nomenadoras per obtenir los llochs
de la distribució, se infereix que la dita excepció
ha axí mateix de recàurer en los indivíduos y no
en las univercitats e o ciutats sinó és secundàrio,
a effecte de no perjudicar en lo dret que sit. Ni
obstaria en manera alguna lo dir-se que se trobaria paraula supèrflua en dit capítol, puix en
dita clàusula se llig, ibi: «y notaris», y no se troba especial conceció de lloch de notari en plural
si sols en singular en la ciutat de Lleyda, perquè
se respongue com dita clàusula tinga lo fi a no
prejudicar, y se agen vist inciculats notaris en
ohidors reals, voldria dita clàusula que si ditas
ciutats tenen la capacitat per ser inciculats,
aquells no entén ab las qualitats de ciutedans
honrats o gaudints, prejudicar al dret que sit. Y
com tinga la mira a salvar lo dret, basta la contingència de poder ésser sens que ho impedesca
lo no experimentar-se en a hont ha de recàurer.
Altre conjectura se pot ponderar en força de
dita clàusula, perquè és innegable haver-se de
presumir que lo rey y la cort en dita disposició
hagué plena // 923v // rahó del dret podia com-
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petir a las ciutats de Lleyda y Gerona per la disposició que, en favor de aquellas, en dit capítol
se troba spesificada, y per consegüent concorrent simultàneament en lo concentiment los
demés síndichs de las ciutats, consequutivament
a las de Lleyda y Gerona expressadas, sens la
dita qualificació solicitassen que per dita nova
disposició no se alterés lo dret que de antemano
tenian adquirit seu quasi, en favor de sos indivíduos constituhits ab las qualitats ab què havian
conseguit aquell. Y encara que segons la concepció de las paraulas de dit capítol en la primera specificada clàusula podria dubtar-se si se han
de enténdrer gozar sols de dita disposició las
ciutats de Lleyda y Gerona, en primer lloch expressadas, emperò com dita clàusula entenga
exceptuar las ciutats que de antemano y en lo
die de la conclusió de las corts tenian la concessió de concórrer mercaders y notaris, y no poria
verificar-se per no trobar-se ab la deguda subsistència dit capítol, faltant-li lo beneplàcit del
rey nostre senyor, que Déu guarde, encara que
és molt contingent, se posà dita clàusula per evitar la dificultat que podia originar-se si per la
clàusula «entès emperò», etcètera. De dit
// 924r // capítol se derogava la antecedent disposició y altrament ésser de la mente de dita disposició y clàusula no voler derogar lo dret que
sit a las demés se veu, no poder-se aplicar sols a
las de Lleyda y Gerona, si haver-se de exténdrer
a las que ab semblant conceció en dit temps se
trobavan condecoradas. Y attès finalment que si
la dita clàusula se entenia en las suplesions y anyadiduras que apar se li volan aplicar parlar de
las ciutats, que fins aleshoras tenian conceció e
o privilegi de matricular mercaders e o crear notaris, de tal manera que tant dits mercaders com
notaris axís matriculats com creats respective
puguessen ser inciculats en dits llochs novament concedits, se seguiria lo absurdo de haver
fet la cort la disposició reprehensible e inpracticable. Per ço que, en tal cas y suposició, no pot
negar-se que dits mercaders y notaris segons la
lletra del títol capítol deurian ésser ensaculats en
la bolsa de en cap, puix de esta calificació sols ne
excepta los ciutedants honrats y gaduints, y se
té per cert que en ninguna de las ciutats de Cathalunya que tingan conceció de matricular
mercaders y crear notaris no són admesos ni ensaculats a las bolsas de en cap, y axí bé per falta
d’esta qualitat no podrian ésser admesos. Per
tot lo que y altrament, lo infrascrit és de vot y
parer que lo referit capítol 57, en lo número 2 y
clàusula sobra expressada, parla, segons lo sentit
més conforme y ajustat a la lletra de aquell
// 924v // se deu enténdrer, de aquella ciutats
que al temps de la ordinació de dit capítol tenian conceció expressa per capítols de cort y altrament o presumpta per la immemorial o antiquíssima observansa de incicular-se en los llochs
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de deputats y oÿdors los mercaders o notaris de
aquellas, y no en manera alguna de las ciutats
que tenian privilegi de matricular mercaders y
crear notaris. Y per consegüent que en los llochs
novament erigits ab dit capítol, exceptats lo
senyalats a las ciutats de Lleyda y Gerona en què
se troba particular disposició, no se poden insacular mercaders ni notaris de alguna ciutat encara que tinga concessió de matricular mercaders y crear notaris, si al temps de dit capítol no
tenia concessió o possessió de insacular-se mercaders o notaris en los llochs a aquellas antíguament senyalats. Y axís ho sent. Barcelona, y juliol 18 de 1704. Texidor et Sastre, fiscalis
Generalis advocatus, subrogatus.»
En aquest mateix die a las nou horas de la nit los
doctors missers Francisco de Gallart y Pastor,
ciutedà honrat de Barcelona, y Pau Romà, assessors ordinaris subrogats del General y present casa, han entregat a sas senyorias il·lustríssimas la declaració del dupte que vuy a las dotse
horas del migdie la il·lustríssima Novena de inciculadors ha proposat sobre lo capítol LVII del
nou redrés, dient a sasa //925r // senyorias il·lustríssimias dits assessors que estavan promptes
per firmar-lo com en ell se conté, lo que sas senyorias il·lustríssimas han ordenat continuàs en
lo present dietari, emperò que també hi notàs
que la causa de no passar sas senyorias il·lustríssimas a declarar-lo luego era perquè era matèria
molt grave y digna de premeditació, y que attès
que lo disposat ab lo capítol XXIIII del nou redrés se diu se fasse dins quatre dies després de
posat lo dupta, no entenian sinó cumplir a sa
obligació sas senyorias il·lustríssimas.
Diumenge, a XX de juliol MDCCIIII. En aquest
die, no obstant ser feste de precepta, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustríssimas per affers graves de la
Generalitat.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
la declaració de dubte que sas senyorias il·lustríssimas junt ab los magnífichs Francisco de
Gallart y Pastor, ciutedà honrat de Barcelona, y
Pau Romà, subrogats en assessors ordinaris del
General, posaren en mà de sas senyorias il·lustríssimas lo die de ahir format per la il·lustríssima Novena de insiculadors sobre lo capítol
LVII del nou redrés, com més llargament és de
vèurer de dita declaració de dupte la qual és assí
cusida y signada de A, B, C.

a. a continuació una declaració de dubte transcrita a l’Apèndix 1, pàgs. 1785-1789.

En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
una proposició // 925v // de subjectas per los
llochs vacants fins lo die present des de XXX de
abril passat de las bolsas de concistorials, feta
per sas senyorias il·lustríssimas al excel·lentíssim
senyor llochtinent general del present principat,
que li han remès sas senyorias il·lustríssimas per
medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General,
com de aquella és de vèurer la qual és assí cusida
y signada de número DCXXXXVI.
Dilluns, a XXI de juliol MDCCIIII. En aquest die
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor militar
se ha restituhit en concistori quedant covalescut
de sa indisposició.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
general cusís y continuàs en lo present dietari
un bitllet que sas senyorias il·lustríssimas han rebut de part del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present principat sobre
fet de regonèixer embarcacions francesas, com
de aquell és de vèurer lo qual és assí cusit y signat de número DCXXXXVII y del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:
« Pora parte del cónsul de Francia se me ha representado que anoche se reconoció en este puerto un
ganguil de su nación y que se intentó la misma
diligencia con otra barca. Y siendo estos procedimientos totalmente contra-b // 926r // rios a las
órdenes que ay de su magestad, Dios le guarde,
para que no se reconoscan ni haga la manor vexasión a las embarcaciones que fueron de vassallos
de su magestad christianíssima, tanto en este
puerto quanto en los demás de estos dominios, lo
participo a vuestra señoría a fin que disponga se
execute la demonstración que paraciere conveniente con los sugetos que huvieren cometido este
atentado. Guarde Dios a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, XIII de julio de MDCCIIII. Don
Francisco de Velasco.»
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y continuàs en lo present dietari la
resposta al sobradit bitllet que sas senyorias
il·lustríssimas per medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y
sín(di)ch del General, han enviat a sa excel·lència, com de aquella és de vèurer la qual és assí
a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 925v-926r del
trienni 1701-1704.
b. a continuació una proposició transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1789-1790.
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cusida y signada de número DCXXXXVIII y del
thenor següent. Segueix-se dita resposta:
«Excelentíssimoa señor. Los deputados y ohidores
de qüentas del General de este principado, haviendo entendido las quexas que vuestra excelencia les
participa haver dado el cónsul de Francia por haver reconocido los officiales de la Generalidad un
ganguil de su nación, ponen en la noticia de vuestra excelencia que en lo año pasado los contínuos
fraudes que cometían las embarcaciones francesas
a los drechos de la Generalidad, dieron motivo
para que los arrendatarios passassen a reconocer
algunas de dichas embarcaciones en la conformidad que siempre havían // 926v // acostumbrado,
como en las demás de qualquiera otra nación. Y
aviendo acudido el cónsul de Francia a los pies de
su magestad, Dios le guarde, formando quejas
destas operaciones con motivo de oponerse a los tratados de pazes, su magestad fue servido mandar al
excellentíssimo señor lugarteniente general, immediato antecessor de vuestra excelencia, que informasse el real ánimo sobre lo contenido en el memorial del cónsul, oyendo primero a los deputados
como lo executó, a lo que respondieron en 2 de julio
1703, con la representación, copia de la qual ponen en mano de vuestra excelencia en respuesta de
la sin razón de que nuevamente se queja el cónsul,
y solo añaden que el ganguil que fue reconocido
por dichos officiales el día 12 del corrente, antes
havía rompido el cargo en cuyo caso aún, sigún lo
dispuesto en el capítulo 15 del tratado de paz del
año 1660, es lícito a los officiales de qualesquier
aduanas reconoçer las embarcaciones francesas.
Por lo que esperan los diputados que vuestra excelencia se dé por bien servido del proceder de los officiales de la Generalidad y recibiran merced.»
En aquest mateix die lo noble don Joan Baptista de Aloy, secretari de manament per sa magestat, Déu lo guarde, y secretari de província, havent-se conferit en la present casa, ha entregat a
sas senyorias il·lustríssimas, estant estos acentats
sota lo docer y ell ab una cadira de vaqueta de
moscòvia a la part dreta del docer, lo despaig de
inciculació feta per sa excel·lència dels llochs vacants de las bolsas de concistorials dels subjectes
que per sas senyorias il·lustríssimas li foren proposats,b // 927r // dat en Barcelona ço és dada
del die present, com més llargament és de vèurer de dit despaig de inciculació lo qual és assí
cusit y signat de número DCXXXXIX.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
a. l’original de la resposta intercalat entre els folis 925v-926r
del trienni 1701-1704.
b. a continuació un reial despatx transcrit a l’Apèndix 1,
pàg. 1790.
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General y present casa cusís y continuàs en lo
present dietari un bitllet del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present
principat, que sas senyorias il·lustríssimas han
rebut, ab lo qual dóna avís de què la armada
enemiga havia passat d’ensà del estret de buelta
segons pública veu en aquellas costas a esta capital, com més llargament és de vèurer de dit
bitllet lo qual és assí cusit y signat de número
DCL y del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:
« Cona la estafeta que passa a Italia y acaba de
llegar de Madrid he recivido carta de un ministro de estado, en que mi dise que el marqués de
Gironella, governador y capitán general de la
plaza de Zeuta, havía dado qüenta con extraordinario a su magestad de que la armada enemiga de los aliados, compuesta de cien velas, havía
buelto a repassar el estrecho, llevando su rumbo la
buelta de levante y que la vos general en aquellas
costas era que venía a esta esta capital. Y aunque
las noticias extrejudiciales ordinariamente no
son dignas de todo crédito, viniendo este por un
tal principal ministro y con circunstancias que no
nos dexan duda de su certidumbre, he tenido por
de mi obligación anticipar a vuestra señoría este
aviso sin detenerme en ponderar mi gran confiansa de que, si llegasse este casso, halla–
// 927v // ría el rey nuestro señor una mui exacta
continuación de la finesa que vuestra señoría
manifestó en la ocasión antecedente, en quanto
en sus aplicaciones en justa fidelidad contribuyeron al mayor servicio de su magestad y defensa de
esta capital y principado; y los enemigos de esta corona, el escarmiento que mereze su tenacidad y
vana esperanza de que los rigores de la guerra ni
los ofrecimientos sean capasses de apartar una
nación tan gloriosa como la cathalana de la lealtad que siempre ha tenido a sus reyes. Dios, guarde a vuestra señoría muchos años, como deseo.
Barcelona, 21 de julio 1704. Don Francisco de
Velasco. Señores illustres y fidelíssimos deputados
del General de este principado.»
En aquest mateix die lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Canser, donsell racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustríssimas per estar ocupats, se ha conferit en las
cases del General a effecte de continuar lo subast dels arrendaments dels drets de General y
bollas, de monedas y de çafrans. Y havent-se subastat aquells no s’i ha trobat dita alguna.
Dimars, a XXII de juliol MDCCIIII. En aquest die
a las onse horas del migdia // 928r // hi ha aguts
brassos en la present casa per fer extracció de
a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 926v-927r del
trienni 1701-1704.
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nou personas per abilitadors, tres de cada estament ço és ecclesiàstich, militar y real, conforma
disposició de capítols de cort per abilitar las personas que poden concórrer a deputats y ohidors
per lo trienni pròximvinent de MDCCIIII y serviren de brassos los testimonis avallescrits y següent:
Per lo estament ecclesiàstic: lo doctor Rafel de
Pinyana y Galvany, hospitaler, pabordre y canonge de la santa iglésia de Tortosa; lo doctor
Joseph de Ciurana y Ribot, canonge de la santa
iglésia de Gerona; fra don Ramiro de Verdier,
pieter de Besalú. Per lo estament militar: don
Joan de Claresvalls; don Domingo de Verdier;
don Gerònim de Farrer de Çavaçona y Vila. Per
lo estament real: mossèn Joan Baptista Reverter; lo doctor misser Joseph Bosch y Talavera;
lo doctor misser Francisco Roig y Ferrer. E seguidament en presència de dits brassos, havent
sas senyorias il·lustríssimas assentats en las cadiras de vellut concistorialment ab sas veneras
precehint, primerament las sòlitas y acostumadas protestas per las personas dels estaments militar y real // 928v // per no sèurer interpoladament com és pretès entre los ecclesiàstichs. Y
fou feta extracció de nou personas de dits tres
estaments, ecclesiàstich, militar y real, ço és,
quiscun de ells qui foren los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich: don Andreu Foix,
ardiaca y canonge de la seu de Barcelona; lo
doctor Joseph de Ciurana y Ribot, canonge de
Gerona; lo doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell. Per lo estament militar: mossèn Francisco
de Miquel y Descallar; mossèn Joseph de Marlés y Massana; mossèn Carlos de Puigjaner y de
Orís. Per lo estament real: Joseph Picó, mercader; lo doctor Joan Baptista Dalmau; lo doctor
misser Joseph Febrés.
En aquest mateix die a las quatra horas de la tarda se ajuntaren en la present casa de la Deputació y són acistits los novaments extrets per fer la
abilitació dels que podan concórrer en la extracció fahedora de deputats y ohirdors. Y al volerse acentar en las cadiras per los senyors del estament militar y real, fonc feta la sòlita y
acostumada protesta // 929r // per no sèurer interpoladament com se pretén. Prestaren lo sòlit
y acostumat jurament a Nostre Senyor Déu y a
sos quatre sants Evangelis corporalment tocats,
posant-se los ecclesiàstichs las mans en los pits,
en mà y poder dels il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats, y ohiren sentència de excomunicació que disposa lo capítol LXXXV del redrés
de las Corts de l’any MDLXXXXIX, que·ls fonch
promulgada del thenor següent:

Nos Josephus Romaguera, decretum doctor, canonicus sedis Barchinonae in spiritualibus et temporalibus visitator generalis et officialis pro illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonensi
episcopo, monemus vos admodum illustres dominos don Andream Foix, archidiaconum et canonicum, sedis Barchinonae, doctorem Paulum Llinas, canonicum sedis Urgellensis, et doctorem
Josephum de Ciurana et Ribot, canonicum sedis
Gerundensem pro estamento eclesiastico, domnos
Franciscum de Miquel et Descallar, Josephum de
Marles et Massana, et Carolum de Puiggener et
de Oris pro estamento militari, Josephum Fabres
et Joannes Baptistam Dalmau utriusque iuris
doctorem, et Josephum Pico, mercatorem presentis
civitatis, pro estamento regali habilitatores juxta
formam capituli LXXXV reformationis curiarum MDXCIX extractos, quatenus bene et legaliter
vos habeatis in exercicio vestrae habilitationis
fiendae de his qui concurrere possint vel non in
deputatos et auditores computorum Generalis
Cathaloniae in extractione deproximo faciendae
die presenti juxta Deum et concientias vestras. Et
pro his auditis excomunica– // 929v // tionis sententiam, quam in vos et qumelibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes, trina canonica
monitione pramissis ferimus et promulgamus in
his scriptum.
En aquest mateix die de part del il·lustríssim y fidelíssim bras militar a las quatra horas de la tarda,
havent-se obtinguda hora per medi del andador
de dit bras y los senyors don Francisco Despujol
y Moncorp y Joachim Vives han posat en mà de
sas senyorias il·lustríssimas còpia de una deliberació presentada lo die present, que és assí cusida
y signada de número DCLI acerca consemblant
bitllet que ahir rebéran de sa excel·lència lo senyor virrey sas senyorias il·lustríssimas, concistint la resolució que per medi de embaxada en
scrits se donan las gràcias a sa excel·lència junt ab
las demés circunstàncias que dita deliberació narra. Al que és estat respost per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat militar en veu de sos
companys, que lo concistori feya particular estimació de esta nova finesa del bras y que del que
resoldria en est assumpto ho participaria lo concistori a dit bras per medi de embaxada.
En aquest mateix die molt cerca las sis horas de
la tarda y després de principat lo acte de habilitació lo magnífich Francisco de Monfar y Sorts,
ciutedà honrat de Barcelona y procurador fiscal
del General, constituhit personalment en lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas y Novena de dits senyors habili-a //930r // dors, havent precehit que tant sas
a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1790.
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senyorias il·lustríssimas com los senyors de la
Novena, havent-se comensat lo acte de la habilitació y conciderant que lo die present no·s podia fer extracció de deputats y ohidors, han
acordat que lo dit procurador fiscal fes llevar lo
present acte. Ha requirit a mi don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major de dit
General, llevàs en nom de sas senyorias il·lustríssimas lo senyor diputat ecclesiàstich no entrevenint, y de tots los senyors de la Novena de habilitació congregats presents lo present acte de
com protesta de què la causa de no tràurer-se
deputats y ohidors per lo trienni vinent lo die
present com se acostuma y se deu segons capítols de cort, no és en manera alguna per culpa ni
omissió de sas senyorias il·lustríssimas ni de dits
senyors de dita Novena, sinó perquè havent rebut sas senyorias il·lustríssimas las inciculacions
dilluns que comptàvem XIIII del present y corrent mes a la matinada per ser de tot un trienni,
y ab la circunstància de contenir las nominacions dels subjectes que havian de ésser inciculats en los llochs de deputats y ohidors novament concedits a las ciutats y vilas reals, que
tenen vot en corts per la última cort general, és
estada tant numerosa que si bé dit dia a la tarda
se tragueran inciculadors fins lo die de ahir molt
serca de las onse horas de la nit, no·s pogué
clòurer lo acte de la inciculació. Axí que, havent-se tret lo die present a la matinada habilitadors y avent-se comensat esta tarda lo acte de la
habilitació, és imposible y impracticable que lo
// 930v // die present se puga clòurer lo dit acte
de habilitació, majorment havent-se d’enviar a
sa excel·lència com se acostuma lo memorial
dels inabilitats; y que per consegüent, sens la
conclusió del present acte de habilitació, no·s
pot passar a la dita extracció de deputats y ohidors, salvant-se com se salva dit procurador fiscal en dit nom tot lo dret que competeix y puga
compatir per a què en manera alguna ni lo General ni sas senyorias il·lustríssimas ni dita Novena resten perjudicats en cosa alguna, per rahó
de no fer-sa dita extracció lo die present, essent
presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens
March, verguers de sas senyorias il·lustríssimas.
En aquest mateix die a las VI horas de la tarda,
tocadas los il·lustríssimas y fidelíssims senyors
deputat real y ohidor militar, havent-se obtinguda hora per medi del síndich, anant ab un
cotxe de dos mulas y lo síndich a la portalera
anant sens verguers ni massas, de part del il·lustríssim y fidelíssim concistori han aportat a sa
excel·lència lo senyor virrey una embaxada que
conté tres caps, és lo primer donar-li gràcias de
la notícia los participà lo die de ahir ab bitllet
del retorn de la armada enemiga dels aliats sobra esta capital, assigurant-lo del zel y constància del concistori ab què offereix en dit cas cum-
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plir ab sa obligació com apar de un paper que
fou // 931r // assí cusit y signat de número
DCLII. És lo segon cap suplicar-li que segons
lo disposat ab lo capítol LXXXI de las últimas
Corts sia servit nomenar quatra personas per la
visita dels ministres reals, com apar del paper
qu·és assí cusit y signat de número DCLIII. Y lo
tercer cap en veu concisteix en què lo concistori
se trobava junt ab la sobradita Novena de la habilitació congregats en la casa de la Diputació a
effecte de clòurer lo acte de la habilitació, y que
per lo daltdit era impossible y impracticable poder-se fer lo die present la extracció de deputats
y ohidors com se acostuma y se deu fer segons
capítols de cort; y que lo no fer-se dita extracció
no era per culpa del concistori ni de la Novena y
que axís havian passat ha fer llevar acte de protesta per a què no quedàs lo General perjudicat
ni lesiat. De tot lo que donavan a sa excel·lència
notícia suplicant-li fos servit porrogar lo temps
que convingués. A tot lo que és estat respost per
sa excel·lència és a saber: en quant al primer
punt que no havia esperat menos de las grans
atencions del concistori y que lo que se li offeria
recomenar-li de nou era que per sa part procuràs la quietut pública. En quant al segon punt
que·u miraria, comunicaria y premeditaria lo fet
y que tot quant pogués obrar ho faria ab molt
gust. Y en quant al tercer que restava ab la intel·ligència del sobredit y que porrogava lo
temps fos manester per dita extracció, assegurant al concistori y Novena que son // 931v //
únich desig hera complàurer-los en tot quant
pogués. Conforme de tot lo dit dits senyors deputat y ohidor, tornats que són estats en concistori, ne han fet relació y a la Novena en quant al
fet de la porrogació, y en continent han ordenat
sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà
major del General continuàs en lo present dietari los dits dos papers de números DCL y DCLI
que són del thenor següent. Segueix-se dits dos
papers:

avisos tindrà sobre dit assumpto y los medis que
la gran comprehenció de vostra excel·lència judicarà més proporcionats per lo mayor servey de
las dos magestats divina y umana defensa d’esta
ciutat, principat y crèdit de la nació cathalana,
podent estar sert vostra excel·lència que lo consistori per sa part se dedicarà a estos fins ab tota
aquella finesa que li serà posible practicar.»
932r

«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y ohidors de comptes del General del present principat de Cathalunya per medi d’esta embaxada en
scrits passan a donar a vostra excel·lència las més
obsequiosas gràcias de la gran confiansa que
serveix fer ab lo bitllet del dia de ahir del concistori, dignant-se participar en la notícia de haver
passat lo estret la armada enemiga dels aliats
prenent lo rumbo a llevant y que vindria a esta
capital, assigurant a vostra excel·lència que en
dit cumplirà lo consistori ab la innata y delicat
zel y constància que ha desitjat manifestar en
semblants ocasions, esperant que vostra
excel·lència en esta serà servit continuar-li los
a. l’original del paper intercalat entre els folis 930v-931r del
trienni 1701-1704.
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«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya
diuhen a vostra excel·lència que lo rey nostre senyor, Déu lo guarde, fore servit decretar y concedir la constitució e capítol 81 de las últimas
Corts que en la moderna compilació és la constitució final títol «De offici de visitadors de officials reals que no purgan taula», pàgina 114 y
115 en lo primer volum, en y ab la qual se troba
statuhida la forma de la visita dels predits officials reals de tres en tres fahedora. Y entre altres
cosas que per tot lo die primer de agost propvinent aja vostra excel·lència de servir-se serciorar
als diputats y ohidors de la nominació feta per
vostra excel·lència de 4, per ço los naturals y
abitants del present principat que no sian dels
que han de ser visitats ni propinchs de aquells
fins al quart grau per a fer la visita dels officials
reals, ab dita constitució establerta, juntant las
tres personas que lo die 2 de agost per lo mateix
effecte se sortejaran en la casa de la Deputació
de las bolsas de deputats y ohidors, injungint y
encarregant als actuals que acaban son trienni
que 8 dies antes de finir aquell supliquen a vostra excel·lència sie servit nomenar en nom de sa
magestat ditas 4 personas, en atenció al referit,
cumplint dits deputats y ohidors a sa obligació,
suplicant a vostra excel·lència sie de son servey y
en observansa de dita constitució nomenar ditas
quatra personas per ésser est lo primer trienni
per lo càrrech y effecte sobredit; y de dita nominació cerciorar als deputats y ohidors per tot lo
die primer de agost propvinent, com ho esperan
de la rectitut y zel de vostra excel·lència a la observansa de las generals constitucions y rebran
mercè».
Dimecres, a XXIII de juliol MDCCIIII. //932v // En
aquest die és baxat a las casas del General y bolla
de la present ciutat lo magnífich racional del
General y present casa de orde de sas senyorias
il·lustríssimas per estar ocupats, per a fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de la
Generalitat y no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest mateix die entre vuyt y nou horas de
la matinada se és juntada a la present casa de la
Deputació la Novena de la abilitació per a cona. l’original del paper intercalat entre els folis 930v-931r del
trienni 1701-1704.

tinuar lo acte de la abilitació dels subjectes que
poden concórrer en deputats y ohidors en la extracció depròxim fahedora per lo trienni de
MDCCIIII.
En aquest mateix die, constituhit personalment
lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo
noble don Francisco de Sayol y Quarteroni, obtenint lo offici de ajudant segon del racional del
General y present casa, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas lo dit offici a
favor y en cap de Joseph Bartrolí, prevere y beneficiat de la iglésia de Sant Joan de Jerusalem
de la present ciutat per ser altre dels officials antichs vendibles y que podan alienar-se. E sas senyorias il·lustríssimas han acceptat la renunciació de dit offici si et in quantum per capítols y
actes de cort és a sas senyorias il·lustríssimas lícit
y permès, y ab què conste en lo dietari del present y corrent trienni als dos de janer MDCCIIII
ésser dit offici dels verdaderament vendibles,
// 933r // essent presents per testimonis Llorens
March y Jacintho Morató, verguers de sas senyorias il·lustríssimas.
En aquest mateix die a las quatra horas de la tarda se ha juntat en la present casa de la Deputació la dita Novena de la habilitació per a continuar lo acte de la habilitació dels subjectes que
podran concórrer en deputats y ohidors en la
extracció pròxim fahedora per lo trienni pròximvinent de MDCCIIII. Y havent-se sucitat reparo en orde si don Gabriel de Olsina y Vilanova,
lo doctor Anton Alrà, canonge de Gerona, y
mestre Ramon Fontana, per ocasió de las indisposicions, heran capasses o no poder concórrer
en la dita extracció de deputats y oÿdors respective, tant sas senyorias il·lustríssimas com y també dita Novena han acordat uniformament que
dos doctors en medicina nomenadors per sas senyorias il·lustríssimas se conferescan en las casas
dels sobredits y, mitgensant jurament, fassen relació de son sentir, com en effecta per sas senyorias il·lustríssimas són estats anomenats los doctors Francisco Orriols y Francisco Fontllonga,
los quals serca las nou horas de la nit han fet relació mitgensant jurament del sobre referit en la
forma següent:
En aquest mateix die, constituhits personalment en lo molt il·lustre y fidelíssim concistori
de sas senyorias il·lustríssimas y il·lustríssima
Novena de habilitadors, los magnífichs doctors
en medicina Francisco Orriols y Francisco
Fontllonga, mitjensant jurament, han fet relació
de com, havent-se conferit de orde de sas senyorias il·lustríssimas lo die present en las casas
del noble don Gabriel de Olsina y Vila–
// 933v // nova, doctor en medicina, Ramon
Fontana y doctor Anthon Alrà, canonge de la
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santa iglésia de Gerona, a fi de indegar sobre les
indisposicions que pateixan respective mentre
los incapacitava de poder concórrer en la extracció depròxima fahedora de diputats y ohidors
per lo trienni pròximvinent de MDCCIIII, són de
sentir que lo dit canonge doctor Anthon Alrà és
impocibilitat de poder concórrer en ohidor
eclesiàstich per las abituals y que de present té; y
en quant als dits don Gabriel de Olsina y doctor
Fontana són capasses de poder concórrer, lo
que afirman ésser acís per la parícia que tenan
del art de medicina. Y en atenció de la sobradita
relació són estat abilitats dits doctors Olsina y
Fontana y inabilitat dit Alrà. Y per quant convé
se ha sucitat dubta en orde de si podian concórrer lo doctor Jaume Alòs, canonge de Lleyda,
per ser mestre de esquelas y axís tenir dignitat
de jurisdicció, lo doctor misser Onorat Pallajà y
Riera, per trobar-se suspès del càrrech de conseller ters de la present ciutat, y lo doctor misser
Ramon Pallisser y Vidal y lo doctor misser Gragori Matas y Pujol per preténdrer-se haurian
contrafet las constitucions de Cathalunya, han
acordat uniformament de què sas senyorias
il·lustríssimas consultassen dit fet ab los nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal del general
per a què donassen son sentir. Ohides las parts
interessadas y per sas senyorias il·lustríssimas és
estat participat lo dit als dits assessors y advocat
fiscal, los quals al cap de rato per ser la matèria
gràcia y desitjar lo acert, hana // 934r // demanat
consulents a sas senyorias los quals són estats
consedits com és de vèurer ab deliberació feta lo
die present.
En aquest mateix die a las set horas de la tarda,
avent obtinguda hora per medi de un verguer,
los senyors don Francesch Nicolau de Santjoan
y Joan Baptista Reverter, ciutedà, han aportat
una embaxada de part de la excel·lentíssima ciutat, entregant a sas senyorias il·lustríssimas còpia
de una deliberació feta per lo savi Consell de
Cent als XXII del present mes, qu·és assí cusida y
signada de número DCLXXIIII, de orde de sas
senyorias il·lustríssimas acerca un bitllet escrit
per sa excel·lència a dita ciutat, conforme lo envià a sas senyorias il·lustríssimas lo die XXI, concistint en què per embaxada de un ciutedà y un
militar se donassen las gràcias a sa excel·lència
de las notícias participava; y que suplicàs a sa excel·lència que si venia lo cas fos servit expresar-li
si deuria fer altres prevencions que las que executà en lo frangent passat, y de paraula que estimaria la ciutat fossen sas senyorias il·lustríssimas
servit acompanyar la representació que la ciutat
feya a sa magestat, que Déu guarde, acerca la
suspenció del dit doctor Pallajà conseller ters, la
a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1791-1794.
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qual junt ab la carta han posat en mà de sas senyorias il·lustríssimas y són assí cusidas ab dita
còpia. A tot lo que és estat respost per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar, en
nom de sos companys, que lo concistori feya a
particularíssima estimació d’esta nova honra y
que ab molt gust acompanyaria dita representació.

y que posan alienar-se. E sas senyorias il·lustríssimas han acceptat la dita renunciació si et in
quantum per capítols y actes de cort és a sas senyorias il·lustríssimas lícit y permès, etcètera, ab
què consta a sas senyorias il·lustríssimas de què
dit offici és dels verdaderament vendibles continuats en lo dietari del present y corrent trienni
en jornada de dos de janer MDCCIII. Y axí mateix
també ab què consta a sas senyorias il·lustríssimas per relació de un official del General y present casa fahedor al secretari y scrivà major del
General, de què al fer-se esta renunciació encara
vivia lo dit Diego Martines y de Folcràs, essent
presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens
March, verguer de sas senyorias il·lustríssimas.

Dijous, a XXIIII de juliol MDCCIIII. En aquest die
a las deu horas de la matinada // 934v // los senyors Joseph Nuri de Lana y de Canser, donsell,
y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà, abent
obtinguda hora per medi de un verguer, han
aportat una embaxada de part de sas senyorias
il·lustríssimas al il·lustríssim y fidelíssim bras militar, en resposta de la que per dit bras fonch enviada lo die XXII del present més, havent posat
en mà del senyor protector còpia de una embaxada que per dos senyors concistorials fonch en
scrits donada a sa excel·lència lo senyor virrey lo
dit die XXII de dit mes, y és incertada en lo present dietari y signada de número DCLXXIV en
dita jornada, del que dit bras ha fet particular
estimació.
En aquest mateix die entre deu y onse horas de
la matinada dits de Lana y Monfar, havent-se
obtinguda hora per medi de verguer, han aportat al excel·lentíssim concistori dels senyors
consellers de la present ciutat una embaxada en
scrits conforma la còpia qu·és assí cusida de
orde de sas senyorias en dita jornada de número
DCLXXV. Y en resposta del què, lo die de ahir
dita ciutat envià al concistori anyadint de paraula que la present ocupació de la habilitació no li
havia permès lo poder escriure a sa magestat sobra lo fet de la suspensió del senyor conseller
ters, del que dit concistori dels senyors consellers ha fet molt singular estimació.

En aquest mateix die lo magnífich doctor misser Aleix Fornaguera, subrrogat en escrivent extraordinari de la scrivania major, y antes de las
deu horas de la matinada ha fet relació a mi don
Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà
major del General, de com avent-se conferit de
orde de sas senyorias il·lustríssimas en las casas
de la pròpria abitació de dit Diego Martines,
que las té en la present ciutat y en la plasa de
Santa Anna; y després del sobredit acte de renunciació havia trobat dit Diego Martines viu,
havent-lo vist viu y sentí-lo gemagar.
935v

En aquest mateix die assistí personalment en lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo magnífich doctor misser
Joseph Areny y Garriga, entre las nou y deu horas de la matinada com a doctor a solas y jurata
// 935r // altres, Diego Martines y de Folcràs,
com a obtenint lo offici de ajudant primer de
scrivania major del General de Cathalunya,
consta de sa procura en poder Lluís Fontana,
notari públich de Barcelona, als XXXI de agost
MDCXCVII, la qual és assí cusida y signada de número DCLXXVI en dit nom ha renunciat en mà
y poder de sas senyorias il·lustríssimas lo dit offici de ajudant primer de scrivania major, y a favor y en cap de ell mateix dit doctor Joseph
Areny per ser altre dels officis antichs vendibles
a. a continuació una ambaixada i una procura transcrita a
l’Apèndix 1, pàgs. 1794-1795.
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En aquest mateix die a las nou horas de la matinada se ha juntat en la present casa de la Deputació la Novena de habilitació per a continuar lo
acte de habilitació de las personas que podian
concórrer en deputats y ohidors del General de
Cathalunya en la extracció fahedora per lo
trienni de MDCCIIII. Y avent entrat los nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal del General, junt ab los consulents aplicats, han fet relació de paraula a sas senyorias il·lustríssimas y a
dita Novena de què los doctors misser Ramon
Pallisser y Vidal y Gragori Matas y Pujol no poden concórrer en ohidors reals del General de
Cathalunya per aver contrafeta las constitucions
de Cathalunya y són estat inabilitats.
En aquest mateix die a las quatra horas de la tarda se ha juntat la Novena de habilitació de las
personas que poden concórrer en deputats y
ohidors per lo trienni pròximvinent, y aver los
noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General consulents aplicats en presència de sas
senyorias il·lustríssimas y dita Novena fet relació
en paraula, que si eran de sentir que lo magnífich Jaume Alòs, canonge de Lleyda, no obstant
que era mestre de escuelas de Lleyda y per consegüent tenia dignitat del exercici de jurisdicció
real, emperò quant no tenia pocessió de dita
dignitat devia y podia concórrer, és estat abilitat.

936r

Divendres, a XXV de juliol MDCCIIII. En aquest
mateix die no obstant ser festa de precepta s’és
ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de
sas senyorias il·lustríssimas per negocis y affers
graves del General.
En aquest mateix die a las vuyt horas del matí se
ha juntat la Novena de la habilitació per a continuar lo acte de la habilitació de las personas que
podran concórrer en deputats y ohidors per lo
trienni pròximvinent.
En aquest mateix die a las quatra horas de la tarda se han ajuntat los senyors de la Novena de
habilitació per a continuar lo acte de la dita habilitació de las personas que podran concórrer
en deputats y ohidors per lo trienni pròximvinent. Y avent lo die present los magnífichs doctors missers Jacintho Dou y Jaume Balart consulents, Francisco de Gallart y Pastor y Pau
Romà, subrogats en assessors, y don Joseph de
Canser y Pratsenjulià, advocat fiscal del General, donat de paraula son sentir acerca si lo doctor misser Onorat Pallajà y Riera podia concórrer o no en ohidor real, és a saber, lo dit doctor
Ballart fonch de vot que jurídicament devian
habilitar-lo. Emperò segons punt polítich devia
ser inabilitat, los dits doctors Gallart Romà foran de vot y sentir que devia ser habilitat y lo
noble don Joseph de Canser y Pratsenjulià
fonch de sentir que tant segons rahons jurídicas
com políticas devia ser inhabilitat. Y avent-se
votat per sas senyorias y dits senyors de la Novena han prevalgut que sie inabilitat y a las
//936v // deu horas de la nit tocadas per medi de
don Andreu Foix, ardiaca y canonge de Barcelona, ab lo noble don Francisco de Miquel y
Descallar, altres dels habilitadors extrets per la
habilitació de las personas inciculadas a diputats
y ohidors per la extracció depròxim fahedora,
fonch reportat al excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velasco llochtinent general de sa
magestat, que Déu guarde, en lo present principat de Cathalunya un memorial de las personas
inabilitadas per sas senyorias y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya y
ohidors de comptes y senyors de la Novena, lo
qual memorial és assí cusit y signat de número
DCLXXVII, suplicant a sa excel·lència lo breu
despaig perquè se puga passar a la extracció de
deputats y ohidors. E los dits senyors de la Novena han fet relació de què sa excel·lència havia
respost procuraria tant prest com poria despatxar dit memorial.
Dissapta, a XXVI de juliol MDCCIIII. En aquest
die no obstant ser feste de precepte se és ajuntat
lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas per negocis y affers graves
de la Generalitat.
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En aquest mateix die al punt dels dotse horas
del migdie, constituhita // 937r // personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo
magnífich síndich del General, ha fet relació de
com havent-se conferit de orde de sas senyorias
il·lustríssimas en casa del molt reverent canseller, a fi de saber si se enviaria est migdie lo real
decret acerca del memorial de las personas inhabilitadas per a poder concórrer en deputats y
ohidors en la extracció pròxim fahedora, li havia
dit que la present matinada se havian juntat las
salas y que no havian pres ninguna resolució
que a la tarda a las V horas se tornarian ajuntar,
y que axís a la hora molt baxa podria tornar-i
per a poder saber lo que se offeriria de nou.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustríssimas lo dit síndich entre las
vuyt y nou horas de la nit ha fet relació de com,
havent-se conferit ab dit molt reverent canseller
per a saber si esta nit vindria dit real decret, li
havia respost que las salas ja havia pres resolució
sobra heixa matèria y que quant antes se entregaria a don Joan Baptista de Aloy, qui havia de
manester unas quatra horas per formar dit decret y que creya no podria entregar-lo anit.
En aquest mateix die Llorens March, altre dels
verguers, ha fet relació a sas senyorias il·lustríssimas de què havent-se conferit de son orde ab
dit Aloy est li havia dit que de tota esta nit no li
era possible haportar dit decret, que procuraria
fer-lo firmar per sa excel·lència anit y que demà
lo aportaria a las nou horas del matí.
Diumenge, a XXVII de juliol MDCCIIII. // 937v //
En aquest mateix die entre vuyt y nou horas del
matí y als tres quarts per las nou horas se ajuntaren sas senyorias il·lustríssimas en la sala dels
Reys de la present casa concistorialment; y ab
acistència dels nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y present casa han feta
extracció segons forma del real decret dels officis de altre dels assessors de la present casa en
lloch y per acabament del doctor misser Maurici Rex y Gallart; y de advocat fiscal de dita present casa en lloch y per acabament del doctor
don Joseph de Cancer. Y són estats extrets a
sort de rodolí, ço és, en assessor lo doctor don
Joseph, en advocat fiscal lo doctor don Ramon
de Codina.
En aquest mateix die a las nou horas de la matinada se han ajuntat en la present casa de la Deputació los senyors de la Novena per a continuar lo acte de la habilitació. Y estant
a. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 1, pàgs.
1795-1797.
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congregats al punt de las deu de la matinada,
havent rebut sas senyorias per medi de don Joan
Baptista de Aloy, scrivà de manament y secretari de província, lo decret en orde a las personas
inhabilitadas que deuhen concórrer en virtut de
dit decret, lo qual és assí cusit y signat de número DCLXXVIII, és estat llegit dit decret a sas
senyorias il·lustríssimas y senyors de la Novena
de habilitadors per mi don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y scrivà major de la present
casa.
En aquest mateix die a las quatra horasa
//938r // de la tarda se han ajuntat los senyors de
la Novena per a continuar lo acte de la habilitació sobradita y a las V horas de la tarda, haventse obtinguda hora per medi del síndich del General de part del il·lustríssim y fidelíssim
concistori y senyors de la Novena, los il·lustríssims y fidelíssims senyors diputat real y ohidor
militar y los senyors doctor Joseph de Ciurana y
Ribot, canonge de Gerona, y don Joseph de
Marlés y Massana, altres dels dits senyors habilitadors, anant los dits senyors concistorials sens
massas ni representació de concistori, emperò
ab coche ço és los concistorials a la popa y los altres dos a la proa y lo síndich a la portalera, han
aportat a sa excel·lència una embaxada en scrits,
suplicant-li fos servit aprovar las excepcions de
inhabilitat apposadas a don Aleix de Miravall,
mossèn Joseph Llopis, mossèn Joseph Boer,
doctor misser Ramon Palliser y Vidal, doctor
misser Gregori Matas y Pujol, doctor misser
Onorat Pallejà y Riera, y Jacintho Ribera, mercader. Al que fou servit sa excel·lència respòndrer que no dependia de sa mà, que·u rematria
al canseller perquè ajuntàs las salas lo parer de
qui devia seguir, segons relació que ha fet del
dit tornats que són estats a concistori y Novena.
Y sas senyorias il·lustríssimas han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari dita embaxada, la
qual és assí cusida y signada de número DCLXXIX y del thenor següent. Segueix-se dita embaxada:
«Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y ohidors
de comptes del General de Cathalunya y abilitadors se troban junts en la casa de la Deputació
per la extracció depròxim fahedora, // 938v //
diuhen y representan a vostra excel·lència que
avent reportat a vostra excel·lència en la forma
acostumada lo paper o llista de las personas exclosas o inhabilitadas de poder concórrer en dita
extracció, entre las quals se han aportat per inhàa. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 1, pàgines
1797-1798.
b. l’original de l’ambaixada intercalat entre els folis 937v938r del trienni 1701-1704.
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bils don Aleix de Miravall, mossèn Joseph Llopis, mossèn Joseph Boher, lo doctor Ramon Pellisser y Vidal, lo doctor Gregori Matas y Pujol,
lo doctor misser Onorat Pallejà y Riera y Jacintho Ribera, és estat vostra excel·lència servit, inseguint la resolució presa en la Real Audiència
juntas las tres salas ab real despaig de Cancelleria
de 26 del corrent, manar que los tres subjectas
en primer lloch nomenats se inebiliten per una
de las accepcions a aquells opposadas y no conformant-se ab las demés als mateixos opposades;
y que en quant als altres henabilitats en los llochs
que respectivament estan inciculats per a poder
concórrer y sortejar ab los demés en dita extracció per las rahons y causas en dit real despaig expressadas. Y regonexent que lo referit ab la deguda reverència parlant se oposa a las
constitucions, perrogativas, privilegis, usos y estils de la casa de la Diputació y General de Cathalunya, los precisa la obligació de llurs càrrechs posar en la concideració de vostra
excel·lència lo següent: que en quant al dit don
Aleix de Miravall lo obsta no sols la excepció que
vostra excel·lència se ha servit aprovar que non
vacavit per tempus, sinó també lo de trobar-se
continuat debitor en lo llibre de Vàlues de la
casa de la Deputació, en força de la con–
//939r // denmació contra aquell y sos condeputats feta ab sentència de visita del trienni
MDCLXXXXVIII, sobra la quarela de número XXII
als 30 de maig 1702 publicada, confirmada per
los visitadors de la visita en causa de suplicació
interposada ab sentència de 26 de juliol de dit
any 1702, de la qual se provehí lo decret de execució al primer de agost del mateix any, en forsa
de las quals declaracions resta dit don Aleix de
Miravall en la quantitat de 30 lliures moneda
barcelonesa, rellevant lo que a bon compte se ha
pagat al General per altre dels dits condempnats
per tenir semblants sentèncias prompta y rígida
execució, y aver-se de estar a aquellas segons las
expressas disposicions dels capítols 1 del redrés
de 1599, capítol 32 del nou redrés, y constitució
19 de las últimas Corts celebradas. Y en la casa
de la Deputació se ha observat sempre opposarse y acomular-se totas las excepcions que obstan
a un mateix subjecte, lo que també se ha dignat
vostra excel·lència y Real Audiència en altres
subjectes, encara que cada una de aquellas sia
bastanta per inhibilitar-o majorment que respecte de dit don Aleix de Miravall, encara que la
dita excepció de no aver vacat per temps lo excloga de concursà la sort de deputat, y no emperò lo exclourà de las demés extraccions fahedoras, qual és de visitador y altres respecte de
officis de la Generalitat de las quals lo inhabilita
la excepció de debitor, resultant del judicat en
las referidas sentèncias. Que en quant a mossèn
Joseph Llopis li obstan no sols la excepció que
també vostra excel·lència se ha servit aprovar

que non vacavit per tem- //939v // pus, sinó també las de trobar-se debitor en dit llibre de Vàlues
en virtut de condempnasió contra aquell feta a la
dalt calendada sentència de visita sobra quarelas
de número 1 y 22. Y axí mateix li obsta altres excepcions, resultant de la sobradita sentència de
la quarela de número 1 publicada als 2 de juny
de dit any 1702, y confirmada en causa de suplicació dit die XXVI de juliol del mateix any y provehit lo decret de execució al primer de agost següent, en y ab la qual fonch condempnat dit
mossèn Joseph Llopis en haver de restituhir al
General de Cathalunya lo salari de deputat discorregut des del die 20 de juliol 1704 present, lo
últim die de dit mes y any y ab privació o inhabilitació de poder tenir offici ni beneficis del General de Cathalunya per temps de 6 anys comptadors des del die que la dita primitiva sentència
posaria en cosa judicada. Y tenint ditas sentèncias en virtut dels referits capítols de cort la efficàcia que sobre se ha representada y lo requisit
al procurador fiscal del General de Cathalunya
per a opposar totas las ditas excepcions comulative, y per valer-se d’ellas en lo cas que la predita
qui non vacavit per tempus no sufragàs per altes
extraccions, com fóra la de visitadors y altres officis de la casa, se li inferiria prejudici impedint-li
de opposar y al·legar ditas accepcions junt ab la
per vostra excel·lència approvada. Que per las
mateixas rahons deu ésser admès lo procurador
fiscal a opposar-li // 940r // a mossèn Joseph Boert, no sols las excepcions a vostra excel·lència
apposadas qui non vacavit per tempus quia est debitor tanquam fidejussor arrendamenti Generalis trienni 1683, sinó també la de ésser debitor
en força de las mateixas sentèncias 1 y 2 a instància sobra la quarela de número 22 proferidas.
Que la excepció opposada al doctor Ramon Pelliser y Vidal per rahó de contrafactor de constitucions, resta justificada ab lo declarat ab la
sentència del primer de agost de 1703 en la causa del síndich del General de Cathalunya contra
los escrivans de manament proferida en lo Tribunal de Contrafaccions, ab la qual se prohibí y
declarà haver dit doctor Ramon Pallisser y altres
escrivans de manament contrafet a diferents disposicions municipals allí expressada. Y axí bé devia dins lo termini de un dia natural revocar, cassar y anul·lar tot lo per ell fet y obrat contra dits
drets de la pàtria en virtut del disposat en la
constitució «Poch valdria» 11, títol «De observar constitucions», lo qual no·s troba revocada
per lo ordenat en las últimas Corts, perquè encara que en la constitució 37 de ditas Corts se disposa sobre lo orde y terminis del decret de execució y liquidació de las sentèncias de
contrafaccions, emperò apar se deu enténdrer
parlar del cas que·s deu fer liquidació e o per lo
cap de aquella y no del cap líquid suposat, sempre que parla del decret de execució esta paraula
493

aporta adjunt la de liquidació. Y lo que appar lleva tota dificultat que en la casa de la Diputació és
la observansa inconcussa no admètrer en ella official algun acusat de contrafacció, sens que primer revoque lo obrat y fet contra las constitucions. Y en particular // 940v // fou axí observat
ab lo doctor Raphael Llampillas, essent estat extret per assessor del General de Cathalunya en lo
any de 1677, no admètrer-se-li lo jurament fins
que ab tot effecte agués revocat com ho executà
sens esperar declaració judi(ci)al. Que la execució de contrafactor a las generals constitucions
oposadas al doctor misser Gregori y Matas y Pujol, apar queda plenament justificada dels actes
produhits per lo síndich de la universitat de la
vila de Castalló de Empúrias, se troban insertats
en lo procés informatiu actitat en la casa de la
Diputació, dels quals consta indubitadament
haver dit doctor Matas com a assessor de dita
vila. Y comptat que fou en lo trienni proppassat
exigit inmoderats salaris de diferents sentèncias
y provisions, las expressas disposicions de la
constitució 14 y altres del títol «De salaris de
sentèncias» y del capítol dos de las Corts de
1599. Y axí se veu ésser aquell inhàbil per a concórrer a officis de la Generalitat encara que no se
age seguit judicial declaració contra de ell, perquè la observansa inconcussa de la casa de la Deputació és opposar a semblant contrafactor la
excepció sempre que consta ésser en la informació rebuda en ella haver-la contrafet, com en
particular se ha estilat, en los que confereixen ho
presentan beneficis ecclesiàstichs a alienígenos
contra las constitucions que ho prohibeixen, al
que també sufraga la observansa referida. En
quant a la excepció del doctor Ramon Pellisser y
Vidal y comprovada entre // 941r // altres ab lo
cas del doctor Rafel Llampillas, en lo qual se
dóna per constant que a effecte de inhabilitar
per los offici del General bassa la informació rebuda a la casa de la Deputació y resolució de ahir
a la instància de la contrafacció, circuntàncias
que concorren ja en lo fet de dit doctor Matas y
Pujol. Que la excepció opposada al doctor misser Honorat Pallejà y Riera queda fundada de la
contextura de la informació a sa instància rebuda en la cort del regent la vegueria de Barcelona,
en la qual se regoneix interessat lo consistori y la
suspensió de aquell feta per lo savi Concell de
Cent, segons per part del sýndich de la present
ciutat se ha informat y al·legant diversos exemplars apar legítimament executada segons lo ús y
estil observat en aquella casa. Que Jacintho Ribera, mercader de la ciutat de Lleyda, se ha inhabilitat per haver constat que actualment té botiga pública de droguer y confiter en sa casa, y en
ella exerceix públicament de adroguer y confiter; la referida excepció se ha justificat per haverse vist una acte firmat al primer de juny propassat en poder de Joseph Carol, notari públich de
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« Estaa manyana he recivido con extraordinario
carta del senyor marqués de Ribas en que de orden del rey, Dios le guarde, incluye copia de la
que últimamente se ha recivido en aquella corte
del governador de Zeuta, con segundo aviso de
haver repassado el estrecho la armada enemiga
encaminándose a estos mares, de que me ha parecido no dilatar dar qüenta a vuestra señoría. Y
para que se halle cabalmente informado de todas
las circunstancias passar a sus manos la copia adjunta de la referida carta del marqués de Gironella, la que devo remitirme sin tenor que anyadir a aquella gran confiansa con que mi papel de
21 asseguré a vuestra señoría, recibe de su propensión a aplicar los medios que quepan en su possibilidad a el mayor servicio del rey, Dios le guarde, y
su propria defensa, según me promete en el zelo y
fidelidad de vuestra señoría que guarde Dios muchos años. Barcelona, a 22 de julio de 1704. Don
Francisco de Velasco.»

dita ciutat de Lleyda, ab la qual dit Jacintho Ribera ab narrativa que de allí al devant no volia
exercir més de adroguer, lo que suposa alashoras
exercia, fa venda de la sua botiga de adroguer,
drogas, confituras y demés aparatos de aquella a
Pere Ribera, candeler de sera, firmada de dit venedor per preu de dos mil lliuras barcelonesas,
de las quals degués crear censal de penció 100
lliuras en semblant dia pagadoras; del qual censal en què consistia la efectiva solució del preu
no se ha fet comtar, ans bé dit acte se ha y deu tenir per cautelós a vista que consta de la //941v //
attestació extrajudicial jurada rebuda en poder
de Pere Ramanyons, notari públich de Lleyda,
feta per Joseph Boldú y Joseph Cavaller, notari
públich de dita ciutat, que dit Jacintho Ribera,
mercader y droguer de dita ciutat de Lleyda, lo
dia sis de dit mes de juny tenia sa botiga de droguer parada en sa casa. Y dit die fonch vist dit Ribera en dita botiga y tras lo taulell vèndrer mercaderias de aquella a differents personas de la
ciutat de Lleyda, ab la que concordan los testimonis continuats en la informació rebuda precehint commissió expressa dels diputats devant
lo deputat local de dita ciutat de Lleyda lo dia 24
del corrent, y en particular Salvador Escuder, ferrer, testimoni 4, y Joseph Amorós, passamaner,
testimoni 6, dels rebuts en dita informació sens
que los testimonis que per part de dit Ribera se
ohiren per los dit deputats y habilitadors donassen rahons conclohents ni que superassen la
prova que resulta dels ditxos desobre mencionats. Per tot la que, posat dits deputats y oÿdors
de comptes del General y habilitadors lo sobredit en la alta comprehenció de vostra excel·lència, suplican a vostra excel·lència que, moderant
dit real decret, se digna vostra excel·lència aprovar las excepcions de inabilitats oposadas als sobredits don Aleix de Miravall, mossèn Joseph
Llopis, mossèn Joseph Boher, doctor misser Ramon Pellisser y Vidal, doctor misser Gregori
Matas y Pujol, doctor misser Honorat Pallejà y
Riera, y Jacintho Riera, mercader, com ó esperan de la gran justificació de vostra excel·lència.»

En aquest mateix die a las dotse horas del mitg
die lo //942v // magnífich síndich del General de
Cathalunya ha fet relació de com, havent-se
conferit ab lo molt reverent canceller de orde de
sas senyorias il·lustríssimas a effecte de saber si
tardaria en venir lo decret asserca la representació de rèplica feta lo die de ahir a sa excel·lència,
ha respost que esta matinada se han juntat las
tres salas y que encara no han pres resolució,
que se ajuntarian a la tarda de jorn.

En aquest mateix dia sa excel·lència lo senyor virrey és estat servit escríurer un bitllet a sas senyorias il·lustríssimas, consistint en què esta matinada havia rebut per extraordinari carta del marquès
de Ribas en què li envia còpia de una que li ha escrit lo governador de Zeuta, ab segons avís dea
//942r // haver repassat lo estret la armada enemiga encaminant-se a estos mars, com de dit bitllet
y còpia de dita carta és de vèurer que tot és assí
cusit y continuat de orde de sas senyorias il·lustríssimas y signat de número DCLXXIX, y dit
bitllet del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:

En aquest mateix die a las sinch horas de la tarda los senyors deputat militar y oÿdor real de
part de sas senyorias il·lustríssimas han aportat a
sa excel·lència lo senyor virrey una embaxada en
escrits asserca lo expressat en un bitllet del die
de ahir, havent obtinguda hora per medi del
sýndich del General, anant sens verguers ni
massas enperò ab cotxe y lo sýndich a la portalera, offerint-se de nou a sa excel·lència per lo major real servey de què ha fet sa excel·lència molt
singular estimació. Y dita embaxada és assí cusida y continuada de orde de sas senyorias il·lus-

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1798.

a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 941v-942r del
trienni 1701-1704.

494

Dilluns, a XXVIII de juliol MDCCIIII. En aquest
die és baixat a las casas del General y bolla de la
present ciutat lo magnífich racional de orde de
sas senyorias il·lustríssimas per estar ocupats a
effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de la Generalitat, y no s’i ha
trobat dita alguna.
En aquest mateix die a las nou horas del matí en
la present casa de la Deputació se han ajuntat
los senyors de la Novena de la habilitació per a
continuar lo acte de la habilitació.

tríssimas y signada de número DCLXXX y del
thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Havent-se servit vostra excel·lència continuar sos acostumats favors
al concistori de deputats y oÿdors de comptes
del General de est principat, dignant-se participar-li de la carta del marquès de Gironella de
datta de 17 del corrent dirigida al marquès de
Ribas, que de orde del rey nostre senyor, que
Déu guarde, y per extraordinari ha posat en
mans de vostra excel·lència, se deu lo consistori
ab aquest motiu y ab la nova notícia de haver-se
descubert las armadas enemigas en número de
70 vaxells desenbocant lo estret, prenent lo
rumbo assí a llevant y ab circunstàncias que
confirmarian venir sobre esta ciutat, repetir a
vostra excel·lència lo mateix que ab la embaxada
reportada lo die 22 del corrent, oferí a vostra
excel·lència // 943r // perquè ab la seguretat de
què en tot temps trobarà vostra excel·lència lo
consistori prompte per a contribuhir a quant
conduesca al major servey de sa magestat y defensa d’esta ciutat y principat, sia vostra
excel·lència servit tenir present esta tant deguda
atenció del consistori en la qual pot vincular, de
quant càpia en sa possibilitat y meresca, aquellas
ocasions que més enterament desenpenyan los
grans desitgs que li acisteixen de procurar lo
major servey del rey nostre senyor y crèdit de la
nació cathalana, esperant que vostra excel·lència
se dignarà continuar-li los avisos que se oferiran
a est assumpto y repetidas ocasions del major
agrado de vostra excel·lència.»
En aquest mateix dia és estat servit sa excel·lència enviar una real carta acompanyada ab un bitllet seu del que apar la gran confiansa fa lo rey
nostre senyor, Déu lo guarde, de la fidelitat cathalana en lo cas de retornar la armada enemiga
sobre esta capital, com de dita real carta y bitllet
és de vèurer que són assí cusits y continuats de
orde de sas senyorias il·lustríssimas y signats de
números DCLXXXI y DCLXXXII y del thenor
següent:
«Elb rey. Illustres y fidelíssimos deputados y oydores de qüentas del General del principado de Cathalunya en Barcelona, con la noticia que he tenido de que la armada enemiga ha buelto a
passar el estrecho tomando el rumbo de levante,
no he querido dexar de hazeros presente la gran
confiansa en que me hallo de que en caso que los
enemigos intenten de nuevo alguna operación
contra esta ciudad y principado hallará la innaa. l’original de l’ambaixada intercalat entre els folis 942v943r del trienni 1701-1704.
b. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 942v943r del trienni 1701-1704.
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ta fidelidad y constancia que con tanto exemplo y
satisfacción mia experimentaron últimamente,
como no lo dudo, de tan grandes y fieles vassallos.
Y sin embargo de que con sola su lealtat y dolor
considero enteramente defendida esta ciudad y
principado, he dado las disposiciones que se han
tenido por más promptas para socorrer a esta ciudad por si lo necessitare, de que he prevenido a
don Francisco de Velasco. Y se queda discorriendo
en todo lo demás que puede ser conveniente en el
caso // 943v // referido, de que he querido preveniros para que los halléis en intelligencia de ello. De
Madrid, a 24 de julio de 1704. Yo, el rey. Anthonio de Ubilla y Medina.»
«Cona expresso que acabo de recivir ahora del señor marqués de Ribas me remite de orde de su
magestat la carta adjunta para vuestra señoría,
por la qual entenderá la summa confiansa en que
su magestad se halla de que si llegasse el caso de
que la armada enemiga bolviesse a hostilizar a
esta ciudad u otras partes de esta provincia, experimentaría la continuación del zelo que vuestra
señoría ha manifestado en la ocasión antecedente
y en todas las que se han ofrecido de su servicio. Y
como al mismo tiempo se me previene ponga en
noticia de vuestra señoría las providencias que,
en la cortedad del tiempo ha cabido, se apliquen
al mayor resguardo del principado, diré que estas
se reduzen a haverse mandado que con la mayor
brevedad que sea possible passe aquí un considerable número de gente del reyno de Murcia. Y que
correspondiéndose conmigo los señores virreyes de
Aragón y Valencia, me subministran para el
mismo fin todo lo que yo les pidiere, y aunque de
esta disposición y de hallarse ya a la vista de esta
ciudad la numerosa armada de su magestad christianíssima nos devemos prometer muy favorables sucessos, nada los afiansa más en mi dictamen que el depender la defensa del todo de esta
provincia, de las assertadas direcciones de vuestra
señoría, su innata fidelidad y valor de sus naturales. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, // 944r // XXVIII de MDCCIIII. Don
Francisco de Velasco. Illustres y fidelíssimos diputados del General de este principado.»
En aquest mateix die a las sis horas de la tarda lo
síndich de la excel·lentíssima ciutat ha portat un
recado a sas senyorias il·lustríssimas y Novena
de habilitadors, ajuntada des de quatra horas de
la tarda, contenint que la ciutat estimaria que
antes de pèndrer resolució acerca la habilitació
del doctor misser Onorat Pallejà y Riera, suspès
de conseller ters, se li embie la clàusula del real
decret que vindria sobre est assumpto. Al que és
estat respost se premeditaria.
a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 942v-943r del
trienni 1701-1704.
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En aquest mateix (die), acerca las nou horas de
la nit, lo síndich del General constituhit personalment en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori
de sas senyorias il·lustríssimas y dita Novena, ha
fet relació de com avent-se conferit de orde de
sas senyorias il·lustríssimas ab lo molt reverent
canciller acerca si lo sobredit decret podria venir, ha respost que las tres salas ja avian pres resolució, emperò que de nit no podria venir dit
decret per ser dilatat y que·s procuraria lo firmàs
sa excel·lència, y que demà dematí se aportàs.

En aquest mateix die a las quatra horas de la tarda se ha juntat en la present casa la il·lustríssima
Novena de habilitadors, la qual ha estat junta
fins a la una hora de la nit per tractar negocis de
la habilitació.

En aquest mateix die a las onse horas del matí lo
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat
de Barcelona y síndich del General, de orde de
sas senyorias il·lustríssimas se és conferit ena
// 945r // casa de la present excel·lentíssima ciutat per entregar al excel·lentíssim concistori de
consellers de aquella, com ha entregat còpia del
capítol fahent per la habilitació del il·lustre Honorat Pallejà y Riera, conseller ters de dita ex-

En aquest mateix die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor oÿdor real junt ab mi secretari y scrivà
major y magnífich racional del General y present casa se és conferit en las cases de dit General y en lo aposiento a hont fa sa residència lo receptor dels fraus, a effecte de continuar en
inventari los fraus appresos en lo present mes y
s’i han trobat los infrascrits y següents. Primo a
dos, aprehenció feta en casa Narcís Feliu devant
la clavaguera de Llotja, en la qual casa habita
Salvador Torras, paller, y en lo aposento de dit
Torras se ha trobat la roba següent y sua pròpria: primo unas faldillas talladas ab nou tallas
sens cusir de estam y filadís viadas; ítem sis canas
de estam y filadís viat de tres pams de ampla;
ítem una caputxa de escot negra ab son aforro
de vayeta negra; ítem dos trossos de xamallot de
uberni color oscur de tir tots dos junts una
cana, set palms. // 945v // Ítem dit die, aprehenció feta en casa Joan Baptista Homs, valer en lo
carrer de la Bòria: primo nou canas tafatà negra
d’obre de tres palms de ample; ítem una cana,
dos palms tafatà negra sensillo de tres palms de
ample; ítem duas canas, sis pams tafatà dobla
color blau de tres pams de ample; ítem onse canas, tres pams tafatà sensillo negra de tres pams
de ample; ítem tretse canas, quatra pams tafatà
sensillo negro de quatra pams de ample; ítem
quatra canas, sis pams tafatà sensillo negra de
quatre pams de ample; ítem set canas filadís y
seda solor blau ab ayguas de tres pams de ample; ítem XXVII mocadors de seda a la cordellada. Ítem die VI, aprehenció feta en casa Geroni
Gomes al carrer del Gignàs: ítem quatra pams
satí de mostras color amusco ab flòs blancas;
ítem quatra pams de satí color blau ab flòs vermellas y blancas; ítem dos parells de mitjas de
seda de dona, las unas encarnadas y las altras
blancas ab flòs de or. Ítem die XVIII, aprehenció
feta en casa don Gerònim Martí, devant la Deputació: primo quatra canas, sinch pams satí color de foch y altres colors de tres pams de ample; ítem dos canas, sinch palms satí de mostras
negra de tres palms de ample; ítem quinse trossos brocadello color de foch y altres colors que
junts tiran quatra canas. Ítem die XIX, aprehenció feta en casa Miquel Monplet, velluter, en lo
carrer d’ena // 946r // Fonollà: primo duas canas

a. a continuació una ambaixada i un reial decret transcrit a
l’Apèndix 1, pàgs. 1798-1801.

a. a continuació una deliberació transcrita a Apèndix 1,
pàgs. 1801-1803.

Dimars, a XXIX de juliol MDCCIIII. En aquest die
se ha juntat en la present casa a las nou horas del
matí la il·lustríssima Novena de personas extretas per la habilitació dels subjectas que poden
concórrer en la extracció depròxim fahedora de
deputats y ohidors del General per tractar y discórrer negocis de dita habilitació.
944v

cel·lentíssima ciutat, expressat en lo sobrecalendad despaig.

En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
còpia de una deliberació presa en lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent de la present ciutat
sobra la notícia que ha tingut de sa magestat,
Déu lo guarde, de la armada enemiga, la qual
còpia de deliberació han rebut sas senyorias
il·lutríssimas de part de dit excel·lentíssim y savi
Consell de Cent per medi de embaxada, que a
las deu horas del matí han aportat los senyors
don Francesch Nicolau de Santjoan y Joan
Llinàs, ciutedà honrat de Barcelona, com més
llargament és de vèurer de dita còpia la qual és
assí cusida y signada de número DCLXXXIII.
En aquest mateix (die), han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major
del General y present casa cusís en lo present
dietari un real decret en forma de Real Cansellaria despedit, dat en Barcelona çots dada del die
present, que sas senyorias han rebut de part del
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present principat a las deu horas del matí
sobra fet de inciculacions, com més llargament
és de vèurer de dit real decret lo qual és assí cusit y signat de número DCLXXXIIII.
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tafatà d’obra viat de diferents colors de tres
pams de ampla; ítem una cana sinch palms tela
sens texir tot junt ab son plegador y llissos.
En aquest mateix die a las deu horas de la nit los
senyors Erasma de Lana y Fontanet, donsell, y
Ignasi Bòria y Gualbes, ciutedà honrat de Barcelona, de part del excel·lentíssim y savi Consell
de Cent de la present excel·lentíssima ciutat han
aportat una embaxada a sas senyorias il·lustríssimas y il·lustríssima Novena de senyors habilitadors, posant ab ella en mà de sas senyorias il·lustríssimas còpias de una deliberació presa en dit
excel·lentíssim y savi Consell de Cent y de dos
altres papers, tot sobre fet de la suspenció del
il·lustre senyor consellers ters de dita excel·lentíssima ciutat; las quals tres còpias han ordenat
sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís en lo present dietari
com més llargament és de vèurer de aquellas, las
quals són assí cusidas y signadas de número
DCLXXXV. Y se nota que dits senyors embaxadors han estat acentats ab dos cadiras de vaqueta de Moscòvia a la part esquerra del docer.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís en lo present dietari y continuàs
en ell un vot fet per los nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del General y
present casa, acerca lo fet consultat per sas senyorias y la il·lustríssima Novena de habilitadors
en y sobra si lo doctor en quiscun dret Ramon
Pellisser y Vidal, regint lo offici de scrivà de manament de la llochtinència general y altres restan inhàbils per a concórrer en la extracció
depròxim fahedora de deputats y ohidors y altres officis de la Generalitat, com més llargament y de vèurer de dit vot lo qual és assí cusit y
signat de número DCLXXXVI y del thenor següent.// 946v // Segueix-se dit vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del General del present principat de Cathalunya y il·lustríssima Novena de habilitadors als
assessors y advocat fiscal de dit General infrascrits, en y sobra si als doctors en quiscun dret
Ramon Pellisser y Vidal, regint lo offici de manament d’esta llochtinència general, y Gregori
Matas y Puyol, acesor que fou de la vila de Castelló de Ampúrias y son comptat en lo trienni
proppassat, obsta la excepció a ells per lo procurador fiscal del General oposada de aver-se contrafet a las generals constitucions, usos, capítols,
actes de cort y altres drets de la pàtria, y si restan
a. l’original del vot intercalat entre els folis 945v-946r del
trienni 1701-1704.
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inhàbils per a concórrer en la extracció depròxim fahedora de deputats y ohidors y altres officis de la Generalitat. Vista la sentència y declaració feta al primer de agost 1703 en lo
il·lustríssim Tibunal de Contrafaccions en la
causa que lo síndich del General aportà y prossegueix contra lo dit doctor Ramon Pallicer y Vidal y altres escrivans de manament; vist lo procés
informatiu actitat en la present casa a instància
del síndich de la universitat y singulars personas
de dita vila de Castalló de Empúrias y los actes
en aquell incertat, produhints per dit síndich;
vistas las constitucions 14, títol «De salaris de
sentèncias», capítol 2, Corts 1599, constitució
«Poch valdria» 11 y altres col·locadas baix lo títol «De observar constitucions», capítol 37 de
las Corts últi– // 947r //mament selebrades y altres fahents sobra la subjecta matèria; vistos difarents exemplars que·s troban en lo arxiu de la
present casa en los quals foren donats per inhàbils difarents subjectas per a concórrer y obtenir
officis de la Generalitat ab motiu de haver contrafet a las generals constitucions y drets de la
pàtria, y vist lo demés que se havia de vèurer.
Attès y conciderat que ab dita sentència o provisió feta en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions al primer de agost de 1703 fonch declarat
que dit doctor Ramon Pallisser y Vidal y altres
escrivans de manament havian contrafet a difarents disposicions municipals allí expressadas,
per haver exigit més de tres sous per quiscuna de
las lletras de justícia y lo dret morabatí de las
provisions y sentèncias provisionals fetas en la
Real Audiència, y condempnats en haver de restituhir lo per ells exigit a més dels tres sous per lo
manament y expedició de ditas lletras y tot lo cobrat per raó de dit dret de morabatí. Attès que
segons lo disposat en la constitució «Poch valdria» 11, títol «De observar constitucions», feta
la declaració de contrafacció deu lo contrafactor
dins lo termini de un dia natural cassar, revocar y
anul·lar tot lo per el fet y obras contra los drets
de la pàtria, lo que fins ara no ha executat dit
doctor Pallissr. Attès y conciderat que segons lo
disposat en diferents capítols de cort, consuetut
y observansa inconcussa de la present casa, los
violadors de nostre dret municipal sempre són
estats tinguts y reputats y tractats per inhàbils,
no sols de obtenir officis de la Generalitat sinó
també en sortejar aquells. Y axí bé trobar-se dit
doctor Palliser inhàbil per a concórrer en la referida extracció y demés del General de Cathalunya, // 947v // sens que puga sufragar lo dir-se
que dita sentència o provisió per encara no se
hauria proferit lo decret de execució, y que seria
necessari segons lo disposat en dit capítol 37 de
las Corts últimament celebradas en lo any de
1702. Perquè se respon haver-se de suposar que
dita provisió conté dos caps, lo primer haver-se
declarat per contrafactor al dit doctor Pellicer y
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demés escrivans de manament y lo segon que és
consecutiu del primer, haver de restituhir lo indebitament exhigit per rahó de ditas lletras dret
de morabatí. Y axí regoneixent-se lo primer cap
per líquit y no tenir aquell suplicació ni recors,
no necessita de decret de execució per a compel·lir al contrafactor a què revoque, y en effecte
se practicava en dita conformitat antes de las últimas Corts, inseguint lo ordenat en la constitució «De la observansa». Ni lo contrari apar pot
persuadir lo disposat en lo dit capítol 37 de las
últimas Corts, suposat que disposat sobre lo
orde y terminis del decret de execució y liquidació de las declaracions de contrafaccions o contra constitucions la paraula «execució», aporta
per adjunct la de «liquidació», de manera que si
bé en lo últim de dit capítol se troba continuada
la paraula «execució» sens la de «liquidació».
Emperò attesa la sèrie y thenor de dit capítol ve a
suposar lo cas de concórrer liquidació de què antecedentment havia moltas vegadas parlat, y en
tot cas apar seria innegable ésser dúbio lo artigle
y punt si en virtut del ordenat en dit capítol 37
se deu o no proferir lo decret de execució per a
compel·lir al contrafactor condempnat a revocar
lo per ell obrat contra las generals constitucions;
y en dita espècie se deuria observar lo que
// 948r // com se ha dit se practicava antes en
conformitat del disposat en las constitucions
«De la observança» respecte del cap líquit. Ni
apar puga obstar lo exemplar se al·lega de la causa que lo sýndich del General de Cathalunya
aportava en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions contra Anthon Batlle, escrivà de registre, per quant si bé per part de dit síndich se instà
fos fet lo decret de execució, y que axí se executà
fou enperò ab la insinuació que no necessitava
de ell y que lo demanava ad uberiorem cautelam,
no obstant que dit batlle hagués revocat a effecte que en lo esdevenidor fos estat totalment cert
e indubitat la dita sentència quoad omnes ,y no
pogués al·legar-se o dubtar-se si aquella havia
tingut plena execució com ni tampoch negar-se
que estigua en mà de dit doctor Pellisser revocar
los actes oferts per ell executats, que·s prengueren per motiu per la declaració de contrafació
antes que per dit effecte pro nunch seria sufficient offerir y afirmar ab súplica que cassa, revoca y anul·la tots los dits procehiments que los vol
tenir per tal y com si fets no fossen. En què emperò al dit doctor Gregori Matas y Pujol, attès
que del dit procés informatiu y en particular dels
actes y escripturas incertadas en aquell indubitadament consta haver contrafet al disposat en
dita constitució 14 y altres col·locadas baix lo títol «De salaris de sentèncias», y al capítol 2,
Cors 1599, y altres expresats en la suplicació
presentada per lo sýndich de dita vila de Castelló; y que axí bé se hauria de tenir y reputar dit
doctor Matas per contrafactor de nostres gene498

rals constitucions y com a tal inhàbil per a obtenir los officis de la Generalitat, y concórrer en las
execucions de aquells per las rahons dessobre
ponderadas en orde al dit doctor Pellisser. Al
que no pot obstar lo dir-se que per a poder-se
// 948v // castigar y penar un official com a contrafactor ab las penas de la constitució «De la
observansa», se necessitaria que precehís primerament declaració y sentència de haver contrafet
y ser renitent en revocar després de la declaració,
segons se diu, trobar-se ordenat en dita constitució «Poch valdria» 11, de la observansa, en lo
versículo «Entès emperò» en aquellas paraulas,
ibi: «Essent declarat per la Audiència servada la
forma desús dita ultra las penas», etcètera, y ultra de dita declaració lo decret de execució de
ella en forsa del ordenat en dit capítol 37 de las
últimas Corts. Per quant se satisfà dient que la
present casa de la Deputació se troba ab la observansa inconcussa de donar per inhàbils als
contrafactors de las generals constitucions e o
ipso que per lo procés informatiu consta haver-se
contrafet als drets de la pàtria, sens esperar declaració per via de sentència o provisió ni lo decret de execució de ella, a lo menos a effecte de
obligar-los a compel·lir-los a revocar, conforme
ho ha practicat differents vegadas en casos de extraccions de concistorials y altres officis de la Generalitat y en particular contra molts bisbes per
haver presentats beneficis ecclesiàstichs a alienígenos; y se executà també en ocasió que lo doctor Raphael Llampillas sortejà en lo offici de assessor del General, al qual trobant-se pendent
causa de contrafacció contra de aquell y altres
officials que eran estats de la capitania general
no se li permeté lo jurament ni se li donà la possessió del dit offici, fins que ab súplica que presentà al il·lustríssim y fidelíssim concistori revocà
y volgué tenir per revocats tots los procehiments
per ell fets, dels quals se li motivava la contrafacció. Per so y altrament, los infrascrits són de vot
y parer que lo procurador fiscal té fundada sa intenció en las excepcions per ell respectivament
oposadas als dits doctor Ramon Pellicer y Vidal
y doctor Gregori Matas y Pujol per ésser contrafactorsa // 949r // a las generals constitucions; y
que axí bé en cas se admetan al concurs dels officis del General y extracció depròxim fahedora
hauria de ésser restant il·lès lo dret al procurador
fiscal predit, per a impedir-los lo ingrés y pocessió en cas de sortejar fins que ab tot effecte haguessen fet la revocació que són obligats y no altrament. Y axí ho senten en Barcelona y juliol 29
de 1704. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Romà, assessor subrogatus. Don Josephus de Cancer, fiscalis advocatus.»

a. a continuació una ambaixada transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1803.

En aquest mateix dia a las onse horas de la nit los
senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Gallart y Pastor, ciutadà honrrat de Barcelona de part de sas senyorias il·lustríssimas, han
aportat una embaxada en escrits al excel·lentíssim
y savi Concell de Cent de la present excel·lentíssima ciutat, sobre lo fet de la pretesa inhabilitació
del doctor misser Honorat Pallejà y Riera, conceller ters de la present excel·lentíssima ciutat, per
concórrer en la pròxima extracció de deputats y
oÿdors fahedora, còpia de la qual embaixada han
ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari
y scrivà major del General cusís en lo present dietari, com de aquella és de vèurer la qual és assí cusida y signada de número DCLXXXVII.
Dimecres, a XXX de juliol MDCCIIII. En aquest
dia és baixat a las casas del General y bolla de la
present ciutat lo magnífich Joseph Nuri de Lana
y de Canser, donsell racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustríssimas
per estar ocupats per a fer continuar lo subast
dels arrendaments dels drets de la Generalitat, y
no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest mateix die a las nou horas del matí se
ha juntat en la present casa la il·lustríssima Novena de habilitadors per a tractar negocis de dita
habilitació.
949v

En aquest mateix dia a las dotse horas del mitgdia
los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat real
y oÿdor militar junt ab los senyors canonge doctor Pau Llinàs y doctor Carlos Puxjaner, altres
dels senyors de la il·lustríssima Novena de habilitadors, havent primer obtinguda hora per medi
del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat de Barcelona y sy´ndich del General, de part
de sas senyorias il·lustríssimas y de dita il·lustríssima Novena de habilitadors, han anat ab embaxada al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general del present principat, anant ab cotxe de
dos mulas sens verguers, los consistorials a la
popa y los altres dos a la proa, y lo sy´ndich a la
portalera, posant en mà de sa excel·lència una representació en escrits que sas senyorias il·lustríssimas y dita il·lustríssima Novena li fan en resposta
del real despaig que de sa excel·lència han rebut
sobre fet de inhabilitació, la qual representació
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari, com de aquella és de
vèurer la qual és assí cusida y signada de número
DCLXXXVIII. Segueix-se dita representació:
«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya y habilia. l’original de la representació intercalat entre els folis 949v950r del trienni 1701-1704.
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tadors que se troban junts en la casa de la Deputació per la estracció depròxim fahedora,
diuhen a vostra excel·lència que aparexent-los
que la resolució que ab real despaitg de 29 del
present se ha servit vostra excel·lència participar-los, manant habilitar al doctor Ramon Pallisser y Vidal y doctor Gregori Matas y Puyol,
per a poder sortejar en dita extracció, no obstant las rahons que representaren a vostra excel·lència lo die 22 de dit mes ensà ab lo degut
honor y reverència parlant // 950r // ab lo disposat en las generals constitucions, usos y estils de
la casa de la Deputació y General de Cathalunya
ab la certesa de què vostra excel·lència millor informat manarà observar aquellas, no poden e o
cumplint de sa obligació dexar de posar en la
gran comprehenció de vostra excel·lència los
motius per los quals apar que dits doctors Pelliser y Matas no poden ésser admesos al concurs
de la sort de oÿdor real en què se troban enseculats, que primer no hajen revocat, cassat y
anul·lat lo per ells obrat contra las ditas generals
constitucions y drets de la pàtria. Perquè ab
sentència o provisió feta en lo Tribunal de Contrafaccions al 1 de agost 1703 fonch declarat
que dit doctor Ramon Pellisser y Vidal y altres
escrivans de manament havian contrafet a diferents disposicions municipals allí expressadas,
per haver exhigit més de 3 sous de quiscuna de
las lletras de instància y dret de morabatí de las
provisions y sentèncias provisionals, condemnant-los en haver de restituhir lo indegudament
exhigit; y segons lo disposat a la constitució
«Poch valdria» 11, títol «De observar constitucions» feta la declaració de contrafacció és obligat lo contrafactor dins lo termini de un dia natural cassar, revocar y anul·lar tot per ell fet y
obrat contra dits drets de la pàtria, lo que fins
ara ha recusat y recusa cumplir dit doctor Pellisser. Y segons la consuetut y observansa inconcussa de la casa de la Deputació los contrafactors del dret municipal són estats sempre
tinguts y reputats per inhàbils, no sols de obtenir officis de la Generalitat sinó també de sortejar en aquells si primer no han cassat, revocat y
anul·lat tot lo fet y obrat contra ditas generals
constitucions. Sens que aparega que per no haver-se encara proferit lo decret de execució de
dita sentència puga restar escusat de fer dita revocació, perquè dita provisió o sentència conté
dos caps, lo primer en què·s declara contrafactor dit doctor Pellisser y demés // 950v // escrivans de manament y lo segon, que és consecutiu del primer, condemnant-los a restituhir lo
indebitament exhigit, liquidació reservada. Y
axí regonexent-se líquit lo primer cap de dita
sentència, no podent-se de aquella interposar
suplicació, recors, ni apel·lació alguna, no necessita de decret de execució per a compel·lir al
contrafactor a què revoque, cassa y anul·la, ans

[ 1704 ]

[ 1704 ]

en quant a dita revocació aporta en si nul·la execució la matexa sentència com se practicava antes de las últimas Corts, inseguint la dita constitució 11, títol «De la observansa». Ni lo
contrari apar pot col·legir-se del capítol 37 de
ditas últimas Corts, suposat que disposant sobre
lo orde y terminis del decret de execució y liquidació de las declaracions de contrafaccions la
paraula «execució» aporta adjuncta la de «liquidació», y si bé en lo últim de dit capítol se troba
continuada la paraula «execució» sens la de «liquidació», emperò attesa la sèrie y thenor de dit
cap se veu suposar lo cas de concórrer liquidació, del qual antecedentment havia repetidas vegadas parlat y a lo menos seria dubtós si en forsa
de dit capítol és precís sempre lo decret de execució. Y attesa la dubietat de la nova disposició
deuria estar-se a la disposició y pràctica antecedent en orde al cap líquit segons la dita constitució 11 y demés del referit títol, las quals restan
en sa forsa en tot allò que no·s troban revocadas
per los capítols 36, 37 y 38 de ditas últimas
Corts, conforme en aquells expressament està
previngut. Y encara que en la causa del sýndich
del General de Cathalunya contra Anton Batlle,
escrivà de registre, se féu lo decret de execució
del cap líquit a instància del mateix sýndich, no
obstant la oferta y revocació // 951r // per dit
batlle feta, emperò la referida instància fonch a
uberior cauthela a effecte que en lo esdevenidor
fes la dita sentència estat cert e indubitat per
tots los escrivans de registre, y pogués voler-se
de ella contra aquells y de exclòurer tot dubte si
aquella havia tingut plena execució. Majorment
tenint tan fàcil y en sa mà dit doctor Pallisser la
dita revocació, cassació y anul·lació sup(os)at
que per ara sols se solicita, que aquell ab petició
y acte públich al concistori diga y expressa que
casse, revoque y anul·le tot lo per ell fet y obrat
contra ditas generals constitucions ab offerta de
restituhir y esmenar lo que serà liquidad. Y en
quant al dit Gregori Matas y Pujol en lo procés
informatiu actitat en la casa de la Deputació,
consta clarament haver contrafet a la constitució 14 y altres del títol «De salaris de sentèncias» y capítol 2, Corts 1599, per haver, essent
assessor del comtat de Empúrias, exigits inmoderats salaris contra la forma de ditas constitucions, y com a contrafactor d’ellas ha restat
inhàbil per a concórrer a la extracció no havent
revocat, cassat y anul·lat. Ni per obligació a dita
revocació a effecte de ser capàs del concurs de
dits officis, apar sie manester que precehesca declaració, renitència subsegüent y decret de execució, perquè encara que totas aquestas circunstàncias algunas de ellas fossen manester per
lo incurs de las penas de privació e incapacitat
perpètua, emperò a effecte de exclòurer al concurs dels officis y onors de la Generalitat a effecte de compel·lir als contrafactors a la revocació
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està en poceció y observansa del General y casa
de la Deputació de inhabilitar-los, constant del
procés informatiu el fet de la contrafacció, valent-se d’est medi per via de defensa no sols res–
// 951v // pecte dels bisbes y prelats que conferian beneficis eclesiàstichs a alienígenos, sinó
també respecte de officials que estan subjectas al
judici de contrafaccions, com se practicà en lo
fet del doctor Rafel Llampillas en lo qual se
donà per constant esta observansa; y fonch encara ab circunstància que contra dit doctor
Llampillas estava pendent causa de contrafacció. Axí mateix se ha servit vostra excel·lència
manar ab dit real decret se habilite lo doctor
Honorat Pallejà y Riera, no obstant lo per ell
obrat ab la informació que a sa instància se rebé
en la cort del veguer de Barcelona, y no obstant
lo haver-lo per esta causa suspès la dita ciutat
del exercici de conceller tercer en què se trobava, per dir-se que esta suspenció seria sols de fet
y no per directum ni ab las circunstàncias que
serian menester, emperò no poden dexar de repetir a vostra excel·lència que la present ciutat
en la resolució de dita suspenció ha observat lo
estil y disposicions de aquella casa, y no ha faltat
en ohir al dit doctor Pallejà en lo modo que se
estila y en forma de judici verbal que en semblants casos ha acostumat fent constar del excés
per la informació y ohint la escusa o disculpa
que pogués al·legar com la al·legà; encara que
aparagué irrellavant al que se ajusta la circunstància de haver-se aquietat dit doctor Pallajà a la suspensió. Per tot lo que, suplican a
vostra excel·lència que moderat dit real decret
se digne a vostra excel·lència aprobar las excepcions de inhabilitat opposadas aa // 952r // dits
doctors Ramon Pallisser y Vidal y Gregori Matas y Pujol e o bé manar se fasse dita cassació,
anul·lació y revocació ab la refferida offerta,
modo y forma estilat, y axí mateix approvar la
excepció de inhabilitat opposada al dit doctor
Honorat Pallejà y Riera, com espera de la rectitut y justificació de vostra excel·lència.»
En aquest mateix die a las VI horas de la tarda se
ha juntat en la present casa la il·lustríssima Novena de habilitadors per tractar negocis de dita
habilitació.
En aquest mateix die a las VIII horas de la nit
los senyors Joseph Nuri de Lana y de Canser,
donsell, y Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà
honrat de Barcelona, de part de sas senyorias
il·lustríssimas han aportat una embaxada en escrits als excel·lentísims senyors consellers de la
present excel·lentíssima ciutat en resposta, de la
deliberació que sa excel·lència rematé a sas sea. a continuació una ambaixada transcrita a l’Apèndix 1,
pàgs. 1803-1804.

nyorias il·lustríssimas del Consell celebrat lo die
XXVIII del corrent sobra fet de la real carta de sa
magestat, Déu lo guarde, de la gran confiansa
que fa de estos sos fidelíssims vassalls en lo cas
que la armada enemiga intentàs tornar a estos
mars, còpia de la qual embaixada han ordenat
sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís en lo present dietari,
com de aquella és de vèurer la qual és assí cusida
y signada de número DCLXXXIX.

March y Jacintho Morató, verguers de sas senyorias il·lustríssimas.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa continuàs en lo present
dietari de com devant de la present ciutat se troba vuy die present una armada numerosa de vaxells y galeras del rey cristianíssim.
Dijous, a XXXI de juliol MDCCIIII. En aquest die a
las sis horas de la matinada se ha juntat en la present casa la il·lustríssima Novena de habilitadors
per tractar y discórrer sobra fets de la habilitació
de subjectas que poden concórrer en la extracció
de deputats y ohidors depròxim fahedora.a

En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís en lo present dietari un real decret del
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità //952v //
general del present principat en deguda forma de
Cansellaria despedit, dat en Barcelona çots data
del die present, entregat a las nou horas de la nit
per lo noble don Joan Baptista de Aloy, escrivà
de manament y secretari de província, sobre fet
de inhabilitació de diferents personas per la pròxima extracció de deputats y ohidors, coma més
llargament és de vèurer de dit real decret lo qual
és assí cusit y signat de número DCXC.
Enb aquest mateix die, essent junts sas senyorias
il·lustríssimas, lo senyor deputat eclesiàstich no
entrevenint, y los senyors de la Novena de la habilitació y antes de clòurer-se lo acte de la habilitació, lo magnífich Francisco de Monfar y
Sorts, ciutedà honrat de Barcelona y procurador fiscal del General, ha requerit a mi don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major de dit General, llevàs acte de com en atenció
de instar la precisió del temps per la extracció
depròxim fahedora y obviar als gastos y perjudicis se porian seguir a la Generalitat, y no altrament conc(ern)ent a la habilitació del doctor
Ramon Pellisser y Vidal, doctor Gregori Matas
y Pujol, doctor Honorat Pallejà y Riera, y Jacintho Ribes, mercader de la ciutat de Lleyda,
ab expressa emperò protesta de què la dita habilitació no puga ésser treta per exemplar ni conseqüència, ni sens ànimo de prejudicar-se als
drets que li competeixen y compatir li pugan en
forsa de las generals constitucions, capítols y actes de cort, usos y perrogatives del General y
present casa, ans bé li resten salvos y il·lesos per
haver-se’n en lo cas de lac //953r // oportuna. La
qual protestació y salvetat vol y entén tenir per
repetida en tots y qualsevols actes que convinga y menester sia en lo modo y forma sobra expressat y altre que millor y més útil sia a la Generalitat, essent presents per testimonis Llorens

En aquest mateix dia al matí, essent junts sas senyorias il·lustríssimas ab los senyors de la il·lustríssima Novena de habilitadors y antes de clòurer-se lo acte de la habilitació, vingué lo molt
reverent vicari general y havent donat una Ave
Maria de penitència donà la absolució acostumada y fou clos lo acte de dita habilitació.
En aquest mateix die a las vuyt horas del matí en
la sala de Sant Jordi de la present casa fonch feta
extracció de deputats segons forma del capítol
de extraccions per al trienni que comensà a córrer al primer de agost propvinent del corrent
any MDCCIIII, serviren de testimonis per la dita
extracció:
953v

a. com més... DCXC, interliniat al marge esquerre.
b. «Se nota que lo acte de protesta del procurador fiscal per
error està en lo die XXX que ha de estar en la diada de XXXI de
juliol 1704, allí a hont se trobarà aquest senyal +».
c. a continuació un reial decret transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1804.
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Per lo estament ecclesiàstich: doctor Joseph de
Ciurana y Ribot, canonge de Gerona; doctor
Esteve Mata, prior de Sant Pere del Mont del
orde de Sant Benet; fra don Remiro de Verdier,
pieter de Besalú. Per lo estament militar: don
Domingo de Verdier; don Anthon de Valencià;
mossèn Francisco de Padellàs y Pastors. Per lo
estament real: mossèn Joseph Serra, ciutadà
honrrat de Barcelona; doctor misser Rafel
Llampillas y Prous; Joseph Duran, mercader.
Y foren abstrets en la forma sòlita y acostumada
los següents: Deputat ecclesiàstich: lo doctor
Francisco de Valls. Deputat militar: mossèn
Anthonino de Puig. Deputat real: mossèn
Agustí Pinyana. E feta la dita extracció consecutivament en la dita mateixa sala de Sant Jordi se
féu extracció dels oÿdors de comptes per al dit
trienni MDCCIIII segons la sobredita forma del
capítol de extraccions, y foren extrets los següents: // 954r // Oÿdor ecclesiàstich: lo canonge Pere Oliver. Oÿdor militar: mossèn Clement
de Senaspleda y de Solanell. Oÿdor real: doctor
Joseph Brassó y Duran.

a. a continuació el senyal: +

[ 1704 ]
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En aquest mateix dia Joseph Pelegrí, verguer,
Llorens March, Jacintho Morató y Joseph Marcet, subrrogats en verguers del il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas se han partit de la present ciutat per Lleyda,
Berga, Tortosa, Vich y Camprodon respective
de orde de sas senyorias il·lustríssimas, ab cartas
de avís per als senyors que·s troban en ditas ciutats y vilas respective que han sortejat en los officis de deputats y oÿdors de comptes respective
del General del present principat lo dia de avuy.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias a la tarda lo noble don Ramon de Cudina y Ferreras, escrivà
major del General de Cathalunya, rebent lo acte
de Bernat Forés, notari públich real col·legiat
de Barcelona y ajudant tercer de la escrivania
major de General, en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas y a favor y en cap del doctor
Vicens Carreras, prevere y beneficiat de la seu
de Barcelona, per ser dit offici altre // 954v //
dels vendibles y que poden alienar-se. E sas senyorias il·lustríssimas han admès dita renúncia sí
y conforme per capítols y actes de cort los és lícit y permès, y ab què consta a sas senyorias
il·lustríssimas que dit offici és dels verdaderament vendibles continuats en lo present dietari
als II de janer MDCCIII, essent presents per testimonis Fermí Vehils y Diego Andanya, subrrogats en verguers de sas senyorias il·lustríssimas.

tríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias
il·lustríssimas los nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General, han posat en mà de
sas senyorias il·lustríssimas un vot en escrits fet
acerca dos papers entregats per la il·lustríssima
conferència, que de orde de sas senyorias il·lustríssimas són assí cusits y signats de número
DCXCI, ab lo qual són de sentir que, sens contravenir a las generals constitucions, podan y
deuhen manar incertar en lo dietari corrent la
real carta del rey nostre senyor de data de XXXI
de octubre MDCCIII, ab la qual és servit incinuar
ha tingut per de sa obligació fer la declaració
que enviava firmada de son secretari y dita declaració acerca la intel·ligència de la voluntat del
senyor rey don Carlos segon, que està en glòria,
per los fins y effectes expressats en lo dit vot, lo
qual han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a
mi secretari y scrivà major del General incertàs y
continuàs en lo present dietari, lo qual és assí
cusit y signat de lletras A, B y del thenor següent. Segueix-se dit vot:

En aquest mateix die a las nou horas de la nit
tocadas constituhits personalment en lo il·lus-

« Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal de dit General infrascrits, ab
deliberació de 10 de juny proppassat, acerca si
podan y deuhan sas senyorias il·lustríssimas y fidelíssimas manar incertar en lo dietari corrent la
real carta de sa magestat, // 955v // que Déu
guarde, dada en Madrid als 31 de octubre proppassat, y la declaració a dita real carta adjuncta
firmada del molt il·lustre marquès del Palàcio,
son secretari, sens contravenció de las generals
constitucions, capítols y actes de cort y demés
drets de la pàtria. Vista la precalendada deliberació, vist lo paper entregat al dit il·lustríssim y
fidelíssim consistori per part de la il·lustríssima
conferència a la qual havia estat comesa la dependència de ditas reals cartas y declaració, lo
qual paper comens: «Il·lustríssim y fidelíssim senyor, las personas que componen la conferència
formada», etcètera; vist altre paper entregat per
la mateixa conferència junt ab lo propmencionat que comensa: «Excel·lentíssim senyor. Havent los excel·lentíssims, il·lustríssims y fidelíssims comuns», etcètera; vista la dita real carta o
despaitg de sa magestat de 31 de octubre proppassat en la qual és servit expressar que per a la
més clara intel·ligència de la voluntat del rey son
oncle, que està en glòria, en quant a las substitucions a la successió de la persona que dexa expressadas en son testament, ha tingut per sa
obligació y conciència fer la declaració que va
adjuncta ab dita real carta firmada de son secre-

a. a continuació dos papers transcrits a l’Apèndix 1, pàgs.
1804-1809.

a. l’original del vot intercalat entre els folis 954v-955r del
trienni 1701-1704.

En aquest mateix dia a las nou horas de la nit constituhits personalment en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas los
nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats asserca lo negoci de si podria o no
jurar tot sol lo il·lustríssim y fidelíssim oÿdor real
novament extret, o bé si devian continuar los senyors consistorials vells, han fet relació de paraula
de què eran de sentir que dit senyor oÿdor real novament extret no pot jurar per ara, y que se li deu
differir dit jurament fins a tant que pugan concórrer y entrevenir los altres senyors consistorials novament extrets al acte de jurament, o a lo menos
ab la interessència dels que disposa y permet lo número VIII del capítol de la inseculació de las Corts
de Santa Anna, any MCCCCXCIII. Y que en lo ínterim poden y deuhen los senyors concistorials del
present trienni continuar en lo exercici ple de sos
càrrechs fins al jurament e ingrés de nous concistorials, del que per ser la hora molt tarda demà entregaren lo vot en escritsa //955r // y se trobarà en
lo llibre de Deliberacions.
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tari per a què lo il·lustríssim y fidelíssim concistori la pose junt ab la còpia de las clàusulas del
predit testament remesas a 3 de nohembre
1700, a fi de què conste en tot temps de dita
real declaració. Vista la còpia de dita real declaració firmada als 29 de octubre de 1703 en poder del molt il·lustre don Anthonio de Ubilla y
Medina, secretari de sa magestat en lo despaig
universal, rubricada y sota escrita dita còpia per
dit molt il·lustre marquès del Palàcio. Vistos lo
capítol 59 del redrés de 1599 y capítol 46 del
nou redrés dis– // 956r // posants aserca de la inserció de peticions y escripturas en los dietaris
de la casa de la Deputació a instància o requisició de qualsevol comú o particular precisament
fahedora. Vistas differents suplicacions y escripturas en forsa de dits respective capítols incertadas, axís en lo dietari del present trienni com en
los dietaris dels triennis precedents, ab las decretacions y reportat al peu de aquellas continuadas y fetas per lo il·lustríssim y fidelíssim
consistori. Vistas differents reals cartas de sa magestat, que Déu guarde, y de sos gloriosos predecessors, y no menos differents reals despaitgs
per Real Cancelleria despedits, axís de sas magestats com de sos excel·lentíssims llochtinents
generals, los quals se troban continuats en los
dietaris y llibres de Deliberacions de la present
casa, no obstant que tingués per constant contenir alguna cosa contra generals constitucions,
capítols y actes de cort y altres drets de la pàtria,
y no obstant axí mateix que asserca de son contengut refessen representacions e instàncias a
sas magestats y a sos llochtinents generals per a
què, conformant-se en las ditas constitucions y
drets de la pàtria se servissen moderar lo contengut en ditas cartas, decrets y despatigs reals,
y etiam que per a obtenir dita revocació e o moderació sia estat precís acudir al medi judicial, y
vist finalment lo què es devia vèurer asserca sa
subjecta matèria. Attès que del sobre expressat y
altrament resulta que la mera intenció que en
los dietaris o llibres de Deliberacions de la present casa se fa y ha acostumat fer de las cartas,
decrets y despaitgs reals de sa magestat sos predecessors y dels llochtinents generals, no se indueix aprovació tàcita ni expressa del què forsan
se trobe en ells contras las generals constitucions, capítols, actes de cort y demés drets de la
pàtria // 956v // si sols se entén pro custodia, y a
efecte que en lo esdevenidor aparega de son
contengut y se puga compèndrer los motius
que se tingueren per a representar acerca de
aquells extrajudicial o judicialment per a obtenir la més viril observansa de ditas constitucions
y drets de la pàtria, axís com no se indueix aprovació del contengut en las suplicacions y peticions dels comuns y particulars insertadas en los
dietaris y deliberacions, quant al peu de ellas se
decreta y respon per lo il·lustríssim y fidelíssim
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consistori allò que apar proporcionat a la escriptura. Attès que en via de dret la aprovació de las
lletras o cartas missivas resulta de la sola recepció y notícia de son contenut de aquella a qui
van dirigidas, si se subsegueix taciturnitat y no
respon al que contenen que poria ésser-li prejudicial sens tenir dependència de si lo qui reb la
carta; y tenint notícia de son contengut no respon ni dissenteix al que pot danyar-li reté dita
carta entre sos papers o en altra part. Y en lo cas
proposat no té dependència la aprovació de dita
real carta y declaració de insertar o no en lo dietari corrent, quant és tant notòria sa recepció y
la individual notícia que vostra senyoria il·lustríssima y demés excel·lentíssims comuns tenen
de son contengut referit en tantas deliberacions, resolucions y papers formats asserca de
aquell. Attès que ab major rahó y més indubitadament se exclourà la aprovació expressa o tàcita que volgués dir-se resultar de la incerció de
las reals cartas, decrets y despaigs en dietari o
deliberacions en // 957r // lo mateix acte de incerció, de la que se tracta se expressa fer-se a effecte sols de representar a sa magestat, Déu lo
guarde, uniformament ab los altres excel·lentíssims tant lo aconsellat per la excel·lentíssima
conferència ab los referits papers com tot lo demés que parega més convenient, per a la observansa y conservació de las generals constitucions, capítols y actes de cort y demés drets de
Cathalunya, y que aparega en lo esdevenidor
del assumpto que tingue lo il·lustríssim y fidelíssim concistori, axís per escríurer a sa magestat la
carta dea... desembre 1703 com y per a fer la
predita representació uniformament ab los demés comuns. Per ço y altrament, los infrascrits
fan relació a vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima que la dita incerció de la mencionada
real carta de 31 de octubre 1703 y declaració a
ella adjuncta en dietari o llibre de Deliberacions
en la corrent jornada, fent-se en la forma y expressions sobre contengudas y per los effectes
referits no regoneixen ni troban encontra ab algunas de las generals constitucions, capítols, actes de cort o altres drets de la pàtria. Barcelona,
y juliol 31 de 1704. De Gallart y Pastor, assessor
subrogatus. Romà, assessor subrogatus. Don Josephus de Canser, fiscalis advocatus.»
Y encontinent inseguint dit vot y parer y sols
per lo fi expressat en dit vot han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General incertàs y
continuàs en lo present dietari la dita real carta y
dita declaració que són assí cusidas y signadas
de números DCXCII y DCXCIII y del thenor
següent:

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

[ 1704 ]

[ 1704 ]

«Ela rey. Illustres y fidelíssimos diputados, para la
más clara // 957v // intelligencia de la voluntad
del rey mi tío, que haya gloria, en quanto a los
llamamientos a la sucessión de la corona que dejó
expresados en su testamento, he tenido por de mi
obligación y conciencia hazer la declaración que
os embio firmada de mi infrascripto secretario,
para que la pongáis con la copia de las cláusulas
del referido testamento que se os remitió en 3 de
noviembre del año passado de 1700, a fin de que
conste en todo tiempo de ella en que me serviréis.
Dada en Madrid, a XXXI de octubre MDCCIII. Yo,
el rey. Marchio de Palacio, secretarius. Vidit comes de Rocamarti. Vidit marchio de Serdañola.
Vidit marchio de Villalba.»

mi cavallerisso mayor, todos de mi Consejo de Estado. En Madrid, a XXIX de octubre de MDCCIII
años. Yo, el rey. Manuel, arçobispo de Sevilla. El
marqués de Mansera. El duque de Medinasidonia. Ante mi don Anthonio de Ubilla y Medina.
// 958v // Y yo el dicho don Antonio de Ubilla y
Medina, cavallero de la orden de Santiago, comendador de Quintana y del pesso real de Valencia del Consejo de su magestad, su secretario de estado de la negociación de Italia y del despacho
universal, notario de los reynos y señoríos de su
magestad presente, fui a lo que dicho es y en fee de
ello lo signé y firmé. En testimonio + de verdad,
don Antonio de Ubilla y Medina. El marqués de
Palacio.»

«Donb Phelippe por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Aragón, etcétera, reconociendo que el rey
Carlos segundo mi tío, que haya gloria, en su testamento de dos de octubre del año passado de mil
y setecientos, debaxo de cuya disposición murió, y
observando las leyes de estos reynos me instituyó y
nombró por successor y heredero de ellos y faltando
mi posteridad o posseyendo la corona de Francia
succeda en estos reynos el duque de Berri, mi hermano, y después de él en los mismos cassos hizo los
llamamientos que expressa el testamento referido,
tomando uno de cada rama de los llamados a esta
su– // 958r // cessión. Y siendo de mi obligación y
conciencia el aclarar con más extensión los llamamientos que comprehendo la voluntad del rey
mi tío, y en conseqüencia de las leyes fundamentales de estos reynos que tengo jurados y el drecho
que por ellas y la pocessión y dominio en que estos
de estos reynos como heredero legítimo de ellos me
compensa, por la presente declaro que, evacuada
la succeción de la sereníssima reyna de Francia
doña María Theresa, mi abuela, estan llamados
los successores de la sereníssima reyna de Francia
doña Anna, mi visabuela, y después las demás líneas explicadas por el rey mi tío por ser conforme
a su volundad y a las leyes de estos reynos, para
cuya observancia he querido hazer, como lo ago,
esta declaración ante el infrascrito mi secretario
de estado y el despacho universal. Y quiero y mando se ponga original en el Archivo de Simancas
junto con el testamento del rey mi tío, y passando
copia autorisada de ella a mi consejos de Estado,
Castilla, Aragón e Italia. Y assí lo otorgo y firmo
siendo testigos don Emanuel Aries, arçobispo de
Sivilla y governador del Consejo; don Anthonio
de Toledo, marqués de Manzera, mi gentilhombre de cámara y presidente del de Italia; y don
Juan Alonso Claros de Guzmán el bueno, duque
de Medinasidonia, gentilhombre de mi cámara y

Divendres, a I de agost MDCCIIII. En aquest die
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Canscer,
donsell, racional del General y present casa, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas per estar
ocupats és baxat en las casas del General a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments
dels drets del General y bollas, de monedas y de
çafrans. Y havent fet subastar aquells no se ha
trobat dita alguna.

a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 956v957r del trienni 1701-1704.
b. l’original de la declaració intercalat entre els foli 956v957r del trienni 1701-1704.
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En aquest mateix die han ordenat a sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major
del General y present casa cusís en lo present
dietari una deliberació del excel·lentíssim savi
Consell de Cent de la present excel·lentíssima
ciutata // 959r // sas senyorias il·lustríssimas han
rebut de part de dit excel·lentíssim savi Consell
de Cent per medi de embaxada, que a las onse
horas del matí han aportat los senyors Magí Barrera, ciutedà honrat de Barcelona, y Joan Ponsich y de Monjo, donsell, sobra fet de representació a sa magestat, Déu lo guarde, per la
inhabilitació del doctor Honorat Pellajà de present conseller ters, com més llargament és de
vèurer de aquella, la qual és assí cusida y signada
de número DLXXXXIIII.
En aquest mateix dia lo magnífich síndich del
general, constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas, han fet relació de com avent donat un recado de paraula a
sa excel·lència lo senyor virrey concistint en què
segons lo disposat ab lo capítol LXXXI, Corts
MDCCII, lo die present devia servir-se sa
excel·lència cerciorar als deputats y ohidors del
General de Cathalunya de la nominació feta per
sa excel·lència dels quatre visitadors de la visita
real que li fonch suplicat ab embaxada en escrits
lo die XXII del mes de juliol passat, en observansa del sobredit capítol de cort. Al que ha respost
que per encara no tenia feta dita nominació resa. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 1,
pàg. 1809.

pecte que esperava vèurer quals exirian en sort
per part de la Deputació, per a què los que ell
havia de anomenar no se encontrassen en ser
deutes ni parents.
Dissapta, a II de agost MDCCIIII. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo // 959v // present dietari un vot en escrit fet per los nobles y magnífichs assessors
ordinaris, advocat fiscal del General y consulents aplicats, sobra si podan sas senyorias il·lustríssimas passar a fer la extracció de visitadors
del General, com més llargament és de vèurer
de dit vot, lo qual és assí cusit y signat de número DCXCV y del thenor següent. Segueix-se dit
vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En
lo fet consulat per lo il·lustríssim y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General del present principat de
Cathalunya als assessors, advocat fiscal de dit
General y consulents infrascrits, ab deliberació
per sa senyoria il·lustríssima y fidelíssima presa
lo dia present sobre si lo dia de demà que comptarem als 2 del corrent mes de agost, deurà sa
senyoria il·lustríssima y fidelíssima fer extracció
de visitadors, axí per la visita dels officials del
General y present casa com per la dels officials
reals y lo que podrà y deurà obrar aserca lo sobredit negoci. Vista la sobredita deliberació; vist
lo capítol de la insaculació fet en las Corts de
Santa Anna en lo any 1493; vist lo capítol 1 del
redrés de las Corts 1599; vist lo capítol 81 del
las últimas Corts de 1702 que és la constitució
4 del títol «De offici de visitadors de officials reals»; vist lo vot lo dia de ahir fet per los assessors, advocat fiscal de la present casa y consulents aplicats; vist lo demés se ha pogut vèurer,
concernent a la subjecta matèria. // 960r // Attès
que en lo número 6 del dit capítol de la insaculació fet en las Corts de Santa Anna any 1493 se
troba estatuhit y ordenat que los deputats y oÿdors novament elegits hagen lo primer dia del
mes de agost prestar lo jurament acostumat y,
aquell prestat e ohida sentència de vet, sian posats en poceció y exercici de llurs officis; y en lo
dit capítol primer del redrés de 1599 se llig disposat que lo primer die jurídich aprés del jurament dels nous diputats cada trienni se agen de
convocar las personas dels tres estaments en la
present casa per a fer la extracció de visitadors, y
axí prenent intel·ligència los propdits dos capítols, lo un del altre se segueix deu fer-sa la extracció propdita lo die dos de agost no feriat lo
qual és per la visita del trienni 1701 lo de demà.
a. l’original del vot intercalat entre els folis 959v-960r del
trienni 1701-1704.
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Attès en la dita constitució 4, títol «De officis
de visitadors de officials reals» donant forma a la
visita dels officials reals se estatuheix que sa magestat, que Déu guarde, o son llochtinent, se
digne anomenar tres o quatra visitadors respective y que lo primer die de agost de quiscun
trienni de la nominació feta de dits visitadors ne
sien serciorats los deputats y ohidors, los quals
lo die dos del mateix die dos de agost en què se
fa la extracció de visitadors dels officials del General, agen de fer extracció de tres o quatre personas respective quiscun trienni de las bolsas
dels braços ecclesiàstich, militar y real per la visita dels dits officials reals fahedora per tots los
dits set visitadors respective anomenats per sa
magestat o son llochtinent y extrets de ditas
bolsas, sens que per esta nova extracció pugan
cobrar los dits deputats y ohidors altre salari
més del que tenan // 960v // assenyalat per la extracció dels visitadors dels officials del General
y, per consegüent, la dita constitució 4 del títol
«De offici de visitadors dels officials reals» disposa aver-se de fer la extracció de visitadors per
los officials reals lo mateix die dos de agost no
feriat, en lo modo y forma que·s fa y deu fer la
extracció de visitadors per los officials del General. Attès lo dia de ahir ab lo dit vot fet per los
assessors, advocat fiscal de la present casa y consulents aplicats fonch aconsellat a dit il·lustríssim y fidelíssim consistori que lo senyor oÿdor
real novament extret no podia jurar lo dia present, y que se li deu diferir dit jurament fins y a
tant que pugan concórrer y entrevenir los altres
senyors consistorials novament extrets al acte
del jurament o a lo menos ab la interessència y
concurs del que dispensa y permet la disposició
feta en lo número 8 del dit capítol de la insiculació de las Corts de Santa Anna any 1493, y que
en lo ínterim poden y deuhen dits senyors consistorials del trienni 1701 continuar en lo ple
exercici de sos càrrechs fins al jurament e ingrés
de nous consistorials, ab motiu de no poder-se
formar e integrar consistori de deputats y oÿdors dels novament extrets lo dit dia 1 de agost,
trobant-se absents y molt distants de la present
ciutat y per disposició del dret comú los officials
temporals ordinaris, continuan y deuhen continuar en lo exercici de sos càrrechs fins al jurament e ingrés dels nous successors y en execució // 961r // del aconsellat en dit vot han
continuat y continuan los dits senyors diputats y
oïdors del trienni de 1701 en lo exercisi dels càrrechs de diputats y oïdors, quiscú y sols juns
respective, en los quals toca y així ministerio legis representan los nous consistorials esdevenidors. Y com ha resposats en son lloch, tenen tal
y tanta autoritat y potestat qual y quanta tindrian aquells si aguéssen jurat de manera que
per spesial providència del dret poden y deuhen
fer exercir y suplir tot lo que pertany y specte a

[ 1704 ]

[ 1704 ]

dits nous successors, puix ab esta justa y legal
interpretació de dits capítols de cort tant conforma a la lletra y mente y, no altrament, resta
ab la deguda providència lo principat de magistrat, qual és lo il·lustríssim y fidelíssim consistori per tots los negocis de la Generalitat. Y així y
no de altra manera practicable sens alteració lo
orde y curs judiciari de la visita faedora ab tant
singular premeditació stablert per lo benefici
públich del General y de tot lo principat. Per tot
lo que y altrament, los assessors, advocat fiscal
del General y consulens infrascrits són de vot y
parer que lo dit il·lustríssim y fidelíssim consistori vuy format e integrat dels il·lustríssims y fidelíssims senyors consistorials del trienni 1701,
que continuan en lo exersici dels càrrechs respective de diputats y oïdors, per absència y deficiència dels nous extrets, pot y deu passar a fer
la dita extracció de visitadors lo dia de // 961v //
demà que contarem als 2 de agost per las visitas
de dits officials del General y reals en lo mateix
modo, forma, pràctica y estil que deurian fer-la
los nous extrets si haguessen prestat son jurament y entrat en lo exercici de sos càrrechs lo
dit primer dia de agost. Y axí ho senten, salvo
semper, etcètera. Barcelona, y agost al primer de
1704. Despalau, assessor. Romà, assessor subrogatus. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
fiscalis advocatus Generalis Cathaloniae. De
Falguera, consulens. Minguella, consulens. De
Copons, Pi y de Riu, consulens. Toda y Gil, consulens. Don Josephus de Cançer, consulens. De
Gallart y Pastor, consulens.»
En aquest mateix die cerca las V horas de la tarda se féu extracció de visitadors per la visita del
General en la forma acostumada com disposan
lo capítol primer del redrés de las Corts del any
MDXCIX y de visitadors per la visita real, conforme disposa la constitució o capítol LXXXV de
las Corts del any MDCCII en lo terraplè dels Tarongers, en presència de nou testimonis dels
tres estaments que foren los infrascrits y següents:

secutivament los reals, los militars y reals feren
la sòlita y acostumada protesta de què per no estar acentats interpoladament en lo present acte
ab los eclesiàstichs no se’ls fasse perjudici algú
en sa pretenció ni puga ésser tret en conseqüència en ningun temps. Y encontinent en presència de dits brassos fonch per lo secretari y scrivà
major del General y present casa llegits los dits
capítols ab alta e intel·ligible veu; y llegits
aquells fonch feta extracció en la forma se acostuma fer la de diputats y oÿdors y foren extrets
en visitadors del General los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich: lo doctor Joseph
Planas, canonge de Solsona; lo doctor Gerònim
de Valls, canonge de Lleyda; lo doctor fra Joan
Baptista Descallart y Tort; y per la visita real: lo
doctor Francisco Dehona, canonge de Tortosa.
// 962v // Per lo estament militar: mossèn Rafel
de Nabona Seguí y Capella; mossèn Joan de
Josa y Agulló; mossèn Ignasi Meca y Vilalba; y
per la visita real: mossèn Joseph Terré y Granollachs. Per lo estament real: lo doctor Emanuel
Peyró; Felip Duran y Talarn; lo doctor misser
Narcís Frigola y Folcrà; y per la visita real: lo
doctor misser Francesch Anthon Copons.
E immediadament axí mateix se féu extracció de
las novas bolsas de assessors, advocat fiscal, ajudant de asessor, ajudant de advocat fiscal, escrivà major, ajudants primer y segon de dit escrivà major, procurador fiscal conforme lo orde
y decret real, y en quant a assessor, ajudant de
assessor, advocat fiscal, ajudant de advocat fiscal
y procurador fiscal, també conforme lo capítol
XXXII del redrés nou de MDCCII en los quals officis daltmencionat foren extrets los següents,
ço és:

Per lo estament eclesiàstich: lo doctor Joseph
de Ciurana, canonge de la santa iglésia de Gerona; lo doctor Jaume Alòs, canonge de la santa
iglésia de Lleyda; // 962r // lo doctor Esteva
Mata, prior de Sant Pere del Mont del orde de
Sant Benet. Per lo estament militar: don Domingo de Verdier; don Joseph de Cancer y
Pratsenjulià; Francisco de Padallàs y Pastors,
donsell. Per lo estament real: Magí Barrera, lo
doctor misser Francisco de Gallart y Pastor y lo
doctor misser Balthesar Prous, ciutedans honrats de Barcelona.

Per assessor de dita visita: lo doctor Lluís Massart. Y encontinent, lo doctor Vicens Carreras,
prevere y beneficiat de la seu de la presenta
// 963r // ciutat com a procurador de dit doctor
Lluís Massart, com de sa procura apar en poder
de Joseph Baró, notari públich de la vila de
Igualada a XXVII de juliol proppassat còpia
autèntica, de la qual és assí cusida y signada de
número DCXCVI. En dit nom ha renunciat lo
dit offici o càrrech de assessor de dita visita en
què és estat extret dit son principal y a qualsevol
dret que a ell en virtut de dita extracció li puga
compatir, suplicant a sas senyorias il·lustríssimas
li admetan dita renunciació. E sas senyorias
il·lustríssimas han admès la dita renunciació si et
quantum per capítols de cort los és lícit y
permès y altrament, havent-se rebut lo acte de

Los quals testimonis acentats, ço és, en primer
lloch los eclesiàstichs, després los militars y con-

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1810.
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dita renunciació Bernat Forés, notari públich
real col·legiat y ajudant tercer de la escrivania
major, essent presents per testimonis los magnífichs Joseph Nuri de Lana y de Cancer, donsell,
y lo doctor misser Aleix Fornaguera. Y per per
ço encontinent de feta dita renunciació fonch
passat a fer extracció per assessor de dita visita y
fonch extret lo doctor misser Jaume Balart.
Advocat fiscal: lo doctor misser Francisco Grases y Gralla.
Ajudant de assessor: lo doctor misser Francisco
Verthamon, al qual per lo procurador fiscal del
General fonch oposada la excepció següent, non
potest quia est de regio concilio; y per ço inmediadament se passà ha fer extracció de altre subjecte y fonch extret lo doctor misser Isidoro Pi, al
qual també per dit procurador fiscal fonch oposada la excepció següent, non potest quia est graviter impeditus in censu visus, ita ut non possit officium exercere; // 963v // y per ço encontinent
fonch passat ha fer extracció de altre subjecta y
fonch extret lo doctor misser Aleix Fornaguera.
Ajudant de advocat fiscal: lo doctor misser Anthon Grato Perpinyà.
Scrivà major de dita visita: mossèn Pau Corbera
y Palau, al qual per lo procurador fiscal del General fonch opposada la excepció següent, non
potest quia est visitandus; y per ço encontinent
se passà a fer extracció de altre subjecta y fonch
extret Joseph Sala, notari.
Ajudant primer de escrivà major: Francisco Torras, menor.
Ajudant segon: Jaume Sahonés, al qual per lo
procurador fiscal fonch opposada la excepció
següent, non potest quia est offitialis Capithaniae Generalis Cathaloniae.
Procurador fiscal: don Joseph Terré y Granollachs, y a luego de extret dit don Joseph Terré
se ha proposat dificultat per lo procurador fiscal
del General sobra si devia posar la excepció a dit
don Joseph Terré, attès era estat extret en visitador per la visita real o bé si podia don Joseph
Terré optar o tenir dits dos officis. E sas senyorias il·lustríssimas de consell dels nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal // 964r // han
acordat se premedite extensament y de propòsit
esta dificultat.
Dilluns, a IIII de agost MDCCIIII. En aquest dia
los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat
militar y ohidor real són anats ab embaxada de
part del concistori a sa excel·lència don Francisco de Velasco, llochtinent general de sa mages507

tat, sens verguers ni massas ab un cotche de dos
mulas anant a la portalera lo síndich. Y haventse tingut hora per medi del mateix síndich a effecta de expressar a sa excel·lència que lo consistori molt gustós havia annuhit a la incinuació de
sa excel·lència ab lo bitllet que la nit antes havia
enviat al concistori, tocant a las cartas circulars
per las universitats del present principat, lo qual
bitllet se troba cusit en lo llibre de Deliberacions en la present jornada. Y axí mateix han entregat a sa excel·lència còpia de dita carta circular, que havent-la sa excel·lència llegida la ha
aplaudida donant moltas gràcias a sas senyorias
il·lustríssimas.
En aquest mateix dia han partit Lluís Ferrer y
Miquel Ubach, Bonaventura Güell, Francesch
Monmany y Joan Segon, porters reals de la present ciutat, per a portar las cartas de avís als senyors visitadors extrets, és a saber, dit Ferrer a
Tortosa a Fè– // 964v // lix Duran y Talarn;
Ubach a Guspí y Lleyda, al doctor Emanuel
Peyró y a mossèn Ignasi Meca y Vilalba; Bonaventura Güell a Mataró y Granollers a mossèn
Rafel de Nabona Seguí y Capella y al doctor
misser Anthon Grato Perpinyà, qui és estat extret en ajudant de advocat fiscal de la visita; dit
Monmany a Gerona al doctor Narcís Frigola y
Folcrà y a Banyolas al venerable abat fra don
Joan Baptista Descallar y Tort; y dit Segon en
Solsona y Oliana als senyors Joseph Planas, canonge de Solsona, y al doctor Gerònim de
Valls, ardiaca y canonge de Lleyda.
Dimars, a V de agost MDCCIIII. En aquest die han
tornat en la present ciutat Bonaventura Güell,
porter real, qui era anat en Mataró y a Granollers, y ha fet relació en la escrivania major de
com havia entregadas las cartas de avís a mossèn
Rafel Nabona y al doctor misser Anthon Grato
Perpinyà y de Masfarrer, de aver sortejat a aquell
en visitador per lo estament militar y aquest en
ajudant de advocat fiscal de dita visita.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís en lo present dietari
una súplica presentada a sas senyorias il·lustríssimas per Joan Saladriga, notari, demanant ab ella
la satisfacció de un treball per ell y altres fet en
lo il·lustríssima // 965r // Tribunal de Contrafaccions, com més llargament és de vèurer de dita
súplica junt ab sa decretació la qual és assí cusida y signada de número DCXCVII.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
a. a continuació dues súpliques transcrites a l’Apèndix 1,
pàgs. 1810-1811.
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General cusís en lo present dietari una súplica
presentada a sas senyorias il·lustríssimas per
Matheu Güell, subrogat en ajudant primer de la
escrivania major lo die dos del corrent ab la decretació al peu de aquella continuada, tocant a
las dificultats que se li offereixen per despatxar
las àpochas de la terça de sas senyorias il·lustríssimas, com més llargament és de vèurer de dita
súplica y decretació qu·és assí cusida y signada
de número DCXCVII. La qual decretació
fonch intimada al dit Matheu Güell a las VIII de
la nit del die present per Domingo Seguí, subrogat en altre dels verguers de sas senyorias
il·lustríssimas, mediant íntima en escrits a ell
personalment presentada segons relació a mi secretari y scrivà major feta per dit Seguí.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y continuàs en lo
present dietari un vot fet per los nobles y magnífichs assessors ordinaris y advocat fiscal del
General y consulents aplicats sobra la dificultat
opposada per Matheu Güell, notari subrogat en
ajudant primer de scrivania major, en orde ha
despatxar las àpochas de la última terça per sas
senyorias il·lustríssimas hací deliberada, com
més llargament és de vèurer de dit vot lo qual és
assí cusit y signat de número DCXCIX y del
thenor següent. // 965v // Segueix-se dit vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y
consulents infrascrits en força de deliberació
presa lo die 3 del corrent sobra si Matheu Güell,
subrogat en lo offici de ajudant primer de la scrivania major de dit General, ha pogut formar
dubte si deu o no rèbrer y despatxar las àpochas
de la terça del salari a dits senyors concistorials
per ells mateixos lo die 2 del corrent més de
agost deliberada ab motiu de ésser-los deguda lo
die primer, des del qual continuaren lo exercici
de sos càrrechs per no haver jurat los nous extrets sos successors pretextuant dit dubte per tenir sas senyorias il·lustríssimas peculiar interès en
la exacció y cobrança de dita terça, y no haverse’ls pogut deure sinó dotse terças, las quals tenan ja cobradas segons consta en los capbreus de
la present casa, y axí sobra dit fet y sos dependents y emergents donen son vot y parer en escrits. Vistas las ditas deliberacions; vistos los capítols XXXIX y 47 del redrés de 1599 y capítol
24 y 27 del nou redrés; vista la sentència proferida als 17 de abril 1665 per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori feta paraula per los magnífichs
a. l’original del vot intercalat entre els folis 964v-965r del
trienni 1701-1704.
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assessors que alesoras eran de la present casa, a
favor de Joan Claresvalls, mercader y contra lo
procurador fiscal del dit General; vista la provisió del dret de execució de dita sentència feta als
29 de maig del mateix any; vistos alguns pagaments de terças fets a alguns consistorials y a diferents assessors y advocat fiscals de la present
casa, suposat las cessàs després de haver finit sos
// 966r // triennis y sextennis respective per continuar lo exercici de sos càrrechs fins al jurament
e ingrés de sos successors; vistas moltas deliberacions axí del present com dels antecedents triennis fetas per los il·lustríssims y fidelíssims senyors
concistorials sobra fets de interès propri de salaris, adeales y altres lucros per rahó de son offici y,
finalment, vist tot lo que se ha pogut vèurer concernent a la subjecta matèria. Attès que en los
dits capítols 39 del redrés de 1599 y 24 del nou
redrés de 1702 sols se dóna forma de la declaració dels dubtes quant aquells se forman y recauhen sobra la declaració, interpretació o intel·ligència de las paraulas dubtosas o ambíguas
de algun capítol de cort del redrés o administació de la present casa. Attès que en los dits capítol 47 del redrés de 1599 y 27 del dit nou redrés
de 1702 se disposa y estatuheix en lo que té respecte a la declaració de dubtes, com y de quina
manera deuhen declarar-se los que recauhen sobra comptes que deuhen en posar los senyors
ohidors de comptes y lo magnífich racional de la
present casa. Attès que lo dubte sucitat per lo dit
Matheu Güell, subrogat de ajudant primer de la
dita scrivania major, no concisteix sobra dubietat o embigüitat de alguna paraula o paraulas de
capítols del redrés del General o altres concernents a la administració de la present casa ni
tampoch sobra dificultat de comptes de entrades o axidas del dit General, que deuhen posar y
abilitar los dits ohidors y racional, sinó sobra si
se deu o no íntegra dita terça de salari als dits senyors concistorials per rahó de la continuació de
sos respective officis, lo que pròpriament és de
dificultar sobra matèria extrànea de dits capítols
y de la forma com se han de declarar los dubtes
en aquells establerta. Attès al il·lustríssim y fidelíssim concistori privative a qualsevol altre toque
y especte lo deliberar qualsevols // 966v // pagaments fahedors de pecúnias del General, axí per
rahó de salaris y adeales dels senyors concistorials com dels demés officials de la present casa, y
axí mateix lo ordenar als officials a qui especta
despatxar dits pagaments y posar en execució las
deliberacions de dit concistori per primera y segona y altre qualsevol jució necessària o mandato fins a la total execució y cumpliment del deliberat. Attès segons disposició de dits capítols de
cort lo salari a aquells tatxat als concistorials y officials del General, se paga y deu pagar per terças
ab quatra pagaments de tres en tres mesos. Attès
segons disposició de dret quant lo salari és tatxat

y degut per disposició de lley o estat se deu pagar al official en lo principi del any o de son offici [A. Mastril., De magistr., l.1, cap.21, n.16;
Otter, De official., cap.16, n.10 ; Jac., De sal.,
q.14, n.1]. Y que altrament se deu en la subjecta
matèria atténdrar y estar primer a la consuetut
del lloch o regió que la dita disposició de dret
[B. Mastril. et Otter qui proxime Jac., d., q.14,
n.23]. Attès la consuetut y observansa de la present casa y estada y deliberant-se la terça íntegra
dels salaris, axí als concistorials com als demés
officials del General per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori en ésser comensada aquella, ab
motiu o suposició de ésser deguda y haver-se de
pagar en lo principi o primer die que comensa, y
ab esta conformitat se ha acostumat paga íntegrament las terças de dits salaris en lo principi o
poch després de haver comensat. Attès als officials que continuan sos càrrechs després de haver finit lo temps de sos officis fins al ingrés o
vinguda de sos successors se’ls deu salari [C.
Mastril., De // 967r // magistrat., lib.1, cap.21,
n.84 ; Oter., De offic., cap.16, n.17], que és lo
acostumat donar als obtemptors dels dits officis
quant no·s troba expressa taxació de salari per
los dits officials que continuan després de haver
acabat son temps [D. Bovad., lib.1, cap.2, n.23,
lit. d. facit ; Sabel., tom.3, verb., offic. § 5, n.11;
Mastril., lib.1, cap.21, n.66]. Attès los concistorials del trienni de 1660 que finí al darrer juliol
1653 continuaren en lo exercici de los càrrechs
per deficiència de successors fins a 7 de abril
1654, y axí discorrent 3 terças per los quals cobraren integrament lo salari sens porratajar la última que no cumpliren en la continuació de son
exercici per haver jurat y entrat antes los nous
successors, segons apar de las deliberacions presas a VI de desembre 1653, 26 de janer 1654 y al
primer abril del mateix any, y de la paga de ditas
terças segons se troba notat en lo llibre de Deliberacions, trienni 1650, en ditas jornadas. Attès
en altres officials de dita present casa se ha observat lo mateix que se ha proferit respecte dels dits
concistorials, pagant-se’ls íntegrament la terça
que comensaren o no acabaren continuant son
exercici després de haver acabat fins al arribo o
ingrés de sos successors, com succehí primo havent acabat lo sexenni de advocat fiscal lo doctor
Diego Figuerola al darrer de juliol 1674, y no
havent pogut entrar a exercir lo extret en son
lloch continua fins a 25 de juny 1675 y íntegrament cobrà quatra terças; secundo, havent acabat
lo sexenni del offici de assessor don Francisco de
Meca y Vilalba als 31 de juliol 1680 per no haver
jurat son successor don Bernardino Puig fins als
16 de setembre del mateix any, continuà dit de
Meca dit offici fins lo propdit die y cobrà la terça
per enter del primer agost; tertio, havent acabat
lo sexenni del offici de advocat fiscal lo doctor
Martí // 967v // Figuerola als 31 de juliol de dit
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any 1680 per no haver jurat lo doctor Rafel
Llampillas en successor fins als 20 de setembre
del mateix any, continuà dit Figuerola son offici
fins lo propdit die y cobrà per enter la terça del
primer de agost; quarto, havent acabat lo sexenni de assessor don Francisco de Meca y Vilalba
als 31 de juliol 1692 per no haver jurat lo venerable fra don Balthesar de Montaner y Çacosta,
abat alesoras de Camprodon, y vuy de Sant Cugat del Vallès son successor fins als 21 de agost
del mateix any, continuà dit de Meca son offici
fins lo propdit die y cobrà per enter la terça del
primer mes de agost; quinto, havent acabat lo
sexenni de assessor lo doctor Narcís Burguès als
21 de juliol 1701, y no havent jurat don Francisco Meca y Vilalba son successor fins als 30 de
agost del mateix any continuà dit Burguès fins a
dit die son offici y cobrà per enter la terça del
primer de agost. Y lo mateix se ha practicat en
molts altres official de extracció o sort de la mateixa casa que per ser tants se omiteix fer-ne indivídua menció, de a hont consta que la dita deliberació feta per lo dit il·lustríssim y fidelíssim
concistori lo dit die 2 del corrent respecte del
pagament de la terça íntegra de dits sos salaris y
officis és justa y conforme a dret y observansa de
la present casa. Attès més avant que la dita disposició de dret y observansa de la present casa se
troba corroborada ab altres disposicions legals
que estan en viril observansa de temps antich en
la present casa sobra la paga dels salaris dels officials de aquella, //968r // en cas semblantment o
no dissímil en què se pot conciderar indemtitat
de rahó, és a saber, que si lo official mor antes de
finir lo temps de son offici se li deu pagar íntegrament a son hereu o successor tot lo salari tatxat per la mateixa manera que si agués exercit y
acabat tot lo dit temps de son offici [E. Mastril.,
De magistrat., lib.1, cap.22, n.48; Otter., De offic., cap.16, n.15], y en esta conformitat se ha
observat y observa en la present casa que quant
lo official mor després de haver comensat la
terça y antes de cumplir aquella, si ja se li ha pagat antes de morir lo salari de dita terça, no se li
ha fet restituhir cosa alguna per la porrata del
temps que li faltava acumplir, y si encara quant
mori no se li havia pagat, se deliberà y pagà íntegrament a son hereu o succesors. Y ab esta conformitat avent-se sucitat litte y causa entre los
dits Juan Claresvalls y procurador fiscal de dit
General fou condempnat lo dit procurador fiscal
en haver de pagar íntegrament la terça a dit Claresvalls com a cessionari del venerable fra don
Gispert Amat y Desbosch, ajudant segon de dita
scrivania major, ab dita sentència proferida als
17 de abril 1665, ab motiu de haver mort lo die
primer de mars entre las tres y quatra horas de la
matinada y haver comensat la terça després de
haver tocat las dotse horas de la nit del die últim
de fabrer immediadament passat, y ésser la ob-
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servansa y consuetut de la present casa de pagarse íntegrament la terça als hereus del official defunct sempre y quant esdevé que aquell viu en lo
principi de la terça, encara que sols visca per mòdich y mínim temps en aquell mateix, en lo qual
la terça del salari ha comensat a ésser deguda al
official. Attès de la dita sentència fou proferit lo
decret // 968v // de execució ab provisió feta als
29 de maig de 1665 ab motiu de ésser posada en
cosa judicada. Attès lo declarat en dita sentència
ha tingut després veril observansa en los casos
que se han offert de haver mort alguns concistorials y altres officials de extracció després de haver comensat la terça, los quals ho sos hereus
han cobrat y retingut íntegrament aquella sens
porratejar, ço és, a mossèn Francisco Marí, oÿdor militar, a mossèn Francisco Faneca, també
oÿdor eclesiàstich, a mossèn Lluís Lupico de Xixon, deputat real, a mossèn Francisco Alaix també deputat real, a don Joseph de Bru, deputat
militar, y fra Clement de Solanell y de Foix, deputat eclesiàstich, a don Jaume de Eva y Malla,
ohidor militar, y a don Pedro de Magarola y de
Llupià, deputat militar, a Joseph Quintana, ciutedà honrat de Barcelona, exactor del General,
al doctor Gismundo Boffill també ciutedà honrat de Barcelona, a Joan Tercer de la Malla, abat
de Banyolas, síndich de dit General, a Francisco
Torras, notari públich de Barcelona, ajudant segon de dita Scrivania Major, a don Francisco de
Meca y Vilalaba, assessor de dit General y altres
de què consta en los llibres dels capbreus de la
present casa. Per ço y altrament, los infrascrits
són de vot y parer que la deliberació feta per lo
dit il·lustríssim y fidelíssim concistori lo die 2 del
corrent mes de agost, deliberant-se la terça del
salari //969r // cayguda al primer del mateix mes
és justa y conforme a dret y observansa de la present casa y, en conseqüència, lo dit Matheu
Güell, subrogat en lo dit offici de ajudant primer
de la dita scrivania major, ha recusat y recusa
sens justa causa, rèbrer y despatxar las àpochas
estiladas per lo pagament de dita terça a favor de
sas senyorias il·lustríssimas, sens que dega declarar la dificultat per ell proposada en forma de
dubte segons lo disposat en los capítols daltcalendats, ans bé que ha y deu obtemperar a dita
deliberació. Y en cas manester sia, podan sas senyorias il·lustríssimas ordenar despatxar los
mandatos oportuns per la recepció y expedició
de ditas àpochas al dit official y als demés que
tingan interecència en lo pagament de dita
terça, y axí ho senten, salvo semper, etcètera.
Barcelona, y agost 5 de 1704. Despalau, assessor.
Romà, assessor subrogatus. Don Raymundus de
Codina et Ferreras, fiscalis advocatus. De Falguera, consulens. De Copons. De Gallart y Pastor, consulens. Pi y de Riu. Toda y Gil, consulens.
Minguella, consulens. Don Josephus de Canser,
consulens. »
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En aquest mateix dia Domingo Seguí, subrrogat en verguer del il·lustríssim y fidelíssim consistori, ha fet relació a mi doctor Vicens Carreras, prevere, secretari y scrivà major del General
de Cathalunya de com havent lo die present noticiat al noble don Joseph de Terré y Granollachs de ésser extret als II del present y corrent
mes en visitador de la visita real, segons lo disposat ab lo capítol LXXXI fet en la última Cort
de MDCCII, // 969v // de la bolsa de deputats y
oÿdors militar que li havia dit que ja tenia rebuts
los dos rodolins que estava molt bé.
Dimecres, a VI de agost MDCCIIII. En aquest dia
sas senyorias il·lustríssimas per medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat de
Barcelona y sýndich del General y present casa
han participat al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general del present principat de
com als II del corrent mes, inseguint lo disposat
en lo capítol LXXXI de las últimas Corts de
MDCCII, essent estats extrets per la visita real lo
doctor Francisco Dehona, canonge de Tortosa,
don Joseph de Terrer y Granollachs y lo doctor
misser Francesch Anthon Copons.
En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cancer, donsell real del General y
present casa, de orde de sas senyorias il·lustríssimas per estar ocupats, és baixat en las casas del
General a effecte de fer continuar lo subast dels
arrendaments dels drets de General y bolla, de
monedas y de çafrans. Y no obstant de haver-se
subastat aquells no s’i ha trobat dita alguna.
Dijous, a VII de agost MDCCIIII. En aquest dia és
tornat en la present casa Joseph March, jove
courer subrrogat en lo offici de verguer de sas
senyorias il·lustríssimas de la vila de Bagà,
// 970r // ha fet relació de haver-se entregat la
carta de avís al senyor Clement de Senespleda y
de Solanell, donsell, de haver sortejat en ohidor
militar a hont era anat de orde de sas senyorias
il·lustríssimas, y los dos són vinguts junts.
Divendres, a VIII de agost MDCCIII. En aquest
dia lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer, donsell real del General y present casa, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas per estar
ocupats és baixat en las casas del General a effecte de fer continuar los subast dels arrendaments dels drets de General y bollas, de monedas y de safrans. Y no obstant de haver-se
subastat aquells no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia Francesch Mommany,
porter real, és tornat en la present casa venint de
Gerona y Banyolas a hont se era conferit ab cartas de avís de sas senyorias il·lustríssimas en, ço
és, en Banyolas al senyor doctor fra Joan Baptis-

En aquest mateix dia Joan Segon, portera
// 971r // real, és tornat en la present casa venint
de Solsona y Oliana a hont se era conferit de
orde de sas senyorias il·lustríssimas ab cartas de
avís per los senyors doctor y canonge Joseph
Planes y ardiaca y canonge doctor Gerònim de
Valls de haver sortejat en visitadors de la visita
del General, las quals a quiscú de aquells respective ha fet relació que havia entregadas.

ta Descallà y Tort, abat de dit monestir, de haver
sortejat en visitador per lo estament eclesiàstich
y en Gerona al senyor misser Narcís Frigola y
Folcrà de haver sortejat en visitador per lo estament real tots de la visita del General, las quals
han fet relació havia entregadas y que dit senyor
abat de Banyolas li havia dit que no podia ser.
En aquest mateix die lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrrat de Barcelona y síndich
del General, de orde de sas senyorias il·lustríssimas se és conferit ab lo excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general del present principat per donar-li notícia com la·y ha donada ab
recado en escrits de que Jaume Sahonès, notari,
havia sortejat lo offici de ajudant segon de escrivà major de la visita del General de Cathalunya y que per lo procurador fiscal li fonch aposada la excepció non potest quia est oficialis
Capitaniae Generalis Cathaloniae, suplicant a
sa excel·lència per los motius allí narrats tingués
a bé agués lloch dita excepció, com més llargament és de vèurer de dit recado en escrits que
ha ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del // 970v // General cusís
en lo present dietari lo qual és assí cusit y signat
de número DCC.

Diumenge, a X de agost MDCCIIII. En aquest dia
no obstant ser feta de precepte se és juntat lo
il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas per affers graves de la Generalitat, no havent vingut ni assistit lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor deputat militar, sí emperò lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor militar
quedant convalescut de sa desgana.
Dilluns, a XI de agost MDCCIIII. En aquest dia lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
donsell racional de General y present casa, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas per estar
ocupats se és conferit en las casas del General a
effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets del General y bollas, de monedas y de safrans. Y no obstant de haver-se subastat aquells no s’i ha trobat dita alguna.

En aquest mateix dia és tornat en la present casa
Llorens March, surrogat en altre dels verguers
de sas senyorias il·lustríssimas, venint de la ciutat de Lleyda a hont fonch enviat per sas senyorias il·lustríssimas aportà carta de avís al senyor
don Anthonino de Puig de haver sortejat en deputat militar; y ha fet relació que la·y havia entregada y que los dos havian vingut junts.
Dissapte, a IX de agost MDCCIIII. En aquest dia
no ha vingut ni assistit en consistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor oÿdor militar a ocasió de estar malalt y
no se’n farà altre nota fins queda convalescut.

En aquest mateix dia Lluhís Ferrer, porter real,
és tornat en la present casa venint de la ciutat de
Tortosa a hont se era conferit de orde de sas senyorias il·lustríssimas ab carta de avís per lo senyor Fèlix Duran y Talarn de haver sortejat en
visitador de la visita del General, la qual ha fet
relació que li havia personalment entregada.
971v

En aquest mateix dia Miquel Ubach, proter
real, és tornat en la present casa venint de la vila
de Aguspí y de la ciutat de Lleyda a hont se havia conferit de orde de sas senyorias il·lustríssimas ab carta de avís per los senyors don Ignasi
Meca y Villalba y doctor Emanuel Payró de haver sortejat visitadors militar y real, las quals ha
fet relació que respective los las havia entregat.
En aquest mateix die Jacintho Morató, subrogat en altre dels verguers de sas senyorias il·lustríssimas, és tornat en la present casa venint de
la ciutat de Tortosa a hont se havia conferit de
orde de sas senyorias il·lustríssimas ab carta de
avís per lo senyor Agustí Pinyana de haver sortejat en deputat real, lo qual ha fet relació que li
havia entregat y que los dos junts són vinguts.
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En aquest mateix dia Joseph Pelegrí, altre dels
verguers de sas senyorias il·lustríssimas, se és
tornat en la present casa venint de Camrodon y
ciutat de Vich a hont se era conferit de orde de
sas senyorias il·lustríssimas ab cartas de avís per
los senyors doctor Francisco de Valls y lo canonge Pere Oliver de haver sortejat respective
en deputat y oÿdor ecclesiàstich, las quals ha fet
relació que los havia personalment entregadas y
que era vingut junt ab dit senyor deputat ecclesiàstich novament extret.
Dimars, a XII de agost MDCCIIII. Nota la causa
de finir lo present dietari del trienni MDCCI en
present jornada és perquè han continuat los senyors consistorials vells fins lo die present inclusive per no haver encara jurat los nous successors.

a. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 1, pàg.
1811.
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1r

Llibre de dietari per lo trienni MDCCIIII, essent
deputats, ço és: eclesiàstich, lo doctor Francisco
de Valls y Frexa, camarer de Camprodon, del
orde de sant Benet; militar, don Anthonino de
Puig; real, Agustí Pinyana, de Tortosa.
Oÿdors de comptes: eclesiàstich, don Pedro de
Oliver, canonge de la sancta iglésia de Vich; militar, Clement de Senespleda y de Solanell; real,
lo doctor misser Joseph Braçó y Duran, ciutedà
honrat de Barcelona.

2r

Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Nota que la causa per la qual comensa est dietari els XIII de agost MDCCIIII és per haver continuat los concistorials vells en virtut de vot qu·és
cusit ab deliberació de I de agost MDCCIIII.

ras de la tarda, anaren sas senyorias ha visitar lo
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general concistorialment, a peu ab las insígnias y los
verguers ab massas, acompañats dels officials
del General, tant de la present casa com altres,
donant-li lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en nom de tots, las gràcias de
que sa magestat los agués ensamblats a deputats
y ohidors, offerint-se a tot lo que fos del servey
de sa magestat y benefici públich del Principat.
Foren rebuts de sa excel·lència ab molta demonstració de contento. Y després de haver
converçat un rato, despediren, acompañant-los
sa excel·lència fins a la porta del mateix aposento a hont rebé la visita. Y se’n tornaren en la
present casa ab lo mateix acompañament. Y seguidament anaren en la mateixa manera y ab lo
mateix acompanyament a visitar lo senyor bisbe
de Barcelona. Y per boca de dit senyor deputat
se offeriren a sa senyoria en tot allò que fos servit emplear lo concistori, que fos de convenièncias de sa senyoria y benefici del present Principat. Foren rebuts de dit senyor bisbe ab molta
demonstració de contento. Y després de haver
conversat un rato, se despediren de sas senyorias, acompañant-los fins al cap de la escala, de a
hont no es mogué fins que sas senyorias foren
abaix al pati.

Dimecres, a XIII de agost MDCIIII. En aquest die
fonch lo jurament dels il·lustríssims y fidelíssims
senyors deputats y ohidors en la forma acostumada, com és de vèurer del llibre del Seremonial que aporta lo ajudant segon de la Escrivania
Major, y com és de vèurer també en lo dietari
del trienni MDCCI. Acceptat que los senyors deputats eclesiàstichs nou y vell no anaren a la Seu
a ohir la missa del Esperit Sant, ans bé lo senyor
deputat eclesiàstich nou se detingué en la present casa y en lo aposento dels assessors per no
ésser-i lo senyor deputat eclesiàstich vell. Y en
ésser tornats de la Seu dits senyors concistorials
vells y nous, dit senyor deputat eclesiàstich nou
se incorporà ab ells al cap de la escala, posant-se
al mitg dels senyors deputats militars vell y nou.
Y que lo canonge deya la missa primer saludà als
concistorials vells que als nous y, seguidament,
se’n anaren a la sala gran de Sant Jordi, a hont
prestaren son jurament y ohiren sentència de
excomunicació en la forma acostu-//2v // mada,
com és de vèurer en los llibres dels Juraments.

Primo, per sastre,a; per courer, Joseph Ginesar;
per argenter, Miquel Rigalt; per ferrer, Vicens
Puigbò; per mestre de cases, Jaume Arnaudies;
per fuster, Joan Aldabó; per candaler de sera,
Martí Valls; per llibrater, Joan Pau Martí; per
manyà, Joan Mariner; per boter, Joseph Bayona; per bastaix de la Bolla, Miquel Bassas; per
daguer, Joseph Rovira; per esparter, Jacintho

En aquest mateix die, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, per a las V ho-

a. segueix espai en blanc d’uns cinc centímetres.
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En aquest mateix dia han fet sas senyorias
//3r // nominació dels officials y macànichs de la

present casa, que són los següents:

Barnada; per capser, Jacintho Prats; per armer
major, Ramon Esteva, espaser; per valer per las
velas, Pere Gorina, bastaix; per estamper, Rafel
Figueró; per hortolà, Joana Miró, viuda de Bernat Miró; per matalaser, Joan Güell; per gerrer,
Joan Camps; per pintor, Miquel Martorell; per
vidrier, Joseph Partagàs; per corder, Dionís Riera; per candaler de Seu, Bernat Balaguer.
3v

Dissapta, a XVI de agost MDCCIIII. En aquest
die, a las deu horas de la matinada, són vinguts
en la present casa de la Deputació, los molt
il·lustres senyors visitadors, novament extrets
als dos del corrent, per visitar los senyors deputats y ohidors de comptes del trienni proppassat
de MDCCI y demés officials del General, conforme disposa lo capítol I de las Corts del any MDXCIX. Y essent arribats y estant junts en lo aposento, a hont fan sa residència los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General, dit lo
Concistori Vell, los il·lustríssims y fidelíssim senyors deputats y ohidors de comptes, exint de
son concistori, són vinguts a la sala dels Reys, de
la present casa, a hont se acostuma fer lo jurament de dits senyors visitadors. Y arribats en
ella, manaren avisar a dits senyors visitadors per
medi del síndich del General per lo effecte sobredit. Los quals, arribats a la presència de sas
senyorias y fetas las degudas cortesias, se són
acentats en los banchs colxats de vellut carmesí,
en la forma següent: ço és, los senyors deputats
y ohidors conforme estant acentats quant ý ha
braços, tenint la tauleta devant ab lo juratori lo
senyor deputat eclesiàstich; seguint-se després
de ells los nobles y magnífich acessors y advocat
fiscal y escrivà major; després a mà dreta del senyor deputat eclesiàstich de espatllas devès la
paret que dóna al carrer de sant Honorat, lo
molt reverent vicari general y officials; després
de // 4r // ell, consecutivament, los visitadors
eclesiàstichs, seguidament los militars y, últimament, los reals. Y estant acentats en la dita forma, los senyors visitadors militars y reals han
protestat que lo present acte no sia tret en conseqüència ni puga denyar-los en la pretenció
que tenen de estar acentats interpoladament ab
los senyors del estament eclesiàstich, ço és, un
eclesiàstich, després un militar y després un real,
volent que llur dret los reste salvo per poder deduhir de ell en las primeras corts o allí a hont
més los convinga. Y feta la dita protesta, lo escrivà major del General ab alta e intel·ligible
veu, ha llegit lo dit capítol I del redrés, Corts
MDXCIX, capítol XIX, fet en la última Cort General de MDCCII y capítol XXXII del nou redrés.
Los quals llegits, los dits senyors visitadors han
prestat lo sòlit y acostumat jurament, sagrament
y homenatge en mà y poder de sas senyorias. I,
ço és, los eclesiàstichs, posant-se la mà en los
pits, y los militars y reals, alsant-se cada hú per
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son orde y posant la mà en lo juratori devant de
sas senyorias. Y després de prestat dit jurament,
lo molt reverent vicari general y officials los publicà sentència de excomunicació, estant los dits
senyors visitadors en peus en los forma següent:
«Nos Josephus Romaguera, doctor canonicus santae ecclesiae Barchinonensis in spiritualibus et
temporalibus, vicarius generalis et officialis pro
illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonae episcopo, monemus vos admodum illustres dominos dompnum Geronimum de Valls, archidiaconum et canonicum sanctae ecclesiae Illerdensis,
et dompnum Josephum Planas, canonicum sanctae eclesiae Solsonensis, pro estamento eclesiastico, nobilem Joannem de Josa et Agullo et Rafaellem de Nabona Segui et Capella, domicellum,
pro estamento militari, Narcisum Frigola et Folcra, utriusque juris doctorem // 4v // et civem honoratum Gerundae, et Emanuelem Peyro,
utriusque juris doctorem, et Felicem Duran et
Talarn, mercatorem Dertusae, pro estamento regali, personas juxta formam capituli primi curiarum reformationis, anni MDXCIX, extratos in
visitatores Generalis principatus Cathaloniae
pro triennio proxime dimisso, hic presentes pro
primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et
monitionibus quatenus bene et legaliter vos habeatis in vestro officio seu munere visitatorum quovis amore et rencore postpositis, sed Deum et conciencias vestras intuendo, et pro his auditis
excomunicationis sententiam quam in vos et
quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes, trina canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis».
La qual publicada, se despedí lo reverent vicari
general de sas senyorias y visitadors. Y encontinent és estada feta extracció en presència de dits
senyors deputats y ohidors y demés officials sobredits a sort de rodolins ab la urna de plata, llegint primer los senyors deputats, magnífichs assessors y advocat fiscal, y després los senyors
visitadors per son orde. Precehint la sòlita y
acostumada protesta per part de dits senyors visitadors per passar y llegir primer lo rordolí los
assessors y advocat fiscal de la present casa, volent que per dita rahó no·ls sie fet perjudici algun de jutges instructors de processos y jutges
de las causas de suplicació o apel·lació. Y per
medi de un minyó menor de vuyt anys foren extrets, ço és:
Per lo estament eclesiàstich, // 5r // per instructor de processos don Gerònim de Valls, per jutge de suplicació lo doctor Planas, canonge de
Solsona.
Per lo estament militar, per instructor de processos lo doctor Rafel Nabona Seguí y Capella,
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per jutge de suplicació, don Joan de Josa y Agulló.
Per lo estament real, per instructor de processos
doctor misser Emanuel Peyró, per jutge de suplicació Narcís Frigola y Folcrà.
De totas las quals cosas és estat llevat lo present
acte per mi, doctor Vicens Carreras, prevere,
beneficiat de la Seu de Barcelona, secretari y escrivà major del General de Catalunya, a instància de sas senyorias y de dits senyors visitadors,
essent presents per testimonis Joseph Pelegrí,
altre dels verguers del il·lustríssim y fidelíssim
concistori de sas senyorias, y Llorens March, subrogat en altre dels verguers. Y fet lo sobredit,
dits senyors visitadors se són despedits de sas senyorias y se’n són anats a la sala a hont acostuma tenir-se lo il·lustríssim concistori de la visita,
que és en una de las salas contíguas a la de sant
Jordi, de la present casa, dit lo Concistori de la
Visita.
En aquest mateix die, y poch après, present jo,
secretari y escrivà major del General, en lo dit
concistori de la visita, estant dits senyors visitadors per acentar-se en sos puestos, los militars y
reals protestaren que per rahó de no estar, sèurer y votar interpoladament ab los del estament
eclesiàstich, és a saber, un eclesiàstich, un militar y un real, no se’ls sie fet perjudici algun en
llur pretenció, ni lo present acte sie tret en conseqüència, essent presents per testimonis los
dits verguers.
5v

Encontinent, Joseph Sala, notari real, novament extret en escrivà major de la visita, segons
forma del real decret, ha jurat, en mà y poder
dels il·lustríssims senyors visitadors, de haver-se
bé y llealment en lo exercici y servey de dit son
offici y ha prestat sagrament y homenatge, en
mà y poder de Llorens March, subrogat en altre
dels verguers del il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas. Y per lo què
és tingut y obligat, ha ohit sentència de excomunicació en la forma següent:
«Nos Josephus Romaguera, doctor canonicus
sanctae ecclesiae Barchinonae in spiritualibus et
temporalibus, vicarius generalis et officialis pro
illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonensi episcopo, monemus te Josephum Sala, notarium regium, noviter extractum in scribam majorem visitae Generalis Cathaloniae, hic
presentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus, quatenus teneas sub
rigido et stricto secreto cuncta negocia in dicta visita per tractanda et alias in exercitio et regimine dicti sui offitiis bene, fideliter et legaliter te
habeas quovis amore, odio et rencore postpositis.
514

Et pro his auditis excomunicationis sententiam
quam sich contrafacientem, nunch pro tunch,
trina canonica munitione praemissa ferimus et
promulgamus in his scriptis».
En aquest mateix dia, a las XI horas de la matinada, de part de sas senyorias y lo noble don Ramon de Codina y de Ferreras, advocat fiscal del
General de Catalunya, se és conferit ab los molt
il·lustres senyors visitadors de la visita de dit General, a fi de participar-los, com ho ha fet, fossen
servits no acceptar lo jurament de Jaume // 6r //
Sahonés, notari, qui lo die dos del present fonch
extrat en ajudant segon de escrivà major de la
dita visita, per quant per lo procurador fiscal del
General de Catalunya li era estada posada la excepció non potest quia est officialis regius. Del
què ne havian donat part a sa excel·lència y és estat respost que·u farian ab molt gust.
En aquest mateix die, y immediadament, sas senyorias il·lustríssimas han enviat lo síndich del
general als dits molt il·lustres senyors visitadors,
dient-los que com per la constitució o capítol
trentat-sis de las Corts de MDCCII estava disposat que lo quarto de la present casa vulgarment
dit de la Visita estava destinat per a ajuntar-se y
allí congregar-se lo il·lustríssim Tribunal de
Confrafaccions y consideravan ser impraticable
de dit quarto a un mateix temps pogués servir
per dits tribunals, posavan en sa notícia de que
estavan premeditant qual quarto o puesto de la
present casa podria ser decent per dits senyors
visitadors. Del què ne han fet molt particular
aprècio.
En aquest mateix die lo noble don Joseph de
Terré y Granollachs, procurador fiscal de la sobradita visita, ha aportat un recado a sas senyorias il·lustríssimas y de part de dits molt il·lustres
senyors visitadors, contenint de paraula que podian restar serts no posarian en posseció del offici en què havia sortejat dit Sahonés fins a altre
notícia. Y que ja que sas senyorias il·lustríssimas
concideravan que a un mateix temps lo dit
quarto de la visita no podia ser apte per a los dos
dits tribunals, estimarian summament quant antes la destinació del puesto.
Diumenge, a XVII de agost MDCCIIII. // 6v // En
aquest die, no obstant ésser feta de precepta, se
és ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori
per afers y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia lo noble don Joseph de
Terré y Granollachs, procurador fiscal de la visita del General de Catalunya, y de part dels molt
il·lustres senyors visitadors, ha aportat un recado de paraula a sas senyorias il·lustríssimas, contenint que Francisco Torres, notari públic de

Barcelona, qui lo die dos del present havia sortejat en ajudant primer de escrivà major de dita
visita sobre no haver comparegut lo die de ahir,
lo die present era conferit ab dits senyors visitadors, pretenent se li devia admètrer lo jurament
que devia prestar per lo ingrés de dit offici. Y
que com los ocasionava algun reparo, los havia
aparegut noticiar-o a sas senyorias il·lustríssimas
per a què restant ab esta intel·ligència premeditassen lo que los aparexaria dèurer-se fer.
En aquest mateix die sas senyorias il·lustríssimas,
per medi del síndich del General, y en resposta
del pròxim recado, han dit als dits senyors visitadors que si tenian gust y per a què se resolguès
ab major acert la dificultat sucitada acerca lo voler jurar dit Francisco Torres lo die present, los
magnífichs assessors y advocat fiscal de la dita visita, junt ab sos respective ajudants, podrian conferir-se en lo aposento a hont acostuman de fer
sa residència los noble y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General de Catalunya y praticar esta dependència. Al què és estat // 7r // respost que encontinent los dits acessor, advocat
fiscal y sos respective ajudants entrevindrian en
dita junta, com en effecte lo die present, matí y
tarda, han estat junts en dit aposento, estant
acentats a la part dreta de la taula y los de la present casa a la mà esquerra. Y tots unànimes y
conformes han acordat que en atenció al real decret, no havent comparegut en tot lo die de ahir
lo dit Francisco Torres, se devia extràurer lo die
present altre en son lloch. Y esta resolució és estada participada als dits senyors visitadors per
medi del dit síndich del General.
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
és estada feta extracció de altre dels visitadors de
la visita del General de Catalunya, és a saber, de
un eclesiàstich y un militar, en la forma acostumada y conforme la disposició del capítol I del
redrés del General, de las Corts del any MDXCIX,
en lloch y per no haver comparegut lo dia de
ahir, XVI del corrent, lo venerable fra don Francisco Descatllar y Tort, abat de Bañolas, y per
no haver acceptat don Ignasi Meca y Vilalba.
Los quals foren extrets en sort per los dits càrrechs als dos del corrent y, per consegüent, no
haver vingut a prestar lo jurament que per rahó
de dits officis eran obligats. Y serviren de testimonis, és a saber:
Per lo estament eclesiàstich, lo doctor Joseph
de Ciurana, canonge de Girona, fra don Feliciano Sayol, comenador de Sant Joan, fra Fancisco
Braçó, prior de Amer.
7v

Per lo estament militar, don Alexandre de Boxadors y Crassí, don Anthon Cortès y Andrada,
don Francisco Amat y Planella.
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Per lo estament real, lo doctor misser Joseph
Minguella, mestre Jaume Fontana, Joseph Aparici, mercader.
Los quals testimonis feren la sòlita y acostumada protesta, ço és, los militars y reals de que per
no estar acentats ab los senyors del estament
eclesiàstich, no·ls sie fet perjudici algun en sa
pretenció, ni puga ésser tret en conseqüència en
ningun temps. Y axí mateix, per dit fra don Feliciano Sayol fonch feta la acostumada protesta
de que per precehir-lo dit doctor Joseph de
Ciurana no fos et perjudici a la religió de sant
Joan. Y també, després de haver-se posat en sort
sant Joan y sant Benet haja exit sant Joan y, per
consegüent, per esta rahó haja precehit dit Sayol, per dit fra Fancisco Braço és estat protestat
que no puga ésser tret per exemplar en ningun
temps lo haver-lo precehit dit Sayol, ni per consegüent ne puga serguir-se’n perjudici a la religió de sant Benet, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Jacintho Mortaó, verguers
del il·lustríssim y fidelíssim concistori. Y encontinent fonch feta extracció ab la mateixa forma y
serimònia que lo die dos del corrent. Y foren extrets en altres // 8r // dels visitadors:
Per lo estament eclesiàstich, don Joseph de
Masdovellas y Çalvà.
Per lo estament militar, mossèn Antoni Mora y
de Xammar.
En aquest mateix dia, a las vuyt horas de la nit,
avisats primerament los molt il·lustres senyors
visitadors de la visita del General per a què fossen servits venir a la sala dels Reys, de la present
casa, a hont estava aguardant lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas a effecte de fer-se extracció del offici de ajudant primer de escrivà major de la dita visita en
lloch y per no haver comparegut y jurat lo dit
offici Francisco Torres, notari públic de Barcelona, en lo qual fonch extret lo die dos del corrent, en lo qual acte de extracció acisteixen
juntament dits senyors visitadors ab lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats.
Y se féu la dita extracció en la dita sala dels Reys
ab concurs de dits senyors visitadors, los senyors
deputats y ohidors de comptes, assessors, advocat fical, ordinaris del General, junt ab lo secretari y escrivà major de dit General. Estigueren
acentats ab banchs vanovats de vellut carmesí en
lo mateix lloch y de la mateixa manera que·u estigueren lo die XVI del corrent, en la ocasió del
jurament de dits senyors visitadors. Ab esta addició que ab un banch de vaqueta de moscòvia
al costat del secretari y escrivà major del General, ha estat acentat lo magnífich rational, donant la mà dreta a dit secretari y escrivà major.
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Consecutivament a dit rational, se seguian estant acentats ab banch de vaqueta, tenint una
taula devant cuberta ab un cobritaula de panyo
//8v // vert, lo procurador fiscal, lo ajudant primer de escrivà major, lo ajudant tercer de escrivà major, tots del General. En esta funcció,
dits senyors visitadors vingueren acompañats
des de la sala de la Visita fins a dita sala dels Reys
del assessor, advocat fiscal, sos respective ajudants y lo escrivà major de la visita,a y només
quant foren en presència de sas senyorias il·lustríssimas, dits senyors visitadors se acentaren ab
banchs vanovats de vellut carmesí, si y del mateix modo que lo die XVI del corrent que juraren. Y immediadament de ells, y concecutivament, se centaren en la mateixa part, ab un
banch de vaqueta de moscòvia que per est effecte se añadí al costat del de vellut ahon syan dits
senyors visitadors, lo assessor, lo advocat fiscal,
lo ajudant de assessor y lo ajudant de advocat
fiscal de dita visita. Y ab est orde y últimament
lo escrivà major de dita visita. Al costat de dit
escrivà major de la visita ý havia una taula ab
unas fuentas de plata doradas de la present casa,
en la qual se formaven per los officials acostumats los rodolins dels què concorrian en sort.
Inmediadament, per un verguer fonch donat
ventalls als senyors deputats, després als sis oÿdors, després als senyors assessors y advocat fiscal, ordinaris de dit General, després als senyors
visitadors y, si bé podia pretèndrer que los ventalls després se devían donar al secretari y escrivà
major, rational y procurador fiscal del General,
ab tot volent estos no se faltàs a la deguda cortesania, se digué a dit verguer donàs primerament
los ventalls al assessor, procurador fiscal y sos
respective ajudants de la visita. Los quals, // 9r //
fent cortesia als dits de que prenguessen primerament los ventalls y no volent-o acceptar, se’ls
foren donat primer. Després, dit verguer donà
los ventalls als dits secretari y escrivà major, rational, procurador fiscal del General, després al
escrivà major de dita visita y, últimament, al ajudant primer de escrivà major del General, ajudant tercer de escrivà major del General, als escrivents ordinari y extraordinari de escrivà
major de dit General.
Inmediadament, fonch feta la mateixa protesta
que als XVI del corrent per los senyors visitadors
militars y reals per no estar acentats interpoladament ab los senyors visitadors del estament
eclesiàstich. Y tots los dits senyors visitadors
protestaren també que lo passar a la membrana
o rodolí, llegint primer aquella en dita extracció
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General que dits senyors visitadors, no puga ésser

tret en conseqüència ni en perjudici de la pretenció tenen dits senyors visitadors de llegir antes que dits senyors assessors dita membrana o
rodolí. Y fetas estas protestas, se precehí en fer
dita extracció de ajudant primer de dita visita en
lloch de Francisco Torres, notari públich de
Barcelona, per un minyó quant treya girat de
espatllas, si y del mateix modo se observa quant
se fan las demés extraccions. Y fonch extret:
Francisco Falguera, notari públich de Barcelona.
La qual membrana passà primerament per los
dits senyors deputats, dits senyors ohidors, dits
assessors y advocat fiscal del General, en mà del
qual advocat fiscal regonexia lo dit secretari y
escrivà major qual era //9v // lo subjecte que era
extret. Després, passà dita membrana per dits
senyors visitadors, assessors, advocat fiscal, ajudants respective y escrivà major de la visita. Y, últimament, parava dita membrana en mà del
scrivent extraordinari de Escrivania Major del
General, per a què ho acentàs. Y axís se observa
en esta forma totas las demés vegadas que se
sortejà.
En aquest mateix die sas senyorias il·lustríssimas, per medi del síndich del General, han enviat als molt il·lustres senyors visitadors de la visita del General, que actualment se està fent,
còpia o certificatòria de un real despaig, en deguda forma de Real Cancelleria del present
Principat despedit, en y ab lo qual se incinua no
se passe ha tràurer ajudant esgon de escrivà major de dita visita fins a nou orde. Y han ordenat
sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y incertàs en lo
present dietari dit real despaig, lo qual és assí
cusit y signat de número I.
Dilluns, a XVIII de agost MDCCIIII. En aquest
die, a las deu horas del matí, sas senyorias il·lustríssimas, absents los il·lustríssims y fidelíssims
senyors deputat militar y ohidor eclesiàstich,
concistorialment acompañats dels noble y magnífichs assessors y advocat fiscal, secretari rational y procurador fiscal del General, han baxat a
las casas del General y Bolla de la present ciutat
a effecte de fer continuar lo subast dels drets del
General, safrans, bollas de Barcelona, foranas y
també lo dret de monedas.
En aquest mateix die lo noble don Joseph de
Terré y Granollachs, procurador fiscal de la
ditaa // 10r // visita del General de Catalunya ha
participata sas senyorias il·lustríssimas de part
a. a continuació un real despaig transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1812.

a. segueix ratllat fins a dita sala dels Reys.
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dels molt il·lustres senyors visitadors de dita visita com dits senyors visitadors en atenció de
que lo quarto de la present casa vulgarment dit
de la Visita està destinat y asseñalat al il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions per la última
cort general, estimarian fossen servits d’estimarlos y assenyalar-los puesto condecent en la present casa per a què pugan participar dita visita.
Al què és estat respost que ho premeditarían ab
grandícim gust.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General y present casa, cusís y continuàs en lo
present dietari un vot en escrits fet per los noble
y magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats, en y ab lo qual són de vot y parer
que lo noble don Joseph de Terré y de Granollachs, qui als dos del present y corrent mes
fonch extret en altre dels visitadors dels officials
reals que no purgan taula y en procurador fiscal
de la visita del General de Catalunya, pot exercir
dits dos officis mentres no sie visitador processal, com més llargament de dit vot és de vèurer.
Lo qual és assi cusit y signat de número II y del
thenor següent:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes del
General del present principat de Catalunya als
assessors, advocat fiscal y consulents infrascrits,
en virtut de deliberació presa per lo die 3 del corrent mes de agost respecte del dubte sucitat
acerca de la extracció de don Joseph de Terré y
Granollachs, qui sortejà en visitador per la visita
real y en procurador fiscal de la visita del General del // 10v // trienni passat lo die 2 de dit mes
de agost, concistint lo dubte si havent sortejat
primer en visitador de la dita visita real del General e o bé si pot obtenir tots dos càrrechs en
cas los vulla. Vista la dita deliberació; vist lo capítol I del redrés de las Corts de 1599; vist lo directori de visita y en particular las obligacions
injungidas al procurador fiscal de la mateixa;
vist lo capítol 82 de las últimas corts, que és la
constitució 4, títol «De offici de visitador dels
officials reals que no purgan taula» en lo nou
volumen; vist, finalment, y premeditat tot lo
que en la subjecta matèria se devia premeditar y
vèurer.
Attès encara que dit don Joseph Terré y Granollachs sortejà primer en lo offici y càrrech de visitador per la visita real que en lo de procurador
fiscal de la visita del General, no·s pot regular la
a. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 9v-10r
del trienni 1701-1704.
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matèria en lo estat present per los termes y reglas de obdio, per no conciderar-se incomptabilitat legal per la sola circunstància de trobar-se
extret lo dit don Joseph Terré y Granollachs en
un y altre offici, tinint dret adquirit per los dos
en força de la extracció. Attès que en via de dret
y sentir dels doctors, la incompatibilitat no naix
ni resulta de la mera ti(tu)lació de dos officis per
naturalesa incompatibles en son exercici en un
mateix subjecte, si sols quant després de acceptat y posat en possessió de altre de aquells passa
son obtentor a pèndrer del altre.
Per ço y altrament, los assessors y advocat fiscal
y consulents infrascrits són de sentir que pot lo
dit don Joseph Terré y Granollachs jurar en lo
die // 11r // de demà lo càrrech de procurador
fiscal de la visita del General, sens que per lo dit
jurament sie vist obtar lo dit offici a effecte de
quedar prejudicat en jurar y acceptar, venint lo
cas, lo de visitador de la visita real. En orde, emperò, si havent jurat lo dit càrrech de procurador fiscal podrà jurar y retenir lo de visitador
real, y axí obtenir-los tots dos en cas los vulla.
Attès que com se ha dit no·s concideran los
dits dos officis incompetibles legalment per no
trobar-se disposició municipal ni altre que·ls
constituesca tals y, per consegüent, sols dega
attèndrer-se y premeditar-se si són incompatibles de fet. Y ab tal incompatibilitat de fet
que·s pot conciderar en lo exercici de dits dos
officis de visitador real y procurador fiscal de la
dita visita del General, no·s deu reputar per incompatibilitat de fer precisa y necessària, perquè si bé en los tres primers mesos, destinats
en una y altre visita per la offença, instrucció y
formació de processos de una y altre de las dos,
apar podrà ocòrrer aver-se de fer diferents diligèncias obtinga un y altre offici, emperò, estas no·s concideran haver-se de executar precisament en unas mateixas horas. Y per esta
causa, la incompatibilitat o repugnància de fet
sols podria conciderar-se contingén, condicional o causativa, la qual no impedeix la resenció
y gose de dos officis. Quedant, altrament, lo
dit don Joseph Terré respecte del offici de procurador fiscal ab ningunas o molt pocas ocupacions en los tres mesos de defensa y tres declaracions de sentèncias. Attès que sols se pot y
deu conciderar incompatibilitat de fet en obtenint dit don Joseph Terré // 11v // en la visita
de dits officials reals lo càrrech de visitador y
instructor de processos per ésser alasoras indispensable la ocupació en un y altre càrrech de
visitador y instructor de processos en uns mateixos dies y horas, en los tres primers mesos
de la aplicació dels quals depenja lo effecte de
una y altre visita.
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Per so y altrament, los dits assessors, advocat fiscal y consulents infrascrits són de vot y parer
que no essent dit don Joseph Terré y Granollachs en la visita dels officials reals visitador y
instructor de processos, pot tenir al mateix
temps lo càrrech de procurador fiscal de la visita
del General y lo de visitador real. En cas, emperò, de obtenir lo dit càrrech de visitador real,
instructor de processos, attès la disposició de
dret en matèria de incompatibilitat, vacarà ipso
jure et facto lo càrrech de procurador fiscal de la
visita del General. Y axí ho senten salvo semper.
En Barcelona, als 11 de agost 1704.
Despalau, assessor. Roma, assessor subrogatus.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, fiscalis
advocatus. De Falguera, consulents. Minguella,
consulens. Don Josephus de Canser, consulens. De
Copons, consulens. De Gallart y Pastor, consulens.
Pi et de Riu, consulens».
Dimars, a XIX de agost MDCCIIII. En aquest dia
Francesch Monmany, // 12r // porter real, se és
partit de la present ciutat per la vila de Sant Joan
Sasbadessas a effecte de posar en mà de don Anton Mora y de Xammar una carta, ab la qual li
avisan sas senyorias il·lustríssimas ésser estat extret lo die dicet del present mes en altre dels visitadors de la visita del General, que actualmentse està fent en la present casa.
En aquest mateix die, a las V horas de la tarda,
sas senyorias il·lustríssimas concistorialment
anant ab dos cotxes de quatra mulas, ço és, los
tres senyors deputats ab lo primer y los tres senyors visitadors ab lo segon, anant en la portalera de mà esquerra del primer cotxe lo ajudant
segon de escrivà major y mestre de serimònias
descubert, los verguers ab un cotxe de dos mulas devant, ab las massas altas, y acompañats dels
noble y magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari, racional y procurador fiscal anant ab altre cotxe de dos mulas després de sas senyorias
il·lustríssimas, acistint-los també un alguasil ordinari per a fer desembarassar los carrers, han
baxat en las casas del General y Bolla de la present ciutat per la continuació del subast dels
drets de General, bollas foranas, bolla de Barcelona y safrans. Y havent-se’ls fet relació que ab
lo arrendament de dits drets ý havia dita de setenta-sinch milia lliuras per quiscun any per Joseph Iglésias, corredor de coll, jurat y ministre
del General, se li és ordenat que publicàs que
qui·s posaria en dita de cent trenta milia lliuras
per quiscun any ab lo sobredit arrendament, se
li donarian tres mil lliuras de axaus per una vegada tantsolament. Y havent fet també relació
dit Iglésias que // 12v // no estava acceptada la
dita, li han ordenat sas senyorias il·lustríssimas
prorrogàs per lo dia de demà. A las deu horas
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del matí és vingut en la present casa de la Deputació y en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas don Joseph de Masdovellas y Çalvà, altre
dels visitadors extrets per lo estament eclesiàstich, y ha prestat lo sòlit y acostumat jurament
de haver-se bé y llealment en lo exercici y servey
de son offici, en mà y poder de sas senyorias
il·lustríssimas. Y per lo què és obligat, ha ohit
sentència de excomunicació en la forma següent:
«Nos Josephus Romaguera, doctor canonicus
sanctae ecclesiae Barchinonae in spiritualibus et
temporalibus vicarius generalis et officiales, pro
illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonesi episcopo, monemus te nobilem Josephum de
Masdovellas et Çalva, archidiaconum majorem
et canonicum Sedis Urgellensis, noviter extractum invisitatorem Generalis principatus Cathaloniae proxime demisso, hic presentem pro primo,
secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus, quatenus bene et legaliter te habeas in
tuo officio seu munere visitatoris quovis amore,
odio et rencore postpositis, et in his audis excomunicationis sententiam quam in te contrafacientem trina canonica munitione premisse ferimus
et promulgamus in his scriptis».
Dimecres, a XX de agost MDCCIIII. // 13r // En
aquest dia, a las X horas de la matinada, sas senyorias il·lustríssimas concistorialment, acompañats dels noble y magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari y escrivà major y magnífich
rational y procurador fiscal del General, han baxat en las casas del General y Bolla de la present
ciutat a effecte de fer continuar lo subast dels
drets de General, bollas de Barcelona, bollas foranas y de safrans y també lo dret de monedas. Y
havent fet relació Joseph Iglésias, corredor de
coll, jurat y ministre del Genera, de que havent
publicat que qui·s posaria en dita ab los dits
drets de General y bollas de Barcelona, bollas
foranas y de safrans per quiscun any de cent
trenta milia lluiras, se li donarian tres mil lliuras
de axaus per una vegada tantsolament de or de
sas senyorias il·lustríssimas no estava acceptada,
li han ordenat sas senyorias il·lustríssimas que
publicàs ab la mateixa dita sinch mil lliuras de
axaus per una vegada tantsolament.
E avent fet (relació) dit Iglésias que no estava acceptada la dita, li han ordenat sas senyorias il·lustríssimas que publicàs que qui·s posaria en dita
dels sobredits drets de cent-y-una milia lliuras
per quiscun any, se li donarian sinch-centas lliuras de axaus per una vegada tantsolament.
E avent fet (relació) dit Iglésias que la dita quedava acceptada, li han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas publicàs que qui·s posaria en dita

de cent vint-y-nou milia lliuras per quiscun any
ab los sobredits drets, se li donarian sinch mil
lliuras de axaus per una vegada tantsolament.
13v

E avent fet relació dit Iglésias que la dita restava
acceptada, li han ordenat sas senyorias il·lustríssimas publicàs que qui·s posaria en dita de cent
quaranta milia lliuras per quiscun any ab los sobredits drets, se li donarian sinch mi lliuras de
axaus per una vegada tantsolament. Y que en
cas no la acceptassen, porrogàs per las sinch horas de la tarda, com ho ha fet.
En aquest mateix die, a las V horas de la tarda,
trobant-se sas senyorias il·lustríssimas ab los referits en ditas casas, a hont han baixat per lo sobredit effecte, y tenint relació per dit Iglésias
que la última dita no estava acceptada, li han ordenat publicàs que qui·s posaria en dita de cent
trenta-sinch mil lliuras per quiscun any ab los
sobredits drets, se li donarian sinch mil lliuras
de axaus per una vegada tantsolament. Y no havent-se acceptat, li han ordenat publicàs a mitjas
ditas. Y no havent-s·i dit cosa, li han manat
lliuràs la hasta fiscal.
Y sas senyorias il·lustríssimas han fet arrendament dels drets de General y bolla de Barcelona,
bollas forans y de çafrans, tots quatre junts, ab lo
modoy pactes contenguts en tres tabbas de dits
drets per lo trienni, que comensà a còrrer lo primer die del mes de juliol pròxim passat y finirà lo
darrer dia del mes de juny de MDCCVII, a Pau
Martí, mestre de cases, de la present ciutat, abonat per Pons Planas, negociant, per preu //14r //
de cent vint-y-nou milia lliuras per quiscun any
ab sinch milia lliuras de axaus per una vegada tantsolament, com a més donant al encant
públich. Lo qual Pau Martí ha acceptat lo dit
arrendament, prometent prestar caució donant
fermansas a coneguda de sas senyorias il·lustríssimas en lo modo que·s troba pactat ab ditas tres
tabbas y jurat en la forma acostumada. Y ha prestat sagrament y homenatge, en mà y poder de
Joseph Pelegrí, verguer del il·lustríssim y fidelíssim concistori. Y sinch-centas lliuras que·s
deuhen pagar a Pere Pau Canals, valer, de la present ciutat, per haver-se posat en dtia de cent-yuna milia lliuras per quiscun any. Y dit Martí ne
ha obligat sa persona y béns com a deutes fiscals
y reals. Essent presents per testimonis Llorens
March y Jacinto Morató, subrrogats en verguers
de sas senyorias il·lustríssimas.
Divendres, a XXII de agost MDCCIIII. En aquest
die no ha vingut ni acistit en concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat militar.
En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cancer, racional del General y pre519

sent casa, de orde de sas senyorias il·lustríssimas,
és baxat en la casa del General per estar sas senyorias il·lustríssimas ocupats // 14v // ab negocis de la Generalitat, a effecte de fer continuar lo
subast del arrendament de dret de monedas. Y
no·i ha comparegut persona que·y age offert
dita alguna, segons relació ne ha fet a sas senyorias il·lustríssimas un verguer.
Dissapta, a XXIII de agost MDCCIIII. En aquest
dia Francesch Monmany, porter real, ha fet relació a mi, secretari y escrivà major del General y
present casa, de com era estat a la via de Sant
Joan Sasbadessas y se havia conferit en la casa a
hont té sa pròpria abitació lo noble don Joseph
Mora y de Xammar. Y que havia posat en sas
pròprias mans la carta que li escrivia lo il·lustríssim y fidelíssim concistori. Y que li havia dit que
vindria a jurar en lo die que dispose lo capítol de
cort en la present ciutat per lo càrrech de altre
dels visitadors del estament militar.
Diumenge, a XXIIII de agost MDCCIIII. En
aquest die los il·lustres y fidelíssims senyors
ohidors militar y real, entre onse y dotse horas
de la matinada, de part del il·lustríssim y fidelíssim concistori, anant ab cotxe de dos mulas y lo
síndich a la portalera, són anats al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general dea // 15r // sa magestat en
lo present Principat per la visita real a fi de entregar-li una embaxada en scrits que concistia
solicitant-li la nominació de personas per la visita real, conforma disposa lo capítol 81 de las últimas corts. Y sa excel·lència és estat servit
respòndrer a boca que quant antes entregaria al
concistori la nòmina de personas per visitadors
de dita vista real.
En aquest mateix die no ha vingut ni acistit en
lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim
señor deputat real per causa de torbar-se indispost. La qual embaxada és assí cusida y signada
de número III.b
Dilluns, a XXV de agost MDCCIIII. En aquest die
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cançer,
donsell, rational del General y present casa, de
orde sas senyorias il·lustríssimas és baxat a la
casa del General per a subastar lo dret de monedas per estar sas senyorias il·lustríssimas ocupats
ab negocis de la Generalitat. Y no ha comparegut persona alguna que·y age offert cosa, segons relació ne ha fet a sas senyorias il·lustríssimas un verguer.
a. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1812.
b. sic a l’original.
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tatorem Generalis principatus Cathaloniae pro
triennio proxime dimisso, hic presentem primo,
secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus, quatenus bene et legaliter te habeas in
// 16v // tuo officio seu munere visitatoris quovis
amore, odio et rencore postpositis, et in his audis
excomunicationis sententiam, quam in te contrafacientem trina canonica munitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis».

Dimars, a XXVI de agost MDCCIIII. En aquest
dia, constituhits personalment en // 15v // lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas los noble y magnífichs assessors, advocat fiscal y doctors missers Balthesar
Prous, Joseph Dehona, donsell, Fortunat de
Parrella y Archs, també donsell, y Joseph Minguella, consulents aplicats a dits assessors y advocat fiscal, ab deliberació lo die present feta
per lo negoci de la ausència de Pau Martí, mestre de cases, de la present ciutat, a qui foren
arrendats los drets de la Generalitat, menos lo
de monedas, als XX del present mes, y haver-se
retirat a sagrat Pons Planas, negociant, de la
present ciutat, que abonà a dit Pau Martí. Tots
unànimes y conformes han fet relació a sas senyorias il·lustríssimas de què attès lo die present
és estada feta descripció dels béns de dit Martí y
Planas, que per lo estat present no·s podia ni devia obrar altar cosa, que dilluns primervinent
que seran finits los deu dies, podran sas senyorias il·lustríssimas tornar al públich subast lo
arrendament de dits drets. Y si aparexerà ad oberiorem cautelam, se podrà noticiar al dit Martí
de com los dits drets se tornan al públich subast
per no haver donat fermanssas.
Dimecres, a XXVII de agost MDCCIIII.a En aquest
die lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Cancer, donsell, racional del General y present
casa, de orde de sas senyorias il·lustríssimas,
// 16r // és baxat en la casa del General, per estar
sas senyorias ocupats ab negocis de la Generalitat, a effecte de fer continuar lo subast del
arrendament dels drets de monedas. Y no ha
comparegut persona que age offert dita alguna
en dit dret, segons relació ne ha fet a sas senyorias il·lustríssimas un verguer.

En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cançer, donsell, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias
il·lustríssimas, és baxat en la casa del General,
per estar sas senyorias il·lustríssimas ocupats ab
negocis de la Generalitat, a effecte de fer continuar en subast lo arrendament del dret de monedas. Y no ha comparegut persona que·y age
offert dita alguna en dit dret, segons relació ne
ha fet a sas senyorias il·lustríssimas un verguer.
En aquest mateix die no ha vingut ni acistit en
lo il·lustríssim y fidelíssim concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per
estar desganat.
En aquest mateix die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich junt ab lo secretari y
escrivà major y magnífich racional del General y
present casa, són baixats en la casa del General
de la present ciutat y en lo aposento a hont fa sa
residència lo receptor dels fraus, a effecte de fer
continuar en inventari los fraus apresos en lo
present mes de agost. Y s’i han trobat los infrascrits y següents:
17r

Divendres, a XXIX de agost MDCCIIII. En aquest
dia, a las deu horas de la matinada, és vingut en
la present casa de la Deputació y en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas don Anton
Mora y de Xammar, altre dels visitadors extrets
per lo estament militar, y ha prestat lo sòlit y
acostumat jurament de haver-se bé y llealment
en lo exercici y servey de son offici, en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas. Y per lo què
és obligat, ha ohit sentència de excomunicació
en la forma següent:
«Nos Josephus Romaguera, doctor canonicus
sanctae ecclesiae Barchinonae in spiritualibus et
temporalibus, vicarius generalis et officialis pro
illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonesi episcopo, monemus te nobilem Antonium
Mora et de Xammar, noviter extractum in visi-

a. sic a l’original.

520

Die dos augusti MDCCIIII. Aprehenció feta en
casa de Francesch Ferrer, sastre, devant lo abaurador de la plassa de santa Anna: primo, un gipó
fet de xamallot de uberni oscur, forrat de tela
oscura; ítem, unas faldillas de xamallot de uberni, color oscur, per dona, cusidas sens ferma,
saxçó ni rivet. Die 4 de dit. Aprehenció feta en
casa de Madalena Fonoll, viuda, flassadera, en
lo carrer dels Flassaders de tres dotsenas y deu
llums de ferro de Mallorca, de quatre àngulos
tots guarnits y estañats. Die 12 de dit. Aprehenció feta en casa de Jaume Artigas, veler, en lo
carrer del Call, de V mocadors de seda texits a la
cordellada de diferents colors. Die 16 de dit.
Aprehenció feta en casa Narcís Rossell, mestre
batifuller, en lo carrer dels Assahonadors: primo, quatre dotsenas de mocadors de seda a la
cordellada de diferents colors texits a dos per
pua; ítem, una pessa de tela cambrahina cap-ycua. Die XX de dit. Aprehenció feta en casa de
Gerònim Ferrer, guanter, en lo carrer Bonayre
de 7 canas 6 pams, borata de Mallorca. Dit die.
Aprehenció feta en casa de Jacintho Cavaller,
// 17v // mercader, en lo carrer de la Plassa dels

Peixos, de una pessa de ruans negras cap-y-cua.
Dissapta, a XXX de agost MDCCIIII. En aquest die
no ha vingut ni acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per trobar-se desganat.

posar en mà del doctor Francisco Anton Copons una carta, ab la qual li avisan sas senyorias
il·lustríssimas ésser estat extret en altre dels visitadors de la visita real.
18v

En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General,a cusís en lo present dietari una súplica
presentada per Agustí Pedrós, procurador de
Pau Martí, mestre de cases, de la present ciutat,
la qual súplica junt abla procura és assí cusida y
signada de número IIII.
Dilluns, a I de setembre MDCCIIII. En aquest die
no ha vingut ni acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich.
En aquest mateix die sas senyorias il·lustríssimas, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich, anant concistorialment ab
cotxes, ab los verguersb // 18r // devant ab massas altas, acompañats dels noble y magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de la present
casa, són baixats a las deu horas del matí a la
casa del General, a effecte de fer continuar lo
subast del arrendement dels drets de General,
bollas de Barcelona, bollas foranas, de monedas
y de çafrans.
En aquest mateix die lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General, ha fet relació que havent aportat al
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent general de sa magestat, un recado de part de sas senyorias il·lustríssimas, per a
què fos servit anomenar las quatre personas per
visitadors de la visita real, li ha respost que antes
del die asseñalat, entregaria los noms de aquellas.
Dimecres,c a II de setembre MDCCIIII. En aquest
dia Miquel Ubach, porter real, se és partit per la
ciutat de Tortosa, a effecte de posar en mà del
doctor Francisco Dehona, canonge de la santa
iglésia de Tortosa, una carta, ab la qual li avisan
sas senyorias il·lustríssimas ésser estat extret en
altre dels visitadors de la visita real.

En aquest mateix die, a las deu horas de la matinada, sas senyorias il·lustríssimas, absent lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, concistorialment, acompañats dels noble y
magnífichs assessors y advocat fiscal, secretari,
racional y procurador fiscal del General, han baxat a las casas del General y Bolla de la present
ciutat, a effecte de fer continuar lo subast dels
drets de General, bollas de Barcelona, forans,
safrans y de monedas.
En aquest mateix die, no ha vingut ni acistit en
lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich per estar indispost.
Dimecres, a III de setembre MDCCIIII. En aquest
dia sas senyorias il·lustríssimas, concistorialment
en la forma acostumada, han baixat en las casas
del General y Bolla de la present ciutat, per a fer
continuar lo subast dels arrendaments dels drets
de General, bollas foranas, bollas de Barcelona,
drets de safrans y dret de monedas, per lo què
consta en lo present dietari als 26 de agost pròxim passat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís en lo present dietari una còpia escrita a sas senyorias il·lustríssimas per lo il·lustre
marquès de Ribas, secretari del despaig universal, y axí mateix que cusís y continuàs un bitllet
de sa excel·lència y un recado en scrits que lo die
present lo síndich del General, de orde de sas senyorias il·lustríssimas, ha entregat a sa excel·lència, junt ab la còpia de la carta que responen a dit
secretari del despaig universal. Tot lo què és sobra la dependència de treta de fusta del present
Principat, y és assí cusit y signat de número V y
dits bitllet y recado del thenor següent:

En aquest mateix dia Domingo Gusman, porter
real, se és partit per lo lloch de Segura, que dista
quatre horas de la vila de Tàrrega, a effecte de

«Aunquea la carta adjunta que de orden del rey,
nuestro senyor, escrive el senyor marqués de Ribas a
vuestra senyoría expressa vastantamente quant
del agrado de su magestad será que a Lorenso
Campí no se le ponga embarazo en la extracción
de la madera y demás géneros que por aciento que
ha hecho con su magestad cristianíssima está obligado ha conducir a Tolón, para que todo sirva a la
fábrica de los navíosb //19r // con que su magestad

a. segueix ratllat per a què pagat y satisfet de.
b. a continuació una súplica i una procura transcrites en
l’Apèndix 2, pàgs. 1813-1816.
c. sic a l’original per dimarts.

a. l’original d’aquest bitllet està intercalat entre els folis 18v19r del trienni 1704-1707.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1816.
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cristianíssima ha mandado reemplessar el conciderable número de los que bolviendo comboyando
la flota de Nueva España se perdieron en la Ría de
Vigo, he tenido por de mi obligación repetir a vuestra senyoría, como sobre este punto lo he hecho en
diferentes ocasiones, que su gran zelo ha creditado
en tantas (ocasiones) al servicio de su magestad
deve tener presente que la indisoluble unión de las
dos coronas, la notoriedad de los quantiosos dispendios que de 4 años a esta parte ha consumido la de
Francia en la defensa d·estos reynos y la evidencia
de que la referida pérdida de Vigo fué por hallarse
aquellos navíos resguardando el tezoro de la flota,
son circunstancias que no sólo persuaden pero precisan a que vuestra senyoría, aplicando todo el alvitrio que permitan las generales constituciones,
haga al rey, Dios le guarde, este servisio que assí por
las razones mencionadas como por el grande empeño que su magestad tiene contrahído con su abuelo, el rey cristianíssimo, será de su mayor agrado,
en qué se le hará vuestra senyoría a esta provincia,
pues com ha visto, si la armada de Francia no se
ubiere puesto a tan buen tiempo a la vista de ella,
ubiere experimentado las mismas y aún mayores
ostilidades que las que padeció el año antecedente.
Cuyos motivos me persuaden a que en respuesta de
este papel podrán poner en noticia de su magestad
la puntualidad con que vuestra senyoría le ha obedecido y quan digna es su respetuosa resignació. De
qué manifiesta su real gratitud en que sea más de
la satisfacción de vuestra senyoría cuya vida guarde Dios muchos años, como dezeo. Barcelona, 28 de
agosto 1704. Don Francisco de Velasco».
«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y ohidors
de comptes del General de Catalunya, responent
al què per vostra excel·lència és estat servit insinuar-los ab bitllet de 28 de agost pròxim passat,
que acompañava una carta del marquès de Ribas,
acerca de la treta de fusta del present Principat,
concedida per sa magestat, que Déu guarde, a
Llorens Campí, per los grans motius que vostre
excel·lència se ha dignat manar-los ponderar,
deu posar en alta comprehenció de vostra
excel·lència que després de haver-los premeditat
ab aquella atenció que mareix importància de
tant superior jerarquia y en què se interessa lo
major real servey y agrado de sa magestat, no ha
sabut encontrar àrbitre que pogués facilitar lo
que sa magestat, per medi de dit marquès de Ribas, se serveix manar expressar-los, si sols respònder-li, conforme la còpia adjuncta, podent restar
vostra excel·lència assegurat que quant dependesca del concistori no faltaràb en lo que sia al servey de sa magestat, gust y agrado de vostre excel·lència».
a. l’original d’aquest recado està intercalat entre els folis 18v19r del trienni 1704-1707.
b. faltarà en ... excel·lència interliniat al marge esquerre.
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Divendres, a V de setembre MDCCIIII.a En
aquest dia és tornat en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat // 19v // eclesiàstich.
En aquest mateix die Agustí Pedrosa, procurador de Pau Martí, mestre de cases, ha dit a don
Joseph Despalau, assessor del General del present principat de Catalunya, al entrar entre las
deu y onse horas del matí en la casa del General,
a hont era anat acistint al il·lustríssim y fidelíssim concistori, a fi y effecte de continuar lo subast del arrendament dels drets de la Generalitat, que estava aguardant lo memorial de las
fermansas de dit Pau Martí y que en cas los verguers li impedissen lo entregar-lo, què havia de
obrar. Y la resposta de dit don Joseph Despalau
és estada que ja tenian orde los verguers de rèbrer-lo y entregar-lo al il·lustríssim y fidelíssim
concistori. Y tocadas las dotse del migdie, havent prorrogat dit il·lustríssim y fidelíssim concistori la continuació de la crida per a las sinch
de la tarda, al partir-se de dita casa del General,
ha dit lo procurador Agustí Pedrosa a dit assessor Despalau que en tot lo matí no havia comparegut perçona, que li entregàs dit memorial.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari
una súplica presentada per Agustí Pedrosa, procurador de Pau Martí, mestre de cases, de la
present ciutat, la qual súplica és assí cusida y signada de número VI.
En aquest mateix die Joseph Iglésies,b // 20r //
corredor de coll, jurat y ministre del General,
constituhit personalment en lo concistori de sas
senyorias il·lustríssimas, que·s troba en la present casa del General y Bolla per a continuar lo
subast del arrendament dels drets de la Generalitat, ha fet relació que havent publicat, de orde
de sas senyorias il·lustríssimas, que qui·s posaria
en dita de cent y dinou milia lliuras per quiscun
any ab los arrendaments dels drets de General,
bollas de Barcelona y foranas y çafrans, se li donarian quatre milia lliuras de axaus per una vegada tantsolament. Y que no se ha trobat ningú
que aje acceptat la sobradita dita.
En aquest die, a las V horas de la tarda, sas senyorias il·lustríssimas han baixat en las casas del
General y Bolla de la present ciutat, a fi y effecte
de fer continuar lo subast del arrendament dels
dits drets y han ordenat a dit Iglésias que publicàs que qui·s posaria en dita de cent y divuyt
a. sic a l’original.
b. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1817.

milia lliuras per cada any, se li donarian tres milia lliuras de axaus per una vegada tantsolament. Y que havent publicat, ha fet relatió que
no se ha trobat ningú que lo acceptàs.
En aquest mateix die dit Iglésias ha fet relació a
sas senyorias il·lustríssimas de com havent, ab
orde seu, publicat que qui·s posaria en dita de
cent y dicet milia lliuras per quiscun any en dit
arrendament, se li donarian dos mil lliuras de
axaus per una vegada tantsolament, no ha trobat qui age volgut acceptar la dita dita.
En aquest mateix die dit Iglésias ha fet relació
de com havent publicat, de orde de sas senyorias il·lustríssimas, mitges ditas en lo dit arrendament, no (ha) trobat nin-//20v // guna persona que·y hage volgut dir cosa alguna.
En aquest mateix dia dit Iglésias ha fet relació
de com inseguint lo orde donat de paraula per
sas senyorias il·lustríssimas de que en atenció
que no havia trobat que hi digués cosa alguna
ab lo dit arrendament ha mitjas ditas, ha passat
ha lliurar la asta fiscal a Joan Maseras, corredor
de orella de la present ciutat, per preu de cent y
quinse milia lliuras per quiscun any, ab mil lliuras de axaus per una vegada tantsolament y
sinch-centas lliuras de axaus que·s deuhen pagar
a Pere Pau Canals, valer, de la present ciutat,
per tantas que li·n foren promesas quant acceptà la dita de cent y una milia lliura per quiscun any en dit arrendament. Y sas senyorias
il·lustríssimas han fet arrendament dels drets de
General, bolla de Barcelona, bollas foranas y de
çafrans, tots quatra junts, ab lo modo y pactes
contenguts en tres tabbas de dits drets per lo
trienni que comensà a còrrer al primer del mes
de juliol pròxim passat y finirà lo darrer dia del
mes de juny de MDCCVII a Jona Maseras, corredor de orella. A hont per Diego Golorons, mercader, y Geroni Sadurní, botiguer, los quals
prometen aplicar las degudas diligèncias, per a
què dit Maseras done las fermansas a coneguda
de sas senyorias il·lustríssimas // 21r // y cumplir
a tot lo demés, lo que prometan ab obligació de
sas personas y béns simul et insolidum com a
deutes fiscals y reals per preu de cent y quinse
milia lliuras de axaus per una vegada tantsolament, com a més donant al encant públich. Lo
qual Joan Maseras, corredor de orella, ha acceptat lo dit arrendament prometent prestar caució, donant fermansas a coneguda de sas senyorias il·lustríssimas, y ha jurat en la forma
acostumada y ha prestat sagrament y homenatge, en mà y poder de Llorens March, verguer
del il·lustríssim y fidelíssim concistori, y sinchcentas lliuras que·s deuhen pagar a Pere Pau Canals, veler, de la present ciutat, per axaus per haver acceptat la dita de cent y una milia lliuras
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per quiscun any. Y dit Joan Maseras, corredor
de orella, ne ha obligat sa persona y béns com a
deutes fiscals y reals ab jurament llargament. Y
Joseph Iglésias, corredor de coll, jurat y ministre del General ha fet relació que ne ha trobat
qui a major y ditas acceptàs lo dit arrendament,
que dit Maseras allargant-se lo present acte ab
las clàusulas que se acostuman posar en la Escrivania Major en semblants actes de arrendaments, essent tot presents per tesimonis Joseph
Pelegrí y Jacintho Morató, verguers del il·lustríssim y fidelíssim concistori.
Dissapta, a VI de setembre MDCCIIII. En aquest
die, absents los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich y militar, a las nou
horas de la nit, sas senyorias il·lustríssimas, y
després de haver firmat totas las fermansas del
infrascrit Joan Maseras, són // 21v // baixats,
anant concistorialment a peu ab los verguers
devant ab massas altas, acompañats dels noble y
magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials de la present casa y dels del General y Bolla, en la casa del General de la present ciutat, a
effecte de donar pocessió dels drets de General
y Bolla de dita present ciutat y sa col·lecta a
Joan Maseras, corredor de orella, de la present
ciutat, com a arrendatari que és de dits drets per
lo present y corrent trienni de MDCCIIII, que comensà al primer de juilol pròxim passat y finirà
als XXX de juny de MDCCVII. Y en primer lloch
per los officials destinats per lo General per la
administració de dit dret de General se ha entregat a dit Maseras lo següent:
Per lo dret de General: primo, una anclusa ab
un piló de fusta y un martell; ítem, una famella;
ítem, un encuny dit de cap-de-moro; ítem, altre
encuny per telas; ítem, altre encuny de cap-demoro per picar mitjas; ítem, altres dos encunys y
una estanallas per picar los ploms.
Segonament, per los officials destinats per lo
General per la administració de dit dret de bolla, se han entregat a dit Maseras lo següent:
per la bolla de Barcelona: primo, una anclusa
per picar lo // 22r // manifest; ítem, altre anclusa per picar los rams; ítem, altre anclusa per picar ploms de guarda; ítem, un martell de ferro
ab mànech de fusta; ítem, un encuny anomenat pich de manifest; ítem, altre encuny anomenat pich de rams; ítem, altre encuny anomenat pich de guarda, ab dos famellas, la una per
picar rams y la altre per picar manifest; ítem, altre encuny dit de guarda per picar a las botigas,
ab famella, un pich y un martell; ítem, altre encuny ab son pich y famella per los texidors de
llana, ab son martell; ítem, dos tanallas per posar sera y altre tanalla per arrencar los ploms;
ítem, duas llumaneras de coura posadas de-
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munt del taulell per bollar; ítem, altre encuny
ab son pich y famella per als velluters; ítem, altre encuny de paga mascle y famella; ítem, altre
encuny de manifest; ítem, un encuny sense famella; ítem, un piló de fusta ab lo encuny de la
famella per manifest; ítem, un piló de fusta ab
duas famellas de manifest y guarda; ítem, un
encuny de manifest; ítem, altre encuny per
guarda; ítem, dos encunys mascle y famella per
plom de paga; ítem, un encuny, la famella sola;
ítem, duas tanallas per posar sera y altre per
arrencar ploms.
Totas las quals cosas axís com està dit tre//22v // tas de mà y poder dels sobredits officials
del General y Bolla, per lo noble don Ramon de
Codina y Ferreras, advocat fiscal del General, y
per ell foren entregadas a dit Joan Maseras,
arrendatari sobredit, en señal de pocessió. Lo
qual Joan Maseras ha acceptat aquellas y promés a la fi de dit son arrendament restituhir-les
totas y sengles, obligant-se, per ço, sa persona y
béns com a deutes fiscals y reals, llargament y ab
jurament, prestant-ne sagrament y homenatge,
en mà y poder de Llorens March, subrogat en
altre dels verguers del il·lustríssims y fidelíssim
concistori de sas senyorias il·lustríssimas, essent
presents per testimonis Joseph Pelegrí y Jacintho Morató, verguers de dit concistori.
Diumenge, a VII de setembre MDCCIIII. En
aquest dia Domingo Gusman, porter real, ha
fet relació a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, de com era estat en lo lloch
de Segura, distant quatra horas de Tàrrega, y se
era conferit lo dia quatre del corrent, entre las
sis y set horas de la tarda, en la casa de la pròpria
habitació del doctor misser Francisco Anton
Copons, y que havia posat en sas pròprias mans
la carta que li escriuria lo il·lustríssim y fidelíssim concistori prevenint-lo que·s trobàs
ena// 23r // la present ciutat lo die X del mateix.
Y que li havia dit vindria ha jurar en lo dia que
disposa lo capítol de cort en la present ciutat per
lo càrrech de altre dels visitadors de la visita real.
Dimars, a VIIII de setembre MDCCIIII. En aquest
die han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi,
secretari y escrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari un despaig de sa excel·lència lo senyor virrey, en forma de Real
Cancelleria despedit, que conté la nominació
feta per sa excel·lència de las quatre personas
que han de acistir per part de sa magestat, que
Déu guarde, per jutges de la visita real. Lo qual
despaig és assí cusit y signat de número VII.

a. a continuació un despatx transcrit l’Apèndix 1, pàg.
1818.
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Dimecres, a X de setembre MDCCIIII. En aquest
dia Miquel Obach, porter real, ha fet relació a
mi, secretari y escrivà major del General, de
com era estat en la ciutat de Tortosa y se havia
conferit en la casa de la pròpria habitació del
doctor Francisco Dehona, canonge de aquella
santa iglésia. Y que havia posat en sas mans prò// 23v // (prias) la carta que li scrivia lo il·lustríssim y fidelíssim concistori prevenint-lo que·s
trobàs en la present ciutat lo die X del mateix. Y
que li havia dit vindria ha jurar en lo die que disposa lo capítol de cort en la present ciutat per lo
càrrech de alter dels visitadors de la visita real.
En aquest mateix die lo doctor Pere Màrtir
Cerdà, ohidor real que era lo trienni proppassat,
inseguint los capítols 29 y 31 del testament dels
tunch senyors diputats y ohidors de comptes, ha
entregat al il·lustríssim y fidelíssim concistori
totas las balas de constitucions, si y conforme
expressan dits capítols ab los quatre-cents noranta-sinch thomos, que·s troban enquadernats
en lo arxiu. Y dits senyors concistorials se’ls han
encarregats, conformant las balas ab los números, que expressa lo paper o memorial que està
cusit en lo dit testament, en las quals balas se
diu ser-i lo número de las constitucions que en
dit memorial se expressa.
En aquest mateix die, a las deu horas de la matinada, són vinguts en la present casa de la Deputació, los senyors visitadors dels officials reals, és
a saber, tant los quatre anomenats per lo
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco
y Tobar, llochtinent general de sa magestat, que
Déu lo guarde, en lo present Principat, que són
lo doctor Joseph Ciurana y Ribot, cabiscol y canonge de Gerona, don Francisco de Junyent y
Vergós, Anton de Manegat y Riu y lo doctor
misser Francisco Borràs y Vi- //24r // nyals, com
y també los tres extrets lo die dos del mes de
agost pròxim passat de las bolsas de deputats y
ohidors eclesiàstich, militar y real, que són los
senyors doctor Francisco Dehona, canonge de
Tortosa, don Joseph de Terré y Granollachs y lo
doctor misser Francisco Anton Copons, per lo
fi y effecte llargament expressat en la constitució
o capítol LXXXI, fet en la última Cort General
de MDCCII y si y conforme en ell se conté. Y essent arribats y estant junts en lo aposento a hont
fan sa residència los noble y magnífichs assessors
y advocat fiscal del General, dit lo Concistori
Vell, y en dit aposento, han proposat a mi,a
don Ramon de Codina y Ferreras, advocat fiscal
de dit General, dos reparos, antes de prestar son
jurament, és a saber: en mà y poder de qui devian prestar-lo, per quant com esta visita se su-

a. sic a l’original.

brogava en lloch de la visita real disposada ab lo
capítol V, Corts MDLXXXXIX, apareixia se havia
de obsevar ara com llavors, a més que en lo
il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions se havia
observat que lo president havia jurat en mà de
sa excel·lència y los demés ministres en mà de
dit president sobre aver-n’í part del Principat o
bé si ab la Generalitat, de paraulas que·s troban
en lo dit capítol LXXXI, bastavan estas per a declarar que devían prestar-lo en mà del il·lustríssim y fidelíssim concistori. Y dat cas, que est
punt quedàs allenat, dificultavan en mà de qui
devian prestar sagrament y homenatge, per
quant, essent officials reals, era inexcusable
prestar-lo. Y que axís posàs dits dos reparos en
la notícia del il·lustríssim y fidelíssim // 24v //
concistori, com en effecte entre las onse y dotse
horas de la matinada per mi, dit advocat fiscal,
són estats noticiats los senyors deputats y ohidors de comptes en presència del noble fra don
Joseph Despalau, paborde del Panadès del imperial monestir de Sant Cugat del Vallès y altre
dels assessors ordinaris del General de Catalunya. Al què, per sas senyorias il·lustríssimas als
dos és estat consultat donassen son sentir acerca
la subjecta matèria. Y avent-se’ls demanat consulents, són estats concedits aquells que són de
vèurer ab deliberació lo dia present feta. Y molt
serca de las dotse horas, sas senyorias il·lustríssimas, per medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, han enviat a dir a dits senyors visitadors que per lo major acert en allenar dits reparos, los dits assessors y advocat fiscal havían demanat consulents, tots los quals se juntarían a
hora molt temprana a la tarda. Y que axís estimarian fossen servits a las sis horas de aquella
tornar a la present casa dits senyors visitadors,
com en effecta han dit a dit síndich que tornarían ab molt gust a dita hora, conforme ne ha fet
relació dit síndich tornat que és estat en cocistori. Y han ordenat a mi, secretari y escrivà major
del General, continuàs tot lo dalt referit en dietari.
25r

En aquest mateix dia los dits assessors, advocat
fiscal y sis consulents aplicats per lo dit negoci,
conforme la deliberació lo die present per sas
senyorias il·lustríssimas feta, a las tres horas de la
tarda, se han juntat en la present casa, y per sos
dependents y emergents, y han estat junts fins a
las dotse horas de la nit.
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
se han ajuntat sas senyorias il·lustríssimas y han
estat junts fins a las dotse horas de la nit tocadas.
En aquest mateix dia, a las sis horas tocadas de
la tarda, han vingut en la present casa de la De525

putació tots los set dits senyors visitadors de la
visita real que refereix lo dit capítol LXXXI.
En aquest mateix dia, entre set y vuyt horas de
la nit, dits assessors, advocat fiscal y consulents
han fet relació a sas senyorias il·lustríssimas en
concistori de com havian premeditat y discorregut los dos reparos que dits senyors visitadors
proposats avuy a la matinada y que havia fet relació en scrits, ab la qual veurian sas senyorias
il·lustríssimas com eran de sentir, que devían
prestar son jurament en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas. No, emperò, prestar sagraments y omenatge, com era de vèurer del
borrador de dit vot que se havia de copiar.
En aquest mateix dia, cerca las vuit horas de la
nit, lo dit síndich de dit General, ha // 25v // fet
relació a sas senyorias il·lustríssimas de com havent, de orde de sas senyorias il·lustríssimas, donat un recado de paraula als dits set senyors visitadors, trobats dins de la sala de Sant Jordi de la
present casa, concistint de com sas senyorias
il·lustríssimas los participavan de que havent
consultat los dits dos reparos e o duptes, per ells
proposats lo dia present al matí, ab los nobles
assessors y advocat fiscal y sis consulents aplicats, sobre la subjecta matèria, tots vuyt unànimes y conformes eran de sentir que devian jurar
en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas, si
y conforme disposava lo dit capítol LXXXI, advertint que no devian prestar lo sagrament y
omenatge, conforme més llargament ho veurían ab dit vot, que, per estar-se copiant, de present no se’ls entregava. Al què fonch respost per
los quatre senyors visitadors anomenats per sa
excel·lència y los tres extrets que estavan
promptes per prestar son jurament en mà de sas
senyorias il·lustríssimas.
En aquest mateix dia, entre vuit y nou horas de
la nit, sas senyorias il·lustríssimas han consultat
ab dits assessors, advocat fiscal y sis consulents
predits lo que devian y podian obrar en cas que
los dits quatre senyors visitadors no elegits per
sa excel·lència no volguessen jurar. Y després de
premeditat lo negoci de paraula, han aconsellat
se requestassen, conforme la minuta havian format. Y que // 26r // després, per medi de recado
per dit síndich y en scrits, fos participat al excel·lentíssim senyor llochtinent general, tot lo
que havían obrat sas senyorias il·lustríssimas
acerca la subjecta matèria fins a aquella ocasió.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a las nou horas de la nit a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari lo sobradit vot, lo
qual és assí cusit y signat de número VIIII, y del
thenor següent. Segueix-se dit vot:

[ 1704 ]

[ 1704 ]

«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de comtes del General de Catalunya acerca la dificultat
proposada per los senyors visitadors que han de
jurar per lo exercici de la visita dels officials reals
que no purgan taula, novament disposada en lo
capítol LXXXI de las últimas Corts Generals celebradas en la present ciutat en los anys 1701 y
1702, és a saber, en mà y poder de qui han de
prestar lo jurament y en son cas y lloch lo sagrament y homenatge. Ço és, si en mà de dit excel·lentíssim senyor llochtinent o de persona de
sa excel·lència, nomenadora ab especial poder,
o si en mà de dits senyors deputats y ohidors,
fundant la rahó de duptar en dir que lo tribunal
de dita nova visita fóra subrogat en lloch de la
altra visita dis- // 26v // posada y ordenada en lo
capítol 5, Corts 1599, en lo qual expressament
fonch ordenat que lo visitador real agués de jurar en poder de dit excel·lentíssim senyor llochtinent y en absència sua del portant veus del general governador o del qui presidiria en la
present ciutat, y oyr sentència de execució que
bé y degudament se hauria en dit offici. De què,
se hauria originat lo dit dubte si dits senyors visitadors deurian prestar dit jurament en la mateixa forma y en mà y poder de las personas anomenadas en dit capítol 5, o bé si los dits senyors
visitadors deuhen prestar dit jurament en mà y
poder de dits senyors deputats y si deuhen prestar dit sagrament y omenatge y en poder de qui.
Vista la deliberació feta en lo die present; vistos
los capítols de cort 5, Corts 1599, capítol 1 del
nou redrés del General de las mateixas corts, capítol 36 y 81 de las ditas últimas corts; vistos diferents actes de juraments prestats per los visitadors dels officials del General en diversos
triennis, extrets segons la forma disposada en
dit capítol 1 de dit redrés de ditas Corts de
1599; vist lo real decret despatxat en Luzara, als
26 de agost 1702 acerca del jurament dels jutges de contrafaccions; vist, finalment, tot lo que
se havia de vèurer.
27r

Attès que de dit capítol 81 de ditas últimas corts
resulta y consta que·l tribunal de la visita dels
officials reals és estat erigit y creat en nova forma, del tot diferent y variada de la disposada y
ordenada en dit capítol 5, Corts 1599. Axí que
per dita nova disposició saltem en tot allò que se
encontra ab lo disposat y ordenat en dit capítol
5, ve aquest a ésser derogat y abrogat, de tal
manera que sols deu seguir-se y observar-se lo
disposat en dit capítol 82 sens poder-se atèndrer en res al disposat en dit capítol 5 en tot lo
a. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 25v-26r
del trienni 1704-1707.
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què encontra ell consta que en dit capítol 81 literalment se troba previngut que las personas
elegidas y extretas per dita visita degan trobar-se
lo die present, que contam X de setembre, en la
present casa, a hont oïen sentència de excomunicació y presten lo jurament en la forma que
acostuman los visitadors dels deputats y officials
del General de Catalunya. Consta dels actes sobre referits de diferents juraments dels dits visitadors del General que aquestos, inseguint y en
execució del dit capítol 1 de dit redrés, Corts
1599, han prestat sempre fins vuy en la present
casa son jurament de bene et legaliter se habere
en mà y poder de dits senyors deputats en lo die
previngut y asseñalat en dit capítol de cort. Axí
que, havent ordenat y disposat la nova cort en
dit capítol 81 que // 27v // ditas perçonas elegides y extretas degan trobar-se en la present casa
dit die X de setembre y prestar dit jurament en la
forma acostumada los dits visitadors del General, se veu ésser ocular y petent la dita disposició
de haver de prestar las ditas perçonas lo sobredit
jurament en mà y poder dels senyors deputats,
axí y en la mateixa forma que·l prestan los visitadors del General consta de la mateixa manera.
Que si bé en dit capítol 1 de dit redrés se troba
previngut lo haver de prestar dits visistadors lo
jurament y ohir centència de excomunicació,
emperò no·s troba disposat degan dits visitadors del General prestar sagrament y omenatge
algú ni altrament se troba observat prestar-se,
sens que obste lo succehit y practicat en la execució del disposat y ordenat en lo capítol 36 de
las mateixas últimas cort per la erecció del nou
Tribunal de Contrafaccions, en que lo noble regent la Real Cancellaria, en força del dit real decret de sa magestat, que Déu guarde, datat en
Luzara als 26 de agost 1702, fonch servit ordenar que lo noble regent la Real Cansellaria
prestàs lo sòlit jurament en mà y poder de dit
excel·lentíssim senyor llochtinent, y los il·lustríssims conjudices de dit tribunal en mà // 28r //
y poder de dit noble regent. De a hont se volgués inferir que saltem a paritate rationis dits
senyors visitadors deurian també prestar dit son
jurament en mà y poder de dit excel·lentíssim
senyor llochtinent.
Perquè se respon que en lo dit capítol 36, si bé
se troba expressament ordenat que los jutges
que havían de compòndrer lo Tribunal de Contrafaccions aguessen de ohir sentèntia de excomunicació y prestar son jurament de bene et legaliter se habere, emperò en aquell no·s trobe
previngut, en mà y poder de qui se devia prestar
dit jurament, ans bé se regoneix fou omissa esta
circumstància en dita disposició, quant en nostra cas se torba expressa y literal expressada, axí
que no·s pot arguir del un al altre cas.

Per tot lo què, los noble y magnífichs assessors
y advocat fiscal y consulents infrascrits són de
vot y parer que deuhen los dits senyors visitadors dels officials reals prestar son jurament de
bene et legaliter se habendo en mà y poder de
dits il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats
y ohidors, y ohir sentència de excomunicació
en los mateixos modo y forma que·l prestan
y han acostumat prestar los visitadors de la visita del General, sens haver de prestar sagrament
y omenatge. Y axí ho senten salvo semper, etcetera. Barcelona, y setembre 10 de 1704. Despalau, assessor. Don Raymundus de Codina et
Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus. // 28v // Doctor Francisco Toda y Gil, consulens. Doctor Joseph Costa, consulens. Doctor Frotunat de Parrella, consulens. Doctor Jacintus
Dou, consulens. Doctor Joseph Minguella, consulens».
En aquest mateix die, a las nou horas de la nit
tocadas, dit síndich ha fet relació de com, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas, havia posat
en mà de dits set senyors visitadors còpia del sobredit vot. Y que en quant al què ab lo antecedent recado los dits quatre eran estats servits
dir-li si aquell se havia participat a sa excel·lència, se responia que no, per quant lo concistori
no havent-se-li offert dits reparos, no·s persuadia fos de sa obligació haver-lo de noticiar. Y
tots set, en vista de dit recado, han respost a dit
síndich incinuàs al concistori los fes agasajo de
participar a sa excel·lència dit vot.

il·lustríssimas, per dit síndich és estat entregat a
sa excel·lència un recado en scrits, donant-li notícia de tot lo succehit acerca dit fet fins la present ocasió, lo qual recado, de orde de sas senyorias il·lustríssimas, és assí cussit y signat de
número XI. Al què sa excel·lència és estat servit
repòndrer que dit paper lo remetria al molt reverent canciller per a què ho participàs a las salas.
En aquest mateix dia sas senyorias il·lustríssimas, a dita hora, han passat ha consultar ab los
dits assessors, advocat fiscal y consulents lo que
podian y devian fer acerca la subjecta matèria,
és a saber, si admetrian lo jurament a dits tres
senyors visitadors de la visita real extrets, o altrament lo que deuhen fer. Y de paraula, lo
han aconsellat quer per lo present los ocorra
alguna dificultat en què ajen, pugan y degan
jurar dits tres senyors visitadors extrets, emperò, que al tocar las dotse horas de la nit, per
lo magnífich procurador fiscal del General, sia
feta una declaració en poder del dit secretari y
escrivà major acerca dit negoci, com en effecte
se ha fet:

En aquest mateix dia, a un quart tocat de las
deu horas de la nit, dit síndich, de orde de sas
senyorias il·lustríssimas, se ha conferit ab dits set
senyors visitadors, participant-los de com lo
concistori continuava en entèndrer no devia
participar a sa excel·lència dit vot, per quant dist
dos reparos no se eran sucitats per sas senyorias
il·lustríssimas, antes bé per ser hora tant tarda. Y
al acabar-se lo die X, estimarian saber si gustavan
de jurar luego o no. Al què fonch respost per los
quatre anomenats per sa excel·lència que no
prestarian lo jurament que primerament no lo·y
aguessen participat. Y los tres extrets, unànimes
y conformes, han dit que estavan promptes per
jurara // 29r // en mà de sas senyorias il·lustríssimas ha pasast a fer-los presentar en poder de mi,
secretari y escrivà major del General, la requisició que és assí cusida y signada de número X,
havent precehit los deguts cumpliments antes
de passar a la dita presentació.

«Dimecres, a 10 de setembre 1704. Barcelona.
Constituhit personalment lo il·lustríssim y fidelíssim concistori y lo magníficha Francisco
Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona y
procurador fiscal del General de Cathalunya, al
tocar las 12 horas de la nit, del secretari y escrivà major de dit General // 29v // y en presència de Joseph Pelegrí y Jacinto Morató, verguers de dit concistori, a estas cosas cridats per
testimonis, requireix a mi, dit secretari y escrivà
major, lleve acte que si lo die present lo dit
il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors
deputats y ohidors ha deixat de pèndrer lo jurament als senyors visitadors de la visita dels officials reals segons lo capítol 81 de las últimas
corts, és estat y és sols la causa perquè los senyors quatre visitadors, anomenats per lo excel·lentíssim senyor llochtinent general, han recusat y recusan lo die present, fins ara que són
las dotse horas de la nit, prestar dit jurament y
ohir sentència de excomunicació. Y perquè en
tot temps conste que no és estat per culpa ni
omició de dit il·lustríssim y fidelíssim concistori, requireix lleve acte de la dita present declaració y que aquella sia intimada per altre dels verguers de la present casa als dits senyors quatre
visitadors. Y que los ne sie donada còpia, sempre que vullan».

En aquest mateix dia, als dos quarts tocats de las
onse horas de la nit, de orde de sas senyorias

Per Joseph Pelegrí, altre dels verguers, la dita
declaració és estada intimada als dits quatre se-

a. a continuació una requisició i un recado transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1818-1821.

a. magnífich Francisco ... y interliniat al marge esquerre.
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[ 1704 ]

del General, ha fet relació de haver entregat tres
consemblants tomos de Constitucions als senyors canceller, regent y excel·lentíssims concellers de la present excel·lentíssima ciutat.a

nyors visitadors, anomenats per sa excel·lència,
als onse de setembre 1704, dexadas las intimas
en sas casas antes de la tarda, segons relació feta
per dit Pelegrí a mi, secretari y escrivà major.
En aquest dia, y poch després de tocadas las
dotse horas de la nit, los dits tres // 30r // senyors visitadors de la visita real extrets, constituhits personalment en la Escrivania Major de la
present casa, han requirit a mi, secretari y escrivà major de dit General, llevàs acte, com ho
he fet, de que estavan promptes per a prestar
son jurament, si y conforme se troba haconsellat per dits assessors, advocat fiscal y consulents, essent presents per testimonis lo doctor
Francisco Gelabert y Francisco Torrent, alfèrez
reformat de infantaria española.

31r

Divendres, a XII de setembre MDCCIIII. En
aquest die, lo magnífich Joseph Nuri de Lana y
de Cançer, donsell, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustríssimas,
és baixat en la casa del General, per estar sas senyorias il·lustríssimas ocupats per negocis de la
Generalitat, a effecte de fer continuar lo subast
del arrendament del dret de monedas. Y Joseph
Iglésias, corredor de coll, jurat y ministre del
General, ha fet relació de com en dit arrendament s’i havia trobat dita de cent lliuras per
quiscun any.
En aquest mateix dia Llorens March, subrogat
en verguer del il·lustríssim y fidelíssim// 30v //
concistori, ha fet relació de haver entregat, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas, sis tomos de
Constitucions als senyors del Real Consell doctors Domingo Aguirre, don Joseph Claver, Joseph Moret, Francisco Ameller, Melchior Prous
y thesorer, ço és, un a cada un de eixos senyors.
En aquest mateix dia Joseph Pelegrí, verguer
de sas senyorias il·lustríssimas, ha fet també relació de haver aportat, de orde de sas senyorias
il·lustríssimas, semblants thomos de Constitucions als nobles doctors de la Real Audiència
don Bonaventura de Tristany, don Geroni de
Magarola, don Pedro Amigant y don Christòfol
Potau.
En aquest mateix die Jacintho Morató, subrogat en verguer de sas senyorias il·lustríssimas, ha
fet relació de haver entregat consemblants thomos de Constitucions als noble y magnífichs
doctors de la Real Audiència don Joseph de
Pastor, don Francisco Vertamon, don Miquel
Colomer, don Narcís Anglasell, Anton Vilaplana.
En aquest mateix die lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
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Dissapta, a XIII de setembre MDCCIIII. En aquest
mateix dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís y incertàs en lo present dietari una real carta y un bitllet del excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velasco, dins lo qual és vinguda
dita real carta, que tot és assí cusit y signats de
números XII y XIII.
En aquest mateix dia, han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
un recado en escrits que lo il·lustríssim concistori, per medi del síndich del General, ha enviat
a sa excel·lència en resposta de un paper que sa
excel·lència envià al il·lustríssim concistori de
data de XXV del passat. Lo qual recado és assí cusit y signat de número XIIII y del thenor següent. Segueix-se dita representació:
«Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya, ab
lo degut obsequi de sa major atenció, responent
al contengut en un paper ab què vostra
excel·lència és estat servit afavorir-los de data de
25 de agost passat, diuhen a vostra excel·lència
que lo principal cuydado y mira en què invigilan
és procurar servir al rey, nostre senyor, que Déu
guarde, en tot allò que donen y permetan arbitre las generals constitucions, capítols y actes de
cort. Lo què·ls impedeix condecendir ab què lo
rey, nostre senyor, ab son real des- // 31v // paig
de 31 de juliol del corrent any, los incinua en
orde al propri ús del vestuari enter ab totas las
armas y equipatges de cavallaria per lo regiment
de 400 hòmens, que governa lo marquès de Pozoblanco, y al per vostre excel·lència ab dit paper expressat, per quant los deputats tenen
entès que las ditas cosas se han fet y fabricat a
Marsella y per compte de acentista, qui no està
exempt de pagar los drets del General, hans bé
sempre los han pagat sens que los deputats tingan arbitre de poder concedir a acentistas lo
propri ús, majorment en lo cas de tenir arrendats los drets, com de present se troban arrendats, com axí diferents vegadas se ha representat
a sa magestat y a sos excel·lentíssims senyors
llochtinents generals y, en particular, al
excel·lentíssim senyor comta de Palma als 13 de
agost y 12 de octubre 1703.
a. a continuació un bitllet i real carta transcrits a l’Apèndix
2, pàg. 1821.
b. l’original d’aquesta representació està intercalat entre els
folis 30v-31r del trienni 1704-1707.

A més de què encara que se trobassen en lo cas
de poder franquejar propri ús, se nececitaria de
donar-se memorial en lo qual estigués continuat ab tota individuació totas las cosas per las
quals se insta sa correció, per llevar tota suspita
de inmiscuhir-se ab ditas cosas algunas mercaderias, podent assigurar a vostra excel·lència
que són moltíssims los exemplars dels quals apar
ésser estat concedit propri ús per la Diputació a
las reals magestats del rey y reyna, nostra senyora, en los quals consta ab especificació de las
cosas que·s demanà y concedí lo propri ús. Y en
dita conformitat se practicà als 26 de octubre
1701, 1 fabrer 1702, 13 maig (170)2 y 7 de juliol 1703 y, últimament, als 24 de abril 1704. Y
en tèrmens de equipatges de las guardas de sa
magestat, // 32r // fa molt al cas lo propri ús
que·s concedí als 21 de mars 1703, a hont ab
tota individuació consta del número de cosas
per què se concedí y axí se posà també en la
concideració del dit senyor comta de Palma ab
paper de recado als 27 de setembre 1703, de
què se nececitava de individuació per un propri
ús se instava per certa dependència per lo servey
de la reyna, nostra senyora. Per tot lo què, esperan los deputats y oÿdors se donarà vostra excel·lència per servit dels justos motius que·ls
acisteixan per no poder arbitrar lo donar dit
propri ús, dignant-se honrar-los en passar-o a la
real notícia de sa magestat, que ho rebran a
mercè».
Dilluns, a XV de setembre MDCCIIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas senyorias il·lustríssimas, Isidro Bosch, notari causídich, procurador anomenat per Joan
Maseras, corredor de orella, arrendatari dels
drets del General, bollas de Barcelona, bollas
foranas y de safrans en lo present y corrent
trienni de MDCCIIII, ha prestat jurament a Nostre Senyor Déu y a sos sants quatre Evangelis,
per ell dit Isidro Bosch corporalment tocats, en
mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas de haver-se bé y llealment en lo exercici de procurador de dit arrendatari y tenir y servar las ordinacions y disposicions de dit il·lustríssim
concistori, subjectant-se al judici // 32v // de la
visita del General, obligant-se per dit effecte sa
persona y béns com a deutes fiscals y reals, prestant-ne sagrament y omenatge en mà y poder
de Joseph Pelegrí, verguer de sas senyorias
il·lustríssimas, essent presents per testimonis
Llorens March y Jacintho Morató, subrogats en
verguers del il·lustríssim y fidelíssim concistori.
En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Cançer, racional del General y present casa, de orde de sas senyorias il·lustríssimas,
és baixat en la casa del General, per estar sas senyorias il·lustríssimas ocupats ab negocis de la
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Generalitat, a effecte de fer continuar lo subast
del arrendament del dret de monedas. Y lo verguer ha fet relació de no haver-s’i trobat major
dita de las cent lliuras que·y havia.
En aquest mateix die, a las quatra horas de la
tarda, de orde de sas senyorias il·lustríssimas, se
han ajuntat en la present casa los nobles fra don
Joseph Despalau, altre dels assessors ordinaris
del General, lo altre absent per trobar-se indispost, don Ramon de Codina y Ferreras, advocat
fiscal de dit General, y los magnífichs doctors
missers Balthesar Prous, Joseph Costa, Minguella, Toda y Parrella, consulents aplicats, ab deliberació del dia X, absent lo doctor misser Jacinto Dou qui també se ha conformat ab lo
infrascrit sentir. Essent estat proposat de com
des de dit dia X fins lo estat present no sabian
cosa sas senyorias il·lustríssimas del fet del jurament dels quatre senyors visitadors de la visita
reals elegits per sa excel·lència, segons lo disposat ab lo capítol 81, fet en la última Cort General de 1701 y 1702, con-a // 33r // sultavan sas
senyorias il·lustríssimas lo que podian y devian
fer en observansa de dit capítol de cort. Y tots
set, unànimes y conformes, de paraula han
aconsellat a sas senyorias il·lustríssimas de que
fossen servits, per medi de embaxada de paraula
reportadora per dos senyors concistorials, suplicar a sa excel·lència lo virrey que en observansa
de la dita constitució o capítol LXXXI fos servit
ordenar de paraula als quatre visitadors de la visita real, anomenats per sa excel·lència, presten
son jurament en mà y poder de sas senyorias
il·lustríssimas, si y conforme en dita constitució
se conté.
Dimars, a XVI de setembre MDCCIIII. En aquest
dia, entre las nou y deu horas de la matinada,
Joan Minguella, candeler de sera, de la present
ciutat, procurador junt ab altres y a soles de Antoni Oriol, blanquer, de la present ciutat, obtenint lo offici de altre de las guardas ordinàrias de
la Bolla, consta de la procura ab acte rebut en poder de Joseph Güell, notari públich de Barcelona, als XXI de octubre, còpia autèntica de la qual
és assí cusida y signada de número XV. En dit
nom, constituhit personalment en presència del
il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas, per trobar-se en aquella ocasió junt, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas y a favor y en cap de Joan
Minguell, clergue, absent, lo dit offici de altre de
las guardas ordinàrias de la Bolla, per ser dit offici altre dels antichs vendibles y que·s poden alienar, su-//33v // plicant a sas senyorias il·lustríssimas ésser-li admesa dita renunciació en dita
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1821.
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van a sa excel·lència de que en observança de la
constitució o capítol LXXXI, fet en la última
Cort General de MDCCII, ordenàs de paraula
// 35r // als quatre visitadors de la visita real, per
sa excel·lència anomenats, prestassen son jurament en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas, si y conforme en dita constitució y capítol
de cort se conté. Al què és estat respost per sa
excel·lència de que tots los set visitadors devian
prestar-lo en mà y poder seu o de la persona per
ell eligidora, conforme ne han fet relació tornats
que són estats en concistori dits senyors ohidors
eclesiàstich y militar.

forma. E sas senyorias il·lustríssimas han admesa
aquella, si et in quantum per capítols y actes de
cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Llorens March y Jacintho Morató, subrogats en verguers de sas senyorias il·lustríssimas.
E, inmediadament, feta la sobradita diligència
que devian ser las deu horas de la matinada, jo lo
doctor Vicens Carreras, prevere, secretari y
scrivà major del General y present casa, me so
conferit en la casa de la pròpria habitació del dit
Antoni Oriol, blanquer, scituada en la present
ciutat prop la claveguera de Sant Pere, qui va al
carrer d’en Fonollà, y en un aposento de dita casa
he trobat en lo llit al dit Antoni Oriol, lo qual per
la gràcia de Déu he vist gozar de vitals esperits y
he parlat ab ell, y lo he ohit parlar, essent-i presents per testimonis Joseph Santmartí, jove, pintor, y Joseph Rodrigues, mestre de cases.

Dissapte, a XX de setembre MDCCIIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi,
secretari y escrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari una real carta del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, la qual és assí
cusida y signada de número XVI, y del thenor
següent:

En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General, ha fet relació de ésser anat de orde
de sas senyorias il·lustríssimas a sa excel·lència
per a demanar-li hora per una embaxada de dos
concistorials. Y que sa excel·lència li ha respost
que en manera alguna podia ser lo die de vuy
per estar ocupat en visitar uns cavallers foresters, ni tampoch podia donar hora per lo endamà per estar ocupat a ocasió de la estafatilla
que havia de arribar de Itàlia.
34v

Divendres, a XIX de setembre MDCCIIII. En
aquest dia lo magnífich Joseph Nuri de Lana y
de Cancer, racional del General y present casa,
de orde de sas senyorias il·lustríssimas, és baixat
en la casa del General, per estar sas senyorias
il·lustríssimas ocupats ab negocis de la Generalitat, a effecte de fer continuar lo subast del
arrendament del dret de monedas. Y lo verguer
ha fet relació de no haver-s’i trobat major dita
de las cent lliuras que hi havia antes.

«Ela rey. Illustres y fidelíssimos diputados. Por
vuestra carta de 26 de agosto pròximo passado he
entendido los que havéys sido extractos en diputados y ohidores de qüentas del General de esse Principado para el trienio que empeçó en 1 de dicho
mes, haviendo tenido particular complacencia de
haverlo savido, fiando con razón de vuestra atención y zelo que cumpliréys con vuestras obligaciones
en lo que se ofreciere de mi servicio y también en
mirar por el bién común de essa provincia. Data
en Madrid, 13 de setiembre 1704. Yo el rey. Marchio del Palacio, secretarius. Vidit marchio de Serdañola. Vidit marchio de Villatorcas. Vidit marchio de Tamarit. Vidit don Thomas de Pomar».
35v

En aquest mateix dia, lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General, ha fet relació de com havent-se tornat ha conferir ab sa excel·lència lo senyor virrey
per a què se servís donar-li hora per a la referida
embaxada lo dia de ahir, li ha respost que a las
sinch horas de la tarda podian los dos senyors
concistorials anar-i.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, los il·lustríssims y fidelíssim senyors ohidors
eclesiàstich y militar, de part de sas senyorias
il·lustríssimas, ab un cotxe de dos mulas sens
verguers, y anant lo síndich a la portalera, havent obtinguda hora per medi de dit síndich,
han aportat a sa excel·lència lo senyor virrey una
embaxada de paraula, concistint en què suplica530

Dilluns, a XXII de setembre MDCCIIII. En aquest
dia lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Cançer, racional del General y present casa, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas, és baixat en
la casa del General, per estar sas senyorias il·lustríssimas ocupats ab negocis de la Generalitat, a
effecte de fer continuar lo subast del arrendament del dret de monedas. Y lo verguer ha fet
relació de no haver-s’i trobat major dita de las
cent lliuras que·y havia antes.
Dimars, a XXIII de setembre MDCCIIII. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepta, se és
ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori per
afers y negocis graves de la Generalitat.
Dimecres, a XXIIII de setembre MDCCIIII.
«Die XXIIII septembris MDCCIIII, Barcinone.
Illustrissimos dominos don Bonaventura de Trisa. l’original d’aquesta carta està intercalat entre els folis 34v35r del trienni 1704-1707.

tany Boffill et Benach, eques ordinis et militiae
Beatae Mariae de Montesa et Sancti // 36r // Georgi de Alfama, utriusque juris et Regiae Audienciae presentis Cathaloniae principatus doctor, alter ex antiquioribus doctoribus dictae
Regiae Audienciae et eo nomine, unus ex judicibus contrafactionum in capitulum 36 Curiarum
Generalium per sacram, cesaream et regiam magestatem, domini nostris regis, quem Deus incolumem servet, in presenti civitate Barcinone, in
anno 1702, celebratum, electos et nominatos propter infirmitatem et absenciam nobilium Hieronimi de Magarola et Petri de Amigant, antiquiorum dictae Regiae Audienciae, jurat ad
Dominum Deum et ejus sancta quator Evangelia in manu et posse nobilis Michaellis de Caldero, regentis Regiam Cancellariam, manibus suis
supra crucem pectoris positis, bene et legaliter se
habendo, secundum disposita in nova constitutione de observantia, etcetera, ad eam concernentia.
De quibus, etcetera. Actum, etcetera. Testes sunt
Antonius Baga, regius virgarius, et Raymundus
Sapera, bibliopola, Barcinone cives».

excel·lència lo dia de ahir acerca lo jurament
dels visitadors de la visita dels officials reals y lo
que sobre ella havia respost sa excel·lència en
esta conformitat podia servir-se dit doctor
Aguirre // 37r // donar-li hora, per a què lo noble advocat fiscal de la present cas junt ab lo
doctor misser Balthesar Prous poguessen anar a
besar sa mà per a practicar la subjecta matèria.
Al què li respongué dit doctor Aguirre que ab
molt gust donaria hora, però que antes li era
forçós participar-o a sa excel·lència, per a vèurer
lo que havia de obrar sobre est negoci. Y que
per a servir al concistori, luego se vestia per a
conferir-se ab sa excel·lència, y que a la nit podria tornar que li tornaria resposta.

En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General, ha fet relació de com essent anat,
de orde de sas senyorias il·lustríssimas, ha dir al
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general del present Principat, que lo il·lustríssim concistori tenia per
centit que la Reial Audiència hauria format algun paper ab expreció de las rahons per las
quals se pretén que los visitadors de la visita dels
officials reals, axí los anomenats per sa excel·lència com los que han sortejat en la casa de la Diputació, devian prestar lo jurament en mà de sa
excel·lència o de la persona anomenada per ell,
y tro- //36v // bant-se lo concistori discorrent lo
fahedor sobre est negoci, estimaria se li entregue còpia de dit paper per a poder premeditar
las rahons, y sobra ellas obrar ab major acert en
negoci de tanta imporància del major servey de
sa magestat, que Déu guarde, y benefici del present Principat. Li ha respost sa excel·lència que
en quant al paper fet per la Reial Audiència, en
manera alguna podia entregar-lo ni còpia de
aquell. Però si lo concistori volia enviar un de
sos advocats y conferir esta matèria ab lo doctor
Domingo Aguirre, doctor de la Reial Audiència, podrian los dos conferir y practicar esta dependència.

Divendres, a XXVI de setembre MDCCIIII. En
aquest dia sas senyorias il·lustríssimas, absents
los il·lustríssims y fidelíssim senyors deputats
militar y real, han devallat concistorialment,
acompañats del noble fra don Joseph Despalau,
assessor del General de Cathalunya, lo altre lo
noble advocat fiscal y procurador fiscal, absents
aquell per malaltia, los dos últims per haver
quedat en la Diputació de orde de sas senyorias
il·lustríssimas per negocis de la Generalitat, secretari y escrivà major y magnífich racional, ab
los verguers ab massas altas, ab cotxes y lo mestre de serimònias a la portalera esquerra descubert, a las casas del General y Bolla de la present
ciutat, a fi y effecte de fer continuar lo subast del
arrendament // 37v // del dret de monedas. Y
havent-se’ls fet relació per Joseph Iglésias, corredor de coll, jurat y ministre del General, de
que ab lo sobredit arrendament sols hi havia
dita de cent lliuras per quiscun anys dels tres del
present trienni de mil set-cents y quatre, que
comensa a hú de juliol pròxim passat y finirà a
trenta de juny mil set-cents y set, li han ordenat
sas senyorias il·lustríssimas publicàs que qui·s
posaria en dita de mil lliuras per quiscun any de
dits tres, per rahó del sobredit arrendament se li
donarian dos-centas lliuras de axaus per una vegada tantsolament.

Dijous, a XXV de setembre MDCCIIII. En aquest
dia lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà
honrat de Barcelona y síndich del General, ha
fet relació de com havent-se conferit, de orde
de sas senyorias il·lustríssimas, ab lo doctor Domingo Aguirre, doctor de la Reial Audiència,
participant-li lo recado havia aportat a sa

E lo dit Iglésias, constituhit en presència de sas
senyorias il·lustríssimas, ha fet relació de que
havent publicat la sobradita dita, és a saber, que
se offerían dos-centas lliuras de axaus per una
vegada tantsolament a qui se posaria a la sobra
referida dita de mil lliuras per quiscun dels dits
tres anys de dit arrendament, Joseph Espinós,
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Axí mateix, lo sobredit síndich ha fet relació de
com essent tornat ha conferir-se ab dit doctor
Aguirre per la resposta sobradita, fou servit dirli que ja havia parlat ab sa excel·lència, y que axí
lo endamà lo noble advocat fiscal y doctor
Prous se podrian conferir ab ell a las quatra de la
tarda per a dit negoci.
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passamaner, havia acceptat la sobra mencionada
dita de mil lliuras per quiscun any, ab ditas doscentas lliuras de axaus per una vegada tantsolament. Y que ell dit Joseph Iglésias immediadament y luego havia publicat la dita de ditas mil
lliuras per quiscun any donada per dit Joseph
Espinós. Y que luego després un dell companys
de dit Iglésias passà continuar // 38r // la publicació de la mateixa dita. Y que mentres estava
publicant aquella, lo dit Joseph Espinós se era
regonegut dient haver pres equivocació que no
era aqueix lo orde que tenia.
Y després Pere Ribera y Jaume Solà, corredors
de coll, jurats y ministres del General, y companys de dit Joseph Iglésias, constituhits devant
de sas senyorias il·lustríssimas, feren la relació
següent. És a saber, de què dit Joseph Iglésias,
després de haver-se fet las acostumadas cerimònias, havia publicat de que se donarian dos-centas lliuras de axaus per una vegada tantsolament
a qui se posaria en dita de mil lliuras per quiscun
any en lo dit arrendament del dret de monedas.
Y que havia acceptat la referida dita en lo públich subast lo dit Joseph Espinós, passamaner,
de la present ciutat, y que axí com dit Jaume
Solà, corredor, predit, estava continuant la publicació de la mateixa dita per dit Espinós offerta, després de haver-la ja publicada dit Joseph
Iglésias, lo dit Joseph Espinós havia dit que se
havia equivocat per no ésser aquella sa intenció,
per crèurer que las mil lliuras s’entenian per tots
tres anys.
Y, seguidament, sas senyorias il·lustríssimas han
donat orde a dit Joseph Iglésias que publicàs
que qui·s posaria en dita de mil-y-dos-centas
lliuras per quiscun any, se li donarian dos-centas
lliuras de axaus per una vegada tantsolament. Y
després de passat algun termini de temps, és
tornat lo dit Joseph Iglésias devant sas senyorias
il·lustríssimas y ha fet relació de no haver trobat
perçona que li acceptàs la dita. Y, immediadament, sas senyorias il·lustríssimas han ordenat a
dit Joseph Iglésias // 38v // que publicàs a mitjas
ditas en dit arrendament. Y aprés dit Joseph
Iglésias ha fet relació a sas senyorias il·lustríssimas que havent publicat a mitjas ditas, no·y havia trobat dita alguna. Y luego sas senyorias
il·lustríssimas han ordenat a dit Joseph Iglésias
que lliuràs la hasta fiscal de dit arrendament. Y
dit Joseph Iglésias, després de poch rato, ha fet
relació a sas senyorias il·lustríssimas com havia
lliurada la hasta fiscal de dita arrendament a dit
Joseph Espinós, passamaner, per lo dit preu de
mil lliuras per quiscun any dels dits tres, ab ditas
dos-centes de lliuras de axaus per una vegada
tantsolament, com a més donant en lo encant
públich. Al qual Joseph Espinós, qui se trobava
present, havia entregat la tabba de dit arrenda532

ment y que dit Joseph Espinós havia pres y acceptat la dita tabba.
Immediadament, en vista de la sobradita novedat, sas senyorias il·lustríssimas manaren enviar
ha sercar en la casa de la Deputació als noble y
magnífichs advocat fiscal y procurador fiscal del
General de Cathalunya, com és dit de orde de
sas senyorias il·lustríssimas se havian quedat en
casa de la Deputació, per a què baxassen en las
ditas casas del General y Bolla. Y arribat allí lo
dit noble advocat fiscal, li participaren tot lo
dalt referit, demanant-li son sentir acerca del
què devian obrar. Y per dit advocat fiscal, que
seria entre la una y dos horas de la tarda,
fonch// 39r // respost que suplicava que per lo
major acert del negoci fossen servits tant a ell
com al dit assessor concedir-los consulents,
com en effecte los foren concedits ab deliberació per consulents los noble y magnífichs doctors missers don Joseph de Cancer y Pratsenjulià y Francisco Solanes.
E aprés de haver molt premeditat la subjecta
matèria y la arduÿtat de aquella, tots quatre,
unànimes y conformes, al què serian las tres horas de la tarda tocadas, aconsellaren de paraula a
sas senyorias il·lustríssimas que ves que lo dit
Espinós firmàs lo acte del arrendament havent-i
qui lo abonàs. Y que no obstant qui·l abonàs,
ordenàs a un alguasil que en ser fora de las ditas
casas del General y Bolla, lo capturàs y portàs
pres en las càrcers de la Diputació, en atenció de
haver engañat lo Fisch y faltat a la fe pública. Y,
altrament, per lo que refereixen los doctors a favor del Fisch en semblants casos y que en est
cas, per lo procurador fiscal fos instada discripció dels béns, per a què aquells no quedassen
ocultats, com en effecte per no haver trobat dit
Espinós qui·l abonàs, serca las quatra horas de la
tarda, de orde de sas senyorias il·lustríssimas,
fonch aportat pres en las càrcers de la present
casa y per dit procurador fiscal instada y conseguida la dita descripció de béns.
En aquest mateix dia los noble y magnífichs
doctors missers don Ramon de Codina y Ferreras, advocat fiscal del General, y Balthesar
Prous, altre dels // 39v // consulents anomenats
per sas senyorias il·lustríssimas per lo negoci de
la visita real, als X del present y corrent mes, per
ser estat del gust y agrado de sas senyorias il·lustríssimas, a las quatra horas de la tarda, se han
conferit ab lo magnífich doctor misser Domingo Aguirre, doctor de la Reial Audiència, per lo
què llargament se troba expressat en lo present
dietari lo die de ahir, que és acerca de saber de
ell los motius, causas y rahons, ab los quals funda la Reial Audiència del present Principat lo
haver de jurar tots los set visitadors dels officials

reals que extençament narra lo capítol LXXXI,
fet en la última Cort General de MDCCII, en mà
y poder de sa excel·lència e o bé de la persona
per ell nomenadora. Y lo dit doctor Domingo
Aguirre, de paraula, gran part de ells los ha referits a dits de Codina y Prous, manifestant era del
gust de sa excel·lència el que de paraula ho digués, no emperò ho donàs en escrits lo que ohirian. Y han quedat acordes que lo dia de demà a
la mateixa hora se conferissen per acabar de noticiar-los de tots los demés medis que acistían a
dita Reial Audiència per la dita pretenció, los
quals escusava referir per ser tart y serca de las
sis horas.
En aquest mateix dia lo procurador fiscal del
General de Cathalunya se és conferit esta tarda
en casa // 40r // de dit Espinós per a fer la descripció de sos béns, ut ne oculterent.
En aquest mateix die lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor oÿdor eclesiàstich és baixat a las ditas casas del General y Bolla, junt ab mi, secretari y
escrivà major, y mangífich racional de dit General, y al aposento a hont fa sa contínua residència lo receptor dels fraus per a fer continuar en
inventari los fraus apresos en lo present y corrent mes. Y són trobats los infrascrits y següents:

40v

Die V septembris MDCCIIII, aprehenció feta en la
botiga de Geroni Alabau, botiguer de telas, en
lo Born: primo, dinou trossos de blauhet, que
junts tiran divuyt canas; ítem, una pessa de
blauhet dit cap-y-cua; ítem, sis trossos de cotonina, que junts tiran divuyt canas. Die XVI de
dit. Denunciata al magnífich defenedor lo frau
après en ... lo die 21 de agost del present any en
casa de Antoni Soler, mariner, de Mataró, ciutada fora los murs en lo carrer dit lo Camí Ral, de
29 pessas de mitjas de cotó fil cap-y-cua. Die 18
de dit, aprehenció feta en casa Francisco Pau,
prevere, y Pere Albareda, corredor de orella, en
lo carrer de Basea: primo, dos pessas xamallot
de Flandes ordinari de tres pams de ampla, color escur cap-y-cua; ítem, quatre canas sis quarts
tefatà negra entre doble de quatre palms de ample. Dit dia, en dita casa aprehenció feta: primo,
una pessa de galó de plata molt inferior ab dos
trossos ab dos plomets forasters de pes encamarats quinse onses dos argensos; ítem, dos trossos de galó de or, ço és, lo un tros fi ab mostras
de plata y lo altre inferior ab dos plomets forasters de pes junts dotse onses deu argensos encaramat ab los dos plomets. Die XIX de dit, aprehenció feta en casa de Lluís Xapeu, en la ribera:
primo, tres pessas de escumilla de dos pams y

a. denunciat al ... cap-y-cua interliniat al marge esquerre.

mig de ample negra cap-y-cua; ítem, una pessa
cap-y-cua manto crespat: ítem, un tros de dit
manto de tir vuyt canas quatre pams.
Dissapte, a XXVII de setembre MDCCIIII. En
aquest dia, a las nou horas de la matinada, havent-se ajuntat sas senyorias il·lustríssimas en
concistori per ser dia de negoci y no feriat, absents los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats militar y real per desgana, havent entès
que lo procurador fiscal del General de Cathalunya, lo die de ahir a las nou horas de la nit, havia cessat de la continuació de la descripció dels
béns de Joseph Espinós, passamaner, que ab
provisió facto verbo feta per los noble y magnífichs assessors ordinaris del General per las causas y rahons ponderadas en lo dietari present en
lo dit dia de ahir, han volgut saber de ell la causa de la suspenció de la dita descripció de béns.
Y ha fet relació de què Jacinto Morató, subrogat en altre dels verguers, a la dita hora de la nit,
era anat en casa dit Espinós y allí li havia dit de
com sas senyorias il·lustríssimas li ordenaven li
digués cessàs de la dita discripció. Y que per
aquesta causaa havia fet. Y, encontinent, sas senyorias il·lustríssimas han fet entrar en concistori al dit Morató y li han dit qui li havia ordenat
anàs en nom del concistori ha fer suspèndrer
dita descripció de // 41r // béns, puix bé sabia
que lo concistori no li havia manat tal cosa. Y
dit Morató ha respost que era veritat que sas senyorias il·lustríssimas no li havian manat, sinó
que havia comprès que Joseph Magarola, alguasil ordinari, lo·y havia dit. Y, encontinent, sas
senyorias il·lustríssimas han ordenat al dit procurador fiscal continuàs la dita descripció y, havent enviat a cercar al dit alguasil Magarola per
a saber si era veritat lo que dit Morató referia,
ha dit que no havia dit tal cosa a dit Morató y
que axís ell se equivocava. En vista del què, per
sas senyorias il·lustríssimas és estat altra vagada
manat cridar a dit Morató. Y havent-se-li fet
entèndrer lo que deya dit alguasil Magarola, ha
respost que la culpa era sua, perquè ell se havia
equivocat per ser persona de més de setanta
anys y conciderablement sort. Que no sabia que
fer-s’i, però que assiguarava ho havia fet sens
malícia y que ab lo major rendiment los ne demanava perdó. Y que axís allí lo tenían y que
fessen de ell lo que fossen servits.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, los il·lustríssims y fidelíssims senyors ohidors militar y real, havent obtinguda hora per
medi del síndich, anant ab cotxes ab los verguers ab massas altas y acompañats de alguns
officials de la present casa, acistint-los lo mestre

a. a continuació sobreescrit ho.
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de cerimònias anant a la portalera de mà esquerra del cotxe de quatra mulas descubert, y aportant un alguasil ordinari, són anats ha donar la
benvinguda al excel·lentíssim senyoria duch de
Tucis, grande de España, qui los ha rebut ab
molt agasjo.
En aquest mateix dia, entre quatre y sinch
// 42r // horas de la tarda, lo noble y magnífichs
doctors missers don Ramon de Codina y Ferreras, advocat fiscal del General, y Balthesar Prous
se han conferit, ab lo negoci que·s troba en lo
presen dietari lo die de ahir, ab lo mangífich
doctor misser Domingo Aguirre, doctor de la
Reial Audiència, y de paraula los ha referit los
demés motius ab què entén fundar la Reial Audiència la pretenció de què tots los set visitadors
dels officials reals que disposa lo capítol 81, fet
en la última Cort General de 1702, han de prestar son jurament en mà y poder de sa excel·lència o de la perçona que ell serà servit elegir.
Dissapta,a a XXVIII de setembre MDCCIIII. En
aquest die, no obstant ser feste de precepta, se
és ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori
de sas senyorias il·lustríssimas per afers y negocis
de la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las X horas del matí,
constituhits en dit concistori los noble y mangífichs doctors missers Ramon de Codina y Ferreras, advocat fiscal del General, y Balthesar Prous
han fet relació a sas senyorias il·lustríssimas de
com los dies XXVI y XXVII del present y corrent
mes, per donar gust a sas senyorias il·lustríssimas, se havian conferit ab lo doctor misser Domingo Aguirre, doctor de la Reial Audiència,
per lo negoci llargament narrat en lo present
dietari en ditas jorna-//42r //das. Y han posat en
la concideració de sas senyorias il·lustríssimas lo
que han pogut capir acerca la subjecta matèria,
del què los havia referit de paraula lo dit doctor
Aguirre.
Dimars, a XXX de setembre MDCCIIII. En aquest
dia, no obstant ser feriat, se és ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias
il·lustríssimas per negocis y afers de la Generalitat.
En aquest mateix dia, essent estats manats convidar de orde de sas senyorias il·lustríssimas per
los verguers de la present casa, y trobant-se en
concistori los noble y magnífichs doctors misser
fra don Joseph Despalau, paborde del Panadès y
assessor, lo altre absent per alguna indisposició,
don Ramon de Codina y Ferreras, advocat fis-

cal, Baltezar Prous, Joseph Costa, Joseph Arcidet, Fortunat de Parrella, Salvador Graell, Jacintho Dou, Joseph Minguella, Francisco Toda
y Gil, don Joseph de Cancer, Rafel Bruguera,
Francisco Solanes y Francisco Carbonell, per lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en veu de sos companys, los és estat proposat, absents los senyors diputats militar y real
per alguna indisposició, de com lo die X del present y corrent mes, per dits Despalau, Codina,
Prous, Costa, Parrella, Toda y Gil, Dou y Minguella era estat fet un vot en scrits aconsellant
// 42v // que segons lo disposat ab lo capítol
LXXXI, fet en la última Cort de 1702, que tracta dels set visitadors dels officials reals devían
prestar son jurament en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas, axís com ho acostuman
fer los visitadors de la visita del General de Cathalunya, y de paraula lo demés que aparagué
convenir per lo resguart de la Generalitat. Y que
tenint entès que sa excel·lència estaria en pretenció de què devien prestar-lo en la mà o de la
persona per ell eligidora ab motiu de que tindria
consulta de la Reial Audiència, que són més en
número que los referits vuyt que han fet lo sobredti vot, los havia aparegut congregar de son
propri moviment, no sols als dit vuit, sinó y
també los altres sis que·s troban en lo present
congrés, per a què premeditassen y discorreguessen ab medura reflecció acerca la subjecta
matèria, ab aquell zel que·s prometian de las
obligacions que resideixen en cada hú dels del
present congrès, per a què puga lo concistori
obrar y fer lo que sia del major servey de las dos
magestats divina y umana, y observança de las
generals constitucions, capítols y actes de cort y
demés drets de la pàtria. Y per a què ab major
acert puguessen aconsellar lo fahedor, a boca,
dits de Codina y Prous los comunicarian los
motius y causas ab què funda sa pretenció la
Reial Audiència acerca de que los dits visitadors
deuhen prestar son jurament en mà y poder de
sa excel·lència, o bé de la persona per ell nomenadora, capits de las conferèncias obtingudas
dits Codina y Prous los diesa // 43r // XXVI y XXVII del present mes ab lo doctor Domingo
Aguirre, doctor de la Reial Audiència. Y axí mateix, de tot lo succehit ab individuació des de
dit die X fins lo present, com en effecte, encontinent, per dits Prous y Codina és estada feta llargament relació de una y altre circunstància. Y a
tots se han offert servir ab molt gust a sas senyorias il·lustríssimas en esta dependència ab major
censeritat possible.
Dimecres, a I de octubre MDCCIIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a
a. a continuació una obligació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1822.

a. sic a l’original.
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mi, secretari y escrivà major del General, cusís y
inertàs en lo present dietari una obligació feta
per Bernat Matheu, mestre sabater, de la ciutat
de Tarragona, ab fermanças y principals pagadors de Tecla Mateu y Pere Bori, mestre fuster,
de la dita ciutat de Tarragona, de pagar al General sinquanta lliuras barcelonesas, las quals són
per consemblants en què dit Mateu en la visita
del trienni proppassat per rahó de la quarela de
número 203. La qual obligació és assí cusida y
signada de número XVII.
Divendres, a III de octubre MDCCIIII. En aquest
die és tornat acistir en lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real.
43v

Dilluns, a VI de octubre MDCCIIII. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real per
estar indispost. Y no·s notarà fins torne.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari
una súplica presentada al il·lustríssim y fidelíssim concistori per Joan Alabau, perxer, de la
present ciutat, com a llegítim procurador de Ignasi Pagès, notari causídich de la ciutat de Gerona, en y ab la qual suplica a sas senyorias il·lustríssimas li accètian la renúncia del offici de
procurador fiscal de la Diputació local de dita
ciutat y sa col·lecta. Y sas senyorias il·lustríssimas, si et in quantum, han acceptada la renúncia que de dit offici ha feta dit Alabau com a
procurador de dit Ignasi Pagès, essent presents
com per testimonis Joseph Peregrí y Llorens
March, verguers de sas senyorias il·lustríssimas.
Y dita súplica y procura són assí cusidas y signadas de número XVIII y XIX.
Dimars, a VII de octubre MDCCIIII. En aquest
dia ha tornat acistir en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real.a
Dimecres, a VIII de octubre MDCCIIII. En aquest
dia no és vingut ni ha acistit en lo il·lustríssim y
fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat
real. Y no·s notarà fins que tòrnia.
Dijous, a VIIII de octubre MDCCIIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a
mi, secretari y escrivà major del General, cusís y
incertàs en lo present dietari un vot fet per los
a. a continuació una súplica, una procura i un vot transcrits
a l’Apèndix 2, pàgs. 1822-1824.
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noble y magnífichs acessors y advocat fiscal del
General y present casa, en lo qual són de vot y
parer que sas senyorias il·lustríssimas poden y
deuhen axir al reparo de la contrafacció instada
contra lo batlle de las Franquesas y Joseph Planas, sots-batlle, de las Corts de Sarrià. Lo qual
vot és assí cusit y signat de número XX.
En aquest mateix dia, a las dotse horas de la nit,
causa de un repentino accident, combregaren
per viàtich al il·lustríssim y fidelíssim senyor don
Antonino de Puig, deputat militar, a què no
acistí lo il·lustríssim y fidelíssim concistori per
ésser estat de repente y per consegüent no haver
tingut sas senyorias il·lustríssimas la notícia fins
lo endamà a la matinada. Per la qual causa, tampoch tingueren lloch sas senyorias il·lustríssimas
de donar orde anassen a la professó de dit combregar las dotse atxes que acostuma enviar la
present casa en semblants funcions de combregar per viàtich // 44v // algun senyor concistorial.
Dissapta, a XI de octubre MDCCIIII. En aquest
dia, a las quatra horas de la matinada, fonch
Nostre Senyor aportar-se’n a major vida la ànima del il·lustríssim y fidelíssim senyor don Antonino de Puig, deputat militar del General del
principat de Cathalunya, que santa glòria haja.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà
major del General y present casa, continuàs en
lo present dietari com a las deu horas del matí
han rebut un recado de part de dona Francisca
Torrente, cunyada que fou del il·lustríssim y fidelíssim senyor don Antonino de Puig, per
medi de Anton Pera y Tort, donsell, y don Anton Cortès, los quals foren a saber a sas senyorias, de part de dita senyora, com a las quatra
horas de la matinada hera mort dit senyor diputat militar, son cunyat, que se enterrava en Lleyda y que no·y havia dol. Y suplicavan a sas senyorias il·lustríssimas fessen en esta ocasió lo
que en altres vegadas se ha acostumat fer. Y sas
senyorias il·lustríssimas respongueren que·ls pesava molt de la mort de dit senyor diputat militar per haver perdut tant bon company. Y que
ells farian tot lo que en semblants casos se ha
// 45r // acostumat fer. Y, encontinent, sas senyorias il·lustríssimas manaren tancar las portas de
la present casa y restaren sols ubertes las portalletas. Y manaren, axí mateix, a Joseph Pelegrí,
verguer de sas senyorias il·lustríssimas, que té en
custòdia la capella de Sant Jordi de la present
casa que se celebrassen missas baixas contínuament en dita capella, tantas quantas se’n poguessen celebrar, com en effecte se féu los tres
dies següents.
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[ 1704 ]

En aquest mateix dia també me han ordenat sas
senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà
major del General, continuàs en lo present dietari com entre tres y quatra horas de la tarda han
enviat al noble don Ramon de Codina y Ferreras y magnífich Francisco de Monfar y Sors, ciutedà honrat de Barcelona, al palau del rey, a
hont abitava dit senyor diputat militar, precehint lo haver anat en dita casa un verguer a
demanar hora a dita senyora dona Francisca Torrente, a effecte de donar-li lo pèsame en nom
del il·lustríssim y fidelíssim concistori de la mort
de dit senyor deputat militar, son cunyat, y
company de sas senyorias il·lustríssimas, assigurant-li la acompanyaven ab totas veras a sentiment en què·s trobava de tant grave pèrdua. La
qual regonexian tenian non sols sas senyorias
il·lustríssimas, sinó també tot lo Principat per
faltar un subjecta de tant llargas experièncias y
cabal per a tot. Y que luego havian ordenat de
que en la capella petita, de la present casa, del
gloriòs, invicte, // 45v // cavaller y màrtir Sant
Jordi, patró del Principat, se celebrassen per salut y repòs de la ànima de dit senyor diputat militar per lo espay de tres dies, que serían diumenge, dilluns y dimars primersvinents, tantas
quantas missas se poguessen dir. Y que dit dia de
dimars, se celebraria en dita capella un aniversari
ab música ab túmol, acistint en esta funcció sas
senyorias il·lustríssimas concistorialment junt ab
tots los officials, tant de dintra com fora de la
casa. Y que, axí mateix, havian ordenat se tancassen las portas de la casa de la deputació, quedant sols ubertas las portalletas fins a tant que
dit aniversari fos celebrat. Al què dita senyora
respongué que després de fer la deguda estimació de la honra y mercè que eran servits sas senyorias il·lustríssimas fer-li en donar-li lo pèsame de la mort de dit senyor diputat militar, son
cunyat, restava ab lo degut agrahiment de las
demonstracions que gustavan fer sas senyorias
il·lustríssimas en honras per la ànima de dit
il·lustríssim y fidelíssim senyor son cunyat.

Dilluns, a XIII de octubre MDCCIIII. En aquest
dia se han continuat la celebració de las missas
per la ànima del il·lustríssim y fidelíssim senyor
don Antonino de Puig, deputat militar, en la capella petita de Sant Jordi, de la present casa, cremant sis siris y dos atxes de sera groga.
En aquest mateix dia, per orde de sas senyorias
il·lustríssimas, és anat lo síndich ab un recado al
senyor president del molt il·lustre Capítol de la
Seu de Barcelona, a effecte de suplicar-li que
per la celebració del aniversari solemne que se
ha de celebrar en la present casa de la Deputació
lo dia de demà, dimars catorse del present y corrent mes, per la ànima del dit senyor diputat
militar, fos servit disposar de que tres senyors
capitulars, com és de costum, vinguessen ha celebrar-lo. Al què, per medi de recado enviado al
il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich, per medi de un sacerdot, dit senyor president ha respost que ab molt gust acudirían tres
capitulars a la celebració de dit aniversari.
46v

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas al magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, aportàs a sa excel·lència lo senyor virrey un
recado en scrits, que és assí cusit y signat de número XXII.

Dimars, a XIIII de octubre MDCCIIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a
mi, secretari y escrivà major del General, cusís y
incertàs en lo present dietari un vot fet per los
noblesy magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y present casa, en lo qual són de vot y
parer que sas senyorias il·lustríssimas poden y
deuhen axir al reparo de la contrafacció instada
per Joan Aloy, jove, ferrer, de la parròquia de
Peralada, contra Ramon Vilahur, batlle de la
vila, y batllia de Peralada, del bisbat de Gerona,
per haver est contrafet a las generals constitucions, usatges y drets de la pàtria, y, en particular, a la constitució V, títol «De acusacions y denunciacions», y al capítol XXVI de las últimas
corts. Lo qual vot és assí cusit y signat de número XXI.
En aquest mateix dia se ha continuat la celebració de las missas per la ànima del il·lustríssim y
fidelíssim senyor don Antonino de Puig, deputat militar, en la capella petita de Sant Jordi, de
la present casa, cremant també en ella sis siris y
dos atxes de sera groga.

Diumenge, a XII de octubre MDCCIIII.a // 46r //
En aquest dia se comensaren ha celebrar en la
capella petita de Sant Jordi missas per la ànima
del il·lustríssim y fidelíssim senyor don Antonino de Puig, deputat militar, com és acostumat,
creman sis siris y dos atxas de sera blanca.

En aquest mateix dia, a las deu horas tocadas
del matí, se ha celebrat en dita capella petita de
Sant Jordi, de la present casa, lo aniversari solempne que se acostuma en semblants casos de
mort de algun concistorial. Han celebrat ena
//47r // dit aniversari tres senyors canonges de la
Seu de la present ciutat, ço és, per missa cantant
don Andreu Foix, ardiaca y canonge de Barcelona, diaca lo doctor Pere Pau Atxer, subdiaca

a. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1824.

a. a continuació un vot transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1824.
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lo doctor Climent Rollant, ab lo mestre de cerimònias de la Seu ab la música a cant de orga
de dita iglésia. Han acistit a dit aniversari lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat real per indisposició, y los il·lustríssims
y fidelíssims senyors ohidors de comptes de dit
General isqueren del concistori, anant devant
los verguers ab massas altas endolats y ab massas
andoladas. Acompañavan a sas senyorias lo noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General, secretari, rational, regent los comptes
y exactor, no essent estat convidat a esta funcció
lo magnífich defenedor y officials de la casa del
General y Bolla de la present ciutat, per quant
no se acistí al enterro de dit senyor diputat militar per rahó de haver-se aportat a enterrar son
cadàver en la ciutat de Lleyda. Y al què foren a
la sala dels Reys, encontraren tots los demés officials de la present casa, agraduant-se los dits
assessors y quatre officials mestres en la forma
que se estila, ço és, anant lo assessor més antich
y a mà dreta sua lo altre assessor y a la mà esquerra lo advocat fiscal, tots de filera, després de sas
senyorias il·lustríssimas y los dits quatre officials
mestres inmediadament de estos també de filera, ço és, al mig a mà dreta lo secretari y a la mà
esquerra al mig lo rational, a mà dreta de dit secretari lo regent los comptes y a mà esquerra de
dit rational lo exactor. Després, seguidament,
los officals de la present casa en la forma estilada. Al entrar sas senyorias il·lustríssimas en la
dita capella de Sant Jordi petita de la present
casa, se li fonch // 47v // donada aygua beneyta
perun sacerdot ab un salpasser de plata, tenint
dit sacerdot al altra mà una fuente de plata. Y se
acentaren a la part del evangeli, ço és, cerca del
altar lo senyor diputat eclesiàstich y després, per
orde, los demés, atvertint-se que sas senyorias
il·lustríssimas no tenian almoadas als peus. Inmediadament de sas senyorias il·lustríssimas estavan acentats en una mateixa part los dits assessors y advocat fiscal y secretari, y a la part de la
apístola, al costat dels celebrans, seyan lo rational, regent los comptes, exactor y procurador
fiscal. Tots los demés officials se acentaren per
son orde ab banchs en lo claustro devant de dita
capella petita. Los verguers ab massas altas
acompañaren al venir als senyors capitulars celebrants des de la porta del guarda-roba en la dita
capella. Y hacabat lo aniversari, en lo qual no·y
hagué offertori, foren acompañats dits senyors
capitulars celebrants per dits verguers ab massas
altas des de dita capella fins a la porta de dit
guarda-roba, de a hont isqueren després de ser
tornats dits verguers. Sas senyorias il·lustríssimas se’n tornaren ab lo mateix acompañament
a la sala del concistori, en la mateixa forma que
quant eran vinguts en dita capella. Y acabada
esta funcció, manaren sas senyorias il·lustríssi537

mas obrir las portas de la present casa. Y se adverteix que los dies antecedents a estos, totas las
matinadas al celebrar-se ditas missas cremaven
sis siris de lliuraa // 48r // de sera groga y dos atxes de sera groga, emperò, lo die present al celebrar-se ditas missas se ha observat lo mateix.
Emperò, al aniversari, al costat del túmol, cremaren vint-i-quatre atxes de sera groga y que
dits senyors capitulars ni cantors no són vinguts
ab àbits de cor en esta funcció.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda
ay·à agut junta de braços en la present casa de la
Deputació, per a fer extracció de nou abilitadors
per a habilitar las personas inseculadas en la bolsa
de deputat militar per la extracció pròxim fahedora de dita bolsa en lloch del il·lustríssim y fidelíssim senyor don Antonino de Puig, deputat militar, per sa mort, en la qual junta y convocació de
braços entrevingueren los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, lo doctor Rafel de
Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde y canonge de Tortosa, don Joseph Cortada, canonge de Barcelona, fra Francisco de Bellaró, dispanser major del real monestir de Ripoll.
Per lo estament militar, // 48v // don Feliciano
Cordellas, don Francisco Sayol, don Francisco
Amat.
Per lo estament real, Magí Barrera, ciutedà
honrat de Barcelona, lo doctor Anton Serra y
Portell, ciutedà honrat de Barcelona, lo doctor
en medecina Francisco Fornells.
Havent fet los dits senyors testimonis militars y
reals la sòlita y acostumada protesta en lo modo
de acentar-se sens estar interpolats ab los eclesiàstichs com és pretès, se ha passat ha fer extracció de abilitadors dels infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, don Dalmau Copons y Garimau, canonge de Barcelona, lo doctor Joseph Ramon y Reig, don Francisco Dehona, canonge de Tortosa.
Per lo estament militar, mossèn Pau Dalmases y
Ros, mossèn Anton de Homs y Santapau,
mossèn Joan Francisco de Maresch.
Per lo estament real, Magí Barrera, ciutedà
honrat de Barcelona, doctor Fèlix Molins, doctor misser Miquel Esmandia.
Dimecres, a XV de octubre MDCCIIII. // 49r // En
aquest dia, a las deu horas de la matinada, se són

a. a continuació, al volum, segueix el foli 52r-v.
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ajuntats en la present casa de la Deputació los
senyors abilitadors per a fer la habilitació de las
personas poden concòrrer en la extracció de
pròxim fahedora de diputat militar, per mort
del il·lustríssim y fidelíssim senyor don Antonino de Puig, deputat militar. Y al voler-se assentar en las cadiras per los del estament militar y
real fonch feta la sòlita y acostumada protesta de
no sèurer interpoladament, com se pretén ab
los eclesiàstich. Prestaren lo sòlit y acostumat
jurament a Nostre Senyor Déu y a los quatre
sants Evangelis, corporalment tocats, posant-se
los eclesiàstichs las mans als pits, en mà y poder
dels i·lustríssims y fidelíssims senyors deputats.
Y ohiren sentència de excomunicació que disposa lo capítol LXXXV del redrés, Corts del any
MDLXXXXIX, la qual sentència de excomunicació
és del thenor següent:
«Nos Josephus Romaguera, doctor canonicus
sanctae ecclesiae Barchinone in spiritualibus et
temporalibus, vicarius generalis et officialis pro
illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonensi episcopo, monemus vos illustrissimos dominos don Dalmaum de Copons et de Grimau et
doctorem Josephum Ramon et Reig, canonicos
sanctae ecclesiae Barchinone, et doctorem Franciscum Dehona, canonicum sanctae ecclesiae
Dertuzense, pro estamento eclesiastico, nobiles
Paulum Dalmases et Ros et Antonium de Homs
et Santapau et Joannem Franciscum de Maresch,
milites, pro estamento militari, Maginum Barrera, civem honoratum Barchinone, Felicem Molins et Michaellem Esmandia, utriusque juris
doctor, pro estamento regalis, habilitatores juxta
formam capituli LXXV reformationis Curiarum anni 1599, // 49v // extractos quatenus bene
et legaliter vos habeatis in exer(ci)tio vestre habilitationis fiendae de his, qui concurre possint vel
non in deputatum ejusdem Generalis Cathaloniae pro estamento militari, in extractione de
proximo faciente juxta Deum, et concientias vestras, et pro his auditis excomunicationis sententiam, quem in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica
monitione praemissa ferimus et promulgamus in
his scriptis».

fichs deputats locals del General de las ciutats
de Tortosa y Cervera, y que aquells respective se
informassen de est fet, enviant-los instruccions
del que devian fer. Las quals són estadas llegidas. Y que per est effecte se gaste la que convinga al General. Los quals han partit esta tarda a
las V horas.
En aquest mateix dia, a als quatra horas de la
tarda, se són ajuntats los nou // 50r // senyors
habilitadors en la present casa de la Diputació
per a continuar la habilitació. Y havent-se sucitat algun reparo sobra si podían o no concòrrer
en diputats militars en la extracció de pròxim fahedora los nobles don Bernat de Aymarich y
Cruylles y don Gabriel de Olsina per rahó de algunas indisposicions habituals, tant sas senyorias il·lustríssimas com dits senyors habilitadors
han acordant uniformament de que dos doctors
en medicina se conferescan en las casas dels referits informats per sas senyorias il·lustríssimas
de las obligacions que té lo càrrech de deputat
per a què després, mitgensant jurament, ne fassen relació de lo que sentiran sobre est assumpto.
Dissapta, a XVIII de octubre MDCCIIII. En aquest
die, a las set horas de la matinada, és tornat lo
propri que de parer de sas senyorias il·lustríssimas y il·lustríssima novena de habilitadors que
partí a las sinch horas de la tarda, lo dia XV del
present mes, a la ciutat de Cervera per lo negoci
que està tocat en lo present dietari dit dia XV.
50v

Y havent passat inmediadament la il·lustríssima
Novena dels nou senyors habilitadors ha comensar la habilitació sobradita. Y havent-se sucitat reparo sobre si mossèn Ignasi Meca y Vilalba y mossèn Joseph Duran podian concòrrer en
diputat militars per voler-se dir si aquell seria o
no decrèpit y tendria poca vista y aquest impedit
per rahó de apoplexia y altres etxaques abituals,
los quals se tem si’ls impedirian de poder
concòrrer a deputat militar, tant sas senyorias
il·lustríssimas com dits senyors habilitadors han
acordat que per propis se escrigués als magní538

En aquest dia, a la matinada, ha tornat a la ciutat de Tortosa lo propri que acordaren sas senyorias il·lustríssimas y il·lustríssima novena dels
senyors habilitadors partís per dita ciutat als XV
del corrent mes per las causas y rahons llargament expressadas en lo present dietari dit dia.
En vista del què han ordenat sas senyorias il·lustríssimas als verguers de la present casa convidassen per las quatre horas de la tarda a las nou
personas que componen la Novena de habilitació per habilitar las personas inseculadas en la
bolsa de deputat militar per la pròxima extracció fahedora de deputat militar, per causa de la
mort de don Antonino de Puig, y axís per lo resíduo del present y corrent trienni.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, se ha juntat en la present casa de la Deputació la dita Novena dels senyors habilitadors, en
la qual no ha pogut acisitir los senyors don Anton de Homs y de Santapau y doctor misser Miquel Esmandia, és a saber, aquell per haver pres
una medicina purgant y aquest per trobar-se un
poch indispost, qui han offert // 51r // venir lo
dia de demà al matí. Y per no ser-i tots nou no
se ha passat ha votar cosa. Emperò, per mi, se-

cretari y escrivà major, són estadas llegidas dos
infromacions, és a saber, la una acerca si mossèn
Joseph Duran, cavaller, en la ciutat de Tortosa
populat, y lo noble don Ignasi Meca y Vilalba,
en la ciutat de Cervera domiciliat, per rahó de
sas desganas y crescuda edat eran o no capassos
de poder concòrrer en diputat militar en la dita
extracció.
En aquest mateix dia, constituhits personalment en presència de sas senyorias il·lustríssimas
y perçonas de dita Novena de habilitació, los
doctors en medecina Jaume Fontana y Francesch Fornells, mitgensant jurament, han fet relació de com havent-se conferit lo die present,
de orde de sas senyorias il·lustríssimas, y inseguint estos lo acort pres en lo acte de habilitació
expressat en lo present dietari dit die XV, en las
casas dels nobles senyors don Bernat de Aymarich y Cruÿlles y don Gabriel de Olsina y Vilanova, a fi y effecte de vèurer y experimentar si
los dalt dos referits podían o no concòrrer a diputat militar, aguda atenció al diposat en lo llibre dels Quatre Señals, en pàgina XXX, y en lo
dietari de la visita, en los càrrechs y obligacions
de deputats, han trobat que segons lo art de
medicina los ragoneixan y troban idòneo y capasses per a poder concòrrer en diputat militar
en la extracció de pròxim fahedora. Per quant
havent tingut llarga conversació ab los dits, havian reparat // 51v // de que se trobaven ab tota
enteresa de capacitat en lo cap. Y axí ab memòria y enteniment cabal per los negocis, si emperò sols que dit senyor don Gabriel de Olsina
tenia algun treball en lo caminar. Emperò,
que·ls havían acompañat fins al cap de la escala y
que ell deya se sentia ab ànimo de caminar ab
menor impediment que lo que tenia y petia lo
senyor don Pedro Magarola, qui morí, diputat
militar.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, y en presència de las personas de dita
novena continuàs en lo present dietari de com
no era estat possible a sas senyorias il·lustríssimas lo poder extràurer diputat militar per lo resíduo del present y corrent trienni, a ocasió de
la mort del il·lustríssim y fidelíssim senyor don
Antonino de Puig dins los deu dies contínuos
que està disposat en lo número XII de los capítols de la insaculació de santa Anna, respecte de
finir lo dia de demà de matí, per haver mort a las
quatre horas del matí del die onse del present y
corrent mes dit don Antonino de Puig y haver
tingut la notícia a la hora tarda. Perquè, si bé als
catorse del present mes a la tarda foren extrets
habilitadors, emperò se àn sucitadas algunas dificultats que fins a esta ocasió no han permès
poder-se conclòurer lo acte de habilitació, ma539

jorment si se atèn que los propis que·sa // 52r //
despediren per la ciutat de Tortosa y Cervera als
magnífichs deputats locals del General de ditas
ciutats, los quals partiren lo die XV del corrent
mes. Aquell no és tornat fins lo die present y lo
altre als XVIII, de a hont se veu que fins esta tarda no se ha pogut tractar desl reparos que motivaren lo despatxar-se dits propis. Y per a què
conste de las diligèncias fetas se podrà vèurer lo
present dietari en jornadas de XV, XVIII y die present, y lo llibre de Deliberacions, en jornada de
XV del mateix.
Dimars, a XXI de octubre MDCCIIII. En aquest
dia, a las deu horas de la matinada, se és ajuntada la il·lustríssima Novena de habilitadors per
habilitar las personas insiculadas en la bolsa de
diputat militar per la pròxima extracció fahedora de diputat militar, per ocasió de la mort del
il·lustríssim y fidelíssim senyor don Antonino de
Puig.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari
dos informacions reubudas la una en la ciutat de
Tortosa y la altra en la de Cervera, ço és, en
aquella de las indisposicions y atxaques que pateix mossèn Joseph Duran, cavaller, en dita ciutat domiciliat, y este sobra si don Ignasi Meca y
Vilalba se trobava impedit de poder concòrrer
en deputat militar. Las quals dos informacions
són // 52v // assí cusidas y signadas de números
XXIII y XXIIII.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, per medi de don Dalmau Copons y Grimau, canonge de la santa iglésia de Barcelona, y
don Pau Dalmases y Ros, habilitadors predits,
sas senyorias il·lustríssimas han enviat al
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent de sa magestat en lo present
Principat, obtinguda primer hora per medi de
un verguer de sas senyorias il·lustríssimas, lo
memorial de las perosnas inhabilitadas en la abilitació per sas senyorias il·lustríssimas y Novena
de habilitació per poder passar a la extracció de
deputat militar fahedora, lo qual memorial és
assí cusit y signat de número XXV. Los quals senyors de la Novena tornats en concistori de sas
senyorias il·lustríssimas han fet relació que sa
excel·lència los havia dit procuraria quant antes
despatxar dit memorial.
En aquest mateix die ha tornat acisitit en lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyoa. a continuació, al volum, segueixen dues informacions i un
memorial transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1826-1828, y el foli
53r.
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rias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real.
Dimecres, a XXII de octubre MDCCIIII. En aquest
mateix dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a ami, secretari y escrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet
per los noble y magnífichs assessors y advocat
del General y present casa, en lo qual són de vot
y parer que sas senyorias il·lustríssimas poden y
deuhen exir al reparo de la contrafacció instada
per Jaume Peix, mestre sastre, de la presenta
// 53r // ciutat contra Pere Cotrines, veguer de
la vila y vall de Ribas, per haver est contrafet a
las generals constitucions, usatges y demés drets
de la pàtria, y, en particular, a la constitució V,
títol «De acusacions, denunciacions, etcètera».
Lo qual vot és assí cusit y signat de número
XXVI y del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesús,b Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del principat de Cathalunya als noble y magnífichs assessors y advocat fiscal infrascrits
acerca de si Pere Cotrina, veguer de la vila y vall
de Ribas, ha contrafet a las generals constitucions de Cathalunya, usatges, drets y costums
de la pàtria, y, asseñaladament, a la constitució
5, títol «De acusacions, denunciacions», etcètera, y axí si deuhen axir al reparo. Vista la súplica
presentada a 21 de octubre corrent per part de
Jaume Peix, mestre sastre, de la present ciutat,
en la qual se suplica al il·lustríssim y fidelíssim
concistori isca al reparo de dita constitució; vista la commissió feta als nobles magnífichs assessors y advocat fiscal infrascrits; vista la informació rebuda y lo acte de requesta a dit Pere
Cotrina, veguer, presentada; vista la constitució
«Més, statuhim y ordenam» 5, títol «De acusacions, denunciacions», etcètera; y vist, finalment, lo demés que devia vèurer-se.
Attès, en dita constitució «Més, statuhim y ordenam» 5, títol «De acusacions, denunciacions,
etcètera» se troba statuhit y disposat que si algun delàs serà pres per crim que merexerà pena
corporal, dins vint-y-sinch dies se li aja de instruhir y fortificar la enquesta y, passats sinch
dies, se li aja de publicar dita enquesta y que, si
dins lo dit temps no serà publicada la enquesta,
que sia dit delat, relaxat ho donat a menlleuta.
Attès del acte de requesta a dit Pere Cotrina, veguer, presentada y de las disposicions dels testimonis en la infor-// 53v // mació rebuda consta
que Pere Cotrina, veguer de la vila y vall de Ria. a continuació, al volum, segueix el foli 48r.
b. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 51v-53r
del trienni 1704-1707.
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bas, lo die 8 de setembre proppassat capturà a
Joan Peix, pagès, de Caralps, cerca de la casa o
armita de Nostra Senyora de Núria. Y que lo havia aportat pres en las presons de la vila de Ribes. Y que en ellas se trobava encara detingut lo
die 15 del corrent. Y vuy en die se troba sens
que se li sie publicada la enquesta y no sie estat
relaxat o donat a manlleuta. Y axí consta que dit
Pere Cotrina, veguer, de la vall de Ribes, ha
contra fet a las generals constitucions, usatges,
drets y costums de la pàtria, y, especialment, a la
dita constitució 5 «De acusacions y denunciacions».
Per tant y altrament los noble y magnífichs assessors y advocat fiscal infrascrits són de vot y
parer que pot y deu lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya axir al reparo de dita constitució. Y axí ho senten salvo semper, et cetera. Barcelona, y octubre 22 de 1704.
Despalau, assessor. Baldrich, assessor subrogatus.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, fiscalis
Generalis Cathaloniae advocatus».
Dijous, a XXIII de octubre MDCCIIII. En aquest
die, a las X horas de la matinada, se és ajuntada
la il·lustríssima Novena de habilitadors en la present casa de la Deputació y sala del concistori de
sas senyorias il·lustríssimas. Y després de ésserlos estat entregat lo decret de sa excel·lència, en
deguda forma de Real Cancellaria del presenta
// 54r // Principat despatxat, per medi de don
Joan Baptista de Aloy, scrivà de manament y secretari de província, en orde a las personas inhabilitadas per concòrrer en diputat militar. Lo
qual és assí cusit y signat de número XXVII, y és
estat llegit aquell per mi, secretari y escrivà major del General.
En aquest mateix die, constituhit personalment
en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas, Joseph Iglésias, corredor
de coll, públich y jurat y ministre del General, ha
fet relació de com lo die XIII del present y corrent mes de octubre a la tarda, de orde de sas senyorias il·lustríssimas, lliurà en lo encant públich
subast lo preu fet de una venera de or ab diemans y rubins ab la imatge de sant Jordi que ha
de servir per lo senyor deputat militar que se ha
de extràurer per lo resíduo del present y corrent
trienni, per mort del il·lustríssim y fidelíssim senyor don Antonino de Puig, a Miquel Rigalt, argenter, de la present ciutat, per preu de cent
vuytanta-set lliuras barcelonesas per no haver
trobat qui per menor preu la emprengués fer.
a. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1829.

En aquest mateix die, a las quatra horas de la
tarda, se és ajuntat la dita Novena de habilitadors y se ha conclòs lo acte de la dita habilitació,
donada antes la absolució a dits senyors de la
novena per lo molt reverent vicari general y official del il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe
de Barcelona, al què sarian las sinch horas de la
tarda. Poch després de clos lo dit acte de habilitació, volent sas senyorias il·lustríssimas donar
total execució de diputat militar, concistorialment, ab verguers ab massas altas, són passats a
la sala dels Reys, a hont estavan paradas // 54v //
las taulas a effecte de fer dita extracció, aportant
un dels verguers lo llibre del Ànima. Y després
de estar acentats sas senyorias il·lustríssimas, noble y magnífichs assessors y advocat fiscal en sas
respective cadiras, se acentaren los testimonis de
dita extracció que foren los infrascrits y següents:
Per lo estament eclesiàstich, don Dalmau Copons y de Guirimau, canonge de Barcelona,
doctor Francisco Dahona, canonge de Tortosa,
don Joseph de Vilallonga, comanador de Malta.
Per lo estament militar, don Joseph de Ribera,
don Francisco Amat, don Anton Vilana.
Per lo estament real, doctor misser Esteva Serra
y Vileta, ciutedà honrat de Barcelona, Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, doctor en medicina Jaume Fontana.
Havent fet los dits testimonis militars y reals la
sòlita y acostumada protesta, en lo modo de
acentar-se sens estar interpolats ab los eclesiàstichs com és pretès, y per dit don Joseph Vilallonga com a procurador de la sagrada orde de
sant Joan de Jerusalem és estada feta protesta
acerca de que aquest acte no li puga ésser tret en
exemplar pretèndrer que com a religiós de la
orde de sant Joan deu precehir als capitulars,
volent que dit dret li quede salvo e il·lès, y se ha
passat // 55r // a fer la extracció de deputat militar per lo resíduo del present y corrent trienni,
per ocasió de la mort del il·lustríssim y fidelíssim
senyor don Antonino de Puig, deputat militar.
Y és estat extret per un minyó de poca edat en la
forma acostumada:
Don Joseph de Novell y Nadal.
Dissapta, a XXV de octubre MDCCIIII.a En aquest
die no ha vingut ni acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real.

a. sic a l’original per MDCCIIII.
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Dilluns, a XXVII de octubre MDCCIIII. En aquest
die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor don Joseph Novell y de Nadal, deputat militar novament extret per lo resíduo del present y corrent
trienni, per la mort del il·lustríssim y fidelíssim
senyor don Antonino de Puig, a las deu horas
de la matinada ab cotxe venint en forma de
braços, havent dissapta passat per recado que
envià al il·lustríssim y fidelíssim concistori per
medi de dos cavallers obtinguda hora per jurar
lo die present, ha arribat en la // 55v // present
casa de la Deputació a effecte de prestar lo jurament acostumat per dit càrrech. És estat rebut
al cap de la escala per los noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present
casa de la Deputació, acompañant-lo a la capella
xica de Sant Jordi, que estava molt ben adornada, en la qual hi havia una almoada de vallut
carmesí, en la qual se ha arrodillat dit senyor diputat militar, quedant dits assessors y advocat
fiscal dins la dita capella. Y se adverteix que el
entrar en dita capella per un sacerdot se li ha donat aygua beneyta ab un salpasser. És axit de ella
y per dits assessors y advocat fiscal és estat
acompañat en lo concistori vell, que és en lo
aposento a hont fan la sòlita y acostumada residència dits assessors. Y arribats que foren en
ell, dit senyor diputat militar se acentà en una
cadira enfront de la porta de dit aposento y a
son costat, dits assessors y advocat fiscal. Y al
cab de un rato, dit senyor diputat militar ha fet
entèndrer a sas senyorias il·lustríssimas, per
medi del magnífich Ignasi Fontaner y Martell,
ciutedà honrat de Barcelona, com era arribat ell
en la present casa a effecte de prestar son jurament. Y sas senyorias il·lustríssimas han fet de
resposat que sempre que tingués gust podia entrar. Y després de haver reportat dit recado dit
Fontaner a dit senyor diputat militar se és alçat
de dita cadira junt ab dits assessors y advocat fiscal, secretari y escrivà major del General y present casa és estat acompañat fins a la sala //56r //
de concistori. Y després de haver-se despedits
dits assessor y advocat fiscal, se ha acentat en la
cadira de vellut a hont acostuma sèurer lo diputat militar sota lo docer que és entre mig dels senyors deputat eclesiàstich y ohidor eclesiàstich.
Y, per evitar disputas entre lo magnífich veguer
y lo molt reverent vicari general, per medi de un
verguer, han enviat a dir a sas senyorias il·lustríssimas al magnífich veguer e o regent la vegueria
de Barcelona, lo qual era en la present casa, si
era servit de entrar. Y se ha acentat ab una cadira de vaqueta de moscòvia a la part dreta del docer, a la ocasió que dit senyor diputat militar havia de prestar lo homenatge. Y, després, ha
entrat lo molt reverent vicari general en la ocasió que ha agut de ohir sentència de escomunicació. Y ha estat acentat en la mateixa cadira, estant acentat ab altre cadira de vaqueta de
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moscòvia a la part esquerra de dit docer lo secretari y escrivà major del General. Y, procehint-se en dit jurament, ha jurat després ha
prestat homenatge en mà de dit veguer. Y, últimament, ha ohit sentència de escomunicació y
dit acte de jurament fou llegit ab alte e intel·ligible veu per mi, doctor Vicens Carreras, prevere
y beneficiat de la Seu de Barcelona, secretari y
escrivà major del General, com més llargament
és de vèurer en lo llibre de Juraments, deputats
y ohidors, sots la present jornada.
56v

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
un vot fet per los noble y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General y present casa, en lo
qual són de vot y parer que sas senyorias il·lustríssimas pòdan axir al reparo de la contrafacció
instada contra Baldiri Pastell, notari y scrivà de
la cort ordinària de la audiència y general governació de la cúria ordinària de la vila de Castalló
de Empúrias, per haver contrafet a las generals
constitucions, usatges y demés drets de la pàtria. Lo qual vot és assí cusit y signat de número
XXVIII y del thenor següent. Segueix-se dit
vot:
«Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de deputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya als noble y
magnífichs assessors y advocat fiscal de dit General infrascrits acerca si Baldiri Pastell, notari y
scrivà de la cort ordinària de la audiència y general governació y de la cúria ordinària de la vila
de Castalló de Empúrias, respecte de haver exigit sis sous per cada fulla de las còpias autènticas
que ha fetas dels processos activats en dita cúria,
ha contrafet a las generals constitucions, actes,
capítols de cort, usatges y altres drets de la pàtria, y, en par-//57r // ticular, a la constitució 11
y última del títol «De salaris de scripturas judicials». Vistas las súplicas presentadas per lo síndich de la vila de Castalló de Empúrias en diadas de 19 de setembre proppassat y de 24 de
octubre del present y corrent any, y los instruments que ab la propdita súplica de 24 del present mes y any se han exibit; vist dita constitució
11, títol «De salaris de scripturas judicials»; vist,
finalment, tot lo demés que se havia de vèurer y
attèndrer.
Attès que de dos àpochas exhibidas per lo síndich de dita (vila) de Castalló de Empúrias, ab
dita súplica presentada als 24 del corrent mes y
any, consta que lo referit Baldira Pastell, notari
públich y scrivà de la cort de la audiència y gea. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 56v-57r
del trienni 1704-1707.
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neral governació y de la cúria ordinària de la vila
de Castalló de Empúrias als 17 de abril 1703
exigí y cobrà de Carlos Bonay, apotecari, de dita
vila de Castalló de Empúrias, set lliuras dos sous
moneda barcelonesa per una còpia autèntica de
un original procès activat en dita cúria de Castalló, que contenia sinquanta-set fullas de la forma ordinària, cobrant sis sous per quiscuna fulla
de dita còpia autèntica. Y que axí mateix, als 4
de setembre proppassat, exigí y cobrà de Domingo Cases, cirurgià, de la parròquia de la Escala, 16 lliuras 16 sous moneda barcelonesa, per
la còpia autèntica de un original procés y de uns
testimonis que·s minstrarena entre las parts contengudas en dit procés, cobrant a rahó de sis
sous per quiscuna fulla. Attès que en la dita
constitució 11, títol «De salaris de scripturas judicials», se troba expressament disposat y ordenat que per lo salari de las còpias autènticas dels
processos, axí de cau- // 57v // sas civils com criminals, se puga solament exigir per lo notari o
scrivà un real per fulla del original y de la còpia
divuyt diners, axí mateix per fulla havent de
contenir cada fulla trenta líneas, y cada línea
vuyt diccions, la qual disposició se troba ampliada als notaris reals dels ordinaris. Per consegüent, resulta haver lo sobredit Baldiri Pastell
ab la exacció de sis sous per fulla excedit a la tatxa de dita constitució 11 y contrafet a aquella. Y
axí bé haver fet prejudici y violat a las generals
constitucions, títols, actes, capítols de cort,
usatges y drets de la pàtria. Per lo què, los assessors y advocat fiscal infrascrits són de vot y parer
que vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima
pot y deu axir per los medis stilats al reparo de
las ditas constitucions. Y axí ho senten salvo
semper. Barcelona, y octubre 26 1704.
Despalau, assessor. Baldrich, assessor subrogatus.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, fiscalis
Generalis Cathalonie advocatus».
En aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich, y en dit nom commissari y delegat apostòlich, elegit y anomenat
per la santedat de Clement setè, de felís recordació, ab butlla especial donada en Roma als
XVII de las kalendas de maig MDXXIIII, y ab facultat ab dita butlla atribuïda, ha subdelegat a Joseph Camarans, prevere, en Barcelona resident,
a effecte de que puga regonèixer qualsevols cosas eclesiàsticas,b // 58r // llochs sagrats, iglésias,
monestirs y convents de religiosos y religiosas,
regulars y seculars. Al qual subdelegat lo die
present són estadas despedidas lletras de subdelagació en la forma acostumada, ab ple poder de
a. sic a l’original.
b. a continuació una deliberació i un bitllet transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1830-1831.

se los excel·lentíssims senyors consellers, quant
més prest sie possible, reportar-lo a Consell de
Cent, per a què en vista de son contengut,
guanyant los instants, se passe ha deliberar lo fahedor. Y que per medi del síndich, se participàs
la resolució a sa excel·lència. A tot lo què ha respost lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, en veu de sos companys, que lo
concistori feya particular aprècio del que sa excel·lència li participava y que premeditaria lo fet.
Y que de la resolució pandria, ab molt gust la
participaria, per medi de embaxada, en la forma
acostumada a sa excel·lència. Y dits senyors embaxadors han estat acentats ab dos cadiras de vaqueta de moscòvia en la sala de concistori a la
part dreta del docer. Y al entrar, són estats
acompañats per differents officials de la present
casa des del cap de la escala fins a la porta de la
sala inmediata a la sala del concistori. Y, al tornar-se’n, des de dita porta fins al cap de la escala.

comminar y publicar censuras, tant contra qualsevols personas eclesiàsticas com seculars.
Dimars, a XXVIII de octubre MDCCIIII. En aquest
dia, no obstant ésser festa de presepta, se és
ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori per
afers y negocis graves de la Generalitat.
Dijous, a XXX de octubre MDCCIIII. En aquest
dia, entre nou y deu horas de la matinada, de
part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona,
havent obtinguda hora per medi de un verguer,
los senyors don Anton de València y Joan Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona, los
quals han posat en mà de sas senyorias il·lustríssimas una còpia de una deliberació presa per lo
savi Consell de Cent lo die de ahir y altre còpia
de un bitllet escrit per sa excel·lència lo senyor
virrey a dit concistori dels senyors consellers, las
quals cosas són assí cusidas y signadas de números XXIX y XXX.a Y de paraula explicaren
//58v // lo que contenian ditas còpias, és a saber,
de què lo senyor compte de Tolosa, a ocasió
dels vents contraris, se ha vist precisat ha donar
fondo en vista d’esta ciutat molt curta y, que
considerant lo temps mal disposat per a prosseguir sa navegació y que la fama de la grandesa
d’esta ciutat podrà inclinar-lo a no mal·lograr
esta ocasió de vèurer-la, ha regonegut dèurer
fer a dita excel·lentíssima ciutat esta incinuació,
persuadit de que ab ella y la notícia de haver
manat lo rey, nostre senyor, que Déu guarde,
que en las costas de sos dominis se executen ab
dit senyor comta las mateixas honras que·s practicaren sempre ab lo senyor don Joan de Àustria, disposarà que, si arribàs lo cas, que és tant
contingent, e vuellesca, no trobàs menos dit senyor comta de Tolosa algunas de aquellas atencions ab què la excel·lentíssima ciutat sab acreditar sos obsequiosos lluÿments, en quant
judique puga més conduhir al major agrado de
sa magestat, com lo pomet sa excel·lència. Y
que dit senyor comte de Tolosa troba per molt
inferiors totas las demonstracions ab què lo han
festajat las ciutats de Màlaga y Alicant, a vista de
las que experimentarà de la particular atenció y
finesa de la excel·lentíssima ciutat. En quant,
emperò, a la còpia de la dita deliberació de
Consell de Cent, que contenia que en atenció
de dit bitllet fos com és lo dit fet als excel·lentíssims senyor consellers y junta de vint lopremeditar-lo y discòrrer ab facultat de conferir-o y
tractar-o ab los dos comuns de la Diputació y
bras militar, per medi de embaxada, en cas los
aparega convenir // 59r // y del què premeditaran, discorreran, acordaran y altrament de llur
parer y sentir, fassen y formen un paper, servint-

Y, encontinent, àn ordenat sas senyorias il·lustríssimas als vergués de la present casa convidassen per a las quatre horas de la tarda una Novena
de personas dels tres estaments eclesiàstich, militar y real. Y són los següents:
Per lo estament eclesiàstich, los senyors doctor
Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde
y canonge de Tortosa, lo doctor Miquel Joan
Bosch, canonge de Vich, fra don Feliciano de
Sayol y Quarteroni, comenador de Sant Joan.
59v

a. las quals ... XXX interliniat al marge esquerre.
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Per lo estament militar, los senyors, don Bernat
de Gaver y Fluvià, Joseph Bru y Banyuls, donsell, don Joseph de Oliver y Bataller.
Per lo estament real, los senyors doctor misser
Miquel Grimosachs, doctor misser Joseph Costa, doctor misser Salvador Massanès de Ribera,
ciutedants honrats de Barcelona.
E, juntada la dita il·lustríssima Novena de personas del tres estaments en la sala del concistori,
antes de acentar-se en las cadiras de vaqueta de
moscòvia, que a modo de mig sírcol estavan disposadas a la part dreta del docer, per los senyors
del estament militar y real és estat requirit a mi,
secretari y escrivà major del General y present
casa, llevàs acte de com per la pretenció tenen
de dèurer sèurer interpoladament ab los senyors
del estament eclesiàstich, los sie salvat dret per
rahó de dita pretenció, sens que may puga ésser
tret en exemplar. Y axí mateix, lo dit fra don Feliciano de Sayol ha requirit a mi, secretari y escrivà major de dit General, llevàs acte de com
per sèurer antes que ells, precehint-los, y que
est acte y demés subsegüents pugan ser // 60r //
trets en exemplar contra de ell ni de altres indi-
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víduos de sa religió, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de
sas senyorias il·lustríssimas. Y a la dita il·lustríssima Novena és estat proposat per lo il·lustríssim
y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, en nom
de sas senyorias il·lustríssimas, tot lo fet llargament expressat ab la embaxada que lo dia present per la excel·lentíssima ciutat és estada reportada a sas senyorias il·lustríssimas. Y per
quant en ella estan compresas dos còpias, ço és,
una deliberació del savia Consell de Cent y la altre de un bitllet de sa excel·lència lo senyor virrey, per mi, dit secretari y escrivà major, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas, tenint cadira de vaqueta de moscòvia a la part esquerra de
dit docer, ab alta e intel·ligible veu són estadas
llegidas.
E la dita il·lustríssima Novena, ohida dita
proposició, tant de paraula com de scrits, y ohida també la relació de alguns exemplars de haver cumplimentat lo concistori a differents personas, axí de sanch real com a altres de gran
graduació, ha aconsellat, nemine discrepante,
de què en vista de no trobar-se lo concistori ab
carta real de sa magestat, que Déu guarde, com
en semblants ocasions la ha acostumada tenir,
ni menos ab dit bitllet de sa excel·lència, com
lo té dita excel·lentíssima ciutat de Barcelona,
ni haver trobat exemplar fins ara que·s puga
conformar-se al present, que per ara se suspenga lo cumplimentar per part de sas senyorias
il·lustríssimas a dit senyor comta de Tolosa, no
desembarcant a-// 60v // quell. Y que en lo entretant se continue en fer las diligèncias per si
se trobaran alguns exemplars aquivalents al presentat en lo arxiu de la present casa, com en la
casa de la present ciutat. Y que, en cas de desembarch de dit senyor, executen y obren sas
senyorias il·lustríssimas lo cumplimentar-lo ab
la mateixa conformitat y obsequi que resuldran
cumplimentar-lo los dos comuns de dita excel·lentíssima ciutat y il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, obrant en dita ocasió ab tota uniformitat ab dits dos comuns.
Y en quant a la dita deliberació de Consell de
Cent y bitllet de sa excel·lència aconsèllan, axí
mateix, de què se fasse una embaxada per part
de sas senyorias il·lustríssimas per un cavaller y
un ciutedà, de la mateixa Novena nomenadors
per sas senyorias il·lustríssimas, a dita excel·lentíssima ciutat expresant-li a boca la estimació ha
fet lo concistori de la atenció y bona correspondència ha tingut dita excel·lentíssima ciutat
en participar-li dita deliberació y bitllet. Y noticiar-la de com sas senyorias il·lustríssimas no
han rebut semblants bitllet ni altre sobre la subjecta matèria de dit excel·lentíssim senyor
llochtinent general, ni tenen sas senyorias il·lus544

tríssimas que la dita excel·lentíssima ciutat se ha
servit donar-li. Y que en tot quant puga lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori cohoperarà
en esta dependència, axí respecte dels exemplars que ha trobat y trobarà en son arxiu com
altrament, ab molt gust los franquejarà y cohoperarà en tot lo que sie del major agra- // 61r //
do de la excel·lentíssima ciutat en continuació
del mot que aprecia la unió y uniformitat ab sa
excel·lència.
En aquest mateix die, a las set horas de la nit,
sas senyorias il·lustríssimas, en execució del
aconsellat per la dita il·lustríssima Novena, havent obtinguda hora per medi de un verguer,
han enviat la sobradita embaxada al excel·lentíssim concistori dels senyors consellers de la
present ciutat, per medi dels dits senyors don
Bernat Gaver y de Fluvià y doctor misser Joseph Costa, ciutedà, de paraula. De la qual dit
excel·lentíssim concistori ha fet particular estimació.
En aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor eclesiàstich és baixat a las ditas
casas del General y Bolla, junt ab mi, secretari y
escrivà major, y magnífich rational del dit General, y al aposento a hont fa sa acostumada residència lo receptor dels fraus, per fer continuar
en inventari los fraus apresos en lo present y corrent mes. Y són estats trobats los infrascrits y
següents:
Die I octobris 1704. Aprehenció feta en casa
Joan Pera, tapiner, en la Tapinaria, de 23 barratinas fetas a la inglesa, de tafatà de diferents colors. Dicto die, denunciació feta y la aprehenció
als 25 de setembre en casa don Joseph Sitges,
en la riera de Sant Joan: primo, vuit dotsenas de
botons de fil de or xich y gros de diferents mostras; ítem, mitj grossa de botons petits de fil de
plata embolicats ab son paper; ítem, una grossa
de botons de plata mitjants embolicats ab son
paper de estrassa; ítem, dos parells de mitjas de
seda unas grogas y altres verdas novas; // 61v //
ítem, tres plechs lo un de puntas y altre de galó
tot de fil de plata fals y lo altre de galó de or
també fals, quiscun embolicats ab sos papers
que junt pesan encamerats en los plegadors de
fusta y papers sinch lliuras y nou onças pes tender; ítem, un escàpulo de llauna blau y plata de
tir quatre palms y mig; ítem, altre escàpulo de la
mateixa roba de tir tres canas tres palms; ítem,
altre escàpulo de la mateixa roba de tir duas canas tres palms; ítem, una pessa de tela de Prué
cab-y-cua de tir onse canas; ítem, una pessa de
roba de fil y seda tiada de groch y carmesí y vietas blancas de tir divuyt canas, y dins de ella tres
ratallas de la mateixa roba.

Die VII de dit, aprehenció feta a una dona que·s
diu Maria Josa, trobada a la plaça de Basea, de
sinch vanos de cabritillo pintats de differents
colors, los tres ab bananillas de os y los dos ab
bananillas de bananilla.
Die XXVII de dit, aprehenció feta en la casa de las
donsellas del Hospital General de dos canas
quatre pams moqueals color de cañella de dos
pams y mig de ample y propris de Maria Pi,
mara de las donsellas, de dit Hospital.
Die XXX de dit, se ha denunciat la aprehenció
feta als 20 del present mes en la vila de Martorell a instància del magnífich Francisco de
Monfar y Sorts, ciutadà honrat de Barcelona y
procurador fiscal del General de Cathalunya, y
de Isidro Bosch, procurador // 62r // de Joan
Maseras, arrendatari dels drets de General y
Bolla del present Principat, se féu aprehenció
de differents cosas que·s trobaren en divuyt galeras, carretas, carramatos y càrregas de bast,
accepto de las armas, que·n féu aprehenció lo
magnífich senyor doctor Joseph Güell y Soler,
advocat fiscal de la règia cort. Y és lo següent:
en una galera de Joseph Boura: primo, de una
caixa llarga que trobaren los officials del General colgada ab una pila de fems, sí ha trobat lo
següent: primo, quatre escopetas llargas, los canons ab la marca que diu «Esteve» y los panys
dos de ells «Varals» y los dos sens marca; ítem,
una escopeta curta o carrabina ab ganxo per
portar a la ciutat, lo canó de la qual té marca
que diu «Pere Esteva» y lo pany de dita de dit
Esteve; ítem, una carrabina de cavall, lo canó ab
la marca que diu «Gavà» y lo pany «Varals»;
ítem, altra carrabina de cavall, la marca del canó
no·s pot llegir y lo pany ab la marca de «Varals»; ítem, onse parells de pistolas de funda de
differents modas, totas ab los ganxos y diverças
marcas novas gravadas de ferro los seps; ítem,
dos parells de pistolas de fundas novas gravadas
de llautó ab sos ganxos; ítem, dos parells de
pistolas de faltriquera ab sos ganxos guarnidas
de ferro; ítem, dos parells de sbata de cordovà
negres ab talons plans de home a la moda novas
y dins de una de ellas un llansatero ab sis llansetas cabs de llautó per sengrar, las quals sabats y
llansetero se són cadats dins dita caixa de armas. Y ho té en son poder y ne féu aprehenció
dit magnífich senyor doctor Joseph Güell. Y ha
dit que en ser en Barcelona, donaria las sabatas
y llansatero. En una carreta de Andreu Ferrer,
de Sant Martí // 62v // de Provensals, se ha trobat dins de dita caxa: primo, dotse parells de
pistolas a la moda novas, guarnidas de ferro;
ítem, en altre caixa en la mateixa carreta sis carrabinas novas, guarnits los seps de ferro a la
moda, de totas las quals armas se retingué dit
magnífich doctor Joseph Güell, de orde de sa
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excel·lència; ítem, en dos caixas trobadas en
dita carreta se han trobat set adressos de cavall
de pelfa, brodats de or y plata, ço és, sellas, manillas y tapafundas, dos de ells ab serrells del
mateix, ço és, ab sos guarniments de pitrals y
cruperas, correjas, fundas vermellas y singlas;
ítem, sinch altres mantillas y sinch tapafundas,
ço és, quatra de pelfa y una de paño juntas
guarnidas de galó de or y plata; ítem, tres casacas de paño vermell, guarnidas de librea; ítem,
tres xupas y tres balons de panyo blau ordinari
sens guarnr adnexos ab ditas libreas; ítem, uns
botins. En altre galera de dit Joseph Roura: primo, sis canas set pams mitja grana; ítem, cent
trenta-sinch parells de sabatas de munició a més
de las continuadas en lo propri ús. En una carreta de Joseph Llaris, flaquer: primo, setantay-vuyt parells de sabatas ab taló novas de home;
ítem, tres parells de estreps; ítem, dos barratinas de cotó; ítem, dotse jochs singlas; ítem,
onse bocados de fre de cavall; ítem, set parells
fundas novas negras sens tapas; ítem, dos
plechs de sivellas de ferro que se judica n’í-a
dos grossas; ítem, en altre fardo vuyt corretgetas; ítem, set guarniments de corretgetas de cavall; ítem, cent setanta-set camisas de munició;
ítem, // 63r // vint-y-una cana cadís pardo de
dos pam y un quart molt ordinari; ítem, una
pessa tela indiana pintada de tir nou canas;
ítem, vint-i-sinch espadins nou ab guarnició de
llautó, los quals no són de munició. Los quals
se ha retingut lo magnífich doctor Joseph
Güell.
Dimars, a IIII de nohembre MDCCIIII. En aquest
dia Ramon Sapera y Joan Pau Pifarrer, llibraters, de la present ciutat, han prestat jurament a
Déu Nostre Senyor y a sos sants quatre Evangelis, per ells corporalment tocats, en mà y poder
de sas senyorias il·lustríssimas, de que se hauran
bé y llealment en la evaluació del preu que·s
podrà tràurer de cada un dels tomos de las
Constitucions novament impresas, sens enquadernar, que deuhen pèndrer a sos gastos tots los
officials ordinaris, axí reals com de barons, per
sas respective cúrias.
Dimecres, a V de nohembre MDCCIIII. // 63v //
En aquest die són anats sas senyorias il·lustríssimas concistorialment, ab coches de quatra mulas, ab los verguers davant ab massas altas,
acompañats dels noble y magnífichs assessors,
advocat fiscal, secretari y escrivà major, y demès
officials de la present casa a la Mara de las Fonts
del General, en la mateixa conformitat que se
acostuma tots anys.
Divendres, a VII de nohembre MDCCIIII. En
aquest die han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General,
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cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet
per los noble y magnífichs assessors y advocat
fiscal del General y present casa, en lo qual són
de vot y parer que sas senyorias il·lustríssimas
poden y deuhen axir al reparo de la contrafacció
instada per la ciutat de Tortosa contra lo noble
don Plàcido de Riu y Simó, procurador real de
dita ciutat de Tortosa, per haver contrafet a las
generals constitucions, usatges y demés drets de
la pàtria. Lo qual vot és assí cusit y signat de número XXX, y del thenor següent. Segueix-se dit
vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors diputats y ohidors de comptes // 64r // del General de Cathalunya als noble
y magnífichs assessors y advocat fiscal infrascits
en y sobre si lo noble don Plàcido de Riu y
Simó, procurador real de la ciutat de Tortosa,
ha contrafet a las generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort, usatges y demés drets de la pàtria, y, especialment, a la carta
de població, costums generals de la ciutat de
Tortosa y al real privilegi a dita ciutat concedit y
otorgat per lo sereníssim senyor don Joan, rey
de Navarra, infant, governador general y llochtinent del sereníssim senyor rey don Alfons, son
germà, y si deu axir a son reparo. Vista la súplica
presentada al il·lustríssim y fidelíssim concistori
als 4 del corrent per part del síndich de la fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa y la commissió dit dia feta als noble y magnífichs assessors del General y advocat fiscal infrascirts; vista
la carta de població de la ciutat de Tortosa, concedida per lo sereníssim senyor comta don Ramon Berenguer, de gloriosa memòria, als 30 de
novembre 1149; vist lo capítol dels Costums
Generals de la ciutat de Tortosa que conta «Si
per ocasió», baix la rúbrica «De naufraig o d’encant»; vist lo real privilegi a dita ciutat de Tortosa concedit per lo sereníssim senyor don Joan,
de gloriosa memòria, rey de Navarra, infant,
governador y llochtinent general, als 10 de novembre 1456; vistas las lletras despedidas per
dit don Plàcido de Riu y Simó, procurador real
de la ciutat de Tortosa, als cònsols de la Llotja
del Mar de dita ciutat als 3 de octubre proppassat; vista la requesta presentada per part del síndich de dita ciutat de Tortosa a dit don Plàcido
de Riu y Simó als 4 de dit mes de octubre y la
resposta per aquest a dita requesta feta; vist lo
demés que se devia vèurer // 64v // y attès a lo
què se devia attèndrer.
Attès que de dita carta de població concedida a
dita ciutat de Tortosa per dit sereníssim senyor
a. l’orginal d’aquest vot està intercalat entre els folis 63v-64r
del trienni 1704-1707.
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comta don Ramon Berenguer als 30 de novembre 1149 consta que los costums y consuetuts
generals de dita ciutat de Tortosa, a ella per sereníssim senyor comta concedits, se troban en
dita carta de població confirmats. Consta que
en lo llibre dels Costums Generals se troba un
capítol col·locat baix la rúbrica «De naufraig y
d’encant», en lo qual està posat que, si dins los
tèrmens de la ciutat de Tortosa arriban naus,
lenys, barcas o altre navili e pereixen o tronquen
ditas naves, galeras, lenys, barques o altre navili,
la fusta, ne la exarcia, ne les mercaderias o los altres avers o coses per mar e per terra se escapen,
ne veren a terra o van per la mar, són e deven ser
a lurs senyors salves e segures, essent tot preu o
loguer los deuhen ésser restituhides entregament, sens tota minva. Per ço, que en Tortosa
ne en sos termes naufragis no ha, perquè senyor
ne altre ne pússie ne deprèn aver ne demanar ne
pèndrer. Consta del sobredit real privilegi del
sereníssim senyor don Joan, rey de Navarra, governador y llochtinent general de Tortosa, en
quant als naufagis fou confirmat en forma específica, volent que en la ciutat de Tortosa e sos
termes en quant als naufragis fossen servades
llurs llibertats y costums // 65r // y que en quant
a fora los termes de Tortosa, allí a hont los naufragis tocarian al senyor rey, los béns naufragats
venguessen en mà de sa magestat o de son
llochtinent general, thesorer o procurador real.
Consta de las sobre-referidas lletras que dit don
Plàcido de Riu y Simó, procurador real de la
ciutat de Tortosa, requirí y advertí als cònsols
de la Llotja del Mar de la ciutat de Tortosa que
cassassen, revocassen y anul·lassen los procehiments jurisdiccionals, per dits cònsols fets, per
ocasió de la aprehenció de un ganguil y sas mercaderias, que naufragà en las cercanias de la torre dita del Àngel, construïda dins los tèrmens
de Tortosa, y que le entregassen ditas mercaderias. Consta del acte de requesta sobredit presentat a instància del síndich de la ciutat de Tortosa a dit don Plàcido de Riu y Simó que aquest
no ha cassat, revocat ni anul·lat los procehiments fets en ditas lletras, si que perservera en
aquells y en què dits cònsols de la Llotja del
Mar de la ciutat de Tortosa li restituescan y entreguen ditas mercaderias naufragadas. Y, per
consegüent, consta que dit don Plàcido de Riu
y Simó, procurador real de la ciutat de Tortosa,
ha contrafet a las generals constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort, usos y costums y demés drets de la pàtria, y, especialment,
a dita carta de població de la ciutat de Tortosa,
costums generals de aquella y privilegi real del
senyor rey don Joan, en los quals se disposa no
haver-i naufragis en los tèrmens de la ciutat de
Tortosa ni espectar sa cognició al procurador
real de dita ciutat.

Per tant y altrament, los noble y magnífichs assessors del General y advocat fiscal infrascrits
són de vot y parer que lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y ohidors de
comptes del present Principat pot y deu axir al
reparo de dits costums generals y privilegi. Y axí
ho senten salvo semper, et cetera. Barcelona, y
novembre 7 de 1704.
Despalau, assessor Generalis Cathaloniae. Baldrich, assessor subrogatus. Don Raymundus de
Codina et Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.»
65v

Dilluns, a X de nohembre MDCCIIII. En aquest
die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat
eclesiàstich y, en dit nom, commissari y delegat
apostòlich elegit y enomenat per la santedat de
Clement setè, de felís recordació, ab butlla especial dada en Roma, als dicet de las kalendas de
maig MDXXIIII, y ab facultat en dita butlla atribuhida, ha subdelegat a Joseph Casellas, prevere, beneficiat de Sant Feliu de Gerona, a effecte
de que puga regonèixer qualsevols casas eclesiàstichas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y
convents de religiosos y religiosas, regulars y seculars. Al qual subdelegat lo dia present són estadas despedidas lletras de subdelegació, en la
forma acostumada, ab ple poder de comminar y
publicar censuras, tant contra qualsevols personas eclesiàsticas com seculars.
En aquest mateix die, entre deu y onse horas de
la matinada, havent-se obtinguda hora per medi
de un verguer de la presenta // 66r // casa, los
senyors don Joseph Bru y Banyulls y doctor
misser Joseph Costa, ciutedà honrat de Barcelona, ha aportat, de part de sas senyorias il·lustríssimas, una embaxada en escrits al excel·lentíssim y savi Consell de Cent, de la present ciutat,
junt ab un paper expressant las causas que·s troban vertents en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, lo curs y continuació de las quals se
troba detingut y embarassat per los motius y dificultat que expresse dit paper. Y desitjant sas
senyorias il·lustríssimas no omitir quant càpia
en sa possibilitat y practicar tots aquells medis
que pugan facilitar lo bon succés de dit curs y
felís despaig, no sols de aquellas, sinó y també
de las que de nou se introduhiran, conciderant
que uns dels més proporcionats és acudir a la
excel·lentíssima ciutat per la més viril observança de las generals constitucions, actes y capítols de cort y demés drets de la pàtria, suplica a
sa excel·lència se digne participar al concistori
tots aquells medis que judicarà poder conduhir
a tant alt fi, com és lo referit, com més llargaa. a continuació una embaixada i un paper transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1831-1832.
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ment de dita embaxada y paper és de vèurer,
que tot és assí cusit y signat de número XXXI y
XXXII. Al què los és estat respost, en veu del senyor conseller en cab, que lo excel·lentíssim savi
Consell de Cent ho premeditaria y que a la resolució pendria, se’n donaria individual notícia a
sas senyorias il·lustríssimas, conforme ne han fet
relació dits de Bru y Costa, // 66v // tornats que
són estats al y l·lustríssim y fidelíssim concistori.
En aquest mateix die, y a la mateixa hora, havent-se obtinguda hora per medi de un verguer,
los dits senyors Bru y Costa han aportat consemblant embaxada al il·lustríssim y fidelíssim
bras militar en scrits, que la dalt dita de la excel·lentíssima ciutat, y ab còpia de consemblant
paper. Sols ab esta diferència, que axís com a la
ciutat lo tractament és de excel·lència, al dit bras
militar és de il·lustríssim y fidelíssim senyor. Al
què és estat respost que dit bras ho premeditaria
y del que resoldria, ho participaria al il·lustríssim
y fidelíssim concistori.
En aquest mateix dia, entre deu y onse horas de
la matinada, los senyors don Joan Bonaventura
de Gualbes y Copons y Joachim Rives, ciutedà
honrat de Barcelona, ha aportat, de part de dit
bras militar, una embaxada en escrits, la qual, de
orde de sas senyorias il·lustríssimas, és assí cusida y signada de número XXXIII. De la qual apar
que dit bras ha resolt ésser donada tota plenitut
de poder als senyors president, officials y personas nomenarà dit senyor president per a discòrrer, tractar e idear totas aquellas diligèncias, remeys y medis que pugan facilitar lo breu
despaig. Al què és estat respost per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich, en
veu de sos companys, que lo il·lustríssim y fidelíssim concistori estimava la honra que li feya dit
brasa // 67r // de participar-li la sobradita resolució y que sobra dit fet premeditaria lo fahedor,
del qual avisaria a dit bras.
En aquest mateix dia, entre quatre y sinch horas, los senyors don Francisco Nicolau de Santjoan y Joan Baptista Reverter, ciutedà, han
aportat, de part de la excel·lentíssima ciutat, una
embaxada ab còpia de la deliberació presa per lo
excel·lentíssim y savi Consell de Cent lo die present. La qual, de orde de sas senyorias il·lustríssimas, és assí cusida y signa de número XXXIIII.
De la qual apar que dit excel·lentíssim y savi
Consell de Cent, attenent al gran y peculiar y
gran interès té la present ciutat en la viril e inconcussa observança de las generals constitucions, usos, pràctiques, costums, privilegis, capítols y actes de cort del present Principat y
a. a continuació dues embaixades transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1832-1833.
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ciutat, haver deliberat que per medi de un ciutadà y un militar sien donadas expressivas gràcias a sas senyorias il·lustríssimas del gran zel regoneix en ells dita excel·lentíssima ciutat en lo
concernent a la observansa de ditas generals
constitucions, etcètera, estant molt prompte
per a condecendir, com condecendeix, al què
per part del il·lustríssim y fidelíssim concistori és
estat suplicat. Y que per lo major acert en dependència de tanta concideració, ha resolt sia
comesa a las personas que concorran en las conferèncias dels dos comuns, suplicant a sas senyorias il·lustríssimas sien servits anomenar persones per poder concòrrer y entrevenir en ditas
conferèncias, las quals juntas premediten y discorren sobre lo assumpto. Al què és estat respost per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori
apreciava ab molt la honra que li feya lo
excel·lentíssim y savi Consell de Cent, y que sobre dit // 67v // fet premeditaria lo fahedor, del
qual avisaria a sa excel·lència.
Dimecres, a XII de nohembre MDCCIIII. En
aquest dia Ramon Sapera y Joan Pi Farrer, llibraters, de la present ciutat, experts anomenats
per sas senyorias il·lustríssimas per mirar en quin
preu se podrian posar los tomos novaments estampats de las Constitucions de Catalunya,
constituhits personalment en lo concistori de
sas senyorias il·lustríssimas, han fet sobra dit assumpta la relació que·s assí cusida y signada de
número XXXV.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
un vot fet per los noble y magnífichs assessors
del General y present casa y consulents aplicats
sobre fet de la visita real, lo qual vot és assí cusit
y signat de número XXXVI y del thenor següent. Segueix-se dit vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors deb
// 68r // comptes del General de Cathalunya als
assessors y advocat fiscal y consulents aplicats
infrascits, en força de la deliberació per sa senyoria fidelíssima feta a 28 de setembre propassat del corrent any 1704 acerca del fet ja per sa
senyoria fidelíssima consultats als dits assessors,
advocat fiscal y sis consulents dels mateixos infrascrits, ab altre antecedent deliberació de 10
del mateix mes de setembre proppassat a ocasió
de las dificultats lo mateix dia 10 proposadas
a. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 67v-68r
del trienni 1704-1707.
b. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1833.
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per los senyors visitadors, que aleshoras havian
de jurar per lo exercici de la visita dels officials
reals que no purgan taula, novament disposada
en lo capítol 81 de las últimas Corts celebradas
en la present ciutat en lo any 1702, a saber, en
mà y poder de qui avian de prestar lo jurament,
si en mà del excel·lentíssim senyor llochtinent o
de persona per sa excel·lència nomenadora ab
especial poder o si en mà de dits senyors deputats y ohidors, y si dits visitadors deuhen també
prestar omanatge y en mà y poder de què deurían prestar-lo, en atenció de alguns reparos que
novament han ocorregut. Vist lo dit capítol 81;
vista la constitució «Com la potíssima» 9, títol
«De observar constitucions»; vistos los capítols
de cort 5, Cort 1599, capítol 1 del nou redrès
del General del mateix any, capítol 36, de ditas
últimas corts; vistas las consitucions 5 y 7, títol
«De offici de governador»; vista la constitució
8, títol «De offici de jutges de taula»; vist lo capítol 20, Corts 1413, en lo llibre dels Quatre
Señals; vistos differents actes de jurament prestat per los molt il·lustres senyors visitadors dels
senyors depuats, ohidors y demés officials del
General de Cathalunya en diversos triennis
// 68v // tant entichs com moderns, com y també altres actes de jurament dels senyors deputats
y ohidors y de sagrament y omenatge per
aquells, ço és, per los laichs; vistos alguns juraments per diferents visitadors reals y singularment sagrament y omenatge que prestà don
Matias Bayeta y Cabanillas, visitador real, en lo
any 1639; vist lo sobre referit vot fet per los assessors, advocat fiscal y consulents aplicats lo
die 10 de setembre del corrent any, en y ab lo
qual fonch resolt y aconsellat que los dits visitadors de la visita real, novament extrets y anomenats, devian prestar son jurament de bene et legaliter se habere en mà y poder dels il·lustríssims
y fidelíssims senyors deputats y ohidors, y ohir
sentència de excomunicació en lo mateix modo
y forma que·l prestan y han acostumat prestar
los visitadors de la visita del General, sens haver
de prestar sagrament y omenatge; vist la sobredita deliberació de 28 de setembre 1704, en y
ab la qual deliberaren que dits assessors, advocat fiscal y tots los consulents infrascrits aconsellassen a dits il·lustríssims y fidelíssims deputats
y ohidors, si en vista dels dits nous reparos, se
deu estar al aconsellat ab lo sobradit vot; vist, finalment, lo que se havia de vèurer.
Attès que ab lo dit capítol 81 de ditas últimas
corts per la visita dels officials reals que no purgan taula, se ha donat forma y disposició diferent de la que estava // 69r // establerta en lo capítol 5 de las Corts de 1599, que vuy és la
constitució 1, títol «De offici de visitadors de
officials reals que no purgan taula», en la nova
compilació y, singularment, respecte de la pres-

tació del jurament de dits visitadors y forma de
aquell.
Attès que en dit capítol 81 respecte de la prestació y forma del jurament de dits visitadors se troba disposat ab estas formas paraulas: «los quals»,
parlant dels visitadors extrets en la present casa
de la Deputació, «junt ab los nomenats per sa
magestat per sa magestat o per son llochtinent
lo die 10 de setembre hagen de trobar-se en la
casa de la Deputació de la present ciutat de Barcelona, a hont ojan sentència de excomunicació
y presten lo jurament en la forma acostumada
los visitadors dels deputats y officials de la Generalitat de Cathalunya», etcètera.
Attès que ditas paraulas «y presten lo jurament
en la forma que acostuman los visitadors», etcètera, de si importan segons són propri, natural,
comú y vertader significat en llengua vulgar en
què se troban concebudas que dits visitadors
deguen prestar dit son jurament en lo mateix
modo y forma y manera lo què acostuman los
de la visita dels deputats y ohidors y demés officials del General. Lo què se comprova en semblant modo de parlar que úsan moltas y diferents constitucions y capítols de cort del present
Principat, com són las constitucions 5 y 7, títol
«De offici de governador», constitució 8, títol
«De officis de jutges de taula», capítol 20, Corts
1413, en lo llibre dels Quatre Señals, capítol 1
del redrés de las Corts del any 1599 y altres.
69v

Attès que és cert en dret que los statuents en la
institució y formació dels statuts sempre atenen
y se precien acomodar-se al ús y consuetut de
parlar de la província del regne a hont se promulgan. Y que ex comuni usu loquendi se pren la
més genuïna y vertadera intel·ligència de las paraulas del mateix statut y qualsie estat lo ànimo
o mente del statuent lo que proceheix encara
que lo estatut fos correctori, exorbitant o penal.
Y axí ditas paraulas precisament se deuhen
entèndrer segons lo comú ús de parlar observat
en lo present Principat, no sols vulgarment entre los naturals de aquell, sinó també en las mateixas constitucions y capítols de cort, en las
corts generals fets y ordenats, en los quals se veu
y enseña la experiència que sempre y quant se
refereix algú de ells als precedents, dient y statuhint se fasse ab la forma ab los precedents disposada, sempre se entèn haver-se statuhit en lo
referent en tot y per tot del modo, forma y manera que està expressat en lo relat, premaxime
en Cataluña, a hont per disposició particular del
dret municipal y segons lo comú sentir de nosters pràtichs, las constitucions y capítols de cort
deuhen sempre entèndrer-se a la lletra et ut sonant. Y, altrament, segons la disposició de dret
lo relat és y existeix en lo referent ab totas sas
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qualitats y circunstàncias, de manera que se entén com si literaliter et expressis verbis fos escrit y
continuat en lo referent in veritate et non per
ficcione.
De què se veu, per consegüent, que disposant en
dit capítol 81 respecte del jurament dels visitadors dels officials reals que lo die 10 de setembre
//70r // ajen de trobar-se en la casa de la Deputació, a hont ojan sentència de excomunicació y
present lo jurament en la forma que acostuman
los visitadors dels deputats y officials de la Generalitat, havent-se de entèndrer ditas paraulas, en
la forma que acostuman et pro ut sonant et secundum comunem loquendi ususm, deuhen los dits
visitadors prestar lo jurament en dita casa en lo
mateix modo, forma y manera que acostuman y
han acostumat prestar aquell los dels deputats y
officials de la Generalitat.
Attès que dels actes sobre referits de diferents
juraments dels dits visitadors dels deputats y
ohidors y demés officials del General, resulta
que han prestat sempre fins vuy en la present
casa en poder de dits senyors deputats, lo die
previngut y asseñalat en lo capítol primer del redrés, Corts 1599, son acostumat jurament de
bene et legaliter se habendo. Axí, que resulta que
dits visitadors dels officials reals deuen, per consegüent, prestar son jurament en la present casa
de la Deputació y en mà y poder dels senyors
deputats. Y encara que se digués que en qualsevol jurament de officials reals, qual se dirie ésser
dits nou visitadors, concorrègan tres circunstàncias com foren la primera la matèria sobra la qual ha de recàurer lo jurament, la segona, la forma de prestar aquell que concistiria en
las demonstracions de tocar, ço és, los laichs la
creu o los sants Evangelis o altres scripturas sacras, y los eclesiàstichs de posar-se las mans al
pit, y demés demonstracions semblants, y la tercera y última, la persona qui reb dit jurament,
acceptant aquell per los intereçats, qual seria lo
excel·lentíssim senyor llochtinent, per absència
de sa magestat, Déu lo guarde, com a superior
de dits officials reals o la persona que dit son
// 70v // poder tingués en qui residiria sols la facultat de rèbrer dits juraments, la recepció dels
quals seria acte de jurisdicció, que sols resideix
en sa magestat y, per sa absència, en dit
excel·lentíssim senyor llochtinent o en la persona delagada. Y que per ésser una de las regalias
del rey, nostre senyor, no se entendria comunicada ab la disposició de dit capítol 81, no havent en aquell de dita comunicació fet expressa
menció, com se requiriria en la comunicació de
dita regalia, que de dret, aquesta com las demés,
sempre se entenen reservadas en lo cas de no ésser expressament concedidas.
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Emperò, és sens dificultat en via de dret que las
tres circunstàncias que concorren en los juraments àdhuc dels officials reals concisteixen, ço
és, la primera en la matèria que és sobra la que
se ha de recàurer lo jurament, la segona, en la
forma substancial que és la mateixa que de qualsevol altre jurament, és a saber, invocació Divini nominis in testem, y la tercera, la forma accidental o formulari del modo de prestar dit
jurament, en la qual precisament ha de venir
també compresa la perçona en poder del qual
deu dit jurament prestar-se, axí com los demés
señals exteriors ab què se puga compèndrer y
venir a cognició de haver lo jurant prestat lo jurament.
A més, que trobant-se la dita constitució concebuda ab aquellas paraulas respecte de la prestació del jurament: «y prestar lo jurament en la
forma acostuman los visitador», forçosament,
han de referir-se al modo y forma ab què
// 71r // dits visitadors dels officials del General
acostuman prestar-o ab totas las qualitats ab
què dit jurament se acostuma de prestar singula
singulis referendo. De què, per consegüent, se
veu e refereix que ab dita disposició sa magestat
ab la cort vingueren a concedir y comunicar a
dits senyors diputats quelsevol poder o jursidicció que fos necessària per rèbrer dit jurament de
dits visitadors de officials reals, que no pot dubtar-se haver-se pogut comunicar y concedir, encara que la comunicació de dit poder y facultat
volgués suposar-se agués de tenir per altre de las
regalias, com àduch en aquest cas se hauria de
entèndrer dita facultat virtualment ex mente et
verbis stuentium concedida a dits senyors deputats com a infel·lible consegüent per lo tal exercici y exequció de dita formalitat. De tal manera
que al no entèndrer-se concedida dita facultat a
dits senyors diputats fore inpracticable executar-o en la mateixa forma a què se acostuma de
rèbrer lo jurament dels visitadors dels deputats
y demés officials del General.
Al què se ajusta que en lo cas present, trobantse com se troba dita constitució consebuda,
com dalt se ha referit, la dita conceció y facultat
de rèbrer dit jurament no pot reputar-se per
omitida ja, perquè se troba saltem virtualment
compresa baix dita clàusula en la forma que
acostuma, etcètera, en lo qual cas no pot reputar-se dita facultat per omissa, com y també perquè fent-se relació a la forma que acostuman
prestar lo jurament los visitadors de la Generalitat, se entèn y deu entèndrer per expre-// 71v //
ssat ab totas las qualitats y circunstàncias. Tot lo
què és y se conté en lo modo y forma que dits
visitadors de la Generalitat acostuman prestar lo
jurament cum paria sint aliquid exprimi vel
quod fiet relatio ad expressum seu certum; et
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idem est quod quid sit expressum per relationem
ac si esset facta mencio specifica. D’esta relativa
expressió se entén sempre feta conforme totas
las qualitats que són y concorren en aquell acte
a qui se fa relatió, encara que sien substancials.
Sens que tampoch puga embaraçar si volia dirse que en exequció del disposat en lo capítol 36
de las últimas corts, en què fou erigit lo nou
Tribunal de Contrafaccions, lo noble regent de
la Real Cancelleria com a president de aquell
hauria prestat son jurament en mà y poder del
excel·lentíssims senyor llochtinent, y los conjúdices del mateix tribunal en mà y poder del dit
noble regent. De què, volguès inferir-se que en
la mateixa conformitat se hauria de practicar en
los visitadorsdels officials reals respecte de prestar son jurament en mà y poder de sa excel·lència, per pretèndrer-se la omissió de la formalitat
de prestar dit jurament, tant en dit capítol 36
com en dit capítol 81.
Per ço, que la rahó de disperitat que concorra
de un a altre dels referits capítols és ocular y literal, si se attèn que en lo dit capítol 36 la forma o
formalitat de prestar lo dit jurament és del tot
omissa y sens referi- // 72r //se a altre semblant,
prevenint sols que dits conjúdices de contrafactions presten jurament quant en lo capítol 81 se
troba expressament disposada la formalitat, ab
la qual se ha de prestar lo dit jurament ab la relació, és a saber, a la forma que acostuman prestar-lo los visitadors dels officials del General. Lo
què no sols exclou dita pretesa omissió, sinó
que obra los effectes dalt expressats y referits.
Axí mateix, no poria obstar si volia argüir-se respecte del sobredit del disposat en lo capítol 5,
Corts 1599, en lo qual, no obstant de haver-se
ordenat que los conjúdices dela visita dels officials reals en dit capítol erigida deguessen prestar lo mateix jurament que havia prestat lo principal visitador, se passà a ordenar que lo
prestassen en mà y poder de las mateixas personas de qui lo havia prestat dit visitador. Ibi: «y
tingan de prestar lo mateix jurament que lo dit
visitador y en poder de las mateixas personas».
De què volgués inferir-se que encara que en dit
capítol 81 se diga que los dits visitadors, novament erigits per la visita de dits officials reals,
degan prestar dit jurament en la forma que·l
presten dits visitadors del General, no·s poria
pretèndrer expressió virtual ni altre literal de
aver de prestar dit jurament en mà dels dits deputats, com lo presten los altres visitadors dels
officials del General.
Per què se respon que, attentament miradas
aquellas paraulas, ibi: «lo mateix jurament»,
// 72v // continuadas en dit capítol 5, tenen sols

respecte a la forma substancial y matèria del jurament, ço és, que deguessen jurar lo mateix
que havia jurat dit visitador y axí no fóra de estreñar que en lo mateix capítol se previngués la
persona en poder de què se havia de prestar
aquell, que és lo que té respecte a la forma accidental o formalitat que ja en lo capítol 81 se
troba previnguda.
A més, que en dit cas poria dir-se ésser opposadas ditas paraulas per major expressió y comprehenció de la voluntat y mentre dels estatuents,
respecte de la persona en poder de qui volgueren se prestàs dit jurament. Ni tampoch obstaria, si volia dir-se que aquellas paraulas: «en la
forma que acostúman», contengudes en dit capítol 81, deurian entèndrer-se ad imaginem et
similtudinem, et non in veritate et idemtice, al
modo y forma ab què acostúman de prestar son
jurament los visitadors dels deputats y demés
officials del General a què se refereixen, com ho
explicarian los doctors en los casos de disposicions testamentàrias o altre, ab qualitat de relació com altrament se seguiria que los dits visitadors de officials reals haurian de prestar aquell
mateix jurament que acostúman de prestar los
visitadors dels officials del General, ço és, de
bene et legaliter se habendo en la visita de dits officials del General. Lo què seria un notable absurdo y contra la mente del rey, nostre senyor, y
la cort al statuhir dit capítol 81.
Per ço, que se respon que quidquid foret
//73r // de la veritat de dita pretesa theòrica tant
controvertida entre los doctors que tràctan
aquella, no sols deu conciderar-se la formalitat
de dit jurament en dit capítol 81 disposada
idemptifice et in veritate del modo, forma y manera que acostúman de prestar-lo los altres visitadors dels deputats, per las rahons que dalt se
han ponderat, però també perquè en lo mateix
capítol 81 expressament se troba ordenat que
dits nou visitadors de officials reals degan prestar son jurament en la present casa de la Deputació. Lo què per tant literal, no pot dubtar-se
ésser la designació in veritate. Y attès que no·s
troba haver acistit official algú real en dita casa a
pèndrer jurament, ans bé consta dels actes dels
registres del mateix General, que en cas de prestar los juraments los officals reals quant per
constitucions y capítols de cort estan obligats
prestar-lo aquells prèstan en poder de dits senyors deputats. De què, se veu e infereix que la
mateixa designació de dit lloch demonstra ab
tota evidència y certitut que la intenció y menta
de sa magestat y la cort en aquellas paraulas, ibi:
«en la forma que acostúman», volgueren que la
relació en el cas disposada fos idemptifice et in
veritate et non per imaginem et similitudinem
ab la formalitat, modo y manera que acostúman
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prestar-lo los visitadors dels deputats y officials
del General. Y que axís fóra ineplicable la disposició de dita prestas theòrica al·legada.
Sens que al sobredit embarasso si vúlia replicarse // 73v // que lo jurament que presten los senyors deuptats y ohidors en lo intròhit de son
offici lo prestarian en mà y poder del regent la
vegueria de Barcelona, en la mateixa casa de la
Deputació.
Per ço, que se respon que dels actes dels juraments y dels sagrament y omenatge prestar per
dits deputats y ohidors en lo intròhit de son offici, si bé consta que prèstan dit omenatge en
poder de dit regent la vegueria de Barcelona.
Emperò, aquests prèstan y han prestat sempre
després de haver jurat en la mateixa casa, sens
intervenció alguna de dit veguer ni altre official
real.
Ni del prop-referit podia ja més subseguir-se de
que los dits visitadors dels officials reals deguessen prestar lo mateix jurament que prèstan los
altres visitadors de la visita del General. Per ço,
que las ditas paraulas: «en la forma que acostúman», sols tenen la mira y fan la relació a la forma o formalitat de prestar dit jurament, del mateix modo que·l prèstan dits visitadors del
General, com dalt es ha dit, però no en manera
alguna poden tenir mira y respecte a la matèria
sobra què ha de recàurer la jurament prestador
per dits visitadors que concisteix en jurar uns y
altres de ells de bene et legaliter se habendo en sas
respective visitas, lo què, per consegüent, en
cosa ditincta de la formalitat de dits juraments.
Més avant, attès que per en expressa dis-//74r //
posició de la constitució 9 «Com la potíssima»,
títol «De observar constitucions», se troba ordenat que qualsevols ministres y officials, axí reals com altres, no sols degan jurar, però y encara
los laichs prestar lo omenatge. Attès que lo
prestar dit homenatge dits ministres y officials
és no sols interès de sa magestat, però y encara
molt útil a tota la província, com sempre ho ha
regonegut axís la cort en diferents constitucions. De tal manera que en la dita constitució
«Com la potíssima», que fou feta a petició dels
braços, se donà facultat als deputats de poderlos requirir per la prestació de dit homenatge.
Per ço y altrament, los assessors, advocat fiscal y
consulents infrascrits són de vot y parer que dits
senyors visitadors dels officials reals han y
deuhen prestar son jurament de bene et legaliter
se habendo en la visita sobradita dels officials reals en la present casa de la Deputació, en la forma que acostúman de prestar-lo los visitadors
dels deputats y ohidors y demés officials del Ge-
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neral, ço és, en mà y poder de dits il·lustríssims y
fidelíssims senyors deputats y ohidors, a hont
han y deuhen ohir sentència de excomunicació,
com se digué en lo primer vot del die 10 de setembre pròxim passat.
En quant, emperò, al prestar homenatge dits visitadors, si bé en dit capítol 81 no se troba expressat cosa cerca al homenatge, com se diu en
dit vot, emperò, en observança de la dita constitució «Com la potíssima», són de vot y parer
// 74v // los sobre anomenats infrascrits que los
dits senyors visitadors laichs deuhen prestar dit
homenatge en poder del excel·lentíssim senyor
llochtinent general del present Principat o de la
persona que tindrà son poder o commissió, antes de entrar en lo exercici de dit son offici de visitadors dels officials reals que no purgan taula.
Y axí ho senten salvo semper, et cetera. Barcelona, y nohembre als 4 de 1704.
Despalau, assessor. Baldrich, assessor subrogatus.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, fiscalis
Generalis Cathaloniae advocatus.
Doctor Balthazar Prous, consulens. Doctor Joseph Costa, consulens. Doctor Joseph Arcidet,
consulens. Doctor Francisco Toda y Gil, consulens. Doctor Jacintho Dou, consulens. Doctor
Fortunat Parrella, consulens. Doctor Joseph
Minguella, consulens. Doctor Joseph de Cançer,
consulens. Doctor Salvador Graell, consulens.
Doctor Franciscus Solanas, consulens. Doctor
Francisco, consulens. Doctor Rafel Bruguera,
consulens.»
En aquest mateix dia sas senyorias il·lustríssimas
han ordenat al magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General, que parta del il·lustríssim y fidelíssim concistori al excel·lentíssim senyor don Francisco de
Velasco, llochtinent y capità general de sa magestat en aquest Principat, una còpia del sobredit vot que li és estada entregada per sas senyorias il·lustríssimas.
En aquest mateix dia lo dit magnífich síndich
del General ha fet relació de com en exequció
del sobredit orde havia entregat a dit excel·lentíssim senyor llochtinent general la sobradita
còpia de dit // 75r // vot. Y que sa excel·lència li
havia respost que «estaba bién» y que la remetria
al molt reverent cansiller.
Dijous, a XIII de nohembre MDCCIIII. En aquest
dia, per medi dels verguers de la present casa,
per a las tres horas de la tarda, és estada convi-

a. sic a l’original.
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dada una Novena de personas dels tres estaments:
Per lo estament eclesiàstich, don Joseph de
Masdovellas y Çalbà, ardiaca major y canonge
de Urgell, doctor Joan Bach, ardiaca y canonge
de la Seu de Barcelona, fra don Feliciano Sayol,
del orde de sant Joan.
Per lo estament militar, don Joseph de Pinòs,
marquès de Barbarà, don Ramon Copons del
Llor, don Joseph Vilana y de Millàs.
Per lo estament real, doctor Joseph Costa, Joseph Ordano, Olaguer Argemir, ciutedants
honrats de Barcelona.
A la qual Novena axí convocada, trobant-se sas
senyorias il·lustríssimas acentats sota del docer
ab cadiras de vellut carmesí y los senyors de dita
novena ab cadiras de vaqueta de moscòvia a mig
círcol, comensant a la gotera de mà dreta de dit
docer, y a la // 75v // part esquerra havent-i altre
cadira de vaqueta de moscòvia per lo secretari y
scrivà major del General de Catalunya. Y després de haver-se fet las sòlitas y acostumadas
protestas per los senyors dels estaments militar y
real, per a què los quede salvo e il·lès son dret en
orde a la pretenció tenen de sèurer interpoladament ab los senyors del estament eclesiàstich y,
axí mateix, després de la protesta feta de dit fra
don Feliciano de Sayol, en orde a la pretenció
de que li reste salvo e il·lès son dret per sèurer
precehint als dits dos senyors dignitats y capitulars, no sols per lo present acte, sinó y també per
tots los demés que subseguiran. Del què és estat
llevat acte per mi, doctor Vicens Carreras, preverer, secretari y escrivà major del General de
Cathalunya, essent estat requirit, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens
March, verguers. Per lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor diputat eclesiàstich, en veu de sos companys, és estat proposat de com lo il·lustríssim y
fidelíssim concistori ab deliberació feta lo die
present quedaven anomenats per la confarència
demanada per la excel·lentíssima ciutat junt ab
lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar, sent un
cos, per la dependència y ab los poders que en
dita deliberació més llargament se conté. Y tots
los senyors de dita Novena se han offert servir al
il·lustríssim y fidelíssim concistori ab molt gust.
En aquest mateix dia, a las V horas de la tarda,
són vinguts en la present casa de la Diputació per
la conferència dalt dita, per // 76r // ser lo estil
que qui la demana va a casa del demanant, las
personas anomenadas per dita excel·lentíssima
ciutat qui són don Francisco Nicolau de Santjoan, don Joseph Oliver y Botaller, don Felip Ferran y Sacirera, Joan Llinàs, ciutedà, doctor Sal-

vador Massanes de Ribera, ciutedà, y Ignasi Bòria y Gualba, ciutedà. Y, axí mateix, las personas
anomenadas per dit bras militar que són don Joseph Tarré y Codina, don Joseph Terré y Granollachs, Joan Bonaventura de Gualbes, don Feliciano de Cordellas, Joseph Bru y Bañuls, militar,
y Joan Baptista Reverter, ciutedà, fent un cos,
havent precehit lo haver enviat un verguer de la
ciutat per saber si las personas de la Diputació estavan juntas. Per los carrers anaven fent dos columpnas, ço és, las de la ciutat a mà dreta, segons
edat, y las del bras militar a mà esquerra, segons
estat, acompañant-los lo dit verguer de dita ciutat qui anava devant. Y després de tots ells, quatre o sis lacayos. Foren rebuts al cap de la escala
de la present casa per diferents officials, a la reixa
més sercana a la capella petitat de Sant Jordi per
los senyors de la sobradita novena, donant-los la
mà dreta, anant los qui sobravan a mà dreta al últim de dita novena, anant en esta funció interpoladament, ço és, primer un de la ciutat y després
un del bras. Y en esta forma, anant devant los dits
officials, se encaminaren per los terreplens dels
Tarongers fins a la primera porta de la sala de
concistori, a hont los dits officials se que-//76v //
daren fent a la part dreta y los senyors de dita Novena a la esquerra, entrant en la dita sala del concistori primer totas las personas de la excel·lentíssima ciutat y bras militar. En la qual sala de
concistori se acentaren en esta forma: tots ab cadira de vaqueta de moscòvia, és a saber, a la filera
de cadiras de mà dreta que comensava inmediadament després de la taula del concistori que està
sota lo docer las personas anomenadas per dita
excel·lentíssima ciutat y il·lustríssim y fidelíssim
bras militar interpoladament, ço és, primer una
de la ciutat y altre de dit bras. Y a la línea de cadiras de la part esquerra estavan acentats los senyors de dita Novena. Advertint-se que al mig
dels dos presidents, ço és, de la ciutat y de dita
novena, mediava una tauleta petita ab son cubertor de domàs carmesí ab sos franjons de or y arrimada la taula gran de dit docer, en la qual ý havia
campaneta y scriptori, y la campaneta envers lo
president de la ciutat. Y al capdevall de la pessa ý
havia una cadira de vaqueta de moscòvia apartada un poch de las ditas dos líneas de cadiras ab
una taula gran devant que frontajava ab la dita
tauleta ab son cubertor de domàs carmesí ab los
franjons de or, a hont se acentava y estava cubert
sempre lo secretari y escrivà major d ela present
casa quant convenia llegir-se alguna cosa. Advertint-se // 77r // que quant dit secretari havia de
pèndrer algun paper los prenia de mà de qui los
obtenia, passant devant de ells per lo mig. Y lo
que aconsella dita conferència és lo següent:
Lo que se ha resolt en la excel·lentíssima conferència lo die XIII de nohembre del present any
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ma conferència per los il·lustríssims y fidelíssims
senyors diputats y ohidors de comptes és lo següent:
«Després de haver prestat lo jurament de non
revelando tots los indivíduos que componan
dita conferència, en mà de sos respective presidents, és suplicar a sa senyoria il·lustríssima y fidelíssima sia servit prestar igual jurament per si
y fer-lo prestar a sos magnífichs assessors y als
advocats del bras y excel·lentíssima ciutat.
Que sa senyoria il·lustríssima y fidelíssima mane
convocar los assessors de la casa y dels dos comuns, als quals se’ls demane miren tant en los
dietaris de la present casa com en la de la ciutat
y arxiu del bras militar, si·s trobarà en ells alguns
exemplars que fossen concernents al present cas
per llum y direcció del fahedor y també lo
exemplar de la galera de Gènova, en temps del
excel·lentíssim senyor duch de Ossuna.
No menos, digan que pot obrar la Deputació o
Generalitat de fer contra aquellas personas que
li denegan la justícia y dèixan de executar lo disposat en las constitucions generals y altres drets
de la pàtria, segons exemplars y segons dret,
formant-ne de tot un paper quant antes sie possible per a reportar-se a altre conferència. Suplicant que en lo interim no se abstinga // 77v // lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori de obrar
quant és de sa obligació y gran zel per la més
puntual observança de las constitucions y demés drets municipals.»
Y al disgregar-se dita conferència per los senyors
de dita Novena, anant los dits officials devant,
foren acompañadas las ditas personas de la ciutat y bras militar fins als mateixos puestos respective que foren cumplimentats al venir. Y per
quant era de nits, manaren sas senyorias il·lustríssimas que per sis atxes fossen acompañats
anant devant de las de la ciutat. E immediadament després per los senyors de dita Novena, estant acentats a modo de Novena, per lo president fou entregat a sas senyorias il·lustríssimas
lo consell en scrits, donant per dita conferència
ab la notícia de que los altres dos comuns tenian
consemblant paper per medi de sas respective
personas. Y sas senyorias il·lustríssimas han manat entregar dit paper als nobles y magnifichs
assessors del General y advocat fiscal del General y present casa, ordenant al síndich de que, en
nom de sas senyorias il·lustríssimas, se conferís
ab los dits dos comuns per a què fossen servits
disposar que sos respective advocats demà de
matí a los deu horas vingan en la present casa
per la dita dependència, com ho ha fet. Y ha tornat de resposta que dits comuns ho farian de
molt gust.
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Divendres, a XIIII de nohembre MDCCIIII. En
aquest dia se són ajuntats los advocats de la excel·lentíssima ciutat y bras militar ab los // 78r //
noble y magnífichs assessors y advocat fiscal de
la present casa per lo fet deliberat per la
excel·lentíssima conferència lo dia de ahir.
En aquest mateix dia sas senyorias il·lustríssimas, acompanyats dels officials de la present
casa y de la del General y Bolla, són anats a fer la
regonexensa general per las botigas de la present ciutat y altres parts, en execució del disposat ab lo capítol XX del nou redrés.
Dilluns, a XVII de nohembre MDCCIIII. En
aquest dia és estat presentat en lo concistori de
sas senyorias il·lustríssimas per Jaume Sahonés,
secretari del tribunal de la Capitania General,
un decret del excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general de sa magestat en lo present
Principat, despedit en deguda forma de Cansellaria, lo qual conté un real orde de sa magestat,
que Déu guarde, ab lo qual declara que la excepció opposada per lo procurador fiscal del
General al dit Jaume Sahonés per obtenir lo offici de ajudant segon // 78v // de scrivà major de
la visita no proceheix. Y que, no obstant aquella, se li deu admètrer lo jurament per lo exercici de dit offici de ajudant segon de la visita, com
més llargament és de vèurer ab dit decret que·s
assí cusit y signat de número XXXVII. E sas senyorias il·lustríssimas me han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General, ensenyàs lo
dit decret als magnífichs assessors ordinaris y
noble advocat fiscal del General y present casa,
per a què vessen y regoneguessen aquell com en
effecte és estat regonegut y vist venir, en dita
deguda forma despedit. Y, axí mateix, me han
ordenat sas senyorias il·lustríssimas me conferís
en lo concistori dels molt il·lustres senyors visitadors, fent-los entèndrer de part de sas senyorias il·lustríssimas lo dit decret per a què posàs
en possessió al dit Jaume Sahonés en lo dit offici de ajudant segon de escrivà major de la visita.
Al què han respost dits molt il·lustres senyors
visitadors obrarian, si y de la manera que en dit
decret y real orde de sa magestat se conté posant al dit Jaume Sahonés en pocessió de dit offici de ajudant segon de escrivania major de la
visita. Y se ha entregat còpia de dit decret a dits
senyors visitadors.
Dimecres, a XIX de nohembre MDCCIIII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimasa // 79r // a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari lo
paper que lo dia present ha entregat a sas senyoa. a continuació un decret, un paper i una súplica transcrits
a l’Apèndix 2, pàgs. 1833-1835.
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rias il·lustríssimas lo subsíndich del il·lustríssim
y fidelíssim bras militar, en què estan continuadas las nou personas que ha de acistir per part
de dit il·lustríssim y fidelíssim bras militar a la
Divuytena que se ha de tenir per las segonas mil
lliuras. Lo qual paper és assí cusit y signat de número XXXVIII.
En aquest mateix die los senyors don Francisco
Nicolau de Santjoan y Joan Baptista Reverter
han aportat a sas senyorias il·lustríssimas una
embaxada a boca, de part del excel·lentíssim
concistori dels senyors consellers de la present
ciutat, concistint la resolució presa lo dia de ahir
per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent
acerca dos reals despaigs de Cansellaria, lo un
per lo Consell Supremo de Aragó y lo altre del
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent de sa magestat, que fou consultar aquells, no sols ab los advocats de dita excel·lentíssima ciutat, sinó també ab los del
il·lustríssim y fidelíssim bras militar, assessors de
la present casa y son advocat fiscal y los dos consulents aplicats per la matèria concernents a
contrafaccions, a fi y effecte de regonèixer y mirar si dits decrets en part o en tot contrevenen a
las generals constitucions, privilegis y demés
drets de la pàtria. Al què los és estat respost per
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich, en veu de sos companys, que ab molt
gust condecendían en lo expressat en dita embaxada y que disposarían que los noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y
dits //79v // dos consulents, sempre y quant fossen cridats per part de dita excel·lentíssima ciutat, acistissen los demés referits per la subjecta
matèria.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, havent-se obtinguda hora per medi del
andador del il·lustríssim y fidelíssim bras militar,
ha vingut en la present casa la il·lustríssima Novena de personas dels tres estaments, anomenada per lo senyor protector o president y officials
de dit bras militar per las segonas mil lliuras que
disposa la constitució XXXI, feta en la última
cort General, pot gastar dit bras de las pecúnias
de la Generalitat. Y són los senyors don Bonaventura de Lanuça, degà y canonge de la santa
iglésia matropolitana de Tarragona, don Ramon de Areny, ardiaca de Sant Fructuós, en la
mateixa catedral, don Joseph Dalmasas y Ros,
sagristà y canonge de la santa iglésia de Barcelona, don Feliciano de Cordellas, Joan Bonaventura de Gualbes, don Francisco Nicolau de
Santjoan, Joan Baptista Reverter, doctor misser
Francisco Toda y Gil y doctor Joseph Sabater y
Sanbasart, estos tres últims ciutedants honrats
de Barcelona. Sens ésser rebuts per ningun official de la present Casa, és vinguda a la sala ante-

cedent a la del concistori, en la qual ha trobat a
la il·lustríssima Novena de personas del tres
estaments elegida y anomenada per sas senyorias il·lustríssimas, y són los senyors doctor Joan
Bach, ardiaca y canonge de Barcelona, fran don
Feliciano Sayol, comenador del orde de sant
Joan, fra don Magí // 80r // de Vilallonga, també comanador de dita orde, don Joseph de Pinós, marquès de Barbarà, don Ramon Copons
del Llor, Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
donsell, doctor misser Joseph Costa, Joseph
Hordano, Francisco de Monfar y Sorts, tots tres
ciutedants honrats de Barcelona. Y se han acentat, ab cadiras de vaqueta de moscòvia, en la sala
de consistori en forma de brassos, és a saber,
primerament dit de Lanuça, qui tenia tinter devant y campaneta de plata, Areny, Dalmases,
Bach, Sayol y Vilallonga, per lo estament eclesiàstich, Gualbes, Cordellas, Santjoan, Pinós,
Copons y de Lana, per lo estament militar,
Hordano, Costa, Toda y Gil, Reverter, Monfar
y Sabater, tots sis ciutedants honrats de Barcelona, per lo estament real. Antes de comensar a
fer la proposició, per dit fra don Feliciano Sayol
y fra don Magí de Vilallonga és estada feta la
protesta estos respective precehir als referits eclesiàstichs y requirit a mi, secretari y escrivà major
del General, llevàs acte de la referida pretenció y
de no voler que lo present acte servís de exemplar ni perjudici als dits de Sayol y Vilallonga en
lo esdevenidor, pretenent los quedàs salvo y
il·lesa sa pretenció. Y, encontinent, per dit don
Bonaventura de Lanuça, president, se me ha
donat a mi, secretari y escrivà major, un paper,
lo qual paper és estat llegit per mi dit secretari y
escrivà major ab alte e intel·ligible veu, estant
acentat ab cadira de vaqueta de moscòvia ab las
altras y del devant una taula ab tapeta de domàs
carmesí, enfront de dita Divuytena, y cubert.
Ab lo qual paper lo síndich de dit bras militar
suplica a la il·lustríssima Divuy-// 80v // tena sie
servit deliberar ésser giradas las segonas mil lliuras a dit bras, per a què aplique allí que de ellas
sie menester en pagar los gastos que en dit paper se refereixen, y lo demés quede en lo banch
per los fins y effectes disposa dita constitució,
com més llargament de dit paper y súplica és de
vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número
XXXVIII.a

tríssima Divuytena, no se ha pres resolució ninguna, dexant encarregat al doctor Joan Bach,
ardiaca y canonge de Barcelona, y demés senyors anomenats per lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori per dita Novena que proposassen dits
motius als il·lustríssims y fidelíssims senyors diputats, a fi de consultar ab los noble y magnífichs assessors del General y present casa si los
sobradits subjectas eran aptes y capaces per a
poder entrevenir a dita Divuytena.
Dijous, a XX de nohembre MDCCIIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas
// 81r // a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot
fet per los noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa, en lo qual
són de vot y parer que sas senyorias il·lustríssimas poden y deuhen axir al reparo de la contrafacció instada contra Manuel Castells, adroguer
y mostasaf de la vila de Castalló de Empúrias,
per haver contrafet a las generals constitucions,
usatges y demés drets de la pàtria. Lo qual vot
és assí cusit y signat de número XXXIX y del
thenor següent. Segueix-(s)e dit vot:
«Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors
de comptes del General de Catalunya acerca si
Emanuel Castells, adroguer y mostasaf de la vila
de Castalló de Empúrias, bisbat de Gerona, ha
contrafet a las generals constitucions, usatges
de Barcelona, actes y capítols de cort y, assenyaladament, al usatge «Camini et stratae», a la
constitució «Statuhim» 2 y 3, títol «De comers
y seguretats de camins», y al usatge «Alium
namque», títol «De dret de fisch», y a la constitució 4, títol «De violència y restitució de despullats», y a altres que dispòsan haver-se de judicar per directum y ab cognició de causa.

E per quant antes de passar ha votar los sobredits senyors de la il·lustríssima Divuytena se ha
sucitat dubta en si don Ramon de Areny, no essent canonge, si sols ardiaca, don Joseph Dalmases y Ros, essent coadjutor, y no tenint Joseph de Sabater y Sambasart més que XXI any,
podían intervenir per ditas causas en dita il·lus-

Vista la suplicació presentada per lo síndich de
la vila de Castalló de Empúrias al il·lustríssim y
fidelíssim concistori dels deputats y ohidors de
comptes del General de Catalunya als 17 de octubre del corrent any, y la comissió al peu de
aquella feta als noble y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General de Catalunya, y la
provisió en força de dita commissió subseguida
de que fossen incertadas // 81v // las productas y
ministrats testimonis; vistos los instruments exibits y testimonis ministrats a instància del dit
síndich de la vila de Castalló de Empúrias; vistos
lo usatge «Camini et stratae» y constitucions 1,
2 y 3, títol «De comers y seguretat de camins»,
y lo usatge «Alium namque», títol «De dret de
fisch», constitució 4, títol «De violència y resti-

a. aquesta súplica comparteix el número d’insert amb el paper
precedent.

a. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 80v-81r
del trienni 1704-1707.
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tució de despullats»; vist, finalment, tot lo demés que se havia de vèurer.

Despalau, assessor. Baldrich, assessor subrogatus.
Costa, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae
subrogatus.»

Attès que de dits instruments exibits y testimonis
ministrats consta que Emanuel Castells, adroguer y mostasaf de dita vila de Castelló de Empúrias, als 24 de juliol proppassat detingué a Francesch Ferrer, traginer, de la vila de Figueras,
anant per lo camí real que va des da dita vila de
Castalló a la de Figueras, y que fou aprehenció de
una càrrega de peix y de una cavalcadura, que tot
era de dit Francesch Ferrer, retenint-se lo diner
que precehí de dtia càrrega de peix, la qual féu
vèndrer dit Castells en la vila de Castalló. Y que
axí mateix als XIII de agost proppassat ab gent armada anà lo dit Emanuel Castells a capturar y
pèndrer al referit Francesch Ferrer y a Domingo
Roig, naturals de dita vila de Figueras, y que ab
tot effecte los prengué a la ocasió que aquells
anaven per lo camí real que va de la vila de Rosas
a la de Figueras // 82r // ab dos cavalcaduras carregadas de peix. Y que ab tot effecte dit Castells
tingué als sobradits Francesch Ferrer y Domingo
Roig, traginers, en dit camí real cerca del mas Barrera, aportant-se’n dits treginers, sas cavalcaduras y càrregas de peix, lo qual vengué a la vila de
Castalló, retenint-se e imbursant-se lo diner procehit de la venda de dit peix.
Attès que ab dit usatge «Camini et stratae»,
constitucions 1, 2, y 3 de dit títol «De comers y
seguretat de camins» se troba expressament disposat no poder-se en manera alguna impedir lo
líbero comers als naturals y abitants en lo present Principat, ans bé que estos poden líberament y sens contradicció de persona ni official
algú anar ab mercaderias y aportar aquellas en
qualsevol part los aparega, pagant los drets
acostumats. Y no res menos que ab lo usatge
«Alium namque», títol «De dret de fisch», y ab
la constitució 4, títol «De violència y restitució
de despullats», està expressament statuït que
ningun jutge o official real puga en la administració de justícia procehir ex abrupto y sens cognició de causa.

Divendres, a XXI de nohembre MDCCIIII. Ena
aquest dia lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor militar se és partit per a Berga per afers y negocis seus propis, havent obtinguda llicència del
il·lustríssim y fidelíssim concistori ab deliberació
de XVII del present y corrent mes.
Dissapta, a XXII de novembre MDCCIIII. En
aquest dia lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y en dit nom commissari y delegat apostòlich, elegit y anomenat per la santedat de Clement setè, de felís recordació, ab
butlla especial donada en Roma als XVII de las
kalendas de maig MDXXIIII, y ab facultat en dita
butlla atribuïda, ha subdelegat a Joan Garriga,
prevere, de la vila de Esperguera, a effecte de
què puga regonèixer qualsevols cases eclesiàsticas, llochs sagrats, iglesias, monestirs y convents
de religiosos y religiosas, regulars y seculars. Al
qual subdelegat, lo die present, són estadas despedidas lletras de subdelegació en la forma
acostumada ab ple poder de comminar y publicar censuras, tant contra qualsevols personas
eclesiàsticas com seculars.b
83r

Per ço, los assessors y advocat fiscal infrascrits
són de vot y parer que lo dit Emanuel Castells,
adroguer y mostasaf de dita vila de Castalló de
Empúrias, ab los dits procehiments ha contrafet
a las generals constitucions del present Principat, usatges, actes y capítols de cort y, assenyaladament, al usatge «Camini et stratae» y a las
constitucions 1, 2 y 3 del dit títol «De comers y
seguretat de camins», // 82v // y al usatge
«Alium namque», títol «De dret del fisch», y a
la constitució 4, títol «De violència y restitució
de despullats». Y axí ve que vostra senyoria fidelíssima. Y axí ho senten salvo semper. Barcelona,
XX de nohembre MDCCIIII.
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Dimecres, a XXVI de nohembre MDCCIIII. En
aquest die, entre nou y deu horas de la matinada, Bonaventura Boxó, prevere, en Barcelona
residint, procurador junt ab altres y a ssolas del
doctor en medicina Ignasi Juliol y Bruniquer,
obtenint lo offici de albaraner de la Bolla, consta
de la procura ab acte rebut en poder de Joseph
Mas, notari públich real col·legiat, als XXVIII de
desembre MDCLXXXX, còpia autèntica de la qual
és assí cusida y signada de número XXXX. En dit
nom constituhit personalment en presència del
il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors
deputats y ohidors, per trobar-se en aquella ocasió junt, ha renunsiat en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas y a favor y en cap del doctor en drets Joseph Orlau, absent, lo dit offici de
albaraner de la Bolla, per ser dit offici altre dels
antichs vendibles y que poden alienar, suplicant
a sas senyorias il·lustríssimas ésser-li admesa dita
renunciació en dita forma. E sas senyorias il·lustríssimas han admesa aquella, // 83v // si et in
quantum per capítols y actes de cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Llorens March, verguers de sas senyorias il·lustríssimas.
E, immediadament, feta la sobradita diligència,
a. En aquest ... mes interliniat al marge esquerre.
b. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1835.

que devian ser las deu horas de la matinada, jo
lo doctor Vicens Carreras, prevere, secretari y
escrivà major del General y present casa, me so
conferit en la casa de la pròpria habitació del dit
doctor Ignasi Juliol, scituada en la present ciutat y en lo carrer del Carme, y en un aposento
de dita casa, he trobat en lo llit al doctor Ignasi
Juliol, lo qual, per la gràcia de Déu, he vist gosar de vitals esperits. Y he parlat ab ell y lo he
ohit parlar, essent presents per testimonis Sabestià Nogués, jove, sastre, y Ramon Parera,
jove, pintor.

bre 1704. La qual se li fou estada intimada, en
la qual se li ordena isca al reparo de la contrafacció instada per lo síndich de la ciutat de Tortosa contra don Plàcido de Riu y Simó, procurador real de dita ciutat de Tortosa, se conferí
lo die 7 de octubre de dit any 1704, entre las
dotse y una hora passat mitgdie, ab Esteva Galceran, escrivà de // 84v // manament per sa magestat, que Déu guarde, entregant-li la súplica
introductòria de dita contrafactió presentat son
sindicat, per a què dins las vint-i-quatra horas
que disposa lo capítol 37 de las últimas corts, li
entregàs lo despaig que li demanava ab dita súplica y que li tocàs la oblata com tenia obligació. Lo què féu, encontinent, dit Galceran. Y,
després, lo die 8 de dit mes y any, y a la mateixa
hora, que tinían ditas vint-i-quatra horas dit
Corbera se conferí ab dit Galceran per a què li
entregàs dita carta. Lo qual li respongué que lo
il·lustríssim senyor don Miguel de Taverner, regent la Real Cansellaria, president del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, li havia dit digués a dit síndich se conferís ab lo doctor
misser Aleix Fornaguera, secretari de dit il·lustríssim tribunal, lo qual li tornaria resposta sobra dita contrafactió. Y axí, encontinent, dit
síndich se conferí ab dit doctor Fornaguera, lo
qual li digué que lo il·lustríssim tribunal havia
resolt que, per ara, no procehia dita contrafacció y que per eix respecte no se li entregava la
carta citatòria. Y, encontinent, dit síndich ho
participà al il·lustríssim y fidelíssim concistori
dels senyors deputats, los quals li ordenaren fes
tràurer en pública forma dita deliberació. Y,
obehint a dit orde, lo die 9 de dit mes, féu tràurer aquella, lo qual posà en mà de sa senyoria
il·lustríssima. Y se trobà que tots condecendiren los sinch del il·lustríssim tribunal y que lo
conseller en cap se escusà per tenir-los de participar antera a son comú.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari un
bitllet del excel·lentíssim senyor don Francisco
de Velasco, llochtinent de sa magestat, de data
de XXI del present y corrent mes. Y, juntament,
la resposta a dit bitllet feta per sas senyorias
il·lustríssimas, que tot és assí cusit y signat de
número XXXXI y XXXXII.
En aquest mateix dia sas senyorias il·lustríssimas
han ordenat al magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, aportàs al sobredit excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco la sobredita resposta
de dit bitllet. Y dit magnífich síndich, tornat
que és estat de palà-a //84r // cio, ha fet relació a
sas senyorias il·lustríssimas que havent entregat
lo sobredit paper de resposta a sa excel·lència,
sols li havia dit que «... estaba bién.»
Axí mateix, han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a dit magnífich síndich solicitàs a dit excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco,
de part de sas senyorias il·lustríssimas, que li
estimaria prengués resolució sobra lo juntar-se
lo tribunal de la visita real. Y, axí mateix, dit
síndich, tornat que és estat de palàcio, ha fet
relació que sa excel·lència li havia respost que
est matí se li havia entregat, per part de la Real
Audiència, son sentir acerca lo vot fet per los
noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General y present casa y consulents aplicats, y
que encara no·l havia desclòs. Y que quant
antes ho participaria a sas senyorias il·lustríssimas.

85r

En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, síndich
del General de Cathalunya, present en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del General del
present Principat de Catalunya, ha fet relació a
sas senyorias il·lustríssimas lo die sis de nohema. a continuació un bitllet i la seva resposta transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1835-1836.
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Més, fa relació que en virtut de altre deliberació
feta per sa senyoria il·lustríssima lo die 14 de dit
mes y any, en la qual se ordena que, no obstant
de no haver-li entregat dit Esteva Galceran lo
die 8 del present mes la carta o citació dins dites
24 horas que disposa dit capítol, isca de nou altre vegada a la prosequutió de dita contrafacció
recorrent a qualsevol dels indivíduos de dit
il·liustríssim tribunal. Y axí, obehint dit síndich
a sa senyoria il·lustríssima, dit die 14 de dit mes,
se conferí a la nit ab lo il·lustríssim senyor doctor Francisco Costa, conseller en cap de la present ciutat, altre dels indivíduos del il·lustríssim
Tribunal de Contrafaccions, en presència del
doctor Francisco Cortès, notari públich y scrivà
major y secretari de la present ciutat, a effecte
que dit senyor conseller li prengués lo jurament
de no haver-li entregat dit Galceran dins de ditas 24 horas dita carta o citació y que li fes tor-
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nar per dit Cortès la oblata a la súplica que
aportava consemblant de la què havia entregada
al dit Galceran. Al què dit conseller respongué
que era matèria àrdua y que antes de fer cosa,
desitjava que los assessors de la Deputació lo informassen sobra la subjecta matèria. Y que, axí,
lo endamà die XV a las vuyt horas de la matinada, los aguardaria en casa de la ciutat, com en
effecte lo die XV a la dita hora se conferiren los
doctors Brugera y Solanes, consulents aplicats
per heix negoci, ab dit senyor conseller, informant-lo de dita contrafacció.
Més, fa relació que lo die XVI de dit mes altra vegada se conferí ab dit senyor conseller en cap en
casa de la ciutat, solicitant-li li admetés dit jurament y li despatxàs dita carta. Al què // 85v // li
respongué que per las moltas ocupasions se li
ocorrían per acabar ja son any de conseller, no
havia pogut encara participar-o a la promania. Y
que axís, tingués paciència, que dins dos o tres
dies ell pendria resolució sobre la subjecta matèria.
Més, fa relació com lo die XXIXa de dit mes se
tornà a conferir al dit senyor conseller solicintat-li lo mateix que li havia solicitat. Al què li
respongué ell actirar-lo que tenia de obrar y que
estigués cert que antes de acabar son consolat, li
donaria providència. Y que li entregàs lo procés
informatiu que se ha rebut en la casa de la Deputació, per que se’l volia mirar per cerciorarse’n bé. Lo què dit síndich encontinent la-y entregà.
Més, fa relació com lo die 22 de dit mes se tornà
a confarir ab dit senyor conseller per a què li atmatés dit jurament y li fes entregar dita carta. Y
sempre se escusà dient que las moltas ocupacions no li havian donat temps per a mirar encara lo procés informatiu li havia entregat y que
axís dins dos dies li·n tornaria resposta.
Més, fa relació com lo die 24 de dit mes, conferint-se dit síndich ab dit senyor conseller,
solicitant-li dit despaig e o que li admetés dit
jurament, devant de tot lo concistori dels excel·lentíssims senyors consellers, li entregà en
paper ab sinch dubtes, dient entregàs aquell al
il·lustríssim concistori per a què per los magnífichs assessors li soltassen dits reparos. Lo qual
paper dit síndich, encontinent, posà en mà del
il·lustríssim concistori.
86r

Més, fa relació com lo die XXVI de dit mes posà
en mà del senyor conseller la resposta y solució
de dits sinch punt, que lo dia XXIIII li havia en-

a. sic a l’original.
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tregat, solicitant-lo que quant antes li admetés
dit jurament que ja veya que son consulat dins
quatre dies li finia. Al què li respongué se miraria dit paper.
Més, fa relació que lo die XXVII de dit mes se
tornà a conferir ab dit senyor conseller per a
vèurer si havia mirat dit paper y que axí li admetés dit jurament. Al què li digué que no li
donaven rahons conclohents per a què tant
promptament se pogués resòldrer sobra matèria de tant de pes y que se li havian ocorregut
novas difficultats. Y vehent dit síndich que tot
era difugis per no voler entrevenir en dita contrafacció, ho participà al il·lustríssim y fidelíssim
concistori lo die XXVIII de dit mes, lo qual li ordenà s’i tornàs a conferir, dient-li que no·s passaria del dia XXVIII que no·s féu per part del
il·lustríssim concistori totas las diligèncias possibles que cabessen a aquell concistori, per a
què se donàs providència a dita contrafacció. Y
que si tenia alguna dificultat sobra la matèria,
que luego los consulents, que lo informassen
antes hi tornarian, que per heix effecte se trobavan ja en dita Diputació.
Més, fa relació que lo dit die XXVIII de dit mes,
entre las dotse y una hora del migdia, se conferí ab dit senyor conseller en cap, trobat en la
casa de la ciutat, al qual li participa dit recado.
Y, perseverant dit senyor conseller en què sas
moltas ocupacions y lo tenir lo acte de la habilitació uberta no li havia pogut donar lloch en
premeditar dit paper y altres dubtes que se li
havian occorregut, dit síndich vehent que era
impossible aconseguir dita citació, li digué
donàs permís al dit Francisco Cortès, notari
públich de Barcelona y secretari de la excel·lentíssima ciutat, que se trobava per dit effecte
present, llevàs acte de // 86v // que dit síndich
se trobava allí a effecte de prestar lo jurament
de no haver-li dit Galceran entregat la carta o
citació dins las XXIIII. Y que manàs a dit secretari li tocàs la oblata en dita súplica, per a
què en tot temps constàs de las diligèncias que
per part de dit síndich se havían fetas. Y, axí,
dit senyor conseller condecendí que dit secretari llevàs dit acte, entregant-li dit síndich son
sindicat y súplica introductòria de dita contrafacció, com més llargament apar en dit acte,
rebut en poder de dit secretari de dita excellentíssima ciutat.
Dijous, a XXVII de nohembre MDCCIIII. En
aquest die han ordenat sas senyorias il·lustríssimas, a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís y incertàs en lo present dietari lo paper que
lo die present ha entregat a sas senyorias il·lustríssimas lo subsíndich del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, en què estan continuadas las

nou personas, que han de acistir per part de
dit il·lustríssim y fidelíssim bras, a la Divuytena
que lo die present se té per las segonas mil lliuras. Lo qual paper és assí cusit y signat de número XXXXIII.
En aquest dia, a las sinch horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi del andador del
il·lustríssim y fidelíssim bras militar, ha vingut a
la present casa la il·lustríssima Novena de personas dels tres estaments, nomenada per lo senyor protector o president y officials de dit
bras militar, per las segonas mil lliuras que disposa la constitució XXXI, feta en la última cort
general, pot gastar dit bras de las pecúnias de
la Generaa // 87r // litat. Y són las que·s troban
continuadas en lo present dietari en un paper,
signat de número XXXXIII y en la present jornada, sens ésser rebuda per ningun official de
la present casa, és vingut a la sala del concistori, en la qual ha trobat a la il·lustríssima Novena de personas dels tres estaments elegida y
anomenada per sas senyorias il·lustríssimas. Y
són los mateixos que·s troban continuats en lo
present dietari, en jornada de XIX del present y
corrent mes. Estan acentats en la mateixa conformitat que ho estigueren dit dia. Y antes de
comensar a fer la proposició, per fra don Feliciano Sayol y fra don Magí de Vilallonga és estada feta la mateixa protesta que·s menciona en
dit die dinou. Y per don Bonaventura de Lanuça, president de la novena per dit bras militar, se ha donat en paper al doctor Joan Bach,
ardiaca y canonge de Barcelona, president de la
Novena anomenada per sas senyorias il·lustríssimas, lo qual paper és estat llegit ab alta e intel·ligible veu per mi, secretari y escrivà major
del General estant acentat, en la mateixa conformitat que·s narra en lo sobredit dia de XIX.
Ab lo qual paper lo síndich de dit bras militar
suplicà a la il·lustríssima Divuytena sie servit
deliberar ésser giradas las segonas mil lliuras a
dit bras, per a què aplique allò que de ellas sie
manester en pagar los gastos, que en dit paper
se refereixen, y lo demés quede en lo banch
per los fins y effectes disposa dita constitució,
com més llargament de dit paper o súplica és
de vèurer. Lo qual és assí cusit y signat de número XXXXIIII.
Y després de haver votat dita Divuytena per lo
// 87v // dit Bonaventura de Lanuça, president
de ella, és estada donada a mi, secretari y escrivà
major de dit General, la resolució de dita il·lustríssima Divuytena, la qual concisteix en que
per los motius en dita súplica expressats, per
plurarlitat de veus, resol y delibera la present dia. a continuació un paper i una súplica transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1836-1837.
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vuytena es gaste lo dit il·lustríssim y fidelíssim
bras militar las segonas mil lliuras. La qual resolució per mi sercretari y escrivà major, acentat y
cubert, és estada publicada.
Dissapta a XXIX de nohembre MDCCIIII. En
aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
ohidor eclesiàstich és baixat a las casas del General y Bolla de la present ciutat junt ab mi, secretari y escrivà major, y magnífich rational del
dit General, y en lo aposento a hont fa sa acostumada residència lo receptor dels fraus, per a
fer continuar en inventari los fraus apresos en lo
present y corrent mes. Y són estats trobats los
infrascrits y següents:
Die 8 de nohembre 1704. Aprehenció feta a
Francesch Fortuny, parayre, de la vila de Centellas, trobat en lo terme de Sant Esteve de la
Garriga, y en lo camí real que ve en Barcelona, y en lo torrent dit de Queral: primo, set
palms de estamenya setsena negra; ítem, tres
canas estameña catorzena premsada color musco; // 88r // ítem, tres canas estameña catorsena
premsada color vert; ítem, dos canas un palm y
mig estameña blanca setsena; ítem, set palms
estameña catorsena sa color; ítem, sinch canas
set palms y mig cordellats blanchs. Die X de
dit. Aprehenció feta en la barca del patró Joan
Baptista Añer, de nació genovès, y propris de
un pasatger: primo, set parells de mitges comunes de diferents colors; ítem, quatre canas tres
palms noguets; ítem, tres canas dos palms estameña blava; ítem, una cana sinch palms estameña lleonada; ítem, quatra canas dos palms borata ab sinch trossos; ítem, quatre palms bobosí;
ítem, un cana sinch palms tripa colo amusco;
ítem, dos canas un palms estameña negrilla;
ítem, tres canas tres palms estameña parda;
ítem, una cana paño negre; ítem, set canas quatre palms satina color negra y gris; ítem, divuyt
canas set palms tela crua. Die XIII de dit. Aprehenció feta en Mataró, en una barraca, que tenia llogada una probra dona, en lo carrer dit de
Barcelona: deu canas dos palms estameña de
montaña parda. Die XVII de dit. Aprehenció
feta en lo lloch de Sant Andreu de Palomar,
del bisbat de Barcelona, a una dona incògnita
trobada en lo carrer dit de Sant Andreu: una
cana xamallat de Uberni color de cañella oscur.
Die XIX de dit. Aprehenció feta en dit lloch de
Sant Andreu, en la casa del doctor Sallarès, qui
la té scituada en lo carrer del Camí Real, de
vint-i-dos robas tretse lliuras cotó // 88v // filat
de llevant encamart. Die XXI, de dit. Aprehenció feta en la vila de Martorell, en casa de Rafel
Llopis, sastre, que la té en lo carrer de la Font,
de la dita vila: primo, dos palmas estameña catorsena musca; ítem, un gipó de estameña catorsena color lleonat sens fer, acabada de fer.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

Dit die. Aprehenció feta en casa de Diego Mas,
taverner, als Cotoners: quatre canas set palms
cadís vert de Nimas de dos palms y mig de ample. Dita die. Aprehenció feta en casa de Felip
Gavaldà, sastre, en lo carrer del Pi, de tretse canas 4 palms drap de França blanc. Die XXIIII.
Aprehenció feta en casa Gismundo Caranas,
sastre, en lo carrer del Forn del Governador:
primo, dos cortinas per portaleras, la una de las
dos acabada de fer y la altra sens acabar, de tafatà verd ab ayguas a modo de palatan, guarnidas ab flocadura verda, y quatra trossos del
mateix tafatà que se judica són per las sanefas
de las cortinas. Dit die. Aprehenció feta en casa
de Joseph Careny, mestre de minyons, en lo
carrer de la Lleona, de un mato de estam capy-cua.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari
dos súplicas, ço és, la una donada per Hermenegildo Albesa, notari de la vila de Ulldecona,
junt ab una certificatòria feta per lo doctor Manuel Vinyals y Escarrer, secretari del Secret de la
Inquisició, del present Principat, y un acte de
revocació fet per dit Albessa y una súplica donada per lo síndich de la dita vila de Ulldecona,
que tot és assí cusit y signat de número
XXXXV.b
89r

Dimecres, a III de desembre. En aquest dia,
entre deu y onse horas de la matinada, haventse obtinguda hora per medi de un verguer de
la ciutat, los senyors don Francisco Nicolau de
Santjoan y Joan Baptista Reverter, ciutedà, han
aportat una embaxada a sas senyorias il·lustríssimas, absent de la present ciutat lo il·lustríssim
y fidelíssim senyor ohidor militar, de part dels
excel·lentíssims senyors consellers de la present
ciutat, posant en mà de sas senyorias il·lustríssimas còpia de un decret firmat per lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, en deguda forma de Real Cansallaria despedit, la
data del qual és al primer del corrent mes y
any, junt ab còpia de una deliberació presa per
lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent, convocat lo dia XXX de nohembre del present any,
en jornada de dos de dezembre de dit any, junt
ab còpia de una representació feta per dita excel·lentíssima ciutat a sa magestat, que Déu
guarde, y suplicant a sas senyorias il·lustríssimas tingan a bé acompañar dita representació
ab carta per sa magestat. Al què fou respost per
lo il·lustríssim y fidelíssim concistori no desitjava ni anelava altre cosa que repetidas ocasions
a . Dit die ... blanch interliniat al marge esquerre.
b. a continuació dues súpliques transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1837-1840.
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en què poder-se emplear en lo de son major
agrado, que premitarían quant antes esta dependència y que d’esa resolució avisaria a sa
excel·lència ab la brevedat possible. Y, encontinent, han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General y present // 89v // casa, cusís y
incertàs en lo present ditari las còpias del dit
decret,a deliberació del Consell de Cent y representació per sa magestat. Que tot és assí cusit y signat de número XXXXVI, XXXXVII y
XXXXVIII.
En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi del verguer
de la present casa, los senyors don Ramon de
Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y
Sorts, ciutedà honrat de Barcelona, aportant de
part de sas senyorias il·lustríssimas una embaxada en scrits al il·lustríssimy fidelíssim bras militar, narrant ab ella la veritat del fet succehit lo
dilluns proppassat en la casa del il·lustre don
Francisco de Agulló y Çagarriga, marquès de
Gironella, a hont envià lo il·lustríssim concistori
al il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real,
acompañat del procurador fiscal, aguasil, notari
y guaradas del General, mogut de las vivas
instàncias que tenen ja per part dels arrendataris, com de altre persona per a regonèixer la casa
del dit il·lustre don Francisco de Agulló. La
qual embaxada han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari, la qual és assí cusida y signada de
número XXXXIX.
Dijous, a IIII de desembre MDCCIIII. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, misser Joseph
Orlau, en quiscun dret doctor, obtenint lo offici de albaraner de la Bolla, en dit concistorib
// 90r // constituhit personalment, en presència
del il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas, per trobar-se en aquella
ocasió junt, ha renunciat en mà y poder de sas
senyorias il·lustríssimas y a favor y en cab de Ignasi Juliol y Montaner, axí mateix, present en
concistori, lo dit offici de albaraner de la Bolla
per ser dit offici altre dels antichs vendibles y
que·s podan alienar, suplicant a sas senyorias
il·lustríssimas ésser-li admesa dita renúncia en
dita forma. E sas senyorias il·lustríssimas han
admesa aquella, si et in quantum, per capítols y
actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens
March, verguer del il·lustríssim y fidelísism concistori.

a. al volum original no s’ha trobat intercalat aquest decret.
b. a continuació una deliberació, una representació i una embaxada transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 1840-1843.

Dimars, a VIIII de desembre MDCCIIII. En aquest
dia lo molt il·lustre senyor doctor Joseph Company, doctor en medicina, novament extret en
conseller en cap de la present ciutat, ha jurat en
la forma acostumada com a jutge del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, re-// 90v //
bent-se lo acte per mi, secretari y escrivà major
del Gneral de Cathalunya, y lo doctor misser
Ramon Pellisser y Vidal, scrivà de manament, simul stipulans y insolidum clohents, lo qual acte
és del thenor següent:
«Die VIIII desembris MDCCIIII. Barcinone. Illustrissimus dominus Josephus Company, medicinae
doctor, consiliarius in ordine primus excellentissimae civitatis Barcinonae, et eo nomine alter ex
judicibus contrafactionum in capite 36 Curiarum Generalium per sacram, catholicam et regiam magestatem domini nostri regis, quem
Deus incolum servet, in presenti civitate Barcinone, in anno 1702 celebratus, electus et nominatus, jurat ad Dominum Deum et ejus sancta
quatuor Evangelia super missalem, quod illustrissimus ac nobilis Michael de Caldero, regens
Regiam Cancellariam, apertum tenet, de bene et
legaliter se habendo, secundum disposita in una
constitutione «De observantia», et cetera, ad eam
convenientia, de quibus, etcetera. Actum, et cetera. Testes sunt Joannes Cudina, de familiae
illustrissimi domini regentis Regiam Cancellariam, et Michael Merla, de familiae illustrissimi
domini don Narcisum de Aglasola, regis consiliarii.»
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas
senyorias il·lustríssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com essent
anat lo die VII de lo mes corrent, de orde de sas
senyorias il·lustríssimas, a solicitar al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent de sa magestat en lo present Principat, per
a què fos servit dema-a // 91r // nar providència,
per a què los jutges de la visita real per ell anomenats per sa magestat prestassen son jurament, conforme los vots fets acerca aquest negoci, li havia respost que la consulta que sobra
la subjecta matèria havia feta la Real Audiència,
la havia remesa a sa magestat y que fins que fos
servit avisar-lo de sa real resolució, no podia
mòurer ni innovar cosa.
Dimars,b a X de desembre MDCCIIII. En aquest
dia, entre onse y dotse horas del matí, los senyors don Feliciano de Cordellas y Joan Baptisa. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1843.
b. sic per dimecres.
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ta Reverter, ciutedà, han aportat a sas senyorias
il·lustríssimas una embaxada de paraula y en
scrits de part del il·lustríssim y fidelíssim bras
militar, en resposta de la què sas senyorias il·lustríssimas li feren lo dia tres del corrent. Y, encontinent, sas senyorias il·lustríssimas han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General y
present casa, cusís y incertàs en lo present dietari la dita embaxada en scrits, que és assí cusida y
signada de número L.
Dijous, a XI de desembre MDCCIIII. En aquest
dia Magí Rodoreda y Jaume Carreras, argenters, de la present ciutat, presents en concistori, han fet relació a sas senyorias il·lustríssimas
mitgensant lo jurament per los dits prestat lo
dia present, com apar en lo llibre de Deliberacions, de com havent vistos los dibuixos dels
quatre candeleros, tinter, juratori y campaneta,
y combinat aquells ab los dits candeleros, tinter, curatori // 91v // y campaneta que Miquel
Rigalt, argenter, ha fets, en virtut del preu fet
per ell emprès fer de ditas cosas, han trobat ésser molt conformes a dits dibuixos, acceptat los
brocals de dits candeleros, que són molt més
alts que no los del dibuix. Y, per consegüent,
sentan que per rahó de dit augment de treball,
mareix alguna cosa més de mans y també regoneixen y judícan, segons son art, que dits candeleros tenne millor proporció en sa figura, en
lo modo los ha fets dit Rigalt crexent los brocalls que no en la forma se tròban en los dibuixos.
Divendres, a XII de desembre MDCCIIII. En
aquest dia lo noble don Ramon de Codina y Ferreras, advocat fiscal del General y present casa,
ha tornat a exercir son offici, millorat de sa salut.
Diumenge, a XIIII de desembre MDCCIIII. En
aquest dia, no obstant ser festa de presepta, se
és ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori
per affers y negocis de la Generalitat.
Dilluns, a XV de desembre MDCCIIII.a En aquest
dia, entre quatre y sinch horas de la tarda, Joseph Trotxa, mestre esparter, de la present ciutat, procurador junt ab altres y a ssolas de Onofre Gener, com a obtenint lo offici de credenser
de draps del General del present Principat, de la
taula de la present ciutat de Barcelona y sa
col·lecta, consta de la procura ab acte rebut en
poder de Gaspar Sayol, notari públich de Barcelona, als quatre de juny MDCLXXXX, la qual és
assí cusida y signada de número LI, en dit nom
consituhit personalment devant y en presència
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1844.
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del il·lustríssim y fidelíssim senyor don Pedro de
Oliver, canonge de Vich y ohidor eclesiàstich,
trobat en un quarto de la casa del palau real de
la present ciutat, a hont abita, ha renunciat en
mà y poder de sa senyoria il·lustríssima a favor y
en cab seu propri lo dit offici de credenser de
draps del General, per ser dit offici altre dels antichs y que·s poden alienar, suplicant a sa senyoria il·lustríssima ésser-li admesa dita renunciació
en dita forma. E sa senyoria il·lustríssima ha admesa aquella, si et in quantum, per capítols y actes de cort li és lícit y permès. Y ab què en lo
dietari del trienni pròxim passat als dos de janer
consta que dit offici de credenser del General és
dels verdaderament vendibles, essent presents
per testimonis Jaume Vinyals y Joseph Riera, esparters, de la present ciutat.
Successivament y molt poch després, dit Joseph
Trotxa, en dit nom constituhit personalment, y
en presència del il·lustríssim y fidelíssim senyor
doctor fra Francisco de Valls y Frexa, deputat
eclesiàstich, trobat en altre quarto del mateix
palau real, a hont té sa habitació, ha renunciat lo
dit offici de credenser de draps del General a favor y en cap de ell // 92v // mateix. Y sa il·lustríssima ha admesa aquella conforme està dit per lo
senyor ohidor eclesiàstich, presents per testimonis los sobradits Jaume Vinyals y Joseph Riera.
E, immediadament y poch després de tocadas
las sinch horas de dita tarda, dit Joseph Trotxa,
en dit nom constituït personalment davant y en
presència del il·lustríssim y fidelíssim senyor
Martí Pinyana y de Monfort, ciutedà honrat de
Barcelona, deputat real, trobat en la casa de sa
abitació, que la té en la de don Francisco Amat
y Planella, en lo carrer de Moncada, ha renunciat lo di offici de credenser de draps del General a favor y en cab de ell mateix. Y sa senyoria
il·lustríssima ha admesa aquella en la mateixa
conformitat que·u ha fet lo dit senyor ohidor
eclesiàstich, presents per testimonis los sobradits Jaume Vinyals y Joseph Riera.
Y, finalment, consecutivament y antes de quarts
de dos las sis horas de la tarda, dit Joseph Trotxa, en dit nom constituhit personalment devant
y en presència del il·lustríssim y fidelíssim senyor don Joseph de Novell y Nadal, deputat
militar, trobat en casa de Onorat Ignasi Fontaner, burgès honrat de Perpinyà, que la té al cabdevall del Born, qui va al pla d’en Lluís, ha renunciat lo dit offici de credenser de draps del
General, a favor y en cab de ell mateix. Y sa senyoria il·lustríssima ha admesa dita renunciació,
si y conforme ho ha fet dit senyor ohidor eclesiàstich, essent presents per testimonis los sobredits Jaume Vinyals y Joseph Riera.
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E, inmediadament, fetas totas las sobraditas cosas y un poch antes de tocar la primeraa // 93r //
oració del Avemaria, jo lo doctor Vicens Carreras, prevere, secretari y escrivà major del General y present casa, me só conferit en la casa de la
pròpria habitació del dit Onofre Janer, scituada
en la present ciutat, en lo carrer d’en Oliver, y
en un aposento de dita casa ho trobat en lo llit
al dit Onofre janer, lo qual, per la gràcia de
Déu, he vist gosar de vitals esperits y lo he ohit
parlar, essent-i presents per testimonis dits Jaume Vinyals y Joseph Riera, qui han afirmat
conèixer dit Onofre Janer.
Dimars, a XVI de desembre MDCCIIII. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi,
secretari y escrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari una representació
feta al rey, nostre senyor, que Déu guarde, del
per sas senyorias il·lustríssimas obrat a fi de procurar la inviolable observansa del disposat en lo
capítol LXXXI, en las Corts Generals de MDCCI
y MDCCII, que sa magestat se dignà selebrar en
la present ciutat de Barcelona y jurà per sa real
benignitat, que tracta de la visita dels officials
reals que no púrgan taula, que (ve) a ser a la
nova compilació la constitució quarta, col·locada baix lo títol XXXXVII «Del offici de visitadors de dits officials reals». La qual representació és assí cusida y signada de número LII.
Dijous, a XVIII de desembre MDCCIIII. En aquest
dia, a las deu horas del matí, lo doctor // 93v //
Vissens Carreras, prevere, en la Seu de Barcelona domiciliat, obtenint lo offici de secretari y escrivà major del General y present casa, en dit
nom constituhit personalment en presència del
il·lustríssim y fidelíssim concistori, per trobar-se
en aquella ocasió junt, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas, y a favor y en
cab de Gerònim de Roquer y de Codina lo dit
offici de secretari y escrivà major del General,
per ser dit offici altre dels antichs vendibles y
que·s poden alienar, suplicant a sas senyorias
il·lustríssimas ésser admesa dita renúncia en la
dita forma. E sas senyorias il·lustríssimas han
admesa aquella, si et inquantum, per capítols y
actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Llorens March y Jacintho
Morató, subrogats en verguers de sas senyorias
il·lustríssimas.
Dilluns, a XXII de desembre MDCCIIII. En aquest
dia, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat
eclesiàstich y en dit nom comissari y delegat
apostòlich, elegit y anomenat per sa santedat de
Clement setè, de felís recordació, ab butlla esa. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1844.

pecial donada en Roma als dicet // 94r // de las
calendas de maig MDXXIIII y ab facultat en dita
butlla atribuhida, ha subdelegat al doctor Vicens Carreras, pervere, en la Seu de Barcelona
domiciliat, a effecte de que puga regonèixer
qualsevols casas eclesiàsticas, llochs sagrats,
iglésias, monestirs y convents de religiosos y religiosas, regulars y seculars. Al qual subdelegat
lo dia present són estadas despedidas lletras de
subdelegació, ab la forma acostumada, ab ple
poder de comminar y publicar censuras, tant
contra qualsevols personas eclesiàsticas com seculars.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari
un vot fet per los noble y magnífichs assessors
y advocat fiscal del General y consulents aplicats als XIIII de agost del present y corrent any,
en y ab lo qual són de vot y parer que pot y
deu lo il·lustríssim y fidelíssim concistori passar
admètrer lo jurament dels visitadors extrets lo
die dos de lo mes de agost, axí per la visita ordinària de dit General com per la dels officials
reals, feta per los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors del trienni pròxim
passat. Lo qual vot és assí cusit y signat de número LIII y del thenor següent. Segueix-se dit
vot:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de
comptes del General del present principat de
Cathalunya als noble y magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa y doctors consulents // 94v // infrascrits acerca del què
deuhen sas senyorias il·lustríssimas fer y obrar
respective de la dependència té la extracció de
visitadors, axí de la visita dels officials del General del trienni pròxim passat lo dia dos del present y corrent mes de agost dificultant sas senyorias si dita extracció era legítimament feta,
attès lo disposat y ordenat en lo capítol 1 del
redrés de las Corts del any 1599, en què se troba expressament previngut que dita extracció
devia fer-se lo primer die jurídich aprés del jurament dels nou deputats y ohidors. Vista la
deliberació feta per dit il·lustríssim y fidelíssim
concistori lo die 14 de dit mes de agost sobra la
subjecta matèria consultada; vist dit capítol 1
del redrés de ditas Corts de 1599; vist lo vot fet
lo dia primer de dit mes de agost per dits noble
y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y altres doctors aplicats per consulents;
vist lo acte de la extracció de visitadors, tant per
a. l’original d’aquest vot està intercalat entre els folis 93v-94r
del trienni 1704-1707.

563

la visita dels officials del General com per la dels
reals, en y ab lo qual foren extrets de fet y realment visitadors per una y altre de ditas visitas y
los officials necessaris y acostumats per la execució de dita visita del General; vistas las cartas
despedidas per los tunch il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors dirigidas a dits
visitadors novament extrets per dita visita del
General per avisar-los, a fi de que acudissen lo
die 16 de dit mes per a prestar lo sòlit jurament, segons lo disposat y ordenat en dit capítol 1 del redrés de 1599; vist, finalment, tot lo
demés que se havia de vèurera // 95r // acerca de
la subjecta matèria.
Attès y conciderat que si bé ab lo dit capítol 1
del redrés de las Corts de dit any 1599 consta
haver-se statuhit que lo primer die jurídich
aprés dels juraments dels nou deputats cada un
trienni, se tinguessen de convocar las personas
dels tres estaments en la casa de la Deputació y
en presència de ellas se fasse extracció de nou
personas, tres de cada estament, de la manera y
foram que·s sol fer la extracció de deputats y
ohidors, per a què ditas nou personas ab dita
foram extrets tíngan poder de visitar. Y axí,
aparega que dita extracció de dits visitadors devia fer-se per los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes novament
extrets y no per los del trienni antecedent, encara que dit die dos de agost continuassen en
lo exercici de sos respective officis per lo accident que esdevingué de no haver pogut jurar
los dits il·lustríssims y fidelíssims senyors concistorials que vuy són y se trobaran ja dit die
extrets.
Emperò, attès y conciderat que ab lo vot sobredit fet al primer de agost consta que per los
motius, causas y rahons en aquell contenguts
los noble y magnífichs assessors y advocat fiscal
del General y set doctors consulents aplicats,
unànimes y conformes, foren de vot y parer
que dits il·lustríssims y fidelíssims senyors concistorials del trienni 1701, que continuaven en
lo exercici dels càrrechs de deputats y ohidors
per absència y deficiència de dits nou extrets,
podian y devian fer-la los nou extrets si aguessen // 95v // prestat son jurament y entrat en
los exercicis de sos càrrechs lo die primer de
agost.
Consta axí mateix que en execució de dit vot
passaren dits il·lustríssims y fidelíssims senyors
concistorials de dit trienni pròxim passat a fer
la extracció de visitadors per una y altre de ditas visitas lo dit die dos del present mes de
a. a continuació un decret transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1847.
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agost, y en ella foren extrets tres de cada bras o
estament per la dels officials reals, los més de
los quals eran domiciliats en diferents ciutats
distants de la present com són en Gerona, Tortosa y Lleyda. Y que per esta rahó, ab cartas
despatxadas de dit il·lustríssim y fidelíssim concistori, foren dits visitadors extrets avisats per a
què compareguesen lo dia XVI del corrent mes
de agost per a prestar lo sòlit jurament. Consta
que molts dels dits visitadors extrets en força
de dit avís se troban ja en la present ciutat a fi
de prestar lo dit jurament. Attès y conciderat
que a suspèndrer-se lo acceptar lo jurament a
dits visitadors extrets y passàran a fer nova extracció de altres se exposaria ab molta publicitat la present casa a diferents absurdos e
inconvenients en gran dany, no sols de la Generalitat, sinó també del públich del present
Principat. Per quant, primerament, perquè trobant-se lo sobre referit vot del primer de agost
ab què se aconsella al il·lustríssim y fidelíssim
concistori que devia passar a fer dita extracció
de visitadors lo dia dos y extrets en sa exequció
los dits visitadors. Encara que se aconsellàs ab
altre vot haver-se de fer nova o segona extracció forsosament hauria de encontrar-se ab lo
reparo de que·l vot hauria de seguir lo il·lustríssim y fidelíssim concistori, si lo primer effec- // 96r //tuat o lo segon, en gran prejudici y
turbació de la observansa antiquíssima de la
present casa, segons la qual, sempre y quant lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori té vot majorment de sos assessors y advocat fiscal y consulents aplicats, resta assegurat inseguint lo dit
vot. Y alterar esta observança seria medi per a
introduhir-se una notable novedat, perturbació
y confusió en la present casa, que segons dret
se deu totalment evitar. Segonament, perquè
en cas que se posàs en exequució lo fer segona
extracció és casi indubitat que los dits visitadors primers extrets per lo jus que pretendrian
tenir que sit en força de la extracció haurian regonegut al Real Consell, demanant acistència
per al exercici de dit don offici y prestació de
son jurament com acostúman los demés officials quant se’ls fa reparo en admètrer-los en la
prestació de son jurament y exercici de son offici, majorment quant no apar podrian esperar
en dit cas lo remey jurídich del il·lustríssim y fidelíssim concistori que vuy és, puix este hauria
fet la dita nova extracció, inconvenient que,
per tant conciderable y per poder encontrar a
la perrogativa més singular de la present casa,
se deu procurar obviar. Últimament, perquè en
tot cas que dits visitadors ja extrets elegessen lo
medi de suplicar o dir de nul·litat de la segona
o nova extracció devant del mateix il·lustríssim
y fidelíssim concistori, se hauria de suspèndrer
per lo menos lo passar a donar possessió als
què novament se extraurian, puix segons dret y
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la més comuna observansa dels doctors, quant
se oposa e inpugna la elecció de alguns officials
ante acceptam possessionem, se suspèn y deu
suspèndrer, lo posaria en possessió donech et
qualisquejus sit dictum super validate vel invalidate efeccionis quiquid sit quant la oposició e
impug- // 96v // nació se fa post adeptam possessionem. Y axí precisament se hauria de dilatar
lo possar-se en exequució la visita tant premeditada y volguda per las corts, podent passar
molt més de un any antes de poder-se comentar dita visita. Y ab assò quedar librats los fidejussors dels concistorials visitadors, per no durar la obligació de dites fermansas, sinó sols per
temps de un any després de finit lo trienni, segons disposició expressa, disposició del capítol
12 de las Corts de 1533 en gravíssim dany y
prejudici de la Generalitat y del present Principat, existint los quals inconvenients y prejudicis, tant objectius y principals, sens molts altres
que se han conciderat y que d’estos se’n podrian originar, se dispensan y deuhen dispensar
qulasevols rigors de dret que se podesen conciderar. Attès també y conciderat que en lo dit
capítol 1 del redrés de las Corts de 1599 no·s
troba lo decret y clàusula irritant y que aquesta
no se entén aposada en las constitucions o capítols de cort, a hont no se llig expressada,
puix en las que se ha volgut oposar-se, ha continuat expresse segons enseñen los pràtichs cathalans. Consta quant en lo statut o constitució 16, que se disposa lo modo y forma de una
elecció no·s troba lo decret irritat en ella, expressat aduch in casu vere contraventionis non
est nulla electio, et quanvis aliter de jura esset
anullanda, veniret id faciendum cum sententia,
et interim standum erit electioni.
Per tot lo sobredit y altrament los assessors y
advocat fiscal y doctors consulents infrascrits
són de vot y parer, ço és, los doctors consulents
per los motius sobredits y los assessors y advocat
fiscal per los expressats en lo vot del dia primer
del present y corrent mes, que pot y deu lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori passar ha
admètrer lo jurament a dits visitadors extrets lo
dit dia dos del corrent mes de agost //97r // y als
demés officials de dita visita y posar en possessió. Y axí ho senten salvo semper, etcetera. Barcelona, y agost 14 de 1704.
Despalau, assessor. Roma, assessor subrogatus.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, fiscalis
Generalis Cathaloniae advocatus. Doctor Balthesar Prous, consulens. Doctor Francisco Ignasius
Huguet, consulens. Doctor Hyacintus Dou, consulens. Doctor Joseph de Dehona, consulens.»
Dissapta, a XXVII de desembre MDCCIIII. En
aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustríssi-

mas a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís y incertàs en lo present dietari un vot fet
per los noble y magnífichs assessors y advocat
fiscal del General y present casa y consulents
aplicats, als quatre de setembre del present y
corrent any, en y ab lo qual són de vot y parer
que, per a atèndrer a la major conveniència y
utilitat del General y procurar per tots los camins lo que puga conduhir a dita major utilitat, pot y deu lo il·lustríssim y fidelíssim concistori ordenar al noble advocat fiscal que ab
suplicació pre-// 97v// sentadora per lo procurador fiscal del General, que sens ànimo de
aprovar las rahons que en una súplica extrejudicial presentada per Pau Martí, mestre de cassas, se contenen, inste que sie notificat a dit
Pau Martí lo que en dit vot se conté, com més
llargament de dit vot és de vèurer. Lo qual és
assí cusit y signat de número LIIII y del thenor
següent:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels il·lustríssims y fidelíssims senyors
deputats y ohidors de comptes del General del
present principat de Cathalunya als assessors y
advocat fiscal y consulents infrascrits, és a saber,
que en concideració de que als dos de agost
pròxim passat fou lliurada la hasta fiscal del
arrendament dels drets de General, çafrans, bollas foranas y bolla de Barcelona a Pau Martí,
mestre de casas, ciutedà de Barcelona, per preu
de cent vint-i-nou mil lliuras per quiscun any
dels del present trienni de 1704 ab sinch mil
lliuras de axaus per una vegada tantsolament.
De què se li firmà acte de arrendament lo mateix dia en poder del escrivà major de la present
casa ab pacte entre altres, segons lo tenor de las
tabbas que li foren entregadas al lliurar-li la dita
hasta final y se troban també incertadas en lo
mateix acte de arrendament, de què lo termini
de deu dies inmediadament següents degués
dit arrendatari donar idònea caució a coneguda
de dit il·lustríssim y fidelíssim concistori per seguretat de la paga del preu de dit arrendament
ab comminació que en cas de faltar al cumpliment del sobredit, lo dit arrendatari // 98r // fos
lícit al il·lustríssim y fidelíssim concistori lo tornar al públich subast lo dit arrendament, cedint
al dit arrendatari tot lo que·s trobaria menos en
la segona subastació, havent-o de refer al General. Y en concideració de què per haver faltat lo
dit Martí al cumpliment de dit pacte, ço és, de
donar ditas fermansas, fou precis lo die primer
del present y corrent mes de setembre lo tornar
al públich subast lo dit arrendament, havent
precehit legítima notificació feta al dit martí lo
a. l’original del vot està intercalat entre els folis 97v-98r del
trienni 1704-1707.
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dia XXX del passat, perquè cumplís per tot
aquell dia, que era lo últim de dit termini, en
donar ditas fermansas, comminant-li que altrament se tornaria dit arrendament al subast, en
lo lloch acostumat lo dia primer del corrent y
present mes de setembre, continuant dita subastació fins a ésser lliurat al què millor dita
oferirira. Com en effecte fonch dit arrendament
tornat a subastar, avent-se en aquell trobat de
dita cent y quinse mil lliuras ab mil lliuras de
axaus per una vegada tantsolament. Y en concideració de què estant axí subastant-se dit arrendament per part de dit Martí ab suplicació presentada al il·lustríssim y fidelíssim concistori
extrejudicialment dit dia 30 de dit mes de
agost, offerint-se prompta en donar las fermansas per la quantitat de cent dinou mil lliuras ab
sinch mil lliuras de axaus, que repre(se)ntà hauria antes offerit al corredor lo dia 20 del mateix
y no la de cent vint-i-nou mil lliuras, que diu
hauria offert per equivocació. Y en concideració de què la major dita que se ha trobat fins
vuy en la nova subastació seria sols la de cent y
quinse mil liuras ab mil lliuras de axaus, axí que
havent de lliurar dit arrendament per esta última quantitat quedaria damnificada la Generalitat en las dit mil // 98v // lliuras en los tres anys
del arrendament que van de las cent y quinse
mil lliuras de dita última dita a las cent y dinou
mil lliuras, per las quals offereix dar fermansas
lo dit Martí en la referida suplicació detretas las
sinch mil lliuras de axaus que se offeriren en la
primera subastació, com y las mil lliuras que se
offeriren en la segona. Que és lo que deu obrar
lo il·lustríssim y fidelíssim concistori y lo noble
advocat fiscal en lo present cas, en major útil de
la Generalitat.
Vist lo acte del arrendament firmat per dit Martí per temps de tres anys y per lo sobradit preu
de cent vint-y-nou mil lliuras y las tabbas en lo
mateix acte continuadas; vista la sobradita suplicació extrejudicialment presentada per lo mateix Martí en dit dia 30 de agost passat; vista la
deliberació feta per lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori lo dia present; vist, finalment, tot lo
demés que per la subjecta matèria devia vèurerse y atèndrer-se.
Attès que del sobre referit acte de arrendament
coonsta que los sobradits drets de General y
Bolla foren arrendats a dit Pau Martí, mestre de
casas, com a més donant per tres anys y per dit
preu de cent vint-y-nou mil lliuras de axaus de
sinch mil lliuras, per una vegada tantsolament,
ab lo sobredit pacte y condició continuat y expressat en la dita tabba de que dit Martí, dins lo
termini de deu dies inmediadament següents
comptadors de la firma de dit acte, degués donar y prestar una idònea caució ab las fermansas
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necessàrias per // 99r // la seguretat de la paga
del dit preu a coneguda de dit il·lustríssim y fidelíssim concistori. Consta de la sobre referida
suplicació extrejudicialment presentada y cusida
en dietari de dit dia 30 de agost y de la dita notificació o intima al dit Martí presentada lo mateix dia a instància del procurador fiscal del General que no sols dit Martí dins lo dit termini de
deu dies que finiren lo dit dia 30 de agost no
complí en donar ditas fermansas com lo incumbia, però encara que per lo cumpliment de dita
sa obligació, se li comminà que si però lo dit dia
30 no donava ditas fermansas, se passaria ha subastar-se de nou dit arrendament fins a lliurar
aquell a la persona que major dita offeriria corrent en dany y càrrech de dit Pau Martí lo menos valença fins a la quantitat de cent vint-ynou mil lliuras per dit Martí offerta. Consta que
lo dit arrendament en exequució, axí del contengut en dita tabba, com y també del comminat a dit Martí ab la referida intima, és estat de
nou posat al públich subast. Y en aquell la major
dita que fins ara se ha trobat és sols estada la de
cent quinse mil lliuras ab mil lliuras de axaus per
una vegada tantsolament. Consta de la narrativa
de la sobra referida suplicació presentada per dit
Martí en dit die 30 de agost haver offert a dit
il·lustríssim y fidelíssim concistori lo donar idònea caució ab bastants fermansas per la dita de
cent dinou mil lliuras ab sinch mil lliuras de
axaus per una vegada tantsolament, encara que
ab las condicions expressadas en la mateixa suplicació, la qual dita és major com de sí és notori que la de cent y quinse mil que novament se
ha offert en esta última subastació. // 99v //
Consta en via de dret que és una de las primeras
y més principals obligacions del il·lustríssim y fidelíssim concistori, com y del noble advocat fiscal del General, lo procurar la conservació y aument del dret del General, com y lo fer patent lo
desitg y anelo que té dit il·lustríssim y fidelíssim
concistori y dit noble advocat fiscal lo cumplir a
esta sa obligació. Consta, finalment, que de paraula se ha feta representació per los qui han offert dita última dita a dit il·lustríssim y fidelísism
concistori del notable prejudici se’ls seguia de la
retardació de lliurar la asta fiscal de dit arrendament fins ha passar a insinuar farien dita representació en escrits, si no·s dava la deguda providència en lliurar dita hasta fiscal encontinent,
a vista de la qual representació fonch servit dit
il·lustríssim y fidelíssim concistori offerir lliurar
dit arrendament per tot lo die de divendres, que
comptarem a 5 del corrent mes de setembre.

ordenar al noble advocat fiscal que, ab suplicació presentadora per lo procurador fiscal del
General, que sens ànimo de provar las rahons
que en dita suplicació extrejudicial presentada
per dit Martí se contenen, com ni de prejudicarse a la via executiva o qualsevol altre privilegi o
remey final que li competesca y li puga compatir
lo que expressament se reserve, y a fi sols de què
en tot temps conste que en la // 100r // matèria
subjecta no ha omitit diligència per sa part que
conduhir puga a dita major utilitat del General,
inste que sie notificat mediant mandato cartell o
altre despaig en la forma acostumada a dit Pau
Martí que fins a las 12 horas del migdie del die
de demà divendres immediadament següent,
que comptarem als 5 de dit present mes, entregue, si voldrà, la llista o memorial de las fermansas idòneas a conseguir de dit il·lustríssim y fidelíssim concistori per la dita de cent y dinou mil
lliuras per quiscun dels dits tres anys per lo preu
de dit arrendament, que offerí ab dita suplicació
extrejudicial ab quatre mil de axaus, per aver-n’i
ja mil té donadas ab offerta de admètrer-se-li
aquella, ab reserva y condició de què reste al
procurador fiscal salvo lo dret y acció que li
competesca y competir puga per recobrar del
dit Martí y demés que pugan restar obligats en
la minusvalensa fins a la concernent quantitat de
ditas cent y vint-y-nou mil lliuras que en la primera licitació offerí dit Martí y per la qual li fou
lliurada la hasta fiscal y firmat lo acte de dit
arrendament. Y que per dit effecte sien despedits encontinent cartells, mandatos y notificacions necessàrias y per quant se té notícia que
dit Martí aniria latitant, sian fixats dits cartells
en la porta de la casa de aquell entregant còpia a
sa // 100v // muller o domèstichs de sa casa, perquè no puga al·legar ignorància. Y en lo cas que
dins lo dit termini novament designat per part
de dit Martí no se cumple en entregar dit memorial o llista de ditas fiansas pot y deu dit
il·lustríssim y fidelíssim concistori passar a lliurar dit arrendament per a aquella major dita que
haurà trobat o trobarà en aquell. Y axí ho senten salvo semper, etcetera. En Barcelona, a 4 del
mes de setembre 1704.

Per ço, los infrascrits doctors són de vot y parer
que per a attèndrer a la major conveniència y
utilitat del General y procurar per tots los camins lo que puga conduhir a dita major utilitat,
pot y deu lo il·lustríssim y fidelíssim concistori

Dilluns, a XXIX de desembre MDCCIIII. En
aquest die lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor eclesiàstich és baixat en las casas del General
y Bolla de la present ciutat junt ab mi, secretari
y escrivà (major), y magnífich rational del Ge-
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Despalau, assessor. Roma, assessor subrogatus.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, fiscalis
Generalis Cathaloniae advocatus.
Doctor Baltesar Prous, consulens. Doctor Joseph
de Dehona, consulens. Doctor Joseph Minguella,
consulens.»

neral y al aposento a hont fa sa acostumada residència lo receptor dels fraus, per fer continuar
en inventari los fraus apresos en lo present y corrent més. Y són // 101r // trobats los infrascfrits
y següents:
Die 3 desembris 1704. Aprehenció feta en casa
de Margarida Mensa, devant la clavaguera de
palàcio: primo, sis canas sinch palms xamallot
de Uberni, color amusco; ítem, palms paño encarnat. Dit die. Aprehenció feta en casa de
Gerònim Camprodon, sastre, a la plaza del Àngel de unas calsas de pelfa color de castanya
sens ser acabadas de fer en son aforro de tela
musca. Die 5 de dit. Aprehenció feta en la barca del patró Magí Segarra, de Sitjas, trobada en
la platja de la present ciutat: primo, trenta-tres
càrregas de vi blanch; ítem, coranta-sinch càrregas de vi claret vingudas ab dotse botas grosas,
dos mitjas botas de càrrega, nou carratells y un
barral. Die 9 de dit. Aprehenció feta en lo bergantí del patró Andreu Bastart, de nació mallorquí, trobat en lo moll de la present ciutat de
vint-i-nou quintars de arròs blanch. Die 10 de
dit. Aprehenció feta en casa de Galdarich Company, veler, devant la capella d’en Marcús: primo, sis canas un palm tafatà en-// 101v // tre doble negra de quatra palms de ampla; ítem,
dotse mocadors de seda a la cordellada ab
dauhets de diffarents colors. Dita die. Aprehenció feta en casa de guillem Planell, forner, en lo
carrer del Hospital, de un taler ab sas caixas y
sens pintar tot parat. Die 15 de dit. Aprehenció
feta en casa lo doctor Gabriel Escardó en lo carrer de Sant Domingo: primo, set canas dos
palms tafatà de mostras color de préssech; ítem,
tres canas quatre pams dit tafatà oscur; ítem, dit
tafatà oscur; ítem, sis pams perla y encarnat;
ítem, tres pams dit carmesí; ítem, quatra pams
dit color oscur; ítem, tres pams y un quart dit
blau y vias negras; ítem, quatra pams groch ab
vias negras; ítem, set pams dit viat oscur y gridalín usat; ítem, quatre pams dit del mateix color y calitat; ítem, sis pams satí endomascat vermell, vert y blanch; ítem, quatre pams dit perla
blau; ítem, quatra pams dit perla y blau; ítem,
quatre pams dit encarnat y vert; ítem, quatra pams dit vermell y camusat; ítem, una cana
quatra pams dit vermell y camusat; ítem, dos
pams dit vert y camusat; ítem, tres pams dit
blau. Die 17 de dit. Aprehenció feta en casa
Geroni Monjo, veler y vuy hostaler, en lo carrer
de Bonayre, de trenta canas satina negra poch
més o menos en pessa ab son plagado y llisos.
Die 18 de dit. Aprehenció feta en casa de Pau
Andreu, // 102r // mestre sabater, devant la barra de ferro en lo carrer de Moncada de sinch

plechs de tafatants encarnats de mig quart de
França en quiscun plech deu pessas, que junts
pesan sis lliuras vuyt onças, pes tender. Die 23
de dit. Aprehenció feta en lo lloch de Sant Vicens dels Orts, en la rectoria de dita, que vuy és
rector lo doctor Gerònim Miret, de una cana
dos pams catorsena blanca.
Dimecres, a XXXI de desembre MDCCIIII. En
aquest dia se és partit de la present ciutat per a
la universitat de Mataró lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real, acompañat dels noble y
magnífichs assessors y advocat fiscal, procurador fiscal, notari y veguer, per negocis y affers
graves de la Generalitat, com més llargament
apar de la deliberació feta lo dia de ahir per lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori.
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Dissapta, a III de janer MDCCV. En aquest dia és
tornat en la present ciutat de la universitat de
Mataró lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real junt ab los demés dalt referits.
Dilluns, a V de janer MDCCV. En aquest dia han
ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y incertàs
en lo present dietari un bitllet de sa excel·lència
de data de dos del corrent en què envià còpia a
sas senyorias il·lustríssimas de un memorial presentat a sa excel·lència per lo consol de la nació
francesa acerca lo haver regonegut en la platja
de Mataró un ganguil francés, tenir-lo en lo
moll de la present ciutat y tenir pres en las presons de la present casa lo patró, com y també la
resposta feta a sa excel·lència per lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori. Que tot és assí cusit y
signat de números LV, LVI y LVII.
Dimars, a VI de janer MDCCV. En quest dia lo
magnífich Pau Corbera y Pa-a // 103r // lau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General,
ha fet relació al il·lustríssim y fidelíssim concistori de haver entregat al excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco, llochtinent de sa magestat, la resposta que sas senyorias il·lustríssimas han feta a sa excel·lència sobre lo dalt referit paper, que sas senyorias il·lustríssimas
reberen de sa excel·lència de data de dos del corrent.
En aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich y en dit nom commissari y delegat apostòlich, elegit y anomenat per la
santedat de Clement setè, de felís recordasió, ab
butlla especial dada en Roma als dicet de las calendas de maig MDXXIIII y ab facultat en dita butlla atribuhida, ha subdelegat a Pau Benages, prea. a continuació un bitllet, un memorial i una resposta transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1848-1850.
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vere y beneficiat de la santa iglésia matropolitana
de Tarragona, a effecte de que puga regonèixer
qualsevols casas eclesiàsticas, llochs sagrats, monestirs y convents de religiosos, religiosas, seculars y regulars. Al qual subdelegat, lo die present,
són estadas despedidas lletras de subdelegació en
la forma acostumada ab ple poder de comminar y
publicar censuras, tant contra qualsevols personas eclesiàsticas com seculars.
En aquest mateix dia, havent presa hora per un
verguer, és estada reportada embaxada al il·lustríssim y fidelíssim concistori de part de la excel·lentíssima ciutat, entre onse y dotse horas de
la matinada, per lo magnífich doctor Onofre
Monsalvo, ciutedà honrat, y lo noble don Pau
Ignasi Dalmases y Ros, representant a sas senyorias il·lustríssimas volguessen suplicar al virrey per a què se digne relacxar de las presons
reals al doctor en medicina Francisco Costa,
Matheu Hereu, // 103v // barber, consellers en
cap y quint, que foren de la present ciutat en lo
any pròxim passat, a Joan Baptista Reverter,
ciutedà honrat, a misser Joseph Minguella,
Onofre Cidòs, mercader, y a Francisco Duran,
notari públic de Barcelona, com apar de un paper que és assí cusit, de orde de sas senyorias
il·lustríssimas, y signat de número LVIII. A què
han respost sas senyorias il·lustríssimas, per
boca del senyor diputat eclesiàstich, que premeditarian lo per ells reportat y tornarian resposta.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari lo
succehit en lo viatge que lo il·lustríssim y fidelíssim senyora féu en la universitat de Mataró, per
a hont se partí lo dia XXXI de desembre proppassaat, que·s troba assí cusit y signat de lletra A.
Dissapta, a X de janer MDCCV. En aquest dia lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori, en resposta
de la embaxada que li féu la ciutat, ha fet embaxada als senyors consellers, prenent honra per
medi de un verguer entre onse y dotse horas de
la matinada, la qual és estada reportada per lo
nobleb // 104r // don Ramon de Codina y Ferreras y Geroni de Roquer y Codina, ciutedà honrat de Barcelona y Vich, dient als senyors consellers que lo concistori en ple poder aniria a
suplicar a sa excel·lència lo contengut en sa embaxada. Y, obtinguda la resposta de sa excel·lència, la retornaran a dits senyor consellers.
Diumenge, a XI de janer MDCCV. En aquest dia,
no obstant ésser festa de precepta, se és ajuntat
a. sic a l’original.
b. a continuació una embaixada i un altre insert transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1850-1853.
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lo il·lustríssim y fidelíssim concistori per afers y
negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia no ha vingut ni acisitit en
lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor diputat real per ocasió de trobar-se indispost.
Dilluns, a XII de janer MDCCV. En aquest dia, a
las onse horas del matí, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, són anats sas
senyorias il·lustríssimas, absenta de la ciutat lo
il·lustríssim senyor deputat militar, ab verguers
davant ab sas massas, concistorialment ab cotxes de quatra mulas, acompanyats de officials de
la present casa ab altre cotxe de dos mulas
detràs, a donar al excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velasco, llochtinent general de sa
magestat en lo present Principat, una embaxada
de paraula, contenint lo següent:
«Excel·lentíssim senyor. Lo desconsuelo en què
dias ha se troba la ciutat de Barcelona per la encarceració del doctor en medi- // 104v // cina
Francisco Costa, Matheu Hereu, cirurgià, Joan
Baptista Reverter, ciutedà honrat de Barcelona,
doctor misser Joseph Minguella, Onofre Sidós,
mercader, y Francisco Duran, notari públich de
Barcelona, motiva a est concistori en cumpliment de sas obligacions recòrrer a la segura protecció de vostra excel·lència, de la qual sempre y
en totas ocasions han experimentat tots los comuns aquell consuelo més proporcionat a sos
conflictes, y assenyaladament lo concistori de la
Generalitat quant se ha offert haver-se de refugir baix lo emparo y grandesa de vostra
excel·lència. Y estant, senyor, lo concistori ab
esta certesa sens recel algú, novament suplica a
vostra excel·lència ab lo més obsequiós rendiment, se digne defundir generòs los piadosos
raigs de sa clemència sobre los referits sinch
subjectes encarcerats, manant-los relaxar de las
reals càrcers en què estan detinguts. Esperant lo
concistori anyadir esta nova honra y gràcia a las
moltas que ha marescut rèbrer de la benignitat y
grandesa de vostra excel·lència, del què restarà
sempre ab la deguda gratitut y prompte per a
tot quant sie del major servey, gust y agrado de
vostra excel·lència.»
A la qual embaxada per dit excel·lentíssim senyor llochtinent general, després de moltas rahons, fou respost que la ciutat li havia parlat sobra esta dependència y que respondria lo mateix
que a aquella. Que era que en tot lo que fos de
son arbitre y gràcia faria tot lo possible, que axí

a. absent de ... massas interliniat al marge esquerre.

ho havia offert a la ciutat ab ànimo de cumplir-o
y que ho cumpliria. Que lo que no faria per la
ciutat, // 105r // no ho faria per altre comú, per
fer igual estimació de tots.
En aquest mateix dia ha tornat a acistir en lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori lo il·lustrísism
y fidelíssim senyor diputat real.
Dimars, a XIII de janer MDCCV. En aquest dia, a
las onse horas del matí, obtenint primer hora
per medi de un verguer, és estada reportada la
resposta se dignà fer sa excel·lència air en la embaxada li féu lo il·lustríssim y fidelíssim concistori als senyors consellers. Lo qual contenia que
en lo què fos de gràcia y arbitre, faria lo possible
en aconsolar a la ciutat, com ja ho havia promès
a dita ciutat. La qual resposta és estada reportada ab embaxada per medi del noble don Ramon
de Codina y Ferreras y Geroni de Roquer y Codina, ciutedà honrat de Barcelona y Vich. A què
han respost los senyors consellers agrahint la
mercè que se havia dignat fer-los lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori.
Dimecres, a XIIII de janer MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari un acte, lo qual consta com lo síndich de la present casa se conferí lo
dia XXVIII de nohembre pròxim // 105v // passat
ab lo conseller en cap, perquè li prengués lo jurament de com havent recorregut a Esteva Galceran, altre dels scrivants de manament de sa
magestat, per a què li entregàs la citació o carta
deprecatòria de la causa de contrafacció que dit
síndich introduhia contra don Plàcido de Riu y
Simó, procurador real de la fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa, attès havian finidas las
vint-y-quatra horas dispòsan las generals constitucions per a què en virtut de dit jurament li
donàs dits despaigs, com més llargament és de
vèurer de dit acte, que és assí cusit y signat de
número LVIIII.
En aquest mateix dia és tornat de son viatge y
ha acistit en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor militar.
En aquest mateix dia Jaume Soler, cinter, elegit
y anomenat per los il·lustríssims y fidelíssims senyors ohidors de comptes del General y present
casa y magnífich rational, y Pere Socarrats, també sinter, anomenat per Francisco Bergadà, han
prestat lo sòlit y acostumat jurament a Déu
Nostre Senyor y a sos quatre sants Evangelis,
per ells corporalment tocats, en mà y poder de
mi, Gerònim de Roquer y de Codina, secretari y
escrivà major del General, de haver-se bé y lleal569

ment en la visura per ells fahedora de la feyna
feta per dit Francisco Bergadà, sinter de la present casa, expressada en son compte. En lo qual
per mi, dit secretari y escrivà major, se tocà la
oblata als VIII del present y corrent mes, estimant y avaluant dita feyna segons Deú y sasa
// 106r // concièncias, y segons stil y pràtiga tenen de son offici.
Dijous, a XV de janer MDCCV. En aquest dia
Massià Duran, corder, elegit y anomenat per los
il·lustríssims y fidelíssims senyors ohidors de
comptes y magnífich rational, y Joseph Boxó,
tamber corder, anomenat per Dionís Riera, han
prestat lo sòlit y acostumat jurament a Déu
Nostre Senyor y a sos quatra sants Evangelis,
per ells corporalment tocats, en mà y poder de
mi, Geroni de Roquer y Codina, secretari y escrivà major del General, de haver-se bé y llealment en la visura per ells fahedora de la feyna
feta per dit Dionís Riera, corder de la present
casa, expressada en un compte, en lo qual per
mi, dit secretari y escrivà major, se tocà la oblata
als X del present y corrent mes, estimant y avaluant dita feyna segons Déu y sas concièncias y
segons stil y pràctica tenen de son offici.
En aquest mateix dia los senyors Magí Barrera,
ciutedà honrat de Barcelona, y don Pau Ignasi
Dalmases y Ros han aportat, de part de la excel·lentíssima ciutat, una embaxada al il·lustríssim y fidelíssim concistori, concistint en donar
las gràcias a sas senyorias il·lustríssimas de la
marcè han feta a dita excel·lentíssima ciutat intercedint ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent general per la llibertat dels presos que·s
menciona lo dia XIII del corrent.
Divendres, a XVI de janer MDCCV. // 106v // En
aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una relació en scrits
feta mitgensant jurament per Macià Duran y
Joan Boxó, mestres corders, acerca un compte
donat per Dionís Riera, mestre corder de la present casa, com de dita relació és de vèurer. La
qual és assí cusida y signada de número LX.
Dissapta, a XVII de janer MDCCV. En aquest dia,
no obstant ésser feriat, absents lo senyor diputat
eclesiàstich y ohidor militar, se és ajuntat lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori.
Diumenge, a XVIII de janer MDCCV. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepta, se és
ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori per
affers y negocis graves de la Generalitat.

a. a continuació un acte transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1853.
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Dilluns, a XIX de janer MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació en scrits feta, mitgensant jurament, per Jaume Soler y Pere Socarrats,
sinters, acerca un compte donat per Francisco
Bergadà, sinter de la present casa, com de dita
relació és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número LXI.a
107r

han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari un acte de revocació
feta per lo venerable fra don Joan Baptista Descatllar y Sort, abat del monestir de Sant Esteva
de Bañolas, cassant y revocant una original informació, rebuda en sa cúria o en sa presència
als XXII de octobre MDCCIIII, contra lo procurador del arrendador del estanch del tabaco y altres. Lo qual acte y original informació és assí
cusit y signat de número LXIIII.

Dimecres, a XXI de janer MDCCV. En aquest dia
Pere Ribera, corredor jurat y mestre del General, constituhit personalment en lo concistori de
sas senyorias il·lustríssimas, ha fet relació de
com havent encantat lo preu fet de la impressió
de las novas ordinacions y tarifas havia trobat
dita de trenta-sinch reals per full. Y sas senyorias
il·lustríssimas li han ordenat continuàs en encantar fins a nou orde.

En aquest mateix dia Pere Ribera, corredor jurat y ministre del General, ha fet relació de com
havent-se publicat que qui·s posaria en dita de
vint-y-vuyt reals barcelonesos de imprimir quiscun full de las novas y tarifas, se li donarian dos
dobles de axaus.a // 108r // Li és estada acceptada la dita.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas al magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, aportàs al excel·lentíssim senyor llochtinent
general una còpia de la carta que lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori respon a la de sa magestat
sobra fet de fusta, junt ab altre representació
que a XXVI de nohembre MDCCIIII se envià a sa
excel·lència per fet de altre fusta de Llorens
Campí, que·s troba en lo present dietari signada
de número XXXXII.

Axí mateix, y en aquest mateix dia, ha fet relació
dit Ribera de com havent publicat per dita impressió a mitjas ditas, no li és estada acceptada la
dita.
Divendres, a XXIII de janer MDCCV. En aquest
dia lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich, y en dit nom commissari y delegat
apostòlich, elegit y anomenat per la santedat de
Clement setè, de felís recordació, ab butlla special dada en Roma als dicet de las kalendas de
maig MDXXIIII, y ab facultat a dita butlla atribuïda, ha subdelegat a Geroni Vidal, fiscal de la cúria eclesiàstica de la ciutat de Tortosa, a effecte
de què puga regonèixer qualsevols casas eclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monestirs y
convents de religiosos y religiosas, regulars y
seculars. Al qual subdelegat lo dia present són
estadas impedidas lletras de subdelegació en la
forma acostumada, ab ple poder de comminar y
publicar censuras, tant contra qualsevols personas eclesiàsticas com seculars.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari
una súplica donada per part de Thomàs Antich
Saladrich, de la ciutat de Tortosa, junt ab lo vot
y parer dels nobles y mangífichs assessors al peu
de aquella, que és assí cusida y signada de número LXII.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General y present casa, cusís en lo present dietari una súplica presentada // 107v // a sas senyorias il·lustríssimas per part del venerable fra
don Anton de Planella y Cruÿlles, abat del imperial monestir de Sant Pere de Basalú, de la
sagrada orde de sant Benet, junt ab una declaració e o relació en concistori sobra aquella
feta en scrits, mediant jurament en forma sacerdotal prestat per lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor eclesiàstich, com més llargament
és de vèurer que tot és assí cusit y signat de número LXIII.
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En aquest dia Pere Ribera, corredor de coll, jurat y ministre del General, ha fet relació de com
no havent trobat qui digués cosa a mitjas ditas
en lo preu fet de la impressió dels mil y doscents thomos de las novas ordinacions y tarifas,
inseguint lo orde a ell manat per sas senyorias
il·lustríssimas als XXIIII del present y corrent
mes, havia passat a lliurar la asta fiscal de dita
impressió per preu de vint-y-vuyt reals per quiscun full, ab duas dobles de axaus per una vegada
tantsolament, a Elias Carbonell, mestre fuster,
de la present casa.

En aquest dia

Dimars, a XXVII de janer MDCCV. En aquest dia,

a. a continuació dues relacions i una súplica transcrites a
l’Apèndix 2, pàgs. 1855-1857.

a. a continuació una declaració i una informació transcrites
a l’Apèndix 2, pàgs. 1859-1861.

Dijous, a

XXII

de janer

MDCCV.
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de orde de sas senyorias il·lustríssimas, se ha
entregat original al sobradit Alias Carbonell,
fuster, per a comensar a imprimir los sobredits
mil y dos-cents thomos de las Ordinacions y
Tarifas.

sià, perayre, en la plasa del Àngel, de sinch canas tafatà negra de llustra de quatra palms de
ampla.
Dissapta, a XXXI de janer MDCCV. En aquest dia
Isidro Julià, pintor de vidrieras, elegit y anomenat per los il·lustríssims y fidelíssims senyors
ohidors de comptes del General y magnífich racional, y elegit y anomenat axí mateix per part
de Francesch Saladrigas, // 110r // també pintor
de vidrieras, ha prestat lo sòlit y acostumat jurament a Déu Nostre Senyor y a sos quatra sants
Evangelis, per ell corporalment tocats, en mà y
poder de mi, Gerònim de Roquer y Codina, secretari y escrivà major del General de Cathalunya, de haver-se bé y llealment en la visura per
ell fahedora de la feyna feta per dit Francesch
Saladrigas, pintor de vidrieras de la present casa,
expressada en un compte, en lo qual se tocà la
oblata per mi, dit secretari y escrivà major, a XV
de janer de MDCCV, estimant y avaluant dita feyna segons Déu y sa conciència y segons stil y
pràctiga de son offici.

Dimecres, a XXVIII de janer MDCCV. En aquest
dia, a las X horas del matí, lo doctor misser
Balthesar Huguet, obtenint lo offici de guarda del General del portal de Sant Antoni, de
la present ciutat, en dit nom constituhit personalment en lo concistori de sas senyorias
il·lustríssimas, per trobar-se en aquella ocasió
// 109r // junts, ha renunciat en mà y poder de
sas senyorias il·lustríssimas y a favor del doctor
misser Ramon Rodó, axí mateix present en
concistori, lo dit offici de guarda del General
del portal de Sant Antoni, de la present ciutat,
per ser dit offici altre dels antichs vendibles y
que·s pòdan alienar, suplicant a sas senyorias
il·lustríssimas ésser-li admesa dita renúncia en
dita forma. E sas senyorias il·lustríssimas han
admesa aquella, si et in quantum per capítols y
actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Llorens March y Jacinto
Morató, subrogats en verguers de sas senyorias
il·lustríssimas.

En aquest mateix dia Joseph Mas de Roda, elegit y anomenat per los il·lustríssims y fidelíssims
senyors oÿdors de comptes del General y present casa y magnífich rational, y Joan Pau Ferrer, manyà elegit y anomenat per Joan Mariner, manyà de la present casa, han prestat lo
sòlit y acostumat jurament a Déu y als quatra
sants Evangelis, per ells corporalment tocats, en
mà y poder de mi, Geroni de Roquer y Codina,
secretari y escrivà major del General de Cathalunya, de haver-se bé y llealment en la visura per
ell fahedora de la feyna feta per dit Joan Mariner, manyà de la present casa, expressada en un
compte, en lo qual per mi, secretari y escrivà
major, és tocada la oblata als XIII del present y
corrent mes, estimant y avaluant dita feyna segons Déu y sas concièncias, segons stil y pràcticas de son offici.

Dijous, a XXIX de janer MDCCV. En aquest dia lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor eclesiàstich és baixat en las casas del General y Bolla de
la present ciutat, junt ab mi, secretari y escrivà
major, y magnífich racional, al aposento a hont
fa sa contínua residència lo receptor dels fraus,
per fer continuar en inventari los fraus apresos
lo present y corrent mes. Y són estats trobats los
infrascrits y següents:
Die 2 de janer 1705. Aprehenció feta en casa
de Bernat Mas, boter, en lo carrer de las Filateras, de sis canas set palms xamallot de Uberni
escur. Dia 9 de dit. Aprehenció feta en casa
Pere Prades, paller, en las voltas dels Encants,
de una pessa cap-y-cua xamallot bort escur de
tres palms de ampla; // 109v // ítem, sis canas
quatra palms del mateix. Die 13. Aprehenció
feta en casa lo doctor Joan Solà, en lo carrer de
la Flor del Lliri, de una mantilla y tapa-fundas
de pelfa verda brodada de or y plata, y una
tapa-funda de pelfa encarnada, ab galons de or,
brodada de or ab uns cordonets de seda encarnada. Die 29 de dit. Aprehenció feta en casa de
Andreu Rossell, paller, en las voltas dels Encants, de un gambetó vintiquatrè color escur ab
aforro de estamenya escura; ítem, una camisola
de homa de cordellats encarnats ab botons de
estany. Dit dia. Aprehenció feta en casa de Mariàngela Gurn, en lo carrer dels Tallers, de unas
faldillas de xamallot escur sens ser acabadas de
fer. Dit dia. Aprehenció feta en casa Joan Mas-
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Dimars, a III de febrer MDCCV. En aquest dia ha
partit de la present ciutat per Mataró Joseph
March, subrrogat en lo offici de altre dels verguers de sas senyorias il·lustríssimas, ab deliberació lo dia present feta, per a presentar unas lletras a Aleix Llobet, manyà de dita universitat,
instant lo procurador fiscal del General contra
del dit Llobet despedidas.
Dimecres, a IIII de febrer MDCCV. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a
mi, secretari y escrivà major del General, cusís
en lo present dietari una relació en escirts feta,
mitgensant jurament, per Isidre Julià, pintor
de vidrieras, acerca de un compte donat per
Francesch Saladrigas, pintor de vidrieras de la
present casa, la oblata de la qual és als XV de ja-
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ner proppassat, com de dita relació és de vèurer. La qual és assí cusida y signada de número
LXV.
En aquest mateix dia és tornat de la universitat
de Mataró Joseph March, a hont era anat lo dia
de ahir a presentar unas lletras de torp a Aleix
Llobet, mañà de la universitat.
Divendres, a VI de febrer MDCCV.a
111r

En aquest dia han ordenat sas senyorias il·lsustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo present dietari una relació en
scrits feta, mitgensant jurament, per Joseph
Mas de Roda, manyà, de la present ciutat, anomenat per los il·lustríssims y fidelíssims senyors
ohidors de comptes y magnífich rational, y Joan
Pau Ferrer, manyà, anomenat per part de Joan
Mariner, manyà de la present casa, la oblata del
qual és als XIII de janer del corrent any MDCCV,
com de dita relació és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número LXVI.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco, llochtinent general
de sa magestat, que Déu guarde, en aquest
Principat, per medi del noble don Joan Baptista de Aloy, escrivà de manament y secretari de
província, lo qual ha estat acentat ab cadira de
vaqueta de moscòvia a la part dreta del dosser,
ha enviat un real despaig en deguda forma de
Real Cansellaria del present Principat, despedit
de data del dia present, contenint en si un real
decret en deguda forma de Real Cansellaria,
per lo Consell Supremo de Aragó despatxat, en
jornada de XXXI de janer del corrent any, ab lo
qual ordena que los doctors don Plàcido de
Copons, Francisco Toda y Gil y Joseph Minguella sien desinciculats de tots los officis en
què estaran insiculats en las bolsas de la casa de
la Deputació y que sien privats dels que actualment tindran, com més llargament de dit real
decret és de vèurer. Lo qual de orde de sas
// 111v // senyorias il·lsustríssimas és assí cusit y
signat de lletra A:
«Donb Francisco de Velasco, llochtinent y capità general, etcètera. Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de comptes del General de
Cathalunya, lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde,
firmat de sa real mà y despatxat en deguda forma de Real Cansellaria del Consell Supremo de
Aragó, que és del thenor següent: «El rey. Esa. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1861-1866.
b. l’original del bitllet està intercalat entre els folis 111v-112r
del trienni 1704-1707.
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pectable don Francisco de Velasco, mi lugarteniente y capitán general. Por justos motivos y
usando de la absoluta facultat que me aciste de
incicular y desinsicular de las bolsas de los officiales de la casa de la Diputación de esse Principado y de la de essa ciudad de Barcelona a las
personas que fuere servido, he resuelto que el doctor don Plácido Copons, el doctor Francisco Toda
y Gil, el doctor Joseph Minguella se les desinsicule
de todos los officios en que estubieren insiculados,
assí en las bolsas de la casa de la ciudad como en
la Diputación, y que se les prive también de los
que actualmente tubieren. De qué he querido
enviaros para que lo tengáis entendido y déys las
órdenes y providencias convenientes para su más
puntual execución y cumplimiento. Que assí es
mi volundad y conviene a mi servicio. Datum
en Madrid, a 31 de henero 1705. Yo el rey. Vidit don Joseph Rull, regens. Vidit marchio de
Tamarit. Vidit marchio de Villalba. Vidit don
Joan de Pomar. Marchio de Palacio, secretarius.» En concideració del qual, vos diem y
manam doneu puntual exequució a son contengut y que per a los officis que obtindran
cada un respective dels sobrenomenats, fassau
luego extracció de altres subjectes en son lloch,
de manera que exactament y sens dilació se
obeïsca y cumpla lo real orde de sa // 112r //
magestat, que axí prosseheix de sa real voluntat. Dat en Barcelona, als VI de febrer MDCCV.
Don Francisco de Velasco. Vidit De Senjust et de
Pages, cancellarius. Sig+illi. Don Joannes Baptista de Aloy. In curiae locumtenentiae XX, foleo CXXXV.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y ohidores de qüentas d·este Principado executen sin dilación la real orden de su
magestad y de vuestra excelencia, como arriba se
expressa.»
Dissapta, a VII de febrer MDCCV. En aquest dia,
constituhit personalment en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lsustríssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà
honrat de Barcelona y síndich del General, ha
fet relació de com havent-se conferit lo dia present ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, li ha dit, en nom de sas senyorias il·lsustríssimas, que inseguint lo real decret que·s troba cusit y continuat en lo present
dietari lo dia de ahir, havian desensiculat als
doctors don Plàcido Copons, Francisco Toda y
Gil, y Joseph Minguella de tots los llochs se
tròban inseculats en la present casa los sobradits. Y que sa excel·lència havia respost que estava molt bé que haguessen posat en exequució
dit real decret.

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco, llochtinent general
de // 112v // sa magestat, que Déu guarde, en
aquest Principat, per medi del noble don Joan
Baptista de Aloy, escrivà de manament y secretari de província, lo qual ha estat acentat com lo
dia de ahir, ha enviat un real despaig en deguda
forma de Real Cansellaria, per lo Consell Supremo de Aragó despatxat, en jornada de XI de janer del corrent any, en lo qual se ordena que
don Bonaventura de Lanuça, canonge de Tarragona, a don Francisco Nicolau de Santjoan, a
don Joseph de Oliver, a don Felip Ferran y Çacirera, a don Joseph de Terré y Granollachs, a
Joseph Bru y Bañuls, a Joseph Llinàs, a Joseph
Boria y Gualbes, y al doctor misser Joan Baptista Reverter sien desenciculats de tots los officis
en què estaran inciculats en las bolsas de la casa
de la Deputació y que sien privats dels que actualment tindran, com més llargament de dit
real decret és de vèurer. Lo qual, de orde de sas
senyorias il·lsustríssimas, és assí cusit y signat de
lletra B y del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:

Thomas de Pomar. Marchio del Palacio, secretarius». En concideració del qual vos diem y manam doneu exacta cumpliment a son contengut y que en cas de obtenir qualsevol dels
sobra anomenats algun offici, fassau extracció
de altres subjectes en son lloch, de manera que
en tot quede executat lo real orde de sa magestat, que axí proceheix de sa determinada voluntat. Dat en Barcelona, als VII de febrer
MDCCV. Don Francisco de Velasco. Sig+illi. Vidit de Sentjust y Pages, cancellarius. Don Joanne Baptista de Aloy. Registrata. In curiae locumtenentis XX, foleo CXXXVI.
113v

«Dona Francisco de Velasco, llochtinent y capità general, etcètera. Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de comptes del General de
Cathalunya. Lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde,
firmat de sa real mà y despatxat en deguda forma de Real Cancellaria del Consell Supremo
de Aragó, que és del thenor següent: «El rey.
Espectable don Francisco de Velasco y Thobar, mi
lugarteniente y capitán general. Por // 113r //
justos motivos y usando de la absoluta facultad
que me aciste de incicular y desencicular de las
bolsas de los officios de la casa de la Deputación
de esse Principado y de la de essa ciudad de Barcelona a las personas que fuere servido, he resuelto que a don Francisco Nicolau de Santjona, a
don Joseph de Oliver, a don Felipe Ferran y de
Ça-cirera, a don Joseph de Terré y de Granollachs, a Joseph Bru y de Beñuls, a Joan Linás, a
Joseph Boria y Gualba y al doctor misser Joan
Baptista Reverter se les desensicule de todos los
officios en que estuvieren inseculados, assí en las
bolsas de la casa de la ciudad como en la de la
Deputación, y que se les prive también de los que
acutalmente tubieren. De qué he querido avisaros para que lo tengáys entendido y déys las órdenes y providencias convenientes para su más
puntual execución y cumplimiento. Que assí es
mi volundad y conviene a mi servicio. Datum en
Madrid, a XXXI de henero MDCCV. Yo el rey. Vidit don Joseph Rull, regens. Vidit marchio de
Tamarit. Vidit marchio de Villalba. Vidit don
a. l’original del bitllet està intercalat entre els folis 112v-113r
del trienni 1704-1707.
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Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y ohidores de qüentas de esse
Principado pongan en execución la orden de su
magestad y de vuestra excelencia, como arriba se
expressa.»
Dilluns, a VIIII de febrer MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lsustríssimas cusís y
incertàs en lo present dietari un real decret, la
data del qual és als XXXI de janer del present y
corrent any. Lo qual ha entregat a sas senyorias
il·lsustríssimas lo dia present, de part del
excel·lentíssim senyor llochtinent general, lo
noble don Joan Baptista de Aloy, scrivà de manament y secretari de província, lo qual és assí
cusit y signat de lletra C.
Dimars, a X de febrer MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lsustríssimas al magnífich Pau Cobera y Palau, ciutedà honrat de
Barcelona y síndich del General, haportàs als
molt il·lustres senyors visitadors de la visita del
General, que actualment se està fent en la present casa, un recado en scrits, que és assí cusit y
signat de número LXVII, concistint en noticiarlos la extracció fahedora lo dia de demà del offici de procurador fiscal de dita visita, que vaga en
virtut de decret de sa magestat, que·s troba cusit
y incertat en lo presenta // 114r // dietari als VII
del present y corrent mes.
En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com havent,
de part de sas senyorias il·lustríssimas, participat de sa excel·lència lo excel·lentíssim senyor
llochtinent general que se havian ja posat en
exequució los dos reals decrets acerca la desenciculació de diferents subjectes, havia respost
que estava bé.
Axí mateix, ha fet relació de com havent, de
part de sas senyorias il·lustríssimas, notificat de
a. a continuació un bitllet i recado transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1866-1867.
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paraula lo un de dits dos reals decrets al noble
don Joseph de Tarré y Granollachs, en lo qual
real decret manava sa magestat fos desensiculat
de las bolsas de la present casa y privat dels officis en què era estat extret, havia respost que
estimava a sas senyorias il·lustríssimas la notícia.
En aquest mateix dia, per quant se trobava estar vacant lo offici de procurador fiscal de la visita del General de Cathalunya en virtut de real
decret de sa magestat, que Déu guarde, que·s
troba incertat y continuat en lo present dietari
als VII del corrent mes de febrer que obtenia lo
noble don Joseph de Tarré y Granollachs, inseguint sas senyorias il·lustríssimas lo disposat ab
altre real decret de data de XVIII de juliol
MDCLXV, han passat a la extracció de dit offici
de procurador fiscal de la visita del General
junt ab los molt il·lustres senyors visitadors de
dita visita ab las protestas en semblants casos
estiladas. Y és estat extret don Gerònim de
Magarola. Al qual per lo procurador fiscal del
General de Cathalunya li és estada opposada la
accepció non potest quia est de regio concilio, y
en concideració de dita acceptació és estat extret lo doctor Francisco Ignasi Huguet. A qui
per lo mateix procurador fiscal li és estada opposada la excepció // 114v // non potest quia
non est hujus secundum regium decretum. Y se
adverteix que esta funcció se ha fet en la mateixa conformitat y cerimonial que quant se tragué ajudant segon de la dita visita als dicet de
agost MDCCIIII, com és de vèurer en lo present
dietari dit dia, acceptat que ara sols hi han entrevingut los molt il·lustres senyors visitadors
processals.
En aquest mateix dia, per quant se troba estar
vacant lo offici de altre dels visitadors de la visita
dels officials reals que no púrgan taula disposada y establerta en lo capítol LXXXI de las últimas Corts de MDCCII y de las bolsas de deputats
y ohidors militars, en virtut de real decret de sa
magestat, que Déu guarde, que·s troba incertat
y continuat en lo present dietari als VII del corrent mes, en lo qual offici fonch extret als dos
de agost MDCCIIII lo noble don Joseph de Terré
y Granollachs. Per ço, obtemparant a dit real
decret y posant en exequució lo en aquell expresat, sas senyorias il·lustríssimas han proposat
las personas dels tres estaments eclesiàstich, militar y real de com lo motiu que han tingut per a
congregar-los és estat a fi y effecte de passar-se a
la extracció del offici de altre dels visitadors dels
officials reals que no púrgan taula, que està vacant per la sobradita rahó y per a què vegen la
dita extracció. Y han entrevingut per testimonis
los següents:
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Per lo estament eclesiàstich, // 115r // lo doctor
don Joseph de Cortada, canonge de Barcelona,
fran don Francisco de Bellaró, dispenser major
del real monestir de Ripoll, fra don Gaspar de
Senespleda, prior de Sant Cugat del Vallès.
Per lo estament militar, don Gaspar Mir y de
Cadena, don Francisco Amat y de Planella, don
Carlos Puiggener y de Orís.
Per lo estament real, mossèn Pau Corbera y de
Palau, ciutedà honrat de Barcelona, mossèn Ignasi Fontaner, burgès honrat de Perpinyà, lo
doctor misser Fèlix Molins.
E al voler-se acentar a las cadiras, los senyors del
estament militar y real han fet la protesta acostumada per salvar lo bon dret que·ls acisteix per
a voler sèurer interpoladament ab los senyors
del estament eclesiàstich. Y poch aprés per un
miñonet en lo mateix modo y forma que als dicet de agost MDCCIIII foren extrets alguns dels
visitadors de la visita del General de Cathalunya, com és de vèurer en lo present dietari en
dit dia fonch extret:
Mossèn Joseph de Solà y de Guardiola.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís en lo present dietari una relació
en escrits feta // 117v // mitjensant jurament per
Joan Canaleta, vidrier, expert anomenat per
part de sas senyorias il·lustríssimas y magnífich
rational y Davit Madam, també vidrier, anomenat per Joseph Partegàs, vidrier de la present
casa, per a visurar lo valor de un compte per ell
donat, la oblata del qual és als XXI de janer del
present y corrent any, com de dita relació és de
vèurer. La qual és assí cusida y signada de número LXVIII.
Dimecres, a XI de febrer MDCCV. En aquest dia
lo magnífich síndich del General, de orde de sas
senyorias il·lustríssimas, ha aportat al excel·lentíssim senyor llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat, lo
paper que és assí cusit y signat de número
LXIX.
Dilluns, a XVI de febrer MDCCV.a // 116r // En
aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís en lo present dietaria una relació en scrits
feta mitgensant jurament per Anton Moyà, llibrater, expert anomenat per sas senyorias il·lustríssimas y magnífich racional, y Bernat Nivell,
a. a continuació una relació, un paper, una altra relació i un
decret transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1867-1869.

també llibrater, anomenat per Joan Pau Martí,
llibrater de la present casa, per a visurar un
compte per ell donat, la oblata del qual és als
onse del present y corrent mes, com de dita relació és de vèurer. La qual és assí cusida y signada de número LXX.

117r

Dimars, a XVII de fabrer MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari un decret en forma
de Real Cansellaria despedit, la data del qual és
del dita present, lo qual ha entregat a sas senyorias il·lustríssimas de part del excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent general, lo noble don Joan Baptista de Aloy, scrivà
de manament y secretari de província, lo qual és
assí cusit y signat de número LXXI.
En aquest mateix dia és estat presentat en concistori un real privilegi de jutge de cort de la
Real Audiència, despedit a favor del doctor misser Joseph Llopis, la data del qual és a XX de desembre MDCCIIII. Y és estat regonengut per los
noble y magnífichs assessors y noble advocat fiscal del General y present casa, los quals han trobat estar en deguda forma despedit. Y me han
ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General y present casa, se
registre en son degut lloch.
Dimecres, a XVIII de febrer MDCCV. // 116v // En
aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís en lo present dietari una relació en scrits
feta mitjensant jurament per Ramon Torralsina,
expert anomenat per sas senyorias il·lustríssimas
y magnífich racional, y Joseph Riera, també expert anomenat per Antoni Bernada, expert de la
present casa, per visurar un compte per ell donat,
la oblata del qual és als XVI de janer del present y
corrent any, com de dita relació és de vèurer. La
qual és assí cusida y signada de número LXXII.

Divendres, a XXVII de febrer MDCCV. En aquest
dia és estat presentat en concistori un real privilegi de jutge de cort de la Real Audiència, despedit a favor del doctor misser Joseph Dehona,
la data del qual és a XX de desembre de MDCCIIII. Y és estat regonegut per los nobles y mangífichs assessors y noble advocat fiscal del General y present casa, los quals se han trobat estar
en deguda forma despedit y me han ordenat sas
senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà
major del General, lo registrena en son degut
lloch.
En aquest mateix dia és baixat lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor ohidor eclesiàstich en las casas
del General y Bolla de la present ciutat, junt ab
mi, secretari y escrivà major del General, y magnífich racional, y en lo aposento a hont acostuma fer la residència // 117v // lo receptor dels
fraus per fer continuar en inventari los fraus
apresos lo present y corrent mes, y són estats
trobats los següents:
Die 4 de febrer 1705. Aprehenció feta en lo
lloch de Sant Antoni de Palomar, en lo hostal
de dit lloch a Valentí Roges, parayre, de Castellterçol: primo, dos canas sis palms borell negra;
ítem, tres canas de escot blanch de la terra;
ítem, catorse lliuras ab plata; ítem, quatre lliuras
deu sous y set diners en ardits. Dit dia, aprehenció a una dona incògnita trobada en lo carrer
dels Mercaders, de set canas sinch palms cotonina de mostras; ítem, una pessa cap-y-cua de
amitós de quatra canas un palm. Dit dia, aprehenció feta en casa de Joan Bendonet, sastra, en
lo carrer Ampla, de trenta corbatas de tela ab
dos trossos ab mostras carnadas.

Dissapta, a XXI de febrer MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo
present dietari una relació en scrits feta mitgensant jurament per Isidro Meyma, passamaner,
anomenat per sas senyorias il·lustríssimas y
magnífich rational, y Anton Darrer, també passamaner, anomenat per Eulària Miró, passamanera de la present casa, per a visurar un compte
per dita Miró donat, la oblata del qual és als XXX
de janer del present y corrent any, com de dita
relació és de vèurer. La qual és assí cusida y signada de número LXXIII.a

Die XXVI de febrer MDCCV. La denunciació y la
aprehenció als XXV del pròxim passat en lo hostal de Llissà de Munt, del bisbat de Barcelona, a
Jaume Costa, parayre, de la vila de Taradell, del
bisbat de Vich: primo, deu canas dos palms estameña dotsena borella; ítem, quatra canas estameña dotsena musco; ítem, dos canas set palms
estameña dotsena color musco. Dit dia, la denunciació y la aprehenció en XX de janer proppassat en la vila de Olesa, en la casa de la pròpria // 118r // abitació del procurador fiscal
Barthomeu Trias, religiós trinitari calsat, de una
cana estameña catorsena sa color. Dit dia, la denunciació y aprehenció en jornada de XXI de janer pròxim passat en la vila de Tarrassa, en casa
del reverent Joseph Rovira, vicari perpètuo de la
iglèsia col·legiata de dita vila, de un palm y mig
de bayeta negra divuytena. Dit dia, la denunciació y la aprehenció en jornada de XXII de janer

a. a continuació dues relacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1869-1870.

a. sic a l’original.

575

[ 1705 ]

[ 1705 ]

pròxim passat en las casas del priorat de Tarrassa, scituadas en lo sementiri de dita vila, de una
cana de escot negra de la terra. Dit dia, la denunciació y la aprenció a XXII de janer pròxim
passat en la vila de Tarrassa, en casa de Joan
Gall, sastra, se ha trobat un retall de panyo negra
ab una sera de bolla.

vos que puedan ocasionar alguna novedat a la
buena correspondencia que en tan conocido beneficio de esta monarquía se conserba entre las dos
coronas. Y de lo que vuestra senyoría executará en
esto, me dará qüenta. Dios guarde a vuestra senyoría muchos años. Barcelona, 2 de marzo de
1705. Don Francisco de Velasco.»

Dimecres, a IIII de mars MDCCV. En aquest dia,
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich y en dit nom commissari delegat
apostòlich, elegit y anomenat per la santedat de
// 118v // de Clement setè, de feliz recordació,
ab bulla especial dada en Roma als dicet de las
kalendas de maig MDXXIIII y ab facultat en dita
butlla atribuhida, ha subdelegat al doctor
Thomàs Coma, prevere y beneficiat de la insigna col·legiata de Manresa, a effecte de què puga
regonèixer qualsevols casas eclesiàsticas, llochs
sagrats, iglésias, monestirs y convents de religiosos y religiosas, regulars y seculars, al qual
subdelegat són estadas despedidas lletras de
subdelegació en la forma acostumada ab ple poder de comminar y publicar censuras tant contra qualsevols personas eclesiàsticas com seculars.

Segueix-se dita representació:

Dijous, a V de mars MDCCV. En aquest dia han
ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major, que cusís y continuàs en lo
present dietari un billet de sa excel·lència, que·s
assí cusit y signat de número LXXIII. Y, axí mateix, cusís y continuàs y en lo present dietari un
paper que conté la resposta ha fet lo il·lustríssim
concistori a sa excel·lència. Los quals dits billet
y representaicó són del thenor següent. Segueix-se dit bitllet:
«Pora parte del cónsul de la nación francesa, que
reside en esta ciudad, se me ha pre-b // 119r //
sentado el memorial adjunto con el testimonial
que incluye de las vexaciones executadas por Jayme Voltas, tablero del General, del puerto de Salou, a el patrón Guillermo Beltrán, de nación
francés, y mercadurías que llebava en su ganguil,
y cómo estos procedimientos séan totalmente
opuestos a las libertadas que assí per los capítulos
de pazes, como por diferentes órdenes particulares
del rey, Dios le guarde, deve gosar la nación francesa en los puertos de los dominios de su magestad.
Passo, en cumplimiento de mi obligación, a encarar a vuestra senyoría disponga se restituyan a
esta patrón las mercadurías que se le han detenido y prevenga a sus ministros del General no aumenten cada día con semejantes tropallías motia. l’original d’aquest bitllet està intercalat entre els folis 118v119r del trienni 1704-1707.
b. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1870.
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«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y ohidors de comptes del General del present (Principat), restant noticiosos de las queixas, que
vostra excel·lència és servit participar-los, ha
donat lo cònsul de França, concistint en què als
3 de janer passat, trobant-se lo patró Guillem
Bertran, ab son // 119v // ganguil en lo port de
la present ciutat donà al credenser lo manifest
de tot lo que contenia son càrrech ab declaració
de què aportava tretze rulls de tabaco que anaven de trànsit destinats per Vinaròs, havent
prestat son jurament en mà de dit credenser. Y
pretenent lo arrendatari del estanch dels tabacos que li devia prestar caució per a portar certificatòria de haver descarregat aquells allí,
rehusà lo patró fer-o per no contravenir als ordes de son rey. Y sobravenint bon temps, desencorà, fent-se a la vela, arribant a Salou a 4 de
febrer passat, a hont donà fondo. Y que passat
poch rato lo escrivà isqué en terra ha pèndrer la
pràctica que li fou dada a las 12 horas del migdia. Y obtinguda, encontinent, se partí per
Reus, donant avís del arribo. Y que desitjant
tornar-se’n encontinent per donar lo manifest a
Vila-seca o Salou, no li fou possible per plòurer
ab gran abundància sobre ser tart quant arribà a
Reus, que era cerca las tres horas de la tarda. Y
lo endemà dijous, tampoch pogué baixar a Vilasseca o Salou per continuar tot lo dia la pluja
ab abundància y que encontrant al matí del dijous a Franisco Casas ab companyia de Bernat
Pastells, botiguer, de la dita vila a la plassa, digué a dit Casas li llogàs una cavalcadura y li
prometé dit Casas acompanyar-lo. Y lo endemà
divendres, als 6 de dit mes de febrer, a vista que
las ayguas no eran ab tanta abundància, ab
companyia de dit Casas, muntà a cavall a fi de
donar dit manifest. Y per lo camí encontrà
// 120r // a un home que ell no conexia, a qui
preguntà dit Casas los donaria notícia acerca de
si Jaume Voltas, tauler de Vilasseca o en Salou,
del qual home entengué dit scrivà que era a Salou. Y continuant lo camí tot dret allí ab companyia de dit Casas, poch antes de arribar a la
casa de la duana, encontraren a Guillerm Ixart,
botiguer, de Valls. Y després de haver conversat
ell y dit Casas ab dit Ixart, tots tres y de coma. l’original d’aquesta representació està intercalat entre els
folis 118v-119r del trienni 1704-1707.

panyia, arribaren en dita duana preguntant a un
home que estava allí. Y havent-i respost que volia donar lo manifest de las mercaderias del
ganguil del patró Guillem Bertran y responentli dit home que la·ý donàs encontinent, la·ý entregà en sas mans, en presència de dits Ixart y
Casas. Qui se’l posà a llegir y després lo plegà y
se’l posà a la faltriquera. Y després de gran rato,
veu dit scribà que de bordo del dit ganguil exia
una llanxa o llaüt per en terra y desembarcar de
ell a Jaume Voltas y altres hòmens que·l acompanyassen, que ell no conegué. Al qual Voltas
per aquell home que ell havia entregat lo manifest fonch donat y entregat a altre home que lo
scribà no conegué, si bé després ha sabut se
anomenava Francisco Bagot, qui se posà ha llegir dit manifest y després lo entregà a dit Voltas, tauler, lo qual tenint-lo en sas pròprias
mans se’n entrà dins dita duana. Y que después
entraren a bordo del dit ganguil dit Voltas, tauler, acompanyat de altres hòmens, dient que
volia desembarcar lo tabaco de fum que estava
manifestat per trànsit. Y després de posat dit tabaco al llahut, cridaren al scrivà que baixàs baix
al estibo de dit ganguil, que volia comprovar las
mercaderias manifestadas per trànsit si èran més
o menos y las mateixas que estàban expressadas
en lo manifest que se havia donat. Y continuant-se la comprobació, se trobà haver-se tres
barrils de llauna que no estàvan ex-// 120v //
pressos en lo dit manifest. Emperò, recordantse lo dit scrivà que estàvan escrits y continuats
en aquell y mirant-se’l atentament, no obstant
que conegué que era aquell mateix que ell havia donat. Emperò, conegué molt bé que estava
tallat y tret de aquell alguns partits y, en particular, los dits barrils. Y parlant digué que li havían tallats ells lo manifest. Encontinent, los dit
Voltas y sos companys hisqueren a bordo del
dit ganguil, embarcassen lo llaüt que era lo tabaco per anar a terra, cridà a dit Casas a qui ell
digué que li havían tallat lo manifest. Y vist, encontinent, per dit Casas aquell, digué y afirmà
que estava tallat, que lo tabaco lo entraren dins
la duana y que antes de axir de dit ganguil regonegueren dits Voltas y sos companys la caixa
del scrivà, de la qual prengueren tots los papers
se trobaven dins de ella. Los quals li foren tornats lo die diumenge immediat següent. Y que
lo dia 9 de dit mes de febrer lo dit tauler ab altres hòmens que·l acompañaven anaren a bordo de dit ganguil y feren tràurer a terra totas las
mercaderias manifestadas de trànsit, tornant a
fer aprehenció de tots los papers que tenia lo
dit scribà en sa caixa, havent-lo posat pres en la
dita casa de la aduana a hont estigué fins a tenir
notícia que ja estava llibertat. Y dignant-se vostra excel·lència insinuar als diputats y ohidors
disposen e restituèscan al patró las mercaderias
que se li han detingut y previngut als officials
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del General no ocasionen novedat en la bona
correspondència que en tant conegut benefici
de esta monarquia convé se continue entre las
dos coronas. En resposta de tot lo què, se’ns
offereix posar en la gran comprehenció de vostra excel·lència lo següent:
Que lo dit patró Guillem Bertran ab son ganguil arribà en lo port d’esta ciutat en los
//121r // principis del mes de febrer proppassat y
donà son manifest als officials del General, en lo
qual se trobavan continuadas differents robas y
mercaderias, algunas que anàvan dirigidas a personas de negoci d’esta ciutat y las demés per
trànsit. Y, després, rompé lo càrrech desembarcant las mercaderias que anaven dirigidas a personas de la present ciutat, com és a Joachim
Sallà, mercader, Christòfol Llopis, adroguer, y
altres.
Que en concideració de trobar-se continuat en
dit manifest una partida de tabaco per trànsit, lo
arrendatari del estanch per obviar que lo desembarcàs en lo present Principat instà al dit patró
Bertran que en lo present Principat, en virtut
dels edictas publicats y per direcció y disposició
de la Junta del donatiu voluntari, que la última
cort féu al rey, nostre senyor, que Déu guarde,
li prestàs caució de aportar la responció del
lloch havie desembarcat lo tabaco y dins lo termini aprefigit en dits edictes. Si bé se resistí de
principi, però després offerí donar-la. Y prestant
lo arrendatari ab esta bona fe ab què fou tractat
de posar-o en exequució, digué que no volia
donar caució y, al mateix temps, se posà a la vela
dret als mars de ponent.
Que a vista del referit, los arrendataris dels
drets de la Generalitat y del estanch del tabaco
se posaren ab resels que dit patró Bertran los
volia fraudar los drets, per lo què, encontinent,
ne donaren avís als officials del General que
abítan en los ports y platjas del ponent, per a
què estiguessen ab lo degut cuydado y vigilància en cas que dit ganguil arribàs per aquells paratges.
Que dit ganguil, per ocasió de estar tempestuós
lo mar, segons se té presentit, no pogué donar
àncora en la plaja de la Torra d’en Barra y passà
al port de Salou, a hont donà àncora.
Que després de haver molt temps que lo dit
ganguil // 121v // se trobava en dit port de Salou, regonexent los officials del General que lo
dit patró Bertran no havia donat lo manifest, essent axí que lo scrivà era en terra, y que eran
més que passadas las trenta-sis horas que per capítol exprés de la última cort se troban prefigidas a las embarcacions per donar lo manifest,
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sots la pena de comis, los officials de la Generalitat en lo cumpliment de sa primera obligació,
passaren a fer aprehenció de las robas y mercadarias que trobaren dins dit ganguil.

y ohidors que vostra excel·lència se donarà per
satisfet del obrar y procehir dels officials del General y sos arrendataris en orde a dita aprenció y
sos deputats, y ho rebran a mercè.»

Que fou tant dilatada,a cometé lo patró Bertran en la obligació de donar lo manifest, que
alguns particulars del Camp de Tarragona, tenint notícia per dit scrivà que lo ganguil era en
lo port de Salou, que en ell tenían algunas mercadarias y que lo patró no havia donat lo manifest passaren ha manifestar-las. Lo què d’estas
no se’n féu aprehenció, ans bé las entregaren a
sos amos.

Dissapta, a VII de mars MDCCV. En aquest dia
ha jurat lo conseller segon per contrafeccions en
defecta del conseller en cap, com és de vèurer,
que·s assí cusit y signat ab aquest señal #.

Que se han tingut algunas intel·ligèncias que lo
retardar lo patró Bertran en donar lo manifest
en lo port de Salou era ab lo fi de desembarcar
antes algunas mercadarias cautalosament y sens
pagar los drets a la Generalitat.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major, que
cusís en dietari la present súplica donada per
part de Joseph Rius, que·s signada de número
LXXVII.
122v

Que de aquí se infereix que los procehiments
fets per los officials del General no encontran ab
los capítols dels tractats de paus, en què se funda lo cònsul de la nació francesa havent ja romput lo càrrech lo ganguil de dit patró Bertran. A
més de que los drets de la Generalitat de aquest
Principat no estan subjectas als tractes de paus,
com en altres ocasions se’n ha fet representació
a sa magestat, que Déu guarde, y a vostra excel·lència per part dels deputats.b
122r

Que en atenció que lo arrendatari dels dits drets
y officials del General estan en la comprehenció
de haver incidit en comís las robas y mercadarias
que aportava dit ganguil que no eran estadas
manifestadas, denunciaren lo comís al tribunal
del diputat local de la ciutat de Tarragona y sa
col·lecta, a hont se trobava vertent la litte sobra
dit comís. Y axí està prohibit als deputats lo intromètrer-se en ell segons expressas disposicions fetas en corts. Y se dispensà llibertar lo patró y ganguil des de luego, y passà a fer son
viatge per las parts de ponent.
Que havent-se fet de sis mesos a esta part inestimables aprencions de robas y mercaderias, de
las quals se havia comès frau als drets de la Generalitat, se ha averiguat que totas eran estadas
introduhidas en est Principat per medi de embarcacions francesas. Y en effecte tots los dias
arríban queixas al concistori que los de dita nació comètan quotidianament fraus als dits drets.
Del sobradit, que és la narrativa verídica del fet
de que se quexa dit cònsul, espèran los diputats
a. segueix un espai en blanc d’uns dos centímetres.
b. a continuació un jurament i una súplica transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1873-1874.
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Dimecres, a XI de mars MDCCV. En aquest dia
Joseph Pelegrí, altre dels verguers del il·lustríssim y fidelíssim concistori, constituhit personalment en dit concistori, ha fet relació de com lo
die de ahir, inseguint lo orde de paraula a ell donat per sas senyorias il·lustríssimas, se conferí als
tres quarts de las quatra horas de la tarda a casa
de Vicens Duran, adroguer, de la present ciutat,
que la té en lo pla d’en Lluýs, a fi y effecte de
avisar a Joseph Bou, jove, adroguer, que està en
dita casa y botiga de dit Vicens Duran, per a què
en companyia sua vingués en la present casa per
certa dependència que·l havian de manester los
senyors deputats. Y essent arribats allí, havent
preguntat per dit Joseph Bou, respongué ell
mateix que a qui sercava era ell mateix y què volia. Y dit Pelegrí li digué en presència de sis religiosos de Nostra Senyora del Carma que encontinent, de orde del il·lustríssim y fidelíssim
concis- // 123r // tori, lo havia de seguir y venir
en la present casa per quant convenia per sert fet
de la Generalitat. A que li fonch respost per dit
Bou que no podia dexar la botiga. Al que li
fonch replicat per dit Pelegrí que ja quedava un
aprenent en la botiga y que no se’n tornaria sens
que ell dit Bou lo seguís en la present casa. Ohit
lo què per alguns de dits religiosos li fonch dit y
insinuat que obehís lo orde se li donava per part
de dits senyors deputats y en esta ocasió se’n
anà a vestir y a compòndrer-se. Y vehent dit Pelegrí que tardava tant ha tornar, lo féu avisar per
lo aprenent de dita botiga, qui respongué que ja
devallava. Y al cap de un rato, havent-lo cridat
una dona que davia ser criada de la casa, baxà lo
dit Joseph Bou a la botiga y digué a dit Pelegrí
que no podia dexar la botiga fins ha venir lo altre fadrí. Y que havent-li tornat a replicar dit Pelegrí que vingués luego ab ell en la present casa
perquè los senyors deputats estàvan aguardant,
y ell dit Pelegrí tenia differents cafers, li respongué dit Joseph Bou que se’n podia anar, que en
ser tornat lo altre fadrí de la botiga, ell vindria a
la present casa. Y essent axís que al arribar ell dit
Pelegrí a la present casa, al que serian poch més

o menos tres quarts per las sinch, y havent estat
en lo cap de la escala de la present casa esperantlo per a vèurer si venia fins acerca lo tocar la primera Avamaria, no ha vist que dit Joseph Bou
sia vingut en la present casa, ni tampoch de tot
lo present dia lo vist venir en esta casa de la Deputació.
123v

Divendres, a XIII de mars MDCCV. En aquest
mateix dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari un real
decret de sa magestat despedit en forma de
Real Cansellaria, per lo Consell Supremo de
Aragó despedit, la data del qual és en Madrit,
als XXVIII de febrer del present y corrent any,
que és assí cusit y signat de número LXXVIII y
del thenor següent:
«Senyora don Francisco de Velasco, llochtinent
y capità general. Il·lustres y fidelíssims deputats
y ohidors de comptes del General de Cathalunya. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és
estat servit incinuar-nos un real orde, firmat de
sa real mà y despatxat en deguda forma de Real
Cansellaria del Consell Supremo de Aragó, que
és del thenor següent: «El rey. Espectable don
Francisco de Velasco y Tovar, mi lugarteniente y
capitán general. He visto lo que me representáys
en vuestra carta de 14 de éste con el papel que
acompañáys de essa Real Audiencia, juntas las
tres salas, sobra la excepción que pusieron essos
diputados al doctor misser Francisco Ignasi Huguet para que no entre a servir el officio en que
sorteyó de procurador fiscal de la visita, por no
ser noble militar ni ciudedano. Y haviendo visto
quanto en razón de ello me representáis y conciderando que en esta duda se favorece lo dispuesto
en diferentes reales órdenes sobra la formación
de las bolsas de los officios de dipu- // 124r // tados, ohidores de qüentas y otros de la Diputación
que fueron reservados, en que han concorrido y
sorteado por el estamento real los que tienen el
grado de leyes y medicina, y por hallarse éste graduado está ensaculado en la de procurador fiscal
de la visita y capacitado para el exercicio de esete officio. Por estos motivos y la facultad que tengo según la reserva de poder mandar todo lo que
me pareciese conveniente en materia de insiculaciones y sus dependencias, he resuelto ordenar y
mandaros, como lo ago, déys las órdenes que convengan a essos diputados para que admitan al
dicho doctor misser Francisco Ignacio Huguet al
exercicio del empleo que ha sorteado, no obstante
la excepción que se le ha puesto ni otra alguna,
no siendo de aquellas que dimanan de capítulos de corte. Y assí lo executaréis, que éste es mi
a. l’original del real decret està intercalat entre els folis 124v125r del trienni 1704-1707.
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voluntad. Datum en Madrid, 28 de febrero
Yo el Rey. Vidit comes de Rocamarti,
regens. Vidit Joannes de la Torra, regens. Vidit
don Thomas de Pomar. Vidit Liñan et Muños,
regens. Marchio del Palacio, secretarius». En
execució del qual, vos diem y manam doneu
puntual providència a son contengut, de manera que queda exactament obehit lo precalendat real orde de sa magestat, que axí proceheix
de sa determinada voluntat y nostra. Dat en
Barcelona, als 8 de mars MDCCV. Don Francisco
de Velasco. Vidit don Emanuel de Senjust y Pages, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy.
In curiae locumtenentis XX, foleo CXXXX.

MDCCV.

Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y ohi- // 124v // dores de qüentas
del General de Cathaluña pongan en exequución
la orden de su magestad y la de vuestra excelencia, como arriba se expressa.»
Dissapta, a XIIII de mars MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi,
secretari y escrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet del
excel·lentíssim senyor llochtinent general, la
data del qual és en Barcelona, als XII del present y corrent mes, que és signat de número
LXXIX y del thenor següent. Segueix-se dit
bitllet:
«Conciderandoa el rey, nuestro senyor, Dios le
guarde, el sumo prejucio que se sigue a su real
servicio de que las ropas que se conducen desde
Marsella a esta muelle y demás puertos de la provincia no traygan testimonios del cónsul de su
magestad, que reside en aquella ciudad, yen los
puertos de Italia, de que resultan infinitos fraudes contra los derechos reales y, particularmente,
contra los de la Generalidad de este Principado,
ha resuelto por el despacho de que remito copia a
vuestra senyoría que, de oy en adelante, no se admitan del comercio ropas ni géneros algunos de
los que vinieren en dichas embarcaciones sin que
por testimonio e los referidos cónsules conste de la
parte dónde se han fabricado. Y siendo esta resolución tan arrenglada del mayor beneficio de las
rentas del General de este Principado como conveniente al servicio de su magestad he querido
participárcele a vuestra senyoría para que, enterado de su contenido, disponga se den las órdenes
convenientes para su más puntual ejecución y
observancia yb // 125r // si vuestra senyoría nececitare para este efecto de que yo passe a sus manos
el despacho original de esta copia se le embiare
a. l’original d’aquest bitllet està intercalat entre els folis 124v125r del trienni 1704-1707.
b. a continuació un acte i una relació transcrits a l’Apèndix
2, pàgs. 1874-1876.
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con su aviso. Dios guarde a vuestra senyoría muchos años. Barcelona, y 12 marzo de 1705. Don
Francisco de Velasco.»

126r

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del
General, cusís en lo present dietari un acte del
preu fet ha emprès fer Pere Lafont, sarrador, habitant en la vila de Palafurgel, de las obras necessàrias per la redificació de la casa de la duana
de la vila de Palamòs y una relació del corredor
de haver-se lliurat dit preu fet de ditas obras a
dit Pere Lafont. Lo qual acte y relació és assí cusit y signat de número LXXXI.
En aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich y en dit nom comissari delegat appostòlich, elegit y anomenat
per la sanctedat de Clement setè, de feliz recordació, ab butlla especial dada en Roma als XVII
de las kalendas de maig MDXXIIII y ab facultat en
dita bulla tribuhida, ha subdelegat a Rafel Mollet, prepòsit de la ciutat de Manrresa, a effecte
de que puga regonèxer qualsevols casas ecclesiàsticas, llochs sagrats, iglésias, monastirs y
convents de religiosos y religiosas, regulars y seculars. Al qual subdelegat són estadas despedidas lletras de subdelegació en la forma acostumada ab ple poder de comminar y publicar
censuras, tant contra qualsevols personas eclesiàsticas com seculars.
125v

Dimars, a XVII de mars MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y escrivà major del General, cusís en lo
present dietari un acte de requisició rebut en
poder meu, la qual requesta és estada presentada al magnífich Francisco de Mojal, ciutadà
honrrat de Barcelona, asserca lo dexar la vara de
veguer, attès havia finit lo resíduo del trienni
per lo qual fonch provehit en lo offici de veguer
de la vegueria de Barcelona, com de dit acte és
de vèurer. Lo qual és assí cusit y signat de número LXXXII.
Dimecres, a XVIII de mars MDCCV. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi,
secretari y escrivà major del General, cusís en lo
present dietari un acte de requisició rebut en
poder meu, la qual requesta és estada presentada a Jaume Joan Mas asserca lo dexar la vara de
subveguer, attès havia finit lo resíduo del trienni
per lo qual fonch provehit en lo offici de subveguer de la vegueria de Barcelona, com de dit
acte és de vèurer. Lo qual és assí cusit y signat
de número LXXXIIIa.

a. a continuació dues requestes transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1876-1878.
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Dilluns, a XXX de mars MDCCV. En aquest dia lo
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent de sa magestat, que Déu guarde,
en aquest Principat, per medi del noble don
Joan Baptista de Aloy, escrivà de manament y
secretari de província, lo qual ha estat assentat
// 126v // com lo dia set de febrer proppassat ha
enviat un real despaix en deguda forma de Real
Cancellaria, per lo Concell Supremo de Aragó
despatxat en jornada del present y corrent mes,
en lo qual se ordena que don Pau Ignazi Dalmases sia desensiculat de tots los officis en què
estarà ensiculat en las bolsas de la casa de la Deputació, y com més llargament és de vèurer de
dit real decret. Lo qual de orde de sas senyorias
il·lustríssimas és assí cusit y signat de número
LXXIIII y del thenor següent. Segueix-se dit
decret:
«Dona Francisco de Velasco, llochtinent y capità general. Il·lustres y fidelíssims deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde firmat de sa real
mà y despatxat en deguda forma de Cancellaria
del Concell Supremo de Aragó, que és del thenor següent: «El rey. Espectable don Francisco de
Velasco, mi lugarteniente y capitán general. Por
justos motivos he resuelto que a don Pablo Ingazio
de Dalmases, que se halla preso en esta corte, se le
ponga en libertad y passe a Burgos, cuya ciudad se
le senyala por su residencia, y que assí mismo se le
desencicule de todas las bolsas de la ciudad de
Barcelona y Deputación de essa provincia en que
estuviere ensiculado. De qué he querido avisar y
ordenar y mandaros como lo hago déis las órdenes
que convengan a fin de que se execute la desensiculación de este sujeto como se acostumbra en semejantes casos, que assí es mi voluntad. Dat en
Madrid, a XVI de mars 1705. Yo el rey. Vidit
marchio de Vi- // 127r // llatorcás. Vidit don Joannes de la Torta, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit don Thomas de Comar. Vidit marchio del Palacio, secretarius»; en execució del
qual vos diem y manam doneu puntual providència a son contengut desensiculant de totas
las bolsas de aquexa casa lo mencionat don Pau
Ignasi de Dalmazes en la conformitat se serveix
sa magestat ordenar-o, que axí proceheix de sa
determinada voluntat. Dada en Barcelona, als
29 de mars 1705. Don Francisco de Velasco. Vidit Senjust et de Pages, cancellerius. Don Joannes
Baptista de Aloy. In curia locumtenentia XX, foleo CXXXXV.»
En aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor oÿdor eclesiàstich és baixat en las casas
a. l’original del real decret intercalat entre els folis 126v-127r
del trienni 1704-1707.

del General y Bolla de la dita ciutat, junt ab mi
secretari y scrivà major del General y magnífich
rational, y al aposento a hont fa sa acostumada
residència lo receptor dels fraus per fer continuar en inventari los fraus apresos en lo present
y corrent mes. Hi són estats trobats los infrascrits y següents: dia XIIII de mars MDCCV, aprenció feta en casa Francisco Burgada, mestre de
minyons, en lo carrer de Bonayre, de una pessa
moqueals cap-y-cua color de canya; dit dia,
aprensió feta en casa de Maria Roca, muller de
Joseph Roca, mestre de minyons, en lo carrer
de Bonayre, de quatra palms satí endomessat;
dit dia, aprensió feta en casa Anthon Buxons,
llogater de mulas, en la proa del cap del pla d’en
Lluýs, de tres palms y mitg xamallot de Ubèrnia
color escur.
127v

Dimecres, a I de abril MDCCV. En aquest dia ha
fet relació Joseph Pelegrí, altre dels verguers de
sas senyorias il·lustríssimas, de com lo dia de
ahir, per orde de sas senyorias il·lustríssimas,
portà un tomo o volumen de las Constitucions
a la casa del senyor regent y a la cort del molt reverent canceller.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y continuàs en lo present dietari
un real despatx, en deguda forma de Real Cancelleria, per lo Concell Supremo de Aragó despatxat en jornada de XIIII de febrer del present y
corrent any, en lo qual declara y mana sa magestat los visitadors de la visita dels officials reals
que no purgan taula degan prestar lo jurament
en mà de sas senyorias il·lustríssimas, en forsa
del capítol LXXXI de las últimas corts, com més
llargament de dit real despatx és de vèurer. Lo
qual és assí cusit y signat de número LXXXV y
del thenor següent. Segueix-se dit decret:
«Ela rey. Illustres y fidelíssimos deputados. Haviendo visto lo que me representásteis en vuestra
carta de 16 de deziembre próximo passado y los
papeles que incluye sobre la duda que se ha suscitado por los visitadores de los officiales reales establecida en el capítulo 81 de las últimas cortes, tocante al juramento y omenaje y en cuya mano le
han de prestar dichos visitadores, según el citado
capítulo de corte y considerando la materia con
reflexión al contenido de los citados papeles y a lo
que me ha representado mi lugarteniente y capitán general, he resuelto declarar y mandar, como
lo hago, que todos los dichos visitadores reales hayan de prestar el juramento en vuestra mano en
fuersa del citado capítulo 81 de las últimas cortes
que es sobre lo que se han // 128r // suscitado estas
a. l’original del decret intercalat entre els folis 127v-128r del
trienni 1704-1707.
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dudas y que deven también prestar el omenaje en
mano de mi lugarteniente y capitán general o de
la persona que eligiere según la intelligencia de
otras antecedentes constituciones de essa provincia. De qué he querido avisaros para que lo tengáis entendido y se execute, que assí es mi voluntad. Datum en Madrid, a XIIII de febrero
MDCCV. Yo el rey. Marchio del Palacio, secretarius. Vidit marchio de Villatorcas. Vidit marchio
de Villalva. Vidit Joannes de la Torre, regens. Vidit don Thomas de Pomar.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General continuàs en lo present dietari una relació qu·és del thenor següent: «En aquest mateix
dia y cerca de las dotse horas del migdia, constituhit personalment en la dita sala a hont fan y
faran sa residència los dits set senyors visitadors
dels officials reals que no pú(r)gan taula segons
lo disposat ab lo dit capítol LXXXI lo il·lustre
don Gerònim de Martí, batlle de Barcelona y
regint la vegueria de la present ciutat, acentat en
una cadira de vaqueta de moscòvia al cap de la
taula, los quatre senyors visitadors anomenats
per sa excel·lència acentats també ab cadiras de
vaqueta de moscòvia a la part dreta de dita taula, los tres senyors visitadors extrets per part de
la casa de la Deputació acentats ab cadiras de vaqueta de moscòvia a la part esquerra de dita taula, los laichs han // 128v // prestat homenatge en
mà y poder de dit batlle, del què jo dit secretari
y scrivà major del General de Cathalunya y lo
magnífich Ramon Pallicer, doctor en drets y
scrivà de manament, acentats també ab cadiras
de vaqueta de moscòvia al capdevall de dita taula y cuberts, ço és, dit scrivà de manament a la
part dels quatre visitadors anomenats per sa excel·lència y dit secretari y scrivà major a la part a
hont estan acentats los senyors visitadors extrets
per part de la Diputació, són estats requirits que
simul estipulants y in solidum clohents llevassen
acte del dit homenatge, lo qual és estat llevat en
la forma següent:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini MDCCV, die vero veneris tertia mensis aprilis
ejusdem anni intitulata presente et ad hec vocato,
rogato atque requisito me Geronimo de Roquer et
de Codina, cive honorato Barcinone et vicens secretario et scriba majore Generalis Cathaloniae,
et interesente magnifico Raymundo Pellicer,
utriusque juris doctore, regio mandati scriba,
Barcinone domiciliato, simul stipulantibus et in
solidum claudentibus et presentibus Joanne
Camps, gerrerio, et Joanne Aldabo, ligni fabro,
presentibus ad histaa vocatis atque rogatis coram

a. sic a l’original.
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illustrissimo domino don Hieronimo de Marti,
regente vicariam et bajuliam Barcinone, videlicet, dictam curiam vigore commissionis ore tenus
ei data per excellentissimum dominum don
Franciscum de Velasco et Tobar, lo-// 129r //
cumtenentem et capitaneum generalem in presenti principatu Cathaloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, exhistente in quodam cubiculo sive aposento aulae magnae Sancti Georgii,
constructe in domo Deputationis Generalis Cathaloniae, sedentem in sede, vulgo cadira, suptus
palio coloris rubri, vulgo de domàs carmesí, in
quoquidem palio existebat effigies serenissimi domini Hispeniarum reges Philippi quarti Aragonum comitisque Barcinone et quinti Castellae,
quem Deus incolumen servet, comparuerunt
illustres domini don Franciscus de Juñent et de
Vergos, Antonius de Managat et Riu, domicellus, et Franciscus Borras et Vinyals, utriusque
juris doctor, electi et nominati in visitatores offitialium regiorum per dictum excellentissimum
dominum locumtenentem generalem in vim capituli seu constitutionis octuagessime prime ultimarum Curiarum per eundem sacram, cesaream et regiam magestatem domini nostri regis in
presenti civitate Barcinone, in monesterio et conventu Sancti Francesci de observancia in annis
MDCCI et MDCCII celebratarum, pro ut de eorum
nominationibus constat regio decreto, in forma
Regiae Cansellariae expedito, sub dia V mensis
septembris MDCCIIII cum regio sigillo nominatus
Josephus de Sola et de Guardiola, utriusque juris
doctor ac domicellus, et Franciscus Antonius Copons, etiam utriusque juris doctor, persone in sortae extractae ad effectum supradictum in vim
disposicionis supradicti capituli seu constitutionis
LXXXI, in extraccionibus factis per illustrissimos et fidelissimos dominos deputatos et auditores
computorum Generalis Cathaloniae diebus secunda mensis augusti anni MDCCIIII et decima
// 129v // mensis februarii proxime effluxi currentis anni MDCCV, genibus flexis in forma solita prestant sacramentum et homagium ore et
manibus comandatum in manu et posse dicti
illustrissimi don Hieronimi de Marti, regentis
dictas vicariam et bajuliam Barcinone, nomine
sue regiae magestatis recipientis, in vim delegationis comissionis et nominationis per dictum excellentissimum dominum locumtenentem generalem ad hunc effectum sibi tributa et ore tenus
dato supradicto regio scriba mandati die presenti, de qua delegatione et commissione cum presenti fide facit hujus vigore, promiserunt quod bene
et legaliter se habebant in dicto visitationis officio
et quod judicaliter juxta hujus patriae leges et
servandam formam capitulorum et acta curiae
et constitutionum Cathaloniae et quod observabunt omne id quod a jura sunt adstriti et obligati servare omni amore, favore, odio, bona vel
mala voluntate et pre... positis et quod Usaticos
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Barcinone, constitutiones generales Cathaloniae,
acta curiae et alia jura patria, necnon privilegia
ecclesiastica et ecclesiasticis persona, militibus et
universitatibus concessa, nec non capitulum «De
la observansa» observare promiserunt. De quibus
omnibus et singulis sic actis, gestis atque secutis
dicti illustres dominos don Franciscus Borras, Josephus de Sola et Franciscus Anthonius Copons,
dicto nomine visitatorum officialium regalium,
juxta diposita in dicto capitulo 81 petierunt et
requisiverunt sibi et illustrissimis et fidelissimis
dominis deputatis Generalis Cathaloniae et aliis
cui intersit fieri et tradi unum et plura publicum
instrumentum et instrumenta per me dictum et
infrascriptum secretarium et scribam majorem
dicti Generalis et dictus illustrissimus // 130r //
regens vicariam et bajuliam generalem Barcinone requisivit dictum Raymundum Pallisser de
predictis conficeret et sibi traderet instrumentum
et aliis cui intersit. Quae fuerunt acta Barcinone, sub die anno, mense et loco supradictis, presente et interessente dicto regio scriba mandati
presente que et ad heaec vocato atque rogato me
dicto Hieronimo de Roquer et de Codina, supramemorato, pro parte ad instantiam dictum visitatorum simul stipulantibus et in solidum claudentibus, et presentibus testibus supradictis ad
premissa vocatis especialiter et assumptis pro ut
superius continetur.»
En aquest mateix dia y poch després los dits set
senyors visitadors de la visita dels officials reals
que no púrgan taula disposada ab lo dit capítol
LXXXI de las últimas corts han requirit a mi dit
Geroni de Roquer y de Codina, ciutadà honrrat
de Barcelona y Vich, secretari y scrivà major del
General de Cathalunya, constituhit personalment en la dita sala a hont fan y faran sa residència los dits set senyors visitadors llevàs acte de
com anomenavan, com en effecte han anomenat, segons lo disposat en lo dit capítol LXXXI a
Joseph Mas, notari públich real col·legiat, per
actuari dels processos de dita visita real. De tot
lo què per mi dit secretari y scrivà major del dit
(General) és estat llevat lo present acte, sent
presents per testimonis Joan Camps, gerrer, y
Joan Aldabó, fuster, de la present ciutat.
Divendres, a III de abril MDCCV. En aquest dia, a
las deu horas de la matinada, són // 130v // vinguts a la present casa de la Deputació, essent estat convidats per los verguers de dita casa, los
molt il·lustres senyors visitadors de la visita dels
officials reals que no púrgan taula estatuïda y establerta ab lo capítol LXXXI, fet en las últimas
Corts de MDCCI, és a saber, tant los quatre anomenats per lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde, en aquest Principat,
per part de sa magestat ab real despaitx, en de-

guda forma de Real Cancellaria del present
Principat, despedit als sinch de setembre MDCCIIII que·s troba incertat als nou del mateix mes
y any, qui són los senyors don Joseph de Ciurana y Ribot, cabiscol y canonge de Gerona, don
Francisco de Junyent y Vergós, Anthon de Manegat y Riu y lo doctor misser Francisco Borràs
y Vinyals, y los tres extrets en sort per los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya y de las
bolsas de deputats y oÿdors los dias dos de agost
MDCCIIII y X de febrer del present y corrent any,
qui són los senyors don Francisco Dehona, canonge de la santa iglésia de Tortosa, Joseph de
Solà y de Guardiola, donsell, y lo doctor misser
Francisco Anthon Copons, sí y conforme en dit
capítol o constitució se conté. Y essent arribats y
estant junts en lo aposento a hont fan sa residència los noble y magnífichs acessors y advocat fiscal del General dins lo concistori vell, los
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes, exint de llur consistori, són
vinguts a la sala dels Reys de la present casa ab
los verguers devant ab massas altas, y arribats en
ella han manat avisar als dits set senyors visitadors per medi del síndich del General per lo effecte sobredit. Los quals, arribats en la presència
de sas senyorias il·lustríssimas y fetas las degudas
cortesias, // 131r // se són acentats tots en
banchs colrats de vellut carmesí en la forma següent, ço és los senyors deputats y ohidors conforme estan acentats quant hi ha braços, és a saber, ab un banch de vellut carmesí posat devant
la paret de dita sala que dóna al carrer de Sant
Honorat y contra lo racó de dita sala dels Reys,
qu·és prop de la porta per la qual se entra a la
sala intermèdia a la de concistori, han estat
acentats per orde los senyors deputats eclesiàstich, militar y real, tenint dit senyor deputat
eclesiàstich una tauleta devant ab lo juratori y
demés recapte de escriurer. Ab altre banch de
vellut arrimat a la paret de la dita sala dels Reys
que dóna a la sala intermèdia y contigüe al dit
banch a hont estavan acentats dits senyors deputats han estat acentats per son orde los senyors ohidors eclesiàstich, militar y real, donant
a la mà dreta ab altre banch de vellut inmediat
als dits senyors ohidors han estat acentats y donant-los la mà dreta los noble y magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari y scrivà major
del General. Després quant ha vingut lo molt
reverent vicari general y official se ha acentat a
mà dreta del dit senyor diputat eclesiàstich, estant de espatllas devès la paret que dóna al dit
carrer de Sant Honorat. Després a mà dreta del
dit banch a hont estavan acentats dits senyors
diputats a modo de filera també ab banchs de
vellut, han estat acentats dits senyors visitadors
anomenats per sa excel·lència per orde, ço és,
Ciurana, Junyent, Manegat y Borràs ab un
583

banch de vellut carmesí apartat cosa de dos
palms dels altres a hont seyan los propdits. Emperò fent // 131v // la mateixa filera han estat
acentats los tres senyors visitadors extrets per
part de la casa, ço és, per son orde Deona, Solà y
Copons. Lo secretari y scrivà major del General
de Cathalunya ab alta e intel·ligible veu, estant
en peus y cubert, ha llegit lo dit capítol LXXXI
o constitució fet en la dita última Cort General
de MDCCII, lo qual llegit los dits set senyors visitadors han jurat en mà y poder de sas senyorias
il·lustríssimas com és los eclesiàstichs posant-se
la mà en los pits en forma sacerdotal comensant
dit Ciurana, y després dit Dehona y los demés
alsant-se, ço és, primer Juñent, després Solà,
després Manegat, després Copons y, últimament, Borràs. Y posant la mà en lo juratori que
tenia lo senyor diputat eclesiàstich de haver-se
bé y llealment en la visita fahedora dels officials
reals que no púrgan taula, sí y conforme en lo
dit capítol LXXXI se conté, tot amor, odi y rencor proposats. Y aprés de prestat dit jurament,
és vingut lo molt reverent vicari general y official ja acentat a dit puesto, los ha publicat
sentència de excomunicació estant los dits senyors visitadors en peus en la forma següent:
«Nos Josephus Romaguera, doctor canonicus
sanctae ecclesiae Barcinone in spiritualibus et
temporalibus, vicarius generalis et officialis pro
illustrissimo et reverendicimo domino Barcinone
episcopo monemus vos illustrissimos dominos doctorem Josephum de Ciurana et Ribot, precentorem et canonicum sanctae ecclesiae Gerundensis,
don Franciscum de Juñent et de Vergos, // 132r //
Antonium de Manegat et Riu, domicellum, et
Franciscum Borras, utriusque juris doctorem,
personas nominatas juxta formam capituli
LXXXI Curiarum annorum MDCCI et MDCCII
per excellentissimum dominum locumtenentem
generalem suae regiae magestatis in presenti
Principatu, doctorem Franciscus Dahona, canonicum sanctae ecclesiae Dertusensis, Josephum
Solae et de Guardiola, domicellum, et Franciscum Antonium Copons, utriusque juris doctorem, personas extractas secundum dictum capitulum in visitatores offitialium regalium, qui
non purgant tabulam, hic presentes pro primo, secundo, tertio et perempetorio terminis et monitionibus, quattenus bene et legaliter vos habeatis in
vestro officio seu munera visitatorum quovis
amore et rencore post positis, sed Deum et conciencias vestras intuendo, et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina
canonica munitione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
La qual publicada, se és despedit dit vicari general de sas senyorias il·lustríssimas y senyors visi-
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tadors. De totas las quals cosas és estat llevat lo
present acte per mi Gerònim de Roquer y de
Codina, ciutedà honrat de Barcelona y Vich, secretari y scrivà major del General de Cathalunya, a instància de sas senyorias il·lustríssimas y
de dits senyors visitadors, essent presents per
testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de sas senyorias il·lustríssimas. Y se’n són
anats a la sala que està al costat de la que se
ajunta lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar,
que és una de las salas contíguas a la gran de
Sant Jordi de la present casa de la Deputació.
132v

En aquest mateix dia en atenció de què havent
instat cert acusador al il·lustríssim y fidelíssim
concistori a la matinada del dia de XXVII del mes
de mars se fes regonexensa a certa barca pintada
de diferents colors que era napolitana y embarcació molt grossa, respecte que estant ell agegut
la nit antecedent en lo arenal o riba del moll de
la present ciutat junt ab altri o altres, veu com
de algunas cavalcaduras y alguna gent armada
en lleüts havian posat certas cosas y fardos que
feyan bulto trasbalsant-las dins dita barca designada. Y que encara que dita barca si agués tingut bon temps en aquellas horas se trobaria
molt distant de esta ciutat, emperò que en vista
del tropeig y vent contrari li era estat precís posar la àncora y quedar-se al cap del riu de Llobregat. Y que axís encara ý hauria temps competent per a poder-la apressar per ser entre las nou
y deu horas de matinada del dit die XXVII. En
vista del què en cumpliment de sa obligació ordenaren sas senyorias il·lustríssimas de què ab la
major celeritat possible se previngués una altra
barca, la qual se armàs en la conformitat que·s
requiria per ser la altra molt grossa y que aportava quatra canons y vint-y-quatra pedrers, y que
per lo que podia ser de que fos de nació estrangera, se suplicà a sa excel·lència fos servit ordenar a un ajudant real que ab setse soldats fes
acistència embarcant-se en la barca del // 133r //
patró Joseph Pau Puig, de Arenys, anomenada
Sant Elm, com en effecte a·y anaren. Y en exequució del sobradit entre quatra y sinch horas
de la tarda del dia present han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General continuàs en lo present dietari la
infrascrita relació que fan constituhits personalment en concistori lo magnífich Joseph de Magarola, ciutedà honrat de Barcelona y aguasil
ordinari per sa magestat, que Déu guarde, en lo
present Principat, y Joseph Costa, altre de las
guardas ordinàrias del General, en presència de
Joan Maseras, corredor de orella. Y al que seria
la una hora del migdia, poch més o menos, partí dita barca del moll de la present ciutat fent-se
a la vela, trobant-se dins ella a més dels sobradits ajudant y soldats de orde de sas senyorias
il·lustríssimas Joan Costa, Joseph Costa, Jaume
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Hortal, Francesch Lladó y Barthomeu Granger,
guardas ordinàrias del General y Bolla respective
de la present ciutat, ab acistència del magnífich
Joseph de Magarola, ciutedà honrat de Barcelona, alguasil ordinari. Y arribats al paratge a hont
era la sobradita barca, que·s deya ser del patró
napolità, cridaren los dits ajudant real, que se
anomena don Manuel de Fita, y dit alguasil Magarola al patró que se conferís en la barca a hont
estos se trobavan, lo que executà luego dit patró. Y inmediadament que dit patró fou dins la
dita barca anomenada Sant Elm, dits ajudant,
alguasil, tres guardas y dotse soldats entraren en
la altra barca del patró Esteve Bergante, de nació genovès, dita de Nostra Senyora del Roser, y
en // 133v // ella reparen que dita barca anava
molt carregada y, encontinent, se feren a la vela,
tornassen al moll de la present ciutat a hont arribaren serca de las sis horas de la tarda. Y per ser
tart y no poder-se comensar la regonexensa, havent donat part de tot a sas senyorias il·lustríssimas, ordenaren estos de paraula que per seguretat y custòdia del què hi podgués haver de
mercaderias pretesas ésser caygudas en commís
de la Generalitat, segons lo que havia referit lo
acusador, quedassen a la nit y fins a nou orde dit
alguasil Magarola, tres guardas y vuy soldats. Y
havent-se tingut la deguda costòdia y vigilància
tota la nit del dit dia XXVII és sert no pogué dit
patró posar ni tràurer cosa alguna de sa embarcació y que lo dia XXVIII al matí, inseguint lo
orde de sas senyorias il·lustríssimas se comensà
la regoneixensa, acistint a ella a més dels sobradits lo magnífich Francisco de Monfar y Sorts,
ciutedà honrat de Barcelona y procurador fiscal
del General, Bernat Forès, notari públich real
col·legiat y ajudant tercer de la Scrivania Major,
y dit Isidro Bosch, fent-se la comprovació de las
mercaderias se trobavan en dita barca, ab las
què havia manifestat per trànsit dit patró Bergante lo dia XXIIII del corrent al credenser del
General. Y al comensar-se la dita regonexensa
veren ocularment ésser carregada a sens inferint-se ab tota evidència que si frau algú ý agués
agut havia de ésser en la popa o immediadament dels corters del batiport, la qual regonexensa durà tot lo dia XXVIII fins entrada de nit,
havent-se regonegut dins la campanya, la cambra
// 134r // de popa, y dins lo aposento ahont tenian lo bescuÿt y municions, inseguint sota lo
pont de dita barca lo camarot, lo portó y tota la
supercícia de la cuberta. Y havent passat la nit ab
la mateixa vigilància que la antecedent, se continuà lo dia XXIX la sobradita regonexensa, per la
qual fou manester abrir los costers de dita barca
y tràurer antes tres gumaras que ý havia de sobra y, oberts que foren, veren la estiba plena fins
dalt de calitat que no s’i podia ficar lo bras, y se
tragueren vàrias y diferents mercaderias. Y durà
dita regonexensa fins al migdia per no poder

prosseguir-se respecte de haver tret molta mercadaria de baix la estiba que era inmediadament
de la dita cuberta, axís perquè la dita cuberta estava embarrassada de dita mercaderia, com y
també per haver donat lloch y fet per avall la
volta de dita cuberta per lo desmesiat pes y haver-se de manester trasbalsar las mercaderias en
altra barca, lo què no·s pogué lograr aquell dia
per rahó de molt vent y trapeig que ý havia que
impedia lo arrimar-i altras barcas. Y havent sobravingut pluja y vent, fou necessari retornar ditas mercaderias en dita estiba per a què no se
mal·lograssen, havent-o antes participat al il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich,
com y també de què no aparexent que en aquella ocasió fossen necessaris los vuyt soldats per la
custòdia sobradita, se licenciaren al migdia de
dit dia XXIX, y a la nit, menos los dit soldats, ý
restaren los mateixos que las dots nits antecedents y ab lo mateix cuydado y vigilància. Y, finalment, que lo dia XXX del present y corrent
mes, encara que dit aguasil Magarola de orde
dit senyor deputat // 134v // eclesiàstich del dia
antecedent no sols tenia previnguda una barca
grossa, sinó que també a la punta del dia ja estava atracada ab la dita barca genovesa y sols faltava lo orde de sas senyorias il·lustríssimas que dit
senyor diputat eclesiàstich havia dit esperassen
per a tornar ha continuar lo desactivar la barca
per passar-se avant la regoneixensa en lo cas que
judicàs lo concistori que convenia. Entre las
onse y dotse horas de la matinada li fonch ordenat no mogués cosa, ans bé que a las quatra horas de la tarda se conferís en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori, com ho ha fet, y tant ell
com lo dit Joseph Costa han dit y referit que en
vista de totas las sobraditas diligèncias y de lo
que han vist ocularment que tot lo regonegut
combinava lo manifest per trànsit donat per dit
patró Bargante y la poca distància de temps discorreguda de quant lo dit acusador digué se introduhiren algunas cosas en dita barca fins a la
ocasió que dita barca féu la partensa. Y que per
consegüent és infal·lible que ditas cosas a seró
cert s’i fossen introduhidas se havian de trobar
precisament allà a hont se féu la regonexensa. Y
que de continuar-se esta era matèria molt dilatada y de supèrfluo gasto sens asparança alguna
de trobar-se alguna cosa en commís, que, per
ço, són de sentir que en dita embarcació no·y
havia frau algú.
En atenció de tot lo què y de que lo dit Joan
Maseras, arrendataria, y tots los demés anomenats interessats en lo arrendament presents en
concistori se han acontentat y donats per satisfets de que no·s fassa diligència alguna més sobra dit negoci en vista de las moltas se han
// 135r // executat, com desobra se ha expressat,
ab lo que sas senyorias il·lustríssimas se donan
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per contents. Y conciderant sas senyorias il·lustríssimas que sobra dit assumpto se ha executat
lo que era de sa obligació han ordenat a Llorens
March, altre dels verguers del il·lustríssim y fidelíssim concistori, ordenàs als officials que
convingués dexassen desocupada dita barca y se
restituhissen en sas casas. Los quals officials ho
han executat axí com se’ls ha ordenat
Dissapta, a IIII de abril MDCCV. En aquest dia,
constituhit personalment en la sala a hont fan sa
residència los senyors set visitadors dels officials
reals que no púrgan taula, Joseph Mas, notari
públich real col·legiat de la present ciutat y actuari anomenat per los dits set senyors visitadors, inseguint lo disposat ab lo capítol o constitució LXXXI feta en la última Cort General de
MDCCI y MDCCII dels processos de la dita visita
real, com de sa nominació consta en lo present
dietari en jornada del dia de ahir ab acte rebut
en poder de mi lo infrascrit secretari y scrivà major del General de Cathalunya, ha jurat en mà y
poder dels dits senyors visitadors de haver-se bé
y llealment en lo exercici y servey de dit son offici, observant tot rígidio y estret secret en los negocis que en dita real visita se tractaran, tot
amor, odi y rencor posposats, de tot lo què és
estat llevat lo present acte per mi Geroni de Roquer y de Codina, ciutedà honrat de Barcelona
y Vich, secretari y scrivà major del General de
Cathalunya, essent // 135v // presents per testimonis Joan Laudes, de la família del il·lustre senyor don Francisco de Juñent y de Vergós, altre
dels senyors visitadors, y Lluís Farrer, porter
real.
En aquest mateix dia, dit Mas ha prestat omenatge, del que és estat llevat acte com se segueix:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini MDCCV, die vero sabbati quarta mensis aprilis ejusdem anni intitulata, presente in his vocato,
requisito atque rogato me Hieronimo de Roquer
et de Codina, cive honorato Barcinonae et Vicensis, secretario et scriba majore Generalis Cathaloniae, et interessente magnifico Raymundo Pellicer, utriusque juris doctore, regio mandati scriba,
Barcinonae domiciliato, simul stipulantibus et in
solidum claudentibus, et presentibus pro testibus
Ludovico Ferrer, regio portario, et Joannes Laudes, de familia illustrissimi ac nobili Francisci de
Juñent et de Vergos, regii visitatoris, presentibus
ad ista vocatis atque rogatis coram illustrissimi
domino don Geronimo de Marti, regente vicariam et bajuliam Barcinonae, videlicet dictam
vicariam vigore conmissionis ore tenus ei datae
per execellentissimum dominum don Franciscum
de Velasco et Tobar, locumtenentem et capitaneum generalem in presenti principatu Cathalo-
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niae et comitatibus Rossilionis et Ceritanae, existente in quodam cobiculo sive aposento aulae
magnae Sancti Georgii, constructa in domo Deputationis Generalis Cathaloniae, sedente in
sede, vulgo cadira, subtus palio coloris rubri, vulgo
de domàs carmesí, in quoquidem palio existebat
effigies serenissimi domini Hispaniarum regis
Phelippi quarti // 136r // Aragonum comitisque
Barcinonae et quinti in Castellae, quem Deus incolum servet, comparuit dictus Josephus Mas, notarius publicus regalis collegiatus Barcinonae,
electus et nominatus in actuarium processuum
visitae offitialium regiorum, qui no purgant tabulam, presentis Cathaloniae principatus per
illustrissimos dominos Josephum de Ciurana, doctorem canonicum et presentorem majorem Sedis
Gerundensis, nobilem Franciscum de Juñent et de
Vergos, Antonium de Manegat et Riu, domicellum, et Franciscum Borras et Viñals, utriusque
juris doctorem, electos et nominatos per dictum
excellentissimum dominum locumtenentem generalem in vim capituli seu constituionis LXXXI
ultimarum Curiarum per eundem sacram, cesaream et regiam magestatem serenissimi domini
nostri regis in presenti civitate Barcinonae in monesterio et conventu Sancti Francesci de observantia in annis MDCCI et MDCCII celebratarum, pro
ut de eorum nominationibus constat regio decreto
in forma Regiae Cancellariae expedito sub die V
mensis septembris MDCCIIII cum regio sigillo muniti, Franciscus de Dehona, utriusque juris doctor, canonicus sanctae ecclesiae Dertusensis, Josephus de Sola et de Guardiola, utriusque juris
doctor ac domicellus, et Franciscus Antonius Copons, etiam utriusque juris doctor, personae in
sorte extractae in vim dicti capituli seu constitutionis LXXXI in extractionibus factis per illustrissimos et fidelissimos dominos deputatos et auditores computorum Generalis Cathaloniae
diebus secunda mensis augusti MDCCIIII et X mensis februarii proxime effluxi currentis anni
MDCCV, visitatores dictae visita offitialium regiorum pro ut de dicta ejus nominacione dicti Mas
constat instrumento recepto penes magnificum
Hieronimum de Roquer // 136v // et de Codina,
civem honoratum Barcinonae et Vici, secretarius
et scriba major domus Deputationis presentis
Cathaloniae principatus decima tercia currentis
mensis et anni de quaquidem nominatione actuarium dictae visitae dictus de Roquer cum presenti fidem facit, genibus flexis in forma solita,
prestat sacramentum et homagium ore et manibus comendata in manu et posse dicti illustris don
Hieronimi de Marti, regentis dictas bajuliam et
vicariam Barcinonae, nomine suae regiae magestatis recipientis in vim delagationis et commitionis per dictum excellentissimum dominum locumtenentem gneralem ad hunc effectum sibi
tributa et ore tenus data regio scriba mandati
dicta dies tertia currentis mensis et anni de qua586

quidem delagatione et commitione, cum presenti
fidem facit cujus vigore promisit quod bene et legaliter se habebit in dicto offitio actuarii dictae
visitae et quod observavit omne secretu negotiis
quibus ... fuerit ratione dictae visitae et etiam
quod observabit Usaticos Barcinonae, constitutiones generales Cathaloniae, capitula et acta curiae et aliae jura patriae, necnon privilegia eclesiastica et eclesiasticae personis, militibus et
universitatibus concessa necnon capitula «De la
observansa». De quibus omnibus et singulis sic
actis, gestis atque secutis dicti illustres domini Josephus de Ciruana, don Franciscus de Junyent et
Vergos, Antonius de Manegat et Franciscus Borras, Franciscus Deona, Josephus de Sola //137r //
et Franciscus Antonius Copons, dicto nomine visitatorum offitialium regalium disposita in dicto
capitulo LXXXI, petierunt et requisiverunt simil
et illustrissimis et fidelissimis dominis deputatis
Generalis Cathaloniae et aliis cuya intersit fieri
et tradi unum et plura publicum instrumentum
et instrumenta per me dictum et infrascriptum
secretarium et scribam majorem Generalis Cathaloniae et dictus illustris regens vicariam et bajuliam Barcinonae requissivit dictum Raymundum Pellicer de predictis conficeret et sibi
tradaret instrumentum et aliis cuya intersit.
Quae fuerunt acta Barcinonae sub anno, die,
mense et loco praedictis presente et interessente
dicto regio scriba mandati preasenteque et ad
haec vocato atque rogato me dicto Geronimo de
Roquer et de Codina, supramemorato, pro parte
et ad instantiam dictorum visitatorum simul stipulantibus et in solidum claudentibus et presentibus testibus supradictis ad premissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.»
Diumenge, a VI de abril MDCCV. En aquest dia
Joseph Mas, notari públich real col·legiat y anomenat per los il·lustríssims y fidelíssims senyors
visitadors dels officials que no púrgan taula en
actuari dels processos de dita visita lo dia IIII del
present y corrent mes, com és de vèurer en lo
present dietari en dita jornada, sí y conforme lo
// 137v // disposat ab lo capítol o constitució
LXXXI feta en las últimas Corts Generals de
MDCCI y MDCCII constituhit personalment en
presència de dits il·lustríssims visitadors y en la
sala a hont fan sa residència ha ohit sentència de
excomunicació en la forma següent, intervenint
en dita funcció Bernat Forés, notari públich real
col·legiat y ajudant tercer de la Scrivania Major
de la present casa de la Deputació, per absència
del secretari y scrivà major del General de Cathalunya:
«Nos Josephus Romaguera, doctor canonicus
sanctae ecclesiae Barcinone in spiritualibus et
temporalibus, vicarius generalis et officialis pro
illustrissimo et reverendicimo domino Barcinone

episcopo monemus te Josephum Mas, notarium
publicum regius collegiatus Barcinonae, noviter
nominatum in actuarium visitae offitialium regalium qui non purgant tabulam pro ut in dicto
capitulo LXXXI Curiarum annorum MDCCI et
MDCCII continetur, hic presentem pro primo, secundo, tertio et perempetorio terminis et monitionibus, quatenus teneas sub rigido et stricto secreto
in negotiis in dicta visita pertractandis et aliis in
exercicio et regimine dicti tui offitii bene, fideliter et legaliter te habeas quovis odio, amore et
rencore post positis, et pro his auditis excomunicationis sententiam quam sic contrafacientem
nunc pro tunc trina canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
138r

Dimecres, a XV de abril MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs
en lo present dietari una pòlissa en favor de sas
senyorias il·lustríssimas de la quantitat de noranta-sis lliuras quatra sous y sis dinés, firmada
per // 138v // lo il·lustríssim protector del il·lustríssim bras miitar y demés officials, qu·és assí
cusida y signada de número LXXXVI.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y incertàs en lo present dietari un
paper per lo quala és assí cusit y signat de número LXXXVII. Lo qual ha aportat a sas senyorias
il·lustríssimas lo magnífich Francisco Fornaguera y Alòs, procurador fiscal de la visita real.
Dijous, a XVI de abril MDCCV. En aquest dia han
ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en
lo present dietari una còpia de un paper que per
orde de sas senyorias il·lustríssimas ha portat lo
magnífich Pere Joan Finestras, subrrogat en síndich del General, al il·lustríssim concistori de la
visita real. La qual còpia és assí cusida y signada
de número LXXXVIII.
Dissapta, a XVIII de abril MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y incerb// 139r // tàs en lo present dietari una súplica
presentada en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de sas senyorias il·lustríssimas per Passià Vasià, receptor del General de la present ciutat,
junt ab sa decretació y relació en escrits al peu
de aquella feta per los magnífichs assessors y noble advocat fiscal del General y present casa,
qu·és assí cusit y signat de número LXXXIX.

a. sic a l’original.
b. a continuació una pòlissa, dos papers i una súplica transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1878-1881.
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Diumenge, a XIX de abril MDCCV. En aquest dia,
no obstant ésser festa de precepta, no s’és ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim concistori per affers y negocis graves de la Generalitat.
Dimars, a XXI de abril MDCCV. En aquest dia sas
senyorias il·lustríssimas, per medi del magnífich
doctor misser Pere Joan Finestres y Solanes, subrogat en síndich del General y present casa,
han enviat un recado al il·lustre senyor president y molt il·lustre Capítol de la catedral de la
present ciutat a effecte de que tres senyors capitulars acistescan en // 139v // la present casa lo
dia del gloriós, invicte cavaller y màrtir sant Jordi, patró del present Principat, per celebrar los
divinals de sa festivitat. Y han enviat a dir que
vindrian ab molt gust.
Dijous, a XXIII de abril MDCCV. En aquest dia
del gloriós, invicte, cavaller y màrtir Sant Jordi,
patró del present Principat, se ha celebrat la festivitat en la capella xica de la present casa en la
forma acostumada. A las X horas del matí se han
ajuntat sas senyorias il·lustríssimas en lo aposento dels magnífichs assessors y advocat fiscal, y
concistorialment ab los verguers devant ab massas altas y acompañats de dits magnífichs assessors y advocat fiscal y officials de la present casa
han ohit lo offici que se ha celebrat en dita capella ab diaca y subdiaca per tres capitulars de la
cathedral de la present ciutat ab mestre de serimònias de la Seu ab la cantoria de dita cathedral. Y sas senyorias il·lustríssimas, missa cantant diaca y subdiaca, mestre de serimònias y
demés, han estat acentats com se trobarà en dietari, trienni MDCXCVIII, en lo mes de febrer
MDCCI y, altrament, com se trobarà notat en lo
llibre de Mestre de Serimònias. // 140r // Y per
lo diaca fonch donada la pau al president del
concistori de sas senyorias il·lustríssimas, havent-se quedat lo mestre de serimònias del concistori fora de dita capella ab llicència de sas senyorias il·lustríssimas per ser la capella petita.
Divendres, a XXIIII de abril MDCCV. En aquest
dia se ha fet y selebrat la funarària acostumada
fer després lo endamà de celebrar-se la festa del
gloriós, invicte, cavaller y màrtir Sant Jordi a la
capella petita de la present casa. Y sas senyorias
il·lustríssimas anant concistorialment ab los verguers devant ab massas altas y ab cotas moradas
com lo dia de ahir han acistit en dita capella y
han ohit en ella una missa baixa de Rèquiem.
Dissapta, a XXV de abril MDCCV. En aquesta dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y scribà major del General y present casa,

a. dia han ... A interliniat al marge esquerre.
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cusís en lo present dietari un recado en scrits als
il·lustríssim y ... enviat per lo magnífich ... dels
senyors visitadors ... officials reals que no ... taula, lo qual és assí cusit y signat de lletra A.
140v

142r

Dijous, a XXX de abril MDCCV. En aquest dia
Domingo Gusman, porter real, ha fet relació de
com ha entregat los madatos als batlles de la vegueria ampla de la ciutat de Barcelona a fi y effecte de que prengan lo volumen de las Constitucions, com en la última cort general fou
disposat que per orde de sas senyorias il·lustríssimas se li havian entregats per dit effecte, com
apar de un memorial per ell donat y firmat, que
és assí cusit y signat de número LXXXX, menos
los tres mandatos que ha retornat que també
són assí dins dit memorial per no haver trobat
tals batlles.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas, Joseph Pla, de Rupit, ha renunciat lo fer y exercir lo
offici de parayre, presents per testimonis lo magnífich Pau Corbera y Palau y Jacinto Morató, subrogat en verguer de sas senyorias il·lustríssimas.
En aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssima
// 141r // senyor ohidor eclesiàstich és baixat en
las casas del General y Bolla de la present ciutat
junt ab mi secretari y scrivà major del General y
magnífich racional, y en lo aposento a hont fa sa
acostumada residència lo receptor dels fraus per
fer continuar en inventari los fraus apresos en lo
present y corrent mes. Y són estat los infrascrits
y següents:
Die VII de abril MDCCV, aprehenció feta en casa
de Jaume Pons, sastre, en lo carrer del Hospital,
de duas canas dos palms estameña musca premssada. Die XVI de dit, denunciació feta y la aprehenció als XXVII de desembre MDCCIIII en Mataró, en casa de Salvador Serra, ostaler, de dit
Mataró, de tres robas y mitja de congra sech;
ítem, sis robas de ensens en pols. Die XXI de dit,
aprehenció feta en lo col·legi de Sant Francesch
de la present ciutat de XXV canas de estamenya
de mans negra. Die XXII de dit, denunciació feta
y la aprehenció als XXIIII de mars pròxim passat
en Mataró, en casa de Pere Joan Busque, boter,
en lo carrer de Sant Antoni, de trenta-set trossos
de blauhets. Dia XXVII de dit, aprehenció feta en
casa del marquès de Ru- // 141v // pit, en lo portal del Àngel, en un aposento en la entrada de
dita casa, en lo qual aposento habita un criat, de
V canas de estameña de la terra de sa color.b
a. a continuació un recado i un memorial transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1881-1883.
b. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1883.
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Dimecres, a XIII de maig MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs
en lo present dietari un recado en scrtis aportat
al excel·lentíssim senyor llochtinent general de
sa magestat, que Déu guarde, per lo síndich del
General, lo qual és assí cusit y incertat de número LXXXX.
Divendres, a XV de maig MDCCV. En aquest dia,
lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, fa relació
a sas senyorias il·lustríssimas de com, entre als
dotse y una hora de la tarda del dia XIIII del present y corrent mes, se ere conferit de orde de sas
senyorias il·lustríssimas ab lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco y Tobar, llochtinent y capità general // 142v // del present Principat, posant en sa mà lo recado en escrits que
sas senyorias lihavian donat que era acerca de
haver-se entregat de orde de sa excel·lència al
ajudant real don Emanuel Fita en lo portal de
Sant Antoni, de la present ciutat, la persona de
don Joseph de Vaquer, lo qual aportava capturat de la ciutat de Tortosa lo veguer de aquella,
y haver-lo aportat en las càrcers dit ajudant sens
acistència de dit veguer ni altre official real, lo
que encontrava ab la constitució VII, títol «De
alcayts y altres». Y que sa excel·lència és estat
servit respòndrer que lo orde que havia donat a
dit ajudant real Fita no era estat altre sinó que se
conferís en dit portal de Sant Antoni y que
acompanyàs y associàs en ditas càrcers reals a dit
don Joseph Vaquer sens passar a ordenar-li que
dit veguer deixàs acompanyar a dit pres a ditas
presons. Y que son ànimo no era en manera alguna que los naturals del present Principat fossen capturats per los militars y se deixava ben
conciderar ser axí supuesto havia ordenat a dit
veguer de Tortosa aportàs en estas càrcers a dit
don Joseph Vequer, y que després ho participàs
al advocat fiscal de la règia cort.
Dissapta, a XVI de maig MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y ina
// 143r // certàs en lo present dietari un vot fet
per diferents theòlechs y canonistas acerca lo
entrar lo subdelegat apostòlich en convents de
religiosas en las ocasions que·s poden offerir de
accusacions de fraus en ells, lo qual vot és assí
cusit y signat de número LXXXXI.
Dimars, a XIX de maig MDCCV. En aquest dia, a
las quatre horas de la tarda, sas senyorias il·lustríssimas consistorialment són anats a la iglésia
de Santa Catharina Màrtir, de la present ciutat,
a. a continuació un vot i una súplica transcrita a l’Apèndix
2, pàgs. 1884-1887.

a assistir a un acte de conclusions a sas senyorias
il·lustríssimas dedicadas per Ramon Romà y
Martí Miró, doctor en filosofia, fill del doctor
Pau Romà, subrrogat en acessor del General y
present casa, havent precehit lo ésser estat convidats a dit acte per lo dit Ramon Romà y Martí
Miró y son cathedralici. Esta funció se és feta en
la forma acostumada, com és de vèurer en lo llibre de Mestre de Serimònias.
Divendres, a XXII de maig MDCCV. En aquest
dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi
secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari una súplica en consistori presentada per part de Joseph Rius, mestre paller, de la present ciutat, còpia del albarà
que aquella conté y de la relació en escrits feta al
peu de aquella per lo noble y magnífichs acessors y advocat fiscal del General y present casa,
que tot és assí cusit, signat de número LXXXXII.
143v

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs un real
decret de sa magestat en deguda forma de Real
Cancellaria, per lo Concell Supremo de Aragó
despedit, la data del qual és als sis de septembre
MDCCIIII, y lo dia present enviat a sas senyorias
il·lustríssimas per lo excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velasco, llochtinent general de sa
magestat en lo present Principat, per medi de
don Ignasi Baptista de Aloy, escrivà de manament y secretari de província. Lo qual despaix
parla del modo que·s deu agasejar al compte de
Tolosa en cas de venir a la present ciutat, que·s
assí cusit y signat de número LXXXXIII.
Dilluns, a XXV de maig MDCCV. En aquest dia
Jacintho Morató, subrrogat en verguer del
il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustríssimas, ha fet relació de com essent
anat de orde de sas senyorias il·lustríssimas en
dias passats en las casas de la pròpria habitació
del magnífich Francisco de Moyalt, regent la
vegueria de la present ciutat, y noble don Gerònim Martí, batlle de la present ciutat, a fi de què
los dits veguer y batlle acudissen en la present
casa a fi y effecte de prestar lo sòlit y acostumat
jurament y homenatge arrimant las varas, li era
estat respost que·u premeditarian y ne tornaria
resposta.
Dimars, a XXVI de maig MDCCV. En aquest dia
lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat de Barcelona y síndich del General, ha fet
relació a sas senyorias il·lustríssimas de com lo
dia XXIII del present y corrent mes, entre quatre
y sinch horas de la tarda, de orde de sas senyorias il·lustríssimas se era conferit ab lo excel·len589

tíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat, en mans del qual havia posat lo
recado en escrits que sas senyorias il·lustríssimas
li havian entregat, que consistia sobre la súplica
que per part de la universitata // 144r // de la vila
de Cadaquès havia entregada a sas senyorias
il·lustríssimas, concistint aquella que lo governador de la plaza de Rosas los havia remesos dos
soldats per a què los allotjassen, y aquells se feyan donar oli y altres cosas contra las generals
constitucions, y que sa excel·lència fou servit
dir-li que donaria los ordes convenients sobra la
subjecta matèria, per a què se observassen las
constitucions. Lo qual recado en scrits han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y
scrivà major cusís y continuàs en lo present dietari, lo qual és assí cusit y signat de lletra A y del
thenor següent. Segueix-se dit recado:
«Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y ohidors de comptes del General del present Principat diuhen que los cònsols de la vila de Cadaqués ab carta de V del corrent los notician que
lo governador de la plaça de Rosas envià en
aquella vila un official reformat y dos soldats de
orde de vostra excel·lència per a què los donassen cubert y acistència. Y havent-o des de luego
executat, lo dit official ha passat ha demanar-los
oli y altres cosas ab alguna molèstia y com a més
de que semblants ordes segons las generals
constitucions deuhen ésser despedits per lo real
thesorer de aquest Principat y no per officials
militars. Altrament, sa magestat, Déu lo guarde,
per rahó del donatiu voluntari li féu la última
cort, se dignà honrar als habitants en est Principat, en observansa de las generals constitucions
que parlàs sobra la subjecta matèria, ab la
exempció del allotjament voluntari, donar llenya, palla y altres cosas semblants als soldats dels
presidis y demés.
Per lo què los dits deputats y ohidors de comptes en // 144v // cumpliment de sa primera obligació a vostra excel·lència suplícan sia de son
agrado donar los ordes convenients al governador de la plaça de Rosas y demés a qui convinga
per la viril observansa de las referidas disposicions municipals, com ho esperan del acreditat
zel y gran justificació de vostra excel·lència y ho
tindran a singular mercè.»
Dimecres, a XXVII de maig MDCCV. En aquest
dia, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich y en dit nom comissari y delegat
a. a continuació un real decret transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1888.
b. recado original intercalat entre els folis 143v-144r del
trienni 1704-1707.
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apostòlich elegit y anomenat per la santedat de
Clement seté, de felís recordació, ab butlla especial data en Roma als dicet de las calendas de
maig MDXVII y ab facultat en dita butlla atribuïda ha subdelegat a Francesch Derner, prevere y
beneficiat de la vila de Figueras, y a Joseph Casellas, prevere y beneficiat de la iglésia de Sant
Feliu de la ciutat de Gerona, a effecte de que
pugan regonèixer qualsevols casas eclesiàsticas,
llochs sagrats, iglésias, monestirs y convents de
religiosos y religiosas, regulars y seculars, als
quals subdelegats són estadas despedidas lletras
de subdelegació ab ple poder de comminar y
publicar censuras tant contra qualsevols eclesiàstichs com seculars.
Dijous, a XXVIII de maig MDCCV.a // 145r // En
aquest dia han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari un paper aportat y entragat a sas senyorias il·lustríssimas per lo
magnífich procurador fiscal de la visita dels officials reals que no púrgan taula, que actualment
se està fent en la present casa, y la resposta en
escrit a aquell feta per sas senyorias il·lustríssimas, los quals són assí cusits y signats de número LXXXXIIII.

present y corrent mes. Y són estats trobats los
infrascrits y següents: die VI de maig MDCCV,
aprehenció feta en casa de Vicens Rogent, taverner, en lo carrer de Bonayre, de quatranas tafatà negre de llustre de tres palms de ampla.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas al magnífich síndich del General
de Cathalunya posàs en mà del reverent senyor
cansiller diferents exemplars que havia de manar
acerca las instàncias que sas senyorias il·lustríssimas feren lo dia XXV del present y corrent mes,
com és de vèurer en lo present dietari en dita
jornada, en orde que los veguer y batlle de la
present ciutat vinguessen en la present casa a effecte de prestar jurament y homenatge, arrimant las baras segons tenen obligació per lo disposat en lo capítol de cort fet en las Corts de
Monsó, any MCCCLXXVI, y altrament. Y al mateix temps, han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del General incertàs en lo present dietari tres papers asserca la
subjecta matèria, los quals són assí cusits y signats de números LXXXXVI y LXXXXVII y
LXXXXVIII.a
146r

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y incertàs en lo present dietari una
súplica lo dia present entregada per lo síndich
de la confraria de Sant Julià dels mercers botiguers de telas de la present ciutat, junt ab sa decretació y relació al peu de ella feta per los noble
y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa, tot lo què és assí cusit y signat
de número LXXXXV.
Divedres, a XXIX de maig MDCCV. En aquest dia
Martí Gilabert y Jaume Suria, estampers, de la
present ciutat, elegits y anomenats per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori per a visurar la impreció de las ordinacions y tarifas novament fetas si estan o no segons lo pactat en la tabba han
fet relació mitgensant jurament per ells prestat
de que dita impreció estava feta, si y conforme
lo disposat en dita tabba, no acistint-los cosas
en contrari.
En aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor ohidor eclesiàstich és baixat en las casas
del General y Bolla de la // 145v // present casa
junt ab mi secretari y scrivà major del General y
magnífich racional, y en lo aposento a hont fa sa
acostumada residència lo receptor dels fraus per
fer continuar en inventari los fraus apresos en lo
a. a continuació un memorial i una súplica transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 1889-1893.
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Dimecres, a X de juny MDCCV. En aquest dia,
absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
militar, constituhit personalment en concistori
de sas senyorias il·lustríssimas, Onofre Serdà,
notari causídich de la present ciutat, com a procurador del doctor Francisco Rossell, prepòsit y
beneficiat de Sant Pere de las Puel·las, de la present ciutat, com a obtenint lo offici de alcayt del
palau real, de la present ciutat de Barcelona,
consta de sa procura en poder de Joseph Virgili,
notari públich real col·legiat, als XIX de dezembre MDCCII, la qual és assí cusida y signada de
número LXXXXVIIII, en dit nom ha renunciat
en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas lo
dit offici de alcayt del palau real a favor y en cap
del doctor en drets Joseph Aguirre, suplicant
sien servits // 146v // admètrer-li dita renunciació, attès dit offici és altre dels antichs vendibles
y que poden alienar-se. E sas senyorias il·lustríssimas han admesa la dita renunciació, si et in
quantum, et cetera, per capítols y actes de cort
los és lícit y permès, y constant-los ésser dels officis verdaderament vendibles, sí y conforme
està disposat ab lo capítol LIIII del nou redrés,
essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y
Jacintho Morató, vergueres del il·lustríssim y fidelíssim consistori.
Diumenge, a XV de juny MDCCV. En aquest dia
sas senyorias il·lustríssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa
a. a continuació tres papers transcrits a l’Apèndix 2, pàgs.
1893-1895.

147r

cusís y incertàs en lo present dietari differents
súplicas presentadas en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori, és a saber, per part del sýndich
de las confrarias dels valers y parayres de la present ciutat, y dels sýndichs de las confrarias de
parayres de las vilas de Caldes de Monbuy, de
Sabadell, Esparguera, Olesa, Camprodon,
Igualada y Castelltersol, altre súplica donada
per Joan Maseras, arrendatari dels drets de la
Generalitat lo present y corrent trienni, y differents altres papers donats per aprt de dits síndichs y, finalment, un vot fet per los noble y
magnífichs acessors, advocat fiscal y consulents
aplicats sobre lo contengut en dita súplica, que
tot és assí cusit y signat de números C, CI, CII,
CIII y CIIII.a

senyorias il·lustríssimas conforme una // 147v //
deliberació per sas senyorias il·lustríssimas feta
lo dia present a la tarda.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas senyorias il·lustríssimas,
lo doctor Magí Casas, prepòsit, obtenint lo ofici de ajudant comú de regent los comptes y racional y present casa, ha renunciat en mà y poder de sas senyorias il·lustríssimas lo dit offici
de ajudant comú de regent los comptes y racional de dit General y present casa a favor y en
cap del doctor en drets Joseph Batlle y Croquella, suplicant a sas senyorias il·lustríssimas sien
servits admètrer-li dita renunciació attès dit offici és altre dels antichs, vendibles y que poden
alienar-se. E sas senyorias il·lustríssimas han admesa la dita renunciació, si et in quantum per
capítols y actes de cort los és lícit y permès y per
constar-los ésser dels officis verdaderament
vendibles, sí y conforme està disposat ab lo capítol LIIII del nou redrés, essent presents per
testimonis Joseph Altamira, estudiant en theologia, y Llorens March, verguer de sas senyorias
il·lustríssimas.

Dimecres, a XVII de juny MDCCV. En aquest dia
sas senyorias il·lustríssimas per medi del síndich
del General han enviat un recado als dos senyors visitadors de la visita del General en resposta de què estos los enviaren lo dia de ahir,
concistint en què havent consultat la matèria se
havia fet vot, dient de què dits dos senyors visitadors podian passar a la extracció de assessor y
advocat fiscal conforme lo capítol XXXII del
nou redrés, no obstant la absència del doctor
Narcís Frigola.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General continuàs en lo present dietari de com
en presència mia havian recomanat de nou a
Pere Soler, Jaume Rossinyol, Barthomeu Grangé
y Francesch Lladó, guardas ordinàrias del General y bolla de la casa del General de la present
ciutat, que invigilassen en lo total cumpliment y
execució de la consitució XI respecte del consumo y ús de vestir persona alguna del present
Principat robas y texits de or y plata, panyos y
sarjas foresteras.

148r

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
il·lustríssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y incertàs en lo present dietari una
deliberació feta als XXVII de maig del corrent any
per los senyors visitadors de la visita dels officials reals que no purgan taula que en dias passats enviaren, y axí mateix un recado en escrits
per dits senyors visitadors a sas senyorias il·lustríssimas enviat lo dia de avuy per medi de son
magnífich procurador fiscal en resposta de un
recado que sas senyorias il·lustríssimas lo die
present los havia enviat, tot lo que és assí cusit y
signat de lletras B y C.

Divendres, a XIX de juny, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari una relació feta per tres metges pertanyent a la indisposició del doctor Narcís Frigola
y Folcrà, rebuda a instància del deputat local del
General de la ciutat de Gerona, en virtut de la
commisió per sas senyorias il·lustríssimas a ell
remesa ab carta de XVII del corrent; y una carta
de dit doctor Narcís Frigola y Folcrà. Que tot és
assí cusit y signat de número CVI. De tot lo que
ne han enviat còpia a sas senyorias il·lustríssimas
als dits dos senyors visitadors per medi del síndich del General.
Dimars, a XXIII de juny, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General y present // 148v // casa, cusís
y continuàs en lo present dietari dos vots fets per
los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa y consulents aplicats, lo un
sobra matèria de deliberar pecúnias als il·lustríssims senyors visitadors de la Visita dels officials
reals que no purgan taula. Que és del thenor següent:

Dimars, a XVI de juny MDCCV. En aquest dia los
dos senyors visitadors de la visita del General de
Cathalunya, a la tarda, de paraula per medi de
son procurador fsical han enviat un recado a sas

«Jesús, Maria, Joseph, cum divo Georgio. Ena lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim con-

a. a continuació tres súpliques, un paper, un vot, una deliberació i un recado transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 1896-1917.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
148v i 149r del trienni 1704-1707.
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sistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya als assessors y advocat fiscal y consulents infrascrits, ab deliberació feta lo dia XVI del corrent mes de juny, és a
saber, que és lo que deu fer y obrar en la occurrència present de trobar-se sols en la present
ciutat y haver comparegut en lo aposento destinat per la Visita dels officials del General dos
dels molt il·lustres senyors visitadors, a saber: és
lo don Joseph Planes, canonge de la Santa Iglésia de Solsona, per lo estament ecclessiàstich, y
don Joan de Josa y Agulló, per lo estament militar, no havent comparegut lo doctor Narcís Frigola y Folcrà, en la ciutat de Gerona domiciliat,
per lo estament real, que són los tres visitadors
extrets en sort per jutges de las causas de supplicacions o recorsos que se interposaran per los
querelats condemnats en la corrent Visita dels
officials del General, segons tenor del capítol 32
del nou redrés de las últimas Corts y capítol 19
de ditas últimas Corts, que és la constitució única, títol «De supplicacions o recorsos de las
sentèncias de visitadors».
Vista la dita deliberació. Vist lo capítol 32 del
nou redrés del General. Vista la constitució única, colocada baix lo títol «De suplicacions o recorsos de las sentèncias de visitadors». Vista la
declaració de dupte feta als 23 de juny, 1702,
// 149r // y vist tot lo demés que·s devia véurer y
premeditar.
Attès que ab dit capítol 32 se troba disposat que
finits los nou mesos antes ja prefigits en lo capítol
1 del redrés del any 1599 per la Visita dels officials del General, lo dia immediatament següent
degan comparèxer personalment los tres visitadors extrets, per judicar las causas de la revocació, recors o appel·lació en la sala destinada per la
Visita, los quals degan cada un anomenar tres advocats dels més clàssichs de la present ciutat que
tingan a lo menos deu anys de advocacia continua, y de estos, posats los noms en una urna, se’n
traguen dos, lo un per assessor y lo altre per advocat fiscal, per ditas causas de suplicació o recors de las sentèncias fetas en primera instància.
Attès que los tres mesos que ab lo citat capítol
32 se havian prefigit per declarar y executar las
sentèncias fahedoras per dits tres visitadors en
ditas causas de recors foren després, ab dit capítol 19, vuy constitució única bait dit títol «De
supplicacions y recorsos de sentèncias de visitadors», reduhits al termini de vint dies comptadors des del dia que seria entregat lo procés als
dits jutges de ditas causas de suplicació, disposant-se lo actuari de dita visita degés entregarlos los processos encontinent de haver-se supplicat o recorregut, de forma que en cas dits
jutges dins dits vint dies no haguessen declarat y
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decidit ditas causas de suplicació se entenguessen confirmadas las sentèncias de visita en primera instància proferidas.
Attès que ab la referida declaració de dupte, dit
dia de 23 de juny, 1702, los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors del trienni
proppassat, junt ab sos assessors, en orde a la intel·ligència de dit capítol 32 del nou redrés y capítol 19 de la última Cort, declararen que las ditas causas de suplicacions o recorsos se devian
declarar ex eisdem actis, sens admétrer novas
provas y dins lo dit termini de vint dies comptadors del dia que per lo notari de dita visita seria
entregat a dits jutges lo procés.
Attès que, encara que en lo mateix capítol 32 se
troba prescrita // 149v // la forma de la nominació de nou advocats per la extracció, ab estas paraulas, ibi: «Los quals degan cada un dels tres
en dit dia nomenar tres advocats», etcètera. Y
axí, aparega que per la nominació de dits advocats era precís lo concurs dels tres; emperó, attès
que en lo cas que per algun accident no·s pot
executar la disposició segons la forma prescrita
per la lley o estatut basta lo fer-se y expedir-se lo
acte de aquell millor modo que és possible practicar-se en la execució. Y lo disposar-se en dit
capítol 32, que cada un dels tres visitadors anomenàs tres advocats, fonch per la suposició se
féu que tots tres visitadors complirian en la obligació de comparèxer personalment en lo dia
prefigit, que·s lo dia 16 el corrent, en que havian finit los nou mesos de la visita, puix faltant
algun la facultat y dret que hauria competit a
quiscú de dits tres visitadors per nomenar quiscú tres advocats, resta devoluta als altres dos
que comparexen, per reputar-se lo absent per
impedit, lo que no pot duptar-se ésser de mente
de la cort en la disposició de dit capítol 32 del
nou redrés, y capítol 19 eo constitució única.
Attès lo reduhit y peremptori de dit termini de
vint dias per declarar ditas causas de suplicació,
després de estar lo procés en mà de dits jutges,
devent entregar lo actuari encontinent de haver-se supplicat o recorregut; y segueix que havent-se disposat que la entrega de dits processos
dega fer-se encontinent, no podent allargar-se
dits terminis com se allargarian, si per la nominació dels nou advocats per fer extracció de assessor y advocat fiscal, quant //150r // algun dels
tres visitadors no compareix en la present casa
lo dia immediat al que fineixen los nou mesos
de la visita, se degués esperar per dit effecte son
arribo o la extracció de altre en son lloch, dat
cas lo recurrent no pogués comparèixer.
Attès, també, que essent com és tant limitat y
peremptori lo dit termini de 20 dies per la de-

claració de ditas causas de recurs, y ab tal forma
que, no fent-se declaració dins dit termini, se
donen per confirmadas las sentèncias contra los
querelats proferidas en primera instància, abreviant-se per qualsevol modo dit termini, seria
forçós atropellar-se lo orde judiciari y expedició
de ditas causas, y que per no poder-se declarar
còmmodament dins dit termini vindran a quedar-ne gravament prejudicats los suplicants o
recorrents, y restarian aquells fraudats del benefici de la suplicació o recors a ells concedit ab la
nova disposició de dit capítol del nou redrés y
constitució única sobracitada.

tat de Gerona per a assistir personalment en la
Visita lo dit dia 16, com tenia obligació, segons
lo disposat en dit capítol 32. Y axí ho senten en
Barcelona, vuy als 17 de juny, 1705.
Despalau, assessor Generalis Catalonia. Baldrich, assessor subrogatus Generalis Catalonia.
Don Raymundus de Codina et de Ferreras, fiscalis Generalis Catalonia advocatus. Doctor Baltesar Prous, consulens. Doctor Hyacintus Dou, consulents. Doctor Josephus Arcidet, consulents.
Doctor Rafel Bruguera, consulents.»
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.

Per ço y altrament, los assessors y advocat fiscal
y consulents infrascrits són de vot y parer que
poden y deuhen los dos senyors visitadors que
actualment se troban dels tres estaments per las
causas de suplicació y recors que se interposaran
o voldran interposar per los querelats condempnats en dita present visita, no obstant la absència de dit doctor Narcís Frigola y Folcrà, visitador per lo bras real, passar a la nominació dels
nou advocats calificats, a effecte de fer-se ells la
extracció de dos, un per assessor y altra per advocat fiscal, per ditas causas de suplicació y recors, segons // 150v // tenor y per los effectes
contenguts disposats en dit capítol «Per quant»
32 del nou redrés, y constitució «Per quant»
19, tot de las últimas Corts, disposants sobre la
visita dels officials del General y causas de supplicació o recors de las sentèncias fetas en primera instància de aquella. Y que per facilitar la
resolució de si·s deu o no extràurer-se visitador
en lloch de dit doctor Frigola per lo dit estament del bras real, en lo cas que dit doctor Narcís Frigola sia justament impedit o voluntàriament hage dexat de comparéxer y recuse sens
causa venir antes de finir los deu dias prefigits
en dits capítols per poder interposar ditas causas
de suplicació y recors, poden y deuhen dits senyors deputats y oÿdors, ab la brevedat que demana la matèria, encara que sia per propi de
anada y tornada a gastos del dit doctor Narcís
Frigola, encarregar al deputat local de dita ciutat de Girona, a hont té son domicili dit doctor
Frigola, ab la puntual diligència, de aplicar dos
doctors en medecina assí ben vistos, junt ab lo
metge que acostuma visitar-lo, fent relació, mitgensant jurament, a gastos de dit doctor Frigola, del estat en què se troba dit doctor Frigola,
dat cas estiga impedit de enfermedat o altra atxaque que li impedesca lo exercici de son càrrech, y juntament si·s té probabilitat de poder
venir y trobar-se dins la ciutat de Barcelona y
comparèxer en la casa de la Deputació dins lo
termini de deu dias, comptadors del dia 16 del
corrent mes de juny // 151r // en avant, y de requestar-lo en la deguda forma, si sens impediment de malaltia ha dexat de partir de dita ciu593

Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya als assessors,
advocat fiscal y consulents infrascrits, ab deliberació de 8 del present mes, és a saber, si en virtut
del capítol 81 de las últimas Corts de 1702,
que·s la constitució 4, títol «Del offici de visitadors de officials reals», en què fonch establerta
la visita dels officials real que no purgan taula,
poden o no los il·lustres senyors visitadors de
dita visita de dits officials reals anomenar, crear
y eregir, per la execució y continuació de aquella, altres officials, ademés dels que·s troban expressats en dit capítol 81, si y conforme los té la
visita del General, y axí mateix, si poden y
deuhen los senyors deputats y oÿdors pagar y
satisfer de las pecúnias de // 151v // la Generalitat las matexas summas del diner que acostuman de deliberar en la visita del General, o bé si
és precís que los dits senyors visitadors de la visita de dits officials reals los fassen constar, perquè han menester las ditas quantitats y per lo
que las han gastadas o gastaran; y en lo fet també consultat, ab deliberació lo dia present feta,
sobre lo recado de 15 del corrent més reportat
per lo procurador fiscal de dita visita als dits senyors deputats y oÿdors, en què se solicita la libransa de la summa de 613 lliures, ab motiu de
ésser necessària per la proceció de dita visita y
administració de justícia.
Vistas ditas deliberacions. Vista la deliberació
feta per dits senyors visitadors lo dia 6 de abril
més proppassat contenint que, attès que per poder donar principi a la dita visita de officials reals
se necessita de diners, que per ço se representàs
al il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya fossen servits deliberar y girar de las
pecúnias de la Generalitat a don Francisco Mari
y Genoves dos mil lliures moneda barcelonesa y
a bon compte dels gastos fahedors y demés coa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
148v i 149r del trienni 1704-1707.
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ses convenients per dita visita. Vista la deliberació feta per dits senyors deputats a 11 de dit mes
de abril, en y ab la qual fonch deliberat que de
pecunias del General fossen donades y pagades
a dit Mari, regent los comptes, //152r // mil lliures per ara y a bon compte dels gastos fahedors,
y demés cosas convenients per dita visita. Vist lo
recado enviat per dits senyors visitadors als dits
senyors deputats en jornada de 15 del mateix
mes de abril, en y ab lo qual dits senyors visitadors representaren a dits senyors deputats que
son consistori estava en la comprehensió de que
no fora del càrrech dels senyors deputats lo
conèxer de la justificació de las deliberacions
presas en dit consistori de dits senyors visitadors, y de que mentres, que no excedís los límits de la quantitat que segons dret municipal,
reals decrets y observansa deurian dits senyors
deputats subministrar-los, lo que se offerís per
los gastos de dita visita, sens poder entrar a
scrutar, en orde a la necessitat y urgència de dits
gastos que esperavan dits senyors visitadors,
que dits senyors deputats donarian la prompta
providència per la paga de las dos mil lliures que
demanavan.
Vista altra deliberació feta per dits senyors deputats als 16 del mateix mes de abril, en y ab la
qual, attenent que per part de dits senyors visitadors los era estat representat que las mil lliures
deliberades lo dit dia 11 de dit mes no eran bastants per los gastos que promptament digueren
se’ls offerian, que de peccunias del General fossen donades y pagadas al dit Mari y Genovès, en
dit nom de regent los comptes, tres-centas lliures més per ara, per a que aquellas convertís a
obs y a // 152v // bon compte dels gastos fahedors y demés cosas convenients.
Vist altre recado enviat en escrits per dits senyors deputats a dits senyors visitadors lo mateix dia de 16 de dit mes de abril, en y ab lo qual
se insinua a dits senyors visitadors lo reparo que
tenen dits senyors deputats per condecendir al
que per part de dits senyors visitadors se·ls demana, fundant dit reparo ab lo textual de dit capítol 81 de las últimas Corts.
Vist lo recado en escrits enviat per dits senyors
visitadors als 25 del mateix mes de abril a dits
senyors deputats, en y ab lo qual, a vista dels
molts ahogos en què dits senyors deputats havian representat trobar-se per rahó de las vàrias
quantitats que de continuo se’ls offeria haver de
pagar, y singularment la del donatiu de Corts,
venian bé dits senyors visitadors en acceptar mil
y tres-centas lliures que fossen a bon compte de
las dos mil que lo dit consistori de dits senyors
visitadors en jornada de 6 del mateix mes delibera los fossen per dits deputats pagadas.
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Vista la deliberació feta per dits senyors visitadors lo dia 27 de maig mes proppassat, contenint que, de part de son il·lustríssim tribunal, se
representàs a dits senyors deputats y oÿdors fossen servits deliberar y manar girar de pecúnias
de la Generalitat al magnífich Francisco Mari y
Genovès, regent los comptes del General, 613
liures a cumpliment de las mil lliures se deurian
deliberar per // 153r // negocis y affers de la dita
visita real; y perquè dita deliberació tingués son
degut effecte fos participada en escrits a dits senyors deputats y oÿdors per lo magnífich procurador fiscal de dita visita de officials reals.
Vist altre recado en escrits per dits senyors visitadors enviat als 15 del corrent mes a dits senyors deputats, en y ab lo qual repetexen la
instància per la execució de la libransa de ditas
613 lliures, pretextuant-la ser convenient per
los affers y gastos se offerexen per los despaix y
bona administració de la justícia.
Vist lo capítol 1 del redrés del General de las
Corts del any 1599.
Vist lo real decret fet per la sereníssima senyora
reyna dona Marianna, governadora, dat en Madrid, als 28 de juliol, 1668, que·s troba en lo llibre 2 de Decrets de la present casa.
Vist lo dit capítol 81 de las últimas Corts de
1702 que, com se ha dit, és la constitució 4, títol «Del offici de visitadors de officials reals».
Vist, finalment, tot lo que se ha de véurer.
En quant al primer cap, de dita deliberació feta
per dits senyors deputats sots dita jornada de 8
del present y corrent mes. Attès que ab dit capítol 81 fou erigit lo dit tribunal de dita visita de
officials reals que no purgan taula, tribuhint-seli tota aquella jurisdicció que fos menester per la
execució y exercici de dita visita.
Attès que en via de dret és infal·lible la regalia
que erigint un tribunal y concedida a aquell la
jurisdicció per lo fi per lo qual és erigit se antén
també y reputa concedit tot lo demés que·s necessari y precís per lo ús y exercici de la mateixa
jurisdicció; axí que en lo fet present, concedida
la jurisdicció // 153v // a dit tribunal de visitadors, evidentment se demostra e infereix haverse de reputar, concedida al mateix tribunal la facultat de erigir y crear tots aquells officials que
sian menester y precissos per lo total exercici y
execució de la jurisdicció que se li ha concedit.
Y encara que se pretengués que en dit capítol 81
ja se trobarian destinats los officials necessaris per
lo exercici de dita jurisdicció, com foren tres assessors, lo un dels quals hagués de servir lo càr-

rech de advocat fiscal, un procurador fiscal, un
notari públich de Barcelona o públich real col·legiat, per actuari dels processos de dita visita, y un
porter, de què volgués inferir-se restar los dits senyors visitadors coartats a seguir respecte de la
erecció y creació de dits officis a servar la forma
prescrita en dit capítol, sens poder passar ha crear
y erigir-ne de altres, y que així no haurian pogut
dits senyors visitadors passar a erigir y crear los
demés que se suposa haver-se creat.
Emperò, attès que, en lo estat en que·s troba actualment vuy lo curs de dita visita de officials reals, no és factible ni practicable la avarigüació si
dits officials destinats y designats per la Cort en
dit capítol 81 són suficients y bastants per la total execució y exercici de la jurisdicció a dits senyors atribuïda y per la bona administració de la
justícia, y si per aquella és manester major número de officials sobrereferits destinats en dit
capítol, saltim subalternos o ajudants dels
// 154r // principals, destinats per dita Cort, de
que per ara no pot haver-se rahó lo que proceheix, premaxime en lo cas que en lo estatut no·s
troba ni·s llig la destinació de officials ab clàusula taxativa y retrivutive, com és en nostre cas.
En quant, emperò, al segon cap, de la sobrareferida deliberació. Attès que en lo dit capítol 82
de la última Cort se troba expressament disposat y ordenat que la casa de la Diputació hage de
subministrar tot lo necessari per la acistència
dels dits senyors visitadors, si y conforme se observe en la visita dels officials del General.
Y encara que, segons thenor dels recados que
entre los dos il·lustríssims consistoris sobra la
subjecta matèria han incorregut, estava un y altre en la intel·ligència que per dits senyors officials reals se estava la libransa de las matèixas
summas que se han acostumat deliberar per los
senyors visitadors de la visita del General, y supposada la dita intel·ligència, aparaixian molt
conformes los reparos per dits senyors diputats
y ohidors fets, assenyaladament, en lo recado
reportat als XV de abril del corrent any. Y fundats en què, no podent los individuos visitadors
satisfer-se en sas terças fins que hagen acabat, y
finit son offici, conforme està disposat en dit capítol 81, y essent los menos en número que los
de la visita del General, encara que tant los senyors de la visita dels officials reals com tots los
officials vingan ha tenir terças iguals a las que
espectan als individuos de la visita del General,
alcansarian ja y tindrien en son poder los de la
visita dels officials reals // 154v // ab las 1.300
lliures que se·ls havian deliberat, casi lo mateix
per affers correu y menut que los de la visita del
General, ab las dos mil tres-centas trenta-tres
lliures, sis sous y vuyt diners de la primera tersa.
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Attès, emperó, que dits senyors de la visita dels
officials reals, ab lo últim de sos daltmencionats
recados, sots jornada de 15 del corrent mes, insinuan y representan que la dita quantitat de
613 lliures, 8 sous, deu girar-se al actuari de dita
visita per los affers y gastos se li offereixan per lo
despaig y bona administració de justícia.
Attès que ab lo real decret de la sereníssima senyora reyna dona Marianna, governadora, de
28 de juliol, 1668, en quant als gastos de affers,
correu y menut y demés diligèncias per la prossecució de la visita del General, fonch disposat y
ordenat poder-se gastar fins la quantitat de
1.000 lliures, y attès que la dita summa de las
referidas 613 lliures, 8 sous, se instan ajustadas
ab las 1.300 lliures ja de antas deliberadas, pagada la predita terça y salaris dels officials de
dita visita als officials reals, tota la summa que
vostra excel·lència a restat per affers correu y
menut y altres diligèncias no ve a excedir la
quantitat de ditas 1.000 lliures per dits affers
permesos ab dit real decret.
Per ço, los assessors, advocat fiscal y consulens
infrascrits, són de vot y parer que no deu ni pot lo
il·lustríssim y fidelíssim consistori de dits senyors
deputats y ohidors, per ara, entrometer-se en lo
artigle del número dels officials elegits per
//155r // dits senyors il·lustríssims senyors visitadors de la visita dels officials reals, y que poden,
dits senyors diputats y ohidors, deliberar per los
affers necessaris de la dita visita dels officials reals
las summas necessàrias per la prosecució de
aquella, axí com acostuman observar·o respective dels senyors de la visita del General y segons
està disposat en dit capítol 81, com, emperò, sien
reguladas intra limites de las summas respective
expressadas en lo real decret de la sereníssima senyora reyna dona Marianna a 28 de juliol, 1668,
y segons la ferma en aquella prescrita. Y com
també se hage rahó de que las tersas dels senyors
visitadors de la visita dels officials reals no
deuhen pagar-se si no cumplida la visita, encara
que per las ditas summas intra limites de las expressadas en dit real decret no se fassen constar
pro nunch per los senyors visitadors de la visita
dels officials reals que aquellas sien necessàrias. Y
que en dita conformitat pot y deu dit il·lustríssim
consistori dels senyors deputats y ohidors deliberar y girar al il·lustríssim consistori de la visita
dels officials reals las ditas 613 lliures, 6 sous, per
sa senyoria il·lustríssima instadas, las quals, com
se ha dit, ab lo que queda deliberat no excedeixen per affers la summa de mil lliuras promesas
ab dit real decret. Y axí ho senten, salvo semper,
etcètera. Barcelona, als 20 de juny, 1705.
Despalau, assessor Generalis Catalonie. Baldrich,
assessor subrogatus. Doctor Balthesar Prous, con-
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sulens. Doctor Josephus Arcidet, consulens. Doctor
Hyacinthus Dou, consulens. Doctor Rafel Bruguera, consulens.»
155v

Divendres, a XXVI de juny, MDCCV. En aquest dia
és baixat lo il·lustríssim y fidelíssim senyor ohidor ecclessiàstich en las casas del General y Bolla
de la present ciutat, junt ab mi, secretari y scrivà major del General y magnífich racional, y en
lo aposento a hont fa sa acostumada residència lo receptor dels fraus, per a fer continuar en
inventari los fraus apresos en lo present y corrent
mes. Y són trobats los següents:
Al primer de juny, aprehensió feta en la garraba
del patró Joan Baptista Blanco, de navio espanyol, trobada en lo moll de la present ciutat.
Primo, sis fardos de pebra, de pes dinou robas,
encamarat. Ítem, deu parells de mitjas de estam
de diferents colors a la birolé y de teler. Ítem,
dos pessas bordets cap y cua. Ítem, una pessa dit
llibret, color blau. Ítem, quatra canas, dos
palms, Cadis color de plom. Ítem, sis canas Cadis color escur. Ítem, sinch canas, quatra palms,
droguets color mescla. Ítem, una cana sinch
palms tafarà encarnat. Ítem, tres canas, sinch
palms, tafatà de mostras color de oro ab flors de
seda. Ítem, sis canas, un palm, tafatà a la cordellada, a modo de pinyonet color camosat. Ítem,
sis canas, quatra palms, ruans blanchs de quatra
palms y mig de ampla. // 156r // Ítem, catorse
papers de ams per pescar, que diu n’hi ha mil a
cada paper. Ítem, setanta 8 rams brassolí per palangra.
Die 4 de juny, aprehensió feta en casa de Pau y
Pere Llorens, para y fill, devant lo pati de la
Mersè, de set seras de bolla, ab set retalls de diferents robas y colors.
Dia 12 de dit, aprehensió feta en casa de Pere
Basili, de nació francès, en lo carrer d’en
Gignàs. Primo, una pessa alamanya cambrahina
cap y cua. Ítem, sinch-cents quatra palms musselina molt prima. Ítem, duas canas dita tela roseta blanca.
Dit die, en la mateixa aprehensió, en lo terrat de
la casa de Benet Marsal, seller, que és al costat
de mossur Basili, fou trobat un fardo y en ell:
Primo, quinse canas y quatra palms estamenya
de nams negra. Ítem, sis canas, dos palms borata de Fransa negras, los quals partits se està provant si són de dit Basili.

156v

Juliol
Dimecres, a 1 de juliol, MDCCV. En aquest die
han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en
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lo present dietari dos papers que en dies passats
foren enviats a sas senyorias il·lustres per lo noble don Bonaventura de Tristany, doctor de la
Real Audiència, que són còpia de un real decret
de sa magestat, que Déu guarde, acerca la pretenció té Miquel de Tamarit, en Perpinyà domiciliat, de que la Diputació li deu pagar quiscun
any quatra-centas divuyt lliuras, divuyt sous y
nou, per diferents censals, y entre altres de guerra, per a que informe la Diputació sobre dit fet,
còpia de una representació per dit de Tamarit
donada y una certificatòria feta per lo quòndam
Diego Martínes y de Folcràs, ajudant primer de
escrivà major, que tot és assí cusit y signat de
números CVIIII y CX. Y axí mateix han ordenat a mi, dit secretari, cusís y insertàs en lo present dietari tres papers en resposta del sobradit
que de orde de sas senyorias il·lustres lo dia present lo síndich del General de Catalunya ha entregat al molt reverent cansiller. Los quals tres
papers són assí cusits y signats de números CXI,
CXII y CXIII.
En aquest mateix die, acompanyats sas senyoras
il·lustres dels officials de la present casa y de la
del General y bolla, són anats ha fer la regonexensa general per las botigas de la present ciutat
y altres parts en exequució del //157r // ab lo capítol XX del nou redrés.
Divendres, a III de juliol, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias il·lustrissimas a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y insertàs en lo present dietari una súplica
presentada per lo magnífich doctor micer Narcís Prigola y Folcrà, junt ab una relació dels
metges, acerca sos atxaques. De la qual presentació me ha donat a mi, secretari y escrivà major, la paraula; la qual súplica és assí escrita y signada de número CXIIII.
Dissabta, a IIII de juliol, MDCCV. En aquest dia
sas senyorias han congregat los senyors dels tres
estaments, ecclessiàstich, militar y real, a fi y effecte de extràurer-se altre dels visitadors de la
visita del General extret en jutge de las causas de
suplicació e recors de la dita visita per lo estament real, per enfermedat que impedeix la personal asistència al magnífich doctor micer Narcís Frigola y Folcrà, ciutedà honrat de Gerona.
Y los senyors del estament militar y real protestan en la forma acostumada, per a que los reste
salvo e il·lès lo bon dret los asisteix per a séurer
interpoladament ab los senyors del estament
// 157v // ecclessiàstich. Y són estats presents per
testimonis, ço és, per lo estament ecclessiàstich,
lo doctor Miquel Joan Bosch, canonge de la
Santa Iglésia de Vich, don Joseph Rodolat, canonge de la Santa Iglésia de Tarragona, y fra
Francisco Gallart, infermer del monestir de Sant

Salvador de Breda, de la orde de Sant Benet.
Per lo estament militar: don Carlos Puiggener y
de Oris, don Francisco Amat y don Emanuel
Desvalls. Y per lo estament real: lo doctor Anton Grato Perpinyà y de Masferrer, ciutedà
honrat de Barcelona, doctor micer Rafel Bruguera, y lo doctor Francisco Fabres. Y estant per
a fer-se la extracció ha comparegut lo doctor
micer Francisco Borràs y Vinyals, requirint a mi,
secretari y scrivà major per a que llevàs lo següent acte:
«Die IIII julii, MDCCV.
Lo doctor Francisco Borràs y Vinyals requireix a
mi, secretari y scrivà major del General, lleve
acte de com protesta al il·lustríssim y fidelíssim
consistori del acte de la extracció que actualment està per a fer-se, dient de nul·litat de dit
acte de extracció per no trobar-se lo dit doctor
Francisco Borràs y Vinyals embolsat en la urna,
a effecte de poder concórrer en la dita extracció
com a altre dels insiculats en la bolsa de ohidor
real per ocasió de haver-se-li posat excepció per
part del procurador fiscal del General ab lo motiu de trobar-se actualment visitador real instructor de // 158r // processos. La qual calitat de
instructor de processos, segons pretén lo procurador fiscal, induirà a incompatibilitat en lo
exercici de visitador de la visita del General, per
no poder assistir en la ocupació en un y altre de
dits càrrechs. Y axí, quedaria impedit en dit sorteix. Perquè, no essent com no és, dita incompatibilitat, en lo exercici de dits officis, precise
sino tantsolament causative y ocasional, de manera que pot dit doctor Francisco Borràs y Vinyals cumplir a la obligació de un y altre de dits
officis no enter ni creu procehir dita excepció,
ni quedar exclòs en la dita extracció. Y per ço,
protesta a dit il·lustríssim y fidelíssim consistori
de tots los danys, gastos y despesas y de tot lo
demés luït y permès de protestar y de recórrer la
dita extracció aquell que de dret li sie luït y
permès recórrer. La qual protesta fa ab la clàsula
omni meliori modo, requirint de aquella ésser-ne
llevat acte. Essent presents per testimonis Francisco Torrent, alférez reformat, y lo doctor Vicens Carreras, prevere, en la Seu de Barcelona
beneficiat.»
Y després és estat extret per un minyonet menor
de set anys mossèn Ildefonso Barxatxet, y en
subsidi o de socós, mossèn Gerònim Mascaró y
Llussàs y mossèn Anthoni Serra y de Portell.
En aquest mateix die se són partits de la present
ciutat los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor militar, ço és, lo senyor deputat real en la Garriga y lo senyor oÿdor militar
en la vila de Moyà, per los fins y effectes conten597

guts en la deliberació presa per dit effecte en lo
dia de ahir.
En aquest mateix die han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot, lo qual és
assí cusit y signat de número CXV y del thenor
següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divi Georgio.
Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya als assessors
y advocat fiscal // 158v // y consulens infrascrits,
ab deliberació del present y corrent mes y any, a
effecte que donan en scrits asserca del què
deuhen y poden obrar sas senyorias en la occurrència de haver-se’ls noticiat per lo procurador fiscal de la visita del General, de part dels
dos molt il·lustres senyors visitadors dels estaments ecclessiàstich y militar de la dita visita,
jutges de las causas de recorsos o suplicacions
de aquella, que si bé ha vingut a la present ciutat
lo doctor micer Narcís Frigola y Folcrà, ciutadà
honrat de Gerona, visitador y jutge de ditas
causas, per lo estament real, per la continuació
de dita visita, emperò, que se troba desganat, de
forma que està impedit per a poder essistir al
quarto de dita visita a ohir informacions, relacions de ditas causas, ni votar aquella, seguintse de això prejudici y dany a la recta administració de justícia majorment, essent tant
peremptori lo termini de vint dias dins dels
quals se han de declarar las causas de suplicació.
Vista la dita deliberació. Vist lo vot per los infrascrits als disset de juny proppassat fet en escrits sobre altre article dependent de dita Visita
y ocasionat per la ausència del doctor Frigola.
Vist lo capítol 1 del redrés, Corts 1599. Vist lo
capítol 32 del nou redrés de las últimas Corts.
Vista la constitució 4, títol «De suplicacions y
recorsos de las sentèncias de visitadors». Vista la
declaració en la present casa feta als 23 de juny,
1702. Vista la suplicació per dit doctor Narcís
Frigola y Folcrà lo dia present en lo consistori
dels dits il·lustres y fidelíssims senyors deputats
presentada, motius en ella allegats y relació pels
doctor en medicina en dita suplicació presentada. Vist lo demés que·s devia premeditar y véurer.
Attès que ab lo sobre calendat capítol de redrés
se troba disposat que los nou visitadors de la
dita visita del General, dels quals, segons dit caa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
157v i 158r del trienni 1704-1707.
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pítol 32 del Nou // 159r // Redrés, se extrauhen
tres per a judicar ditas causas de suplicacions y
recorsos, agen de ser en igual número de tres
estaments, precehint pública crida en la forma
acostumada, y que dits tres visitadors, jutges de
las ditas causas, hajen de decidir y declarar las
causas de suplicació o recorsos dins vint dies
comptadors des del dia que seran entregats los
processos al notari de dita visita que entrega
aquelles encontinent de haver-se suplicat o recorregut, de tal forma que no declarant-se dins
dit termini de 20 dias, se entengan confirmadas
las sentèncias de visita de las quals se trobarà haver-se suplicat o recorregut.
Attès que, segons la disposició de dit capítol 32
y constitució única, la decisió de ditas causas de
recorsos y supplicacions se troba comesa a dits
visitadors o jutges extreadors de ditas tres bolsas
o brassos un de quiscun.
Attès que de la relació mitjensant jurament fet
per los doctors en medicina Jaume Solà y Joseph Catalins, de orde a ells de paraula donat
per dit molt il·lustre y fidelíssim consistori,
consta que dit doctor Narcís Frigola y Folcrà de
present se troba patir certas obstruccions inverteradas y atxaques que li causan molt a menut
oppressions en lo cor y vèrtigos en lo cap, y que
semblants malaltias són molt de cuydado, y la
que pateix dit doctor Frigola impedeix que no
puga intremeter-se en negocis de enteniment
tant pràctichs com speculatius sens perill de
mort repentina o appoplexia, y que axís no pot,
sens ells, assistir y continuar en dita visita per lo
termini de dits 20 dies prefigits en dit capítol
del redrés, ohir al assessor y advocat fiscal de ditas causas de suplicacions y recorsos sas relacions, los informes de las parts, fet lo degut concepte de las presencions de ellas y mèrits de las
causas y deliberar novament y com és de menester per las divisions de aquellas, axí que se deu
constar ab certesa del impediment de dit doctor
Narcís Frigola y Folcrà en assistir y continuar lo
exercici de dit son càrrech de visitador y jutge
de ditas causas de suplicacions y recorsos.
159v

Attès que, si dita visita y revista de ditas causas
se havia de suspéndrer y paràs fins se vés si dit
doctor Frigola, per medi de nous remeys, no
porian expedir-se ditas causas, decidir-se ab la
brevedat prefigida ab dita constitució y cediria
en prejudici del procurador fiscal del General y
de las parts querelladas y recorrents y se hauria
de parar y sobreséurer en la administració de
justícia ab incertitut si duraria per molt o poch
temps la suspensió de ditas causas.
Per so y altrament, los assessors, advocat fiscal y
consulents infrascrits, són de vot y parer que
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pot y deu lo il·lustríssim y fidelíssim consistori,
per ocasió del impediment de dit doctor Narcís
Frigola y Folcrà, passar en la forma y solemnitat
acostumadas a la extracció de altre subjecte dels
insiculats en las bolsas de deputats y oÿdors per
lo bras real y en lloch de dit doctor Narcís Frigola y Folcrà, a effecte de asisitir y continuar,
junt ab los altres dos visitados y conjudices dels
dos estaments, ecclessiàstich y militar, no impedits la coneixensa y decisió de ditas causas de
supplicacions y recorsos segons la forma disposada en dit capítol 32 del Nou Redrés y constitució única, y que per quant lo nou visitador
que serà extret y exercirà sols porà gosar la última de las tres terças, ço és, de cent lliuras, senyaladas ab dits capítols y constitució, serà contingent que aquell que serà extret no vulla venir
en la present ciutat o si és present en ella acceptar dit càrrech per estar impedit o altrament,
que per no multiplicar gastos en reiteradas extraccions, y altrament ésser la instància brevi
tempore pertitura la extracció fayedora, a més
del primer redolí se’n extraguen dos o tres més
en subsidi o de socós, si y conforme per la mateixa rahó se observa en las extraccions de insiculadors y habilitadors, salvat, emperó, al procurador fiscal de la present casa lo dret que
forsan li comparesca o puga competir per recobrar de dit doctor Narcís Frigola y Folcrà la última de las tres tersas ja per ell // 160r // cobradas
y gastos y despesas suportadas per lo General. Y
així ho senten, salvo semper, etcètera. Barcelona,
3 de juliol, 1705.
Despalau, assessor. Roma, assessor subrogatus.
Don Raymundus de Codina et Farreras, fiscalis
generalis Catalonia advocatus. Doctor Baltasar
Prous, consulens. Arcidet, consulens. Doctor Hyacinthus Dou, consulens. Doctor Rafel Bruguera,
consulens.»
Dilluns, a VI de juliol, MDCCV. En aquest die
Pau Corbera y Palau, ciutedà honrrat de Barcelona, síndich del General de Catalunya, fa relació a vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima
com de orde de vostra senyoria il·lustríssima se
ere conferit lo dia tres de juliol del corrent mes y
any de MDCCV ab lo noble don Joseph de Claver, jutge de la Real Audiència, relador de la
causa que en dita Real Audiència a sa relació se
aporta entre Mariàngela Grossó, de una, y los
cònjuges Ramon y Maria Costa, de la vila de Escala y altres, de part altre, a effecte de noticiar a
dit noble relador que dita causa no podia verter
en dita Real Audiència per ocasió que en aquella
tenia interès lo fiscal del General de Catalunya
en la cantitat de noranta-set lliuras. Y aixís se
servís remétrer la present causa en la present
casa de la Diputació, perquè en ella lo fiscal pogués recobrar la dita quantitat. Y que en lo inte-

rim y fins y // 160v // a tant que se agués remès
dit procés, no·s prosseguís en dita causa. Al que
dit noble relador respongué que ell ho participaria a la sala y del que se resoldria avisaria a dit
síndich, que en lo intermedi no donaria permís
en passar avant en dita causa.

tumat fer lo il·lustríssim y fidelíssim consitori en
casos de axir consistorials per lo present Principat en casos necessaris per a levantar soldats.
Los quals papers són assí cusits y signats de números CXVI y CXVII.
161v

Més, fa relació als il·lustres senyors, lo dia quatre de dit més y any se era tornat ha conferir ab
dit senyor don Joseph de Claver per a representar-li la admiració gran li havia causat vostra senyoria il·lustríssima, que no obstant que sa
mercè lo die havia respost a dit síndich que antes de passar avant dita causa tornaria resposta a
dit síndich de la resolució de la sala. Y com se’n
haver tornat aquella lo dit die IIII agués entregat
los dubtes de dita causa per medi del doctor
Joan Huguet, scrivà de manament, al procurador dels dits cònjuges Costa, feya admiració sa
senyoria d’eixa novedat, y axí estimaria no·s
passàs avant en dita, antes bé, lo procés y parts
se remetés en la present casa per lo interès tenia
lo fiscal en aquella.
Al que respongué dit don Joseph de Claver que
era veritat que dits dubtes los havia fets entregar
a la part per haver temps los tenia ab scèdula, y
que encara que los agués fets entregar no estava
encara la causa per declarar-se, y que no·s passaria avant en ella, y que ja havian fet paraula a la
sala, y que li donà dos dubtes, y eran: lo primer,
que no constavaa // 161r // del dèbit del General
legítimament; y lo altre, en cas que constàs com
se podia tràurer dita causa de dita Real Audiència, attès que en aquella se trobavan sinch o sis
altres subjectes interessats en dita causa. Y que
així dita sala estava tractant esta matèria, y presa
sa resolució, se avisaria a dit síndich. Y que en lo
interim no·s passaria avant en dita causa.
Més, fa relació a vostra senyoria il·lustríssima
com als VI del corrent més y any ha posat en mà
de orde de vostra senyoria il·lustríssima a dit senyor don Joseph de Claver una certificatòria
autèntica treta del llibre de Vàlues per lo racional de la present casa de la cantitat que dit Costa devia al General de Catalunya.
Dimars, a VII de juliol, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari sinch còpias de diferents bitllets rebuts
als tunch excel·lentíssims senyors llochtinent
general que se són enviats lo dia present al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco,
llochtinent general de sa magestat, per a que li
conste a sa excel·lència com ha procehit y acosa. a continuació cinc còpies de bitllets transcrits a l’Apèndix
2, pàgs. 1917-1918.
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Divendres, a X de juliol, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y
consulents aplicats sobra las eixidas dels senyors
consistorials que són fora de la present ciutat. Y
és cusit y signat de número CXVIII y del thenor
següent.
Segueix-se dit vot:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori del senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya al assessor, lo
altre impedit y no entrevenint ex causa, advocat
fiscal y consulens infrascrits, ab deliberació lo
die present feta, és a saber, si lo ajustar a la instrucció feta per dit il·lustríssim y fidelíssim consistori als senyors deputat real Agustí de Pinyana y Monfort, ciutadà honrat de Barcelona, y
oÿdor militar, don Climent de Senespleda y Solanell, acerca del modo y forma ab què·s deuhen
aportar dits dos senyors consistorials en sas respective eixidas, ço és, dit senyor deputat real al
lloch de la Garriga, y dit senyor oÿdor militar a
la vila de Moyà, en força de billet, per lo
excel·lentíssim senyor llochtinent tramès a dit
il·lustríssim y fidelíssim consistori lo die de aÿr,
a tres del corrent, y per la incumbència expressada y referida // 162r // en lo mateix bitllet los
dos capítols lo die present remesos per sa excel·lència a dit il·lustríssim y fidelíssim consistori, encontraria o no ab alguna constitució o capítol de Cort, privilegi o dret de la pàtria, y si
contendria alguna incompatibilitat ab lo exercici o càrrech consistorial.
Vista la dita deliberació. Vist lo dit bitllet a dits
deputats tramès per sa excel·lència. Vist los dits
dos capítols de intrucció. Vist y premeditat finalment tots lo demés que se havia de véurer.
Attès que de dit bitllet consta haver sa excel·lència insinuat al il·lustríssim y fidelíssim consitori
que lo medi més proporcionat y que promptament pot elegir sa senyoria per a mantenir al
present Principat en la deguda forma, pau y justícia, essent fi tant important al servey de las dos
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
161v i 162r del trienni 1704-1707.
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magestats en la ocurrència present expressada
en dit bitllet, fasse que passen dos consistorials,
lo un al lloch de la Garriga y lo altre en la vila de
Moyà, per a que ab la representació de sa senyoria attengan al resgüart y tranquilitat dels paratges del Vallès y Marina, Manresa, Llussanès y
Berga y pugan juntament opposar-se als insults
que·s pugan reselar y dar calor a las personas per
sa excel·lència destinadas per al mateix effecte.
Attès que lo contengut en lo primer de dits capítols sols és que cada un de dits dos senyors
consistorials respective en lo paratge que se li ha
destinat per sa residència escriga cartas circulars
als batlles y demés officials de justícia de sos termes, prevenint-los que tota la gent de aquells
estiga prompta ab sas armas per a acistir ab la
orde que tindran del consistori, a la part a hont
convinga per major servey // 162v // de sa magestat, que Déu guarde, y quietut de sa província, y lo contingut en lo segon que estigan obligats los batlles de seguir als que van a las
quadrillas de personas sediciosas y malintencionadas, que perturban la pau y quietut pública,
en deservey de sa magestat, capturar-las y tenirlas ben asseguradas y participar-o a dit senyor
consistorial a fi y effecte que per dit il·lustríssim
se done la notícia a sa excel·lència, com més llargament en dits dos capítols se troba contengut.
Attès que la incumbència expressada per dits
dos capítols no conté actes de jurisdicció real, si
sols si lo conseguir-se per medi de ella la quietut
pública en servey de una y altre magestat, y altrament no haver-se trobat constitució, capítol,
acte de Cort ni altre disposició municipal a que
encontre tal incumbència, ans bé, regoneixer-se
molt honorífica y particular aprecio al il·lustríssim consistori.
Per lo que y altrament, los infrascrits són de vot
y parer que lo contengut en dits dos capítols de
la referida instrucció ni encontra ab constitució
o altre dret municipal ni se opposa al càrrech y
exercici de consistori. Y axý ho senten, salvo
semper. Barcelona X de juliol, 1705.
Roma, assessor subrogatus. Doctor Baltasar
Prous, consulens. Doctor Jacinthus Bou, consulens. De Codina et Ferrera, fiscalis generalis Catalonia advocatus. Arcidet, consulens. Bruguera,
consulens.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís
en lo present dietari dos despaigs enviats pera
//163r // sa excel·lència al il·lustríssim consistori,
a. a continuació dues ordres transcrites a l’Apèndix 2, pàgs.
1918-1919.
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per a que los remetessen als consistorials que se
troban fora, als quals se han remesos los originals. Còpias dels quals són assí cusidas y signadas de números CXIX y CXX.
En aquest mateix dia Pau Corbera y Palau, ciutedà honrrat de Barcelona, síndich del General
de Catalunya, fa relació a vostra senyoria com lo
die VIII del corrent mes de juliol del corrent any
MDCCV, entre las deu y honsa horas de la matinada, se era conferit, de orde de vostra senyoria
il·lustríssima, ab lo excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velasco y Jobar, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, en
lo present Principat, a effecte de posar en mà de
sa excel·lència la carta circular que vostra senyoria ha resolt imprimir per espargir per lo present
Principat acerca las personas de la ciutat de Vich
que no han volgut obehir los ordes de sa
excel·lència, per a que sa excel·lència la vés antes
que vostra senyoria la fes imprimir. Com en effecte sa excel·lència passà los ulls per ella, y respongué a dit síndich que estava bé y que sols
faltava individuar en dita carta las personas que
ella havia manat donar, per a què, de heix
modo, se sabia certament quí havia delinquit y
no, del modo narrava dita carta, y que axí ho
participàs al consistori.
Axí mateix, fa relació a vostra senyoria il·lustríssima com, després de haver participat a vostra
senyoria lo que sa excel·lència era estat servit
dir-me entre las dotse y una hora del mig dia del
mateix dia VIII, de orde de vostra senyoria, se
era tornat a conferir ab sa excel·lència per a que
sa excel·lència fos servit enviar un bitllet a vostra
senyoria ab la individuació dels noms y cognoms dels subjectas que sa excel·lència havia fet
descridar, perquè los pogués // 163v // vostra senyoria fer continuar en dita carta circular, per a
què no·í hagués aquivocació. Al que sa
excel·lència fou servit dir a dit síndich que los
noms y cognoms de las personas que tenia que
continuar en dita carta vostra senyoria los trobaria continuats en dos despaigs que posà en
mà sa excel·lència, per a que los enviàs a vostra
senyoria, dirigits als il·lustríssims y fidelíssims
senyors deputat real y ohidor militar qui se anavan per eix effecte en la vila de Moyà y lloch de
la Garriga, y que quant antes se remetés aquells
a dits senyors y se imprimés dita carta per los
que convenia al real servey de sa magestat.
Dissapta, a XI de juliol, MDCLV. En aquest dia, a
las tres horas de la tarda, sas senyorias, per medi
del síndich del General de Cattalunya, han participat als dos senyors visitadors de la visita del
General de Catalunya de com mossèn Ildefonso
Barratxert, qui fonch extret en visitador y jutge
de causas de suplicació de la visita del General

per enfermedat del doctor Narcís Frigola y
Folcrà, ciutedà honrat de Gerona, per occasió
de trobar-se també indisposat, no vindria a jurar
dit càrrech. Y los entregà còpia de la carta que
dit Barratxert envià a ses senyorias y de la relació
dels metges. Tot lo qual se troba en lo primer
volum de cartas del present trienni.
En aquest mateix dia, sas senyorias, per medi de
dit síndich, han participat a dits senyors visitadors, entre quatra y sinch horas de la tarda, com
per occassió de las moltas // 164r // ocupacions
havian tingudas no·ls havian pogut enviar lo vot
fet als tres del present y corrent mes per los nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats, ab lo qual foren de sentir que se
devia extràurer altre en son lloch de dit Frigola
y per sa enfermedat. Y que axís quant antes los
ho enviarien. Y que havent sortejat després de
dit Barratxert mossèn Gerònim Mascaró y
Llussàs y mossèn Anton Serra y de Portell, los
ne obravan notícia, per a que si per cas ab dits
subjectes ay regoneixian algun reparo en scrits
fossen servits reportar-lo a sas senyorias.
En aquest mateix dia los dos molts il·lustres senyors visitadors de la Visita del General y jutges
de las causas de suplicacions o recorsos, a las sis
horas de la tarda, per medi de son procurador
fiscal, en resposta dels dits dos recados, ne han
enviat un escrit a sas senyorias. Lo qual han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General
de Catalunya, lo cusís y insertàs en lo present
dietari. Lo qual és assí cussit y signat de lletras
AA.
Diumenge, a XII de juliol, MDCCV. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, se és ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori per negocis y affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, serca de las onse horas de
la matinada, los dos molt il·lustres senyors visitadors de la Visita del General de Catalunya y
jutges de causas de suplicació y recorsos de dita
visita han enviat a sas senyorias un recado en
scrits per medi de son magnífich procurador fiscal, en la qual han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo present dietari. Lo qual és assí cusit
y signat de lletras BB.
Dilluns, a XIII de juliol, MDCCV. En aquest die, a
las sinch horas de las tarda, sas senyorias, per
medi del síndich del General, han enviat un recado en scrits als dos molts il·lustres senyors visitadors de la visita del General de Catalunya y
jutges de causas de suplicació o recors de dita
visita y en resposta del que dits senyors visitadors los dias XI y XII del corrent enviaren a sas
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senyorias. Y encontinent han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs còpia de dit recado. Lo qual és assí cusit y
signat de lletra CC, y així mateix còpia del vot
que·s narra en lo present dietari a XI del corrent,
y còpia de com als IIII del mateix sortejaren en
visitador a mossèn Ildefonso Barratxert, mossèn
Gerònim Mascaró y mossén Anton Serra.
En aquest mateix dia, Ramon Garreta, bastaix,
de com havent de orde de sas senyorias volgut
entregar al jurat en cap de Mataró la carta circular que anava a dits jurats, no la ha volgut acceptar.
Dimars, a XIIII de juliol, MDCCV.a // 165r // En
aquest dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs
en lo present dietari un vot en scrits fet per los
nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal y
consulents aplicats als XIII del present y corrent
mes, en y ab lo qual són de sentir de que poden
y deuhen sas senyorias admètrer lo jurament de
visitador a mossèn Gerònim Mascaró y Llussàs
per lo offici de visitador y entrar en exercici de
aquell. Lo qual vot és assí cusit y signat de lletras DD y del thenor següent.
Segueix-se dit vot.
«Jesús, María, Joseph, cum divo Georgio.
Enb lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors
de comptes del General de Catalunya als assessors, advocat fiscal y consulents aplicats baix firmats, ab deliberació feta lo die II del corrent
mes, en y sobre si Gerònim Mascaró y Llussàs,
ciutedà honrat de Barcelona, pot o no jurar y
entrar en lo exercici de visitador dels officials del
General en lo lloch y per impediment corporal
del doctor Narcís Frigola y Folcrà, ciutedà honrrat de Gerona. Vistos dos recados en scrits enviats per los dos molt il·lustres senyors visitadors
de dita visita per medi de son procurador fiscal
los dies onse y dotse del corrent, y los reparos
que insinuan ocórrer sobra la admisió de dit
Mascaró. Vist lo capítol 1, número 17 del redrés de 1599. Vist lo llibre intitulat Directori de
Visita del General, pàgina 17, vers «Si són posadas // 165v // las suspitas». Vista la resposta en
scrits feta per dit il·lustríssim y fidelíssim consistori als dits dos recados. Y vist lo demés que se
havia de véurer.

a. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1919.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
164v i 165r del trienni 1704-1707.
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Attesas las rahons expressadas en la referida resposta, que és del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.
Havent premeditat lo contengut en dos súplicas
que vostra senyoria, per medi de son procurador fiscal, és estat servit remétrer-nos en diadas
de 11 y 12 del corrent, en resposta de dos recados que per nostre síndich enviaren a vostra senyoria, consultat lo negoci ab los assessors, advocat fiscal y consulents aplicats, ha aparegut dir
a vostra senyoria que de las rahons expressadas
en ditas súplicas, los reparos que vostra senyoria
manifesta tenir sobre si o no pot Geroni Mascaró y de Llussàs, ciutedà honrat de Barcelona, jurar y entrar en lo exercici de visitador dels officials del General, no venen ha recàurer sobra
cap altra excepció que la de suspitas que·s
diuhen tenir contra de aquell per rahó de ésser
de Anton Muxiga y Ginebreda, donsell, ohidor
militar que fou en lo trienni proppassat, y fermansa de ell y altrament, cunyat del doctor
Francisco Gallart y Pastor, que se troban querelats y condempnats en dita visita, y haver recorregut de algunas de las sentèncias de condempnació, la conexensa del qual artigla o punt no és
de nostre consistori, ans bé peculiar de vostra
senyoria, segons expressa disposició del capítol
1 del redrés de 1399, títol 17, en aquellas formals paraulas, ibi: «Si per cas algú o alguns dea
// 166r // dits nou visitadors serà recusat per suspecta hagen de conèixer de las suspitas del tal o
tals, al·legadas los altres que restaran y no seran
recusats, etcètera». Lo queda confirmat, del
que se adverteix en lo llibre de Directori de Visita que per avall se sitarà. Ab tot, no podem
omitir de posar en la comprehensió de vostra
senyoria que al dit Geroni Mascaró y de Llussàs
no se li ha trobat excepció alguna de las que
nostre dret municipal té previngudas en la subjecta matèria contra los extrets o que se han de
extràurer per consistorials y visitadors, quals són
los de ésser officials reals, pare y fill, dos germans o que estigan subjectes al judici de visita,
ninguna de las quals pot aplicar-se en lo occurrent cas, majorment en atenció que las suposadas suspitas que se al·legan contra dit Geroni
Mascaró no poden recàurer universalment en
totas las querelas de las quals se ha recorregut,
ni èciam en la major part, si sols en algunas particulars. Y així, en tot cas, restaria àbil per a entrevenir en la decisió de las demés, lo que seria
bastant per a concórrer a consistorial de dita visita sens que pugués obstar, en cas se volgués
dir, que en lo capítol 32 del nou redrés de 1302
se trobaria disposat, en lo número 17 de aquell,
a. a continuació dos recados transcrits a l’Apèndix 2, pàgs.
1920-1921.
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que lo assessor y advocat fiscal degan fer relació
als tres visitadors per a que dins lo termini prefigit agen declaradas y executadas las sentèncias
que hauran fetas. Y així mateix, en lo número
11, que degan dits visitadors executar y finir totas las causas de suplicació, recors o apel·lació.
Perquè dita disposició se entén y deu enténdrer
// 166v // quant vinga de dits visitadors és suspecta en la conformitat que·s practica y observa
en tots los tribunals, y més si se considera que
en lo número 1 de dit capítol 32 se troba establert que los visitadors agen de servar lo orde
judiciari en tot lo temps durarà la visita, conforme lo contengut en lo capítol 1 del redrés del
any 1599, y en la constitució 10 de aquest se
disposa expressament que los nou visitadors o la
major part de aquells scrutini agen de declarar y
sentenciar en tots los processos de querelas,
aguda primer relació del assessor. Y així, se ha
observat en la visita del trienni proppassat, sens
que respecte de dita disposició y observansa se
age mudat ni innovat cosa alguna en dit capítol
32 y en dita conformitat en lo llibre intitulat
«Directori de Visita del General», pàgina 18, en
lo vers, sic «si són pusadas suspitas, etcètera», se
troba previngut lo següent, ibi: «se són posadas
suspitas contra alguns visitadors la declaració se
ha de fer conforme disposa lo capítol 1 del nou
redrés, número 17, que és lo de 1599»; de tal
manera que als 9 de maig, 1625, ab vot de un
sol visitador, per estar recusats tots los demés
per suspectes, fou votada y publicada la sentència sobra la querela de número 14.
Attès també y considerat que las excepcions de
suspitas són pròprias de las causas y de sa naturalesa, que és precís que la part anteressada ne
oppose, de manera quea // 167r // si aquella se
acontente tacita vel expresse, que lo jutge en que
concorren las sospitas entrevinga en la devisió
de la causa la sentència o declaració feta ab sa
intervensió és legítimament feta.
Per ço y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que pot y deu vostra senyoria admètrer lo
jurament de visitador al sobradit Geroni Mascaró y de Llussàs per lo dit offici de visitador y entrar en lo exercici de aquell. Y axí ho senten, salvo semper, etcètera. Barcelona, XIII de juliol de
MDCCV.
Despalau, assessor. Romas, assessor subrogatus.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, fiscalis
Generalis Catalonia advocatus. Arcidet, consulens. Bou, consulens. Carbonell, consulens. Bruguera, consulens.»
a. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1921.

En aquest mateix dia, entre las deu y las onsa
horas del matí, los dos molt il·lustres senyors visitadors de la visita del General de Catalunya y
jutges de las causas de suplicació y recors de dita
visita, per medi de son magnífich procurador
fiscal, han enviat a sas senyorias un recado en
scrits en resposta del recado que també en scrits
lo dia de ahir los fons enviat per sas senyorias. Y
encontinent han ordenat a mi, dit secretari y
scrivà major, cusís y insertàs en lo present dietari lo dit recado. Lo qual és assí cusit y signat de
lletra EE.

major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari una súplica presentada per part de Joan
Maseras, arrendatari dels drets de la Generalitat
en lo present y corrent trienni, junt ab sa decretació, tot lo que és assí cusit y signat de lletras NN.

Dilluns, a XX de juliol, MDCCV. En aquest dia los
il·lustríssims y fidelíssims senyors ohidors ecclessiàstich y real, de part del il·lustríssim y fidelíssim consistori, són anats ha cumplimentar y
donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor
marquès de Bisburch, grande de Espanya.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en la sala del consistori lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, a hont se trobavan presents
los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat ecclessiàstich y oÿdor ecclessiàstich y real, ha feta
la relació següent, la qual me han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General, que la continuàs en lo present dietari, tenint també per est
effecte la paraula del il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat militar presa en la casa per estar indispost, y que incertàs los papers que baix se
narraran. Y consisteix en que, havent anat lo dia
de ahir, de orde de sas senyorias, a las onse horas de la matinada, per a péndrer hora de sa excel·lència per a reportar-li una embaxada en
scrits dos consistorials, li digué que si dita embaxada era per intercedir per la ciutat de Vich
que ho ajustassen, però que si era per altre negoci podrian anar a las sinch horas de la tarda. Y
que havent-se conferit també a las sinch horas
de la tarda, de orde de sas senyorias, ab sa excel·lència, digué a sa excel·lència que los dos
consistorials no eran anats ha posar-se a la obediència per la sobredita embaxada era perquè no
havian escusat per donar gust a sa excel·lència
per recàurer sobra la intercessió per la ciutat de
Vich. Emperò, que considerant lo consistori era
peculiar de sa obligació posar en la consideració
de sa excel·lència alguns punts fahents per dita
ciutat de Vich, li suplicava fos servit admètrera
//169r // lo paper que és assí cusit y signat de lletras MM, lo qual, de orde de sas senyorias il·lustríssimas, posava en sa mà. Al que respongué
que si le·y entregava com a síndich del General
no podria acceptar-lo. Emperò, que si la·y entregava com a particular, lo pendria y llegiria,
com ho féu. Y que lo dia present, a la matinada,
havent-se conferit ab sa excel·lència a las onse
horas, de orde de sas senyorias il·lustríssimas,
per quan ahir a la tarda sas senyorias il·lustríssimas, després de la sobradita resposta, li insinuaren fes la relació de tot lo dalt succehit, ha expresat a sa excel·lència que de nou li suplicava,
per descàrrech del consistori, fos servit honrarlo en admètrer-li lo sobredit paper com a síndich y no com a particular. Li ha respost que en
dit nom de síndich no podria acceptar-lo per los
motius que se expressan en un paper que sa excel·lència li ha entregat, que és assí cusit y signat
de lletras MM.

Dimecres, a XXI de juliol, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà

a. a continuació una relació i un paper transcrits a l’Apèndix
2, pàg. 1922.

168v

En aquest mateix dia han ordenat a mi, dit secretari y scrivà major, cusís y insertàs en lo present dietari una súplica presentada per part de
Joan // 167v // Maseras, arrendatari dels drets de
la Generalitat en lo present y corrent trienni,
junt ab sa decretació, tot lo que és assí cusit y
signat de lletras FF.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, se són juntats sas senyorias en casa lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat militar per
causa de estar malalt dit senyor y no poder venir
a la Deputació, a hont és vingut lo magnífich
Gerònim Mascaró y Llussàs, novament extret,
en altre dels visitadors dels officials del General,
per las causas de las suplicacions o recorsos de
dita visita y en lloch del dit micer Narcís Frigola
y Folcrà, ciutedà honrat de Gerona, per lo estament real. Y ha prestat lo sòlit y acostumat jurament de haver-se bé y llealment en lo exercici y
servey de son offici en mà y poder de sas senyorias, y per lo que és obligat ha ohir sentència de
excomunicació en la forma següent: «Nos Josephus Romaguera, et cetera. Fiat sicut in die XXI
augusti MDCCIIII».
Dimecres, a XV de juliol, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari una carta dels taulers de Mataró, la qual
també és assí per no haver-la volgut admétrer dits
jurats. Y tot és assí cusit y signat de lletras GG.
168r

Diumenge, a XIX de juliol, MDCCV. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, se és ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori per hafers y negocis graves de la Generalitat.
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plint lo consistori ab sa deguda obligació, y per a
que en ningun temps puga restar scrúpol algú de
no haver manifestat de tot lo que ocorria en la
present conjuntura, y effectant lo major acert en
lo servey de las dos magestats, divina y umana, y
conservació del Principat, en lo amabilíssim domini de sa magestat, que Déu guarde, posa en la
alta comprehenció de vostra excel·lència tot lo
referit, per a que sie servit, ab sa gran activitat,
prudència y experièncias públicas y militars, manar donar los ordes y providèncias més precisas,
necessàrias y convenients, ja per fer oposició y
impediment als designes que los sobradits intentan en aquells puestos y paratges que regonexarà
més convenir, resguardar la persona del deputat
real que·s troba en eminent perill, permetent
passe a la vila de Granollers. Y finalment elegir
personas militars y pràtigas de uns y altres terrenos per a que aquells comanen y governen, no
sols la gent de somatent que per orde de vostra
excel·lència se levantarà per est effecte, si no
//170v // y també a las tropas que apar convé per
resguart del Vallès se envien. Del que farà lo
consistori lo aprecio que deu. A la qual embaxada és estat servit respòndrer sa excel·lència que
los ordes y providèncias que havia de donar per a
atacar los disturbis que Puig y Regàs ab son sèquit podian ocasionar era lo posar en execució
los que previngué ab los dos caps que·s donaren
als dos consistorials quant se ausentaren d’esta
ciutat, que era donar avís a tots los veguers, batlles y demés justícias de aquells respective veynats, per a què ab lo major número de gent de
somatent ab sas armas acudissen a las parts a
hont fos més necessari, que en quant al elegir
personas militars y pràticas per a regir y governar
dita gent ho premeditaria, com y també lo transferir-se lo deputat real a la vila de Granollers per
no córrer perill de sorpresa. Y que de una cosa y
altre tornaria resposta al consistori, però que en
orde enviar tropas per resguart de aquells paratges no podia condecendir perquè la tenia destinada per altre fí més urgent.»

Dimecres, a XXII de juliol, MDCCV. En aquest
dia, a las sis horas de la tarda, lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias, havent presa
la paraula per mi, secretari y scrivà major del
General, al il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat militar en sa casa, per rahó de sa indisposició,
ha resolt que dos consistorials anassen a sa excel·lència ha reportar-li una embaxada. Y havent
obtinguda hora per medi del síndich del General, los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat ecclessiàstich y ohidor real, anant ab un cotxe de dos mulas, sens verguers ni massas, anant
lo síndich a la portalera de mà dreta, han reportat la embaxada infrascrita y següent que de paraula han referida a sa excel·lència.
169v

Excel·lentíssim senyor.
Lo die present, a las dos horas de la tarda, lo
consistori ha rebut dos plechs de cartas per propris del deputat real que·s troba en la Garriga y
del ohidor militar que·s troba en la vila de Moyà,
avisant ab ellas que lo dia XXI del corrent per la
tarda, Puig y Regàs, ab la comitiva de numerosa
gent y ab altre que de pròxim esperavan, acupaven los puestos del Congost, a fi y effecte, segons intel·ligència tenian, de anar a la Garriga,
Centelles y Moyà per a suspéndrer als dos consistorials y al comte de Centellas, demanant consell y parer al consistori del que devian fer y
obrar en la present ocasió per ser negoci de summa importància y grave, majorment essent est
cas omís y no previngut en las instruccions que
de vostra excel·lència o altrament en las que lo
consistori los entregà. Y considerant lo consistori que esta és urgència y de la major suposició
que pot esdevenir, en lo qual se interessa tant lo
major real servey y crèdit del lustre de la nació
catalana y de sa innata lealtat y la tranquilitat y
quietut pública de tot lo Principat, puix que si se
succehia lo cas, lo qual Déu no permete, de que
dits dos consistorials en un rencontre o sorpresa
restavan en son poder, forçadament podrian
preciar-los en virtut dels ordes que tenen de vostra excel·lència y del consistori, representant lo
comú de la Diputació precisar-los a que donassen ordes als poblats que serian indecorosos y
prejudicials al major real servey. //170r // També
no menos regoneixia lo consistori que no era peculiar dels dos consistorials lo anar ells en persona capitaneant la gent, per quant entenia podria
originar irritació ab sos mateixos paysans, experimentant se valian de las armas contra de ells,
no contentant-se de mantenir la quietut pública.
Y que los poblats que estan a sos ordes no se inficionen de sas sujeccions y designes. Y últimament, si·s podria resselar de la gent dels pobles
vehins que hauria de acudir a fer-los oposició, si
esta saria tant numerosa com podria y puntual y
obedient com se requiria. Per tot lo que, cum-

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet de sa
excel·lència lo dia present, ab lo qual diu que si
apareix precís poden ordenar al deputat real
passe a la vila de Granollers. Com de dit bitllet
és de véurer, que·s assí cusit y signat de lletras
OO y del thenor següent:
171r
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Segueix-se dit bitllet.
«Haviendoa discorrido con reflexión madura sobre la representación que vuestra señoría me hizo
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
170v i 171r del trienni 1704-1707.

esta tarde, aserca de los inconvenientes que podían seguirse de que, manteniéndose el deputado
real en la villa de la Garriga se viesse atropellado
de los lebantados de Vique, que están en aquella
zercanía, por cuyos motivos tenía vuestra señoría
por más a propósito para la residencia de este diputado la villa de Granollers, sólo hallo el reparo
de el descrédito que se seguirá el todo del consistorio si los referidos enemigos del rey llegan ha conocer, han obligado a este consistorial a que, rezeloso
de ellos, desempare el puesto que se le havía aseñalado, per si el consistorio juzgare que prepondera
a este reparo tran propio de quien, como yo, atiende a su mayor dezencia la previsión de que passe a
Granollers, podrá desde luego embiarle la orden
de que lo ejecuto. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años. Barcelona y julio XX de MDCCV.
Don Francisco de Velasco.
Señores ilustres y fidelíssimos diputados del General del presente Principado.»
171v

Dissabta, a XXV de juliol, MDCCV. En aquest dia,
no obstant ésser dia de festa, se és juntat lo
il·lustríssim y fidelíssim consistori per afers y negocis de la Generalitat.
Diumenga, a XXVI de juliol, MDCCV. En aquest
dia, no obstant ser dia de festa, se ha juntat lo
il·lustríssim y fidelíssim consistori per negocis y
afers de la Generalitat.
Dilluns, a XXVII de juliol, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari un vot fet per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y consulents
aplicats per lo dubta que se insta per lo síndich
de la confraria dels botiguers de telas de la present ciutat, que és assí cusit y signat de lletras
PP. Y així mateix, cusís y insertàs en lo dit dietari dos súplicas donadas per dit síndich de dita
confraria dels botiguers, las quals són assí cusidas y signadas de lletras QQ, y la altre de RR.a

172r

Segueix-se dit vot.
«Jesus, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Enb lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya ab deliberació
de sinch del present y corrent mes de juliol als assessors, advocat fiscal y consulents infrascrits,
acerca si pot o no tenir lloch la declaració de duba. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1923-1925.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
173v i 174r del trienni 1704-1707.
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te que se insta per part del sýndich de la confraria
de Sant Julià del Mercers, botiguers de telas de la
present ciutat, ab suplicació per ell presentada lo
die dos del mateix mes. Vista la dita deliberació.
Vista la sobremencionada suplicació. Vistos los
capítols 56, 57, 58 y 59 del redrés de las Corts
1481. Vistos los capítols 39 del redrés, Corts
1599, y lo 24 del nou redrés de la última Cort. Y
vist lo demés que se havia de véurer.
Attès que si bé en la referida suplicació per dit
sýndich presentada, firmant dubte sobre la intel·ligència dels citats quatra capítols 56, 57, 58
y 59, demana sia declarat, a saber, és si aquellas
paraules continuadas en dits capítols 56, 57, 58
y 59, ibi: «que·s fasse y se aparell dins lo present
Principat y que·s faran y se aparellaran dins lo
dit Principat», comprenen las robas de llana de
que respectivament parlan dits tres capítols fetas
y vingudas de altres regnes y fora del present
Principat, y si las paraulas del dit capitol 59, ibi
«de tots fustanys estranys que entreran dins lo
present Principat, comprenen y significan totas
las robas de llana o de estam estrangeras que·s
fan y venen // 172v // de fora del present Principat, que no són ni se acostuman anomenar fustanys, ans bé, tenen nom propri y different. Y
axí bé, si ditas semblants robas foren subjectadas per la cort de 1481 a la paga del dret de Bolla de plom, vulgarment dit de rams, instant que
sobra ditas cosas sie feta declaració formal de
dubta per dit il·lustríssim y fidelíssim consistori,
ab intervenció dels nobles y magnífichs assessors del General, servada la forma de dits capítols 39 y 24, Corts 1599 y 1702, respective.
Emperó, attès que quidquid foret que la declaració de dubta disposada y ordenada en dits dos
capítols 39 y 24 degués fer-se a instància de
qualsevol particular, lo cert és que la contextura
dels sobre referits capítols, y assenyaladament
las paraulas dalt transcritas en què dit síndich
pretén fundar dit dubte no contenen dubietat
alguna sobre la qual puga recàurer interpretació
eo que necessiten de declaració.
Attès que en via de dret y constant que la interpretació y declaració de dubte sols té lloch y pot
tenir cabiment en lo cas de concórrer dubietat
sobra algunas paraulas o clàusulas com aquesta,
sia la matèria sobra la qual deu recàurer com a
forma la declaració o interpretació, lo que ab
singularitat proceheix en lo nostre cas, en lo
qual expressament se troba previngut // 173r //
en dit capítol 39, que la declaració de qualsevol
dubte que·s vulga formar sobra declaració o interpretació de paraulas de capítols de Cort de
redressos del General dega ésser precehint dita
dubietat. Ibi: «Fer declaració e interpretació de
las paraulas sobra los quals serà suscitat lo dubte
o debat». La qual interpretació age y dega estre-
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ta en tot lo que puga y conforme las paraulas de
dit capítol, sens poder dar nova forma en cosa
alguna, com és de véurer de dit capítol.
Attès, finalment, que de la narrativa de la suplicació presentada per dit síndich de mersers botiguers de telas consta que la controvèrsia suscitada per y entre dits botiguers, de una, y lo
arrendatari dels drets de General y Bolla, de altre,
és matèria de interès de part a part de calitat, que
no pot decidir-se ab la sola interpretació, que forsa se fes de las paraulas de dits capítols, ans bé, és
propriament cosa deduhible en judici, y que sens
ell no pot terminar-se, percistint ditas parts en sas
pretensions en que vuy estan, en lo qual cas tampoch podria tenir lloch la instada declaració e interpretació, pre maxime quan aquesta no podria
fer-se ni practicar-se sens ohir individuament una
y altre de ditas parts interessadas, lo que no·s conforme ab las declaracions de dubtes que·s fan en
virtut del disposat en dits capítols 39 y 24.
Per ço, los assessors y advocat fiscal y doctors infrascrits són de vot y parer que no té ni pot tenir
lloch la dita declaració de dubte instada y solicitada per //173v // dit síndich de dits botiguers, ans
bé, que la pretensió de una y altre de ditas parts
deu remètrer-se a justícia. Y axí ho senten, salvo
semper, etcètera. Barcelona, 6 de juliol, 1705.
Despalau, assessor. Roma, assessor subrogatus. De
Codina et de Ferreras, fiscalis generalis Catalonia advocatus. Prous, consulens. Dou, consulens.
Arcidet, consulens. Bruguera, consulens.»
En aquest mateix dia, Joseph Costa, guarda ordinària del General, ha fet relació de com la llana mencionada ab una deliberació de XXV del
present y corrent mes que ja està entregada a
Joseph Dalmau, receptor dels fraus.
Dimecres, a XXIX de juliol, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet per los nobles
y magnífichs assessors, advocat fiscal del General
y consulens aplicats acerca el arrendatari se li deu
admètrer la renunciació del arrendament dels
drets del General o si se li deu fer los relaix. Lo
qual vot és //174r // assí cusit y signat de lletras SS.
Segueix-se dit vot.
«Jesus, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
177v i 178r del trienni 1704-1707.
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comptes del General de Catalunya, ab deliberació feta als VIII del corrent mes y any als assessors, advocat fiscal y consulents infrascrits, acerca si és prejudicial o no a la Generalitat lo
suplicat per part de Joan Maseras, corredor de
orella, ciutedà de Barcelona, arrendatari en lo
trienni corrent dels drets de la Generalitat, ab
suplicació per ell presentada lo dia primer del
corrent mes de juliol, contenint en effecte y demanan-se-li de admètrer la renunciació de dit
arrendament des del dia que comensà lo rumor
y fonch instada la observansa de la constitució
11, títol «De penas corporals», que és lo capítol
72 de las últimas Corts, ab restitució de las
terças, que constàs haver-se satisfet expost y
gastos supportats per ocasió de dit arrendament, offerint-se en dit cas restituhir per via de
compensació o altrament tot lo que constaria
haver-se col·lectat per rahó de aquell, o bé en
haver-se-li de refer o esmenar lo General los
danys que constaria haver suportat y patit en lo
discurs de dit arrendament per las causas y rahons llargament expressadas en dita suplicació,
y per dit effecte ésser comesa al noble y magnífichs assessors ordinaris de la present casa, qui
justícia ministren, y si diuhen o no sas senyorias
cométrer dita suplicació a justícia.
Vista la dita deliberació y la suplicació en ella
mencionada. // 174v // Y així mateix la decretació de aquella feta per dits il·lustríssims senyors
deputats y ohidors, inseguint la forma del contengut en lo capítol 59, Corts 1599. Vist lo acte
de arrendament dels drets de la Generalitat a favor de dit Joan Maseras per lo trieni corrent rebut en la secretaria major de la present casa y las
tabbas en dit acte insertadas. Vist lo dit capítol
59, Corts de 1599. Vist un vot fet en semblant
cas per quatre senyors de la Real Audiència junt
ab los assessors y advocat fiscal de la present
casa, als onse de febrer, 1695, insertat en lo dietari del trienni 1692, després del foli 320. Vist
lo demés que se havia de véurer acerca la subjecta matèria.
Attès y considerat que ab acte rebut en la Scribania Major de la present casa, (...) de agost del
any proppassat, 1704, los dits assessors, senyors
deputats y ohidors de comptes, per temps de
tres anys que comensaran a córrer lo primer de
juliol de dit any y finiran als 30 de juny de 1707,
arrendaren a Joan Maseras, ciutedà de Barcelona, los drets de la Generalitat, per preu de (...),
las quals prometé pagar dit Maseras y sas fermansas en los plassos y pagas expressadas en los
mateixos actes y tabbas ab scriptura de ters,
obligació de persona y béns, com a deutes fiscals y reals, ab totas clàusulas y renunciacions en
semblants actes, y posar acostumadas ab especial y expressa promesa de pagar dit preu sens

poder-se retenir ni retardar la paga de aquell,
// 175r // no obstant qualsevol excepció o compensació que pogués preténdrer o allegar, ans
bé, que no obstant qualsevol excepció pugan
los il·lustríssims senyors deputats y ohidors instar y fer execució contra dit arrendatari y sas fermansas fins a la íntegra satisfacció y solució de
dit preu y de quiscuna paga de aquell.

gas, cessàs de aquell, prometent·o, axí ab ditas
clàusulas guarentiguias o altres.

Attès que en virtut de las preditas clàusulas
competeix al il·lustríssim consistori la via executiva contra dit arrendatari y sas fiansas per qualsevols pagas que de dit arrendament estigan devent-se o en avant se diran y vindran a terme,
fins al cumpliment e íntegra solució de preu.

Sens que puga fer al cas lo dir que la dita pretesa
excepció naxaria ex ventre seu visceribus del mateix acte de arrendament, y que axí seria y se
hauria de dir excepció intrínseca.

Attès que la obligació guarentiguia no admet
excepció turbida o que requeresca llarga discusió, com seria en tot cas // 176r // la que se
al·lega per lo arrendatari, sino sols la de paga
constant de ella per públich instrument.

Per quant no proceheix que nasque del mateix
instrument la pretesa excepció, ans bé, lo contrari se veu y comprén del thenor y contengut
en aquell, y quid quid esset no bastaria ser la excepció intrínseca o nàixer del mateix acte, per a
ésser admesa, sino que seria precís que fos del
tot líquida respecte de la quantitat de que proporsionalment se hauria de fer la pretesa reflecció o compensació, de la qual quantitat no
consta al present ni podria constar, si no en tot
cas després de finit lo arrendament. Y per consegüent se veu que la pretensió de dit arrendatari
pro nunch y durant dit arrendament seria contra
lo thenor dels pactes de aquell, observansa de la
present casa y naturalesa del judici executiu.

Attès que si bé per dit arrendatari se pretén que
per la observancia de dita constitució final se llevaria la substància de dit arrendament eo de part
de aquell per las rahons ponderadas en dita súplica del primer del corrent mes, y axí que deuria tenir lloch la renunciació o la refecció de
danys en aquella expressadas. Y que estas pretencions o excepcions, com nascan segons pretén ex viceribus del mateix acte de arrendament
deuria tenir lloch y se li hauria de admètrer no
obstant la via executiva en força de dit acte
competent.
Attès, emperò y considerat, que en lo temps se
féu dit arrendament ja era feta y publicada la
dita constitució final, títol «De penas pecuniàrias», de la qual no·s presum tingués ignorància
ni podia allegar-le dit // 175v // Masseras, arrendatari, ans bé, havia y debia saber que la dita
constitució y lo disposat en ella se havia de observar tant per dit arrendament com per altres
qualsevols en lo discurs de dit arrendament,
majorment perquè en aquell, segons consta en
las tabbas o albarans, fou feu expressament segons las constitucions, capítols de Cort y altres
drets de Catalunya, y per consegüent la dita
pretenció y objecte no proceheix en fet ni en
dret.

Ni obstaria si se digués o pretengués per dit
Masseras, arrendatari, que al menos se li hauria
de admétrer la dita suplicació y hauria de ser comesa aquella, a fi y effecte de provar lo pretés
dany que diu resultaria de la puntual observansa
del disposat en dita constitució, per que de
aquell, després, en son cas y lloch, hi hagués y
pogués haver la deguda rahó, no tingue tardansa en lo interim la paga o pagas del arrendament.
176v

Attès que, altrament, segons lo estil y observança, subseguida de la present casa, etiam in
contra juditio, per llarchs y differents triennis, la
pretesa refecció etiam en los casos que podia tenir lloch no se han comedit ni acostumat comedir als arrendataris durant los arrendaments,
sino en tot cas finits aquells, per la qual tan llarga observansa se exclouria qualsevol facultat
que forçan pogués preténdrer dit arrendatari.
Attès que lo dit acte de arrendament, com resta
dit, se troba concebut ab ditas clàusulas, ço és,
de que lo arrendatari, no obstant qualsevol excepció o compensació que pugués pretendre o
allegar, no pogue retenir-se ni retardar las pa607

Per quant, a més, que per part del arrendatari
no·s fa tal oferta, en cas la fes no podria ésser de
eficàcia, per que si se donava lloch a la comissió,
a effecte de fer dita pretesa prova lo General se
prejudicaria en la facultat o privilegi de poder
procehir contra lo arrendatari via executiva per
la cobrança del preu de dit arrendament, puix,
essent provat lo pretés, seria contingent que lo
arrendatari volgués valer de la excepció de compensació, lo que seria bastant per a poder-se retardar la via executiva contra la naturalesa de dit
pacte, per la qual rahó és comuna opinió dels
doctors de que en semblants casos no·s devia
donar lloch a la prova, per quant lo deba per via
indirecta vindria a conseguir lo que directe y segons dret no podria, attès los pot obtenir.
Attès més avant y considerat que per lo dit capítol 59, Corts del any 1599, està disposat que
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present ciutat, y en lo aposento a hont fa sa
acostumada residència lo receptor dels fraus,
per fer continuar en inventari los fraus apresos
en lo present y corrent mes. S·i són trobats los
infrascrits y següents:

sempre que als senyors deputats seran presentadas algunas supplicacions y en aquellas aparaxia
no haver-las de decretar per justícia ni provehirlas, que sien tinguts de donar satisfacció a la part
en la mateixa suplicació donada las causas, perque se dexe de decretar y provehir, y assò per
obviar que la part no·s pugue queixar de denegació de justícia.

Die dos de juliol, MDCCV. Aprehensió feta en
casa de Jaume Dalmau, assahonador, de dotse
massos de vaynillas, que n’hi ha sis-centas.

Attès, semblantment, y considerat, que de las
rahons y motius sobre expressats evidentment
// 177r // resulta que dita suplicació presentada
per dit arrendatari no se déu cométrer a justícia
segons la facultat per dit capítol de Cort tribuïda y concedida a dits senyors deputats, per ésser
la pretensió en aquella contenguda contra lo
pactat en dit arrendament y previngut en
aquest, y en tot cas intempestiva, segons los
pactes del mateix acte de arrendament, y del tot
agena del judici executiu que compateix al
il·lustríssim consistori per la cobransa de las pagas se li deuen y deuran del dit arrendament.

Die VI de juliol de dit. Aprehensió feta en la casa
de Francisco Bassols, mercader, en lo terme de
Sans, a Onofre Puig, pagès de dit terme, de
quatra-cents sexanta vellos de llana.
Dit die. Aprehensió feta en casa de Anna Maria
Massià, en la montanya de Montjuhich,
// 178r // del terme de la present ciutat, a Joan
d’Ondena de dos-cents y divuit vellos de llana.
Die XX de dit. Aprehensió feta en casa don Miquel Pasqual de una pessa cap y cua de moqueals color de rana, trobada dintra una caixa de la
criada y pròpria de dita criada.

Attès, finalment, que en semblant cas y en los
térmens més estrets en que no podia dexar de
haver faltat part de la substància de la cosa
arrendada durant lo arrendament per lo axí resolt y aconsellat al il·lustríssim consistori per las
principals rahons desobre ponderadas per lo vot
dalt calendat y citat.
Per ço, són de vot y parer que lo supplicat y
pretès per dit Joan Masseras, arrendatari, ab dita
supplicació del primer del corrent mes de juliol,
és prejudicial a la Generalitat de Catalunya y dit
il·lustríssim consistori, a precehiment de dita
decretació ritual y rectament, segons la disposició de dit capítol 59, Corts de 1599, y que ni
deu cométrer dita supplicació a justícia, ans bé,
que pot manar a son exactor defenesca execussió contra dit arrendatari y las fermansas y los
béns de aquells per las pagas cessas y no pagadas, y en son cas per las demés que en avant
// 177v // cediran durant dit arrendament finit,
lo qual se podrà haver rahó de la pretesa refecció y compensació en cas que estas procehescan,
si y en la conformitat disposada en los pactes de
dit arrendament. Y axí ho sentan, salvo semper,
etcètera. Barcelona, y juliol a 14 de 1705.

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y insertàs en lo present dietari
una declaració de dubte en orde a que dos senyors visitadors y jutges de las causas de recorsos de la visita del General de Catalunya fan
consistori. Com de dit dibte és de véurer, que és
assí cusit y signat de lletras TT.
En aquest mateix dia també han ordenat sas senyorias a mi, dit secretari, cusís y insertàs una
declaració de dubte feta lo die present acerca
que lo advocat fiscal de la visita, en las causas de
recorsos, no pot tenir vos consultiu, com és de
véurer de dita declaració de dubte, que és assí
cusida y signada de número CXXI. De las quals
declaracions de dubtes, per medi del síndich del
General de Catalunya, han enviat a sas senyorias
còpias als dits senyors visitadors.

Agost
178v

Despalau, assessor. Roma, assessor subrogatus. De
Codina et de Ferreras, fiscalis generalis Catalonia advocatus. Arcidet, consulens. Carbonell,
consulens. Doctor Hyacinthus Dou, consulens.
Bruguera, consulens.»
En aquest dia és baixat lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich junt ab mi, secretari y scrivà major del General y magnífich
racional en las casas del General y Bolla de la
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Dilluns, a III de agost, MDCCV. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, lo magnífich síndich del General ha
fet relació de com, havent-se conferit ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent general de orde
de sas senyorias, a fi y effecte de suplicar-li fos
servit concedir llicència al il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real que·s troba en la vila de
Granollers, per lo ponderat en lo present dietari
en altres jornadas, a ocasió de trobar-se desganat de molt cuydado y per consegüent totalment impedit de emplear-se en lo exercici y empleo per lo que anà allí, li ha respost que no

podia concedir-les sens que cap altre consistorial en son lloch hi anàs.
En aquest mateix dia, en atenció del dalt referit,
sas senyorias, de paraula y per medi de un consistorial, han representat a sa excel·lència que,
en consideració de trobar-se desganats los deputats militar y oÿdor real y trobar-se fora los
deputats real y oÿdor militar, si gustava sa excel·lència se conferiria en la vila de Granollers lo
oÿdor ecclessiàstich, no volent de la Generalitat
si no lo que gastaria y durant sols lo impediment del deputat real per rahó de dita sa desgana. Al que se ha servit respóndrer no podia condecendir a eixa representació perquè hera
contingent que a dit oÿdor ecclessiàstich posat
en Granollers se li hagués de recomanar alguna
incumbència que no podria executar-laa
// 179r // per ser impròpria del estat ecclessiàstich si sols peculiar de consistori al secular.
Dimecres, a V de agost, MDCCV. En aquest dia
sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari una súplica presentada per part de Juan
Masseras, arrendatari dels drets de la Generalitat en lo present trienni, ab sa decretació acerca
lo voler introduhir causa per lo fet de las robas
forasteras, la qual és assí cusida signada de número CXXII.
Disapte, a VIII de agost, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y insertàs
en lo present dietari un acte rebut en poder de
Joseph Quinquer, notari públich de la vila de
Granollers, als III del present y corrent mes, del
qual consta com lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real firma totas las deliberacions
fetas per lo consistori fins lo dia que·s partí de la
present ciutat per la Garriga, que fou als IIII de
juliol inclusive. Lo qual és assí cusit y signat de
número CXXIII.
Diumenge, a VIIII de agost, MDCCV. En aquest
dia, no obstant ésser dia de festa se ha juntat lo
il·lustríssim y fidelíssim consistori per negocis y
affers graves de la Generalitat.

oÿdor ecclessiàstich, de part del il·lustríssim y fidelíssim consistori, han aportat al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent general de sa magestat, una embaxada en
escrits junt ab sa resposta. La qual és assí cusida
y signada de lletras TT y del thenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.
Loa consistori de deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya no sap ab què paraulas expressar a vostra excel·lència lo viu desconsuelo ab que·s troba de la notícia que vostra excel·lència se ha dignat participar-li ab son bitllet
de què lo enemich, ab numerosa armada, se
acercaria per estas costas de Catalunya, a fi y effecte de invadir-las. Veus tant lamentables per
lo consistori, com dexa considerar de sa innata y
incontrestable fidelitat. Per lo que, y en cumpliment de sa natural obligació, ab lo degut rendiment, se offereix lo consistori en tot lo possible
per sa part contribuhir a tot quant sie del major
real servey del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, conservació y utilitat del Principat y
agrado de vostra excel·lència, lo que obehiria
molt gustós y posarà ab tota puntualitat en la
deguda execució si mereix de la grandesa de
vostra excel·lència franquejar-li repetidas ocasions y ordes de la major utilitat y servey de
// 180r // sa magestat y satisfacció de vostra excel·lència.
Al que ha respost sa excel·lència que estava
agrahit de la demostració y offerta que li ha fet
lo consistori, y que en la present ocasió sols té
que recomanar-li que procure ab tot esfors la
quietut per tot lo Principat, que és lo major servey que de present se pot fer al rey, nostre senyor.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta del
rey, nostre senyor, la qual és assí cusida y signada de número CXXIIII y del thenor següent.
«El rey.
Ilustres y fidelíssimos deputados.

Dilluns, a X de agost, MDCCV. En aquest dia, no
obstant ésser dia de festa, se ha juntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori per negocis y affers
graves de la Generalitat.
179v

Divendres, a XIIII de agost, MDCCV. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, los il·lustríssims
y fidelíssims senyors deputats ecclessiàstich y
a. a continuació una súplica i un acte transcrits a l’Apèndix
2, pàgs. 1926-1927.
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Porb una carta de XI del passado y papeles que
con ella ponéis en mis manos, he visto lo que por
vuestra parte havéis executado para que se lograse
la quietud de los parajes de Vique y demás de la
província, emviando dos consistoriales y aplicana. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
179v i 180r del trienni 1704-1707.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
179v i 180r del trienni 1704-1707.
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do las devidas providencias que expressais, conformándoos en todo con las disposiciones que havéis
conferido con don Francisco de Velasco, mi lugarteniente y capitán general, a quien os ofrecisteis,
para cuanto pudiere conducir a mi mayor servicio, haviendo sido tan plausibles y proprias de
vuestra innata fidelidad las demostraciones que
havéis executado y el zelo que manifestáis. He resuelto asseguraros que todo ha sido a mi real gratitud y daros muchas gracias por ello, esperando
continuaréis con la misma fineza en lo que se ocurriere en adelante en estas dependencias, para
que se consiga la quietud que tanto deseo en essa
provincia, por lo que amo tan buenos vassallos, y
poder manifestaros la estimación que han sabido
merecer siempre de los señores reyes, mis progenitores, según lo entenderéis también de mi lugarteniente y capitán general, que os entregará esta.
Dada en Madrid, a VII de agosto, MDCCV. Yo, el
rey. Don Juan Baptista, procurador fiscal.
Roca, secretarius. Videt marchio de Serdanyola.
Vidit Coloma, regens. Vidit marchio de Tamarit. Vidit Liñan et Munos, regens.»
En aquest mateix dia, en atenció de una súplica
donada per los arrendadors del estanch de tabaco, que és assí cusida y signada // 180v // de lletras AA per lo síndich del General y present
casa, sas senyorias han enviat a la excel·lentíssima ciutat un recado en escrits, que és assí cusit y
signat de lletras BB.
Disapte, a XV de agost MDCCV. En aquest dia,
no obstant ésser festa de precepte, se ha juntat
lo il·lustríssim y fidelíssim consistori per negocis
y afers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, entre las onse y dotse horas de la matinada, havent-se pres hora per medi
de un verguer, los senyors don Ramon de Codina y de Ferreras y Geroni de Roquer y de Codina, ciutadà honrat de Barcelona y Vich, han
aportat, de part de sas senyorias, una embaxada
al excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de la present ciutat, consistint en que, trobant-se sas senyorias ab la notícia que han merescut del excel·lentíssim virrey, que és que la
armada enemiga que·s compon de cent sinquanta velas era vehina a estos mars, y axí se devia recelar sa invasió en las costas marítimas del
present Principat y sobre esta capital, que venint
lo cas, lo que Déu no permete, experimentaria
sa acostumada correspondència en tot lo que
fos de son consuelo y agrado. Al que és estat
respost per lo senyor conseller en cap, en veu de
sos companys, que la ciutat feya particular estimació de esta demostració y que sempre ella ne
faria lo degut aprecio.
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Diumenge, a XVI de agost, MDCCV. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepte, se és
ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori per
affers y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
incertàs en lo present dietari un recado en escrits reportat per lo síndich de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, en resposta del que lo
il·lustríssim consistori envià lo die de ahir al excel·lentíssim consistori dels senyors concellers.
Lo qual és assía // 181r // cusit y signat de lletras
CC.
Dilluns, a XVII de agost, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari una súplica donada per lo magnífichs
Gerònim Mascaró y de Llussàs. La qual és assí
cusida y signada de número CXXV.
En aquest mateix dia és estat servit nostre senyor aportar-se’n a mayor vida la ànima del
il·lustríssim y fidelíssim senyor Agustí Pinyana y
de Monfort, deputat real, a las vuyt horas de la
nit, qui és mort en Granollers.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
a las honse horas y mitja del matí, en la sala del
consistori, devant los il·lustríssims y fidelíssims
senyors deputats ecclessiàstich, oÿdor ecclessiàstich y oÿdor real, Jaume Torull, tapiner,
com a procurador de Jacinto Alabau, sabater,
obtenint lo offici de altre de las guardas de la
bolla, en dit nom per son principal, com consta
de sa procura que és assí cusida y signada de número CXXVI, renuncia en mà y poder de sas senyorias lo dit offici a favor y en cap de dt Jaume
Torull, suplicant a sas senyorias sien servits acceptar-li dita renunciació. E sas senyorias acceptan dita renunciació si et in quantum per capítols y actes de Cort los és lícit y permès, ab que
conste que lo dit offici sie dels verdaderament
vendibles. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de sas
senyorias.
Així mateix, constituhit personalment a las onse
horas y tres quarts, lo dit Torull, com a procurador del dit Alabau, en casa lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar per estar desganat,
a fi y effecte de renunciar lo dit offici de guarda
de la bolla, lo sobredit Jaume Torull, en presència de dit senyor deputat, ha renunciat lo dit offici en mà y poder de sa senyoria, per ser dit offici dels antichs, vendibles y en // 181v // cap y
a. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1928-1931.

favor de dit Torull. Y sa senyoria ha acceptat
dita renunciació si et in quantum etcètera, y
com per capítols y actes de Cort li és lícit y
permès, ab tal que conste que sie offici dels verdaderament vendible. Essent presents per testimonis lo noble don Joan Navell y Pere Ferrer,
de família de dit senyor.
E immediatament, feta la sobradita diligència,
que heran las dotse horas del migdia del mateix
dia, jo, Gerònim de Roquer y Codina, secretari
y scrivà major del General, me só conferit en la
casa de la pròpria habitació de dit Jacinto Alabau, qui la té situada entre la plassa Nova y las
escalas de la Seu. Y en lo aposiento de dita casa
he trobat en lo llit a dit Jaume Alabau, al qual
per la gràcia de Déu he vist gose de vitals sperits. Y he parlat ab ell y lo he ohit parlar. Essent
presents per testimonis Ramon Soler y Joan Vagut, llibrater.
En aquest mateix dia se són juntadas las personas elegidas en la deliberació de aÿr per una
junta. Y havent-se-li proposat lo contengut en
un paper que·s troba en dita deliberació, són
estats de sentir hera negoci de mayor ponderació.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
al magnífich síndich de la Generalitat anàs a
aportar un recado al molt il·lustre capítol, suplicant-li que per la celebració del aniversari solemne que se ha de celebrar demà, que comptarem a XVIII de agost corrent, en la present casa,
fos servit disposar que tres senyors capitulars,
com és costum vinguesen a celebrar-ho. Lo que
se ha respost que ab molt gust acudirian per dita
celebració de dit aniversari. Y axí mateix han
manat tancar las portas de la present casa los
dias 17, 18, 19 y 20 fins al migdia, dexant sols
las portalletas obertas //182r // per senyal de dol
del senyor deputat real.
Dimars, a XVIII de agost, MDCCV. En aquest dia
és tornat Jacinto Morató, subrrogat en verguer
del il·lustríssim y fidelíssim consistori de la vila
de Granollers, a hont hera anat, asistint ab la
massa al il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
real que gose de glòria.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot en scrits
fet per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General acerca si los tres consistorials fan consistori, lo qual és assí cusit y signat
de número CXXVII y del tenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph, cum divo Georgio.

Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya als assessors y
advocat fiscal infrascrits, acerca si atès que los
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat militar
està malalt y lo oÿdor militar ausent de la present
ciutat, poden o no los senyors deputat ecclessiàstich y oÿdors ecclessiàstich y real tenir la representació de consistori en los actes de asistir ab
verguers en la missa que es cantarà de rèquiem en
lo dia present en la capella petita de la present
casa, de la extracció de habilitadors, actes de la
habilitació, oÿr missa del Esperit Sant y per la extracció de deputat real per lo residuo del present
y corrent trienni a ocasió de la mort del il·lustríssim y fidelíssim senyor Agustí Pinyana, deputat
real. Vist un vot fet per tres magnífichs y nobles
doctors de la Real Audiència, consulents aplicats, junt ab los assessors y advocat fiscal, insertat
en la deliberació del primer de juliol, MDCLXXV,
que·s llitg en foli CCIIII del llibre de Deliberacions del trienni MDCLXIIII. Vist altre vot fet per
dos magnífichs y nobles doctors de dita Real Audiència y assessors y // 182v // advocat fiscal, insertat en la deliberació de XXIIII de desembre,
MDCLXXXIX, que·s llitg en foli LXXX del llibre de
Deliberacions, trienni MDCLXXXI. Vist altre vot
fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal als
III de juny de MDCLXXXXIIII, que·s llitg en lo llibre
de Deliberacions, trienni MDCLXXXXII, foli
CCCXV. Vist altre vot fet per dits assessors y advocat fiscal als VIII de febrer, MDCLXXXXV, que·s
troba en dit llibre de Deliberacions, en foli
CCCXXXIIII. Vist altre vot fet per dits acessors
y advocat fiscal a XI de mars MDCLXXXXV, que·s
troba en dit llibre de Deliberacions, en foli CCCCLII. Vist altre vot fet per differents doctors de
la Real Audiència per los acessors y advocat fiscal
als XIII de mars, MDCLXXXXV, que·s troba insertat
en dit llibre de Deliberacions, en foli CCCCLV.
Vist altre vot fet per los assessors y advocat fiscal,
que·s troba insertat en una deliberació feta als II
de juny, MDCLXXXXVII. Y vist tot lo demés que se
havia de véurer en la subjecta matèria.
Attès que dels vots referits fins als VIII de febrer,
capítol XVII del redrés de MDCXXXXIX, estiga
disposat que los consistorials, per fer consistori,
haguen de ésser quatre y haver-n·i un de cada
bras. Emperò, no pot compéndrer lo cas de extrema necessitat, que careix de lley, restant sempre exceptuat, y que segons dret comú tres o
dos forman col·legi, essent absents los demés
que·l componen.
Attès que dels vots dalt referits de XI i XIII de
mars, //183r // MDCLXXXXV, consta que dels vots
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
181v i 182r del trienni 1704-1707.
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dels senyors deputats y oÿdor ecclessiàstichs
acerca la nominació de certs consulents, no obstant lo dicentiment del tunch senyor oÿdor militar, ne resultava deliberació consistorial, y que
lo que en avant deliberarian dos dels tunch tres
consistorials, encara que tots de un mateix bras,
tindria forsa de verdadera deliberació consistorial.
Attès, així mateix, que del vot de XXVIII de mars
de MDCLXXXXVII, los tunch acessors y advocat
fiscal foren de centir que los tunch quatra consistorials, dos del estament ecclessiàstich, y dos
del estament real, sens ningun cosistorial del estament militar, podia y devian proseguir a la
execució de una funció per mort del tunch senyor deputat militar, del mateix modo que si lo
tunch senyor oÿdor militar agués acistit estant
bé.
Y finalment, attès que del vot incertat en lo llibre de Deliberacions del trienni MDCLXXXXV, en
jornada de II de juny, MDCLXXXXVII, consta que
los tunch assessors y advocat fiscal foren de sentir que los tunch senyors deputats ecclessiàstich
y real feyan consistori per estar los altres quatra
consistorials absents.
Per ço y altrament, los assessors y advocat fiscal
infrascrits, són de sentir que los senyors deputat
ecclessiàstich y oÿdors ecclessiàstich y real poden fer consitori en tots los actes dalt ponderats
y no altrament. Y així ho sentan, salvo semper,
etcètera. Barcelona, y agost XVIII de MDCCV.
Despalau, assessor. Roma, assessor subrogatus. De
Codina et de Ferreras, fiscalis generalis Catalonie advocatus.»
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
un real decret en deguda forma de Real Cancellaria despatxat, que és assí cusit y signat
// 183v // de número CXXVIII y del thenor següent:
«Don Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, en Barcelona residint.
Loa rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde, firmat de sa real
mà y despatxat en forma de Cancellaria del
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
183v i 184r del trienni 1704-1707.
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Consell Supremo de Aragó, que és del thenor
següent: «El rey. Espectaba don Francisco de Velasco, mi lugartheniente y capitán general, en
vuestra carta de 6 de agosto próximo passado, por
mi infrascripto secretario se ha recibido la representación que hos hizo essa Real Audiencia dissiendo en ella que con noticia de que en el tribunal que llaman insaculadores en esta
insaculación última se havía intentado la novedad de votar por escrutinio a los sujetos que fui
servido nombrar para los lugares vacantes en la
casa de la Deputación, se hizo advertir a los deputados por el canciller que dixesen en que fundavan el no haver querido votar en vos, como se havía acostumbrado asta aquí. Y haviendo
respondido que lo executavan en fuersa de lo dispuesto en el capítulo 8 del redresso de la Generalidad hecho por los años de 1599, confirmado por el
capítulo 25 de estas últimas cortes, considerando
essa Real Audiencia ser este nuevo rumbo que
han tomado los insiculadores muy perjudicial a
mi regalía, quedándoles con esta forma de votar
más arbitrio para dar la exclusión a los sujetos
que vuelven nombrados por mis reales despachos.
Y considerando, assímismo, lo demás que la Audiencia representa, de que aun que el capítulo citado pudo tener arbitrio en el tiempo que corriere
por los diputados las insaculaciones, por gracia
que por diferentes capítulos de Corte se les havía
hecho de ellas, y que en el estado presente, respecto
de la magestad del rey, don Phelipe Quarto, mi
bisabuelo, con su real reserva de 19 de henero de
1654, las quisso todas para sí y sus reales successores, el consistorio de los deputados y los tribunales
// 184r // de insiculadores y habilitadores no tienen más en orden a la insiculación y abilitación
de los sugetos que aquello que con diferentes reales
decretos les está concedido, no quedando a los capítulos de Corte que ablan de esto, fuerza y vigor,
sino aquello que no se opone a dicha reserva y reales decretos, y que en consecuencia de esto assí para
essa ciudad como para la Deputación, con reales
despachos de 25 de noviembre de 1655 y 12 de noviembre 1666, se mandó que los dichos insiculadores o habilitadores en las havilitaciones para el
concurso y suerte de los officios de ella y oÿdores y
otros hayan de expressar las causas por las cuales
inhabilitan a los que buelven insuculados. Y en
caso de hazerlas secretas y que no convenga expressarlas, tengan obligación de desirlas a voz mi lugarteniente y capitán general o a los que os sucedieren en essos cargos. Y que vistas con essa mi
Real Audiencia, assí estas como las que en voz votaren, offreciéndose reparo, lo comunicaréis con
ella. Y pareciendo a la mayor parte que es de justicia se siga su parecer y lo que no le fuere se comunique tambien con la Audiencia, resolviendo lo
que pareciere más conveniente. He resuelto, en
vista de lo que me representáys y lo demás que expressa essa Real Audiencia, ordenar y mandaros,

como lo hago, déis las órdenes y providencias que
convengan para que se observe y cumpla inviolablemente lo que queda referido y se expressa en los
reales despachos citados, no obstante lo que asta
aora se hubiera echo, en contrario, porque mi voluntad es que se execute lo que aora mando en este
y será de muy de mi real agrado, todo lo que en
contrario se hiziere por la Deputación y havilitadores, como se lo manifestaréis en mi real nombre,
para que se contengan en lo venidero y haréis que
se registre esta mi real orden en el libro de las
Acordadas de essa mi Real Audiencia, para que
se tenga presente. Y porque se ha experimentado
la novedad de que respeto de algunos sujetos de los
nombrados en mi insiculación a quien vos comparecer de la Real Audiencia y despacho de Cancilleria // 184v // mandays havilitarlos por no parecer justas las razones en que para lo contrario se
fundan los deputados y havilitadores resolvieron
estos obedecer con la carta presente de que en la
havilitación se dixiesse y se pussiesse por nota en el
Dietario, que el consistorio y junta de habilitadores consintían dicha habilitación, constriñidos de
la necessidad y de obtemperar a los mandatos de
mi lugarteniente y capitán general, y con ánimo
de no perjudicar a los derechos de la casa de la
Deputación, pretendiendo que con esto, en caso
que dichos sugetos sorteassen, podria el procurador
fiscal de la Deputación, antes que se les diesse pocessión, ponerles de nuevo sus pretendidas excepciones. Y que se entrasse en aquella casa en entero
y judicial conocimiento de ellas respecto de esto y
de differentes reales despachos que están expedidos, en que se dan providencias contra este género
de dependencias. Porque se disculpan después los
deputados con motivo de ignorar los reales decretos que estan dados a este fin. He resuelto también
ordenaros, como lo hago, mandéis que antes que se
passe a la insaculación y habilitación se lean los
insiculadores y habilitadores por el escrivano mayor de aquella casa los reales decretos disisivos, que
ayudados en orden a esta materia para que no
puedan allegar despues ignorancia de ellos y pueda yo resolver lo que tuviere por más conveniente,
que assí es mi voluntad. Dada en Madrid, a VI de
noviembre, MDCCIIII. Yo, el rey. Vidit, marchio
de Serdanyola. Vidit marchio de Villatorques.
Vidit marchio de Tamarit. Vidit don Thomas de
Pomar. Marchio del Palacio, secretarius.» En intel·ligència del qual, vos diem y manam executeu exactament son contengut en la conformitat que sa magestat se serveix manar-vos y reste
cumplida sa real voluntat. Dada en Barcelona,
als XXIII de novembre, MDCCIIII. Don Francisco
de Velasco. Locus sigi+lli.
Vidit de Senjust et Pages, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy. In curia locumtenencia
XXI.
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Su excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos
deputados y oydores de qüentas del General de
Catalunya executen // 185r // lo contenido en la
real orden de su magestad como arriba se expresa.»
En aquest mateix dia se han comensat a celebrar
las missas en la present casa en la capella petita
de sant Jordi per la ànima del il·lustríssim y fidelíssim senyor Agustí de Pinyana y de Monfort,
deputat real.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí y
en la capella petita de la present casa, se ha celebrat un aniversari solemne per tres capitulars de
la Seu de Barcelona, ab acistència del mestre de
cerimònias y la música de dita Seu. En quant a
la sera y túmol se ha observat lo mateix que és
de véurer en lo present dietari als XIIII de octubre, MDCCIIII, per mort del tunch senyor diputat militar. En dita funció han assistit los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat
ecclessiàstich y oÿdors ecclessiàstich y real, absent de consistori en est acte, per estar malalt, lo
senyor deputat militar, acompanyats del noble y
magnífichs assessors, advocat fiscal, officials de
la present casa y demés casas del General y Bolla. Los quals són estats convidats per los verguers de la present casam, los quals veguers han
anat ab gramallas de panyo negra, las gorras
acostumadas y las massas cubertas de vayeta negra. Se adverteix que en esta funció no ha assistit lo magnífich defenedor, y que no·y ha agut
reffertori, y que la causa per la qual se ha celebrat dit aniversari lo dia present y no al tercer
dia és perquè, com la armada enemiga se recela
venir prest a estos mars y que axís, si·s dilatava,
com se acostumava, se’n podria seguir lo impediment de no poder tràurer diputat real, per
esta rahó han volgut sas senyorias que se digués
avuy, y axí mateix per quant dit senyor deputat
real havia mort en Granollers, son cos resta deposat en dita vila y en esta ciutat ningú de sos
deutes haja tingut dol, per ço no se han feta
ninguna demostració de dol com se estila en
semblants casos.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, hi ha hagut junta de brassos en la present
casa de la Deputació per fer // 185v // extracció
de nou habilitadors per habilitar las personas
ensaculadas en la bolsa de deputat real per la extracció de pròxim fahedora de dita bolsa, en
lloch del il·lustríssim senyor Agustí Pinyana y de
Monfort, per sa mort. En la qual junta y convocació de brassos entrevingueren los infrascrits y
següents: per lo estament eclessiàstich, lo prior
y canonge de la Santa Iglésia de Vich, Miquel
Joan Bosch; lo prior y canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, Joseph Romaguera; fra don
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Joseph Vilallonga y de sa Portella, del orde de
Sant Joan; per lo estament militar, don Jaume
de Cordellàs, don Anton Potau y Ducet, don
Gaspar Berart; per lo estament real, doctor micer Francisco Febrer, mestre Francisco Fornells,
mestre Joseph Fornés.
Y havent fet los dits senyors testimonis militars y
reals la solita y acostumada protesta en lo modo
de acentar-se, sens estar interpolats ab los ecclessiàstichs, com és pretès, se ha passat a fer extracció de habilitadors. Y són estats extrets los
següents: per lo estament ecclessiàstich, fra don
Joseph Despalau, paborde de Panadès, lo doctor Gerònim de Valls, ardiaca y canonge de
Lleyda, lo doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell;a // 186r // per lo estament militar, mestre
Joseph Dusay y de Bru, mestre Lluís de València, don Francisco de Calderó y Desplans. Y antes de fer la extracció dels habilitadors per lo estament real, sentint anomenar lo magnífich
Francisco Borràs y Vinyals, y posada la excepció
per lo procurador fiscal del General, comparagué Francisco Busquets, notari causídich, procurador del dit Francisco Borràs, y digué de
nul·litat del acte de la extracció, protestant omni
meliori modo avent demanat llicència al il·lustríssim y fidelíssim consistori antes, com és de
véurer en dita protesta y procura. Que tot és assí
cusit y signat de número CXXIX. Per lo estament real: mossèn Phelip Quintana y Fàbregas,
mestre Joan Fàbregas, mestre Joan Fornés.
Dimecres, a XIX de agost, MDCCV. En aquest
dia, en la capella petita de la present casa, tota la
matinada se han celebrat missas de rèquiem per
la ànima del deputat real, com se acostuma.
En aquest mateix dia, a sinch horas de la tarda, se
són ajuntats en la present casa de la Deputació
los senyors habilitadors per a fer la habilitació de
las personas que poden concórrer en la extracció
de pròxim fahedora de deputat real per mort del
il·lustríssim fidelíssim senyor Agustí Pinyana y de
Monfort, ciutadà honrrat de Barcelona, deputat
real. Y al voler-se acentar en las cadiras, per los
del estament militar y real fou feta la sòlita y acostumada protesta per no séurer interpoladament,
com se pretén, ab los ecclessiàstichs. Han prestat
lo sòlit y acostumat jurament a Nostre Senyor
Déu y a sos quatre sants Evangelis, posant-se los
ecclessiàstichs las mans en los pits en mà y
//186v // poder dels il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats, y han oÿt sentència de excomunicació, conforme disposa lo capítol LXXXV del
redrés de MDCXXXXIX. La qual sentència de excomunicació és del tenor següent:
a. a continuació una protesta i una procura transcrites a
l’Apèndix 2, pàg. 1931.
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«Nos, Josephus Romaguera, doctor canonicus ecclessie Barchinonem, in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et officialis pro il·lustrissimo et reverendissimo domino episcopo, monemus
vos, illustrissimos dominos don Hieronimum de
Valls, archidiaconum et canonicum sancte Ecclessie Illerdem, doctorem Paulum Llinas, canonicum sancta Ecclessia Urgellem, fra don Josephum Despalau, prepositum penitem ordinis divi
Benedicti in imperialis monasterio Sancti Cucufati Vallensis, pro estamento ecclessiastico, nobiles
Ludovicum de Valencia, Josephum Dusay et Bru
et Francisco Caldero et Resplans, pro estamento
militari, Phelipum de Quintana et Fabregas, civem honoratum Barcinone, Joanne Fabrega et
Josephum Fornes, medecine doctores, pro estamento regali, habilitatores iuxta formam capitulo
LXXXV informacionis curiarum anni MDLXXXXIX extractos, quatenus bene et legaliter vos habeatis in exercicio vestre habilitacionis facienda, de
his que concurrere possint in deputato eiusdem
Generalis Catalonie pro estamento regali in extraccione de proxime facienda iuxta Deum et
conciencias vestras, et pro his auditis excomunicacionis sentenciam, quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina
canonica municione premissa fecimus et promulgamus in his scriptis.»
Y encontinent, de orde de sas senyorias, per mi,
secretari y scrivà major del General, és estat llegit un real decret, que és signat de número
CXXVIII, que és en dietari lo die de aÿr. Y per
// 187r // sas senyorias, ab dita Novena dels senyors habilitadors, a la habilitació dels subgectes que·s troban inseculats en la bolsa de deputat real, per quant per lo magnífich procurador
fiscal del General de Catalunya fonch posada
excepció als doctors en drets Francisco Anton
Capons, Francisco Ignasi Huguet y Francisco
Fornaguera, per ser visitador, assessor y procurador fiscal respective de la visita dels officials
reals que no purgan taula, ha aparegut que est
fet se consultàs ab los magnifichs assessors del
General de Catalunya, devent fer relació en escrits. Y que quant sie feta, sien sas senyorias servits manar ajuntar als nou senyors habilitadors,
en la qual ocasió podran també servir-se sas senyorias proposar-los la relació que per propri de
anada y tornada han enviat a sercar a Gerona
per rahó de la desgana que·s diu pateix mossèn
Narcís Frigola y Folcrà.
En aquest mateix, dia a las set horas de la nit,
havent obtinguda hora per medi del andador,
los senyors Joan Bonaventura de Gualbes y Copons, donsell, y don Joseph Vilana y Paguera,
de part del il·lustríssim y fidelíssim bras militar,
han enviat a sas senyorias una embaxada consistint en que lo bras militar, durant lo frangent de

estar la armada enemiga de Inglaterra y Olanda
en las costas de aquest Principat y devant de esta
capital, se juntarà tots los dias matí y tarda para
lo que·s puga oferir del mayor real servey y del
agrado de sas senyorias, del que lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori ne ha fet particular estimació.
Dijous, a XX de agost, MDCCV. En aquest dia, a
las deu horas de la matinada, havent-se pres
hora per medi de un verguer, los senyors Magí
Barrera y don Anton Cortés y Andrada, de part
del excel·lentíssim consistori dels excel·lentíssims concellers de la present ciutat, han
// 187v // reportat una embaxada a sas senyorias
en resposta de la acció de gràcias de la que los
fonch enviada al XV del corrent, restant sas senyorias ab la deguda gratitut de esta finesa.
En aquest mateix dia, a las onse horas de la matinada, havent-se pres hora per medi de un verguer, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà
honrrat de Barcelona, de part de sas senyorias,
han aportat una embaxada al il·lustríssim y fidelíssim bras militar en acció de gràcias de la que
aïr per dit bras militar fonch enviada a sas senyorias. Del que dit bras militar ha fet particular estimació.
En aquest mateix dia, en la capella petita de la
present casa, se han celebrat tantas missas de rèquiem se han pogut dir per la ànima del senyor
deputat real en la forma acostumada. Essent lo
tercer dia.
Divendres, a XX de agost, MDCCV. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, se són ajuntats
los nou senyors abilitadors en la present casa de
la Deputació per a continuar la habilitació de las
personas insaculadas en la bolsa de Deputat real
per la extracció de pròxim fahedora per mort
del il·lustríssim y fidelíssim senyor Agustí Pinyana y de Monfort. Y després de haver ohit en veu
lo sentir dels magnífichs assessors acerca la inhabilitació dels doctors en drets Francisco Anton
de Copons, Francisco Ignasi Huguet y Francesc
Fornaguera per ser visitador, assessor y procurador fiscal respective de la Visita dels officials reals del present Principat que no purgan taula, és
a saber, que aquella proceheix per ésser officials
reals. Per ço, //188r // en virtut de dit sentir, han
passat ha inhabilitar-los. Y encontinent sas senyorias han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs
en lo present dietari un vot en escrits fet per dits
acessors acerca la subgecta matèria, lo qual és
assí cusit y signat de número CXXX y del tenor
següent.
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«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Ena lo fet consultat de paraula per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Catalunya y
il·lustríssima Novena de habilitadors als acessors
y advocat fiscal infrascrits, en y sobre si los doctors en drets Francesch Antoni Copons, Francisco Ignasi Huguet y Francisco Fornaguera, visitador, assessor y procurador fiscal respective
de la visita dels officials reals del present Principat, són hàbils eo si se deuhen donar per inhàbils per concórrer en la extracció pròxima fahedora per lo offici de deputat real que està vacant
per mort del il·lustre Agustí Pinyana, ciutadà
honrrat de Barcelona.
Vista la dita deliberació. Vist lo capítol LXXXI
de las Corts últimament celebradas en lo any
MDCCII, que és la constitució IIII, col·locada
baix lo títol «De officis de visitadors de officials
reals que no purgan taula». Vistos los capítols X
del redrés, Corts MDXX y XXXVI del redrés,
Corts MDLXXXXIX. Vistos differents llibres de
Habilitacions recòndits en lo arxiu de la present
casa de la Deputació. Y vist lo demés que se havia de véurer.
Attès y considerat que en dita constitució IIII,
títol «De offici de visitadors de officials reals
que no purgan taula», se troba ordenat lo modo
y forma que·s deu servar per la visita dels officials reals que no purgan taula, disposant-se en
ella que sa magestat, Déu lo guarde, o son
llochtinent general, haje de nomenar lo primer
trienni quatre personas per visitadors y lo segon
trienni tres, y així respective en los triennis següents, los quals a I de agost de quiscun any hajen de cerciorar als deputats y oÿdors del General la nominació feta de dits visitadors. Que los
deputats y oÿdors lo die II de agost, en que se fa
la extracció de visitadors dels officials del General, hajen de fer extracció de tres personas, ço
és, lo primer trienni, que és en lo que // 188v //
sa magestat nomenarà ditas quatre personas, y
lo segon trienni que sa magestat se dignarà anomenar-ne tres, se’n hagen de extràurer quatre
de las bolsas dels braços ecclessiàstich, militar y
real. Que dits set visitadors degan elegir tres assessors, lo un dels quals sie advocat fiscal y un
procurador fiscal, com ab mayor individuació és
de véurer en dit capítol al qual se ha relació.
Attès y considerat que, segons sentir comú de
nostres pràctichs y altres doctors estrangers, los
visitadors de officials reals són en dos espécies:
la una, de aquells que són anomenats o elegits
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
187v i 188r del trienni 1704-1707.
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per sa magestat o son llochtinent general, y la
altra, dels que són elegits anomenats o extrets
per alguna universitat o comú en virtut de privilegi, estatut o altre disposició real. Y que uns y
altres tenen la jurisdicció ordinària y se anomenan y tenen y reputen per officials reals. Y en
eixa conformitat ho regonegue la Real Audiència sobre la disputa se tingué si dits visitadors
devian prestar lo jurament en mà de sa
excel·lència o del il·lustríssim y fidelíssim consistori, aparexent a dita Real Audiència, que devia
prestar-lo en mà de sa excel·lència per ésser dits
visitadors officials reals.
Attès y considerat que los assessors y procurador fiscal de qualsevol magistrat o tribunal real
se anomena y tenen per officials reals y gosan
dels matexos privilegis, gràcias y perrogativas de
que se troba condecorat lo tal magistrat o tribunal. Y axí bé ésser innegable que los dits assessors y procurador fiscal de dita visita, són officials reals si y conforme ho són los visitadors.
Attès y considerat que, segons expressa disposició del capítol del redrés, Corts MDCC, y en altres se troba expressament disposat ésser inhàbils los officials reals per a concórrer en los
officis de deputats y oÿdors del General, ibi: «E
més avant, la dita Cort General, volent corregir
eo declarar aquell capítol de la extracció qui diu
que official real no poguessen concórrer, ordena expressament que official real no pugue ésser
deputat ni oÿdor e si aprés de ésser deputat o
official // 189r // serà creat official real e acceptarà lo offici real, que ipso facto vaque lo seu offici de deputat y oÿdor», etcètera. Lo que proceheix tant si són officials reals de jurisdicció
com sens ella. Com així fou estatuhit y disposat
en lo capítol XXXVI, Corts MDCXXXXIX, ibi:
«Per ço, ordena y estatuheix la present Cort que
los dits officials reals, tant ab jurisdicció com
sens jurisdicció, ni del sant offici, no pugan obtenir ningun offici en lo General o Deputació ni
concórrer en deputat ni oÿdor», etcètera.
Attès y considerat que en conformitat y observansa de ditas disposicions municipals en los casos que han esdevingut de haver-se de fer habilitacions dels subjectes insiculats en las bolsas de
deputats y oÿdors de comptes de dit General,
havent-se trobat en ellas alguna o algunas personas que actualment exercissen lo offici o càrrech
de jutjes de taula, que són los visitadors dels officials reals que purgan taula, són estats declarats y
donats per inhàbils per los habilitadors de la casa
de la Deputació y confirmadas eo aprovadas las
inhabilitacions per la Real Audiència, conforme
apar de diferents exemplars, axí antichs com
moderns, continuats en los llibres de Habilitacions de la present casa. Sens que al sobredit pu616

gan obstar lo que se té precentit que se allarga
per dits doctors Huguet y Fornaguera, és a saber, que havent sortejat don Joseph de Tarrer y
Granollachs en lo offici de visitador de dita Visita y en lo de procurador fiscal de la Visita dels officials del General en una mateixa extracció, y
entrat a duptar en la present casa si dit don Joseph podia exercir dits dos officis simul per los
assessors, advocat fiscal y consulents applicats,
fou resolt poder-los obtenir sino és que dit don
Joseph hagués de servir lo offici de visitador com
instructor de processos per regonexer-se aleshores incompatibilitat en lo exercici de dits dos officis en un mateix temps, tenint las ocupacions
en unas mateixas horas. Y que havent sortejat lo
dit doctor Huguet en lo dit offici de procurador
fiscal de la Visita dels officis del General en lloch
de dit don Joseph, y després ésser estat anomenat y elegit per assessor de dita Visita dels officials reals, los ha exercit tots dos en un mateix
temps, sens que per part del //189v // procurador
fiscal se li opposàs dita excepció ni se li fes contradicció alguna.
Perquè se respon que, a més de que don Joseph
de Terrer no arribà a exercir dits dos officis, la
veritat del fet és que en un cas y altre dels dos
referits no se advertí ni reparà la dita qualitat o
sircunstància de que los officials de dita Visita
fossen officials reals, lo que, de haver-se advertit, sens dubte algun procurador fiscal del General los auria opposat dita excepció y lo herros
comès per no haver-se opposat aquella per la
refferida inadvertència no pot perjudicar al General ni al·legar-se per exemplar contra las disposicions municipals desobre expressadas.
Per ço y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que los sobrenomenats són inhàbils per a
concórrer en dita extracció de pròximo fahedora per lo offici de deputat real que està vaccant
per mort de dit il·lustríssim Agustí Pinyana. Y
així ho sentan, salvo semper, etcètera. Barcelona
y agost als XXI de MDCCV. Roma, acessor, subrogatus. Bruguera, acessor subrogatus.»
Així mateix, havent-se ordenat per sas senyorias
y a mi, dit secretari y scrivà major del General,
de que llegís, com ho he fet, una relació mitgensant jurament feta per diferents metges de la
ciutat de Gerona, de la qual apar que mossèn
Narcís Frigola y Folcrà se troba desganat, de
forma que de molts mesos no pot venir a la present ciutat, y en atenció de que contravé, per altre relació de metges, que dit Frigola, sens eminents perills de sa vida, no podia exercir lo
càrrech de visitador de la Visita del General y
jutge de las causas de recorsos, han passat a inhabilitar-lo. Y sas senyorias han ordenat a mi,
dit secretari cusís y insertàs en lo present dietari

dita relació. La qual és assí cusida y signada de
número CXXXI. Y finalment, avent yo, dit secretari, de orde de sas senyorias, llegit un real
despaig en deguda forma de Real Cancellaria
del present Principat despedit, lo qual lo dia
present per lo senyora //190r // don Joan Baptista de Aloy, secretari de província y escrivà de
manament, és estat entregat a sas senyorias, en y
ab lo qual se ordena se inabilite al doctor Rafael
Pagès y Jacinto Says, han restat estos dos inhabilitats vigore decreti. Y encontinent sas senyorias me han ordenat cusís y incertàs en lo present dietari dit real despaig, que és assí cusit y
signat de número CXXXII.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias, lo síndich del
General ha fet relació acerca de que, havent-se
conferit ab lo noble regent la Real Cancellaria
per haver-lo enviat a sercar, li haurà dit que participàs a sas senyorias que fosen servits ordenar
al doctor micer Joseph Aguirre, guarda y alcayt
del palau real, desembarasàs alguns aposentos
del quarto que sert abitant en nom seu obté en
la obra nova de las càrcers reals de la present
ciutat, per a que los presos pugan estar més acomodats. Tot lo que, havent-se participat a dit
doctor Aguirre, ha respost que sobre dit assumpte tenia que informar a sas senyorias.
Dissapte, a XXII de agost, MDCCV. En aquest dia,
a las nou horas del matí, havent-se pres hora per
medi del síndich del General, los il·lustríssims y
fidelíssims senyors deputat y oÿdor ecclessiàstich, de part del il·lustríssim y fidelíssim consistori, han aportat a sa excel·lència una embaxada
en escrits a la qual és estat servit responder lo
que és de véurer tant de dita embaxada com de
la resposta, que tot és assí cusit y signat de número CXXXIII.

armada enemiga de Inglaterra y Olanda, que
compon més de cent sinquanta velas y se ha parat davant de esta ciutat.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
per medi de don Geroni de Valls, ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de Lleyda, y de don
Lluís de Valencia, habilitadors de sas senyorias,
havent-se pres hora, per medi de un verguer,
han enviat a sa excel·lència lo memorials de las
personas inhabilitadas en la habilitació per sas
senyorias y Novena de habilitació per poder-se
passar a la extracció de Deputat real fahedora. Y
així mateix una representació en escrits de la
qual apar que los doctors Anton Copons, Francesch Ignasi Huguet y Francisco Fornaguera no
poden concórrer per ser officials reals, lo qual
memorial y representació són assí cusits y signats de número CXXXIIII y CXXXV. Los quals
senyor de la Novena, tornats en consistori, han
fet relació que sols los havia dit procuraria
quant antes despatxar.
Diumenge, a XXIII de agost, MDCCV. En aquest
dia, de orde de sas senyorias, lo magnífich síndich del General de Catalunya se és conferit ab
lo excel·lentíssim senyor marquès de Aytona,
grande de Espanya, a effecte de péndrer hora
per donar-li la benvinguda. Y ha respòsa
//191r // que estimava la finesa, emperó, que per
lo frangent de la armada escusàs en eixa funció.

En aquest mateix dia, entre las set y vuyt horas
del matí, se ha dexat véurer des de esta capital la

En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, se és juntada la Novena de abilitadors en
la present casa de la Deputació. Y després de ésser estat llegit lo decret de sa excel·lència en deguda forma de Real Cancelleria despatxat, lo
qual lo dia present, a las deu horas del matí és
estat entregat a sas senyorias, per don Joan Baptista de Aloy, secretari de província y scrivà de
manament, en orde a las personas inabilitadas
per concórrer a deputat real, com en aquell
apar, lo qual és assí cusit y signat de número
CXXXVI, encontinent, tant sas senyorias com
dita Novena, si bé tenian moltas justas causas y
rahons per a poder representar a sa excel·lència
los reparos que·ls ocurrian ab funament per a
que los senyors Ignasi Huguet, Francisco Fornaguera y Alós y Francisco Anton Copons, essent officials de la Visita dels officials reals que
no purgan taula, no deurian concórrer en deputat real per lo motiu de que, segons la inconcusa
observansa en la casa de la Deputació, semblants officials reals que exercexen jurisdicció en
tribunals eregits y compostos de rey y cort són
estats reputats per àbils, maxime que en los dits
visitadors que són extrets ý rehusarian acceptar

a. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 2, pàg.
1932.

a. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1933-1935.

En aquest mateix dia, a las onse horas del matí,
havent-se pres hora per medi de un verguer, los
senyors don Joseph de Amigant y Gerònim de
Roquer, ciutadà honrrat de Barcelona y Vich,
han aportat, de part de sas senyorias, una embaxada al excel·lentíssim consistori dels senyors
concellers de la present ciutat // 190v // consistint en que lo il·lustríssim y fidelíssim consistori
lo dia present ha deliberat restar-se en la present
ciutat en cas que la armada enemiga la asitiàs, y
que ab en lo que fos de son consuelo lo trobarian molt prompte. Del que dits senyors consellers han fet molt particular estimació.
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lo càrrech no concorrent just impediment queden perpètuament privats de concórrer en los
officis de la casa de la Deputació, seguint-se de
aquí quedar àbils per a concórrer en tots los officis puix no·s pot incórrer en dita pena en los
casos de acceptar y no acceptar lo càrrech de visitador. Ab tot, attenent que la armada enemiga
de Inglaterra y Olanda se troba devant de la
present ciutat, recelant-se y tement-se en breu
un considerable siti // 191v // y bombardeig, per
haver comensat aquest matí a embarcar considerable número de milicias y de la Diputació de
tràurer-se deputat, se’n podria seguir considerable dany al real servey y benefici de la Generalitat, majorment no anant-hi sino tres consistorials. Y estant ab la deguda seguretat no ésser de
la intenció de sa magestat, que Déu guarde, resten violadas las generals constitucions, ans bé,
que estas sien observadas, han acordat y resolt
que dit real despaig sie obehit y en ell concorren
los sobredits en la dita sort, sens que en lo cas
de ésser extret algun de ells puga lo procurador
fiscal del General de Catalunya posar-los en
execució alguna. Emperò, que quant antes sas
senyorias, en nom propri y com a tenint especial
commisió de dita Novena de abilitadors, sien
servits fer representació al rey, nostre senyor,
tots los sobredits reparos per lo esdevenidor ab
lo mayor esfors y eficàcia possibles.
Y donada la absolució a dits senyors de la Novena de abilitadors per lo molt reverent vicari general y officials del il·lustríssim y reverendíssim
senyor bisbe de Barcelona, és estat clos lo acte
de la habilitació, al que serian poch antes de las
sis horas de la tarda.
Poch aprés de clos lo dit acte de habilitació, volent sas senyorias donar total execuxió y cumpliment en fer extracció de deputat real, consistorialment, ab verguers ab massas altas, són
passats al terraplè dels tarongés que és en front
de la sala de consistori, ab on estaban paradas
las taulas, a effecte de fer dita extracció, aportant un dels verguers lo llibre de la Ànima. Y
després de estar acentats sas senyorias, assessors,
advocat fiscal y en sas respective cadiras, se
acentaren los testimonis de dita extracció, després de haver fet la solita y acostumada protesta.
Que foren los infrascrits y següents: per lo estament ecclessiàstich, lo doctor Miquel Joan
Bosch, canonge de Vich; fra Diego de Olsina y
de Vilanova, sagristà de Sant Pau; fra Joseph
Gallart y de Pastor, infermer de Sant Salvador
de Breda; per lo estament militar, don Joseph
de Amigant, // 192r // don Anton de Potau y
Ducet, don Joseph de Codina y Costa; per lo
estament real, mossèn Anton Serra y Portell,
lo doctor micer Pere Joan Finestras y Solanes, lo doctor micer Rafel Bruguera.
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Y se ha passat a fer la extracció de Deputat Real
per lo residuo del present y corrent trienni, per
occasió de la mort del il·lustríssim y fidelíssim
senyor Agustí Pinyana y de Monfort, ciutadà
honrrat de Barcelona. Y és estat extret per un
minyó de poca edat, en la forma acostumada,
mossèn Pere Vidal.
En aquest mateix dia ha comensat a desembarcar gent a terra serca del riu Besós la armada
enemiga.
Dilluns, a XXIIII de agost, MDCCV. En aquest
die, de orde de sas senyorias y lo síndich del General, se és conferit ab sa excel·lència, offerint-se
de nou per lo que sie del mayor real servey y
agrado de sa excel·lència. Y se adverteix que durant lo present frangent de la armada enemiga
farà esta diligència tots los dias.
En aquest mateix dia la dita armada ha continuat en desembarcar gent serca lo riu de Basós.
Dimars, a XXV de agost, MDCCV. En aquest dia
ha tornat a residir en consistori lo magnífich y
fidelíssim oÿdor militar, que arribà lo dia de ahir
a la nit ab son verguer, de Moyà y Collsuspina, a
hont hera anat. Y se adverteix // 192v // que des
del dia present en avant li espectaran dotse sous
quiscun dia, fins y a tant que lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar, qui està desganat, se restituhirà en consistori. Y no se’n farà
altra nota fins que dit senyor diputat militar torne.
En aquest mateix dia, per medi de verguers de
la present casa, són estats convidats per una Novena. La qual s’és juntada a las vuyt horas de la
matinada las personas infrascritas y següents, ço
és: per lo estament ecclessiàstich, los senyors,
doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell; doctor
Miquel Joan Bosch, canonge de Vich; don Joseph Despalau, paborde de Panadès; per lo estament militar, Erasme de Lana y Fontanet, donsell, don Joseph de Amigant, don Joseph de
Ribera y Spuny; per lo estament real, los senyors, Salvador Massanes de Ribera, ciutadà
honrrat de Barcelona, Olaguer Argemir, ciutadà honrrat de Barcelona, Ignasi Fontanet,
burgès honrat de Perpinyà.
A la qual Novena, axí juntada y congregada,
després de haver-se fet per los militars y reals la
acostumada protesta, per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori se ha donat per proposició lo
contengut en un paper que és assí cusit y signat
de número CXXXVII, lo qual paper, ab alta y
intel·ligible veu, per mi, secretari y scrivà major
del General de Catalunya és estat llegit.

E la dita Novena, nemine discrepante, eo bé sos
individuos,a // 193r // se han offert assistir al
consistori durant est accident y fer tot lo demés
que narra dit paper.

baxada lo beneplàcit de vostra excel·lència, lo
que espera y confia lo consistori de la gràcia, benignitat y rectitut de vostra excel·lència en la
ocasió present per tots los demés.»

En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un recado en escrits que per orde de sas senyorias lo magnífich
síndich del General lo die present ha aportat a sa
excel·lència. Lo qual és assí cusit y signat de lletras FF y del tenor següent:

Y sa excel·lència ha respost que ya havia dit al
oÿdor militar al matí que quant envià los ordes a
aquella gent que manà estasen als ordes del oÿdor militar y que axís ell o lo consistori disposasen lo que·ls aparagués més convenient.

«Excel·lentíssim senyor.
Vuyb, a las deu horas del matí, lo senyor oÿdor
militar ha participat al consistori que la gent de
somatent que levantà per orde de vostra
excel·lència, a fi y effecte de impedir lo pas als
commoguts de Vich en lo paratge del Congost,
y juntament exterminar aquells, se troban vuy
en la vila de Centelles y casas de Sant Antoni, y
que no·s mouran de allí fins y a tant tingan lo
permís y llicència de vostra excel·lència. Y axí
mateix que los dits commoguts se aurian ausentat tots de dit paratge del Congost, encaminant-se vers esta ciutat. Y que aixís dits sometents no heran de ningun profit ni necessaris en
aquells puestos, si sols de ocasionar gasto als comuns, impossibilitant-los per quant vinga la
ocasió de poder fer lo real servey al rey, nostre
senyor, que Déu guarde, que serà de summo
sentiment a la gran fidelitat y fervor que tenen
de emplear-se al mayor agrado y servey de sa
magestat. Tot lo que diu haver·o posat a la gran
comprehensió de vostra excel·lència esta matinada, y que vostra excel·lència li ha respost no
volia condecendir en revocar los dits ordes per a
tornar-se’n en sas casas, si sols dona vostra excel·lència la facultat al consistori per a que fassa
lo que vulla sobre la subgecta matèria. Per tot lo
que, lo consistori, ab lo degut rendiment y
atenció, suplica a vostra excel·lència sie de son
agrado lo escríurer al compte de Centellas per a
que fassa restituhir y tornar als veguers, batlles y
demés justícias ab sa gent en sas casas, o altrament del millor modo a vostra excel·lència ben
vist donarà a aquelles providèncias més convenients per al consuelo de tots, puix fora
// 193v // molt impropi del consistori revocar lo
que vostra excel·lència ha manat si sols li incumbeix lo obehir y executar tot lo que vostra excel·lència lo ordenarà. Com axís ho cumplí, des
de luego, en fer restituhir en esta ciutat lo dit
oÿdor militar quant meresqué en la última ema. a continuació una proposició transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1936.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
192v i 193r del trienni 1704-1707.
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En aquest mateix dia la armada enemiga ha
continuat en son desembarch y se han comensat
a esténdrer-se per lo pla cerca la present ciutat.
Dimecres, a XXVI de agost, MDCCV. En aquest
dia la armada enemiga ha continuat en son desembarch y se ha vist per lo pla fins a la Creu de
San Francisco cantitat de tropas enemigas de cavalleria y infanteria.
En aquest mateix dia, a las nou horas de la nit,
per Joan Masseras, corredor de orella de la present ciutat y arrendatari del dret de Bolla de la
dita present ciutat y sa col·lecta, és estada presentada una súplica a sas senyorias, absent lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat militar,
per estar desganat, y lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor diputat real, defunt, y lo novament extret no havent encara jurat, contenint que ab lo
capítol XIIII de la tabba de las Bollas de Barcelona y taulas de sa col·lecta de aquella se troba
pactat que quant la present ciutat se trobarà assitiada de exèrcit per terra y ab armada naval per
mar tot a un temps puga lo arrendatari renunciar lo arrendament de aquells, pagant primerament tot lo que se deurà fins al dia de la renunciació, per que com la present ciutat se trobe
assitiada, lo die present no solsa // 194r // ab armada naval per mar sino també al exèrcit real
per terra, de tal manera que per ocasió de dit
real exèrcit se troban tancats alguns portals de la
present ciutat y impedida la entrada y exida y libero comers de aquella, com constarà de la informació que offereix. Y axí bé hage vingut lo
cas de poder-se renunciar lo arrendament de
dita bollas de la present ciutat y taulas de la
col·lecta de aquellas. Per lo tant, dit Joan Masseras, arrendatari predit, usant de la facultat ab
dit capítol XIIII a ell concedidas y exibint tres
partidas del banch de la present ciutat, las dos
de la quantitat de tretse mil sinch-centes trentatres lliuras, vuyt sous y vuyt, a cumpliment de
totas las quinsenadas, y la altra de quatra mil
sinch-centas vint-y-dos lliuras, quatra sous y sis,
y una certificatòria del magnífich racional del
General y present casa, de la qual apar que no
a. a continuació sis documents transcrits a l’Apèndix 2, pàgs.
1936-1939.
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deu cosa fins lo dia present inclusive per rahó de
dit arrendament, renuncia dit arrendament, suplicant li sie admesa la renunciació de aquell. La
qual súplica és estada comesa per sas senyorias
lo dia present als nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal, per a que rebuda primerament
informació sobre lo en ella contengut fassen relació en escrits. Y inseguint sas senyorias la relació en escrits feta per dis acessors y advocat fiscal
han acceptat la dita renunciació que fa dit Masseras del arrendament de dit dret de Bolla de la
present ciutat de Barcelona y sa col·lecta. Essent
presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens
March, verguers del il·lustríssim y fidelíssim
consistori. Y han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo present dietari la dita súplica, informació, pòlissas, certificatòria del racional y
relació en escrits. Tot lo que és assí cusit y signat
de número CXXXVIII.
Dijous, a XXVII de agost MDCCV. En aquest dia,
a las vuyt horas del matí, sas senyorias, absents
los il·lustríssim y fidelíssim deputat militar y deffunt lo // 194v // il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat real, a la desfilada, y havent ordenat que
tots los officials de la casa de la Deputació junt
los de las casas del General y Bolla de la present
ciutat se troban en ditas casas en dita hora, lo
que han fet per trobar-se devant de esta capital
la armada enemiga y moltas tropas desembarcadas en la creu de San Francisco y altres paratges,
són anats en las ditas casas del General y Bolla
per lo efecte infrascrit.
Per quant Joan Masseras, arrendatari dels draps
de la Generalitat en lo present y corrent trienni
de MDCCIIII, en lo die de ahir a las nou horas de
la nit, renuncià en mà y poder de sas senyorias
lo dret de Bolla de Barcelona y sa col·lecta per
trobar-se dita ciutat sitiada per mar y terra, com
apar de dita renuncia en lo present dietari en
diada de ahir, y que és estada tramesa per sas senyorias, no podent venir la nit passada en la present casa del General y Bolla, per ser hora tant
tarda en la nit y per rahó de dit siti, per ço, dit
Joan Masseras, fent senyal de dita renúncia, ha
posat en mans dels officials destinats de la Generalitat per la administració del dret de Bolla
per compte de sas senyorias, eo bé a ulterior
cauthela, y quetenus opus sit sas senyorias han
pres pocessió de dit dret de Bolla de Barcelona y
sa col·lecta y dels encants y demés arreus per al
ministeri de aquella, que són los següents:
Primo, una enclusa per picar lo manifest.
Ítem, altra enclusa per picar los rams.
Ítem, altra enclusa per picar ploms de guarda.
Ítem, un martell de ferro ab un mànech de fusta.
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Ítem, un encuny anomenat pich de manifest.
Ítem, altre encuny anomenat pich de rams.
Ítem, altre encuny anomenat pich de guarda ab
sos famellas, la una per picar rams y la altra per
picar de manifest.
Ítem, altre encuny de guarda per picar a las botigas ab famella, y un pich y un martell // 195r //
y altre encuny ab son pich y famella per los texidors de llana ab son martell.
Ítem, dos tanallas per posar sera y altre tenalla
per arrencar los ploms.
Ítem, dos llumaneras de cóurer posades damunt
del taulell per bollar.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per als
valluters.
Ítem, altre encuny de paga mascle y famella.
Ítem, altre encuny de manifest de la roba que va
de defora.
Ítem, un encuny sensa famella per la roba de defora.
Ítem, un pich de fusta ab duas famellas del manifest y guarda.
Ítem, un encuny de manifest.
Ítem, altre encuny per guarda.
Ítem, un encuny la famella sola.
Ítem, una tanalla per posar sera y altra per
arrencar ploms.
Totas las quals cosas són estadas posadas en
mans dels officials destinats per la administració
de dit dret de Bolla y per compte de sas senyorias. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de sas senyorias
en la casa de la Deputació a la desfilada et ordine
turbato.
En aquest mateix dia, si bé lo dia de ahir Joseph
Espinós, passamaner de la present ciutat y
arrendatari del dret del General de monedas del
present Principat, presentà una súplica a sas senyorias, absent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real novament extret per no haver
encara jurat, contenint que ab lo ítem V de la
tabba del arrendament de dits drets se troba disposat que sempre y quant la present ciutat de
Barcelona se trobarà assistiada per mar y per terra a un mateix temps per lo enemich, estiga en
facultat del arrendatari, restituhit lo dit arrendament, pagant primerament dit arrendatari tot lo
que·s deurà enderrerit. Y que com la present
ciutat se trobe assistiada lo die present per mar y
terra de manera que se troban tancats alguns
dels portals de la // 195v // present ciutat, impedida la entrada y exida y líbero comers de aquella, com constarà de la informació que encontinent offereix donar, y axí bé haja vingut lo cas
de poder renunciar lo arrendament de dit dret
de las monedas que·s trauhen y hixan del present Principat, per lo que dit Joseph Espinós, en
dit nom de arrendatari del dit dret, usant de la

facultat a ell ab dit capítol V concedida y escribint una certificatòria del magnífich racional del
General de Catalunya, de la qual consta no déurer cosa alguna al General per rahó de dit arrendament, y que axís lo renuncia, suplicant li sia
admesa la renunciació de aquell. La qual súplica
lo die de ahir fonch comesa per sas senyorias als
nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal,
per a que rebuda primerament informació sobre
lo en ella contengut, fassen relació en escrits. La
qual informació fonch rebuda també lo dia de
ahir. Y per dits acessors y advocat fiscal és estada
feta lo die present la relació en escrits y per lo
magnífich racional del General y present casa la
certificatòria també lo dia present. Emperò, havent lo dia de avuy, entre las onse y dotsa horas
de la matinada, s’és tornat a presentar a sas senyorias, absents los matexos, la sobredita súplica, junt ab la informació certificatòria y relació
sobreditas, dit Espinós ha renunciat en mà y poder de sas senyorias lo arrendament del dit dret
de General de monedas del dit present Principat. Y inseguint sas senyorias la sobredita relació
en escrits han acceptat la dita renunciació que fa
dit Joseph Espinós del arrendament de dit dret
general de monedas del present Principat. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y
Llorens March, verguers del il·lustríssim y fidelíssim consistori. Y han ordenat sas senyorias a
mi, secretari y escribà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari las ditas súplicas,
informació, certificatòria y relació en escrits, tot
lo que és assí cusit y signat de número CXXXIX.

Divendres, a XXVIII de agost, MDCCV. En aquest
dia, constituhits personalment en consistori
Jaume Russinyol, daguer, guarda ordinària de la
Bolla, Onofre Janer, negociant, y Anton Abat,
bastaix de la bolla, han fet relació com en un calaix o armari de la Bolla, remirant aquell, se ha
trobat en ell la tanalla de posar sera ab la imprempta de sant Jordi, y diuhen ésser aquella
per aquella y la matexa que faltava en lo inventari que lo die de ahir restituhí Joan Masseras, corredor de orella y arrendatari, que hera del dret
de Bolla de la present ciutat fins lo dia XXVI del
corrent en que renuncià. Y axí mateix fan fen no
haver servit en tot lo temps que dit Masseras és
estat arrendador. La qual tanalla queda en mà y
poder del sobredit Jaume Rusinyol.
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En aquest mateix dia, a costa de las sinch horas
de la tarda, la armada enemiga de Inglaterra y
Olanda ha desembarcat la persona del il·lustríssim senyor Archiduque don Carlos de Austria,
havent fet salva dita armada; y lo exèrcit de terra
ha fet salva real.
Dissapte, a XXIX de agost MDCCV. En aquest dia
se és ajuntat lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias, matí y tarda. Y se adverteix
que durant lo present siti farà lo mateix y estarà
continuament junt quant convinga y assistit de
tots los officials del General. Y no se’n farà altra
nota fins hi hage novedat particular.

En aquest mateix dia, la armada enemiga de Inglaterra y Olanda continua estan davant la present ciutat y las tropas embarcadas invadint los
puestos vehins fins a la creu de Sant Francisco y
altres parts de calitat, que la mayor part dels
portals // 196r // de la present ciutat se troban
tancats y no dexan entrar ni exir ningú.
En aquest mateix dia, és baxat lo il·lustríssim y
fidelíssim senyor oÿdor militar junt ab mi, secretari y scrivà major del General y magnífich racional, en las casas del General y Bolla de la present
ciutat y en lo aposento a hont fa sa acostumada
residència lo receptor dels fraus per fer continuar en inventari los fraus apresos en lo present y
corrent mes. Y són trobats los següents:

En aquest mateix dia se és ajuntat lo il·lustríssim
y fidelíssim consistori de sas senyorias y per negocis y affers graves de la Generalitat, no obstant ésser festa de precepta.

En aquest mateix dia la armada enemiga, junt
ab sas tropas, ha continuat com lo dia de ahir. Y
se adverteix no·s farà altra nota fins hi hage cosa
particular, y que durant lo siti, és a saber, desde
XXII y del present inclusive, fins que finesca lo
siti, no han tocat ni tocaràn las campanas de la
present ciutat, sino sols la vadada a matinas a la
Seu, llevant Déu en la Seu, y las dos oracions.

Setembre
197r

Die 12 de agost, 1705, aprehensió feta en casa
Francisco Fau, botiguer de telas, cituada en lo
carrer de la Argenteria, de una cana, quatra
palms, tafetà de mostras colors. Ítem, una cana
del mateix tafetà, color escur. Ítem, quatre
pams talaton color encarnat y blanch. Ítem, dos
canas, set palms, taferà negra a dos caps. Ítem,
sis canas, quatra palms, tafetà entre doble usat
de color vert ab un filet de plata.
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Dijous, a III de septembre, MDCCV. En aquest
dia ha tornat a assistir en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat militar, trobant-se ya convalescent de sa
passada indisposició.
Disapte, a V de septembre, MDCCV. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari i escrivà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un recado en escrits que per orde de sas senyorias lo die present
lo magnífich síndich del General ha aportat a sa
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paysà se li offeresca alguna necessitat, conforme
las expressadas en lo present dietari, puga per
medi de un, sens portar capa ni armes, anar per
la necessitat, encara que sien tocadas las nou
horas de la nit, ab què si encontra la patrulla o
bé la primera guarda, // 198r // diga al cabo a la
necessitat que va y que li done dos soldats per
acompanyar-lo.

excel·lència. Lo qual és assí cusit y signat de número CXXXX y del thenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.
Haventa entès los deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya que de orde de
vostra excelència ahir se havia previngut a differents que habitan des de la muralla vella de la
Rambla a dins de la present ciutat, que en ser
tocadas las vuyt horas y mitja de la nit no puguen exir de sas casas, encara que sie en lo cas
de bombardeig que caygués alguna bomba en
ellas, havent de esperar se fassa dia antes de exir
de ditas casas sots pena de la vida. Y si bé tant lo
comú com los particulars d’esta capital en tot
temps han procurat molt gustosos esmerar-se
en lo cumpliment dels ordes de vostra excel·lència ab la major puntualitat deguda, tant en semblants casos com en qualsevols altres que se han
offert al mayor real servey del rey, nostre senyor, que Déu guarde, no poden dexar de posar
a la gran comprehensió y commisseració de vostra excel·lència // 197v // lo universal desconsuelo ab què·s troba lo poble de esta ciutat per eixa
causa, no tant per lo consuelo que judica se ha
de faltar en cas de algun frangent per rahó de
sos parents, benèvols y vehins, sino y també per
considerar-se destituhit de remey en lo esperitual de la ànima, sobrevenint una prompta necessitat, perquè encara que lo gran zel y christiandat de vostra excel·lència y de la ciutat és
constant, tindran donadas las més eficaces providèncias per la subvenció de qualsevol sinistre
succés. Emperò, com pot esdevenir est tant repentinament que no admete dilació alguna ni
poder-se donar avís per las necessitats, suplican
a vostra excel·lència sie de son agrado manar
donar aquell medi que sie més suau y proporcionat per lo alivio que demana semblant
urgència, com axí ho confian y esperan de la
gran benignitat y pietat de vostra excel·lència,
que ho rebran a particular mercè de la grandesa
de vostra excel·lència.»

En aquest mateix dia, la excel·lentíssima ciutat
de Barcelona, per medi de son síndich, ha demanat a sas senyorias fosen servits permétrer
que durant lo present siti y a costas de la ciutat
en la fustaria de la present casa de la Deputació
puga tenir un lloch de sanch. Y sas senyorias
han condecendit ab molt gust a dita petició fent
tornar resposta per medi del síndich.
Dilluns, a XIIII de septembre, MDCCV. En aquest
dia, part del exèrcit enemich de Inglaterra y
Olanda, després de haver fet gran partida de faxina y altres operacions des de que desembarcà
fins hara, als dos quarts de las sinch horas de la
matinada, ha atacat lo fort de Monjuïch, donant
vàrias y diferents avansadas, de forma que se ha
disparat per una part y altra contínuament per
lo espay de dos horas y mitja. Y no obstant que
se ha ocupat alguns puestos de fortificacions exteriors, y en ellas se ha fortificat y mantingut, ab
tot, al que serian las set horas de la matinada, de
la plassa se ha subministrat socorro a dit fort de
Monjuïch.
198v

E lo dit magnífich síndich ha fet relació que, havent entregat sa excel·lència dit recado en escrits, li ha respost que los ordes que havia donats són molt del servey de sa magestat. Y que
axí se havian de observar, y que aquells que no
tinguessen ànimo de sufrir las bombas en sas casas en cas se’n tirassen se retirassen en paratge
segur.
Dimars, a VIII de septembre, MDCCV. En aquest
dia han sabut sas senyorias de que sa excel·lència
havia ordenat que sempre y quant de nits a un
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
196v i 197r del trienni 1704-1707.
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En aquest mateix dia, a las onse horas de la matinada, havent obtinguda hora per medi del síndich del General, los il·lustríssims y fidelíssims
senyors oÿdors militar y real, de part de sas senyorias, han aportat una embaxada a sa
excel·lència, anant ab cotxes de dos mulas, y lo
síndich a la portalera, sens verguers ni massas,
consistint en que lo consistori ab gran gust donava a sa excel·lència la enorabona de no haver
lo enemich pogut sospéndrer lo fort de Montjuïch, y de quedar aquell socorregut, offerint-se
de nou per a tot quant fos del servey de las dos
magestats, conservació de esta ciutat y Principat
y del agrado de sa excel·lència. Del que sa excel·lència ha fet molt singular estimació.
En aquest mateix dia los enemichs han ocupat
tota la montanya de Monjuïch, acceptat lo fort.
Y de esta plassa se han disparat vàrias y differents
pessas de artilleria, tant per mar com per terra.
Dimars, a XV de septembre, MDCCV. En aquest
dia, entre sinch y sis horas de la matinada, una
partida de milícias que heran dins lo fort de
Monjuïch, que·s diu serian cosa de tres-cents
homes, ha exit de dit fort de Monjuïch, han entrat en esta plasa no obstant alguna oposició

que han tingut de lo enemich. Y tot lo dia, en
diferents paratges de la montanya, se ha fortificat, del que ha resultat disparar moltas pessas de
artilleria esta plassa per a impedir la continuació
del treball en ditas fortificacions. Y axí mateix ha
continuat sa fortificació contra dit fort de Monjuïch.
En aquest mateix dia, entre deu y onse horas de
la nit, per part de mar, ab algunas balandras, ha
comensat a bombardejar esta ciutat. Y ha durat
fins a las tres // 199r // horas de la matinada. Y a
sa excel·lència lo senyor virrey als primers tirs se
ha mudat des de la casa del Governador de la
plassa situada en lo Pla de Sant Francesch, a
hont des del principi del siti mudà sa habitació,
a la de don Joan de Josa, que la té en la plassa de
Santa Anna.
Dimecres, a XVI de setembre, MDCCV. En aquest
dia lo enemich ha comensat a bombardejar lo
fort de Monjuïch y la plassa ha continuat a disparar com lo dia de ahir. Y a la tarda lo enemich
ab una bomba ha posat foch a la part de las municions de dit fort de Monjuïch, y a las deu horas de la nit, ab gran violència y copiosa multitut
de bombas, ha bombardejat esta plassa. Lo qual
bombardeig ha durat fins a las tres horas de la
matinada del dia següent. Y sobre ser lo bombardeig per la part de Mar, han arribat diferents
bombas a molta distància de la plassa: lo carrer
de la Portaferrissa, plassa de Santa Anna, havent-ne passa una serca de Jesús. Y com molta
part de ditas bombas fossen incendiàrias han
ocasionat molt estrago y dany y entre altres lo
més considerable és estat lo que una bomba incendiària ha ocasionat a la present casa de la Deputació sobre lo quarto vulgarment dit de la Visita, a hont ha cremat tota la encavalcada y
moltíssims tomos de constitucions sens que las
grans diligèncias se aplicaren per apagar lo foch
fossen bastants per a impedir lo dany ha ocasionat.
Dijous, a XVII de septembre, MDCCV. En aquest
dia lo enemich ha continuat a bombardejar
//199v // lo fort de Monjuïch. Al qual, a las quatra horas de la tarda, després de haver-se, segons
se diu, disparat un fornillo, dit fort se és rendit.
Y la plassa ha continuat en pisparar per vàrias y
differents parts, comensant a sinch horas de la
tarda a bombardejar esta plassa. Lo qual bombardeig ha durat fins a las dos horas de la matinada del dia següent, ocasionant differents
danys. Y en particular una bomba ha caygut en
la present casa y en lo cimbori de la capella petita de la present casa, travessant la paret dels tarongés. Y la plassa ha disparat differents pessas
de artilleria de nit y de dia.
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Divendres, a XVIII de septembre, MDCCV. En
aquest dia lo enemich, des de lo fort de Monjuïch, ha disparat moltas canonadas a la plassa. Y
des de las dotse horas de la nit continuaven los
enemichs des de mar lo bombardeig, que ha
continuat fins a las dos de la matinada.
Disapte, a XIX de septembre, MDCCV. En aquest
dia, des de serca lo camp del fosar dels jueus, lo
enemich ha disparat moltas magranas reals a la
plassa tocant a la Dressana y moltas parts del
Ravall, lo que ha durat fins a las sinch horas de
la tarda. Y en la nit no ha disparat cosa alguna lo
enemich.
En aquest mateix dia no ha acistit en consistori
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, per estar indispost.
Diumenge, a XX de septembre, MDCCV. En
aquest dia lo enemich ha continuat en treballar
differents cordons en la montanya de Monjuïch, disposant una bataria serca la torra dita
d’en Marmer. Y la plassa envers aquells cordons
ha disparat de dia moltas canonadas, per
// 200r // embarasar dit treball. Y a la nit no han
disparat los enemichs bombas. Y a las dotse de
la nit, fins a las tres horas del matí, casi continuament la plassa ha disparat a dits cordons differents canyonadas de artilleria y fusells.
Dilluns, a XXI de septembre, MDCCV. En aquest
dia lo enemich ha continuat en treballar en dits
cordons. Y desde la bataria de la torra de Marmer molt a menut disparaven alliens de la muralla que dona en front de la muntanya de
Monjuïch. De la plassa també se ha disparat
molt, y encara que lo enemich de dia ni de nit
ha bombardejat la plassa, emperò, des de las
deu horas de la nit fins casi a la punta del dia
per una part y altre se ha disparat molt en la
part de Monjuïch.
En aquest mateix dia sas senyorias, a la nit, han
comensat a juntar-se en la iglésia de Sant Joan
de Jerusalem de la present ciutat y totas las nits
continuaran, fins a altre novedat, de la qual se
farà nota en lo present dietari.
Dimars, a XXII de septembre, MDCCV. En aquest
dia lo enemich ha continuat lo treball dels cordons. Y se ha disparat per una part y altra. Y des
de las vuyt horas a las dotse horas de la nit ha
bombardejat a esta capital per part de mar devant la Drassana, havent arribat las bombas per
tota la ciutat, havent passat duas fins al convent
de Jesús. Y un casco de bomba de pès de tres robas caygué sobre esta casa de la Deputació en lo
terraplè dels Tarongers.
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Dimecres, a XXIII de septembre, MDCCV. En
aquest dia lo enemich, havent en la nit antecedent devallat la bataria de la torre de’n Marmer,
// 200v // molt serca la plassa, ab esta bataria ha
comensat a bàtrer la muralla, disparant-se molt
a menut de una part y altra, continuant la fàbrica del cordó envers la muralla.
Dijous, a XXIIII de septembre, MDCCV. En
aquest dia lo enemich ha continuat lo cordó fins
a encontrar lo torrent que devalla de la font dels
Tarongers y dona en lo vall devant lo portal de
Sant Pau. Tot lo dia ha batut fortament la muralla, disparant també multitut de bombas al baluart de Sant Antoni y altres parts sircunvehinas.
Y de esta capital també se ha disparat molt.
Divendres, a XXV de septembre, MDCCV. En
aquest dia lo enemich ha continuat en bàtrer a
esta capital, ab la bateria de artilleria col·locada
baix la torre de Marmer, en la montanya de
Monjuich, disparant envés la muralla que està
davant dita montanya y al baluart de Sant Antoni. Y així mateix moltas bombas y magranas reals de dos batarias de morters, la una de las
quals està col·locada en la torra de’n Metge, y la
altra en una padrera serca del convent de Santa
Madrona. Una de las bombas entrada de nit
caygué sobre un marlet del pati de la present
casa, al cantó que dona al replà de la escala. Ha
fet dany considerable. Y al matí una magrana
real ha caygut dins la casa del General que està
al portal de Sant Antoni, a hont ha pegat foch,
lo qual és estat apagat ab tota diligència. Emperò, ha fet algun dany ponderable. Y deu notar-se que en dias passats caygué una bomba en
las casas del General y Bolla de la present ciutat,
la qual féu considerable estrago. De part de esta
capital de dias y // 201r // de nits se ha disparat
molt. Y també lo enemich va continuant un
cordó que tira a cominicar-se ab lo camí real de
santa Madrona.
En aquest mateix dia, entre las deu y las onse
horas del matí, és estat combregat per viàtich lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor fra Francisco de
Valls, camarer de Camprodon, deputat ecclessiàstich. Al dit combregar ha assistit lo il·lustríssim y fidelíssim consistori ab los verguers ab
massas altas, acompanyats dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials
del General, per ésser estat convidat per medi
de dos cavallers. Sas senyorias han enviat dotse
atxes de sera blanca en la forma estilada y han
tingut quiscun de ells un siri de lliura. Y los demés officials que·ls acompanyavan un siri de
mitja lliura de sera blanca. Per trobar-se dit senyor deputat ecclessiàstich en la iglésia de Sant
Joan de Jerusalem de la present ciutat per son
resguart per lo perill de las bombas és estat
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combregat per lo clero de dita iglésia, per ser
esta exempta. Y lo rector de sant Jaume, pretenent combregar a dit senyor ha protestat. Y en
dita funcció han assistit també tres abats benedictins, és a saber: lo de sant Cugat, que és president de la orde, y los de Besalú y Ripoll, en
companya dels demés monjos que·s troban en
la present ciutat.
Disapte, a XXVI de septembre, MDCCV. En
aquest dia, a la matinada, ha continuat lo enemich en disparar de la part de Monjuïch moltas
bombas y pessas de artilleria a la present ciutat.
Y a la tarda, des de las dos horas y mitja fins a las
vuyt de la nit, bombardejaren per mar y per terra molt cruelment a la present ciutat, de forma
que feren molts estragos y algunas morts. Y singularment una bomba ha llevat lo cap y coll de
la imatge del Sant Christo de la Sanch en la iglésia parroqual de Nostra Senyora del Pi de la present ciutat.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, poch més o // 201v // menos, ha passat a
major vida lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
doctor fra Francisco de Valls y Frexa, camarer
de Camprodon, deputat ecclessiàstich. És estada sa mort en la iglésia de Sant Joan de Jerusalem de la present ciutat. Anima eius in pace requiescat, amen. No se ha observat serimonial
algú de dol y altres cerimònias estiladas per ocasió del present siti. Y encontinent sas senyorias
han ordenat que las portas de la present casa estiguessen tencadas tres dias en la forma acostumada.
Diumenge, a XXVII de septembre, MDCCV. En
aquest dia no ha disparat molt lo enemich contra la ciutat, sino una partida de balas de artilleria, bombas y magranas reals. Des de esta ciutat
se ha disparat un poch.
En aquest mateix dia, en la tarda, en la iglésia de
Sant Joan de Jerusalem de la present ciutat, a
hont lo dia present se ha mudat lo consistori
fent sa residència de nits y de dias, per ocasió del
bombardeig del dia de ahir, per no ser segur lo
puesto de la casa de la Deputació, ab sis siris de
mitja lliura y dos atxas de sera blanca, se han celebrat missas baxas tota la matinada per la ànima
del il·lustríssim y fidelíssim senyor doctor fra
Francisco de Valls y Frexa, camarer de Camprodon, deputat ecclessiàstich, lo qual és estat depositat entre las sinch y sis horas de la tarda en la
capella del Santíssim Sagrament de dita iglésia
en la part de la Epístola.
Dilluns, a XXVIII de septembre, a MDCCV. En
aquest dia, tota la matinada, en la iglésia de Sant
Joan de Jerusalem de la present ciutat, ab sis si-

ris de lliuras y dos atxas de sera groga, se han celebrat tantas quantas missas se han pogut dir per
la ànima del il·lustríssim y fidelíssim senyor doctor fra Francisco de Valls y Frexa, camarer de
Camprodon, deputat ecclessiàstich, per no estar
segura la casa de la Deputació del bombardeig.
Axí mateix, entre las deu y onse horas de la matinada, per cartas // 202r // capitulars de la Seu
de Barcelona en la forma estilada ab la capella
de la Seu se ha celebrat aniversari solemne ab
túmol y vint-y-quatre atxas de sera groga. Sas
senyorias consistorialment han assistit a dit aniversari, anant los verguers ab sas gramallas de
dos y sas massas cubertas de vayeta negra. Han
estat acentats en lo presbiteri ab banch colxat de
vellut carmesí y catifa als peus, ço és, lo deputat
militar y oÿdors ecclessiàstich, militar y real. Y
aprés, ab banchs de vaqueta de moscòvia, los
nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal, officials mestres y altres officials que gosan de privilegi militar. Y los celebrants a la part de la epístola ab banch de vellut carmesí colxat.
En aquest mateix dia lo enemich, des de dos
quart de las deu horas de la matinada fins a las
dos horas y mitja de la tarda, per mar y terra, ha
bombardejat a esta capital, fent considerabilíssim dany, de forma que ha tocat en lo presbiteri
de la iglésia de la Mercè, lo que ha donat motiu
per a traslladar en la capella de Santa Eulària de
la Catedral de la present ciutat, a la immatge de
nostra Senyora de la Mercè, y lo cos de sancta
Maria de Cervelló, dita del Socós, de la caxa del
qual té una clau lo il·lustríssim y fidelíssim consistori. Y tot lo dia, des de las batarias de la
muntanya de Monjuïch, ha batut lo liens de la
muralla des del portal de Sant Pau al de Sant
Antoni, y lo flanch del baluart de Sant Antoni,
comensant a obrir una considerable brexa, disparant moltas bombas y magranas reals des de
dita montanya de Monjuïch.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot en escrits
fet per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General de Catalunya. En lo qual
són de vot y parer que poden y deuhen sas senyorias passar a la extracció a habilitadors per la
de diputat ecclessiàstich novament fahedora. Lo
qual vot és assí cusit y signat de número CXXXXI y del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Giorgio.
Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
201v i 202r del trienni 1704-1707.
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comptes del General de Catalunya, ab deliberació lo dia present feta, als assessors y advocat fiscal infrascrits, // 202v // en y sobre si pot y deu
passar a la extracció fahedoras de deputat ecclessiàstich per mort del il·lustríssim y fidelíssim
doctor fra Francisco de Valls y Frexa, camarer
de Camprodon, no obstant de trobar-se la present ciutat citiada per la armada enemiga de Inglaterra y Olanda, per rahó del qual siti se és
trobat dit consistori transferit de la casa de la
Deputació a la iglésia de Sant Joan de Jerusalem
de la present ciutat.
Attès que en lo número XII de dits capítols se
troba disposat que sempre y quant algú o alguns dels deputats y oÿdors de comptes morissen durant llur trienni, dins deu dies continuos
aprés següents que la dita mort serà manifestada
als demés diputats y oÿdors de comptes, aquestos hagen de elegir altre o altres dels insaculats
en lloch del defunt o defunts. De tal manera
que si dins lo termini de deu dies los dits deputats y oÿdors no feyan la dita elecció sien privats
de sos salaris fins per ells sie donat cumpliment a
la elecció sobredita.
Attès, que no obstant lo present siti no se troba
lo il·lustríssim y fidelíssim consistori legítimament impedit per a que no puga donar principi
a la nova extracció de deputat ecclessiàstich, extrahent habilitadors en la forma acostumada, en
la dita iglésia de Sant Joan de Jerusalem de la
present ciutat, a hont de present resideix, per no
ésser tuto lo lloch de la casa de la Deputació, a
occassió de las bombas que los enemichs disparan contra la present ciutat, y haver algunas fet
considerabilíssim dany en dita casa, y per consegüent no regonexer-se causa alguna llegítima
respecte del il·lustríssim y fidelíssim consistori
per la qual dega retardar-se la extracció de habilitadors, mayorment devent-se fer esta extracció
de subjectes que·s troban en la present ciutat.
Per ço, dits assessors y advocat fiscal infrascrits,
són de vot y parer que pot y deu vostra senyoria
il·lustríssima y fidelíssima passar quant antes a la
extracció de habilitadors per la extracció novament fahedora de deputat ecclessiàstich en la
dita iglésia de Sant Joan de // 203r // Jerusalem.
Y així mateix ho sentan, salvo semper. Barcelona,
XXVIII de septembre, MDCCV. Pons y Llorell, assessor subrogatus. Bruguera, assessor subrogatus.
De Codina et Ferrera, fiscalis generalis Catalonie advocatus.»
Dimars, a XXVIIII de setembre, MDCCV. En
aquest dia lo enemich, tot lo dia y tota la nit,
des de sas batarias ha continuat en obrir bretxa
des del portal de Sant Pau al de Sant Antoni y al
flanch del baluart de Sant Antoni, fent conside-
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rable estrago, y disparant axí mateix des de dita
montanya moltas bombas y magranas reals. Y
per mar, des de las dos horas de la tarda fins a las
nou horas de la nit, ha bombardejat a esta capital, fent grandíssim estrago, axí en las casas com
en las iglésias, y assenyaladament en la Seu, lo
Pi, Santa Àgata, lo Carme, y en esta iglésia de
Sant Joan, en la capella del Sagrament.
En aquest mateix dia, ab sis siris de mitja lliura y
ab dos atxas de sera blanca, per ser festa de precepte, en esta iglésia de Sant Joan de Jerusalem,
se han celebrat tantas missas baxas com se ha
pogut dir, per no ser segura la casa de la Deputació per rahó del bombardeig, per la ànima del
il·lustríssim y fidelíssim fra Francisco de Valls y
Frexa, deputat ecclessiàstich.
Dimecres, a XXX de septembre, MDCCV. En
aquest dia hi ha agut junta de brassos en la present iglésia de Sant Joan, per no ser segura la
casa de la Deputació per ocasió del bombardeig, per a fer extracció de nous habilitadors per
a habilitar las personas en la bolsa de deputat ecclessiàstich per la extracció de pròxim fahedora
de dita en lloch del il·lustríssim y fidelíssim senyor doctor fra Francesch de Valls, per sa mort,
en la qual junta y convocació de brassos han intervingut los infrascrits següents:
203v

Per lo estament ecclessiàstich: lo doctor Joseph
Regàs, ardiaca y canonge de Gerona; lo doctor
Joan Bach, ardiaca y canonge de Barcelona; Fèlix Reig, canonge de Barcelona. Per lo estament
militar: don Joseph Marlès y Massana; don Carlos de Puiggener y de Oris; don Joan de Novell
y de Nadal. Per lo estament real: lo doctor Esteva Serra y Vileta, ciutedà honrrat de Barcelona;
lo doctor micer Fèlix Molins; lo doctor micer
Joseph Batlle.
Y havent fet, los dits senyors testimonis militars
y real la solita y acostumada en lo modo de acentar-se, sens estar interpolats ab los ecclessiàstichs, com és pretés, se ha passat a fer extracció
de habilitadors. Y són estats extrets los infrascrits
y següents. Per lo estament ecclessiàstich: don
Dalmau Copons y Grimau, canonge de Barcelona; lo doctor Joseph de Ciurana y Ribot, canonge de Gerona; don Andreu Foix, ardiaca y canonge de Barcelona. Per lo estament militar:
mossèn Anton de Armengol, marquès de Rocafort; mossèn Jaume de Teixidor; mossèn Ignasi
de Corts y de Llanos. Per lo estament real: lo
doctor micer Pere Serra, // 204r // mossèn Joseph Boer, mossèn Salvador Mora y Bosser.
En aquest mateix dia, si bé lo enemich per mar
no ha bombardejat a esta ciutat, ab tot, per terra
ha continuat en bàtrer la muralla de la present
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ciutat, engrandint la bretxa, disparant també de
la part de la montanya de Monjuich moltas
bombas y magranas, inquietant als treballan en
la cortadura.
Se adverteix y nota que lo present dia ni altre
d’estones se ha baxat a las casas del General y
Bolla de la present ciutat per a péndrer inventari de fraus per causa del present siti.

Octubre
Dijous, al primer de octubre, MDCCV. En aquest
dia, a las tres horas de la tarda, se són juntats los
nou senyors habilitadors en la present iglésia de
Sant Joan, per no ser segura la casa de la Deputació per ocasió del bombardeig, per a fer la habilitació de las personas inseculades en la bolsa
de deputat ecclessiàstich per la extracció fahedora per mort del il·lustríssim y fidelíssim senyor don fra Francisco de Valls y Frexa, camarer
de Camprodon, deputat ecclessiàstich. Y al voler-se asentar en las cadiras per los del estament
militar y real, fonch feta la sòlita y acostumada
protesta per no séurer interpoladament, com se
pretén, ab los ecclessiàstichs. Y don Dalmau de
Copons, canonge de Barcelona, ha protestat
que per precehir-lo en lo aciento lo doctor Joseph Ciurana y Ribot y don Andreu Foix, per
ser dignitats, no li sia fet perjudici a la pretensió
que té que, per ser ell canonge més antich, deu
precehir-los, en consideració de que en la casa
de la Deputació ningun ecclessiàstich està insiculat com a dignitat. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March. Han
prestat lo sòlit y acostumat // 204v // jurament a
Nostre Senyor Déu y a sos quatre sants Evangelis, posant-se los ecclessiàstichs les mans en los
pits, en mà y poder de sas senyorias. Y han ohit
sentència de excomunicació, conforme disposan lo capítol 85 del redrés de 1599. La qual
sentència de excomunicació és del thenor següent:
«Nos, Josephus Romaguera, doctor canonicus
Sanctae Ecclessie Barchinone, in spiritualibus et
temporalibus vicarius generalis et officialis pro
illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonem episcopo, monemus vos, illustrissimos dominus doctorum Josephum de Ciurana et Ribot,
precentorem maiorem et canonicum Gerundem,
Andream Foix, archidiaconum et canonicum Sedis Barchinone, et dominum Dalmaum de Copons et de Grimau, canonicum eiusdem ecclessia,
pro estamento ecclessiastico; illustrem Antonium
de Armengol, marchionum de Rocafort, domnos
Jacobum de Texidor et Ignasium de Corts et Llanos, pro estamento militari; Salvatorum Mora et
Bosser et Josephum Boer, cives honoratos Barchinone, et Petrum Serra, utriusque iuris doctor, pro

estamento regali, habilitatores iuxta formam capitulo 81 reformacionis Curiarum anni 1599
extractos, quatenus bene et legaliter vos habeatis
in exercicio vestrae habilitacionis facienda, de his
qui concurrere possint in deputato eiusdem Generalis Catalonia pro estamento ecclessiastico in extraccione de proximo facienda, iuxta Deum et
conciencias vestras et pro his auditis excomunicacionis sentenciam, quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina
canonica monicione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
Y encontinent, de orde de sas senyorias, per mi,
secretari y scrivà major del General, és estat llegit un real decret que·s en lo present dietari en
jornada de 18 de agost proppassat, signat de
número CXXVIII. Y passant sas senyorias ab
dita Novena dels senyors habilitadors a voler
habilitar la persona del il·lustríssim y reverendíssim senyor archabisbe de Tarragona per mi, secretari y scrivà major del General, és estada llegida una súplica presentada per lo magnífich
procurador fiscal de dit // 205r // general, consistint que, per ocasió de trobar-se la mayor part
dels insiculats en la bolsa de deputat ecclessiàstich fora de la present ciutat, no podia saber si
heran morts, vius o altrament impedits de poder
concórrer, respecte que per causa del siti no venian correus, estafetas ni ordinaris. Y que aixís
fossen servits sas senyorias y dita Novena de habilitadors donar la providència que·ls aparagués
més convenient. E sas senyorias y dita Novena,
per prularitat de veus, han acordat y resolt que
dit fet sie consultat als magnífichs assessors de
dit General, qui sobre dit assumpte donen son
sentir en escrits, aconsellant lo que poden y
deuhen fer.
En aquest mateix dia lo enemich ha continuat
en obrir la bretxa, y per part de esta capital se ha
continuat en treballar a la cortadura, disparant
en la nit algunas bombas als cordons.
Divendres, a II de octubre, MDCCV. En aquest
die lo enemich ha disparat molt ab pessas de artilleria des de sas baterias, que las té en la montanya de Monjuich, contra esta capital, de nits y
de dies. Y així mateix moltas bombas des de dita
montanya de Monjuich, diletant y procurant a
perficionar la bretxa. Y axí mateix ha disperat
molt contra la torra de Sant Pau, per segar-la, y
de eix modo poder incomodar als de la cortadura, respecte que encara que està acabada, emperó, no arriba a la torra de dit portal, y conseguint la derruició, poder dominar totalment a
dita cortadura. Y de part de esta capital des de lo
carrer de’n Trentaclaus se han disparat diferents
bombas de nit y de dia al cordó.
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Disapte, a III de octubre, MDCCV. En aquest dia,
de nit y de dia, ha batut molt fortament a esta
capital ab pessas de artilleria y quatre mortés,
des de las // 205v // baterias que té en Monjuïch,
lo enemich, ampliant, dilatant y perfeccionant
la bretxa y continuant en voler segar la torra del
portal de sant Pau. Y des de la una hora de migdia tocada, fins a las vuyt horas de la nit tocadas,
ha bombardejat fortíssimament esta capital ab
differents balandras per mar, fent grandíssim estrago, tocant diferents temples, llochs sagrats y
altres, assenyaladament a la Seu, a la Mercè,
Santa Catharina y altres. Tres bombas han tocat
en la casa de la Deputació, ço és, una al quarto
de la Visita, y que havent revantat ha passat dos
sostres; altra en lo simbori de la sala gran de
Sant Jordi, la qual no ha passat la bòveda ni se
ha reventat, havent foradat diferents sostros, y si
bé ha foradat la volta de la presó, a hon hi havia
recòndits tots los papers del arxiu de dita casa y
altres, com se ha fet en totas las demés ocasions
de siti y bombardeig, ab tot, gràcies a Déu,
Nostre Senyor, y al gloriós patró de Catalunya
sant Jordi, no ha danyat apenas res de nungun
paper lo dany que ditas tres bombas han fet en
dita casa de la Diputació, altrament és molt
considerable. També una bomba ha caygut en
las casas del General y Bolla de la present ciutat,
a hont han disparat differents pessas de artilleria
y bombes de nit. Y durant la nit han disparat
dos bombas a la cortadura, la una de las quals ha
tocat ab una de las minas que estaven fetas en
dita cortadura y encès la pòlvora. Magranas y
bombas ha ocasionat una gran grataria en lo
enemich, y tement las milícias d’esta capital que
no avansasen, han disparat al enemich una càrrega serrada, y després lo enemich ha continuat
en disparar a esta capital.
Diumenge, a IIII de octubre, MDCCV.En aquest
dia lo enemich, fins las primeras oracions, ha
disparat //206r // ab artilleria y morters des de la
montanya de Monjuïch y de sas batarias a la
bretxa, torra de Sant Pau y Cortadura.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari i escrivà major del General, cusís
y continuàs en lo present dietari un bitllet del
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general del present Principat, del dia present, que han rebut a las dos
horas de la tarda, ab lo qual és servit insinuar-los
de que, havent arribat lo cas de la capitulació de
esta capital, ho participava, per a que discorreguesen lo que podia ésser de son mayor consuelo acerca sos interessos, proposant-le·y com més
llargament de dit bitllet és de véurer, que és assí
cusit y signat de número CXXXXI y del tenor
següent:
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«Haviendoa llegado ya el caso en que es preciso entender en la capitulación de esta plassa, me ha
parecido indispensable en la obligación de mis
cargos participarlo a vuestra señoría, para que en
su intelligencia discurra lo que juzgare de su mayor consuelo y conveniencia azia sus intereses, proponiéndomelos con la brevedat possible, porque
para la formación de los artículos se ha de tener
presente. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años. Barcelona, 4 de octubre de 1705. Don
Francisco de Velasco. Señores ilustres y fidelíssimos
diputados del General de este Pincipado.»
En aquest mateix dia sas senyorias, per medi del
síndich del General, han enviat dos recados de
paraula al que serian quatre horas de la tarda.
Ço és, lo un a la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y lo altre al il·lustríssim y fidelíssim bras
militar, consistint que, en vista del sobredit bitllet, sas senyorias, per part de la Generalitat, havian ordenat se formàs un paper dels pactes que
discorrian podian pertànyer a son interès, y que
en ser format los ne entregarian còpias en continuació de la recíproca correspondència. Y que
en el interim, si alguna cosa los ocorria, estimarian los ho participassen, com y també las còpias
dels papers que per sa part acerca dit assumpto
formarian. Del que han manifestat particular
aprecio dits dos comuns.
206v

En aquest mateix dia, a las vuyt horas de la nit,
poch més o menos, sas senyorias, per medi del
síndich del General, han enviat a la excel·lentíssima ciutat y il·lustríssim y fidelíssim bras militar, còpia de un paper signat de número 144 y
titulat «Proposicions per lo General y Diputació
del principat de Catalunya y sos comptats»,
etcètera. Lo qual és estat molt aplaudit per dits
comuns.
En aquest mateix dia, serca las nou horas de la
nit, lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar ha enviat a sas senyorias, per medi de son síndich, una
embaxada en escrits que dit bras ha format per
sa excel·lència en orde a la capitulació per son
interès, lo que és estat molt del gust de sas senyorias. Y han ordenat a mi, dit secretari, lo cusís y incertàs en lo present dietari, lo qual és assí
cusit y signat de número CXXXXIII.
En aquest mateix dia, a las dotse horas de la nit,
sas senyorias, per medi del síndich del General,
han enviat al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco y Tobar, llochtinent general de sa
magestat, que Déu guarde, en aquest Principat,
un recado en escrits. Y així mateix un paper
concernent al fet de la capitulació per la part
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
205v i 206r del trienni 1704-1707.
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que té interessos la Generalitat. Y han ordenat a
mí, dit secretari, cusís y continuàs en lo present
dietari dits dos papers, que són assí cusits y signats de números CXXXXIIII, y del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.
Loa consistori de deputats y oÿdors de comptes del General del principat de Catalunya, fent
lo degut aprecio del bitllet de vostra excel·lència del dia present, en que serveix insinuar-li,
ésser ya arribat lo cas, de ser precís enténdrer
en la capitulació de esta capital per a que discorre lo que judicarà de son mayor consuelo,
proposant-ho ab tota brevedat, per a que en la
formació de dits artigles se ha de tenir present,
posa en la gran consideració de vostra
excel·lència lo quant agrahidíssim resta, en vista de déurer a vostra excel·lència en esta conjuntura tant sensiblament ahogada lo favor que
li ha dispensat la generositat de vostra
excel·lència per sas grans disposicions per rahó
de la capitulació per la conservació de las generals constitucions, demés drets y privilegis del
Principat, del que tributa a vostra excel·lència
las moltasb // 207r // obsequiosas gràcias, noticiant a vostra excel·lència que lo que lo consistori desitja mantenir són los continuats en lo
paper inclús, que també representa a vostra excel·lència, y que per sos grans serveys ha sabut
merèxer de la real munificència dels senyors
comptes de Barcelona, reys de Aragó y sos gloriosos successors, quedant lo consistori molt
ganós de dedicar-se, en quant puga ser de son
gust y agrado, desitjant emplear-se en tot lo
que sie del mayor servey de sa magestat, que
Déu guarde, confiant lo consistori meréxer de
vostra excel·lència la honrra de compendrer-se
en dita capitulació, lo que va expressat en dit
paper.
«Proposicionsc per lo General y Diputació del
principat de Catalunya y sos comptats:
Que se mantinga lo tribunal de la Santa Inquisició en lo principat de Catalunya y sos comptats
ab las mateixas prerrogativas, jurisdicció y privilegis.
Que lo General y Deputació del principat de
Catalunya y sos comptats, la ciutat de Barcelona, bras militar, demés ciutats, vilas y llochs y

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
206v i 207r del trienni 1704-1707.
b. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1940.
c. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
206v i 207r del trienni 1704-1707.

demés comuns de dit Principat y comptats y
particulars de aquells, axí ecclessiàstichs com
militars y reals y de qualsevol estat y condició
que sien, gosen y fruesquen de tots los usatges
de Barcelona, constitucions, capítols, actes de
Cort, usos, costums, observàncias, franquesas.
llibertats, privilegis, gràcias, honors, perrogativas y demés lleys y drets de la pàtria, si y conforme ho gosaven en lo any 1639, revocats tots
abusos.
Que axí mateix se observen y observar fassen al
General y Diputació del principat de Catalunya
y a tots los dits comuns y particulars de Catalunya y sos comptats tots los privilegis, gràcias y
honors concedits després del dit any 1639 per
las magestats dels senyors reys Felip Ters de
Aragó, Quart de Castilla, la senyora reyna dona
Maria Anna, sa consort, // 207v // tudora y governadora del senyor rey don Carlos Segon, y
per ell mateix també per los llochtinents generals revocats tots abusos.
Que per quant lo que·s troba estatuhit y ordenat per Corts pot declarar, revocar, ni anul·lar
sino en altres Corts, sie observat perpètuament
tot lo que sia fet y executat segons lo disposat,
estatuhit y ordenat per constitucions, capítols
de Cort, privilegis y altres lleys y drets de la pàtria y de sos comuns y particulars, encara que sie
en forsa estatuhit y ordenat en las últimas Corts
celebradas en lo any mil set-cents y hu y mil setcents y dos, quedant totas las constitucions fetas
en ditas últimas Corts en viril observansa, y diferint per la conclusió de las preditas Corts lo fahedor acerca lo estatuhit y ordenat en ditas últimas Corts.
Que attès per generals constitucions del principat de Catalunya y sos comptats totas las causas
o lites, així civils com criminals, se han de judicar, declarar y terminar dins Catalunya y en sas
proprias veguerias o batllia sian pagadas estas
los processos de ditas causas o littes, tant civils
com criminals. Y las personas que es troban capturadas o manlleutadas o altrament inquiridas
dexats y dexades en lo mateix lloch y estat en
que·s troban avuy.
Que se observe y observar fassen tots los privilegis, gràcies, honors y prerrogativas concedits a
tots los comuns y particulars, així ecclessiàstichs
com militars y reals y altres de qualsevol estat y
condició que sien per la magestat del senyor rey
don Phelip, Quart de Aragó y Quint de Castilla.
Que tots los naturals, habitants y estrangers
que·s troban en la present ciutat, Principat y
comptats que no voldrian víurer en ells, pugan
aportar-se’n las famílias ab tota la roba y diner y
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dins lo termini de sis mesos pugana // 208r //
véndrer, donar, alienar y beneficiar los béns mobles e immobles y aportar-se’n sos diners, sens
que se’ls puga fer embaràs ni oposició alguna.
Que durant lo termini de dits sis mesos no·s pugan confiscar ni emparar los béns mobles e immobles, censos y censals, ni impedir lo gosar de
ells a sos duenyos, encara que sian ausents y se’n
haguessen anat durant dit termini, y que sien vàlidas totas las donacions y alienacions fetas de
tots los béns mobles y immobles, censos, censals,
noms, veus, drets y accions y de los rèddits, fruyts
y pencions fins lo dia de la entrega de la present
ciutat de Barcelona, sens que pugan ser impedidas per fraudulents ni ab altre motiu algú.
Que tots los actes, privilegis, llibres, instruments y papers que·s troban en los arxius reals
se hagen de conservar y guardar en los mateixos
arxius sens que·s pugan transportar de allí.»
Y per quant sa excel·lència se trobava ya en lo
llit, no és estat posible a dit síndich posar-los en
mà de sa excel·lència, emperò, ha restat advertit
que lo dia següent podria tornar a palàcio per a
posar-los en sa mà a las set horas del matí, segons relació ne ha fet dit síndich a sas senyorias,
lo que ha executat dit síndich lo següent dia a
las set horas del matí.
En aquest mateix dia, a las dotse horas tocadas
de la nit, la excel·lentíssima ciutat, per medi de
son síndich, ha embiat a sas senyorias lo paper
de la capitulació per sa part fahent, lo qual, després de ésser estat molt aplaudit per sas senyorias, han ordenat a mi, dit secretari y scrivà major del General, lo cusís y insertàs en lo present
dietari, lo qual és assí cusit y signat de número
CXXXXV.
En aquest mateix dia, a las vuyt horas del matí,
se han mudat des de la presó que trau rexa devant la font // 208v // de Sant Honorat, tots los
papers del arxiu de la casa de la Deputació y altres al calaboço de dita casa, segons lo deliberat
lo dia present per sas senyorias.
Dilluns, a V de octubre, MDCCV. En aquest dia
no se ha disparat ni per lo enemich ni per la ciutat, per estar-se sobre capitulació, y donades tenes una part y altre, és a saber, per part de esta
capital lo egregi compte Ribera y per la altre
part un Mirlod.
En aquest mateix dia, a las nou horas del matí,
se ha juntat en la present iglésia de Sant Joan de
a. a continuació una capitulació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1940.
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Jerusalem de esta ciutat, a hon fa sa residència,
lo il·lustríssim y fidelíssim consistori per ocasió
del bombardeix que de nits y de dias ha fet en la
present ciutat lo enemich la il·lustríssima Novena de habilitadors extrets per la extracció de
pròxim fahedora per rahó de la mort del il·lustríssim y fidelíssim senyor doctor fra Francisco
de Valls y Frexa, camarer de Camprodon, deputat ecclessiàstich. Y encontinent de juntada per
sas senyorias és estat ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, llegís, com ho he fet,
lo vot en escrits fet per los magnífichs acessors
del General de Catalunya acerca lo assumpto
que·s resolgué al primer del corrent, en y ab lo
qual són de vot y parer que proceheix lo dubte
proposat per lo procurador fiscal ab súplica presentada dit die, y que durant lo present siti se
pot y déu suspéndrer lo curs de dita habilitació,
incertant dit vot junt ab la súplica en lo dietari
corrent, noticiant sas senyorias a dita Novena
que per rahó del bombardeix del dia 3 del corrent no era estat possible a dits assessors acabarlo de informar.

que arriban a sa notícia, per no poder adquirir
esta per haver molt temps que a la present ciutat
no arriban las estafetas ni ordinaris, per ço y altrament, desitjant cumplir a sa atenció a vostra
senyoria il·lustríssima y fidelíssima, junt ab dita
il·lustríssima Novena, suplica sie servit manar
donar aquella providència que li aparexerà més
convenir, y affavorint al suplicant ordenar al
magnífich secretari y scrivà major del General y
present casa continue la present en lo dietari corrent. Iuribus fiscalis subrrogatus. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. De Codina et de Ferreras, fiscalis generalis Catalonie advocatus.»
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Giorgio.

Franciscoa de Monfar y Sorts, ciutadà honrat de
Barcelona y procurador fiscal del General de
Catalunya, posa en //209r // gran comprehensió
de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima y
de la il·lustríssima Novena de personas que de
present se troba congregada de personas dels
tres estaments, ecclessiàstich, militar y real, extrets en sort per habilitar les personas que·s troban insaculadas en la bolsa de deputat ecclessiàstich, per la extracció de pròxim fahedora de
deputat ecclessiàstich per mort del il·lustríssim y
fidelíssim senyor lo doctor fra Francisco de Valls
y Frexa, camarer de Camprodon, deputat ecclessiàstich, que la mayor part dels que·s troban
insaculats en dita bolsa se troban estar ausents
de la present ciutat, com és públich y notori. E
com per dita rahó y per causa del present siti no
puga saber dit procurador fiscal si són vius,
morts o altrament impedits llegítimament per
poder concórrer, així que per est effecte no li és
possible poder cumplir en la obligació de son
càrrech, qual és de poder posar las excepcions

Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya y il·lustríssima Novena de habilitadors novament extrets en
sort de las personas dels tres estaments ecclessiàstich, militar y real per la extracció de pròxim
fahedora de deputat ecclessiàstich, per mort del
il·lustríssim y fidelíssim senyor lo doctor fra
Francisco de Valls y Frexa, camarer de Camprodon, deputat ecclessiàstich, als assessors infrascrits, en forsa // 209v // de la resolució presa lo
dia primer del corrent, en y segons lo dupte per
lo magnífich procurador fiscal de dit General
proposat, ab sa súplica per ell presentada lo mateix dia, acerca trobar-se per rahó y causa del
present citi impossibilitat de poder adquirir notícias del estat y condició de la mayor part dels
que·s troban insaculats en la bolsa de deputat
ecclessiàstich, y de present absents de esta ciutat, lo qual tindrian constituhit en incertitut y
dupte de posar las excepcions que forsan legítimament podria opposar-se, y en conclusió, què
providència en semblant cas se podria donar
que fos més convenient per dita habilitació, y
axí, bé que·s lo que·s pot y deu obrar dit il·lustríssim y fidelíssim consistori iunt ab dita Novena en aquest cas. Vista la sobredita resolució.
Vista la súplica presentada per dit procurador.
Vistos diferents capítols de Cort concernents a
la subjecta matèria, y assenyaladament los capítols 8 y 20 del redrés de Corts de 1599. Y vist
tot lo demés que se havia de véurer, que notòriament consta trobar-se la present ciutat acitiada per mar y terra, de tal manera que de molts
anys a esta part no arriba a la present ciutat estafetas ni ordinaris per a poder adquirir notícia alguna dels ausents de la present ciutat que·s troban insaculats en dita bolsa de deputat
ecclessiàstich. Attès que dit procurador fiscal,
per rahó de dit siti, diu se troba incert y duptós
del estat, qualitat y condició de dits enseculats.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
208v i 209r del trienni 1704-1707.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
208v i 209r del trienni 1704-1707.

E sas senyorias y dita Novena, per prularitat de
veus, ha acordat y resolt que en tot y per tot se
seguís lo sentir de dits magnífichs assessors. Y
sas senyorias han ordenat a mi, dit secretari y
scrivà major, cusís en lo present dietari lo dit vot
junt ab dita súplica, lo que és assí cusit y signat
de números CXXXXVI y CXXXXVII y del tenor següent:
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
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Attès que la il·lustríssima y fidelíssima Novena
de habilitadors és jutge peculiar competent de
les qualsevols condicions dels subjectes que·s
troban enseculats y axí, com a tals, en via de
dret comú, deu estar moralment certa de las
qualitats, condicions y estat de las personas se
ha de habilitar, de tal manera que faltaria a la
obligació de son offici si inserta y dubitosa passas a clòurer lo acte de habilitació. Attès que no
solament, segons disposició de dret comú, sino
també de nostre dret municipal, deuhen los habilitadors estar serts de las condicions de las personas que·s deuhen habilitar, sino també que
segons la ment de la Cort del any 1599 deuhen
saber lo millor que·s puga // 210r // condicions
dels que se han de habilitar, suposat que en lo
capítol 20 del redrés de ditas Corts se estatueix
que los il·lustríssims y fidelíssims deputats, un
més abans de las insiculacions fahedoras, degan
escríurer consistorialment als pahers, jurats,
concellers y procuradors de las ciutats, vilas y
llochs en las quals vacaran llochs de deputats y
oÿdors, a fi que dits pahers, jurats y altres pugan
fer memorial dels ciutadans burgesos honrats,
notaris y altres personas que acostuman ser enseculades a la Deputació que en ditas ciutats, vilas y llochs habitan, en los quals concorren las
qualitats y condicions per dits officis necessàrias. La qual disposició expressament se funda
en la rahó per que millor pugan ésser sabudas
las condicions de las personas que deuhen ésser
ensaculadas de las veguerias y col·lectas de Catalunya y sos comptats que son fora de la ciutat
de Barcelona, com apar del prohemi de dit capítol, ibi: «Ítem, perque millor pugan ésser sabudes las condicions de las personas que deuhen
ésser enseculadas de las veguerias y col·lectas del
principat de Catalunya, comptats de Rosselló y
Cerdanya, que son fora de la ciutat de Barcelona». De a hont clarament se veu que la Cort no
solament affectà lo saber-se quomodo locum que
las qualitats y condicions de las personas que
deuhen ser enseculadas, sino també que se sabesen ab lo millor modo que·s pugués.
Y encara que dit capítol parla en termes de enseculacions, lo mateix volgué la Cort se observàs
en las habilitacions, disposant en los habilitadors lo saber del millor modo se pogués las condicions de las personas que havian de habilitar,
suposat que en dit capítol 8 del redrés de 1599
se troba establert que als habilitadors se entreguen los memorials los haurian enviat las universitats y capítols de las personas que aurian
tingudas per hàbils. Los quals memorials, segons lo tenor de dit capítol 20, foren // 210v //
ordenats fer-se per que millor poguessen ser sabudas las condicions de las personas que deurian ser enseculadas.
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Del que se infereix que lo dret municipal no
sols volgué que los enseculadors sabessen lo
millor que pugan las condicions de las personas
que se han de ensecular, si no també los habilitadors que se han de habilitar las personas inseculades.
Per ço, los infrascrits són de vot y parer que proceheix dit dubte proposat per dit procurador
fiscal.
Y en quant al que pot y deu fer lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori de la Novena, attès que dit
dupte proceheix y per consegüent lo procurador fiscal se troba legítimament impedit per a
fer diligèncias, a fi de saber ditas qualitats y condicions, per ço, deu dit il·lustríssim y fidelíssim
consistori, iunt ab dita Novena, per quant y durant lo present siti, suspèndrer lo curs de dita
habilitació. Y que lo present vot ab dita súplica
sie incertat en lo dietari del trienni corrent, per a
que en tot temps puga estar del motiu justificat
que ocasiona la suspensió de la extracció del Diputat ecclessiàstich. Y així ho sentan en Barcelona, salvo semper als IIII de octubre, MDCCV. De
Pons y Llorell, assessor subrogatus. Bruguera, assessor, subrogatus.
Dimars, a VI de octubre, MDCCV. En aquest dia,
ni per part del enemich ni per part de esta capital se ha disparat, ans bé, hi ha hagut continuació de la suspensió de armas per ocasió de estarse sobre pactes.
Dimecres, a VII de octubre, MDCCV. En aquest
dia ni per part del enemich ni per esta capital se
ha disparat ni innovat cosa alguna per rahó de
estar-se continuant lo tracte de la capitulació
// 211r // d’esta metròpoli.
Dijous, a VIII de octubre, MDCCV. En aquest
dia, ni per part del enemich ni per esta capital se
ha disparat ni innovat cosa alguna per rahó de
estar-se continuant lo tracte de la capitulació de
la entrega de esta metròpoli.
Divendres, a VIIII de octubre, MDCCV. En
aquest dia lo il·lustríssim y fidelíssim consistori
ha tornat a juntar-se y congregar-se en la present casa de la Deputació, dexant la iglésia de
Sant Joan de Jerusalem de la present ciutat, a
hont se recullí y ajuntà durant lo temps del
bombardeig, de nits y de dies, per causa del present siti. Y se adverteix que des de XVII de setembre fins lo die de ahir inclusive sas senyorias
han fet cremar quatre siris de sera blanca de nits
y de dias devant la immatge del invicte cavaller y
màrtir sant Jordi, patró del present Principat,
per ocasió del present siti.

[ 1705 ]
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En aquest mateix dia, a las milícias de la armada
de Inglaterra y Olanda se·ls ha entregat lo baluart del portal del Àngel, restant lo portal per
encara sens entregar.
Disapte, a X de octubre, MDCCV. En aquest dia
no·i ha novedat alguna en orde al present citi.
En aquest mateix dia, en atenció de que los comuns de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona
y il·lustríssim y fidelíssim bras militar y la Deputació, per medi de sos respective síndichs, han
acordat // 211v // enviar a sa excel·lència les representacions en escrits de que los affavoresca
ab la notícia de la capitulació de la present ciutat, y havent-se comunicat recíprocament los
papers de ditas representacions respective, han
manat a mi, secretari y scrivà major, cusís y insertàs en lo present dietari las de dita ciutat y
bras militar, las quals són cusidas y signadas de
números CXXXXVIII y CXXXXIX. Y que així
mateix cusís y continuàs en lo present dietari
que sas senyorias han enviat a sa excel·lència per
son síndich lo dia present. Lo qual ha fet relació
que sa excel·lència li ha respost que estava bé y
que respondria, la qual és cusida y signada de
número CL y del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.
En consideracióa del que vostra excel·lència, ab
bitllet de IIII del corrent, foch servit expressar al
consistori dels deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Catalunya y comptats
de Rosselló y Cerdanya, per medi de son síndich, posà en mà de vostra excel·lència un paper
que conté los pactes que per rahó del interès de
la Generalitat pretengué convenir-li. Y com sie
sert ésser entregat lo baluart del portal del Àngel de la present ciutat, sens tenir lo consistori
notícia alguna de la formalitat ab què és ajustada la capitulació. Ab lo degut obsequi suplica se
digne affavorir-lo ab lo avís de ella, confiant
deure a vostra excel·lència esta honra ab repetidas ocasions que sien del mayor agrado y satisfacció de vostra excel·lència.»
Diumenge, a XI de octubre, MDCCV. En aquest
dia sa excel·lència, ab bitllet del dia de avuy, a
las nou horas de la nit, ha enviat a sas senyorias
las capitulacions de la entrega de esta capital. Y
encontinentb // 212r // han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General de Catalunya, cusís y insertàs en lo present dietari dit bitllet y capitulacions. Tot lo que és assí cusit y signat de
números CLI y CLII.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
211v i 212r del trienni 1704-1707.
b. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1941-1942.
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En aquest mateix dia no·y ha hagut novedat alguna acerca del present siti.
Dilluns, a XII de octubre, MDCCV. En aquest dia,
en atenció que los comuns de la excel·lentíssima
ciutat y bras militar, per medi de sos respective
síndichs, han acordat enviar a sas senyorias dos
deliberacions fetas per los dits respective comuns, han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, los cusís y insertàs en
lo present dietari. Los quals són assí cusits y signats de números CLVIII y CLVIIII.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una representació en escrits feta per sas senyorias a sa excel·lència per medi de son síndich, acerca de voler-se’n
aportar los repertoris, dits la Mulasa, del arxiu
real, la qual és assí cusida y signada de número
CLV y del tenor següent:
«Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, ab lo degut obsequi,
diuhen a vostra excel·lència que ha arribat a sa
notícia que·s traurian dels arxius reals alguns papers, llibres, repertoris y assenyaladament lo repertori o llibre vulgarment dit la Mulassa, a effecte de aportar-ser-ne fora de la present ciutat,
de tal manera que de present ya n·i havia alguns
de extrets de dit arxiu. Y com lo sobredit sie expressament contra lo disposat en lo capítol 12
de las Corts del any 1702, que·s la constitució
4, títol «De arxiu real», per prohibir-se en
// 212v // aquella lo poder-se traurer paper algú
de dit arxiu, y altrament, a més de estar la observansa de dita constitució pactada ab lo capítol
26 de las capitulacions fetas per vostra excel·lència, expressament se troba establert en lo capítol
30 de ditas capitulacions no poder-se transportar de dit arxiu real actes, instruments, privilegis, llibres ni papers alguns que sien en dit arxiu,
per tant, dits deputats y oÿdors de comptes supliquen a vostra excel·lència sie de son servey
manar no·s done lloch a la extracció de papers
alguns de dit real arxiu, y que los que se hayen
extret y aportat sien restituhits a aquell, que ho
rebran a singular favor de la grandesa de vostra
excel·lència.»
Al que és estat servit respóndrer que no havia
donat orde y que hera una impostura lo que·s
deya, y que donaria mil doblas si li expressaven
la persona que ho havia dit, segons relació ne ha
fet dit síndich, tornat en lo consistori.
Dimars, a XIII de octubre, MDCCV. En aquest
dia, a la tarda, s’és partit per Sarrià don Ramon

Codina y Ferreras per a placticar ab los senyors
marquès de Besora y don Joseph Galceran de
Pinós, lo que ab deliberació de XII del corrent li
fonch feta commissió.
Dimecres, a XIIII de octubre, MDCCV. En aquest
dia, entre las nou y deu horas de la matinada,
per causa de algun succés entre paisans y soldat,
fent aquells prisioners a tots los de la guarnició,
y per evitar desordes, sas senyorias, ab massas altas, asistits de diferents officials del General, han
seguit los carrers de la present ciutat de nit y de
// 213r // dia, y lo mateix han fet los excel·lentíssims senyors concellers y los indivíduos del
il·lustríssim y fidelíssim bras militar, conseguint
la llibertat dels presos y la quietut pública.
En aquest mateix dia, per lo portal del Àngel de la
present ciutat, ha entrat lo exèrcit dels aliats que
serveix al rey, nostre senyor, don Carlos Tercer de
Àustria, que Déu guarde, ab molt arrenglament y
fina correspondència ab los paysans, essent estat
entre las deu y las onse horas de la matinada.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
per no haver·o pogut executar antes, és vingut a
consistori y de paraula llargament, ha fet relació a
sas senyorias de tot allò per lo que lo die de ahir,
en virtud de deliberació de XI del corrent, se partí per Sarrià don Ramon de Codina y Ferreras.
En aquest mateix dia, entre las sinch y sis horas
de la tarda, lo rey, nostre senyor, per a que sas
senyorias tinguessen lo degut consuelo y
acistència, és estat servit honrrar-los per medi
de un de sa família real, dient-los que per dit effecte los avia senyalat a don Joan de Pinós y Rocabertí, cavaller del hàbit de Sant Joan, y a don
Francisco Sans y de Monrrodon. Los quals, de
nits y de dias, han fet ascistència a sas senyorias
per differents dias, fent lo degut aprecio d’est
real favor sas senyorias il·lustríssimas.
Dijous, a XV de octubre, MDCCV. En aquest dia
sas senyorias il·lustríssimas, a la nit, per la quietut pública, anant ab verguers ab massas y separats acistits de differents cavallers y officials, han
rondat per la ciutat per a conservar la dita quietut pública, aportant en la companya personas
ab armas que la ciutat los ha senyalat per son
resguart y guarda.
Se adverteix que esta funció la han feta sas senyorias // 213v // algunas nits després.
Divendres, a XVI de octubre, MDCCV. En aquest
dia, entre las vuyt y nou horas del matí, las personas dels tres estaments elegidas ab deliberació
feta lo dia present per anar a cumplimentar a sa
magestat, que Déu guarde, enviat per sas senyo633

rias, segons la carta de crehensa, han partit ab lo
lluhiment que la gran brevedat del temps los
han permès, ahont, ab dos cotxes de quatre mulas, ço és, sinch ab lo primer coche y quatre ab
lo següent, anant primer los ecclessiàstichs, després los militars, y últimament los reals, en dits
dos coches, per lo que se ha fet per los militars y
reals la deguda protesta per voler séurer interpolats. Essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Llorens March. Devant, ab un cotxe
de quatra mulas, aportaven los tres verguers
vestits de soldats y sens massas, també lo correu
de la present casa ab son postillo lo ha anat acistint. Y han arribat en Santa Eulàlia de Sarrià,
que serian entre deu y onse horas del matí. Y
arribats allí han demanat hora per medi dels tres
verguers. Y concedida, a peu, anant los tres verguers devant, y las nou personas anant en forma
de brassos, se han conferit en lo real palàcio de
la Torra de Lladó. Y han arribat a la sala a hont
està sa magestat. Y lo han trobat de peus y descubert. A qui han fet al anar tres reverèncias.
Posant-se a mig círcol, primer los ecclessiàstichs, després los militars y després los reals. Y
havent fet lo president sa peroració, conforme la
carta de Crehensa, la ha posada en sa real mà,
postrant-se de una rodilla, besant-le·y. Y després, sa magestat ha respost ab molt gran agudesa y dilatadas vaus en castellà, que no se podan reduhir en escrits per ser tant conceptuosas
y demostrativas de carinyo. Dient, entre altres
moltas cosas, «que en él allarian más affectuoso
// 214r // de padre que de rey y señor natural, y
que no podía dudar que había de experimentar
que los naturales del Principado aquellas mismas
finezas que obraron con sus señores reyes antecessores, y singularmente los de la casa de Austria. Y
assí mesmo, tan heroycas operaciones en su real
servicio y aumento de la real corona, que muy
dignamente pudiesse aternizarles su acostumbrada fidelidad. Y que en él podían confiar no sólo
las mismas gracias de que gozó el Principado asta
la muerte del rey, don Carlos Segundo, que esté en
gloria, su tío, sino y aún de mayores.» Després de
tot lo que per son orde las restants vuyt personas han besat sa real mà ab lo degut obsequi, és
a saber: primer los dos ecclessiàstichs, després
los tres militars y últimament los tres reals, arrodillant-se de una rodilla al besar-le·y. Y després
de haver fet las ditas nous personas tres reverèncias a sa magestat, se han despedit del rey, nostre senyor. Y en forma de brassos també, anant a
peu, se’n han tornat fins allí de hont heran exits,
anant los tres verguers devant com al anar. Y se
adverteix que ditas nou personas foren primeras
a cumplimentar a sa magestat, que no las personas que·y ha enviat la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona. Essent axís que heran en Sarrià al
mateix temps que aquellas, y de orde de sa magestat se volgué se observàs aixís.
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En aquest mateix dia, al que serian las dos horas
de la tarda, poch més o menos, los senyors doctor y canonge Domingo Fogueras, don Joseph
de Tarrer y de Granollachs y Geroni de Toquer
y Codina, ciutadà honrat de Barcelona, en Sarrià, havent pres hora per medi de un verguer en
nom de sas senyorias, han aportat una embaxada de paraula al senyor príncep Antonio, ab la
qual li donaren la benvinguda, manifestant-li lo
contento tenia lo consistori de que persona de
tantas rellevants prendas y calitat fos lo primo
ministre // 214v // de sa magestat, y que havent
corregut a son cuydado la criansa, no podia esperar sino un molt felís regnat. Y que li estimarian medias a sa magestat per que fos servit respóndrer al consistori acerca lo expressat ab carta
de crehensa y demés que aboca los dits nou embaxadors havian posat en la real consideració
del rey, nostre senyor. Al que és estat servit respóndrer ab lo degut aprecio, que podia assegurar-se lo consistori que en eixa y qualsevol altre
dependència lo trobarian sempre molt gustós,
que alguna persona podria lo diumenge primer
vinent solicitar dita resposta, per la qual entendrian la real voluntat de sa magestat. Los quals
tres senyors embaxadors foren molt agasejats
per dit senyor príncep Antonio, axí en la urbanitat de paraulas y tractament com y també altrament.
En aquest mateix dia, en Sarrià, en nom de sas
senyorias, foren enviats verguers en las casas a
hont habitan los senyor príncep Enrrich, germà
del quòndam senyor príncep Darmestad, y los
excel·lentíssims senyors milord compte Peterboroun, capità general de las tropas del desembarch de las armadas de Inglaterra y Olanda, a fi
y effecte de demanar-los hora per a que fossen
cumplimentats quiscú de ells per mode de un
ecclessiàstich, militar y real. Y no havent-se trobat en Sarrià, los és estat dexat recado de eixa
diligència.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, las sobraditas nou personas han arribat de
Sarrià. Y essent estat rebuts al cap de la escala
per los officials de la present casa, entrats en
consistori y acentats ab cadiras de vaqueta de
moscòvia, en forma de Novena, han fet relació a
sas senyorias de la legasia com dalt està explicat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
incertàs en lo present dietaria // 215r // vàrios y
differents papers, és a saber, còpia de una carta
escrita a sa magestat per lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar de data de XV del corrent, altra
a. a continuació cinc documents transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1942-1944.
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còpia de la carta escrita també a sa magestat en
la mateixa diada per los excel·lentíssims senyors
consellers de la present ciutat, una relació feta
per lo noble don Ramon de Codina y de Ferreras acerca los apuntaments que hague de placticar ab lo il·lustre marquès de Besora y noble
don Joseph Galceran de Pinós, segons deliberació de XI de octubre del corrent any, una carta
escrita al consistori per la junta del fidelíssim
bras militar, y finalment còpia de una carta escrita per dita junta a la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona, com de dits papers és de véurer. Que
són assí cusits y signats de números CLVI, CLVII, CLVIII, CLIX y CLX.
Disapte, a XVII de octubre, MDCCV. En aquest
dia, de part de sas senyorias, y havent-se obtinguda hora per medi de un verguer los doctors
don Ramon de Codina y de Ferreras, don Francisco Tort y de Granollachs, Gerònim de Roquer y de Codina, ciutadà honrrat de Barcelona, y Joaquim Vives y de Ximenes, també
ciutedà, a las sis horas de la tarda, han aportat
una embaxada al excel·lentíssim senyor milort
compte de Peterboroum, general de Inglaterra,
que·s troba en Barcelona, a effecte de donar-li la
benvinguda, expressant-li que per sa mediació
ab sa magestat, Déu lo guarde, esperava lo Principat, no sols la confirmació de las generals
constitucions y demés privilegis sino y encara altres novas reals gràcias mayors. Al que és estat
servit respóndrer que feya summa estimació de
la honrra ab que lo affavoria lo Principat, y que
per sa part, ab gran gust, contribuhiria en que lo
Principat restàs aconsolat per haver-le·y axís recomanat la magestat brittànica de la senyora
reyna Anna, sa ama, conforme ne han fet relació
los sobredits, tornats que són estats en consistori.
Diumenge, a XVIII de MDCCV. En aquest dia, a
las tres horas de la tarda, havent-se obtinguda
hora per medi de un verguer, los senyors don
Ramon de Codina y Ferreras, don Francisco de
Tort y de Granollachs, Gerònim de Roquer y de
Codina, ciutadà honrrat de Barcelona, y Joaquim Vives y de Ximenes, també ciutadà honrrat, han aportat de part de sas senyorias una
embaxada al excel·lentíssim senyor general de
Olanda, consistint en que lo principat de Catalunya, logrant la dicha del arrivo de sa persona,
lo solemnisava ab molt particular gust, podent
assegurar-se que aquest lo demostrarian ab particular finesa en tot lo que fos de son agrado.
Del que ha manifestat dit senyor general molt
particular aprecio, expressant que en quant se
offerís del servey del consistori se aplicaria ab
molt fina voluntat. Conforme de tot lo referit
tornats que són estats en lo consistori los dalt
dits ne han fet relació.

En aquest mateix dia han comensat a tocar las
campanas de las iglésias de la present ciutat, las
quals, per rahó del siti pròxim passat, no se havia permès tocassen fins hara.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta escrita per sa magestat, que
Déu guarde, a sas senyorias, ab la qual és servit
assenyalar-los lo die de demà a las nou horas
del matí per anar a Sarrià a besar sa real mà, la
qual és estada instada, havent enviat lo die present allí per aconseguir-la. Y dita carta és assí
cusida y signada de número CLXI y del tenor
següent:
«El rey.
Venerables, nobles y amados nuestros los ilustres y
fidelíssimos deputados.
Haviendoa recivido por mano del doctor Joseph
Ramon y Reig, doctor Domingo Fogueras, doctor
Fèlix Reig, don //216r // Joseph Terré y de Granollachs, don Ramon de Codina y Ferreras, don
Francisco Tort y de Granollachs, Joachim Vives,
Geroni de Roquer y Codina, y Ignasio Fontaner y
Martell, vuestra carta de 15 del corriente en que
me manifestáis el contento que tenéys de quedar
baxo mi dominio y obediencia libres de la dura
servidumbre en que os tenía la violencia de mis
enemigos, y después de haver entendido vuestro
buen zelo y lealtad, y assí mesmo el amor que
siempre havéis professado a los señores reyes, mis
predecessores, y esperando que en adelante lo continuaréis en todo lo que sea de mi real servicio y
vuestra libertad, passa mi gratitud a estimaros
con singular propención vuestro zelo, assigurándoos que hallaréis siempre muy propicia mi benevolencia para lo que conduzga a vuestra quietud
y consuelo, que son los motivos de aver venido con
la armada y exército de mis aliados a este mi
Principado. Y aviendo obrado sus naturales en
esta conyuntura con la animosidad y valor que
corresponde a su innata fidelidad, que ha sido de
toda mi satisfacción y agrado, podéis asseguraros
que atenderé, no sólo a la conservación de vuestras
constituciones, privilegios, usos y demás perrogativas, a imiticación de mis antecessores, asta la
muerte del señor rey Carlos Segundo, mi tío y señor, sino tambien a otros mayores aumentos. Y
deseando que logréis lo que me pedís, os señalo el
día diez y nueve del corriente, a las nueve horas
de la manyana, para que podáis venir a cumplir
con vuestra atención. Dada en el campo de Sarriá, 18 de octubre de 1705. Yo, el rey. Por mana. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
215v i 216r del trienni 1704-1707.
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dado del rey, nuestro señor, Enrrique de Gunter.
Venerables, amados y fidelíssimos deputados.»
Dilluns, a XIX de octubre, MDCCV. En aquest día
sas senyorias il·lustríssimas, és a saber, los il·lustríssims y fidelíssims senyors // 216v // deputat
militar y oÿdors ecclessiàstich y militar y real,
consistorialment, usant de las bandas coloradas,
ab scuts de or sobre de ellas, ab las armas del
General, trobant-se lo deputat ecclessiàstich
mort, y lo deputat real, no havent lo deputat ecclessiàstich mort y lo deputat real no havent encara jurat, per los accidents que se han offert y
consta en lo present dietari, havent dexat lo ús
de las veneras, inseguint lo vot y parer fet per los
nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal de
la present casa, que·s troba incertat en dias antecedents en lo present dietari, són anats a las nou
horas del matí a Sarrià a cumplimentar a sa magestat, que Déu guarde, inseguint lo que conté
una real carta que·s troba continuada en jornada de ahir en lo present dietari. En esta forma,
és a saber: que primerament anava lo correu de
la present casa ab son portilló sonant la trompetilla; després se seguian differents trompetas de
la present casa, que anavan a cavall ab mules de
lloguer, ab cotas y sombreros de domàs carmesí
blanch; y després se seguia un cotxe de quatra
mulas ab sos cotxeros, dins lo qual anaven los
tres verguers, ab cotas de tafetà morat, aportant
las massas grans; després se seguian dos cotxes
de sis mulas, ab dos cotxeros quiscun, dins los
quals anavan los tres verguers, ab cotas de tafetà
morat, aportant las massas grans; després se seguian dos cotxes de sis mulas, ab dos cotxeros
quiscun, dins los quals anavan sas senyorias, és a
saber, en lo primer los senyors deputat militar y
oÿdor ecclessiàstich, y en lo segon los senyors
oÿdors militar y real; y després, ab differents
cotxes de quatra mulas y calesas, anavan los
magnífichs assessors, que són los senyors micers
Pau Romà y Rafel Bruguera, subrrogats en
acessors, lo noble advocat fiscal don Ramon de
Codina y Ferreras, los quatre officials majors,
secretari i scrivà major Gerònim de Roquer y de
Codina, ciutadà honrrat de Barcelona, racional,
Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donsell, regent los comptes, don Francisco de Mari y Genovès, y exactor don Joseph de Amigant, y differents altres officials de la present casa és a
saber, aquells que heran sacerdots, militars o
gaudints. Y només arribats que foren sas senyorias // 217r // en Sarrià en la forma dalt dita, se
apearen en lo convent de pares caputxins de
Santa Eulària, a hont foren agasejats per los pares de dit convent. Y esperaren llicència de sa
magestat per dita funció. Y havent-la obtinguda
y sabuda per medi de dit correu, des de allí, a
peu, són anats al real palàcio de la torre de Lladó, anant devant las sobraditas trompetas des-
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cuberts, després los tres verguers ab las massas
altas al coll, després sas senyorias de dos en dos,
després los acessors y advocat fiscal, després los
quatre officials mestres en la forma acostumada,
y després tots los sobredits officials per son
orde. Han trobat las milícias ab las armas a las
mans y esquadronadas. E passant per devant lo
estandart dits verguers han fet cortesia ab las
massas. Al peu de la escala se han restat ditas
trompetas, y tots los demés han muntat dalt, a
hont en la segona pessa, que és molt gran, han
encontrat a sa magestat, cubert, qui estava assentat casi arrimat als peus, y sota de ella un tapete de vellut carmesí guarnit de or molt rich. A
las espallas la paret estava colgada de domàs carmesí. Encontinent que dits verguers han vist a
sa magestat li han fet acatament ab las massas ab
las mans tocant a terra, sas senyorias, anant de
dos en dos, li han fet al anar tres profundas reverèncias. Després de las quals, per lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat militar, en nom
y veu del consistori, li és estada feta una llarga
oració, narrant lo motiu tenia per a posar-se a
sas reals plantas. Y després de finida aquella, tenint una rodilla en terra, ha posat en sa real mà
una representació o embaxada que en sustància
contenia lo que de paraula li havia expressat. Y
després de haver sa magestat ab gran energia y
alegant oració respost a aquella, assegurant al
consistori la confirmació // 217v // de las generals constitucions, privilegis, etcètera, concedits
per sos antecessors fins a la mort del senyor rey
don Carlos Segon, y concessió de novas gràcias,
ab demostracions de molta alegria y de son real
paternal amor, dit senyor deputat militar li ha
besat sa real mà, estant arrodillat de una rodilla.
Y després, per son orde, le·y han besada los senyors oÿdor ecclessiàstich, militar y real, acessors y advocat fiscal, secretari, racional, regent
los comptes y exactor y després tots los demés
sobredits officials, fent tres cortesias al anar y
tres al tornar. Y finida dita funció, sas senyorias,
fent tres profundas reverèncias a sa magestat, en
la mateixa forma que havian anat, se’n han tornat a peu en dit convent de Caputxins. Y havent-se encotxat, se’n han tornat en la present
ciutat y casa de la Deputació, a hont han arribat
entre la una y las dos horas de la tarda. Y deu advertir-se que, essent axís que la excel·lentíssima
ciutat y lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar
també se trobavan en Sarrià per semblant funció
de orde de sa magestat, lo comú de la Deputació lo ha cumplimentat primer, després la ciutat
y últimament lo bras militar. Y encontinent han
ordenat sas senyorias a mi, dit secretari y scrivà
major de dit General, cusís y continuàs en lo
present dietari la sobradita representació, la
qual és assí cusida y signada de número CLXOO y del tenor següent:
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«Señor.
Ela consistorio de los deputados y oÿdores de qüentas del General del principado de Catalunya y
condados de Rossellón y Cerdanya, con inexplicable goso y contento se ponen a los reales pies de
vuestra magestad con el más profundo rendimiento, poniendo en la soberana intelligencia de
vuestra magestad que encontinente de haver tenido franqueada la libertad de sus acciones ha procurado, movido de su indefectible obligación, al
instante mismo que ha tenido lugar, logra esta su
más afortunada dicha comprehendida // 218r //
no la puede conseguir mayor, qual és la de servir
de alfombra a las reales plantas de vuestra magestad, tributando a vuestra magestad su más obsequiosa obediencia, con el seguro de su más sincera y incontrastable fidelidad, siempre
religiosamente professada y observada a los sereníssimos reales condes de Barcelona y reyes de
Aragón, esclarecidos y ínclitos antecessores de
vuestra magestad, y muy en particular a los de la
invicta real casa de Austria, assegurando a vuestra magestad que el consistorio, y en él todo el
Principado y condados, por su naturaleza no podrán faltar a su acostumbrada lealtad, ofreciendo en confirmación della sacrificar en el mayor
servicio de vuestra magestad, concervación del
Principado y condados y aumento de los dominios
de vuestra magestad todas sus vidas y haziendas
hasta derramar la última gota de sangre, de calidad que puedan dejar a su posteridad inimitables vestigios de sus servicios y fina fidelidad. Y no
pudiendo dudar que las grandes benignidad y
clemencia de vuestra magestad en gloriosa competencia, hasiendo la más bissarra ostentación de
su inmenso tesoro, han de diffundir tales paternales affectos en demostración del real y verdadero amor que se digna manifestar y tener a estos
sus fidelíssimos vassallos, que dignamente pueda,
como lo hase agora el consistorio, aclamar con el
más filial obsequio de que en vuestra magestad
tienen y tendrán padre más que rey y señor natural, de todo coraçón rinden a vuestra magestad
en segura y ofrenda sus rendidas voluntades. Y
siendo verdad, señor, que el consistorio confiessa
que vuestra magestad ha de ser el rey y señor a
quien más se ha devido, suplican con la devida
humildad y postramiento a vuestra magestad se
digne confirmarle la esperansa y confiansa que
les aciste para su más elevada felicidad // 218v //
que vuestra magestad, siguiendo los passos de los
señores reyes de Aragón, condes de Barcelona, gloriosos antepasados de vuestra magestad, y en imitación suya, sea servido favorecerle en que el General y Diputación del principado de Catalunya
y sus condados, la ciudad de Barcelona, braço mia. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
220v i 221r del trienni 1704-1707.

litar, demás ciudades, villas y lugares y demás comunes de dicho Principado y condados y particulares dellos, assí ecclessiásticos como militares y reales, de qualesquier estado y condición que sean,
gosen de todos los usages de Barcelona, constituciones, capítulos, actos de Corte, usos, costumbres,
observancias, franquesas, libertades, privilegios,
gracias, honores, prerrogativas y demás leyes y derechos de la pàtria, como los gosavan el año de
1639, revocados todos abusos, que assí mesmo se
observen y hagan observar al General y Deputación de dicho Principado y condados y a todos los
dichos comunes y particulares todos los privilegios,
gracias y honores concedidos después del referido
año de 1639 por los señores reyes don Phelipe 3 de
Aragón y 4 de Castilla, la señora reyna dona
Mariana, su consorte, tudora y governadora del
señor rey don Carlos 2, por su magestad mismo y
por sus lugares tenientes generales, revocados todos abusos, que los tres brassos de dichos Principado y condados gosen de las mismas prerrogativas y
honores que han gosado, y que, finalmente, sea
servido vuestra magestad honrrar al común de la
Deputación, senyaladamente los días y horas que
gustará le bese su real mano en el camino fuera la
ciudad, saliendo a cavallo a esse fin, como lo ha
acostumbrado con los demás señores reyes, para su
real juramento en la sala real y abertura de parlamento general, juntados en este en la casa de la
Deputación, respeto de escusar gastos, por hallarse
muy exausta y tener más caudal que poder
// 219r // aplicar al servicio de vuestra magestad.
Todas estas reales gracias y otras muchas fía el
consistorio de los deputados y oydores de qüentas
ha de dever y merecer al paternal amor de vuestra
magestad, y aunque considera que a esta deuda
no tiene caudal para poder corresponder, respeto
de ser de inestimable aprecio, con todo, reconoce y
siempre reconocerá que lo que le falta de medios lo
suple todo la real liberalidad y munificencia de
vuestra magestad, y los deseos de la más fina gratitud que residen en el consistorio. Esperando que
vuestra magestad, en corroboración de dichos reales favores y en primicias de ellos que confía el consistorio, le honrrará agora con el permisso de besar
su real mano, que lo recivirá a muy singular
merced de la real clemencia de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia, lo síndich del General de
Catalunya, de orde de sas senyorias ha posat en
mà del excel·lentíssim senyor milort comte de
Peterboroum, còpia de un recado en escrits. Y
així mateix còpia de una certificatòria feta per
don Joseph de Bonete, secretari que fonch del
excel·lentíssim don Francisco de Velasco, a fi y
efecte de que fos servit sa excel·lència, en virtut
del capitulat en lo temps de la entrega d’esta capital, manar se retornen serts papers del arxiu
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real y altres. Al que se ha servit respòndrer
que·u faria ab molt gust, segons relació que me
ha fet a sas senyorias, quant és tornat en consistori dit síndich. Y aprés, sas senyorias han ordenat a mi, dit secretari y scrivà major, cusís dits
dos papers en lo present dietari, los quals són
assí cusits y signats de lletras A y B.
Dimars, a XX de octubre, MDCCV. En aquest dia,
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
// 219v // donsell, racional del General y present
casa, de orde de sas senyorias, per estar ocupats,
se és conferit en las casas del General y bolla de
la present ciutat a effecte de fer comensar lo subast dels arrendaments dels drets de bolla de la
present ciutat y de monedas de tot lo Principat.
Y no obstant de averse subastat aquells no s·i ha
trobat dita alguna.
En aquest mateix dia, havent tancat sas senyorias, tingut avís de part del excel·lentíssim senyor milord, de que de orde de sa excel·lència
se havia fet desembarcar y se trobavan en una
casa del carrer Ample dos caxas, dins las quals se
trobavan la mulasa del arxiu real y altres papers
y processos tocants a matèrias de Estat, que lo
excel·lentíssim don Francisco de Velasco havia
fet embarcar per a aportar-se-ho, prevenint dits
milord a sas senyorias que enviassen persona per
a regonéxer ditas caxas y se entregàs dels llibres
y papers que se havian de restituhir, per ço, sas
senyorias han anomenat per dit effecte al doctor
Aleix Fornaguera. Lo qual, després de haver-se
conferit en dita casa del carrer Ample y havent
regonegut ditas caxas y los llibres y papers que
en ellas hi havia, tot hera cosa que·s devia restituhir. Ha fet aportar ditas caxas en la present
casa de la Deputació y en lo aposento del consistorio, a hont, en presència de sas senyorias, se
han ubert y regonegut ditas caxas. Y en la una
de ellas se han trobat los llibres del arxiu real,
dits la mulassa, que són sis llibres, y altre llibre
de las Ordinacions de la casa real. Y en la altra
caxa se ha trobat un procés dit la Xanaga, tocant
a matèrias de Estat, altres papers contra diferents particulars de Vich, unas crònicas de Catalunya de Salvador Feliu y diferents altres papers
concernents a dits processos. Tot lo que se ha
tornat a tancar dins ditas caxas y sas senyorias
han manat entrar y recondir aquellas dins lo arxiu de la present casa. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y //220r // Llorens March,
verguers de sas senyorias.
Dimecres, a XXI de octubre, MDCCV. En aquest
dia han baxat sas senyorias en las casas del General y Bolla de la present ciutat a fi y effecte de
fer continuar lo subast dels arrendaments dels
drets de la Bolla de la present ciutat per lo residuo del present Trienni, y de monedas de tot lo
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il·lustríssim y fidelíssim consistori una deliberació del il·lustríssim y fidelíssim bras militar del
dia present. La qual conté se anomenen dos
personas del il·lustríssim y fidelíssim bras, per a
que, junt ab las nomenadas per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori y excel·lentíssima ciutat,
ponderen y discorran lo modo y forma se ha de
donar en los apuntaments fets en la junta se tingué en Sarrià ab lo príncep Antonio y demés
personas elegidas. Lo qual han ordenat sas senyorias cusís en lo present dietari. La qual és assí
cusida y signada de número CLXIIII.

Principat, axí mateix per dit residuo. Y haventse subastat aquells no s·i ha trobat dita alguna.
Dijous, a XXII de octubre, MDCCV. En aquest
dia, los senyors don Antón Cortés y Andrada y
Joan Magí, ciutedà honrrat de Barcelona, han
reportat a sas senyorias, de part dels excel·lentíssims senyors consellers, una deliberació presa
per lo savi consell de cent tingut y celebrat lo
dia de ahir acerca la dependència dels apuntaments de differents punts que se han de tractar
per lo real servey y benefici públich. La qual deliberació és assí cusida y signada de número CLXIII.
En aquest mateix dia, don Ramon de Codina y
Ferreras y Gerònim de Roquer y Codina, ciutadà honrrat de Barcelona, han aportat, de part
de sas senyorias, una embaxada als magnífichs
senyors concellers per a noticiar-los com per la
dependència dels apuntaments fets en lo congrés de Sarrià havian nomenat sas senyorias al
doctor Domingo Fogueras, canonge de Barcelona, don Pedro Oliver y Botaller y al doctor
Joan Baptista Raverter, ciutadà honrat de Barcelona.

En aquest mateix dia, a la tarda, se ha comensat
a juntar en la present casa lo il·lustríssima conferència.a
221r

Divendres, a XXIII de octubre, MDCCV. En
aquest die no és vingut en lo consistori de sas
senyorias lo il·lustríssim // 220v // y fidelíssim senyor don Pedro de Oliver, oÿdor ecclessiàstich,
per ocasió de sa indisposició. Y per quant se tem
que la desgana de dit senyor oÿdor ecclessiàstich serà llarga y los negocis que de present occorren en la present casa són molts, a que no·s
pot acudir, no havent-hi consistori, per ço, los
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat militar, oÿdor militar y oÿdor real, han consultat ab
los magnífichs assessors y advocat fiscal si podian fer consistori per ocasió de trobar-se defunt lo deputat ecclessiàstich y no havent encara
jurat lo real. E los dits assessors y advocat fiscal
presents en consistorio han dit y referit a sas senyorias y són estats de parer que dits tres senyors consistorials podian fer consistori per las
rahons expressadas en lo vot fet per los dits
acessors y advocat fiscal que en lo dietari corrent en jornada de XVIII de agost proppassat.

Disapte, a XXV de octubre, MDCCV. En aquest
dia se ha ajuntat la il·lustríssima conferència en
casa de la excel·lentíssima ciutat.
En aquest mateix dia, de part de la il·lustríssima junta del bras ecclessiàstich, de orde de sa
magestat formada, han reportat a sas senyorias
una embaxada per medi del doctor Joseph
Bosch, canonge y sagristà de Vich, y de don
Joseph de Asprer, canonge y ardiaca de la Seu
de Urgell, representant a sas senyorias que seria convenient que com a pares de república se
interposasen ab sa santedat per a que concedís
la butlla de la Santa Crusada per tot lo Principat.
Dilluns, a XXVI de octubre, MDCCV. En aquest
dia sas senyorias, ab los magnífichs acessors y
advocat fiscal y officials acostumats, han baxat
en la casa del General a effecte de fer continuar
lo subast de la Bolla de Barcelona y dret de monedas. Y no s·i ha trobat alguna.
En aquest mateix dia, al matí, se ha ajuntat en la
present casa la excel·lentíssima conferència. Y a
la tarda se ha ajuntat en la casa de la ciutat.

En aquest mateix dia han baxat sas senyorias en
las casas del General y Bolla de la present ciutat
a fi y effecte de fer continuar lo subast dels
arrendaments dels drets de Bolla de la present
ciutat y col·lecta y de monedas de tot lo Principat. Y encara que se ha subastat no s·i ha trobat
cosa.

En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari un paper
que conté differents punts que lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, per medi de son secretari del despaig universal lo dia present ha insinuat a don Ramon de Codina y Ferreras,
persona nomenada per part de sas senyorias, y a
don Anton de Cortés y Magí Barrera, personas
nomenadas per part de la present ciutat. Lo
qual paper és assí cusit y signat de número
CLXV y del tenor següent:

En aquest mateix dia, per medi de don Francisco de Vilana y lo doctor Massanes de Ribera,
ciutadà honrrat de Barcelona, se ha aportat al

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1945.
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«Puntosa que el rey, nuestro señor, Dios le guarde,
// 221v // por medio de su secretario del despacho
universal se ha servido insinuar a los 26 de octubre, 1705, por la manyana, a don Ramon de Codina y de Ferreras, persona nombrada por la Deputación, y a Magín Barrera, ciudadano
honrado de Barcelona, y a don Antonio Cortés y
Andrada, personas destinadas por la ciudad de
Barcelona, después de haverle besado su real
mano y de palabra, favorecídoles con las expressiones acerca dichos puntos.
1. Primo, que se gane el tiempo en responder por
los comunes sobre los puntos que se platicaron en
Sarriá.
2. Que los comunes discurran los medios por los
quales podrá hallar promptamente su magestad,
Dios le guarde, ciento y sinquenta mil pesos prestados con intereses resonables, por 4 o 5 meses, dentro cuyo término bolverá la propiedat.
3. Que la ciudad y Diputación hagan cada común un regimiento de mil hombres dende luego.
4. La forma que se ha de tener en el carruaje y bagaje que habrán menester las tropas para marxar
adonde más convengan.
5. Que se entreguen memoriales de todos los sujetos que se hallan insiculados en las bolsas de la Diputación y ciudad, con individuación del tiempo
y de los lugares que de presente vacan.»
Dimars, XXVII de octubre, MDCCV. En aquest
dia los senyors don Joseph de Oliver y doctor
Lluís Roger, ciutadà honrrat de Barcelona, han
reportats a sas senyorias una embaxada de part
dels excel·lentíssims senyors concellers dient
que la excel·lentíssima ciutat, en demostració de
alegria, havia resolt, entre altres cosas, que se
fessen tres dias de alimàrias, comensant lo dia de
la entrada pública del rey, nostre senyor,
// 222r // que Déu guarde. Y que així estimarian
a sas senyorias los acompanyasen en dita demostració de alimàrias.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari una
representació feta a sa magestat, que Déu guarde, acerca de voler cobrar algunas personas, valent-se del nom de sa magestat, alguns diners de
la Generalitat. La qual representació és assí cusida y signada de número CLXVI y del tenor següent:
«Señor.
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
220v i 221r del trienni 1704-1707.
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Losa diputados y oydores de qüentas de la Generalidad del principado de Catalunya, puestos con el
mayor rendimiento a los reales pies de vuestra magestad, precisados de la obligación de sus cargos,
no pueden escusar poner en la grande y soberana
intelligencia de vuestra magestad que a su noticia
ha llegado que en diferentes partes del Principado
no han faltado sujetos que han instado la cobranza de los vencido en las rentas del General y lo procedido de la venda de algun fraude, logrando uno
y otro, y valiéndose a este fin del real nombre de
vuestra magestad. Y entre otros don Juan Nabot,
coronel de cavallería espanyola, procurando que
el deputado local de Tarragona le entregase diferentes mercaderías y lo procedido de ellas que a los
6 de febrero passado se tomaron en el puerto de Salou al patrón Guillem Bertran, lo que ha conseguido el ayudante don Fernando de Mendoza. Y
considerando ser esso supuesto assí porque vuestra
magestad por su real benignidad se ha servido assigurar al consistorio, empenyando su palabra
real, en la observancia de todas las constituciones y
privilegios hasta la muerte del adorado monarca
el señor rey don Carlos Segundo, que está en gloria, como y también porque, faltando estos medios
a la Deputación, no le sería posible servir a vuestra magestad con la abertura de las Cortes, en que
han expender muchos millares, y por ellas ha de
quedar vuestra magestad muy servido y gososo, experimentando la fidelidad // 222v // cathalana,
siempre muy gloriosamente acreditada en todos
tiempos, suplica el consistorio, con el más reverente
y devido obsequio a vuestra magestad, como a verdadero padre, rey y señor natural, se digne mandar dar benignos ohidos a esta noticia tan importante a su mayor real servicio y conservación del
Principado, con el seguro que ha de merecer de
vuestra magestad la real gracia de que por ninguno quede el consistorio molestado en la debida
cobranza de sus rentas y restituhido al General
todo quanto se haya entregado, assí a dicho Nabot
como a otros, que lo recivirá a merced de la real
munificencia de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari una
representació feta a sa magestat acerca del jurament del senyor Pere Vidal, novament extret en
deputat real, la qual és assí cusida y signada de
número CLXVII y del tenor següent:
«Señor.
Losb diputados y oÿdores de qüentas del General
de este principado de Catalunya disen que el dia
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
221v i 222r del trienni 1704-1707.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
222v i 223r del trienni 1704-1707.
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23 de agosto passado, Pedro Vidal, de la ciudad
de Tortosa, sorteó en diputado real, por muerte de
Agustín de Pinyana y Monfort, y por ocasión del
serco de esta capital, no pudo entrar en ella hasta
que aquella se puso a la devida obediencia de
vuestra magestad. Hallase oy solicitando le dé lugar el consistorio para que pueda prestar el juramento acostumbrado, y que se le dé possessión. Y
advirtiendo el consistorio que vuestra magestad se
halla favoreciendo a esta ciudad con su real presencia, le ha parecido indispensable noticiarlo a
vuestra magestad, antes de passar a darle pocessión, lo que executarán gustosos siendo del real
agrado de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim milord
compte de Peterbroum ha vingut en la present
casa a effecte de visitar a sas senyorias, lo qual és
estat rebut o se li han fet los mateixos // 223r //
cumpliments acostumats fer als Grandes de Espanya. En aquest mateix dia, a la tarda, se ha
juntat en la present casa de la Deputació la conferència dels tres comuns.
Divendres, a XXVIII de octubre MDCCV. En
aquest dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y escribà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari quatre papers tocants a
la resolució dels punts compresos en los apuntaments que lo dia XX del corrent se donaren de
orde de sa Magestat en la junta que·s tingué en
Sarrià, ço és, primo, un paper fet por los acessors
y advocat fiscal del General y per los advocats de
la excel·lentíssima ciutat y il·lustríssim y fidelíssim bras militar, altre paper que conté la forma
del jurament que deu prestar sa magestat, que
Déu guarde, en la sala real y últimament una representació feta a sa magestat acerca tots los referits punts. Los quals quatre papers són assí cusits y signats de números CLXVIII, CLXIX,
CLXX, CLXXI y del tenor següent:
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Ena execució de la commissió feta per vostra senyoria il·lustríssima sobre los apuntaments que
lo dia 20 del corrent mes de octubre se donaren
de orde de sa magestat, Déu lo guarde, a las
personas que de son orde envià vostra senyoria
en Sarrià, després de haver conferit y practicat
aquells las personas anomenadas per la
excel·lentíssima ciutat las anomenadas per lo
bras militar y las de vostra senyoria, han acordat
lo següent:
Primerament, que en quant al capítol que prevé
la // 223v // administració de justícia, quietud
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
222v i 223r del trienni 1704-1707.
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pública y correspondència entre soldats y paysans fora de esta ciutat y per tot lo Principat,
apar podria vostra senyoria il·lustríssima, y així
mateix lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar,
fer compéndrer per lo medi aparega més convenir, ço és, a tot lo Principat vostra senyoria
il·lustríssima y fidelíssima y a sos individuos lo
il·lustríssim y fidelíssim bras militar ser orde y
gust de sa real magestat se observe ab tota rectitut la administració de la justícia, quietut pública y bona correspondència entre los paysans y
soldats, fent-se’ls-ne expressiva recomendació.
Ítem, que en quant al segon capítol de dits
apuntaments, que compren reglar la dependència dels quartels o casas per la habitació dels oficials de las tropas que·s troban y entraran en
esta ciutat, apar que essent propi y peculiar de la
ciutat, podrà lo excel·lentíssim consistori donar·i la providència que concidere més oportuna per dit effecte.
Ítem, que en quant al tercer capítol, que
comprèn lo disposar-se casas o altres puestos
per tenir los malalts del exèrcit, com també apar
propri y peculiar de la excel·lentíssima ciutat, se
dexa a sa gran providència lo disposar·o al mayor servey de sa magestat.
Ítem, que en quant al quart capítol, concernent
a la forma y medi perque las tropas dels aliats
tingan la provissió de pa, sivada y pallas, insinuant que la ciutat o vostra senyoria il·lustre ho
posàs en execució y corregués en esta incombeniència, considerant-se tenir impossibilitat y inconvenients lo executar·o dits comuns, y que
may ho han practicat, apar podrian un y altre
comú fer representació a sa magestat y al
excel·lentíssim milord, explicant dita impossibilitat // 224r // y inconvenients. Y si apareixia lo
modo ab què se ha estilat en los temps passats
noticiant a sa magestat de las personas que han
tinguts semblants acientos, com són Joan Colomer, mercader, Arnoldo de Yager, Joan Lapeyra, Francisco Font y Gabriel Font, mercaders,
Joseph Antoni Roig y altres.
Ítem, que en lo capital quint, en què se manifesta, tindria gust sa magestat, si·s pogués, se
trobàs modo per a entretenir fins a las Corts Generals las tropas que sa magestat va formant de
la gent que era de la guarnició enemiga. Apar
que en quant a la excel·lentíssima ciutat pot
tractar aquest assumpto ab la Vint-i-quatrena
de guerra, per a que esta o per si o reportant-ho
al savi Consell de Cent delibere sobre dita dependència. En quant al il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, pot així mateix discórrer-se est assumpto en la il·lustríssima junta o en lo mateix
bras. Y en quant a vostra senyoria il·lustre se

dexa també a sa gran direcció per a que premedite y resolgue sobre dita dependència.
Ítem, que en quant al sisè capítol, que parla de
discórrer y prevenir en temps lo modo de formar magatzems en las fronteras y dar al
excel·lentíssim milort sobre aquest punt las notícias que pugan conduhir al benefici del exèrcit
y facilitat de las operacions, apar que se deuria
fer compéndrer a sa magestat y al excel·lentíssim milort que per no haver entrevingut may los
comuns en semblants providèncias, no poden
donar a sa magestat y al dit excel·lentíssim milort aquellas intelligènsias que se desitjan, y que
consideran seria medi més proporcionat lo conferir-se y péndrer-ne intelligènsia de aquellas
personas del paýs que han intervingut ab diferents asientos de sa magestat per semblants dependèncias, com són los sobredits y anomenats
en lo capítol quart.
224v

Ítem, que en quant al capítol setè, que conté se
done la providència necessària per a que sens dilació se principio en fabricar armas y pòlvora en las
parts del Principat a hont se acostuman fer, apar
se deu posar en la comprehensió dels comuns,
que los informes que al present se poden donar a
sa magestat sobre dit capítol són los següents:
Primerament, que lo acierto de canons de fusell
sols, sens pany ni cep, en lo asiento que se ha fet
a menos preu, se són pagats a rahó de 2 lliures
cada canó. Y estos se han fabricat en Ripoll,
Manresa, Solsona y Martorell. Los fusells a tot
punt, ço és, canó, pany y cep a tot punt han costat a 4 lliures, 8 sous, quiscun.
Ítem, que las bayonetas per los fusells que no
sien ab mànech de fusta, que se són fetas últimament per compte del rey, han costat a de 11
sous quiscuna, posadas a tot punt. Y que las personas que las fabricaren foren Jacinto Valls y
Miquel Pujol, tots ferrers de la present ciutat.
Ítem, que las caravinas y pistolas per las cavalleria a tot punt, ço és, canons, panys, caps y tot
guarniment, fabricadas en Barcelona, y las parts
sobre expressadas, se han pagat, cada joch, ço
és, una carabina y dos pistolas, a 8 lliures, 12
sous, posat tot a son punt. Y que las personas
que corregueren ab los acientos de fusells, caravinas y pistolas en la present ciutat y província
són Jacinto Valls, mestre ferrer de tall, Ventura
Carbonell, ensepador, Francisco Baxeras, padranyaler, Joseph Bonany y Joseph Bornio,
també padranyalers, y Bruno Prats, fuster, tots
habitants en Barcelona.
Ítem, que las espasas per la infantaria se han fetas posadas a tot punt han costat partidas a de 1
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lliura quiscuna, y altres partida a de 1 lliura, 4
sous. Y que estas eran del modo devian ser y
molt millors que las // 225r // que·s feren a de
una lliura, advertint que si han de ser de un sol
tall, a modo de uns sabres, costan a tot punt a
de 1 lliura, 8 sous, posats a tot punt.
Ítem, que las espasas per la cavalleria que se són
fetas últimament, costaren a de 1 lliura, 15
sous, y quiscuna posadas a tot punt. Però se
creu que al present no se trobarà qui las vulla fer
menos de a rahó 2 lliures, per haver·i perdut
quantitat considerable en las últimas que·s feren
a dita rahó de 1 lliura, 15 sous. Las personas
que corregueren en lo aciento de las espasas,
tant per la cavalleria com per la infanteria, y tant
de una espècia com altre, foren los ditas Jacinto
Valls y Miquel Pujol, ferrers de tall, tots de la
present ciutat de Barcelona.
Ítem, que las armas que·s podran entregar cada
mes, posadas a tot punt, ço és, fabricant-se fusells, sols se’n fabricaran fins al número de 500
cada mes, fabricant-se, emperò, jochs de caravinas y pistolas, sols se’n poden fabricar cada mes
fins al número de 300 jochs.
Ítem, que las parts de Cathalunya a hont se pot
fabricar pòlvora, son Manressa, Cellent, Gerona, Moncada, Barcelona y altres. Y se diu costava lo quintar limpio, conduhida ab barril, y sach
a de 22 lliures per quintar la de munició.
Ítem, ha aparegut seria bé y conduhiria al contengut en lo present capítol que la excel·lentíssima ciutat fes fer una crida, manant que tothom
aportàs a la casa de la present ciutat los fusells,
bayonetas, caravinas y pistolas de cavall que són
fabricadas en Catalunya. Y que dels fusells y bayonetas fabricadas en Catalunya, com las bayonetas, no tingan mànech de fusta, tot bo y rebedor se’n done per ser armas de millor qualitat. A
de duas lliuras fusell y bayoneta, y del fusell sol a
de 1 lliura, 12 sous, y de la bayoneta sola a de 6
sous quiscuna o lo menos que·s puga. Y de las
carabinas // 225v // fabricadas en Catalunya a 1
lliura, 10 sous, y quiscuna; y del parell de las pistolas de fundas, també fabricadas en Catalunya,
com sien bonas y rebedoras, a 1 lliura 12 sous y
lo parell.
Axí mateix, se podria manar ab ditas cridas
aportassen tots los sobres de cavalleria que tingan y las espasas de infanteria, donant-se, ço és,
dels sabres de cavalleria bons y rebedors y quiscun y de las espasas de infantería bonas y revedoras a de 12 sous quiscuna.
Ítem, en quant al octau capítol, que comprèn,
lo que se premedite lo reparar la bretxa, umplir
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los ataques y entrar la artilleria de las batarias,
apar que si bé se pot representar per los comuns, que sent dependència de fortifiacions ho
reparo de ellas sempre ha corregut per la direcció de sa magestat o de sos llochtinents y capitans generals. Ab tot, sent del real servey y gust
de sa magestat pot la excel·lentíssima ciutat
contribuhir en lo que aparega a la Vint-i-quatrena de guerra qui té esta comissió y poder del
savi Consell de Cent. En quant a vostra senyoria
il·lustríssima apar podria representar a sa magestat que, per no tenir lo consistori per a fer que
los pobles gasten ni envien gent per a executar
lo assumpto present ni poder gastar per dit effecte de las pecunias de la Generalitat, tenint-ho
privat per diferents capítols de Cort, seria lo
medi que sa magestat enviés ordes als veguers y
batlles per a que fessen venir aquell número de
gent que fos menester a gastos de las universitats. Y en quant al il·lustríssim y fidelíssim bras
militar, apar dexar·o a la premeditació del mateix bras, per que discorre y execute lo que li
aparega poder fer en esta dependència al mayor
servey y gust de sa magestat.
Ítem, en quant al capítol nou, que conté lo besamà y entrada de sa magestat, sent dependència peculiar de cada comú, apar sols resta recomanar la brevedat per ser axí orde y gust de sa
magestat.
226r

Finalment, que en quant al capítol deu, que
conté la premeditació dels tres comuns acerca
de tenirse Corts o parlament general, y si se poden convocar desde luego y antes de jurar sa
magestat, y si ajuntadas las Corts o parlament se
poden porrogar, apar que és dependència que
deuhen los comuns consultar ab sos advocats y
acessors y obrar lo que en vista de son consell
aparexerá, informant a sa magestat de son sentir.»
«Resumena de los puntos que deven tratarse y resolverse por los assessores y abogado fiscal del General de Catalunya y abogados de la ciudad de
Barcelona y braço militar en orden a la prestación del juramento de su magestad, que Dios
guarde, y otras dificultades.
Primer punto.
Sobre la forma del juramento que su magestad ha
de dignarse prestar en la plaça de San Francisco y
en la sala del palacio real.
Respuesta.
Que parece inescusable haverse de entregar antes
de la prestación dichos juramentos copias auténa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
222v i 223r del trienni 1704-1707.
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ticas de la forma de ellos, si y conforme se hallan
largamente stipuladas con sus respective resúmenes, expressándose haverse de observar en el modo y
forma que los comunes y particulares de Catalunya les gosavan y devían gosar en el año 1639, sin
limitación ni reservación alguna, con las intelligencias infrascritas, revocados todos abusos.
Que se expresse que por quanto después del año
1639, la magestad de Felipe Tercero se dignó erigir y formar bolsas de los oficios de acessores y abogado fiscal del General de prestador de plomos, de
regenta las cuentas, del exactor, // 226v // de receptor de la bolla, de escrivano ordinario, del regente las qüentas, de síndico, de ayudante segundo de la Scrivania Mayor, de ayudante tercero de
la Scrivania Mayor, de escriviente ordinario del
racional, de asesor y abogado fiscal, con sus ayudantes de la visita, de los officiales del General, de
escrivano mayor y de sus ayudantes de dicha visita y de procurador fiscal de la misma visita, y se
reconose ser de conveniencia del público la conservación de dichas bolsas, corriendo la inseculación
de los sujetos por medio de los deputados y oydores,
si y conforme se placticava respeto de la insiculación de consistoriales. Por tanto, parece de conveniencia que dichas bolsas se conserven y que la insiculación de los lugares vacantes en ellas se haga
en la dicha forma que se observava respeto de dichos consistoriales en el año de 1639.
Que en la estipulación de dichos juramentos se
aya de anyadir la expressión de todos los privilegios, exempsiones, libertades y gracias que se han
dignado conceder después del año 1639 los sereníssimos señores reyes don Phelipe Tercero de Aragón, la reyna donya Mariana, tudora y governadora, su consorte, y el señor rey don Carlos
Segundo, y sus respective lugartenientes, revocando todos abusos.
Anyádese a lo susodicho que, según el estado presente, parece inescusable advertir que en caso su
magestad sea servido dignarse haser reintegración de los desinsiculados por afectos a su magestad y desensicular o expeller de las bolsas algunos
sujetos insiculados en los de los consistoriales y oficios de las casas de la Deputación y ciudad, con
reintegración de salarios y adeales, a los oficiales
se habrían // 227r // de executar estas diligencias
antes del día de juramento, por no encontrar a
las leyes de la patria a las quales de presente no se
hallan sujetas dichas insaculaciones y desinsiculaciones, sino dependientes de la mera y libera voluntad del rey, nuestro señor. Y si se hasía después
de la confirmación de dichos privilegios encontraría al juramento prestado, hasiéndose este, como
se espera, en lo modo y forma que Catalunya gosava sus prerrogativas en el año de 1639.

Segundo punto.
Sobre si será más conveniente abrir Cortes o parlamento por el mayor servicio de su magestad y beneficio público del Principado.
Respuesta.
Que a vista de la positura de las Cortes y del estado en que se halla este Principado, y del que necessita redresarse, no es practicable abrirse parlamento general que solemte se junta por uno u otro
negocio particular y no sobre el universal gobierno y régimen del Principado, y en particular no
podría placticarse en el statuhir, anullar, revocar
y interpretar las Generales constituciones, diligencias que son precissas y necessarias hazerse en el
imgresso de nuevo rey. Y assí parece indispensable
el haverse de celebrar Cortes para darse forma en
ellas a todo lo obrado después de la muerte del señor rey don Carlos Segundo.
Tercero punto.
Sobre si siendo indispensable el que se hayan de celebrar Cortes podrán porrogarse en caso de necesidad y urgencia.
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Respuesta.
Que en atención que su magestad, juntamente
con los tres estamentos o braços congregados en
Corte, todo lo pueden, no se considera reparo ni
duda alguna en que, habiertas dichas Cortes, se
podrán prorrogar de voluntad de su magestad y
consentimiento de dichos tres brassos.
Quarto punto.
Sobre si se pueden despachar convocatorias antes
de jurar su magestad.
Respuesta.
Que según la observancia confirmada con diferentes exemplares no se halla reparo alguno en
que puede su magestad convocar Cortes antes de
haver jurado.»
«Copiaa del juramento que leyó en la sala real el
protonotario de Aragón qüando su magestad
jura a los braços sus constituciones, privilegios, etcétera.
Nos, don Carlos, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de León, de las dos Sicilias, de
Jerusalen, de Portugal, de Ungría, de Dalmacia,
de Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla,
de Cerdeña, de Córdova, de Córsega, de Múrcia,
de Jaen, de los Algarbes, de Algesiras, de Gibraltar, de la isla de Canaria y tambien de las Índias
orientales y occidentales, islas y tierra firme del
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
222v i 223r del trienni 1704-1707.
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mar océano, archiduque de Austria, duque de
Borgoña, Bravante, Milán, Atenas y Neopatria,
conde de Aspurg, Flandes, Tirol, Barcelona, Rossellón y Cerdanya, marqués de //228r // Oristan y
conde de Goreano. Juramos por nuestro señor
Dios en la Crus de Jesucristo e los santos quatro
Evangelios, con las nuestras reales manos corporalmente tocados, tener y observar, hacer tener y
observar, a los prelados religiosos, clérigos, magnates, barones, ricos hombres, nobles, caballeros,
hombres de paraje y a las ciudades, villas y lugares
del principado de Catalunya, condados de Rossellón y Cerdanya, a los ciudadanos, burgueses y
habitantes de dichas ciudades y villas y lugares, la
carta de la venda del bobaje, herbaje y terraje, y
todos los usajes de Barcelona, constituciones, estatutos, capítulos y ordinaciones y actos de las Cortes
generales, usos y costumbres de dicho Principado y
condados, y todas las libertades y privilegios otorgados, a más la unión de los reynos de Aragón y
condado de Barcelona, e más la unión del reyno
de Mallorca e islas de aquella adjacentes, de los
condados de Rossellón y Cerdanya, de Conflent,
Vallespir, y viscondados de Orladesii y Carladesii, con los dichos reynos. E más, la constitución
echa en la Corte celebrada por el rey don Fernando Segundo en el monasterio de los frayles menores
de Barcelona en el año 1503, sobre la luición del
censo de ducientas milia veinte libras, y de pensión annual de onse milia libras, moneda barcelonesa, de que fue echo servicio al dicho rey don
Fernando por la corte General por él celebrada en
el monasterio de Santa Anna de dicha ciudad en
el año 1493. E más, la confirmación de todas las
constituciones y perrogativas de todos los comunes
y particulares de Catalunya, assí las del rey, don
Jayme, como de los otros reyes y condes de Barcelona. E más, todos los privilegios, gracias, exempciones y libertades que se sirvió conceder al // 228v //
Principado y a sus comunes y particulares, antes y
después del año 1639, la magestad del rey, don
Phelipe 3º de Aragón, conde de Barcelona, sin reserva ni limitación o restricción alguna, y en particular las echas a los 12 de abril, 1653, y 19 de
enero, 1654, reponiendo el Principado y todos sus
comunes y particulares en el estado en que se hallavan en el año 1639 y antes, assí que los comunes
de la Deputación y ciudad de Barcelona en adelante tengan con toda plenitud las inseculaciones
y pongan en las bolsas de consistoriales y de los officios del gobierno de sus casas los sujetos en los lugares vancantes, assí como lo hasían y placticavan
en el año de 1639 y antes, y que los diputados y oydores de quentas del General de Catalunya desde
oy presenten todos los officios de la Generalidad de
dicho Principado assí como los davan y presentavan en el dicho año 1639 y antes, menos respeto de
los officios de los quales se han formado bolsas después de dicho año 1639, las cuales se concerven y
hayan de conservar insaculando los dichos dipu-
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tados y oÿdores los lugares vacantes en ellas. Y que
assí mesmo, la ciudad de Barcelona cuyde de aquí
en delante de la guardia de los baluartes, torres,
muros, fuertes y puerto del mar de dicha ciudad, y
tenga las armas y demás instrumentos de guerra
del presidio y fuertes de dicha ciudad, assí como
cuydava de ella y tenía dichas armas en el año
1639, y antes que la dicha ciudad de Barcelona
tenga la jurisdicción civil y criminal alta y baxa
mero y mixto imperio de la villa de Flix y lugar de
la Palma y sus términos, assí como la tenía y exercía en dicho año 1639 y antes. Es más, todos los
privilegios, gracias, exempciones y libertades se
sirvieron conceder a los comunes y particulares del
Principado las magestades de la señora reyna
dona Maria // 229r // Anna, tudora y gobernadora y del señor rey don Carlos Segundo, su hijo, y
los lugartinientes de dichos señores reyes don Phelipe 3º, dona Maria Anna y don Carlos Segundo,
asta el día de su muerte, de cuyo juramento y confirmación mandamos esser echa carta pública
una y muchas largamente ordenadoras, según lo
acostumbrado, y señaladamente en la conformidad que fue echa y librada a los deputados del
presente principado de Catalunya del juramento
y confirmación echos por el sereníssimo rey don
Juan, con lo demás arriba expressado, libradoras
a los deputados de Catalunya a la ciudad de Barcelona y qualesquier otros quienes será interés y las
querrán.»
«Señor.
Losa deputados y oydores de qÜentas del General
deste principado de Catalunya, satisfaciendo a
los 10 puntos que el príncipe Antonio, en el real
nombre de vuestra magestad, comunicó a los 20
del corriente en Sarriá a los comissarios senyalados por los comunes de la ciudad de Barcelona y
Deputación, después de tributar y rendir a vuestra magestad las devidas gracias por haverse querido dignar honrrar a los comunes con este real
favor, siempre de inestimable aprecio, postrados a
los reales pies de vuestra magestad, con el más respetuoso y rendido obsequio, ponen a la soberana
comprehensión de vuestra magestad lo que por su
parte ha parecido les toca según el sentir de la
conferencia de los tres comunes.
Que en quanto a la administración de la justícia
dentro de Barcelona, esta debe correr por la ciudad, no pudiendo dudar que en negocio de tanta
importancia procurará todo el cuydado con que
ha sabido esmerarse en todos tiempos. Empero, por
todo el Principado, por razón de dicha administración, quietud pública // 229v // y buena correspondencia entre soldados y paysanos, si fuere del
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
222v i 223r del trienni 1704-1707.
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real agrado de vuestra magestad, passará el consistorio por medio de cartas circulares ganando
los instancias y estas por correos prevenir ser este
orden del real gusto de vuestra magestad.
Que en cuanto a la dependencia de los cuarteles,
por ser peculiar de la ciudad debe correr a su
quenta.
Que en cuanto a los puestos, por estar los enfermos
del exército, siendo este negocio tan proprio de la
ciudad esta corresponderá muy a satisfacción de
sus grandes obligaciones a servicio de vuestra magestad.
Que acerca el medio para que las tropas tengan
la previsión de pan, cevada y paja, no puede omitir el consistorio el enterar a vuestra magestad
que jamás la Deputación y ciudad han concurrido en semejantes acientos, por que estos siempre
anduvieron en tiempo de todos los señores reyes
austríacos por acentistas, como podrá vuestra
magestad mandar informarse de Juan Colomer,
Arnoldo de Sayer, Juan Lapeyra, Francisco Font
y Gabriel Font, Joseph Antonio Roig, y otros, sin
que se pueda hallar exemplar alguno a más que se
persuaden los deputados, que si quissiessen entrar
en esta incumbencia se imposibilitaría más el
buen logro deste negocio, por que siempre comprehendarían semejantes sujetos estar más seguros
con la real palabra de vuestra magestad, que no
puede faltar, que la de los deputados, por que
como son procuradores de la real persona y de la
Corte, lo permita ni expenda las pecunias de la
Generalidad sino en los casos prevenidos en el capítulo 2 del redresso de 1599 y otros. Y no estando
este prevenido ya se dexa considerar quan justo
sentimiento se ha de saber a los deputados, viéndose imposibilitados de poner // 230r // en execución
lo que por tantos motivos si dependiera de sus desseos lo practicaran con inexplicable gusto.
Que sobre la asistencia hasta las Cortes generales
de las tropas que se van informando, deven los diputados representar a vuestra magestad la dificultad que tiene este assumpto, no sólo por lo expressado en el capítulo antecedente, sino y
también por que, según lo establecido por capítulos de Corte, se hallan precisados luego en gastar
de los erarios del General en cosas que son del primer real servicio de vuestra magestad, como son
la reedificación de lo que debastaron las bombas
en el último cerco, en las casas de la Deputación,
casas del General y Bolla desta ciudad, la casa de
la puerta de San Antonio, y haverse de cubrir los
arcos de las Atarazanas y en la abertura de las
Cortes Generales, que en todo passará mucho más
allá de setenta mil ducados, no teniendo la Generalidad otros medios que lo vencido y lo que correrá de sus rentas. Y si esto no se cobrasse hallaríase

la Deputación sin medios, respeto que sin Cortes
no pueden imponer nuevos derechos, además de
haver de dexar de pagar a los acrehedores, suspensión que importa el año quarenta y sinco mil escudos, deviéndoseles todas las discurridas desde 1662
hasta agora por causa de la guerra.
Que sobre el punto de magasenes, además de lo
ponderado sobre el capítulo 4, parece que totalmente convindria mucho al real servicio de vuestra magestad que este negocio se practicase con los
sujetos que han tenido la mano en esto, como son
los arriba expressados y otros.
Que en orden a ganarse el tiempo en la fábrica de
armas y pólvora, lo que por el presente los deputados pueden informar a vuestra magestad es que el
aciento de canyones de // 230v // fusell, solo, sin
pany ni cepo, en el asiento que hizo a menos precio, se han pagado a razón de 2 libras cada cañón. Y estos se fabricaron en Ripoll, Manresa,
Solsona y Martorell. Los fusiles a todo punto, y es
cañón, pany y cepo, han costado cada uno 4 libras, 8 sueldos.
Que las bayonetas por los fusiles que no sean con
mangos de madera que se hizieron últimamente
han costado a razón de 11 libras cada una, puesta a todo punto. Y que las personas que las fabricaron fueron Jacinto Valls y Miguel Pujol, herreros desta ciudad.
Que las caravinas y pistolas por la cavallería, a
todo punto, esto es, canyones, llaves, cepes y todo
guarnimiento, fabricadas en Barcelona, y las
partes sobre expressadas, han pagado, es a saber,
una caravina y dos pistolas, a razón 8 libras 12
sueldos. Y que las personas que corrieron en los
asientos de fusiles, caravinas y pistolas en Barcelona y el Principado son Jacinto Valls, herrero,
Ventura Carbonell, ensepador, Francisco Baxeras, padrenyalero, Josep Bonany y Joseph Bornio,
tambien padrenyalero, Bruno Prats, carpintero,
todos habitantes en Barcelona.
Que las espadas por la infantería que se han hecho
a tal punto han costado partida a razón de 1 libra, 4 sueldos, y estas heran muy mejores, advertiéndose que si han de ser de un solo tajo, de modo
de sabres, cuestan a razón de 1 libra, 8 sueldos.
Que las espadas por la cavallería que se hisieren
últimamente costaren a razón de 1 libra, 15 sueldos, cada una, puesto todo a punto. Pero no se crehe que al estado presente se halle alguno que las
quiera haser a menor precio de dos libras, por haver perdido mucho los que las hisieron una libra,
quinse sueldos, las personas que corrieron en el
aciento de las espadas, assí por la cavallería, como
puede // 231r // la infantería. Y tan de una espe645

cia como de otra fueron dichos Jacinto Valls y Miquel Pujol, todos de Barcelona. Que las armas que
se podrán entregar cada mes a todo punto, esto es,
fabricándose fusilles solos, se fabricarán hasta el
número de 500 cada mes. Fabricándose, empero,
caravinas y pistolas, sólo se pueden fabricar cada
mes hasta el número de 300 adressos enteros.
Que las partes de Catalunya a donde se puede fabricar pólvora son Marressa, Cellent, Gerona,
Montcada, Barcelona y otras. Y se dice que valdrá el quintal limpio conducida con barriles y
saco a razón de 22 libras por quintal la de munición.
Que sobre el hecho de la bretxa, etcétera, no puede
el consistorio dexar de poner en la grande consideración de vuestra magestad que, como a tocante a
fortificaciones siempre ha corrido por la hazienda
real y a cuydado de los capitanes generales, y que
no teniendo jurisdicción para disponer que los
pueblos gasten ni envien gente, se halla con el desconsuelo de no poderlo executar ni gastar de la
Generalidad en este assumpto, pareciéndole que
vuestra magestad podría servirse mandar dar órdenes a los vegueres y bayles para que hagan venir
aquel número de gente que fuesse menester a gastos de la universidad.
Que en lo tocante al besamanos a cavallo y cumplimiento a pie, después de la entrada pública de
su magestad, que es lo que incumbe a la Deputación, siempre que la ciudad lo tenga prevenido
por su parte, no se detendrán estas funciones por
la Deputación un instante, y se harán en la misma conformidad que disponen los capítulos de
Corte y se hisieron por el señor rey, don Felipe Tercero, teniendo muy presente la real insinuación
// 231v // de vuestra magestad, evitándose gastos
superfluos, aunque no siempre considera que por
mucho que hiciesse el consistorio quedaría corto a
lo que debe y espera dever al paternal amor de
vuestra magestad. Y para que se hagan en aquella conformidad pone a las reales manos de vuestra magestad los modos con que se practicaren en
aquellos tiempos.
Y que en orden al assumpto de Cortes generales o
Parlamento General, haviéndolo consultado los
tres comunes, que dos asessores, abogado fiscal y
respectivamente abogados, se ponen en la real
mano de vuestra magestad todos los papeles concernientes al juramento real y a las cortes generales, sperando que en caso de determinarse vuestra
magestad de tener cortes generales o parlamento
lo tendrá a bien favorecer a la Deputación se tenga en su casa, por ahorrar otros gastos que serian
inescusables celebrándose en otro lugar de la presente ciudad.
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Estas son, señor, las expressiones que el consistorio
de la Deputación ha reconocido ser de su obligación poner en la grande y ínclita intelligencia de
vuestra magestad sobre los dies puntos narrados, y
con el humilde y obediente respeto que le dicta su
lealtad y propencionadas obligaciones, atentas
siempre al mayor servicio de vuestra magestad,
conservación del Principado, crédito de sus reales
y victoriosas armas y aumento de sus dilatados dominios. Sírvase vuestra magestad, como a padre,
no reparar en haverse tardado en dar respuesta a
vuestra magestad sobre los diez puntos, por que
como a tan altos se ha avido de menester algun
tiempo para premeditarles, antes bien favorecer
al común de la Deputación, dándose por servido
de esta umilde representación, sintiendo el consistorio ni tener aquel arbitrio que desea para servir
a vuestra magestad como debe, pero confia que
per medio de las Cortes Generales // 232r // lo ha
de quedar vuestra magestad muy a la medida de
su agrado.»
En aquest mateix dia, me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari dos
cartas reals ab que se troban affavorits del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, de data del dia
present. En la una se serveix sa magestat senyalar per lo dia del besamà lo dissapte primer vinent y per la entrada pública lo diumenge següent, y ab la altra demana sa magestat que sas
senyorias formen un regiment de mil hòmens.
Las quals reals cartas són assí cusidas, y signadas
de número CLXXII y del tenor següent:
«A los venerables, nobles y amados nuestros los
ilustres y fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad de nuestro principado de
Catalunya.
Haviendoa considerado que para con la mayor
eficacia, las más breves disposiciones a tan y tan
precisas urgencias como actualmente ocurren,
que para tenerla parece inescusable que yo execute
entrada pública. Por lo que he resuelto participaros mi ánimo, que es de que procuréis disponer las
cosas de general manera que el sábado próximo
puede recibir el besamano en forma acostumbrada, y el domingo siguiente executar mi entrada
pública, volviendo a hazeros memoria de lo que
sobre ella os tengo insinuado, de que mi desseo es
que se haga con el menor gasto y dispendio que sea
posible, pues no es razón que, hallándome en el estado presente en que vos sabéis, necesitando mas
de caudales para subvenir a las urgencias precisas
de la manutención deste Principado y defensa de
mis fieles vassallos, passe a permitir se destribuyen
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
231v i 232r del trienni 1704-1707.
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en una cosa que no sirve más que de dispendio.
Dada en Barcelona a veynte y ocho de octubre de
MDCCV. Yo, el rey. Por mandado del rey, mi señor.
Enrrique de Gunter.»
«El rey.
Venerables y amados nuestros los il·lustres y fidelíssimos deputados y oydores de quentas de la Generalidad //232v // de nuestro Principado de Catalunya.
Haviendoa sido Dios servido que se haya logrado
con tan suma felicidad la expedición assí desta
capital como de todo este Principado, y teniendo
presentes los riesgos que pueden amenasarnos de
las imbasiones que mis enemigos pueden executar,
assí por el Rossellón como por las fronteras de
Aragón y Valencia, a lo qual conviene dar la mas
prompta providencia, embiando gente que pueda
guarnecer aquellas plazas, y considerando quanto beneficio resulta de todos mis fieles y amados
vassallos la manutención deste Principado, e resuelto pediros que, en continuación de vuestro singular zelo y amor a mi servicio y al de la utilidad
que de ello resulta a este Principado, déis las más
promptas providencias para levantar la gente con
que vos avéys acostumbrado a los reyes, mis predecesores, en tales ocasiones, deseando que respecto de
la precisa urgencia que ahora hagáis la demostración de que como antiguamente hera un tercio
lo que levantávais sea ahora un regimiento de
mil hombres, por haver yo mandado reglar mis
exércitos nuevamente, por hallarlo assí más combeniente a mi servicio. De lo qual os quedaré singularmente agradecido y experimentaréis mi
real gratitud por este nuevo servicio, que espero de
vuestro grande amor a mi persona y del gran zelo
que havéis manifestado siempre a la conservación
deste Principado y libertad de todos mis fieles y
amados vassallos. Dada en Barcelona, a XXVIII
de octubre, MDCCV. Yo, el rey. Por mandato del
rey, mi señor, Enrrique de Gunter».
En aquest mateix dia, a la tarda, se ha juntat la
conferència dels tres comuns en la casa de la
present ciutat.
Dijous, a XXIX de octubre, MDCCV. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major // 233r // del General, cusís y incertàs en lo present dietari una súplica donada
per part de Pere Vidal, mayor de la ciutat de
Tortosa, ab sa decretació al peu de ella feta lo
dia present, la qual és assí cusida y signada de
número CLXXIII. La qual representació posà
lo día de aïr en mans del senyor príncep Antoa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
231v i 232r del trienni 1704-1707.

nio Pau Corbera y Palau, síndich del General,
qui digué a dit síndich que tornàs lo endemà
per la resposta.
En aquest mateix dia dit síndich del General ha
fet relació a sas senyorias de com se hera conferit ab lo senyor príncep Antonio per a solicitar la
resposta de la representació que lo dia de ahir
posà en sa mà, tocant al jurament del senyor
Pere Vidal, extret en deputat real, y que dit
príncep Antonio li digué que sa magestat manava se suspengués lo jurament de dit Pere Vidal
fins a nou orde.
En aquest mateix dia, havent sas senyorias rebut
un bitllet del molt il·lustre senyor Francisco
Adolfo de Zinzeliny, secretari del despaig universal, ab lo qual diu a sas senyorias de orde de
sa magestat, que Déu guarde, embien una o dos
personas a la real presencia.
Per ço, han anomenat sas senyorias per dit effecte a don Ramon de Codina y Ferreras y a
Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà honrrat de
Barcelona, los quals, conferits a las sis horas de
la tarda a la real presencia del rey, nostre senyor,
y després de haver besat sa real mà, los ha dit sa
magestat que per lo major acert dels negocis del
Principat entenia formar una real junta de las
personas, que estavan escritas en un paper que
se ha servit entregar de sa real mà a dit don Ramon de Codina, y que no ho havia volgut executar sens primerament donar-ne part a sas senyorias, per a que si tenian algun reparo en orde
a son real servey, seria servit de que le·y participassen per lo desig que tenia de honrrar y affavorir a sos amabilíssims fills y vassalls. Y luego,
dit don Ramon de Codina, ab lo degut obsequi,
ha donat, de part de sas senyorias, las gràcias a
sa magestat de tantas honrras y mercès // 233v //
y que obehiria a sa magestat, reportant al consistori lo dit paper. Com axí ne han fet relació
en consistori dits don Ramon de Codina y
Francisco Monfar. Y sas senyorias me han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari lo bitllet
de dit don Francisco Andolfo de Zinzerlich, lo
paper entregat per sa magestat a dits don Ramon de Codina y Francisco de Monfar, los
quals són assí cusits de números CLXXIIII y
CLXXV y del thenor següent:
«Muy ilustres y fidelíssimos deputados y oydores de
cuentas de la Generalidad del principado de Catalunya.
Haviendo el rey, nuestro senyor, que Dios guarde,
participar a vuestra señoría un negocio de su real
servicio, lo pongo por su orden en la noticia de
vuestra señoría para que envihe uno o dos de su
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ilustre consistorio y día a las seis de la tarde a la
real presencia, y juntamente repito mi debida
obediencia a su servicio. Dios guarde a vuestra señoría. Como debe y puede. De palacio y octubre
29 de 1705. Besa las manos de vuestra señoría
ilustríssima su mayor servidor, Francisco Andolfo
Sinderlin.»
«Muy ilustres y fidelíssimos señores de la Generalidad de Catalunya. El rey, nuestro señor, que
Dios guarde, ha destinado para la junta real de
Catalunya que su magestad quiere formar las
personas que se siguen: el obispo de Solsona, don
Manuel Sanjust y Pagès, don Bonaventura de
Lanuza y Oms, don Pedro Torrellas y Semanat,
don Joseph de Pinós, don Francisco de Blanas Carrós y conde de Centellas, don Joseph Terré y Granollachs, Juan Baptista Reverter.»
Divendres, a XXX de octubre, MDCCV. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari
y scrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari una representació feta per sas
senyorias al rey, nostre senyor, que Déu guarde,
en orde //234r // al estanch del tabaco, la qual és
assí cusida y signada de número CLXXVI y del
tenor següent:
«Señor.
Losa deputados y oydores de qüentas del General
deste Principado dicen que la última Corte de
1702, para poder cumplir al donativo voluntario
que offreció, dio facultad a 12 personas de los tres
braços con interecencia y voto de los deputados y
oydores que pudiessen estancar el tabaco de todo el
Principado y arrendarle, y que el precio resultante sirviesse en paga de parte y porción del donativo, y assí se executó. Y haviendo llegado el sitio de
esta ciudad con la venida de vuestra magestad se
hizo inexigible el estanque y su arrendamiento,
assí en esta metrópoli como en las demás ciudades,
villas y lugares del Principado, por cuya causa el
arrendatario no sólo se ha resistido en continuar
el arrendamiento pero aún pretende que se le ha
de hazer rebaja por ocasión de los daños y perjuhicios que pretende haver padecido respeto de que
dende el tiempo que los de Vique se declararon a
favor de la causa de vuestra magestad en todas
partes se vendía tabaco sin que el arrendatario
hallasse medio para impedirlo. Por lo que, deseando el consistorio cumplir con la voluntad de
vuestra magestad, en esta dependencia, como en
las demás ,suplica sea del real servicio de vuestra
magestad insinuarle lo que deven hacer y obrar
respecto de ella, que lo recivirán a particular gracia y merced.»
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
233v i 234r del trienni 1704-1707.
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En aquest mateix dia, al matí, se han ajuntat en
la present casa de la Deputació los magnífichs
assessors y advocats respective dels tres comuns
per lo fet de la real junta que sa magestat, que
Déu guarde, entén formar, com ho participa a
sas senyorias lo dia de ahir per medi de don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts com és véurer, en lo present dietari lo
dia de ahir, los quals assessors y advocat sobre
dit fet han fet lo vot en escrits, que és assí cusit y
signat de número CLXXVII y del tenor següent:

cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta del rey, nostre senyor, que Déu guarde, de
data del dia present, en // 235r // la qual és servit
sa magestat differir lo besamà y entrada pública,
ço és, lo besamà per dilluns y la entrada per dimars primer vinents, com de dita real carta és
més llargament de véurer, que·s assí cusida y
signada de número CLXXVIII y del tenor següent:

«Jesús, Maria, Joseph cum Divo Giorgio.

Venerables, nobles, magníficos y amados nuestros
los ilustres y fidelíssimos deputados y oydores de
qüentas de la Generalidad de nuestro principado
de Catalunya.

Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, per los excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat y per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar als infrascrits, sobre si se troba algun reparo
a la insinuació feta per part de sa magestat, Déu
lo guarde, a dits tres comuns, contenint que el
rey, nostre senyor, que Déu guarde, «ha destinado para la junta real de Catalunya que su
magestad quiere formar las personas que se siguen: el obispo de Solsona, don Emmanuel Sanjust y Pagès, don Bonaventura de Lanussa y Oms,
don Pedro de Torrellas y Semmanat, don Joseph
de Pinós, don Francisco de Blanes Carrós y conde
de Centellas, don Joseph Terré y Granollachs,
Juan Baptista Reverter».
Vist dit paper. Vistas las deliberacions per dits
comuns respective fetas. Y vist y premeditat tot
lo demés que·s devia véurer y premeditat en la
subjecta matèria.
Attès en dit paper no·s diu que ditas personas
hajan de exercir jurisdicció contenciosa ni voluntària y que se persuadeixen dits comuns que
la erecció de dita junta real serà sols per altres
effectas del real servey de sa magestat. Per ço,
los infrascrits són de vot y parer que no haver
ditas personas de exercir jurisdicció alguna no·s
troba reparo en la formació y erecció de dita
junta. Y axís ho sentan, salvo semper, etcètera.
Barcelona, 30 de octubre, 1705. Roma, assessor
subrogatus generalis Catalonia. Raymundus de
Falguera, fiscalis advocatus civitatis subrogatus.
Bruguera, assessor subrogatus. Pi y de Riu, advocatus civitatis subrogatus. De Codina et Ferreras,
fiscalis Generalis Catalonia advocatus. Toda y
Gil, advocatus. Copons, advocat del dit fidelíssim bras.»

«El rey.

Haviendoa considerado que el executar mi entrada pública el domingo próximo se podia seguir algun disturbio en las devociones que la iglesia executa este día, he resuelto, para obiar este
incombeniente, que el lunes inmediato, que se
contarán dos de noviembre, se haga la función del
recivimiento fuera de la ciudad, y el martes tres
de dicho mes se execute la entrada pública indefectiblemente. Y assí os lo aviso, para que en esta
conformidad y para los días referidos podáis dar
las providencias necessarias. Dada en Barcelona,
a 30 de octubre de 1705. Yo, el rey. Por mandato
del rey, nuestro señor, Enrrique de Gunter.»
En aquest mateix dia ha vingut en la present
casa a véurer a sas senyorias lo General de las
tropas de Olanda. Y és estat rebut y se li han fet
los matexos cumpliments com als grandes de
Espanya.
En aquest mateix dia lo senyor oÿdor militar,
secretari y scrivà major, y lo racional, han baxat
en la casa del General a effecte de péndrer inventari dels fraus apresos en lo corrent mes y no
se ha trobat frau algú.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en lo present dietari una
representació feta al rey, nostre senyor, que
Déu guarde, acerca la real junta que entén formar sa magestat. La qual representació han posat la real mà don Ramon de Codina y Ferreras
y Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà honrrat
de Barcelona, personas per dit effecte // 235v //
anomenadas per sas senyorias, la qual representació és assí cusida y signada de número CLXXIX y del tenor següent:

En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,

«Señor.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
233v i 234r del trienni 1704-1707.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
234v i 235r del trienni 1704-1707.
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Ela consistorio de los deputados y oydores de qüentas del General deste Principado, puestos a los reales pies de vuestra magestad, con todo el rendimiento posible dice: que la real merced que ayer a
la tarde fue servido vuestra magestad hazerle
mandar noticiar la junta real de Catalunya que
ha destinado vuestra magestad para la formación de aquella con la individuación de los sujetos
que han de componerla, ha dexado al consistorio
con el devido postramiento en vista de experimentar de la real benignidad de vuestra magestad el
real favor que se tiene merecido. Y considerando
que las dichas personas, según en dicho papel no se
dice, no han de exercer jurisdicción contenciosa
ni voluntaria, antes bien se persuade a la Deputación que la erección de dicha junta real será
solo por otros effectos del real servicio de vuestra
magestad, no encuentra reparo alguno en la formación y erección de dicha junta, cumpliendo el
consistorio con su respectiva obligación tributa al
paternal amor de vuestra magestad, per esta tan
singural real honrra las más obsequiosas gracias
que puede, venerando como siempre la elección
del sugeto en quienes reconoce assistirles summo
zelo al mayor servicio de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia, a la tarda, se ha juntat la
excel·lentíssima conferència en la present casa
de la Deputació en la que ha acordat que, si bé
per part dels comuns de la excel·lentíssima ciutat y de sas senyorias se ha posat en las reals
mans del rey, nostre senyor, que Déu guarde,
resumen del jurament que desitjan dits comuns,
los afavoresca sa magestat prestar ab las clàusulas en aquella continuadas. Ab tot, havent-se
considerat que no se ha executat ab la formalitat
de memorial y súplica, que sea per dits comuns
fer-ne positiva representació y petició a sab
//236r // magestat, y que per lo acert de ella, respecte de las clàusulas que ha de contenir, seria
de tota conveniència que los advocats de dits
comuns, que han fet dit resumen, formen dita
representació o memorial ab la brevedat posible, lo qual revist puga entregar-se a quiscun
comú perque en vista de ell puga deliberar lo de
sa mayor obligació.

gosar-las en lo estat de la mort de Carlos Segon,
que sia en glòria.
En aquest mateix dia se han juntat en la present
casa a la tarda los advocats de la excel·lentíssima
ciutat y bras militar ab los magnífichs assessors y
advocat fiscal de la present casa per affers y negocis graves dels tres comuns, havent-se a la
matinada juntat en casa de la excel·lentíssima
ciutat.
En aquest mateix dia, a la tarda, se han juntat las
personas de la excel·lentíssima conferència, havent-se ya juntat al matí en casa la excel·lentíssima ciutat.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari una súplica donada
per los officials del General de Catalunya y present casa de la Deputació y dels del General y
Bolla y altres de la present ciutat per a que sas
senyorias sien servits manar se’ls pague lo vestuari en la forma antiga, conforme el capítol 2,
Corts 1599. Altrament protestan per a que los
quedia salvo y il·lès lo dret los competeix. Com
més llargament és de véurer de dita súplica, que
és assí cusida y signada de número CLXXX.
236v

Disapte, a XXXI de octubre, MDCCV. En aquest
dia, per medi de don Joseph Tarré y Granollachs y Joan Baptista Reverter, personas elegidas per la junta real, ha insinuat sa magestat al
consistori de com an al jurament fahedor per sa
magestat, sols en tenir jurar y confirmar las
constitucions, privilegis y demés perrogativas
concedidas al Principat, així y com se trobavan
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
235v i 236r del trienni 1704-1707.
b. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1945.
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Novembre
Diumenge, a I de novembre, MDCCV. En aquest
dia han anat sas senyorias, consistorialment, de
consell de la excel·lentíssima conferència a aportar a sa magestat una representació en la qual se
suplica a sa magestat se digne concedir las insiculacions de las bolsas de la present casa y juntament se consedesca los officis de gràcia que antes de la real reserva deven los senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Catalunya.
Com més llargament és de véurer de dita representació, la qual és assí cusida, continuada y signada de número CLXXXI, y del tenor següent:
«Señor.
Ela consistorio de los deputados y oydores de
qüentas de este principado de Catalunya, postrados a los reales pies de vuestra magestad, con
el más reverente y profundo rendimiento, dize
que los ínclitos y vitoriosos predecessores de
vuestra magestad, en atención a los considerables servicios con que el Principado manifestó
su incontestable fidelidad a sus padres y señores
naturales, tubieron a bien concederles en Cortes Generales la insiculación de los lugares de
deputados y oydores de qüentas, dándoles faa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
236v i 237r del trienni 1704-1707.
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culaciones. E inseculen en las bolsas de los consistoriales los sujetos les pareciere capases de
obtener los lugares vacantes de ellas, assí como
lo placticavan en el año 1639. Y antes y que
puedan dar y presentar todos los officios de
gracia de la Generalidad, conforme los davant y
presentavan en dicho año 1639. Antes y que se
concerven las bolsas de los officios arriba expresados, inseculando los deputados y oydores los
lugares en ellas vacantes, como lo espera dever
al paternal amor de vuestra magestad. En vista
de lo que vuestra magestad, con su real carta de
18 de octubre, fue servido mandar noticiar al
consistorio, de que por su grande magnanimidad será servido atender a otros mayores aumentos de los que gosava antes de la muerte
del señor rey don Carlos Segundo, que está en
gloria, tío de vuestra magestad, que lo recivirá a
merced.»

cultad de poder nombrar para las bolsas los sugetos que les pareciere más a propósito, dexando el examen de las qualidades dispuestas por
los capítulos de Cortes al tribunal de nueve personas de los tres estamentos establecido en el
capítulo 8 de redresso de 1599, después de haver prestado aquellas al juramento y ohido sentencia de excomunión.
También, tenían los deputados y oydores a su
arbitrio a presentar todos los oficios de gracia
de la Generalidad, cuya formalidad ha sido
siempre observada asta 19 de henero de 1654,
en que la magestad del señor rey, don Phelipe
Tercero de Aragón, quando con su real privilegio fue servido confirmar //237r // a la Generalidad de Catalunya todos los privilegios, prerrogativas y preheminencias de que gosava, le
pareció reservarse la inseculación de los officios
de deputados y oydores, y assí mesmo la nominación y provisión de los demás oficios de gracia de la Generalidad.

Axí mateix, han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo present dietari unas representacions
fetas a sa magestat per la excel·lentíssima ciutat
y bras militar, junt ab una deliberació presa per
lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent, als 31
del passat. Que tot és assí cusit y signat de números CLXXXII, CLXXXIII y CLXXXIIII.

No obstante dicha reserva, considerando el mismo señor rey don Phelipe Tercero lo que se havía merecido en su mayor real servicio, la Deputación se sirvió con real privilegio de 10 de abril,
1655, favorecer a los deputados con la real gracia que pudiessen dar y proveher diferentes officios cuyo salario no excediesse de treinta libras
al año.
Con otro real privilegio, despatxado en 27 de
agosto, 1655, fue servido dicho señor rey don
Phelipe Tercero mandar se formasen bolsas de
los officios de acessores y abogado fiscal de dador de los plomos de regente las qüentas de
exactor, receptor de la bolla, escriviente ordinario, de regente las quentas y de síndico del General. Y con real despacho del primero de agosto, 1665, se dignó también ordenar el que se
formasen bolsas de los officios de acessores y
abogado fiscal de la visita del General con sus
ayudantes y de escrivano mayor con sus ayudantes y de procurador fiscal de dicha visita.

En aquest mateix dia se ha juntat la conferència
en la casa de la excel·lentíssima ciutat.
En aquest mateix dia, de orde de sas senyorias,
és anat lo síndich a véurer-se ab lo príncep Antonio, a fi y effecte de que per lo temps tant plujós ves ab sa magestat si gustaria dilatar la entrada y besamà. A que és estat servit respóndrer
que ya veya la gran incomoditat del temps, y
que ya avisaria quant sa magestat gustaria assenyalar lo dia antecedent.a
238r

Desea el consistorio, como debe, manifestar su
propencionado afecto al mayor real servicio de
vuestra magestad y conservación del Principado, baxo el suave y amabilíssimo dominio de su
legítimo padre y señor, que es vuestra magestad, y al passo que se reconoce lo infinito que
debe al paternal amor de vuestra magestad, esse
le da motivo para suplicar a vuestra magestad,
con el más profundo respeto y obsequiosa veneración, sea servido vuestra magestad favorecer al Principado de que en el juramento que se
espera se dignará prestar vuestra magestad en la
sala real se añade el que los deputados y oydores // 237v // tengan con toda plenitud las inse650

Dimars, a III de novembre, MDCCV. En aquest
dia, de orde de sa magestat, han portat a sas senyorias don Joseph Tarré y de Granollachs y
Joan Baptista Taverner, personas elegidas per sa
magestat per la real junta, un paper sobre las insiculacions y altres negocis. Lo qual han ordenat sas senyorias cusís y insertàs en lo present
dietari; lo qual és assí cusit y signat de número
CLXXXV.
Dimecres, a IIII de novembre, MDCCV. En
aquest dia és baxat en las casas del General y Bolla lo magnífich racional del General y present
casa, a fi y effecte de fer continuar lo subast del
arrendament del dret de Bolla de la present ciutat y col·lecta y del dret de Monedas de tot lo
a. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1945-1947.

Principat. Y encara que és veritat se ha fet subastar aquell, no s·i ha trobat dita alguna.
Dijous, a V de novembre, MDCCV. En aquest dia
és estat lo besamà dels comuns al rey, nostre senyor, en esta forma. Ço és, que la sacra, cessàrea
y real magestat, don Carlos Tercer, rey y senyor
nostre, és exit dicimuladament de la present
ciutat per lo Portal de Mar, y voltant per devant
lo portal Nou, convent de Jesús y per tras lo
lloch de Sans, isqué al camí real que ve al portal
de Sant Antoni de la present ciutat. Isqueren-lo
a rébrer, primerament lo il·lustre rector y universitat literària del Estudi General de la present
ciutat, a caval, aportant lo dit rector y demés de
dita universitat las insígnias doctorals segons la
facultat de quiscun de ells, anant ab menestrils y
trompetas y timbalas. Arribaren serca de la carnisseria de Sans, a hont //238v // trobaren al rey,
nostre senyor, que venia a cavall, ab la guarda
real y altre molt gran acompanyament. Los dits
rector y doctors encontinent se apearen quiscú
per son orde, anaren a besar la mà a sa magestat
y se despediren. Después de la dita universitat
anà a rébrer a sa magestat lo molt il·lustre Capítol de la Catredral de la present ciutat, precehint lo molt reverent senyor doctor Domingo
Fogueras, vicari general, y official, per ser absent de la present ciutat lo molt il·lustre y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona, anant tots
a cavall. Y trobaren a sa magestat al endret de
Sans. Y axí mateix se apearen y besaren la mà a
sa magestat y luego se despediren. Y després de
dit molt il·lustre Capítol arribaren los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor de comptes militar y real, los quals tres sols
fan consistori, com consta en lo llibre de Deliberacions, ab los porters y massas grans al devant ab cotas de satí morat ab lo correu de la
casa, ab son portillo y acompanyats dels nobles
y magnífichs assessors doctor don Joseph Despalau, pabordre de sant Cugat y doctor Pau
Romà, subrrogat en acessor, y don Ramon de
Codina y Ferreras, advocat fiscal, don Geroni
de Roquer y de Codina, ciutadà honrrat de Barcelona, secretari y scrivà major, Joseph Nuri de
Lana y de Cáncer, donsell, racional, Francisco
Mari y Ginovés, donsell, regent los comptes,
don Joseph de Amigant, exactor, doctor Sagimon, compte, subrrogat en defenedor y molts
altres oficials del General, tant de la present casa
com de las casas del General y bolla y dels demés que habitan en la present ciutat, tots molt
ben ataviats. Anavan sas senyorias ab insignias
de tizó carmesí, ab flors y guarnició de or, ab
uns escuts de or ab las armas del General, fetas
las bandas de esta funció, y los cavalls adresats
ab moltíssims tafetans de diferents colors. Los
assessors de advocat fiscal, secretari, racional,
regent los comptes, exactor y defenedor anavan
651

molt ricament adornats segons son estat y qualitat, ab los cavalls també enjahesats ab los tafatans de diferents colors, acceptat don Joseph
Despalau, assessor, qui anava a cavall en una
// 239r // ab gualdrapa de tripa de vellut negra
molt adornada, aportant galera o teulada en lo
cap. Y se adverteix que en esta funció los quatre
officials mestres de la present casa han precehit
al defenedor. Trobaren a sa magestat que venia
un poch més ensà de Sans. Y entrant per la
guarda de sa magestat los dits porters baxaren
de cavall y se acostaren, y parlant lo il·lustríssim
senyor don Joseph de Novell, deputat militar,
donaren la benvinguda a sa magestat y quiscun
per son orde li besà la mà, ço és, sas senyorias assessors, advocat fiscal y demés officials, sacerdots, militars, y gaudints. Y sa magestat respongué ab moltas paraulas expressivas de
agrahiment y ab molt gran demostració de benevolència, y que tindria sempre a Catalunya
molt present y que confiava que correspondrian
los cathalans molt present, y que confiava que
correspondrian los cathalans com ell havia experimentat y havia fet sempre ab sos antecessors. Y
luego se despediren de sa magestat y se’n tornaren per lo mateix camí ab lo mateix acompanyament. Axí mateix, los senyors concellers reberen
a sa magestat un poch més enllà de la Creu Cuberta, a hont lo estaven aguardant consistorialment, ab promenia a cavall, acompanyats de
molts officials y altres personas molt ben posades. Y arribant sa magestat en dit lloch, los dits
senyors consellers li donaren la dita benvinguda
y li besaren la mà, fent-los cubrir. Y de aquí se’n
vingueren fins en lo dit monestir de Jesús a cavall, anant lo conseller en cap al costat de sa magestat, cubert ab lo dit acompanyament, y sa
magestat se apeà en lo dit monestir de Jesús. Y
los dits senyors concellers, fent lo degut acatament a sa magestat, se’n tornaren en la present
ciutat ab lo acompanyament sobredit, a hont lo
estava aguardant lo il·lustríssim y fidelíssim bras
militar, fent dos fileras des de las escalas que donan al camí fins als poms, a hont lo rebé la comunitat ab creu alta y son tàlem, lo qual prengué lo protector // 239v // ab sinch altres
cavallers, anant sa magestat baix lo dit tàlem. Y
així, en professó, entraren en dita iglésia y cantaren lo Te Deum. Lo qual acabat se feu la finció de besar-li la mà. Lo il·lustríssim y fidelíssim
bras militar y després sa magestat secretament
se’n entrà en la present ciutat y se’n tornà a son
palacio. Y se adverteix que al anar passaren sas
senyorias per lo Call, Bocaria, carrer del Hospital y portal de Sant Antoni, en las quals torras, a
gastos del General, hi havia música de timbalas,
trompetas y menestrils; y al tornar, per lo carrer
del Camp, Portaferrissa, plassa Nova y per devant de la Seu. Y que sempre aportavan devant
al correu del General ab un postillo. Y en la pre-
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sent casa, així com en las sobreditas torras de
Sant Antoni, hi hagué música de timbalas,
trompetas y menestrils tota la tarda fins que sas
senyorias se disgregaren anant-se’n cada un en
sa casa.
Disapte, a VII de novembre, MDCCV. En aquest
dia, don Ramon de Codina y Ferreras y lo doctor Joseph Costa, ciutadà honrrat de Barcelona,
són anats de part de sas senyorias a donar a sa
magestat, Déu lo guarde, la enorabona del bon
succés de las armas de sa magestat en la conquista de la vila de Fraga. Y sa magestat ha mostrat molt agrahiment ab moltas paraulas de carinyo.
En aquest mateix dia, després de dinar, la real
magestat del rey, nostre senyor, don Carlos
Tercer de Austria, compte de Barcelona, entrà
en la present ciutat de Barcelona, en la forma
següent, ço és: que aprés de haver dinat sa magestat, que devia ser hora y mitja, isqué a cavall
per lo portal de Mar, y voltant // 240r // la ciutat
se’n entrà dins del baluart del portal de Sant
Antoni, en las torras del qual hi havia molta música, a gastos del General, consistint en timbalas, trompetas y menestrils, vestits ab cotas de
domàs carmesí y blanch, acompanyat del príncep Antonio Hilistein y de molts altres titulars y
cavallers, axí forasters com del present Principat, també a cavall, y ab las suas guardas reals de
a cavall y alabarders y ab altres milicias de infanteria. Y arribat que fou dins dit baluart, per lo
excel·lentíssim milort compte de Peterbroum,
general de las milícias dels aliats, ab una fuente
de plata li foren entragadaslas claus dels portals
de esta ciutat. Las quals, aprés de haver acceptat
sa magestat, las tornà a dit milort. Y en dit puesto lo reberen los excel·lentíssims senyors concellers de la excel·lentíssima ciutat, ab sos pròmens, y vint-y-quatre personas del savi Consell
de Cent, a peu, tots vestits de militar. Y després
de haver donat las gràcias a sa magestat, per veu
del senyor conceller en cap, de la honrra tanta
singular que feya a esta ciutat entrant en ella y
volent jurar sos privilegis, sa magestat manà cubrir a tots los sis senyors concellers, los quals
sempre anaren cuberts durant esta funció. Y
luego lo senyor conceller en cap prengué la
rienda del cavall en què anava sa magestat ab la
mà esquerra. Y los altres sinch senyors concellers ab un prom prengueren lo tàlem que estava
apercebit en dit portal, fet a gastos de la ciutat,
lo qual hera molt rich. Sa magestat restà sota dit
tàlem a cavall y posaren dos cordons molt
llarchs de seda al fre del cavall, y en quicun cordó anavan dotse personas de tots estaments de
dit savi Consell de Cent, molt ben vestits de militar. Y ab est orde se’n entraren en la ciutat,
passant per devant de las religiosas Gerònimas,
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estant la piràmida de Santa Eulària molt il·luminada y ricament adornada, corrent a gastos
// 240v // y cuydado de la confraria dels argenters. Se continuà esta funció en esta forma: és a
saber, que per tots los carrers a hont passa sa
magestat, per un costat y altre, estaven differents milicias dels aliats a peu, y devant lo real
palau un regiment, y tots ab las armas a las
mans. Primerament, anavan diferents companys
de a cavall, després anavan los atambors, trompetas y menestrils de la ciutat, a cavall, descuberts, vestits ab cotas de domàs carmesí, després
se seguian las trompetas y clarins de sa magestat, després se seguia un considerabilíssim número de cavallers y titulars, tant forasters com
del present Principat, que sols los de Catalunya
feyan mayor número de 150 personas, ab molts
criats, vestits de diversas libreas, molt ricas y
sumptuosas, anant dits cavallers y titulars ricament adornats a cavall, de dos en dos y cuberts
dins las guardas de alabarders de sa magestat. E
aprés, anavan a peu quatre verguers de la ciutat,
vestits ab gramallas de una estofa que feya differents mostras y carmesina que semblava de seda.
Després venian los verguers de la llotja del Mar,
aportant gramallas de tafetà blau de ayguas ab
massas altas al coll, y després los dos altres verguers de la ciutat, també ab gramallas, com los
altras quatra, ab las massas altas de la ciutat al
coll. E aprés, lo excel·lentíssim senyor príncep
Antonio Hayo y primer ministre de sa magestat,
qui és grande de Espanya, a cavall, cubert, aportant lo estoch real un al coll. E aprés sa magestat, sota de dit tàlem, riquíssimament vestit,
anant los senyors consellers vestits ab gramallas
de vellut carmesí, adornades en lloch de pells de
tissó de or molt rich y passamans tot de or. Ab
los quals senyors concellers anavan també los
cónsols de la llotja de Mar. Després de sa magestat se // 241r // seguian los cavalls de la real
cavalleria y la real recámara y també gran multitut de cavalls molt adornats, que heran propris
de dit príncep Antonio, titulars y cavallers. Y últimament, se seguia la real guarda de sa magestat de a cavall, ab singular música de timbalas y
clarins, ab un regiment de a peu de la real guarda de la magestat britànica de la senyora reyna
Anna de Inglaterra. Passà sa magestat per lo carrer del Hospital, per devant del portal de la Bocaria, lo qual, junt ab las torras, estava molt ricament ataviat, a gastos y cuydado de la confraria
dels botiguers de telas. Després se encaminà
Rambla avall, estant molt ben ataviat lo portal
dels Escudallers, a gastos y cuydado de la confraria dels mestres escudallers. Després passà per
lo portal de la Dressana, antes del qual, a gastos
de la Generalitat, estava format un molt rich
arch triunfal adornat de la tapissaria més fina de
la present casa de la Deputació, rematant ab lo
docer de brocat de tres altos de la present casa,

sota del qual estava una vera figia de sa magestat. Al costat del qual arch hi havia un tablado
molt dilatat, adornat de uns draps, ab los quals
estaven pintats dos àngels que sustentaven y tenian las armas de la Deputació, dins lo qual catafal ha y havia molt singular y esquisita música,
consistint en timbalas, clarins, menestrils y vària
música de corda. Passà sa magestat per lo Dormidó de Sant Francesch, y arribat que fou al plà
de Sant Francesch, se apeà sa magestat y se’n
pujà en un bell tablado que la ciutat a sas costas
havia allí fet fer, com és acostumat, lo paviment
del qual y gradas estavan cubertas de paños catorsens o setsens de colors vermells i grochs, y
en lo rebedor de dit catafal y costats de la escala
hi havia uns balustres tornejats de fusta, jaspejats de blau y plateats en sertas parts. Sobre dit
tablado hi havia un tabladet ab tres grades, tot
lo que també // 241v // estava cubert de dits paños vermells y grochs, y sobre dit tabladet hi havia una cadira de molt rica tela de or y tisó, ab
sos claus dorats y pom y dos almoadas, també
de la matexa tela, en la qual cadira se acentà sa
magestat. Y estava dita cadira y almoadas sota
de un docer molt rich de vellut carmesí ab differents franges de or y brodat ab colgaduras al
costat de vellut carmesí y domàs groch, lo qual
docer y colgaduras se havia estilat en semblants
funcions, emperò, ho prestà la ciutat per esta
funció, per haver vingut sa magestat tant
promptament y a la ligera, si bé la cadira y almohadas han corregut a gastos de la ciutat, com se
estila. Los excel·lentíssims senyors cancellers
han estat assentats y cuberts en lo tablado gran,
ab un banch colxat de vellut carmesí, sens respalleras, a la part del carrer Ample. Los titulars y
cavallers que han vingut ab sa magestat han estat en peus en lo dit tablado gran, a la mateixa
part, junt ab los pròmens y 24 personas de dit
Consell de Cent que acompanyavan a dits senyors concellers, tots descuberts. E lo dit senyor
príncep Antonio, tenint lo dit estoch real en lo
coll, ha estat en peus y cubert, en la altra part,
vers la Drassana. Y estant axí, han aportat devant sa magestat una taula coberta de un rich
estrado o tapete ab un missal desobra, y allí, encontinent, és arribat lo guardià del convent de
Sant Francesch, revestit ab capa pluvial, aportant la vera Creu, assistint-lo alguns religiosos y
dos acòlits ab sos candeleros. Y ha posat dita
vera Creu sobre dit estrado o tapete, y sa magestat, posant sa real mà sobre de ella, ha fet lo
jurament acostumat, que és dit de la Ciutat y
per las islas, llevant acte de dit jurament don Ramon Vilana Perlas, secretari de sa magestat, estant en dit // 242r // tablado gran en peus, descubert. Fet lo dit jurament y apartada de devant
sa magestat la dita taula, los senyors consellers y
sos pròmens han pujat a besar la mà a sa magestat, fent-li tres reverèncias al anar y tres al tor653

nar-se’n, agenollats de una rodilla en la ocasió
que li besavan sa real mà, havent-li antecedentment donat las gràcias lo senyor conceller en
cap en veu de sos companys. Tot lo que, fet, se
han tornat a acentar en dit banch dits senyors
cancellers. Y poch aprés han comensat a passar
las confrarias de la present ciutat ab ordenant-sa
ab sas banderas, anant tots los confrares de
aquellas molt ben vestits, moltas de ditas confrarias han fet allí devant sa magestat moltas y
diversas invasions, y en particular los blanquers,
ab un gran lleó dorat y salvatges de diversas cosas feyas y espantosas. Los hortolans, ab diversos instruments de agricultura plateats, llaurant
dos minyonets vestits com àngels ab jumentets
molt petits, sembrant per terra grandíssima còpia de confitura blanca. Los mestres de casas, ab
un castell, que·l feyan aportar al coll per quatre
hòmens, lo qual disparava, y no menos altres
confrarias han aportat diferents invencions, que
és estada cosa que ha ocasionat singular contento, júbilo y regosijo per a tots. També allí han
passat, per devant de sa magestat los gegants,
drac y brívia y cavalls cotoners de la ciutat, y la
àguila, havent esta dansat y aquells ballat. Prestat dit jurament per sa magestat y fetas totas las
sobraditas cosas, ab la meteixa ordenansa y
acompanyament que antes, ganant devant las
sobraditas confrarias ab sas invensions y banderas, ha muntat sa magestat a cavall y tots los demés que·y anaven en la mateixa forma que antes. Ha passat per lo carrer Ample, al cap del
qual hi havia un altar, // 242v // part ab molta
lluminària; Cambis; Born, ahont los vidriers se
esmeraren en formar un altar, tot de vidres; carrer de Moncada, al cap del qual y de front hi
havia uns archs triunfals disposats ab gran art,
sota dels quals ha passat sa magestat; Bòria; Devallada de la Presó, a hont la piràmide del àngel
y casa dels sastres estavan molt ricament adornadas y il·luminadas, a costas y cuydado de dita
confraria dels sastres. Y passant sa magestat per
devant la presó ha perdonat a molts dels presos
que no tenian instància de part, com és acostumat; Llibrateria, lo qual carrer estava molt adornat y ab difarents invansions; plassa de Sant Jaume, per davant la present casa de la Deputació,
la qual estava tota colgada de cap a cap de la millor tapissaria, havent-hi en ella molta música de
timbalas, trompetas y menestrils, que sonavan
ab cotas de domàs carmesí y blanch, que és lo
color de la casa de la Deputació, estant sas senyorias il·lustres, assessors, advocat fiscal, officials mestres y demés de la present casa en las finestras de ella y del quarto dit de la visita del
General per a mirar y vèurer dita funció; plassa
de la Seu, a hont, al ser devant del palau episcopal, ha baxat sa magestat de cavall y allí lo ha
exit a rébrer ab creu alta lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Solsona, per trobar-
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se absent del present Principat lo senyor bisbe
de Barcelona, vestit de pontifical, junt ab tots
los capitulars y clero de dita iglésia, tots ab hàbits de cor, cantant lo Te Deum Laudamus. Y
havent-se posat sa magestat en lo gramial a mà
dreta de dit senyor bisbe, ha entrat en la Seu per
lo portal major, lo qual estava molt ben impaliat. Y en lo altar que·y havia allí lo dit senyor
bisbe de Solsona li ha rebut lo jurament per lo
Capítol y lo clero, y se’n ha muntat dalt en lo
presbiteri, a hont sota un molt rich docer de
domàs carmessí, guarnit de or, ab tarima y
// 243r // son estrado, que consistia en cadira,
una almoada als peus, genuflectori, banquillo y
almoada sobre de ell, essent la tarima de la alsada igual a la tarima del altar mayor, cuberts de
vellut carmesí dit banquillo y tarima del docer,
ha fet oració al altar mayor y aprés ha devallat en
la capella de Santa Eulàlia, a hont ha fet lo altre
jurament acostumat. La iglesia catredral se trobava estar adornada y empaliada qual dir se
puga, y molt illuminada, de forma que en totas
las tres naus de la iglésia hi havia moltas aranyas
ab siris, y quatre en los claustros, y també dins la
iglésia moltas capellas adornadas de molta lluminària. Tot lo temps que sa magestat ha estat
en dita iglésia han tocat totas las campanas de la
cetredral, havent precehit que al entrar sa magestat dins ciutat per lo portal de Sant Antoni
tocaren totas las campanas de las iglésias de la
present ciutat diferents vegadas. E fet tot lo demunt dit, ab la mateixa ostentació y acompanyament se’n és tornat sa magestat per lo dit portal mayor que era entrat, y havent muntat a
cavall, se’n éss anat, passant per devant lo palau
del bisbe, casa de la Deputació, casa de la Ciutat, Regomir, carrer Ample, font del Àngel, devant Sant Sebastià, Llotja, fins lo Palau, a hont
estava lo llochtinent general, a hont lo dexaren
dits senyors concellers y los demés que anaven
en sa comitiva ab notable alegria y contento. Y
per quant hera de nits quant sa magestat és exit
de la Seu, los de las sobraditas confrarias, ab un
sens fi de número de atxas, lo han acompanyat,
y estant ensesas las lluminàrias per los carrers a
hont ha passat. En la casa del General y Bolla de
la present ciutat, ab tablado sota lo balcó, a costas de la Deputació, ha y havia molta música ço
és, timbalas, trompetas, menestrils y de corda,
estant adornat lo dit tablado de tela // 243v //
groga y vermella ab las armas del General. Tots
los carrers per a hont ha passat sa magestat han
estat las finestras y parets entoldadas de colgaduras y tapisserias, y molt en particular lo porxo
de Sant Jaume y los enfronts de las casas de la
Ciutat y Llotja. Esta tarda se ha fet salva real en
lo temps de la entrada de sa magestat, disparant
tres vegadas tota la artilleria de esta ciutat, essent innumerable lo concurs de la gent que ha
acudit per tots los carrers, mirant-se sa magestat

ab molta alegria y contento per experimentar
tenir un rey de tantas amabilíssimas prendas, axí
de virtut com de més y en tant poca hedat quedant enamorats los ànimos de la Nació Cathalana acerca de son para, rey y senyor natural.
En aquest mateix dia, a la nit, hi ha hagut alimària en la present ciutat, molt numerosa y ab gran
multitut de atxas en la present casa, per ser esta
ocasió tant grave. A més de las atxas que se
acostuman de posar en lo enfront de la present
casa se’n posaren a las finestras del quarto de la
Visita, corredor y totas las finestras paredadas
que miran al carrer que va de Sant Jaume a la
Seu. Y així mateix, al balcó de las casas del General y Bolla de la present casa, y en totas las
que són depenents de ella, se ha continuat posar
llanternas ab candelas de seu de deu la lliura, ab
la mateixa música dalt referida en las ditas dos
casas. Tocada la oració, a gastos de la present
ciutat, se ha disparat grandíssima multitut de
bombas, carretillas y altres cuets des de la dita
casa del General y Bolla, obtinguda llicència de
sas senyorias, que ha durat la cosa una hora. Y
després de haver-se fet senyal del real palau ab
un candelero, desde dit palau, a gastos de sa
magestat, ha estat coronat de atxas en totas las
dos rengleras de balcons.
244r
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Diumenge, a VIII de novembre, MDCCV. En
aquest dia, Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat de Barcelona, síndich del General, és anat,
de orde de sas senyorias, a effecte de saber de la
salut de sa magestat, que Déu guarde. La qual
diligència ha de fer de aquí al devant quiscun
dia fins se note altra cosa, y per ço no se’n farà
més individuació.
En aquest mateix dia, en la catredral de la present ciutat, en acció de gràcias a Déu, nostre senyor, se ha fet una festa molt solemne, estant
adornats tots los altars ab molta lluminària, y
havent-hi aranyas ab síris per las tres naus. Al
matí se ha celebrat lo offici ab tota solemnitat, y
ha dit de Pontifical lo il·lustríssim senyor bisbe
de Solsona. Y antes de comensar lo offici se ha
cantat lo Te Deum, ab gran pompa. Sa magestat, Déu lo guarde, ha assistit al Te Deum y offici, estant a la part del evangeli sota docer. A la
part de la epístola estava lo embaxador de Portugal y molts altres cavallers, y enfront del altar
estavan los excel·lentíssims senyors concellers
arrimats a la rexa que dona a la capella de Santa
Eulària, junt ab lo excel·lentíssim príncep Antonio, qui se acentà en un banquet ras, antes dels
senyors concellers. Vingué sa magestat des de
palàcio a la Seu a cavall, acompanyat de la sua
guarda y de molta noblesa cathalana. A la tarda,
hi ha hagut professó general, ab adornos de
creus, tabernagles, altars, frontispicis de casas, y

ab prisos per cada cosa de las sobreditas. Sa magestat se ha dignat véurer la professó en la casa
del palau real, y per a que pogués de més serca
mirar la curiositat del tavernagles y creus y tot lo
demés de la professó, se disposà que la vés en
los estudis del alcayt y guarda de dit palau real,
com en effecte veu sa magestat dita professó, estant sota zelosia de la finestra més serca de la
cantonada. Y per a que sa magestat pogués véurer dita professó de front, se disposà que la professó, al exir de la Seu, prengués a mà esquerra
dret al palau del bisbe, y passant per detràs de la
Seu, dret a la plassa del Rey, passà per devant sa
magestat. Sas senyorias han assistit en dit palau
real, estant sens insígnias y com a particulars. Sa
magestat, per sa real clemència, se ha dignat affavorir // 244v // a sas senyorias, admetent de sas
mans dulces que sas senyorias li han aportat en
unas fuentes de plata, a gastos del General.
Poch antes de acabar-se la professó de sa magestat és anat a la Seu y se ha posat en la professó,
tras lo gramial, sol, seguint-se després gran número de noblesa cathalana, que per est effecte
estava convidada. Y en esta funció anà sa magestat a cavall des de son palàcio al palau real,
acompanyat del senyor príncep Antonio de Lichistein y amb molta noblesa cathalana, ab ses
guardas de infanteria, y se’n tornà en dit son
palàcio ab la mateixa conformitat després de
acabada la professó.
En aquest mateix dia hi ha hagut alimàrias a la
nit, molt numerosas de atxas, com lo dia de
ahir, y ymmediatament de haver tornat sa magestat a palàcio, acabada la sobredita funció, se
han tirat molta abundància de fochs, també sobre del General, ab la mateixa conformitat que
lo dia de ahir, y tot a gastos de la Ciutat.
Dilluns, a VIIII de novembre, MDCCV. En aquest
dia los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputat
militar y oÿdor militar y real, los quals tres fan
consistori, com consta del llibre de Deliberacions, aguda primer hora per lo síndich del General, són anats entre las nou y las deu de la matinada a besar la mà del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, ab las insígnias de Tissó, ab lo escut
del General, anant a peu ab los verguers ab masses altes, devant ab cotas de satí morat, lo qual
vestuari, junt ab ditas bandas de tissó, se ha fet
per la real vinguda de sa magestat. Y anavan sas
senyorias en esta forma, ço és, primerament un
alguasil per desembaraçar los carrers, després los
lacayos de sas senyorias de dos en dos, luego se
seguian los tres verguers y immediatament dits
senyors consitorials, y després de ells, en una filera, anavan los nobles y magnífichs acessors y
advocat fiscal, que són: fra don Joseph Despalau, paborde del Panadès, lo doctor micer Pau
Roma, subrrogat en assessor, y don Ramon de
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Codina y Ferreras. // 245r // Y tras estos anavan
també en una filera lo secretari y scrivà major, racional, regent los comptes, exactor y deffenedor, lo qual és estat precehit en est acte dels quatre officials mestres, si bé fou descuyt que ell
havia de precehir, qui són: Geroni de Roquer y
Codina, ciutadà honrrat de Barcelona, Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, donzell, don Francisco de Mari y Ginovés, don Joseph de Amigant y
doctor micer Sagimon Compte, subrrogat en
defenedor. Y després se seguian los demés officials, axí de la present casa com de las casas del
General y Bolla y demés dels que estan y habitan
en la present ciutat, tots molt ben vestits, adornats y ataviats ab molt singulars galas. Ab est
acompanyament passaren sas senyorias per la
plassa de Sant Jaume, devant la casa de la Ciutat,
Regomir, carrer Ample, devant la font del Àngel, Encants fins a Palàcio. Y arribats que foren
sas senyorias, y allí, en lo aposiento en lo qual estava sa magestat dret y cubert sota docer, ab una
cadira a las espallas y sobre tarima, los dits porters encontinent, fent lo degut acatament, abaxaren las ditas massas, sas senyorias y demés officials sacerdots, militars y gaudints entraren dins
lo dit aposento. Y encontinent lo senyor deputat
militar, don Joseph de Novell y Nadal, explicà a
sa magestat lo gran contento y alegria que tot
aquest Principat tenia de véurer-se baix la deguda obediència de sa magestat, y de haver-se dignat sa magestat honrrat aquest Principat y ciutat
ab sa real vinguda y presència, pregant a Déu,
nostre senyor, sia servit continuar a sa magestat
los felices progressos fins a véurer-se en lo solio
de tots sos dilatats dominis. E sa magestat, en
efecte, los respongué ab paraulas molt carinyosas y de gran favor, ab demostració de molt contento y alegria. Y luego sas senyorias, acessors y
demés officials que heran dins lo aposento, successivament, per son orde, besaren la mà a sa
magestat, fent cada hu las tres reverèncias acostumadas y agenollant-se de una rodilla // 245v //
al besar-li la mà. Y luego se despediren de sa magestat, fent tots tres reverèncias, sens donar-li las
espallas, y se’n tornaren en la present casa ab lo
mateix acompanyament, passant per devant de
la casa del General, Cambis, Argenteria, plassa
del Àngel y Llibreteria.
En aquest mateix dia, a la nit, se han continuat
las alimàrias ab la mateixa ostentació que los
dias de ahir y després ahir, advertint-se que per
ser estat del real agrado de sa magestat se ha escusat lo disparar-se las invansions de foch que la
Generalitat tenia previngut per esta nit, fins a
tant que sa magestat dispose altra cosa.
Dimecres, a XI de novembre, MDCCV. En aquest
dia sas senyorias, junt ab los magnífichs assessors, y demés officials acostumats, han baxat a la
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casa del General y Bolla a effecte de fer continuar
lo subast de la Bolla de la present ciutat y del dret
de monesdas. Y no s·i ha trobat dita alguna.

gestat, que Déu guarde, una embaxada en escrits ab la qual sas senyorias demanan a sa magestat se digne se tingan las Corts en la present
casa de la Deputació, com més llargament és de
véurer de dita embaxada, que és assí cusida y
signada de // 246v // número CLXXXVII y del
tenor següent:

En aquest mateix dia don Ramon de Codina y
Ferreras, don Gerònim de Roquer y Codina,
ciutadà honrrat de Barcelona, han reportat, de
part de sas senyorias, una embaxada al excel·lentíssim senyor príncep Antonio Lichistein, ponderant-li los grans excessos y desordes que es
cometen en Catalunya per alguns cabos de micalets en las parts de Tarragona, Gerona, Vich,
Figueras y altres parts, fent-se entregar dels taulers los diners procehits dels drets de la Generalitat, y aportant públicament robas y mercaderias sens despatxar, y anant en quadrillats ab
armas, de forma que los officials del General no
són part per a resistir-los, y altres excessos en
matèrias de dits drets, de que tenena // 246r //
sas senyorias moltas quexas de part dels arrendataris, suplicant-li fos servit intercedir ab sa
magestat per a que s·i posàs lo degut remey. E
lo dit senyor príncep Antonio ha respost que sa
magestat no sabia cosa xica ni gran ab lo sobredit n·i havia donat tal orde, y que contribuhiria
ab sa magestat ab totas veras per a que sie servit
donar lo remey possible per que se eviten semblants excessos, com axí ne han feta relació a sas
senyorias dits don Ramon de Codina y Geroni
de Roquer, tornats en consistori.

«Señor.
Losa deputados y oydores de qüentas del General
deste Principado, puestos a los reales pies de vuestra magestad, con el más umilde respeto dizen a
vuestra magestad que teniendo entendido que
vuestra magestad, en continuación de los reales
favores con que es servido honrar al Principado,
con toda brevedad se dignará mandar abrir Cortes Generales, celebrándose en esta ciudad, no
pueden omitir suplicar a vuestra magestad sea de
su real servicio favorecerles con que se tengan en
la casa de la Deputación, que además que será
por aquella casa esta real gracia de inmensa estimación, logrará el común la felicidad del ahorro
de muchos gastos, que siendo en otra parte han de
ser inescusables, y que podrán suplicar y facilitar
en gran parte los que acarrearán el tercio, que
desean effectuar en el mayor número posible,
para el resguardo y seguridad y conservación del
Principado, que tanto es del mayor real servicio
de vuestra magestad, esperando con toda brevedad la real resolución de vuestra magestad, para
que pueda el consistorio formar las promptas disposiciones que se requieren para ganar los instantes del tiempo, en que reconoce interesarse su zelo
siempre propencionado al mayor real agrado de
vuestra magestad, que lo recivirán a su merced.»

Dijous, a XII de novembre, MDCCV. En aquest
dia los nobles don Anton Pera y don Joseph de
Ribera han reportat a sas senyorias una embaxada en escrits de part del il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, la qual és assí cusida y signada de
número CLXXXVI.

Divendres, a XIII de novembre, MDCCV. En
aquest dia és tornat en consistori lo il·lustríssim
y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich don Pedro de Oliver, per haver convalescut de sa indisposició.

En aquest mateix dia, al matí, se ha juntada a la
excel·lentíssima conferència dels tres comuns en
la present casa de la Deputació.
En aquest mateix dia han fet relació a sas senyorias, per medi de jurament prestat en mà y poder de sas senyorias, Joseph Pelegrí, verguer de
sas senyorias, y Joseph Busquets, fadrí fuster,
experts anomenats de paraula per sas senyorias
per visurar las alimàrias de la present casa y demés casas en que las acostuma fer lo General, de
com Joan Aldabó, mestre fuster, que emprengué fer ditas alimàrias, ha cumplert en tot lo
pactat en la tabba y són anadas ab tot lluhiment.

En aquest mateix dia se ha juntat en la present
casa la excel·lentíssima conferència.
247r

En aquest mateix dia lo magnífich racional del
General y present casa és baxat a la casa del General a effecte de fer continuar lo subast de la
bolla de la present ciutat y del dret de monedas,
y no s·i ha trobat cosa alguna.

En aquest mateix dia, de part de sas senyorias,
lo noble don Ramon de Codina y Ferreras y Geroni de Roquer y Codina han reportat a sa ma-

En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta en que sa magestat, que Déu guarde, per

a. a continuació una embaixada transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 1948.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
246v i 247r del trienni 1704-1707.
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sa real clemència, se serveix affavorir al Principat
resolent que las Corts que pròximament se han
de celebrar en la present ciutat se tingan en la
present casa de la Deputació, com de dita real
carta més llargament és de véurer, que és assí
cusida y signada de número CLXXXVIII, y del
thenor següent:

Jordi, en acció de gràcias a Déu, nostre senyor,
de haver-se dignat concedir feliz arrivo a sa magestat en est Principat per la intercessió de dit
sant. Al que se ha dignat respóndrer que assistiria ab molt gust per los grans desitgs té de honrrar al Principat, conforme ne ha fet relació dit
senyor oÿdor militar tornat en consistori.

«El rey.

En aquest mateix dia, de orde de sas senyorias,
lo síndich del General de Catalunya ha convidat
al il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Solsona per a que sie servit celebrar de Pontifical en las dos sobreditas funcions de Te Deum y
offici. Al que ha respost ho executaria ab gran
gust, y que estimaria que sas senyorias li sercassen assistents y diaca y subdiaca.

Venerables, nobles, egregios y amados nuestros los
ilustres y fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad de nuestro Principado.
Atendiendoa a la representación que me haseis
con la expressión que será muy de vuestro consuelo
que las venideras próximas Cortes Generales que
se han de celebrar en esta mi ciudad se tengan en
la casa de la Deputación, con el motivo de ahorrarse assí muchos gastos, y con ellos crecer al mayor número el tercio que havéis de levantar para
la defensa de este mi Principado, y después de estimaros mi real gratitud, la fineza, lealtad y amor
manifestáis a mi servicio y conservación de vuestra libertad, passo a insinuaros, como lo hago, que
será de mi agrado se celebren en essa mi casa de la
Deputación las susodichas Cortes, no dudando de
vuestra aplicación y cuydado, que assí como en
esta parte en evitar gastos, a fin de aplicarles
para acrecentar el dicho tercio, que lo continuaréis discurriendo otros, para que, lográndose su
acrecentamiento, al mayor número queda más
afiensada vuestra seguridad, que es la que mi
buena propensión os desea, assigurándoos al mismo tiempo que por mi parte no faltará // 247v //
en aplicar todas las diligencias posibles y más proporcionadas a vuestro mayor alivio, defensa y libertad. Dada en Barcelona, a treze de noviembre
de 1705. Yo, el rey. Por mandato del rey, nuestro
señor. Enrrique de Gunter.»
En aquest mateix dia, entre quatra y sinch horas
de la tarda, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor militar, sens aportar insígnia, havent obtinguda hora de sa magestat, que Déu guarde, per
medi del síndich del General, ab cotxe de quatra mulas, acompanyat de fra don Joseph Despalau, paborde del Panadès, don Ramon de Codina y Ferreras y Geroni de Roquer y Codina,
ciutadà honrrat de Barcelona, y de dit síndich,
se ha conferit en lo real palau y en nom del
il·lustríssim y fidelíssim consistori, ab lo degut
obsequi, ha convidat al rey, nostre senyor, suplicant-li sie servit assistir diumenge primer vinent en la present casa al Te Deum Laudamus y
offici que se celebrava en la sala gran de Sant

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
246v i 247r del trienni 1704-1707.
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En aquest mateix dia, dit síndich, de orde de sas
senyorias, se ha conferit ab lo senyor president
del molt il·lustre Capítol de Canonges de la Catedral d’esta ciutat, y li ha suplicat fos servit significar a dit molt il·lustre Capítol seria molt
// 248r // de sa estimació de que un capitular, ab
la ostentació estilada, vinga lo dia de demà a la
tarda en la present casa a celebrar completas, y
diumenge primer vinent a la tarda lo mateix. Y
que, axí mateix, lo molt il·lustre Capítol se digne nomenar dos dignitats y dos capitulars per
assistir al pontifical que celebrarà lo il·lustríssim
y reberendíssim senyor bisbe de Solsona diumenge que vé en lo Te Deum y offici en la festa
que dedican sas senyorias al gloriós patró de Catalunya sant Jordi, per ocasió de la feliz vinguda
a est Principat de sa magestat. Y se ha respost
que en tot quedarian sas senyorias servits.
Diumenge, a XIIII de novembre MDCCV. En
aquest dia sas senyorias, per medi del síndich del
General, han convidat al il·lustríssim consistori
dels senyors consellers de la present ciutat y al
il·lustríssim y fidelíssim bras militar per demà a las
vuyt horas de la matinada al Te Deum y offici, en
què assistirà sa magestat, que Déu guarde, y completas a las sinch horas de la tarda, en la festa que
sas senyorias han dedicat al invicte cavaller y màrtir
patró de Catalunya sant Jordi, que comensarà lo
dia present a migdia, en acció de gràcias a la divina
magestat de haver-se dignat, per intercessió de dit
sant patró, concedir al rey, nostre senyor, feliz
viatge en aquest Principat. Al que és estat respost
per dits dos comuns que assistirian ab molt gust.
En aquest mateix dia, a las dotse horas del migdia, estant la sala gran de sant Jordi y claustros
de la present casa, com y també las salas de ella,
ab lo ornato y lluminàrias acostumada, y també
la capella petita de sant Jordi, se ha donat principi a la dita festivitat y per lo assumpto dalt referit, advertint-se que per singularitat de tanta
festivitat ha estat la portalada de la dita sala gran
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de sant Jordi molt adornada ab una invantiva
//248v // de miralls, ninfas, y dalt de tot lo retrato de sa magestat, ab molt pintura fina y plateada, que per ser de molt gust y amb molta lluminària és estada summamment aplaudida. A
las quatra horas de la tarda ha arribat en la present casa lo senyor oÿdor real en forma de brassos, aportant a mà dreta un ecclessiàstich y a mà
esquerra un militar ab banda de or y sobre de
ella lo escut de las armas del General, també de
or, ab verguer devant, que aportava la massa, ab
cota de satí morat, venint acompanyat de moltas personas dels tres estaments, advertint-se
que per no haver·i deputat real aportava massa,
y dels officials de la present casa de la del General y bolla y demés que tenen sa residència en
Barcelona, menos los que abaix se dirà, convidats per los veguers per est effecte. És estat rebut dit senyor oÿdor real al cap de la escala per
los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal
de la present casa y per los quatre officials mestres, que són lo secretari, racional, regent los
comptes y exactors, qui estavan acentats antes
per son orde en dita sala gran a la part de la epístola. Lo qual senyor oÿdor real, havent-se posat
al mig de dits acessors y advocat fiscal, y després
dits quatre officials mestres, s’en és entrat en la
dita sala gran de sant Jordi. Y en lo portal de
dita sala, per un sacerdot, ab un salpaser y fuente de plata, li és estada donada aygua beneita. Y
havent-se’n entrat en dita sala, després de haver
feta oració, se és asentat al capdemunt dels
banchs colxats de vellut carmesí que estaven a la
part de la epístola, y després de ell los acessors,
advocat fiscal y los dits quatre officials mestres,
com dalt és dit. Després, ha vingut lo senyor oÿdor militar en forma de brassos, és a saber, ab
un ecclessiàstich a mà dreta y un real a mà esquerra, sens massa ni verguer, y ab lo mateix
acompanyament que lo senyor oÿdor real, lo
qual senyor oÿdor militar és estat rebut al cap de
la escala per dit senyor oÿdor real, assessors, advocat fiscal y officials mestres, // 249r // y se ha
posat a mà dreta del senyor oÿdor real. Poch
aprés és arribat lo senyor oÿdor ecclessiàstich ab
verguer y massa, per ser defunt lo senyor deputat ecclessiàstich, en forma de brassos és a saber,
un militar a mà dreta y un real a mà esquerra, y
ab lo mateix acompanyament que els altres dos
consitorials, y és estat rebut al cap de la escala
per los senyors oÿdors militar y real, al mig dels
quals se ha posat. Així mateix, després és arribat
lo senyor deputat militar, ab son verguer y massa y ab lo mateix acompanyament y modo que
lo senyor oÿdor militar; y se deu advertir que
per ser mort los senyor deputat ecclessiàstich y
real, y no haver-se extret deputat ecclessiàstich y
lo real novament extret, no haver encara jurat
per serts accidents en esta funció, no·y ha haguts més consistorials ni lo dia de demà. En la
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dita sala gran han estat assentats en esta graduació, és a saber, primerament, lo senyor deputat
militar, després, lo senyor oÿdor ecclessiàstich,
després lo senyor oÿdor militar, després lo senyor oÿdor real, després los assessors y advocat
fiscal, quatre officials mestres y després officials
de la present casa de la Deputació, que quant
entrava cada consistorial en dita sala se li ha donat aygua beneyta com al senyor oÿdor real.
Que quant cada hu de ells venia los tres verguers, vestits de satí morat, anaven devant ab las
massas altas, y que tots los quatre senyors consistorials aportaven banda de domàs carmesí ab
flor de or y escuts de or ab las armas del General. Y estant així lo consistori, aprés és arribat en
la present casa de la Deputació don Andreu de
Foix, ardiaca y canonge de Barcelona, a qui, per
ser de nit, tant al venir com al tornar-se’n lo han
acompanyat sis atxas de la present casa, acompanyat de dos doctors de la Seu, mestre de serimònias, mestres de capella y orga y demés de
la capella, tots ab hàbits de cor. Y dit don Andreu Foix és estat rebut al cap de la escala per
los quatre officials mestres y altres de la present
casa y ab los tres verguers ab massas // 249v // altas, tots los quals han acompanyat a dit don Andreu Foix fins a la porta de dita sala gran, a hont
li fou donada aygua beneyta per dit sacerdot. Y
després se han anat acompanyat fins a la sagrestia, a hont, havent pres capa pluvial, y axí mateix
també los dits dos doctors, ab lo mestre de serimònias, dos acòlits, ab los tres verguers ab masas altas, és anat fins al altar, a hont, havent fet
genuflexió al altar y la acostumada cortesia al
consistori, ha comensat a entonar las completas,
las quals se han contat ab la música de la Seu ab
sinch y a sis corts. Y a la ocasió que estava acentat hera ab una cadira de ferro sens respaller cuberta ab un cobertor de vellut carmesí guarnit
de or que estavan arrimada a la paret del presbiteri, a la part de la epístola, a son costat, ab dos
taborets de vellut rasos de pontifical, y axí mateix també lo mestre de serimònias ab altre tamboret de vellut ras. Se han cantat las completas
ab grandíssima melodia y una lletra molt al cas.
Y finidas ditas completas, dit ardiaca, havent fet
genuflexió al altar y cortesia al consitori de la
Diputació, així mateix com al venir, se’n és tornat a la sagrestia, a hont se és despullat, y després se’n és tornat ab lo mateix acompanyament
a la Seu que al venir. Y després sas senyorias ab
los verguers ab masas altas se’n han anat a desfer-se las bandas en lo aposento a hont fan sa residència los acessors y advocat fiscal, advertintse que devant del consistori en dita sala gran
no·y havia ninguns banchs.
Diumenge, a XV de novembre MDCCV. En
aquest dia, per quant la real magestat de nostron para y senyor, don Carlos Tercer, que Déu

guarde, imitant a sos gloriosos predecessors, y
singularment al invictíssim senyor emperador y
rey Carlos Quint, de eterna memòria, qui als 27
de //250r // abril, 1533, se dignà assistir a la present casa a una festa del gloriós sant Jordi, iunt
ab altre persona real, y la sereníssima senyora
emperatris. la qual, als 14 de janer, 1582, fou
servida, junt ab una senyora infanta, honrrar
esta casa, venint en ella a assistir a una festivitat
de la iglésia, com apar en lo dietari de la present
casa, en dits temps, se ha dignat venir a esta casa
per a asistir a la festa que en dias passats delibera
fer lo il·lustríssim y fidelíssim consistori en acció
de gràcias a Déu, nostre senyor, per haver concedit a sa magestat feliz arribo en aquest Principat y ciutat, per sa infinita clemència y per la intercessió y mèrits del gloriós invicte cavaller y
màrtir sant Jordi, patró de Catalunya, dedicantse la festivitat a dit sant. Se deu advertir que tant
la sala gran de Sant Jordi y claustros com y també las demés pessas de la present casa, en quant
a la tarda, han estat ab la mateixa magnificència
y adorno que lo dia de ahir a la tarda. Emperò,
al matí, per ocasió de la intervenció de sa magestat, se ha disposat, és a saber, en la dita sala
gran de Sant Jordi, lo següent: primo, de devant
de la tribuna a la part del evangeli se ha tret de
allí lo tàlam que·y havia y se ha posat en la segona nau de dita sala o capella enfront del altar.
Ítem, en lo crusero de la part del Evangeli, de
cara al crucero, de la part de la epístola, y distant
sinch palms de la columna del presbiteri se ha
disposat a cuydado del consistori un camon de
domàs carmesí ab frayons de or fi, cubert a
modo de sobrasel de llit, de emplària de tretse
palms, de fons onse, lo tablado de la tarima un
palm de alsada, ab quatre pilarets cuberts de tafetà carmesí y guarnits a modo de entorxat de
Galons. Lo paviment ha estat cubert no sols de
una catifa sino y també sobre de ella de un rich
panyo de vellut carmesí ab franges, sarrells y
borlas de or fi, dintra del qual camon ha estat
una cadira de vellut carmesí guarnida de or, ab
sa almoada també de vellut carmesí // 250v //
guarnida de or ab sas borlas; de tot lo que se ha
cuydat la Deputació. Y devant un genuflector
cubert de un panyo de vellut carmesí ab franjons sarrells y borlas de or, ab una almoada de
sobre, y cubert tot lo estrado de un panyo de
domàs carmesí, guarnit ab franjes de or, lo que
era propri de sa magestat. Al enfront, casi de dit
camon y arrimat tot lo possible a la part del
presbiteri, a la part de la epístola, estava lo estrado del senyor bisbe de Solsona, qui ha celebrat
de pontifical com se dirà, consisitint aquest estrado de un panyo de vellut carmessí en terra
guarnit de franges, serrell y borlas de or, sobre
de ell una almoada de vellut carmesí guarnida
de or, y una cadira ab braços de vellut carmesí
també guarnida de or, tenint a cada costat dos
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taburets rasos de vellut carmesí. A la meteixa
part y casi contiguo a dit estrado, estava posat
un banquet de ras sens respaldar, cubert de un
panyo de vellut carmesí, sens haver res de or ni
plata. Y devant de dit banquet altre de la mateixa forma per lo senyor embaxador de Portugal.
Poch aprés, per la mateixa part, arrimats als pilars, ha y havia una ranglera de banchs rasos
sens respaldar, cuberts de brocadellos de seda,
per acentar-se en ells los excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat, sas senyorias y
acessors, advocat fiscal, quatre officials, mestres
y los demés officials de la present casa, que són
sacerdots, militars y gaudints que·y pogueren
càbrer. En la part del evangeli, és a saber, des de
la primera columna en avall y en fondo, ha y havia una ranglera de banchs rasos sens respaldar,
cuberts de brocadellos de seda, per a acentar-se
allí los individuos que componen lo il·lustríssim
y fidelíssim bras militar, ab son president. Dintra lo crusero, a hont estava lo sobredit camon
real, a la part dreta de ell distant uns deu passos,
y molt en dintra, y separats del banc del bras militar, estavan posats un parell de banchs rasos,
sens respaldar, també cuberts de brocadellos
// 251r // de seda, per a acentar-se en ells alguns
gentils hòmens de la càmera real. En lo altar sols
hi havia vuyt siris en la sala del consistori, tretas
totas las cadiras y la taula que està devant del
docer. Sota de aquest se ha format una tarima
de un pam de alsada, cuberta ab catifa, y un
paño de vellut carmesí, molt rich. Y sobre de dit
paño una cadira de vellut carmesí molt rica, arrimada a la paret, y ab una almoada molt rica als
peus, per a besar-se allí, com se dirà, la real mà
de sa magestat per sas senyorias. Al punt de las
nou horas del matí sas senyorias, exint consistorialment del aposento a hont fan sa residència
los magnífichs assessors y advocat fiscal, aportant ab bandas de tisso de or, y sobre de ellas los
escuts de or ab las armas del general, anant devant los tres verguers ab massas altas y ab cotas
de satí morat, y acompanyats dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari y scrivà
major, racional, regent los comptes y exactor, y
altres officials de la present casa, sacerdots, militars y gaudints, se han encaminat a la sala gran
de Sant Jordi, a la porta de la qual se ha donat a
sas senyorias per un sacerdot ab una fuente de
plata y un salpaser aygua beneÿta, y allí se han
acentat per son orde en los dits banchs, cubintse en esta forma: primer lo senyor deputat militar, després lo senyor oÿdor ecclessiàstich, després lo senyor oÿdor militar, després lo senyor
oÿdor real, y després dits acessors y advocat fiscal y últimament los dits officials per son orde.
Poch després, és arribat lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Solsona, qui és estat
rebut al cap de la escala per los senyors oÿdors
militar y real, posant-lo en lo mig los tres ver-
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guers ab massas altas, dits acessors y advocat fiscal que anaven després, y últimament los quatre
officials mestres, advertint-se que si fos estat lo
senyor bisbe de Barcelona fora estat rebut al
replà de la escala per los acessors y advocat fiscal
y al peu de la escala per los quatre officials mestres y altres officials. Al portal de dita sala gran
se li ha donat a dit senyor bisbe aygua beneÿta
per lo sobredit sacerdot, y és estat acompanyat
dit senyor bisbe de Solsona fins // 251v // a la tarima del altar, a hont, després de haver fet oració sobra una almoada de vellut carmesí, y acatament a dit altar, ha fet cortesia al consistori. Y
després se’n ha entrat en la sagrestia, que és la
sala del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, a
hont ha trobat dos dignitats y dos capitulars de
la Seu de Barcelona, ab lo mestre de cerimònias,
que·l esperavan per a celebrar. Y allí se ha vestit
de pontifical ab capa pluvial. Poch aprés és arribat lo doctor president y personas que componen lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar. Y és
estat rebut al cap de la escala per los senyors oÿdors militar y real, axí com ho és estat lo senyor
bisbe de Solsona, sols ab esta diferència: que los
acessors y advocat fiscal anaven devant e immediats de las tres massas y los quatre officials mestres devant de dits assessors, y també a dit senyor protector y demés. Al portal de dita sala
gran o capella se’ls ha donat aygua beneyta per
dit sacerdot. Y dit senyor protector és estat
acompanyat fins als banchs de la part del evangeli, que estavan disposats per dit bras, acentant-se primerament dit senyor protector y consecutivament los demés, donant-los la mà dreta
dit senyor protector per restar més serca de sa
magestat. Després és arribat lo excel·lentíssim
consistori dels senyors concellers de la present
ciutat, qui és estat rebut al peu de la escala per
los dits quatre officials mestres y altres dalt referits. Y al replà de la escala per los dits acessors y
advocat fiscal, agraduant-se en esta forma, és a
saber: que al costat del senyor conseller en cap,
donant-li la mà dreta, se ha posat un assessor; al
costat del senyor conseller segon altre assessor;
al costat del senyor conseller ters lo advocat fiscal y al costat del senyor conseller quint lo secretari y scrivà major, per quant no·y havia més
senyors concellers; y després se seguian tots los
demés officials. Y se adverteix que dits quatre
senyors consellers aportaven las gramallas de vellut carmesí, y en lloch de pells, tissó de or, y en
lloch de tafetans, galons. //252r // Y los verguers
anavan ab lo mateix vestuari que aportavan
quant sa magestat entrà en la present ciutat. Al
cap de la escala dits quatre senyors concellers
són estats rebuts per sas senyorias en esta forma,
ço és: que primerament han anat los tres verguers de sas senyorias ab sas massas, després los
dos verguers de la ciutat ab las suas, després lo
senyor conceller en cap y diputat militar, des660

prés los senyors conceller segon y oÿdor ecclessiàstich, després los senyors conceller ters y oÿdor militar y després los senyors conceller quint
y oÿdor militar, advertint-se que sas senyorias
han donat la mà dreta a dits senyors concellers,
als quals, al entrar en dita sala gran se’ls ha donat aÿgua beneyta per lo sobredit sacerdot. Y
dits senyors concellers y sas senyorias se han
acentat cuberts en dits banchs a la part de la
Epístola, és a saber: lo senyor conceller en cap al
costat del senyor deputat militar, després lo senyor conceller segon, després lo ters y últimament lo quint, estant est més prop del altar, advertint-se que tot lo temps que lo rey, nostre
senyor, ha estat en dita sala, lo senyor conceller
en cap se és mudat, posant-se més serca del altar, després venia lo senyor conceller segon,
després lo ters y últimament lo quint, al costat y
a mà dreta del senyor deputat militar. Després
és arribat lo senyor embaxador de Portugal, lo
qual és estat rebut al cap de la escala per los senyors oÿdors militar y real, ab los tres verguers
ab massas altas, dits assessors, advocat fiscal y
quatre officials mestres, axí mateix com lo senyor bisbe de Solsona. Y se ha acentat en son
puesto, com dalt és dit. Y a poch temps és arribat a cavall lo rey, nostre senyor, acompanyat de
molta noblesa cathalana y de sas guardas ab un
riquíssim vestit. Al portal del carrer, fent dos fileras, és estat rebut per los quatre officials mestres y demés de la present casa, serca del peu de
la escala per los acessors y advocat fiscal, y al peu
de la escala per sas senyorias, a hont se ha apeat
sa magestat. Y encontinent, los verguers li
//252v // han baxat las massas, y tornant-se-las al
coll, portant-las altas, se han encaminat per la
escala amunt. Antes dels tres verguers los acessors, advocat fiscal, quatre officials mestres y demés officials per son orde, com acostuman. Immediadament després dels tres verguers los tres
senyors oÿdors en forma de brassos, y al costat
de sa magestat lo senyor deputat militar. Al portal de la dita sala gran de Sant Jordi és estat rebut sa magestat per lo senyor bisbe de Solsona,
vestit de pontifical, ab son gramial, a hont ha
adorat la Vera Creu, estant arrodillat sobre una
almoada de vellut carmesí ab franjons de or, desota de la qual ha y havia un tapete de vellut carmesí guarnit de or molt rich. Y allí, per dit senyor bisbe de Solsona, és estada donada la
aygua beneÿta a sa magestat. Y posant-se a mà
dreta de dit senyor bisbe, ha entrat en la dita
sala gran, acompanyant-lo sas senyorias fins al
camon, en lo qual, després de haver tret un de la
família real lo cobertor del estrado, sa magestat
se és posat dins dit camon, y sas senyorias se’n
han tornat de son puesto al costat de dits senyors concellers, restant dins dit camon lo senyor príncep Antonio. Encontinent, després de
haver fet acatament al altar y reverència a sa ma-

gestat, lo senyor bisbe de Solsona ha entonat lo
Te Deum, responent la música de la Seu, anant
ab àbits de cor ab grandíssima melodia. Finit lo
Te Deum, havent fet dit bisbe acatament al altrar y reverència a sa magestat, se’n és anat a la
sobradita sagrestia, anant los tres verguers davant ab massas altas, per a revestir-se per a la celebració de la missa. Y en est intermedi, per lo
senyor deputat militar, acistint-lo lo capellà de
honor de la capella real, y don Francisco de
Mari y Genovés, regent los comptes, fent primerament un grandíssim acatament al altar, y
després ab molta submissió una profunda reverència a sa magestat, en nom del consistori,
ab una fuente de la Deputació, molt rica
// 253r // ha posat en la real mà de sa Magestat
un molt polit ram de flors naturals molt adornat
y dos o tres llibrets de villancicos que se havian
de cantar en esta festa que los fulls heran de tafetà camosat y los cobertons de satí vermell
guarnits de galons de or ab sas sintas per cordarse del que sa magestat se ha donat per servit restant molt gustós de esta demostració, dient que
el primer ramo que havía admitido donde que se
hallara en el Principado hera este y que le recivía
con muy particular goso, por favorecer al consistorio. Encontinent és exit vestit de pontifical de la
sagrestia lo dit senyor bisbe de Solsona, y havent arribat al altar ab les tres verguers ab massas altas y havent fet acatament al altar y reverència a sa Magestat ha comensat la missa de
pontifical votiva al gloriós invicte cavaller y màrtir Sant Jordi, patró de aquest Principat. Tota la
música ha ohit sa magestat arrodillat sens acentar-se ni cubrin-se y lo Te Deum enpeus. Al
evangeli han exit quatre patges de sa magestat
ab quatre atxes que heran de la Deputació finit
lo Evangeli per lo més preheminent acistent se
ha donat a besar a sa magestat incesant-lo tres
vegades. Després de haver incesat la obrata per
lo mateix acistent és estat incesat tres vegades al
llevar Déu han acistit quatre patges de sa magestat ab quatre atxas de la Deputació y han estat allí fins que se ha sumit. A sa magestat és estada donada la pau per lo mateix acistent ab una
pau de son real palàcio. Finida la missa y fet per
dit senyor bisbe acatament al altar y reverència a
sa magestat, anant los tres verguers devant ab
las massas altas se’n és tornat a la sagrestia per a
despullar-se los vestiments sacros. La música és
estada molt exquisita y de gran gust ab composició nova de villancicos que se han cantat que
són com los impressos que són assí cusits y signats de lletra O. E aptés sa magestat, acompanyat de sas senyorias, avant al costat de senyor
deputat militar y los tres verguers devant ab
massas altas y // 253v // acompanyant-lo també
los dits assessors, advocat fiscal y officials, com
al venir, y molts cavallers y noblesa catalana, se
ha dignat honrar al Principat, tot passejant la
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present casa. Y entrant per la sala dels Reys y pasant per la intermèdia és entrat a la del consistori, a hont se ha acentat en la cadira que estava
preparada sota lo docer, a hont, per lo senyor
deputat militar, en veu de sos companys, són estadas donadas las gràcias de esta gran honrra. Y
sa magestat ha manifestat lo gran gust havia tingut de haver assistit a dita festa y véurer la present casa, no obstant ser lo temps tan plujós y
inconstant com és. Y després li ha besat sa real
mà, estant de una rodilla en terra, havent fer al
anar y tornar-se’n tres cortesias. Y després li han
besat sa real mà los demés consistorials, los assessors, advocat fiscal y demés officials, sacerdots, militars y gaudints, per son orde, fent lo
mateix en presència de molta noblesa que·s havia allí. Y ab lo mateix acompanyament és exit sa
magestat de dita pessa de consistori, passant per
la intermèdia a la dels reys. És exit als terraplens,
y baxant per la escala, al peu de ella, ab gran garbo, és muntat a cavall fins a hont és estat acompanyat per sas senyorias, assessors, advocat fiscal
y officials sobredits, y gran còpia de noblesa,
passant per lo mig dels sobredits, fent dos fileras, fins al portal que hix al carrer principal. En
la dita sala gran hi ha hagut gran concurs de
dama, noblesa y ecclessiàstichs, no permetent
las guàrdias que altres hi puguessen entrar. E
aprés, los senyors concellers se han despedit de
sas senyorias y ab lo mateix acompanyament
que al venir han pasejat las salas, entrant per la
dels reys y exint per la del consistori, als terraplens. Y al cap de la escala los han dexat sas senyorias, acompanyant-los los acessors y advocat
fiscal ab la matexa graduació que al venir fins al
replà de la escala, y los altres officials fins al peu
de la escala. Aprés // 254r // lo senyor protector
y demés personas del bras militar se han despedit de sas senyorias y són estats acompanyats
fins al cap de la escala com al venir, y últimament sas senyorias se’n han tornat ab lo mateix
acompanyament que al venir en lo aposento de
dits assessors, a hont se han desfet las bandas. És
estada esta funció molt alegre y gustosa per tot
lo Principat, per haver tingut la dicha de véurer
a son rey y senyor natural honrrant ab sa real
presència esta casa.
En aquest mateix dia, després de haver·i agut
tota la tarda música de la Seu a quatre y sinch
corts en dita sala gran a las sinch horas, sas senyorias an anat consistorialment, acompanyats
com al matí, exint del dit aposento dels assessors, són anats a ohir completas, estant asentats
com al dia de ahir, havent-las entonat don Andreu Foix, ardiaca y canonge de Barcelona, havent-se observat ab ella lo mateix serimonial
que lo dia de ahir. Y se adverteix que per lo molt
que ha plogut y plou no han pogut acistir a ellas
los senyors concellers y bras militar. Y finidas di-
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tas completas sas senyorias se’n han tornat com
al venir al aposento de dits assessors, que serian
las vuyt horas de la nit.
En aquest mateix dia sa magestat ha fet un festin a las damas en son real palàcio, a hont ha estat en peus y descobert, si bé sota docer. Han-li
besat sa real mà. Y las damas han estat sentadas a
terra, y les de hedat ab banquets rasos. Són estadas convidadas per quatra damas de las més
principals de Barcelona a esta funció.
Dilluns, a XVI de novembre MDCCV. En aquest
dia, per causa de la pluja, no se ha pogut baxar a
las casas del General y Bolla de la present ciutat
per fer continuar lo subast de la Bolla de Barcelona y dret de monedas.
254v

Dimars, a XVII de novembre, MDCCV. En aquest
dia los senyors Joan Magí Barrera, ciutadà honrrat de Barcelona, y don Anton Cortés, han
aportat a sas senyorias una embaxada de part
dels excel·lentíssims senyors concellers ab una
còpia de la resolució del savi Consell de Cent
presa lo dia XIIII del corrent en orde al emprèstich de cent sinquanta mil pessas de vuyt que
demana lo rey, nostre senyor, que Déu guarde.
La qual és assí cusida, y signada de número
CLXXXIX.
En aquest mateix dia han ordenat sas senyorias
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, en la qual
és servit sa magestat tenir a bé que los subjectes
mencionats en dita real carta no se reputen ni
tingan per desinsiculats de la bolsas que foren
remoguts per lo duch de Anjou, com de dit real
despaig és més llargament de véurer, que és assí
cusit y signat de número CLXXXX. y del tenor
següent:

tista Reverter e Ignasio Boria y Gualba, fueron
sacados de las bolsas y officios de la casa de la Diputación, por cuyo motivo // 255r // dicho don Joseph Terré y Granollachs no ha ocupado el officio
de procurador fiscal de la visita del General en
que sorteó.
Attendiendo que este desconsuelo le padecen los referidos por affectos a mi real servicio, deseando
mostrarles mi gratitud y la satisfacción con que
quedo de su obrar, he tenido a bien que todos los
sobrenombrados no se reputen ni tengan por desinsiculados de las dichas bolsas ni de puestos de los
officios de essa casa, y que a dicho don Joseph Terré
y Granollachs le correspondáis los mismos salarios
y gajes que por razón del exercicio de dicho officio
le tocan y huviere percebido. De que he querido
avisaros, para que lo tengays entendido y déys las
órdenes convenientes para su complemento y puntual execución, que assí es mi voluntad. Dada en
Barcelona, a XIIII de noviembre, MDCCV. Yo, el
rey. Lugar del sello. Por mandado del rey, nuestro
señor. Enrrique de Gunter.
Vuestra magestad manda a los ilustres y fidelíssimos deputados y oÿdores de la Generalidad restituyan los desinsiculados a sus officios.»
També me han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet per los magnífichs acessors y advocat fiscal del General en que aconsellan que sas senyorias no poden manllevar a for
de censal quantitat alguna ni prestar-la al rey,
nostre senyor, sens tenir exprés poder y consentiment dels tres brassos en Corts Generals, com
de dit vot és més llargament de véurer, que és
assí cusit y signat de número CLXXXXI y del tenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph, cum divo Giorgio.

Haviendoa llegado a mi real notícia que de orden
del duque de Anjou y consejo de sus ministros el
doctor Plácido de Copons, don Francisco Toda y
Gil, doctor Joseph Minguella, don Bonaventura
de Lanuza, dean y canónigo de la Santa Iglesia
de Tarragona, don Joseph Terré y Granollachs,
don Francisco Nicolau de Sanjuan, Joseph Bru y
Banyulls, don Joseph de Oliver y Botaller, don Felipe Ferran y Çacirera, Juan Llinás, Juan Bap-

Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyor deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya als acessors y
advocat fiscal infrascrits, en virtut de deliberació
feta lo die present, en y sobre si poden dits senyors deputats y oÿdors manllevar a for de censal las quantitats que fosen menester per la part
de la presta graciosa de cent sinquanta mil peces
// 255v // de vuyt que demana lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, ab dos comuns de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y de la general
de Catalunya, ab la offerta de tornar la proprietat y satisfer lo interès rahonable per lo espay de
quatre o sinch mesos, a effecte de poder subvenir y socórrer de present a las reals tropas. Vista

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
254v i 255r del trienni 1704-1707.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
254v i 255r del trienni 1704-1707.

«El rey.
Venerables, nobles y amados nuestros los ilustres y fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad de nuestro principado de Catalunya.
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y altres personas per dits tres brassos elegidas,
per ço, suplican a vostra magestat que ara per llavors y llavors per ara li passia fermar, lloar, aprobar y decretar lo dit sindicat y las vendas dels
censals fahedoras ab aquellas clàusulas que seran
necessàrias en favor dels compradors de dits censals com en semblants actes y fets és acostumat».
Y en dita conformitat, avent-se reconegut differents actes de creacions de censals fets y firmats
per los senyors deputats y oÿdors de comptes sobre fets y negocis de la Generalitat, se ha advertit
trobant-se expressat tenir aquells poder especial
de la Cort per aquell effecte.

la dita deliberació. Vist lo capítol de las Corts de
1413 col·locat en lo llibre dels Quatra Senyals,
pàgina 10. Vist lo capítol 50 del redrés Corts
1599. Vist lo acte de la offerta de dita Cort
1599. Vistos differents actes y altres escripturas
fahents per la subjecta matèria. Y vist lo demés
que se havia de véurer.
Attès y considerat que los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya solament són una viva representació de la Cort, per a que en nom de ella
y com a procurador administren los béns, avers
y pecúnias de la Generalitat, per no poder estar
sempre aquella convocada, conforme apar de
differents disposicions municipals y ó ensenyan
y declaran nostre pràtichs.

Attès y considerat que en lo sitat capítol 5 de la
Cort de 1413, que·s troba col·locat en lo llibre
dels Quatra Senyals, pàgina 10, se // 256v // regoneix expressament previngut y disposat que
los senyors deputats y oÿdors no podan donar
ni prestar las pecúnias ni altres bens ni havers
del General a persona alguna y per algun pretest
o causa, sens exprés consentiment dels braços, y
en Cort general, com ab mayor expressió és de
véurer en dit capítol, en aquellas paraulas, ibi:
«Ítem, vol y ordena la dita Cort que los dits deputats ne oÿdors, per si ni per altre encemps departidament no puxen per qualsevol rahó ni per
qualsevol urgent necessitat prestar al senyor rey
ne a la senyora reyna ne a son primogènit ne a
altres personas de qualsevulla lley o condició
sien vullas que sian de llinatge real vullas ecclessiàstiques, barons, nobles o cavallers, universitats o vilas o singulars de aquelles monedas,
penyoras del general ne partida o quantitat de
aquelles o aquells e puxen convertir o deslliurar
en alguna manera, encara que per tal pretesch
fossen offertes o meses penyores, fermanses o
altres qualsevols seguretats. Ne encara puxen
prestar o deslliurar algunes quantitats dels béns
de dit General per via de donatiu, subvenció o
prèstich, que ab consentiment particular fossen
atorgats al senyor rey y a la senyora reyna o a
son primogènit o a altre qualsevol persona o
universitat de qualsevol condició, per ninguna
via o manera que dir o cogitar se puga, encara
que tots los brasos per via singular o en altra
manera, si donchs per Cort o parlament general
de dit Principat no era concordat. E si lo contrari hera fet per los dits deputats e oÿdors directament o indirectament no·ls sia pres en
compte ans sien tinguts y obligats sots la seguretat que prestada auran de pagar totas las ditas
quantitats de llurs bens propris. E d’allí avant si
contrafaran no puguen ésser elets en càbrer en
officis de la deputació o en fets de dit General
en ninguna manera ans sien hauts y perseguits»,
etcètera.

Attès y considerat que en via de dret és constant
que lo procurador no pot fer ni obrar més del
que·s conté en lo mandato a ell tribuhit per son
principal.
Attès y considerat que en lo dret de la pàtria no·s
troba previngut que los senyors deputats y oÿdors de comptes tingan facultat o poder de la
Cort per a poder manllevar pecúnias a for de
censal ni en altra manera, ni de poder donar ni
prestar ni obligar los béns, havers y pecúnias de
la Generalitat, de manera que en los casos que
ha esdevingut de aver menester diner la Generalitat a effecte de satisfer a son rey y senyor algun
donatiu o part de ell se ha regonegut per indispensable que la Cort concedís poder special a
dits senyors deputats y oÿdors per a manllevar a
for de censal // 256r // la quantitat o quantitats
que eran menester, y de injungir-los la obligació
o designar-los la causa en que avian de emplear o
convertir las tals pecúnias, que manllevarian,
com puntualment és de véurer en lo dit acte de
offerta de la Cort de 1599, del qual apar que,
avent offert dita cort a la magestat del sereníssim
senyor rey don Phelip Segon de Aragó, la quantitat de un milió y cent mil lliuras per donatiu
voluntari, ço és, las tres-centas mília lliuras de
comptants y las restans set-centas mília lliuras,
ultra de las cent mil destinadas per los greuges,
dins sinch anys comptadors des del dia de la conclusió de dita Cort, encarregant la Cort la paga
de dita quantitat als deputats y oÿdors de comptes, y advertint-se que dit General aleshores sols
se trobava ab la quantitat de tres-centas mília
lliuras, per a que dits deputats poguesen acudir a
la effectiva paga de dit donatiu, la Cort, ab lloació y aprovació de sa magestat en lo mateix acte,
los concedí poder per a manllevar la restant
quantitat a for de censal, com apar de las formals
paraulas del final de dit acte. Ibi: «E com per pagar lo sobredit donatiu sie necessari que la present Cort fassa sindicat als deputats del General
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Attès y considerat que, regonexent la Cort celebrada en lo any de 1599, que en lo dit capítol 5,
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Corts 1413, solament estava previnguda la refferida prohibició en quant a las pecúnias de la
Generalitat, ordenà la mateixa en quant a las
prendas tapissaria y altres cosas de la casa de la
Deputació, exceptuant-ne sols la Seu de Barcelona y la iglésia parroquial de Sant Jaume, ab las
paraulas següents, ibi: «Ítem, per provehir als
danys que per avant se porien seguir en lo prestar y dexar los deputats y oÿdors la tapissaria y
plata y altres qualsevols cosas de la casa de la
Deputació, ordena la dita Cort que de esta hora
en avant los deputats y oÿdors no pugan ni·ls sie
lícit de prestar ni tràurer de la casa de la Deputació ninguna de ditas cosas, y que lo regent los
comptes que té càrrech y comanda aquellas no
pugan ninguna manera dexar als deputats ni oÿdors ni altre qualsevol persona, ni li puga ésser
manat per dits deputats ni oÿdors sino serà a la
Seu de Barcelona y a la iglésia de Sant Jaume,
per ésser la parroquial de la Deputació, sots
pena de perder una tersa de son offici qui tal
farà. Plau a sa magestat».
Per ço y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que los senyors deputats y oÿdors de
comptes no poden ni deuhen péndrer o manllevar a for de censal ni en altra manera la sobrareferida quantitat ni prestar aquella ni altre de la
Generalitat al rey, nostre senyor, sens tenir exprés poder y consentiment dels tres brassos en
Corts Generals. Y així ho senten, salvo semper,
etcètera. Barcelona, als 17 de novembre de
1705. Despalau, assessor. Roma, assessor, subrogatus. De Codina et de Ferreras, fiscalis generalis
Catalonia advocatus.
En aquest mateix dia se ha juntat la conferència
al matí en la present casa de la Deputació y a la
tarda en casa de la ciutat.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y insertàs en lo present dietari dos papers
formats en la conferència dels tres comuns, los
quals // 257v // són assí cusits y signats de números CLXXXXII y CLXXXXIII.
Dimecres, a XVIII de novembre, MDCCV. En
aquest dia, a la matinada, sas senyorias han manat ajuntar una Novena de personas dels tres estaments. En la qual han intervingut, ço és, per
lo estament ecclessiàstich: lo doctor Miquel
Joan Bosch, canonge de Vich; lo doctor Domingo Fogueras, canonge de Barcelona; Fèlix
Reig, canonge de Barcelona. Per lo estament
militar: mossèn Joan Bonaventura de Gualbes;
don Pedro de Oliver y Botaller; don Joseph Vilana. Per lo estament real: lo doctor Joseph
Costa; doctor Salvador Massanes de Ribera;
Joan Llinàs; ciutadans honrrats de Barcelona.
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A la qual Novena han proposat sas senyorias dos
punts. Lo primer respecte al préstamo de cent
sinquanta mil pessas de vuyt que demana lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, ab interessos
rahonables, per lo espay de quatre o sinch mesos. Y lo altre que té respecte en la formació del
regiment de mil hòmens que ha demanat sa magestat, per que dita Novena fos servit aconsellar
a sas senyorias lo que poden y deuhen obrar
acerca de un y altre punt.
En la dita Novena, vist lo vot dels acessors y advocat fiscal del General que és en lo present Detari, en jornada de aÿr, y muchosa // 258r // altres papers fahents per la subjecta matèria, han
aconsellat a sas senyorias, sobre un y altre punt,
en lo modo y forma següent:
Primo, sobre lo punt del emprèstit de cent sinquanta mil pessas de vuyt que demana lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, ab interessos
rahonables, per quatre o sinch mesos, que segons lo que se ha premeditat, en vista dels capítols de Cort, ço és, Corts 1413 y 1599, resta
imposibilitat lo il·lustríssim consistori de servir
a sos reys y senyors per qualsevol urgència que
esdevinga, tant en donar o fer algun donatiu
voluntari com ni tampoch per via de préstamo,
de que resta lo consistori ab lo sentiment que
la urgència present demana y los anelos tant
vius li acisteixen y en dita Novena, per lo que
ha resolt se fassa representació al rey, nostre senyor.
En quant a la petició se ha dignat fer sa magestat del regiment de mil hómens se ha considerat
tots los havers y possibilitat que de present està
la Generalitat, tenint mira a la pròxima Cort
que sa magestat disposa tenir, en que se offeriran gastos molt grans, lo que ha patit los arrendaments de la Generalitat per rahó del siti, y altrament, desitjant que sie lo número de la gent
que·s compondrà lo regiment o tèrcio que se
offerirà a sa magestat assistit y pagat, no faltant
aquells socorros que sien necessaris, que lo mayor esfors que poden arribar las facultats de dita
Generalitat és lo número de sinch-cents hòmens, compresos los officials mayors y menors,
encara que regularment lo que en altres semblants ocasions ha acostumat servir a sos reys y
senyors sien estat solament de quatra-cents.
Però los desitgs tant grans que acisteixen axí al
il·lustríssim y fidelíssim consistori com y també
a tots los individuos de la il·lustríssima Novena,
havent premeditat de quant suma importància
és lo avansar lo número de dit regiment, se ha
resolt que dit regiment se fornia de número de
a. a continuació dos papers transcrits a l’Apèndix 2, pàg.
1949.

sinch-cents hòmens, fent-ne axís offeriment al
rey, nostre senyor, // 258v // ab la clàusula dels
vius desitgs assistexen al consistori de servir a sa
magestat ab mayor número segons las urgèncias
y possibilitat de la Genera-litat ho remetran. Y
que en atenció que la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona, precehint resolució de la conferència, ha resolt donar tres lliuras de entrada a quiscun soldat y tres sous de socorro quiscun dia,
que en la mateixa conformitat se donan als soldats del tèrcio de la Deputació de entrada y tres
sous de socorro.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias Pau Corbera y
Palau, ciutadà honrrat de Barcelona y síndich
del General, ha fet relació de com lo dia present, de orde de sas senyorias, se és conferit ab
lo excel·lentíssim príncep Antonio Lichistein, a
effecte de saber si sa magestat, que Déu guarde,
havia presa resolució sobre lo jurament del
il·lustre senyor Pere Vidal, extret en deputat
real en virtut de una súplica que de orde de sas
senyorias per dit effecte dit senyor havia posat
en dias passats en mà de sa excel·lència, per a
que la posàs en mà de sa magestat. A que sa excel·lència li ha respost que las moltas ocupacions que sa magestat tenia no li ha donat lloch
en péndrer resolució sobre dita súplica.
Dijous, a XIX de novembre, MDCCV. En aquest
dia Jaume Solà, corredor de coll y ministre del
General, constituhit en lo consistori de sas senyorias, ha fet relació com en lo subast dels matalasets fahedors per la Cort General ha trobat
persona que ha donat dita de (...) de axaus per
quiscun matalasset.
Divendres, a XX de novembre, MDCCV. En
aquest dia sas senyorias, consistorialment, han
baxat // 259r // en las casas del General y Bolla
de la present ciutat a effecte de continuar lo subast dels drets de Bolla de la present ciutat y
drets de monedas. Y no s·i ha trobat cosa.
En aquest mateix dia Jaume Solà, corredor de
coll y ministre del General, ha fet relació a sas
senyorias de que, havent encantat molt temps
qui per menos farà los matalasets que han de
servir per la Cort General pròximament celebradora, y havent publicat també a mitjas ditas, no
ha trobat qui donàs menor dita que la de (...)
per quiscun matalasset, ab IIII de axaus, y per
ço ha lliurat el asta fiscal a Pau Turet, matalaser
de la present ciutat, com a menos donant en lo
encant públich.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, sas senyorias,
ab los verguers ab massas altas devant y acom665

panyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal y altres officials militars del General
y present casa, són anats al palacio del rey, nostre senyor. Y entrats en son aposento, sas senyorias, en veu del senyor diputat militar, han
participat a sa magestat la deliberació presa lo
dia XVIII del corrent acerca la formació del regiment de sinch-cents hòmens, suplicant a sa
magestat fos servit per sa real clemència donarse per servit de eix servey, assegurant-li que, a
ser més bastants las forsas y convenièncias del
General, haurian sas senyorias per lo regiment
més numerós. Y així mateix ha posat en sa real
mà dit senyor deputat militar la representació
acerca lo dit, y altres dos punts, còpia de la
qual me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General y present casa
cusís y continuàs en lo present dietari. Y sa magestat ha respost ab paraulas de molt agrahiment y carinyo. Y després de haver sas senyorias, assessors, advocat fiscal y demés officials,
besat sa real mà, se són despedits ab los deguts
acataments. La qual sobradita representació és
assí cusida y signada de número CLXXXXIII y
del tenor següent:
«Señor.
Losa deputados y oydores de // 259v // qüentas del
General de este principado, postrados a los pies de
vuestra magestad, con el más reverente y profundo obsequio a vuestra magestad dicen que, deseando como es de su atenta obligación responder
acerca los puntos que de orden de vuestra magestad los fue representado a los 26 de octubre passado, y 3 de noviembre corriente, consistiendo el primero en que los comunes de la ciudad de
Barcelona y Diputación discurrir los medios por
los quales pudiesse vuestra magestad hallar totalmente ciento y sinquenta mil pesos, con intereses
rasonables por quatro o sinco meses, dentro cuyo
término se servirá vuestra magestad volver la propiedad. El segundo, que cada uno de dichos comunes hisiessen un regimiento de mil hombres con
toda promptitud. El tercero, la forma se havia de
detener en el carruaje y bagaje que ha de menester las tropas para marxar a donde más conveniere. Y el quarto, sobre la representación que ha
vuestra magestad los tres comunes de la ciudad,
braço militar y deputación al primero deste mes
en orden al real juramento que vuestra magestad, por su real munificencia, esperavan se dignaria prestar, con la inclusión de que en adelante pudiessen los deputados insacular todos los
lugares antes y dar a quien les pareciere todos los
officios de que se reservó el señor rey don Felipe
Tercero de Aragón, de indeleble memoria, en la
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
258v i 259r del trienni 1704-1707.
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Deputación. Y assímismo, a la ciudad lo que le
faltava, por razón de lo que la magestat de dicho
rey son Felipe fue servido reservarse de aquel común. La Deputación, por su parte, haviendo procurado ganar los instantes del tiempo en importancia sumamente grave, por ser del real agrado
de vuestra magestad, assí de su reflexión más respetuosa, con la devida veneración pone en la soberana comprehensión de vuestra magestad lo que
ha podido alcanzar después de muy larga consulta, pudiendo assegurar a vuestra magestad que
siempre tiene //260r // por norte de sus acciones en
esta dependencia el mayor servicio de vuestra magestad, como guía que enderesa siempre sus operaciones al real gusto de vuestra magestad, en todo
quanto le permitan las generales constituciones y
su posibilidat, que son el nivel por donde deven
midir sus passos los deputados, según la real voluntad de vuestra magestad siempre amorosamente proporcionada a la estabilidad y observancia de aquellas.
Que en lo tocante al primer punto, por mucho que
los deputados han invigilado en premeditar y discurrir si podian encontrar senda que les permitiese poner en execución sus desseos, empero, siempre
les ha obstado lo establecido y dispuesto en el capítulo 5 de las Cortes de 1413, en donde se halla
prohibida a los deputados y oydores de qüentas la
facultad de poder tomar a censo, ni por via de
préstamo, dinero alguno, sino es cuando por corte
general se les conceda, respecto de ser solamente
procuradores de vuestra magestad y de la corte,
no atendiéndose su poder a más de aquello que
tienen comunicado.
Y assí mesmo, no pueden dar ni prestar las pecunias, bienes y haveres del General a persona alguna por qualquier respeto o causa sin expresso consentimiento de la Corte general, aún que sea
urgente la necessidad y la persona fuesse el señor
rey, la señora reyna o su primogénito. Assí que de
lo sobrereferido se persuaden los deputados que la
grande benignidad de vuestra magestad se ha de
dar por servida del justo motivo que les imposibilita effectuar el préstamo por vuestra magestad
insinuado, mayormente cuando aun en caso permitido les havía de lastimar sus corazones el hallarse la Generalidad tan exausta de mediar
para su execución, la qual podrá platicar y facilitar la próxima corte general.
Que en orden al segundo punto, en consideración
de que los haveres del General son tan cortos que
no llegan a unos ciento // 260v // y dies y seis mil
escudos, poco más o menos, de los quales, pagados
los salarios de los ministros, de los consistoriales y
officiales de la Generalidad, y otros precisos e inescusables, por ser de capítulos de Corte, le vienen a
quedar francos poco más o menos unos quarenta y
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ocho mil escudos, de los quales, si se han de pagar
las pensiones de censos annuales que importan
quarenta y sinco mil escudos, que por razón de los
motivos ofrecidos a los reales predecesores de vuestra magestad padece la Generalidad, vendria a
quedar poco o nada. Mayormente, atendiéndose a
los indispensables gastos que la próxima Corte ha
de ocasionar, lo que ha padecido la Deputación
por ocasión del sitio que se puso esta ciudad, por
respeto de haver los arrendadores de derecho de la
bolla de esta ciudad y collecta restituido y dexado
sus arrendamientos, y lo que le han de hacer los reparos de los daños ocasionados por las bombas en
sus casas, como en las Atarazanas y otros, que hacen una suma muy considerable, sienten los deputados que no lleguen las facultades de la Generalidad a poder servir a vuestra magestad con un
regimiento o tercio del número de mil hombres
como dessean. Empero, con todo, siendo assí que en
semejantes ocasiones acostumbraron servir a sus
padres y señores naturales con un tercio, solamente quatrocientos hombres, ahora en manifestación
de lo más que deben poner en obra los vivos desseos
que les acisten en orden a la conservación deste fidelíssimo dominio de vuestra magestad ha deliberado el consistorio servir a vuestra magestad por
espacio de un año, si tanto durare la guerra, en
un regimiento que se componga de quinientos
hombres, y más si las conveniencias se aumentaren a la Deputación, dando tres sueldos // 261r //
de socorro a los soldados y treinta reales de entrada, offreciendo esta pequeña víctima al mayor
servicio de vuestra magestad, quedándole el desconsuelo que sus medios no sean tan cabales que
con ellos pudiesse no sólo obedecer el real gusto de
vuestra magestad, como debe, sino tambien que
fuessen bastantes para poder offrecer y poner a las
reales plantas de vuestra magestad todo lo demás
de su dilatada monarquía, esperando que la real
magnanimidad de vuestra magestad ha de dever
el darse por servido, no atendiendo a su cortedad
si solo a la fina voluntad con que se offrece por estos sus fidelíssimos vassallos.
En quanto al tercero, se offrece a los diputados poner en la grande comprehensión de vuestra magestad que aquella dependencia jamás ha corrido
por su cuenta y cuydado, y que assí no pueden informar cosa al real ánimo de su magestad, sino
sólo que acerca este assumpto se ha de estar a lo establecido y dispuesto por generales constituciones
que tratan de esta materia.
Y finalmente, sobre el último punto, sólo le queda
a la Deputación el rendir a vuestra magestad las
más agradecidas y obsequiosas gracias que puede
por la real respuesta que fue servido vuestra magestad mandar dar a las representaciones humildes que con el más respetuoso rendimiento hizieron a vuestra magestad los tres comunes,

quedando el consistorio con la más viva esperansa
de que vuestra magestad se ha de dignar favorecer a aquellos, concediéndoles las reales mercedes
que, como dichas representaciones, suplicaron a
vuestra magestad, considerando que en lo que solicitan se cifra el mayor servicio de vuestra magestad y lustre de la nación cathalana, pues que todos los naturales del Principado están en el
dictamen que de aquellas únicamente ha de seguirse y depender verse restituhidos en este siglo
dorado en su primero honor y crédito que gozavan
en los tiempos antecedentes de los gloriosos antecesores de vuestra magestad, no haviendo dudado
nunca que a la //261v // gran felicidad del deseado y dichoso arrivo de vuestra magestad se ha de
dever este siempre inestimable e imponderable
consuelo.
Esto es, señor, lo que se ofrece al consistorio de los
diputados y oÿdores de qüentas poner en la grande
comprehensión de vuestra magestad, esperando
que ha de merecer real conspecto de vuestra magestad aquella grata acceptación que le assegura
y afiansa la grande clemencia y paternal amor de
vuestra magestad que lo recivirá a merced.
Diumenge, a XXII de novembre, MDCCV. En
aquest dia, a las set horas de la nit, per ésser del
real agrado de sa magestat, Déu lo guarde, des
de la casa del General y Bolla de la present ciutat
y a gastos de la Generalitat, avent-hi quatra grahellas ensesas prop dels cantons de dita casa, havent-se fet senyal dende el palacio de un candalero, se han disparat grandíssima multitut de
bombas, carretillas per terra y boladuras, mànagas y altres invencions de foch, que han durat
per espay de una hora, en demostració de alegria del fet del arribo de sa magestat en aquest
Principat y ciutat, que és estat molt del real
agrado de sa magestat, y especialment una inversió de foch que contenia «Viva Carlos Tercer», que després de haver-se disparat, per espay
de temps se llegian las lletras formadas de resplandor de llum. Sas senyorias, los nobles y
magnífichs assessors advocat fiscal, quatre officials mestres y demés de la present casa, junt ab
moltas altres personas, han vist y mirat dit festin
desde la casa que lo General té en lo portal del
// 262r // Mar. Lo rey, nostre senyor, se ha dignat solemnisar esta funció fent un festín en son
real palau, havent fet convidar, per medi de
quatra damas de la primera noblesa de Catalunya, a las senyorias de la present ciutat per a que
li vessen. Y acabats los fochs, se ha principiat lo
festín, estant sa magestat y las senyoras en aquella mateixa forma que·s troba descrit en lo present dietari als XV del present y corrent mes, advertint-se que en esta ocasió també han besat la
mà a sa magestat totas las senyorias.
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Dilluns, a XXIII de novembre, MDCCV. En aquest
dia sas senyorias, consistorialment, ab cotxes, y
los verguers ab massas devant, acompanyats
dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal
y demés officials acostumats, han baxat en las
casas del General y Bolla de la present ciutat ha
effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments dels drets de la Bolla de Barcelona y monedas, y no s·i ha trobat cosa.
En aquest mateix dia, a las set horas de la nit, los
senyors don Ramon de Codina y Ferreras, y
Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà honrrat de
Barcelona, són anats de part de sas senyorias en
lo real palàcio a effecte de posar, com han posat,
en mà del excel·lentíssim senyor príncep Antonio, còpia de la deliberació per sas senyorias
presa lo dia present en què han deliberat no disgregar-se en tota la nit y rondar per Barcelona
acompanyats de esquadras de cavallers y dels officials del General y altres personas, a effecte de
procurar la pública quietut, suplicant-li fos servit posar·o a la real notícia del rey, nostre senyor, que Déu guarde. Al que ha respost sa excel·lència que ho executaria ab gran gust.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís en lo present dietari una deliberació presa
// 262v // per lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar acerca lo assumpto de procurar la pública
quietut, com aquella és de véurer mes llargament, que és cusida y signada de número
CLXXXXIIII.
Dimars, a XXIIII de novembre, MDCCV. En
aquest dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs
en lo present dietari una relació del excel·lentíssim senyor príncep Antonio en que dona a sas
senyorias las gràcias de part de sa magestat, que
Déu guarde, de las providèncias que donaren la
nit antecedent per assegurar la pública quietud.
La qual és assí cusida y signada de número
CLXXXXV.
Dimecres, a XXV de novembre, MDCCV. En
aquest dia sas senyorias, consistorialment, ab los
verguers ab masas devant, acompanyats dels
magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials del General, acostant han baxat en las casas
del General y Bolla de la present ciutat per fer
continuar lo subhast dels arrendaments dels
drets de la Bolla de la present ciutat y monedas.
Y en la Bolla de Barcelona s·i ha trobat dita de
setanta mília lliuras, ab mil lliuras de axaus.
En aquest mateix dia han enviat sas senyorias, y
per medi de un síndich del General, al excel·lentíssim senyor príncep Antonio, la proposició de

[ 1705 ]

[ 1705 ]

subjectes per la provisió del offici de receptor
dels fraus del General de la ciutat de Tortosa
que vaca mort del doctor Rafel de Pinyana y
Galvany, hospitaler y pabordre y canonge de la
Santa Iglésia de Tortosa. Lo qual memorial és
assí cusit y signat de número CLXXXXVI.a
263r

Dijous, a XXVI de novembre MDCCV. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari un vot fet per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y
present casa y consulents aplicats sobre la admissió de canceller, lo qual és assí cusit y signat
de número CLXXXXVII y del tenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph, cum Divo Giorgio.
Enb lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya al acessors,
advocat fiscal y consulents infrascrits sobre si lo
molt reverent doctor en drets Thomàs Llorens,
anomenat canceller per sa magestat, Déu lo
guarde, com a obtentor y pocessor que·s diu ésser del priorat (...), té la qualitat de notable persona per ésser admès per canceller de Catalunya, segons lo disposat en la constitució
primerament 4, títol «Del offici de canceller»,
etcètera, en força de deliberació feta lo dia de
aÿr. Vista dita deliberació. Vista dita constitució
4. Vista la pracmàtica del senyor rey don Fernando Segon, col·locada en lo títol de «Comtemcions en orde» 6. Vistos los pràctichs cathalans que referexen la observansa que se ha
acostumat donar y admètrer sobre la intel·ligència de dita qualitat de notable persona en los
que són estats provehits de dit ofici de Canceller.
Vist finalment tot lo demés que se ha offert véurer y aténdrer, concernent a la subjecta matèria.
Attès, segons disposició de dret és arbitrari qual
sia notable pèrsona segons la comuna opinió de
religió, lloch y temps, y que en Catalunya se tenen y ha vingut per notables personas capacitadas per obtenir y exercir dit offici los il·lustríssims arcabisbes, bisbes, venerables i illustres
abats, ardiacas y canonges, supposant los pràctichs regnículos tenir la mateixa qualitat qualsevols personas constituhidas // 263v // en dignitat
ecclessiàstica. Attès, per mort, absència y impediment del canceller se anomena substitueix y
subroga en son lloch per canceller tercer de
a. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 2, pàg.
1950.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
262v i 263r del trienni 1704-1707.
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contencions altra persona ecclessiàstica, segons
lo disposat en la pragmàtica 6, del títol «De
contencions de jurisdicció», etcètera. Y que per
obreservansa de esta pracmàtica, assentant los
pràctichs haver de residir y contenir en lo conceller tercer de contencions las mateixas qualitats que·n lo conceller per la regla que lo porrogat deu tenir la matexa naturalesa que lo
Principal; lo que altrament se corroberà de las
paraulas de dita pracmàtica, ibi: «haja nomenat
una persona ecclessiàstica que sie en lloch de dit
canceller, etcètera», puix no·s podria dir en
lloch de dit canceller sino concorrien en ell las
mateixas qualitats a que quedàs representada la
persona. Attès que en observansa de ditas constitució 4 y pragmàtica 6 a 8 de febrer, 3 de abril
y 3 de juliol, 1582, per lo llochtinent general
que aleshoras era, fou nomenat tres vegades lo
venerable pare Joan Mitjavila, prior de sant Pere
de Sercada, per canceller tercer de contencions,
per a decidir y declarar las que occorrian entre
las corts ecclessiàstica del il·lustríssim bisbe de
Barcelona y la secular de la Real Audiència susitadas y originadas per rahons, delites y causas
que se aportavan en la Real Audiència entre
Pere Fererras y Miquel Malendrich, ardiaca major de Barcelona, precehint suplicació y petició
de Pere Ferreras que fos elegida una persona ecclessiàstica en dignitat constituhida per a declarar ditas contencions, a la qual petició y nominació se subseguí haver jurat y oÿt sentència de
excomunicació lo dit pare Joan Mitjavila, com
de tot ne atesta en sas observansas lo egregi senador Miquel Ferrer part, // 264r // y per consegüent haver-se nomenat lo dit venerable Pere
Joan Mitjavila, prior de sant Pere de Sercada, y
havent aquell prestat son jurament y oÿt sentència de excomunicació fou vist concórrer en ell la
qualitat de notable persona com a tenint la qualitat de prior de sant Pere de Sercada. Attès los
estatuts y disposicions municipals prenen intelligència per la observansa interpretativa y esta
queda provada ab un sol acte, encara que no fet
en judici contradictori, no concorrent altre acte
o actes contraris, y ab esta conformitat lo que·s
troba observat en lo mateix, que si literalment
se llegís escrit en lletra de constitució, statut o
altre lley municipal. Attès que alguns priors de
las iglesias col·legiatas o raurals de Catalunya
que són de la religió de Sant Benet, són capases
per a ésser inseculats y sortejar en los càrrechs
de consistorials de la casa. Attès que en la persona del molt reverent Thomàs Llorens, concorren las sircunstàncias de haver estat y exercit lo
offici de vicari general molts anys del il·lustríssim y reverendíssim senyor don Anton Pasqual,
bisbe de Vich, lo qual offici de vicari general se
diu ésser prelat scpectable persona y constituhit
en dignitat com a representant la persona authoritat y tenint lo lloch del il·lustríssim senyor

bisbe. Y axí mateix, lo dit molt reverent doctor
Thomàs Llorens, després de haver ocupat lo dit
offici y dignitat de vicari general, à obtingut y
possehit molts anys la rectoria de la iglésia parroquial de Santa Eulària de Riuprimer, de dit
bisbat de Vich, exercint la cura de ànimas, portant en assò veus de dit il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe, com a subrrogat en son
lloch, consta altrament que lo dit doctor
Thomàs Llorens, antes y després de la gloriosa y
feliz vinguda del rey, nostre senyor, haver-se
molt singularisat en son real // 264v // servey
com a altre dels principals y de sos majors afectats, y per consegüent per totas ditas circunstàncias, no·s puga dubtar concórrer en lo dit doctor Thomàs Llorens la qualitat de notable
persona molt coneguda, autorisada y respectada
per son nom y obras.

«Loa rey, nostre senyor, Déu lo guarde, me
mana dir a vostra senyoria que entregue a don
Joan Baptista Aloy dos caxas, trobant-se en la
una los llibres del arxiu real anomenats la Mulassa, que són y sis, y altres llibres que conté las
ordinacions de la casa real. En la altra caxa se
troba un procés dit vulgament la Xavaga, tocant
a matèrias de Estat, altre procés contra diferents
particulars de Vich, unas crònicas de Catalunya
de Salvador Feliu, y altres papers concernents
als referits processos que axí importa. Y no dupto ho executarà vostra senyoria, quedant a la
disposició de vostra senyoria per lo que sie de sa
mayor satisfacció. Déu guart a vostra senyoria
molts anys. Barcelona, y novembre, als XXVI, de
1705. Don Ramon de Vilana Perlas. Ilustres senyors deputats y oÿdors del General de Catalunya.»

Per ço, los infrascrits són de vot y parer que lo
dit molt reverent doctor en drets Thomàs Llorens, obtenint lo dit priorat y trobant-se en sa
real conventual possessió, serà notable persona
constituhida en dignitat y capasitada per a obtenir lo dit offici de canceller de sa magestat en
lo present Principat, segons lo disposat en la
dita constitució 4, títol «De offici de canceller». Y així ho sentan, salvo semper. Barcelona,
13 de novembre de 1705. Despalau, assessor.
De Codina et de Carreras, fiscalis generalis advocatus. Doctor Francisco Toda, consulens. De
Parrella, consulens. Doctor Joseph Minguella,
consulens. De Copons, consulens. Bruguera, consulens.»

En execució del qual orde, sas senyorias han entregat a dit don Joan Baptista de Alloy dos caxas
que·s trobavan en lo arxiu de la present casa, en
la una de las quals se contenian los llibres del arxiu real anomenats la Mulasa, que són sis, y altre
llibre que conté las ordinacions de la casa real, y
en la altra se trobava un procés vulgament dit la
Xavaga, tocant a matèria de Estat, altre procés
contra differents particulars de Vich, unas crònicas de Catalunya de Salvador Feliu, y altres
papers concernents als referits processos. Y dit
don Joan Baptista de Aloy, després de haver regonegut los dits llibres, processos y papers, se
ha entregat de aquells, junt ab ditas caxas, essent a tot lo sobredit present jo lo doctor Aleix
Fornaguera, subrrogat en lo offici de secretari y
scrivà major del General, y presents per testimonis lo doctor Joseph Batlle y Jacinto Morató,
subrrogat en verguer de sas senyorias.

En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General cusís y insertàs en lo present dietari còpia de tres
deliberacions presas lo die present per lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar, reportada per
sas senyorias per embaxada per medi de don Joseph de Oliva y Botaller, y Salvador Massanes
de Ribera, ciutadà honrrat de Barcelona, la qual
és assí cusida y signada de número CLXXXXVIII.
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En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias insertàs y continuàs en lo present dietari un
bitllet de don Ramon Vilana Perlas, secretari del
consell de Aragó, ab lo orde de sa magestat,
Déu lo guarde, diu a sas senyorias entreguen a
don Joan Baptista Aloy aquellas dos caxas ab los
processos, llibres y papers que aquellas enclohuen, //265r // lo die de 20 de octubre proppassat foren desembarcadas y aportadas en lo
archiu de la present casa, com apar en lo present
dietari dit dia XX de octubre. Lo qual bitllet és
assí cusit y signat de número CLXXXXIX. Y del
tenor següent:
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Divendres, a XXVII de novembre, MDCCV. En
aquest dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs
en lo present Dietari un paper de embaxada en
escrits reportada al il·lustríssim y fidelíssim bras
militar, de orde de sas senyorias, per los senyors
don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de
Monfar y Sorts, ciutedà honrrat de Barcelona,
en resposta de altre que lo dia de ahir fonch imbiada a sas senyorias per part de dit fidelíssim
bras militar. Lo qual és assí cusit, signat de número CC. Y per dit fidelíssim bras és estat respost que premeditaria lo fet.
En aquest mateix dia, al matí, sas senyorias consistorialment, ab cotxes, y los verguers ab massas devant, acompanyats dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
264v i 265r del trienni 1704-1707.
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del General acostumats, han baxat en las casas
del General y Bolla de la present ciutat a effecte
de fer continuar lo subast dels arrendaments
dels drets de la Bolla de la present ciutat y monedas. Y en la Bolla de Barcelona se ha trobat
dita de setanta-quatra mília lliuras ab mil lliuras
de axaus.
En aquest mateix dia han enviat sas senyorias,
per medi del síndich del General, al excel·lentíssim senyor Príncep Antonio, la proposició de
subjectes per la provisió del offici de receptor de
la bolla del General de dita ciutat de Tortosa
que vacca per mort de Joseph Duran y Orient,
lo qual memorial és assí cusit y signat de número CCI.
En aquest mateix dia, a la tarda, sas senyorias,
acompanyats dels acessors y oficials acostumats,
han baxat en la casa del General a effecte de fer
continuar lo subhast dels arrendament de la Bolla de Barcelona y sa col·lecta. Y no trobant-se
mayor dita que la que se havia donat al matí, de
setanta-quatra mil lliuras, han manat sas senyorias a Jaume Sila, corredora // 266r // de coll, jurat y ministre del General, publicàs a mitjas ditas
y lliuràs el asta fiscal al més donant. Y després de
haver-se executat ha fet relació a sas senyorias
de que no havia trobat mayor dita que la de setanta-vuyt mília lliuras a mitjas ditas, y per ço
havia lliurat el asta fiscal a Joan Morera, sombrarer de la present ciutat, com a més donant. Y
també ha fet relació a sas senyorias que a Grabriel Espinós, passamaner, li espectan mil lliures
de axaus per haver-se posat en dita de setanta
mília lliuras. Y a Francisco Serdà, corredor de
orella, li espectan altres mil lliuras de axaus per
haver-se posat en dita de setanta-quatra mília
lliuras.
E sas senyorias han fet arrendament del dret de
la Bolla de la present ciutat de Barcelona y sa
col·lecta ab lo modo y pactes contenguts en la
tabba de dit dret per lo temps de un any y vuyt
mesos y quinse dias, que comensà als XVI de octubre pròxim passat y finirà a XXX de juny MDCCVI, a Joan Herrera, sombrarer de la present ciutat de Barcelona, abonat per Rafel Vilar,
mercader, y Jaume Fàbregas, adroguer, tots de
la present ciutat, per preu de setanta-vuyt mil
lliuras barcelonesas, ab dos mil lliuras de axaus,
restant francas per lo General setanta-sis mil
lliuras, per haver dit quatre mil lliuras a més a
mitjas ditas, estant lo subast de dit arrendament
en la quantitat de setanta-quatra mil lliuras com
a més donant en lo encant público. Lo qual
Joan Herrera ha acceptat dit arrendament, proa. a continuació un memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1950.
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metent prestar caució donant idònees fermansas a coneguda de sas senyoras en lo modo y
forma que·s troba pactat en la tabba, y ha jurat
en la forma acostumada, obligant-ne sa persona
y béns com a deutes fiscals y reals, y ha prestat
sagrament y homenatge en mà y poder de Jacinto Morató, subrrogat en verguer del il·lustríssim y fidelíssim consistori. E los dits Rafel
Vilar y Jaume Fàbregas, prometen a sas senyorias faran cumplir y tenir a dit Joan Morera tot
lo que se ha obligat en virtut del present
// 266v // arrendament, segons lo tenor de dita
tabba, per lo que ne obligan sas personas y béns
simul et insolidum com a deutes fiscals y reals y
ab jurament llargament. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí, verguer de sas senyorias, y Llorens March, subrrogat en altre de dits
verguers.
Disapte, a XXVIII de novembre, MDCCV. En
aquest die, a las deu horas del matí, la megestat
del rey, nostre senyor, don Carlos Tercer de
Àustria, que Déu guarde, és anat a la sala gran
de la Real Audiència del palau del rey, a hont
acostuman los notaris y scrivans de dita Real
Audiència actuar los processos, per prestar son
real jurament. Anà sa magestat ab molt gran
acompanyament, ab quatre massers y quatre
massas reals y quatre reys de armas, devant los
quals reys de armas aportavan unas vestiduras
molt ricas de tissó de or a modo de dalmàticas,
sino que heran closas per los costats y los arribava fins a mitja cama, aportant quiscun de ells
sobre los pits y las espallas las armas real brodadas de or. En dita sala los senyors deputats havian fet fer y aparellar un gran tablado a modo
de mig círcol, sobre del qual hi havia un altre tablado xich ab tres gradas de la mateixa alsada
que las altres, y sobre dit tablado petit una cadira real ab dos almoadas als peus y sitial devant.
Qual estrado, antes de sentar-se sa magestat, estava cubert ab un tafetà carmesí, lo qual fou alsat per un de la família real, ab un docer molt
rich. Los dits tablado gran y xich estavan cuberts y impeliats en terra y de costats de draps
catorsens y divuytens vermells y grochs del General, y las parets de brocadellos. Y se adverteix
que lo docé, brocadellos y estrado devia ser propi de sa magestat, perquè sols corra a gastos del
General tota la fusta que entra en dits tablados,
los draps vermells y grochs y las mans de construhir-los. Emperò, com sa magestat sie vinguta
la ligera y desprevingut // 267r // de gràcia, ha
demanat a sas senyorias li prestassen per eixa
ocasió dits docer, brocadellos y estrado. En lo
paviment de dita sala hi havia molts banchs rasos de llarch a llarch tant a la part dreta com a la
esquerra de dit tablado gran, y al cap de dita
sala, que és a la part de la capella de santa Àgata,
los banchs que estavan de través en front de dit

tablado. En los banchs de la part dreta, vers la
plassa dita del rey, estavan los ecclessiàstichs y
bras y estament de aquell, en lo qual presidia lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor Arcabisbe de
Tarragona y lo senyor bisbe de Solsona, y altres
diversos ecclessiàstichs en notable número. En
la altra part estavan los militars y bras o estament de aquell, presidint en ell don Pedro de
Torrellas y Semmanat, protector del bras militar, molts marquesos, comptes, nobles, barons,
cavallers y altres senyors en grandíssim número.
Y prop de la porta per la qual se entra per devant
la iglésia de Santa Àgata estavan acentats los excel·lentissims senyors concellers de la present
ciutat en un banch de fusta ras, devant y sols estant, lo senyor conceller en cap, y los demés per
orde serca dels senyors ecclessiàstichs. Després
de dits senyors consellers, en altres banchs, los
síndichs de las ciutats, vilas y llochs reals del present Princopat, tots en sos llochs. Al arribar sa
magestat lo hisqueren a rébrer los senyors concellers, posant-se al costat esquerra de sa magestat lo conceller en cap y los demés devant, y ab
est orde lo isqueren a rébrer los religiosos de la
Mercè ab tàlem y creu alta y gramial. Y entonant lo Te Deum Laudamus sa magestat se és
posat sota del tàlem dins del gramial, a mà dreta
del qui aportava la capa pluvial, portant lo tàlem
los senyors concellers. Y acabat lo Te Deum
Laudamus y feta oració al altar de la iglésia de
santa Àgata, sobre de un estado, fonch acompanyat per dits senyors consellers fins al peu del
tablado gran, y de allí se’n tornaren a son lloch.
Y sa magestat se acentà en son aciento y cadira
real, y allí li aportaren dos de sa família una taula o bufet cubert de un bell drap de seda. Y llevaren-ne lo drap y restà la Vera Creu, altre drap
y una almoada de vellut carmesí ab un missal. Y
estant axí, lo secretari de sa magestat, don Ramon de Vilana Perlas, // 267v // estant de peus a
un costat del dit tablado gran, donant la mà
dreta a sa magestat, ab alta veu digué en effecte
la mercè que sa magestat los entenia fer en jurar
las generals constitucions, privilegis, capítols y
actes de Cort, usos, pràcticas, costums, llibertats, immunitats y tot lo demés que los sereníssims senyors reys de Aragó, comptes de Barcelona, progenitors seus, de gloriosa memòria
han acostumat jurar. Y que també ells, com a
tant fels vassalls, li prestasen lo jurament y homenatges acostumats prestar per vassalls. Y fet
lo dit rahonament per medi de un rey de armas,
de orde de sa magestat fou dit als brassos que se
acentasen y cubrissen, y després que atenguesen. Y dit secretari se’n anà envers y serca de sa
magestat, baix del dit tablado xich, y encontinanet los dits senyors arcabisbe de Tarragona, don
Pedro de Torrellas y Semmanat, y lo conceller
en cap, se pujaren dalt en lo tablado gran. Y havent fet allí tres cortesias per part de dit esta671

ment ecclessiàstich, militar y real, feren gràcias a
sa magestat per la mercè que·ls feya, y que estaven promptes y aparellats ells y tots los demés
dels dits estaments en prestar lo dit jurament de
fidelitat y homenatges acostumats. Y al tornarse’n feren també tres cortesias a sa magestat. Y
encontinent se alsà sa magestat y tots los demés,
y lo dit secretari de sa magestat llegí allí lo jurament que sa magestat prestava ab alta veu. Y llegit aquell, sa magestat posà la mà sobra la Vera
Creu y jurà com en lo dit acte de jurament està
continuat. Y encontinent llevaren dos de la família de sa magestat lo dit bofet ab dita almoada, Vera Creu y missal de devant de sa magestat,
y baxaren aquell en lo dit tablado gran a la part
de dits ecclessiàstichs. Y comensaren a pujar en
dit tablado gran lo dit senyor arcabisbe de Tarragona, lo qual feu devant sa magestat las acostumadas reverèncias, y anà a la dita taula o bufet
a hont era la Vera Creu y missal, y agenollat
possà allí la mà. Y després anà a besar la mà
// 268r // a sa magestat, fent son degut acatament, y al tornar-se’n tres reverèncias. Y tots los
demés ecclessiàstichs, consecutivament per
orde, y després los militars y últimament los reals, muntaren en dit tablado y prestaren lo dit
jurament y besaren la mà a sa magestat. En las
escalas del tablado gran estavan, ço és, a la part
dreta, lo doctor Thomàs Llorens, que·s diu ser
canceller ab los doctors de sa sala, y en la altra
part los doctors de la sala del regent y de la tercera sala y los jutges de Cort en peus. Y lo excel·lentíssim senyor príncep Antonio estava al
costat dret, de peus, ab lo estoch real alt. Y en lo
tablado gran estavan quatra reys de armas de
peus, ço és, dos de una part y dos de altra, y
també ho estavan quatra massers ab las massas
reals, ço és, dos de una part y dos de altra, tots
vuyt en peus y descuberts. En la plassa del rey hi
havia dos catafals ab menestrils, trompetas y
timbalas del General, y a gastos del General. Fet
tot lo demunt dit, sa magestat se devallà, y los
senyors concellers anaren al peu del tablado
gran i·l acompanyaren fins a la escala de dita
sala, que és a la porteta devant la capella de Santa Àgata, y allí se despediren de sa magestat ab
los deguts acataments y se’n tornaren dins. Y
luego se disgregaren, anant-se primer los ecclessiàstichs, després los militars y després los reals.
De allí estant, sa magestat se’n anà a la Seu y allí
prengué pocessió de son canonicat, com és
acostumat, y se’n tornà a palàcio, passant per
devant la Deputació, a hont hi havia la matexa
música que hera en dita plassa.
En aquest mateix dia lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, se ha servit honrrar ab sa presència
la present casa de la Deputació, venint al sòlio
real en la capella gran de Sant Jordi, a effecte de
porrogar la Cort general. Ha vingut a cavall
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// 268v // ab gran acompanyament de cavallers,
ab sas guardas reals y quatre reys de armas y
quatra massers ab sas massas reals, ab lo príncep
Antonio ab lo estoch real un. Sa magestat descavalcà serca del peu de la escala, a hont estavan
sas senyorias aguardant-lo ab los verguers ab sas
massas, acompanyats dels acessors, advocat fiscal y altres officials sacerdots, militars y gaudints
que estavan en la escala. Lo senyor diputat militar se ha posat a la mà esquerra de sa magestat y
los altres tres consistorials devant, advertint-se
que los verguers de la present casa no abaxaren
las massas, ans bé, las aportaren altas al coll, axí
com los massers de sa magestat. Y ab est orde
acompanyaren a sa magestat fins al peu de las
gradas del tablado gran de dit sòlio, y allí se despediren y se retiraren dins lo aposento a hont
acostuma fer residència lo bras militar. Lo sòlio
estava parat en esta forma: ço és, que a la part
del balcó que dona devant sant Jaume hi havia
un tablado gran ab las gradas fetas a modo de
sírcol, desobre del qual hi havia un altre tablado
petit ab un docer de vellut carmesí ab franges de
or ab sa cadira real y almoada als peus y sitial devant. Y los dits dos tablados estavan empaliats
de draps catorsens y divuytens vermells y
grochs, y los costats de dit tablado fins al igual
del docer estan empaliats de brocadellos. En lo
paviment de dita sala hi havia molts banchs rasos de llarch a llarch, tant en la part dreta com
en la esquerra, y al enfront estavan los banchs de
través mirant de front a front al sòlio menos
aquell espay de lloch que se havia menester per
passar igual a la portada. En los banchs de la
part dreta estaven lo senyor Archabisbe de Tarragona ab los demés senyors del estament ecclessiàstich. A la part de la esquerra estava don
Pedro de Torrellas y Semmanat, president del
bras militar, y los demés senyors de estament
//269r // militar, y en los banchs de enfront estava lo senyor conceller segon de la present ciutat
ab los síndichs de las universitats y vilas reals. En
lo tablado gran estava lo senyor príncep Antonio, a la mà dreta, ab lo estoch real un, y lo secretari del Consell de Aragó y los quatre reys de
armas, ço és, dos a cada part, y los quatre massers de las armas reals, dos a cada part. En las
gradas de dit tablado gran estava a la mà dreta
lo doctor Thomàs Llorens, que·s diu seria canceller, ab los doctors de la sua sala, y a la mà esquerra estavan los doctors de la sala del regent
la Real Cancellaria y los de la tercera sala y los
jutges de Cort en peus. Y després de haver manat sa magestat, per medi de un rey de armas,
que los dels brassos se acentassen y cubrissen,
ordenà se porrogàs fins als V de desembre pròxim vinent. Lo senyor archabisbe de Tarragona,
lo senyor president del bras militar y lo senyor
canceller segon, president del bras real, anaren a
besar la mà a sa magestat junts, fent las tres cor-
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tesias acostumadas, axí al anar com al tornar.
Fet tot lo sobredit se és alsat sa magestat y sas
senyorias il·lustres lo han exit a rébrer al peu de
dit tablado gran, y ab lo mateix orde han acompanyat a sa magestat fins al capdevall de la escala
de la present casa, a hont sa magestat ha pujat a
cavall, tornant-se’n en son palàcio ab lo mateix
acompanyament que hera vingut. Y en la present casa hi ha agut molta música de trompetas,
timbalas y menestrils.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, sas senyorias, y després de haver firmat totas
las fermansas del infrascrit Joan Masseras, sombrarer, són baxats, anant consistorialment, a
peu, ab los verguers devant ab massas altas,
acompanyats dels nobles y magnífichs acessors,
advocat fiscal y demés officials de la present casa
y dels del General y Bolla, en la casa del General
de la present ciutat, a effecte // 269v // de donar
pocessió dels drets de Bolla de dita present ciutat y sa col·lecta a Joan Morera, sombrarer de la
present ciutat, com a arrendatari que és de dits
drets per lo residuo del present y corrent trienni, que és un any vuyt mesos y quinse dias, que
comensà a 16 de octubre proppassat y finirà als
XXX de juny de MDCCVII. Y en primer lloch, per
los oficials destinats per lo General per la administració de dit dret de Bolla, se ha entregat a
dit Morera lo següent:
Primo, una enclusa per picar lo manifest.
Ítem, altra enclusa per picar los rams.
Ítem, altra enclusa per picar ploms de guarda.
Ítem, un martell de ferro ab mànech de fusta.
Ítem, un encuny anomenat pich de manifest.
Ítem, altre encuny anomenat pich de rams.
Ítem, altre encuny anomenat pich de guarda ab
una famella per picar rams y per picar de manifest.
Ítem, altre encuny dit de guarda per picar a las
botigas ab famella, un pich y un martell.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per los
texidors de llana ab son martell.
Ítem, una tanalla per posar sera y altre tenalla
per arrencar los ploms.
Ítem, duas llumaneras de cóurer posades demunt del taulell per bollar.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per als
velluters, y una tanalla petita per velluters.
Ítem, altre encuny de paga mascla y famella.
Ítem, altre encuny de manifest de la roba que ve
de defora.
Ítem, un encuny sensa famella de la roba de de
fora.
Ítem, un piló de fusta ab lo encuny de la famella
per manifest.
Ítem, un piló de fusta ab una famella del manifest y guarda.
Ítem, un encuny de manifest.
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Ítem, altre encuny per guarda.
Ítem, dos encunys mascla y famella per plom de
paga.
Ítem, un encuny, la famella sola.
Ítem, una tanalla per posar sera y altre per
arrencar ploms.
Totas las quals cosas, axís com està dit, tretas de
mà y poder dels sobredits officials de la Bolla
per lo noble don Ramon de Codina y Ferreras,
advocat fiscal del General, y per ell foren entregadas a dit Joan Morera, arrendatari sobredit,
en senyal de possessió. Lo qual Joan Morera ha
acceptat aquellas y promès a la fi de dit son
arrendament restituhir-las totas y senglas, obligant-ne per ço sa persona y béns com a deutes
fiscals y reals, llargament y ab jurament, prestant-ne sagrament y homenatge en mà y poder
de Jacinto Morató, subrrogat en altre dels verguers dels il·lustríssim y fidelíssim consistori de
sas senyorias. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers de dit
consistori.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari un vot fet per lo
doctor micer Pau Romà, subrrogat en altre dels
magnífichs acessors del General y present casa,
acerca lo fet de la provisió del offici de canceller
de Catalunya en la persona del doctor Thomàs
Llorens, ab lo qual és de vot y parer, que encara
que obtinga dit doctor Llorens un priorat rural
de la religió de sant Benet, no té la qualitat de notable persona que segons constitucions de Catalunya ha de tenir per poder obtenir dit offici de
canceller, y axí bé no conformant-se dit doctor
Romà ab lo vot en consistori fet per lo altre assessor, advocat fiscal y consulents, que és en lo present dietari en jornada de XXVI de novembre
proppassat, lo qual vot és assí cusit y signat de
número CCII y del tenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum Divo Georgio.
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Ena lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya als assessors,
advocat fiscal y consulents aplicats, ab deliberació presa lo die de ahir, en y sobre si lo molt reverent doctor en drets Thomàs Llorens, elegit
en canceller per sa magestat, que Déu guarde,
com a obtentor del priorat de sant Pere del
Munt, que fou de la religió de Sant Benet y vuy
secularitzat y rural, té la qualitat de notable persona per ésser admès en lo offici de canceller de
Catalunya, segons lo disposat en la constitució
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
269v i 270r del trienni 1704-1707.
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que comensa «Primerament», 4, títol «Del offici de canceller», havent-se originat dit dupte de
haver-se dignat lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, noticiat per medi del doctor Ramon Vilana Perlas, son secretari, al il·lustríssim y fidelíssim consistori, lo haver fet dita elecció a fi de
que dit consistori regonegués y premeditàs si
dita elecció encontrava ab alguna disposició de
nostre dret municipal, significant lo mateix secretari lo referit dubte acerca si en dit molt reverent doctor Thomàs Llorens concorria la dita
qualitat de notable persona a expressada en la
sobrecitada constitució.
Vista la dita deliberació. Vista la referida constitució 4, títol «De canceller». Vistos los doctors
pràchtichs cathalans que tractan y referexen la
observansa que se ha acostumat donar y admètrer sobre la intelligència de dita constitució 4,
particularment acerca la dita qualitat de notable
persona en los que són estats provehits de dit
offici //271r // de canceller. Vista la real pragmàtica del senyor rey don Fernando Segon, col·locada en lo segon volumen de nostres generals
constitucions, baix lo títol «De contencions»,
que és la en orde 6. Vist la constitució 17, títol
«De la Santa Inquisició». Vista la constitució 7,
títol «De celebrar Corts». Vistos differents llibres recòndits en lo arxiu de la present casa, en
los quals se troban registrats y continuats los
privilegis, entre altres, dels subjectes que són estats provehits y han exercit lo offici de canceller
de aquest Principat. Vist finalment tot lo demés
que se havia de véurer y atténdrer concernent a
la subjecta matèria.
Attès y considerat que en la dita constitució 4,
títol «De offici de canceller, vicecanceller etcètera» se troba expressament previngut que en lo
cas de vacar lo offici de canceller y vicecanceller
per mort, remoció, renunciació o en altre manera, lo senyor rey y sos successors aguessen de
provehir-los dins lo termini de dos mesos. És a
saber, lo de canceller a alguna notable persona
ecclessiàstica graduada en dret canònich o civil
natural del present Principat.
Attès y considerat que en lo capítol 35 de la
Cort celebrada en lo any de 1599, havent-se suplicat per los tres brassos que las causas de competència de jurisdicció que·s sucitarian entre los
inquisidors y lo llochtinent general, ministres
de la Real Audiència y officials reals se dirimissen en la conformitat que·s terminavan las sucitadas entre los ordinaris ecclessiàstichs y seculars, a saber: és per lo molt reverent canceller,
// 271v // en la decretació que·s feu per lo senyor
rey don Felip lo segon a dita súplica digué y suposà que dit molt reverent canciller avia de ésser
persona constituïda en dignitat ecclessiàstica.
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Attès y considerat que en lo capítol 30 de la
Cort celebrada per lo senyor rey don Pere Tercer en lo any 1351, parlant de las penas en ell
luminadas contra los ecclessiàstichs, cavallers y
demés que no assistirian a la Cort sens just impediment, als arcabisbes, bisbes y comtes, los
imposà la pena, entre altres, de no poder donar
greujas en Cort, donant per rahó lo ésser notables personas, del que apar no poder-se duptar
que segons nostre dret municipal la qualitat de
notable persona designada en dita constitució 4
manifesta aver de ésser obtentor de dignitat ecclessiàstica lo provist del offici de canceller, y en
effecte axí ho observa y refereix lo regent Cortiada.
Attès y considerat que quant no obstant las referidas disposicions municipals pogués quedar
sombra de dubietat en la subjecta matèria,
aquella restaria del tot allenada y desmarescuda
per lo nostres pràctichs sobre la disposició e intelligència de dita constitució 4, y en particular
de la referida circunstància o qualitat de notable
persona, afirman y attesten dient ésser estada
sempre la observansa de aver sols obtingut lo dit
ofici de canceller persona constituhida en dignitat ecclessiàstica, ço és, archabisbes, bisbes,
abats y canonges de catredrals, com és de véurer
de Mieres, Despujol, Miquel Ferrer, Ripoll,
Fontanella, Cortiada. Y en effecte, havent-se
vist y premeditat ab singular atenció los llibres
en que estan regitrats los privilegis dels offici reals, recòndits // 272r // en lo arxiu de la present
casa, se ha trobat que tots los que han obtingut
lo dit offici de canciller sempre són estats condecorats ab alguna de las referidas dignitats ecclessiàsticas de archabisbe, bisbe, abat o canonge de alguna catredal, sens que se aja advertit
que lo dit offici lo aja obtingut alguna persona
eclessiàstica, que tantsolament obtingués algun
priorat rural ni que fos de altre qualitat inferior
a las propditas.
Attès y considerat que en via de dret és regla
constant en la subjecta matèria ésser de naturalesa de la observansa, que lo que·s troba observat és lo mateix que si se trobàs literalment escrit en la constitució, estatut o altre disposició
minicipal.
De tot lo referit, fins assí se’n segueix en necessària y legal conseqüència que la citada constitució 4, títol «de offici de canceller», fou la intenció de sa magestat y la cort sobre las ditas
paraulas, notable persona que la elecció per lo
offici de canciller se hagués de fer en alguna persona que fos constituhida en alguna de las referidas dignitats ecclessiàsticas, y que dita qualitat
y sircunstància no·s pot considerar en la persona
del dit molt reverent doctor Thomàs Llorens,
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per rahó de ésser obtentor del dit priorat rural
de sant Pere del Munt.
Sens que a dita il·lació puga obstar lo dir-se que
Miquel Ferrer, en sa observancias refereix que
Pere Joan Mitjavila, prior de Santa Maria de
Sercata, fou elegit tres diferents vegadas per tercer de contencions, y que lo regent Cortiada
diu que en la real pragmàtica 6, títol «De constitució de jurisdiccions», se troba disposat que
la persona que se anomenaria per tercer de contencions, en lloch del molt reverent canceller,
en cas de falliment, ausència, enfermedat o altre
impediment de aquest, agués de ésser // 272v //
persona ecclessiàstica, y axí bé com lo molt reverent canciller hagia de ésser constituhit en
dignitat ecclessiàstica també lo tercer de contencions havia de obtenir la mateixa qualitat per
la regla vulgar que lo subrrogat deu tenir la matexa naturalesa que lo Principal, en lloch del
qual se subrroga. Y de aquí se pretendria inferir
que lo dit molt reverent doctor Thomàs Llorens, com a obtentor del dit Priorat, tindria la
qualitat de notable persona expressada en la citada constitució 4.
Perquè se satisfà y respon ab differents rahons,
la primera perquè en la persona del molt reverent canceller se regonexen dos officis y ministeris distints, lo un en orde al de canciller y lo altre al de tercer de contencions. Respecte del
primer, des de sa erecció és immediat al senyor
rey y és son assessor, y li espectan y regonexen
las ecclessiàsticas prerrogativas y preheminèncias que llargament observa y refereix lo regent
Cortiada. Y per ço, en dita constitució 4, no se
acontentaren sa magestat y la Cort en què la
elecció de offici de tanta excel·lència, preheminència y autoritat se fes en persona merament
ecclessiàstica, sino també que tingué la qualitat
de notable. Y en quant al segon, que se uní o
anyadí al primer en virtut de la concòrdia de la
sereníssima senyora reyna donya Eleonor y Cardenal de Comenja, per no considerar-se en ell
tanta preheminència y autoritat, al que se subrrogaria en son lloch en la dita real pragmàtica
6, titulada «De contencions». Sols se expressà
que agues de ser persona ecclessiàstica. Axí que
lo tercer de contencions que·s // 273r // deu elegir en cas de no haver·i canceller o de absència o
impediment de ell basta que sie persona ecclessiàstica segons lo tenir de dita real pragmàtica, y
per consegüent, encara que dit tercer se subrrogue en lloch del canceller, per a que se verifique
lo dit Brocardic, «vulgar subrrogatus sapit naturam sui principalis», és suficient que en dit tercer se trobe la qualitat de ésser ecclessiàstich.
La segona, perquè lo regent Cortiada, en lo
lloch propcitat, per a fundar que lo tercer de

contencions que·s subrroga en lloch del canceller déu ésser constituït en dignitat ecclessiàstica, no al·lega altre authoritat que de la dita real
pragmàtica 6, y segons se dexa dalt observat en
ella solament se digué que havia de ésser persona ecclessiàstica sens expressar-li la qualitat de
notable ni altre.

celler y vicecanceller», etcètera. Y així ho sent,
salvo semper, etcètera. En Barcelona, als 13 de
novembre de 1705.
Roma. Assessor subrogatus.»
274r

La tercera, perquè pot ésser que al temps que·s
féu la nominació de tercer de contencions en favor del dit Pere Joan Mitjavila, obtentor del
priorat de Santa Maria de Sercata, dit priorat no
fou secularitsat, y que fos de gran autoritat y
preheminència lo que vuy no tenen los demés
priorats, tant del orde de Sant Benet com de
sant Agustí, que se troban secularisats y se tenen
per rurals, de manera que de molts de ells són
obtentors simples beneficiats, y en que no concorra reverència ni preheminència alguna special que·ls done authoritat o fassa notables personas.
Ni tampoch apar puga obstar lo dir-se que lo
molt reverent doctor Thomàs Llorens sie estat
vicari general del il·lustríssim senyor bisbe de
Vich y després obtentor de rectoria de la iglésia
parroquial de Santa Eulària de // 273v // Riuprimer.
Perque se respon que quidquid esset que los officis de vicari general y de curat o rector de alguna parroquial fossen equivalents per a constituir
en dignitat ecclessiàstica al exèrcit dit offici y
obtentor de la rectoria respective, a effecte de
poder-se tenir ab la qualitat de notable persona,
lo que no pot dexar de tenir molta dificultat
particularment en nostra specie, attesa la referida observansa, sentir de nostres pràctichs y demés que se ha ponderat desobre.
Lo sert és que al temps que se ha fet la elecció
de dit molt reverent doctor Thomàs Llorens per
lo offici de canceller no·s trobava exercint lo offici de vicari general ni obtentor de la dita rectoria. Y així bé no lo poden constituhir en lo requisit de obtentor de dignitat eclesiàstica o de
notable persona previngut en dita constitució 4,
per ésser constant en lo dret que qualitat requisita ab statuto adesse debet de tempore actus.
Per lo que y altrament, lo acessor infrascrit és de
vot y parer que lo dit molt reverent doctor
Thomàs Llorens, encara que sie obtentor del dit
priorat rural de sant Pere del Munt, y que·s troba en la real y actual posessió de aquell, no·s
porà dir notable persona constituhida en dignitat ecclessiàstica, a effecte de capasitar-lo per a
obtenir y exercir lo dit offici de canceller del
present Principat, segons lo expressat y disposat
en la dita constitució 4, títol «De offici de can675

Diumenge, a XIX de novembre, MDCCV. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias, lo magnífich Pau Corbera y Palau, síndich del General, ha fet relació de
com havia reportat als excel·lentíssims senyors
concellers y al il·lustríssim y fidelíssim bras militar còpia de la deliberació per sas senyorias presa
lo dia present ab que se ha comès a la excel·lentíssima conferència lo fet de la suplicació presentada per lo coronel del regiment de la present
casa, y que també havia dit als excel·lentíssims
senyors concellers que sas senyorias estimarian
que las conferèncias se tinguessen sempre en
casa la ciutat, encara que se acostuman tenir interpoladament en una y altra casa, per ocasió
que la present casa se estava empaliant y component per causa de las Corts que se han de celebrar en ella. Y dits excel·lentíssims senyors concellers han respost que estava molt bé.
Dilluns, a XXX de novembre, MDCCV. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y insertàs en lo
present dietari una súplica presentada per don
Balthasar de Oriol, la qual és assí cusida y signada de número CCIII.

Desembre
Dimars, a 1 de desembre, MDCCV. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias Jaume Torull, tapiner, guarda
ordinària del General de la present ciutat, ha fet
renunciació en mà y poder de sas senyorias del
dit offici de guarda a favor y en cap de Jacinto
Alabau, sabater de la present ciutat, per ser altre
// 274v // dels officis antichs vendibles y que poden alienar-se.
E sas senyorias han admès la dita renunciació si
y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit
y permès, essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Jacinto Morató, verguers de sas senyorias.
Dimecres, a II de desembre, MDCCV. En aquest
dia sas senyorias han comensat juntar-se baix
que dona devant la plassa de Sant Jaume, sota lo
aposento a hont se acostuma juntar lo bras militar, per ocasió que lo quarto ordinari del consistori se està component y abillant per lo bras ecclessiàstich de la Cort que pròximament se ha
de celebrar.
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En aquest mateix dia, me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo present dietari dos papers formats en la excel·lentíssima conferència
dels tres comuns acerca algunas disposicions per
lo regiment de las casas de la Ciutat y Diputació
entregats a sas senyorias. Ço és, lo un que comença «La formación en dias passats», y lo altre
que comensa «Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Lo dia present». Los quals són assí cusits y signats de números CCIIII y CCV.

execución conduxere, assigurándoos que mis desseos son favoreceros y premiar como vuestra fidelidad y zelo a mi servicio se lo tiene merecido. Dada
en Barcelona, a los dos de deciembre de mil setecientos y sinco años. Yo, el Rey.

Dijous, a III de desembre, MDCCV. En aquest dia
han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari una real carta del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, del dia de ahir, ab la qual és servit
participar y donar notícia a sas senyorias de un
real decret que ha manat despedir en forma de
Real Cancellaria, de data també del dia de ahir,
ab lo qual declara per nul·las e invàlidas totas y
qualsevols alienacions, mercès, gràcias y preheminèncias, dignitatsa //275r // immunitats, honrras, privilegis, pensions, puestos y officis, axí
ecclessiàstichs com seculars, polítichs y militars,
concedits per lo duch de Anjou y sos ministres
en est principat de Catalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya, com més llargament apar
de dita real carta y real decret de Cancellaria,
que són assí cusits y signats de números CCVI y
CCVII, y del tenor següent:

«Dona Carlos Tercero, por la gracia de Dios rey
de Castilla, de León, de Aragón, de // 275v // las
dos Sicilias, de Hierusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Mallorca y Menorca, de Valencia, de Múrcia, de Córdova, de
Córsega, de Jaen, de los Algarbes, de Algesiras, de
Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias
Orientales y Occidentales, islas y tierra firme del
mar océano, archiduque de Áustria, duque de
Borgoña, de Brabante y Milán, conde de Abspurch, de Frandes, de Tirol, Barcelona, Rossellón
y Cerdanya, señor de Viscaya, de Molina y Oristán, etcétera. Hasemos saber y notificamos a todos
los arcobispos, obispos, prelados, títulos, nobles, cavalleros, bayles, jurados y demás justicias mayores
y menores de nuestras ciudades, villas y lugares, y
generalmente a todos los vassallos y súbditos nuestros de este principado de Catalunya, que, haviéndose introducido el duque de Anjou después
de la muerte de don Carlos Segundo, nuestro tío y
señor, que está en gloria, por inlegítima y violenta usurpación en el gobierno de la monarquía de
Espanya, atropellando las leyes divinas y umanas
que por los vínculos más sagrados de la religión y
sangues nos constituyen y proclaman como el señor natural y legítimo de la referida monarquía,
e haviendo exercitado el intrusso duque también
en este nuestro Principado los atributos de la sobrerana autoridad, Nós, para cumplir con la
obligación indispensable de nuestra real dignidad, en la cojuntura que hallándose restituhidos
en su antigua libertad los fieles vassallos de este
nuestro Principado por los felizes progressos concedidos de la clemencia de Dios a nuestras armas,
nos pertenece remediar y dassarraygar los abusos y
perjuhicios que se han practicado durante la
mencionada recuperación, decreto // 276r // lo
que la misma razón de justicia pública declaramos en virtud de la presente, y pronunciamos per
nullas e inválidas todas y qualesquier enagenaciones, mercedes, preheminencias, dignidades,
immunidades, privilegios, pensiones, puestos y officios, assí ecclessiásticos como seglares, políticos y
militares, concedidos por el duque de Anjou y sus
ministros en este principado de Catalunya, con-

«El rey.
Venerables, nobles y amados nuestros los ilustres
diputados y oydores de qüentas de la Generalidad
de nuestro principado de Catalunya.
Haviendob reconosido ser indispensable obligación de mi real dignidad remediar los abusos y
perjuicios se han practicado durante la tan illegítima como violenta usurpación del intruso duque
de Anjou, y dar para ello la más justa providencia, atendiendo al mayor beneficio de tan fieles y
amados vassallos, he tenido por bien anullar como
con tenor de la presente anullo, y doy por cancelladas, todas las mercedes, enagenaciones, gracias,
privilegios y demás concessiones y autos políticos,
jurisdiccionales y militares, assí en lo ecclessiástico
como en lo militar, por dicho duque de Anjou, sus
ministros y otros, otorgados y echos asta oy, como
podéis informaros con el decreto de dos de este mes
que aparte se os remite. De que he querido avisaros para que lo tengáis entendido, y de vuestra
parte obréys lo que para su mayor y más puntual
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1951.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
274v i 275r del trienni 1704-1707.
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Vidit Thomas, cancellarius. Don Raymundus de
Vilana Perlas, secretarius. Vidit Alemany Descallar, pro thesaurario generali. Locus sigi+lli.
In curie secundo foleo XVI.»

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
274v i 275r del trienni 1704-1707.

Divendres, a IIII de desembre, MDCCV. En
aquest dia, per estar ocupats sas senyorias, és baxat en la casa del General lo magnífich racional
per lo subast del dret de monedas.a

dados de Rossellón y Cerdanya, quedando todas
estas concessiones echas de inlegítimo dueño sin
fuerça ni valor y como si no se huvieren otorgado.
Por lo que, siguiendo el exemplar y forma que observaran los reyes, nuestros predecessores, don
Juan Segundo, en el año de 1472, y don Phelipe
Tercero de Aragón y Quarto de Castilla, en el de
1653, mandamos y ordenamos a vos, los susodichos
vassallos nuestros, de dexar, ceder y absteneros desde ahora y luego que tendréis noticia de esta nuestra orden general, del uso y exercicio de todas las
allegadas honrras, grados y emolumentos que huviéredes recivido del usurpador de nuestra corona, debajo de la pena de nuestra real indignación y otros castigos que se proporcionaren a la
repugnancia de los inobedientes. Mandamos, assímismo, y ordenamos a todas las comunidades,
universidades, ciudades, villas y lugares borren,
cassen y quiten de sus libros, registros, escritos y
memoria todo lo que de las arriba dichas disposiciones inlícitas será expressado en ellas, y todos los
originales que paran en mano de las referidas comunidades y particulares es nuestra voluntad
sean remitidos y presentados en nuestra Cancellaria en el término de tres semanas, para anullar y
destituirlos, poniendo la pena de mil libras a
quien no obedeciere con devida puntualidad
ocultando, // 276v // reservando assí los originales
como los autos y copias de ellos. Y para corroborar
esta nuestra real voluntad, mandamos despatchar este decreto de nuestra Real Cancellaria,
que atenderá en todo los fueros, usos y costumbres
deste nuestro fidelíssimo Principado. Dada en
Barcelona, a dos de deciembre de mil setecientos y
sinco años. Yo, el rey.

277r

Vidit Thomas, cancellarius. Don Raymundus de
Vilana Perlas, secretarius. Vidit Alemany Descallar, pro thesaurario generali. Locus sigi+lli.
In curie secundo foleo XIII.
Vuestra magestad manda se cumpla su real voluntad como arriba se expressa.»
En aquest mateix dia han enviat sas senyorias,
per medi del síndich del General, al senyor príncep Antonio, la proposició de subjectes per la
provisió de lo offici de escrivent ordinari de la
scrivania major de la present casa y de receptor
del General de la ciutat de Gerona, que vacan
per haver estat provehits dits officis per lo duch
de Anjou, ço és, lo primer a favor de Joan Francolí, y haver sa magestat donat per nullas ditas
gràcias ab lo real despaig que sobre se ha insertat en la present jornada. Las quals proposicions
són assí cusidas y signadas de números CCVIII
y CCVIIII.
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Disapte, a V de desembre, MDCCV. En aquest
dia, al matí, sa magestat, que Déu guarde, ha affavorit al consistori de sas senyorias fent-los a
saber que vuy a la tarda vindria al sòlio en la present casa, a effecte de fer la proposició als brassos.
En aquest mateix dia, essent lo mateix per lo
qual porrogà sa magestat, que Déu guarde, als
28 de novembre proppassat, a las quatra horas
de la tarda se comensà la Cort General. Y en
esta casa de la Deputació fonch feta per la Sacra,
Cesàrea y Real magestat de nostre rey y senyor
don Carlos Tercer de Àustria, rey de Aragó y
compte de Barcelona, etcètera, la proposició en
dita Cort, com apar en los processos de ella.
Vingué sa magestat a cavall y ricament adornat.
Fonch rebut per lo consistori dels senyors deputats y oÿdors al peu de la escala de la present
casa, acompanyat dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials de dita
casa, tots los quals acompanyaren a sa magestat,
anant los tres verguers ab massas altas devant
fins a la porta de la capella o sala gran de sant
Jordi, aportant las massas altas, a hont fonch rebut per lo senyor conceller segon, president del
bras real. Se acentà sa magestat en lo sòlio que
estava disposat en dita sala, baix lo docer ab cadira, almoada als peus, ab un tafetà carmesí, lo
qual fou tret per un de sa família real. Dit docer
tenia als costats unas colgaduras molt ricas. Y se
adverteix que lo docer, almoadas, sitial, tot lo
estrado y colgaduras del costat del docer, devian ser propri del rey, per quant a gastos de la
Generalitat sols corra lo que baix se dirà. Emperò, com sa magestat haja vingut tant a la ligera y desprevingut y de gràcia haja demanat a la
Deputació lo sobredit, per ço, la Deputació,
tant als XXVIII de novembre pròxim passat com
lo present // 277v // dia y los demés durant esta
Cort que convinga, prestat y prestarà de gràcia
la Deputació. Lo primer tablado tenia de alsada
set gradas de tres quarts quiscuna, y estavan a
modo de mitja lluna. Hera dit tablado de la
amplària que conté lo presbiteri de dita sala
gran o capella, y de llargària uns dotse palms,
poch més o menos que dit presbiteri. Y arrimat
a la paret sols dit tablado gran estava construït
lo sòlio, que conté tres gradas, quiscuna de tres
quarts de alsada y de amplària tot lo que tenia lo
enfront del docer. Y dit soli se rodava dels costats menos de la part que estava arrimat a la paa. a continuació dues proposicions transcrites a l’Apèndix 2,
pàg. 1951.
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ret. Y las gradas eran rectas, sens fer sircunferència. També dit sòlio tenia replà, que era menester per la cadira, almoada y estrado. Lo rodedor
de dit tablado gran en lo que no bastava la paret
y los grahons de ell estavan ab balustres de llatas, per què ningú pogués càurer. Y tant lo sòlio
com dit tablado gran, grahons y balustres fins a
terra estavan colgats dels matexos draps de llana
vermell y groch catorsè o setsè, que·s posà lo dia
XXVIII de novembre passat en lo sòlio de la sala
real, y en aquest mateix sòlio quant sa magestat
vingué a porrogar. Tot lo fustam de dit tablado,
sòlio y balustres, claus, mans y paños y fustas
per a sustentar las colgaduras que havian de ser
del rey, tot se pagà de las pecúnias del General.
Y només a mà dreta de dit tablado gran, en lo
paviment de la dita capella gran, estavan de filera algunas rengleras de banchs de fusta sens respaldo, en los quals se acentaren los il·lustríssims
y reverendíssims senyors archabisbe de Tarragona y bisbe de Solsona y demés eclesiàstichs. A
mà esquerra de dit tablado gran, en lo paviment
de // 278r // dita capella o sala gran, estavan posats a fileras differents banchs, també sensa respaldar y de fusta, en los quals seyan lo senyor
don Pedro de Torrellas y Semmanat, president
del bras militar, diferents marquesos, comptes y
demés noblesa. Al capdevall de las rengleras de
dits banchs, dels braços ecclessiàstichs y militar,
en lo mateix paviment de dita capella o sala
gran. Y de front de dit tablado estavan posats
diferents banchs, també de fusta, sens respaldar,
en los quals seyan los síndichs de las ciutats y vilas reals que tenen vot en Corts, presidint en dit
bras lo senyor conceller segon de la ciutat de
Barcelona, que és lo doctor en drets Francisco
de Gallart y Pastor, ciutadà honrrat de Barcelona, perquè aquest any és conceller en cap un militar. Lo qual, aportant dos massas de la ciutat y
gramalla, sol ha acompanyat a sa magestat al venir, des de la porta de dita capella o sala gran
fins al peu de las escalas del tablado gran, perque sas senyorias, de gust dels tres senyors presidents, han acompanyat a sa magestat, per no
haver-se encara principiat la Cort General, ab
las bandas de tissó de or, aportant sobre de ellas
las armas del General ab escuts de or, ab los verguers devant, ab las massas altas, ab cotas de satí
morat, y acompanyats dels nobles y magnífichs
assessors y advocat fiscal, quatre officials mestres y altres de la present casa. Al venir des de lo
peu de la escala, a hont sa magestat ha baxat de
cavall, fins a la porta de dita capella o sala gran,
anant sa magestat a mà dreta de dit senyor deputat militar, y los tres senyors oÿdors devant y
immediadament antes de las massas, los dits
acessors y advocat fiscal, y antes de estos los
quatra officials mestres, y antes de estos los demés officials de la present casa. Y las massas anavan altas devant de sa magestat, sobre aportar678

ne sa magestat quatra de suas, sis sols, quant lo
veren los verguers. Y sa magestat passà devant
de ellas, entrant en dita sala, foren abaxadas en
acatament y reverència. Y al tornar-se’m sa
// 278v // magestat, fonch acompanyat per dit
conseller segon, és a saber, des de ditas escalas
del tablado gran fins on acostuman acompanyar-lo en semblants casos, lo qual senyor conceller segon estava acentat en lo cap del banch que
donava a la part del bras ecclessiàstich. Està y se
principià en esta forma, lo que és, estant il·luminada dita capella o sala gran de sant Jordi ab
deu atxas, és a saber, tres a cada part en lo paviment, y mentre dalt en lo tablado gran del solio
del mateix número que als XXVIII de novembre
pròxim passat. Immediatament de acentat sa
magestat en sa cadira real, avent tret primerament per un de la família real lo tafetà que cubria lo estrado y lo sitial de devant, estant a mà
dreta y sota lo docer, dalt en lo solio de peu
dret, lo excel·lentíssim senyor príncep Antonio,
ab lo Estoch real alt. En lo tablado gran estavan
quatra reys de armas dempeus descuberts, ço és,
dos de una part y dos de altra; y los quatra massers ab las massas reals altas descubertas en peus,
dos de una part y dos de altra. Y en las gradas
del tablado gran estavan, ço és, a la part dreta lo
molt reverent doctor Thomàs Llorens, conceller, ab los doctors de la sala; en la altra part los
doctors de la sala del regent, la real cancelleria,
tersera sala y jutges de cort, tots enpeus y descuberts. Després dit senyor príncep Antonio donà
dit estoch real a sa magestat, lo qual se posà sa
magestat de punta a terra entre las camas altas.
Consecutivament, per un rey de armas fou fet
senyal per a que se tingués quietut, y digué que
sa magestat manava que se acentassen. Y encontinent se acentaren los dels tres brasos, quedant
en peus tots los dits ministres reals. Consecutivament, dit rey de armas digué que manava sa magestat se cobrissen. Y encontinent se
// 279r // cubriren tots los dels dits tres estaments, quedant descuberts tots los ministres reals y lo secretari de sa magestat, lo qual estava
en peus en lo pla de dit tablado gran. Y sobre dit
pla de tablado gran, a mà dreta del sòlio, estava,
mentras durà la funció, lo senyor príncep Antonio. Després dit rey de armas digué que manava
sa magestat se alsasen y que atenguesen. Y encontinent se alsaren los dels tres brassos, y de
paraula, ab grandíssima enargia y eloqüència, sa
magestat mateix féu la proposició a la Cort, ab
una veu molt clara, sonora y magestuosa, que
dura passat de mitja hora. Y havent acabat sa
magestat dita proposició, immediatament, per
son secretari, qui és don Ramon de Vilana Perlas, fonch llegida la dita proposició en cathalà. Y
finida aquella per lo mateix rey de armas, fonch
dit ab alta veu que manava sa magestat que lo
archabisbe de Tarragona, don Pedro Torrellas y

Semmanat, y conseller segon de Barcelona,
muntassen. Y encontinent, en forma de brassos,
muntaren sobre dit tablado gran. Y fent allí, al
anar y tornar, tres profundas reverèncias, digueren a sa magestat, estant de peus y descuberts,
que quiscú de ells reportaria a son bras dita proposició, podent assegurar a sa magestat que en
totas las dependèncias se procuraria lo de mayor
honrra y glòria de Déu, lo de son real servey y
benefici públich del Principat. Y li besaren sa
real mà, arrodillant-se de una rodilla. Finit lo
que, per dit secretari fonch llegida ab alta e intel·ligible veu la resposta que feya a sa magestat
dita Cort General. Y després tots los tres brassos, per son orde, junt ab sos presidents, y en la
matexa conformitat que·u havian fet estos, han
besat la mà a sa magestat, estan aceptats los dels
tres brassos quant los de un besaban a sa magestat la mà. Los tres // 279v // lorets y tribuna de
dita sala gran estavan en copiós número de senyorias y damas. Fet lo sobredit, és alsat sa magestat, y per dit senyor príncep Antonio molt
acatament se ha acceptat de las reals mans de sa
magestat lo dit estoch real. Y fora que és estat sa
magestat, lo bras ecclessiàstich se’n és entrat en
son apartament, que és la sala a hont estava lo
consistori de sas senyorias, lo bras militar en la
sala dels reys y lo bras real en la sala gran del
quarto de la visita, sahient los individuos de dits
brassos en banchs sens respaldar de fusta cuberts de matalasets de brocad de differents colors. Estant acentat quiscun senyor president ab
banchs ab respaldar de vaqueta de moscòvia,
també ab matalasets, tenint davant taula de tapete de domàs carmesí ab galons de or fals y son
cobertor de guadamasil dorat ab campaneta y
demés recaptes de escríurer de bronso los advocats notaris dels brasos de panyo vert ab galó de
seda. Y essent de nits se’ls aportaren candelas de
sera, ço és, quatra candeleros de estany a modo
de plata en las salas dels presidents, y en las altras ab candaleros de llautó, y també atxas ab
candaleros grans de fusta pintada per a il·luminar las pessas, y differents llantions de oli fixats a
las parets per a que estiga clara tota la casa, cremant també en lo pati una grahella. En las pessas on los brassos tractaven de sos negocis y los
senyors deputats pagaren lo que la Cort demana. Y també enviaren los llibres demanaren, encarregant-se de ello lo magnífich regent los
comptes. Se adverteix que tots los dias ha y
haurà Cort General fins finesca, menos en lo de
la // 280r // Puríssima Concepció y Nativitat del
Senyor y los dias de festa de precepte a la matinada, y lo dia de la conversió de sant Pau. Y tant
en lo dia de la pòrroga passada com y també en
los demés dias que·y aurà Cort General, mitja
hora antes de la hora assenyalada de juntar-se,
tant al matí com a la tarda, tocarà a batalladas la
Tomasa de la Seu, a gastos del General. Y als
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mateixos gastos se han disposat en las pessas a
hont estant los brassos altars, ço és, al capdevall
de ellas. En los claustros primers de la present
casa, en front y serca del portal de dita sala grans
y fins al cantó, voltant-se per las espallas, se han
fet tres aposentos o apartaments, havent-hi en
quiscun de ells sa porta y una finestra ab vertallas de tela enseradas, y axí mateix al capdemunt
dels archs. Lo magnífich regent los comptes del
General farà sa habitació en son mateix aposento, avent-se-li anyadit un aposentet que és la
meytat del que tenian los acessors y advocat fiscal. Los advocats y notaris dels brassos estaran
en esta forma, ço és, los del bras ecclessiàstich a
la pessa intermèdia a la del consistori, dividida
en dos pessas; los notaris del bras militar en lo
aposento de la scrivania major, y los advocats
del bras militar en lo aposento de la scrivania
major, y los advocats del dit bras en lo aposento
dels acessors y advocat fiscal, dividit, com és dit,
lo aposento; los advocats y notari del bras real
en la pessa de la sala de Sant Jordi, que és immediata a la del bras militar, dividida en dos; los
constitucioners estaran en los aposentos del primer replà de la escala del quarto de la Visita; los
del nou redrés en lo aposento del ajudant comú
de regent los comptes y racional; per altres, juntas se han desocupat lo primer aposento del racional, lo del ajudant tercer de la scrivania major
y alguna pessa del verguer que transporta al
replà de la escala principal de esta casa de la Deputació. Per los tres // 280v // promovedors se
ha fet un aposento que té la amplada de dos
archs al costat de la porta del aposento on se
guarda la roba, en lo claustret més vehí a la part
de la capella petita de la present casa; la pessa a
hont se junta lo bras militar quant no·y ha Corts
Generals servirà per quant sa magestat aurà de
venir a alguna funció de Corts, per los tractadors de sa magestat y de cort General y per lo
judici de habilitació. En las portas de las pessas a
hont resideixen los tres brassos hi ha cortinas de
vayeta encarnada ab galó de or fals, en las tauletas que tenen los notaris de dins de ella tenen
cubertors de panyo vert ab galó de seda. En la
porta de la pessa del bras ecclessiàstich hi ha un
passadís que·s comunica ab la escola de fusta fet
de rajola de la teulada. En la porta de la pessa
del bras militar hi ha cancells, y devant de las vidrieras de las portas que hixan al terraplè un balustre per a apartar la gent que no pugan ohir
cosa. En cada hu dels sobredits aposentos se posarà un rètol que a que se sàpia de qui són. Y se
adverteix que los tres aposentos dels brassos seran colgats de la tapissaria. També se nota que
tots los dits aposentos són estorats, y que en ells
hi ha taulas ab cubertors de paño vert ab galons
de sarrell de seda banchs ab respaldar, ab matalasets de la matexa estofa dalt dita, y adresos de
éscriurer de bronso, ab adés de ganivets y esti-
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soras. Y també en las taulas dels tres presidents
n·i ha y que per los notaris ha·y ha taulas ab cubertors de paño vert y ab galons de seda. Màs
portas de las pessas dels tres estaments a quiscuna de ellas està un porter vestit ab roba de tafetà
morat, vestit de desota a gastos del General, los
quals // 281r // són per aportar las tres massas
grans de la Generalitat, tenint un company per
aportar recados y avisar, vestit de negra. Los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del
General, secretari y scrivà major del General, ab
sos dos escrivents, lo ajudant tercer de la scrivania major y los tres verguers de la Deputació, faran sa residència baix, en lo quarto que és desota la sala a hont se ajunta lo bras militar quan
no·y ha cort general, a hont se juntan sas senyorias tenint consistori sols ab banchs de vaqueta
de moscòvia.
Dilluns, a VII de desembre, MDCCV. En aquest dia
no és vingut en lo consistori de sas senyorias lo
il·lustríssim y fidelíssim senyor don Pedro de Oliver, oÿdor ecclessiàstich, per causa de sa indisposició. Y per quant se tem que la sua desgana serà
llarga y los negocis que de present ocorren són
molts a que no·s pot acudir no havent-hi consistori, per ço, los il·lustríssims y fidelíssims senyors
deputat militar y oÿdors militar y real han consultat ab los magnífichs acessors y advocat fiscal del
General si podian los tres sols fer consistori per
ocasió de trobar-se defunt lo deputat ecclessiàstich y no haver encara jurat lo real. E los dits acessors y advocat fiscal presents en consistori han dit
y referit y són estats de parer que dits tres senyors
consistorials podian fer consistori per las rahons
expressadas en lo vot fet per dits acessors y advocat fiscal, que·s troba en lo dietari corrent en jornada de XVIII de agost proppassat.
Dimecres, a VIIII de desembre, MDCCV. En
aquest dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General //281v // y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de un recado en escrits enviat per sas senyorias
als il·lustríssims brassos de la Cort General que
se present se celebra en la present casa. La qual
és assí cusida, signada de número CCX.
Divendres, a XI de desembre, MDCCV. En aquest
dia, estant junts los il·lustríssims senyors deputats militar y oÿdors de comptes militar y real,
los quals fan consistori, en virtut de vot de paraula donat en consistori per los magnífichs
acessors y advocat fiscal lo dia VII del corrent
mes de desembre, havent lo procurador fiscal
del General presentat a sas senyorias en una suplicació en que demana que sie despedida y decernida prompta y ligida execució contra Estevan Trias, arrendatari del estanch del tabaco y
sas fermansas, per onse mília lliuras, a bon
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compte del que està devent lo il·lustríssim y fidelíssim senyor doctor Joseph Bracó y Duran,
oÿdor real, ha dit y referit que no podia intervenir en dit negoci per ser nabot de Joseph Duran, mercader, altra de las fermansas de dit
arrendatari, y així mateix ésser parent en diferents graus de parentela ab altres fermansas, y
que per esta rahó volia abstenir-se de entrevenir
en dit negoci. Lo que ha donat motiu als altres
senyors consistorials, qui són los senyors deputats y oÿdor militar, per a consultar ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del General per
si dits dos senyors consistorials podian fer consistori o altrament lo que devian fer y obrar en
dit fet. E los dits magnífichs assessors y advocat
fiscal presents en consistori han dit y referit y
són estats de vot y parer que dits dos assessors
dela // 282r // consistori per lo dit negoci de dita
suplicació podian fer consistori junt ab lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich,
prenent-li lo secretari y scrivà major la paraula
en la casa per estar desganat en lo llit.
Dilluns, a XIIII de desembre, MDCCV. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari
y scrivà major del General, cusís en lo present
dietari la còpia dels apuntaments fets per los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
acerca las constitucions que apar se haurian de
disposar en la Cort que de present se celebra.
Los quals apuntaments han remès lo dia de vuy
sas senyorias als brassos de la Cort General per
medi del síndich del General, entregant-los
aquest als senyors promovedors de dits brassos.
La qual còpia de dits apuntaments és assí cusida
y signada de número CCXI.
Dimars, a XV de desembre, MDCCV. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari
y scrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari una real carta del rey, nostre
senyor, que Déu guarde, de data del dia present, en que és servit sa magestat ordenar que
aquellas onse mília lliuras que estan a disposició de sas senyorias, procehidas del estanch del
// 282v // tabaco, que se entreguen a don Salumon Pizonsi, son thesorer de cort y procurador per est effecte constituït, com de dita real
carta és més llargament de véurer, que és assí
cusida y signada de número CCXII y del thenor següent:
El rey.
Noblesb, magníficos y amados los ilustres y fidelísa. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1952.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
282v i 283r del trienni 1704-1707.

simos diputados y oydores de qüentas del principado de Catalunya.
Haviendo entendido que se hallan en vuestro poder y a disposición onse mil libras barcelonesas que
proceden del estanque del tabaco, y a buena que
de lo que sus arrendatarios deven, cuya cantidad
le pertenece por los motivos que no ignoráis, he tenido por bien ordenaros y mandaros, como lo
hago, que entreguéis las dichas onse mil libras a
don Salomon Pizoni, mi thesorero de corte y procurador constituyente, para otorgar la carta o
cartas de pago y demás convenientes y estiladas
para vuestro resguardo. De lo que he querido avisaros, para que lo tengáis entendido, que de la
puntual execusión me daré por servido.
En Barcelona, a los XV de deciembre de MDCCV.
Yo, el rey. Ramon de Vilana Perlas, secretario.
Dijous, a XVII de desembre, MDCCV. En aquest
dia han ordenat sas senyorias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís en lo present dietari una còpia dels apuntaments fets per los
magnífichs assessors y advocat fiscal del General
acerca de las constitucions que a par se aurian
de defensar en la Cort General de present congregada. Còpia dels quals // 283r // remés lo dia
present sas senyorias il·lustres, als il·lustríssims y
fidelíssims brassos de la Cort General per medi
del síndich del General, entregant-las aquest als
senyors promovedors de dits brassos. La qual
còpia de dits apuntaments és assí cusida y signada de número CCXIII.a
Axí mateix, han remés a sas senyorias il·lustres per
medi de dit síndich, als il·lustríssims brassos de la
Cort uns apuntaments acerca lo redrés del General. Còpia dels quals apuntaments me han ordenat sas senyorias il·lustres cusis en lo present dietari, junt ab un llibret del redrés de MDCCII, lineat,
margenat y corregit en la conformitat que a par se
deu esmenar, los quals apuntaments y llibret són
assí cusits y signats de número CCXIIII y CCXV.
Dimecres, a XXIII de dezembre MDCCV. En
aquest dia per orde que deliberació dels il·lustríssims brassos // 283v // de la Cort General, de
present se celebra en la present casa de la Deputació, se han fet alimarias a la nit, a gastos de la
Generalitat, en la present casa de la Deputació,
palau real, presons y obra nova, en las casas del
General y Bolla. Que en la casa del portal de
mar, en demostració de alegria per la alegre notícia de haver-se posat la ciutat y regne de
València, baix la suau y amabilíssima domini del
rey nostre senyor, que Déu guardi.
a. a continuació copia d’uns apuntament transcrits a l’Apèndix 2, pàg. 1952.
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Dijous, a XXIIII de dezembre MDCCV. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari
y scrivà major del General, incertàs en lo present
dietari lo real privilegi o còpia autèntica de
aquell concedit per lo rey nostre senyor, Déu lo
guardi, a la universitat de Mataró, de data del
primer del corrent mes de dezembre, en lo qual
fa mercè, à dita universitat, de eregir-la en ciutat. Con més llargament és de vèurer, de aquell
que és assí cusit y signat de número CCXVI.a
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias il·lustres, cusís y incertàs en lo present dietari unas lletras del(s) il·lustríssims brassos de la
Cort General, dirigidas a sas senyorias il·lustres,
de data del dia de ahir, ab las quals ordenan se
fassa un dia de alimarias, per la notícia que ha
arribat de haver-se posat la ciutat y regne de
València, baix lo suau y amabilíssim domini del
rey nostre senyor, que Déu guardi, a més de
vèurer en ditas lletras que són assí cusidas y signadas de número CCXVII.b
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas senyorias il·lustres Joan
Masseras, corredor de orella, arrendatari que
fou de la bolla de la present ciutat en lo principi
del corrent trienni, que Pau Lluscà, mercader,
regint lo llibre // 284r // de manifest de la Bolla
de la present ciutat. Dit Joan Masseras ha dit y
referit, que estava prompte per entregar los llibres de manifest, y altres de la Bolla de la taula
de la present ciutat, però que no podia executar-o, per què dit Pau Lluscà rehusava entregarli dits llibres, y que sempre que dit Lluscà los hi
entregàs, ell dit Masseras, los entregaria al magnífich racional del General. Conforme té obligació en virtut del pacte de la tabla. E lo dit Pau
Lluscà ha dit, que respost que no podian dits llibres entrear-se, per què los hauria menester per
tirar las restas de uns llibres a altres com se acostuma, lo que me han manat sas senyorias continuàs en lo present dietari.
Dimarts, a XXIX de dezembre MDCCV. En aquest
dia, constituhit personalment lo doctor Jacinto
Blanch, ciutadà honrat de Bacelona, com a procurador per las cosas avall escritas; de Joan Padritxes, sastre de la present ciutat, altre dels verguers del concistori de sas senyors il·lustres,
com de sa procura consta en poder de Joseph
Vergili, notari real col·legiat, a XIIII del mes
// 284v // de agost MDCLXXXVIII, la qual és assí
cusida y signada de número CCXVIII,c devant
del il·lustríssim y fidelíssim procurador Clement
a. a continuació privilegi real de la ciutat de Mataró transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1952.
b. a continuació lletras transcrites a l’Apèndix 2, pàg. 1955.
c. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1955.
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de Senispleda y de Solanell, oÿdor militar, trobat en la casa del Palau Real en què fa habitació,
a las vuyt horas del matí, en presència de mi, lo
senyor Fèlix Fornaguera, subrrogat en lo offici
de secretari y scrivà major del General, que en
presència dels testimonis avall escrits, renuncia
lo dit offici de verguer en mà y poder de dit senyor oÿdor militar, a favor per en cap de Onofre
Minguella forner de la present ciutat, per ser altre dels officis antichs vendibles y que poden
alienar-se. E lo dit senyor oÿdor militar ha acceptat la dita renunciació, si y en quant per capítol y actes de cort li és lícit y permès, éssent presents per testimonis: Joan Iglesias, estudiant en
theologia y Bernat Fores, notari públich, real
col·legiat de Barcelona, en Barcelona habitants.

En aquest mateix dia, me han ordenat sas senyorias il·lustres cusís y incertés, en lo present
dietari, una súplica presentada a sas senyorias
il·lustres per Phelip de Quintana y Fàbregas. Ab
la qual dona notícia a sas senyorias il·lustres de
ser militar, y tractar-se com a tal, a effecte que se
donen per vacants los llochs en què està insiculat com a ciutadà honrat, com de dita súplica és
de vèurer que és assí cusida y signada de número CCXVIIIIa.
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E immediatament, en la mateixa casa del Palau
Real y en lo quarto a hont fa sa habitació lo il·lustríssim y fidelíssim senyor don Pedro de Oliver,
oÿdor ecclesiàstich, dit don Jacinto Blanch en dit
nom ha renunciat lo dit offici en mà y poder de
dit senyor oÿdor ecclesiàstich, trobat en lo llit, en
favor de dit Onofre Minguella, y dit senyor oÿdor ha acceptat dita renunciació, si et inquantum, y éssent present los matexos testimonis. Y
luego, a un quart per las nou de dit dia, dit don
Jacinto Blanch, en dit nom instituhit en presència del il·lustríssim y fidelíssim senyor don Joseph Braço y Durant, ciutadà honrat de Barcelona y oÿdor real, trobat en sa casa que la té en la
devallada de Viladecols, ha renunciat lo dit offici
de verguer en mà y poder de dit oÿdor real en favor de dit Onofre Minguella, y lo dit senyor oÿdor real ha acceptat la dita renunciació, si et in
quantum, y //285r // éssent presents los mateixos
testimonis. E seguidament, als dos quarts per a
las nou o poch antes, constituhit dit don Jacinto
Blanch en presència del il·lustríssim y fidelíssim
senyor don Joseph Novell y de Nadal deputat
militar, trobat en la iglésia de Santa Catharina
Màrtir de la present ciutat, en dit nom ha renunciat lo dit offici de verguer en mi y poder de dit
senyor deputat militar, semblantment ha acceptat la dita renunicació, si et inqunatum, y éssent
presents los mateixos testimonis.
Y en continent yo, dit secretari y scrivà major, a
dos quarts tocats per las nou de dit dia, mes, o
conferit en la casa ahont fa sa habitació dit Joan
Padritxes que és al costat de las escalas de la Seu,
y he trobat dit Joan Padritxes viu y arrahonant,
detingut emperò en lo llit.

Dimecres, a XXX de dezembre MDCCV. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas senyorias il·lustres Joseph Iglesias,
corredor de coll y ministre del General, ha fet
relació a sas senyorias il·lustres, de com havent
encantat per molt temps la provició y aciento
dels vestits demunició del regiment de la present casa, no ha trobat qui donàs menor dita
que Phelip Gavaldà, sastre de la present ciutat,
qui se posà en dita de fer dits vestits, per preu
de dotse lliuras y sinch sous quiscun ab sinch
sous de axaus, y perçò havent publicat de orde
de sas senyorias il·lustres, a mitjas ditas, lo dit
Gavaldà se ha posat en dita de dotse lliuras per
quiscun vestit. Y després, lo mateix Gavaldà, se
posa en dita de onse lliuras, divuyt sous y nou
per quiscun vestit. Axí, que de tretas las mitjas
ditas resta lo preu de dits vestits, en dotse lliuras un sou y deu diners, y que a dit Gavaldà
pertanyen deu sous de axaus per quiscun vestit,
és a saber sinch sous per haver-se posat en dita
de dotse lliuras quinse sous, y altres sinch sous
per haver-se posat en dita de dotse lliuras sinch
sous, y que no havem trobat qui donàs menor
dita, hauria per ço lliurar la acta fiscal a dit Phelip Gavaldà.
També fa relació com a la ocasió que dit Phelip
Gavaldà donà la dita de dotse lliuras sinch sous,
per herror publicà ell dit Iglesias, la dita de dotse lliuras dos sous per sis, pensant que hera
aqueix lo preu just del rebas las mitjas ditas, y en
continent de haver publicat dita dita, Joseph
Combet, sastre, se posa en dita de dotse lliuras
un sou y tres diners.

1706
Gener
286r

Se adverteix, que antes de fer las sobra ditas diligèncias, se feu la de anar en casa de la Deputació, y no trobant en ella los cosistorials se passà
a fer la sobra dita renunciació a cada hu en particular, conforme està dit.

Dilluns, a IIII de janer MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, incertàs en lo
present dietari dos representacions fetas per sas
senyorias il·lustres als il·lustríssims tres esta-

a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1956.
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ments de la Cort General, que de present se çelebra. Ço és, una resposta de la provisió feta per
sa magestad, que Déu guarde, del offici de altre
dels verguers de la present casa, no havent precehit terna del concistori ni de dits brassos, y lo
altre respecte de alguns soldats que·s troban detinguts en las presons de la present casa. Com
més llargament de ditas dos representacions és
de vèurer, que són assí cusidas y signadas de números CCXX y CCXXI.a
Divendres, a VIII de janer MDCCVI. En aquest
dia Joseph Iglésias, corredor de coll, jurat y ministre del General, constituhit personalment en
lo consistori de sas senyorias il·lustres. Han fet
relació, que havent encantat per molt temps,
qui per menos faria la provisió de quatra-cents
sinquanta parells de sabatas per los soldats del
regiment de la present casa, no ha trobat qui per
menos ho fes que Bernat Martí, sabater de la
present ciutat, qui se és posat en dita de una
lliura un sou ab un sou de axaus, per quiscun
parell; y no havent trobat qui hi digués a mitgas
ditas, havia lliurat la acta fiscal a dit Bernat Martí.
Dilluns, a XI de janer MDCCVI. En aquest dia ha
tornat a assistir en lo il·lustríssim y fidelíssim
consistori de sas senyorias il·lustres, lo il·lustríssim y fidelíssim señor oÿdor eclesiàstich millorat
de sa salut.
En aquest mateix dia, constituhit personalmentb // 287r // en lo consistori de sas señorias
il·lustres Joseph Iglesias, corredor de coll y ministre del General. Ha fet relació, com havent
encautat per molt temps, qui per menos faria la
provisió de quatre-cents sinquanta espasas de
munició, per los soldados del regiment de la
present casa, no hauria trobat qui per menos ho
fes que Ramon Esteve, espaser, qui hauria pres
la dita de una lliura tres sous ab sis diners de
axaus per quiscuna espasa, y que per ço hauria
lliurat la hacta fiscal al dit Ramon Esteve. Com a
menos devant en lo encant públich ab los pactes
de la tabla.
Dimecres, a XIII de janer MDCCVI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias il·lustres Joseph Iglesias, corredor de coll y ministre del General. Ha fet relació, de com havent encautat per molt temps, la
provisió de quatra-cents sinquanta parells de
mitjas per los soldats del regiment de la present
casa, no ha trobat que per menos ho fes que
Francisco Pedrosa, sastrer, qui ha pres la dita de
a. a continuació dos representacions transcrites a l’Apèndix
2, pàg. 1956.
b. a continuació repetit personalment.
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nou sous y sis ab sis diners de axaus per quiscun
parell de mitjas, y que per ço hauria lliurat la
acta fiscal a dit Francisco Pedrosa. Com a menos donant en lo encant públich ab los pactes
de la tabla.
Dijous, a XIIII de janer MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias il·lustres Joseph Iglesias, corredor de
coll y ministre del General. Ha fet relació, de
com havent encantat per molt temps, qui per
menos faria la provisió de quatra-cents sinquanta sombreros, // 287v // que han de servir per los
soldats del regiment de la present casa, no ha
trobat qui per menos o fes que Pere Bosch,
sombrarer de la present ciutat, qui prengué la
dita de dicet sous per quiscun sombrero ab un
sou de axaus, ab los pactes de la tabla; y que per
ço hauria lliurat de acta fiscal a dit Pere Bosch,
com a més donant en lo encant públich.
Dilluns, a XVIII de janer MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias il·lustres Joseph Abadal, adroguer de
la present ciutat. A dit y referit a sas senyorias
il·lustres, com per trobar-se ausent de la present
ciutat Esteve Trias, arrendatari del estanch del
tabaco, y desitjant ell dit Abadal y demés interesats en lo arrendament del estanchs del tabaco,
torni nar, ab tota brevedat, lo ajust acerca las
pretencions del relaix, per ocasió dels danys han
patit per rahó de la guerra. Que per ço, hauria
anomenat a don Andreu Foix, ardiaca y canonge de la Seu de Barcelona; Joan de Lapeyra, cavaller; y Joan Puiguriguer, mercader de la present ciutat, als quals haurian donat ple poder
per a ajustar ab las // 288r // personas anomenadas, per part de sas senyorias il·lustres, la dita
dependència; y que perçò, ho participava a sas
senyorias il·lustres. Obtenperant al mandato a
dit Esteve Trias fet, ab deliberació del dia present.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari
una representació feta per sas senyorias il·lustres, als il·lustríssims brassos de la Cort General,
acerca de municionar los soldats del regiment
de la present casa; y sobre la continuació de dit
regiment en lo cas que dins lo present Principat
no y hagués guerra. Com de dita representació
és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número CCXXII.a
Dijous, a XXI de janer MDCCVI. En aquest dia no
ha assistir en lo consistori de sas senyorias il·lusa. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1957.
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tres, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat
militar per ocasió de sa indisposició; y no·s notarà més fins que tornarà a assistir en consistori.
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Dilluns, a XXV de janer MDCCVI. En aquest dia
no ha acistit en lo consistori de sas senyorias
il·lustres lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich per ocassió de sa indisposició; y
no·s notarà fins que tornarà a assistir en lo consistori.
Dimecres, a XXVII de janer MDCCVI. En aquest
dia ha tornat a assistir en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias il·lustres, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich
convalescut de sa indisposició.
Divendres, a XXIX de janer MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias il·lustres a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari unas lletras que han
rebut dels il·lustríssims los tres estaments de la
Cort General, que de present se celebra, de data
de XVII del corrent mes de janer, ab las quals cometen a sas senyorias il·lustres lo fet dels soldats
presos, per a que sobre dit fet administren justícia. Com de ditas lletras és de vèurer, que són
assís cussidas y signadas de número CCXXIII.a
Dissapte, a XXX de janer MDCCVI. En aquest dia
lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor militar
en // 289r // companya de mi, secretari y scrivà
major del General del magnífich racional del
General, és baxat en la casa del General de la
present ciutat, y en lo aposent a hont acostuma
fer residència lo receptor dels fraus, a effecte de
apèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de janer, y se ha trobat los
fraus infrascrits y següents:
Primo, a XVI del corrent mes de janer, aprehenció feta en casa de Celdoni Aguoril, paller, de
un sobretodo fet de panyo, vint-i-dos escuts ab
lo afferro de rayeta encarnada; y a XXVII de dit,
aprehenció feta en casa Francesch Sala, perxer
de un gambeto de borell, y alguns reballs tallat
y sens cusir.

Febrer
Dilluns, a I de febrer MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias Jaume Solà, corredor de coll y ministre de General. Ha fet relació de com havent encautat per molt temps la provisió de sexanta
gorras, per los soldats de la campanya dels granades del regiment de la present casa, no ha tro-

bat qui per menos ho fes que Ramon Puig, sastra, qui ha offert la dita de III lliures VI sous a
mitjas ditas, éssent la última dita de III lliures
VIII sous per quiscuna gorra, a las quals se han
ajuntat VI sous per quiscuna gorra que se han
promès de axaus. És a saber, a Joseph Portas,
menor, sastre, dos sous, per haver-se posat en
dita de III lliures XVIII sous; y al dit Ramon
Puig, IIII sous per haver-se posat en dita de
//289v // tres lliuras deu sous; y que perçò hauria
lliurada la acta fiscal a dit Ramon Puig, com a
més donant en lo encant públich.
Divendres, a V de febrer MDCCVI. En aquest dia
ha tornat a assistir en lo consistori de sas senyorias il·lustres, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat militar, per haver convalescut de sa indisposició.
Dilluns, a VIII de febrer MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari una representació
per sas senyorias il·lustres feta als il·lustríssims
tres estaments de la Cort General que de present se celebra, //290r // acerca lo regiment de la
present casa. La qual és assí cusida y signada de
número CCXXIIII.a
Dijous, a XI de febrer MDCCVI. En aquest dia,
per ser mort Miquel Martorell, pintor de la present casa, han anomenat sas senyorias il·lustres a
Pau Priu per dit offici de pintor del General y
present casa.
Diumenge, a XIIII de febrer MDCCVI. En aquest
dia havent lo rey nostre senyor, que Déu lo
guarde, donat orde que marchassen esta tarda a
la part de Gerona, los soldats que·s troban haver
acentat plassa en lo regiment de la present casa,
per ocasió de la // 290v // invasió del enemich en
lo Empurdà. Perçò, sas senyorias il·lustríssimas,
ab tota prestesa, han embiat a Phelip Gavaldà
que té emprés lo assiento dels vestits de munició de dits soldats, y als demés que han emprés
la demés munició de vestir, mandant-los que
aportasen los vestits y munició de vestir, que
tinguesen treballada, per a poder vestir als soldats de dit regiment. Com en effecte se han vestit esta matinada cent y sinch soldats, y per ocasió de gran pressa per haver de marchar los
soldats, com esta dit esta tarda, no y ha agut
lloch per fer visurar y regonèxer dits cent y sinch
vestits, y demés municions de vestir, conforme
tenian facultat sas senyorias il·lustres en virtut
dels pactes de la tabla.

a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1957.

a. a continuació lletra transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1958.
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Dimars, a XXIII de febrer MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a
mi, secretari y scrivà mayor del General, cusís y
continuàs en lo present dietari, lo paper de ajust
fet y firmat lo dia primer del corrent mes de febrer, per las personas anomenadas // 291v // per
part de sas senyorias il·lustres y per part de Esteva Trias, arrendatari del estanch del tabaco,
acerca la pretenció del ralaix dels danys que·s
preten haver patit per causa de la guerra. Com
de dit paper és més llargament de vèurer, que és
assí cusit y signat de número CCXXV y del thenor següent:
«Il·lustríssima y fidelíssim señor.
Lo doctor Domingo Fogueras, canonge de la
Sancta Iglésia de la present ciutat de Barcelona;
Jaume Texidor, cavaller y Joan Llinàs, ciutadà
honrat de Barcelona, personas elegidas y anomenadas per vostra senyoria il·lustre, ab deliberació feta alsb setse de janer del present y corrent
any. Inseguit lo expressat en unas lletras, de
data de onse de dit mes de janer, manadas fer
personalment per los tres il·lustríssims estaments del present Principat de Cathalunya,
convocats en la Cort General, que lo rey nostre
señor, que Déu guarde, de present celebra
//292r // en esta ciutat de Barcelona, a vostra senyoria il·lustre dirigidas; y usant de la facultat
atribuhida a vostra senyoria il·lustre, per dits tres
estaments ab ditas lletras, per a terminar resòldrer y ajustar ab Esteva Trias, botiguer de telas
de la present ciutat, arrendatari, que diu ell fou,
del estanch dels tabacs del present Principat.
Las pretencions del relaix que preten dels danys,
que diu hauria patit en son arrendament per
rahó de la guerra, breument de bono et equo a fí
de què sa magestat, més puntualment y breument, quedàs servit en esta dependència y en la
conformitat que més llargament en ditas lletras
se conbé. Posa en la gran cosideració de vostra
señoria il·lustre, que després de certificar a vostra senyoria il·lustre lo particular aprecio, han
fet de esta commissió per ser mateixa que vant
se interesa lo mayor real servey y utilitat pública
del Principat, han invigilat, ab tot cuydado en
esta urgència, tenint vàrias y diferents juntas ab
don Andreu de Foix, ardiaca y canonge de la
Sancta Iglésia de Barcelona; Joan Lapeyra, cavaller; y Juan Puiguriguer, mercader; personas
destinadas y deputadas per part del dit Trias, e o
de sas fermansas o factors, y lo que ha resultat
de ditas juntas; y se ha acordat y ajustat en ellas
de comú acort de las sobraditas sis personas baix
firmadas, és lo següent:
a. l’original d’aquest paper de ajust es troba intercalat entre
els folis 291v i 292r del dietari.
b. a continuació ratlla vint.
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Per quant, lo il·lustríssim y fidelíssim consistori,
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General del present Principat de Cathalunya,
pretenia que lo dit Esteve Trias, arrendatari del
estanch del tabaco, devia pagar fins lo dia que
fou acitiada esta capital, la suma y quantitat de
vint-i-un mil set-cents sexanta dos lliuras divuyt
sous y nou (diners); y volent lo dit il·lustríssim y
fidelíssim consistori executar al dit Esteve Trias
y fermansas, per la referida quantitat. Se convingué que dit arrendatari e o sas fermansas, pagasen dos mil doblas, que són onse milia lliuras,
per evitar la rigurosa execusió que se’ls amenasave, com en effecte las pagare aa dezembre
1705. Ditas y escritas // 292v // als dits il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats, y ab lo referit, se suspengué la dita execució, fins a tant que
las personas anomenadas, tant per dit il·lustríssim y fidelíssim consistori, com per las anomenadas per dit arrendatari y sas fermansas, haguesen declarat y convingut sobre lo assumpto
referit; y havent-se ajuntat las ditas sis personas,
una y diferents vegadas, inseguint la commissió
a ells atribuhida com sobre està dit y ohidas, y
penoderadas las rahons al·legadas per una y altra
part; y considerats los danys y gastos que dit
arrendatari y sas fermansas have suportat, tant
en la present ciutat com en tot lo Principat, lo
que han fet constar y considerant lo contengut
en lo capítol 22 de la suposada tabla y estanch
del tabaco. Uniformement havem acordat y
ajustat, que lo dit Esteve Trias arrendatari e o sas
fermansas, donen y paguen per partida de taula
de la present ciutat sinch mil y sinch-centas lliuras, que són acumpliment de setse mil y sinchcentas. Ditas y escritas als dits il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes,
remetent y absolent a dit Esteve Trias, arrendatari y a sas fermansas, la quantitat de sinch mil
dos-centas sexanta dos lliuras, a cumpliment de
las sobreditas vint-i-un mil set-centas sexantados lliuras divuyt sous y nou (diners), ab què
tant los dits il·lustríssims y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes, com també, lo
dit Esteve Trias, arrendatari y sas fermanses, renuncierien y renunciar degan, a totas y qualsevols pretencions que a una y altra part escrits
pugan sobre lo referit assumpto.
Esta és la relació que los infraescrits fan a vostra
senyoria il·lustre. Firmada de nostras mans pròprias en Barcelona, al primer de febrer de 1706.
Doctor y canonge, Domingo Fogueral. Lo ardiaca y canonge, don Andreu Foix. Jaume Teixidor, cavaller. // 293r // Juan de Lapeyra. Joan
Llinàs. Juan Puiguriguer, mercader.»

a. a continuació espai en blanc d’uns 20mm.
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Dimecres, a XXIIII de febrer MDCCVI. En aquest
dia lo excel·lentíssim senyor Enrich Landegrave
de Àustria, príncep Darmestad. Estant de partida per la frontera de Lleyda, ha vingut en la present casa de la Deputació, y en lo quarto ahont
fan sa residència sas senyorias il·lustres, que és
en la casa de un dels verguers que dona en front
la plassa de Sant Jaume, a la part del call, a effecte de visitar y despedir-se de sas senyorias il·lustres. És estat rebut, ço és, per lo secretari y
scrivà major y altres officials de la present casa,
baix al pati o celubert de la present casa, y per
los magnífichs acessors y advocat fiscal, a la entrada de casa de dit verguer, y després per los senyors oÿdors militar y real, és estat rebut a la
porta del segon aposento, y posant a sa
excel·lència en lo mig se han encaminat al aposento del concistori, a la porta del qual estat rebut per los senyors deputats militar y oÿdor
eclesiàstich, y per ocasió de estar sas senyorias
il·lustres sens doçer, per causa de las Corts que
en la present casa se celebran, se han posat per
est effecte al mig del aposento sinch cadiras a
modo de mitja lluna, estant sa excel·lència en la
cadira del mig, y a la mà dreta estavan los senyors deputats militar y oÿdor militar, y a la mà
esquerra los senyors oÿdor eclesiàstich y oÿdor
real. Y després de haver enrahonat un rato se ha
despedit sa excel·lència, y dits senyors consistorials lo han acompanyat fins al cap de la escala
de dita casa del verguer, y dits acessors y advocat fiscal lo han acompanyat fins baix a la entrada de dita casa, y los demés officials lo han
acompanyat fins al dit pati o celubert de la casa
de la Deputació, a hon se ha despedit sa
excel·lència ab moltas cortesias, y se’n ha pujat
dalt en la casa de la Deputació a effecte de visitar al bras militar, advertint-se que los verguers
de sas senyorias il·lustres en esta funció, no
aportavan sas massas per tenir-las // 293v // los
brassos de las Corts.
Divendres, a XXVI de febrer MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias il·lustres a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari un bitllet que han rebut de don Ramon Vilana Perlas, secretari de sa
magestat, de data del dia present, ab lo qual diu
que serà del servey de sa magestat que la gent
del regiment de la present casa, estiga apunt per
lo dia de diumenge prop vinent. Lo qual és assí
cuit y signat de número CCXXVI.a
Disapte, a XXVII de febrer MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias il·lustres a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari una representació

a. a continuació billet transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1959.
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feta als il·lustríssims brassos de la Cort General,
acompanyant una súplica dels ayudants del regiment de la present casa. La qual representació y
súplica, són assí cussidas y signadas de número
CCXXVIIa y CCXXVIII.b
En aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor oÿdor militar, acompanyat dels officials
acostumats, és baxat a la casa del General y Bolla de la present ciutat, a effecte de pèndrer invetari dels fraus apresos en lo corrent mes; y se ha
trobat los següents:
Primer, als 11 de febrer 1706, aprehenció feta
en casa Joseph Montagut, sastre de la present
ciutat, de una xupa de //294r // estamenya setsena negra mig cusida, ab lo aforo de tela, y una
maniga posada y altra sens posar.
Ítem, als 20 de dit, aprehenció feta en casa de
Isidro Casols, valer de la present ciutat, de dotze canas, sis palms de tafetà de quatra pams negra, ab son plegador, y llisas, y pinta, y lo restant
ab tela que se judica, n’hi ha quatra canas.

Març
Dimarsc, a III de mars MDCCVI. En aquest dia me
han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari
y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo
present dietari dos lletras emanadas dels il·lustríssims brassos de la Cort General, ab las unas de las
quals se ordena que al hospital de Nostra Senyora
dels infants orfans, de la present ciutat, se li pague
la penció entera de sos censals. No obstant la
concòrdia, entre lo General de una y sos acrehedors censalistas de part altra; y ab las altras se ordena que sas senyorias il·lustríssimas, finida la
Cort, posen en execució la idea o planta, acerca
la nova concòrdia fahedora ab dits acrehedors.
Com de ditas lletras és de vèurer, que són assí
cusidas y signadas de números CCXXIXd y
CCXXX.e
Dijous, a IIII de mars MDCCVI. En aquest dia me
han ordenat sas senyorias il·lustres mi, secretari
y scrivà major // 294v // del General, cusís y incertàs en lo present dietari unas lletras emanadas de la Cort General, que de present celebra, de data de III del corrent mes de mars. Ab
las quals ordenan, a sas senyorias, al passen en
compte a Francisco de Marí y Gironès, donsell,
regent los comptes del General y present casa,
a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1959.
b. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1960.
c. dimars a l’original.
d. a continuació lletra transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1960.
e. a continuació lletra transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1961.

tot lo que per ocasió de ditas Corts en servey de
tots tres estaments, aurà impedit y passat, y assenyaladament per la flocadura que féu fer per
adorno dels tapetes de dits brassos. Aplican-se
dita flocadura, en benefici de la Deputació, entenent-se lo gastat, no sols per si, sinó també
per medi de las demés personas que té destinadas per acistir-lo. Com de ditas lletras és de vèurer, que són assí cusidas y signadas de número
CCXXXI.a
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias il·lustríssimas a mi, secretari y scrivà major
del General, incertàs en lo present dietari unas
lletras dels il·lustríssimis tres estaments de la
Cort General, que de present se celebra, ab las
quals confirman la gràcia que en lo any MDCCII
se féu a Francisco de Marí y Ginovés, regent los
comptes del General, per lo que havia faltat
Joan Ribas, ciutadà honrat y notari públic de
Barcelona, per rahó de exercici de dit offici.
Com de ditas lletras és de vèurer, que són assí
cusidas y signadas de número CCXXXII.b
Dimecres, a X de mars MDCCVI. En aquest dia me
han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari
y scrivà major del General, cusis y incertàs en lo
present dietari una representació feta als il·lustríssims tres estaments de la Cort General, que
de present se celebra, a cerca lo estat en què·s troba la Generalitat, tant extenuada per vos havers,
no poden abastar per a sustentar lo regiment si
dits brassos no donan la providència convenient.
Com de dita representació és de vèurer, que és
assí cusida y signada de número CCXXXIII.c
Dilluns, a XV de mars MDCCVI. En aquest dia me
han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en
lo present dietari unas lletras emanadas dels
il·lustres estaments de la Cort General, que de
present se celebra de data // 295v // de XII del
present mes de mars, ab las quals se disposa que
se giren al magnífich Francisco de Marí y Ginovès, regent los comptes del General, aquellas
quantitats que seran a menester per los sous y
socorros dels officials y soldats, y demés cosas,
per lo regiment de la present casa, encara que
no done comptes durant la Cort. Com de ditas
lletras és més llargament de vèurer, que són assí
cusidas y signadas de número CCXXXIIII.d

senyorias il·lustres Joan Pau Sentís, jove brodador, anomenat per sas senyorias il·lustres per lo
effecte baix escrit. Ha fet relació, mitjensant jurament, com havent vist y regonegut, las gorras
de granaders fetas per Ramon Puig, sastre, per
los granaders del regiment // 296r // de la present casa, hi trobat aquelles ésser bonas y rebadoras conforme la mostra.
Divendres, a XXVI de mars MDCCVI. En aquest
dia, me han ordenat sas senyorias il·lustres a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari, una representació
feta als il·lustríssims tres estaments de la Cort
General, que de present se celebra, acerca la notícia que han tingut sas senyorias il·lustres, que
se auria format algun capítol del redrés en què se
exonera, als fraudants los dres del General, de la
pena pecuniària imposada per capítols de cort.
Com és de vèurer, de dita representació que és
assí cusida y signada de número CCXXXV.a
Disapte, a XXVII de mars MDCCVI. En aquest dia
en la Iglésia parroquial de Santa Maria // 296v //
del Mar de present ciutat, la magestat del rey
nostre senyor, que Déu le guarde, ha fet çelebrar una funerària per la ànima de la il·lustríssima senyora dona Catharina, viuda de Carlos
Tercer rey de Inglaterra y germanab del rey de
Portugal, que ha mort poch temps ha en Lisboa. Als hauria un túmol molt magestuós y fúnebre, ab lo drap de Poblet, ab llumenària y
pomposa música que hera molt de admirar. Digué de pontifical lo il·lustríssims senyor e bisbe
Solsona, y predicà lo pare presentat Sagarra, del
convent de la Santíssima Trinitat Calsada de la
present ciutat, çelebrant dit senyor bisbe ab lo
pontifical de funerària real de dit monestir de
Poblet en que si compren la cadira, crosa, candaleros, creu y demés de évano.

Disapte, a XX de mars MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas

Diumenge, a XXVIII de mars MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas senyorias il·lustres a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari, una representació
per sas senyorias il·lustres feta als il·lustríssims
brassos de la Cort General, lo dia present, acerca de unas poch fundadas veus, que se espargiren en un dels brassos de dita Cort, de què sa
senyorias il·lustres havian format o ideat algun
paper en lo assumpte del donatiu que seria causa que la Cort se dilatàs. Com de dita repesentació és de vèurer, que·s assí cusida y signada de
número CCXXXVI.c

a. a continuació lletra transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1961.
b. a continuació lletra transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1962.
c. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1963.
d. a continuació lletra transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1965.

a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1966.
b. a continuació de Carlos Tercer ratllat.
c. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1967.
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Dilluns, a XXIX de mars MDCCVI. En aquest dia
sas senyorias il·lustres han rebut una carta dels
molts alts los Estats Generals de las Províncias
Unidas del País Baix, de data de XXI de dezembre MDCCV. En resposta de lo que // 297r // sas
senyorias il·lustres los escrigueren als XXIIII de
octobre del mateix any, ab la qual donan la enorabona a sas senyorias il·lustres de trobar-se baix
lo domini del rey nostre don Carlos Tercer, que
Déu guarde; y prometent continuar las acistèncias fins a tenir a sa magestat en lo trono de tota
la monarquia. Com de dita carta y de la còpia
traduhida en nostra llengua vulgar és de vèurer,
que una y altra són assí cusidas y signadas de números CCXXXVII y CCXXXVIII.a
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà del General
cusís y incertàs en lo present dietari, una representació feta als il·lustríssims brassos de la Cort
General, acerca los mestres sastres que exercexen lo offici de paller ab llicència del consistori,
y un paper en què se expressan los inconvenients grans que de ditas llicències resultan per
los drets de la Generalitat. Com de dita representació y paper de vèurer, que són assí cusits y
signats de números CCXXXVIIII y CCXXXX.b
Dimecres, a XXXI de mars MDCCVI. En aquest
dia, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor oÿdor militar acompanyat dels officials acostumats, ha
baxat a la casa del General a effecte de pèndrer
inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de mars, y se ha trobat solament una
aprehenció, feta als 18 del corrent, en casa de
Francesch Anglès, mestre sastre, de una caputxa
d’escot negra.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda tocadas, lo rey nostre senyor, Déu lo guarde,
és vingut a la present casa de la Deputació, a fi
de conclòurer las Corts Generals que de present
està celebrant en // 297v // dita casa, y ha assistit
en lo sólio, que·s troba disposat en la sala o capella gran de Sant Jordi de la present casa. Estant dita sala gran il·luminada ab vuyt o deu atxas de sera blanca, ço és, quatra en lo tablado
gran del sólio, y las altras quatra o sis en las dos
naus dels costats de dita sala gran. Estava lo sólido ab una cadira real de una estufa molt rica,
una almoada als peus, del mateix corte baix de
docer molt rich, y al col·lectar al de dit docer
unas colgaduras molt ricas, tot lo qual deuria
ser propri de sa magestat com se estilava. Emperò, havent demanat a la Deputació, se li
a. a continuació cartas transcrites a l’Apéndix 2, pàgs. 19671968.
b. a continuació representació i paper transcrits a l’Apèndix
2, pàg. 1968.
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deixàs en consideració de haver vingut a la ligera y sens prevenció alguna, ha condecendit la
Deputació en dexar-o ab expresa declaració que
no·s puga ésser tret en exemplar, antes de arribar sa magestat quiscun dels tres estamens, ço
és: ecclesiàstich, militar y real per son orde.
Aportant un verguer ab massa alta vestit de tafetà morat, se han acentat en sos banchs, ço és:
lo eclesiàstich en los banchs que de llarch a
llarch estavan posats a la part dreta del tablado
gran del sólio, en lo pla de dita capella gran; lo
militar, en los banchs que estaven posats de
llarch a llarch en la part esquerra de aquella; y lo
real, en los banchs que estavan posats de través
mirant lo dit sólio de cara a cara. Y en lo puesto
a hont scrivian los banchs dels brassos eclesiàstichs y militar, y serca y casi arrimats a la part del
estament eclesiàstich, estant acentats en lo primer banch lo il·lustríssim senyor conceller segon, president de dit bras real, sens donar la mà
dreta a ningun, advertint-se que dits banchs heran sensa respaldar y ab la sola fusta; y que lo dit
senyor conceller segon en esta funció, y en totas, aportava també duas massas de la ciutat, ab
dos verguers de aquella anant al mig la del bras
real fonch rebut sa magestat, i segon se assever
dels tres presidents, // 298r // de dits brassos, ab
massas altas, o bé del senyor conseller segon sól
ab las suas, de qui resta acompanyat fins a las
gradas del sólio y arribat dalt en lo sólio, se
acentà en dita cadira, havent tret antes de dit estado per un de la família real lo cubertat de tafetà carmesí, guarnit de or, que cubria lo estrado en peus. A la part dreta de sa magestat,
estava en lo pla de dit sólio, y a la gotera de dit
docer, lo excel·lentíssim senyor príncep Antonio Ayo, y primer ministre de sa magestat, tenint lo estoch real alt, desnú, y punta per
amunt. En lo pla del tablado gran, sobre del
qual estava dit sólio, estava don Ramon Vilana
Perlas, secretari de sa magestat, a la part dreta
los dos massers que oportavan las massas reals,
ço és: un a una part y lo altre a la altra, y axí mateix, en lo pla de dit tablado gran estavan alguns
grandes y alguns de la família real. En las gradas
de dit tablado gran estavan los molt reals cancellers y los doctors de la Real Audiència, dividits
en dos parts, ço és, a la part dreta y squerra per
un de dits dos massers en continent de estar sa
magestat acentat, fou cridat que lo arcabisbe de
Tarragona, don Pedro Torrellas y Semmanat y
conseller segon de Barcelona, muntasen dalt en
los sólio com en effecte ayhan muntat, y després
de haver fet tres reverèncias a sa magestat, han
posat en sas reals mans, per medi de dit arcabisbe de Tarragona, las Constitucions, capítols de
cort, capítols del nou redrés de la casa de la Deputació, y la offerta del donatiu de dos milions
pagadors dins deu anys. Suplicant a sa magestat
fos servit jurar-las, y després dits arcabisbe Tor-

rellas y conseller segon, havent fetas las tres degudas reverèncias, al tornassen s’n són annats a
sos puestos sens girar-se de espalles, y immediadament lo rey nostres senyor ha jurat ditas constitucions, // 298v // posant sa real mà sobre la
vera-creu, la qual estava posada sobre una taula
ab sa almoada y tapete, y cuberta amb sa cubertor, lo qual és estat tret per esta funció, y posada
la taula al replà de dit sólio per los dos sagristans
de la Seu, y després per lo dit secretari és estat
llevat acte de dit jurament y clohenda de Corts.
Y poch après, per u de dits dos massers de sa
magestat, és estat cridat ab altaveu de què los
dels brassos se acercasen, cubrissen,a se alsasen
y atenguessen, com en effecte estant en peus,
han ohit una oració molt linda que ha feta sa
magestat. Y après, ha cridat dit masser que los
brassos muntassen a besar la mà a sa magestat,
com en effecte ha comensat lo bras eclesiàstich,
després lo militar, y últimament lo real, ço és,
tots los indivíduos de dits tres brassos, fent
quiscun tres reverèncias al anar, y tornar-se’n al
rey nostre senyor, besant sa real mà tenint una
rodilla en terra, a la ocasió que la y bessavan; y
finit dit besamà, se’n és anant sa magestat de dit
sólio, ab aquell acompanyament que al entrar
acceptat que des de la porta de dita sala gran,
fins allà a hont sa magestat ha muntat a cavall, és
estat acompanyat per los il·lsutríssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, aportant las bandas coloradas, y devant los tres verguers ab las massas
altas, lo concurs de las dames, com y també del
poble, és estat grandíssim lo que ha acudit en
esta funció.

Abril
Dijous, a I de abril MDCCVI. En aquest dia me
han ordenat sas senyorias il·lustres a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en
lo present dietari unas lletres emanadas dels
il·lustríssims tres estaments de la Cort General,
pròximament çelebrada, de data del dia de ahir,
ab las quals //299r // los tres estaments que continuent de conclosa dita Cort se pague, ab tot
effecte, als tres porters de dits estaments en ditas lletras anomenats la quantitat, que a cadahú
d’ells, serà tatxada per lo salari de son offici.
Com de ditas lletras a par que són assí cusidas y
signadas de número CCXXXXI.b
En aquest mateix dia, per ocasió de trobar-se la
armada enemiga devant la present ciutat, lo
exèrsit enemich que entrà en est Principat per
Torres de Segra, trobar-se ja en Martorell y venir també los enemichs que·s trobavan a la part
a. cubrissen, se alsasen interlineat al marge esquerre.
b. a continuació lletras transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1969.
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del Empurdà, ab gran pressa de forma que·s
troba ya en la Roca. Los excel·lentíssims senyors
consellers han embiat una embaxada a sas senyorias il·lustres, per medi de don Anton de
València y Ramon Sabater, ciutadà honrat de
Barcelona, demanant a sas senyorias il·lustres
que acompanyasen las cartas, que dits senyorias
consellers escriuran al excel·lentíssim senyor milord compte de Preterbrouu y al excel·lentíssim
príncep Damestat. Suplicant-los vinguesen ab
sas tropas ab la mayor celeritat posible a le socorro de la present ciutat. Entregant a sas senyorias il·lustres còpia de la deliberació presa per
dits senyors concellers, y de las cartas que per lo
dit effecte escriuhen a dits senyorias, milord y
príncep Darmestad. Com de ditas deliberació y
còpias de cartas és de vèurer, que són assí cusidas y signadas de números CCXXXXII,
CCXXXXIII y CCXXXXIIII.a Y resolent també, ab dita deliberació lo estar units; y conferirse los comunts per medi de personas elegidoras
per lo que se offeresca en lo real servey, benefici
y defensa del present Principat .
En aquest mateix dia me han ordenat a mi, secretari y scrivà major, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors, cusís y continuàs en lo present dietari un billet de don
Ramon de Vilana //299v // Perlas, secretari de sa
magestat, que Déu guarde, ab lo que·ls participa, a dits senyors deputats y oÿdors, la mercè
que sa magestat és estat servit fer-los de la grandeza, al igual de la que posseheix la excel·lentíssima ciutat de Barcelona. Com de dit billet és
de vèurer, que·s assí cusit y signat de número
CCXXXXV,b y del tenhor següent:
«Excelentísimo señor, como las ocurrencias de la
presente conjuntura no dieren lugar a publicar
ayer, en la conclusión de la Corte, las mercedes
que el rey nuestro señor, Dios le guarde, se dignó
conceder. Passo agora, con especial gozo, a participar a vuestra excelencia la que merecieran de
la grandeza e igual de la que possehe la ciudad de
Barcelona, los presidentes de los tres estamentos en
las Cortes, y después de ellos vuestra excelencia; y
siendo esta honra un seguro manifiesto del mérito
que ha conseguido la fidelidad de vuestra excelencia, copiosas enorabuenas por esta merced y a su
servicio mi segura obediencia. Desseando que
nuestro señor guarde a vuestra excelencia los muchos y felices años que puede. Palacio, y abril 1 de
1706. Excelentísimo señor, besa las manos de
vuestra excelencia su mayor servidor. Don Ramón de Vilana Perlas. Excelentísimos señores dea. a continuació deliberacions i copies de cartes transcrites a
l’Apèndix 2, pàgs. 1970-1971.
b. l’original d’aquest billet es troba intercalat entre els folis
299v i 300r del trienni 1704-1707.
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putados y oydores de quentas de la Generalidad
de Cataluña.»
En aquest mateix dia de orde del rey nostre senyor, que Déu guarde, a las nou horas de la nit,
lo excel·lentíssim y fidelíssim señor deputat militar se ha conferit en sa real presència, a hont
han assistit també, a un mateix temps, los senyors concellers en cap y protector del bras militar. Als quals, entre altres cosas, després de una
llarga conferència ha referit sa magestat que estava resolt de surtir de la present //300r // ciutat.
Com axí li aconsellaran sos generals, per millor
poder de fora estant, procurar los mayors socorros posibles per la defensa de esta capital, per a
poder millor conseguir, posant-se a la testa de
son exèrcit lo librar a estos, sos fidelíssims vassalls, de la invasió enemiga. Entregant-los sa
magestat una carta a cadahú per sos comuns
respective, notician-los la sua resolució. Com és
de vèurer, més llargament de dita real carta que
és así cusida y signada, de número CCXXXXVI.
Y dits deputats militar, tornat en consistori, ha
fet relació de tot lo sobre dit; y de què sa magestat li hauria manat cubrir-se en la real presencia,
com y també als referits senyors conceller en
cap, y protector; y ha entregat al excel·lentíssim
y fidelíssim consistori dita real carta, que és del
tenor següent :
«Ela Rey.

bien. Espero de la constancia, que siempre ha
manifestado vuestro acreditado valor, del que se
logre en esta defensa el día más glorioso, en crédito de mis armas y perpetua conservación de vuestra libertad. Y más, conde de Ufeld, que de su conocido valor y acreditadas experiencias podéis
confiar, atenderá con la mayor actividad a la
defensa y consuelo de sus naturales, como lo espero
de vuestro zelo, que daréis las más seguras providencias en que se afinase, la verdadera unión y
buena conformidad entre militares y naturales,
de que depende la mayor prosperidad en los sucesos, asegurándoos que el solo motivo de salir desta
plassa, es para acalorar los socorros. Contribuhir
a esta inportancia poniéndome a la frente del
exército, y sacrificar el todo por vuestra defensa, y
manutención de la dulce libertad que gosáis.
Dada en Barcelona, a 1 de abril de 1706 años.
Yo el Rey. Por mandado del rey nuestro señor,
Enrique de Gunter.»
En aquest mateix dia per ser finidas las Corts,
han ordenat sas excel·lències al síndich del
General que quiscun dia se conferesca en lo
real palàcio, per saber de la salut de sa magestat, y axí no se’n farà altra nota fins hi altra novedat.
Divendres, a II de abril MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lències a mi, secretari
y // 301r // scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta
del rey nostre senyor, Déu lo guarde, de data
del dia present, ab la qual participa a sa
excel·lència que no obstant las repetidas
instàncias que tenia de tots los generals y cabos, per a ausentar-se de la present ciutat, resguardant sa real persona dels rigors del siti que
se aguarda. Ab tot, haurian superat estos reparos lo paternal amor que·ns tenia, resolent
quedar-se dintra de esta capital. Com de dita
real carta és més llargament de vèurer, que és
assí cusida y signada de número CCXXXXVII,
y del tenor següent:

Ilustres, nobles, amados y fidelísimos deputados y
oydores de quentas del General de mi principado
de Cathaluña. Hallándose amenasada esta capital del sitio, que por mar y tierra, dispone el enemigo, aunque con el poco fundamento que me
promete la justicia, de la causa y la fidelidad cathalana, he procurado aplicar mi cuydado en
atender lo más conveniente para la defensa y resguardo de esta ciudad, de que depende la conservación y libertad de todo el Principado; y echas
las más prudentes reflecciones, sobre assumpto
tan principal, aunque ha impulsos del entrenyable amor que me deve vuestra innata fidelidad,
havia resuelto exponer mi real persona a los riesgos mas evidentes que puedan resultar deste sitio.
No obstante, las repetidas y continuas instancias
de mis generales y ministros, ha superado en mi
la obligación de padre amante de tan fieles vassallos, que me constituye en la de procurar los
más puntuales socorros y acistencias, // 300v //
que con dificultad se lograrían a no poder despatxar, los continuos y repetidos, ordenar assí per
la parte de mar como por el reyno de Valencia y
descante del Principado; y siendo tan justificado
el motivo que únicamente mira a vuestro mayor

Ilustrísimos, amados y fieles nuestros los deputados y oydors de quentas de la Generalidad de mi
fidelísimo Principado de Cathaluña. Haunque
por las repetidas instancias que he tenido de todos los generales y cabos, para que en conjuntura
tan arriesgada como la presente, me ausentase
de la capital resguardando mi real persona de
los rigores del sitio que en ella se aguarda. Resolví executarlo como os participé el día de ayer, no
solo por el fin expresado de no exponer a un ex-

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 299v i 300r del trienni 1704-1707.

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalat entre els
folis 300v i 301r del trienni 1704-1707.
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«Ela Rey.

tremo tan lastimoso y real autoridad, pero también con el desseo de hallarme al frente de las
tropas que he mandado se junten en las cercanías de Barcelona, luego que los enemigos estén a
su vista, para que mi real presencia sirviese de
mayor aliento a las operaciones que se emprendiesen contra sus designios. Y en favor de lo mucho que se ha sabido merecer el zelo de una nación, de cuya conservación devo afiensarme el
logro de los progressos de mis reales armas, y que
sea el terror de los que tan tiránicamente solicitan usurpar el derecho de mi real // 301v // corona. Llegué a hazer una profunda y madura reflexión sobre materia de tanta gravedad, y
contrapesando esta deliberación con el paterno
amor que me deven mis fieles y amados vassallos,
ha podido éste superar y vender todos los riesgos,
que gustosamente estoi resuelto a exponerme quedándome dentro de esta capital, de cuya demostración es muy condigno el senyalado y exemplar
mérito de su fineza; y que prometo de su antiguo
valor y constante fidelidad se aplicarán todos al
resguardo y defensa de este Principado, no dudando que la divina providencia concederá a mi
justa causa los gloriosos sucessos que asseguren el
perpetuo gose de la libertad, y demás consuelos
que afiansa mi real gratitud y benevolencia.
Dada en Barcelona, a 2 de abril de 1706 años.
Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro señor.
Enrrique de Gunter.»
En aquest mateix dia, don Ramon de Codina y
Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà
honrat de Barcelona, ha reportat, de part del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats, una embaxada en escrits als excel·lentíssims senyors concellers. Resposta de la
que reberen lo dia de ahir, participant-los entre
altras cosas, la resolució de admètrer la conferència dels tres comuns, per medi de personas elegides per ocasió del siti que se amenasa.
Com és del vèurer, dita embaxada que és assí
cusida y signada de número CCXXXXVIII.a
De la deliberació del savi Consell de Cent del
dia present, que també és assí cusida y signada
de número CCXXXXVIIII.b Y axí mateix, han
participat de paraula a dits senyors consellers la
resolució presa per dits senyors deputats de no
disgregar-se, ans bé, estar junts de dias y de
nits, entregant-los còpia de dita deliberació; y
axí mateix, los // 302r // han participat la gràcia
que sa magestat és estat servit fer a dits senyors
deputats y oÿdors de la grandesa, al igual de la
que goza la present ciutat. Entregant-los còpia
del billet del secretari de sa magestat, de què
a. a continuació ambaixada transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1971.
b. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1972.
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los senyors concellers han fet particular estimació.
En aquest mateix dia, los senyors don Joseph
Ferrer y Marquet y don Joseph Emanuel de Terre y Paguera han reportat una embaxada, de
part del excel·lentíssim bras militar, participant
als senyors deputats y oÿdors que lo bras havia
deliberat estar junt de nits y de dias, com y també, tenir conferèncias ab los comuns de la ciutat
y Diputació per lo frangent del siti. Partipant
també a dits senyors deputats la gràcia ab què sa
magestat, Déu lo guarde, se ha dignat affavorir
al president de dit bras de la grandesa, igual a la
que goza la present ciutat, y ab la autoritat de
usar en las funcions públicas de un masser. Entregant dits senyors embaxadors a sa excel·lència còpias de dita deliberació del bras, y del billet del secretari de sa magestat, en què notícia
al dit bras la dita gràcia. Com de ditas còpias és
de vèurer, que són assí cusidas y signadas de número CCLa y CCLI.b
En aquest mateix dia los excel·lentíssims senyors deputats militar y oÿdors de comptes,
obtinguda a primer hora per medi del síndich
del General, són anats a palàcio a las quatra
horas de la tarda, a peu, ab los verguers devant
ab sas massas altas, aportant las bandas ab sos
escuts de or, y acompanyats dels officials del
General. Y arribats a palàcio los verguers vehent a sa magestat, han abaxat las massas; y
dits senyors deputats y oÿdors, assessors, advocat fiscal y demés officials militars, // 302v //
saçerdots, y gaudints han entrat en lo aposento, ahont era sa magestat sota lo docer ab sa almoada y tarima; y luego dits senyors deputats y
oÿdors, junts, han anat a besar la mà a sa magestat, després de haver precehit las tres acostumadas cortesias, y després de haver-los ohit,
sa magestat los ha manat que·s cubrisen; y luego lo senyor deputat militar, en veu dels demés, ha donat las gràcias a sa magestat, de la
mercè y honor, que lo consistori hauria rebut
de la real manificència y benignitat de sa magestat, afavorint-los ab la grandesa, al igual de
la que gosa la present ciutat; y axí mateix, ha
donat las gràcias a sa magestat de la demostració de amor y cariño ab què horren a esta ciutat, ab la resolució de quedar-se en ella y exposar-se als perills y rigors de un siti, per mayor
assegurar nostra defensa. Offerint a sa magestat, que quant lo consistori contribuhiria en lo
dit assumpto, quan càpia en la posibiltat fins a
pèrdrer las vidas per lo resguart de sa magestat
y nostra defensa, per mantenir-nos baix son
a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1972.
b. a continuació billet transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1972.
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suau y amabilíssim domini; e sa magestat ha
respost ab paraulas de molt affecte y paternal
cariño; y luego dits senyors deputats y oÿdors
han tornat a besar la mà a sa magestat, y fent
las degudas tres cortesias, se són retirats a un
costat donant lloch a què los dits acessors, advocat fiscal y officials anasen, com han anat, a
besar la mà a sa magestat y fet dit besamà, en
continent, se han despedit de sa magestat ab
moltas cortesias.
En aquest mateix dia dits Codina y Monfor, a
las vuyt horas de la nit, han aportat de part del
consistori una embaxada a dit bras militar, donant-li la norabona // 303r // de la real gràcia de
la grandesa y massa [...] la gràcia de la grandesa
que sa magestat ha affavorit a consistori, y las
resolucions presas sobre las embaxadas de la
ciutat de air y avuy.
Disapte, a III de abril MDCCVI. En aquest dia lo
síndich del excel·lentíssimo bras militar, ha participat als senyors deputats y oÿdors que dit
bras, per las conferèncias que se han acordat tenir los tres comuns, hauria anomenat don Joseph Terre y Marquet, don Feliciano de Cerdellas, don Joan Bonaventura de Gualbes y Joan
Llinàs.
En aquest mateix dia per medi del síndich del
General, ha noticiat de sa excelentíssims senyors
concellers y excel·lentíssim bras militar, la nominació de las personas que per sa part han de
intervenir en la conferència, que són los senyors: fra don Francisco de Cordellas, abat de
Gerri; don Domingo Foqueras, canonge de
Barcelona; don Joseph Galceran de Cartella y
Sabastida, y doctor micer Joseph Costa, ciutadà. En aquest mateix dia los excel·lentíssims senyors concellers, per medi de son síndich han
participat als senyors deputats y oÿdors, la nominació de las personas que per sa part hauria
de intervenir en las conferèncias, qui són: don
Pau Dalmases y Aos, don Joseph Tarre y Paguera, doctor Salvador Massanes de Ribera, y Ramon Sabater, ciutadans.
En aquest mateix dia a la tarda, se han ajuntat
en la present casa de la Deputació los senyors de
la conferència dels tres comuns, y se ha recordat
que per los mestres de casas y // 303v // fusters
de la ciutat y Diputació, se visuraran los tres
puestos, ço és: la sacristia de Sant Sever, lo campanar del Pi y Sant Pere de las Puellas, ahont estava don Francisco de Velasco, y mirasen y regoneguesen si dits puestos són resguardats de
las bombas, y axí mateix, si hidean altras parts
més fortas y seguras; y que de tot en fassan relació en escrits.
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En aquest mateix dia han arribat los enemichs a
la vista de la present ciutat, és a saber, lo exèrsit
de rey christianíssim per la part de Sant Andreu
y Moncada, y lo exèrsit del duc de Anjou per la
part d’els Hospitalet; y a las deu horas del matí,
se han ajuntat los dos exèrsits en lo terme de
Sans, y sens detenir-se, han donat avans a Monjuïch per dos parts, ço és: per Santa Madrona y
per lo camí fondo. Als quals se ha fet una vigorosa resistència, y ha durat la pelea des de las
deu del matí fins al envesprar. Havem nat en est
dia tres avansos forts, ab molta cavalleria que
anava cubrint la infantaria, y sempre foren rechasats; y cap al tart se retiraren, quedant emperò part de ells en Santa Madrona y en la casa
dita de na Maria pastisera. En esta funció han
tingut gran lauro los naturals de esta ciutat,
puix encara que dins Monjuich hi hauria algunas companyas de las cofrarias, y algunas de anglesos, ab tot la guarnició no tingué lloch de pelear sino ab la artilleria, per què de esta ciutat
puja la gent a la montanya ab tant gran valor
que basta a rechasar los enemichs sens dexar-los
acostar a la fortalesa; y las donas de Barcelona se
han portat també molt bisarrament, aportant a
la montanya gran còpia de draps y vinagre per la
artilleria, aygua, vi y altres provisions de boca
// 304r // de las quals cosas se necessitava molt, y
donaven gran ànimo als homens; y lo rey nostre
senyor, Déu lo guarde, puja a la fortalesa de
Monjuich y se mira la plassa.
Diumenge, a IIII de abril MDCCVI. En aquest dia
al matí, se han ajuntat los senyors de la conferència dels tres comuns en la casa de la ciutat,
en la qual junta se han acordat tres punts, és a
saber:
Primero, que lo senyor conceller en cap, coronel, prenga ordes del il·lustre general Osfeld y
que determinadas personas donen los ordes als
officials, a qui sols se done crèdit.
Secundo, que la excel·lentíssima ciutat dispose
personas, que a las parts de llevant y ponent, fasen prevencions de farinas y llenys de forns.
Tèrcio, que se aconselle als comuns se fassa embaxada a sa magestat, Déu lo guarde, suplicantli no·s pose en perill ningú per ser lo més important.
En aquest mateix dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors han entregat
al magnfícih Francisco de Marí y Ginovès, donsell, regent los comptes del General y present
casa, y en dit nom pagador del regiment de la
present casa, vestits de munició, y demés munició de vestir, y las armas, que tenian compradas
per los soldats de dit regiment, és a saber:

4v

Casarinas, vint-i-nou
Casacas de granaders, catorssa
Casaquetas, tres
Camisas, vint-i-dos
Calsas, coranta-i-vuyt

29
14
3
22
48

Corbatas, tres
Sabatas, vuyt parells
Mitjas, vint-i-tres parells
Gorras de granades, vint-i-set
Sombreros, set
Espadins, quatra
Mutxillas, dinou
Bossas de granades, vint-i-set
Pasarinas, trenta-vuyt
Bridecurs, dinou
Curretjas de fusells, cent y set
Bayonetas, vuytanta-sis
Fusills, cent trenta-sinch

3
8
23
27
7
4
19
27
38
19
107
86
135

De totas las quals cosas se ha encarregat dit de
Marí, en dit nom de pagador del dit regiment,
éssent presents per testimonis: Joseph Llobet,
notari real y Christòfol Monet, manyà.

En aquest mateix dia inseguint lo parrer de la
conferència, don Pau Dalmases y Ros de orde y
commisió del tres excel·lentíssims comuns de la
Deputació, ciutat y bras militar ha entregat a sa
magestat, que Déu guarde, còpia del paper que
és assí cusit y signat de número CCLIII, que
conté la relació dels mestres de casas y fusters,
vertida en castellà, acerca los puestos que regonexen en Barcelona ser resguardats de las bombas.
En aquest mateix dia don Ramon de Codina y
Ferreras y Francisco Monfar y Sorts, ciutedà
honrat de Barcelona, són anats de part del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, al molt
il·lustre capítol de la Seu de la present ciutat y al
excel·lentíssim senyor embaxador de Portugal,
fent-los a saber la real gràcia de la grandesa ab
que sa magestat ha condecorat al consistori.
305v

En aquell mateix dia a la tarda, se han ajuntat las
personas que componien la conferència en lo
aposento, dit de contrafaccions per lo bras militar, en la qual junta se ha acordat que·s comunique a sa magestat, que Déu guarde, lo paper fet
per Jaume Aranau Dies y Bonet Juli, mestre de
casas y Joseph Gras, fuster, acerca los puestos de
la present ciutat que regonexen ser resguardats
de las bombas. Lo qual paper, firmat per los sobre dits, me han ordenat sas excel·lències a mi,
secretari y scrivà major del General, lo cusís y
continuàs en lo present dietari que és assí cusit y
signat de número CCLII.a
En aquest mateix dia en la montanya de Monjuïch, hi ha agut moltas escopetadas entre los
paysans y los enenmichs, de forma que los nostres han desallotjat al enemich de la torra
// 305r // dita de na Maria pastisera.
Dilluns, a V de abril MDCCVI. En aquest dia, los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, obtinguda primer hora per medi del
síndich del General, són anats a las deu horas
del matí, a besar la mà a sa magestat sens insígnias ni massas, a effecte de suplicar, com han suplicat a sa magestat de part del consistori, que
no·s posàs en perill algun per ser lo més important; y sa magestat ha respost, que estimava la finesa y zel del consistori ab paraulas de molt
agrahiment.

a. a continuació paper firmat transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
1973.
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Dimarts, a VI de abril MDCCVI. En aquest dia los
reals senyors don Joseph de Amigant y doctor
Joan Bach, canonges de la catedral de la present
ciutat, són vinguts de part del molt il·lustre capítol de dita catedral, a donar la enorabona al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori de la
mercè, de la grandesa ab què sa magestat és estat servit condecorar-lo.
Dimecres, a VII de abril MDCCVI. En aquest dia
lo enemich, des del camp de demunt lo ort de
Santa Madrona, ha comensat a fer cordó en vers
la fortalesa de Monjuïch, y a la tarda, alguns micalets paysans han inquietat lo enemich, de forma que han arribat fins al dit cordó.
Dijous, a VIII de abril MDCCVI. En aquest dia los
senyors que componen la conferència dels tres
comuns, a las sinch horas de la tarda, se han
ajuntat en la present casa de la Deputació.
En aquest mateix dia a las tres horas de la tarda,
se ha fet surtida de algunas tropas y micalets; y
alguns, poca, de cavalleria des del fort de Monjuïch, a effecte de inquietar al enemich en lo
cordó. Y ha durat la pelea serca de dos horas, y
la nostra gent se ha ficat dins lo cordó ab gran
matansa dels enemichs, y per haver acudit a estos després molta gent de socorro // 306r // és
estat forsos lo retirar.
Divendres, a VIIII de abril MDCCVI. En aquest
dia los senyors de la conferència dels tres comuns, se han juntat en casa de la present ciutat a
las sinch horas de la tarda.
Disapte, a X de abril MDCCVI. En aquest dia y los
dos antecedents, los enemichs, de dias y de nits,
des del cordó que·s de sobre la casa de na Maria
pastisera han tirat gran còpia de bombas, ab tres

[ 1706 ]
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morters a la fortalesa de Monjuïch de hon los
han també respost, no sols ab la artilleria sino
també tirant pedras ab los morters.

En aquest mateix dia se han ajuntat las personas
de la conferència en lo bras militar y per ell, en
lo aposento de contrafaccions.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lències, cusís y continuàs en lo present
dietari unas lletras de la Cort General, pròximament celebrada, que contenent en la tatxa dels
salaris dels officials de la dita Cort. Com de ditas
lletras és de vèurer, que són assí cusidas y signadas de número CCLIIII.a

Dilluns, a XII de abril MDCCVI. En aquest dia los
enemichs han comensat a bàtrer // 307r // ab
sinch canons la fortalesa de Monjuïch, continuant també las bombas ab jues morters.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lències, cusís y continuàs en lo present
dietari una representació per sas excel·lències
feta al rey nostre senyor, Déu lo guarde, participant-hi la nominació de las personas, que per sa
part entrevenen en la conferència dels tres comuns. Com de dita representació és de vèurer,
que·s assí cusida y signada de número CCLVb.
Diumenge, a XI de abril MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lències a mi, secretari
// 306v // y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de data
de ahir, en resposta de la representació que dit
dia feren sas excel·lències a sa magestat. Com de
dita real carta és de vèurer, que·s assí cusida y
signada de número CCLVI, y del thenor següent:
«Elc Rey.
Ilustres, venerables y amados los fidelissimos diputados y oydores de quentas de la Generalitad de
Cathaluña. Haviendo por vuestra representación, en entendido la elección que havéis echo de
sujetos para conferencias on los comunes de la ciudad y braço militar sobre dependencias de mi servicio, queda mi real gratitud muy propensa a tan
honrados pensamientos. Assí, por la acertada deliberación de los tratados, como por el fin que ha
tenido vuestro zelo acreditado en tan repetidos
actos, de mi obsequio y del bien común a que se encamina principalmente en esta conjuntura mi
desvelo y aplicación, con la justa confiansa, de
que end vuestro cuydado no se omitirá diligencia
propria de vuestras obligaciones, y que por este
medio quedará más empenyado mi amor a solicitar vuestro consuelo. Dada en Barcelona, a diez
de abril de mil setecientos y seis años. Yo el Rey.
Por mandado del Rey nuestro senyor, don Ramón
de Vilana Perlas.»

a. a continuació lletra transcrita en l’Apèndix 2, pàg. 1974.
b. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1977.
c. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre els
folis 308v i 309r del trienni 1704-1707.
d. en interlineat.
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En aquest mateix dia a las tres horas de la tarda,
se han juntat las personas de la conferència dels
tres comuns en la present casa de la Deputació.
Dimars, a XIII de abril MDCCVI. En aquest dia se
han ajuntat las personas de la conferència en
casa de la present ciutat, a las sinch horas de la
tarda.
Dimecres, a XIIII de abril MDCCVI. En aquest dia
se han ajuntat las personas de la conferència en
lo bras militar y per ell, en lo aposento de contrafaccions.
En aquest mateix dia y lo de air, ha continuat lo
enemich des de son cordó bàtrer la fortalesa de
Monjuïch, havent fet altre bataria de quatra canons.
Dijous, a XV de abril MDCCVI. En aquest dia, los
enemichs han format altra bataria en la creu devant lo convent de Santa Madrona, des de la
qual tiran a esta ciutat, y entre vuyt y nou horas
de la nit, han donat avansada a Monjuïch, repetida per tres vegadas, y sempre foren retxasats, si
bé, han quedat en un paratge dit llengua de
serp. La qual novedat y lo haver arribat dos balandras esta tarda, que se han incorporat ab la
armada enemiga, // 307v // ha motivat al
excel·lentíssim consistori a fer embaxada, en
continent, a sa magestat, que Déu guarde, per
medi de dos consistorials, és a saber, los senyors
oÿdors militar y real a fi de offerir-se a sa magestat en lo fran gent corrent per a tot quant fos de
son mayor real servey, y conduhís per la defensa
de esta capital. Suplican també a sa magestat,
fos servit reguardar y no posar en perill sa real
persona. A la qual embaxada sa magestat ha fet
demostracions de particular agrahiment.
Divendres, a XVI de abril MDCCVI. En aquest dia
a las nou horas del matí, se han ajuntat las personhas de la conferència en la present casa de la
Deputació.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias, cusis y incertàs en lo present dietari una carta que han rebut del excel·lentíssim senyor príncep Enrich Darmestat, lansgrave de
Àustria. Dada en Valls, a 10 del corrent. Ab la
qual offereix contribuhir ab totas sas forsas, en

la defensa d’esta capital. Com de dita carta és de
vèurer, assí cusida y signada de número CCLVIIa.
Dissapte, de XVII de abril MDCCVI. En aquest dia
a la matinada, la nostra gent de Montjuïch han
desallotjat als enemichs de la llengua de serp, a
hont haurian avansat lo dia XV del corrent a la
nit, y se fortifican los nostres altra vegada en dit
puesto.
En aquest mateix dia a la tarda, havent-se posat
dos // 308r // balandras encameradas ab tres vaxell, a la part del moll vell, ab posturas de voler
bombardejar. Lo rey nostre senyor, Déu lo
guarde, se és retirat de son palàcio al convent de
Sant Pera de las Puellas, ahont hi ha un fort resguardat de las bombas, lo que ha motivat al excel·lentíssim consistori a fer embaxada a sa magestat per medi de dos consistorials, que heran
los senyors oÿdors militar y real offerint a sa magestat, si gustava, assistir-lo personalment lo
consistori, o bé algun o alguns individuos de
aquell conforme sa magestat ordenaria, del que
ha fet sa magestat particular agrahiment, y ha
respost, que ja avisaria de sa voluntat quant fos
menester.
Diumenge, a XVIII de abril MDCCVI. En aquest
dia havent resolt lo excel·lentíssim consistori,
que un dels consistorials anàs cada dia al convent de Sant Pera, a hont se troba sa magestat,
no sols per saber de sa salut, com també per offerir-se a sa magestat en tot lo que fos de son
real servey. Ha comensat vuy un de sas
excel·léncias a executar-lo; y no se’n farà altra
nota, fins que lo consistori dispose altra cosa, y
cessarà lo síndich del General fer esta diligència,
que tots los dias acostumava de orde del comsistori.
En aquest mateix dia trobant-se sas excelències
affavorits de una real carta del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, de data del dia de ahir, ab la
qual notícia sa magestat a sas excel·lèncias, que
havia resolt annuir a las representacions del
// 308v // consistori, de què procura resguardar
sa real persona, y que perçò hauria mudat sa habitació en lo convent de Sant Pere de las Puellas
de la present ciutat, com més llargament de dita
real carta se conté. Y havent-se perçò juntat las
personas que componen la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns, en la iglésia de Sant
Joan de Jerusalem, de la present ciutat, en la
qual junta haver-se proposat la dita real carta, se
ha acordat que un dels consistorials anàs, de
part del excel·lentíssim consistori, a donar las
a. a continuació embaixada transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1978.
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gràcias a sa magestat de la resolució que és estat
servit pèndrer, y se ha servit participar. Per lo
que en execució del consell donat a sas exel·lèncias per dita conferència lo excel·lentíssim senyor oÿdor militar, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General, entre las set y las
vuyt horas de la nit, és anat a dit convent de
Sant Pere, per lo effecte sobre dit de què se ha
donat sa magestat per molt servit. Y sas exel·lèncias me ha ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General, cusís y continuàs en lo present dietari dita real carta, que signada de número
CCLVIII és assí cusida y continuada, del thenor
següent:
«ElaRey.
Ilustres, venerables, nobles, magníficos y amados
los fidelíssimos deputados y oydores de quentas de
este mi principado de Cathaluña. Teniendo muy
presente en mi real intelligencia, los motivos que
persuadieron a vuestra fidelidad para representarme lo que se interessava vuestro affecto a mi
real persona, en que no quedase expuesta al riesgo
del bombardeo que amenasava el enemigo. No se
ha resistido mi paternal amor, antes bien, ha
querido conferiros este // 309r // consuelo, passando a habitar en este real monasterio de San Pedro
de Puellas, que es el paraje que por más seguro me
propusisteis, de que he querido noticiaros, assegurándoos de nuevo mi continuo desvelo para la
mayor conservación yb defensa de esta capital. Esperando de vuestro zelo a mi real servicio y al lustre de la nación cathalana, no omitiréis quantas
diligencias coadjuvar a este fin. Dada en Barcelona, a XVII de abril de MDCCVI años. Yo el Rey.
Por mandado del Rey nuestro señor, don Ramón
de Vilana Perlas.»
Dilluns, a XIX de abril MDCCVI. En aquest dia
entre las dos y tres horas de la matinada, han
comensat los enemichs a disparar algunas bombas ab dos balandras per la part de mar, y després, a la nit, entre las nou y las deu de la nit, ha
continuat altra vegada a bombardejar per mar
fins a las dos horas de la matinada del dia següent. Y de la bataria de Santa Madrona, han
tirat també ab balas ensesas a la ruïna de la ciutat, y no menos dels cordons moltas bombas a
Monjuïch.
Dimarts, a XX de abril MDCCVI. En aquest dia a
las nou horas de la nit, han continuat los enemichs lo bombardeig per mar y batarias per terra, en la mateixa conformitat que lo dia de ahir.

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalat entre els
folis 308v i 309r del trienni 1704-1707.
b. a continuació desvelo ratllat.
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Dimecres, a XXI de abril MDCCVI. En aquest dia
lo enemich ha continuat lo bombardeig per mar
y batarias per terra, casi a las matexas horas que
los dos dias antecedents, y serca las vuyt horas
de la nit, ha donat avans molt gran a la fortalesa
de Monjuïch; y encara que la resistència y valor
de la guarnició fou gran, ab tot lo enemich
guanya part de la obra nova fins a la farreria. En
lo qual debat han patit molt los inglesos y
(h)olandesos, dels quals se’n han fet de presioners alguns sis-cents, per haver-los cortat lo
enemich, després de haver desbaratat y malparat
lo regiment del rey. Y la nostra guarnició pelea
valerosament de forma que lo senyor milord
Denegal, governador de Monjuïch, ha mort en
esta empresa y molts altres cabos. Del enemich
hi ha agut també molta mortaldat, y alguns cabos, y officials y altres soldats presos.
Dijous, a XXII de abril MDCCVI. En aquest dia en
lo matí y també a la tarda, se ha juntat en la present casa de la Deputació los senyors que componen la conferència dels tres comuns, y en la
junta de la tarda, se resolgué que don Joseph
Emanuel de Terre y Laguera, altre dels indivíduos de dita conferència, se posàs als peus de sa
magníficha en nom dels tres comuns, per a representar-li que se havia //310r // tingut notícia,
que en Monjuïch se troban en molt pocas tropas, y no menos en lo cordó o línea de comunicació. Suplicant a sa magestat fos servit donar la
providència necessària, per a què se guarnís de
gent per a continuar-se la defensa de dita fortalesa. Com en effecte dit don Joseph de Terre ha
executat dita embaxada, y sa magestat és estat
servit respòndrer que donaria los ordes convenients, per a què tornasen las tropas a Monjuïch
y se continuàs la defensa; y axí se és executat.
En aquest mateix dia, lo enemich des de la obra
nova ha batut la muralla del homenatge de
Monjuïch tirant a fer bretxa, y axí mateix a la
nit, ha continuat lo bombardeig per mar y la bataria de Santa Madrona, contra esta ciutat en las
matexas horas que los dias antecedents.
En aquest mateix dia a las dos horas de la matinada, poch més o menos, després de haver çessat lo bombardeig las quatra fragatas de Mataró,
Sitjas, Vilanova y Vineròs, ab un gran número
de llauts, venint de Mataró y altres parts de la
costa per aportar provissions, axí de boca com
de guerra en la present ciutat y lo regiment de
Napolitans. Los enemichs tenian fet un cordó
de llehuts y llanxas, molt armats, des de la vore
de la aygua fins als vaxells; y luego que las nostras embarcacions han topat ab las contràrias, se
ha comensat una grossa pelea que ha durat una
hora, ab molt foch de una part y altra, últimament, ha passat las nostras embarcacions havent
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llansat afons algunas dels enemichs. Y a la matinada, han entrat en lo moll de la present ciutat,
y de nostra part // 310v // hi ha alguns sinquanta
homens entre morts y ferits.
Divendres, a XXIII de abril MDCCVI. En aquest
dia ha continuat loa enemich en bàtrer la muralla de Monjuïch, y de la matexa manera lo bombardeig y bataria de Santa Madrona, a conforme
los dias antecedents; y hi ha agut algun rato de
suspenció de armas, per retirar los morts.
Disapte, a XXIIII de abril MDCCVI. En aquest dia
Joan Morera, sombrarer, arrendatari dels drets
de la bolla de la present ciutat, ha presentat personalment una súplica als excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathaluña. Ab la qual, en atenció de trobar-se la present ciutat sitiada per mar
y terra, a armada naval, y exèrcit real, usant de la
facultat concedida ab lo capítol, o ítem 16 de la
tabba del arrendament de dits drets, renuncia
en mà y poder de sas excel·lèncias, y reteix lo dit
arrendament dels drets de la bolla de la present
ciutat, y taulas de la col·lecta de aquella. Suplicant a sa excel·lència sia servit admètrer-li dita
renunicació y retiment. E sas excel·lèncias, attesa la dita suplicació y la informació rebuda, y attesa la partida del banch de la present ciutat, de
la quantitat de sinch mil sis-centas y vint lliuras,
ditas y escritas, a sas excel·lèncias per lo que està
devent dit Morera per lo preu de dit arrendament. Y atesa també, la certificatòria del magnífich racional del General, de la qual consta que
dit Morera // 311r // no deu cosa al General, per
rahó de dit arrendament; y attesa finalment, la
relació y vot en escrits al peu de dita súplica, fet
per los magnífichs acessors y advocat fiscal de
dit General, ab la qual són de vot y parer que
pot sa excel·lència acceptar la dita renunicació.
Com de dita súplica, informació y vot, y demés
papers exibits és de vèurer, que tot és assí cusit y
signat de número CCLVIIII.b Perçò inseguint
dit vot y parer, sas excel·lències han admès la
dita renunicació y retiment fet per dit Morera.
Éssent presents per testimonis: Pau Corbera y
Palau, ciutadà honrat de Barcelona y Llorens
March Gorretes, en Barcelona habitants.
En aquest mateix dia, han continuat los enemichs la bataria contra la muralla de la obra vella
de Monjuïch, tenint ya molt avansada la bretxa;
y en la nit no y ha hagut bombardeig en la present ciutat, com las nits antecedents, sino sols las
balas de la bateria de Santa Madrona, y algunas
bombas que han tirat a la fortalesa de Monjuïch.
a. lo enemich interlineat, damunt Monjuich ratllat.
b. a continuació súplica, informació, vot i altres papers transcrits a l’Apèndix 2, pàg. 1978.

Ítem, un encuny la famella sola.
Ítem, una tanalla per posar sera, y altra per
arrencar ploms.
Ítem, una tanalla per posar cera.

En aquest mateix dia se és ajuntada la conferència dels tres comuns en la present casa de la Deputació, a las nou horas del matí.
Diumenge, a XXV de abril MDCCVI. En aquest
dia a las nou horas del mati, sas excel·lèncias, a
la desfilada, y havent ordenat primerament, que
tots los officials de la Casa de la Deputació y de
las casas del General y Bolla de la present ciutat,
se trobasen en ditas casas, són anats a ditas casas
del General y Bolla per lo effecte infrascrits y següent:

Totas las quals cosas són estadas posadas en
mans dels officials destinats per la administració
de dit dret de Bolla, per compte de sas
excel·lències. Éssent presents per testimonis: Jacinto Morató y Llorens March, subrrogats en
verguers de sas excel·lèncias, a la desfilada en la
casa de la Deputació.
En aquest mateix dia a la tarda, se és ajuntada la
conferència dels tres comuns en la present casa
de la Deputació a las quatra horas de la tarda

Per quant Joan Morera, sombrarer, arrendatari
dels drets de la Bolla de la present ciutat, lo dia
de ahir renuncià en mà y poder de sas excel·lèncias, lo dit dret de la Bolla de Barcelona y sa
col·lecta, com a par en lo present dietari dit dia
de ahir, no podent fer la funció baix escrita per
ser la hora tarda. Perçò ahir Joan Morera, en
senyal de dita renunciació, ha posat en mans
dels officials de la Generalitat destinats per la
administració de dit dret de Bolla per compte
de sas excel·lèncias, és bé, a uberior cautela y
quatenus opus sit sas senyorias han pres pocessió
de dit dret de Bolla de Barcelona y sa col·lecta, y
dels encunys, y demés herreus per al ministeri
de aquella, que són los següents:

312r

Primero, una enclusa per picà lo manifest.
Ítem, altra enclusa per picar los rams.
Ítem, altra enclusa per picar ploms de guarda.
Ítem, un martell de ferro ab mànech de fusta.
Ítem, un encuny anomenat pich de manifest.
Ítem, altre encuny anomenat pich de rams.
Ítem, altre encuny anomenat pich de guarda, ab
una famella per picar rams y per picà manifest.
Ítem, altre encuny dit de guarda, per picà a las
botigues ab famella, un pich y un martell
Ítem, una tanalla per posar serra, y altra tanalla
per arrencar los ploms.
Ítem, dues llumaneras de cóurer posadas demunt del taulell per bollar.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per als
velluters, y una tanalla petita per velluters, un
encuny de guarda, y dos famellas lo un per a tallar y altre per posar plom, ab son martell.
Ítem, altre encuny de paga mascle y famella.
Ítem, altre encuny de manifest de la roba que ve
de defora.
Ítem, un encuny sensa famella de la roba de defora.
Ítem, un piló de fusta ab lo encuny de la famella
per manifest.
Ítem, un piló de fusta ab una famella del manifest y guarda.
Ítem, un encuny de manifest.
Ítem, altre encuny per guardar.
Ítem, dos encunys mascla y famella per plom de
paga.

En aquest mateix dia y los dos antecedents, en
consideració // 312v // de què Monjuïch no podia mantenir-se, per tenir lo enemich totas las
obras novas, y estar nostra guarnició sols en lo
bonete. Perçò, se ha anat retirant y conduhint a
la present ciutat las pessas y altres municions
que y havia. De forma que vuy, a las vuyt horas
de la nit, han acabat los nostres de desemparar
la fortasesa, y los enemichs se’n han entrat dins
de ella sens xoque algú.
Dilluns, a XXVI de abril MDCCVI. En aquest dia a
la matinada, han comensat los enemichs a tirar
las líneas y obrir ataques des de la Creu cuberta,
y també a la part de la montanya, serca la torra
d’en Metge. Y després, a las nou horas de la nit,
han comensat lo bombardeig per mar que ha
durat sols una hora poch més o menos.
En aquest mateix dia a las deu horas del matí,
las personhas de la conferència se són ajuntadas
en la present casa de la Deputació.
Dimars, a XXVII de abril MDCCVI. En aquest dia
ha continuat lo enemich sos cordons en vers la
present ciutat, no sols a la part del camí de Santa Madrona, com també a la part de la torra del
Metge a hont ha posat ya bataria.
En aquest mateix dia al matí y a la tarda, se són
ajuntadas en la present casa de la Deputació, las
personas que componen la conferència dels tres
comuns.
313r
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Dimecres, a XXVIII de abril MDCCVI. En aquest
dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar
tornat que és estat de palàcio, com acostuma
tots los dias per a saber de la salut de sa magestat. Ha fet relació en consistroi com sa magestat, Déu lo guarde, ordenava que al punt de las
deu horas del matí del present dia, acistisen allí
dos consistorials per a cominicar los negocis de
son real servey.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han rebut un billet del molt il·lustre senyor
don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, ab lo qual los insinua en son nom sien
servits disposar, que las personas que componen la conferència per part de la Deputació,
acistescan en la matexa hora en palàcio per lo
mateix assumpto dalt referit; y han ordenat a
mi, secretari y scrivà major, cusís y contínuas dit
billet en lo present dietari. Lo qual és assí cusit y
signat de número CCLX, y del tenor següent:
«Excelentíssimoa senyor.
El rey nuestro senyor, Dios le guarde, me manda
dezir a vuestra excelencia disponga que las personas que componen la conferencia elegidas de parte de vuestra excelencia, assistan esta manyana, a
las dies horas, en su quarto por ofrecerse a su magestat negocio de su real servicio que comunicarle.
Desseo que vuestra excelencia exercite mi obediencia en su servicio, y que nuestro senyor guarde a
vuestra excelenci los muchos años que puede. Barcelona, y abril 28 de 1706. Besa las manos de
vuestra excelencia, su más seguro servidor. Don
Ramón de Vilana Perlas. Excelentíssimos senyors
deputados y oydores de la Generalidad de Cathaluña.»
En aquest mateix dia a las deu horas del matí,
los excelentíssims y fidelíssims senyors oÿdors
militars y real, se han conferit en lo real //313v //
convent de Sant Pere de las Puellas, ahont habia
lo rey nostre senyor per ocasió del bombardeig.
Y allí, junt ab los excel·lentíssims senyors concellers ters y quart de la present ciutat, y las personas que componen la conferència dels tres comuns, se ha servit sa magestat expressar los que
a consideració de anar lo enemich estratchant a
esta capital ab la continuació del siti y diferents
ataques que obrava no podia escusar notícias los
que promptament per la defensa de aquella se
necessitava de las cortaduras y reparos que estavan continuats en un paper que·ls entregava, y
que axís esperava del bon zel y fidelitat que en
los tres comuns sempre hauria experimentat.
Que se desvellarian en procurar esta importància, fent que differents homens acudisen a dit
treballs comensant lo dia de anvuy, y assistir-los
en socórrer-los ab alguna quantitat. Condecent,
puix que sabian molt bé que per sa conservació,
y de sa llibertat, y perrogativas, y de tot lo Principat, no hauria permès son paternal amor ausentar-se de esta metròpoli, ans bé, per son consuelo, no hauria reparat exposar sa real persona
als rigors del present siti. A tot lo que per lo dits
senyors oÿdors, concellers, y personas respectia. l’original d’aquest billet es troba intercalat entre els folis
312v i 313r del trienni 1704-1707.
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ve, és estat repost, que fent los tres comuns la
imponderable estimació de la real honra ab què
de nou se dignava sa magestat, per sa real munisicència affavorir-los, podia restar sert, que
guanyant los instants del temps, se desvellarian
en posar en execució lo que sa magestat se servia insinuar-les, offerint de nou sa erificar sas vidas y haviendas en son real servey fins a derremar la última gota de sanch , sentint sols que
sos havers no fossen per si tant cabals que poguessen deslhiurar a sa real persona y a esta ciutat y // 314r // Principat de est contratemps.
Conforme del sobre dit, ne han fet relació tornats que són estats en consistori, dits senyors
oÿdors militar y real y han ordenat a mi, dit secretari y scrivà major del General, cusís en lo
present dietari lo dit paper, que·s assí signat de
número CCLXI.a
En aquest mateix dia, immediadament, se han
juntat las personas de la conferència dels tres
comuns, y a las tres horas de la tarda, en la present casa de la Deputació y han aconsellar que
quiscun dels tres comuns deuria, en esta ocasió
de tanta importància y conveniència, acudir en
lo que per sa magestat lo dia present los hera estat insinuat segons llurs conveniències, y que en
quan a la Deputació los aparexia, podia y duria
acistir, quiscun dia mentras duràs esta expedició, ab sexanta lliuras barcelonesas de las pecúnias del General per subvenció de dit gasto.
Attès, comprenian ser aquest cas en lo qual és
permès al excel·lentíssim y fidelíssim consistori,
lo poder gastar de sas pecúnias per redundar en
defensa de la Generalitat, drets y llibertats de la
terra, segons lo disposat en lo capítol 2 del redrés de 1599, y altres de la última Cort; y també, per què si la Deputació no acudia ab la sobra
dita quantitat, tenen entès que la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, per sa part, no assistiria
en dependència que estant del real servey y per
sa conservació, ans bé, se apartaria de aquella
per ocasió de falta de medis, ocasionant-se de
aquí los graves danys y perjudicis que·s dexa
considerar.
En aquest mateix dia los enemichs havent continuat los cordons, y format a la part de la montanya quatra batarias molt crescudas, han tirat
casi tot lo dia a la part de la muralla, // 314v //
que dona des del portal de Sant Pau fins al baluart de Sant Antoni y al mateix baluart; y també han tirat bombas a esta ciutat des de la torra
d’en Metge ab sis morters.
Dijous, a XXIX de abril MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sa

a. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1980.

acerca si gustava que lo consistori visitàs, y complimentàs a dit senyor príncep de Armastad; y
poch après, han rebut sas excel·lències un billet
de don Ramon Vilana Perlas, secretari de sa magestat, en què expresa que no tenint sa magestat
reparo en què lo consistori complimente a dit
senyor princep de Armestad, podrà lo consistori
resòldrer sobre est assumpto lo que li apartega
ser conforme a sa atenció. Com de dit billet és
de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número CCLXIIII.a

excel·lència Balthasar Barrera, ciutadà honrat de
Barcelona, ha cedit, renunciat, y en quant menester sia restituhit a favor de Joseph Posas,
adroguer, lo dret que Posas hagués adquirit en
lo offici de credenser de las sedas de la present
ciutat. En virtut de la renunciació de dit offici,
feta per dit Posas a favor de dit Barrera, en poder dels il·lustríssims brassos de la Cort General
últimament çelebrada.
En aquest mateix dia han continuat los enemichs en formar los cordons, envers esta ciutat,
y també han tirat las batarias, emperò molt lentament, y las nostras los han fet molt dany.

315v

Divendres, a XXX de abril MDCCVI. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor militar, no
és baxat en la casa del General de la present ciutat, a effecte de pèndrer inventari dels fraus
apresos en lo present y corrent mes, per haver
fet relació en consistori, lo scrivà del defenedor,
de què no y havia frau algú après en lo present
mes de abril.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y incertàs en lo present // 315r // dietari un
bitllet del molt il·lustre senyor don Ramon Vilana Perlas, secretari de sa magestat. Ab lo qual,
de orde de sa magestat diu que lo millor medi
per a conseguir que la gent acude puntualment
al treball de las cortaduras, és que lo excel·lentíssim consistori tinga lo cuydado de alistar la
gent que correspon, a rahó de quatre reals per
jornalas a las sexanta lliuras en què contribueix
la Deputació per lo treball de ditas cortaduras.
Com de dit bitllet és de vèurer, que és assí cusit
y signat de número CCLXII.a Y axí mateix me
han ordenat, cusís y continuàs una representació feta per lo excel·lentíssim consistori a sa magestat, de consell de la conferència dels tres comuns, que se és ajuntada matí y tarda en la
present casa, en resposta del sobre dit bitllet. Lo
qual també és assí cusit y signat de número
CCLXIII.b
En aquest mateix dia havent tingut lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, notícia de què lo
excel·lentíssim senyor príncep Henrrich de Armestad, oncle valencià de sa magestat, hera vingut a esta ciutat la nit antecedent, ab dos fragatas per mar ab cent granaders, havent romput
lo cordó de llehuts y gànguils que tenia fet lo
enemich. Han enviat lo síndich del General al
excel·lentíssim senyor príncep Antonio de Lansistrein, per saber la voluntat de sa magestat

En vista del sobre referit, los excel·lentíssims senyors oÿdors militar y real, obtinguda primer
hora, per medi del síndich del General. A las
quatra horas de la tarda, són anats al real monestir de Sant Pere de las Puellas de la present
ciutat, ahon posà dit senyor princep Henrrich a
effecte de complimentar-lo y donar-li la ben
vinguda, a offerir-se a son servey de part del
consistori. Y dit senyor princep Henrrich, ha rebut a dits senyors oÿdors en una pessa, estant
tots en peus per causa de la incomoditat y estretxés del lloch y del temps. Emperò los ha fet
molts agasajos, y al despedir-se los ha acompanyat fins al cap de la escala, y se’n són tornats en
la present casa.
En aquest dia no y ha novedat en quant al siti,
sinó que han continuat los enemichs lo treball
per formar las batarias, y se ha tirat molt lentament com lo dia de air.

Maig
Disapte, a I de maig MDCCVI. En aquest dia havent los enemichs acabadas las baterias en los
camps serca la creu dels molers, han tirat tot lo
dia a la cortina de la muralla que dona des del
portal de Sant Antoni, al de Sant Pau; y la nostra artilleria des del baluart del rey, los inquieta
molt, de forma, que ab un tir de dit baluart se
ha posat foch a las comunicacions de la bataria
dels enemichs.
En aquest mateix dia matí y tarda, se han juntat
en la present casa de la Deputació las personas
de la conferència.
316r

a. a continuació billet transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1981.
b. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1981.
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Diumenge, a II de maig MDCCVI. En aquest dia
se han juntat, matí y tarda, en la present casa de
la Deputació, las personas de la conferència dels
tres comuns.
Dilluns, a III de maig MDCCVI. En aquest dia y
en lo antecedent, han continuat los enemichs
en bàtrer la muralla per fer bretxa, y de la plassa

a. a continuació billet transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1982.

[ 1706 ]
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personas que componen la conferència dels tres
comuns.

també se ha disparat molt axí ab la artilleria,
com ab los morters; y a las nits se treballa en formas la contradura.
317r

En aquest mateix dia, entre las onze y dotse horas de la nit, don Francisco Amat, correu mayor
de sa magestat, és vingut a participar al
excel·lentísim y fidelíssim consistori de part de
senyor príncep Antonio de Linsistein, que la armada dels aliats se trobava ya en Dénia, ab alguna gent de desembarch en número de corantaset vaxells de línea; y poch après, ha vingut
també en dit consistori, lo subsíndich de la excel·lentíssima ciutat a participar de part dels senyors consellers, que tenina carta dels milort
compte de Peterboroum, en què los avisà lo
mateix. Entregant còpia de dita carta, la qual
han ordenat sas excel·lèncias a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y incertàs en lo
present dietari. La qual és assí signada de número CCLXV.a
En aquest mateix dia, matí y tarda, se han juntat
en la present casa de la Deputació las personas
que componen la conferència dels tres comuns.
316v

Dijous a , V de maig MDCCVI. En aquest dia y lo
antecedent, ha continuat lo enemich en obrir la
bretxa ab gran fúria, y de nostra part se posà
gran diligència en acabar las cortaduras, contribuhint los naturals ab tot lo necessari, particulament ab abres per faxina y estoras. Per lo qual
effecte han donat també sas excel·lències los taronges de esta casa, y moltas estores vellas.
Divendres, a VI de maig MDCCVI. En aquest dia,
se ha continuat per los enemichs en tirar a la
bretxa, y per nostra part, lo treball de la cortaura; y de una part y altra se ha tirat molt foch, axí
de artilleria, com bombas y morters de pedras; y
entre las onse y dotse horas del matí, los micalets
que estan en los Caputxins, ab una partida de cavallaria capitanejada per lo senyor príncep Henrrich Darmestat, han anat a desallotjar los enemichs de la torra dita d’en Sala. Ab la qual
empresa se ha peleat molt, de forma que havent
vingut los enemichs ab cavalleria y infantaria a
socórrer los de la torre, després de haver-se donat las càrregas la cavalleria, se ha mesclat espasa
en mà de forma que sobre ser molts més los enemichs se han retirat ab gran pèrdua, y los nostres
micalets, al mateix temps, han donat avans a la
casa o torra, y desbotant las portas, han entrat
dins y han mort a tots los que la defensavan.

Divendres a VII de maig MDCCVI. En aquest dia,
entre las dos y tres horas de la matinada, se ha
fet sortida de poca gent de la plassa, y han entrat
en los cordons y ataques del enemich; y han fet
prisioner un capità y vint soldats; y se’n han
aportat moltas palas, cavechs y altres instruments.
En aquest mateix dia a las onse del matí, se ha
fet altra sortida y també han entrat en los cordons del enemich, y se ha lograt lo posar-se
foch a las municions dela bataria més gran del
enemich, ab grandíssim estruendo de magranas
y bombas que han patat.
En aquest mateix dia, en consideració que lo
dia de ahir lo rey nostre senyor, que Déu guarde, a las sinch horas de la tarda, anà a la muralla a la part que dona en front de las batarias, a
regonèxer la bretxa y treball de la cortadura,
posant-se al parill de las bombas y balas que
molt a menut lo rodejaven. Perçò, lo excel·lentíssim senyor deputat militar, entre las onse y
dotse horas del matí del dia de vuy, de consell
y parer de la conferència dels tres comuns, és
anat a palàcio ahont ha encontrat al senyor
conseller segon, y los dos junts han entrat a
posar-se als peus de sa magestat, suplicant-li
fos servit escusar semblants ocasions de posarse en perill, per ser lo que més importa lo resguart de sa real persona. Y sa magestat ha fet
molta demostració de agrahiment, y ha respost
que dias havia que tenia intenció de anar a regonèxer la bretxa y cortadura, com havia fet lo
dia de ahir, y que ho hauria suspès per las
instàncias tenia dels comuns antececentment
de què no·s posàs en perill, però que havent
tingut notícia que lo treball de la cortadura estava molt atrassat, hauria volgut anar personalment a donar caler, axí // 317v // als naturals
com als soldats.
En aquest mateix dia cap al tart, la armada dels
enemichs se ha posat a la vela per ser molt serca
la dels nostres aliats, y la nostra gent de las montanyes de Sant Geroni y Sant Pere Màrtir, y demés del rededor de Barcelona han fet tres salvas,
que és estat cosa de vèurer per haver tingut notícia de la nostra armada.

En aquest mateix dia y los dos antecedents, se
han juntat en la present casa de la Deputació las

Disapte, a VIII de maig MDCCVI. Aquest dia és
estat de gran regosijo, per esta ciutat, per haver
comparegut la flota dels aliats devant de esta
ciutat, y han desembarcat luego moltas tropas

a. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1982.

a. a continuació ratllat enemich.

700

per lo socorro de esta plassa; y sa magestat, Déu
lo guarde, ha assistit al desembarch; y totom
està ab grandíssim júbilo per tal socorro; y en la
iglésia de San Pere Abat ahont habita sa magestat, se ha cantat Te Deum.
Diumenge, a VIIII de maig MDCCVI. En aquest
dia y lo antecedent, se han juntat las personas de
la conferència dels tres comuns en la present
casa de la Deputació, y los enemichs han continat en tirar a la bretxa y baluart del portal de
Sant Antoni, disparant-se molt de una part y altre, si bé, lo foch dels enemichs és estar més tènuo que los dias antecedents.
En aquest mateix dia don Joseph Emanuel de
Terre y Paguera és anat, en nom dels tres comuns, a posar-se als peus de sa magestat. Suplicant-li fos servit manifestar-los sa real voluntat,
si gustava que los comuns cumplimentasen al
excel·lentíssim senyor milord compte de Peterboroum, qui en // 318r // Sitjes se era embarcat,
y hauria vingut ab la armada. Y sa magestat és
estat servit respòndrer que no sols seria de sa
real agrado que·s cumplimentàs a Perterboroum, però encara als cabos majors de la armada
a bordo,a qui són: lo compte de Noel, general
(h)olandès;b almirant Lac, almirant Beninch, almirant Binch, almirant Bernar, (h)olandès; y lo
embiat extraordinari Estenoch.
En execució del sobredit orde de sa magestat, a
las quatra horas de la tarda, los excel·lentíssims
senyors oÿdors militar y real són anats a la casa
ahont posa lo excel·lentíssim senyor milord
compte de Peterboroum, en la plassa de Santa
Anna devant lo convent de Sant Gayetano; y li
han donat de part del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori la benvinguda y la enorabona, y moltas gràcias de haver vingut ab la armada a tant
bon temps, per a donar socorro a esta capital de
que tant necessitava; y després de haver arrahonat un rabo se són despedits ab molts agasajos y
cortesias.
En aquest mateix dia alguns dels paysans que
són a la montanya, han envestat als enemichs
que estavan fortificats al cap del turó de la montanya que dona sobra de Nostra Senyora del
Coll, y després de dos horas de pelea han guanyat la dita Iglésia, y han fet presioners a tots los
que estavan fortificats en dit turó, y luego han
desallojat als enemichs de la torra de Montaner,
y de las demés casas de aquexa falda de montanya, y los han obligat a retirar-se al convent de
Nostra Senyora de Gràcia.

a. bordo interlineat.
b. a continuació ratllat General Bindo inglès.
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En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim senyor
embaxador del rey de Portugal ha embiat al excel·lentíssim y fidelíssim consistori un cavaller
portuguès, nomenat don Joan de Acunya, lo
qual ha participat a sas excel·lències com dit embaxador tenia avís de son rey, que sas tropas
junt ab las dels aliats havian entrat // 318v // en
Castilla, y que a la entrada havian tingut un encontra ab la gent del duch de Anjou, en què havian mort dels contraris mil homens, y que restavan mal ferit lo duch de Barbich, general de
dit duch de Anjou, y que luego haurian passat a
sitiar a Alcàntara, la qual luego de tenir bretxa
oberta, sens esperar lo assalt, se hauria rendit ab
sinch mil de la guarnició que foren fets prisioners y que passavan avant la conquista.
Dilluns, a X de maig MDCCVI. En aquest dia los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, acompanyats de alguns officials del
General, són anats en casa del senyor embaxador del rey de Portugal, qui posà en la plassa de
Junqueras, en la casa de Gorgot. A effecte de
donar-li, com li han donat, la enorabona dels
bons successos que Déu nostre senyor se ha
dignat concedir a las armas del nostre rey y dels
aliats en Castilla; y li han entregat la carta que
sas excel·lèncias, de data del dia present, excriuhen a dit senyor rey de Portogal; y dit senyor embaxador los ha rebut al cap de la escala,
y al despedir-se los ha acompanyat semblantment fins al cap de la escala fent-los molt agasajos y cortesias.
Dimars, a XI de maig MDCCVI. En aquest dia los
senyors don Ramon de Codina y Ferreras y
Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà honrat de
Barcelona, havent pres hora lo dia de ahir per
medi de un verguer, són anats a bordo a donar
embaxada de part del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori als excel·lentíssims senyors almirant
Lech, inglés qui governa totas las esquadras; almirant Benich, inglés; almirant // 319r // Binch,
inglés; y almirant Besnar, (h)olandès; a effecte
de donar-los la benvinguda y las gràcias molt
cumplidas de haver vingut a tant bon temps a
donar socoro a esta ciutat y llibertar al rey nostre senyor, que Déu guarde, a ella y a tot lo
Principat de la opressió y perills en què las tenian los enemichs. Han partit dits senyors embaxadors del moll vell de la present ciutat, ab
una faluga ab son tandarol y estandarts molt
ben adornada, ab los adressos que són en la present casa, previngut per semblants funerian y
acompanyats de differents cavallers. Los dits senyors almirants, cada hu en son vaxell, han fet
molts grans agasajos a dits senyors embaxadors.
Y senyaladament lo senyor almirant Besnar, qui
los ha entretingut molt regalant-los, y en la
conversació los ha explicat lo gran amor y gran
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voluntat que la il·lustríssima senyora reyna
Anna de Inglaterra y Estats de Holanda aportavan a aquest Principat; y que esperavan, y no
duptavan, que éssent esta la província més forta
y bel·licosa de tota España, hauria de conseguir
lo rey nostre senyor vèurer-se prest en lo trono
de sos dilatats dominis. Per lo qual effecte ell y
los demés tenian ordes molt apretats, de dita senyora reyna y Estats, per a emplear totas sas forsas a est fi. Al exir de dits quatre vaxells dispararen, ço és, lo primer dotse canonadas y los altres
tres onse quiscun, saludat los benaboyas en la
forma estilada; y se despediren ab moltas cortesias y agasajos.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real acompanyats de alguns officials de la present casa, obtinguda primer hora per medi del síndich del
General, són anats en casa del marquès de Rupit
ahont posà lo senyor compte de Noel, // 319v //
general (h)olandès, ab qual han donat la benvinguda y las gràcias del socorro que ab sos vaxells ha donat a esta capital. Lo qual ha fet moltas agasajos a sas excel·lències, assegurant-los
que no pasarian fins a llibertar al rey nostre senyor y a tot lo Principat de la opressió dels enemichs; y després de un rato de conversació se
són despedits ab moltas cortesias, y dit senyor
compte los ha acompanat fins al cap de la escala.
Dimecres, a XII de maig MDCCI. En aquest dia
havent los enemichs, en la nit antecedent, cremat allò que·ls aparexia los podia fer embaràs
per lo camí, y en particular gran còpia de farinas
y altres cosas, de forma que en Sarrià y altres
parts a hont estaven acanpats eran innumerables
los fochs. A la matinada, se ha trobat haver los
enemichs precipitadament marxat per la part de
Moncada, havent dexat un abisme de cosas que
pogueren escapar del incendi o no tingueren
lloch de cremarlas. Per ser tants los despojos,
sols se farà menció de què són dignes de nota,
que són: pessas de artilleria, cent coranta de
bronse grosas, vint-i-set morters, la multitut de
balas, bombas y pólvora, palas, càrrechs y altres
pertretxos de guerra. És cosa inexplicable que
no té guarisme, més gran còpio de farinas, blats
y altres grans, que entre uns y altres asseguran
passan de coranta mil quarteras, més gran còpia
de pans de munició. Ítem, molta multitut de robas, carxas y tot género de trastes que seria cosa
molt llarga lo especificar-les. Y lo que més admira és que han dexat los hospitals, // 320r // ab
tot los malalts y ferits que sols en lo convent de
Gràcia passan de mil, sens los que se han trobat
en Sarrià en casi totas las casas . Los paysans que
eran en la montanya, los micalets y altre gent
voluntària de Barcelona, los uns picant la retaguàrdia de forma que al migdia serca de Sant
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Andreu los han fet dexar dotse carros carregats
de orde, una pessa de campanya, y alguns forns
de ferro. Sia de tot Déu alabat per a sempre, al
qual incessantment deuhen donar gràcias per
tant singular benefici.
En aquest mateix dia, los exel·lentíssims y fidel·líssims senyors deputats militar y oÿdor de
comptes, anant ab verguers ab massas altas devant, y acompanyats dels nobles y magnífichs
acessors y advocat fiscalt y altres officials de la
present casa; y aportant las insígnias de tissó ab
lo escut de or. Són anats al convent de Sant Pere
de las Puellas a hont posà lo rey nostre senyor,
Déu lo guarde, y havent entrat a son aposento,
quedant-se en lo antecedent los verguers, lo dit
senyor deputat militar en veu dels demés, sos
companys, ha fet a sa magestat la oració següent: «La summa felicitat de vèurer libre la real
persona de vostra magestat y a esta capital, çelebra ab inesplicable júbilo lo consistori de la Deputació, postrant-se ab lo degut rendiment als
reals peus de vostra magestat, y ab molt sacrificada voluntat al mayor real servey de vostra magestat. Dona a vostra magestat ab lo mayor obsequi, mil enorabonas de tant ditxos succés,
confessant que la única causa de ell és la real resolució, de vostra magestat, de quedar-se en
esta capital animant nostres cors, los quals tiernament aman a vostra magestat com deuhen. Y
est succés ha de ser lo proemi de las demés gloriosas victòrias, que han de alcansar las gloriosas
armas de vostra magestat y dels demés aliats, de
tots sos enemichs a què no dexarà de contribuir
nostra fidelitat. Assegurant a vostra magestat
que lo que se ha //320v // obrat fins ara, per nostra part regonexem és poch respecte al que
deuen a vostra magestat». Y sa magestat és estat
servit repòndrer que, agrahia molt al consistori
la demostració de alegria, que tots haurian de
tenir de tant felís succés, que la divina magestat
se ha dignat concedir-nos; y ha encarregat a sas
excel·lèncias que lo acompanyasen en donar
gràcias a Déu nostre senyor; y després de haver
besat la mà a sa magestat, no sols sas excel·lèncias sino també dits accessors, advocat fiscal y
demés officials, se han despedit ab moltas reverèncias. Y és de advertir que en esta funció sa
magestat ha estat en peus y descubert, y al un
costat estava lo senyor princep Antonio Lincistein.
En aquest mateix dia, a las nou horas del matí,
hi ha hagut eclipse de sol que ha durat una hora
ab alguna escuritat de sol. Però ha durat algun
mig quart, poch més o menos, que lo sol se ha
enterament tapat ab tanta escuritat com si fos la
nit. Vehent-se resplandint las estrellas, que ha
causat gran horror, de forma que los nats no havian vist tal eclipse.

Dijous, a XIII de maig MDCCVI. En aquest dia los
senyors don Joseph de Amigant y Gaspar Montagut, canonges de la Seu de la present ciutat,
han vingut en lo consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas y de part del molt il·lustre capítol
los han convidat para que acistissen a la professó, que havia resolt fer lo dia de disapte, en acció de gràcias de haver-se dignat, la divina magestat, librar a esta ciutat de la opressió de lo siti
passat.
En aquest mateix dia los senyors don Ramon de
Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y
Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, han reportat de part de sas excel·lèncias fidelíssimas una
embaxada als excel·lentíssims senyors concellers, donat-los la henorabona del felís // 321r //
succés, que la divina magestat se dingà concedir-nos lo dia de air. Liberant a esta ciutat de la
apreció dels enemichs y participant-los també,
que sas excel·lèncias fidelíssimas haurian comès
a las personas de la conferència dels tres comuns, lo negoci de la assistència dels comuns en
la professó general fahedora lo dia de disapte
propvinent; y semblant embaixà han reportat al
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
los dits don Ramon de Codina y Francisco de
Monfar han reportat dos representacions en escrits fetas al rey nostre senyor, que Déu guarde,
per sas excel·lèncias fidelíssimas, la una acerca lo
jurament de Pere Vidal, extret en deputat real y
la altra acerca las insiculacions. Y havent dits senyors de Codina y Monfor arribat al convent de
Sant Pere de las Puellas, a ocasió que ya sa magestat hera fora ab intenció de tornar-se a habitar en son real palàcio. Havent entregat ditas
dos representacions a don Francisco de Sisarlin,
secretari del despaig universal, per a què las
posàs en las reals mans de sa magestat. Còpia de
las quals representacions me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas incertàs en lo present
dietari. Las quals són assí cusidas y signadas de
números CCLXVI y CCLXVII.a

rat, han reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas
// 321v // una embaxada de part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar. Donant-los la enorabona del felís succés que la divina magestat
fou servit concedir-nos lo dia de ahir. Los quals
són estats compliments per los officials de la
present casa, en la forma acustumada.
En aquest mateix dia lo rey nostre senyor, Déu
lo guarde, és estat servit affavorir al consistori ab
una real carta del dia de ahir, ab la qual, en atenció del benefici rebut de la divina magestat en liberar a esta capital de la apressió dels enemichs,
participà sa magestat al consistori haver resolt
que lo dia de demà, divendres, se pose en totas
las iglésias patent lo Santíssim Sagrament; y que
lo disapte immediat, se fasse una professó general en què concorrent tots los comuns y totas las
comunitats, ab los gremis de esta ciutat exint a
la punta del dia de la iglésia catedral, fins a la capella de Montserrat, devant la qual canten per
orde totas las comunitats y gremis una salva, y
en la professó las lletanias, fins a restituhir-se a la
catredal ahont se cantarà estant present sa magestat lo Te deum ab offici solemne. Com de
dita real carta és de vèurer, la qual me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari. La qual és assí cusida
y signada de número CCLXVIII, y del thenor
següent:
«Ela rey.

En aquest mateix dia los senyors don Joseph de
Ribera y Espuny y Joachim Vives, ciutadà honr-

Ilustres, venerables, nobles, magníficos, amados y
fieles nuestros, los deputados y oydores de quentas
de este mi fidelísimo Principado de Cathaluña.
Haviendo la magnífica divina, en comunicación
de los repetidos favores que mi justa causa está recibiendo cada día de su poderosa mano, obrado
aora por medio del arrivo de la armada de mis
altos aliados, el mayor beneficio que podía dessear
de libertar esta //322r // capital de las invasiones,
con que los enemigos de mi corona le amenasavan
infundiéndoles un temor y flaqueza tan universal, que descampando ignominiosamente an dexado, por mayor trofeo de esta vitoria, toda la artillería con gran cantidad de pertrechos y víveres
de todos géneros, muy importantes a la siguridad
de esta plaza y las demás del Principado y a la
manutención de la libertad de mis amados vassallos; que mi paternal amor tanto les deseo no quisiera mi umilde gratitud dilatar las demostraciones correspondientes a tan conocida asistencia.
Y haviéndose empenyado la omnipotencia a libraros de la esclavitud con que os amenasava, es
vuestra obligación de acompanyarme como a tan
interessados en tan devidos sentimientos, por lo

a. a continuació representacions transcrites a l’Apèndix 2,
pàgs. 1982-1983.

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 321v i 322r del trienni 1704-1707.

En aquest mateix dia los senyors don Anton de
València y Ramon Sabater, ciutadà, són vinguts
de part dels excel·lentíssims senyors concellers a
donar la norabona a sas excel·lèncias fidelíssimas del feliz succés del siti de esta ciutat. Los
quals embaxadors són estats acompanyats y
complimentats per los officials de la present
casa, en la forma acostumada.
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qual os participo haver resuelto, que el viernes
próximo se ponga en todas las iglesias patente el
Santíssimo Sacramento, disponiendo que en todas
las horas del día acudan en común y particular
todos los gremios y demás del pueblo, a alabar a su
divina magestad y suplicarle se digne continuarnos tan felizes progressos, para que en breve quede
terminada la presente guerra y restaurada la
apetencida tranquilidad de mi monarquía. Y
que el sabado inmediato se execute la función pública de gracias, empessando con una general
processión en que concorran los comunes todos y
las comunidades, con los gremios de esta ciudad
saliendo el mesmo día sábado al amanecer de la
catredal asta la capilla de Monserrate, y que delante de esta Santíssima Virgen canten por orden
todas las comunidades y gremios una salve, y en la
processión sus letanías asta restituhirse a la catedral, donde se cantase con la acistencia de mi real
persona el Te deum // 322v // con oficicio solemne.
Advirtiéndoos juntamente, que mi real voluntad
es de evitar toda demostración de júbilo que no
sea dirigida al servicio de Dios, cuya liveral
mano es la que en esta congetura se ha servido
franquearnos la gloria de un sucesso tan sumamente favorable; y en conseqüencia de ello escusar
las exterioridades de luminarias y festines que
puedan divertir y perturbar el respeto y devoción
al culto divino, y ocasionar gastos superfluos,
quando considero a mis vassallos con los trabajos
inevitables de la guerra. Esperando de vosotros
christiano zelo, os dedicareis al cumplimiento de
esta mi real orden con la mayor pureza y umildad de vuestros corazones, para que nuestro señor
se de por servido de tan justa demostración. Dada
en Barcelona, a doze de mayo de mil setencientos y
seis años. Yo el rey. Por mandado del rey nuesto senyor, don Ramon de Vilana Perlas.»

acistència dels comuns en la professó general fahedora lo dia de demà; y havent dita conferència premeditada dita real carta y los exemplars
que se han trobat acerca esta matèria; y haventse sucitat algunas dificultats acerca lo concurs
del bras militar en dit acte, per quant en los
exemplars que se han vist sols troba la acistència
y concurs de concellers y deputats, no emperò
de bras militar; y no havent-se // 323r // pogut
allenar y vèncer ditas dificultats. És estat precís
recórrer a sa magestat, suplicant-hi sia servit assenyalar lo lloch y puesto en què deuhen estar
dits comuns, axí en la professó com en lo presbiteri de la catredal. La qual representació, han
reportada en escrits a sa magestat don Ramon
de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y
Sorts, ciutadà, a las tres horas de la tarda. Los
quals tornats en consistori han fet relació, que
havent posat dita representació en las reals
mans, se hauria sa magestat dignat respòndrer
que passaria los ulls per los papers y ho premeditaria; y sas excel·lèncias fidelíssimas me han
ordenat a mi, secretari y scirvà major del General, incertàs aquella en lo present dietari.
La qual és assí cusida y signada de número
CCLXIX.a

Divendres a XIIII de maig MDCCVI. En aquest
dia, havent sas excel·lèncias fidelíssimas comes y
consultat ab los senyors de la conferència dels
tres comuns, la real carta de sa magestat que·s
en lo present dietari, en lo dia de air. Acerca la

En aquest mateix dia en execució del disposat y
ordenat per sa magestat, ha estat tot lo dia en
totas las iglésias patent lo Santíssim Sagrament,
que sie alabat per a sempre, y las confrarias y
col·legis de esta ciutat, en comú y en particular,
han anat per las iglésias alabant al senyor; e los
senyors deputats militar y oÿdors militar y real,
havent-se quedat en la casa de la Deputació lo
senyor oÿdor eclesiàstich, per estar impedit per
rahó de sos atxaques y crescuda edat. Són anats
a las tres horas de la tarda a la catredal de la present ciutat, ab los verguers ab massas altas devant y acompanyats de un dels acessors, estant
lo altre acessor y lo doctor fiscal impedits, y del
scrivà mayor y alguns altres officials militars; y
arribats a la porta de la iglésia, lo mestre de casas
de la present casa los ha donat aygua beneyta ab
una safata de plata, y luego se’n són pujats al
presbiteri // 323v // y se ha posat a la part del
Evangeli. Havent los verguers abaxat las massas,
luego que han estat en presència del Santíssim
Sagrament, se han ajenollat en esta forma, ço és:
primerament, lo señor deputat militar a la part
del poble, després a son costat lo senyor oÿdor
militar, y luego lo oÿdor real. Seguint-se immediadament lo asessor, y després lo scrivà mayor
y demés officials per a son orde, y los verguers
se han posat casi al detràs del altar. Y després de
haver fet una hora de oració y fets los degut acataments a la divina magestat, se’n són tornats en

a. En... aquells interlineat al marge esquerre

a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1983.

Ena aquest mateix dia don Joseph Tarre y Paguera, altre dels que composen la conferència
dels tres comuns, es anat en nom de aquells a
representar a sa magestat la notícia que tenian,
de què los enemichs, per tot allà ahont passan,
enseyan grans ostelitats y cremaven casi totas las
casas. Suplicant a sa magestat fos servit donar-i
la providència que li aparexeria convenient, y sa
magestat ha respost que·s condolia molt de las
penas y treballs que suportaven sos fidel·líssims
vassalls, que procuraria donar-i lo remey possible per consuelo de aquells.
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la present casa de la Deputació advertint, que al
anar, són passats per lo carrer de la Deputació; y
entrats en la catredal per lo portal de la Pietat, y
al tornar son èxits per lo portal del campanar de
las horas, y passats per la franeria y llibretaria.
En aquest mateix dia lo magnífich Joseph Nuri
de Lana y de Càncer, donsell, racional del General y present casa, per orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per estar ocupat, se és conferit
en las cosas del General y Bolla de la present
ciutat. A effecte de fer cocensar lo subast dels
drets de la Bolla de la present ciutat, y no obstant de haver-se subastat aquells no si ha trobat
cosa alguna.a
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim senyor
milord compte de Peterboruoun ha vingut, en
casa de la Deputació, a tornar la visita al consistori. Lo qual és estat rebut com los grandes de
España, és a saber, per los officials a la entrada,
per los assessors y advocat fiscal al replà de la escala, per los senyors oÿdors militar y real exint
ab los verguers ab sas massas, al cap de la escala;
per los senyors deputats militar //324r // y oÿdor
ecclesiàstich a la porta de la sala dels reys; y després de haver arrohonat un rato se és despedit, y
sas excel·lèncias fidelíssimas lo han acompanyat
fins en dret del cap de la escala, ahont lo han rebut los senyors del bras militar.
Disapte, a XV de maig MDCCVI. En aquest dia ha
rebut lo conssistori una carta del rey nostre senyor, que Déu guarde, ab la qual respon a la representació li féu lo consistori, lo die de air, en
orde lo lloch que deuhen ocupar en la profesó.
Ordenant y manant sa magestat a sas excel·lèncias fidel·líssimas, ocupen lo primer lloch immediat al tabernagle, y a la dreta del protector del
bras militar després del capítol y los massers,
que és lo lloch dels grandes, y en la iglésia se posen en segon lloch immediat al consistori de la
ciutat, precehint al protector, fent diferència
emperò en el aciento. Com de dita real carta és
més llargament de vèurer, la qual me han ordenat sas excel·lències cusís y continuàs en lo present dietari, y és signada de número CCLXX y
del thenor següent:
«Elbrey.
Ilustres, venerables, nobles, magníficos y amados
los fidelíssimos deputados y oydores de quentas de
la Generalidad de nuestro Principado de Cathaluña. En vista de vuestra representación que me
hazéis oy mismo, suplicándome determine y os ora. a continuació ratllat Disapte a XV de maig MDCCVI.
b. l’original d’aquesta carta real es troba intercalat entre els
folis 323v i 324r del trienni 1704-1707.
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dene el lugar que devéis ocupar en la processión
general y demás funciones de la iglesia, que están
dispuestas para manyana sábado, con motivo del
feliz sucesso que su divina magestad ha dado a
mis armas, y de mis altos aliados, terminando el
sitio que ha padecido esta capital, con la ignominiosa retirada que ha executado el enemigo. He
tenido a bien resolver y mandaros, como lo hago,
//324v // que en la processión ocupéis el primer lugar immediato al tabernáculo y palio, a la derecha del protector del brazo militar, después del cabildo y los maseros, que es el lugar de los grandes; y
que en la iglesia os pongáis en lo segundo lugar,
que es imediato al consistorio de la ciudad, precediendo vosotros al protector del brazo militar, sin
diferencia empero, en el assiento de que os aviso
para que lo tengáis assí entendido. Dada en Barcelona, a XIII de mayo de MDCCVI años. Yo el rey.
Por mandado del rey nuestro senyor, don Ramon
de Vilana Perlas.»
En execució, del que al orde de sa magestat los
senyors deputats militar, y oÿdors militar y real,
fent consistori per aquest acte, ab vot y parer
dels acessors y advocat fiscal del General, per ésser impedit per sos atxaques lo señor oÿdor ecclesiàstich y ésser mort lo senyor deputat ecclesiàstich, y no haver encara jurat lo real.
Acompanyats dels officials del General y present
casa, són anats a las vuyt horas del matí en la catredal de la present ciutat, y pujats al presbiteri
se han posat a la part de la Epístola; y després de
haver fet oració al altar mayor y saludat als senyors consellers, que estaven sentats a la part
del Evangeli, y després de haver estat allí un
rato, los senyors consellers se són alsats per anar
a rèbrer a sa magestat; y immediadament, se’n
són anats dits senyors deputats en la capella de
Nostra Senyora de la Concepció, a hont ha assistit també lo senyor protector del bras militar;
y luego han arribat los senyors consellers, sa magestat y lo senyor embaxador de Portugal, en la
qual capella han estat en esta forma, és a saber,
lo rey nostre senyor a la part del Evangeli ab son
docer y terima; // 325r // y en front estavan, ab
banchs de vellut carmesí, los senyors concellers,
després los senyors deputats y oÿdors, y seguidament lo dit senyor protector; y a la part de la
Epístola, lo senyor embaxador de Portugal ab
un banquet sens respaller; y immediadament
han pujat al altar dos dignitats y canonges de
dita iglésia, sis abats y lo señor bisbe de Solsona,
tots vestits de ponifical, y se ha comensat a cantar laa lletania de tots los sants. Y luego se’n són
anats tots a la porta de la Seu per a seguir la professó general, en la qual anaren totas las confrarias y col·legis per son orde, ab un siri, religiosos

a. a continuació ratlla Te deum.
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y clero de la present ciutat, y seguidament los
senyorsa capitulars y dignitats de la present ciutat; y luego se seguiren los massers de la ciutat, y
després los de la Deputació; y luego se seguia
los protector, y consecutivament dits senyors
deputats y oÿdors, immediats al talem que aportavan los senyors concellers, sota del qual estava
Maria Santíssima, cap de la professó; y luego se
seguien quatre abats vestits de pontifical, y després lo gremial que·s componia de dos dignitats, canonge de la Seu, dos abats y lo senyor
bisbe de Solsona. Immediadament, venia a sa
magestat ab lo rosari en las mans, seguint-lo
embaxador de Portugal, y molts altres titulars y
cavallers en gran número. Ha partit la profesó
des de la Seu per lo carrer de la Inquisició, plassa del Rey, Bòria, carrer de Moncada y Vidrieria, cantant la lletania de tots los sants; y arribats
a la capella de Nostra Senyora de Monserrat,
cantaren allà una salva y proseguiren son viatge
a la Seu, cantant la llatania de Maria Santíssima,
passant per devant palàcio, Cambis, carrer
// 325v // Ampla, Regoní, y per devant de las casas de la Deputació; y fins en dita capella de la
Concepció, ahont se canta un Te deum ab gran
solemnitat y música, tocant totas las campanas y
música, fent a un mateix temps salva de tota la
artilleria de la plassa y las demés que lo enemich
havia dexat en lo camp; y seguidament se digué
uns offici ab la matexa solemnitat y música; y
luego se’n anà sa magestat ab sa comitiba acompanyant-lo los senyors concellers fins a la porta
mayor; y luego se’n són tornats los senyors deputats y oÿdors en la present casa de la Deputació, exint per lo portal de la Pietat ab sos verguers ab massas altas, y acompanyats dels
officials de la present casa conforme al anar.
Dilluns, a XVII de maig MDCCVI. En aquest dia
los senyors deputats militar y oÿdors, són anats
ab cotxes ab los verguers ab las massas devant, y
acompanyats dels officials del General acostumats, en la casa del General y Bolla de la present
ciutat. A effecte de fer continuar lo subast del
arrendament de la Bolla de Barcelona; y no se
ha trobat dita alguna.
326r

Dimecres, a XIX de maig MDCCVI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas per medi de lo síndich del General, han embiat un recado en escrits
al excel·lentíssim senyor compte de Preterboroun. Suplicant-li posàs lo remey convenient als
excessos que cometian los soldats, que estaven
de guarda en los portals, fent entrar algunas mercaderias sens despatxar-las ni pagant los drets; y
dit senyor compte de Perterboroun ha respost
que procuraria donar lo remey convenient; y en

a. a continuació ratllat deputats.
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continent ha donat a lo síndich del General un
orde en escrits per los officials que entrarian de
guarda, per què no permetesen se fraudasen los
drets. E sas excel·lentíssimas me han ordenat, cusís en lo present dietari lo dit recado. Lo qual és
assí cusit y signat de número CCLXXI.a
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas ab cotxes, en la forma acostumada, son baxats en la casa del General per fer continuar lo
arrendament de la Bolla de Barcelona; y no se
ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta, ab la qual sa magestat, que Déu guarde, se serveix encarregar al consistori continue la lleva del regiment de sinchcents homens que té comensat. Com de dita real
carta és de vèurer, que és assí cusida y signada de
número CCLXXII, y del tenor següent:
«Elb rey.
Ilustres, venerables, nobles, magníficos y fidelíssimos, los deputados //326v // y oydores de quentas de
la Generalidad de mi principado de Cathaluña.
Haviendo vuestro consistorio, antes de la formación del regimiento de infantería con que me sirve
la Generalidad, resuelto que su leva llegase al número de quinientos hombres, y deseando mi paternal cuydado, establacen todas las disposiciones que
conduzen a la mayor siguridad y defensa de esta
plaza y de todo el Principado. No escuso encargaros
os apliquéis en todo el desvelo que quepa, en la posibilidad para conseguir el cumplimiento de dicha
leva, para que sobre el número de los quinientos infantes que la han de componer pueda tomar las medidas convenientes, al importante fin de la conservación de Cathaluya, en que tanto se interessa
vuestra acreditada fidelidad. Dada en Barcelona,
a X de mayo de MDCCVI. Yo el rey. Por mandado del
rey nuestro señor, don Ramón de Vilana Perlas.»
Dijous, a XX de maig MDCCVI. En aquest dia, me
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, continuàs en lo present dietari una representació feta
al rey nostre senyor, que Déu guarde, en què
responent a la carta que da sa magestat rebreren
lo dia de air, diuhen que ab molt gust executaran lo cumpliment de la lleva de sinch-cents homens que tenian comensada. Com de dita represetació és de vèurer, que és assí cusida y
signada de número CCLXXIII.c
a. a continuació recado transcrit a l’Apèndix 1, pàg. 1984.
b. l’original d’aquesta real carta es troba intercalat entre els
folis 325v i 326r del trienni 1704-1707.
c. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1984.

biat [...] de Anglaterra. Esta noche que posa devant la plassa de Junqueras, en casa de Gorgot,
són estats rebuts per dit senyor ab moltas cortesias y compliments. Y al despedir-se, los ha
acompanyat fins al cap de la escala, fent-los
acompanyar fins a la porta del carrer per alguns
cavallarers de sa família; y se’n han tornat en la
present casa en la mateixa forma.

En aquest mateix dia han vingut, a las nou horas
del matí, tres cavallers inglesos a visitar y complimentar // 327r // al consistori, de part dels almirants Lech, Binch y Beninch.
En aquest mateix dia a las tres horas de la tarda,
és vingut en la present casa de la Deputació a
cumplimentar al consistori, lo excel·lentíssim
senyor embaxador de Portugal. Fonch rebut
comforme los grandes de España, és a saber, per
los officials al cap de vall de la escala, per los
acessors y advocat fiscal al replà de la escala, per
los senyors oÿdors militar y real al cap de munt
de la escala, exint ab los verguers ab las massas
altas, y posant lo dit senyor al mig se’n són entratsa a fer oració a la capsella petita; y luego se
són encaminats a la sala dels reys, a la porta de la
qual lo han èxit a rèbrer los senyors deputats
militar y oÿdor ecclesiàstich. Y posant al dit senyor embaxador en lo mitg se són encaminats a
la pesa de consistori, sentant-se tots sota lo docer, donant lo millor lloch a dit senyor embaxador. Lo qual, en la conversació ha manifestat al
consistori, lo molt que son rey apreciava la nació cathalana y que desitjave continuar correspondència, que en temps passats haurian tingut
las dos nacions cathalana y portuguesa; y després de haver arrahonat en gran rato, se és despedit acompanyant-lo tots fins al endret del cap
de la escala, ahont lo han rebut los senyors del
bras militar.

Diumenge, a XXIII de maig MDCCVI. En aquest
dia, havent-se presentat una súplica al consistori
per lo jurat del terme de la Baronia de Monbuy,
ab la qual se quexa de alguns excessos comesos
en dit terme per alguns micalets y sodats
// 328r // del regiment de Nabot; y desijant sas
excel·lències fidelíssimas complir a la obligació
de sos càrrechs han, perçò, fet representació a sa
magestad en escrits. La qual, han reportat y posat en las reals mans de sa magestat los senyors
oÿdors militar y real. Suplicant-li fos servit, donar lo remey convenient per consuelo de dits
pobles; e sa magestad ha respost, ab gran benignitat, que donaria luego los ordes convenients
per a què se evitasen tals abusos; e sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat, cusís y continuàs en lo present dietari las ditas súplicas y representació. Las quals són assí cusidas y
signadas de números CCLXXIIII y CCLXXV.a
Dilluns, a XXIIII de maig MDCCVI. En aquest dia
se ha çelebrat, en la capella xica de la present
casa, una festa ab música a tres cors de la capella
de la Seu, conforme fou deliberat lo dia 20 del
corrent; y han celebrat lo offici tres capitulars de
la Seu de Barcelona que són los senyors: don
Domingo Fogueras, missa cantant; don Joseph
Dalmases y Ros, diaca; y don Benet Bach, subdiaca; acistint-los lo senyor Joan Lleó, mestre
de cerimònias de dita Seu; y a la tarda hi ha hagut ciesta, ab la mateixa música de la capella de
la Seu; y tot en acció de gràcias, per haver-se
dignat la divina magestat, librar al rey nostre senyor y a esta ciutat del siti passat. Com en dita
deliberació de 20 del corrent se conte; y foren
cumplimentats en lo modo que és de vèurer en
lo present dietari, lo dia de demà.

Divendres, a XXI de maig MDCCVI. En aquest dia
los senyors deputats militar y oÿdors, al cotxes
son baxats, en la forma acostumada, en la casa
del General y Bolla de la present ciutat. Per fer
continuar lo subast del arrendament de la Bolla
de Barcelona; y no si ha trobat cosa alguna.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori // 327v // de sas excel·lèncias lo
síndich del General, ha fet relació com se hera
conferit de orde de sas excel·lèncias fidel·líssimas ab don Ramon de Vilana Perlas, secretari
de sa magestat, per a sol·licitar-li los despaigs de
las constitucions y capítols de cort, y del jurament de sa magestat. Lo qual ha respost que ja y
hauria posat mà, y que quant antes se despatxaria.

328v

Disapte, a XX de maig MDCCVI. En aquest dia los
senyors oÿdors militar y real, obtinguda primer
hora, per medi del síndich del General. A las
quatre horas de la tarda són anatsb y acompanyats de molts officials del General, a visitar y donar la benvinguda al excel·lentíssim senyor ema. a continuació ratllat a la sala dels reys.
b. a continuació ratllat ab los verguers devant ab sas massas
y.
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Dimarts, a XXV de maig MDCCVI. En aquest dia
se ha celebrat en la present casa, la festa del gloriós cavaller y màrtir Sant Jordi, patró del present Principat, per no haver-se pogut çelebrar lo
dia propri del sant, que és a 23 de abril, per ocasió del siti proppassat, com en la deliberació de
20 del corrent fou deliberat. Y han celebrat lo
offici tres senyors capitulars de la Seu de la present ciutat qui són: lo senyor Domingo Fogueras, missa cantant; don Joseph Dalmases y Ros,
a. a continuació súplica i representació transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 1984-1985.
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diaca; y don Benet Desbach, subdiaca; assistintlos per mestre de cerimònias lo senyor Joan
Lleó, mestre de serimònias de dita Seu; y foren
rebuts dit senyors capitulars per los officials del
General al cap de la scala, acompanyanant-los
fins a la porta del aposento del regent los comptes, ahont se revertiren; y al tornar-sse’n foren
també acompanyats per dits officials fins al cap
de la escala. Al anar dits senyors des de dit aposento del regent los comptes al altar, foren
acompanyats per los verguers ab las massas altas; y lo mateix feren al tornar-se a despullar.
En aquest mateix dia, los senyors Don Ramon
de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y
Sorts, ciutada, són anats de part del consistori a
cumplimentar y visitar als senyors Mitdfort
Crove, inglés, en sa casa, en la plasa de Santa
Anna devant Sant Gayetano.
Dimecres, a XXVI de maig MDCCVI. En aquest
dia lo senyor Mitdfort Crove, inglés, entre las
onse y las dotse horas de la matinada, ha vingut
en la present casa de la Deputació a visitar a sas
excel·lèncias fidelíssimas. Lo qual és // 329r //
estàs cumplimentat com los grandes, és a saber,
per los officials del General al cap devall de la escala, per los acessors y advocat fiscal al replà de
la escala, per los senyors oÿdors militar y real al
cap demunt de la escala. Los quals, posant a dit
senyor en lo mig, ab los verguers ab sas massas
devant, se són encaminats a la sala dels reys, a la
porta de la qual lo han rebut los senyors deputats militar y oÿdor ecclesiàstich. Y encaminats a
la pessa de consistori y posant en lo mig a dit senyor, han arrahonat un rato y ha referit, dit senyor, los poders que tenia de la senyora reyna
Anna, sa ama, y lo molt que estava inclinada a
est principat de Cathalunya; y al despedir-se lo
han acompanyat tots fins en dret del cap de la
escala, ahont lo han rebut los senyors del bras
militar.

ral qui respongué que aquella no comprenia los
militars, dels quals conexia ell però que en tot lo
que conduís y tingués respecte als paysans, estava prompte en posar en execució dita constitució.
En aquest mateix dia havent rebut lo consistori
una carta de la ciutat de Gerona, en que manifesta que lo enemich se troba campat en lo Empurdà, y los recels que és tenen de què vaja a sitiar a la dita ciutat. Demana a sas // 329v //
excel·lèncias fidelíssimas, acompanyen la representació que fa la dita ciutat a sa magestat, per a
què se digne donar les ordes convenients per a
pertretxar aquella plassa, axí de gent com del
demés necessari. Perçò, los senyors oÿdors militar y real, a las quatra horas de la tarda, se han
posat de part del consistori als reals peus de sa
magestat, entegant-li una representació en escrits acompanyat la petició de la ciutat de Gerona; e sa magestat ha respost, que luego donaria
las providèncias necessàrias per lo resguart de la
plassa de Gerona, per lo molt que estimava tant
fidelíssims vassalls. Y las excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat cusís en lo present dietari
còpia de dita representació, junt ab la carta de
dita ciutat de Gerona, que són assí cusidas y signadas de número CCLXXVI y CCLXXVIIa.
En aquest mateix dia lo magnífich racional del
General, per estar sas excel·lències fidelíssimas
ocupats, és baxat a las casas del General, a effecte de fer continuar lo subast del arrendament de
la bolla de Barcelona; y no se ha trobat altra dita
que la de vint-y-sinch mília lliuras per any, que
antecedentment estava donada al corredor; yb
dit racional, inseguint las instruccions del consistori, ha fet publicar tres ditas: una de sinquanta-sinch mília lliuras ab dos mil lliuras de
axaus, altre de coranta-sis mília lliuras ab mil
lliuras de axaus, y altre de coranta-sis mília lliuras ab sinch-centas lliuras de axaus; y no se ha
trobat qui pregués alguna de ditas ditas.

En aquest mateix dia lo síndich del General és
anat, de part del consistori, als ordinaris y altres
tribunals de la present ciutat, per a que çessàs lo
negoci de las causas çivils en ells. És a saber, al
senyor canciller, ala batlle general, al prior de la
cort, al jutge de reclams, al administrador de
plassa, als excel·lentíssims senyors concellers, alb
auditor general, als cònsols de la llotja de mar,
al senyor vicari general, als obrers, al batlle, ycal
alcayt de la seca, y tots respongueren que ho
posarian en execució, menos lo senyor vicari general, qui respongué que la constitució no comprenia las cúrias ecclesiàsticas, y lo auditor gene-

Dijous, a XXVII de maig MDCCVI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas són anats, consisto-

a. al batlle general interlineat al marge esquerre.
b. al auditor general interlineat al marge esquerre.
c. y al alcayt de la seca interlineat al marge esquerre.

a. l’original d’aquestes representació i carta es troban intercalades entre els folis 329v i 330r del trienni 1704-1707.
b. Y...ditas interlineat al marge esquerre.
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En aquest mateix dia, lo rey nostre senyor, que
Déu guarde, per medi de don Narcís Feliu ha
fet compèndrer al consistori, que seria molt de
son real agrado que fesen alguna deliberació o
declaració, en què ressolguessen posar en execució lo capítol de la oferta del donatiu de la última Cort General, per què fent-se esta deliberació en lo consistori, trobava sa magestat qui li
anticipava los diners ab interesos.

nom, ha renunciat lo dit offici en mà de dit senyor oÿdor y en son favor. Y dit senyor oÿdor ha
admès la dita renunciació, si et in quantum, per
capítol y actes de cort li és lícit y permès. Éssent
presents yo, dit secretari y scrivà major, y los
matexos testimonis.

rialment ab los cotxes, ab los verguers ab sas
massas devant, y acompanyats dels magnífichs
acessors, advocat fiscal y altres officials del General, a la mare de las fonts de la present casa,
per regonèxer aquellas com és acostumat tots
anys.
Divendres, a XXVIII de maig MDCCVI. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, ab los verguers
ab sas massas devant, són anats ab cotxes y
acompanyats dels officials acostumats a la casa
del General, per a fer continuar lo subast del
arrendament de la Bolla de Barcelona; y no si ha
trobat dita alguna, sino de vint-y-sinch mília
lliuras que antecedentment hi huria; y sas excel·lèncias fidelíssimas han fet publicar que qui·s
posaria en dita de coranta mília lliuras, se li donaria mil lliuras de axaus; y no se ha trobat qui la
acceptàs, comforme axí ne ha fet relació Jaume
Sala, corredor.

331r

En aquest mateix dia lo senyor oÿdor real, en
nom del consistori, ha enviat a sercar a Rafel
Clariana, alguasil del tribunal de la capitania,
per a donar-li queixas, de què havent donat paraula al consistori que arrimaria la vara, en atenció de estar extint lo tribunal, per disposició de
la última Cort no·u havia executat, y dit Clariana ha respost que ja havia dexada la vara. Com
en effecte no la aportava, constituhit en presència de dit senyor oÿdor real, conforme ne ha fet
relació axí en consistori.
330v

Dilluns, a XXXI de maig MDCCVI. En aquest dia a
las set horas de la matinada, Joseph Cassanya,
studiant en lleys, com a procurador per las causas, avall scritas, del senyor Francisco Casanya y
Garsia, son pare, tauler del General de la vila de
Caldes de Monbuy, com de sa procura consta
en poder de Joseph Vall-Llosera, notari públich
de dita vila, a XXIX del corrent mes de maig, en
dit nom constituhit junt ab mi, secretari y scrivà
major y testimonis avall scrits, en la casa de la
Deputació, a effecte de renunciar en mà y poder
del excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo dit
offici, a favor de ell mateix dit Joseph Cassanya,
per ser altre dels officis antichs, vendibles y que
poden alienar-se. Y se ha trobat no haver-hi
consistorial algú, ans bé, tancadas las salas y
aposentos del consistori, y axí bé, no y ha agut
lloch per a fer dita renunciació del que me ha
requerit ne llevàs acte. Éssent present per testimoni, lo doctor en arts Francisco Riera y Francisco Abril, aprenent de sabater, en Barcelona
residents.
Poch après, tocadas las set horas de la matinada,
constituhit dit Joseph Cassanya, en presència
del excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, en lo palau real ahont habita. En dit
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Subseguidament, havent passat en lo quarto
ahont habita lo senyor oÿdor militar, en lo mateix palau reial, ha renunciat dit Joseph Cassanya, lo dit ofici en mà y poder de dit senyor oÿdor militar, y en son favor. Y dit senyor oÿdor
militar ha acceptat dita renunicació, si et in
quantum, et cetera. Éssent presents lo dit secretari y scrivà major y los matexos testimonis. Y
luego immediadament, a las set horas y mitja
poch més o menos, costituhit dit Joseph Cassanya, en la casa del senyor oÿdor real, en lo carrer dit la devallada de vila de Cols. Ha renunciat
en mà y poder de dit senyor oÿdor real, lo dit
offici en favor de ell mateix, dit Joseph Cassanya; y dit senyor oÿdor real ha acceptat la dita renunicació. Éssent presents lo dit secretari y
scrivà major, y los matexos testimonis. Y últimament, a las vuyt horas de la matinada poch més
o menos, constituhit dit Joseph Cassanya, en
presència del senyor deputat militar, en sa casa
que la té en lo carrer Ample. Ha renunciat en
dit nom, lo dit offici, en mà y poder de dit senyor deputat militar, ha acceptat la dita renunciació si y et quantum per capítol de cort li és lícit y permès. Éssent presents e lo dit secretari y
scrivà major y presents per testimonis, lo dit senyor Francisco Riera y don Joan Novell y de
Nadal.
En aquest mateix dia los senyors oÿdors de
comptes, sols per estar indispost lo senyor deputat militar, han baixat ab cotxes, ab los verguers ab las massas y acompanyats dels officis
acostumats, a la casa del General de la present
ciutat; y allà han manat continuar lo subast del
arrendament de la Bolla de Barcelona públicament, que qui·s // 331v // posaria en dita de coranta mília lliuras se li donaria mil lliuras de
axaus, y no havent trobat qui la acceptàs se són
tornats en la present casa. Y poch après ha vingut en ella Jaume Solà, corredor y ministre del
general, y ha fet relació de que li havian acceptada la dita de coranta mília lliuras, ab mil lliuras
de axaus.
En aquest mateix dia, estant dits senyors oÿdors
en dita casa del General, han manat venir en sa
presència a Francisco Vilar, credencer del General, y a Joseph Vilar, son subrrogat en dit offici;
y a Pere Vasià, receptor del General, als quals y a
cada hu de ells han entregat una còpia impresa
del capítol 76 del redrés de las últimas Corts.
Manamt-los que exigissen los dret de deu per
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cent de las mercaderias, en dit capítol expressadas, aportant compte a part y girant los diners
als senyors deputats, en compte de donatiu; y
dits senyors oÿdors no han pres inventari dels
fraus, per no haver-i frau algú en est mes.

Juny
Dimars, a I de juny MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet la relació següent:
Als XVI de maig MDCCVI, de orde del excel·lentíssim consistori, sol·liciti al excel·lentíssim senyor princep Antonio, acerca de la representació que lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori,
lo dia 13 avia feta a sa magestat, que Déu guarde, acerca de las insiculacions, jurament del senyor deputat real y extracció del deputat eclesiàstich. Al que respongué que·u representaria a
sa magestat.
Als 18 de dit, me conferí ab lo senyor don Ramon Vilana //332r // Perlas, sol·licitant-li lo despaig de las generals constitucions, y me respongué que si estava treballant, y que fins foren
copiadas no se’n trauria mà.
Als 20 de dit, torní a sol·licitar al senyor don
Francisco Fernando Xixerlin, secretari de sa magestat, acerca de la representació de las insiculacions, jurament del deputat real y extracció del
ecclesiàstich; y me digué que quant antes se donaria providència.
Dit dia, sol·liciti al senyor don Ramon Vilana
Perlas acerca de la entrega de las constitucions,
y me respongué que se enstavan buydant.
Als 23 de dit, torní a sol·licitar, al dit senyor secretari de sa magestat, per dita representació de
las insiculacions y demés; y me respongué que ja
se donava providència.
Als 26 de dit, sol·liciti al dit senyor don Ramon
Perlas ditas constitucions, y me digué que ya se
estavan acabant.
Als 28 de dit, torní a sol·licitar a dits senyor secretari per dita dependència; y me digué que
perdés cuydado lo consistori, que quant antes
se donaria aquella providència que se necessitava.
A 30 de dit, soliciti al dit senyor Don Ramon
Perlas constitucions; y me digué que ya se acabavan de copiar.
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A 31 de dit, torní a sol·licitar al dit senyor Don
Francisco, secretari de sa magestat, acerca dita
representació; y me digué que aquella se avia
comès al senyor canciller y Real Audiència.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
mayor del General, cusís y incertàs en lo present
dietari una representació feta a sa magestat,
acerca las insiculacions y jurament del deputat
// 332v // real. La qual, per lo síndich del General, se ha entregat a don Francisco Ciserlin, secretari del Despaig Universal, per a que la posàs
en mà de sa magestat; y axí mateix, ha entregat
còpias de aquella al molt regent canciller, y a
don Ramon de Vilana Perlas. Còpia de la qual
representació, és assí cusida y signada de número CCLXXIX.a
Dimecres, a II de juny MDCCVI. En aquest dia,
los senyors deputats militar, y oÿdors ecclesiàstich y militar, son baxats ab cotxes, ab los verguers ab las massas devant a la casa del General.
Per fer continuar lo subast del arrendament de
la Bolla de Barcelona; y no se ha trobat altra dita
que la que antecedentment hi havia de coranta
mília lliuras ab mil lliuras de axaus; y sas
excel·lèncias fidelíssimas han manat al corredor,
que publicàs que qui·s posaria en dita de coranta vuyt mília lliuras se li donarian mil lliuras de
axaus; y no se ha trobat qui la acceptàs.
Divendres, a IIII de juny MDCCVI. En aquest dia
los senyors deputat militar y oÿdors militar y
real, per estar indispost lo senyor oÿdor ecclesiàstich, han baxat a la casa del General ab cotxes, ab los verguers devant ab sas massas, per a
fer continuar lo subhast del arrendament
// 333r // de la Bolla de Barcelona; y no se ha
trobat altra dita de la que dias ha se prengué de
coranta mília lliuras ab mil lliuras de axaus. Y
han manat sas excel·lèncias fidelíssimas al corredor, que publicàs que qui·s posaria en dita de
coranta-vuyt mília lliuras se li donarian mil lliuras de axaus; y no se ha trobat qui la prengués.
Disapte, a V de juny MDCCVI. En aquest dia Joseph Pelegrí, altre dels verguers del consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, ha intimat y notificat a don Francisco Amat, correu major de sa
magestat, lo capítol 42 fet en las últimas Corts de
1706, que disposa haver-se de cobrar los ports
de las cartas ab moneda Barcelonesa, mediant
certificatòria autèntica de dit capítol, a ell per dit
Pelegrí, personalment presentada a las vuyt horas de la matinada. Com axí ne ha fet relació dit
Pelegrí a mi, secretari y scrivà major del General.
a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 1, pàg.
1986.

Dilluns, a VII de juny MDCCVI. En aquest dia a la
matinada, sas senyorias fidelíssimas acompanyats dels officials acostumats, anant ab cotxes,
ab los verguers devant ab sas massas, son baxats
a la casa del General a effecte de fer continuar lo
subast del arrendament de la Bolla de // 333v //
Barcelona. Y no se ha trobat altra dita, que la
que antecedentment hi havia de coranta mília
lliuras ab mil lliuras de axaus; y sas excel·lèncias
fidelíssimas han fet publicar la dita de corantasinch mília lliuras ab mil lliuras de axaus, y després ab dos mil de axaus; y no se ha trobat persona que la acceptes.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y incertàs en lo present
dietari un acte de requesta presentada a Joan
Gispert, arrendatari dels drets de guerra, nova
ampra, plus de sedas, cartas y sombreros. Per a
que regonegués per amo de dit dret lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori, y paguàs
lo que estava devent; y lo resposta feta per Narcís Castells, com a procurador de dit Joan Gispert. Lo qual acte, junt ab la procura de dit Narcís Castells y demés papers, que ell mencionats
en la resposta, és assí cusit y signat de número
CCLXXX.a
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas acompanyats
dels acessors, advocat fiscal y demés officials
acostumats, anant ab cotxes, ab los verguers ab
sas massas devant, han baxat a la casa del General, a effecte de fer continuar lo subast del arrendament de la Bolla de Barcelona. Y no havent
trobat altra dita que la coranta milia lliuras ab
mil lliuras de axaus, que antecedentment hi
hauria, sas excel·lèncias fidel·líssimas, han manat al corredor publicar a mitjas ditas. Lo qual
després de haver-o excusat, ha fet relació com
no havia trobat persona alguna qui hi digués a
mijas ditas. // 334r // E sas excel·lèncias fidelíssimas han fet arrendament del dret de Bolla de
Barcelona y sa col·lecta, ab lo modo y pactes
contenguts en la tabla de dit dret, per lo temps
de un any, un mes y quinse dias, que comensaren als XVI del mes de maig proppassat y finiran
als XXX de juny MDCCVII, a Gabriel Espinós, passamaner de la present ciutat, abonat per Rafel
Albià, notari públich de Barcelona, per preu de
coranta mil lliuras barcelonesas ab mil lliuras de
axaus, restant francas per lo General, trenta-nou
mil lliuras com a més donante lo encant públich, lo qual Gabriel Espinós acceptà lo dit
arrendament, prometent prestar causió donant
idóneas fermansas a coneguda de sas excel·lèna. a continuació acte de requeste, resposta i procura transcrits
a l’Apèndix 1, pàg. 1986.
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cias fidelíssimas, en lo modo y forma que·s troba expressat en la tabba, obligant-ne sa persona
y bens, com a deutes fiscals y reals y, ab jurament y ha prestat sagrament y homenatge en
mà y poder de Jacinto Morató, altre dels verguers de sas excel·lèncieas fidelíssimas, farà
complir y tenir a dit Gabriel Espinos tot lo que
se ha obligat en virtut del present arrendament,
segons lo tenor de dita tabba però que ne obliga
sa persona y bens, com a deutes fiscals y reals y
ab jurament llargament. E, Jaume Solà, corredor de coll, jurat y ministre del General, ha fet
relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de com havent subastat, per llarch temps, en la forma
acostumada, lo sobre dit dret de Bolla, no ha
trobat qui offerís major preu que lo dit Gabriel
Espinós. Éssent presents per testimonis: Joseph
Pelegrí y Llorens March, vergers de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
Tornant-se’n sas senyorias fidelíssimas a la present casa de la Deputació, // 334v // a la que són
estats a la font de Santa Maria del Mar, que·s al
cap devall de la Argenteria, han encontrat lo Sereníssimo Sagrament, que per a sempre sia alabat, que anave per viàtich a la muller de Joseph
Arananat, sabater al carrer de la Tapinaria. Y
luego sas excel·lèncias fidelíssimas han desencotxat y han fet passar, devant del tàlem, los verguers ab las massas altas; y sas excel·lènicas fidelíssimas se són posats immediats al tàlem,
seguint-se després lo advocat fiscal y demés officials; y en esta forma lo han acompanyat al anar
y tornar-se’n a Santa Maria, y arribant a la porta
de la iglésia un sacerdot, ab hàbits de cor, donà
un siri a quiscu de sas excel·lèncias fidelíssimas;
y en esta forma anaren fins a la capella del Sagrament, agenollats e a la tarima del altar; y després
de haver reservat los capellans que·s trobaven en
la iglésia vestits ab hàbits, de cor acompanyaren
a sas excel·lèncias fidelíssimas des de dita capella
del Sagrament, fins que foren encotxats.
Dimarts, a VIII de juny MDCCVI. En aquest dia a
las sinch de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas
havent ya firmat totas las fermansas donadas per
lo infrascrit Gabriel Espinós, son baxats consistorialment a peu, ab los verguers devant ab sas
massas altas, acompanyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal y demés officials de
la present casa, y dels de General y Bolla en la
casa del General de la present ciutat. A effecte
de donar posseció dels drets de la Bolla de la
present ciutat y sa col·lecta a Gabriel Espinós,
passamaner de la present ciutat, com a arrendatari que és de dits drets per lo residuo del present trienni, que és un any, un mes y quinse
dias, que comensà als 16 del mes de maig proppassat y finirà als 30 de juny 1707. Y, en primer
lloch per los officials // 335r // destinats per lo
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General per la administració de dit dret de Bolla, se ha entregat a dit Espinós lo següent:

335v

Primo, una enclusa per picar lo manifest.
Ítem, altra enclusa per picar los rams.
Ítem, altra enclusa per picar ploms de gutarda.
Ítem, un martell de ferro ab mànech de fusta.
Ítem, un encuny anomenat pich de manifest.
Ítem, altre encuny anomenat pich de rams.
Ítem, altre encuny anomenat pich de guarda ab
una famella, per picar rams y per picar manifest.
Ítem, altre encuny dit de guarda per picar a las
botigas ab famella, un pich, un martell.
Ítem, altre encuny, ab son pich y famella, per
los texidors de llana ab son martell.
Ítem, una tanalla per posar sera y altre tanalla
per arrencar los ploms.
Ítem, dos llumaneras de courer posadas demunt
del taulell per bollar.
Ítem, altre encuny, ab son pich y famella, per als
velluters; y un a tenalla petita per velluters, y encuny de guarda y dos famellas, lo un per a tallar
y altre per posar plom ab son martell.
Ítem, altre encuny de paga, mascle y famella.
Ítem, altre encuny de manifest de la roba que ve
de defora.
Ítem, un encuny sensa famella de la roba de defora.
Ítem, un piló de fusta ab lo encuny de la famella
per manifest.
Ítem, un piló de fusta ab una famella del manifest y guarda.
Ítem, un encuny de manifest.
Ítem, altre encuny de guarda.
Ítem, dos encunys, mascla y famella, per plom
de paga.
Ítem, un encuny la famella sola.
Ítem, una tanalla per posar sera y altra per
arrencar ploms.
Ítem, una tanalla per posar sera.
Totas las quals cosas, axí com està, dit tretas de
mà y poder dels sobre dits officials de la Bolla per
lo noble don Ramon de Codina y Ferreras, advocat fiscal del General, y per ell foren entregadas a
dit Gabriel Espinós, arrendatari sobre dit, en
senyal de pocessió. Lo qual Espinós, ha acceptat
aquellas y promès restituhir-las a la fi de dit son
arrendament. Restituhint-las totas y senglas
obligan-ne, perçò, a la persona y bens com a deutes fiscals y reals, llargament y ab jurament, prestant-ne sagrament y homenatge en mà y poder
del Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sas excel·lènicas fidelíssimas. Éssent presents testimonis: Jacinto Morató y Llorens March, verguers
del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia Pau Corbera y Palau, síndich del General, constituhit personalment en
lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha
fet la relació següent:
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Als 7 de juny 1706, me conferí ab lo molt il·lustre senyor canceller, de orde del excel·lentíssim
y fidelíssim consistori, sol·licitant-li quant antes
se servís despatxar las insiculacions, que per sa
magestat se heran comesas a sa senyoria, per lo
que importava al benefici de la cosa pública.
Com ab umil representació dit excel·lentíssim
comsistori ho hauria representat a sa magestat,
per medi de dos consistorials, als 13 del mes
passat. Al que ha respost, que no se’n llevava mà
y que quant antes, lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, las tindria. Y, axí mateix, li ha sol·licitat se servís, sa senyoria, ajuntar los excel·lentíssims senyors jutges de greuges per què, quant
antes se pogués, passar al disposat en las últimas
Corts y que los agraviats tinguesen aquell consuelo, que esperavan, del dit excel·lentíssim tribunal; y que sas senyoria podian // 336r // elegir
puesto ahont ci aparagués. Al que dit señor canceller hi ha respost que elegia lo lloch en la sala
del gloriós màrtir Sant Jordi, a mà dreta en lo
aposento, se troba antes del aposento del excel·lentíssim bras militar, y que estimaria al excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo manàs posar apunt y que, posat aquell en deguda forma,
li fessen mercè de fer-lo avisar, per què luego
passaria a fer convidar als dits excel·lentíssims
senyors jutges de greuges.
Dit dia se conferí, de orde de dit excel·lentíssim
y fidelíssim consistori, ab los senyors don Ramon Vilana Perlas, prothonotari de sa magestat,
sol·licitant-li lo despaig de las Generals Constitucions, jurament de las Corts Generals últimament celebradas y insiculacions. Al que ha respost, que en quant a las Generals Constitucions
y jurament, insesantment si treballava y que no
se’n alsava la mà, y que quant antes estaria tot a
punt. Y que en quant a las insiculacions, també
si estava treballant y que creya que prest dit excel·lentíssim consistori las tindria.
Als 8 de dit, se és conferit ab los senyors don
Francisco Fernando de Zinsarlin, secretari del
Despaig Universal de sa magestat, de orde de
dit excel·lentíssim consistori, sol·licitant-li las
insiculacions en vista de la representació que dit
excel·lentíssim consistori, lo dia 13 del passat,
posà en mà de sa magestat, que Déu guarde. Lo
que li ha respost, que dias ha ho tenia comes lo
senyor canceller y que creya que quant antes las
tindria lo concistori, però que no obstant tot lo
sobre dit, que luego li enviaria un bitllet per què
en virtut de ell, dit senyor canceller, no·n dexàs
mà fins fos despatxat.
Dimecres, a VIII de juny MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Joseph Garriga, mestre
espaser, ha fet //336v // relació, mitgensant jura-

ment, com havent mirat, regonegut de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas las espasas que Ramon Esteve, espaser, entregà per los soldats del
regiment de la present casa. Troba ésser aquellas bonas y rebedores conforme los pactes de la
tabba; y que no té part xica ni gran en lo aciento
de ditas espasas.

«El rey.

Dimars, a XV de juny MDCCVI. En aquest dia me
han ordenat sas excel·èncias fidelíssimas, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta del
rey nostre senyor, que Déu guarde, que reberen
lo dia de ahir, de data de 12 del corrent, ab la
qual se serveix participar a sas excel·lèncias fidelíssimas, haver fet vot de eregir una columna o
piràmide ab lo simulacro y altres ornaments de
la Immaculada Concepció de la Verge Santíssima, com a tutelar de la augusta y real casa de
Àustria y llibertadora de esta ciutat de Barcelona del pròxim passat siti. Erigint-la devanta lo
portal posterior de la iglésia de Santa Maria del
Mar, en la plassa del Born, y que se consagre y
benehesca, lo dia 16 del corrent, ab missa solemne y professó ab intervenció de sa magestat
y del consistori, en què concurrirà també lo de
la ciutat, en nom de la qual, retificaran aquest
vot los senyors cancellers de ella, y se continuarà
tots anys per lo virrey y ciutat lo dia de la festa
de la Immaculada Concepció, ab professó e interesència del bisbe y catredal. Y en totas las festas de la // 337v // Verge Sereníssima se cantarà
després de las vespres la lletania de la Verge, y la
antífona y oracion pròprias, ab acistència de sa
magestat o del llochtinent general en sa ausència y de la ciutat. Per lo qual fi, y per a què tots
los disaptes se cante la lletania, loretana, antífona y oració pròpria, y per a mantenir contínuament ensesas unas llàntias, se fundaran renda ab

Illustres, venerables, nobles, magníficos y amados
los fidelíssimos deputados y oydores de quentas de
la Generalidad de este mi principado de Cathaluña. Haviendo mi devoción ofrecido en voto, erigir una columna o pirámide, con el simulacro y
otros ornamentos de la Immaculada Concepción
de María, como a titular de mi augusta casa y libertadora de esta ciudad de Barcelona del próximo passado sitio, y no podiéndose executar ahora
por no dar lugar el tiempo con la sumptuosa fábrica que se deve, y con aquellas formalidades y
magnificencias que mi cathólico zelo dezea. He
resuelto y mandado, que en ínterim, se erigiesse
delante la puerta posterior de la iglesia de Santa
María del Mar de esta ciudad, en la plaza Mayor
un altar, estatua, cancel y demás requisitos de
madera, en donde permanesca y se venere la concepción de María, hasta que sea cumplida la fábrica en bronçe o en mármol, que será como señal
de la futura, y que se consagre y bendiga el día
dies y seis del presente // 338r // por el obispo, con
missa, solemne processión y toda la formalidad
prescrita en el pontifical romano, con intervención mía y de esse consistorio en que concurrirá
assí mesmo el de la ciudad, en cuyo nombre ratificarán este voto los concelleres de ella, y se continuará en mi real nombre por el virrey y ciudad
todos los años, el día de la fiesta de la Immaculada Concepción, con processión e interessencia del
obispo y su catredal. Y en todas las fiestas de la
Virgen Santíssima se cantará después de las vísperas la letanía de la Virgen, añadiendo la antífona y oraciones propias delante el referido simulacro, con acistencia mía o de mi lugar theniente
general en mi ausencia, y de la ciudad. A cuyo
fin y para que todos los sábados, con la música empero de Santa María como a iglesia más vezina,
se cante ante el referido simulacro, la letanía, loretana, antífona y oración propria después de las
vísperas. Y para mantener continuamente encendidas unas lámparas, que con sentinela serán
guardadas, se establecerá renta con la qual perpetuamente se continúe esta devoción. No omitiendo mi paternal cuydado las acistencias que fueren
menester, para obtener de la sede apposthólica
una indulgencia plenaria que la gozen los que en
el día de la Immaculada Concepción visitaren
esta sancta immagen, y otra particular para los
concurrieren a la letanía del sábado. Lo que he
querido participaros, para que estéis en intelli-

a. devant interlineat al marge esquerre.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 337v i 338r del trienni 1704-1707.

Divendres, a XI de juny MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Joan Parets, sabater de
la present ciutat, ha fet relació, mitjensant jurament, com havent mirat y regonegut, de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas, las sabatas que
Bernat Martí entregà per los soldats del regiment de la present casa, ha trobat ésser aquellas
bonas y rebedoras conforme la mostra; y que no
té part en lo aciento de ditas sabatas.
337r

la qual se continue perpètuament esta devoció.
Com de dita real carta és més llargament de
vèurer, que és assí cusida y signada de número
CCLXXXIa y del tenor següent:

Dilluns, a XIIII de juny MDCCVI. En aquest dia,
sas excel·lèncias fidelíssimas acceptat lo senyor
oÿdor eclesiàstich, per no poder caminar per
causa de sa crescuda edat, són anats a fer regonexensa o visita general per las botigas y altres
parts de la present ciutat, acompanyats dels officials de la present casa en la forma acostumada.
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«Excelentíssimo señor.

gencia de esta mi real determinación y os dispongáis, para la acistencia // 338v // de tan justa demostración que deve ser executada en el referido
día dies y seis del presente, de que me daré por servido. Dada en Barcelona, a dose de junio de mil
setecientos y seis años. Yo el Rey. Don Ramón de
Vilana Perlas, secretario. E in curiae primo foleo
LXXXVII.»

Aunque el rey nuestro señor, Dios lo guarde, con
su real decreto havía noticiado a vuestra excelencia, que la función solemne de consagrar a la
Concepción de María los merecidos cultos, que su
cathólica devoción le solicita, se executarían mañana, siendo pero precisas algunas disposiciones
que la brevedad del tiempo no ha permitido hasta
ahora cumplir. Ha resuelto su magestad se difiriesse esta solemnidad para el sábado o domingo
próximo y a mi, se ha servido mandarme lo participasse a vuestra excelencia como lo hago, para
que quedando vuestra excelencia en esta intelligencia logre y a la fortuna de repetidos empleos
del servicio de vuestra excelencia, a que acudire
con muy fina voluntad. Nuestro señor guarde a
vuestra excelencia muchos años. Palacio, y junio
15 de 1706. Besa las manos de vuestra excelencia
su más seguro servidor. Don Ramón de Vilana
Perlas. Excelentíssimos señores deputados y oydores
de quentas del fidelíssimo Principado de Cathaluña.»

En aquest mateix dia, lo noble don Ramon de
Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y
Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, són anats de
part del consistori a posar-se als reals peus de sa
magestat. Posant en sas reals mans una representació, en resposta de la real carta que reberen
lo dia de ahir, en que dona a sa magestat las gràcias de tant pia y devota resolució, offerint-se
acistir a la festa conforme sa magestat mana.
Com de dita representació és de vèurer, còpia
de la qual me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís en lo present dietari. La qual se
troba signada de número CCLXXXII.a
En aquest mateix dia al matí, los senyors jutges
de greuges han prestat son jurament, ajuntantse per est effecte en lo aposento de la present
casa, que antes hera dels acessors de la visita del
General, al costat de aposento ahont se acostuma juntar lo bras militar, que dona a la sala gran
de Sant Jordi, lo qual lloch, és estat destinat per
lo molt real canciller de voluntat de sas
excel·lèncias fidelíssimas. Lo modo de acentarse dits senyors jutges de contrafaccions és en
esta forma, ço és: a la part de mà dreta los anomenats perb sa magestat y a la mà esquerra los
anomenats per la Cort General, sentant-se ab
banchs, ab respaller ab matalasers de tela; y lo
lloch del prothonotari o del qui està //339r // en
son lloch, és a cap devall, a la part dels anomenats per sa magestat, y lo adrés de escríurer y
campaneta és de bronse.

339v

Dimecres, a XVI de juny MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lències fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un bitllet de don
Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, ab lo qual, de orde de sa magestat, participa
que la festa destinada fer lo dia de vuy en lo
Born, se és allargada per disapte o diumenge.
Com de dit bitllet és de vèurer, que·s assí cusit y
signat de número CCLXXXIIIc y del thenor següent:

a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1990.
b. a continuació ratllat per la Cort General.
c. l’original d’aquest billet es troba intercalat entre els folis
338v i 339r del trienni 1704-1707.
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En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, incertàs y cusís en lo present
dietari una representació feta al rey nostre senyor, que Déu guarde, suplicant-li sia servit
concedir franquesa de dret de sello per lo despaig. Com la grandesa com de dita representació és de vèurer, que és assí cusida y signada de
número CCLXXXIIII.a
En aquest mateix dia, constituhit Pera Ribera
corredor públich y jurat, y ministre del General,
ha fet relació com havent encantat, per molt
temps, un sort de cordellats grochs y vermells,
ab differents trossos, que han resultat dels que
guarniren lo paviment y escalas del sólio en què
sa magestat çelebrà las últimas Corts. En la present casa no ha trobat qui oferir més preu que
Joan Baptista Clavell, paller de la present ciutat,
qui ha offert la dita de sinquanta lliuras ab un
real de vuyt de axaus, y perçò, havia lliurat la
acta fiscal al dit Clavell, com a més donant en lo
encant públich.
Dijous, a XVII de juny MDCCVI. En aquest dia,
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors
militar y real són anats, de part del consistori, a
posar-se als reals peus de sa magestat, posant en
sas reals mans una representació en escrits en
què lo consistori li suplica, sia servit donar orde,
que antes de partir-se sa magestat de la present
ciutat, se entreguen al consistori los despatxos
de las constitucions, redrés, insiculacions y
a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1991.

grandesa. Com y també, lo de la real resolució
de sa magestat en orde al jurament y pocessió
de Pere Vidal, extret en deputat real. Com de
dita representació és // 340r // de vèurer, còpia
de la qual és assí cusida y signada de número
CCLXXXV.a
En aquest mateix dia, per observansa del capítol
52 del nou redrés, han manat sas excel·lèncias
fidelíssimas convidar una Novena de personas
dels tres estaments, que se ha juntat a las quatre
horas de la tarda. Qui foren los infrascrits y següents:
Per lo Estament eclesiàstich:
Lo doctor Joseph Ramon y Reig, canonge de
Barcelona.
Lo doctor Miquel Joan Bosch, canonge de
Vich.
Lo doctor Domingo Fogueras, canonge de
Barcelona.
Per lo estament militar:
Don Joseph Galceran de Castella y Sebastida.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Don Francisco Tort.
Per lo estament real:
Doctor Salvador Massanes de Ribera, ciutadà.
Doctor Joseph Costa, ciutadà.
Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà.b
Als quals, axí juntats en la forma acostumada en
la sala del concistori, sas excel·lentíssimas y fidelíssimas, en veu del senyor deputat militar, han
fet la proposició següent:

culada Concepció de Maria Santíssima, en la
plassa del Born d’esta ciutat, en eterna memòria
del singular benefici ha experimentat esta ciutat, per medi de son poderós patrocini, restant
deslliurada de la invasió enemiga en lo últim
siti. Perçò, a vostra excel·lència fidelíssima suplica que junt ab est consistori sie servit premeditar, resòldrer y deliberar lo fahedor en est assumpto, y si aparexerà a vostra excel·lència, sols
affecte de adquirir novas notícias per la premeditació de est fet, se llegirà per lo secretari del
consistori un exemplar que·s troba en lo dietari
del trienni 1701, en jornada dels 9 de mars de
1703. Esperant, per medi de vostra excel·lència
fidelíssima, pendrà est consistori aquella resclució que serà més corresponent a sa grandesa y al
lustre dels officials ecclesiàstichs, militars y gaudints que acostuman acompanyar-los en la funcions públicas.
Y després de haver premeditat los senyors consistorials y Novena, lo negoci de que·s tracta se
ha passat a votar, y ha prevalgut la resolució de
que lo fet //341r // proposat sie comesa a dos senyors consistorials y dos altres senyors de la present Novena. Los quals sobre lo fet contengut
en la proposició, sien servits disposar un paper,
servint-se dits senyors reportar-lo a la present
Novena, per a què en vista de ell pugan deliberar lo més acertat. E, seguidament han passat,
dits senyors consistorials y Novena, a fer nominació de las personas per la sobra dita commisió, y se han elegit los señors: Clement de Senispleda y de Solanell, oÿdor militar. Doctor micer
Joseph Bracó y Duran, ciutadà oÿdor real. Lo
doctor y canonge Joseph Ramon y Reig. Don
Joseph Galceran de Cartella y Sebastida.»

«Excel·lentíssim señor.
Ab lo capítol 52 del nou redrés, que·s llegirà a
vostra excel·lència, està // 340v // disposat que
del dia de la conclusió de la Cort en avant, tinga
lo càrrech de mestre de cerimònias de la Deputació lo ajudant segon de la scrivania major y
que, per a evitar totas questions sobre lo puesto
que en las funcions ha de tenir, se dexa a la disposició del consistori de deputats y oÿdors qui
junt ab una Novena deliberen, a més vots, tant
dels consistorials com dels que seran cridats en
ditas Novena, lo puesto ahont hage de estar respectivament en las funcions tant de dins com
fóra de la Deputació. E com en breu se espera
haver de acistit, lo present consistori, en la real
funció de la erecció de la piràmide que desitja
consagrar sa magestat, Déu guarde, a la Immaa. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1991.
b. Ciutadans interlineat al marge esquerra, entre els noms de
Joseph Costa i Francisco de Monfar y Sorts.
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En aquest mateix dia ha vingut a la present casa,
a visitar y despedir-se del consistori, lo
excel·lentíssim senyor príncep Anrich de Armestat, qui està de partida per la frontera de
Lleyda; y és estat rebut y cumplimentat conforme los grandes de España.
Disapte, a XIX de juny MDCCVI. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real,
havent estat extret en habilitador de la casa de la
ciutat, és anat, de consentiment del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, aconpanyat ab un
verguer ab sa massa alta davant y de altres officials de la present casa, a la casa de la present
ciutat. Y al arribar allí isqueren a rebrer-lo a la
porta del carrer // 341v // diferents officials de
aquella, los quals lo acompanyaren fins al cap de
la escala, ahont lo isqueren a rebrer lo excel·lentíssims senyors cancellers segon y tercer ab sas
gramallas y massas altas, y li acistiren a son costat posant-lo al mig fins foren a la sala gran del
Consell de Cent, en la qual estaven los demés

[ 1706 ]

[ 1706 ]

senyors concellers y habilitadors, y acentats que
foren presehint dit senyor oÿdor real, a tots los
demés senyors habilitadors, prestaren son jurament acostumat. Y après de haver prestat son
jurament, se alsaren dits habilitadors, anant dit
excel·lentíssim señor oÿdor real al mitg, són
anats tots junts en altre aposento, dit lo aposento de la visita ahont acostuman fer las habilitacions, y allí se acentaren, precehint en tot sempre dit senyor oÿdor real, y al alsar-se de la junta
o conferència, que dits senyors habilitadors tingueren y han tinguda al exir, és també exit
acompanyat de dit verguer y dits dos senyors
consellers fins al cap de la escala, y després lo
acompanyaren differents officials de dita casa de
dita ciutat fins a la porta de aquella.
En aquest mateix dia, don Ramon de Codina y
Ferreras com a procurador de Geroni de Roquer y Codina, ciutadà honrrat de Barcelona,
obtenint lo offici de secretari y scrivà major del
General de Cathalunya. Com de sa procura
consta en poder de Vicens Gavarró, notari públich de Barcelona, al primer de abril 1705, la
qual original és assí cusida y signada oe número
CCLXXXVI. En dit nom, ha renunciat lo dit
offici en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, y en favor y en cap de doctor Lluís Cortès,
clergue resident en la iglésia parroquial de Sant
Cugat del Rech de la present ciutat, // 342r //
per ser altre dels officis antichs vendibles y que
poden alienar-se. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han acceptat la dita renunciació, si y et quantum, per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès. Éssent present jo, Matheu Güell, notari real, subrrogat en ajudant primer de la scrivania major, y presents per testimonis lo magnífich doctor Pau Romà y Bernat Forès, notari
públich real, col·legiat de Barcelona.
Diumenge, a XX de juny MDCCVI. En aquest dia
se ha çelebrat la festa en lo Born, en la piràmida
ab la imatge o simulacro de Nostra Senyora de
la Concepció conforme lo real decret de sa magestat, que·s cusit en lo present dietari lo dia 15
del corrent. Per la qual funció han partit de la
present casa, a las nou horas del matí, los senyors deputats militar, oÿdor militar y real, no
havent pogut acistir lo senyor oÿdor eclesiàstich per no poder caminar per ocasió de sa crescuda edat, ab vergues ab massas altas devant y
acompanyats dels officials de la present casa, y
passant per devant del palàcio del senyor bisbe,
són entrats a la Seu per lo portal major y pujats
en lo presbiteri. Després de haver fet oració al
altar, se han sentat al costat dels senyors consellers en un banch de vellut carmesí, en front del
altar, despallas al poble, estant los senyors concellers a la part del Evangeli. Y poch après han
arribat al dit presbiteri, ab la massa devant, lo
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senyor don Joseph de Pinós, protector del bras
militar; don Francisco Sayol, clavari; don Joseph de Ribera, canceller militar de dit bras.
Los quals se han acentat al costat dels senyors
consistorials sobredits, a la part de la Epístola,
en lo sobre dit banch, y // 342v // arribant cerca
del portal de dita iglésia ab gran acompanyament de sa guarda y família, y molts altres grans
senyors. Los senyors concellers lo ha exit a rèbrer a la porta de la iglésia, y pujats en lo altar
major, sa magestat se ha posat sota lo docer ab
sa almoada y tarima, y al detràs de sa magestat,
a la part dreta anà en peus lo senyor príncep
Antonio Liectenstein y a la mà esquerra los senyor don León, conde de Osfelt. Y havent-se
comensat a antonar loa lletania de tots los
sants, se partiren per la professó que se encaminave a la piràmide del Born y anaven en esta
forma, ço és: que després de las confrarias, religions y clero anaven, ço és, devant la massa del
bras militar, després las de las Deputació, y segundament las de la ciutat; y després venian los
dits tres senyors concistorials, ya lo senyor protector, clavari y conceller noble del bras militar,
ço és, tots sis en una filera diferent anant los
tres senyors consistorials a mà dreta y los dits
senyors del bras a mà esquerra. Luego se seguia
lo tabernagle de Maria Santíssima, aportan los
senyors concellers las varas del tàlem, y immadiadament venian lo senyor bisbe de Solsona,
abats y capitulars de la Seu que baix se expressaran. Y últimament seguia sa magestat, acompanyat dels dits senyors príncep Antonio,
compte de Osfelt, embaxador de Portugal, y
molta comitiva de titulars y nobles; seguint-se
per últim la guarda de sa magestat. Y ab est
orde anaren fins lo Born, passant per devant la
porta del bordell, plassa del Rey, Bòria y carrer
de Montcada. Y arribat que fou sa magestat a la
plassa del Born de la present ciutat, se·n muntà
dalt en lo tablado que té forma de presbiteri
sircuhit de // 343r // balustres, estan a format
devant de la piràmida de la Immaculada Concepció y se·n és anat a la part del Evangeli,
ahont estava un docer de vellut carmesí ab franjons de or, cadira, almoadas, tarima alta y jenulectori, tot cubert de vellut carmesí. Los
excel·lentíssims senyors consellers se han posat
de espallas al poble, tenint a las suas un banch
colgat de vellut carmesí, sens repaldar, un poch
distant de dita tarima. Los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
se han posat al costat de dits senyors concellers,
després de ells, tenint a las espallas, també, consemblant banch de vellut estant de espallas al
poble. Després de dits senyors deputats han estat los senyors del excel·lentíssim y fidelíssim

a. a continuació ratllat Te Deum.

bras militar, en la matexa forma, de cara a sa
magestat. Han estat en la forma de pontical lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Solsona, ab dos senyors abats per acistents y
dos dignitats de la Seu, per diaca y subdiaca, a
la part de la Epístola al igual del replà del altar.
Lo excel·lentíssim senyor embaxador de Portugal se ha posat de cara a sa magestat, a la prat
de la Epístola, baix en lo tablado, lo qual estava
tot cubert de catifas, tenint estrado en esta forma, és a saber, que a las espallas tenia un banquillo ras, cubert de vellut carmesí y devant altre banquillo en la matexa forma. A la part
donant la mà dreta a sa magestat, estavan dos
senyors abats vestits del pontifical, ço és, ab
capa pluvila y mitra. També en dita piràmida
ha·y havia un altar petit en lo qual se celebravan
missas baxas. Antes de las gradas per las quals se
muntava a dit tablado, havent-hi catifas sobre
lo terreno de dita plassa del Born, a modo de
cor, estavan los capitulars y dignitats, de la Seu
de Barcelona, tenint // 343v // a las espatllas
banchs rasos cuberts de vellut camesí, tenint al
mig lo tabernagle en lo qual anava la imatge de
Maria santíssima. Axí que, estant en esta forma
tots los dal referits y la família real dalt en lo dit
tablado, després de la piràmida, per dit real bisbe de Solsona se dona principi a la benedicció
de la imatge que·s troba en la dita piràmide. Finida la qual, se ha cantat lo Te Deum laudamuns ab la música de la Seu, la qual estava dividida junt ab la de sa magestat, en diferents
cataffals que per est effecte estavan destinats. Al
comensar-se lo Te deum lo regiment real de cathalans, del qual és coronel don Antón de Paguera ha disparat una carrega sarrada y després
de ella, ha disparat tota la artilleria de la plassa,
y al ofertori dits senyors bisbe, abats, diaca y
subdiaca alta e intel·ligible veu, és estat llevat
acte per lo molt il·lustre senyor don Ramon de
Vilana Perlas, secretari de sa magestat, del qual
a par del vot que sa magestat cosegrà a la soberana reyna del cel y terra, Maria Santíssima en
sa Immaculada Concepció, que paraula per paraula ve a contenir lo mateix que la real carta o
despaig escrit per sa magestat al consistori dels
senyors deputats, que·s troba en lo present dietari en jornada de 15 del corrent. Poch après,
per lo secretari de la ciutat és estat llevat acte,
com lo consistori dels senyors concellers ratificava lo mateix vot y prometia acistir a las funcions. Y lo mateix ha fet lo secretari del bras
militar, // 344r // advertint-se que quiscun dels
senyors concellers y dels senyors del bras militar, són anats a jurar-o en mà y poder del senyor bisbe de Solsona, qui tenia en sas mans
obert un missal. Fent cortesia al anar y al tornar, primerament al altar y després a sa magestat, lo consistori de la Deputació no féu semblant funció, per que com no tenia poder de la
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Cort General, no podia ratificar consemblant
vot, si bé, si tindrà gust, podrà acistir a las funcions. Ena tota esta funció sa magestat y los tres
comuns sempre han estat en peus o arrodillats,
descuberts segons demanava la funció en lo tribunal romà. Finit y acabat lo offici de pontifical
se ha proseguit la professó passant per devant
Santa Maria del Mar, Cambis, carrer Ample,
Regomí, devant la casa de la ciutat, per devant
de la Deputació y palau del senyor bisbe.
En aquest mateix dia, per ser estat del real gust
de sa magestat, se ha fet convit general de damas de la present ciutat, per medi de la
excel·lentíssima senyora doña Maria de Pinós, la
molt il·lustre senyora comptesa de Sevalla la
mayor, la molt il·lustre senyora dona Emanuela
de Lentorn Pinós y Sariera, y la senyora doña
Maria Anna de Masdovellas, en son real palàcio,
per a las sinch horas de la tarda, a fi de despedirse de sa magestat y besar-li la real mà. Són estadas rebudas per ditas senyoras a la primera pessa
de palàcio y després, acompanyadas en altra pessa ahont hi haurà almoadas. Antes que sa magestat isques, se han encaminat en lo salon de la
cantonada que mira al portal del Mar, que serian serca de las vuyt horas de la tarda. Y estant
en peus ditas damas és exit sa magestat, y se ha
posat sota docer de sobre de la tarima, ahont hi
havia una cadira per acentar-se. Al principi y a la
fi del festín, se ha comensat lo besamà per las senyoras que han convidat, y acabat per las demés
fent tres cortesias al anar y al tornar-se’n, y arrodillant-se de una rodilla // 344v // al volen-li besar la mà lo que no permetia sa magestat sinó
que le·y besasen estant en peus. Dit festín ha
durat fins las deu horas tocadas de la nit, ab
molta lluminària, sonant la música real y ab copiosíssim refresch de dulces y ayguas que aportavan los cavallers cathalans. En esta funció may
ha estat sa magestat cubert ni acentat, sino en la
forma de galant, las damas joves acentadas en
terra sobre catifas y las de major edat acentadas
en banchs rasos, cuberts ab catifas empafadas.
Ab semblants funcions ha honrat sa magestat a
las damas cathalanas diferents vegades, estant
emperò sa magestat sota lo docer y dalt a la tarima.
Dimars, a XXII de juny MDCCVI. En aquest dia,
Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donsell y
Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà, obtinguda primer hora per medi de un verguer, són
anats a visitar de part del consistorial doctor
Domingo Aguirre, novament provehit per sa
magestat del puesto de regent del Consell Supremo de Aragó, donant-li la enorabona de esta

a. en...romà interlineat al marge esquerre.
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prenda y testimonio de la suma gratitud que me
deve buestro exemplar amor, fidelidad y constancia, con que os haveis esmerado en el intervalo de
mi real presencia. Y no dudado estaréis siempre
aplicados con igual finesa al desempenyo de vuestra obligaciones, podéis quedar muy seguros tendrá impresa en todos tiempos mi real animo buestra memoria, y nunca se cansará mi parternal
benevolencia, assí de atender a buestra defensa y
amparo, como de honraros con mayores aumentos
y favores, que no dudo sabrán merecer buestra caval atención y rendimiento. Luego juntamente a
Dios, ratifique con celestiales influjos esta mi real
bendición que os hecha y desea mi paternal cariño. Dada en Barcelona, a veinte y dos de junio de
mil setecientos y seis. Yo el Rey. Por mandado del
rey nuestro señor, don Enrique de Gunter.»

real mercè. Lo qual ha respost, que estimava
molt al consistori la mercè que li feya y que
apreciava molt esta gràcia, per lo desitg que tenia que ab ella se offerissen moltas ocasions del
servey del consistori. E, seguidament dits Monfar y de Lana, són anats a fer lo mateix cumpliment a don Francisco // 345r // Bernardo y Senjust, novament provehit de conceller de capa y
espasa de dit Consell Supremo de Aragó. Lo
qual, també los ha fet molts cumpliments. Com
axí ne han fet relació en consistori, de Lana y
Monfar.
En aquest matix dia han rebut sas excel·lèncias
fidelíssimas lo real privilegi, e o despaig de la
grandesa, ab que sa magestat honra al consistori
dat en Barcelona aa 1706, ordenat que aquell
originalment sie recòndit en lo armari de las tres
claus, ahont se recondeix lo llibre del ànima.

346r

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lències fidelíssimas, cusís y incertàs en lo
present dietari còpia de una representació feta a
sa magestat, acerca de algunas personas que en
nom de sa magestat se entremeten en la cobransa del donatiu. La qual ha posat lo síndich del
General en mans de don Francisco Zinserlin, secretari del Despaig Universal; y dita còpia és assí
cusida y signada de número CCLXXXVII.b
Dimecres, a XXIII de juny MDCCVI. En aquest dia
a la matinada, han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas una real carta del rey nostre senyor, Déu
lo guarde, ab la qual sa magestat los fa mercè de
participar-los la sua partida de esta ciutat. Com
de dita real carta és de vèurer, que és assí cusida
y signada de número CCLXXXVIIIc y del
// 345v // tenor següent:
«El rey.
Illustres, amados y fieles nuestros los fidelíssimos
deputados y oydores de quentas de este mi principado de Cathaluña. Haviendo conseguido el feliz
sucesso que tanto deseava mi paternal afecto, de
redimir este mi fidelíssimo Principado de la esclavitud francesa; y haviendo logrado, a demás por
la singular asistencia de Dios, el consuelo de
mantener mis amados cathalanes en la restaurada livertad. Con inmortal gloria y honrra suya,
llamándome a ora mi real incumbencia a campanya para procurar a la frente de mi exército el
mesmo beneficio a los demás vassallos de mi monarquía, he querido dexar en vuestras manos esta
a. a continuació un espai en blanc d’uns 30mm.
b. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1993.
c. l’original d’aquesta real carta, es troba intercalada entre
els folis 344v i 345r del trienni 1704-1707.
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E poch après, obtinguda primer hora, per medi
del síndich del General, sas excel·lentíssimas fidelíssimas anant a peu, ab los verguers ab massas
altas devant, acompanyats dels magnífichs acessors y officials de la present casa, són anats a posar-se als peus del rey nostre senyor. Y al entrar en
lo aposento ahont era sa magestat, los verguers
han abaxat las massas y luego, sas excel·lèncias fidelíssimas, després de haver fet las degudas cortesias y besat la mà a sa magestat, han referit a sa
magestat lo sentiment tant gran que·ls cabia de
haver de carèxer sols un instant de sa real y amabilíssima presència, y que sols podia servir-los de
consuelo que esta aucència havia de ser permès
bé y utilitat de estos sos fidelíssims vassalls, y de
tota la monarquia. Y que no çessarian de pregar a
Déu, nostre senyor, li concedís felís viatge y prosperos successors, a fi de què poguessen conseguir
la ditxa de vèurer a sa magestat en lo trono de tots
sos dilatats dominis, assegurant-li que per part de
sas excel·lentíssimas fidelíssimas y de est present
Principat, no·s faltaria en cosa que·s regonegués
ser útil per son real servey y defensa de est Principat. Y luego de haver orat dit senyor deputat militar, sa magestat ha senyalat que·s cubrissen, y
consecutivament, sa magestat ha respost ab paraulas de tanta ternura y benevolència, que los
sircunstants no podian contenir-se las llàgrimas,
y senyaladament los ha recomanat summament
la devoció de Maria Santíssima de la Concepció.
Y després de haver orat sa magestat, dits senyors
deputats y oÿdors han tornat a besar la mà a sa
magestat, y fent las degudas cortesias se han retirat a un costat, donant lloch a que li besasen la mà
los magnífichs acessors, advocat fiscal, y altres officials militars y //346v // gaudints. Y fet lo sobredit se han despedit de sa magestat ab las degudas
cortesias, tornant-se’n en la present casa ab lo
mateix acompanyament.
En aquest mateix dia, tenint sas excel·lèncias fidelíssimas notícia que sa magestat havia de par-

tir-se a las tres horas, los senyors deput(at) militar, y oÿdors militar y real sols, per no poder
anar per sa crescuda edat lo senyor oÿdor ecclesiàstich, són anats los tres poch amtes de las tres
horas a palàcio, ab los verguers ab sas massas y
acompanyats dels officials de la present casa. Y
posats en la antacàmara ahont han acistit també
los senyors concellers, y senyor protector y officials del bras militar, han aguardat a què sa magestat isqués y lo han acompanyat fins al cap devall de la escala, aguardant que fos encotxat, y
antes de encotxar-se ha donat sa magestat un
abràs al conceller en cap y altre al deputat militar. Y den de palàcio és anat sa magestat a la Seu
y dits senyors deputat y oÿdors, concellers y
protector se han també encotxat, y girant per altre camí han procurat ser a la porta de la Seu per
a rèbrer a sa magestat a la ocasió que desencotxava. Com en effecte, han rebut a sa magestat al
portal de la Pietat, y sa magestat és anat a fer
oració primerament a la capella de la Puríssima
Concepció, després al altar major y luego a la
capella de Santa Eulària y, seguidament, a la capella de Sant Olaguer. Y exint per lo portal dels
claustros a anat sa magestat a encotxar-se en lo
portal que dona devant la devallada de Santa
Eulària, ahont se ha despedit de dits senyors
concellers, consistorials y protector, ab gran
//347r // sentiment de totom. Havent acudit a la
Seu gran multitut de gent, que apenas hi havia
persona que no ploràs de sentiment de la ausència de sa magestat.
Ena aquest mateix dia me han ordenat, cusís en
lo present dietari un bitllet del senyor regent
Toda, ab lo qual de orde de sa magestat diu,
que serà del servey de sa magestat passen a admètrer lo jurament y doneu pocessió al senyor Pere
Vidal, extret en deputat real. Lo qual billet és
assí cusit y signat de número CCLXXXIX.b
En aquest mateix dia, me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís en lo present dietari
una declaració de dupte, feta lo dia present,
acerca los comptes donats per lo deputat local
de Tremp y Pallars. La qual és assí cusida y signada de número CCLXXXX.c
Divendres, a XXV de juny MDCCVI. En aquest dia
a la matinada, han entrat en consistori los senyors don Juan Asprer, don Ignasi Corts y Llanos. Los quals de part del senyor Pere Vidal, extret en deputat real, han referit a sas excel·lèncias
que dit senyor Pere Vidal estave prompte per a
prestar lo jurament, per lo que estimaria al cona. en...número CCLXXXIX interlineat al marge esquerre.
b. a continuació billet transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1993.
c. a continuació declaració transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1994.
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sistori li donàs diada y hora. E, sas excel·lèncias
fidelíssimas han respost que esta tarda a las sinch
horas, si aparexia a dit senyor deputat, podria jurar.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, lo senyor Pere Vidal, ciutadà de Tortosa, extret per lo residuo del corrent trienni en deputat
real del present Principat, per mort de Agustí
Pinyana y de Monfort, ab cotxe, venint en forma de brassos, ha arribat en la present casa a effecte de prestar lo jurament acostumat. Y
// 347v // arribat en lo aposent, dit dels accessors, al cap de un rato ha fet enténdrer al consistori, per medi de don Ignasi Corts y Llanos, que
era arribat en la present casa a effecte de prestar
son jurament. Y lo consistori li ha respost que
podia entrar sempre que tingués gust, y luego
ha entrat dins lo consistori y ha prestat seu jurament y homenatge, en poder del regent la vegueria de Barcelona. Com és de vèurer en lo llibre dels juraments de deputats y, en quant al
serimonial, se ha observat lo mateix, que és de
vèurer en lo present dietari, a XXVII de octobre
MDCCIIII.
Disapte, a XXVI de juny MDCCVI. En aquest dia
lo molt il·lustre senyor don Pedro de Torrellas y
Semmanat, portantveus de general governador
en lo present principat de Cathalunya, elegit y
enomenat per sa magestat, que Déu guarde, ab
son real privilegi dat en Barcelona, als 21 de
juny corrent. Volent cumplir a la obligació de sa
càrrech, en virtut del capítol de Cort de Monsó
feta y celebrada per lo senyor rey en Pere Ters,
en lo any 1376 y, altrament, segons la obligació
tenen los portantveus de general governació en
lo principat de Cathalunya, se és conferit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, y allí ha jurant a nostre senyor Déu y
als seu Sants quatre Evangelis, corporalment tocats en mà y poder de lo excel·lentíssim y fidelíssim señor don Joseph de Novell y Nadal, deputat militar del General de Cathalunya, rebent y
acceptant dit jurament en nom, y com atenint
expressa commissió del // 348r // excel·lentíssim
y fidelíssim concistori, a ell, lo dia present, donada y tribuida, ab deliberació per dit effecte
feta que servarà los usatges de Barcelona, Constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort
y altres drets de la pàtria, lo capítol de la observansa, los privilegis als ecclesiàstichs, cavallers, y
universitats, concedits y, en particular, lo capítol dels senyor rey en Pere Ters, en ditas Corts
de Monsó any 1376. Si y conforme, los demés
portantveus de general governador, sos predecessors, han promès observar fins assí y no res
menys prestà lo sagrament y homenatge en poder de don Fèlix Roure, regent la vegueria de
Barcelona. Éssent prests a totas las ditas cosas
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per testimonis: Jacinto Morató y Llorens
March, subrogats en verguers del excel·lentíssims y fidelíssims consistori. Fonch rebut dit senyor don Pedro de Torrellas y Senmanat, per
los officials de la present casa al cap demunt de
la escala, y lo han acompanyat fins al aposento
del consistori ahont ha estat acentat sota lo docer tot sol, lo dit senyor deputat militar y dit senyor don Pedro de Torrellas, en una cadira de
vellut carmesí, a la gotera del docer a la part
dreta; y a la altra part al enfront estavaa la cadira
del secretari y scrivà major. Y prestat dit jurament se alsà, y fetas las degudas cortesias se despedí de dit senyor deputat militar, y al exir a la
sala dels reys se li prengué lob homenatge, y fet
tot lo sobredit, per los matexos officials, fonch
acompanyat altre vegada fins al cap de la escala.
Dilluns, a XXVIII de juny MDCCVI. En aquest dia,
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís en // 348v // present dietari una carta del senyor príncep Antonio Liectenstein, de data de
25 del corrent, en que avisa al consistori de la
entera salut de sa magestat. Com de dita carta és
de vèurer, que·s assí cusida y signada de número
CCLXXXXI.c
Dimecres, a XXX de juny MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Jacinto Morató, gorreter de agulla, ha fet relació mitgensant jurament
com havent mirat y regonegut, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, las mitjas que Francisco Pedrosa entregà per los soldats del regiment
de la present casa, troba ésser aquellas bonas y
rebedoras segons la mostra.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar acompanyat dels officials
acostumats, és baxat a la casa del General de la
present ciutat, a effecte de pèndrer inventari
dels fraus apresos en lo present y corrent mes de
juny; y se han trobat los fraus següents:
Primo, als 12 de juny 1706, aprehenció feta en
casa de Llorens Guasch, mestre velluter en la
plassa de la Blanqueria, de divuyt canassatina
viada de fil y seda, color amusco y altres colors;
y se judica sis canas tela sens texir, ab son plegador y llisas.
349r

Die 14, aprehensió feta en casa de Pau Alsina,
mestre sastre, que habita devant los abeuradors
de la font de santa Maria del Mar, de un gambeto
vint-i-dosè, color musco, ab son aforro de estamenya encarnada, tot a punt y sens acabar de fer.
a. a continuació repetit estava.
b. a continuació ratllat jurament.
c. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1995.

Ítem, a 16 de dit, fou sequestrada en casa de
Anthon Ribau, mestre velluter, en lo carrer dels
Flasaders, una tela satí de mostras, color de canyella y colors, en la qual ni ha deu canas, poch
més o menos, de texit. Y lo amo ha dit que ne
haurà tretas nou canas, y lo demés ab tela fins a
trenta canas.
Ítem, als 19, aprehensió feta en casa de Joan
Baptista Maig, mestre veler, que la té al detràs
del convent dels religiosos calsats, de sis canas
seda negra, poch més o menos, urdida y sens texir, ab son plegador y llisos.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Joan Garriga, sastre, ha fet relació, mitjensant
jurament, com havent mirat y regonegut, de
orde de sas excel·lències fidelíssimas, los vestits
entregats per Felip Gavaldà, sastre, per los soldats del regiment de la present casa desde 14 de
febrer proppassat. Ha trobat que heran bons y
rebedors conforme la mostra, menos sinquantasis camisas que no són de tela gotiga com la
mostra, y perçò valen menos quatra sous quiscuna, que ab totas són onse lliuras quatra sous;
y sinquanta y sis xupas, en als quals se troban
tres botons menos que en la mostra, y perçò valen menos catorse sous ab totas; y sinquanta y
sis gambetos, que també faltan alguns // 349v //
botons, y perçò valen menos divuyt sous. Totas
las que als quantitats juntas prenen suma de
dotse lliuras setse sous y vuyt (diners), las quals
se li deuhen rellevar del preu del arrendament.
Y últimament, en quant a la refayso dels tres
vestits dels atambors, que demana dit Gavaldà,
fa relació que se li deuhen pagar duas lliuras per
cada un de dits vestits.

Juliol
Dijous, al primer de juliol MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
incertàs en lo present dietari una carta del senyor príncep Antonio de Liechtenstein, de data
de 29 del passat, en que avisà al consistori de la
perfeta salut de sa magestat. Com de dita carta
és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número CCLXXXXII.a
Disapte, a III de juliol MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Joan Capella, sombrarer, ha fet relació, mitjensant jurament, com havent mirat y regonegut, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, los sombreros que

a. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 1996.
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Bernat Martí entregà // 350r // per los soldats
del regiment de la present casa, troba ésser
aquells bons y rebedors conforma la mostra.
En aquest mateix dia lo molt il·lustre senyor
don Domingo Aguirre, regent del Consell Supremo de Aragó, a las onse horas de la matinada, és vingut en la present casa de la Deputació
a despedir-se de sas excel·lèncias fidelíssimas,
per estar de partida de la present ciutat. És estat
rebut per los officials de la present casa al replà
de la escala. Per los magnífichs acessors y advocat fiscal, al cap demunt de la escala. Per los senyors oÿdors ecclesiàstichs y militar, a la porta
de sala dels reys que dona al terraplè dels Tarongers; y per los restants consistorials, que foren
los senyors deputat militar y deputat real, a la
porta de la sala del consistori. Y entrats dins dita
sala del consistori se són acentats en sinch cadiras de vaqueta de moscòvia, que estaven posadas devant la taula del consistori, és a saber, tenint a las espallas la dita taula; y se ha acentat en
lo millor lloch, ço és, en la cadira del mig lo senyor deputat militar, a mà dreta dit senyor regent, lo senyor oÿdor ecclesiàstich, y a mà esquerra del senyor deputat real lo senyor oÿdor
militar. Y després de un rato de conversació se
ha despedit y lo han acompanyat, dits quatra
consistorials, fins a la porta de la sala dels reys
ahont lo han dexat los senyors deputat militar y
real, y dits senyors oÿdors lo han acompanyat
fins al cap de la escala, los dits acessors y advocat
fiscal fins al replà de la escala, y los demés officials fins a la entrada, aguardant a que fos encotxat.
350v

Diumenge, a IIII de juliol MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta ab
què se troban affavorits del rey nostre senyor,
que Déu guarde, de data del primer del corrent.
En què participa, com havent tingut notícia que
en la ciutat de Çaragoça se havia aclamat son
real nom, havia perçò mudat sa real intenció en
la jornada que executava a València, y resolt encaminar-la a la capital de Aragó. Com de dita
real carta és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número CCLXXXXIII y del tenor següent:

ciudad de Çaragoça, y viendo mi principal cuydado amparar mis fieles vassallos que complen
con su obligación, y resguardar al mismo tiempo
la defensa y conservación de este Principado. He
mudado mi real intención en la jornada que
executava a Valencia, y resuelto encaminarla a
la capital de Aragón para practicar y diregir,
con mi arrivo, las disposiciones que comprehendiere más convenientes a mi real servicio y beneficio de aquellos naturales. Lo qual os participo,
para que enterado vuestro conocido zelo de los
motivos que me dispensa el todo poderozo, me
ayudéis a tributarle reverentes gracias, suplicándole con devotas rogativas continúe el desempenyo de mi justa causa, los feliçes progressos que se
experimentan // 351r // cada día de su divina
clemencia. Dada en Tarragona, a primero de
julio de mil setecientos y seis años. Yo el Rey. Por
mandado del rey nuestro señor, don Enrrique de
Gunter.»
Divendres, a VIIII de juliol MDCCVI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, don Ignasi Fontaner y Martell, altre dels taulers del General de
la ciutat de Tarragona. Ha renunciat, pura y líberament, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo dit offici, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas fosen servits admetrer-li dita
renunciació. E, sas excel·lèncias fidelíssimas han
admès dita renunciació, si y en quan, per capítols y actes de cort los és lícit y permès, en atenció // 351v // de què per la certificatòria feta per
lo magnífich racional, consta no ésser debitor al
General en quantitat alguna. Com a par dita
certificatòria que és assí cusida y signada de número CCLXXXXIIII.a
Diumenge, a XI de juliol MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas,
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta ab què se troba affavorit del rey nostre senyor, que Déu guarde, de data de VII del corrent més de juliol. Ab la qual, ordena sa magestat que ab la mayor brevedat posible, se
concluga la lleva de sinch-cents homens que lo
consistori li té offert. Com de dita real carta és
de vèurer, que és assí cusida y signada de número CCLXXXXV y del tenor següent:
«Elb rey.

«Ela

rey.

Illustres, amados y fieles nuestros, los fidelíssimos
deputados y oydores de quentas de mi principado
de Cathaluña. Haviendo tenido en mi viaje la
noticia de haver aclamado mi real nombre la
a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 350v i 351r del trienni 1704-1707.
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Illustres, venerables, nobles, magnífichos y amados
nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de
quentas de la Generalidad de mi principado de
a. a continuació certificatòria transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
1996.
b. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre els
folis 351v i 352r del trienni 1704-1707.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

Cathaluña. Haciéndose precisa mi breve entrada
en Aragón, y por este motivo mucho más, la providencia de apromptar el mayor número de tropas
que fuere posible, assí para continuar por aquel
reyno las operaciones como para resguardarle e,
igualmente, poner este Principado en el mejor estado de defensa y concervación, que tanto importa
y merecen mis fieles vassallos de él. Me ha parecido
preveniros lo conveniente que será // 352r // a mi
real servicio, que sin perder instante de tiempo se
concluya la leva del regimiento de quinientos
hombres, que havéis offrecido poner en campanya.
Para cuya breve execución, parece indispensable os
valgáis del medio termino, de suspender a los officiales los socorros que ubiereis de darles, a fin de
que esta falta les obligue a apresurar la recluta de
la gente, y poner completo el número de sus companyas, con la brevedad que tanto importa, en
cuyo expediente. No dudo de vuestro singular y
acreditado zelo y amor a mis reales intereses, se experimentará tan cabal aplicación como asta aquí
avéis manifestado, por lo que daréis nuebos motivos de reyteraros mi real gratitud. Dada en las
Borges de Urgel, a siete de julio de mil setecientos y
seys años. Yo el rey. Don Ramón de Vilana Perlas,
secretario. A la Deputación de Cathalunya.»
Dimars, a XIII de juliol MDCCVI. En aquest dia lo
molt real senyor canciller, per medi de un capellà de la família, ha embiat al consistori un
real privilegi de llochtinent general de aquest
Principat, despedit a favor del excel·lentíssim
senyor compte de Ullfeld. Lo qual han entregat
als magnífichs acessors y advocat fiscal, per a
què miràs en si estava degudament despedit.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas // 352v // a mi, secretari
y scrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari una protesta ordenada per los
dits acessors y advocat fiscal del General, presentadora per lo síndich del General en lo acte
del jurament prestador per lo excel·lentíssim senyor compte de Uldfeld, llochtinent general
novament elegit. Com de dita protesta és vèurer, que·s assí cusida y signada de número
CCLXXXXVI y del thenor següent:
«Losa deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, en Barcelona residints, lo per
ells lo síndich de aquell diuhen que, com la universal justícia en lo present principat de Cathalunya y sos comptats, sie sempre estada regida y
administrada per los sereníssims señors reys de
Aragó, de immortal memòria, en pròpia persona o per llur primogènit governador, y en llur
absència és lo portantveus de general governaa. l’original d’aquesta protesta es troba intercalada entre els
folis 353v i 354r del trienni 1704-1707.
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dor; y en assò, los sereníssims reys, ultra lo deute de superioritat, se són obligats en forma dispositiva de constitucions y capítols de cort. E,
com la sacra cathòlica y real magestat, del sereníssim señor rey don Carlos Tercer señor nostre, que Déu guarde, age de present provehit la
persona del excel·lentíssim senyor don Leó de
Ulfeld, compte de Ulfeld, per llocthtinent y capità general, a fer processos de regalia en virtut
dels usatges, ab poder de convocar, celebrar, tenir, y finir Corts y Parlaments generals en dit
Principat y comptats, e fer processos de regalia
en virtut dels usatges de Barcelona. Aucturitate
et rogatu lamini et stractae monetae et simili
modo y ab poder de convocar en virtut del usatge «Princep Namque» et composar aquell o fer
altres processos de regalia, de altres cosas a la
real persona afixa, //353r // si y segons, en lo privilegi de vostra excel·lència concedit, al qual se
ha relació està expressat. Los quals actes són de
tanta preheminència y afixos a la real magestat,
que són de suprema regalia e són tantsolament
atorgats a la persona reals, e no a altre persona,
comunicables segons està disposat per General
Constitucions, capítols y actes de cort, privilegis, usatges, usos, pràcticas y observansa de
aquells los quals obstant, humil y subjecta reverència permesa, tal poder no pot ser a altra
persona atribuhit. E, més senyor, que en vostra
provisió és y està feta expressa menció, que en la
administració de la justícia, axí en lo civil com
en lo criminal, dega observar las Constitucions
de Cathalunya, fetas en lo monestir de Santa
Anna, en la ciutat de Barcelona, ahont foren ordenats los senyors del real consell, com sia a observació de las ditas y altres Constitucions obligat, jat sia los deputats tingan y reputen a vostra
excel·lència en singular reputació, emperò, per
salvatat de dits usatges de Barcelona, constitucions de Cathalunya, privilegis, llibertats, usos y
observansas de aquells, per los gloriosíssims
predecessors de la real magestat, y també per sa
magestat lloadas, confirmadas, aprovadas y juradas. Los deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, és per ells lo síndich de
aquell ab lo honor que·s pertany, parlant protesta que per la dita llochtinència general y poder, a vostra excel·lència otorgat, no puga ésser
fet o causat, ara o en lo esdevenidor, perjudici
algú, lesió o derugació tàcita o expressament en
altra qualsevol forma y manera, als dits y demés
usatges constitucions, capítols y actes de cort,
privilegis // 353v // llibertats y observansas de
aquells e altres qualsevols drets. Ans aquells en
tot cas romangan salvos e il·lesos en llur forsa y
validat, ab tota plenitut e integritat e sens perjudici, lesió, o derogació de aquells. Los deputats
y oÿdors de comptes de la Generalitat de Cathalunya, acceptan lo jurament per vostra
excel·lència prestador, tant emperò, com no sie

vist, derogar ni prejudicar dits usatges constitucions, privilegis, capítols, y actes de cort y observansa de aquells y altres cosas ditas, et alias,
ni en tot quant sie vist derogar y prejudicar en
aquells no y concenten, ans expresament y dicentan. E, que per lo esdevenidor no puga ésser
tret en conseqüència, suplicam e instam que la
sentència de excomunicació, que per disposició
de las ditas constitucions a oÿda o té de ohir
vostra excel·lència, sie continuada al peu de dit
jurament, requirint al notari continue la present
protesta al peu del jurament prestador per vostra excel·lència. Despalau, assessor. Romà, assessor subrogat. De Codina et Ferreras, fiscalis
Generalis Cathaloniae advocatus.»
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo síndich del General, ha fet relació com havent-se conferit de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, ab lo molt regent canceller, a effecte
de saber quins ordes tenia respecte del jurament
prestador per lo senyor compte de Ullfeld; y
que li havia respost dit senyor canciller, que lo
orde que tenia de sa excel·lència era instar als
comuns de // 354r // la ciutat y diputació, per a
què quant antes embiassen a Lleyda los síndichs
acistir a son jurament.
Divendres, a XVI de juliol MDCCVI. En aquest
dia lo noble il·lustre senyor don Francisco de
Berardo y Senjust, conseller de capa y espasa del
Consell Supremo de Aragó, és vingut en la present casa de la Deputació a despedir-se de sas
excel·lèncias fidelíssimas, per estar departida per
ahont se troba sa magestat, que Déu guarde. Lo
modo de cumplimentar-lo és estat en la forma
que se executà, lo dia III del corrent mes de juliol, ab lo senyor don Domingo Aguirre. Com
és de vuerer en lo dietari corrent.
Disapte, a XVII de juliol MDCCVI. En aquest dia,
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors
ecclesiàstichs y militar obtinguda primer hora,
per medi del síndich del General, són anats a
las sinch horas de la tarda, anant ab cotxes ab
los verguers, ab sas massas devant y acompanyats de alguns officials de la present casa, a visitar al espectable senyor don Pedro Torrellas y
Senmanat, portantveus // 354v // de General
governador en lo present Principat, procehint
vicerrègia. Lo qual, los ha exit a rèbrer al cap
de la escala y entrats dins, en una pessa, havent
arrahonat un rato, se son despedits ab molts
cumpliments y cortesias; y dit senyor los ha
acompanyat fins al cap de la escala, y sas excel·lèncias fidelíssimas se són tornats en la matexa forma y aconpanyament, en la present
casa.
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Dimecres, a XXI de juliol MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
incertàs en lo present dietari un recado en escrits, que per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, se ha embiat als excel·lentíssims comuns de
la ciutat y bras militar, acerca de algunas maliciosas y mal fundadas veus que en Roma han
corregut, que tocan al crèdit de nostra nació,
senmpre constant en la santa fe cathòlica. Com
de dit recado és de vèurer, que·s assí cusit y signat de número CCLXXXXVII.a
Disapte, a XXIIII de juliol MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta del
sereníssim senyor rey de Portugal, de data de
IIII de juny proppassat, ab altra carta del compte
de Assumar, son embaxador que la acompanya.
Com de ditas cartas és de vèurer, que són assí
cusidas y signadas de números CCLXXXXVIII
y CCLXXXXIX y del thenor següent:
«Muitob honrradose, magnificos, presidente e conselhieros da Deputación do Principado da Catalunha. E vos, don Pedro, por graça de Deos, rey de
Portugal e dos Algarves, daquem e dalem, mar en
Africa senhor de Guine e da conquista navegaçao
comercio de Ethiopia, Arabia, Persia e da India,
vos invio mucho saludar como aquelles que muito
anno eprezo. Pella vossa carta epellas do conde de
Assumar, meu embayxador extraordinario, a el
rey catholico meu muito amado e muito prezado
bom armao e sobrinho. Fiquei entendendo o contentamento e alegria, comque festejastes os progressos de min las armas, e o verdadeiro affecto
que mostrais para tudo o que pode tocar a minha
real pessoa e toda a nacion portuguesa; e podeis estar certos que a estimaero que faço das mostras
pessoas, e da nobre cida de Barcelona e valerosa
naçaon catelam, merece justamente o zelo que
mostrais per a os interesses desta coroa; em que ao
presente // 355v // tendes tao grande parte, e que
hey de procurar com todo o esforço posivel, que as
operaçoes de munhas armas com a favor divino
facilítem muito o estabelecimento de el rey catholico, en todos seus dominios em que he tao interesada
a segurança da vosse libertade e fortuna de terpor
vosso rey e señor, eum tao grande pricepes, ornado
de tao superiores virtudes, como sa o as que todos
reconhecem em sua magestade catholica. Estou
certo que da vostsa parte continuareis mas acçoes
de fidelidade, valor e constaneria que obrasstes na
defensa dessa cidade com grande credito vosso e de
toda a nacio catalam, a qual vos confesso, com a
a. a continuació recado transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 1996.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis
354v i 355r del trienni 1704-1707.
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ocaziao presente, tem acresentado muito no meu
animo a grande inclinacion que ja leecinta cerdada doz sehores reys meus progenitores, como congecereis em todas as occazioes que se offerencerem.
Scrita em Lisboa, a 4 de junho de 1706.»
«Rey.a
Excelentíssimo señor. Con la ocasión de haver recivido los despachos del rey, mi señor, que últimamente me llegaron de Lisboa, y en ellos la carta de
su magestat, Dios le guarde, para vuestra excelencia en respuesta de la primera que le han escrito. Nos, he querido dexar de poner en la noticia de
vuestra excelencia la grande estimación que el
rey, mi señor, hase tanto del excelentíssimo consistorio como de toda la nación cathalana, que a
más de las antiguas aliansas con Portugal, se ha
senyalado y destinguido tanto en esta ocasión a
favor de los interesses de su magestat cathólica y de
todos los príncipes alegados, que nadie duda que
entre todos los vassallos de la monarquía de España, ellos con su gran fidelidad, zelo y valor han
sido los primeros que, destinguiéndose de todos los
demás, han procurado sacudir el yugo que los
oprimía de // 356r // un dominio estraño, y sostenido con tanta gloria y alabança suya, a su legítimo soberano y a sus interesses. Lo que ha empenyado tanto a el rey, mi señor, en continuarles su
protección y en procurarles su mayor alivio, que
ya vuestra excelencia tiene noticia de los felices
progressos que han executado sus armas en España, habiendo reducio a una buena parte de ella,
con la capital en Madrid, a la obediencia de su
magestat cathólica Carlos 3º, a quien esperamos
muy en breve meter en pocessión de toda la monarquía. Siendo preciso para este effecto, que su
magestat cathólica llegue quanto antes aquella
corte, como lo instan todos los generales portuguesses y de los demás aliados. Estimaré muy en breve,
tener la ocasión de dar a vuestra excelencia muy
repetidas enorabuenas, de verle lograr una intera
y segura quietud para lo que tanto el rey, mi señor, con sus gloriosas armas como yo, con mis diligencias y officios, contribuiré siempre empenándome para esso. Muchas rasones y entre ellas, el
particular afecto que tengo a toda la nasión, y los
obsequios y agasajos que he debido a vuestra excelencia, y a toda ella, los quales no dexaré de merecerles en ninguna ocasión, y en todas procuraré
siempre emplearme en lo que fuere del mayor servicio y augmento de vuestra excelencia. A quien
Dios guarde muchos años como deseo. Çaragoça, y
de julio 20 de 1706. Excelentíssimo señor. Besa las
manos de vuestra excelencia, su mayor servidor,
conde de Assumar.»

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 354v i 355r del trienni 1704-1707.
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Dijous, a XXIX de juliol MDCCVI. En aquest dia
a las deu horas del matí, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Joan Llacuna // 356v // notari, llochtinent
que dix ser de protonotari, ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas dos reals despaigs, tots
de data de XVII del corrent mes de juliol. En los
quals mana sa magestat, que Déu guarde, que
sien desinsiculats y trets de las bolsas de deputats y oÿdors, y officials de la present casa, differents personas, llargament en dits reals despaigs
expressadas, los quals me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari. Com axí ho executo signant-los de
números CCLXXXXIX y CCCa.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, a las quatra horas de la
tarda, Joan Llacuna, notari y llochtinent de
protonotari en la lloctinensa del present Principat de Cathalunya, com a procurador, segons
ha dit general, ab líbera y general administració,
llegítimament constituït y ordenat, del molt
il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, del
consell de sa magestat en lo Supremo de Aragó
y son regent lo offici de protonotari de la Corona de Aragó. Com, de sa procura consta en poder del doctor Joseph Llaurador, notari públic
de Barcelona, als XXI de juny proppassat, del
que fa fe Salvador Pi, notari públich de Barcelona, ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas
dos despaigs reals ab sos sagells pendents, de mà
de sa magestat firmats y en deguda forma de reals cancellaria despedits. Lo un dels quals conté
las constitucions, capítols y actes de cort fets y
fetas en la última Cort General, y lo altre conté
los capítols del redrés de la present casa en las
matexas Corts fets. La qual entrega ha dit fer,
dit Joan Llacuna, en dit nom, han expresa protesta y declaració, que no se entrega per rahó de
aquella, com no entén ni vol prejudicar al
// 357r // bon dret acisteix al dit il·lustre senyor
don Ramon de Vilana Perlas per a recobrar del
General de Cathalunya tot so, y quant se ha
acostumat y se li deu pagar, axí per rahó dels sobre dits dos reals despaigs, procés comú de la
última Cort General, y antrega de la còpia
autèntica de aquell, com y també altrament per
altres treballs y remuneracions acostumadas pagar. Ans bé, que se reserva per dit il·lustre señor
don Ramon de Vilana Perlas, tot aquell dret
que li competesca, y competir puga, per cobrar
de dit General, tot lo sobre referit, no obstant la
deliberació per lo excel·lentíssim consistori, de

a. a continuació dos reals despatxos transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 1996-2004.

dit General feta, a favor de dit molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, als XVIII de
juny proppassat, de la quantitat de mil quatracentas vuytanta-sinch lliuras barcelonesas en satisfacció de dits reals despaigs y altrament, y
apoca que de la dita quantitat firmà dit molt
il·lustre senyor don Ramon Vilana Perlas. Per
quant, la dita quantitat sols entén dit Llacuna,
en dit nom, cobrar a bon compte de las quantitats que a dit il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas se li degan pagar, per las rahons sobre referides y no altrament; y que la present
protesta vol tenir dit Llacuna en dit nom per repetida en qualsevols actes antecedents y subsegüents, si y de tal manera, com si en ells y quiscun de ells hi fos expresament continuada. E,
los senyors deputats militar y oÿdors de comptes de dit General han firmat apoca a dit Joan
Llacuna dels referits dos reals despaigs, confessant haver-los rebuts per real y efactiva entrega
de mans de dit Joan Llacuna. Éssent presents a
tot lo sobredit, solo doctor Aleix Fornaguera,
secretari y scrivà major del General, sobrrogat, y
present per testimoni Jacinto Morató y Llorens
March, subrrogat en verguers del // 357v // consistori de sas excel·èncias fidelíssimas.

parts de la present ciutat com és costum; y no se
ha trobat frau algú.
En aquest mateix dia lo senyor oÿdor militar,
acompanyat dels oficials acostumats, és baixat a
la casa del General per a pèndrer inventari los
fraus apresos en lo present y corrent mes de juliol, y se han trobat continuats los fraus següents:
Primo, als XXI de juliol, aprehenció feta al aprenent de la botiga de Joan Cavaller, botiguer de
telas trobat en lo carrer de Basea, de tres canas
sinch palms xamellot de ubèrnia color canyella.
Ítem, a XXXI de dit, aprehenció feta en casa Bonaventura Granjau, premsador de robas en lo
carrer Infern, de tres canas set pams panyo vinti-quatrè, blau premsat.
En aquest mateix dia per las quatre horas de la
tarda, han manat sas excel·lèncias fidelíssimas
convidar, per medi dels verguers, una Divuytena de personas dels tres estaments. A fi de mirar, regonèxer y comprovar si las constitucions,
capítols, y actes de cort y capítols del redrés de
la present casa, que ab dos reals despaigs se han
entregat al consistori, concordan, o no, ab las
continuadas en los tres processos familiars dels
tres estaments de la Cort últimament çelebradas; de las personas manadas convidar han acistit las següents:

Divendres, a XXX de agost MDCCVI. En aquest
dia no és vingut en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo senyor Pere Vidal, deputat
real, per causa de sa indisposició, y no se’n farà
altre nota fins torne a acistir en lo consistori.
En aquest mateix dia a las deu horas del matí, lo
sobredit Joan Llacuna, en dit nom, constituhit
personalment en lo consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas, han posat en mans de sas excel·lèncias fidelíssimas dos reals despaigs de mà de sa
magestat firmats, y en deguda forma de real cancellaria despedits, de data de XVII de juliol proppassat, que contenen las insiculacions dels llochs
vacants de deputats, y oÿdors y officis de la present casa. És a saber, de aquells llochs vacants per
desinsaculació feta per lo rey nostre senyor, ab
los reals decrets de XVII del mateix mes. Com de
dit real decrets és de vèurer, que són assí cusits y
signats de números CCCI y CCCII.a

358v

Disapte, a XXXI de agost MDCCVI. En aquest dia
los excel·lentíssims y fidelíssimas senyors deputats militar, y oÿdors militar y real, no havent en
esta funció acistit lo senyor deputat real per estar indispost, ni lo senyor oÿdor ecclesiàstich
per no poder caminar, són anats acompanyats
dels officials de la present casa y de las casas del
General y Bolla de la present ciutat, a fer regonexensa // 358r // general per las botigas y altres
a. a continuació dos real despatxos transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 2004-2006.
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Per lo estament eclesiàstich:
Fèlix Reig, canonge de Barcelona.
Don Joseph Ignasi de Amigant y Olsina, canonge de Barcelona.
Fra Rafel de Padellàs y Casamitjana.
Doctor Domingo Fogueras, canonge de Barcelona.
Fra Fèlix de Salvador.
Per lo estament militar:
Don Joseph Galceran de Cartallà y Sebastida.
Don Joan Bonaventura de Gualbes y Copons.
Don Fèlix Vadell y Besturs.
Don Joseph Vilana Paguera y Millàs.
Don Aleix Gayetano de Tristany y Claresvalls.
Don Francisco Tord.
Per lo estament real:
Juan Llinàs, ciutadà.a
Doctor Massanes de Ribera, ciutadà.
Ramon Sabater, ciutadà.
Joachim Vives, ciutadà.
Olaguer Argemir, ciutadà.
Lluís Roger, ciutadà.

a. anotació al marge dret.
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A las quals perssonas, congregadas en la sala del
concistori, estan sas excel·lèncias fidelíssimas ab
cadiras de vellut carmesí sota lo docer, y los senyors de dita Divuytena ab cadiras de vaqueta
de moscòvia, a modo de mig círcol. Comensant
a la mà dreta del docer, avent-hi a la màa esquerra una cadira de vaqueta de moscòvia per lo secretari. Per lo excel·lentíssim y fidelíssima diputat militar, en veu de sos companys, és estada
feta la proposició següent:

rits, han passat a anomenar las personas, baix escritas, per a acistir a fer dita comprobació juntament ab los magnífichs acessors, y advocat fiscal, y secretari ab los tres notaris dels tres braços
de dita Cort, qui són: Rafael Albià, notari públich de Barcelona, notari del bras ecclesiàstich;
Joan Francesch Verneda, notari públich de Barcelona, notari del bras militar; y Francisco Cortes, notari públich de Barcelona, notari del bras
real; ab sos processos familiars originals, las
quals personas elegidas són las següents:

«Excel·lentíssim i señor.
Als XXVIIII del corrent a la tarda, de part del
il·lustre // 359r // don Ramon Vilana Perlas, del
consell de sa magestat, Déu lo guarde, y son secretari en lo Supremo de Aragó, foren entregats
al excel·lentíssim y fidelíssim consistori los dos
reals despaigs ab sos sagells pendents, firmats de
la real mà del rey nostre senyor, y despedits en
deguda forma. Lo un dels quals, conté las constitucions y capítols de cort fetas en la última
Cort General, que fins als XXXI de mars pròximpassat, y lo altre los capítols de cort del nou redrés també fets en aquella; y com segons los
exemplars que se han trobat en la present casa
dels anys mil sinch-cents vuytanta-sinch y mil
sinch-cents vuytanta-nou y altres. En semblans
casos, de rèbrer lo consistori, original despaitgs
de constitucions y capítols de cort, se age stilat
sempre juntar braços a fi u effecte de donar-los
notícia de dependència tan considerable y summament gososa, com y també per a consultar-la
ab aquells per a què se fassa la deguda comprobació, ab los tres processos familiars dels tres excel·lentíssims estaments de dita Cort, per a vèurer si concordan ab los originals, que estan y se
troban en dits processos, y no·y hage ninguna
discordància. Perçò, estimarà a vostra excel·lència, lo consistori sie servit aconsellar-lo lo que
deu y pot fer en esta importància, per a què ab
lo çelebre, madur y acertat consell de vostra excel·lència puga millor deliberar y acordar, en lo
que·s deu al servey de las dos magestats y benefici públich de est excel·lentíssim y fidelíssim
Principat.»

Per lo estament ecclesiàstich:
Don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina.
Fra Rafael de Padellàs y Casamitjana.
Fèlix Reig.
Per lo estament militar:
Don Joan Bonaventura de Gualbes y Copons.
Don Fèlix de Vadell y Besturs.
Don Aleix Gaetano de Tristany y Claresvalls.
360r

Per lo estament real: Ciutadans.
Joan Llinàs, ciutadà.a
Ramon Sabater, ciutadà.
Joachim Vives, ciutadà.

E inmediadament, sas excel·lèncias fidelíssimas,
inseguint lo dit consell y los exemplars dalt refe-

Diumenge, al primer de agost MDCCVI. En
aquest dia per las quatre horas de la tarda, han
manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar la
Novena de la comprovació de constitucions y
capítols de cort. E sas excel·lèncias fidelíssimas
junt ab dita Novena, magnífichs acessors, advocat fiscal, secretari y scrivà major del General y
notaris dels tres estaments han comensat la sobra dita comprovació de las constitucions, capítols de cort y capítols del redrés los quals se han
acentat en esta forma: devant de un dels portals
que ix al terraplè, per ocasió del rigor del calor,
és a saber, sas excel·lèncias fidelíssimas ab
banchs de vellut carmesí, estant de espallas al dit
portal, tenint devant una tauleta ab campaneta y
recapte de escríurer, als costats dos fileras de
banchs deb vaqueta de moscòvia; a la mà dreta
seyan los senyors ecclesiàstichs y reals de la Novena; y a la mà esquerra los senyors militars,
acessors, advocat fiscal y secretari. En front del
consistori, los dits tres notaris descuberts, seyan
també en un banch de vaqueta de moscòvia, tenint una taula devant ab los tres processos originals familiars, de dits tres estaments. Un de dits
notaris llegia, y lo secretari tenia // 360v // en sa
mà los reals despaigs per vèurer si concordavan;
y en haver-i discrepància ho notava; y per quant
dita comprovació se continuarà matí y tarda,
fins a ser closas, no se’n fassa altre nota fins lo
dia que se’n farà relació a la Divuytena.

a. a continuació ratlla dreta.

a. anotació al marge dret.
b. a continuació ratllat vellut.

E la dita Divuytena, oÿda la sobra dita proposició, havent votat per son orde y discutit dit negoci, unànimes // 359v // y conformes han aconsellat a sas excel·èncias fidelíssimas, que suposat
tenian la forma de com se hauria observat y fet
en las Corts de MDLXXXV y MDLXXXXIX, que se
observe en la present ocasió lo mateix.
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Dimars, a III de agost MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en consistori lo magnífich doctor en medicina, Joan Pla, com a procurador per las cosas avall escritas. Constituhit
per Francisco Cortes, notari públich de Barcelona, albaraner del General de la present ciutat,
com de sa procura consta en poder de Joseph
Morell, notari públich de Barcelona, als XXVII
maig MDCLXXXXVII, la qual és assí cusida y signada de número CCCIII.a En dit nom, ha renunciat lo dit offici de albaraner del General, en mà
y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas y en favor de ell mateix, dit doctor Pla, per ser altre
dels officis antichs, vendibles y que poden alienar-se. Suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas
fosen han admès dita renunicació, si y en quant,
per capítols de cort és lícit y permès. Éssent presents per testimonis: Joseph Pelegrí y Llorens
March, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
361r

present ciutat, ahont ha acistit lo síndich del
General donant en escrits la protesta acostumada.
En aquest mateix dia, constiuhits personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Joan Gallart y Pere Crusells, pintors, anomenats
lo primer per lo consistori y lo altre per Pau
Priu, pintor, a effecte de visurar y avaluar lo retrato del rey nostre senyor, que Déu guarde, fet
per dit Priu per constituhir-lo sota lo docer del
consistori. Han fet relació mitgensant jurament
com dit retrato és de valor, a lo menos, de tretse
doblas.
Dilluns, a VIII de agost MDCCVI. En aquest dia,
los senyors deputats y oÿdors, no havent-hi
// 362r // deputat ecclesiàstich, són anats al palàcio del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general a peu, acompanyats dels officials del
General, ab los verguers devant ab massas altas.
Y arribats en la presència de sa excel·lència, li
han donat la benvinguda y la enorabona de haver-lo sa magestat honrrat ab dits càrrechs. De
que estava contentíssim lo Principat per las rellevants prendas que en sa excel·lència se tenian
experimentadas, oferint-se a sa excel·lència a tot
quant pogués conduhir per lo real servey, gust y
agrado de sa excel·lència. De que ha fet particular estimació sa excel·lència, y després de haver
arrahonat un rato se són despedits.

Dijous, a V de agost MDCCVI. En aquest dia me
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari dos cartas, una de
don Miquel de Alentorn, ólim de Pinós, altre
que lo governador de Gerona escriu a dit don
Miquel, tocant a la satisfacció de algunas quexas, que los cònsols de Castelló de Empúrias,
havian donat contra dit governador per rahó de
alguns excessos de soldats. Com de ditas cartas
és de vèurer, que són assí cusidas y signadas de
número CCCIIII y CCCV.b
Disapte, a VII de agost MDCCVI. En aquest dia,
havent sas excel·lèncias fidelíssimas tingut notícia que lo excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld, novament elegit en llochtinent y capità general en lo present Principat, se trobaria en Sant
Feliu lo dia present, per medi de don Ramon de
Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sors,
ciutadà honrat de Barcelona, han embiat a sa
excel·lència la benvinguda ab // 361v // embaxada que li aportaren dits senyors. Los quals,
acompanyats de un verguer y del correu del General, ab son postillo, anant ab cotxe de quatra
mulas se són conferits en dita vila de Sant Feliu;
y a las dos horas passat migdia, lo han complimentat de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, y
sa excel·lència és estat servit fer los molt agasajo.

Dimars, a X de agost MDCCVI. En aquest dia, a
las quatra horas de la tarda, han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar la Divuytena de
las personas dels tres estaments, per lo negoci
de la impressió de las constitucions y capítols de
la última Cort. De la qual Divuytena han acistit
las personas infrascritas y següents:

362v

Per lo estament ecclesiàstich: Canonges de Barcelona.a
Lo doctor Domingo Fogueras.
Fèlix Reig.
Don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina.
Lo doctor Joseph Ramon y Reig.
Fra Rafel de Padellas y Casamitjana.
Fra Fèlix de Salvador.

En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim senyor
don Leo, compte de Ullfeld, llochtinent y capità General de sa magestat en lo present Principat, ha entrat en la present ciutat y, a las set horas de la tarda, ha jurat en la catredal de la

Per lo estament militar:
Don Joseph de Cartellà y Çabastida.
Don Fèlix de Vadell.
Don Joseph Vilana Paguera y Millàs.
Don Francisco Tort.
Don Joan Bonaventura de Gualbes.
Don Aleix Gayetano de Tristany.

a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2008.
b. a continuació cartas transcrites a l’Apèndix 2, pàg. 2009.

a. anotació escrita al marge dret.
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Pe lo estament real:
Lo doctor Salvador Massanes de Ribera.
Ramon Sabater.
Joachim Vives.
Joan Llinàs.
Lluís Roger.
A las quals personas, per lo excel·lentíssim consistori, en veu del deputat militar és estada feta
la proposició següent:
«Excel·lentíssim senyor. Inseguint lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo consell donat per
vostra excel·lència, als 31 de juliol pròximpassat, passà lo mateix dia anomenar nou personas
dels tres estaments per a fer la comprovació dels
dos reals despaigs, los quals contenen las constitucions, capítols de cort y nou redrés del General. De la entrega dels quals, dit dia 31, se féu
llarga relació a vostra excel·lència ab los tres
processos originals de dita Cort, juntament ab
los nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal,
secretari, y scrivà major de la Generalitat
// 363r // e los tres notaris de dits processos de la
última Cort General, ab los quals han feta, continuada y cenelosa en presència nostra, la dita
comprovació. Y aquella és ya acabada de fer y
encara que se han trobat alguns errors y discrepàncias de poca importància, las quals continuave nostre secretari en un paper apart. Emperò per lo magnífich Ignasi Texidor, burgès
honrrat de Perpinyà, scrivà de manament en la
llochtinensa general del present Principat, com
a tenint poder del il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, del consell de sa magestat y son secretari en lo Suprem de Aragó, són estadas esmenadas, com ne fa fe nostre secretari. Axí que de
present, dits dos reals despaigs, paraula per paraula, concordan ab las constitucions, capítols
de cort, y capítols del nou redrés dels dits tres
processos originals de dita Cort, sí sols lo capítol de número 105 com ha demanat per los dos
excel·lentíssims estaments ecclesiàstich y militar, tocant a la porroga dels capítols 37, 51, 52 y
53 de las Corts del any 1599, se estan continuat
en los dos processos familiars, de dits dos
braços, y no en lo procés familiar del excel·lentíssim bras o estament real, si bé, també en
aquest se troba continuada certa protesta, que
és col·locada després de la offerta féu la Cort, la
qual tampoch no és en dit dos processos. Per lo
que donant notícia de tot a vostra excel·lència,
estimarà lo consistori sie servit aconsellar-li lo
que puga y dega fer en esta dependència, a fi de
poder acertar en lo que deu obrar en cumpliment de sa obligació.» // 363v // E los dits de la
Divutena, oÿda la dita proposició, y madurant,
premeditada y discutida entre sí la matèria, han
estat de vot y parer, la mayor part havent-hi de
tots estaments, que lo excel·lentíssim y fidelís728

sim consistori, en continent, manàs donar los
ordes convenients per a que luego, y sens la menor dilació, se imprimescan las ditas constitucions, capítols de cort, y capítols del redrés en lo
mateix modo, forma y orde que estan continuats en los dos reals despaigs de ditas constitucions y capítols, per sa magestat embiats al consistori.
Divendres, a XIII de agost MDCCVI. En aquest
dia, havent-se offert a sas excel·lèncias fidelíssimas alguns duptes y reparos acerca los reals decrets de insiculació y desinsiculació, tant de las
bolsas de consistorials com dels officis de la
casa. Perçò, han fet ordenar un memorial de
dits duptes y reparos, lo qual, per lo síndich del
General, de orde del consistori, és estat reportado al excel·lentíssim compte de Ullfeld, lochtinent y capità general, // 364r // suplicant-hi sia
servit donar sobre dits duptes la deguda providència. Com de dit memorial és més llargament de vèurer, que·s assí cusida y signada de
número CCCVI.a
Dissapte a XIIII de agost MDCCVI. En aquest
dia, los jurats de las vilas de Sant Boy y del Prat
constituhits en consistori, han fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas com tenian orde de
don Jayme Alemany Descallar, thesorer, per
a que aportasen pallas en la present ciutat.
Com a par de dits ordes, que originalment han
etregat a sas excel·lèncias fidelíssimas, y són assí
cusits y signats de números CCCVII y CCCVIII.b Y considerant sas excel·lèncias fidelíssimas ésser los dits ordes contra las Generals
Constitucions y assenyaladament, contra lo capítol de las últimas Corts, han, perçò, ordenat
al síndich del general que·s conferesca ab dit
thesorer, dient-li de part del consistori, que revoque los dits ordes per ser fets contra las Generals Constitucions, e lo dit síndich, a la tarda, ha fet relació en consistori de que havia
respost que no tenia notícia de dit capítol de
cort.
Dilluns, a XVI de agost MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari // 364v // y escirvà mayor del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
certificatòria feta per don Juan Baptista de Aloy,
scrivà de manament, del jurament prestat per
differens ministres reals, en dita certificatòria
expressats, de observar las Constitucions de Cathalunya, capítols, y actes de cort y demés drets
de la pàtria. Com de dita certificatòria és de
a. a continuació memorial transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
2010.
b. a continuació ordres transcrites a l’Apèndix 2, pàg.
2012.

vèurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCVIIII.a
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, dada en Çaragoça a XXIIII de juliol proppassat, en què mana sa magestat que
paguen al excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld, llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat, dotse mil y sis-centas
lliuras cada any en conformitat del disposat ab
lo capítol 11 de las últimas Corts. Com de dita
real carta de vèurer, que·s assí cusida y signada
de número CCCX y del tenor següent:

Dijous, a XVIIII de agost MDCCVI. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica presentada per lo arrendatari del dret de guerra, informació sobre aquella rebuda y vot fet
per los magnífichs acessors y advocat fiscal del
General, acerca de poder dit arrendatari ajustar los fraus ab las parts interesadas. Com de
// 365v // dita súplica, informació y vot és de
vèurer, que tot és assí cusit y signat de número
CCCXII.a
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor Pere Vidal, deputat real, a tornat a
acistir en consistori per haver convalescut de sa
indisposició.

«Elb rey.
Dissapte, a XXI de agost MDCCVI. En aquest dia
han vingut en consistori los senyors doctors Salvador Massanes de Ribera y Lluís Roger, ciutadans; y han reportat de part dels excel·lentíssims
senyors concellers una embaxada en scrits acerca la impressió de capítol 105 de las últimas
Corts. La qual és assí cusida y signada de número CCCXIII,b junt amb lo paper de que fa menció dita embaxada, que també és assí signada de
número CCCXIIII.c

Illustres, venerables, nobles, magníficos y amados
nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de
quentas de la Generalidad del principado de Cathaluña. Haviendo tenido por bien nombrar, para
los cargos de mi lugarteniente y capitán general en
esse Principado, al egregio don León de Ullfeld,
conde de Ullfeld, caballero del orden de San Tiago
de la espada, mariscal de campo, general y capitán
de mi real guardia, os lo repito para que en conformidad de lo acordado en el capítulo onse de estas últimas Cortes, deis y paguéis a dicho conde de Ullfeld
cada un anyo, durante el referido empleo, doze mil
y seiscientas libras barcelonesas por mesadas, en la
conformidad han acostumbrado, del producto de
los derechos de General y guerra, //365r // sus antecessores los salarios de los referidos cargos. Las quales deben contarse del día de su jura en adelante,
que assí probade de mi determinada voluntad.
Dada en nuestra ciudad de Çaragoça, a XXIIII de
julio de MDCCVI. Yo el rey. Don Ramón de Vilana
y Perlas, secretario. Vidit Aguirre regens.»

Dilluns, a XXIII de agost MDCCVI. En aquest dia
lo síndich del General ha fet relació en consistori, de com havent-se conferit ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent General per a suplicar-li,
de part del consistori, fos servit quant antes manar despatxar lo decret de Cancellaria, respecte
dels duptes proposats per lo consistori acerca la
desinsiculació y insiculació. Ha respost sa excel·lència que era matèria que volia // 366r //
participar-la a sa magestat, lo que executaria en
tenir ocasió segura.

En vista de la qual real carta, sas excel·lèncias fideíssimas, per medi del síndich del General, han
fet representació a dit excel·lentíssim senyor
compte de Ullfeld expressant-hi los reparos que
tenen en pagar a sa excel·lència dit sou, fins que
lo General entre a cobrar lo arrendament del
dret de guerra, del qual arrendament, havent-se
bestret a sa magestat vint-y-set mil y sinch-centas lliuras, no entrarà a cobrar lo General fins al
mes de febrer propvinent. Com de dita representació a par, que és assí cusida y signada de
número CCXI.c

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Francisco Salvador, estudiant en filosofia,
com a procurador del doctor Pau Salvador,
com de sa procura consta en poder del doctor Bernat Vilella, rector de la vila de Torà, a
XVIII del corrent, la qual és assí cusida y signada de número CCCXIIII.d En dit nom ha renunciat y fet dexació líberament, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas del puesto
de alferes coronel del regiment de la present
casa, que dit doctor Pau Salvador obtenia, e sas

a. a continuació certificatòria transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2012.
b. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
ens folis 364v i 365r del trienni 1704-1707.
c. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2012.

a. a continuació súplica, informació i vot transcrits a l’Apèndix 2, pàg. 2013.
b. a continuació embaixada transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2015.
c. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 2017.
d. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 2019.
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Don Joseph Ignaci Amigant y de Olsina, canonge.
Joseph Ramon y Reig, canonge.
Fra Rafael de Padellas y Casamitjana.
Fra Fèlix de Salvador.

excel·lèncias fidelíssimas li han admesa la dita
dexació. Éssent presents per testimonis: Jacito
Morató y Joseph Pelegrí, verguers de dit consistori.
Dijous, a XXVI de agost MDCCVI. En aquest dia
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors
militar y real, són anats, de part del consistori, a
posar en mans del excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld, llochtinent y capità general de sa
magestat en lo present Principat, una representació suplicant-hi fos servit, com a alter nos,
pèndrer resolució sobre los duptes proposats
per lo consistori, acerca los decrets reals de insiculació // 366v // y desinsiculació; y dit senyor
llochtinent general los ha respost de paraula,
que era precís remètrer dits dubtes a sa magestat. Com axí ne han fet relació, tornats en consistori dits senyors oÿdors, y lo consistori me ha
ordenat cusís y incertàs en lo present dietari la
còpia de dita representació, la qual és signada de
número CCCXV.a

Per lo estament militar:
Don Joseph Galceran de Cartellà y Sebastida.
Don Fèlix Vadell.
Don Joseph Vilana Peguera y Millàs.
Don Francisco Tort.

367v

Dilluns, a XXX de agost MDCCVI. En aquest dia
Geroni Escarabatxo, mestra escultor, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha fet relació, mitjensant
jurament, com havent de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas mirat y visurat los partits del
compte presentat per Salvador Aldabó, mestre
escultor, de adobar la perrilla del cap de la escala y altres adobs fets en la present casa, judica
que dits adobs valen entre tot tres doblas y mitja, poch més o menos.
En aquest mateix dia, lo senyor oÿdor real
acompanyat // 367r // dels officials acostumats,
és baxat a la casa del General a effecte de pèndrer inventari dels fraus apressos en lo present y
corrent mes de agost, y se ha trobat que als XXVII de dit, se féu aprehenció en casa de Francisco Esfori, mestre sabater en lo carrer de Escudallers, blanchs de vint-y-quatre pams erbatge de
fil, y llana blach de tres pams de ampla.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la
tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas han manat
convidar la Divuytena de las personas elegidas
per lo fet de la impressió de constitucions y capítols, de las quals han acistit los infrascrits y següents:
Per lo estament ecclesiàstich:b
Lo doctor Domingo Fogueras, canonge.
Fèlix Reig, canonge.
a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2019.
b. canonges de Barcelona anotació al marge dret, referint-se
als quatre primers noms.
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Per lo estament real:
Joan Llinàs.
Doctor Salvador Massanes de Ribera.
Ramon Sabater.
Joachim Vives.
Olaguer Argenir.
Lluís Roger.
Als quals per los senyors deputats y oÿdors, en
veu del senyor deputat militar, és estada feta la
proposició següent:
«Excel·lentíssim senyor. Per quant la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, als 21 del corrent,
ab embaxada en escrits que·s llegirà y també se
donà per porposició a vostra excel·lència. Insta
a est consistori no permetés imprimir, entre las
constitucions y capítols de cort fets en la última
Cort General, lo capítol de número 105. En
ocasió que ya lo consistori, inseguint lo acertat
vot y parer de vostra excel·lència, havia deliberat
se imprimís. Passà a insinuar esta dependència
als acessors y advocat fiscal, los quals sols a fi de
descansar a vostra excel·lència, han format un
paper de resposta que axí mateix se llegirà a vostra excel·lència. Per tot lo que, donant-se notícia a vostra excel·lència del salt referit apreciació
lo consistori, sia servit vostra excel·lència aconsellar-li lo que pot y deu obrar en est cas, y
quant se inclinàs a què la resposta sia embiada
corregir-la y esmenar-la en lo millor modo y
forma que li aparega, que en esta conformitat
merexerà aquell aplauso que sempre té ben assegurat, seguint la gran sensura de vostra excel·lència. E, la dita Divuytena a ohida la dita
proposició y los papers que en ella se menciona,
assenyaladament la embaxada de la ciutat y lo
paper de resposta, que se ha minutat per los
acessors y advocat // 368r // fiscal del General,
són de vot y parer unànimes y conformes, que
los senyors deputats y oÿdors quant antes tornen resposta a dita ciutat, en lo modo y forma
que se ha minutat per dits acessors y advocat fiscal.»
Dimars, a XXXI de agost MDCCVI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi de don
Ramon de Codina y Ferreras y Joseph Nuri de

Lana y de Càncer, donsell, han embiat als excel·lentíssims senyors concellers un paper en escrits acerca la impressió del capítol 105 de las
últimas Corts, respecte del paper embiat per
dits senyors cancellers, als XXI del corrent. E sas
excel·lèncias me han ordenat cusís en lo present
dietari còpia de dit paper, la qual és assí cusida y
signada de número CCCXVI.a

Setembre
Dimecres, al primer de septembre MDCCVI. En
aquest dia, desitjant sas excel·lèncias fidelíssimas
posar en execució la disposició del capítol de
número 79 de las Corts últimament celebradas,
en orde a la disposició del port franch que·s deu
eregir fora los murs de la present ciutat. Han,
perçò manat convidar, per a las quatre horas de
la tarda del dia present, las personas per la mateixa Cort nomenadas per dit effecte, las quals
son las infrascritas y següents:

368v

Per lo estament ecclesiàstich:
Fra don Feliciano de Sayol.
Don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge
de Tarragona.
Per lo estament militar:
Don Francisco de Sayol.
Don Fèlix Vadell.
Per lo estament real:
Doctor Francisco Florit.
Doctor Francisco Costa.
A las quals personas per lo senyor don Joseph
de Novell y Nadal, deputat militar, és estada
feta la proposició següent:
«Excel·lentíssim senyor. Lo motiu de congregar
a vostra excel·lència, és per lo disposat en la Cort
General, capítol 79, en lo qual se ordena que per
donar disposició en lo del port franch se congreguen sis personas, éssent vostra excel·lència las
anomenadas per dita Cort, qui junt ab los deputats y oÿdors de comptes disposen lo fahedor en
negoci de tanta importància. Y com tots los dias
vingan los officials del General sol·licitant, per
part de differents patrons que aportan mercaderias, lo port franch, nos ha aparegut no diferir o
en cumpliment de nostre càrrech y obligació,
tot lo que ha aparegut al consistori, posar en la
intel·ligència de vostra excel·lència, per a què sia
servit, vostra excel·lència, disposar y ordenar
junt ab lo consistori lo modo y forma que·ls aparex era més convenient, per a què se pose en execució cosa tant important al comers y benefici

127. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 2020.
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públich, conforme disposa lo referit capítol 79.
E los dits senyors deputats y oÿdors, y personas
de la // 369r // Sisena sobre ditas, nomine discrepante, han resolt y deliberat, que·s consulte ab
los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal
del General si en lo ínterim que lo General no té
fabricada casa per lo port franch, fora los murs
de la present ciutat se podria posar en execució
dit port franch, en alguna part dins la present
ciutat, sens encontrar ab algun capítol de cort o
altre disposició municipal. Y que per los senyors
deputats y oÿdors se prenguen notícias del que,
poch més o menos, ha de costar lo reedificar-se
la barraca que era de la Capitania General, junt
ab la del dret de guerra, y que sia feta commissió, com ab la present la fan als senyors don Bonaventura de Lanuza, don Francisco Sayol, y
don Francisco Costa, per a què sien servits informar-se, discórrer y premeditar lo que·ls aparexerà se execute en dita matèria de port franch, y
sos dependents y emergents, servint-se reportar
a la present junta lo que acerca dit assumpto
hauran premeditat.»
Divendres, a III de septembre MDCCVI. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo doctor
en medicina, Francisco Aromir, ha fet relació
mitjensant jurament que ell, dit doctor Francisco Aromir, en lo any MDCCII, visità en diferents ocasions en la present ciutat al magnífich
Anton de // 369v // Albertí, donsell, qui a les
hores trobava exercir lo càrrech de deputat militar del present Principat; y axí mateix, lo ha
també visitat moltas y diferents ocasions, de alguns deu mesos a esta part, que dit senyor de
Albertí se conferí des de la ciutat de Gerona,
ahont habitava, en la present ciutat; y en ella
per tot lo dit temps, comunament ha tingut y
fet son domicili. Y axí bé, per ditas rahons haver vist y experimentat que dit de Albertí, un
any haurà poch més o menos que està opres de
unas quartanas tant impertinents, que sobre la
diversitat de remeys continuats en vàrias ocasions aplicats, no és estat posible poder-las exterminar, si sols aliviar a dit de Albertí, algun
poch disminuit-se en alguna manera ditas
quartanas, que tenen per causa radical unas
obstruccions o opilacions tant inveteradas, que
no sols li conserven dita quartana si tant en vàrias ocasions li han duplicada, triplicada y feta
continua. Però, encara lo dexan ab disposició
de passar-se a idrópich, las quals indisposicions
no·i dupta li continuan de present, ja per la relació que alguns particulars habitants en Gerona que se són conferits a esta ciutat han fet a
ell, dit doctor Aromir, dient continuave, dit de
Albertí, ab sas quatranas y indisposicions. Com
y també per la censura té feta de dit de Albertí
y sas indisposicions, en sa naturalesa no haver
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Anton Berenguer y Novell, altre dels taulers del
General de la ciutat de Lleyda, com de sa procura a par en //371r // poder de Joseph Gorda, notari públich de Lleyda, al primer de agost proppassat, la qual és assí cusida y signada de
número CCCXVIII.a En dit nom ha renunciat
líberament, en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas lo dit ofici de tauler de Lleyda, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits
admètrer-li dita renunicació, si y en quant, per
capítol y actes de cort és a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès. Éssent presents per testimonis: Joseph Pelegrí y Jacinto Morató, verguers de dit consistori.

pogut lograr ningun alivio, ja per lo impediment després que se ha ausentat de esta ciutat
a la de Gerona, de aplicar-se li los remeys necessitava, com és estat lo rigurós del estiu, però
encara que dits remeys se li haguesen aplicats y
obrats // 370r // ab tota felicitat, no podia estar
curat ni ab disposició de poder mudar sa habitació en Reus, y fer alla lo exercici de tauler del
General lo que diu dit doctor Aromir, ja per la
experiència té de semblants malaltias, com y
també per ensenyar-les axí las reglas de sa facultat.
Disapte, a IIII de septembre MDCCVI. En aquest
dia, per medi de lo síndich del General, sas excel·lèncias fidelíssimas han fet una representació
al excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld,
llochtinent y capità general de sa magestat,
acerca los duptes proposats a sa excel·lència sobre los decrets de desinsiculació y insiculació.
Suplicant a sa excel·lència fos servit pèndrer resolució sobre dits duptes. Com de dita representació és de vèurer, que·s assí cusida y signada
de número CCCXVII.a
Dilluns, a VI de septembre MDCCVI. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor Clemente de Senispleda de Solanell, oÿdor militar,
ha suplicat a sas excel·lèncias fidelíssimas fossen
servits concedir-li llicència per ausentar alguns
dias de la present ciutat, per importar-li lo anar
a Berga, en sa casa, per negocis y affers propris.
E sas excel·lèncias fidelíssimas han respost que
no entenian de negar-li la llicència, però que
posaven en la consideració de dit senyor oÿdor,
que lo dissapte proppassat per medi del síndich
del General, havian posat en mà del excel·lentíssim senyor llochtinent general una representació acerca los duptes sobre los decrets reals. Suplicant-li // 370v // fos servit pèndrer resolució
sobre aquells, y a què si sa excel·lència prenia
dita resolució com ne tenian alguna confiansa,
seria precís den de luego passar a disposar los
negocis de la insiculació, per ser negoci de tant
importància. Per lo qual seria de gran embaràs
lo trobar-se ausent dit senyor oÿdor, y per consegüent aparexia al consistori, que antes de ausentar-se dit senyor oÿdor seria millor procurar
embiar-los a sa magestat, los dits duptes; y en
las que sa excel·lència volgués embiar a sa magestat dits duptes o de differir la resolució de
aquells, a les hores, podria dit senyor oÿdor ausentar-se.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo
present dietari una certificatòria feta per don Joan
Baptista de Aloy, scrivà de manament, del jurament prestat per lo doctor don Fortunat de Parrella, de observar las constitucions y demés drets
de la pàtria. Com a par de dita certificatòria, que·s
assí cusida y signada de número CCCXVIIII.b
En aquest mateix dia han rebut sas excel·lències
fidelíssimas una embaixada en escrits dels excel·lentíssims senyors concellers, y reportada
per los senyors don Anton València y Ramon de
Sabater, acerca la impressió del capítol 105.
Com a par de dita embaixada la qual és assí cusida y signada de número CCCXX.c
Diumenge, a XII de septembre MDCCVI. En
aquest dia, han manat sas excel·èncias fidelíssimas convidar las personas de la Divuytena de las
constitucions, per a las quatre horas de la tarda,
de las quals han acistit las personas infrascritas y
següents:
371v

Disapte, a XI de septembre MDCCVI. En aquest
dia, constituhit personalment en consistori don
Francisco de Aloy, com a procurador de don
a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2023.
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Per lo estament ecclesiàstich: Canonges de Barcelona.d
Lo doctor Domingo Fogueres.
Fèlix Reig.
Don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina.
Lo doctor Joseph Ramon y Reig.
Per lo estament militar:
Don Joan Bonaventura de Gualbes y Copons.
Don Aleix Gaetano de Tristany y Claresvalls.
Don Fèlix Vadell.
Don Joseph Vilana Paguera y Millàs.
Don Francisco Tort.

a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2023.
b. a continuació certificatòria transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2024.
c. a continuació ambaixada transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2024.
d. anotació al marge dret.

Per lo estament real: Ciutadans.a
Joan Llinàs.
Ramon Sabater.
Joachim Vives.
Olaguer Argemir.
Lluís Roger.
Als quals per los senyors deputats y oÿdors, veus
del senyor diputat militar, és estada feta la preposició següent:
«Excel·lentíssim senyor. Inseguint lo parer de
vostra excel·lència, donat en la junta tinguda a
XXX de agost proppassat, embiaren als excel·lentíssims senyors cancellers lo paper en resposta
dels que dits senyors concellers nos embiaren,
acerca la suspenció del impressió del capítol 105
de las últimas Corts; y no satisfer-se dits senyors
cancellers de dita resposta nos // 372r // embiaren, lo dia de air, altre paper insistint en la mateixa pretenció que·s llegirà a vostra excel·lència
acerca del qual assumpta, ha adquirit est consistori algunas notícias de que en lo savi Consell
de Cent, lo dia de ahir, se resolgué escríurer a
totas las ciutats y demés universitats que tenen
lloch en Corts per a què coadjuven llur pretenció. Tot lo que ha aparegut ser de la precisa attenció del consistori posar-ho en la alta comprehenció de vostra excel·lència, per a desitjant lo
acert en matèria tant grave, sia vostra excel·lència servit aconsellar al consistori lo que pot y
deu obrar, puix ab la direcció de vostra
excel·lència regoneix lo consistori assegurat lo
acert.
E la dita Divuytena, per la mayor part, ha resolt
aconsellar als senyors deputats y oÿdors, no obstant las rahons ponderadas per los senyors concellers en dit paper, no·s lleve de la mala impressió de las constitucions y capítols de cort,
conforme en altre junta aconsellaren a sas excel·lèncias fidelíssimas, y que dit paper se cometa als magnífichs y nobles acessors y advocat fiscal per a que miren y vejan si aquell necessita de
resposta, y que en cas se haja de respòndrer fassan, dits senyors deputats y oÿdors dita resposta, segons lo parer de dits acessors y advocat fiscal. Y que, en quan a las notícias extrajudicials
que tenen dits senyors deputats, de la resolució
presa per lo savi Concell de Cent lo dia de ahir,
que dits senyors deputats y oÿdors participen
ditas notícias al excel·lentíssim senyor llochtinent general y al excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar, ab aquell modo més prudencial los aparega, sens lligar-se las mans en //372v // cosa respecte de la suspenció de dita impresió.»

Dilluns, a XIII de septembre MDCCVI. En aquest
dia, los senyors oÿdors militar y real han repertat al excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld,
llochtinent y capità general del present Principat, una embaxada en escrits. Participant-hi lo
paper de la ciutat en orde a la disputa sobre la
impressió del capítol 105 de las últimas Corts.
Còpia de la qual embaxada és assí cusida y signada de número CCXXI,a y sa excel·lència ha
respost, que ho veuria y premeditaria la providència que en esta matèria se deuria donar.
Dimecres, a XV de septembre MDCCVI. En
aquest dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas un bitllet del excel·lentíssim compte de
Ullfeld, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat, en què participa
haver conseguit los senyors concellers suspenguesen lo escriurer a las universitats de Cathalunya, per rahó de la impressió del capítol 105 y,
que sas excel·lèncias fidelíssimas suspenguesen
també, la impressió de dit capítol offerint ser
medi per a què se componguan estas dependèncias al mayor servey del rey, nostre senyor. Com
de dit bitllet és de vèurer, que·s assí cusit y signat de número CCCXXII y del thenor següent:
«Excelentísimosb señores.
Aviendo merecido mi representación hecha a los
excelentísimos señores cancelleres de esta ciudad, e
deseado logro sobre la detención del despacho de
las cartas a los lugares y síndicos de este Principado, para su acistencia en detener la impressión de
la Constitución 105, // 373r // no omito igualmente hacer la misma a vuestra excelencia, para
que en acuerdo de los primeros, también suspendan el dar las ordenes de imprimirla. Como siendo al presente muy contrario al real servicio y bien
público, assigurándoles que yo seré medio para
que se compongan estas dependencias, al mayor
servicio del rey, mi señor, y gusto de todos, que es
mi único anelo y voluntad. Dios a vuestra excelencia guarde muchos años. Palacio, y septiembre
14 de 1706 años. Leone, conde de Ullfeld.»
En aquest mateix dia, se ha fet extracció de insicualdors per la insiculació, de pròxim fahedora,
de deputats y oydores de comptes, y oficis de la
present casa. Y són estats extrets, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich:
Don Emanuel Senjust y Pagès, prior claustral y
canonge de la santa iglésia de Tortosa, y bisbe
elet de la de Vich.
a. a continuació ambaixada transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2028.
b. l’original d’aquest billet es troba intercalat entre els folis
372v 373r del trienni 1704-1707.

a. anotació al magre dret.
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feld, llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat, en forma de Real Cancellaria despatxat, de data de 9 del mes de septembre proppassat, ab lo qual se serveix declarar
la real voluntat, en orde als duptes proposats
per lo consistori, acerca als reals decrets de desensiculació y inseculació, de data de 17 de juliol proppassat. Com de dit real decret és més
llargament de vèurer, que·s assí cusit y signat de
número CCCXXIII.a

Lo doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell.
Fra don Diego de Olsina y Vilanova, sagristà del
monestir de Sant Pau.
Per lo estament militar:
Don Geroni de Margarola.
Don Anton de Lanuza y de Oms.
Don Joseph de Càncer y Prat-Senjulià.
Per lo estament real:
Doctor Honorat Riu y Navarro, burgès honrrat
de Perpinyà.
Doctor Rafel Llampillas.
Micer Jaume Fornes.
373v

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, //374v // que per evitar
confusió y procehir ab tota claredat, en lo esdevenidor en las insiculacions fahedoras, sie feta
nota en lo present dietari de las personas que
són incapases de poder ser insiculadas, segons
los dits reals decrets de 17 de juliol y 9 de septembre tots proppassats, las quals són las infrascritas y següents:

Ha comensat lo acte de la insiculació lo dia
present a las quatra horas de la tarda, y finit lo
dia.a Com és de vèurer en lo llibre de deliberacions.
Dijous, a XVI de septembre MDCCVI. En aquest
dia, en la capella petita de la present casa, se han
celebrat sis missas de rèquiem. Havent-hi en lo
altar quatra siris, de cera groga de mitja lliura,
per la ànima de don Joseph Antoni Valls y Pendutxo, escrivent ordinari de regent los comptes
de la present casa. Y vuy, y los dos dias antecedents, han estat tancadas las portas principals de
la present casa, estant solament ubertas las portelletas en demostració de dol.
Divendres, a XVII de septembre MDCCVI. En
aquest dia, inseguint lo disposat ab lo real decret, datat en Madrid als 27 de agost 1655. Vacant lo offici de escrivent ordinari de regent los
comptes, per mort de don Joseph Antoni Valls
y Pendutxo, ardiaca y canonge de Tarragona.
Sas excel·lèncias fidelíssimas, ab acistència dels
magnífichs acessors, y advocat fiscal y demés officials necessaris, en la sala dels reys procehiren a
fer extracció de dit offici en la forma acostumada. Y posats tots los noms dels insiculats en dit
offici, escrits en llencas de pergamí, ab rodolins
de // 374r // de çera dins la urna de plata, ab aygua beneyta, per un minyó de poca hedat fonch
extret un rodolí en lo qual estava escrit lo nom
de fra don Phelip Novell y de Nada.
Diumenge, a XIX de septembre MDCCVI. En
aquest dia no ha acistit en consistori lo senyor
deputat militar, per causa de la enfermedat de
llur mare, y no·s notarà fins que torne a acistir.

375r

Ecclesiàstichs:
Fra don Balthasar de Montaner.
Fra don Anton de Planella y Cruïlles.
Fra Gerònim de Mora.
Doctor Gerònim Valls, canonge de Lleyda.
Don Dalmau Copons y Grimau, canonge de
Barcelona.
Doctor Jaume Alòs, canonge de Lleyda.
Doctor Francisco Sabater, canonge de Lleyda.
Fra don Gerònim de Ribas.
Fra Francisco de Ballaró.
Doctor fra don Joan Baptista Descallar y Tord.
Doctor Onofre Dalfau.
Doctor Joseph Planes, canonge de Solsona.
Fèlix de Taverner y Rubí, canonge de Barcelona.
Doctor Joseph Ciurana y Ribot, canonge de
Gerona.
Don Manuel Gaetano Ferrer, canonge de Gerona.
Doctor Francisco Dehona, canonge de Tortosa.
Doctor Joan Mir y Rey, canonge de Urgell.
Pere Màrtir Andreu y de Miquel, canonge de
Solsona.
Fra Joseph de Tort y Granollachs.
Fra don Francisco Rius y Falguera.
Fra Joseph Descallar y Tord.
Doctor don Ramon de Marimon.
Doctor don Benet Bach.
Doctor y canonge Pere Francisco Bojors.
Fra Ramiro de Terdier.

Dilluns, a XX de septembre MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo present dietari un real
decret del excel·lentíssim senyor compte de Ull-

Militars:
Don Thomas Francisco Martí y de Vilanova.
Mossèn Joseph Rull.

a. a continuació un espai en blanc de uns 20 mm.

a. l’original d’aquest real decret es troba intercalat entre els
folis 373v i 374r del trienni 1704-1707.
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Mossèn Anton de Camporrells.
Mossèn Narcís Camps y Amat.
Mossèn Francisco de Miquel y Descallar.
Mossèn Gerònim de Rocabertí.
Mossèn Francisco de Portell.
Mossèn Antoni de Albertí.
Mossèn Franciso Junyent y de Marimon.
Mossèn Joan de Copons y Grimau.
Mossèn Gerònim de Ferrer Çavassona y Vila.
Lo compte de Ampúrias.
Lo compte de Palamós.
Don Miquel Joan de Taverner.
Mossèn Emanuel de Semmanat y de Lanuza.
Lo vescompte de Rocabertí.
Lo duch de Cardona.
Don Joseph Amat y Planella.
Mossèn Joseph Graell Castalló y de Paratge.
Mossèn Antoni Doms y de Santa Pau.
Don Francisco de Bournenville.
Mossèn Baptista Gassia.
Don Pere de Cartellà y Desbach.
Mossèn Francisco Descallar y Torde.
Don Franciso de Junyent y de Vergós.
Don Balthasar de Bru y Canter.
Mossèn Ramon de Claver.
Doctor Francisco Anglasell y Cortada.
Don Rafael Cortada.
Don Fèlix de Marimon.
Don Lluís Bru y Canta.
Mossèn Ramon de Copons y Grimau.
Mossèn Joseph de Marimon.
Mossèn Emanuel de Vilaplana.
Mossèn Franciso Copons y Grimau.
Mossèn Anton Marí y Ginovès.
Mossèn Francisco de Cardona y Vidal.
Mossèn Franciso Prats y Codina.
Mossèn Esteve Bellet y Samsó.
Mossèn Gaspar de Mir.
Mossèn Joseph de Viladomar y de Foix.
Mossèn Joan de Lupià y Agulló.
Mossèn Joseph Casanovas.
Mossèn Joseph de Vega y Oluja.
Mossèn Gerònim Martí.
Mossèn Merlchior de Palau y Soler.
Mossèn Francisco de Agulló y Sagarriga.
Mossèn Pere de Cardona.
Mossèn Joan de Josa y Agulló.
Mossèn Antoni de Potau.
Mossèn Thomàs Oliver y Figuerola.
Mossèn Domingo de Verdier.
Mossèn Ignasi Riu y Falguera.
Mossèn Geròmin de Moixó y Marlès.
Mossèn Pere de Planella y Dusay.
Mossèn Antoni Managat y Riu.
Mossèn Francisco de Vega y de Copons.
Mossèn Agustí Copons y de Copons.
Mossèn Benet de Olmera y Raset.
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Doctor micer Joseph Güell y Soler.
Doctor micer Balthasar Prous.
Doctor micer Francisco Berart.
Doctor micer Melchior Prous.
Doctor micer Esteva Serra y Vileta.
Doctor micer Maurici Rechs y Gallart.
Doctor micer Ignasi Huguet.
Mossèn Magí Barrera.
Doctor micer Fèlix Molins.
Mossèn Thomas Capdevila.
Mossèn Joseph Llopis.
Doctor mossèn Francisco Alaix.
Doctor Gerònim Fontdevila.
Mossèn Joseph Tores.
Doctor micer Francisco Gallart y Pastor.
Mossèn Joseph Picó Mercader.
Doctor micer Pere Joan Finestras.
Doctor micer Ramon Pelliser y Vidal.
Mossèn Joseph Aparici Mercader.
Doctor micer Francisco Ameller.
Mossèn Agustí Llopis.
Doctor micer Barthomeu Messonada.
Doctor micer Francisco Nuix.
Mossèn Salvador Quintana.
Doctor micer Francisco Fornaguera y Alòs.
Doctor micer Honorat Pallejà y Riera.
Mossèn Anton Serra y de Portell.
Doctor micer Francisco Borràs y Vinyals.
Narcís Vidal Mercader.
Mestre Onofre Monsalvo.
Doctor micer Gregori Matas y Pujol.
Doctor micer Joseph Orlau.
Doctor micer Joseph Modolell de Costa.
Doctor micer Lluís Massart.
Notaris:
Geroni Planes.
Francisco Mora.
Joseph Mas.
Francisco Serra.
Francisco Falguera.
Francisco Estalella.
En aquest mateix dia, de part del senyor don Joseph de Novell, deputat militar, han vingut en lo
consistori de sas excel·lències fidelíssimas, a las
deu horas de la matinada, los senyors don Ramon de Codina y Francisco Monfar y Sorts, ciutadà. Los quals han participat a sos fidelíssimas,
lo sentiment en què lo senyor deputat militar se
trobava, per haver estat servit nostre senyor, a las
quatra de la matinada del dia present, aportarse’n a millor vida la ànima de una Eulària de Novell y Nadal, sa mare, restant-li emperò lo consuelo de la resignació en què hauria mort, y de
haver rebut tots los sagraments. E sas exel·lències han respost que restaven ab un sentiment
del desconsuelo en què se trobava, dit senyor
deputat militar, y que lo consistori procuraria
executar lo que en semblans casos se executa.

Reals:
Doctor micer Salvador Mora y Bosser.
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Dimarts, a XXI de septembre MDCCVI. En aquest
dia entre las nou y las deu horas del matí, los senyors deputat real y oÿdors anant ab cotxes, ab
los verguers ab massas cubertas de bayeta y
acompanyats dels officials del General. Són
anats en casa dels don Joseph de Novell y Nadal, deputat militar, per acistit al dol que tenia
per la mort de sa mare; y a la escala de dita casa
han rebut a sas excel·lèncias fidelíssimas los senyors don fra Phelip de Novell, fra don Agustí
de Novell // 377v // y don Joan de Novell, germans de dit senyor deputat y altres personas y
amichs de aquell. Y havent entrat en la sala
ahont tenia lo dol dit senyor deputat militar, se
són acentats en esta forma, ço és: lo senyor deputat militar per no haver-i deputat ecclesiàstich, en lo mig a mà dreta del senyor deputat
real y oÿdor militar; y a mà esquerra, los senyors
oÿdors ecclesiàstich y real; y després se seguian
per orde, los magnífichs acessors y officials; y
després de haver estat allà un rato han donat lo
pésame a dit senyor deputat militar y se són despedits; y dits senyors que havian exit a rèbrer a
sas excel·lèncias fidelíssimas los han acompanyat
fins baix, a la entrada, aguardant a que fossa encotxats.
Dijous, a XXIII de septembre MDCCVI. En aquest
dia a las sinch horas de la tarda, ha vingut en lo
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas un
gentilhom del excel·lentíssim senyor compte de
Ullfeld, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat. Ha participat al
consistori, de part de sa excel·lència, la gran
victòria que Déu, nostre senyor, és estat servit
concedir als aliats sobre lo siti de Turín. Havent
romput a los descubert las líneas dels francesos,
sobre ser majors en número, de què se seguí la
total ruïna de llur exèrcit y la ciutat de Turín librada // 378r // del rigurós siti. Havent dexat en
lo camp tota la artilleria, morters, y municions y
tot lo demés equipatge. De la qual victòria se ha
tingut universal júbilo en esta ciutat, per las favorables conseqüèncias que en si aposta per la
quietut de est Principat; y a la nit se ha fet salva
ab la artilleria.
Divendres, a XXIIII de septembre MDCCVI. En
aquest dia los senyors oÿdors militar y real són
anats, de part del consistori, al excel·lentíssim senyor llochtinent general. A effecte de donar-li la
enorabona de la important victòria, ab que la divina magestat, ha affavorit las armas dels aliats,
contra las francesas, sobre lo siti de Turín, com y
també, las gràcias de haver-ho participat, sa excel·lència, al consistori. E, sa excel·lència ha demostrat lo contento gran en què està de dita
victòria y ha significhat, a dits senyors oÿdors, que
fóra bo que lo consistori fes alguna pia demostració en acció de gràcias a Déu, nostre señor.
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Disapte, a XXV de septembre MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta en què se troban affavorits del rey nostre senyor, Déu lo guarde, dada en Villaverde a
17 del corrent, en què participa al consistori
que per las rahons que expressa en dita carta,
// 378v // havia resolt differir lo expressaren en
una batalla de contingència de tant importans
conseqüències, y que perçò havia levantat lo
camp de Chinchón. Com de dita real carta és de
vèurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCXXIIII y del thenor següent:
«Ela rey.
Illustres, venerables, nobles, magníficos y amados
los fidelísimos deputados y oydores de quentas de
la Generalidad del principado de Cathaluña.
Aunque el desvelo de mi paternal amor passó a estos reynos poniendo a mi real persona a la testa
del exército, para terminar la decissión de la guerra de este continente, y assegurar a mis amados
vassallos que con su obediencia logran mi suave
dominio, el seguro gose de su recuperada libertad,
no haviéndolo podido conseguir ni entrar en operación alguna, assí por la variedad de dictámenes que he experimentado en los muchos cabos de
diferentes naciones de que se conponen las tropas
de mis aliados, como por los inconvenientes que
tubo presente mi real animo, de no exponer a la
contingencia de un sucesso dudoso, expedición de
tan arcanas importancias. Resolví diferirla a
mexor coyuntura y levantar el campo de mi villa
de Chinchón, el día nueve del corriente, encaminándome a estos parajes para atender al mayor
resguardo y defensa de esse Principado. Lo que
procuraré con incessante providencia en todo lo
que permitieren las presentes //379r // posituras, y
también las más previas disposiciones para la seguridad de la siguiente campanya y manutención de essos naturales, en la quietut, tranquilidad y sossiego de que se hazen dignos por su
constante fidelidad, y mi entrenable afecto les
dessea. Dada en el Campo Real de Villaverde, a
diez y siete de septiembre de mil setecientos y seis
años. Yo el rey. Don Ramón de Vilana y Perlas,
secretario.»
Dimars, a XXVIII de septembre MDCCVI. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y escrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta, dada en València a 22 del corrent mes
de septembre, en què se serveix sa magestat encarregar al consistori fassa novas instàncias a sa
Santedat, a fi de conseguir la butlla de la santa
a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 378v i 379r del trienni 1704-1707.

crusada. Com de dita real carta és de vèurer
que·s assí cusida y signada de número CCCXXV
y del thenor següent:

excel·lentíssim y fidelíssim bras militar. Suplicant-los fosen servits acistir a dita festa, al que
han respost uns y altres que vindrian ab gran
gust.

«Elarey.
Illustres, venerables, nobles, magníficos y amados
los fidelísimos deputados y oydores de quentas de
la //379v // Generalidad de Cathalunya. Hállase
don Francisco Adolfo de Zincerling para passar
de mi orden a Italia, y otras partes, a dependencias de mi servicio; y pareciéndome esta ocasión
muy apropósito para a hazer nuevas instancias a
su santidad a fin de conseguir la bulla de santa
crusada, os encargo la repitáis las que tenéis echas
con la mayor eficacia que sea posible, para mover
le a la concessión de este esperitual beneficio, que
confío ver lograda con esta diligencia y las instrucciones que lleva don Francisco. Y las cartas
que escriviereis sobre este negocio las enviareis luego en expresso al virrey de Valencia, donde tomará embarcación dicho don Francisco de Zinserling en muy breves días. Dada en el Campo del
Real, a XXII de septiembre de MDCCVI años. Yo el
rey. Don Ramón de Vilana Perlas, secretario.»
També me han ordenat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, continuàs en lo present dietari lo paper de ajust fet entre las personas anomenadas per lo consistori, ab las anomenadas
per part del senyors concellers de la present ciutat, sobre lo fet de la impressió del capítol 105
de las últimas Corts. Com de dit paper és de
vèurer, que·s assí cusit y signat de número
CCCXXVI.b
Dijous, a XXX de septembre MDCCVI. En aquest
dia ha tornat a acistir en lo consistori // 380r //
de sas excel·lèncias lo senyor don Joseph de Novell y Nadal, deputat militar, qui per la mort de
llur mare y per pròpia indisposició no havia acistit en consistori des del dia XVIII del corrent.
En aquest mateix dia lo senyor oÿdor militar, de
part del consistori, és anant a convidar al
excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present Principat. Suplicant-li fos servit honrat al
consistori ab sa acistència, lo dia de demà, al Te
Deum y oficci que se celebrarà per la victòria
que han tingut las armas aliadas sobre Turín. Y
sa excel·lència ha respost que acistiria.
Per lo mateix effecte han convidat sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi del síndich del General, als excel·lentíssims senyors concellers y
a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalat entre els
folis 378v i 379r del trienni 1704-1707.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 2030.
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També és anat, per la mateix effecte, lo síndich
del General al president del molt il·lustre capítol
de canonges de la present ciutat, per a què fos
servit, de part del consistori, suplicar a dit capítol anomenàs personas que acistisen demà, a la
present casa, per celebrar lo Te Deum y offici ab
sos acistents en la forma acostumada. Al que ha
respost que lo consistori restaria servit.
En aquest mateix dia, lo senyor oÿdor real,
acompanyat dels officials acostumats, és baxat a
la casa del General, a effecte a fer continuar en
inventari los fraus apresos en lo //380v // corrent
mes de septembre, y se han trobat los següents:
Primo, a XXIII de septembre, aprehenció feta a
un moro de la galera de Gènova, trobat en la
fonda, de vuyt canas taleta negra ab ayguas.
Ítem, al dit un parell de mitjas de filadís de color
blau, per criatura.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo senyor mossèn Francisco Bonvehí, ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncieas fidelíssimas, lo lloch en què se troba
insiculat en la bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes de la present casa. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès la dita renunciació, si y en quant, per capítols y actes de cort
les és lícit y permès. Éssent presents per testimoni: Jacinto Morata y Llorens March, subrrogats en verguers del consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas.

Octubre
Divendres, a I de octubre MDCCVI. En aquest dia
se ha çelebrat, en la capella gran de Sant Jordi de
la present casa, un Te Deum y offici ab molta solemnitat, ab la música de la capella de la Seu. En
acció de gràcias per la victòria que la divina magestat és estat servit concedir, a las armas dels
aliats sobre lo siti de Turín. Ha çelebrat lo senyor doctor Domingo Fogueres, canonge de la
Seu de Barcelona. Éssent diaca y subdiaca los senyorsa Rifos yb Montagut, canonges de la mateixa catredal. // 381r // Han acistit a dita festa, en
primer lloch lo excel·lentíssim senyor protector
y officials del bras militar, qui són estats rebuts a
mitja escala per los officials del General; seguinta. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mm.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mm.
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se luego los acessors, advocat fiscal; y al cap demunt de la escala los senyors oÿdors militar y
real, ab los verguers ab sas massas; y en esta forma los han acompanyat fins als banchs de la part
del Evangeli que estaven disposats per dit bras.
Després vingueren los senyors concellers als
quals no se’ls pogue fer lo degut cumpliment,
per quant lo excel·lentíssim senyor llochtinent
general entrava ja en la Deputació, lo qual fou
rebut per los officials del General al peu de la escala, per los acessors y advocat fiscal al replà de la
escala; y per lo consistori al cap demunt de la escala, y en esta forma lo acompanyaren fins a la
cadira de vellut carmesí que estava previnguda
per sa excel·lència, en la forma que en altres semblants ocasions se ha estilat. Poch après, vingué
lo dit senyor canonge Fogueras, ab dits diaca y
subdiaca, mestre de cerimònias y escolans tots
ab hàbits de cor, qui foren rebuts per los officials
del General al cap de la escala, ab los verguers
devant, y en esta forma los han acompanyat fins
al aposento a hon se acostuma juntar lo bras militar; y després de haver-se revestit han exit a entonar lo Te Deum y després lo offici ab molta solemnitat; advertint-se que se ha donat la pau per
lo diaca a sa excel·lència, y per lo subdiaca al senyor conceller en cap, al senyor deputat militar,
y al senyor protector. Y després de acabada la
festa se ha despedit primerament sa excel·lència,
qui és estat acompanyat per lo consistori fins al
cap de la escala, // 381v // per los acessors y officials fins al replà de la escala, y ha cavalcat al peu
de la escala; seguidament se ha despedit lo senyor protector y officials qui són estats acompanyats per lo consistori, acessors y officials fins
al cap de la escala; y després se han despedit los
senyors consellers qui són estats acompanyats
per lo consistori fins al cap de la escala; y després
per los acessors y officials fins al peu de la escala.
En la qual festa hi ha agut molt gran concurs de
damas y cavallers.

382

Dilluns, a IIII de octubre MDCCVI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi del síndich del General, han embiat al excel·lentíssim
senyor llochtinent general una representació en
escrits, suplicant-li done lo remey convenient a
alguns excessos que cometen alguns officials de
guerra, embiant ordes y exercint jurisdicció ab
los paysants contra las Constitucions de Cathalunya. Al que ha respost sa excel·lència de paraula, que ho veuria. Com axí ne ha fet relació
dit síndich tornat en consistori; y sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat cusís y incertàs
en lo present dietari dita representació, lo que
executó signant-la de número CCCXXVII.a

a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2031.
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Francisco Vidal, sargento de la companya del
capità Jansa del regiment de la present casa, ha
fet dexació pura y líberament en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas de dit puesto de
sargento. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admesa dita dexació. Éssent presents per testimonis: Jacinto Morató y Llorens March, subrrogats e verguers de dit consistori.
Dimars, a V de octubre MDCCVI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han manat convidar, per a las vuyt horas de la matinada, la junta
de port franch que·s compon dels senyors deputats y oÿdors, y de sis personas, dos de cada estament, nomenadas per la Cort General. En la
qual junta se ha llegit y donat per proposició, lo
paper que se ha format per los commisaris que
foren elegits, per lo fet de port franch, en la junta tinguda al primer de septembre proppassat,
qui foren los senyors don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge de Tarragona; don Francisco Sayol y don Francisco Costa. Com de dit
paper és de vèurer, que·s assí cusit y signat de
número CCCXXVIII.a E la dita junta ohit lo dit
paper y discutit lo negoci, nemine discrepante,
resolgué que antes de totas cosas se envie embaxada als excel·lentíssims senyors concellers, suplicant-los que sien servits nomenar personas
per a tractar y conferènciar dit negoci, en quant
lo que al interès de la ciutat ab las nomenadors
per dita junta, per lo qual effecte ha anomenat
dita junta als mateixos sobredits senyors
// 382v // commissaris don Bonaventura de Lanuza, don Francisco de Sayol y don Francisco
Costa, losb quals sien servits del que los aparexerà firmar un paper reportant-lo a la present
junta. En execució de la qual resolució se ha
format luego la dita embaxada en escrits, que
han reportat lo mateix dia a dits senyors concellers don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà. Com de dita
embaxada és de vèurer, còpia de la qual és assí
cusida y signada de número CCCXXIX.c
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta ab que se troban afavorits del rey nostre senyor, que Déu lo guarde,
en que se serveix sa magestat participar-los son
arribo, ab tota felicitat, en la ciutat de València,
que fou lo dia trenta de septembre proppassat.
Com de dita real carta és de vèurer, que és assí
a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 2032.
b. los...junta interlineat al marge esquerre.
c. a continuació embaxada transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2034.

cusida y signada de número CCCXXX y del thenor següent:
«Elarey.
Illustres, venerables, nobles, magníficos y amados
nuestros los fidelísimos deputados y oydores de
quentas de la Generalidad del Principado de Cathaluña. Habiendo sido mi arribo a esta capital
el día treinta del passado, con toda felicidad logra mi paternal amor y deseo participaros este
aviso, para que al passo del cuydado a que os ha
constituido la falta de mis noticias, motivada de
los accidentes de la guerra, le zelebréis con las
plausibles demostraciones de vuestra innata fidelidad. Deviendo asseguraros quedan impresas en
mi memoria las repetidas y apreciables expressiones que manifestáis en buestras cartas que he recivido de ocho, veinte y uno y veinte y quatro de septiembre en esta ciudad, // 384r // y el transito de
mi viaje y que en quanto sea de buestro lustre y
consuelo experimentareis mi grata venevolencia,
tan propensa en favoreceros, como mis providencias en qualquier positura, promptas y eficazes
para buestro mayor resguardo y seguridad. Dada
en Valencia, a dos de octubre de mil setecientos y
seis años. Yo el rey. Don Ramón de Vilana Perlas,
secretario.»
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim senyor
compte de Ullfeld, per medi de un bitllet, se ha
servit participar al consistori que aprobava y
convenia en lo ajust fet per las personas anomenadas per lo consistori, y per las anomenadas
per la ciutat, sobre la impressió del capítol 105
de las últimas Corts. Com de dit bitllet és de
vèurer, lo qual me han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari, lo que executi signant-lo de número
CCCXXXI y del thenor següent:
«Excelentíssimosb señores.
Aviéndome participado averce convencido los sugetos eligeron vuestra excelencia y la ciudad, en
la dependencia de la impreción del capítulo 105
de las Cortes, puede vuestra excelencia proseguirla en la formación ajustada para mayor servicio
de Dios, del rey y del beneficio público que se conseguirá con la administración de justicia que tiene detenida no publicase las leyes. Dios a vuestra
excelencia guarde muchos años. Palacio, y octubre
2 de 1706. Leone conde de Ullfeld. A los excelentísimos señores deputados y oydores de quentas del
General de Cathaluña.»
a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 383v i 384r del trienni 1704-1707.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
383v i 384r del trienni 1704-1707.
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En aquest mateix dia, los excel·lentíssims senyors concellers, per medi de son síndich, han
participat al consistori que lo savi Concell de
Cent tingut y celebrat lo dia de ahir, resolgué
convenir-se ab lo ajust fet per las personas anomenadas per los dos // 384v // comuns, sobre lo
fet de la impressió del capítol 105 de las últimas
Corts.
Dimecres, a VI de octubre MDCCVI. En aquest
dia estant-se continuant lo acte de la insiculació
me ha ordenat lo consistori, cusís y continuàs
en lo present dietari un real decret, en forma de
Real Cancellaria despedit, per lo excel·lentíssim
senyor compte de Ullfeld, llochtinent y capità
general de sa magestat, de data del primer del
corrent. Ab lo qual se mana que insiculen en lo
lloch de oÿdor militar a mossèn Gabriel Francisco de Bòria, encara que en lo real decret de 17
de juliol vingua anomenat, en dit lloch, en lo
nom de Miquel Francisco. Com de dit real decret és de vèurer, que·s assí cusit y signat de número CCCXXXII.a
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari tres vots fets per los magnífichs
assessors y advocat fiscal de la present casa. Lo un
acerca si los nobles per ser insiculats necessitan
de domicili en aquella vegueria per hont se han
de insicular; altre acerca si lo doctor Esteva Mata
per obtenir priorat del orde de Sant Agustí, pot
ser insiculat en un lloch dels religiosos; y altre
acerca si fra don Ramon Semmanat, del orde de
Sant Joan, comanador de Vallfogona, pot ser insiculat no tenint encara possessió de la comanda.
Com de dits vots és més llargament de vèurer,
que són assí cusis y signats de números CCCXXXIII, CCCXXXIIII, y CCCXXXXV.b
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del // 389r // síndichc del General,
han embiat al excel·lentíssim senyor llochtinent
general lo memorial dels llochs vacants de deputats y oÿdors, y officis de la present casa. És a
saber, de aquells llochs que toca a provehir a sa
magestat per inhabilitació, mort, o altre impediment dels que foren anomenats per sa magestat
ab son real decret de 17 de juliol proppassat.
Com de dit memorial les de vèurer, còpia del
qual és assí cusida y signada de número
CCCXXXVI.d

a. a continuació real decret transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
2034.
b. a continuació vots transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 20342038.
c. foliació errònia.
d. a continuació real decret transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
2039.
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona, notari real, ha renunciat pura
y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas, los llochs de notari que obté en las
bolsas dels officis de ajudant tercer y ajudant segon de la escrivania major de la present casa, y
de escrivà major de la visita del general. E sas
excel·lèncias fidelíssimas han admès la dita renunciació, si y en quant, per capítols y actes los
és lícit y permès.
Divendres, a VIII de octubre MDCCVI. En aquest
dia los senyors oÿdors militar y real, acompanyats dels officials del General, anant ab cotxes,
ab los verguers ab sas massas altas, y ab las bandas y escuts de or, són anats al excel·lentíssim
senyor compte de Ullfeld, llochtinent y capità
General de sa magestat // 389v // en lo present
Principat, a effecte de participar a sa excel·lència com lo consistori havia resolt annuir, venir
bé y conformar-se, en lo ajust fet per las personas elegidas per la ciutat y Diputació acerca la
impressió de capítol 105 de las últimas Corts.
Posant en sa mà còpia de la deliberació per dit
effecte feta lo dia 5 del corrent, y donant a sa
excel·lència molt copiosas gràcias, de què per
son medi y acertada direcció, se haja terminat a
satisfació de las parts un negoci tant important
al real servey y benefici públich, y sa excel·lència ha expressat lo contento que tenia que dit
negoci se haja convingut a gust de totas las
parts.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari dos cartas que han rebut, una
dels il·lustríssims deputats del regne de Aragó, y
altre dels molt il·lustres jurats de la ciutat de Çaragoça, de data de 5 y 6 del corrent. En què manifestan que·ls aparexeria convenient al real servey y concervació dels regnes de Aragó,
Cathalunya y València que unint-se dits regnes
podrian, per son comú interès, formar un cos de
milítias per las operacions més importants, y
que podrian anomenar-se personas que per
cada un de dits regnes se conferisen en la vila de
Casp o ciutat de Alacan. Y per a tractar dita unió
com més llargament de ditas cartas és de vèurer,
que són assí cusidas y signadas de número
CCCXXXVII y CCCXXXVIII.a
En aquest mateix dia, don Juan Bonaventura
// 386r // deb Gualbes y Joan Llinàs, ciutadà,
han reportat al consistori de part del excel·lena. a continuació cartes transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 20442046.
b. foliació errònia.
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tíssim y fidelíssim bras militar, còpia de la deliberació presa lo dia de vuy acerca las cartas de
la Deputació y ciutat de Çaragoça, en la qual
ha resolt dit bras, que per lo dit fet sia demanada conferència als comuns de la ciutat y Diputació. Com de dita deliberació és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCXXXIX.a
Dissapte, a VIIII de octubre MDCCVI. En aquest
dia, don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà, han anat de part
de sas excel·lèncias als excel·lentíssims senyors
concellers y excel·lentíssims y fidelíssim bras militar, participant-los com lo consistori havia deliberat, lo dia present, que lo negoci proposat
per los deputats de Aragó y jurats de Çaragoça,
fos comès a la conferència de las personas anomenadas per quiscun dels tres comuns, entregant-los còpia de dita deliberació.
Dilluns, a XI de octubre MDCCVI. En aquest dia,
Joan Llinàs y Ramon Sabater, ciutadans, de
part dels excel·lentíssims cancellers, han reportat al // 386v // consistori còpias de dos deliberacions del savi Consell de Cent tingut lo dia de
ahir, una en que acenteix y convé que se tingan
conferèncias per las personas anomenadoras per
los tres comuns de Deputació, ciutat y bras militar, per lo fet de las cartas de Aragó; y altre, en
què, assenteix se tingan també conferèncias,
per medi de personas nomenadoras per la Deputació y ciutat, sobre lo fet de la construcció
del port franch. Com de ditas dos deliberacions
és de vèurer còpias, de las quals són assí cusidas y signadas de números CCCXXXX y
CCCXXXXI.b
En aquest mateix dia me han ordenat sas excel·lències fidelíssimas, cusís en lo present dietari una deliberació feta per sas excel·lèncias fidelíssimas ab sos magnífichs acessors, sobre lo
dupte proposat per los molt il·lustres señors insiculadors, de la insaculació que de present se
està fent, en què pretenian que per la present
insiculacicó se’ls devia donar major salari que
lo establert en lo capítol 2, del nou redrés.
Com de dita deliberació és de vèurer, que·s assí
cusida y signada de número CCCXXXXII.c
Dijous, a XIIII de octubre MDCCVI. En aquest
dia Llorens March, subrrogat en altre dels
//387r // verguers del consistori de sas excel·lèn-
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2046-2047.
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cias fidelíssimas, me ha fet relació a mi, secretari
y scrivà major del General, com lo dia present
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas havia
notificat al magnífich Francisco de Marí y Ginovès, donsell, regent los comptes del General y
present casa, lo capítola del nou redrés de la present casa, mitjensant còpia de dit capítol per ell
entregada a un home, trobà en la casa de la pròpria habitació de dit Marí, qui li ha dit que tenia
cuydado de la casa per ser ausent dit de Marí, ab
sa família, de la present ciutat en una torre.
Divendres, a XV de octubre MDCCVI. En aquest
dia, se han juntat en casa de la present ciutat la
conferència de las personas nomenadas per los
tres comuns, per discórrer sobre lo fet de la
unió proposada per lo regne de Aragó y ciutat
de Çaragoça. La qual conferència se compon de
las persones infrascritas y següents:
Per part de la Deputació:
Don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona.
Don Aleix Gayetano de Tristany y Claresvalls.
Joachim Vives, ciutadà.
Per part de la ciutat:
Don Joseph Emanuel de Terre y Paguera.
Lo doctor micer Salvador Massanes de Ribera,
ciutadà.
Ramon Sabater, ciutadà.b
387v

Per part del bras militar:
Don Joan de Bonaventura de Gualbes y Copons.
Don Phelip Ferran y Çacirera.
Joan Llinàs, ciutadà.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
lo síndich del General ha fet relació, com lo dia
present de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas,
havia entregat un tomo de las novas constitucions establertas en la última Cort General, novament impresas, al senyor canceller, altre al regent la Real Cancelleria, altre al portantveus de
general governador, y una a cada un dels senyors concellers de la present ciutat.
En aquest mateix dia, per los verguers de la present casa se han entregat un tomo de ditas constitucions, a cada un dels ministres del real consell. Com axí ne han fet relació dits verguers en
consistori.

tres comuns, al matí en casa de la present ciutat,
y a la tarda en lo bras militar.
Dilluns, a XVIII de octubre MDCCVI. En aquest
dia, los senyors deputat militar y oÿdor de
// 388r // comptes, són anats consistorialment a
regonèxer la mara de la fonts de la present casa.
Anant ab cotches, acompanyats dels officials del
General, anant devant los verguers, ab mulas,
ab las massas, sens cotas y sols ab las becas.
Anant també devant dos trompetas, ab las cotas
de domàs de la present casa; y al exir del portal
del Àngel ha tirat la artilleria. Y després de haver
regonegut ditas fonts, com és costum, han anat
a dinar al convent de Santa Eulàlia de Sarrià, y al
tornar, per ser ya molt vespre, los han acompanyats ab atxes desde el portal del Àngel fins a la
present casa.
Dimars, a XIX de octubre MDCCVI. En aquest
dia, se han ajuntat las personas de la conferència
dels tres comuns en casa de la ciutat.
Dimecres, a XX de octubre MDCCVI. En aquest
dia los senyors deputats militar y real, y oÿdors
de comptes, també, militar y real, han consultat
ab los magnífichs acessors y advocat fiscal del
General, present en consistori, si dits quatre senyors consistorials podian fer consistori, no
obstant, de no haver-hi comsistorial del bras ecclesiàstich y estar indispost, y molt de cuydado,
lo oÿdor del mateix bras. E dits senyors acessors
y advocat fiscal han aconsellat, y són estats de
parer, que podian y devian dits quatre consistorials fer consistori en attenció dels impediments,
sobre referits, inseguint altres exentplars que en
semblants casos han ocorregut.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo
present dietari un bitllet del secretari del
excel·lentíssim senyor llochtinent general, en
que demana, de orde de sas excel·lèncias, que lo
consistori done orde se paguen en Gerona, a
don Juan de la Cuesta, tres mil lliuras per los
gastos de la fortificació de aquella plassa; y un
recado en escrits que per lo síndich del General
se ha donat, lo dia present, a dit secretari en resposta de dit bitllet. Com més llargament de dit
bitllet y resposta del síndich és de vèurer, que
són assí cusits y signats de números CCCXXXXIII
y CCCXXXIIII.a

Disapte, XVI de octubre MDCCVI. En aquest dia
se han ajuntat las personas de la conferència dels

Dijous, a XXI de octubre MDCCVI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Pau Corbera y Palau,
síndich del General, ha fet relació, de com lo dia
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de ahir, havent-lo embiat a sercar lo regent la
Real Cancellaria, li digué que participàs al consistori de part del consell criminal, com havian
reparat que en la Constitució 36 de las últimas
Corts se disposa que los cavallers, ciutadans y
gaudints de privilegi militar, venint lo cas de ser
capturats no pugan ser posats en los aposentos
que·s diuhen la Torreta, Guineus, Mallorca y
escarabats ni en // 389r // indecents, ans bé, degan ser posats en los aposentos del quarto de la
obra nova y altres en dita Constitució espesificats, y que lo consell estava prompte per observar dita Constitució però que tenian dificultat
en posar-la en execució, respecte que dits aposentos de la obra nova estan sens rexas en las finestras, lo que podia ser de gran prejudici a la
bona administració de la justícia, per la facilitat
en que podian escapar-se los presos. Lo que posavan en la consideració de sas excel·lèncias fidelíssimas per a què ho premeditasen, que de la
resolució que sobre assò pendria lo consistori,
estimarian los ne tornasen resposta.
En aquest mateix, dia a las deu horas de la matinada, han combregat per viàtich lo senyor don Pedro de Oliver, oÿdor de comptes ecclesiàstich,
que habita en lo palau real, en la qual funció han
acistit los senyors deputats militar y real, y oÿdors,
també, militar y real, ab los verguers ab sas massas, y acompanyats dels officials de la present casa;
y en arribar nostre señor lo han exit a rèbrer a la
entrada de dita casa, aportant un siri de lliura a la
mà, y los officials un siri de mitja lliura; y luego los
verguers se són posats devant lo tàlem ab sas massas altas; ya los senyors consistorials tras del tàlem,
seguint després los officials y altres personas que
allí heran; y en esta forma se són entrats en lo aposento el malalt, y després de haver aquest rebut lo
santíssim dits senyors consistorials y officials ab lo
orde sobredit, han acompanyat lo altíssim fins la
iglésia parroquial de Sant Jaume de ahont era
exit, y després de reservat se’n són tornats en la
present casa de la Deputació.
Dimecres, a XXVII de octubre MDCCVI. En
aquest dia Pau Corbera y Palau, ciutadà, síndich
del General, ha fet relació de com lo dia present
se era conferit de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent
general, a effecte de instar-li lo despaig de las insiculacions dels subjectes que faltan a anomenar
per sa magestat. Y ha respost sa excel·lència que
den de que ho embià a València, no ha tingut
resposta y que procurarà que vinga.
Disapte, a XXX de octubrre MDCCVI. En aquest
dia lo senyor oÿdor real acompanyat dels offi-
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cials acostumats, és baixat a la casa del General
de la present ciutat, a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos, en lo present y corrent
mes de octubre, y se ha trobat que a XV del corrent, fou feta aprehenció en casa // 390r // Joseph Prats, mestre velluter, de una tela de tafetà
entredoble, de quatre pams de ampla, negra,
que ni ha vint canas quatra pams de texit, y se
judica ni ha quatra canas sens texir, ab son plagador y llisos.
Axí mateix, y consecutivament, dit senyor oÿdor ha manat que los officials de ditas casas del
General y Bolla, li aportasen los llibres que per
rahó de sos officis regeixen, y havent regonegut
aquells no ha advertit falta alguna.
En aquest mateix dia lo síndich del General ha
fet relació, de com havent-se conferit lo dia present ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent general, sol·licitant-li de part del consistori la nominació dels subjectes que faltan a insicular en
las bolsas de esta casa, li ha respost sa excel·lència que no venint prest de València dita nominació, ell anomenaria los llochs que vacan en la
bolsa de deputat ecclesiàstich, a effecte que
puga fer-se extracció de deputat ecclesiàstich.

Novembre
Dilluns, al primer de novembre MDCCVI. En
aquest dia, a las set horas del matí, és estat servit
nostre senyor portar-se’n a mayor vida la ànima
del senyor don Pedro de Oliver, canonge de
Vich, oÿdor ecclesiàstich.
En aquest mateix dia per medi de un cavaller y
un ciutadà, Sagimon Palau, prevere, qui és coadjutor elet del quòndam don Pedro de Oliver,
oÿdor ecclesiàstich en lo canonicat de Vich, a fet
a saber a sas excel·lèncias fidelíssimas com vuy, a
las set horas del matí, era estat servit Déu nostre
senyor aportar-se’n //390v // a mayor vida la ànima de dit senyor don Pedro de Oliver, suplicant
a sas excel·lèncias fidelíssimas fassen en esta ocasió lo que en altres vegades se ha acostumat fer,
y sas excel·lèncias fidelíssimas han respost que·ls
pesava molt la mort de dit senyor don Pedro de
Oliver, per haver perdut tant bon company y
que executarian tot lo que en semblants ocasions se ha acostumat fer, y en continent sas excel·lèncias fidelíssimas manaren tancar las portas
de la present casa restant sols obertas las portalletas; y manaren axí mateix a Joseph Pelegrí,
verguer de la present casa qui té a càrrech la capella, que fes çelebrar missas continuament en
aquella, totas quantas se’n pogués en çelebrar
los tres dias immediats següents, com en effecte
axí se executà. Y poch après sas excel·lèncias fidelísisimas, per medi de don Ramon de Codina

y Ferreras y Francisco de Monfor y Sorts, ciutadà, precehint primerament lo recado de un
verguer de la present casa, han donat lo pésame
a dit Sagimon Palau, prevere, de la mort de dit
don Pedro de Oliver, oÿdor ecclesiàstich, expressant-li que lo consistori havia resolt, per
repòs de la sua ànima, fer celebrar tres dias tantas quantas missas se poguesen celebrar en la capella petita de la present casa, y que lo dijous següent se çelebraria un aniversari en dita capella,
en la forma acostumada.
En aquest mateix dia lo síndich del General ha
fet relació en consistori, com se era conferit de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general,
participant-li la mort del senyor don Pedro de
Oliver, oÿdor // 391r // ecclesiàstich, suplicant-li
per ço fos servit fer nominació dels subjectes vacants en las bolsas de deputat y oÿdor ecclesiàstich, que tocan nomenar a sa magestat, a effecte
que·s pogués fer extracció de deputat y oÿdor
ecclesiàstich per la falta hi ha de consistorials, y
que sa excel·lència havia repost que procuraria
quant antes fer dita nominació.
En aquest mateix dia se ha tingut junta de port
franch, en la qual han intervingut a més dels senyors consistorials, los señors:
Per lo estament ecclesiàstich:
Fra don Feliciano Sayol, del orde de Sant Joan.
Don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge
de Tarragona.
Per lo estament militar:
Don Francisco Sayol.
Don Fèlix Vadell.
Per lo estament real:
Doctor Francisco Florit.
Doctor Franciso Costa.
En la qual junta los senyors don Bonaventura
de Lanuza, don Franciso Sayol y doctor Francisco Costa, han fet relació com en virtut de la
commissió que se li fou donada en la junta tinguda a 5 de octubre proppassat, han tingut diferents conferèncias ab las personas nomenadas
per part de la ciutat; y après de premeditat lo paper, //391v // que·s troba en lo dietari corrent en
dita jornada de 5 de octubre, format per la disposició de dit port franch, resolgueren las ditas
personas nomenadas per la ciutat, que venian bé
en què se executàs dita disposició y, que no trobavan per part de la ciutat reparo algun en sa
execució. En vista de la qual relació que fou donada per proposició, resolgué la dita junta, nomine discrepante, que quant antes se participe a
sa excel·lència, lo senyor llochtinent y capità ge743

neral, la dita disposició que se ha discorregut
per la construcció de la casa de port franch, per
si sa excel·lència tenia a algun reparo en sa execució, y que per executar esta diligència sian
anomenats, com han anomenat, los sobre dits
senyors don Bonaventura de Lanuza, don Francisco Sayol y doctor Francisco Costa.
Dimecres, a III de novembre MDCCVI. En aquest
dia, a las deu horas del matí, partiren consistorialment de la present casa los excel·lentíssims y
fidelíssims senyors deputats militar y real y oÿdors, també militar y real, fent consistori ab vot
y parer dels magnífichs acessors y advocat fiscal
de la present casa, ab gramallas de dol de vayeta,
caparons en las espallas, ab las insígnias y escut
de or sens cubrir. Acompanyats //392r // dels officials de la present casa y dels del General y Bolla de la present ciutat, ab sas gramallas de vayeta y caparons a la esquena, anant devant un
alguasil vestit de dol y després los porters, també vestits de dol, ab las massas cubertas de vayeta. Y ab esta forma anaren en lo palau real ahont
habitava y morí lo quòndam don Pedro de Oliver, oÿdor ecclesiàstich, aportant-los a quiscun
de dits consistorials lo criat lo ròssech de vayeta.
Anant dits criats descuberts y no vestits de dol,
y després dels consistorials se seguian en una filera los magnífichs acessors y advocat fiscal; y
després en altre filera se seguian los secretari, racional, regent los comptes, exactor y defenedor;
y després, consecutivament, los demés officials
per son orde de 4 en 4, ó de 3 en 3, segons la
qualitat de sos officis, aportant los dits acessors
y officials los ròssechs de las gramallas en lo
bras. Y anant ab est acompanyament, arribaren
en dit palau real y en la entrada los isqueren a
rèbrer alguns cavallers y personas aderents de
dit quòndam, don Pedro de Oliver, los quals se
posaren després de las massas acompanyant a sas
excel·lèncias fidelíssimas a la porta de la sala,
ahont lo real, Sagimon Palau, prevere, tenia lo
dol, y estrats en dit aposento dit Sagimon Palau
donà la su cadira a dit senyor deputat militar, a
la mà dreta del quals e acentaren los altres consistorials acessors, advocat fiscal y demés officials per son orde; y en últim lloch se acentaren
los vergers, estant descuberts y ab las massas en
las mans, y a ala mà esquerra, de dit senyor deputat militar, se acentà dit Sagimon Palau y
consecutivament los demés aderents de dit senyor don Pedro de Oliver. Al cap de poch
temps vingué lo clero y se’n aportà lo cos de dit
quòndam don Pedro de Oliver en la iglésia
//392v // de Santa Catharina màrtir de la present
ciutat, y al cap de una hora poch més o menos
després de haver donat lo pésame a dit Sagimon
Palau, sas excel·lèncias fidelíssimas se despediren, y per los matexos cavallers foren acompanyats fins a la porta del carrer. Y sas excel·lèncias
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acompanyar als dits senyors canonges des de la
porta del guardaroba fins a dita capella, y acabat
lo aniversari los tornaren a acompanyar fins al
guardaroba; // 393v // y després sas excel·lèncias
ab lo mateix acompanyament se’n tornaren a la
sala del consistori, y acabada esta funció manaren sas excel·lèncias fidelíssimas obrer las portas
de la present casa.

fidelíssimas se’n tornaren en la present casa de la
Deputació ab lo mateix acompanyament, modo
y forma que eran anats. Nostre senyor tinga en
sa santa glòria, a la ànima del defunt, per merèxer-ho sa bona naturalesa com se confia de la
misericòrdia divina.
Dijous, a IIII de novembre MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica presentada per part de Francisco de Marí y Ginovès, donsell, regent los comptes del General y
present casa. Ab la qual representa, que no ha
pogut donar los comptes de la última Cort dins
lo termini prefegit de sis mesos, y que se li concedesca un competent termini per a poder los
donar. Com de dita súplica y decretació, al peu
de aquella, és més llargament de vèurer, que·s
assí cusida y signada de número CCCXXXXVI.a

Disapte, a VI de novembre MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari lo jurament de
las novas Constitucions prestat per los doctors
don Joan de Asprer y Agustí Caldorella. Lo acte
del qual jurament és assí cusit y signat de número CCCXXXXVII.a
En aquest mateix dia, constituhit en consistori
Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del General, ha fet relació de com
se era conferit de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab don Fèlix Roure, regent la vegueria
de la present ciutat, a effecte de instar-lo de que
se servís fer publicar la Constitució de la última
Cort General, que disposa la expulsió dels gitanos del present Principat. Al que havia respost
dit veguer, que procuraria observar lo que disposava dita constitució.

Divendres, a V de novembre MDCCVI. En aquest
dia lo síndich del General ha fet relació en consistori, com se havia conferit ab lo excel·lentíssim // 393r // senyor llochtinent general, a effectes de sol·licitar-li lo despaig de las insiculacions;
y que sa excel·lència li havia respost que prest se
despatxarian.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
se ha çelebrat en la capella petita de la present
casa lo aniversari solemne per sufragi de la ànima del quóndam don Pedro de Oliver, oÿdor
ecclesiàstich, com se estila en semblants casos
de mort de algun consistorial, han çelebrat dit
aniversari tres senyors canonges de la catredal
de la present ciutat, ab la música a cant de orga
de dita catredal. Han acistit a dit aniversari los
senyors deputats militar y real y oÿdors, també,
militar y real, fent consistori ab vot y parer dels
acessors y advocat fiscal. Exint del consistori ab
gramallas de vayeta negra y las insígnias de
domàs carmesí, ab son escut descubertas, ab los
verguers ab gramallas negras y las massas andoladas, acompanyats dels magnífichs acessors,
advocat fiscal y demés officials de la present
casa, y de las casas del General y Bolla. En la
mateixa forma vestits, com lo dia III del corrent,
y arribats en dita capella, se acentaren a la part
del Evangeli los dits senyors deputats y oÿdors,
acessors, advocat fiscal y secretari; y a la part de
la Epístola, al costat dels celebrants, lo racional
y defenedor, sols, per no haver acistit en esta
funció lo regent los comptes y exactor. Tots los
demés officials se acentaren per son orde, ab
banchs en lo claustro de devant dita capella, los
verguers ab las masas; y alguns officilas anaren a
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Dimars, a VIIII de novembre MDCCVI. En aquest
dia, lo síndich del General constituhit personalment en consistori, ha fet relació de com havent-se conferit de orde des sas excel·lèncias
fidelíssimas ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent general, a effecte de suplicar-li lo despaig
de las insiculacions, havia respost sa excel·lència
que ja havia donat los ordes convenients per a
què se despatxasen.
Dijous, a XI de novembre MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari un
real decret en forma de Real Cancellaria despatxat, del excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld, llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present Principat, ab lo qual sa excel·lència
fa nominació de personas per los llochs vacants
en la bolsa de deputat ecclesiàstich, la nominació dels quals tocava a sa magestat. Com de dit
real despaig és de vèurer, que·s assí cusit y signat
de número CCCXXXXVIII.b
Disapte, a XIII de novembre MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssia. a continuació jurament transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
2053.
b. a continuació real despatx transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
2055.

Dimecres, a XVII de novembre MDCCVI. En
aquest dia a las nou horas del matí, hi ha hagut
// 395v // junta de braços en la present casa de la
Deputació per a fer extracció de sis habilitadors,
ço és: dos per lo estament ecclesiàstich, un per
lo estament militar y tres per lo estament real,
que faltavan per a continuar la habilitació que
fou comensada al primer de octubre 1705, en
attenció que de las personas que foren extretas
per dita habilitació, als 30 de septembre de dit
any, ni ha sinch que no poden entrevenir en ella
per ser desensiculat, que són: don Dalmau Copons y Grimau, canonge de Barcelona, lo doctor Joseph de Ciurana y Ribot, canonge de Gerona, per lo estament ecclesiàstich; mossèn
Jaume Texidor per lo estament militar; Joseph
Boer y Salvador Mora y Bosser per lo estament
real; y un per dit estament real qui és lo doctor
Pere Serra, se troba ausent de la present ciutat.
Y per quan en est intermedi de temps, ha mort
també lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don
Pedro Oliver, canonge de Vich, oÿdor ecclesiàstich, perçò se fa la habilitació de las personas
que poden concórrer a deputat ecclesiàstich per
mort de fra Francisco de Valls, y a oÿdor del
mateix estament per mort de dit don Pedro de
Oliver. En la qual junta de braços han intervingut los infrascrits y següents:

mas, cusís y // 394v // continuàs en lo present
dietari un bitllet del excel·lentíssim senyor
llochtinent general, de data del dia present, ab
lo qual diu que no ha pogut per las causas y rahons que al·lega, fer-se nominació dels llochs
que vacan en las bolsas de deputats y oÿdors,
sinó sols de la bolsa de deputats, y que perçò
diu serà molt del real servey que sas excel·lèncias
fassan extracció de deputat ecclesiàstich y oÿdor
del mateix estament. Com de dit bitllet és de
vèurer, que·s assí cusit y signat de número
CCCXXXXIX y del thenor següent:
«Excelentíssimosa señoresb deputados y oydores de
quentas del General de Cathaluña.
Excelentíssimos señores. Attendiendo que su magestad, Dios le guarde, con real despachos de 15 y
26 de enero passado, hiso la gracia a la Corte General de este Principado, y concluida aquella, a
esse consistorio de las insiculaciones de los officios
de deputados, oydores de quentas y demás de la
Generalidad, en la conformidad que lo gosava el
año 1639. Reservándose la facultad de expurgar
las bolsas que entonces se hallavan en su poder y
llenarlas de los sujetos que le parecieren zelosos de
su real servicio, y aunque se haya por su magestad
ya expurgado dichas bolsas, llenándolas conforme
consta a vuestra excelencia con reales despachos.
Con todo, haviendo inhabilitado la Novena de
insiculadores a diferentes sujetos, y reconosca que
en la positura presente es muy conveniente al bien
público se haga extracción quanto antes de deputado y oydor de quentas ecclesiásticos, según lo disponen capítulos de Corte. Y que en el estado presente, no es posible remita a vuestra excelencia la
nominación de los sujetos, por ser muy del real servicio del rey nuestro señor discurra y premedite las
personas que más // 395r // lo merecen, y se han
senyalado muy propencionadamente en todas las
ocurrencias passadas, conforme lo mucho divenal,
paternal, carinyo y amor de su magestad lo que
requiere algún tiempo. Ha me parecido en el real
nombre de su magestad insinuar a vuestra excelencia, que será del real agrado de su magestad el
que se ganen los instantes en concluhirse el acto de
la presente insiculación, sin esperar los nombramientos que faltan, que en otra ocasión ya se remitirán a vuestra excelencia. Y pasarse a la extracción de deputado ecclesiástico y oydor de
quentas del mismo estamento, que además de que
su magestad se dará por muy servido de ello, me
deberá vuestra excelencia singular aprecio de esta
finesa. Dios a vuestra magestad guarde muchos
años. Palacio, y novembre 13 de 1706. El conde de
Ullfeld.»

396r

a l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
394v i 395r del trienni 1704-1707.
b. anotació escrita al marge inferior.
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Per lo estament ecclesiàstich:
Don Joseph Ignasi Amigant y Olsina, canonge
de la Santa Iglésia de Barcelona.
Fra Gaspar de Seníspleda.
Fra don Marianoa Novell y Nadal.
Per lo estament militar:
Mossèn Armengol de Paguera.
Don Joseph Mora.
Mossèn Ignasi de Marí y Genovès.
Per lo estament real:
Mossèn Joseph Caetano Sabater y Sembasart.
Mossèn Joseph Duran, mercader.
Pere Vidal.
Y havent fet dits senyors testimonis militars y reals, la sòlita y acostumada protesta per no séurer
intermpoladament ab los ecclesiàstichs, com se
pretén, se ha passat a fer extracció de habilitadors conforma disposa lo capítol 8, de las Corts
del any 1599. Y són estats extrets los infrascrits
y següents:
Per lo estament ecclesiàstich:
Don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona.
Fra don Joseph de Fluvià.

a. a continuació ratlla Nadal.
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Per lo estament militar:
Mossèn Joseph de Alemany y Nobel.
396v

Per lo estament real:
Lo doctor micer Joseph Frebres, ciutadà honrat
de Barcelona.
Micer Francisco Monar y Sorts, ciutadà honrat
de Barcelona.
Fèlix Ferrer, ciutadà honrat de Gerona.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, se és ajuntada la Novena de la habilitació a
effecte de habilitar las personas que poden concórrer a deputat ecclesiàstich per mort de don
Pedro de Oliver, y volent-se acentar en las cadiras, per los senyors militars y reals és estada feta
la sòlita y acostumada protesta per no séurer interpoladament ab los ecclesiàstichs com se preten. Y luego han prestat lo sólit y acostumat jurament en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas, posant-se los ecclesiàstichs la mà en
lo pit y en observansa del capítol 85, Corts
1599, han ohit sentència de excomunicació
que·s del thenor següent:
«Nos, Josephus Romaguera, presbiter decreto doctore canonicus sancte ecclesia Barchinona in spiritualibus et temporalibus [...] et officis pro illustrisimo et reverendisimo domino Barcinone
episcopo monemus vos admodum illustres dominos don Andream Foix, archidiaconum et canonicum dicta sancta ecclesiae Barchinonae. Don
Josephum Ignasium Amigant et de Olsina, canonicum eiusdem ecclesiae, fra don Josephum de
Fluvia pro estamento ecclesiae, nobiles Josephum
de Alemany, et Nanel Antonium de Armengol et
Ignasium de Corts et Llanos, pro stamento militari, Josephum Febres utriusque juris doctor,
Franciscum de Monfar et Sort, cives honoratos
Barchinona et Felicem Febrer, civem honoratum
Gerundae, pro stamento regali habilitatores juxta formam capituli 85, Curiarum anni 1599,
extractos quatenus bene et legaliter vos habeatis
in exercicio vestre habilitationis fienda de his qui
concurrere posint velnon in deputatum ecclesiasticum et auditorem computorum ejusdem stamenti Generalis Cathaloniae in extraccione de
proximo facienda juxta Deum et concientias vestras, et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos et quem libet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica
monitione proemissa ferimus et pormulgamus in
gis scriptis.»
E immediadament de ohida dita sentència de
excomunicació, dits senyors deputats y oÿdors,
y Novena han comensat a enténdrer en lo negoci de la habitació de las personas que poden
concórrer a deputat y oÿdor ecclesiàstich, conforme és de vèurer en lo llibre de habilitacions.
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Dijous, a XVIII de novembre MDCCVI. En aquest
dia, se han juntat los senyors deputats, oÿdors y
Novena de habilitació, y estant axí junts en la
sala de consistori, com és costum, ha entrat don
Feliciano Sayol y Quarteroni, cavaller de la orde
de Sant Joan de Hierusalem, y ha jurat en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, posant la
// 397v // mà sobre la sua creu, que no està en
exercici ni té los despaigs de la gràcia ab què lo
rey nostre senyor, Déu lo guarde, lo ha condecorat de mayordom de sa real casa.
Axí mateix y consecutivament don Andreu
Foix, ardiaca y canonge de Barcelona, altre de
dits habilitadors y don Joseph de Asper y Talrrich, ardiaca y canonge de la Seu de Urgell, qui
per lo effecte baix escrit ha entrat en dita sala del
consistori, han jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas en forma sacerdotal, posant-se las mans en los pits, que no estan en
exercici ni tenen en són poder los despaigs de la
real gràcia ab què sa magestat los ha condecorat
de capellans de onor de sa magestat. Y també,
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas,
cusís y continuàs en lo present dietari tres vots
fets per los magnífichs acessors de la present
casa, ço és: un acerca la habitació del senyor bisbe de Barcelona detingut en terras de enemich;
altre acerca la habilitació de dit don Feliciano de
Sayol, majordom de sa magetat; y altre acerca la
habilitació de dits don Andreu Foix y don Joseph de Asprer, capellans de honor de sa magestat. Com és de vèurer de dits vots que són assí
cusits y signats de números CCCXXXXVI,
CCCXXXXVII y CCCXXXXVIII.a
Y havent acabat la dita habilitació, dits senyors
de la Novena han obtingut ab solució si forte del
doctor Joseph Romaguera, official y vicàrio general del il·lustríssim señor bisbe de Barcelona.
En aquest mateix dia, y poch après de clos dit
acte //398r // de habilitació, los senyors deputats
y oÿdors ab los verguers ab massas altas devant,
són èxits en la sala dels reys de la present casa a
hont estavan posadas las taulas a effecte de fer extracció de deputat ecclesiàstich y oÿdor del mateix estament, aportant un dels verguers lo «Llibre de la ànima». Y després de està acentats sas
excel·lèncias fidelíssimas, acessors y advocat fiscal
enb sas respective cadiras, se acentaren també los
testimonis que foren los infrascrits y següents:
Per lo estament ecclesiàstich:
Don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona.
a. a continuació vots transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 20532056.
b. en sas interlineat al marge esquerre.

Fra Gaspar de Senispleda.
Fra don Phelip de Novell y Nadal.

observansa del capítol 62 del nou redrés, han
anat per los aposentos de la present casa a effecte de regonèxer y mirar si los llibres que regeixen los officials, per rahó de sos officis respective, estan en la deguda forma; y havent fet dita
visita y regonexensa no se ha advertit falta alguna menos en lo «Llibre de vàlues» que no està
exactament regulat, respecte dels dèbits atrassats, per dificultar-se sien est trienni podrà posar-se en execució la forma, que respecte a dits
dèbits, se dona en altre dels capítols de dit nou
redrés.

Per lo estament militar:
Don Alexandro de Boxados.
Don Aleix Caetano de Tristany y Claresvalls.
Don Lluís Claresvalls y de Miquel.
Per lo estament real:
Pau Corbera y Palau, ciutadà.
Micer Francesch Fornells.
Pere Vidal.
Y havent fet los militars y reals la sòlita y acostumada protesta per no séurer interpoladament
los ecclesiàstichs, com se preten. Se ha passat a
fer la extracció // 398v // de deputat eccesiàstich
per mort del doctor fra Francisco de Valls, y oÿdor del mateix estament per mort de don Pedro
de Oliver, tots per lo resíduo del corrent trienni; y són estats extrets per un minyò de poca
edat en la forma acostumada, ço és: en deputat
ecclesiàstich, lo doctor Joseph Grau, degà de la
Sancta Iglésia de Solsona.

Dilluns, a XXIX de novembre MDCCVI. En aquest
dia, lo senyor oÿdor real y los officials del General acostumats, són anats en la casa del General,
per a pèndrer inventari dels fraus apresos en lo
present y corrent mes de novembre, y no se ha
trobat après frau algú.

Desembre
400r

Y en oÿdor, també, ecclesiàstich fou extret, lo
doctor Vicens Gomis, canonge de la Sancta
Iglésia de Tortosa.
En aquest mateix dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari i scrivà major
del General, cusís y incertàs en lo present dietari
un acte de jurament de las novas Constitucions
prestat per lo magnífich doctor Franciso Toda y
Gil, regent de la Real Cancellaria; y la sentència de
excomunicació, al peu de aquella continuada,
com de dit acte és més llargament de vèurer, que·s
assí cusit y signat de número CCCL.a
Axí mateix me han ordenat, cussís y continuàs
en lo present dietari dos actes ab los quals los senyors fra Francisco de Valls, quòndam deputat
ecclesiàstich en lo corrent trienni y don Pedro
de Oliver, també quòndam oÿdor ecclesiàstic en
lo mateix corrent trienni, firmaren las deliberacions constitucionals en que havian entrevingut.
Las quals firmaren ab acte, per ocasió de que per
los repentinos accidents que·ls sobrevingueren
no pogueren firmar-las en escirts. Com de dits
actes és de vèurer, que són assí cusits y signats
//399r // de números CCCLI y CCCLII.b
399v

Disapte, a XXVII de novembre MDCCVI. En
aquest dia, los senyors oÿdors militar y real, en
a. a continuació acte de jurament de novas Constitucions i
sentència d’excomunicació transcrites a l’Apèndix 2, pàg.
2056.
b. a continuació actes transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 20572058.
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Dimecres, al primer de dezembre MDCCVI. En
aquest dia a las deu horas del matí, lo senyor
doctor Joseph Grau, degà de Solsona, extret per
lo residuo del corrent trienni en deputat ecclesiàstich, per mort del doctor fra Francisco de
Valls y lo doctor Vicens Gomis, canonge de
Tortosa, extret en oÿdor ecclesiàstich, també
per lo residuo del corrent trienni per mort de
don Pedro de Oliver, canonge de Vich, venint
cada hu ab son cotxe, en forma de brasos, han
arribat en la present casa a effecte de prestar lo
jurament acostumat. Havent arribat primerament lo senyor oÿdor ecclesiàstich, y al cap de
un rato lo senyor deputat ecclesiàstich, y arribats en lo aposento dit dels acessors han fet enténdrer al consistori per medi de dos cavallers,
que eran arribats a la present casa a effecte de
presentar son jurament, y consistori los ha respost que podian entrar sempre que tinguesen
gust, y luego han entrat dins lo consistori ahont
prestat lo jurament acostumat y han oÿt sentència de excomunicació. Com és de vèurer en lo
«Llibre de juraments de deputats y oÿdors» y en
quant al ceremonial se ha observat lo mateix
que és de vèurer, en lo present dietari en jornada de 27 de octubre 1704.
Disapte, a IIII de dezembre MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari una
carta escrita al consistori per diferents officials
del regimient de la present casa, acerca los procehiments del sargento mayor de dit regiment.
Y axí mateix, una representació feta al excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld, llochtinent y
capità general de sa magestat en lo present Principat, per lo consistori acerca la dexació del
puesto de dit sargento mayor. Com més llarga-

[ 1706 ]

[ 1706 ]

ment de dita carta y representació és de vèurer,
que són así cusidas y signadas de números CCCLIIIa y CCCLIIII y la dita representació és
del thenor següent:
«Excelentíssimob señor.
Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de este Principado, con el devido obsequio a
vostra excelencia, dicen que teniendo intelligencia, era del gusto de vuestra excelencia, passasen a
buscar sujeto cabal para el cargo de sargento mayor del regimiento con que la Deputación sirve a
su magestad, Dios le guarde, no puede dexar de
comprenhender ha de executarse precediendo la
sircunstancia de la dexación o renunicación, en
la forma acostumbrada, por el que de presente regenta esse cargo. Y como se experimente de algún
tiempo a esta parte de que el sargento mayor no
trata de cumplir con su dexación, siendo assí, que
por un ayudante del regimiento se ha sabido se informó del modo con que havia de practicar
// 401r // la renunicación, antes bien pareçe que
solo tiene la mira en adquirir multiplicación de
pagas de su sueldo, siguiéndose de ahí el conocido
perjuicio que se haze al regimiento, puesto que
quedan los soldados sin el exercicio de la diciplina
militar, que es lo que sumamente se requiere para
dar su magestad aquellos triunfos que es tan del
punto de la nación cathalana. No puede el consistorio dexar de dar parte a vuestra excelencia,
como al sargento mayor le hallamos poco gustoso
con los officiles y soldados del regimiento, y no tener mucha pericia sigún lo manifiesta la copia de
la adjunta carta, que se pone en manos de vuestra excelencia. Por lo que espera el consistorio ha
de dever a la grandeza de vuestra excelentcia,
aquella más prompta y conveniente providencia,
que se requiere para el logro del mayor luzimiento del servicio que a esse fin resolvió la Deputación, que a demás de parecer ser muy justo lo que
se suplica lo recibirá a singular merced.»
Diumenge, a V de dezembre MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari un
bitllet de sa excel·lència, de XXXVI de novembre proppassat, ab lo qual pondera sa excel·lència la summa importància que seria per lo real
servey y benefici públich de la província, el que
los sometents se convertisen en tropas arregladas, y que per est effecte isquesen per la província dos consistorials // 401v // a efecte de conseguir-ho de las universitats. Com de dit bitllet es
de vèurer, que·s assí cusit y signat de número
CCCLV y del thenor següent:
a. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg. 2058.
b. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 400v i 401r del trienni 1704-1707.
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«Excelentíssimosa señores.
Reconociendo quan gran terror ha ocasionado a
la Francia, las hazanyaladas proessas y servicios
con que han obrado y servido los comunes y particulares de este fidelíssimo Principado, y alcansando gloriosos triunfos desde que su magestat, Dios
le guarde, desembarcó hasta aora en todas las
ocasiones que se han ofrecido, y muy en particular, en los dos sitios passados de 1705 y 1706 sobre
esta capita y en las Cortes Generales; como lo verifica el hallarse el rey nuestro señor en esta intelligencia. Con muy entera satisfación de su proceder, como lo han manifestado los reales favores
que ha ostentado su real munificencia, no contentándose aun con estos sino deseando, como me consta, dispensar de nuevo otros muchos, no puedo dexar de confessar que, estos servicios son de tal realse
que pueden servir de ley y modelo a los más fieles
vassallos, mayormente siendo este Principado el
más dichosso por ser el primero de los dominios,
que goza y ha gozado, de la suprema felizidad del
suabe y amantíssimo govierno de su magestad,
quien con sus eroicas obras más practica el ser padre que rey, pues le destinó para primero en le
goze de su real presencia, eligiéndole para trono
suyo para que de aquí se dirivase el imitar, a sa
constante y inmutable fidelidad, los demás reynos
y provincias.
Considero que si con los naturales //402r // de este
país, siendo la mayor parte milicias y todo lo demás sometenes, se ha continuado el antiguado
crédito de su grande lealtad y valor, de que me
hallo ser ocular testigo, me dicta y persuade la razón que si en lugar de los sometenes se substituyesen y surrogasen sugetos arreglados de los poblados
en forma militar, con regimientos, nombrando
las universidades capitanes, thenientes, ayudantes, alferezes y demás oficiales menores, solamente
gosando del sueldo, assí los officiales como paisanos, del día que saldrán de sus casas asta la buelta
a ellas, y del pan que por parte de su magestad se
subministra a los de sa real exército, con la circunstancia y declaración de restituhirse a sus casas concluhida la expedición, que las operaciones
del Principado se harían con más lucimiento y
imcomparable esplendor, por ser fixo y constante,
que entendiendo el enemigo que está todo el Principado prompto y dispuesto, en lugar de los somentenes con regimientos de personas arregladas en
forma militar, para impedir qualquiera invasión que pretendiesse intentar, no solo le havia de
ser freno de semejante empressa, sino que también
temería muy infaustos sucessos a sus intentos, desvaneciéndose estos con la pericia militar que concurrirá, además del inmenso valor en aquellos.
a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
401v i 402r del trienni 1704-1707.

Horrándose con esto infinitos gastos el Principado, que algunas veses se malogran, y lo que es más
digno de toda ponderación, que en esta forma se
evitarían aquellos casi inescusables desórdenes,
que trahe de ordinario consigo la muchedumbre
que transita por pueblos sin estar assistida de officiales.
Todos estos relevantes motivos, y el que esta tan
fina demostración será exemplar, y espero, muy
considerable para los demás dominios de la dilatada monarquía, no pudiendo dudar que en la
positura presente merecerá toda la real gratitud
de su magestad. Me instan a que en su real nombre lo ponga en la comprehención de vuetra excelencia, para que como a tan propenso por su primera obligación en todo quanto se víncula y
interessa el mayor real servicio y concervación del
Principado, se sirva contribuhir por su parte en
dependencia tan lustrosa, y jusgando que ningún
medio puede ser maséficas para conseguir esta
importancia, y tener el feliza sucesso que desseo,
me hallo precissado en el real nombre de su magestad, prevenir a vuestra excelencia que será de su
primera real estimación el que dos consistoriales
salgan por la provincia, pues que por su representación y carácter se que se moverán las universidades con sumo gusto a resolver esta disposición,
que tan redunda en su común beneficio; y al passo
que no me permite la confiansa que tengo en el
ardiente zelo de vuestra excelencia, dudar que
ganará los instantes del tiempo en tomar su deliveración en orden a este negocio, conforme lo dispensan los capítulos de corte. Puede quedar cierto
vuestra excelencia, esperimentará de su magestad
aquellas reales demostraciones que save usar su
magnánimo corazón, con los grandes vassallos
que tanto se esmeran en ancarle como tiernamente // 403r // lo executa vuestra excelencia. Quedando yo muy gozoso de dedicarme, en quanto sea
de la mayor satisfación y agrado de vuestra excelencia, a quien devo prevenir que después de tomada la deliceración se podrá premeditar lo restante, que assegure el feliz éxito de este
importante negocio. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Palacio, y noviembre 26 de
1706. Leone, conde de Ullfeld. Excelentíssimos señores deputados y oydores de quentas de la Generalidad del Principado de Cathaluña.»

que disposa dit capítol; y són estats extrets los
infrascrits y següents:
Per lo estament ecclesiàstich:
Don Joseph de Asper y Talrrich.
Fra don Joan de Marimon.
Fèlix Reig, canonge de Barcelona.
Fra don Mariano de Novell. Aquí se ha posat la
excepció per ser germà del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar.
Fra don Phelip de Novell, no pot per la mateixa
rahó.
Mossèn Emanuel Senjust.
Doctor Joseph Ramon y Reig, canonge de Barcelona.
Don Joseph Ignasi de Amigant.
Socos:
Don Joseph de Fluvià.
Don Bonaventura de Lanuza.
Doctor Pau Llinàs.
Doctor Miquel Joan Bosch.
Fra Rafel de Padellas.
Doctor Vicens Gomis, no pot per ser de present
oÿdor.
Fra don Joseph Despalau.
Per lo estament militar:
Don Francisco de Balaguer, no pot per què és
acessor de la Batllia General.
Don Joan de Novell, no pot per ser germà del
senyor deputat militar.
Mossèn Francisco de Basteró.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Don Joseph de Càncer.
Don Joseph Generes.
Don Francisco de Vilana y Vilamala.
Don Anton de Vilana y Judice.

404r

Y considerant lo consistori, que per a resòldrer
la eixida de dits consistorials és menester la intervenció de una Divuytena de personas dels
tres estaments, en forsa del disposat en lo capítol 35 del nou redrés. Perçò han passat a fer la
extracció de una Divuytena ab redolins de fusta
de las bolsas de Deputats y oÿdors, en la forma

a. a continuació ratllat éxito.
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Socos:
Clement de Senispleda y Solanell, no pot per ser
oÿdor militar.
Don Joseph Francolí y Magarola.
Mossèn Joseph Ferrer y Gironella.
Don Anton de Armengol.
Don Francisco de Tord y Granollachs.
Mossèn Joseph Solà y Guardiola, no pot per auditor general del exèrcit.
Mossèn Joseph Dusay y de Bru.
Mossèn Anton de València.
Don Joseph Falcó.
Reals:
Don Onorat Riu y Navarro.
Mossèn Diego Argés y Amat.
Doctor Onofre Figueras.
Doctor Miquel Grimosachs.
Balthasar Barrera y Bofurull.
Mossèn Jacinto Blanch.
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tasen ab gent arreglada ab regiments en forma militar, y que per millor facilitar aquest negoci isquessen dos consistorials per la província, per a conseguir-ho de las universitats. Y que no podent lo
consistori per si sol resòldrer esta matèria, havia
perçò convocat la present Divuytena, extreta en
sort en forsa del capítol 35 del nou redrés, per a que
en vista del bitllet de sa excel·lència, que se ha llegit
y donat per proposició, fossen servits junt ab lo
consistori resòldrer sobre dit assumpto, lo que aparegués més convenient al servey de las magestats
divina y humana, y benefici del present Principat.
E, los dits senyors consistorials y Divuytena, oÿda
la dita proposició y lo dit bitllet de sa excel·lència,
madurament premeditat lo negoci, han resolt, nemine discrepante, que iscan dos consistorials per lo
present Principat, a gastos del General, per lo effecte que narra y expressa sa excel·lència ab dit bitllet,
per lo gran benefici que se espera ha de resultar de
dita commutació de somentents en tropas al real
servey, benefici y defensa del present Principat.

Socós:
Mestre Diego Casetas.
Emanuel Vinyals de la Torra, no pot per ser official del Sant Ofici.
Mestre Ramon Fontana.
Mestre Jaume Solà.
Doctor Anton Comerma.
Doctor Emanuel Mas y Soldevila.
Doctor micer Anton Bofill.
Mestre Jaume Fontana.
Joan Puiguriguer.
404v

Dilluns a VI de dezembre MDCCVI.
En aquest dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar la Divuytena de parsonas dels
tres estaments, extreta en sort lo dita de ahir de
las bolsas de deputats y oÿdors, per lo fet del
bitllet del excel·lentíssim señor compte de Ullfeld, que·s continuat en dietari lo dia de ahir; y
de las personas extretas han acistit los infrascrits
y següents:
405v

Ecclesiàstichs:
Emanuel Senjust, prior y canonge de la Sancta
Iglésia de Tortosa y bisbe elet de la de Vich.
Don Joseph de Asprer y Talrrich, ardiaca y canonge de la Sancta Iglésia de Urgell.
Doctor Joseph Ramon y Reig, canonge de Barcelona.
Fèlix Reig, canonge de Barcelona.
Don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona.
Fra don Joseph de Fluvià.
Militars:
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Don Francisco de Tord y Granollachs.
Don Francisco de Vilana y Vilamala.
Don Joseph de Càncer y Prat Senjulià.
Don Joseph Francolí y Magarola.
Don Joseph de Generes.

405r

Reals:
Doctor micer Miquel Grimosachs.
Mestre Jacinto Blanch.
Balthasar Barrera y Boferull, ciutedans honrrats
de Barcelona.
Doctor Honorat Riu y Navarro, burgès honrrat
de Perpinyan.
Mestre Onofre Figueras.
Mestre Diego Casetas.
A la qual Junta, en veu del senyor deputat ecclesiàstich, és estat proposat que lo excel·lentíssim senyor
llochtinent general ab son bitllet, de data de 26 de
novembre proppassat, ponderava la gran conveniència y utilitat que seria per lo real sevey, benefici
de las universitats del present Principat y defensa
contra los enemichs, que los sometents se commu750

Dimars, a VII de dezembre MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari una
còpia impresa de las tatxas de las escripturas judicials y altres, novament manadas imprimir per
sas excel·lèncias fidelíssimas. Com de ditas lletras és vèurer, que són assí cusidas y signadas de
número CCCLVI.
En aquest mateix dia Llorens March, subrrogat
en altre dels verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha fet relació a mi, secretari y scrivà major del
General, com de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas havia entregat, lo dia present, a las personas
infrascritas una còpia impresa a cada un, de las sobreditas tatxes. És a saber: a Francisco Delfau,
don Joan Baptista de Aloy, Esteve Galceran ya
Axí mateix Jacinto Morató, subrrogat en altre
dels verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha
fet relació a mi, secretari y scrivà major del General, de com havia lo dia present entregat, una de
ditas còpias impresas a cada un dels infrascrits;
ço: don Anton Pera y Tort, doctor Joan Salamó y
Ignasi Texidor.
De la mateixa manera Joseph Pelegrí, altre dels
verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas me ha
fet relació a mi, secretari y scrivà major, del com
lo dia present havia entregat una còpia impresa
de ditas tatxas a cada una //406r //b de las persoa. a continuació text incomplert.
b. a continuació l’imprès: «Còpia de la tatxa general de las
escripturas judicials, dietas y drets dels officials reals feta als II
de desembre del any de MDLXXXII en virtut del disposat en lo
capítol XII de la Cort General celebrada en lo any 1553 que
és la constitució 7 del títol “De despesas de plets” (ACA,
Dietari, N-105, a partir del foli 405v. 18p.)

nas infrascritas és a saber al doctor talis Solà,
Joan Salamó, Francisco Riera y talis Pujol.
En aquest mateix dia me ha ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta ab què lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és servit ordenar y
manar que Domingo Gispert continue en lo
exercici y pocessió del ofici de receptor del dret
de guerra, no obstant de córrer per mà del consistori la administració de dit dret en atenció
que dit Gispert fonch provehit de dit ofici ja en
temps hàbil, com de dit real despaig és de vèurer qu·és assí cusit y signat de número CCCLVI
y del thenor següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, amados y fieles los
fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la
Generalidad de Cathalunya, haviendo entendido que ponéis impedimento a Domingo Gispert en
la pocessión del empleo de receptor del derecho de
guerra con que por hallarse vaco passó mi clemencia a honrrarle, y siendo en aquella positura propria de mi real autoridad la provisión y anterior
esta gracia a la que os dispensé en la conclusión de
las cortes del referido derecho, he tenido por bien
preveniros como lo hago que aunque corra por
vuestra administración la cobransa del dicho derecho, hallándose provehido y puesto en pocessión
dicho Gispert en tiempo hábil, le continuaréis en
la misma y su exercicio del mencionado empleo de
que me daré por muy servido. Dada en mi ciudad
de Valencia a los catorse días del mes de noviembre de mil setecientos y seis años. Yo, el rey. Don
Ramón de Vilana Perlas, secretario. Vidit Aguirre, regens et pro thesaurario generali. Vidit Berardo, regens.»

la professó solemne que sa magestat manà y
votà fer-se en lo dia de la festa de la Immaculada
Concepció de Maria santíssima, posant dits senyors embaxadors en mà del consistori còpia de
dita real carta, la qual me han ordenat incertàs
en lo present dietari com axí ho executo signant-la de número CCCLVII.
Dijous, a VIIII de dezembre MDCCVI. En aquest
dia no ha vingut en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo senyor deputat real
per estar indispost.
En aquest mateix dia me han ordenat sasa
// 407r // excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari
y scrivà major del General cusís y continuàs en
lo present dietari tres papers, un que conté la
pretenció que tenen los doctors de la Real Audiència de cobrar los salaris y provisions axí com
antes de las últimas Corts, havent de cobrar los
doctors de la tercera sala quatra-centas lliuras
per son salari de públich, altre que conté los reparos y difficultats que dita pretenció conté y lo
altre és lo vot sobre dit negoci fet per los magnífichs acessors y advocat fiscal del General y altres consulents aplicats, en què són de vot y parer que no té lloch la dita pretenció y que lo
consistori deu observar en tot y per tot la disposició del capítol LXIII del nou redrés com de
dits papers és de vèurer que són assí cusits y signats de números CCCLVIII, CCCLVIIII y
CCCLX.

En aquest mateix dia don Joseph de Ribera y
Joan Ponsich y de Monjo de part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar han participat al
consistori la resolució que lo rey nostre senyor,
que Déu guarde, se ha servit pèndrer tocant al
lloch que lo protector y bras militar deu tenir en

Divendres, a X de desembre MDCCVI. En aquest
dia a las quatra horas de la tarda, absents los senyors deputat real y oÿdor militar, se ha juntat
los senyors de la junta de port franch, en la qual
junta los senyors don Bonaventura de Lanuza,
don Francisco Sayol y doctor Francisco Costa
han dit y referit com en virtut de la commissió
que se’ls fou donada en la junta tinguda al primer de novembre proppassat, se havian conferit
ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent general
al qual havian participat la planta, idea y disposició que la junta tenia formada per la construcció
de la casa de port franch, y que antes de posar-o
en execució havia resolt la junta participar-o a sa
excel·lència per si tenia alguns reparos que advertir-los, que en tot desitjavan lo mayor acert y
lo gust de sa excel·lència. Y que sa excel·lència
los havia respost que la casa de port franch en lo
modo y forma que estava ideada embaraçaria la
fortificació, y que si lo consistori y junta volian
posar-la en execució se posavan // 407v // en
contingència que, si venia lo cas de alguna invasió de enemichs, perillaria de haver-se de demolir y per consegüent no li aparexia acertat lo exe-

a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 405v406r del trienni 1704-1707.

a. a continuació una reial carta, dos papers i un vot transcrits
a l’Apèndix 2, pàgs. 2059-2066.

En aquest mateix dia los senyors deputat militar
y oÿdor real són anats al excel·lentíssim senyor
llochtinent general al qual han participat la resolució que lo consistori y Novena havian presa
//406v // lo dia de ahir de què isqués en dos consistorials per Cathalunya per lo effecte de subrrogar los sometents en tropas arregladas de què
sa excel·lència ha fet particular estimació, mostrant summo agrahiment de cosa que havia tant
de redundar en servey de sa magestat com axí
ne han fet relació dits senyors consistorials tornats en consistori.
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cutar-la. E més han referit dits senyors que a vista de dita resposta de sa excel·lència havian passat a discórrer altres llochtinents plata per la
construcció de dita casa, de forma que no fes
prejudici a la plassa, y que havent-se informat y
platicat la matèria ab personas pèritas y ingeniers, los aparexia que devia fer-se dita casa de
port franch a modo de barraca fora lo portal de
Mar enfront de la barraca de la ciutat, y segons
la trasa y modelo que han aportat dits senyors y
ensenyat a dita junta. Y que havent dits senyors
donat part d’esta intenció a sa excel·lència havia
aprovat sa excel·lència aquella, en vista de la
qual relació que se ha donat per proposició en
dita junta han resolt, nemine discrepante, que·s
pose en execució la construcció de dita casa o
barraca de port franch en lo modo y forma que
novament se ha ideat y discorregut per dits senyors commissaris, y segons la planta y modelo
que han entregat; y que per est effecta sia formada una planta de la disposició, aposentos y
sostres y demés de dita casa, y que també sien
fetas las tabbas necessàrias per a posar-se dita
obra al públich subast y que per la execució de
la present resolució sia feta commissió, com ab
la present la fan, als senyors don Bonaventura
de Lanuza, don Francisco de Sayol, don Francisco Costa, los quals sien servits reportar a la
present junta la dita planta y tabbas per a què en
vista de ellas se puga pèndrer la resolució convenient y que esta deliberació sie participada als
senyors que foren anomenats per part de la ciutata // 408r // per la conferència acerca lo sobredit negoci.

quales el síndico de la Generalidad entregó el día
seis del corriente al canceller y regente para que
mandasen observarlas, y reconociendo la gravedad de este assumpto por lo que conprehende en
todas sus sircunstancias, conformándome con el
parecere de las salas, he ordenado al abogado fiscal patrimonial passe a conferir con vuestra excelencia fidelíssima los reparos y inconbenientes que
en esta occurrencia resultarían de la execusión de
dichas tassas para que en todo se tome el expediente más proporcionado a la causa común. Dios a
vuestra excelencia fidelíssima guarde muchos
años. Palacio de Barcelona, y dezembre 9 de 1706
años. Leone, conde de Ullefeld.»
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor Clement de Senespleda y de Solanell, oÿdor militar ha partit ab llicència del consistori de la present ciutat per la vila de Berga
per negocis y afers propris.
408v

Disapte, a XI de desembre MDCCVI. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet
del excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld,
llochtinent y capità general de sa magestat en lo
present principat acerca las tatxas dels salaris de
las escripturas judicials y altres. Y també una representació en resposta de dit bitllet feta per lo
consistori y entregada a sa excel·lència lo dia
present per lo síndich del General com de dit
bitllet y representació és de vèurer que són assí
cusits y signats de números CCCLXI y CCCLXII y del thenor següent:
«Excellentíssimosb y fidelíssimos señores de la Real
Audiencia, juntas las tres salas me ha participado que de orden de vuestra excelencia fidelíssima
se han impresso unas tassas según las quales debiran medirse y arreglarse las escrituras judiciales y
differentes despachos de la Real Audiencia, las
a. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 2,
pàgs. 2067-2068.
b. l’original del bitllet intercalat entre els folis 407v-408r del
trienni 1704-1707.
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Dimars, a XIIII de dezembre MDCCVI. En aquest
dia sas excel·lència fidelíssimas, menos lo senyor
deputat real per estar indispost y lo senyor oÿdor militar per ser ausent de la present ciutat,
són anats acompanyats dels officials de la present casa y de las casas del General y bolla de la
present ciutat a fer regonexensa general per las
botigas y altres parts de la present ciutat com és
acostumat.
Dimecres, a XV de dezembre MDCCVI. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor Pere
Vidal, deputat real, ha tornat a acistir en consistori per haver convalescut de sa indisposició.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori Miquel Llorell, com a procurador de Joseph Toda, tauler del General de la vila
de Cambrils, com de sa procura consta en poder
de Bernat Forés, notari públic real col·legiat aa ...
1706, com de dita procura apar qu·és assí cusida
y signada de número CCCLXIII, en dit nom ha
renunciat pura y líberament en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de tauler de
Cambrils suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimasb //409r // sian servits admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admesa dita renunciació sí y en quant per capítols y
actes de cort los és lícit y permès en atenció que·ls
ha constat no ésser dit Toda debitor al General,
com apar de la certificatòria del racional qu·és
assí cusida y signada de número CCCLXIIII.
Divendres, a XVII de dezembre MDCCVI. En
aquest dia constituhit personalment en lo cona. a continuació un espai en blanc d’uns 50 mms.
b. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 2068.

sistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Miquel
Puig, adroguer, com a procurador de Joseph
Puig, tauler del General de la vila de Ripoll,
com de sa procura consta en poder de Bernat
Forés, notari públich real col·legiat alsa ... del
corrent mes de desembre, la qual és assí cusida y
signada de número CCCLXV, en dit nom renuncia en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas pura y líberament lo dit offici de tauler de
Ripoll. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
admès la dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de cort los és lícit y permès.
Disapte, a XVIII de dezembre MDCCVI. En
aquest dia Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
donsell, y Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà,
han reportat de part de sas excel·lèncias fidelíssimas una embaxada en escrits als excel·lentíssims
senyors concellers suplicant-los sien servits escríurer a sa santedad per a què se digne concedir
indult apostòlich, per a què quant la festa del
gloriós sant Jordi recaurà en Divendres o Disapte Sant sia // 409v // festa de precepte en lo present principat aquell dia, segons rúbrica se
podrà resar de ell, y que en los casos de haver-se
de transferir sie després a tota la octava. Al que
dits senyors concellers han respost que ho premeditarian y tornarian resposta, còpia de la qual
embaxada és assí cusida y signada de número
CCCLXVI. Y semblantment embaxada en escrits han reportat lo dia present dits de Lana y
Monfar al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, bisbe de Solsona y Capítol de Barcelona,
mudats los tractaments.
Dilluns, a XX de dezembre MDCCVI. En aquest
dia volent sas excel·lèncias fidelíssimas posar en
execució lo capítol 97 de las Corts últimament
celebradas que disposa la forma de la elecció del
offici de especulador del Arxiu Real, la qual
elecció deuhen fer los deputats y oÿdors junt ab
una dotsena de personas dels tres estaments extreta en sort de las bolsas de deputats y oÿdors.
Per ço en execució del disposat en dit capítol de
cort, en presència del advocat fiscal, secretari y
procurador fiscal se ha passat a fer dita extracció
y són estats extrets los infrascrits y següents, per
lo estament ecclesiàstich: doctor Joseph Ramon
y Reig, canonge de Barcelona; don Joseph
Homdedéu, thesorer y canonge de Tarragona;
don Joseph de Asprer; doctor Hivó Cassanyes,
canonge de Vich; doctor fra Diego de Olsina y
Vilanova;b // 410r // doctor Pau Llinàs, canonge
de Urgell; don Galderich de Senjust; mossèn
Emanuel de Senjust; doctor Miquel Joan
Bosch. Per lo estament militar: mossèn Bernat
a. a continuació un espai en blanc d’uns 25 mms.
b. a continuació una ambaixada transcrita a l’Apèndix 2,
pàgs. 2068-2069.
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de Aymerich y Cruïlles; mossèn Joseph de Paguera y Vilana; mossèn Jacinto Sagrera y Xifra;
mossèn Pau Dalmases y Ros; mossèn Joan Reart
y de Xammar; don Ramon de Codina y Ferreras; mossèn Armangol de Paguera; mossèn
Gerònim de Magarola; don Joseph Falcó. Per lo
estament real: mestre Joan Fàbrega; mossèn
Balthasar Barera; doctor misser Lluís Roger;
doctor misser Joseph Areny; doctor Pere Màrtir
Pons y Llorell; doctor misser Joseph Plantí;
mestre Joseph Company; doctor misser Francisco Ortet; doctor misser Anton Bofill. E seguidament, desitjant també sas excel·lèncias fidelíssimas donar execució al capítol 53 del nou
redrés que disposa la forma ab què se deuhen
elegir las personas que han de arxivar las escripturas // 410v // del Arxiu de la present casa y las
del aposento del ajudant tercer de la scrivania
mayor, la qual elecció deuhen fer los deputats y
oÿdors junt ab una Novena de personas dels tres
estaments extreta en sort de las bolsas de deputats y oÿdors, per ço en presència del advocat
fiscal, secretari y procurador fiscal han passat a
fer la dita extracció y han sortejat los infrascrits y
següents, per lo estament ecclesiàstich: doctor
Miquel Joan Bosch, canonge de Vich; don Andreu Foix, ardiaca y canonge de Barcelona; fra
Diego de Olsina, sagristà de Sant Pau; don Joseph Ignasi de Amigant, canonge de Barcelona;
fra don Joseph Despalau; don Joseph de Asprer.
Per lo estament militar: mossèn Jaume Texidor;
mossèn Joseph de Generes; don Anton de Lanuza y de Oms; mossèn Bernat de Aymerich;
don Francisco de Vilana y Vilamala; mossèn Fèlix de Vadell y Besturs; mossèn Emanuel de Ferrer. Per lo estament real: doctor misser Francisco Minguella y Llunell; doctor misser Thomàs
Rovira; doctor Rafel Llampillas; mestre Jaume
Pomada; // 411r // doctor misser Francisco Sentís; doctor misser Pau Romà.
Dimars, a XXI de dezembre MDCCVI. En aquest
dia, absent del consistori lo senyor deputat real,
sas excel·lèncias fidelíssimas han manat juntar la
Dotsena dels tres estaments extreta lo dia de ahir
en sort per fer elecció de especulador del Arxiu
Real en la forma que disposa lo capítol 97 de las
últimas Corts, per la qual Dotsena han acistit los
infrascrits y següents, per lo estament ecclesiàstich: lo doctor don Joseph de Asprer, ardiaca y
canonge de Urgell; doctor Joseph Ramon y
Reig, canonge de Barcelona; doctor Ivó Cassanyes, canonge de Vich; doctor fra Diego de
Olsina y Vilanova, sagristà de Sant Pau. Per lo
estament militar: mossèn Jacintho Sagrera y Xifra; don Pau Dalmases y Ros; don Joseph de Paguera y Vilana; don Joan de Reart y de Xammar. Per lo estament real: Balthasar Barrera,
ciutadà; doctor misser Lluís Roger, ciutadà;
doctor misser Joseph Areny; mestre Joan Fàbre-
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ga. Las quals personas, axí juntadas, junt ab dits
senyors deputats y oÿdors han passat a votar en
forma de escrutini ad aurem // 411v // secretarii
sobre la elecció de especulador del Arxiu Real se
ha trobat elegit: lo prevere fra Emanuel Ribera,
mestre en sagrada theologia ex provincial del
orde de Nostra Senyora de la Mercè.
En aquest mateix dia lo doctor Rafel Llampillas,
anomenat en consulent del advocat fiscal per
una causa que lo procurador fiscal del General
aporta contra los majorals de Nostra Senyora de
la Concepció, ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas que tant en dit com en
altres negocis que sia cridat per lo General
aconsellar a bé y llealment tot odi, amor y temor postposat.
Dimecres, a XXII de dezembre MDCCVI. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari
un bitllet de sa excel·lència lo senyor llochtinent
general, en què dóna la forma que han de observar los dos consistorials en la anada que han
de fer per lo present principat per a conseguir
de las universitats que se commuten los sometens en tropas arregladas com de dit bitllet és de
vèurer qu·és assí cusit y signat de número
CCCLXVII y del thenor següent:
«Excellentíssimosa señores. Hallándome con la
alegre noticia de haver y a vuestra excelencia resuelto salgan dos consistoriales por el principado y
que estos sean el deputado militar y oydor real representando el consistorio y en su nombre, a fin de
alcansar el nuevo arreglamento subrrogado en
lugar de // 412r // los sometenes en execusión de lo
que participé a vuestra excelencia con villete de
26 de noviembre passado y por los motivos que
aquel contiene, todo lo que está aprovado por su
magestad, Dios le guarde, después de assigurar
mi buen afecto a vuestra excelencia que jamás me
persuadí menos del que sabe vuestra excelencia
practicar en quanto mira al servicio del rey nuestro señor y bien público, considerando quantos
puede importar al buen logro deste assumpto, no
puedo omitir expressar a vuestra excelencia será
muy de mi estimación se sirva insinuar a los deputados militar y oydor real observen lo siguiente.
Primo, que los consistoriales manifiesten a las
universidades que de los regimientos que se han de
formar de los subrrogados a los sometenes los cabos
mayores como son coronel, theniente coronel y sargento mayor, uno o muchos según el mayor o menor número del regimiento, serán nombrados por
su magestad o su capitán general de la misma
nación cathalana pagándoles el sueldo de las rena. l’original del bitllet intercalat entre els folis 411v-412r del
trienni 1704-1707.
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tas reales. Ítem, tendrán entendido los dos consistoriales que las ciudades que tendrán presidio o
coronela no van comprehendidos en el presente
arrenglamiento el qual ha de durar todo el tiempo de la presente guerra, las demás empero universidades eligirán los cabos menores como son capitanes, thenientes, alferezes, sargentos y
ayudantes, y de estos más o menos según el mayor o
menor número del regimiento que hasta formarse
no se podrá saber el número de ellos, a los quales
officiales como a los subrrogados en lugar de sometenes pagarán las mismas universidades el sueldo
competente que se les eligiere con advertencia que
en cada qual de la companyas se han de nombrar
dos thenientes, dos sargentos y seis cavos de esqua–
// 412v // dra, y será importante que desde luego
convengan los consistoriales con los pueblos en la
quantidad del sueldo de los soldados, capitanes,
thenientes, alferezes, ayudantes y cavos de esquadra con la advertencia que le gosarán den del día
que saldrán de sus casas para la función que conviniere hasta restituhirse en ellas. Y assí mesmo su
magestad les dará el pan en dicho tiempo, como a
los demás de su real exército con las municiones de
guerra, y si pareciere a las universidades podrán
por más fazilitarse hallar sugetos eximir sus casas
en esse tiempo de tener tránsitos, alojamientos y de
hir y contribuhir a bagages. Ítem, se dexa a la
prudencia y zelo de los dos consistoriales que no
pudiéndose dar por fijo el número de los sargentos
ni de los subrrogados de los sometenes, procuraran
con toda actividad el mayor servicio de su magestad adelantar de las universidades el mayor número que la posibilidad hallarán permitiere con
el supuesto que, sabido el número de los soldados se
formará el de los regimientos, entendiendo que el
número de los regimientos aunque no puede saberse si el de los soldados en cada qual de los regimientos que habrá de ser de mil hombres. Ítem,
que dichos dos consistoriales ajustaran con las
universidades que cada regimiento tenga su pagador y exactor como les pareciere más conveniente. Ítem, que las universidades hagan su lista de
los nombrados y que la entreguen dentro el término que les senyalaren los consistoriales al consistorio de la Deputación para que este le ponga en
mis manos, advirti– // 413r // endo los consistoriales a los lugares que la gente que alistaren cuiden ser libre y sin obligaciones de familia, si puede
lograrse, para que sea más assegurado el servicio,
y que en caso muriesse o faltase uno o muchos de
los nombrados en su lugar deven nombrar otros y
darne aviso al consistorio. Ítem, los dos consistoriales participarán a las universidades que estos
regimientos aunque no tengan patente alternarán de mi orden con los demás del real exército y
las tendrán los que las pidieren por su lustre, y que
dende que saldrán en sus casas por alguna expedición hasta bolverse a ellas estarán sugetos por los
delitos que cometieren, sí y conforme los de los de-

más regimientos y restituhidos a sus casas estarán
sujetos en todo a la jurisdizión de sus ordinarios.
Ítem, se noticiará a las universidades que los regimientos se formaran en lugar de sometenes no deven salir del principado ni sus condados. Todo lo
referido es quanto me ha parecido dever avisar a
vuestra excelencia por el buen éxsito de este negocio, y para que no falte circunstancia alguna remito a vuestra excelencia junto con este para los
vegueres y demás justicias las órdenes convenientes para que obedescan a los dos consistoriales,
quedando con vivas esperansas se ha de lograr esta
dependencia con suma felizidad, siendo uno de
los mayores servicios que jamás haya echo el principado a sus señores reyes, y yo con infinito gozo de
este sucesso en tiempo de hallarme lugarteniente y
capitán general de su magestad con el carácter de
connaturalisado en la provincia. Dios a vuestra
excelencia guarde muchos años. Palacio y deziembre, a 20 de 1706. Leone, conde de Ullefeld.»
E axí mateix me han ordenat cusís y continuàs en
lo // 413v // present dietari còpia del despaig de
càmera en què mana sa excel·lència als veguers y
demés officials reals obehescan a dits senyors dos
consistorials, las quals còpias són assí cusidas y
signadas de números CCCLXVIII y CCCLXIX.
Dijous, a XXIII de dezembre MDCCVI. En aquest
dia han partit de la present ciutat, ço és, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar
per las veguerias de ponent y lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor oÿdor real a las veguerias de
llevant y de la muntanya a effecte de alcansar de
las universitats la commutació dels sometents
en tropas arregladas.
Divendres, a XXIIII de dezembre MDCCVI. En
aquest dia constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo prevere
fra Emanuel Mariano Ribera, mestre en sagrada
theologia ex provincial del real orde de Nostra
Senyora de la Mercè en la província de Cathalunya residint en lo convent de Nostra Senyora de
la Mercè de la present ciutat de Barcelona novament provehit y elegit en expeculador del Real
Arxiu de la present ciutat de Barcelona lo dia
XXI del corrent mes de dezembre per los
excel·lentísims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya y
per una dotsena de personas dels tres estaments
extreta en sort, segons forma del capítol 97 de
las últimas Corts celebradas en lo present any
1706, jurà a nostre senyor Déu y a sos santsa
// 414r // quatre Evangelis en mà y poder de dits
senyors deputats y oÿdors posant-se las mans en
los pits de què se haurà bé y llealment en lo
a. a continuació dos despatjos de càmera transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 2069-2070.
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exercici de dit offici de especulador de dit Real
Arxiu, y que observarà los capítols 97, 98, 99,
100, 101 y 102 tocants a dit Real Arxiu fets en
ditas últimas Corts y lo establert y prohibit respective en aquells, tot odi, temor y amor postposats, ab obligació de sa persona y béns com a
deutes fiscals y reals y ab totas obligacions y renunciacions necessàrias y subjectant-se al for y
jurisdicció de dits senyors deputats y oÿdors
prestant sagrament y homenatge en mà y poder
de Joseph Pelegrí, altre dels verguers del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori. Y per
quant segons la disposició de dit capítol 97 és
obligat oyr sentència de excomunicació, per ço
la oý de bon grat en la forma següent:
Nos Josephus Romaguera, decretum doctor, canonicus sedis Barchinonae in spiritualibus et temporalibus visitae generalis officialis pro illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonae
episcopo monemus te patrem fratrem Emanuellem Marianum Ribera in sacro convento Mercedis et exprovincialem ordinis realis Beatae Mariae de Mercede redemsionis captivorum in
provincia Cathaloniae, etcetera, conventualem
presenti civitate Barchinonae noviter electum in
speculatorem Regii Arxivi presentis civitatis
Barchinonae juxta formam capituli 97 curiarum in presenti anni 1706 celebratum hic presentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio
terminis et munitionibus bene et fideliter in exercicio dicti tui muneris seu officii te habeas et observes contenta in juramento per te nunch prestito, pro quibus juxta mentem curiae audis
excomunicationis sententiam, quam in te contrafacientem // 414v // trina canonica monicione
praemissa feremus et promulgamus in his scriptis.
Diumenge, a XXVI de dezembre MDCCVI. En
aquest dia Joseph Alabau, com a procurador per
la cosas avall escritas de Jacinto Alabau son pare,
altre de las guardas ordinàrias del General de la
present ciutat, com de sa procura consta en poder de Bernat Forés, notari públich real col·legiat de Barcelona, lo dia present, la qual és assí
cusida y signada de número CCCLXX,a en dit
nom constituhit personalment devant lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor Pere Vidal,
deputat real, trobat en la casa a hont fa sa abitació qu·és en lo palau real de la present ciutat als
tres quarts de las vuyt horas del matí, ha renunciat en mà y poder de dit senyor deputat real lo
dit offici de guarda del General a favor y en cap
de ell mateix dit Joseph Alabau per ser altre dels
officis vendibles y que poden alienar-se. E lo dit
senyor Pere Vidal ha acceptat la dita renunciaa. l’original de la procura es troba intercalada entre els folis
424v-425r del trienni 1704-1707, i transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 2070.
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ció, sí y en quant per capítols y actes de cort li és
lícit y permès, essent presents per testimonis
Pere Vidal, menor, y Grau Ferrusola, escrivent.
E semblant renunciació immediadament ha fet
dit Alabau en dit nom devant del senyor Clement de Senispleda òlim de Solanell, oÿdor militar, personalment trobat en lo mateix palau
real lo qual axí mateix ha acceptat si et quantum, etcètera, essent presents per testimonis dit
Grau Ferrusola y Gil Poc, //415r // prevere, residint en lo lloch de Planolas de la vall de Ribas. E
no menos lo mateix Joseph Alabau, en dit nom
ha fet semblant renunciació devant lo senyor
doctor Joseph Grau, deputat ecclesiàstich, poch
antes de las vuyt horas del matí personalment
trobat en la dita casa del palau real. Y lo dit senyor deputat ecclesiàstich ha acceptat si et in
quantum, etcètera, essent presents per testimonis dit Grau Ferrusola y lo doctor misser Joan
Font. Y finalment a las vuyt horas del matí dit
Joseph Alabau en dit nom ha feta la mateixa renunciació devant lo senyor doctor Vicens Gomis, oÿdor ecclesiàstich, personalment trobat
en la casa a hont fa sa habitació situada en lo carrer de la Bòria, lo qual ha acceptat si et in quantum, etcètera, essent presents dit Grau Ferrusola y Mariano Jornet de família de dit senyor
oÿdor ecclesiàstich. Y luego immediadament yo
secretari y scrivà major al un quart per las nou
horas del matí me so conferit en casa de dit Jacinto Alabau, que la té en la plassa Nova de la
present ciutat, al qual he trobat en lo llit ab esperits vitals y lo he oÿt parlar.

continuàs en lo present dietari un bitllet que
han rebut del excel·lentíssim senyor compte de
Ullefeld, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present principat, acerca las tatxas
dels salaris de escripturas judicials com de dit
bitllet és de vèurer qu·és assí cusit y signat de
número CCCLXXI y del tenor següent:
«Excellentíssimoa y fidelíssimo señor. Haviendo
vuestra excelencia fidelíssima respondido a mi
papel de nueve del passado, ofreciéndome destinar
y elegir a los acessores y abogado fiscal de la Generalidad a fin de que por parte de vuestra excelencia pudiessen premeditar y discurrir con el abogado fiscal patrimonial sobre el assumpto de que
noticié a vuestra excelencia me ha parecido noticiarle dello a vuestra excellencia. Dios guarde a
vuestra excellencia muchos años. Palacio, y henero 5 de 1707. Leone, conde de Ullefeld.»
416v

En aquest mateix dia lo doctor Joseph Minguella, advocat fiscal patrimonial, ha vingut en lo
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas a effecte de conferenciar ab sas excel·lèncias fidelíssimas lo punt de las tatxas de las escripturas judicials, y en substància ha referit a sas
excel·lèncias fidelíssimas que aparexia al Real
Consell que fora molt convenient al benefici
públich que se formasen novas tatxas fahedoras
per los presidents y doctors de la Real Audiència
en observansa del disposat en la constitució 7,
títol «De despesas de plets», com és de vèurer
del paper en escrits que ha posat en mà de sas
excel·lèncias fidelíssimas, lo qual és assí cusit y
signat de número CCCLXXII. Al venir y tornar-se’n és estat rebut dit doctor Minguella y
acompanyat respective fins al cap de la escala
per los officials de la present casa y en consistori
ha estat acentat en una cadira de vellut carmesí
posada a la part dreta de la gotera del docer.b

Dimars, a XXVIII de dezembre MDCCVI. En
aquest dia los senyors oÿdors ecclesiàstich y militar a las onse horas del matí anant ab cotxes y ab
sas insígnias ab los verguers ab massas devant y
acompanyats dels officials de la present casa, són
anats en la casa a hont posa lo generalíssim milort compte de Peterbroun a effecte de donar-li
la benvinguda per ser novament arribat de Itàlia,
qui ha rebut a sas excel·lèncias fidelíssimas al cap
de la escala. Y després de haver entrat en un aposento y haver allà arrahonat un gran rato se son
// 415v // despedits, y dit senyor milort los ha
acompanyats també fins al cap de la escala fentlos molts cumpliments y luego se’n són tornats
en la present casa ab lo mateix acompanyament.
Dijous, a XXX de dezembre MDCCVI. En aquest
dia lo senyor oÿdor ecclesiàstich junt ab los officials acostumats és baxat a la casa del General a
effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos
en lo present y corrent mes de dezembre, y no
se ha trobat frau algú.
416r

Dilluns, a X de janer MDCCVII. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas, menos lo senyor deputat real per estar impedit, són baxats a peu ab las
massas devant acompanyats dels officials del General a la casa del General y bolla de la present ciutat a effecte de fer principiar, com ho han fet, lo
encantar y subastar los drets del General, bollas y
altres de la Generalitat, y no havent-se trobat dita
alguna se’n són tornats ab lo mateix acompanyament en la present casa de la Deputació.

417r

Divendres, a VII de janer MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
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Dimars, a XI de janer MDCCVII. En aquest dia me
han ordenat incertàs en lo present dietari una
súplica presentada per Joseph Pi y Mercader
a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 415v-416r del
trienni 1704-1707.
b. a continuació un paper, una súplica i una certificatòria
transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 2070-2071.

junt ab una certificatòria de la renunciació del
offici de batlle de Gerona que obtenia, com
consta de dita súplica y certificatòria que són
assí cusidas y signadas de lletra A.

tor misser Joseph Thomàs Rovira; lo doctor
misser Francisco Minguella y Llunell. A las
quals personas per dits senyors deputats y oÿdors són estadas proposadas las sis personas
avall escritas a effecte que de aquellas se’n elegissen dos, una per arxivar lo que falta a arxivar
en lo Arxiu de la present casa, y altre per arxivar
lo aposento del ajudant tercer de la scrivania
major, conforme disposa lo capítol 53 del nou
redrés, las quals personas proposadas per dits
senyors deputats y oÿdors són las infrascritas y
següents: Francisco Minguella, notari públich
de Barcelona; Ignasi Texidor, burgès de Perpinyà y notari real col·legiat de Barcelona; Barthomeu Cerveró, notari públich de Barcelona;
Joseph Francesch Fontana, notari públich de
Barcelona; Gaspar Grases, notari públich de
Barcelona; Pere Mir, escrivent. Y havent votat
dits senyors deputats y oÿdors per escrutini ad
aurem secretarii, se han trobat per elegits, ço és,
per arxivar lo Arxiu de la present casa: Francisco
Miguella, notari públich de Barcelona, y per arxivar lo aposento del ajudant tercer de la scrivania mayor és estat elegit: Ignasi Texidor, burgès
de Perpinyà, notari públich real col·legiat. En
aquest mateix dia lo magnífich racional del General per estar //418v // sas excel·lèncias fidelíssimas ocupats és baxat a la casa del General a effecte de fer continuar lo subast dels
arrendaments de la Generalitat y no s’i ha trobat
dita alguna.

Dimecres, a XII de janer MDCCVII. En aquest dia,
encara que és de encant, no han baxat sas excel·lèncias fidelíssimas a las casas del General per
fer continuar lo subast dels arrendaments per
ocasió de la pluja.
Divendres, a XIIII de jnaer MDCCVII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Ignasi Texidor,
burgès honrrat de Perpinyà, notari real col·legiat y secretari del Tribunal de Greuges, ha referit que don Joseph de Cancer y Pratsenjulià,
don Joseph de Ribera y Claramunt, y lo doctor
Francisco Florit, altres dels jutges de greuges
anomenats per los braços de la cort general per
certas causas y rahons, havian representat al dit
Tribunal que volian abstenir-se de entrevenir y
votar en la causa de greuge que lo síndich del
General y don Carlos de Alemany aportan contra lo procurador fiscal patrimonial, y que lo
Tribunal havia admès y concentit la dita abstenció y que ho participava a sas excel·lèncias fidelíssimas per a què fosen // 417v // servits en lloch
dels sobredits nomenar altres subjectes dels mateixos estaments per entrevenir y votar en dita
causa.

Dilluns, a XVII de janer MDCCVII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Francisco Agulló, cirurgià de la present ciutat, mitjensant jurament
ha fet relació de com Joan Baptista Condor, alferes de la companya de Joan Gensà, altre de las
del regiment de la present casa, se troba en la
present ciutat impedit per una úlsura que té en
la cama, la qual actualment li està curant y li priva lo posar-se en camí.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari una relació feta y firmada per
Joan Pau Martí, llibrater, acerca la impressió
dels capítols del nou redrés, la qual és assí cusida
y signada de número CCCLXXIII.
En aquest mateix dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar la Novena de las personas dels tres estaments extreta en sort lo dia
XX de dezembre proppassat per a elegir dos personas, una per arxivar lo que falta en lo Arxiu de
la present casa y altre per arxivar lo aposento del
ajudant tercer de la scrivania major, en la qual
junta a més dels quatre senyors consistorials per
ser absents de la present ciutat los senyors deputat militar y oÿdor real, han entrevingut las persones infrascritas y següents, per lo estament ecclesiàstich: don Andreu Foix, ardiaca y canonge
de Barcelona; lo doctor Miquel Joan Bosch, canonge de Vich; fra Diego de Olsina y Vilanova.
Per lo estament militar: mossèn Jaume de Texidor; don Francisco de Vilana y Vilamala;
mossèn Joseph de Generes.a // 418r // Per lo estament real: lo doctor Rafel Llampillas; lo doc-

En aquest mateix dia lo doctor en medecina
Onofre Figueras ha fet relació mitjensant jurament a sas excel·lèncias fidelíssimas de com
Franciscoa ..., alferes de la companya del capità
comandant de dit regiment, se troba actualment indispost en la present ciutat de diferents
atxaques y en particular de unas quartanas, sengrat dos vegadas que la última sangria fou lo dia
de ahir y únicament li impedexen lo acistir a dit
regiment y per consegüent al mayor real servey
de sa magestat.
419r

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
2071-2072.
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En aquest mateix dia lo magnífich racional del
General és baxat a la casa del General per fer

a. a continuació un espai en blanc d’un 50 mms.
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nignidad los sereníssimos señores condes de Barcelona, reyes de Aragón, gloriosos antessesores de su
magestat, Dios le guarde, assegurando a vuestra
excellencia que el único anelo del consistorio consiste solo en los más vivos desseos de acertar en el
mayor real servicio del rey nuestro señor, según lo
establecido por generales constituciones, capítulos
y actos de corte, y en todo quanto fuere del agrado
y gusto de vuestra excellencia.»

continuar lo subast dels arrendaments y no s’i
ha trobat dita alguna.
Dimars, a XVIII de mars MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet
que han rebut del excel·lentíssim senyor compte de Ullefeld, llochtinent y capità general, acerca los officials que se troban ausents del regiment de la present casa y una representació feta
per sas excel·lèncias fidelíssimas en resposta de
dit bitllet entregada a sa excel·lència per lo síndich del General, lo qual bitllet y representació
són assí cusits y signats de números CCCLXXIIII y CCCLXXV y del thenor següent:

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari quatra àpocas firmadas per rahó
de las obras de mestre de casas, fuster y manyà
fetas en las casas del General y duana de la ciutat
de Tarragona, com apar de ditas àpocas que són
assí cusidas y signadas de número CCCLXXVI.

«Excellentíssimosa y fidelíssimos señores. Haviéndome representado el governador de la plassa de
Gerona los muchos abusos que contra todo servicio
del rey executan de ausentarse sin licencia de dicho governador muchos officiales de regimiento de
vuestra excellencia fidelíssimas, passo a ponerlo
en noticia de vuestra excellencia a fin de que se
sirvan mandarles se restituyan a su cuerpo, no sabiendo yo si el hirse es con licencia de vuestra excellencia o quissás llamados para la nueva recluta.
Yo espero lograr este favor de vuestra excellencia
para que quede su magestad bien servido. Dios
guarde a vuestra excellencia muchos años. Palacio, y henero 16 de 1707. Leone, conde Ullefeld.»
«Excellentíssimob señor. Los deputados y oydores
de qüentas de la Generalidad de Cathalunya con
el devido obsequio a vuestra excellencia dizen que,
attendiendo al papel o bitllete de vuestra excellencia de 16 del presente mes y su favorecida insinuación, han passado a procurar la más exacta
averiguación de los officiales del regimiento de la
Deputación que se hallan en esta ciudad, y después // 419v // de haver aplicado las diligencias
convenientes a este fin solo se ha encontrado ser
dos los que de presente están en esta capital, y son
el alferes de la companya del capitán comandante y el alferes de la companya del capitán don
Juan Gensá que es, según relaciones juradas hechas por médico y sirujano en poder del consistorio
a los 17 del mismo, están enfermos por razón de su
enfermedat impedidos de executar viaje sin evidente riesgo de su salud, lo que ponen en la grande intelligencia de vuestra excellencia junto con
la noticia de que asta agora no han dado licencias para hirse de su cuerpo a ninguno de los officiales por no haverse offrecido motivo, ni les han
llamado por nueva recluta por faltarles aquella
real circunstancia que practicaron por su real be-

Dimecres, a XIX de janer MDCCVII. En aquest dia
lo magnífich racional del General per estar ocua // 420r // pats sas excel·lèncias fidelíssimas és
baxat a la casa del General a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments y no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una representació feta per sas excel·lèncias fidelíssimas y entregada per lo síndich del General al excel·lentíssim senyor
compte de Ullefeld, llochtinent y capità general
de sa magestat, acerca la recluta del regiment de
la present casa y per altres dependèncias de dit
regiment, com de dita representació és de vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCLXXVII.
Dijous, a XX de janer MDCCVII. En aquest dia me
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y
continuàs en lo present dietari una representació han fet al excel·lentíssim senyor llochtinent
general entregada per lo síndich del General a sa
excel·lència acerca las tatxas de las escripturas
judicials, com de dita representació és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número
CCCLXXVIII.
Divendres, a XXI de janer MDCCVII. En aquest
dia lo magnífich racional del General per estar
ocupats sas excel·lèncias fidelíssimas és baxat a
la casa del General a effecte de fer continuar lo
subast dels arrendaments y no se ha trobat dita
alguna.
420v

a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 418v-419r del
trienni 1704-1707.
b. l’original de la representació intercalat entre els folis 418v419r del trienni 1704-1707.
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Dilluns, a XXIIII de janer MDCCVII. En aquest dia
lo magnífich Ignasi Texidor, burgès honrrat de
Perpinyà y notari públich real col·legiat, renuna. a continuació quatre àpoques i dues representacions transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 2072-2075.

cia y cedeix en mà dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya absents y del secretari y
scrivà major de dit General per sas excel·lèncias
fidelíssimas, estipulant present tot aquell dret
que forsan podia haver adquirit per arxivar lo
aposento del ajudant tercer de la scrivania major
de la present casa, en forsa de la nominació y
elecció de ell feta per dits senyors deputats y oÿdors y Novena de las personas dels tres estaments per est effecte en sort elegida en la junta
tinguda als catorse del corrent mes de janer, la
qual cessió y renunciació fa ab totas clàusulas y
en semblants actes posar acostumadas. Essent
presents per testimonis lo doctor Vicens Carreras, prevere en la seu de Barcelona beneficiat, y
Joseph Pelegrí, verguer del excel·lentíssim y fidelíssim consistori. En virtut de la qual renunciació sas excel·lèncias fidelíssimas, absents de la
present ciutat los senyors deputat militar y oÿdor real han manat convidar la Novena de las
personas dels tres estaments extreta en sort lo
dia 21 de dezembre proppassat per lo effecte de
elegir arxivadors dels arxius de la present casa y
del aposento del ajudant tercer. Las personas de
la qual Novena són las següents, ecclesiàstichs:
don Andreu Foix, ardiaca y canonge de Barcelona; lo doctor Miquel Joan Bosch, canonge de
Vich; fra Diego de Olsina y Vilanova. // 421r //
Militars: mossèn Jaume de Texidor; don Francisco de Vilana y Vilamala; don Joseph de Generes. Reals: lo doctor Rafel Llampillas; lo doctor misser Joseph Thomàs Rovira; lo doctor
misser Francisco Minguella y Llunyell. A las
quals personas és estat proposat que en atenció
de la renúncia propreferida feta per Ignasi Texidor, qui lo dia 14 del corrent era estat elegit per
arxivar lo Arxiu de la present casa, la qual renúncia és estada llegida a dita junta per mi secretari y scrivà major del General, era precís de
nou tornar a fer proposició y elecció de subjectes al que han convingut unànimes y conformes
las personas de dita Novena, y per ço sas
excel·lèncias fidelíssimas han proposat los subjectes infrascrits y següents per a què de ells se’n
elegissen dos una per arxivar lo Arxiu y altre per
arxivar lo aposento del ajudant tercer: Francisco
Texidor, burgès honrrat de Perpinyà; Barthomeu Cerveró, Joseph Francesch Fontana, Francisco Minguella, Gaspar Grases, notaris públichs de Barcelona; Pere Mir, escrivent. Y
havent votat dits senyors deputats y oÿdors y
personas de la Novena per escrutini ad aurem
secretarii, se han trobat per elegits, ço és, per arxivar lo Arxiu de la present casa: Francisco Minguella, notari públich de Barcelona. Y per arxivar lo aposento del ayudant tercer de la
// 421v // scrivania major és estat elegit: Pere
Mir, escrivent. Més dits senyors deputats y oÿdors y Novena en execució del disposat en lo
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capítol 53 del nou redrés han elegit y anomenat
en experts al ardiaca y canonge don Andreu
Foix y al prevere mestre Emanuel Ribera del
orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del Real Arxiu, per a visurar y regonèxer lo
Arxiu de la present casa y lo Arxiu del ajudant
tercer de la scrivania major per lo effecte contengut en dit capítol 53 del nou redrés.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari los actes del jurament y sentència
de excomunicació prestat y oÿda per Francisco
Dalfau, altre dels escrivents, de manament Joseph Romeu, alguasil ordinari, Joan Vasià, alguasil extraordinari, Mariano Catús y Joseph
Batallé, procuradors fiscals de la règia cort en
observansa del disposat en lo capítol 88 de las
últimas Corts, com de dits actes és de vèurer
que són assí cusits y signats de número
CCCLXXIX.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una representació feta al
excel·lentíssim senyor llochtinent general acerca
la pretenció tenen los jutges de greuges de cobrar de present sos salaris y un bitllet de sa excel·lència en resposta de dita pretenció, com de
dita representació y bitllet és de vèurer que són
assí cusits y signats de números CCCLXXX y
CCCLXXXI y del thenor següent:
«Excellentíssimoa señor. Los deputados y oydores
de qüentas de la Generalidad de Cathaluña a
vuestra excellencia dizen con el devido obsequio
que según lo dispuesto en el capítulo 76 del nuevo
redresso en el número 14 deven entregar a la persona o b// 422r // personas que su magestad, Dios
le guarde, nombrare el dinero que resultare de los
medios y effectos prevenidos para la satisfación del
donativo voluntario de dos millones offrecidos a
su magestad en la última Corte a fin de cobrar
las quantidades que se offrecieren dar al rey nuestro señor en sus plassos, y assí mismo a las personas
que se huviere de satisfacer por los agravios y a los
jueses de aquellos por sus salarios y por los trabajos
y gastos que por todo lo sobredicho se les offrecerá,
assí que no dudan que en cumplimiento de su
obligación a los provehidores de greuges se les deve
por el consistorio dar satisfación de sus salarios de
las dies mil libras destinadas el primer anyo de los
dies del donativo. Empero al passo que según la
offerta que hizo la corte a su magestad de su contextura parece que los dos millones se han de paa. l’original de la representació intercalat entre els folis 421v422r del trienni 1704-1707.
b. a continuació dues actes transcrites a l’Apèndix 2, pàgs.
2076-2077.
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gar en esta forma, a saber es, con dies años y cada
uno año ciento y noventa mil libras con tres tercias de quatro en quatro meses, corriendo el primer plasso dende la conclusión de la corte en adelante, y que las restantes cien mil libras
destinadas por los agraviados se han de satisfacer
con dies años siendo por año dies mil libras, y que
estas se paguen en las mismas jornadas por tercias
le parece al consistorio es de su atención reparar
que hasta que su magestad aya cobrado una tercia tampoco pueden cobrar lo que pertenece a una
tercia de las dies mil libras los reparadores de
greuges por sus salarios, y en esta conformidad en
todo lo demás por jusgar sería oponerse al establecido en dicho capítulo y offerta de calidad que por
falta de caudal para su magestad los consistoriales y officiales solo han cobrado la mitad de los salarios, siendo assí que son muy ténuos que les destinó la Corte en el referido capítulo 76 en número
15, siendo assí que se les deve todo un año y ser estilo y observan– //422v // cia de la casa pagarse los
salarios anticipados. En el mismo tiempo por parte de los jueses del Tribunal de los Agraviados se
ha echo entender parece le aciste la equidad de
que a ellos por ahora se le paguen mil y ochocientas libras a buena qüenta de sus salarios, y a por
que el trabajo que ha suportado y tendrán asta
concluhirse su jurisdicción que ha de ser muy en
breve, y por consiguiente digno de toda atención y
satisfación como tambien es lo que corresponde en
proporción servada a lo que su magestad tiene recivido, a más que lo verifica esto de que en la offerta y referido capítulo 76 no hay palabras irritantes como es dezir que en otra manera no se les
pague sus salarios y no admite dificultad que si su
magestad convocase nuevas cortes o parlamento
general por razón de que cesase el donativo que en
este caso conforme lo que huviere satisfecho a su
magestad era preciso que a proporción se diesse a
los agraviados. De estos motivos que ponen el consistorio de la Deputación a la obediencia de vuestra excellencia resulta la dificultad si antes de tener su magestad cobrada una tercia del donativo
conforme lo establece la referida offerta, se puede
satisfacer a los jueses referidos a proporción de lo
que su magestad tiene recivido o bien si se deven
esperar que su magestad tenga el cumplimiento
de la tercia sobre de ellos, se servirá fixar su grande consideración y intelligencia y mandar dar
aviso al consistorio de lo que gustare vuestra excellencia execute sobre este assumpto por ser el interés entre su magestad y los referidos jueses que lo
recivirá a merced.»

ficiales de greuges de // 423r //sus salarios no es el
presente donativo bien si adelantamiento, y asta
que su magestad, Dios le guarde, haya cobrado
por entero no pueden formarla dichos officiales
que su legal es obtenerlo de el mismo donativo y no
deste adelantamiento, y aunque fuesse el donativo corriente no podría cobrar asta que su magestad lo estuviesse por entero de la tercia de dicho
donativo. En cuya suposición estimaré a vuestra
excellencia mande consignar los contantes con
que al presente se halla al theniente de pagador
general don Agustín Texedor. Dios a vuestra excellencia guarde muchos años. Palacio, y enero 25
de 1707. Leone, conde de Ullefeld.»
En aquest mateix dia lo racional del General és
baxat a la casa del General a fer continuar lo subast dels arrendaments.
Dimecres, a XXVI de janer MDCCVII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han manat convidar la Novena de las personas dels tres estaments per lo fet de mestre de cerimònias en la
qual junta han entrevingut los infrascrits y següents, per lo estament ecclesiàstich: lo doctor
Joseph Ramon y Reig, canonge de Barcelona;
lo doctor Miquel Joan Bosch, canonge de Vich;
lo doctor Domingo Fogueras, canonge de Barcelona. Per lo estament militar: don Joseph Galceran de Cartellà y Sebastida; // 423v // don Ramon de Codina y Ferreras; don Francisco Tord.
Per lo estament real: doctor Salvador Massanes
de Ribera; Ramon Sabater, ciutadà honrrat de
Barcelona; Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà
honrrat de Barcelona. Al qual Ramon Sabater
han manat convidar sas excel·lèncias fidelíssimas
en lloch del doctor Joseph Costa qui no pot intrevenir-i per haver estat promogut al càrrech
acessor del portantveus de general governador,
las quals personas han proposat los senyors deputats y oÿdors en veu del senyor deputat ecclesiàstich que en execució de la resolució presa en
la junta tinguda a 17 de juny 1706 los senyors
commissaris en dita junta nomenats, han passat
a discórrer los llochs y puestos que·s devien assenyalar al mestre de cerimònias en las funcions
consistorials y altres y del que havian discorregut y premeditat ne havian format un paper, lo
qual se ha donat per proposició y és del thenor
següent:

«Excellentíssimoa y fidelíssimo señor. En respuesta
del papel de vuestra excellencia fidelíssima se me
offrece dezir que tocante a la pretención de los of-

Apuntaments del lloch que·s dexa destinat al
ajudant segon de la scrivania major de la present
casa de la Deputació, qual en forsa del capítol
52 del nou redrés, té lo càrrech y títol de mestre
de cerimònias en dit nom de mestre de cerimònias de la Deputació.

a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 421v-422r del
trienni 1704-1707.

Primo, per major lustre del excel·lentíssim y fidelíssim consistori quant aquest anirà en alguna
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funció consistorialment sens anar a peu anirà ab
dos cotxes de quatra mulas quiscun, és a saber,
los tres senyors deputats al primer y los tres senyors oÿdors al segon, y en tots estos casos
deurà anar dit mestre de cerimònias a la portalera esquerra del primer cotxe emperò descubert,
respecte qu·és el // 424r // notari que en presència del consistori que no sie ecclesiàstich o que
gose de privilegi militar no·s cobra aportant dit
mestre de serimònias lo basto que és insígnia de
son offici. Ítem, que sempre y quant lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori acistirà en
funció de iglésias, és a saber, en la sala gran de
Sant Jordi de la present casa a la seu de la present
ciutat y demés iglésias de aquella, estarà dit mestre de cerimònias en la mateixa conformitat que
està lo mestre de cerimònias de la ciutat de Barcelona, que és estar acentat al costat dels verguers y a las espallas del president del consistori,
menos en lo presbiteri de la seu a hont ja se sab
que dit mestre de cerimònias de la ciutat està en
peus arrimat a un pilar per no poder sèurer a las
espallas del president. Ítem, sempre y quant en
la capella petita de la present casa esdevindrà lo
çelebrar-se algun aniversari per la ànima de algun consistorial o bé altre offici o funció en la
qual acistesca lo consistori, estarà dit mestre de
cerimònias enpeus y descubert dins lo tot de la
finestra rexada que hi ha en dita capella a la part
del evangeli, per quant en estas ocasions no ý ha
lloch per poder-se acentar a las espatllas. Ítem,
sempre y quant lo consistori farà funcions a peu
o a cavall dit mestre de cerimònias deurà anar un
pas atràs de la filera dels senyors oÿdors a la mà
esquerra enfora, ço és, entre la filera dels senyors
oÿdors y la filera dels acessors y advocat fiscal, lo
que observarà també en haver baxat dels cotxes;
y tot aquell temps que lo consistori anirà a peu
en qualsevol funció, tant dins de iglésias com altrament, y en cas sia funció que no·y acistescan
dits acessors y advocat fiscal anirà en la forma
predita entre la filera dels senyors oÿdors y la
dels officials mestres. //424v // Ítem y finalment,
sempre y quant dos senyors consistorials ab massas altas aniran a alguna funció fent representació del consistori y no altrament, perquè quant
aniran dos consistorials sens massas y acistirà lo
síndich anant a la portalera de mà dreta anirà dit
mestre de cerimònias a la portalera de mà esquerra y descubert. Y tot lo temps que baxats dels
cotxes caminaran anirà dos passos atràs de dits
dos consistorials a la mà esquerra enfora, ço és,
entre la filera de dits consistorials y la dels officials mestres. Dit mestre de cerimònias en totas
las funcions daltditas com en las demés que se
oferescan tant fora com dins la present casa de la
Deputació, aportarà lo bastó de sa insígnia observant tot lo sobredit, lo que se ha de enténdrer
regularment per quant pot esdevenir ocasió en
què sia precís acistir serca del senyor president o
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en altre part per a prevenir lo què·s dega executar, lo què·s dexa a la prudència y direcció del
consistori per quant se oferescan semblants casos. Y per quant tots los casos que poden ocórrer
no es possible prevenir-los, per ço, sobrevenint
algun dels que no estan expressats en lo present
paper al dit mestre de cerimònias, se li assenyala
aquell puesto y lloch que lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori li destinarà, observant en tot
y per tot lo disposat en dit capítol 52 del nou redrés.
E los dits senyors deputats y oÿdors y personas
de la Novena oÿt lo dit paper han resolt, nemine
discrepante, que lo disposat o ordenat en dit paper sia posat en execució conforme en aquell se
conté y que sie intimat al ajudant segon de la
scrivania major en dit nom dea// 425r // mestre
de cerimònias. La qual resolució y deliberació
fonch notificada per Joseph Pelegrí, altre dels
verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo dia
18 de mars 1707 mitjensant íntima en escrits a
ell personalment presentada.
En aquest mateix dia, desitjant sas excel·lèncias fidelíssimas premeditar los medis més a propòsit
per a donar cobro a la desprevenció ab què se troba est principat, prevenint los danys que podrian
succehir de una inpensada invasió, per ço han resolt sobre est assumpto embiar recado per medi
del síndich del General als excel·lentíssims senyors concellers, suplicant-los sien servits comètrer aquest negoci a una conferència de personas
nomenadoras per los tres comuns de la ciutat,
bras militar y Deputació conforme més llargament de dit recado en escrits és de vèurer, qu·és
así cusit y signat de número CCCLXXXII. E semblant recado en escrits per medi del síndich del
General se ha reportat al excel·lentíssim senyor
protector del bras militar mudat lo tractament.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta dada en València a
19 de dezembre 1706, en què lo rey nostre senyor per sa real clemència se serveix donar las
gràcias a sas excel·lèncias fidelíssimas per la resolució presa de exir dos consistorials per Cathalunya per lo effecte de la subrrogació dels sometents en tropas arregladas, com de dita real carta
és de vèurer qu·és assí cusida y signada de número CCCLXXXIII y del thenor següent:
«Elb rey. Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados los fidelíssimos deputados y
a. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
2077.
b. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 424v425r del trienni 1704-1707.
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oydores de qüentas de la Generalidad de mi principado de Cathaluña, aunque el conde de Ullefeld mi lugartheniente y capitán general en esse
principado y exército me da qüenta de las justas
concideraziones que movieron su zelo para insinu– // 425v // aros quan de mi real servicio sería
que dos de essos consistoriales siguiesen todo el
principado a fin de disponer con sus naturales,
que en qualquier frangente se hallen para la defensa subrrogados en regimiento en forma militar
los que hasta aquí lo han executado como somatenes, y que assí mismo me representa la uniformidad con que esse consistorio convino a su execusión,
hallo en vuestra carta de onse del corriente expressiones muy proprias del grande amor con que en
todo correspondéis al paternal que os conservo con
motivo de la ciega resignación que havéis practicado en esta operación tan concerniente a mi servicio como a la feliz concervación que os solicito. Y
aunque acistiendoos la gloria de haver sido los primeros que se supieren adquirir la de abraçar y defender mi justa causa que no podrá desvanezer la
posteridad, es tan conseqüente el que os esmeréis en
dar exemplo a los demás reynos, pues imitando el
fervor con que reitera esse principado sus actos de
fidelidad será estimulo para que se apliquen a repetirlos por lo que a cada uno fuere posible, me
deve tan particular complacencia la promptitud
que havéis puesto en la mencionada providencia
que he querido manifestarosla y asseguraros se
añade esta especial sircunstancia a las que vuestra lealtad están presentes en mi real memoria
para duplicaros las honras y mercedes que de mi
benevolencia puede haverse prometido vuestra
constante y exemplar fidelidad. De Valencia, a
dies y nueve de deziembre de mil setecientos y seys
años. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro señor, don Ramón de Vilana Perlas.»
En aquest mateix dia lo magnífich racional del
General és baxat a las casas del General per fer
continuar lo subast delsa // 426r // arrendaments
y no se ha trobat dita alguna.
Dijous, a XXVII de janer MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari la resolució
presa per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar lo dia present reportada a sas excel·lèncias
fidelíssimas per lo síndich de dit bras, acerca lo
recado que lo dia de ahir embià lo consistori a
dit bras militar com de dita deliberació és de
vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCLXXXIIII.

Joan Francesch Verneda, notari públich de Barcelona, escrivent ordinari de la scrivania major
de la present casa de la Deputació, ha renunciat
pura y líberament en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de escrivent ordinari de la scrivania major, suplicant a
sas excel·lèncias fidelíssimas fosen servits admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès dita renunciació sí y en
quant per capítols y actes de cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Jacinto Morató, verguers del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Divendres, a XXVIII de janer MDCCVII. En aquest
dia lo magnífich racional del General és baxat a
la casa del General per fer continuar lo subast
dels arrendaments.
Disapte, a XXIX de janer MDCCVII. En aquest dia
a las tres horas de la tarda se han juntat en la
present casa las personas que componen la junta
dita de // 426v // port franch que són las següents, ecclesiàstichs: don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge de Tarragona; don Feliciano de Sayol del orde de Sant Joan. Militars:
don Francisco de Sayol; don Fèlix de Vadell y
Besturs. Reals: lo doctor Francisco Costa, ciutadà honrrat de Barcelona; lo doctor Francisco
Florit. En la qual junta per mi secretari y scrivà
major del General se ha llegit las tabbas formadas per los senyors commissaris de la obra de
mestre de casas com de fuster per la fàbrica de la
casa de port franch que se ha de construhir fora
los murs de la present ciutat, y se ha resolt, nemine discrepante, que se execute lo subhast de
dita obra ab lo modo y forma y pactes contenguts en ditas tabbas y que aquellas se imprimescan a gastos del General per a què sia a totom
notori.
Dilluns, a XXXI de janer MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de data de 18 de janer 1707 en què lo rey
nostre senyor, Déu lo guarde, demana // 427r //
que·s done propri ús a Joseph Farriol de mil sellas y dos mil parells de botas, com de dita real
carta és de vèurer qu·és assí cusida y signada de
número CCCLXXXV y del thenor següent:

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas

«Ela rey. Illustres, venerables, nobles, magníficos,
amados y fieles los fidelíssimos deputados y oydores
de qüentas de la Generalidad de mi principado
de Cathaluña, haviendo de salir y passar den de
essa ciudad a este reyno mil sillas y dos mil pares
de botas para la remonta de cavallaría de mi real

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 2077.

a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 430v431r del trienni 1704-1707.
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exército, me ha parecido indispensable daros esta
noticia para que discurriendo la importancia de
las más promptas prevenciones en que tanto se interessa la quietud universal de esse principado,
déis a Joseph Ferriol el proprio uso para el dicho
número de mil sillas y dos mil pares de botas, como
assí lo havéis practicado en otros géneros de mi
servicio y lo espero de vuestro conocido zelo. De
Valencia, dies y ocho de enero de mil setecientos y
siete. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro señor don Ramón de Vilana Perlas.»

se han apartat totas las conclusions no registradas y aquestas perquè ab tota claredat y orde se
registrasen se han coor– // 428r // denades per
mesos y dias y anys ab vint-y-set plechs que passan a totas ellas de 800, advertint que en algunas
que se ha trobat ser duptosas si estan registrades
o no se ha posat al marge duptosa, perquè antes
de registrar-las novament se mírie si estan registrades. Ítem, feta dita divisió y cohordenació de
conclusions se ha passat a mirar trenta armaris
que estan a la primera pessa al entrar al Arxiu a fi
de regonèxer los sachs que contenen los pergamins de dits armaris y se ha trobat ser necessaris
setanta sachs, dels quals los uns han de servir per
a col·locar los milenars de pergamins que estan
extra saccos y los altres per a posar los que se han
de tràurer dels sachs ya dolents. Ítem, se ha comensat a registrar lo un armari de Cathalunya
que conté 468 números y en cadahú de aquells
se va continuant lo ajustar lo número del armari
y sachs a hont se troban a fi y efecte de què extrahent de dit armari alguna escriptura se regonega
promptament en què armari y sach se ha de trobar lo que se continuarà en los demés armaris. Y
també se van continuant los números de dits armaris ab los números contenguts en lo inventari
antich de aquells, perquè se troba faltar molts de
dits números en lo armari y sachs a hont tocan
los quals per falta de dita nota de armari y sach
en cada un se han tratocats que ab lo temps trobant-se se col·locaran en sos deguts llochs. Y axí
mateix la persona que sa magestat té anomenada
y son emanuense van continuant índices a algunas sentèncias y en quant al arxiver no se ha trobat hage deixat de cumplir a sa obligació.

En aquest mateix dia lo senyor oÿdor ecclesiàstich
y los officials acostumats són baxats a la casa del
General a effecte de pèndrer inventari dels fraus
apresos en lo corrent mes de janer y se han trobat
continuats los fraus infrascrits y seguits: primo, a
22 de janer 1707 aprehenció feta en casa Anthon
Forcada, velluter, de una tela satina llisa negra de
tir vint-y-dos canas sens texir y dos canas de texit.
Ítem, a 24 de dit aprehenció feta en casa Joan Soler, mestre velluter, de una tela de seda negra urdida de tir deu canas. Ítem, a 27 de dit aprehenció
feta en casa Domingo Ferrer, //427v // torner, de
una pessa satí de mostras negra de tir trenta-vuyt
canas. E immediadament dit senyor oÿdor ha
manat portar en sa presència los llibres dels officials del General y bolla segons observansa del
capítola ... del nou redrés, y havent mirat y regonegut aquells no ha advertit falta alguna.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich en execució del
disposat en lo capítol 102 de las últimas Corts ha
fet relació mitjensant jurament de com se hera
conferit en lo Arxiu Real de la present ciutat per
lo effecta que disposa dit capítol 102, y segons lo
que dit senyor deputat ecclesiàstich ha vist y haguda relació dels officials de dit Real Arxiu se ha
trobat haver-se treballat per dits officials lo següent: en execució del disposat en lo capítol 58
dels actes de cort ha executat lo especulador lo
següent fins lo dia de vuy: primo, ha regonegut
tots los registres dignes de encodernació lo número dels quals és 195 del que se donà notícia al
regent los comptes de la Deputació. Ítem, de
entre milenars de papers impertinents dintre los
quals estavan ab tota confusió y desorde molts
centenars de conclusions, se han tret estas de entre de aquells las quals se han tripartidas, posant
a part y coordenat per anys aquellas en las quals
se ha trobat nota y senyal de ser registradas que
totas se han divididas ab sinquanta-y-tres plechs,
contenint tots ells lo número de 1634 conclusions registradas. Després se han posat a part las
conclusions que se han trobat apart ab nota de
registradas y no comprobadas. Y en últim lloch

428v

a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
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Dimecres, a II de febrer MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari una deliberació del savi
Consell çelebrat a 28 del passat, reportada per lo
síndich de la present ciutat, en què convé dit
Consell de Cent en que se cometa a la conferència
de personas nomenadoras per los tres comuns lo
negoci que en dita deliberació se conté com de
dita deliberació és de vèurer, qu·és assí cusida y
signada de número CCCLXXXVI. També me
han ordenat incertàs en lo present dietari una representació feta al excel·lentíssim senyor llochtinent general entregada lo dia present a sa
excel·lència per lo síndich del General, acerca los
excessos comesos per lo governador de Castelllleó, com de dita representació és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCCLXXXVII.
En aquest mateix dia lo magnífich racional del
General per ocupacions de sas excel·lèncias fidelíssimas és baxat a la casa del General per fer
continuar lo subast dels arrendaments y no s’i
ha trobat dita alguna.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera
y Palau, síndich del General, se ha conferit de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo molt
reverent canciller, dient-li que havia lo consistori tingut notícia que algún doctor del Real Consell havia exigit setanta-sinch lliuras de salari de
certa sentència sobre haver en ella reserat la liquidació de alguns partits per lo decret de execució o altre ulterior liquidació, lo que hera
contra lo disposat en la constitucióa ... de las últimas Corts, y que axí fos servit donar ordeb
// 429r // per a què se restituhisen les vint-ysinch lliuras que se han cobrat de més contra
forma de dita constitució. Al que ha respost dit
senyor canceller que juntaria las salas y que·ls
participaria lo dit recado, com axí ne ha fet relació dit síndich constituhit en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia se ha comensat a juntar en
la present casa de la Deputació la conferència de
las personas nomenadas per los tres comuns de
la ciutat, bras militar y Deputació per lo fet de la
prevenció per la defensa de aquest principat.
Dilluns, a VII de febrer MDCCVII. En aquest dia
lo magnífich racional del General és baxat
// 429v // a la casa del General per fer continuar
lo subast dels arrendaments per estar sas
excel·lèncias fidelíssimas ocupats.
Dimecres, a VIIII de febrer MDCCVII. En aquest
dia don Francisco de Magarola y de Fluvià, arxiver real, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha fet mitjensant jurament la relació que sota escrita y
firmada de dit arxiver és assí cusida y signada de
número CCCLXXXVIII. Axí mateix ha jurat
dit real arxiver en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas de observar la disposició del capítol 101 de las Corts últimament çelebradas.
Divendres, a XI de febrer MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y incertàs en lo present dietari una representació per lo rey nostre senyor, Déu lo guarde, acerca lo estat en què se troba esta província
ideada y firmada per las personas de la conferència dels tres comuns per dit negoci oberta, y una
deliberació del bras militar del dia de ahir en
què se conforma dit bras a la dita representació
ab certas addicions, com dec // 430r // dita deliberació del bras és de vèurer que és assí cusida y
signada de número CCCLXXXIX, y dita reprea. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
b. a continuació una deliberació i una representació transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 2077-2078.
c. a continuació una relació i una deliberació transcrites a
l’Apèndix 2, pàgs. 2078-2079.
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sentació junt ab ditas anyadiduras és assí cusida
y signada de número CCCLXXXX y del thenor
següent:
«Señor.a La Deputación del principado de Cathaluña, ciudad de Barcelona y braço militar,
puestos a los reales pies de su magestad, representan que la innata fidelidad y entranyable amor
que han profesado a la real persona y gloriosos
progenitores de la augustíssima casa de vuestra
magestad, ha sido siempre el principal motivo
que ha irritado la imbidia del enemigo para executar las bárbaras crueldades que las repetidas
invasiones ha padecido este principado, particularmente en la del año passado en que, atendiendo los leales vassallos de vuestra magestad la gloriosa, eróyca y sin exemplar resolución de persistir
vuestra magestad en el acedio de Barcelona, eligieron experimentar antes el último riesgo que
çeder a la fuerça de quien pretendía dominarles
injustamente, favoreció la divina justicia la justificación de la causa de vuestra magestad y de
sus leales vassallos, frustrando las vanas esperansas que fundava el enemigo en sus fuersas y obligándole a una innominiosa fuga, mereciendo el
triunfo el recíproco amor de vuestra magestad a
los vassallos que no pudo ser mejor y el de los vassallos a vuestra magestad que supo immitar la fineza, no pudiéndose dudar que el enemigo concervará esta memoria para quando tenga
oportunidad de vengarla con cuya consideración
y preciso recurrir a los reales pies de vuestra magestad y manifestar quan expuesta se halla esta
provincia a las invasiones del enemigo que pueda
faci– // 430v // litar la desprevención en que la
concideramos en las guerras antecedentes, considerando el enemigo la vigurosa resistencia que
hallava en los naturales. Particularmente en los
parajes que se hallavan fortificados y capases de
alguna guarnición passó a executar varias demoliciones de algunas plassas y castillos, como es
bien notorio, a fin de penetrar más facilmente
por el país y que el desabrigo de fortificaciones tuviesse a los naturales más sujetos al temor y menos
resueltos a perseguir sus tropas que varias veses
havian experimentado el escarmiento con que oy
en día, siendo la frontera tan dilatada, solo se
halla en pie la plassa de Gerona, quedando expuesto todo el país del Empurdán que es el más
fértil a que con poco número de tropas puede el
enemigo correrle y desbaratarle desde Gerona a
esta capital se halla totalmente indefenso el país,
por lo que se considera de summa importancia
que aquella plassa se halle prevenida de una
guarnición crecida assí por ser su sircunvalación
tan grande como por ser la única que sirve antemural a todo el principado. Por la parte que
a. l’original de la representació intercalat entre els folis 429v430r del trienni 1704-1707.

mira a la montanya se halla assí mesmo todo el
país indefenso como es la Cerdanya, Seo de Urgel
y Berga, y esta si la ocupava el enemigo podría correr gran distrito de país, tanto por lo que mira
assí a Lérida como a esta capital. Todo lo que
motiva a nuestra obligación a recurrir a los reales pies de vuestra magestad, suplicando con el
devido rendimiento que vuestra magestad se sirva mandar se dé aquella providencia que necessita la total desprevención en que se halla esta provincia, no // 431r // siendo proporcionado para su
defensa y resguardo el nuevo arrenglamiento que
totalmente se dispone en ella, subrrogado en lugar de los sometenes a más de no ser posible que se
halle prompto y dispuesto en la presente urgencia.
Y assí aunque es inalterable la constancia de tan
leales vassallos, no siendo iguales las fuersas a los
deseos de oponerse a las de los enemigos, esperamos
que mereceran en el real ánimo de vuestra magestad la atención de prevenir todos los socorros
necessarios para assigurar la tranquilidad y sosiego desta provincia, con la siguridad que esta se
aplicará en todo lo posible en procurar lo que fuere del real servicio de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia, desitjant sas excel·lèncias
fidelíssimas posar en execució las obras del Real
Arxiu las quals se deuhen fer ab vot y parer de
una Sisena de personas dels tres estaments votadas per escrutini conforma disposa lo capítol
106 de las Corts últimament çelebradas, per ço
han passat sas excel·lèncias fidelíssimas a fer dita
nominació per escrutini y se han trobat anomenats los infrascrits y següents, per lo estament
ecclesiàstich: don Bonaventura de Lanuza, degà
y canonge de Tarragona; lo doctor Joseph Ramon y Reig, canonge de Barcelona. Per lo estament militar: don Francisco de Sayol y Quarteroni; don Joseph de Ribera y Espuny. // 431v //
Per lo estament real: Francisco de Monfar y
Sorts, ciutadà honrrat de Barcelona; mestre Joseph Casalins.
En aquest mateix dia lo magnífich racional del
General és baxat a las casa del General per fer
continuar lo subast dels arrendaments.
Dilluns, a XIIII de febrer MDCCVII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich y en dit nom commissari delegat
apostòlich elegit y anomenat per la santedat de
Clement setè, de felís recordació, ab butlla especial dada en Roma als 17 de las chalendas de
maig 1624, usant de la facultat en dita butlla
atribuhida, ha subdelegat a Joseph Camarans,
prevere beneficiat de Santa Maria de Mayà, bisbat de Urgell, a effecte de què puga regonèxer
qualsevols casas ecclesiàsticas, llochs sagramentals, iglésias, monestirs y convents de religiosos
y religiosas, regulars y seculars, al qual subdele765

gat lo diaa //432r // present són estadas despedidas lletras de subdelegació en la forma acostumada ab ple poder de excomunicar y publicar
censuras contra qualsevols personas tant ecclesiàsticas com seculars.
En aquest mateix dia lo magnífich racional del
General és baxat a la casa del General per fer
continuar lo subast dels arrendaments.
Dimars, a XV de febrer MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present dietari un acte de revocació de unas cridas manadas publicar per lo
batlle de Monells contra lo disposat en la constitució 41 de las últimas Corts, com de dit acte
de revocació és de vèurer, que és assí cusit y signat de número CCCLXXXXI. Axí mateix me
han ordenat cusís y incertàs en lo present dietari
una real carta dada en València a 9 del corrent
mes de febrer en què se serveix lo rey nostre senyor, que Déu guarde, demanar a sas excel·lèncias fidelíssimas donen propri ús a Amador Dalmau per la treta de diferents partidas de grans
que per lo abast de las tropas de son real exèrcit
han de passar a València, com de dita real carta
és de vèurer que és assí cusida y signada de número CCLXXXXII y del thenor següent:
«Elb rey. Illustres, egregios, venerables, nobles,
magníficos y amados los fidelísimos deputados y
oydores de qüentas de la Generalidad de mi principado de Cathalunya, hállase Amador de mi orden detenido en la ciudad de Tortosa a fin de dar
cobro a diferentes partidas de granos que para
//432v // el abasto de las tropas de mi real exército
baxan por el río Ebro. Y como hayan de venir
dende aquella a esta ciudad lo passo a vuestra noticia a fin de que siendo parte comprados de dineros de mi real hazienda déis al dicho Amador
Dalmau el proprio uso para la saca de las partidas que os pidiere, lo que espero executaréis con la
puntualidad correspondiente a la finesa que
siempre havéis explicado a mi servicio. Dada en
Valencia, a nueve de febrero de mil setecientos y
siete. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro senyor. Don Ramón de Vilana Perlas.»
Dimecres, a XVI de febrer MDCCVII. En aquest
dia lo magnífich racional del General és baxat a
la casa del General per fer continuar lo subast
dels arrendaments.
Divendres, a XVIII de febrer MDCCVII. En aquest
dia en atenció que lo noble advocat fiscal ha rea. a continuació un acte de revocació transcrit a l’Apèndix 2,
pàgs. 2079-2080.
b. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 431v432r del trienni 1704-1707.
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en dit Arxiu y que per est effecte sie feta commissió com ab la present la fan al senyor doctor
Vicens Gomis, oÿdor ecclesiàstich, don Bonaventura de Lanuza, don Francisco de Sayol y
Francisco de Monfar, per a què sien servits conferir-se en dit Arxiu Real y després fer relació a
la present junta de las obras que·ls aparexerà haver-se de fer en ell.

presentat a sas excel·lèncias fidelíssimas que lo
venerable fra don Anton de Planella, abat de
Besalú, en la causa que contra ell aporta lo procurador fiscal del General, havia presentat una
suplicació per sa defensa a la qual hera precís
respòndrer y per ser matèria molt grave li aparexiaa // 433r // que seria molt convenient conferir-la ab los advocats de la excel·lentíssima ciutat
y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per fer
dits dos comuns part instant en dita causa, per
ço lo síndich del General lo dia present de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas se és conferit lo
dia present ab los senyors concellers y protector, demanant-los que per dit negoci fossen servits disposar que los advocats dels tres comuns
se conferescan aquí. An respost dits senyors
concellers y protector que estimavan lo favor los
feyan sas excel·lèncias fidelíssimas y que ho premeditarian y de sa resolució ne donarian part a
sas excel·lèncias fidelíssimas.

Dilluns, a XXI de febrer MDCCVII. En aquest dia
han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar
// 434r // la junta de port franch en la qual a més
de sas excel·lèncias fidelíssimas han acistit los infrascrits y següents, ecclesiàstichs: don Bonaventura de Lanuza; don Feliciano de Sayol, no
ha acistit. Militars: don Francisco de Sayol; don
Fèlix de Vadell. Reals: lo doctor Francisco Costa; lo doctor Francisco Florit. En la qual junta
se ha resolt que sia feta commissió com ab la
present la fan als senyors don Bonaventura de
Lanuza, don Francisco de Sayol y doctor Francisco Costa, per a què sien servits vèurer y informar-se si·s podria trobar lloch còmmodo per a
posar en execució lo capítol de port franch en lo
ínterim que·s fabrica la casa de port franch. Y axí
mateix per a què premediten y discorren las disposicions y ordinacions que podrian formar-se
per lo bon règimen y disposició de dita casa de
port franch.

En aquest mateix dia per medi del síndich del
General sas excel·lèncias fidelíssimas han posat
en mà del excel·lentíssim senyor llochtinent general una representació acerca las tatxas de las
escripturas judicials, com de dita representació
és de vèurer còpia de la qual és assí cusida y signada de número CCCLXXXXIII.
En aquest mateix dia per estar ocupats sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich racional del
General és baxat a la casa del General a effecte
de fer continuar lo subast dels arrendaments
dels drets de la Generalitat y no s’i ha trobat
dita alguna.
Disapte, a XIX de febrer MDCCVII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han manat convidar
la junta del Arxiu Real elegida per escrutini lo
dia 11 del corrent qui són los infrascrits y següents, ecclesiàstichs: don Bonaventura de Lanusa, degà y canonge de Tarragona; lo doctor
Joseph Ramon y Reig, canonge de Barcelona.
// 433v // Militars: don Francisco de Sayol; don
Joseph de Ribera y Espuny. Reals: Francisco de
Monfar y Sorts; mestre Joseph Casalins. A las
quals personas així convocadas per lo senyor deputat ecclesiàstich és estat proposat que en
atenció que segons lo disposat en lo capítol 106
de las últimas Corts se havian de fer algunes
obras en lo Arxiu Real, que per ço fossen servits
discórrer y resòldrer lo que se devia executar per
observansa y cumpliment de dit capítol de cort.
E sas excel·lèncias fidelíssimas y personas sobraditas han resolt que se regonegan los aposentos
del Arxiu Real a effecte de vèurer las obras que
segons disposició de dit capítol se auran de fer

En aquest mateix dia per estar ocupats sas excel·lèncias fidelíssimas és baxat a la casa del General lo magnífich racional del General per a fer
continuar lo subast dels arrendaments de la Generalitat.
434v

a. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 2080.
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Dimecres, a XXIII de febrer MDCCVII. En aquest
dia se ha juntat la junta de port franch en la qual
a més de sas excel·lèncias fidelíssimas han intrevingut los infrascrits y següents, ecclesiàstichs:
don Bonaventura de Lanuza; don Feliciano de
Sayol. Militars: don Francisco de Sayol; don Fèlix de Vadell. Reals: lo doctor Francisco Costa,
ciutadà; lo doctor Francisco Florit. En la qual
junta sas excel·lèncias fidelíssimas y las ditas personas han arrendat la obra de mestre de casas de
la casas de port franch fahedora fora los murs de
la present ciutat a Francisco Vallescà, mestre de
casas de la present ciutat, per preu de dos mil
nou-centas coranta-sinch lliuras, com llargament apar en lo acte rebut lo dia present continuat en lo llibre o manual dels actes rebuts en
poder del scrivà major.
En aquest mateix dia lo magnífich racional del
General per estar ocupats sas excel·lèncias fidelíssimas és baxat a la casa del General per fer
continuar lo subast dels arrendaments de la Generalitat y no s’i ha trobat dita alguna.

435r

Divendres, a XXV de febrer MDCCVII. En aquest
dia a las nou horas del matí se ha juntat la junta
de port franch que·s compon a més de sas excel·lèncias fidelíssimas dels infrascrits y següents, ecclesiàstichs: don Bonaventura de Lanuza; don Feliciano de Sayol. Militars: don
Francisco de Sayol; don Fèlix de Vadell. Reals:
lo doctor Francisco Costa, ciutadà; lo doctor
Francisco Florit. En la qual junta se ha arrendat
la obra de fuster de la casa de port franch fahedora fora los murs de la present ciutat a Pau
Gras, menor, fuster de la present ciutat, per
preu de dos mil nou-centas lliuras ab cent lliuras
de axaus, com més llargament és de vèurer del
acte rebut lo dia present continuat en lo llibre o
manual dels actes.
En aquest mateix dia a la tarda se ha juntat la
matexa // 435v // junta de port franch en la qual
se ha llegit y donat per proposició una súplica
presentada per Pau Gras, menor, fuster de la
present ciutat, qui ha emprès lo aciento de la
obra de fuster de la casa de port franch, la qual
súplica és assí cusida y signada de número
CCCLXXXXIIII. E la dita junta ha resolt, annuint a dita suplicació, que lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori se interpose ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent general per a què sia
servit concedir llicència per a què se puga tràurer del port de Tortosa aquella fusta que serà
menester per la casa de port franch.
En aquest mateix dia lo magnífich racional del
General és baxat a la casa del General per fer
continuar lo subast dels arrendaments y no s’i
ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia lo doctor Pau Romà, subrrogat en altre dels acessors de la present casa,
ha fet relació mitgensant jurament en consistori
com se hera conferit lo dia present en lo Real
Arxiu de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y segons lo que ha vist y aguda relació dels officials
de dit Real Arxiu se ha trobat treballat lo següent: des de tres de febrer fins lo dia de vuy se
ha concluhit la coordinació de totas las cartas
que se han trobat en lo armari 1 de Cathalunya
que són en número 468 y axí mateix de las
recòndidas en lo armari 2, intitulat de Barcelona, que són en número 752 en las quals totas
que són número 1220 se han renovat los números fet en cada una dea // 436r // aquellas la inscripció del armari y sach a hont pertanyen, havent-las primerament combinadas ab lo
inventari antich per a fer la deguda comprobació si tocavan en dits armaris, havent notat a
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2080.
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part moltas cartas que segons dit inventari antich se havian de trobar en aquells y vuy faltan
per a tenir-las observadas, per a què després trobant-las trastocadas en altres armaris sien posadas en son degut lloch.
Dilluns, a XXVIII de febrer MDCCVII. En aquest
dia los senyors deputat eclesiàstich y oÿdor eclesiàstich y oÿdor militar, fent consistori, ab vot y
parer dels magnífichs acessors y advocat fiscal
del General, per estar indispost lo senyor deputat real y ésser absents de la present ciutat los senyors deputat militar y oÿdor real, són anats a la
casa del General de la present ciutat ab cotxes
ab los verguers ab sas massas devant y acompanyats dels magnífichs assessors, procurador fiscal
y altres officials de la present casa, per a fer continuar lo subast dels arrendaments de la Generalitat y no se // 436v // ha trobat dita alguna. E
constituhits en dita casa del General han pres
inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes se han trobat los següents: primo, als
4 del corrent mes de febrer aprehenció en casa
Maria Frenca, revenadora, de sinch canas, sis
pams satina viada de estam y seda de diferents
colors. Ítem, a 23 de dit aprehenció feta en casa
de Bernat Mas, boter, de quatra canas, set pams
blauet.
Dimars, al primer de mars MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta de data de 20 de febrer proppassat la qual
és assí cusida y signada de número
CCCLXXXXV y del thenor següent:
«Ela rey. Illustres, fidelíssimos, nobles y amados
nuestros los deputados y oydores de qüentas de la
Generalidad de mi principado de Cathaluña, es
digna de mi real acceptación y agrado vuestra
carta que recivo de onse del corriente en que me
previene vuestro amor y zelo, los recelos se pueden
tener que el enemigo invada a esse principado y
execute sus acostumbradas hostilidades en él por
hallarse desabrigado de tropas y sus frotificaciones
inperfetas y desprevenidas. Y dirigiéndose mi paternal amor a la conservación y defensa de tan leales vassallos que con tanta fineza se han sabido
merecer mi real benevolencia, no cessará en darb
// 437r // las providencias más promptas y que se
hazen precisas para el resguardo de esse antemural, no dudando contribuhiréis por vuestra parte
en continuación de las cabales experiencias tenéis
acreditadas en mi servicio, en todo lo que ocurra
para los adelantamientos de esta importancia
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 436v437r del trienni 1704-1707.
b. a continuació dues deliberacions i quatre cartes transcrites
a l’Apèndix 2, pàgs. 2080-2082.
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con el cariño que corresponde al que tengo reconcentrado en mi real pecho por vuestro alivio y consuelo. Dada en Valencia, a veinte de febrero de
mil setecientos y siete años. Yo, el rey. Por mandado del rey nuestro señor, don Ramón de Vilana
Perlas.»
També me han ordenat cusís y incertàs en lo
present dietari las deliberacions presas per la excel·lentíssima ciutat y excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar acerca dita real carta, las quals són
assí cusidas y signadas de números
CCCLXXXXVI y CCCLXXXXVII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari quatre cartas, una dels deputats
del regne de Aragó en què participan la gràcia
que sa magestat, Déu lo guarde, és estat servit
fer-los de la grandesa al igual de la que gosa la
Deputació de Cathalunya; altra dels jurats de
Çaragoça en què participan semblant gràcia de
la grandesa al igual de la que gosa la ciutat de
Barcelona; altra del compte de Cardona en què
participa la gràcia que sa magestat és estat servit
fer-li de almirant de la Corona de Aragó; y altra
del mateix en què participa la gràcia que obté del
Consell de Estat de sa magestat, com de ditas
cartas és de vèurer que són assí cusidas y signadas de números CCCLXXXXVIII, CCLXXXXIX, //437v // CCCC y CCCCI.
També me han ordenat incertàs en lo present
dietari las resolucions de la excel·lentíssima çiutat y excel·lentíssim bras militar que han rebut
per medi del síndich de un y altre de dits comuns acerca lo negoci de ditas cartas, com de
ditas deliberacions és de vèurer que són assí cusidas y signadas de números CCCCII y CCCCIII.
En aquest mateix dia lo síndich del General ha
reportat al excel·lentíssim senyor llochtinent general una representació en escrits de part de sas
excel·lèncias fidelíssimas en què suplican a sa excel·lència done permís per tràurer del bosch de
Tortosa la fusta que és menester per la cas de
port franch y per las obras de la dressana, com
de dita representació és de vèurer qu·és assí cusida y signada de número CCCCIIII.

tres comuns per lo negoci de la representació
feta a sa magestat, Déu lo guarde, y se ha resolt
que per hara no·s responga a las cartas que han
rebut los comuns.
En aquest mateix dia se han ajuntat las personas
que componen la conferència dels tres comuns
per loa //438r // negoci de la unió demanada per
los deputats de Aragó y ciutat de Çaragoça, y se
ha resolt que se responga al excel·lentíssim senyor compte de Cardona donant-li la enorabona de la gràcia que ha obtingut de sa magestat
de almirant de la Corona de Aragó.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una carta ab què se troban affavorits
del rey nostre senyor, que Déu guarde, la data
en València a 28 de febrer proppassat en què se
serveix participar-los sa real resolució de venir a
esta ciutat, com de dita real carta és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número CCCCV
y del thenor següent:
«Elb rey. Illustres, venerable, egregios, nobles, magníficos y amados los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad del principado de
Cathaluña, atendiendo mi natural propención al
paternal y singular amor que me deven mis constantes cathalanes cuya concervación, seguridad y
defensa solicitan mis amantes desuelos, y siendo el
medio más principal para precervar tan fieles vassallos de qualesquier invasiones el de manifestarles
mi real presencia, haviendo resuelto en prueva de
mi cordial cariño y benevolencia pasar a essa capital para dar promptas y eficases las importantes
providencias que ocurrieren, os lo participo, no dudando que a este fin contribuhiran los comunes
con todas las disposiciones correspondientes a su
acreditado y exemplar zelo como ni tampoco que
siendo tan sobresaliente el vuestro, havéis de practicar en //438v // esta solicitud las activas diligencias que me prometo de vuestra grande aplicación
al mayor beneficio del bien público y adelantamiento de mis reales interesses, preveniendoos que
para mi arribo escuséis todo género de gastos y festivas demostraciones. Dada en Valenia, a veinte y
ocho de febrero de mil setecientos y siete años, Yo, el
rey. Don Ramón de Vilana Perlas.»

Dimecres, a II de mars MDCCVII. En aquest dia
lo magnífich racional de General per estar sas
excel·lèncias fidelíssimas ocupats és baxat a la
casa del General per fer continuar lo subast dels
arrendaments y no s’i ha trobat dita alguna.

Divendres, a IIII de mars MDCCVII. En aquest
dia lo magnífich racional del General és baxat a
la casa del General per fer continuar lo subast
dels arrendaments y no se ha trobat dita alguna.

Dijous, a III de mars MDCCVII. En aquest dia se
han ajuntat en la present casa de la Deputació
las personas que componen la conferència dels

a. a continuació dues deliberacions i una representació transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 2082-2084.
b. l’original de la reial carta intercalada entre els folis 437v438r del trienni 1704-1707.
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Dimecres, a VIIII de mars MDCCVII. En aquest
dia han partit de la present ciutat los senyors
don Emanuel de Senjust y Pagès, prior claustrer
y canonge de la santa iglésia de Tortosa y bisbe
elet de la de Vich, don Ramon de Codina y Ferreras, y lo doctor misser Joan Font, embaxadors anomenats per sas excel·lèncias fidelíssimas
per a anar a la ralla del present principat per a
donar la benvinguda de part del consistori a sa
magestat.
Divendres, a XI de mars MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet del
excel·lentíssim senyor llochtinent general de
data del dia de ahir en què avisa que lo rey nostre senyor, que Déu guarde, entrarà en esta ciutat lo dia XXII del corrent com de dit bitllet és de
vèurer que és assí cusit y signat de número
CCCCVI y del thenor següent:
«Excellentíssimosa y fidelíssimos señores. Con la
noticia que por itinerario tengo de la venida de
su magestad, Dios le guarde, a esta para el día 22
del corriente de lo que queda vuestra excellencia
fidelíssima noticioso, tambien prevendo a vuestra
excellencia fidelíssima que para el recivimiento
de su real persona haga las prevenciones que para
semejante función se requiere contribuhi–
//439v // endo con todo lo necessario. Yo espero dever a vuestra excellencia fidelíssima toda la atención y cuydado que para este desempenyo se precisa, que para el reconocimiento seré yo siempre de
vuestra excellencia fidelíssima cuya vida guarde
Dios muchos años. Palacio, y marzo a 10 de 1707.
Leone, conde de Ullefeld.»
Disapte, a XII de mars MDCCVII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Ignasi de Ferrer, donsell, com a procurador de Miquel Boada, prevere, altre de las guardas ordinàrias del General de
la present ciutat com de sa procura consta en
poder de Joseph Çervera y de Ferrer, notari públich real col·legiat de Barcelona a 12 de septembre 1706, la qual és assí cusida y signada de
número CCCCVII en dit nom ha renunciat en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit
offici de guarda a favor y en cap de ell mateix dit
Ignasi de Ferrer per ser altre dels officis antichs
vendibles y que poden alienar-se. E sas
excel·lèncias fidelíssimas han admès dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de cort
los és lícit y permès, essent presents per testimonis Jacinto Morató y Llorens March, subrrogats
en verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.

a. l’original del bitllet intercalat entre els folis 438v-439r del
trienni 1704-1707.
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Diumenge, a XIII de mars MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y incertàs en lo present dietari una carta
dels embaxadors que en nom del principat van a
posar-se alsa // 440r // peus de sa magestat a effecte de donar-li la benvinguda, la qual carta és
assí cusida y signada de número CCCCVIII.
Dilluns, a XIIII de mars MDCCVII. En aquest dia
lo magnífich racional del General per estar ocupats sas excel·lèncias fidelíssimas és baxat a la
casa del General per a fer continuar lo subast
dels arrendaments y no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest dia constituhit personalment en lo
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Joseph Dalmau, ciutadà honrrat de Barcelona, receptor dels fraus del General y fogatges del General ha renunciat en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de receptor
a favor y en cap de Joan Dalmau, prevere y beneficiat de la iglésia parroquial de Santa Maria
del Mar de la present ciutat, per ser altre dels officis antichs vendibles y que poden alienar-se. E
sas excel·lèncias fidelíssimas han admesa la dita
renunciació sí y en quant per capítols y actes de
cort los és lícit y permès en atenció de haver-los
constat que dit Joseph Dalmau no deu quantitat alguna al General qu·és assí cusida y signada
de número CCCCVIIII, essent presents per
testimonis Jacinto Morató y Llorens March,
subrrogats en verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dimars, a XV de mars MDCCVII. En aquest dia lo
prevere fra Joseph Alterachs, religiós, sacerdot
conventual del monestir de Santa Catharina
màrtir // 440v // de la present ciutat com a procurador per la cosas avall escritas del prevere
prior y convent sobredit, com de sa procura
consta en poder de Joseph Güell, notari públich
de Barcelona a 10 de mars proppassat, la qual és
assí cusida y signada de número CCCCX en dit
nom, obtemperant a una deliberació feta per los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
lo dia present ha promès als dits excel·lentíssims
y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes de dit General sens novació, perjudici
ni derogació de las primeras obligacions, ans bé
acumulant a aquellas que sempre y quant constarà que aquell censal de penció cent y divuyt
sous, un diner y malla que tots anys als 19 de
maig dit prevere, prior y convent reben sobre lo
General de Cathalunya, lo qual fou extret en la
extracció de censals feta en la present casa al primer de juliol 1683, estaria obligat a aquella
a. a continuació una procura, una carta i una certificatòria
transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 2084-2085.
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quantitat de cent sexanta-nou lliuras, onse sous
y set que resta devent al dit General de Cathalunya, Joan Blan y Andreu, axí per la fermansa
que féu per rahó del arrendament de la bolla de
Perpinyà, trienni 1569, com també com a partícip que fou de dit arrendament, o altrament dit
prevere prior y convent restituhiran y pagaran al
dit General de Cathalunya ditas cent sexantanou lliuras, onse sous y set diners o la porció de
aquellas que constarà dèurer-se corresponent al
preu de dit censal, lo que promet aténdrer y
cumplir sens dilació ni escusa alguna ab salari de
procurador dins Barcelona, deu sous y fora vint
sous ab restitució de tots danys, interessos y
despesas y per cumpliment de tot lo sobredit ne
obliga tots los béns, drets, rèddits,a // 441r // y
emoluments de dit convent, mobles e immobles, aguts y per haver, y ab totas las obligacions
y renunciacions necessàrias y oportunas y en
semblants actes posar acostumadas y ab jurament llargament essent presents per testimonis
lo doctor Vicens Carreras, prevere y beneficiat
de la seu de la present ciutat, y lo doctor en
drets Joseph Fornaguera.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per los sobrecullidors del General de llevant y ponent, ab
la qual pretenen que no tenen obligació de anar
a col·lectar lo nou dret de deu per cent imposat
en la última Cort general, com de dita súplica és
de vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCCXI.
Dimecres, a XVI de mars MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present dietari una carta escrita per los embaxadors del consistori en què
donan avís de son arribo en la ciutat de Tortosa,
com de dita carta és de vèurer qu·és assí cusida y
signada de número CCCCXII.
En aquest mateix dia lo magnífich racional del
General és anat a la casa del General a effecte de
fer continuar lo subast dels arrendaments de la
present casa y no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real ha fet relació mitgensant jurament com lo dia present se hera conferit en lo Real Arxiu de la present ciutat per
//441v // lo effecte que disposa lo capítol 102 de
las últimas Corts, y segons lo que ha vist y aguda relació dels officials de dit Real Arxiu se ha
trobat treballat lo següent: des de 25 de febrer
a. a continuació una procura, una súplica i una carta transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 2085-2088.
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de 1707 se ha anat continuat la regulació de
cartas y escripturas dels trenta armaris y se ha
arribat al sach 6 del armari quart intitulat «De la
ciutat y vegueria de Gerona» y des de dit dia fins
vuy se han combinat 836 cartas ab lo inventari
antich y en cada una de ellas se ha renovat los
números y feta la inscripció dels armaris y sachs
a hont expectan, havent extret las cartas que per
trastocadas no estaven en son lloch y havent notat apart las que faltan per a què després trobadas se posen en son degut puesto.
Dijous, a XVII de mars MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present dietari una carta dels
embaxadors del consistori de data de 14 del corrent, ab la qual participan a sas excel·lèncias fidelíssimas haver cumplimentat y besat la mà al
rey nostre senyor, que Déu guarde, lo dia 13
del mateix com de dita carta és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCCCXIII.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Francisco Micalet, cirurgià, y Francisco Balaguer, candaler de sera de la present ciutat, com
a tudors y curadors de la persona y béns del pobill Pere Çerdanya en atenció del declarat ab la
sentència feta per los magnífichs acessors de la
present casa als 6 de juny 1705, ab la qual fou
declarat que ésa // 442r // lícit y permès a dit
Pere Cerdanya y per ella sos tudors y curadors
nomenar persona hàbil y idònea per obtenir lo
offici de altre de las guardas ordinàrias de la bolla de la present ciutat que lo quóndam Pere
Cerdanya obtenia com a un dels officis antichs y
vendibles, com és de vèurer de dita sentència en
lo procés de la causa que dits tudors y curadors
aportan contra lo procurador fiscal del General
y contra Francisco Perpinyà y Masferrer, de la
qual sentència fou provehit lo decret de execució a 21 de febrer 1707. Per ço, en execució del
declarat en dita sentència, dits tudors y curadors
anomenan a dit Francisco Balaguer per a obtenir dit offici com a altre dels antichs vendibles y
que poden alienar-se. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès la dita nominació, sí y en
quant per capítols y actes de cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Llorens March, verguers de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
Divendres, a XVIII de mars MDCCVII. En aquest
dia lo magnífich racional del General per estar
ocupats sas excel·lèncias fidelíssimas en negocis
del General és baxat a la casa del General y bolla
a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaa. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2088.

ments dels drets de la Generalitat y no s’i ha trobat dita alguna.
442v

Diumenge, a XX de mars MDCCVII. En aquest
dia havent tingut sas excel·lèncias fidelíssimas
notícia que lo excel·lentíssim senyor compte de
Peterbroun havia arribat en la present ciutat havent vingut de la de València, los senyors oÿdors ecclesiàstich y militar han anat a cumplimentar-lo en sa posada que és en lo carrer
Ampla, havent-se primer obtinguda hora per
medi del síndich del General a hont són anats
ab cotxes ab los verguers ab sas massas y acompanyats dels officials de la present casa. Y després de haver tingut ab sa excel·lència un rato
de conversació se són despedits ab molts cumpliments y cortesias y luego se són restituhits en
la present casa ab lo mateix acompanyament.
En aquest mateix dia Ignasi de Marí y Ginovès,
donsell, y Joachim Vives, ciutadà, són anats de
part del consistori a cumplimentar y donar la
benvinguda a don Domingo Aguirre, regent
del Consell Supremo de Aragó, qui los ha rebuts ab molts agasajos y se són despedits ab
molts cumpliments y cortesias. E immediadament los mateixos Marí y Vives són anats a
cumplimentar y donar la benvinguda en la mateixa forma a don Francisco Berardo, conseller
de capa y espasa del mateix Consell Supremo de
Aragó.
Dilluns, a XXI de mars MDCCVII. En aquest dia lo
excel·lentíssim senyor compte de Peterbroun ha
// 443r // vingut en la present casa a tornar la visita al consistori, lo qual és estat rebut conforme
los grandes de Espanya, és a saber, per los officials de la present casa al capdevall de la escala,
per los acessors y advocat fiscal al replà de la escala y per los senyors oÿdors ecclesiàstich y militar al capdemunt de la escala. Y posant dits senyors oÿdors al dit senyor compte en lo mitg se
han encaminat a la sala dels Reys a la porta de la
qual lo han rebut los senyors deputats ecclesiàstich y real, y luego se han encaminat a la sala del
consistori y acentats sota lo docer han donat lo
millor lloch a dit senyor compte. Y al cap de un
rato de conversació se és despedit y dits senyors
consistorials lo han acompanyat fins al cap de la
escala a hont lo han rebut los senyors del bras
militar.
En aquest mateix dia són vinguts en la present
casa de la Deputació los senyors embaxadors
qui de part del consistori anaren a donar la benvinguda y cumplimentar a sa magestat, que Déu
guarde, qui són don Manuel Senjust y Pagès,
prior claustral y canonge de la santa iglésia de
Tortosa, don Ramon de Codina y Ferreras, y lo
doctor Joan Font, los quals han arribat lo dia de
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avuy en la present ciutat y vinguts en la present
casa ab molta comitiva de cavallers són estats rebuts per los officials del General al cap de la escala, acompanyant-los fins lo aposento del consistori. Y acentats allí ab tres cadiras de vaqueta
de moscòvia a la gotera del docer a la part dreta
han fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas del
obrat per ells en dita exida y del agrado ab què
sa magestat los havia rebut y de las demés operacions de son viatge y embaxada, y han posat
en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de
la embaxada que en nom del principat donaren
en escrits a sa magestat y, // 443v // juntament,
una real carta de data en Tortosa als 15 del corrent en resposta de dita embaxada y una carta
de don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa
magestat. Y després de haver-los donat lo consistori las degudas gràcias del garbo ab què havian desempenyat al consistori en esta funció se
són despedits y los officials los han acompanyat
fins al cap de la escala. Y encontinent sas
excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General incertàs en
lo present dietari los dits papers, los quals són
assí cusits y signats de números CCCCXIIII,
CCCCXV y CCCCXVI. Y la dita real carta és
del thenor següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, nobles, magníficos y
amados los fidelíssimos deputados y oydores de
qüentas de mi principado de Cathaluña, haviendo por vuestra carta de siete del corriente y por lo
que en vuestro nombre me han representado don
Manuel de Senjust y Pagés, dignidad y canónigo
de la santa iglésia desta ciudad y obispo electo de
Vique, don Ramón de Codina y Ferreras y el doctor Juan Font, entendido el particular júbilo con
que vuestra immutable fidelidad celebra mi feliz
arrivo al principado que será en essa capital el día
veinte y dos del corriente, passo a manifestaros la
estimación que en mi pecho merecen tan humildes
y zelosas expressiones, deviendo estar persuadidos
que el paternal amor que profeso a tan fieles vassallos a su conservación y más segura defensa del
principado y sus fronteras es el que mueve mi real
ánimo a honrraros segunda ves con mi real presencia, en que no dudo se ha deb //444r // singularisar vuestro conocido affecto para continuar y
acresentar la gloria que con tanta satisfación mia
dignamente se ha sabido granjear. Dada en Tortosa, a los quinse de marzo de mil setecientos y siete
años. Yo, el rey. Don Ramón de Vilana Perlas.»
Dimars, a XXII de mars MDCCVII. En aquest dia lo
rey nostre senyor, Déu lo guarde, a las deu horas
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 443v444r del trienni 1704-1707.
b. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 2, pàgs.
2088-2089.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

de la matinada ha entrat en la present ciutat ab
gran comitiva de grans senyors y molta noblesa,
axí de naturals del present principat com estrangers, y per no haver volgut entrada ni recibiment
no han acistit fora los senyors concellers ni los senyors deputats y oÿdors. Al arribar en la creu cuberta ha disparat Monjuïch y luego se ha encaminat al portal del Àngel y han disparat totas las
pessas que estavan molt espesas des del portal de
Sant Antoni fins al portal del Àngel y més enllà, y
entrant per lo portal del Àngel se ha encaminat a
la seu a hont ha entrat per lo portal de la Pietat
encaminant-se a la capella de la Concepció a
hont ha ohit dos missas baxas; y luego ha entrat
dins la iglésia y després de haver baxat a fer oració
en la capella de Santa Eulària és exit per lo portal
Major y se ha encaminat a palàcio passant per devant de la Deputació, Ciutat, Regomí, carrer
Ampla y Encants, y per tot lo camí des del portal
del Àngel a palàcio estava a dos fileras la coronela
de la present ciutat, y a la tarda ha passat la coronela ab molt bon orde per devant palàcio estant
sa magestat en lo balcó y seguidament ha passat
també un regiment de espanyols que·s trobaven
//444v // en la present ciutat.
Dimecres, a XXIII de mars MDCCVII. En aquest
dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real y oÿdors ecclesiàstich
y militar, absents de la present ciutat los senyors
deputat militar y oÿdor real, aguda primer hora
per medi del síndich del General a las quatra de
la tarda, són anats a besar la mà al rey nostre senyor, que Déu guarde, ab las insígnias de tissó
ab lo escut del General y ab sas véneras, anant a
peu ab los verguers ab massas altas devant ab
cotas de satí morat, la qual funció se ha fet ab lo
orde següent. Primerament anava un alguasil
per a desembarasar los carrers, després los alacayos de sas excel·lèncias fidelíssimas de dos en
dos, luego se seguian los tres verguers y després
los senyors deputats y, seguidament, los dos senyor oÿdors, consecutivament anava lo mestre
de cerimònias un poch apartat a la mà esquerra;
y seguidament venian en una filera los magnífichs acessors y advocat fiscal y tras estos també
en una filera lo secretari, racional, regent los
comptes, exactor y defenedor y després se seguian los demés officials, axí de la present casa
com de las del General y bolla, y portalers tots
molt ben vestits y ataviats y ab est acompanyament passaren sas excel·lèncias fidelíssimas per
la plassa de Sant Jaume, devant la casa de la ciutat, Regomí, carrer Ample, font del Àngel y Encants. Y arribats que foren sas excel·lèncias fidelíssimas al // 445r // palàcio y en lo aposento en
lo qual estava sa magestat acentat sota docer, los
dits porters encontinent fent lo degut acatament abaxiaren las massas y sas excel·lèncias fidelíssimas y demés officials militars, sacerdots y
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gaudints entraren dins lo dit aposento. Y encontinent lo senyor deputat ecclesiàstich doctor
Joseph Grau, degà de Solsona, explicà a sa magestat lo gran contento y alegria que tot aquest
principat tenia de haver-se dignat sa magestat
honrrar aquest principat y ciutat segona vegada
ab sa real presència, y lo affecte ab què pregavan
a Déu nostre senyor fos servit continuar a sa
magestat los felizes progressos fins a vèurer-se
en lo sòlio de tots sos dilatats dominis. E sa magestat en effecte respongué ab paraulas de molt
carinyo y de gran favor ab demostració de molt
contento y alegria. Y luego sas excel·lèncias fidelíssimas, acessors y demés officials que eran
dins lo aposento successivament per son orde
besaren la mà a sa magestat, fent cada un las tres
cortesias acostumadas y agenollant-se de una
rodilla li besaren la mà, y luego se despediren de
sa magestat ab los deguts acataments sens donar-li las espallas, y se’n tornaren en la present
casa ab lo mateix acompanyament passant per
devant la casa del General, Cambis, Argenteria,
plassa del Àngel y Llibretaria.
Dijous, a XXIIII de mars MDCCVII. En aquest dia a
las deu horas del matí, havent-se conferit en lo
real palàcio de sa magestat, Déu lo guarde, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor //445v // deputat
ecclesiàstich per a posar en la real mà de sa magestat en nom y orde del excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo paper que signat de número
CCCCXVII de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí incertat, tornat en consistori ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas que en la secretaria havia trobat al molt il·lustre senyor don
Ramon de Vilana Perlas, secretari del rey nostre
senyor, qui li ha dit podia servir-se escusar lo posar
en mà de sa magestat lo referit paper, per quant lo
dia de ahir sa magestat li havia dit després de haver
lo consistori cumplimentat a sa magestat que havia advertit no se hera cubert per no haver reparat
al senyal que los havia fet; y que axís no duptàs que
sempre y quant al consistori se li offerís posar-se
als reals peus de sa magestat lo manaria cubrir. Y
desitjant ell dit senyor deputat ecclesiàstich que
constàs hera anat a palàcio per posar en la real mà
de sa magestat dit paper, li ha offert dit senyor secretari que no duptàs que ab molt gust ho executaria y que previndria a sa magestat per la continuació de dita real honrra del que manaria donar
avís al excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
Disapte, a XXVI de mars MDCCVII. En aquest dia
a las deu horas del matí sas excel·lèncias fidelíssimasa // 446r // han enviat al real palàcio de sa
magestat, Déu lo guarde, lo síndich del General per a pèndrer hora a effecte de posar-se lo
a. a continuació un paper i una representació transcrits a
l’Apèndix 2, pàg. 2089.

excel·lentíssim y fidelíssim consistori als reals
peus de sa magestat, en atenció de tenir entès
per medi del noble don Narcís Feliu, cavaller
del àbit de Santiago, demanasen hora a sa magestat. Y tornat en consistori ha fet relació dit
síndich que la hora hera al tart després de haver
tornat sa magestat de Monjuïch. E sas
excel·lèncias fidelíssimas a la sobradita hora són
anats a posar-se als reals peus de sa magestat a
effecte de posar com han posat en sa real mà
una representació per cosas concernents a la cobransa del donatiu voluntari y donant-li part de
la renunciació que insta se li admetia don Miquel de Lentorn, òlim de Pinós, de coronel del
regiment de la present casa, com apar de dita
representació, còpia de la qual de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas se incertà en lo present
dietari signada de número CCCCXVIII, la qual
funció se ha executat en la mateixa conformitat
que lo dia 23 anyadint que sa magestat després
de haver donat sa embaxada lo senyor deputat
ecclesiàstich los ha fet senyal de què se cubrisen
com en effecte se ha cubert.
446v

Dilluns, a XXVIII de mars MDCCVII. En aquest
dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas juntar ab las personas de la junta del port franch en
la qual junta han acistit a més de sas excel·lèncias fidelíssimas los següents: don Feliciano de
Sayol, del orde de Sant Joan; don Francisco de
Sayol; don Francisco Costa, ciutadà; doctor
misser Francisco Florit. En la qual junta se ha
llegit y donat per proposició una súplica presentada per lo magistrat de la Llotja del Mar de
la present ciutat, ab la qual penden alguns inconvenients que·s seguirian de fabricar-se la
casa de port franch en lo puesto ideat y premeditat per dita junta, suplicant per ço sien servits
donar orde que dita casa se fabrique en altre
lloch, com de dita súplica és de vèurer la qual és
assí cusida y signada de número CCCCXIX. E
la dita junta, ohida y premeditada dita súplica
ha resolt que se fassa enténdrer als cònsols de
dita Llotja que embien dos personas per a informar a la junta de las rahons y fonaments
que·ls acistexen per lo contengut en dita súplica, a fi de què la junta puga ab millor acert
resòldrer lo que més convinga al públic comers
y utilitat pública.

com de dita real carta és de vèurer que és assí
cusida y signada de número CCCCXX y del
thenor següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de mi principado de Cathaluña, la
ancia con que mi real pecho procura las prevenciones indispensables al abasto y manutención de
mis exércitos y altros aliados para que no se atropellen los lugares donde transitaren ni se experimenten las desórdenes que en falta desta providencia serían inescusables, siendo vuestra
fidelidad tan zelosa de mi servicio y de la quietud
y sossiego de los pueblos me assegura no olvidaréis
atender a esta importancia, dispensándome por
esta vez el proprio uso para passar veinte mil
quarteras de arina, veinte mil entre avena y sevada y veinte mil de trigo a los reynos y parajes
que pidiere la oportunidad de los movimientos de
los exércitos, destinados a la conservación y adelantamiento de la universal libertad de mis vassallos. Dada en Barcelona, a veinte y ocho de
marzo de mil setecientos y siete años. Yo, el rey.
Don Ramón de Vilana Perlas.»
En aquest mateix dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convocar las personas de la junta de port franch, en la qual // 447v // junta a
més de sas excel·lèncias fidelíssimas han acistit
los infrascrits y següents: don Bonaventura de
Lanuza, degà y canonge de Tarragona; don Feliciano de Sayol del orde de Sant Joan; don
Francisco de Sayol; don Fèlix de Vadell y Besturs; don Francisco Costa, ciutadà; doctor misser Francisco Florit. En la qual junta han entrat
dos personas per part de la Llotja del Mar qui
són Joseph Duran y Francisco Mascaró, mercaders, los quals han informat a la dita junta de las
rahons que tenia la Llotja per a suplicar que la
casa de port franch no·s fabricàs en lo puesto
delineat. E la dita junta, havent ohit als dits Duran y Mascaró, han resolt que no obstant las rahons per aquells ponderadas no·s fés novedat alguna sinó que la dita casa de port franch se
fabricàs en lo puesto deliberat y resolt.

Dimars, a XXIX de mars MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusísa // 447r // y continuàs en lo present dietari
una real carta dada en Barcelona lo dia de ahir
ab la qual sa magestat és servit demanar al consistori propri ús de vint mil quarteras de farina,
vint mil entre ordi y sivada y vint mil de blat

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo pare fra Francisco Corcó, prior del convent
de Santa Catharina màrtir del orde de predicadors de la present ciutat, ha jurat en mà y poder
de sas excel·lèncias fidelíssimas en forma sacerdotal com havent fet las degudas diligèncias per
vèurer si·s trobaria lo acte original de la creació
de aquella part del censal de preu cent vuytantanou lliuras y penció sinch lliuras divuyt sous un

a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 2, pàgs.
2089-2090.

a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 446v447r del trienni 1704-1707.
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dinera // 448r // y malla, que tots anys als 18 de
maig rebian dit prior y convent sobre lo General
de Cathalunya per los títols continuats en lo
capbreu de la mesada de maig foli CCCXXVIII,
no és estat posible trobar aquell.

al primer de mars 1707 aprehenció feta en casa
Geroni Posas, mestre de casas, de una tela negra
de seda de quatra pams de ample que se judica
n’i ha dotse canas sens texir y setse mocadors texits a la cordellada y tot lo taler.

Dimecres, a XXX de mars MDCCVII. En aquest
dia lo magnífich racional del General és baxat a
la casa del General de la present ciutat per a fer
continuar lo subast dels arrendaments y no s’i
ha trobat dita alguna.

En aquest mateix dia lo doctor Rafel Bruguera,
subrrogat en altre dels magnífichs acessors de la
present casa, ha fet relació mitgensant jurament
de com // 449r // se hera conferit en lo Arxiu
Real de la present ciutat per lo effecta que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y segons la ostenció que han fet los officials de dit
Real Arxiu de sos treballs y aguda relació de dits
officials se ha trobat lo següent:

Dijous, a XXXI de mars MDCCVII. En aquest dia los
senyors oÿdors ecclesiàstich y militar a las deu horas del matí són anats a posar-se als reals peus del
rey nostre senyor, Déu lo guarde, per a posar en
sa real mà com han posat de part del consistori
dos representacions, una tocant a las quexas que
té lo consistori del cònsol de la nació espanyola
que resideix en Lisboa de no voler observar lo capítol 35 de las últimas Corts y lo altre tocant al negoci de la subrrogació de sometens, com de ditas
representacions és de vèurer que són assí cusidas y
signadas de números CCCXXI y CCCCXXII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta ab què lo rey nostre senyor, Déu lo guarde, ordenà que a don
Miquel de Lentorn, òlim de Pinós, se li admete
la renúncia de coronel del regiment de la present casa com de dita real carta és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número // 448v //
CCCCXXIII y del thenor següent:
«Elb rey. Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y amados nuestros los fidelíssimos deputados y
oydores de qüentas de la Generalidad de mi principado de Cathaluña, en vista de lo que me representáis acerca de solicitar don Miguel de Lentorn, ólim
de Pinós, dexación del puesto de coronel del regimiento con que me sirve esse consistorio, y considerando que para esta resolución tendrá motivo que
no permita continuar el referido empleo, me ha parecido preveniros se le podrá complacer en su instancia admitiéndole la renuncia de el respeto de no encontrar inconveniente assí a mi servicio. De
Barcelona, a treinta de marzo de mil setecientos y
siete años. Yo, el rey. Don Ramón de Vilana Perlas.»
En aquest mateix dia lo senyor oÿdor ecclesiàstich junt ab los officials acostumats és baxat a la
casa del General a effecta de pèndrer inventari
dels fraus apresos en lo present y corrent mes de
mars y se ha trobat un partit del thenor següent:
a. a continuació dues representacions transcrites a l’Apèndix
2, pàgs. 2090-2091.
b. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 448v449r del trienni 1704-1707.
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Des de 17 de mars 1707 fins 31 inclusive se han
regulat 490 cartas dels armaris renovant sos números, combinant-las ab lo inventari antich,
notant en cada una de aquellas los armaris y
sachs a hont espectan extrahent y podant apart
cartas trastocadas per a posar-las després en lo
lloch a hont se trobaran faltar.
Divendres, al primer de abril MDCCVII. En
aquest dia los senyors oÿdor ecclesiàstich y militar en observansa del capítol 62 del nou redrés
han anat per los aposentos de la present casa a
effecte de regonèxer y mirar si los llibres que regexen los officials per rahó de sos officis respectivament estan en la deguda forma. Y havent fet
dita visita y regonexensa no se ha advertit falta
alguna menos en lo llibre de Vàluas que no està
exactament regulat respecte dels dèbits atrassats, per dificultar-se si en est trienni podrà posar-se en execució la forma que respecta de dits
dèbits se donà en altre dels capítols del redrés
nou com axí ne han feta relació dits senyor oÿdors tornats en consistori.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari un paper format per // 449v // los
magnífichs acessors y advocat fiscal del General
per fundamentar que los jutges de la Real Audiència, sempre y quant dexan de liquidar alguna cosa en la sentència deuhen reservar una tersa del salari per lo decret de execució, com de
dit paper és de vèurer qu·és assí cusit y signat de
número CCCCXXIIII, còpia del qual paper per
lo síndich del General se ha reportat lo dia present al doctor Joseph Minguella, advocat fiscal
patrimonial, com axí ne ha fet relació dit síndich
en lo consistori, referint també que havia fet
instàncias a dit doctor Minguella de part del
consistori per la dependència de las tatxas de las
escripturas judicials.a
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 2, pàgs.
2091-2095.
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Dimecres, a VI de abril MDCCVII. En aquest dia
los senyors deputats ecclesiàstich y oÿdors ecclesiàstich militar, fent consistori, ab vot y parer dels
magnífichs acessors y advocat fiscal del General y
present casa són anats a la iglésia de Santa Catharina màrtir de la present ciutat per acistir en un
acte de conclusions a sas excel·lèncias dedicadas
per Anton Cortès, licenciado en filosofia, nebot
del excel·lentíssim y fidelíssim senyor doctor Vicens Gomis, oÿdor ecclesiàstich, havent precehit
lo ser estat convidats a dit acte per dit Cortès y
son catredàtich, la qual funció se és feta en la forma acostumada y segons lo serimonial del llibre
que deu aportar lo mestre de cerimònias.

del principado de Cathaluña, haviendo echo don
Miguel de Lentorn, ólim de Pinós, coronel del regimiento de infantaría con que me sirve esse consistorio, dejación de su empleo que azeptásteis con
mi aprobación, y siendo tan importante conferirle en persona de valor y acreditadas experiencias
militares para dirigir y governar dicho regimiento con la buena orden y diciplina que conviene,
concurriendo estas sircunstancias en el theniente
coronel don Antonio Bru y no faltando las mismas en el theniente coronel don Joseph Belber, he
resuelto manifestaros será de mi real agrado y servicio tengáis presente en la nominación de coronel que havéis de hacer la igualdad en el mérito
de estos sugetos con la calidad y sangre de don Antonio Bru, para que uno dellos sea constituhido
coronel del expressado regimiento, de que me daré
por bien servido. Dada en Barcelona, a tres de
abril de mil setecientos y siete años. Yo, el rey. Don
Ramon de Vilana Perlas.»

En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas per ocasió de la pluja no han baxat a la casa
del General per a fer continuar lo subast dels
arrendaments.
Dijous, a VII de abril MDCCVII. En aquest dia
constituhit personalment en la scrivania major
de la present casa de la Deputació lo molt il·lustre senyor marquès don Miquel de Lentorn,
òlim de Pinós, coronel del regiment de la present
casa ha renunciat pura y líberament y fet dexació
en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas,
encara que absents, y de mi secretari y scrivà major per sas excel·lèncias fidelíssimas estipulant
present lo dit puesto que obté de coronel del regiment de la casa de la Deputació, requerint-me
a mi //450v // dit secretari y scrivà major participe
dita dexació a sas excel·lèncias fidelíssimas, essent presents per testimonis don Ramon de Codina y Ferreras y lo doctor misser Joseph Fornaguera. E poch aprés havent jo dit secretari y
scrivà major (aportat) la sobradita renunciació al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori, sas
excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella sí y
en quant per capítols de cort los és lícit y permès.

En atenció de la qual real carta lo dia present,
obtinguda primer hora per medi del síndich, los
senyors deputat y oÿdor ecclesiàstich de part del
consistori se han posat als reals peus de sa magestat donant-li part dels mèrits del senyor Clement de Senespleda y de Solanell, oÿdor militar
del General de Cathalunya, y de altres personas
que pretenen la coronèlia de dit regiment, com
apar de la còpia de la representació en escrits
que han posat en sa real mà la qual és assí cusida
y signada de número CCCCXXVI.
451v

Diumenge, a X de abril MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de data de 3 del corrent en què insinua sa magestat que serà de son real agrado que en la
nominació de coronel del regiment de la present casa tingan presents los mèrits de don Anton Bru y de don Joseph Bellver, com de dita
real carta és de vèurer qu·és assí cusida y signada
de número CCCCXXV y del tenor següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados los fidelíssimos deputados y
oydores de qüentas b// 451r // de la Generalidad
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 450v451r del trienni 1704-1707.
b. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 2,
pàgs. 2095-2096.
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Dilluns, a XI de abril MDCCVII. En aquest dia lo
subsíndich de la present ciutat de part dels senyors concellers ha participat a sas excel·lèncias
fidelíssimas la resolució del savi Consell del dia
de ahir de què se suplicàs al rey nostre senyor,
que Déu guarde, no donàs llicència al excel·lentíssim senyor compte de Ullefeld per a ausentarse a Alemanya.
En aquesta mateix dia, havent tingut notícia sas
excel·lèncias fidelíssimas que lo excel·lentíssim
senyor compte de Ullefeld se havia de partir per
Alemanya, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor ecclesiàstich
y militar fent consistori ab vot y parer dels magnífichs acessors y advocat fiscal del General per
estar indispost lo senyor deputat real, y essent
ausents de la present ciutat los senyors deputats
militar y oÿdor real, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General, han anat a posarse als reals peus de sa magestat per a suplicar-li
fos servit no permètrer que dit compte de Ullefeld se ausentàs per lo qual effecte han posat en
las reals mans de sa magestat la represenació,
còpia de la qual és assí cusida y signada de número CCCCXXVII, y se adverteix que sa magestat ha manat que·s cubrissen.

[ 1707 ]
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Dimecres, a XIII de abril MDCCVII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas consistorialment ab
cotxes han baxat a la casa del General acompanyats dels officials acostumats per fera // 452r //
continuar lo subast dels arrendaments y no s’i
ha trobat dita alguna.
Divendres, a XV de abril MDCCVII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han manat convidar
per las tres horas de la tarda una Novena de personas dels tres estaments que són los infrascrits
y següents, per lo estament ecclesiàstich: don
Bonaventura de Lanuza y de Oms, degà y canonge de Tarragona; don Andreu Foix, ardiaca
y canonge de Barcelona; lo doctor Miquel Joan
Bosch, canonge de Vich. Per lo estament militar: don Pau Dalmases y Ros; don Francisco de
Sayol; don Joseph de Ribera. Per lo estament
real: Joan Llinàs; lo doctor Salvador Massanes
de Ribera, Joachim Vives, ciutadans honrrats de
Barcelona. A las quals personas per sas
excel·lèncias fidelíssimas en veu del senyor deputat ecclesiàstich és estada feta la proposició
següent:
«Excel·lentíssim senyor. Havent arribat a notícia de est consistori que lo veguer de // 452v //
Vilafranca hauria embiat diferents ordes a algunas universitats y, assenyaladament, a las de
Collbetó, Altafulla y Pierola per a què allotjasen
partidas de cavalleria y que los acistisen de pa y
de ordi per los cavalls, y que havent-se allotjat la
dita cavalleria en dits paratges en execució de
dit orde los soldats fan donar per los paysans
menjar y bèurer, axí per ells com per los cavalls,
executant encara dits soldats algunas altres vecsacions contra dits paysans conforme consta de
la súplica presentada per lo procurador fiscal del
General y informació que del sobredit se ha rebut, los quals ordes, súplica y informació se llegiran a vostra excel·lència. Per ço, desitjant lo
concistori procurar lo remey de semblants excessos y affectant lo acert en matèria tant grave
donant a vostra excel·lència tot lo sobredit per
proposició, suplican sia vostra excel·lència servit
aconsellar lo que pot y deu obrar lo consistori
en esta dependència, que ab lo madur parer de
vostra excel·lència se considera lo consistori
tota seguretat en lo acert. E la dita Novena, ohida la dita proposició, nemine discrepante, ha resolt aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas
que si lo veguer de Vilafranca convé en revocar
los procehiments sobre referits executats contra
las generals constitucions y refer a las universitats y particulars damnificadas los danys ocasionats y ocasionadors per ocasió de dits procehiments, deposant lo diner en la taula dels
a. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 2,
pàg. 2096.
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comuns depòsits de la present ciutat, a effecte
que puga cerciorar-se lo consistori de què
aquells se distribuhiren entre los damnificats
respective, segons los danys que cada un haurà
rebuts, que en tal cas çesse lo consistori de instar la contrafacció contra dit veguer, però en cas
contrari que dit veguer rehusàs executar alguna
cosa de las sobre– // 453r // referidas, manen sas
excel·lèncias fidelíssimas passar avant en lo judici de la contrafacció intentada fins a la declaració de aquella, conforme disposan las constitucions de Cathalunya, capítols y actes de cort, y
que en lo ínterim que sas excel·lèncias fidelíssimas faran la averiguació de las quantitats que se
hauran de pagar per las satisfació de dits danys,
dit veguer preste causió idònea a coneguda de
sas excel·lèncias fidelíssimas de què pagarà y deposarà, com sobre esta dit, aquellas quantitats
que se hauran liquidats haver-se de pagar als sobre referits damnificats.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una real carta de data de 8 del corrent mes de abril tocant a la dependència dels
regiments en subrrogació de sometens, com de
dita real carta és de vèurer qu·és assí cusida y
signada de número CCCCXXVIIII y del thenor
següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, egregios, nobles y
magníficos amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de mi principado de
Cathalunya, hallándome informado por vuestra
representación del estado de la leva y formación
de regimientos que vuestro fervorozo zelo en lugar
de los sometenes ha dispuesto, a fin de conservar
este principado en el más seguro de su defensa y
resguardo, y que para perficionarla como por las
dependencias del donativo voluntario en que me
sirvió la corte, recononcéis por muy conveniente
en conformidad de lo que se placticó en tiempo
que el conde de Ullefeld regentava los cargos de
mi lugartheniente y capitán general en este principado, ordené noticiaros a que personas será de
mi agrado acudáys para // 453v // conferir los negocios que en estos assumptos occurrieren, interessándome en materia que su único fin es solo el
mayor acierto de mi servicio. Y deviendo esperar
del governador de Cathalunya de don Joseph Galcerán de Pinós, de don Joseph Cartellá y Cebastida, y de don Feliciano de Cordellas, continuaran
su aplicación y zelo en igual actividad y fervor, he
resuelto nombrar los mismos a quienes podréis
siempre que os pareciere acudir observando la
misma forma que asta aquí se ha executado aora
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 454v455r del trienni 1704-1707.

que, dándome qüenta de lo que se conferenciare,
pueda mi carinyo facilitar las providencias más
conformes al breve desempenyo destas importancias. Dada en Barcelona, a 8 de abril de mil setecientos y siete años. Yo, el rey. Don Ramón de Vilana Perlas.»
Dissapte, a XVI de abril MDCCVII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo doctor Ramon Serra, prevere y canonge de la iglésia col·legiata de
Santa Anna de la present ciutat, capellà mayor
del regiment de la present casa en la Deputació,
ha fet dexació pura y líberament en mà y poder
de sas excel·lèncias fidelíssimas de dit puesto de
capellà major. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admès dita dexació, essent present per testimonis Jacinto Morató y Joseph Pelegrí, verguers del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.a
454r

Dimecres, a XX de abril MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una còpia de
una representació feta al rey nostre senyor, Déu
lo guarde, per don Pedro de Torrellas y Semmanat, governador de Cathalunya, don Joseph
Galceran de Pinós, don Joseph Cartellá y Cebastida y don Feliciano de Cordellas, per la dependència de la subrrogació de sometens, com
de dita representació és de vèurer qu·és assí cusida y signada de número CCCCXXIX.
Disapte, a XXIII de abril MDCCVII. En aquest dia,
no obstant de ésser disapte de la Semmana
// 454v // Santa, després de deslligadas las campanas se han çelebrat missas en las iglésias de la
present ciutat en la forma disposada per lo senyor vicari general ab las lletras impresas que
són assí cusidas y signadas de número
CCCCXXX, y en la capella xica de la present
casa de llicència de dit senyor vicari general se
han dit missas de contínuo des de haver deslligat las campanas fins al migdia, ab música de
siegos y ab ciesta de la capella de la seu de la present ciutat.
Dilluns, a XXV de abril MDCCVII. En aquest dia,
absents de la present ciutat los senyors deputat
militar y oÿdor real, me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
mjor del General cusís y continuàs en lo present
dietari una real carta del rey nostre senyor Déu
lo guarde, de data de 23 del corrent mes de
abril tocant a la elecció y nombrament de coronel del regiment de la present casa de la Deputació, com de dita real carta és més llargament
a. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 2,
pàgs. 2096-2098.
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de vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCCXXXI y del thenor següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados nuestros los fidelísimos deputados y oydores de qüentas de mi principado de
Cathaluña, las particulares circunstancias que
vuestro zelo me representa me manifestáis concurrir no solo en don Antonio Bru b//455r // y Mora
y don Joseph Bellver pero aún en Clemente de Senespleda antes de Solanell, actual oydor militar,
en don Francisco Sans y de Miquel, en don Francisco de Çegarriga y en don Francisco Sagrera y
Massana, que los hazen dignos de atención en la
vacante de coronel del regimiento de infantaría
con que me sirve esse consistorio, motivan en mi
real ánimo a preveniros como lo hago que, no
siendo de mi intención alterar los estilos y costumbres de essa casa, passéys vosotros a la elección y
nombramiento de coronel en la forma acostumbrada. Y siendo mi único fin por lo que respeta a
mi servicio y crédito de la nación que este puesto
recayga en sujeto que sepa desempenyar sus obligaciones, guardando la mejor disciplina militar,
espero que vuestra zelosa atención como a tan interessada en lo mismo procurará elegir el más
condigno. Dada en Barcelona, a veinte y tres de
abril de mil setecientos y siete años. Yo, el rey. Don
Ramon de Vilana Perlas.»
En vista de la qual real carta sas excel·lèncias fidelíssimas han passat a votar sobre la elecció de
coronel de dit regiment que vuy se troba vacant
per dexació feta per lo il·lustre don Miquel de
Lentorn, òlim de Pinós, ordenant-me continuàs
en lo present dietari los vots de cadahun de sas
excel·lèncias fidelíssimas, los quals són com se
seguexen:
Lo senyor doctor Joseph Grau, degà de Çelsona, deputat ecclesiàstich és de parer, que en
atenció que lo consistorio als 10 del corrent
// 455v // mes de abril fou representat a sa magestat expressant-li entre altres cosas que quant
los consistorials de la Deputació han entrat en
semblant pretenció se ha estilat aténdrer a son
caràcter. Y en atenció que sa magestat en resposta de dita representació dita real carta de 10
de abril se serveix per sa clemència insinuar que,
no essent de sa real intenció alterar los estils y
costums de la present casa passe lo consistori a
la elecció y nombrament de coronel en la forma
acostumada, que per ço y en attenció que en la
persona del senyor Clement de Senispleda, òlim
de Solanell, donsell oÿdor militar, concorran las
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 454v455r del trienni 1704-1707.
b. a continuació una lletra impresa transcrita a l’Apèndix 2,
pàgs. 2098-2099.
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prendas y perícia militar per ocupar dit puesto
sia dit senyor oÿdor militar provehit de aquell
en la forma acostumada.
Lo senyor Pere Vidal, deputat real, dóna son
sentir en escrits ab un paper que se ha llegit per
mi secretari y escrivà major del General y és del
thenor següent: «Trobant-se la casa de la Deputació del General de Cathalunya ab la vacant de
coronel per renúncia feta per el noble don Miquel de Alentorn, òlim de Pinós, que havent vingut lo cas de haver-se de fer provisió del càrrech
de coronel sa magestat, que Déu guarde, fou servit insinuar per medi de una real carta al consistori perquè se atengués als mèrits, noblesa y sanch
de don Anton Bru y també de don Joseph Bellver, y ab la sola insinuació de sa magestat bastava
per aténdrer en tenir per aprovada y digne del
empleo de coronel a la persona de dit don Anton
Bru, doni mon voler en què volia donar gust a sa
magestat aprexent-me que qualsevols empenyos
hagués contret devian cessar // 456r // en la menor insinuació de sa magestat, per lo que torno a
repetir y és mon vot de fer-se elecció de don Anton Bru per la sola insinuació de sa magestat, pues
acredita no faltar-li totas las qualitats dignas del
empleo de coronel del regiment de la casa de la
Deputació. Y este mon vot vull sia cusit e o incertat en dietari, protestant no voler incórrer en ningun dany que puga esdevenir en no fer-se elecció
de coronel, y que se fassa públich y notori.»
Lo senyor doctor Vicens Gomis, canonge de
Tortosa, oÿdor ecclesiàstich, diu que en attenció que lo senyor deputat ecclesiàstich y deputat
real estan discordes en los vots en lo qual cas no
pot haver-i deliberació consistorial, encara que
los restants dos consistorials se aderisen a un
dels dos vots perquè, no essent sinó quatre los
consistorials que·s troban presents, és precís
que tots conformen en un per poder nàxier deliberació consistorial y en atenció també que està
duptant y li fa dificultat si lo senyor oÿdor militar pot donar-se son sentir en la elecció de coronel, puix seria supèrfluo explicar son vot quant
los demés no estan conformes.
Lo senyor Clement de Senespleda, òlim de Solanell, oÿdor militar, és de sentir que deu ser
provehit dit puesto a son favor per las rahons
que expressarà en escrits en un paper que després diu me entregarà a mi secretari y scrivà major per a què aquell se llegesca en consistori.
456v

Dimecres, a XXVIII de abril MDCCVII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absents de la
present ciutat los senyors deputat militar y oÿdor real, han passat a votar sobre la elecció de
coronel del regiment de la present casa en lo
modo y forma següent:
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Lo senyor deputat eclesiàstich diu que està y
perservera en lo vot que donà lo dia 25 del corrent, és a saber, de què sia provehit dit càrrech
de coronel en la persona del senyor oÿdor militar Clement de Senispleda, òlim de Solanell, per
las rahons que en dit vot se mencionan.
Lo senyor deputat real me ha donat son vot en
escrits lo qual me ha entregat a mi secretari y
scrivà major y per mi llegit qu·és del thenor següent: «Lo deputat real diu: que encara que lo
dia 25 del corrent en lo tocant a la elecció y
nombrament de coronel del regiment d’esta
casa, que està vacant per dexació feta per don
Miquel de Lentorn, òlim de Pinós, fou de sentir
que fos provehit dit càrrech en la persona de
don Anton Bru, tenint la mira a donar gust y
cumplir a la insinuació de sa magestat, que Déu
guarde, ab la real carta que sobre est assumpto
se dignà escríurer al consistori de data dea ... del
corrent mes de abril, per ço en consideració que
fou únich en est sentir no aparexent a ningú
dels altres senyors consistorials aderir-se
// 457r // a aquell; ans bé vuy segons té entès
convenen los altres tres consistorials en què sia
provehit de dit càrrech lo senyor Clement de
Senispleda, òlim de Solanell, oÿdor militar. Y
considerant dit deputat real que de no aderir-se
al sentir dels altres tres senyors consistorials podrian seguir-se alguns inconvenients al real servey perquè de esta forma se dilataria la provisió
de dit càrrech en perjudici del bon règimen y
govern de dit regiment, en lo qual ha molt
temps que falta no sols lo coronel però encara lo
sargento major, per ço affectant dit deputat real
lo major real servey y que no·s dilate la provisió
de coronel per a què en vista de ser lo regiment
en la frontera y de acercar-se la exida de campanya no falte la providència necessària per lo
bon govern de aquell, se adereix al sentir dels altres tres consistorials de què sia provehit dit càrrech en la persona de dit senyor oÿdor militar en
la forma acostumada y que sia cusit e o incertat
en dietari.»
Lo senyor oÿdor ecclesiàstich és de parer que en
atenció que, havent lo consistori consultat ab
los magnífichs acessors y advocat fiscal la dificultat si en lo cas present podia lo senyor oÿdor
militar donar-se lo vot a si mateix, estos foren
de parer que per ser esta matèria de gràcia podria molt bé dit senyor oÿdor militar donar-se
lo vot a si mateix, que per ço se adereix al parer
del senyor deputat ecclesiàstich de què sia provehit de dit càrrech lo senyor Clement de Senispleda, òlim de Solanell, oÿdor militar.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.

Finalment lo senyor oÿdor militar diu que se
dóna lo vot a si mateix.
Dijous, a XXVIII de abril MDCCVII. En aquest dia
los senyors oÿdors ecclesiàstich y militar, obtinguda primer // 457v // hora per medi del síndich
del General, se han posat als reals peus de sa magestat, posant en sa real mà en nom del consistori dos representacions, una tocant a la desprevenció ab què se troba la frontera de Cerdanya y
la altra en què se suplica a sa magestat que en la
plassa vacant en lo Consell Real de Mallorca sia
provehit un cathalà, com de ditas dos representacions és de vèurer còpias, de las quals són assí
cusidas y signadas de números CCCCXXXII y
CCCCXXXIII.
Divendres, a XXIX de abril MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta de data de 28 del corrent tocant a la dependència de la subrrogació de sometents, com
de dita real carta és de vèurer qu·és assí cusida y
signada de número CCCCXXXIV y del thenor
següent:
«Ela rey. Illustres, egregios, nobles, magníficos y
amados los fidelíssimos deputados y oydores de
qüentas de la Generalidad deste mi principado
de Cathaluña, haviendo visto la representación
me han echo el governador de Cathaluña don Joseph Galcerán de Pinós, don Joseph Galcerán
Cartellá Cebastida y don Feliciano de Cordellas,
después de haver de mi real orden ohido los puntos
que por vuestra parte se les han comunicado concernientes a la subrrogación de sujetos reglados de
los pueblos deste principado en forma militar con
regimientos en lugar de los sometenes, pagándoles
los pueblos quatro sueldos y a qüenta de mi real
hazienda un pan a cada uno dendel b// 458r //
día que saldrán de sus casas para función y mientras durare esta, que por medio de dos consistoriales, insiguiendo lo que el egregio conde de Ullefeld
entonces mi lugarteniente y capitán general os
significó en carta su fecha de ocho de febrero deste
corriente año, solicitáis los quales puntos se reducen a que algunas universidades, no hallando
quien se quiera alistar con las referidas circunstancias para construirlo, unas han tomado por
expediente assistirles dendel día del nombramiento u extracción, otras el darles un doblón de entrada como a los soldados de levas, y otras ofreciendo seis sueldos de socorro durante el tiempo de
la ocupación, con calidad que si el que sorteare no
quisiere ir pueda nombrar otro en su lugar y dar
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 457v458r del trienni 1704-1707.
b. a continuació dues representacions transcrites a l’Apèndix
2, pàg. 2099.

779

de sus bienes al subrrogado uno u dos reales de
plata el día o lo que entre ellos se conviniere, lo
que ya se hallaría puesto en execusión por algunas
y a otras les parece que el dexarlo a la suerte no es
de mi servicio por ser contingente recaher en viejos, pusilánimes o pobres y en otros que sabida la
suerte sería fácil la deserción. Y attendiendo que
la primera obligación del principado es la paga
del donativo voluntario gracioso offrecido en la
conclusión de las últimas Cortes, y que si se diere
lugar a que las ciudades, villas y otros pueblos pusiessen en práctica lo referido, se imposibilitaría el
cumplir a dicha primera e indispensable obligación, y se vendría a confundir este servicio con la
dicha subrrogación, haviéndose discurrido esta
ahorrar a dichas universidades, lo que tan sin
provecho gastavan en sometenes, concluyen que lo
que más conviene a // 458v // mi servicio y para la
concervación deste principado es que escriváis al
deputado militar noticíe a la villa de Tárraga y
a las universidades siguieren su dictamen que a
cada uno de los sujetos nombraren para dicha
subrrogación, solamente les den quatro sueldos a
cada uno de los días estuvieren en función fuera
de sus casas y durante aquella, assí como lo han
resuelto las demás universidades, practicándose
con aquellas los mesmos medios que han facilitado
a estas el no apartarse de las instrucciones dadas
a este fin, advirtiéndoles que a las que no se conformaren con lo referido no se les admitirá el servicio. Y comprehendido que de lo contrario no solo
se imposibilitaría el principado para poder satisfacer el donativo voluntario si tambien se expondría a invalidarse para acudir a mi servicio y
deffensa propria. He tenido a bien conformarme
con dicha representación y deseando la conveniencia de tan amantes y fidelíssimos vassallos ordenar y mandaros, como lo hago, que escriváis a
los consistoriales se hallan ausentes para solicitar
esta importante expedición que con el zelo les assiste a mi servicio pongan todo lo referido en noticia de las universidades, assí de las que ya han resuelto el servicio como de las que hasta ahora no
han condecendido a dichas instrucciones, esperando facilitaran todas las dudas puedan dilatar el logro y buenos sucessos nos promete el garbo
de tan amantes vassallos, de que me daré por servido y lo tendré presente para honrrarles y favorecerles en las ocasiones sea // 459r // ofrecieren de su
mayor satisfación. Dada en Barcelona, a XXVIII
de abril MDCCVII. Yo, el rey. Don Ramón de Vilana Perlas. Vidit Aguirre, regens. Vidit marchio de Montenegre. Vidit Estanga, regens. Vidit
don Emanuel Mercadel, regens.»
En aquest mateix dia lo síndich del General de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és anat al
a. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
2099.
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excel·lentíssim senyor compte de Assumar, embaxador de la magestat del senyor rey de Portugal en la cort del rey nostre senyor, Déu lo guarde, a entregar a sa excel·lència un recado en
escrits de part del consistori en què se li expressan las rahons per las quals no pot lo consistori
concedir a sa excel·lència la franquesa de deu
per cent imposat en lo capítol 76 de la última
Cort, de dos canastras de confitura que han vingut de València per son propri ús, com és de
vèurer de dit recado còpia del qual és assí cusit y
signat de número CCCCXXXV. E lo dit senyor
embaxador és estat servit respòndrer que no devia pagar dret algú y que, havent-ho de pagar,
se quedarian primerament las canastras en la
aduana y que no donaria part a sa magestat conforme axí ne ha fet relació dit síndich constituhit en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Disapte, a XXX de abril MDCCVII. En aquest dia
lo senyor oydor militar acompanyat dels officials acostumats és baxat a la casa del General a
effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos
en lo present y corrent mes, y se ha trobat continuat solament un partit de vuyt canas tafatà negra sens texir y dos canas de //459v // texit ab un
plegador y llissos de què se féu aprehenció lo
dia quatra del corrent en casa Pere Masferrer,
valer.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich ha fet relació
mitgensant jurament en consistori com se hera
conferit en lo Arxiu Real per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta
per estos ostenció de sos treballs al dit senyor
deputat ecclesiàstich se ha trobat que des de 31
de mars 1707 se ha anat continuant la regulació
de las cartas y escripturas dels trenta armaris y se
ha arribat al hermari vuyt, y des de dit dia fins
vuy se han combinat nou-centas sexanta-set
cartas ab lo inventari antich, y en cada una de
ellas se ha renovat los números y feta la inscripció dels armaris y sachs a hont espectan, havent
extret y posat a una part las que per trastocadas
no estavan en son degut lloch, y notat axí mateix a part las que faltan per a què després trobant-se se col·lòquian en son degut puesto. Y
axí mateix se ha vist que lo official pagat per sa
magestat y son emanuense des del primer de janer de 1707 fins vuy se han empleat en fer alguns índices per abasadari en alguns sentenciaris, mentras lo especulador feya la coordenació
dels centenars de conclusions que se han trobat
no registradas, las quals després han comensat a
copiar y fins vuy han copiat dos-centas vuytanta-sinch fullas de paper //460r // de la forma mayor.
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Dijous, a V de maig MDCCVII. En aquest dia se
ha celebrat en la capella xica de la present casa
de la Deputació la festa del gloriós màrtir sant
Jordi, patró del present principat, per ser lo dia
transferit per acertar-se en lo corrent any en lo
dia Disapte Sant, y és estat festa de precepte per
disposició y edicte manat publicar per lo senyor
vicari general se han celebrat missas tota la matinada en dita capella xica y un offici solemne ab
música de la seu y ciegos. Han celebrat dit offici
lo doctor y canonge Domingo Fogueras, missacantant, lo ardi– // 460v // aca y canonge doctor
Joan Bach, diaca, y lo canonge doctor Joseph
Rius, subdiaca, los quals al venir a la present
casa y al tornar-se’n són estats cumplimentats
per los officials de la present casa en la forma
acostumada, y a la tarda hi ha hagut ciesta ab la
matexa música de la seu y ciegos.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari un paper firmat per los doctors de la
Real Audiència del present principat, tocant a la
pretenció que tenen de no haver de reservar la
tersa del salari de la sentència quant no han pogut fer la liquidació, com de dit paper és llargament de vèurer qu·és assí cusit y signat de número CCCCXXXVI.
Divendres, a VI de maig MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una certificatòria feta per don Francisco de Magarola, arxiver del Real Arxiu, mitgensant jurament que ha
prestat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas com de dita certificatòria és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCCCXXXVII.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyor oÿdors ecclesiàstich y militar obtinguda primer hora per medi del síndich del
General se han posat als reals peus del rey nostre
senyor, Déu lo guarde, per a donar-li notícia de
la pretenció que té lo excel·lentíssim senyor
compte de Assumar, embaxador dea // 461r //
Portugal, de no pagar los drets de General posant en las reals mans de sa magestat en nom del
consistori una representació acerca dit assumpto, com de dita representació més llargament és
de vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCCXXXVIII.
En aquest mateix dia lo síndich del General ha
reportat un recado en escrits al excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar de part de sas excel·lèncias
a. a continuació un paper, una certificatòria, dues representacions, un recado, una súplica i una deliberació transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 2099-2105.

fidelíssimas acerca la dificultat susitada sobre lo
modo de sèurer los tres comuns en las funcions
ecclesiàsticas devant la real presència, com de
dit recado és de vèurer, còpia del qual de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas se incerta en lo
present dietari signada de número CCCCXXXIX. E semblant recado en escrits mutatis mutandis ha reportat dit síndich als excel·lentíssims
senyors concellers de la present ciutat.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica presentada per los
sobrecullidors del General de llevant y ponent,
ab la qual oferexen obtemparar al mandato de
sas excel·lèncias fidelíssimas de anar a fer la
col·lecta del nou dret de deu per cent sobre algunas mercaderias imposat en la última Cort
general, reservant-se emperò los drets que·ls
competescan en la pretenció que tenen de no
tenir obligació de fer dita col·lecta, com de dita
súplica és de vèurer qu·és assí cusida y signada
de número CCCCXXXX.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas // 461v // cusís y continuàs en lo present dietari còpia de una representació feta per lo consistori a sa magestat acerca
las notícias se tenen dels enemichs en las parts
de Cerdanya, la qual se ha entregat per lo síndich del General lo dia present a don Ramon de
Vilana Perlas, secretari de sa magestat, a effecte
de què la posàs en las reals mans, la qual còpia és
assí cusida y signada de número CCCCXXXXI.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per medi de son síndich ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas la deliberació presa lo dia de vuy acerca la dificultat
sucitada sobre lo aciento dels comuns en la funcions ecclesiàsticas devant la real presència, entregant a sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de
dita deliberació, la qual me han ordenat cusís e
incertàs en lo present dietari, com ho executo
signant-la de número CCCCXXXXII.
462r

Dimars, a X de maig MDCCVII. En aquest dia se
han juntat en la present casa de la Deputació las
personas que componen la conferència dels tres
comuns per lo negoci del aciento en las funcions ecclesiàsticas devant la real presència, las
quals són las següents: per part de la ciutat: don
Pau Dalmases y Ros; Salvador Massanes de Ribera, mossèn Ramon Sabater, ciutadans. Per
part del bras: don Joseph Galceran de Cartellà y
Cebastida; Joseph de Carreras y Talavera; Joan
Llinàs, ciutadà. Per part de la Deputació: don
Bonaventura de Lanuza, degà y canonge de Tarragona; don Francisco de Sayol; Francisco de
Monfar y Sorts, ciutadà.
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Dimecres, a XI de maig MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet del
molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, en què avisa
// 462v // que serà del real agrado de sa magestat
que sas excel·lèncias fidelíssimas acistescan a la
professó general de rogativas que ha resolt ferse lo dia de demà en acció de gràcias de havernos Déu librat dels enemichs, com de dit bitllet
és de vèurer qu·és assí cusit y signat de número
CCCCXXXXIII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari un recado en escrits per lo síndich del General embiat al molt reverent conceller lo dia 6 del corrent, tocant al punt y pretenció que té lo consistori que los doctors de la
Real Audiència deuhen retenir-se una tersa del
salari de la sentència sempre y quant reservan liquidació. Y altre recado també en escrits embiat
a sas excel·lèncias fidelíssimas en què dits doctors de la Real Audiència convenen en la pretenció del consistori, com de dits dos papers és
de vèurer que són assí cusits y signats de número CCCCXXXXIIII y CCCCXXXXV.
Dijous, a XII de maig MDCCVII. En aquest dia los
senyors deputat ecclesiàstich y oÿdors ecclesiàstich y militar, fent consistori, ab vot y parer dels
magnífichs acessors y advocat fiscal del General
per trobar-se indispost lo senyor deputat real y
ser absents de la present ciutat los senyors deputat militar y oÿdor real són anats consistorialment a la professó general de rogativas en acció
de gràcias de haver-nos la divina magestat librat
dels enemichs en lo any proppassat, la qual professó ha partit de la capella real de Nostra Senyora de la Concepció de la present ciutat,a
// 463r // en la qual han també acistit lo rey nostre senyor, que Déu guarde, los excel·lentíssims
senyors concellers, lo excel·lentíssim y fidelíssim
senyor protector y officials del bras militar lo
embaxador de Portugal y altres grandes y senyors, y esta funció se ha executat en lo modo y
forma que és de vèurer en lo llibre del mestre de
cerimònias.
Diumenge a XV de maig MDCCVII. En aquest dia
han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar
una Novena de personas dels tres estaments en
la qual han acistit los infrascrits y següents, per
lo estament ecclesiàstich: don Bonaventura de
Lanuza, degà y canonge de Tarragona; don Andreu Foix, ardiaca y canonge de Barcelona; doctor Domingo Fogueras, canonge de Barcelona.
a. a continuació un bitllet i dos papers transcrits a l’Apèndix
2, pàg. 2105.
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Per lo estament militar: don Joseph
Galceran de Cartellà y Çabastida; don Francisco
de Sayol; don Joseph de Ribera y Claramunt.
Per lo estament real: lo doctor Salvador Massanes de Ribera, lo doctor Francisco Costa, Francisco de Monfar y Sorts, ciutadans. A las quals
personas per sas excel·lèncias fidelíssimas en veu
del senyor deputat ecclesiàstich los és estat proposat que, en attenció que lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor Clement de Senispleda, òlim
de Solanell, donsell oÿdor militar del General
de Cathalunya, se troba provehit del puesto de
coronel del regiment de la present casa que per
ço duptan sas excel·lèncias fidelíssimas en la forma que deu anar vestit si ab espasa y golilla e o
bé ab vestit de militar, lo que posan en la consideració de dits senyors de la Novena per a què
sien servits aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas lo que poden obrar sobre dit assumpto. E
la dita Novena, premeditat lo negoci, ha resolt
aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas que en
las funcions consistorials públicas y en totas
aquellas encara que sien dins la present casa,
que los consistorials aniran ab insígnias, vage dit
senyor oÿdor militar vestit de corte ab golilla,
capa y espasa, però que altrament puga anar vestit de militar ab bastó de coronel.

// 463v //

464r

Dilluns, a XVI de maig MDCCVII. En aquest dia
han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar
las personas de la junta de port franch en la qual
junta no ha intervingut don Feliciano de Sayol.
En lo qual congrés se ha llegit un paper de
apuntaments per las ordinacions fahedoras per
lo bon govern y règimen de la casa de port
franch y no se ha resolt cosa alguna.
Dimars, a XVII de maig MDCCVII. En aquest dia
se han juntat las personas de la junta de port
franch en la qual no ha entrevingut don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge de Tarragona, y se ha tractat en esta junta de las ordinacions fahedoras per lo règimen de la casa de
port franch.
Dijous, a XIX de maig MDCCVII. En aquest dia se
ha juntat la junta de port franch en la qual se ha
tractat de las ordinacions fahedoras per lo bon
règimen y govern de la casa dita de port franch.
Divendres, a XX de maig MDCCVII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Joseph Batllori, sombrarer expert, // 464v // anomenat per sas
excel·lèncias fidelíssimas per a visurar los quatra-cents sinquanta sombreros que ha entregat
Pere Aguilar per los soldats del regiment de la
present casa, ha fet relació mitgensant jurament
com havent mirat y regoneguts dits quatracents sinquanta sombreros ha trobat ésser
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aquells bons y rebedós, conforme la mostra y
los pactes de la tabba.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present dietari una carta dels molt il·lustres senyors
jurats de la ciutat de Gerona ab la qual donan avís
de la entrada dels enemichs en lo Empurdà, y axí
mateix dos deliberacions fetas la una per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent y la altra per lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar en què resolen fer representació a sa magestat sobre lo contengut en dita carta, y que se tingan conferèncias
entre los tres comuns de la ciutat, bras militar y
Deputació per lo cas que se offeresca alguna novedat acerca las cosas de la guerra, com de dita
carta y deliberacions és de vèurer que són assí cusidas y signadas de números CCCCXXXXVI,
CCCCXXXXVII y CCCCXXXXVIII.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat ecclesiàstich y ecclesiàstich y militar, fent consistori, ab vot y parer dels
magnífichs acessors y advocat fiscal de la present
casa per estat indispost lo senyor deputat real y
ser absent de la present ciutat los senyors deputat militar y oÿdor real, són anats a peu ab los
verguers ab sas massas devant y acompanyats
dels magnífichs acessors y advocat fiscal ya
//465r // altres officials del General a posar-se als
reals peus del rey nostre senyor, Déu lo guarde,
posant en sa real intel·ligència las notícias que
tenian de las operacions del enemich, axí de la
part de Gerona com de Tortosa, suplicant a sa
magestat fos servit donar los ordes convenients
per lo remey. Y per est effecte han posat en sa
real mà una representació en escrits, còpia de la
qual me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari com
ho executo signant-la número CCCCXXXXVIIII y del thenor següent:
«Señor.b El consistorio de la Deputación, puesto a
los reales pies de vuestra magestad, con el más reverente y profundo obsequio a vuestra magestad
dise que la ciudad de Gerona por expresso con carta de 17 del corriente le avisa como a la noche del
refferido tuvo noticia que el enemigo, con exército
formado, havía entrado en el Empurdán y se hallava ya en Figueras, de qué también davan
qüenta a vuestra magestad mayormente haviéndose partido de aquella las tropas inglesas y hallarse allá solamente por su guarnición el nuevo
regimiento de españoles que entró aquella tarde y
el de la Deputación, pidiendo le acompanye su pea. a continuació una carta i dues deliberacions transcrites a
l’Apèndix 2, pàgs. 2105-2107.
b. l’original de la representació intercalat entre els folis 464v465r del trienni 1704-1707.

tición, súplica y representación. Y considerando
que aquella plaça es muy dilatada que se halla
arriesgada a una inopinada expugnación, que
por esta razón necessita de crecidas milícias por su
defensa en caso que el enemigo intentase atacarla
que cubre el país más fértil del principado, qual es
el Empurdán, que es el antemural desta capital,
//465v // por no haver otra que la resguarde que si
lo ocupava el enemigo, lo que Dios no permita, podría comprar asta los muros desta corte y por consiguiente invadir casi por essa parte la mitat del
principado, no sin recelo fundado de que quisiese
intentar dominar la montanya y marina, mayormente que viéndose en este acaso con tanto pahís adquirido por las partes de Tortosa y otras podría temerse con muy justo fundamento
intentaría toda diverción y por aquellas partes su
conquista, y que el único deseo de aquella ciudad
y de todo el principado es permanecer y mantenerse en el suave dominio de vuestra magestad interessándose tanto como se interessa en esta grave
importancia el mayor real servicio de vuestra
magestad y el bien universal de la provincia, suplican a vuestra magestad los deputados que por
su paternal y entrenyable amor se sirva mandar
dar aquellas más promptas y efficases providencias, que no solo libren a aquella antemural del
riesgo que la amenaça sino tambien que impidan
y precaucionen a aquellos sus fidelíssimos vassallos
y a todo el principado que tanto ama como a hijos
el siempre tierno pecho de vuestra magestad, por
su real clemencia y commiseración de qualesquiera calamnidad y penalidad que se intentase por
los enemigos, para que de nuevo puedan sacrificar sus vidas y haziendas con el mismo fervor que
lo han executado asta agora, en deffensa de la
causa de vuestra magestad, en continuación del
crédito de su immutable lealtad, a que no dexará
el consistorio de contribuhir por su parte en
// 466r // quanto quepa en su posibilidad, sintiendo summamente que esta por si sola no sea suficiente y bastante para servir a vuestra magestad
como merece y se anhela.»

cripció dels armaris y sachs a hont espectan, havent extret las cartas que per trastocadas no estaven en son lloch y notat apart los que faltan
perquè després trobadas se posen en sos deguts
puestos.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar ab llicència de sas excel·lèncias fidelíssimas se és partit per la ciutat
de Gerona a hont se troba lo regiment de la present casa, del qual és coronel.
466v

Disapte, a XXI de maig MDCCVII. En aquest dia
constituhit en lo consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas don Ramon de Codina y Ferreras,
advocat fiscal de la present casa, ha fet relació a
sas excel·lèncias fidelíssimas mitgensant jurament com se hera conferit en lo Arxiu Real per
lo effecta que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y haguda relació dels officials de dit
Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs al dit don Ramon de Codina se ha trobat
que des del primer del present mes de maig fins
vuy 21 se a·nat continuant la regulació de las
cartas y escripturas dels trenta armaris, y en dit
temps se han combinat set-centas sinquantanou cartas ab lo inventari antich, y en cada una
de ellas se han renovat los números y feta la ins783

Diumenge, a XXII de maig MDCCVII. En aquest
dia ha entrat en la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Joseph de Novell,
deputat militar, qui hera anat per diferents veguerias de Cathalunya per lo negoci de la subrrogació dels sometents.
Dilluns, a XXIII de maig MDCCVII. En aquest dia
ha vingut en la present casa de la Deputació don
Gerònim Anthon y Gayàs, jurat en cap de la excel·lentíssima ciutat de Çaragoça, y entrat en
consistori ha representat a sas excel·lèncias fidelíssimas com hera vingut a posar-se als reals peus
del rey nostre senyor, Déu lo guarde, de part de
dita ciutat de Çaragoça a effecte de representar
a sa magestat que en vista de las notícias se tenian de què los enemichs se encaminavan al regne de Aragó, estava aquella ciutat y regne ab
imminents perills de ser invadits, majorment ab
la desprevenció ab què se troba, suplicant a sa
magestat fos servit donar los ordes convenients
per sa major seguretat y defensa y que per ço suplicava a sas excel·lèncias fidelíssimas de part de
dita ciutat fossen servits, ab la major eficàcia posible, acompanyar dita representació, lo que esperava del consistori no sols per la bona conformitat y correspondència antiga que sempre
havian tingut entre si estos regnes com per los
perills en què restava aquest principat si se perdia lo regne de Aragó. Y dit don Gerònim Anthon //467r // ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas una carta dels jurats de dita ciutat de
Çaragoça. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
respost a dit jurat en cap en veu del senyor deputat militar que sentian summament lo desconsuelo en què se trobava la ciutat de Çaragoça per los eminents perills de las cercanias del
enemich, y que ab summo gust aplicaran sos
bons officis ab sa magestat per a què fos servit
aconsolar a dita ciutat de Çaragoça y folgaria lo
consistori poder subministrar en esta apretura
tant promptes socorros que fosen eficases per la
defensa de dita ciutat de Çaragoça y tot lo regne
de Aragó. Y al cap de un rato de conversació se
és despedit. És estat rebut y tractat dit senyor
jurat en la mateixa forma y solemnitat que se
observa ab los grandes de Espanya, y sas
excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat cusís y
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continuàs en lo present dietari dita carta dels jurats de Çaragoça, la qual és assí cusida y signada
de número CCCCL y del thenor següent:
«Excellentíssimoa y fidelíssimo señor. Por la grande importancia de representar a el rey nuestro señor, Dios le guarde, quanto interesa el real servicio
en que se subministren los promptos socorros que ha
menester esta ciudad para su defensa, imbía con
embaxada a la real persona de su magestad a el jurado en cap don Gerónimo Anton de Gayás. Y en
confiança de que el influxo de la grandeza de
vuestra excellencia concurrirá por favorecer a esta
capital para que sus recididas súplicas sean de la
real acceptación, damos qüenta a vuestra excellencia fidelíssima de los motivos de esta embaxada
y suplicamos a vuestra excellencia sea servido dar
crédito a las expressiones que a vuestra excellencia
fidelíssima hiziere el jurado en cap don Gerónimo
Antón y Gayás, y que exercite vuestra excellencia
fidelíssima nuestra obediencia en todo lo que fuere
del mayor agrado de vuestra excellencia fidelíssima con seguridad de que //467v // anela esta ciudad a cumplir con la más puntual aplicación las
órdenes que dispensare vuestra excellencia fidelíssima. Dios guarde y prospere a vuestra excellencia
fidelíssima en su grandeza como deseamos. Çaragoça, mayo 12 de 1707. Excellentíssimo y fidelíssimo señor, beso la mano de vuestra excellencia fidelíssima sus mayores servidores don Francisco
García de Navasqüés, don Gerónimo Félix de
Ríos, don Joseph Antonio Longalls, don Joseph Antonio Garús, jurados de la excellentíssima ciudad
de Çaragoça. Don Francisco Antonio Espanyol,
secretario del rey nuestro señor y principal de la
ciudad excellentíssima de Çaragoça.»
Dimars, a XXIIII de maig MDCCVII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo doctor Lluís Garriga
y lo doctor Joseph Thomàs Rovira, consulents
anomenats per lo negoci de la contrafacció que
insta lo doctor Francisco Cardenyas, han jurat
en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas
que en lo dit negoci y en qualsevol altre que
sien cridats per sas excel·lèncias fidelíssimas
aconsellaran bé y llealment a sas excel·lèncias fidelíssimas segons Déu y llur conciència tot odi,
amor y temor posposats.

delíssimas de paraula quea // 468r // lo fet obrat
per los priors del col·legi de notaris, causídichs
de la present ciutat contra lo doctor Francisco
Cardenyas y lo doctor Lluís Estaper no encontrava ab constitució alguna ni altre dret municipal y, per consegüent, que no deuhen sas excel·lèncias fidelíssimas exir al reparo de la
contrafacció instada per dits doctors Cardenyes
y Estaper. Y sas excel·lèncias fidelíssimas me han
ordenat cusís y incertàs en lo present dietari las
súplicas y demés papers presentats tant per part
de dits doctors Estaper y Cardenyes com per
part de dit col·legi, los quals papers y súplicas és
tot assí cusit y signat de número CCCCLI.
En aquest mateix dia don Felip Ferran y Çacirera
y Joan Llinàs, ciutadà, han reportat a sas
excel·lèncias fidelíssimas una deliberació presa
per los excel·lentíssims senyors protector y officials y junta del bras militar, en què se resol que lo
negoci de la embaxada de la ciutat de Çaragoça
sie comès a las personas de la conferència dels tres
comuns com de dita deliberació és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número CCCCLII.
En aquest mateix dia don Pau Dalmases y Ros y
lo doctor Salvador Massanes de Ribera, de part
dels excel·lentíssims senyors concellers, han referit a sas excel·lèncias fidelíssimas que per part
de la present ciutat se havia resolt dexar a la
conferència dels tres comuns lo dit negoci de la
ciutat de Çaragoça.
En aquest mateix dia don Ramon de Codina y Ferreras y Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà, de
part de sas excel·lèncias fidelíssimas, han reportat
als excel·lentíssims senyors concellers y al excellentíssim senyor protector y officials la deliberació
presa per sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia present, en què se resol semblantment que lo negoci
de la embaxada de la ciutat de Çaragoça sie dexat
y comès a la conferència // 468v // dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació.

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo doctor misser Pau Romà, subrrogat en altre
dels acessors de la present casa, don Ramon de
Codina y Ferreras, advocat fiscal del General, y
los doctors Lluís Garriga y Joseph Thomàs Rovira, consulents, han referit a sas excel·lèncias fi-

Dijous, a XXVI de maig MDCCVII. En aquest dia
se han juntat las personas de la conferència dels
tres comuns en casa de la present ciutat a las
nou horas del matí per lo fet de la embaxada de
la ciutat de Çaragoça en la qual conferència han
entrevingut las personas infrascritas y següents,
per part de la ciutat: don Pau Dalmases y Ros;
doctor misser Salvador Massanes de Ribera,
ciutadà; mossèn Ramon Sabater, ciutadà. Per
part del bras militar: don Feliciano de Cordellas; don Felip Ferran y Çacirera; Joan Llinàs,
ciutadà. Per part de la Deputació: don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge de Tarrago-

a. l’original de la carta intercalat entre els folis 466v-467r
del trienni 1704-1707.

a. a continuació uns papers transcrits, unes súpliques, un imprès
i una deliberació transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 2107-2119.
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na; don Francisco Sayol y Quarteroni; Francisco
de Monfar y Sorts, ciutadà. En la qual junta,
premeditat lo negoci, se ha resolt aconsellar que
al jurat de la excel·lentíssima ciutat de Çaragoça
se cumplimente en la forma que als grandes, ço
és, per // 469r // los dos consistoris de ciutat y
Diputació per dos senyors consistorials y per
part del bras per dos officials en la forma acostumada. En quant a acompanyar la representació
feta per dit jurat a sa magestat, Déu lo guarde,
aconsellan se fassa de paraula per los dos consistoris respective, suplicant-li sia servit atténdrer a
la súplica y representació li és estada feta per dit
jurat. Finalment en quant a respòndrer a las cartas de dita ciutat de Çaragoça aconsellan s’i responga per dits comuns respective, formant las
cartas los secretaris de aquells ab las majors expressions sien posibles.

dels officials de la present casa, són anats a visitar al senyor don Gerònim Anton y Gayàs, jurat
en cap de la excel·lentíssima ciutat de Çaragoça,
en sa posada que la té en lo carrer del Carme, al
qual han expressat que lo consistori lo dia de
ahir se havia posat als reals peus de sa magestat
acompanyant la súplica que la dita ciutat de Çaragoça feya a sa magestat de la benignitat del
qual se podia promètrer tot consuelo, y que donaria eficases providèncias per sa major defensa,
y que en quant puga lo consistori contribuhir a
est fi se aplicarà ab las veras corresponents a la
bona correspondènciaa // 470r // que en totas
edats han professat estos regnes, del què dit senyor jurat ha donat las gràcias a dits senyors deputat y oÿdor y luego estos se són despedits
fent-los dit senyor jurat molts cumpliments y
agasajos.

Divendres, a XXVII de maig MDCCVII. En aquest
dia los excel·lentíssims senyor deputats ecclesiàstich y militar y oÿdor ecclesiàstich, fent consistori, ab vot y parer dels magnífichs acessors y
advocat fiscal del General per estar indispost lo
senyor deputat real y ésser absent de la present
ciutat los senyors oÿdors militar y real, són anats
consistorialment ab massas y acompanyats dels
magnífichs acessors y advocat fiscal y altres officials del General a posar-se als reals peus de sa
magestat; y posats en sa real presència després
de fetas las degudas cortesias y besat sa real mà
ha representat a sa magestat en veu del senyor
deputat ecclesiàstich los perills en què se troba
la ciutat de Çaragoça y tot lo regne de Aragó de
ser invadits del enemich, suplicant a sa magestat
fos servit annuir a la súplica de la ciutat de Çaragoça donant per est effecte los ordes convenients per a què se envihen allà los esforsos possibles // 469v // que asseguren la defensa de
aquell regne. Y la mateixa súplica han fet a sa
magestat respecte de la ciutat de Tortosa per los
perills que aquella se troba posant en sa real mà
còpia de la carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo Capítol de Tortosa en què participa
las operacions del enemich vers aquella ciutat. E
sa magestat és estat servit per sa gran benignitat
respòndrer que procuraria aconsolar a la ciutat
de Çaragoça y al consistori antes de respòndrer
sa magestat los ha manat cubrir, y luego havent
fetas las degudas cortesias se han despedit y tornats en consistori, me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present
dietari la dita carta del Capítol de Tortosa, la
qual és assí cusida y signada de número CCCCLIII.

Dilluns, a XXX de maig MDCCVII. En aquest dia
han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar
las personas de la junta de port franch en què
han entrevingut los senyors deputats ecclesiàstich, militar y real, y lo senyor oÿdor ecclesiàstich y las personas anomenadas per la Cort general qui són, ecclesiàstichs: don Bonaventura
de Lanuza, degà y canonge de Tarragona; don
Feliciano de Sayol, del orde de Sant Joan. Militars: don Francisco de Sayol y Quarteroni; don
Fèlix de Vadell y Besturs. Reals: lo doctor Francisco Costa, ciutadà; lo doctor misser Francisco
Florit. En la qual junta se ha tractat de las obras
de la casa de port franch y se ha resolt que sia
feta com han fet commissió als senyors don Bonaventura de Lanuza, don Francisco de Sayol y
doctor Francisco Costa, per a què regonengan
lo por– // 470v // tal de dita casa de port franch
que se ha ideat y comensat té la amplària que·s
necessita, com y també las rexas, donant y atribuhint a dits senyors facultat per a què respecta
del sobredit com dels demés dependents de las
obras donen aquellas providèncias que·ls aparexerà convenients per la major perfecció de la
obra sens report a la present junta.

Disapte, a XXVIII de maig MDCCVII. En aquest
dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor ecclesiàstich, anant ab cotxes ab los verguers ab sas massas y acompanyats
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Dimecres, al primer de juny MDCCVII. En aquest
dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor ecclesiàstich són anats a
posar-se als reals peus del rey nostre senyor, que
Déu guarde, a effecte de posar com han posat
en sa real mà una representació tocant al fet de
la lleva que Magí Vilas ha demanat a la vegueria
de Monblanch, com de dita representació és de
vèurer la qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusida y signada de número
CCCCLIIII y del thenor següent:

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 2, pàg.
2119.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

«Senyor.a Lo principat de Cathalunya representat en son consistori de la Deputació postrat als reals peus de vostra magestat diu que
per exprés Salvador Albà, veguer de Monblanch, ha participat als deputats com als 28 de
maig passat li ordenà Magí de Vilas, governador del camp de Tarragona, en virtut del real
despaig de vostra magestat de 24 del mateix,
que guanyant los instants levantàs vuyt-cents
hòmens de sometent de aquell vegueriu, número tant imposible de poder-se conseguir
com se dexava considerar de la curtedat de tots
los pobles, majorment en vista del // 471r //
arrenglament se havia fet, poch havia de la subrrogació de subgectes en forma militar ab regiments en lloch de sometents, lo qual hera molt
inferior al dit número de vuyt-cents hòmens,
acompanyant al mateix temps la carta dels cònsols de Monblanch, que en substància refereix
lo mateix, anyadint que lo arrenglament consistia sols en tres-cents vint-y-sinch hòmens en
tot lo vegueriu, fent-se encara lo mateix esfors,
demanant lo veguer avise lo consistori de què
deu obrar per lo major acert si bé no dexava de
enviar los ordes a tots los pobles per a què, entretant se previnguesen ab lo major número
per la més vigorosa defensa del principat y la
vila de Monblanch, que·s tinga molt present la
imposibilitat de medis que no li permetan sos
desitgs. No pot escusar lo consistori com a tant
interessat en lo major real servey de vostra magestat y concervació del principat posar de nou
a la soberana comprehenció de vostra magestat, que considerant lo compte de Ullefeld en
ocasió que hera llochtinent de vostra magestat,
en aquest principat que las universitats se malbaratavan ab los sometents, que ab estos se
gastavan inmensas summas que no aprofitavan
tant com lo arreglament de la subrrogació en
lloch de ells, que ab esta se aliviarian los pobles
y lo servey adquiriria més lustre, proposà esta
forma al consistori, a la qual annuhí enviant
dos consistorials en la conformitat que li és
permès tocant al deputat militar la vegueria de
Monblanch, a hont regonexent sas pocas convenièncias ha informat que té per constant no
pot dit vegueriu acudir ab dit número, a demés
que comprèn lo consistori que a un mateix
temps és inpracticable que dit vegariu puga pagar lo do– // 471v // natiu, acistir en lo arrenglament y també ab dit sometent, mayorment
estant-se tant cerca las segas que ocasionaria als
pobles a haver de donar molt crescut sou en lo
cas de poder-se trobar gent, no havent-hi qui
recullís la anyada. Y finalment restar del tot
tant exàustos que quedarian infructuosos de
poder servir a vostra magestat en ocasió de ma-

jor urgència y necessitat, ponderació que no
sols enterneix als cors dels qui componen al
consistori, sinó que fa temblar-los lo considerar lo gran sentiment havian de tenir aquells fidelíssims vassalls que tant aman y adoran a vostra magestat respecte de no poder en altre
grave ocasió ser útils per servir a vostra magestat com ho desitjan y anelan. Y lo que expressa
a vostra magestat lo consistori en orde al vegueriu de Monblanch regoneix la Deputació fa
reflexa per tots los demés del principat. Estos
són, senyor, los justificats motius que posan al
consistori als peus de vostra magestat, spera
deuran al carinyós, tierno y paternal amor de
vostra magestat, grats oÿdos manat avisar als
deputats lo que serà del major y real agrado de
vostra magestat, a saber és, si serà arrenglament o bé lo sometent per a què se puga
respòndrer ab tota brevedat al veguer y vila de
Monblanch, que ho rebrà la Deputació a singular mercè de la real munificència de vostra
magestat».
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas incertàs en lo present
dietari una súplica presentada per lo doctor
Francisco Cardenyas junt ab la decretació al peu
de aquella continuada, lo que tot és assí cusit y
signat de número CCCCLV.a
472r

a. l’original de la representació intercalat entre els folis 470v471r del trienni 1704-1707.
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Disapte, a III de juny MDCCVII. En aquest dia
han rebut sas senyorias fidelíssimas un bitllet del
molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas en què, de orde de sa magestat, insta la brevedat en la affectuació de la lleva del pahís en
subrrogació de sometents, com de dit bitllet és
de vèurer qu·és assí cusit y signat de número
CCCCLVI. Y havent sas excel·lèncias fidelíssimas consultat lo referit orde de sa magestat ab
las personas per est effecte destinadas per sa magestat, ço és, lo governador de Cathalunya don
Joseph Galceran de Pinós, don Joseph Galceran
de Cartellà y Çebastida, estos senyors han fet representació a sa magestat acerca dit real orde,
de la qual representació han entregat còpia a sas
excel·lèncias fidelíssimas, la qual me han manat
cusís y continuàs en lo present dietari com ho
executo signant-la de número CCCCLVII y del
thenor següent:
«Señor.b El governador de Cathaluña don Joseph
Galcerán de Pinós, don Joseph Galcerán de Cartellá y Çabastida y don Feliciano de Cordellas,
postrados a los reales pies de vuestra magestad, dizen que el consistorio de la Deputación les ha coa. a continuació una súplica i un bitllet transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 2119-2120.
b. l’original de la representació entre els folis 471v-472r del
trienni 1704-1707.

municado un papel de don Ramón de Vilana
Perlas de data de 2 del corriente en que le insinua
como en orden a la representación que puso en las
reales manos de vuestra magestad aquel común
que haze patente la imposibilidad de concurrir
las universidades a un mismo tiempo con la satisfación del donativo, sometenes y su subrrogación
en forma militar con regimientos, le mandava
vuestra magestad desirle que aunque por el repentino accidente de acercarse el enemigo a Tortosa y contingencia de que intentase passar el Hebro, dio el real órden para que se levantase el
sometén de aquellos parajes y los del campo de Tarragona fue por una breve subvención a aquella
urgencia, pero no con el fin de que se cessase en la
leva, antes bien deseando vuestra magestad se
execute y esperando procurará que en // 472v //
ella se ganen las horas de suerte que se vea effectuada tan promptamente como pudieran los sometenes, le ordenava dixiesse a la Deputación expediese luego las órdenes más positivas para que
en los vegueríos se haga y passase el consistorio ha
haser el repartimiento de la gente para formar los
regimientos, en intelligencia de que ha de constar
de cierto número cada uno y de que vuestra magestad ya tiene electos coroneles para ellos, como
tambien de que mandará suspender con la certesa de que en esta providencia se ganarán los instantes el órden de formar sometenes para que no
embarace la execusión de ella. Y haviéndose conferenciado este assumpto como vuestra magestad
tiene mandado ha parecido poner en la soberana
comprehención de vuestra magestad lo que han
premeditado. Considerando que la presente urgencia de Tortosa y la del impedir al enemigo el
passo por el Hebro en qualquier paraje, le intentasse passar es la primera suposición y muy grave,
y que es muy justo se dé la más eficás providencia
para impedillo y que ninguna puede ser más
prompta por agora que la de los sometenes, respeto
que su subrrogación de sujetos en forma militar
con regimientos pide algún tiempo para su cabal
formación en todo los referidos, son de parecer que
podría servir-se vuestra magestad mandar desir
a los deputados que por agora y durante esta ocasión es más de su real servicio y conveniente a la
defensa del principado por aquellos parajes el levantarse sometenes que no la ponderada subrrogación que finida esta urgencia se podrá formar y
prevenir la referida subrrogación de sometenes,
pareciendo será de muy singular servicio de vuestra magestad y conveniencia del bien público el
que quando se dispidieren los reales órdenes para
levantar los sometenes por la presente urgencia se
dé a entender a las // 473r // universidades las referidas sircunstancias, con el seguro de que en
atención a los dichos motivos acudirán con aquella finesa que tienen tan acreditada en todos
tiempos. Vuestra magestad mandará lo que más
fuere servido.»
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Dimars, a VII de juny MDCCVI. En aquest dia lo
excel·lentíssim senyor príncep don Enrrich de
Armestat, estant de partida per la ciutat de Lleyda per la defensa de aquellas fronteras, ha vingut a las deu horas del matí en la present casa de
la Deputació a despedir-se de sas excel·lèncias
fidelíssimas, lo qual és estat rebut y cumplimentat conforme los grandes de Espanya, és a saber,
per los officials de la present casa al capdevall de
la escala per los acessors y advocat fiscal al replà
de la escala, per los senyors oÿdors al capdemunt de la escala. Y després de haver entrat en
la capella a fer un rato de oració se an encaminat
en lo aposento del consistori exint-lo a rèbrer
los restants senyors consistorials a la porta de la
sala dels Reys que dóna al terraplè dels Tarongers, y després de haver arrahonat un rato acentats sota de docer estant en lo millor lloch dit
senyor príncep se ha despedit, y tot lo consistori
y officials lo han acompanyat fins al cap de la escala a hont lo han rebut los senyors del bras militar.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, a las tres horas
de la tarda los excel·lentíssims y fidelíssims
// 473v // senyors deputat militar y oÿdor ecclesiàstich són anats a cumplimentar de part de
consistori al excel·lentíssim senyor príncep Anrrich de Armestat en sa posada, que la té en lo
carrer dels Mercaders en la casa del ardiaca y canonge don Andreu Foix, són anats dits dos senyors consistorials ab cotxes ab los verguers devant ab sas massas y acompanyats dels officials
de la present casa y són estats cumplimentats
per dit senyor príncep ab molts agasajos y cortesias.
En aquest mateix dia Jaume Crest, botiguer de
telas, y Joan Garriga, sastre, anomenats per part
del excel·lentíssim y fidelíssim consistori per visurar los vestits de munició entregats per Joseph
Cumbet, sastre, per los soldats del regiment de
la present casa han fet relació mitgensant jurament a sas excel·lèncias fidelíssimas com, havent
visurat quatra-cents sinquanta vestits entregats
per dit Cumbet, han trobat ésser aquells conforme la mostra y pactes de la tabba menos setanta-quatra balons que heran un poch curts y
tres-centas corbatas que també heran més curtas que la mostra, los quals balons y corbatas
després se esmenaren y foren admesas. E més,
dit Garriga fa relació com los set justacosos que
han fet y guarnit dit Cumbet per los atambors
per mans de guarniros y per lo panyo que en ells
ha entrat més que a la mostra dels gambetos y
aforro y seda per traus y cusir, valen quiscun tres
lliuras, catorse sous a més del preu ajustat per
los vestits dels soldats.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

474r

Dijous, a VIIII de juny MDCCVII. En aquest dia
no ha vingut en lo consistori de sas excel·lència
fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar per causa de sa indisposició.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta de data de 4 del
corrent en què se serveix ordenar sa magestat
que sas excel·lèncias fidelíssimas, hagen de distribuhir y repartir los tomos de las constitucions
que se imprimiren en virtut de las Corts que de
fet se tingueren en lo any 1702, com de dita real
carta és de vèurer qu·és assí cusida y signada de
número CCCCLVIII y del thenor següent:

Emanuel Mercader, regens. Vidit marchio de
Montenegre.»
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General a las deu horas
del matí, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat y oÿdor ecclesiàstichs són anats
de part de sas excel·lèncias fidelíssimas a posarse als reals peus del rey nostre senyor, que Déu
guarde, a effecte de posar com han posat en sa
real mà dos representacions, una tocant a la resposta del real orde de no repartir-se los tomos
de constitucions del any 1702, y altra en què se
suplica a sa magestat done orde a don Joan Nabot per a què pague lo que deu al General, com
de ditas dos representacions és de vèurer còpia
de las quals de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se incertan en lo present // 475r // dietari,
signadas de números CCCCLIX y CCCCLX y
del tenor següent:

«Ela rey. Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados los fidelíssimos deputados y
oydores de qüentas de la Generalidad deste mi
principado de Cathaluña, haviéndose valido el
sereníssimo duque de Anjou para persuadir su
instrusión en dicho mi principado entre otros
motivos del de la convocación general de las personas de los tres estamentos, a cuya junta se le dio
el nombre de cortes y de acordarse en ella la reinpressión del antiguo volumen de los usages, constituciones y otras leyes del principado, aumentándole con las de aquel congresso y con las de las
Cortes generales del año 1599, que corrían impresas en separado volumen y que en el nuevo se
continuase la genealogía de los sereníssimos señores condes de Barcelona y reyes de Aragón, incluyéndola en ella con expressión de los pretextos en
que intentó fundar su llamamiento a la corona
de Espanya. En intelligencia de que de los referidos volúmenes nuevamente impresos se halla
cantidad, considerale que su distribución ha corrido a vuestro cargo // 474v // y que aún de presente lo continuáis deseando la más puntual observancia de las constituciones, capítulos y actos
de la corte general que celebré en este principado,
haviéndose en su primera constitución declarado
ser Nos el legítimo sucessor de dicha monarquía
de Espanya y en la segunda anullado todas las
disposiciones hechas en la referida junta general
que se nombrava cortes con todos sus antecedentes
y conseqüentes de las quales fue otra la impressión del citado volumen. Hemos tenido a bien
ordenar y mandaros como lo hago çesséis de repartir y distribuhir dichos volúmenes de constituciones impressos en el intrusso govierno del dicho duque de Anjou, antes bien que lo recojáis
para que en adelante no corran ni se esparsan
como lo fio y me lo assigura vuestro acreditado
zelo a mi servicio. Dada en Barcelona, a IIII de
junio de MDCCVII. Yo, el rey. Don Ramón de Vilana Perlas. Vidit Aguirre, regens. Vidit don

«Senyor.a Lo deputats y oÿdors de comptes del
General del present principat postrats als reals
peus de vostra magestat ab lo més profundo
rendiment diuhen que vostra magestat ab reals
depaigs de 4 del corrent és servit manar insinuar-los que, havent-se valgut lo sereníssim
duch de Anjou per a persuadir sa instrució en
dit principat entre altres motius del de la convocació general de las personas dels tres estaments, a la qual junta se li donà lo nom de
Corts, y de acordar-se en aquella la reimpressió
del antich volum dels usatges, constitucions y
altres lleys del principat, aumentant-lo ab las de
aquell congrés y ab las de las Corts generals del
any 1599 que corrian imprimidas en separat volumen, y que en lo nou se continuàs la genealogia dels sereníssims senyors comptes de Barcelona y reys de Aragó, incluhint en ella ab
expressió dels pretextos en què intentà fundar
sa vocació a la corona de Espanya. En
intel·ligència de què dels referits volums novament impresos se troba quantitat considerable
que sa distribució ha corregut a cuydado del
consistori, y que ara ho continua desitjant la
més puntual observansa de las constitucions, capítols y actes de la cort general que·s dignà celebrar en lo principat, havent-se en sa primera
constitució declarat ser vostra magestat lo llegítim successor de dita monarquia de Espanya y
en la segona anul·lat totas las disposicions fetas
en la referida junta general que se anomenavan
Corts ab tots sos antecedents y conseqüents, de
las quals fou altra la impressió del sitat volum. Y
que axí se digna encarregar a la Deputació çesse
de repartir y distri– // 475v // buir dit volums de
constitucions impresos en lo intrús govern de

a. l’original de la carta intercalat entre els folis 473v-474r
del trienni 1704-1707.

a. l’original de la representació intercalat entre els folis 474v475r del trienni 1704-1707.
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dit duch de Anjou, antes bé que los reculle per a
què en avant no corren ni se espargescan. En
consideració del qual real despaig regoneix lo
consistori dèurer posar en la soberana comprehenció de vostra magestat que sa total atenció
no consisteix en altra cosa sinó en desitjar y procurar lo mayor real servey y agrado de vostra
magestat, a què anela contribuhir ab las majors
veras que li faciliten los medis de sa posibilitat
que a trobar-se ab esta encontinent ab molt
gust executaria tot lo que vostra magestat és
servit insinuar-li. Emperò com no està en sa mà
és precís representar a vostra magestat com apar
ser imposible practicar-o, perquè a demés que
en la Cort per vostra magestat celebrada ab lo
capítola ... sols se dóna providència en què las
constitucions, capítols y actes de cort se imprimisen ab un codern apart, de què ya ha molt
que vostra magestat ordena dels volums antichs, està tant exausta la Deputació de forma
que no té uns per la pròpria casa en quant als
que se imprimiren en temps del duch de Anjou
passan de mil tomos, los que·s cremaren en lo
any 1705 en ocasió de una bomba que pagà
foch en un quarto de la casa de la Deputació, axí
que de present ya no ve a ser tant crescut lo número dels volums que antes eran que per nova
impressió se necessita de una quantitat molt
considerable, la qual no té la Generalitat ni pot
tenir de molt temps respecte que una gran suma
ha menester per la subvenció del regiment que
actualment està servint a vostra magestat, no
podent per eixa causa // 476r // pagar a sos acrehedors ni los salaris ni gastos de la Cort general
ab què vostra magestat affavorí a est principat, y
lo que és més estar sens esperansa de arrendar
los drets per lo trienni vinent per aquella quantitat que de present ó estan sinó en tot cas en
molt inferior y ab evident contingència de haver
de refer al arrendatari present molt crescudas
summas de diner per ocasió dels accidents de
esta guerra. Totas las referidas ponderacions fan
evidència de ocasionar al consistori lo viu sentiment de no poder de molt temps passar a nova
impressió de volums de constitucions, y si aparexerà a vostra magestat en gran part se podrian
resarcir los justos reparos que vostra magestat se
ha dignat manar avisar al consistori conferenciant-se est negoci ab la persona o personas que
vostra magestat serà servit elegir, esperant-se
que per medi de la conferència se lograrà lo effecte de la real insinuació de vostra magestat
sens haver de expendir la Generalitat sas pecúnias ab novas impressions. Confia lo consistori
merèxer del paternal amor de vostra magestat
aquella grata acceptació en esta humil y obsequiosa representació que sempre ha degut al pa-

ternal y tierno amor de vostra magestad, que ho
rebrà a particular y molt singular mercè de la
real munificència de vostra magestat.»
«Señor.a El consistorio de la Deputación postrado
a los reales pies de vuestra magestad con profundo
y obsequioso rendimiento a vuestra magestad dize
que, si bien en diferentes ocasiones ha representado a vuestra magestad que a los últimos de octubre de 1705 Fernando de Mendoça, ayudante de
don Juan Nabot, entonces comissario general de
un regimiento de cavallaría del Real Exército de
vuestra magestad, se hizo entregar // 476v // diferentes mercaderías que se hallaron a 6 de febrero
del mismo año en la tartana del patrón Guillermo Beltrán de la vila de Martega, reyno de Francia, que fue detenida en el puerto de Salou por haver incidido en fraude y commisso de la
Generalidad que fueron entregadas a los 23 de
agosto de dicho año por Jayme Voltas, tablagero
de la tabla del General de la villa de Villaseca al
doctor Pedro Juan Llorens, receptor del General
de la deputación local de la ciudad de Tarragona, y seiscientas sinqüenta llibras, dies y nueve
sueldos y tres, que heran parte de mil onse libras,
onse sueldos y tres que resultaron de la venda del
bacallao y otras cosas entre dichas mercaderías
appressadas, para que fuesse servido vuestra magestad mandar a dicho don Juan Nabot restituhiera lo referido al dicho doctor Pedro Juan
Llorens, con motivo de que siendo averes de la Generalidad no havía podido dicho don Juan Nabot
por qualquiera causa o pretexto que fuesse hazerse
entregar y llevarse dicha cantidad de dinero y
mercaderías, y que vuestra magestad en atención
de la justicia que aciste a la Deputación se dignó
conformarse a su representación, ordenando executara don Juan Nabot lo que los deputados tan
justamente solicitavan, con todo asta agora el referido comissario general falta a entregar parte
de diferentes mercaderías de las más apreciables y
la referida quantidad de seiscientas sinqüenta libras dies y nueve sueldos y tres en que se interessan
la Generalidad de Cathaluña, su arrendatario y
otros que insessantemente están instando. Por
todo lo que suplica a vuestra magestad el consistorio sea servido favorecerle en mandar de nuevo a
don Juan Nabot concluya en entregar al referido
doctor Pedro Juan Llorens todo lo que falta para
su cumplimiento, que a más de ser tan justo lo recibirá // 477r // a muy singular merced de la
siempre liberal y franca mano de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia, absent del consistori lo
diputat militar per sa indisposició, han rebut
una real carta del rey nostre senyor, que Déu
a. representació intercalada entre els folis 474v-475r del
trienni 1704-1707.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
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guarde, de data de 8 del corrent ab la qual és
servit sa magestat expressar que serà molt de
son real agrado que dende luego se pose en execució lo capítol de port franch per lo molt que
importa a son real servey y benefici públich, y
que per quant de present importa molt que se
desembarasse un vaxell que·s troba fora lo port
de la present ciutat, lo qual ha de embiar sa magestat a encontra la armada dels alts aliats, que
per ço sas excel·lèncias fidelíssimas busquen luego una casa fora los murs de la present ciutat a
hont se pugan recondir las mercaderias de dit
vaxell pagant dret solament de las que se esbaltiran per lo present principat, com de dita real
carta és de vèurer qu·és assí cusida y signada de
número CCCCLXI y del thenor següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad
de mi principado de Cathalunya, haviéndose en
las Cortes que celebré en él establecido que todas
quantas mercaderías llegasen a este puerto huviesen de gosar la libertad de ser de puerto franco,
como más extensamente se menciona en el capítulo 79 de ellas. Y siendo mi real voluntad, por convenir assí a mi servicio y beneficio público, que
esto desde luego se ponga en execusión he resuelto
advertiros quan de mi real agrado será que
promptamente se dé cumplimiento a ello. Y respeto de que oy insta con gran precisión que un vaxel
inglés que se halla // 477v // en este puerto con varias mercaderías, se dembare para hir a buscar la
armada de mis altos aliados, os encargo hagáis
que se destine una casa fuera de los muros de esta
ciudad en que estén depositadas todas las mercaderías que se desembarcaren, tomando registro de
ellas para que las que se vendieren puedan pagar
los derechos que devengaren y las que quedaren en
ser se puedan con qüenta y razón bolver a entregar a sus dueños, bolviendo a encargaros que la
brevedat de que este vaxell vaya a bus(c)ar la referida armada es de summa conveniencia y utilidad a mi real servicio, y espero me daréis qüenta
de haverlo executado. Dada en Barcelona, a VIII
de junio de MDCCVII años. Yo, el rey. Don Ramon
de Vilana Perlas.»

que se pose en execució lo real orde de sa magestat, buscant des de luego una casa o barraca
fora los murs de la present ciutat a hont se pugan recondir las mercaderias que estan en lo vaxell que sa magestat té destinat per enviar a la
armada dels alts aliats, y que per ço sia feta commissió com ab la present lo fan als senyors don
Bonaventura de Lanuza, degà y canonge de Tarragona, don Francisco de Sayol y doctor Francisco Costa, ciutadà honrrat de Barcelona, per a
què sien servits vèurer y diligenciar la forma ab
què més promptament se puga // 478r // donar
cumpliment al real sobre referit, per lo molt que
sa magestat pondera la conveniència de enviar
ab tota prestesa dit vaxell y que sien servits dits
senyors commissaris reportar a la present junta
lo que·ls aparexerà haver-se de executar, y que
dende luego se responga a sa magestat posant
en sa real notícia la sobradita resolució y suplicant-li sia servit manar a las personas interessadas en ditas mercaderias se conferescan ab ditas
tres personas nomenadas per la junta per a què
de conformitat de las parts se puga donar cumpliment al real orde de sa magestat. En execusió
de la qual resolució han manat sas excel·lèncias
fidelíssimas formar la representació per sa magestat en resposta de dita real carta, la qual representació per medi del síndich del General se
ha aportat al molt il·lustre senyor don Ramon
de Vilana Perlas a effecte que ab més prestesa
puga arribar a las reals mans de sa magestat, y
sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat cusís y continuàs en lo present dietari còpia de dita
representació la qual és assí cusida y signada de
número CCCCLXII y del thenor següent:

E encontinent sas excel·lèncias fidelíssimas han
manat convidar las personas de la junta de port
franch a las quals axí convocadas a las tres horas
de la tarda se ha llegit la sobradita real carta y
donat per proposició lo contengut en aquella,
per a què en vista de ella fossen servits resòldrer
lo que més sia del servey de sa magestat y benefici públich. E la dita junta oÿda la dita real carta
y premeditat son contengut ha deliberat y resolt

«Señor.a Los deputados y oydores de qüentas de la
Generalidad de Cathaluña, puestos a los reales
pies de vuestra magestad, con el más profundo
rendimiento dizen que immediatamente de verse
favorecidos con real despacho de vuestra magestad de 8 del corriente, deseando obedecer como deven los reales preceptos de vuestra magestad, han
convocado las personas de la junta destinada por
la corte general para los negocios de la casa de
puerto franco en la qual summamente zelosos del
real servicio de vuestra magestad y bien público se
ha resuleto que sin dilación se ponga en execución
la real orden de vuestra magestad, buscando
//478v // para este effeto una casa fuera los muros
de esta ciudad en que se puedan recoger como
vuestra magestad manda las mercaderías que se
hallan en el vaxel inglés que vuestra magestad
tiene destinado para hir a buscar la armada de
los altos aliados, para cuyo effeto y para que vuestra magestad pueda ser más puntualmente servido como desea la junta se ha echo commissión a

a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 476v477r del trienni 1704-1707.

a. l’original de la representació intercalat entre els folis 477v478r del trienni 1704-1707.
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tres personas de la junta don Bonaventura de Lanuza, deán y canónigo de la santa iglésia de Tarragona, don Francisco de Sayol y don Francisco
Costa, ciudadano honrrado de Barcelona, cuya
resolución á reconocido el consistorio muy de su
obligación poner en la alta y real intelligencia de
vuestra magestad, suplicando a vuestra magestad sea servido dignarse mandar a las personas
interessadas en dichas mercaderías se confieran
con los dichos tres nombrados por la junta a fin de
que de conformidad de las partes se pueda discurrir la providencia que más promptamente se
pueda dar, para que tenga todo cumplimiento el
real orden de vuestra magestad, como lo anela el
consistorio en todas las ocasiones que se offrescan
del mayor real servicio de vuestra magestad.»
Divendres, a X de juny MDCCVII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Joseph Abadal, adroguer altre dels verguers del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas pura y
líberament lo offici sobredit de verguer, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits
admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias
han admessa dita renunciació sí y en quant per
capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Jacinto Morató y
Llorens March, subrrogats en verguers de dit
consistori.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militara //479r// ha fet relació mitgensant jurament en consistori com se
hera conferit en lo Arxiu Real per lo effecte que
disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y
feta per estos ostenció dels treballs al dit senyor
deputat militar se ha trobat que des de 20 de
maig del present any 1707 se a·nat continuant
la regulació de las cartas y escripturas continuadas en los trenta armaris, y des de dit dia fins
vuy se han combinat mil y sis cartas ab lo inventari antich y en cada una d’ellas se han renovat
los números y feta la inscripció dels armaris y
sachs a hont expectan, havent extret las cartas
que per trastocadas no estaven en son lloch y
havent notat apart las que faltan per a què després se posen en son degut puesto.
Disapte, a XI de juny MDCCVII. En aquest dia a la
tarda se han juntat las personas que componen
la conferència dels tres excel·lentíssims comuns
en lo aposento del bras militar y se ha resolt
aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas conforme està contengut en lo paper qu·és assí cusit y
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
2121.
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signat de número CCCCLXIII, com axí ne han
fet relació en consistori las personas que per
part de sas excel·lèncias fidelíssimas entrevenen
en dita conferència.
En aquest mateix dia, constituhit personalmente en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà
honrrat de Barcelona, síndich del General, ha
fet relació com en dias passats se conferí de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo excel·lentíssim senyor compte de Santa Crus qui governa
la galera de Espanya qu·és en lo moll de la present ciutat, dient-li que lo consistori havia tingut notícia que alguns moros de la galera venian
públicament tabaco en la platja del mar de la
present ciutat, lo que és // 479v // contra lo disposat en la última Cort en què se han estancat
tots gèneros de tabacos, y que axí estimaria lo
consistori a sa excel·lència donàs los ordes necessàrias per a què dits moros se abstinguesen
de vèndrer tabacos, perquè altrament lo consistori no podria faltar a sa obligació en procurar
com deu la observansa del disposat en la cort, al
que respongué dit senyor compte que esta hera
matèria grave perquè en totas parts havian acostumat las galeras de Espanya vèndrer en las platges sas mercaderias y que per ço se conferia ab
lo senyor don Ramon de Vilana Perlas, per a
conferir esta matèria antes de pèndrer resolució.
E més, ha referit dit síndich com lo dia de avuy
se hera conferit ab lo dit don Ramon de Vilana
Perlas per a saber lo que auria tractat ab dit
compte de Santa Crus acerca lo sobredit negoci,
y que dit don Ramon de Vilana Perlas li havia
referit que dit compte de Santa Crus se havia
conferit ab sa senyoria y que parlant los dos del
negoci lo dit don Ramon lo havia desenganyat
de què no té lloch sa pretenció de què los moros de la sua galera puguesen vèndrer tabacos
en la platja, y que no content de assò dit don
Ramon avia passat a donar-ne part a sa magestat
qui li avia donat orde despatxàs real decret manat ab ell a dit compte no permetés se venguesen dits tabacos en la platja, y que en effecte estava ja formant lo decret lo qual creya se
presentaria lo mateix dia present. Axí mateix ha
fet relació dit síndich com se hera conferit lo dia
de vuy ab lo magnífich doctor Joseph Minguella, advocat fiscal patrimonial, a effecte de fer-li
instàncias de part del consistori per a què se fes
quant antes la tatxa general de las escripturas judicials que temps ha se havia // 480r // resolt ferse per las tres salas de orde del excel·lentíssim
senyor compte de Ullefeld en temps que hera
llochtinent general, pues la dilació hera nociva
al bé públich y que a no fer-se dita tatxa quant
antes seria precís al consistori fer representació a
sa magestat, al que li havia respost dit doctor
Minguella que las moltas ocupacions del real
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que hasiendo reflección esse consistorio sobre este
punto pueda passar a nombrar las personas que
tuvieren // 481r // por más a propósito para estas
incumbencias, precaviéndose con las circunstancias de que hayan de dar las fiansas y prestar las
causiones que el consistorio tuviera por precisas
para la mayor siguridad de les caudales que entraren en poder de los tales pagadores. Buelve mi
paternal amor a manifestaros de quan gran utilidad es para este principado la prompta execusión en estas levas y perfección de estos regimientos,
y quan de mi mayor estimación y aprecio será que
vuestros con vuestra acostumbrada actividad os
dediquéis a su más prompta formación, pues además de resultar en tanto beneficio de este principado y mis fieles vassallos os quedará mi real gratitut muy propensa para su remuneración. Dada
en Barcelona, a onze de junio de mil setecientos y
siete años. Yo, el rey. Don Ramon de Vilana Perlas.»

consell y lo trobar-se ausents de la present ciutat
sinch senyors del real consell per dependèncias
del real servey hera ocasió que se havia dilatat
est negoci, y que no obstant axò ho representaria a un dels presidents perquè se donàs providència.
Dimars, a XIII de juny MDCCVII. En aquest dia a
la tarda se han juntat en la present casa de la Deputació las personas de la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta ab què se troban
affavorits del rey nostre senyor, que Déu guarde, de dada de 11 del corrent en què ordena se
pose en execució quant antes la formació de la
lleva en subrrogació de sometents, com de dita
real carta és de vèurer, la qual se incerta en lo
present dietari signada de número CCCCLXIIII y del thenor següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados nuestros // 480v // los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad de mi principado de Cathalunya, haviendo con madura reflección pasado a haserla
sobre lo que el governador de Cathalunya don Joseph Galcerán de Pinós, don Joseph Galcerán de
Cartellá y Çavastida, y don Feliciano de Cordellas, me han representado en orde a su gran zelo y
amor jusgan por aora más convenir a mi servicio,
reduciéndose su dictamen a que se suspendiese la
leva empessada hacer en los vegueríos y se levantasen sometenes por la razón de ser en medio término el que pudiere tenerse más prompto para acudir a la más urgente necesidad. Me ha parezido
manifestaros que no siendo oy esta la que más precissa para dejar de proseguir en la leva, dispongáis que con la mayor brevedad y presteza se adelante la execusión, teniendo presente lo que los
lugares de este principado an gastado y continuamente gastan en ellas, entendiéndoos sobre la formación y número que deven tener los regimientos
con mi mariscal de campo general conde de Ullefeld, a cuyo gran zelo y cuidado he fiado esta dependencia. Y considerando que en cada cuerpo se
necessita precisamente que haya personas que tengan el encargo de vehedor y pagador de ellos en
cuyo poder devan entrar las cantidades que los vegueríos subminitraren para manutención, lográndose con esto el consuelo de que los officiales
soldados estén acistidos y los caudales que para
esto se destinaren tengan su devido paradero y
haya la buena qüenta y razón que es necessario.
He tenido por indispensable advertiroslo para

Dimecres, a XV de juny MDCCVII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas acompanyats dels
magnífichs acessors, advocat fiscal y altres oficials acostumats són baxats a la casa del General
ab cotxes per fer continuar lo subast dels arrendaments de la Generalitat y no s’i ha trobat dita
alguna.
Dijous, a XVI de juny MDCCVII. En aquest dia se
han juntat en la casa de la present ciutat las personas de la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns.
481v

a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 479v480r del trienni 1704-1707.
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Divendres, a XVII de juny MDCCVII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas acompanyats
dels magnífichs acessors, advocat fiscal y altres
officials acostumats són baxats a la casa del General ab cotxes ab los verguers devant ab sas
massas per a fer continuar lo subast dels arrendaments de la Generalitat y no s’i ha trobat dita
alguna.
En aquest mateix dia se ha juntat la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns en casa de la
present ciutat.
Disapte, a XVIII de juny MDCCVII. En aquest dia
se han juntat en casa de la present ciutat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns.
Diumenge, a XIX de juny MDCCVII. En aquest
dia constituhits personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas los doctors don
Miquel de Calderó, don Gerònim de Magarola,
don Bonaventura de Tristany y Agustí Ramoneda, consulents, consulents aplicats per la dificultat que de present ocorra, és a saber, de quina
bolsa se ha de fer extracció de deputat y oÿdors

reals en la pròxima extracció de deputats y oÿdors han jurat en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas que en lo sobredit negoci y qualsevol altre que sien cridats per sas excel·lèncias fidelíssimas aconsellaran bé y llealment, conforme Déu y sas concièncias tot odi, amor y temor
posposats.
482r

Dilluns, a XX de juny MDCCVII. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas acompanyats dels officials acostumats han baxat ab cotxes en la casa
del General per fer continuar lo subast dels
arrendaments y no s’i ha trobat dita alguna.
Dimars, a XXI de juny MDCCVII. En aquest dia se
ha juntat la conferència dels tres comuns en lo
aposento del bras militar, la qual ha resolt aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas que en vista
dels perills en què se troba la ciutat de Tortosa,
conforme ho refereix dita ciutat ab sa carta vagen los comuns a representar-o al rey nostre senyor, que Déu guarde.
Dimecres, a XXII de juny MDCCVII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas ab la sòlita comitiva
són baxats ab cotxes a la casa del General per los
arrendaments y no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia a la tarda, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, són
anats sas excel·lèncias fidelíssimas acompanyats
de sos magnífichs acessors, advocat fiscal y altres
officials de la present casa, ab los verguers devant ab sas massas a posar-se als reals peus de sa
magestat, a fi de representar-li que per cartas de
las ciutats de Tortosa y Lleyda y Balaguer tenian
notícia dels perills en què estavan ditas fronteras
per las sercanias dels enemichs, suplicant a sa
magestat fos servit manar // 482v // donar aquelles providèncias més oportunas per defensa de
est principat oferint-se a est fi lo consistori per
tot quant conduhís a son real servey. Y sa magestat és estat servit responder que atendria a la
defensa tan leales vassallos y ha manat que·s cubrisen y ha executat esta funció conforme en lo
llibre de Cerimònias.
Disapte, a XXV de juny MDCCVII. En aquest dia
se ha juntat la conferència dels tres excel·lentíssims comuns en la present casa de la Deputació
y ha resolt aconsellar als comuns que respongan
a las ciutats de Lleyda y Balaguer donant-los las
gràcias de las notícias que participan y que se
servescan continuar.
En aquest mateix dia per lo síndich del General
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se ha entregat al molt il·lustre don Ramon de Vilana
Perlas, secretari de sa magestat, una representació a fi de què la passe en las reals mans, en què
793

se suplica a sa magestat se servesca provehir los
llochs vacants en las bolsas de deputats y oÿdors
y officis de la present casa que tocan a provehir a
sa magestat, com de dita representació és de
vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCCLXV y del thenor següent:
«Senyor.a Los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de //483r // Cathalunya ab
lo degut obsequi postrats als reals peus de vostra magestat diuhen que als 8 de octubre 1706
posaren en mà del compte de Ullefeld, aleshoras llochtinent de vostra magestat, memorial
dels llochs vacants en las bolsas de deputats, oÿdors y officis de la casa de la Deputació per inabilitació mort o altre impediment dels que foren
anomenats per vostra magestat ab son real decret de 17 de juliol del mateix any 1706, y havent-se després advertit alguns reparos en dit
real despaig ha aparegut indispensable a la obligació de dits deputats y oÿdors posar-los en la
alta y real comprehenció de vostra magestat ab
totas sas sircunstàncias en la forma següent: primerament, los dos llochs de deputats ecclesiàstichs religiosos no vacan per haver estat aquells
anomenats per dit compte de Ullefeld ab real
despaig del primer de novembre 1706. Segonament, en la bolsa de deputats militars de la vegueria de Lleyda fou servit vostra magestat desensecular dos subgectes y solament un fou lo
provehit, axí que vaca un lloch en dita bolsa de
deputat militar. Tercerament, en la bolsa de deputats militars de la vegueria de Çervera foren
per vostra magestat sis subgectes desensiculats y
set los provehits, lo últim dels quals fou mossèn
Fèlix Roure qui per lo sobredit respecte no pogué entrar en la bolsa com y per haver estat inabilitat per los insaculadors. Quarto, encara que
en dit memorial donat al dit compte de Ullefeld
se digué que en la bolsa de oÿdors militars per la
vegueria de Lleyda vacava lo lloch de mossèn
Jacinto Descallar y Ortodó, emperò, havent-se
després advertit que los desensiculats per vostra
magestat en dita bolsa, fou solament un y los
provehits foren dos, lo últim dels quals fou
mossèn // 483v // Joseph de Castellbell y Hàger,
fou precís insacular en lo lloch de dit Descallar a
dit mossèn Joseph de Castellbell per a què tingués lo degut affecte lo real decret de vostra
magestat y per esta rahó no vaca dit lloch. Últimament, en la bolsa de oÿdors militars per la vegueria de Balaguer fou per vostra magestat desensiculat mossèn Balthasar de Riquer per
haver-o estat en temps del duch de Anjou, però
no té al marge senyal de + ni en son lloch se troba provehit altre subgecte perquè los desensiculats en esta bolsa foren dos y un sol lo provehit,
a. l’original de la representació intercalat entre els folis 482v483r del trienni 1704-1707.
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axí que vaca un lloch en esta bolsa. Estas són las
sircunstàncias que ha aparegut al consistori ser
dignas de la real notícia de vostra magestat, suplicant a vostra magestat sia servit fer nominació
de subgectes per dits llochs vacants a fi de què
puga lo consistori passar a fer la insiculació per
lo dia 15 de juliol propvinent conforma disposan los capítols de cort en què rebran particular
mercè de la real munificència de vostra magestat.
Dilluns, a XXVII de juny MDCCVII. En aquest dia
al matí sas excel·lèncias fidelíssimas ab la sòlita
comitiva són baxats ab cotxes a la casa del General per a fer continuar lo subast dels arrendaments y no s’i ha trobat dita alguna.
484r

En aquest mateix dia a la tarda se ha juntat en
casa de la present ciutat la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
fra Rafel de Padellas, tauler del General de la
vila de Figueras, ha renunciat pura y líberament
en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo
dit offici de tauler de Figueras suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas li admètian dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admesa aquella sí y en quant per capítols y actes de
cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Jacinto Morató y Llorens March, subrrogats en verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Francisco Boer, mercader de la ciutat de Gerona, guarda ordinària del General en lo portal del
Mar de la present ciutat ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de guarda, suplicant a sas
excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li
dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admès aquella sí y en quant per capítols y
actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Jacinto Morató y Llorens
March, verguers del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dimecres, a XXIX de juny MDCCVII. En aquest
dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas un
bitllet del molt il·lustre senyor don Ramon de
Vilana Perlas, secretari de sa magestat, en què
// 484v // refereix que havent arribat a la real notícia que en la casa del General de la present ciutat se troban algunas mercaderias pròprias de
subgectes que residexen a la obediència del senyor duch de Anjou y especialment una bala de
robas de or y plata pròpria del duch de Populi,
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serà de son real agrado hi manifesten a sa magestat per a què puga pèndrer aquella resolució
que aparexerà més justificada, com de dit bitllet
és de vèurer lo qual me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari com ho executo signant-lo de
número CCCLXVI.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari una representació feta a sa magestat acerca las robas del duch de Populi en
resposta del sobredit bitllet de don Ramon de
Vilana Perlas, com de dita representació és de
vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCCLXVII.
Dijous, a XXX de juny MDCCVII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Joseph Alterachs, tauler de General de la vila de Cambrils, ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de tauler
suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas li admeten dita renunciació y sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella si et in quantum, etcètera, essent present per testimonis Llorens March
y Diego Andanya, servints los officis de verguers.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari una representacióa // 485r // feta
a sa magestat y entregada lo dia present per lo
síndich del General al molt il·lustre senyor don
Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, a fi de què la posàs en las reals mans acerca
las tatxas de las escripturas judicials com de dita
representació és de vèurer, qu·és assí cusida y
signada de número CCCCLXVIII y del thenor
següent:
«Senyor.b Lo consistori de la Deputació del present principat postrat als reals peus de vostra
magestat diu que als 20 de janer y 18 de febrer
del corrent any acudí al compte de Ullefeld,
aleshoras llochtinent general de vostra magestat, ab dos papers còpia dels quals se posan en la
real mà de vostra magestat, en los quals per los
motius que se expressaven se posà en la concideració tenia per necessari se formàs nova tatxa
en la conformitat disposada ab la constitució 7,
títol “De despesas de plets”, en orde a escripturas judicials, dietas y drets dels officials reals ab
què antes de passar-se a pèndrer resolució lo ada. a continuació un bitllet i una representació transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 2121-2122.
b. l’original de la representació intercalat entre els folis 484v485r del trienni 1704-1707.

ítem altre encuny de manifest de la roba que ve
de defora; ítem altre encuny sensa famella de la
roba que va per fora; ítem un piló de fusta ab lo
encuny de la famella per manifest; ítem un piló
de fusta ab una famella del manifest y guarda;
ítem un encuny de manifest; ítem altre encuny
per guarda; ítem un encuny de famella sola;
ítem una tanalla per posar sera y altra per arrencar ploms y un martell; ítem una tanalla per posar sera; ítem dos encunys y una famella per picar als texidors de llana; ítem un encuny per
bollas los sombreros forrats de tafetà.

vocat fiscal patrimonial ohís als acessors y advocat fiscal de la Generalitat. Y com continuen los
clamors dels comuns y particulars per rahó de
exigir-se excessius salaris del refferit y fins lo estat present no sien estats avisats los dits acessors
y advocat fiscal, originant-se de aquí notable
perjudici als referits comuns y particulars, suplican los deputats y oÿdors de comptes a vostra
magestat se digne manar que quant antes se forme dita tatxa, ohint primer als acessors y advocat fiscal de la Deputació, que a demés de
promèter-s’o axí del paternal amor de vostra
magestat ó rebran a mercè de la real munificència de vostra magestat.»
En aquest mateix dia a sis horas de la tarda sas
excel·lèncias fidelíssimas, anant consistorialment a peu ab los verguers devant ab sas massas
altas y acompanyats dels magnífichs acessors y
advocat fiscal y demés officials, axí de la present
casa com de las casas del General y bolla, són
anats a la dita casa del General ha ont després
// 485v // de haver fet encantar la bolla de Barcelona y demés drets que faltan a arrendar entre
las 8 y 9 horas de la nit, qu·és la hora vulgarment dita de ca y llop, an trets de mà dels arrendataris dels drets de General y bolla de Barcelona qui havian acabat lo trienni de sos
arrendaments y posat en mà dels officials destinats per la administració de dits drets per compte del General los encunys y demés cosas següents:

Essent per testimonis a la entrega de ditas cosas
Jacinto Morató y Llorens March, subrrogats en
verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas y altres
en multitut numeros que·s troban presents en
dita casa del General.
E estant en dita casa del General, volent los senyors oÿdors pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de juny, no se ha
trobat frau algú.
486v

Per lo dret de General: primo, un encuny anomenat pich de telas; ítem altre encuny dit pich
de mitjas; ítem altre encuny per galons de plata
de Milà; ítem altre encuny per galons y puntas
de plata fetas en Barcelona; ítem un encuny dit
de cap de moro per plomar roba de bolla; ítem
una enclusa per desota de dits pichs ab una famella y martell.
Per la bolla de Barcelona: primo, una enclusa
per picar lo manifest; ítem altra enclusa per picar los rams; ítem altra enclusa per picar ploms
de guarda; ítem un martell de ferro ab mànech
de fusta; ítem un encuny anomenat pich de manifest; ítem altre encuny anomenat pich de
rams; ítem altre encuny anomenat pich de guarda ab una famella per picar rams y per picar manifest; ítem altre encuny dit de guarda per picar
a las botigas ab famella, un pich y un martell;
ítem una tenalla per posar sera y altra tenalla per
a arrencar los ploms; //486r // ítem dos llumaneras de coure posadas demunt del taulell per bollar; ítem altre encuny ab son pich y famella per
los velluters y una tanalla petita per velluters;
ítem un encuny de guarda y dos famellas, la una
per a tallar y altra per posar ploms ab son martell; ítem altre encuny de paga mascle y famella;
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Divendres, al primer de juliol MDCCVII. En
aquest dia desitjant sas excel·lèncias fidelíssimas
posar en execució lo capítol 56 del nou redrés y
lo en ell disposat acerca la procura dels ròssechs
de la Generalitat y lo demés que conté dit capítol, han ordenat fer-se extracció de una Novena
de las personas insaculadas a deputats y oÿdors y
són estats extrets los infrascrits y següents, ecclesiàstichs: don Andreu Foix, don Joseph Ignasi
de Amigant, fra Rafel de Padellas; socós: don
Joan de Marimon, fra don Joseph de Vilamala,
fra don Francisco de Cordellas. Militars: mossèn
Ignasi de Corts y Llanos, don Ramon de Codina
y Ferreras, mossèn Armengol de Peguera; socós:
mossèn Joseph Galceran de Pinós y Rocabertí,
mossèn Aleix Gayetano de Tristany, don Emanuel de Llupià. Reals: doctor misser Joseph
Areny, doctor Pere Màrtir Pons y Llorell,a
// 487r // mestre Francisco Costa; socós: mestre
Domingo Fogueras, mossèn Joseph Gayetano
Sabater, mestre Francisco Fontllonga.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari una súplica presentada per lo
arrendatari del dret de General del trienni que
acaba lo dia de ahir, junt ab la decretació al peu
de dita súplica continuada acerca la pretenció té
dit arrendatari de voler cobrar los drets de las
mercaderias que·s trobaven lo dia de ahir en la
casa del General, com de dit súplica és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número CCCCLXIX.
a. a continuació una súplica i un bitllet transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 2122-2123.
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Disapte, a II de juliol MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet
han rebut del excel·lentíssim senyor compte de
Ullefeld en què expresa serà del real agrado que
lo consistori passe en fer nominació de vehedors
y pagadors per los regiments que levanta lo
principat en subrrogació dels sometents, com
de dit bitllet és de vèurer qu·és assí cusit y signat
de número CCCCLXX. Axí me han ordenat cusís y incertàs en lo present dietari un recado en
escrits imbiat per lo consistori per medi del síndich // 487v // del General a dit excel·lentíssim
senyor compte de Ullefeld, com de dit recado
és de vèurer qu·és assí cusit y signat de número
CCCCLXXI.
En aquest mateix dia a la tarda se han juntat en la
present casa de la Deputació las personas que
componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns en la qual junta han resolt aconsellar
conforme lo paper que han reportat al consistori
las personas anomenadas per sas excel·lèncias fidelíssimas, com és de vèurer de dit paper qu·és
assí cusit y signat de número CCCCLXXII.
Dilluns, a IIII de juliol MDCCVII. En aquest dia se
han juntat en la casa de la present ciutat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns y han resolt acompanyant
conforme lo paper entregat per las personas que
entrevenen en dita conferència per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas, com és de vèurer de
dit paper qu·és assí cusit y signat de número
CCCCLXXIII.
Dimecres, a VI de juliol MDCCVII. En aquest dia
se han juntat en la present casa dea // 488r // la
Deputació la junta de port franch.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real ha fet relació mitgensant
jurament en consistori com se hera conferit lo
dia present per lo effecte que disposa lo capítol
102 de las últimas Corts en lo Arxiu Real, y haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y
feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat que des de 10 de juny se ha anat continuant
la regulació de las cartas y escripturas dels trenta
armaris, y des de dit dia fins vuy se han combinat nou-centas sinquanta-quatra cartas ab lo inventari antich, y en cada una d’ellas se han renovat los números y feta la inscripció dels armaris y
sachs a hont corresponen, havent extret las cartas que per trastocadas no estaven en son lloch y
havent notat apart las que faltan per a què després trobadas se posen en son degut lloch.
a. a continuació un recado i dos papers transcrits a l’Apèndix
2, pàgs. 2123-2124.
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Dijous, a VII de juliol MDCCVII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han manat convidar
las personas de la junta de port franch en la qual
junta han entrevingut, a més de sas excel·lèncias
fidelíssimas, acceptat lo senyor oÿdor real per
ser ausent de la present ciutat, las personas de
dita junta infrascritas y següents, ecclesiàstichs:
don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge
de Tarragona; don Feliciano de Sayol, del orde
de Sant Joan. // 488v // Militars: don Francisco
de Sayol, don Fèlix Vadell y Besturs. Reals: lo
doctor en medecina Francisco Costa, ciutadà;
lo doctor misser Francisco Florit. En la qual
junta ha participat y donat per proposició lo senyor deputat ecclesiàstich las instàncias ab què
lo consistori se troba per part de sa magestat per
a què se destine puesto, en què se recondescan
las mercaderias que són en lo vaxell que expresa
lo rey nostre senyor ab sa real carta de 8 de juny
proppassat. E la dita junta, ohida la proposició
feta per lo senyor deputat ecclesiàstich, attenent
que ab lo capítol 79 de las Corts últimament celebradas fou estatuhit y disposat que fora los
muros de la present ciutat fos construida una
casa dita de port franch, a fi y effecte de ser facultatiu a qualsevols personas de fer entrar y
conduhir en dita casa las mercaderias que vindran de fora del present principat, ab lo modo,
forma y disposició que en dit capítol se conté,
encarregant la execució de aquell als deputats y
oÿdors de comptes y dos personas de quiscun
dels tres braços, y attenent que ab lo capítol 80
subsegüent fou també disposat que immediadament de closas las Corts fos entregada a dits deputats y oÿdors la pocessió de la barraca de la
capitania general, a fi de què aquella servís per la
casa de port franch en lo ínterim que la Generalitat, // 489r // no·s trobava ab medis promptes
per fabricar la dita casa, lo que no pogué tenir
effecte per ocasió que dita barraca de la capitania general en los estragos del últim siti fou cremada y derruhida. Per la qual sircunstància, si
bé dits senyors deputats y junta procuraren
quant més prest fou posible arrendar al encant
públich com arrendaren las obras de mestre de
casas, fuster y manyà per la fàbrica de dita casa,
emperò no se espera que aquella puga ser acabada ab la brevedat y pretesa que la importància
de est negoci demana majorment, havent invadit los enemichs las cercanias de Tortosa de a
hont ha de venir la fusta que ha de servir per la
fàbrica de dita casa. Y considerant sas excel·lèncias fidelíssimas lo quant importa al benefici públich del present principat, que quant antes se
pose en execució dita disposició de port franch
y quant perniciosa és la dilació, la qual extravia
en gran manera als estrangers del comers y per
lo reparo de estos inconvenients no se sap encontrar millor medi que, ja que falta dita barraca de capitania general, substituhir altre lloch

fora los murs de la present ciutat en lo ínterim
que se acaba de fabricar dita casa de port franch,
majorment trobant-se com se troban dits senyors deputats y oÿdors ab instàncias de sa magestat per lo dit effecte ab sa real carta de data
de 8 de juny proppassat. Per ço, desitjant sas excel·lèncias fidelíssimas annuir al orde de sa magestat y affectant en quant sia posible lo comers
del qual resulta la utilitat pública, deliberan que
fora los murs de la present ciutat sien destinadas
com ab la present deliberació destinan una o
més barracas en lo lloch que aparexerà còmodo
y propòsit per a recondir en ellas solament
// 489v // per hara las mercaderias compresas en
lo vaxell que expresa sa magestat en dita real
carta, a fi de què gosen ditas mercaderias del
privilegi de port franch en lo ínterim que se acabarà de fabricar la dita casa que per dit effecte se
construeix fora los murs de la present ciutat per
la observansa y total execució de dit capítol de
cort, y que de ditas barracas se pague lo lloguer
de pecúnias de la Generalitat.
Divendres, a VIII de juliol MDCCVII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas anant ab cotxes
ab los verguers ab sas massas y acompanyats dels
magnífichs acessors, advocat fiscal y altres officials de General són baxats a la casa del General
per fer continuar lo subast dels arrendaments y
no s’i ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar la Novena extreta en
sort per la dependència del capítol 56 del nou
redrés en què han entrevingut los infrascrits y
següents. Per lo estament ecclesiàstich: don Andreu Foix, ardiaca y canonge de Barcelona; don
Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina, canonge
de Barcelona; fra Rafel de Padellàs. Per lo estament militar: don Armengol de Paguera; don
Aleix de Tristany y Claresvalls. // 490r // Per lo
estament real: lo doctor en medecina Francisco
Costa, ciutadà honrrat de Barcelona; lo doctor
misser Joseph Areny y Garriga; lo doctor misser
Pere Màrtir Pons y Llorell. A las quals personas
per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori en
veu del senyor deputat ecclesiàstich se ha donat
per proposició y avinense dels dèbits atrassats de
la Generalitat. E los dits senyors deputats y oÿdors y Novena, vist y premeditat lo dit capítol
de Cort, han deliberat y resolt que sia feta commissió a tres personas de la dita Novena per a
què sien servits premeditar y discórrer los medis
més proporcionats que pugan facilitar los ajustos y convenis ab los debitors del General ab lo
mayor útil del General que sie posible, servintse reportar a la present junta lo que·ls aparexerà
haver-se de executar. Inseguint la qual resolució
han passat immediadament a votar sobre la elecció dels tres subgectes commissaris per lo nego797

ci sobredit y són estats elegits los infrascrits y següents: don Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona; don Armengol de
Paguera; lo doctor misser Joseph Areny y Garriga.
Disapte, a VIIII de juliol MDCCVII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo doctor en medecina
Jacinto Blanch, ciutadà honrrat de Barcelona,
ha renunciat pura y líberament en mà y poder
de sas excel·lèncias fidelíssimas los llochs en què
se troba // 490v // insiculat en differents bolsas
dels officis de la present casa, és a saber, en los
llochs o regent los comptes, exactor, receptor
de la bolla, escrivent ordinari de regent los
comptes, síndich y procurador fiscal de la visita
del General. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
admès dita renunciació sí y en quant per capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent
presents per testimonis Jacinto Morató y Llorens March, subrrogats en verguers del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Miquel Perpinyà, doctor en sagrada theologia y
beneficiat en la iglésia catredal de la present ciutat, com a procurador del doctor Jacinto Dou,
ciutadà honrrat de Barcelona del consell de sa
magestat en la Real Audiència de Cathalunya,
com de sa procura consta en poder de Pere
Abadal, notari públich real col·legiat de Barcelona lo dia present, la qual és assí cusida y signada de número CCCCLXXIIII en dit nom renuncià en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas pura y líberament los llochs en què
dit son principal se troba insiculat en la present
casa en las bolsas de oÿdor real de donador de
ploms, de regent los comptes y de síndich, suplicant en dit nom a sas excel·lèncias fidelíssimas
sien servits admètrer-li dita renunciació. E sas
excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella sí y
en quant per capítols y actes de cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Jacinto
Morató y Llorens March, subrrogats en verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari còpia de un privi-a // 491r // legi
real de data de 26 de abril 1673 en què se fa
mercè a la vila de Puigcerdà de crear cada any
un burgès com de dita còpia, per mi secretari y
scrivà major comprovada ab lo original, és de
vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCCLXXV.
a. a continuació dues procures i un privilegi transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 2124-2127.
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que sa magestat, que Déu guarde, té alguna insinuació que fer a sas excel·lèncias fidelíssimas
tocant a son real servey y benefici públich per lo
qual effecte assenyala lo dia de demà a las quatraa // 492r // y mitja de la tarda, com de dit bitllet és de vèurer qu·és assí cusit y signat de número CCCCLXXVIII.

Dilluns, a XI de juliol MDCCVII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Damià Genetó, prevere beneficiat de la iglésia parroquial de Sant Miquel de la present ciutat, com a procurador del
doctor en drets Fèlix Guasch, clergue advocat
fiscal de la deputació local de la ciutat de Puigcerdà, com de dita procura consta en poder de
Domingo Espernay, notari públich de dita ciutat, al primer del corrent mes de juliol, la qual és
assí cusida y signada de número CCCCLXXVI,
en dit nom ha renunciat pura y líberament en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas li
admètian dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella sí y en quant per
capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Llorens March y
Diego Andanya, servints los officis de verguers
de sas excel·lèncias fidelíssimas.

Dimecres, a XIII de juliol MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y incertàs en lo present dietari un vot fet
per lo magnífich advocat fiscal del General y altres consulents aplicats, en què aconsellan que
en la extracció de deputats y oÿdors depròxim
fahedora se deu fer extracció de deputat real de
la bolsa dels deputats reals de fora Barcelona y
se deu fer extracció de oÿdor real de la bolsa
dels oÿdors reals de Barcelona, com de dit vot
és de vèurer qu·és assí cusit y signat de número
CCCCLXXIX.

Dimars, a XII de juliol MDCCVII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo doctor Joseph Rifós,
canonge de Barcelona com a procurador de
Pere Joan Rifós, tauler del General de la vila de
Sabadell, com de sa procura consta en poder de
// 491v // Bernat Forés, notari públich real
col·legiat de Barcelona, als 9 del corrent, la qual
és assí cusida y signada de número CCCCLXXVII, en dit nom renuncia pura y líberament en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit
offici de tauler de Sabadell, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li
dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admès aquella sí y en quant per capítols y
actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Llorens March y Diego Andanya, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
don Joseph de Amigant ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas los llochs en què se troba insaculat en
las bolsas dels officis de la present casa que són
los següents: primo, lo lloch de donador de
ploms; ítem lo de receptor de la bolla; ítem lo
de escrivent ordinari de regent los comptes;
ítem lo de síndich; ítem lo de procurador fiscal
de la visita del General suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas li han
admès aquella sí y en quant per capítols y actes
de cort los és lícit y permès, essent presents per
testimonis Jacinto Morató y Diego Andanya,
verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.

En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, obehint a la real insinuació per medi del
molt il·lustre don Ramon de Vilana Perlas donada lo dia de ahir, són anats ab cotxes ab los
verguers ab sas massas y acompanyats dels officials de la present casa a posar-se als reals peus
de sa magestat per a saber sa real voluntat y pèndrer a boca sos preceptes, y posats en la real
presència després de fetas las sòlitas cortesias y
besat sa real mà, és estat sa magestat servit dirlos que en vista de la invasió dels enemichs per
diferents parts de Cathalunya axí del Empurdà,
Tortosa y Lleyda estava com a pare y senyor, invigilant en la defensa de sos fidelíssims vassalls
per a librar-los de la opposició que·ls amenasava
y que per est effecte y per ocórrer promptament
a las necessitats urgents, havia son paternal carinyo discorregut alguns medis que expressaria
ab carta que embiarà a sas excel·lèncias fidelíssimas y que axí seria molt de son real agrado que
lo consistori se esmeràs y procuràs per sa part en
posar en execució los referits medis, com ho esperava del zel y gran affecte que professavan a
son real servey.
492v

En aquest mateix dia han rebut sas excel·lèncias
fidelíssimas un bitllet del molt il·lustre senyor
don Ramon de Vilana Perlas en què participa
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E sas excel·lèncias fidelíssimas, en veu del senyor deputat ecclesiàstich, han respost que podia sa magestat estar assegurat que per part del
consistori no·s faltaria en manera alguna a tot
quant conduhís a son real servey y benefici y defensa del present principat com era de sa obligació, y luego se són despedits besant sa real mà
ab las sòlitas cortesias.
Dijous, a XIIII de juliol MDCCVII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas acompanyats dels
a. a continuació un bitllet i un vot transcrits a l’Apèndix 2,
pàgs. 2127-2129.

officials de la present casa y de las casas del General y bolla de la present ciutat, y anant acistint
a cada hu de sas excel·lèncias fidelíssimas una
vara són anats a fer regonexensa general per las
botigas y altres parts de la present ciutat y (no)
se ha trobat cosa alguna.
Divendres, a XV de juliol MDCCVII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas don Fortunat de
Parrella, doctor de la tercera sala de la Real Audiència del present principat, ha renunciat pura
y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas los llochs que obté, ço és, de deputat militar en la bolsa de deputat militar per la
vegueria de Vich de acessor militar en la bolsa
de acessor y advocat fiscal de la present casa, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits
admètrer-li dita renunciació. Y sas excel·lèncias
fidelíssimas han admès aquella sí y en quant per
capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Llorens March y
Diego Andanya, servint los officis de verguers
de sas excel·lèncias fidelíssimas.
493r

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
don Agustí Texidor ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo lloch que obté en la bolsa de oÿdor militar de la vegueria de Vilafranca del Panadès,
suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas li admètian dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella sí y en quant per capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent
presents per testimonis Joan Aldabó y Isidro Aldabó, fusters.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta de 14 del corrent
acerca los negocis de la guerra occorrents, com
de dita real carta és de vèurer qu·és assí cusida y
signada de número CCCCLXXX y del thenor
següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de mi principado de
Cathalunya, los repetidos afanes y penalidades
que ha padecido mi real persona desde la salida
de Viena para venir a restauraros vuestra antigua libertad y sacaros del oprimible dominio de la
Francia, y las continuadas fatigas que después de
lograr el veros baxo el suave mio he experimentado por afianzaros en él y entender el recobro de mi
corona, son bien notorios a la Europa y de todo
a. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 492v493r del trienni 1704-1707.
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buen testigo este fidelíssimo principado, no pudiéndose separarse de mi real consideración la fineza con que havéis coadjuvado a ello pues no
faltando a sacrificar vidas y haziendas comprehendo de vuestra constancia y çelo fuera lo menos
si más ubiera que exponer por mi servicio, y por
poder perpetuaros a mi obediencia estas // 493v //
reflecciones aunque lastiman mi real ánimo,
viendo que el estado presente manifiesta el poco
útil que han contrahido a aquellos fines, asseguran más mi confiansa de que al passo que estoy
constituhido por padre, rey y senyor legítimo y natural vuestro, a no perdonar el más trabaxoso desuelo y eminentes peligros por concervaros en el
apetecido título de vassallos mios que tanto havéis
anelado y padecido, hasta su consecusión no dexaréis de continuar por manteneros en él todos
aquellos actos proprios de vuestra exemplar fidelidad que se hagan memorables al mundo, mereciendo el que por salir de un empenyo de razón y
justicia que sigue vuestro amor y lealtad se eternise vuestra nación en la posteridad. Y como se offrece oportuna la ocasión de conseguirlo, allándose el enemigo penetrando este principado por las
fronteras del Rossellón, Aragón y Valencia, sin
que las tropas regladas que componen mi exército
y las de los aliados vasten no solo a rechasarle pero
ni a la precisa resistencia, me prometo que en el
ínterim que llegan los numerosos socorros que me
han offrecido las potencias de Ingalaterra y
Olanda y los que se aguardan brevemente de Italia será suficiente para contener las operaciones
que emprendiere el enemigo a fin de someteros en
la opressión y servidumbre más ajustada a su tiranía, vuestro conocido esfuerço, explicándole por
medio de apromptar gente y dar todas las providencias que podáis subministrar con aquella brevedad que haga más plausibles los sucessos, pues a
quanto dependa de mi real facultad // 494r // no
dexaré de dedicarme aun a costa de abandonar
mi real persona por vuestra defensa, de cuya demostración se ha savido hazer muy condigno vuestro fiel afecto y amor a ella, y assí fio que en muestras de corresponder al gran cariño que me devéis
serán en esta urgencia incessantes vuestra applicaciones a discurrir y prevenir todo lo que mira a
gente de armas y de trabajo animadas personas
de séquito y representación, para que ocupando
los puestos y parajes donde pueda llebar su fuerza
el enemigo, se vean desvanecidas sus ydeas por medio del esfuerzo de estos naturales, dando todas las
demás disposiciones que jusguéis convenientes al
mexor resguardo de esta provincia y en el interés
de mi corona y real servicio, añadiendo tan expecial y nuevo motivo a los que tiene presentes mi
gratitud para que en repetidas onrras y favores
halléis siempre los efectos de ella y de mi real benignidad. De Barcelona, a catorze de jullio de
mil setecientos y siete años. Yo, el rey. Don Ramón
de Vilana Perlas.»

[ 1707 ]

[ 1707 ]

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari un real decret en què se serveix
sa magestat provehir los llochs vacants de deputats y oÿdors y officis de la present casa tocants a
provehir a sa magestat, com és de vèurer de dit
real decret qu·és assí cusit y signat de número
CCCCLXXXI y del thenor següent:
«Ela rey. Illustre, venerables, magníficos y amados
nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de
qüentas del General deste mi principado de Cathalunya, haviendo visto vuestra representación y
copia de la que en seis de octubre del año passado
de mil setecientos y seis // 494v // hizísteis al conde
de Ullefeld, entonces mi lugartheniente en este
principado en que individuando los lugares vacantes en las bolsas de deputados, oydores y officios
de essa casa de la Deputación por inhabilitación,
muerte o otro impedimento de los que nombré con
mi real decreto expedido en forma de Cancellaría
en la ciudad de Çaragoça a dies y siete de julio de
dicho año de mil setecientos y seis, me suplicáis sea
de mi real agrado nombrar sujetos para dichos lugares a fin de que en conformidad de lo dispuesto
por capítulos de corte podáis el día quinse del corriente passar a la insaculación para la próxima
extracción de deputados y oydores. Y deseando la
inviolable observancia de las constituciones, capítulos, autos de corte y demás leyes del principado
para el universal consuelo de mis amados vassallos, he tenido a bien condescendiendo a vuestra
súplica nombrar y elegir las personas siguientes.
Para dos lugares de deputados militares vacantes
por la veguería de Barcelona: mossén Francisco
Puigdesalit y Saigs; mossén Félix Roure. Para
otros dos lugares de deputado militar vacantes por
la veguería de Gerona: mosén Francisco de Cartellá Çebastida y Fons; mossén Joseph Bru y de Olzina. Por un lugar de deputado militar vacantes
por la veguería de Tortosa: mossén Antonio Gil de
Federique. // 495r // Por otro lugar de deputado
militar vacante por la veguería de Lérida: mossén
Joseph de Clariana y Gualbes. Para otro lugar de
deputado militar vacantes por la veguería de Vique: don Jayme Puig de Perafita. Para otro lugar
de deputado militar vacante por la veguería de
Manrresa: mossén Salvador Massanes de Ribera.
Para otro lugar de deputado militar vacante por
la veguería de Monblanch: mestre Francisco de
Bassols. Por un lugar de ohidor ecclesiástico capitular vacante: doctor y canónigo Joseph Romaguera de la catredal de Barcelona. Para dos lugares de oydores ecclesiásticos religiosos vacantes: fra
don Juan de Fluviá; doctor y prior Gerónimo de
Talavera. Para dos lugares de oydor militar va-

a. l’original del reial decret intercalat entre els folis 493v494r del trienni 1704-1707.
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cantes por la vegaría de Barcelona: mossén Joseph
de Rubí y Boxadós; mossén Joseph de Cartellá, antes Farnés. Para un lugar de oydor militar vacante por la veguería de Villafranca: mossén Joseph
Bonaventura Ascón y Oliver. // 495v // Para un
lugar de oydor militar vacante por la veguería de
Balaguer: mossén Francisco Prat y Senjuliá. Para
un lugar de oydor real vacante por la veguería de
Vique: doctor Francisco Calvet y Sorts. Para un
lugar vacante en la bolsa del officio de dador de
plomos: el doctor Joseph Roig y Ros. Todos los quales arriba nombrados es mi voluntad que sean insiculados en dichas bolsas respective y que concurran y tengan derecho de estar en ellas, y concurrir
sí y conforme lo tienen las demás personas que ya lo
están en las mismas bolsas, como tambien que si
alguno de los comprehendidos hallándose vivo en
el decreto de las desansaculaciones de los que fueron insaculados en tiempo del duque de Anjou,
que no tuviera el senyal de crus huviese ocupado
lugar de tiempo de la magestad del sereníssimo
don Carlos segundo, mi tío y señor, que goze de
gloria, sea restituhido y repuesto en el mismo lugar
que se hallava el día de la muerte de su magestad y
que en la habilitación e insaculación de las referidas personas y extracción y exercicio de los puestos
de deputados y oydores, como tambien en el tiempo
que huvieren de ocuparlos, no se haga novedad
sino que se observe lo acostumbrado en los días senyalados y lo dispuesto por las generales constituciones. Para cuyo effeto os orde-a //496r // no y mando
passéis a la extracción de insaculadores y habilitadores para que los sobrecitados sean insaculados sigún el orden y forma sobredichos, y corran las suertes y extracción de los referidos puestos como se ha
estilado. Dada en la ciudad de Barcelona, a catose del mes de julio de mil setecientos y siete. Yo, el
rey. Don Ramón Vilana Perlas. Vidit Aguirre,
regens. Vidit Estanga, regens. Vidit marchio de
Coscojuela. Locus si+gilli. In curia segundo, foleo
CLXXVIII. Insaculación de los sujetos para los
lugares vacantes de los officios y cargos de deputados y oydores de qüentas en la casa de la Deputación de Cathalunya.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General incertàs en lo present dietari
una certificatòria de la +.
Renunciació feta per lo doctor Francisco Febrés, ciutadà honrrat de Barcelona, del offici dit
official mayor de la mayordomia de la artilleria
del exèrcit y presidis del present principat, com
apar de dita certificatòria que·s assí cusida signada de letra B.

a. a continuació una declaració, un vot i una certificatòria
transcrits a l’Apèndix 2, pàgs. 2129-2131.

Disapte, a XVI de juliol MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una declaració del dupte proposat per lo magnífich regent
los comptes de la present casa acerca la
intel·ligència del capítol 44 del nou redrés, com
de dita declaració de dupte és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCCCLXXXII.
Diumenge, a XVII de juliol MDCCVII. En aquest
dia a las sinch horas de la tarda ý ha agut junta
de braços en la present casa de la Deputació per
a fer extracció de habilitadors per a fer la habilitació de las personas que deuhen concórrer a
deputats y oÿdors de comptes per lo trienni
pròximvinent que comensarà al primer de
// 496v // agost del corrent any, en la qual junta
han servit de testimonis los infrascrits y següents, per lo estament ecclesiàstich: don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina, canonge de
Barcelona; don Benet Bach, canonge de Barcelona; Guillem Padrell, canonge de Tortosa. Per
lo estament militar: don Fèlix Monjo; don Joseph de Ribera; don Joan de Novell. Per lo estament real: Ramon Sabater, ciutadà; doctor Sagimon Bas; Pere Vidal, menor. Y havent fet dits
senyors testimonis militars y reals la sòlita y
acostumada protesta per no sèurer interpoladament ab los ecclesiàstichs, com se pretén se ha
passat a fer extracció de habilitadors en la forma
disposa lo capítol 85 del redrés del any 1599, y
són estats extrets los infrascrits y següents, per
lo estament ecclesiàstich: don Bonaventura de
Lanuza; fra don Feliciano Sayol; fra don Emanuel de Copons. Per lo estament militar: Ignasi
de Ferrer y Tresserras; don Joan de Olmera y
Rasset; // 497v // don Gaspar Berart y de Cortiada. Per lo estament real: Fèlix Boneu, Ramon
Sabater, doctor Joseph Llauder, ciutadans honrrats de Barcelona.
Dilluns, a XVIII de juliol MDCCVII. En aquest dia
a las nou horas del matí se ha juntat la Novena
de la habilitació a effecte de habilitar las personas que poden concórrer a deputats y oÿdors
per lo trienni pròximvinent, y volent-se acentar
en sas cadiras los militars y reals han fet la sòlita
y acostumada protesta per no sèurer interpoladament ab los ecclesiàstichs com se pretén, y
havent-se també sucitat dificultat sobre la presedència entre fra don Feliciano de Sayol del
orde de Sant Joan y fra don Emanuel de Copons del orde de Sant Benet, se ha acordat y
convingut que sens prejudici de las pretencions
de las parts, inseguint altres exemplars, se pose a
la sort qui dels dos aurà de precehir, y havent-se
executat en esta conformitat és estat extret fra
don Feliciano de Sayol. Y luego tots los dits senyors de la Novena han prestat lo sòlit y acostumat jurament en mà y poder de sas excel·lèncias
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fidelíssimas, posant-se los ecclesiàstichs las mans
en los pits y en observansa del capítol 85, Corts
1599, han ohit sentència de excomunicació
qu·és del thenor següent:
Nos Josephus Romaguera, decretorum doctor, canonicus sedis Barchinonae in spiritualibus et
temporalibus visitatoris generalis et officialis pro
illustrissimo // 497v // et reverendissimo domino
Barchinonae episcopo monemus vos don Bonaventuram de Lanuza et de Oms, decanum et canonicum sanctae ecclesiae Tarraconae, fra don Felicianum de Sayol, ordinis Sancti Joannis
Hierosolimitanensis et fra don Emanuelem de
Copons, ordinis Divi Benedicti pro estamento ecclesiastico, Ignasium de Ferrer et Tresserras, Joannem de Olmera et Raset, et Gasparem Berart
et de Cortiada, pro estamento militari, Felicem
Boenu, Raymundum Sabater et Josephum Llauder, utriusque iuris doctorem, cives honoratos
Barchinonae pro estamento regali habilitatores
juxta formam capituli 85, reformationis anni
1599 extractos, quatenus bene et fideliter vos habeatis in exercicio vestrae habilitacionis fiendae
de his qui concurre possint vel non in deputatos et
auditores computorum Generalis Cathaloniae in
extraccione de proximo facienda pro triennio currere insipiat die prima augusti prope venturi
juxta Deum et concientias vestras, et pro his audis excomunicationis sententiam, quam in vos et
quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.
E immediadament de ohida dita sentència de
excomunicació dits senyors deputats y oÿdors y
Novena han comensat a enténdrer en lo negoci
de la habilitació de las personas que poden concórrer a deputats y oÿdors, conforme és de vèurer en lo llibre de Deliberacions.
En aquest mateix dia se han juntat las personas
que componen la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns al matí en la present
casa de la Deputació y han aconsellat a sas excel·lèncias fidelíssimas lo que·s conté en lo paper entregat a sasa // 498r // excel·lentíssima fidelíssimas per las personas que entrevenen en
dita conferència per part del consistori, lo qual
paper de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se
incerta signat de número CCCCLXXXIII.
En aquest mateix dia, inseguint lo parer de las
personas de la conferència dels tres comuns tinguda lo dia present, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y real són anats
a posar-se de part del consistori al reals peus de
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 2, pàg.
2131.
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sa magestat a effecte de posar, com han posat en
sa real mà, còpia de la carta que novament han
rebut dels pahers de la ciutat de Lleyda en què
participan la resolució dels cabos de la guarnició
de abandonar en cas de siti la ciutat defensant
solament los castells, suplicant a sa magestat
que fos servit manar donar aquells convenients
per lo consuelo y defensa de aquells sos fidelíssims vassalls que tant han patit y se són esmerats
en lo real servey.
En aquest mateix dia matí y tarda se ha juntat la
Novena de la habilitació.
En aquest mateix dia a la tarda se han ajuntat en
casa de la present ciutat las personas de la conferència dels tres comuns.
Dimecres, a XX de juliol MDCCVII. En aquest dia
se han ajuntat en la present casa de la // 498v //
Deputació las personas de la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns.
En aquest mateix dia, constituhits personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
dels senyors deputats y Novena de habilitadors,
los doctors en medecina Francisco Fornells y
Onofre Figueres han fet relació de com haventse conferit de orde de dits senyors deputats y
Novena de habilitació en las casas del senyor
don Gabriel de Olsina y Vilanova y doctor Ramon Fontana, han trobat lo dit don Gabriel de
Olsina y Vilanova que, discorrent de vàrias y diferents matèrias ha respost a totas bé y verdaderament que llegí y escrigué lo que dits doctors
volgueren ab acert, y que lo veren caminar sens
moleta o sustenidor ab algun treball, encara que
per los carrers ho tenen per dificultós. Y en
quant al dit doctor Ramon Fontana lo trobaren
ésser leciat, tant de memòria com de discurs,
que per breus interval·los no se recordava de diferents matèrias ni se sabia explicar del que
tractàvem sàltim de manera que nosaltres poguesem compèndrer-o, y en lo tocant a caminar
ho tenim per dificultosíssim encara lo sustingan
sens gran perill de càurer, lo que tenim per cert
que en lo temps del invern dits accidents se han
de aumentar, lo que sos acistents digueren se
experimentava axí. En orde al escríurer ho féu
bé, però en lo del llegir no·s podia del tot
compèndrer.
Dijous, a XXI de juliol MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusísa // 499r // y incertàs en lo present dietari un
paper format per las personas que componen la
conferència del tres excel·lentíssims comuns ena. a continuació tres papers i un bitllet transcrit a l’Apèndix
2, pàgs. 2131-2133.
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tregat a sas excel·lèncias fidelíssimas per las personas que entrevenen en ditas conferèncias per
part del consistori, que conté los apuntaments
de las cláusulas ab què se ha de formar la resposta de la real carta de 14 del corrent, com és de
vèurer de dit paper qu·és assí cusit y signat de
número CCCCLXXXIIII. També me han ordenat cusís y incertàs en lo present dietari dos
papers dels apuntaments també formats per la
mateixa conferència per las respostas fahedoras
per los comuns de la ciutat y bras militar a las reals cartas ab què se troban de 14 del corrent,
com de dits dos papers és de vèurer que són assí
cusits y signats de números CCCCLXXXV y
CCCCLXXXVI.
En aquest mateix dia matí y tarda se ha juntat la
Novena de habilitació.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet del molt il·lustre senyor
don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, en lo qual de orde de sa magestat participa la notícia que novament ha tingut sa magestat de estar a sa obediència lo regne de Nàpols,
com de dit bitllet és de vèurer qu·és assí cusit y
signat de número CCCCLXXXVII.
Divendres, a XXII de juliol MDCCVII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas a las nou horas
del // 499v // matí, anant a peu ab los verguers
devant ab sas massas y acompanyats dels magnífichs acessors, advocat fiscal y altres officials de
la present casa, són anats a donar la enorabona
al rey nostre senyor, Déu lo guarde, de estar
baix son llegítim domini lo regne de Nàpols, de
què ha fet sa magestat particular estimació sa
magestat, los ha manat cubrir-se y se ha executat esta funció en la forma acostumada com en
lo llibre del mestre de cerimònias.
En aquest mateix dia tornats sas excel·lèncias de
besar la mà al rey nostre senyor, que Déu guarde, se ha juntat la Novena de habilitació per a
clòurer lo acte de aquella, y entre las deu y onse
horas del matí ha vingut lo molt reverent vicari
general, lo qual havent-los donat una Ave Maria per penitència los ha donat la absolució y se
ha clos lo acte.
En aquest mateix dia, entre las deu y onse horas
del matí en la sala de Sant Jordi de la present
casa, se ha fet extracció de deputats segons forma del capítol de extraccions per lo trienni que
comensarà al primer dia de agost propvinent del
corrent any 1707. Y serviren de testimonis los
infrascrits y següents, ecclesiàstichs: don Joseph
Ignasi de Amigant, canonge de Barcelona; don

Joseph Nadal, canonge de Lleyda; don Mechior
Basteró, canonge de Gerona. // 500r // Militars:
don Carlos de Ribera y Claramunt; don Francisco Marlès y Massana; don Joan de Novell y
Nadal. Reals: mossèn Joseph Gayetano Sabater
y Senbasart, ciutadà; Joan Catà, ciutadà; Pere
Vidal, menor.
Y foren extrets en la forma sòlita y acostumada
los següents, deputat ecclesiàstich: fra don
Emanuel de Copons. Deputat militar: don Jacinto Sagrera y Xifra. Deputat real: Joseph Serras de Tortosa.
Feta la extracció de deputats per ser la hora tarda se disgregaren y després a las sinch horas de
la tarda en lo terraplè dels Tarongers se féu extracció de oÿdors en presència dels matexos testimonis segons lo dit capítol de extraccions per
lo mateix trienni de 1707, y foren extrets los infrascrits y següents, oÿdor ecclesiàstich: fra don
Mariano de Novell y Nadal. //500v // Oÿdor militar: mossèn Lluís Claresvalls y de Miquel. Oÿdor real: mestre Bernat Moxí.
Disapte, a XXIII de juliol MDCCVII. En aquest dia
los magnífichs acessors y advocat fiscal de la
present casa, constituhits personalment en lo
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, han
aconsellat de paraula al excel·lentíssim y fidelíssim consistori que en las extraccions fahedoras a
qualsevols officis de la Generalitat se opposen
las excepcions que patiran los insaculats en
aquellas, per no poder concórrer al temps de
fer-se la extracció, y antes de executar-se aquella
en la conformitat que·s practica en las extraccions de deputats y oÿdors.
Dimecres, a XXVII de juliol MDCCVII. En aquest
dia a las deu horas de la matinada en la sala dels
Reys de la present casa se ha fet extracció dea
// 501r // altres dels magnífichs acessors de la
present casa per acabament del doctor y canonge Miquel Joan Bosch, per lo sexeni que comensarà lo dia primer de agost pròximvinent y
fou extret: lo doctor Rafel de Nabona Seguí y
Capella.
En aquest mateix dia a la tarda se han juntat en
lo aposento del bras militar las personas de la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns.
Dijous, a XXVIII de juliol MDCCVII. En aquest
dia, havent-se presentat en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori un real privilegi en deguda
forma de Real Cancelleria despedit, dat en Barcelona als 24 del corrent mes de juliol, ab lo
a. a continuació un privilegi i una procura transcrits a
l’Apèndix 2, pàgs. 2134-2136.
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qual lo rey nostre senyor, que Déu guarde, fa
mercè de eregir en ciutat la vila de Puigcerdà
per sos grans serveys. Y havent-se regonegut dit
real privilegi per los magnífichs acessors y advocat fiscal de la present casa y estos haver fer relació en consistori de estar llegítimament despatxat, per ço a petició del síndich de dita ciutat de
Puigcerdà me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas continuàs e o incertàs en lo present dietari còpia de dit real privilegi, com ho executo
signant-la de número CCCCLXXXVIII.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo doctor Ramon Texidor com a procurador del
doctor Agustí Crosas, advocat fiscal del General
de la ciutat de Gerona, com de sa procura consta qu·és assí cusida y signada de número
CCCCLXXXIX, en dit nom ha renunciat en mà
y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de advocat fiscal, suplicant // 501v // a sas excel·lentíssimas fidelíssimas sien servits admètrerli dita renunciació. E sas excel·lèncias
fidelíssimas han admesa aquella sí y en quant
per capítols y actes de cort los és lícit y permès.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari unas lletras mandas de la cúria
ecclesiàstica de la present ciutat, en què se publican çensuras y se agravan aquellas per rahó de
un llibre que se ha perdut y falta del Arxiu Real
en què se notavan las cosas dignas de nota per
las primeras Corts, com de ditas lletras és de
vèurer que són assí cusidas y signadas de números
CCCCLXXXX,
CCCCLXXXXI
y
CCCCLXXXXII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari un bitllet que han rebut del molt
il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, secretari
de sa magestat, en què avisa la resolució ha pres
sa magestat de formar-se una junta composta de
ministres reals y de personas anomenadas per
los tres comuns per a què se discorre la forma
que podria tenir-se per la extinchció dels reals
de vuyt viciats, com de dit bitllet és de vèurer
qu·és assí cusit y signat de número
CCCCLXXXXIII.
En aquest mateix dia a la tarda se han ajuntat las
personas de la conferència en la present casa de
la Deputació.
Divendres, a XXIX de juliol MDCCVII. En aquest
dia al matí se han ajuntat en lo aposento del bras
militar las personas de la conferència dels tres
comuns.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim senyor
oÿdor real, en observansa del capítol 62 del nou
redrés, és anat per los aposentos de laa // 502r //
present casa a effecte de regonèxer y mirar los
llibres que regex en los officials per rahó de sos
officis respectivament si estan en la deguda forma. Y tornat en consistori ha fet relació de què
no havia advertit falta alguna menos en la scrivania major que faltan a regular alguns dias del
dietari y deliberacions, y en lo aposento del racional lo llibre del Vàlues que tampoch no està
regulat per ocasió de la dificultat pendent.
En aquest mateix dia lo doctor Rafel Bruguera,
subrrogat en altre dels magnífichs acessors de la
present casa, ha fet relació mitgensant jurament
a sas excel·lèncias fidelíssimas com se hera conferit en lo Arxiu Real per lo effecte que disposa lo
capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda
relació dels officials del dit Real Arxiu y fet per
estos ostenció de sos treballs, se ha trobat que
des de 6 de juliol 1707 fins vuy 29 de dit mes se
ha anat continuant la regulació de las cartas y escripturas dels trenta armaris y se ha trobat que
en dit temps se han combinat 1140 cartas ab lo
inventari antich, y en cada una de ellas se han renovat los números y fet a la inscripció dels armaris y sachs a hont espectan, havent extret moltas
cartas que per trastocadas no estaven en son
lloch, y havent notat a part las que faltan per a
què després trobadas se col·lòquian en son degut puesto. Y axí mateix se ha vist conclòs lo primer tomo de las conclusions que se trobaren
sueltas y ab tota confusió en dit Real Arxiu que
conté 281 fulls, de forma major ab son índice
per abesadari de apellidos en lo principi comprovat, clos y subsignat per lo real //502v // arxiver, y queda també conclós altre segon tomo de
ditas conclusions que conté 234 fullas de forma
major ab son índice per abasadari de apellidos,
lo qual encara no està clos per estar-se comprovant per lo real arxiver. Y també en un codernillo
apart que conté tretse fullas se han continuat algunas conclusions criminals sueltas, los quals
dos tomos y quadernillo és estat treballat a direcció de dit especulador per lo official y emanuense que paga sa magestat, que Déu guarde.
Disapte, a XXX de juliol MDCCVII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una declaració del dupte proposat per lo magnífich racional
del General acerca los comptes donats per Joseph Dalmau, receptor dels fraus, com de dita
a. a continuació tres lletres impreses que començen, «Nos Joseph Romaguera, en quiscun dret doctor», i acaben, «Dadas
en Barcelona als 4 de juny any de la Nativitat del senyor
1707». (ACA, Generalitat, Dietaris, n-105, 1p.) i un bitllet
transcrit a l’Apèndix 2, pàg. 2136.
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declaració és de vèurer qu·és assí cusida y signada de número CCCCLXXXXIIII.
En aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per Pere Llosas, notari públich de Barcelona, subrrogat en lo offici
de escrivent de racional junt ab la relació al peu
de aquella feta per los magnífichs acessors y advocat fiscal del General, ab la qual són de parer
que dit Pere Llosas lo corrent trienni quede
exonorat de la obligació que en lo capítol 55 del
nou redrés se li imposà respecte de formar lo llibre de Vàlues en la forma que disposa dit capítol, com de dita súplica y relació ésa // 503r // de
vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCCLXXXXV.
En aquest mateix dia don Francisco de Sayol y
don Joseph de Ribera, de part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, han suplicat a sas
excel·lèncias fidelíssimas fosen servits enviar carta circular per los llochs de las fronteras que perillan de la invasió dels enemichs per a què retiren los grans en parts tutas y seguras a effecte de
llevar lo perill que arriben en poder del enemich, puix lo dit bras militar en la representació
que entenia posar en mà de sa magestat li expressava que esta operació hera peculiar del
consistori dels deputats y oÿdors. E sas
excel·lèncias fidelíssimas han respost que per ser
demà lo últim dia de son trienni no tenian lloch
ni temps per a poder executar lo que se’ls demanava, però que procurarian posar-o en notícia
dels novament extrets per a què quant antes se
efectuàs lo que demanava lo bras.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real acompanyat dels officials
acostumats és baxat a la casa del General de la present ciutat a effecte de pèndrer invantari dels fraus
apresos en lo present y corrent mes de juliol, y se
han trobat los fraus infrascrits y següents: primo, a
14 del corrent mes de juliol aprehenció feta en
casa Joan Serra de una pessa de panyo de Ingalaterra de tir nou canas tres pams; ítem als 19 de dit
aprehenció feta en casa Bonaventura Granyan,
premsador de robas, de 26 canas y set palms satina viada de diferents colors en la qual hi ha deu
canas tramada de fil y la demés de trialla de seda;
ítem als 21 de dit aprehenció feta a Maria Ramires, // 503v // muller de don Clement Ramires,
trobada en la travesia del cotoners de nou canas y
dos palms estamenya de mans negra.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, anant ab cotxes ab los verguers ab sas masa. a continuació una declaració i una súplica amb relació
transcrites a l’Apèndix 2, pàgs. 2136-2139.

sas y acompanyants dels magnífichs acessors, advocat fiscal y altres officials del General, són
anats a posar-se als reals peus de sa magestat y
posats en sa real presència després de haver fetas
las sòlitas cortesias y besat sa real mà, lo senyor
deputat ecclesiàstich en nom dels demés consistorials ha posat en las reals mans una representació en resposta de la real carta de 14 del corrent.
Y sa magestat ha respost que lo mandaria ver y
ha manat cubrir-se y luego després de haver besat sa real mà, havent precehit las sòlitas cortesias
se són despedits y tornats en consistori, me han
ordenat a mi secretari y scrivà major del General
cusís y continuàs en lo present dietari còpia de
dita representació és assí cusida y signada de número CCCCLXXXXVI y del thenor següent:
«Senyor.a Los deputats y oÿdors de comptes de
la Generalitat de Cathalunya postrats als reals
peus de vostra magestat ab lo més profundo rendiment diuhen que, havent-los honrrat vostra
magestat ab carta de 14 del corrent ab la qual expresa vostra magestat ser-li estadas gratas sas
operacions, recordant-los vostra magestat las fatigas, inclemèncias y treballs ha passat per a constituhir a tot lo principat baix lo suau domini de
vostra magestat, y vent que està amenasat del
enemich en las fronteras per a crisol de la benevolència de vostra magestat y confiansa per a librar-lo, vol dedicar-se vostra magestat a quant
dependesca de sa facultat fins a aventurar sa real
// 504r // persona y que estos se apliquen en discórrer y prevenir gent de armas y de treball per a
què, animadas de personas de representació y sèquit ocupant los puestos y paratges a hont puga
conduhir sas forsas lo enemich per medi dels naturals, se vejan desvanescudas llurs ideas, donant
igualment las demés providèncias que iudiquen
convenients al major resguar de la província. En
demostració de sa gratitut y aprècio a tant rellevants finesas, rendexen a vostra magestat infinitas gràcias, offerint estar promptes junt ab lo
principat per a sacrificar personas, vidas y haziendas per servey de vostra magestat y continuar
baix son suau domini, practicant per lo logro los
medis que·ls permètian la posibilitat com també
per desterrar la malícia podria esparpir lo enemich per a malbaratar tant important fi y lo benefici públich y resguart del principat, y alentar sos
indivíduos la més gloriosa defensa, manifestarà al
públich acordant vostra magestat las propícias
resolucions de tant amorosíssim para, rey y senyor natural, dignes de tota reflecció y imposible
de correspòndrer si sols ab obras de amantíssims
fills. Actualment per a resguart d’esta província
serveix aquella a vostra magestat ab un donatiu
que per las fatigas del temps és imponderable un
a. l’original de la representació intercalat entre els folis 503v504r del trienni 1704-1707.
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regiment de sinch-cents infants, y en lloch del estil antich de sometent y en gran necessitat de General per los inconvenients que la experiència ha
ensenyat de voluntat de vostra magestat se ha
subrrogat en mes de sinch-mil hòmens arreglats
y armats pagant-los lo sou molt crescut, seguintse est dany merexedor de posar-se en la alta comprehenció de vostra magestat de distribuhir-se
ordes impresos y mà escrits //504v // per personas
que per lley municipal tenen privat semblant poder, y a més de ser conveniència particular de
aquells, lo que és perniciós, recau en gran deservey de vostra magestat no contenint-se dits ordes en demanar gent de armas sinó també de treballadors, havent-se executat en molta vilas y
llochs del principat sols per insinuació de ser del
servey de vostra magestat. Per a poder-se lograr
en la precisió a demés del referit algun aument de
gent de armes, suplican a vostra magestat sie de
sa real dignació donar lo remey que de vostra
magestat se espera en los antecedents, per a què
no se desvanexa tant important conveniència y
també en lo retirar de las tropas dels aliats allotjant-se en las casas dels paisans, per a què lo decahiment de las referidas tropas no fos rèmora
dels alientos dels naturals, estant promptes los
deputats per a executar lo que se puga y sia de la
resolució de vostra magestat. Las personas de sèquit y representació, senyor, en la província són
los cavallers y gaudints de privilegi militar, los
quals se troban empleats uns en capitanejar los
soldats del principat, altres las coronelas de diferents ciutats y molts que voluntàriament ab son
sèquit estan en los puestos perillosos, ni duptant
que los que quedan sens exercici se troban
promptes per las insinuacions de vostra magestat
ab la mateixa resignació, amor y fidelitat que han
practicat en totas las ocurrèncias se han offert del
servey de vostra magestat a què també invigilarana // 505r // los deputats per a dedicar-se en lo
que vostra magestat disposarà ser convenient,
per oprimir lo orgull del enemich y librar de afflicció al principat. Esta rendida representació esperan los deputats y oÿdors de comptes encontrarà acceptació en la gran justificació y cordial
carinyo de vostra magestat.»
Semblantmnet me han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari dos representacions e o còpia de las que
han posat lo dia present en la real mà de sa magestat, acerca lo mateix assumpto los dos comuns de la
ciutat y bras militar, com de ditas representacions
és de vèurer que són assí cusidas y signadas de números CCCCLXXXVII y CCCCLXXXXVIII.
Laus Deo.
a. a continuació dues representacions transcrites a l’Apèndix
2, pàgs. 2139-2140.
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1r

Dietari del trienni de 1707 a 1710. Part 1ª.
// 1v // llibre de dietari per lo trienni de MDCCVII.
Éssent deputats, ço és:
Ecclesiàstich: Fra don Emanuel de Copons y
Esquerrer, camarer del monestir de Sant Esteve
y Santa Maria de Banyoles.
Militar: Don Jacinto de Segrera y Xifré.
Reals: Joseph Serres.
Oÿdors de comptes:
Ecclesiàstich: Fra don Mariano de Novell y Nadal, paborde de Sant Salvador de Breda.
Militars: Don Lluís Claresvalls.
Real: Lo doctor en medecina Bernat Moxí.

2r

Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Dilluns, al primer de agost MDCCVII. En aquest
dia fonch lo jurament dels excl·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors en la forma
acostumada. Com és de vèurer, en lo «Llibre
del serimonial» que deu aportar lo ajudant segon de la scrivania major, y se troba dit serimonial continent en lo dietari del trienni 1701, en
la primera jornada, acceptat que lo senyor oÿdor militar novament extret no és anat a la Seu a
ohir la missa de Esperit Sant, per ésser ausent de
la present ciutat, lo senyor oÿdor militar vell, y
perçò, se ha detingut en la present casa y en lo
aposento dels acessors; y en ésser tornats de la
Seu, dits senyors consistorials vells y nous, dit
senyor oÿdors militar se incorporà ab ells al cap
de la escala, y seguidament se·n anaren a la sala
gran de Sant Jordi ahont prestaren son jurament, y hoiren sentència de excomunicació en
la forma acostumada.
En aquest mateix dia havent anat lo síndich del
General, de orde de sas excel·lència fidelíssima,
a palàcios per a pèndrer hora lo excel·lentíssim
senyor compte de Sisendorf, ha respost a dit
síndich que sa magestat no podia donar hora
per esta tarda per tenir-la ocupada sa magestat,
806

per la funció de la cobertura del senyor marquès
de Rufrano, napolità.

2v

En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han fet nominació del officials macànichs
de la present casa que són los següents:
Primo, per sastre a Joan Garriga.
Per courer: Joseph Ginestar
Per Argenter: Miquel Rigalt.
Per farrera
Per mestre de casas: Joseph Arnaudias.
Per fuster: Joan Aldabó.
Per candaler de sera: Martí Valls.
Per manyà: Joan Mariner.
Per llibrater: Joan Pau Martí.
Per boter: Joseph Bayona.
Per bastaix de la bolla: Miquel Bassas.
Per daguer: Joseph Rovira.
Per esparter: Jacinto Bernada.
Per capses: Jacinto Prats.
Per armer major: Ramon Esteve, espaser.
Per valer per las velas: Pere Gomina, bastaix.
Per estamper: Rafel Figueró.
Per hortelà: Pere Escuder, fill de Joan Escuder.
Per passamaner: T. Miró, viuda de Bernat Miró.
Per matalaser: Joan Güell.
Per gerrer: Joan Camps.
Per pintor: Pau Priu.
Per vidrier: Joseph Portagas.
Per corder: Dionís Riera.
Per candaler de seu: Bernat Balaguer.
Per cinter:b ... Bergadà.
Dimars, a II de agost MDCCVII. En aquest dia
obtinguda primer hora, per medi //3r // del síndich del General. A las sinch horas de la tarda
sas excel·lentíssim y fidelíssimas són anats a besar la mà al rey nostre senyor, que Déu guarde,
anant a peu, ab las insígnias de domàs carmesí,
ab lo escut de or ab las armas del General, ab los
verguers devant ab sas massas altas y acompaa. a continuació text incomplert.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mm.

nyats dels magnífichs acessors, advocat fiscal y
altres oficials del General. Y arribats al aposento
ahont estava sa magestat sota docer, han entrat
primerament los verguers abaxant las massas, y
immediadament han entrat sas excel·lèncias fidelíssimas, y seguidament los acessors, advocat
fiscal y demés officials, y luego sas excel·lèncias
fidelíssimas junts, fent las acostumadas tres cortesias han anat a besar la mà al rey nostre senyor;
y luego lo senyor deputat ecclesiàstich, en veu
de tot lo consistori, ha expressat a sa magestat lo
desitg que·ls acistia de que totas sas operacions
en lo discurs de llur trienni se encaminasen al
mejor real servey, benefici públich y defensa del
present Principat, per als quals fins se aplicaria
incessantment com és de sa obligació. Y sa magestat, luego de haver acabat de orar, lo senyor
deputat ecclesiàstich los ha fet senyal que·s cubrissen, com en effecte se han cubert, y sa magestat ha respost paraulas de molt agrahiment y
carinyo. Y luego tornaren a besar la mà a sa magestat y se retiraren a vostra costat, donant lloch
a què los acessors, advocat fiscal y demés officials del General besasen la real mà, y fet lo sobredit se han despedit de sa magestat fent las solitas tres cortesias, y se·n són tornats en la
present casa ab lo mateix acompanyament.

sent casa llegit, lo dit capítol primer, Cort 1599
y capítol 31 del nou redrés, ab alta e intel·ligibla
veu. Y llegits aquells fonch feta extracció en la
forma se acostuma fer la de deputats y oÿdors;
// 4r // y foren extret en visitadors del General
los infrascrits y següents:

En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
se ha fet extracció de visitadors y officials de la
visita, de pròxim fahedora, contra los deputats y
oÿdors, acessors, advocat // 3v // fiscal y demàs
officials del General del trienni proppassat. Inseguint la disposició del capítol primer, Corts
1599 y 31 del nou redrés, en presència de nou
testimonis dels tres estaments, que foren los infrascrits y següents:

Socos:
Micer Francisco Masdéu y Pla.
Micer Joseph Ribera y Claramunt.
Micer Joan de Torrell y Frexa.
Don Feliciano de Cordellas.
Don Joseph Siges y de Vidal.
Don Melchior de Rovira y Reguer.

Ecclesiàstichs:
Lo doctor Jaume Martí, canonge de Lleyda.
Don Joseph Nadal y Despujol, canonge de
Lleyda.
Fra don Onofre de Alentorn.
Militar:
Don Joan Claresvalls.
Don Jacinto Sagrera y Massana.
Don Joan Novell y Nadal.
Reals:
Lo doctor Ignasi Pi y Rius.
Lo doctor micer Joan Plana y Junquer.
Pere Vidal, menor.
Los testimonis, ço és, los militars y reals fera los
sòlita y acostumada protestat, de què per no estar acentats interposadament en lo present acte
no se’ls fasse prejudici algú a sa pretenció, ni
puga ser tret en consegüència en ningú temps, y
en continent en presència de dits braços fonch
per lo secretari y scrivà major del General y pre807

Per lo Estament ecclesiàstich:
Doctor Pau Castanyer, canonge de Tarragona.
Micer Joan Martí Perelló, canonge de Tarragona.
Lo doctor fra Anton de Solanell.
Socos:
Lo doctor Pere Perramon, canonge de Gerona.
Fra don Joseph de Vilamala.
Doctor don Ignasi de Cruïlles, canonge de Urgell.
Doctor fra Diego de Olsina y Vilanova.
Doctor y canonge Joseph Romaguera.
Fra doctor Joan Baptista de Sant Joan y Planella.
Per lo estament militar:
Micer Emanuel Roca y Julià y Llunes.
Micer Francisco Calderó y Resplans.
Micer Joseph Emanuel de Terre y Paguera.

4v

Per lo estament real:
Micer Jaume Solà.
Y en continent Jacinto Morató, barreter de agulla, ciutadà de Barcelona, com a procurador de
dit doctor Jaume Solà, com de sa procura consta en poder de Pau Abadal, notari públich real
col·legiat de Barcelona, a 23 de juliol 1707, la
qual procura és assí cusida y signada de número
1a. En dit nom ha renunciat pura y líberament,
en mà y poder de las excel·lentíssimas fidelíssimas dit càrrech de visitador en què és estat extret, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas han
admesa aquella, si y en quant, per capítols y actes de cort los és lícit y permès. Éssent present
per testimonis: Llorens March y Diego Andanya, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas. E
fet lo sobre dit se ha passat a fer extracció de altre subjecte, y ha sortejat:
Micer Domingo Fogueres.

a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2141.
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Micer Diego Artés y Amat.
Micer Anton Mirarnau.

Ajudant segon:
Francisco Duran.

Socos:
Francisco Nesples, mercader.
Doctor micer Joseph Thomàs Rovira.
Doctor Pere Màrtir Pons y Llorell.
Micer Joan Fàbrega.
Micer Diego Casetas.
Micer Jaume Estrada.

Socos:
Joseph Francesch Fontana.
Gaspar Grases.
Onofre Sardà.
Procurador fiscal:
Don Vicens de Magarola y Escallar. Al qual per
lo magnífich racional del General se ha posat la
excepció següent: non potest quia est debitor. Y
luego se ha passat a fer extracció de altre subjecte y ha sortejat:
Micer Francisco Tort y Granollachs.

E immediadament se ha passat a fer extracció
// 5r // de las bolsas dels officis de dita visita, y
foren extrets, ço és per:
Acessor:
Doctor micer Joseph Thomàs Rovira.

Socos:
Doctor micer Pau Romà.
Don Joseph Tarré y Granollachs.
Micer Joseph Bru y Olina.

Advocat fiscal:
Doctor Joseph Romaguera.

En aquest mateix dia me han ordenat a mi secretaria y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari un bitllet del molt
il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, de
data del dia present. Lo qual és assí cusit y signat de número II.b

Ajudant de acessor:
Doctor micer Aleix Formaguera.
Lo qual en continent ha renunciat pura y líberament, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de ajudant de acessor en què
és estat extret, suplicant a sas excel·lentíssimas
fidelíssimas sien servits admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admesa aquella, si y en quant, per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès. Rebent y estipulant lo
present acte de renunicació Bernat Forès, notari
públich, real, col·legiat de Barcelona, ajudant
tercer de lo scrivà major. Éssent presents per
testimonis: Pau Martí, llibrater y Diego Andanya, daguer; y luego se ha passat a fer extracció
de altres subjectes, y ha sortejat lo doctor micer
Pau Romà.
Ajudant de advocat fiscal:
Doctor micer Francisco Solanes.
Acessor de las causas de recors:
Doctor micer Fèlix Fornaguera.
Advocat fiscal de las causas de recors:
Doctor micer Rafel Bruguera.
5v

Socos:
Doctor micer Anton Grató Perpinyà.
Doctor micer Salvador Massanes de Ribera.
Doctor micer Balthasar Fitor y Roure.

6r

Dimecres, a III de agost MDCCVII. En aquest dia,
a las deu horas del matí, sas excel·lèncias fidelíssimas avant ab cotxes, ab los verguers ab massas
altas, y acompanyats dels magnífichs acessors,
advocats fiscal y altres officials del General són
anats a la casa del General de la present ciutat,
era fer continuar lo subast dels arrendaments
dels drets de la Generalitat, y no se ha trobat
dita alguna.
Dijous, a IIII de agost MDCCVII. En aquest dia,
obtinguda primer hora per medi del síndich del
General, los senyors deputats y oÿdor real són
anats ab un cotxe ab lo dit síndich del General,
sens las bandas ni verguers, a besar la mà al rey
nostre senyor, que Déu guarde, al qual de part
del consistori han donat una representació en
escrits acerca las plassas vacants dels consells de
Mallorca y Nàpols, per a què la primera de las
vacants sie provehida a subjecte cathalà. Com de
dita representació és de vèurer, que·s assí cusida
y signada de número III y del thenor següent:
«Señor.c
Lo Principat de Cathalunya representat en són
consistori de la Deputació, postrat als reals peus

Escrivà major:
Francisco Topí.

a. y... número II interlineat al marge esquerre.
b. a continuació billet transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2141.
c. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 5v i 6r del trienni 1707-1710.

Ajudant primer:
Ramon Mas.
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de vostra magestat ab lo més profundo obsequi
y rendiment diu: Que si bé als 28 de abril del
corrent any, posa en la soberana comprehenció
de vostra magestat de com en lo capítol 10 fet
en la Cort, que vostra magestat fou servit celebrar als cathalans en los anys 1705 y 1706, se
trobava disposat que en lo Consell Real de Mallorca tinguesen una plassa fixa los cathalans, y
fosen provehits de la primera que vacaria o al
temps de la conclusió de vacar-ne una en dit
temps, en lo referit consell real de Mallorca.
// 6v // Suplica a vostra magestat fos de son real
servey manar que un cathalà restàs provehit de
ella, y si alguna sircunstància se volgués ponderar en contrari parexia no seria de subsistència,
axí que cediria en notable prejudici del lustre de
la nació cathalana, com y també per què no tindria son degut effecte lo establert en lo referit
capítol 10. Ab tot se troba lo consistori en intel·ligència y noticia, de què vostra magestat auria fet gràcia de las dos plassas criminals del Real
Consell del regne de Mallorca a favor del acessor de Ivissa y don Sebastià Patillas, y com ningun dels referits sie cathalà, per què lo referit
acessor de Ivissa és aragonès, y don Sebastià Patillas sie nat en Mallorca, ni tampoch ésser sos
pares cathalans. Perçò los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, humilment suplican a vostra magestat, en conformitat
de la obligació de sos càrrechs y de la confiansa
que vostra magestat per sa real clemència y la
Cort los atribuhí, per la invigilància de la veril
observansa de las Generals Constitucions. Sie
servit honrar al Principat, en què la real gràcia
dea la primera de ditas dos plassas vacants sie a
favor de un subjecte cathalà, y que dita plassa sie
fixa per los cathalans en atenció de la real gràcia
que vostra magestat en dita Cort ab lo referit
capítol 10, fou servit concedir al Principat, per a
què a demés de que dit capítol quedarà observat, que és lo que tant affecta la gran justificació
rectitut y zel de vostra magestat, tindran los cathalans per eix medi més ocasions de poder emplear-se en lo mayor real servey de vostra magestat. Y per quant ja, lo regne del Nàpols y lo
estat de Milà, merexen la felicitat de gosar del
suau // 7r // y amabilíssim domini de vostra magestat, y també ab lo referit capítol 10 se tracta
de una plassa fixa en lo Consell Real de aquells
regne y estat. Ab lo degut postrament y humiliació, suplican mane vostra magestat als ministres a qui especte tingan present la dita disposició, per a què en las primeras plassas vacants se
consulten subjectes cathalans, restant per estos
las ditas plassas fixas. Que de tot ho rebran dits
deputats y oÿdors, a singularíssima mercè de la
real munificència de vostra magestat.»

E sa magestat ha respost, que manaria vèurer lo
capítol 10 de las últimas Corts y que procuria
aconsolar al consistori y a la nació cathalana.
Com axí ne han fet relació tomats en consistori
dits senyors deputats militar y oÿdor real.
En aquest mateix dia per medi del síndich del
General, se ha embiat un recado en escrits al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, suplicantli sia servit acompanyar la sobra dita representació feta a sa magestat. Com de dit recado és de
vèurer, que·s assí cusit y signat de número IIII.a
E, semblant recado en escrits per medi del síndich de General, mutatis mutandis, han embiat
als excel·lentíssims senyors concellers.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
don Francisco de Margarola y Fluvià, arxiver
real, ha fet relació mitgensant jurament, con lo
especulador de dit real arxiu, junt ab son emanuense, ha cumplit ab lo que disposan los capítols 97 y 98 de las últimas Corts. Com de dita
relació en escrits firmada per dit Magarola és de
vèurer, que·s assí cusida y signada de número
V.b
7v

Divendres, a V de agost MDCCVII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas acompanyats dels
officials acostumats, han baxat ab cotxes a la
casa del General, a effecte de fer continuar lo
subast dels arrendaments de la Generalitat; y no
se ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia los senyors don Bonaventura de Lanuza, don Joseph de Riera y Claramunt y Joachim Vives, ciutadà, personas anomenadas per sas excel·lèncias fidelíssimas per lo
negoci de la moneda. Han fet relació, de com
en virtut de la commissió que tenian de sas excel·lèncias fidelíssimas, se eran conferits en lo
palau del bisbe ab las personas anomenadas per
part de sa magestat, y dels altres comuns de la
ciutat y bras militar; y que tractant-se y discorrent-se en dita junta lo sobre dit negoci per las
personas anomenadas per sa magestat, se’ls ha
donat un paper en què se contenen los medis
discorreguts per a prevenir y impedir la introducció dels reals de vuyt viciats en son just pes,
en lo esdevenidor y subvenir en la present
vigència las tropas reals, y que éssent la matèria
contenguda en dit paper molt grave, los havia
aparegut donar-ne part a sas excel·lèncias fidelíssimas, lo que·ls aparexeria més convenient. E
més, han referit dits senyors commissiaris que
las personas anomenadas per part de sa magestat, los havian insinuat de paraula que seria del
a. a continuació recado transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2141.
b. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2142.

a. de la primera interlineat al marge esquerre.
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real agrado de sa magestat que los comuns de la
ciutat y Deputació, des anasen una porció de diner per poder-se posar en pràctica lo medi que·s
discorre en dit paper, de // 8r // recullit los reals
de vuyt toriscats.
E sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
incertàs en lo present dietari lo dit paper entregat per dits senyors commissaris a sas excel·lèncias fidelíssimas. Lo qual és assí cusit y signat de
número VI.a
Disapte, a VI de agost MDCCVII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau Corbera y Palau, síndich del General, ha fet relació,
mitjensant jurament, de com se era conferit de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo molt
il·lustre señor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, per a saber si sa magestat
havia pres resolució en orde a la representació
que lo consistori feu a sa magestat, en tornada
de 9 de juny proppassat, sobre lo dexar-se de esbaltir los tomos de las Generals Constitucions,
que foren imprimits després de las Corts del any
1702. Y dit senyor don Ramon de Vilana Perlas,
ha respost que sa magestat no havia pres encara
resolució en dit negoci, y que procuraria fer-ne
memòria a sa magestat per a què la prengués
quant antes.
Dilluns, a VIII de agost MDCCVII. En aquest dia
Bonaventura Güell, porter real, ha fet relació a
mi, secretari y scrivà major del General, de com
havia presentat personalment al doctor Pau
Castanyer, canonge de Tarragona, la carta que
lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori li escrigué, noticiant-lo de haver estat extret en visitador per la visita pròxima. Y que dit canonge,
doctor Pau Castanyer, li respongué que no volia
acceptar // 8v // lo dit càrrech per ocasió de las
moltas ocupacions en què se trobava, y per causa de sa crescuda edat. Axí mateix ha fet relació
a mi, secretari y scrivà major, de com havia presentat tan bé semblant carta a Joan Martí Perelló, canonge de dita iglésia, lo qual en resposta li
havia entregat una carta per sas excel·lèncias fidelíssimas, ab la qual se escusa també de acceptar lo dit càrrech de visitador ab motiu de sa indisposició. Com de dita carta és de vèurer, la
qual me han manat sas excel·lèncias fidelíssimas
incertàs en lo present dietari, com ho executó
signant-la de número VII.b
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, anant ab cotxes, ab los verguers devant y

acompanyats dels officials acostumats, són baxats a la casa del General a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments; y no si ha trobat dita alguna.
Dimars, a VIIII de agost MDCCVII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau Corbera y Palau, síndich del General, ha fet relació
de com de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
se era conferit lo dia present ab lo molt il·lustre
senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de
sa magestat, a effecte de saber si sa magestat havia pres resolució acerca la representació, que
feu lo consistori sobre la provisió de las plassas
del Consell Real de Mallorca, a què ha respost
dit secretari que sa magestat no hauria pres encara resolució en dit negoci; y que li faria
memòria.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, // 9r // se han juntat las personas que componen la junta de port franch las quals són, a
més de sas excel·lèncias fidelíssimas, los infrascrits y següents:
Ecclesiàstichs:
Don Feliciano de Sayol.
Don Bonaventura de Lanuza, degà canonge de
Tarragona.
Per lo estament militar:
Don Francisco de Sayol y Quarteroni.
Don Fèlix de Vadell y Besturs.
Per lo estament real:
Doctor Francisco Costa, ciutadà honrrat de
Barcelona.
Lo doctor micer Francisco Florit.
A las quals personas axí congregadas per sas excel·lèncias fidelíssimas, en veu dels deputats ecclesiàstichs és estat proposat, que lo dia de vuy
al matí hauria comparegut en lo consistori una
persona que en nom del cònsul de la ciutat de
Alicant, ha representat que en lo moll de la present ciutat se trobava una embarcació, ab moltas mercaderias que haurian de passar a Alicant;
y que los interessats desitjavan desembarcar
aquellas, posant-las en paratge que poguesen
gosar de la franquesa de port franch. Suplicant a
sas excel·lèncias fidelíssimas los destinasen per
dit effecte algun puesto, en lo ínterim que se
acaba de fabricar la casa. De tot lo qual, donava
part lo consistori a la Junta per a què fosen servits resòldrer lo fahedor.
E sas excel·lèncias fidelíssimas y demés personas
sobreditas, han resolt que se responga al dit
consol de Alicant, que done súplica en què ex-

a. a continuació paper transcrit en l’Apèndix 3, pàg. 2142.
b. a continuació carta transcrita en l’Apèndix 3, pàg. 2143.
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cel·lentíssim y fidelíssim consistori los senyors
don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge
de Tarragona, don Joseph de Ribera y Claramunt y Joachim Vives, ciutada. Lo qual paper y
planta se troba en lo dietari corrent, en jornada
de sinch del present més de agost. Y havent sas
excel·lèncias fidelíssimas comes de paraula lo dit
paper, a las ditas tres personas per a // 10v // què
fosen servits sobre de aquell, discórrer y premeditar lo que poden y deuhen obrar sa excel·lèncias fidelíssimas en est negoci de tanta gravedat,
tenint mira al mayor real servey y benefici públich. Las ditas tres personas premeditat y discorregut entre si lo negoci, han fromat un paper
de reparos que se offereixen per poder-se posar
en execució la planta ideada per part dels ministres de sa magestat, lo qual paper han entregat a
sas excel·lèncias fidelíssimas, los quals me han
manat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y encertàs aquell en lo present dietari com
axí ho executo signat de número VIIII.a

plique sa pretenció, y que aquella sia comesa
com // 9v // ara, per a les horas la cometan als
magnífichs acessors y advocat fiscal del General,
per a què sobre aquella aconsellen lo que pot y
deu fer la Junta.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari un recado imbiat als excel·lentíssims senyors consellers per lo síndich del General en escrits. Com de aquell és de vèurer, que·s
assí cusit y signat de número VIII.a
En aquest mateix dia lo síndich del General, de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se és conferit ab lo molt regent canceller, dient-li que lo
consistori té alguna intel·ligència que en la tersa
dels guanyables del janer pròxim passat, algun
dels doctors de la Real Audiència auria cobrat
per enter lo salari en la sentència difinitiva, no
obstant de trobar-se en aquella reservada la liquidació, lo que és contra lo capítol 13 de las
últimas Corts. Y que axí, estimaria lo consistori,
a dit senyor canceller, done la deguda providència per a què se revolten las quantitats que·s degan en la forma que se acostuma. Al que ha respost dit senyor canceller, que donaria la deguda
providència en lo que se li demanava. Com axí
ne ha fet relació dit síndich en consistori.
10r

Disapte, a XIII de agost MDCCVII. En aquest dia
lo síndich del General de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se és conferit ab lo excel·lentíssim senyor compte de Ulldefelde, suplicant-li
de part del consistori sie servit de intercedir ab
lo rey nostre senyor, que Déu guarde, per a què
done sa magestat grats ohidos a la representació
que lo consistori li té feta sobre las plassas vacants en lo Real Consell de Mallorca, en què li
suplica que una de aquellas sie provehida en
subjecte cathalà conforme disposa lo capítol de
las últimas Corts. Y dit senyor compte de Ullefeld, és estat servit respòndrer que executar-i a
ab tota vivesa lo que lo consistori li insinuava, y
semblant recado ha aportat dit síndich al molt
il·lustre regent canceller, qui ha respost lo mateix. Com axí ne ha fet relació dit síndich en
consistori.b

Diumenge, a XIIII de agost MDCCVII. En aquest
dia, se han ajuntat las personas que componen
la conferència dels tres comuns en la present
casa de la Deputació. En la qual la conferència
se ha tractat de la carta que han rebut dits comuns dels pahers de la ciutat de Lleyda, acerca
los recels que tenen de ser aquella ciutat invadida dels enemichs, y se ha resolt en dita conferència aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas, que per medi de dos consistorials posen en
la real mà de sa magestat còpia de dita carta.
E, sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
incertàs la dita carta dels pahers de Lleyda en lo
present dietari, com ho excecuto signant-la de
número X.b

En aquest mateix dia, havent lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori premeditat lo paper de la
planta dels medis, per la extinció dels reals de
vuyt toriscats, que los ministres destinats per
part de sa magestat, entregaren a las personas
que per part dels comuns conferencian ab dits
ministres lo dit negoci, qui són per part del ex-

Dimars, a XVI de agost MDCCVII. En aquest dia a
las deu horas del matí, són vinguts en la present
casa de la Deputació los il·lustríssims senyors visitadors novament extrets, als dos del corrent,
per visitar los senyors deputats y oÿdors de
comptes del trienni proppassat de 1704 y demés officials del General, conforme disposa lo
capítol 1 de las Corts del any 1599 y 31 del nou
redrés de 1706. Éssent arribats y estant junts en
lo aposento ahont fan sa residència los magnífichs acessors y advocat fiscal del General, dit lo
consistori vell, los excel·lentíssims y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes, exint de
llur consistori, són vinguts a la sala dels reys de
la present casa ahont se acostuma fer lo jurament de dits senyors visitadors per medi del sín-

a. a continuació recado transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2143.
b. a continuació ratllat Diumenge, a XIIII de agost MDCCVII.
En aquest dia se han ajuntat las personas.

a. a continuació paper de reparos transcrit a l’Apèndix 3,
pàg. 2144.
b. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2145.
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dich del General, per lo effecte sobre dit, los
quals arribats a la presència de sas excel·lèncias
fidelíssimas y fetas las degudas cortesias, se són
acentats en los banchs colxats de vellut carmesí,
en lo forma següent, ço és: los senyors deputats
y oÿdors conforme estan acentats quant hi ha
braços, tenint la tauleta devant ab lo juratori;
los senyors deputat ecclesiàstich seguints després de ells; los nobles y magnífichs acessors, y
advocat fiscal y scrivà mayor, després a la mà
dreta del senyor deputat ecclesiàstich, de espallas, devés la paret que dona al carrer de Sant
Honorat lo molt reverent visitador general, després de ell, consecutivament, los visitadors ecclesiàstichs, seguidament los militars y últimament los reals. Y estant acentats en la dita
forma, los senyors visitadors militars y reals, han
protestat que lo present acte no sie tret en conseqüència ni puga danyar-los, en la pretenció
que // 11v // tenen de estar aceptats interpoladament ab los senyors del estament ecclesiàstich,
ço és: un ecclesiàstich, després un militar y després un real, volent que llur dret los reste salvo
per a poder deduhir de ell en las primeras Corts
o allí ahont més los convinga. Y feta la dita protesta, lo escrivà major del General ab alta e intel·ligible veu, ha llegit los dits capítols 1 y 31
del nou redrés de 1599 y 1706, los quals llegits,
los dits senyors visitadors han prestat lo sòlit y
acostumat jurament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, ço és: los ecclesiàstichs
posant-se la mà en los pits, y los militars y reals
aliant-se cada hu per son orde, y posant la mà en
lo juratori devant de sas excel·lèncias fidelíssimas. Y després de prestat dit jurament, lo molt
reverent visitador general los publicà sentència
de excomunicació, estant los dits senyors visitadors en peus en la forma següent:

1706 extractas in visitatores generalis Principatus Cathaloniae pro triennio proxime dimisso hic
presentes pro primo, secundo, tercio, peremptorio
terminis et monicionibus, quatenus, bene et legaliter, vos habeatis in vestro offitio seu munere visitatoris quavis amore et rencore pospositis sed
Deum et contientias vestras intuendo et pro his
audis excomunicationem sententiam, quam in
vos et quemlibet vostrum contrafatientem seu
centrafatientes trina canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»

«Nos, Dominicus Fogueras, doctor decretorum,
canonicus sanctae ecclesiae Barchinone in spiritualibus et temporalibus visitator generalis, pro
illustrissimo et reverendissimo domino Barchinone episcopo, monemus vos, illustrissimos dominos
doctores, Petrum Perramon, canonicum sanctae
eccleisa Gerunde, doctorem fra Antonium de Solanell, prepositum de Ager monasterii sanctae,
Maria Rivipulli ordinis divi Benedicti et fra don
Josephum de Vilam ala, sacristam monasterii
sancti Estephani Valleanarum, etiam ordinis
divi benedicti, pro estamento ecclesiastico, nobilis
Franciscum de Caldero et Resplans, et Josephum
Emanuellem de Terre et Paguera et Emanuellem
de Roca et Julia et Llunes, domicellum, pro estamento militari, Didacum Artes et Amat, sivem
honoratum Barchinone, //12r // Anthonium Mirarnau et Dominicum Fogueras, medicine doctores, pro estamento regali, personas juxta forman
capituli primi curiari reformationis anni 1599
et capitulo 31 curiaris nova reformationis anni

Per lo estament militar:
Per instructor de processos: don Francisco de
Calderó y Resplans.
Per jutge de las causas de primera instància: don
Joseph Emanuel de Terre y Paguera.
Per jutge consistorial de las causas de recorsos:
don Lluís Claresvalls y de Miquel.
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La qual publicada se despedí lo reverent visitador
general de sas excel·lèncias fidelíssimas y dits senyors visitadors, y en continent és estada feta extracció en presència de dits senyors deputats y
oÿdors, y demés officials sobre dits, a sort de rodolins, ab la urna de plata, llegint primer los senyors deputats, oÿdors, magnífichs acessors, y
advocat fiscal, y després los senyors visitadors per
son orde, precehint la sòlita y acostumada protesta per part de dits senyors visitadors, per passar a
llegir primer los rodolins los acessors y advocat
fiscal de la present casa, volent que per dita rahó
no·ls sie fet perjudici algú, de tres jutges y instructors de processos, de altres tres qui junt ab los dits
instructors sien jutges de las causas de dita visita
en primera instància, y de tres senyors consistorials per las causas de recorsos. Y per medi de un
minyó menor de vuyt anys foren extrets, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich:
Per instructor de processos: fra don Joseph de
Vilamala.
Per jutge de las causas de primera instància: lo
senyor // 12v // Pere Perramon.
Per jutge consistorial de las causas de recorsos:
fra don Mariano de Novell y Nadal.

Per lo estament real:
Per instructor de processos: lo doctor Domingo
Fogueras.
Per jutge de las causas de primera instància:
Diego Artés y Amat.
Per jutge consistorial de las causas de recorsos:
Joseph Serres.
De totas las quals cosas és estat llevat lo present
acte per mi, lo doctor Aleix Fornaguera, subrogat en lo offici de secretari y scrivà major del
General de Cathalunya, a instància de sas excel·lèncias fidelíssimas y de dits senyors visita-

dors. Éssent present per testimonis: Jacinto Morató y Llorens March, subrrogats en verguers de
sas excel·lèncias fidelíssimas, y fet lo sobredit,
dits senyors visitadors se són despedits de sas
excel·lèncias fidelíssimas y se’n són anats a la
sala ahont se tindrà lo consistori a la sala de Sant
Jordi, y al costat del aposento ahont fa residència lo bras militar.
En aquest mateix dia y poch après yo, secretari y
// 13r // scrivà major del General, en lo dit consistori de la visita, estant dits senyors visitadors
per a acentar-se en sos puestos, los militars y reals protestaren que per no estar acentats interpoladament ab los ecclesiàstichs, no se’ls sia fet
perjudici algun en llur pretenció ni lo present
acte sie tret en conseqüència, éssent presents
per testimonis dits verguers.
En continent Francisco Topí, notari públich,
real, col·legiat de Barcelona, novament extret
en scrivà major de la visita, ha jurat en mà y poder dels il·lustríssims senyors visitadors de haver-se, bé y llealment, en lo exercici y servey de
dit son offici, y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Llorens March, subrrogat
en altre dels verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
y per lo que és tingut y obligat, ha ohit sentència de excomunicació en la forma següent:

13v

En aquest mateix dia don Ramon de Codina y
Ferreras, advocat fiscal del General, se ha conferit de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas en lo
consistori dels il·lustríssims senyors visitadors,
participant-los com loa magnífich racional del
General y present casa, havia posat excepció a
don Vicens de Margarola, novament extret en
procurador fiscal de dita visita, y que ho posava
en la intel·ligència de dits visitadors a fi de què
no hi admetesen lo jurament. Entregant-los en
escrits lo dit recado, còpia del qual és assí cusit y
signat de número XII.b Y dits senyors visitadors
han respost, que ho premeditarian y tornarian
resposta.
En aquest mateix dia inseguint lo parer de la
conferència dels tres comuns, tinguda lo dia 14
del corrent, los senyors deputat militar y oÿdor
real són anats a posar-se als reals peus de sa magestat, que Déu guarde, a las onse horas del
matí, a effecte de posar en sa real intel·ligència
los recels ab que se troba la ciutat de Lleyda de
ser sitiada per los enemichs, a ocasió de haver-se
ya rendit a son poder la vila y castell de Monsó,
posant en la real mà de sa magestat còpia de la
carta que ha rebut lo consistori dels pahers de
dita ciutat de Lleyda, y suplicant a sa magestat
de part del consistori fos servit //14r // donar las
més effectivas providèncias, què asseguren lo
resguart y defensa de dita ciutat. E sa magestat
és estat servit respòndrer que procuraria, ab totas veras, lo consuelo y defensa de tant fidelíssims vassalls, com axí ne han fet relació, tornats
en consistori dits senyors deputats militar y oÿdor real.

«Nos, Dominicus Fogueres, doctor decretorum canonicus sanctae Ecclesiae Barchinone, in spiritualibus et temporalibus visitator generalis et officialis, pro illustrissimo et reverendissimo
domino Barchinone Episcopo, monemus, et Franciscum Tupi et Comas, notarius publicus regium
collegiatum Barchinone, noviter extractum in
scribam majorem visita Generalis Cathaloniae
hic praesentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et munitionibus, quatenus teneas subrigido et stricto secreto cuncta negocia in
dicta visita per tractanda et alibi in exercicio et
regimine dictitum officii bene fideliter et legaliter te habeas quovis amore, odio et rencore post positis, et pro his audis excomunicationis sententiam, quam in te contrafacientem nunch pro
tunch trina canonica monitione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»

Dimecres, a XVII de agost MDCCVII. En aquest
dia al matí, sas excel·lèncias fidelíssimas anant
ab cotxes, ab los verguers ab sas massas devant,
acompanyats dels magnífichs acesors, y advocat
fiscal y demés officials acostumats, són baxats a
la casa del General a effecte de fer continuar lo
subast els arrendaments. Y lo corredor, ha fet
relació a sas excel·lèncias fidelíssimas que per lo
dret de General, li havian donat dita de setse mil
lliuras; y per lo nou dret de deu per cent li havian donat dita de set mil lliuras. Y al cap de un
rato se han restituhit en la matexia forma en la
present casa de la Deputació.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo
present dietari una carta dels jurants de Gerona
en què avisan que lo enemich se ha retirat en
Rosselló, havent dexat debastat lo Empurdà.
Com de ditaa carta és de vèurer que·s assí cusida
y signada de número XI.b

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo
present dietari una real carta ab que se troban affavorits del rey nostres, que Déu guarde, tocant
a la dependència dels reals de vuyt tosquirats.
Com de dita real carta és de vèurer, assí cusida y
signada de número XIII y del thenor següent:

a. a continuació ratllat real.
b. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2146.

a. a continuació ratllat procurador fiscal del General.
b. a continuació recado transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2146.
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«Ela rey.
Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de quentas de la Generalidad de mi principado de Cathaluña. Considerando que la única
forma de asegurar el comercio en este Principado,
perpetuándole en el es la de apartar del común
uso los reales de a ocho // 14v // que no tengan el
legítimo peso, y que en caso de que por las urgencias presentes no se pueda hacer por aora praticable, lo sea a lo menos el obiarse aumente semejante
desorden, pareciendo muy veresímil el medio termino de hazer que todos los reales de a ocho cortos,
que oy se hallan en este Principado, llegando a
cierto peso se recellan con un sell, que siendo difícil
de contrahazer evite, o a lo menos dificulte, la
continuación del cortarlos, y que al mismo tiempo
se les de a estos que son incapasses de comercio, algún aumento para acudir a las urgencias que oy
subsisten. He tenido a bien manifestaros será de
mi real agrado, que sobre este punto discurráis los
caminos que más lo puedan facilitar, pues en ella
nos solo se evitaran los desordenes que ocasiona la
falta de medios en mis reales armas, pero aun se
dará providencia a lo que mira a mi servicio y
utilidad de esta provincia, dando facultad a las
personas que están nombradas y concurren con los
ministros, que lo son por mi, para estas dependencias. Para que todos conferencien y deliberen, lo
que jusgaren puede ser de menos perjuicio al establecimiento del comercio, y mas afectivo para desaogar las actuales urgencias en que tanto se interessa todo el Principado, encargando os sea con la
mayor brevedad. Por lo que en la presente e coniuntura se haze apreciable no perder un instante de tiempo, como me lo promete vuestro gran
zelo y amor a mi servicio. De Barcelona, a quinse
de agosto de mil setecientos y siete años. Yo el rey.
Don Ramón de Vilana Perlas. A la Deputación
de Cathaluña.»
15r

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari una carta del capítol de Tortosa,
en que offereix que de aquí al devant no exclourà a ningún capitular que sie consistorial de
esta casa, de la concurrència dels officis que se
sortejan en lo capítol annual, en lo qual solament acostuman concórrer los que són presents
en dit capítol. Com de dita carta és de vèurer,
que·s assí cusida y signada de número XIIII.b

data del dia present, en què la magestat se serveix participar a sas excel·lèncias fidelíssimas,
estar ajustat són casament ab la sereníssima
princesa Elisabet Christina de Braunswye Volffembuttel, y que se està disposant tot lo que
condueix a la més prompta vinguda de dita sereníssima princesa, esperant que arribarà en
Barcelona per tot lo mes de octubre pròximvinent. Com de dita real carta és de vèurer, que·s
assí cusida y signada de número XV y del thenor
següent:
«Ela rey.
Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de quentas de la Generalidad de mi principado de Cathaluña. Aunque las inquietudes de la
presente guerra, pudieran ser causa de dilatar
mi casamiento hasta ver establecido el sosiego de
una segura paz, como todas mis operaciones se dirigen a la mayor conveniencia de mis reynos y
vassallos, a quienes amo con el afecto de verdadero
padre, y principalíssimamente, puede asegurarse
la sucessión de mi real persona en la qual son
igualmente interessadas las christiandad, la
exaltaciónb de la fe cathólica y la gloria de la monarquía de España. He venido en no retardar
más tiempo esta precisa determinación, y haviéndose ajustado ya mi cassamiento con la sereníssima princesa Elisabet Christina de Braunsuyc
Volffembuttel, en cuya persona concurren los registros de religión, virtud y todas las demás esclaresidas circumstancias que hazen enteramente
acertada, plausible y felís esta resolución, no he
querido dilatarla a la noticia de tan finos y leales
vassallos para que os alléis en esta intelligencia, y
en la de que se queda disponiendo quanto conduce a la más prompta venida de la princesa a España, esperando a Dios llegar a Barcelona en
todo el próximo mes de octubre, y que vosotros no
cessareis en las mas fervorosas deprecaciones para
que logre el mas próspero viage. De Barcelona, a
dies y ocho de agostos de mil setecientos y siete años.
Yo el rey. Don Ramón de Vilana y Perlas. A la
Deputación de Cathaluña.»
En aquest mateix dia per lo síndich del General,
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas aportar còpia de la sobradita real carta, als excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y als il·lustres senyors visitadors.

Dijous, a XVIII de agost MDCCVII. En aquest dia,
sas excel·lèncias fidelíssimas han rebut una real
carta del rey nostre senyor, que Déu guarde, de

En aquest mateix dia matí y tarda, se han juntat
en la present casa de la Deputació las sis personas anomenadas, ab deliberació feta lo dia de

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 13v i 14r del trienni 1707-1710.
b. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2146.

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 14v i 15r del trienni 1707-1710.
b. a continuació repetit la exaltación.
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anant a peus, ab los vergues ab las massas al devant, acompanyats dels magnífichs acessors y
advocat fiscal, y altres officials de la present casa,
són anats a palàcio a posar-se als reals peus del
rey nostre senyor, que Déu guarde, a effecte de
donar-li la enorabona de son feliz casament ab
la sereníssima senyora princesa Isabel Christina
Braunsvurich Vuofenbutel, com en effecte havent sas excel·lèncias fidelíssimas fet a sa magestat las sòlitas cortesias, y besat la mà a sa magestat en la forma que en altres casos se ha
acostumat, sas excel·lèncias fidelíssimas en veu
del senyor deputat ecclesiàstich han donat a sa
magestat la enorabona, explicant-li lo contento
tant gran que del referit ha cabut a tots sos fidelíssims vassalls, y sa magestat ha respost ab paraulas de molt carinyo y alegria; y havent sas excel·lèncias fidelíssimas donat lloch que dits
acessors, advocat fiscal, y altres oficials militars y
gaudints besasen la mà a sa magestat, han tornat
a besar la mà a sa magestat y se són despedits ab
las sòlitas cortesias, y se’n han tornat ab lo mateix acompanyament en la present casa.

ahir, per la dependència dels reals de vuyt tosquirats.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo
present dietari un recado en escrits dels il·lustríssims senyors visitadors, aportat lo dia de ahir
a sas excel·lèncias fidelísimas, per lo escrivà major de la visita; y un vot sobre lo contengut en
dit recado // 16r // fet per los magnífichs acessors y advocat fiscal del General. Com de dit recado y vot és de vèurer, que són assí cusits y signats de números XVI y XVII.a
E sas excel·lèncias fidel·líssimas han ordenat al
síndich del General aportàs còpia de dit vot a
dits senyors visitadors, com en effecte lo ha
aportat dit síndich a las sinch horas de la tarda.
Divendres, a XIX de agost MDCCVII. En aquest
dia lo doctor micer Emanuel Mas y Soldevila,
procurador fiscal de la visita del General, per
part dels il·lustres senyors visitadors ha fet a saber a sas excel·lèncias fidelíssimas, de com lo
doctor Pau Romà, extret en ajudant de acessor
de dita visita, ha obtat lo offici de advocat fiscal
de la mateixa visita, que vacava per no haver
comparegut lo doctor Joseph Romaguera.

17r

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Mariano de Novell y Nadal
ha fet relació en consistori, com en virtut de la
commissió de sas excel·lentíssimas fidelíssimas,
havia tractat ab los senyors fra don Anton de
Solanell y don Joseph Emanuel de Terre y Paguera, visitadors de la visita del General, sobre
lo puesto en que podria fer-se dita visita; y havent los tres premeditat y discorregut lo negoci,
han acordat que lo consistori de la visita se tinga
en lo aposento que dona a la sala gran de Sant
Jordi, al costat del aposento ahont fa residència
lo bras militar, y que per los officials de dita visita podran servir los tres aposentos que són al
corredor que dona al pati gran de la present
casa, fent-se un envà en cada part de corredor,
de manera que no tingan entrada sino per la sala
de Sant Jordi, y que se alcen per cada part los
envans // 16v // de dits tres aposentos fins al sostre, y que axí mateix, se destine per fer-se dita
visita lo aposento de desobre, lo dit aposento
que ha de servir per lo consistori de dita visista,
fent un envà de forma que no puga comunicarse ab lo aposento del guardaroba.
En aquest mateix dia obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, entre las tres y
quatre horas de la tarda, sas excel·lentíssimas
a. a continuació recado i vot transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
2147.
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Dissapte, a XX de agost MDCCVII. En aquest dia,
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don
Emanuel de Copons y Esquerrer, deputat ecclesiàstich, ha fet relació, migensant jurament al
consistori, com se hera conferit en lo Arxiu Real
per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las
últimas Corts, y aguda relació dels officials de
dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs al dit senyor deputat ecclesiàstich, se ha
trobat:
Que des de 29 de juliol 1707 fins vuy 20 de
agost, se anat continuant la regulació de las cartas y escripturas dels trenta armaris, y des de dit
dia fins vuy, se han combinat 1130 cartas ab lo
inventari antich, y en cada una de ellas se han
renovat los números, y feta la inscripció dels armaris y sachs a hont espectan havent extret las
cartas, que per trastocadas no estarian en son
lloch, y havent notat apart las que faltan per a
què després trobadas se posen en son degut
puesto. Y axí mateix, lo official destinat per sa
magestat va continuant la còpia del registre
«Privilegiorum, et cetera» del senyor rey Carlos
I, y per lo arxiver real se continua la comprovació del segon tomo que se ha fet de las conclusions, que anavan soltas per lo Real Arxiu coordenadas per dit especulador, y no consta que
dits respective real arxiver, especulador y emanuense agen faltat a sa obligació.
En aquest mateix dia Bonaventura Güell, porter
real, ha fet relació a mi, secretari y scrivà major
del General, com lo dia de ahir havia entregat la
carta de avís del excel·lentíssim y fidelíssim consistori al senyor micer Anton Grato Perpinyà,

[ 1707 ]

[ 1707 ]

per a què vingués a jurar lo càrrech de ajudant
de acessor de la visita, y que havia respost de
//17v // paraula al dit porter, que no volia acceptar lo dit offici per ocasió de sa atxaques.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari un dupte declarat per sas
excel·lèncias fidelíssimas y magnífichs acessors,
acerca las cridas que en lo capítol 31 del nou redrés se disposa, per a què los que han de ser visitats sien citats per proclama. Com de dita declaració de dupte és de vèurer, que·s assí cusida y
signada de número XVIII.a
Dilluns, a XXII de agost MDCCVII. En aquest dia
al matí, sas excel·lèncias fidelíssimas anant ab
cotxes, ab los verguers devant ab sas massas, y
acompanyats dels magnífichs acessors, advocat
fiscal y demés officials acostumats, són baxats a
la casa del General a effecte de fer continuar lo
subast dels arrendaments; y havent donat orde
al corredor que publicàs que qui·s posaria en
dias en lo dret de General de coranta mília lliuras per any, se li donarian mil lliuras de axaus
per una vegada tant solament, y havent fet relació de no haver-la volguda ningú acceptar, se li
ha tornat a donar orde que publicàs que qui·s
posaria en dita de trenta-vuyt // 18r // mília lliuras per anys, se li donarian mil lliuras de axaus
per una vegada tantsolament. Y havent, axí mateix, fet relació de no haver ningú volgut acceptar la dita, per últim se li ha donat orde que publicàs que qui·s posaria en dita de trenta-una
mília lliuras per any en lo dit dret de General, se
li donarian mil lliuras de axaus per una vegada
tantsolament, y axí mateix ha fet relació de no
haver-la tampoch volguda acceptar.
E immediadament, han donat orde sas
excel·lèncias fidelíssimas a dit corredor, que publicàs que qui·s posaria en dita de divuyt mília
lliuras per any en lo nou dret de deu per cent, se
li donaria sinch-centas lliuras de axaus per una
vegada tant solament, y dit corredor ha fet relació de no haver-la ningú volguda acceptar.
Axí mateix han ordenat orde a dit corredor que
publicàs, que qui·s posaria en dita en lo dit nou
dret de deu per cent de quinse mília lliuras per
any, se li donaria sinch-centas lliuras de axaus
per una vegada tantsolament, y havent tornat lo
corredor a fer relació de no haver trobat qui acceptàs la dita, se’n són tornats las excel·lèncias
fidelíssimas en la matexa forma en la present
casa de la Deputació.

a. a continuació declaració transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2148.

816

Dimars, a XXIII de agost MDCCVII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich del General, han enviat un recado en escrits, als molt il·lustres visitadors acerca la nominació dels officis de la visita que no són de
extracció, com a par de dit recado, còpia del
qual és assí cusit y signat de número XIX.a
En aquest dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han
noticiat y fet // 18v // a saber al doctor micer
Francisco Solanes, ajudant de advocat fiscal de la
visita del General, present en consistori, que podia obtar si volia lo offici de ajudant de acessor
de dita visita que està vacant. E lo dit doctor micer Francisco Solanes, ha respost a sas excel·lèncias fidelíssimas que no volia obtar lo dit offici.
Éssent present per testimonis: Jacinto Morató y
Diego Andanya, verguers del consistori.
Subseguidament, sas excel·lèncias fidelíssimas
han fet la mateixa diligència ab lo doctor micer
Aleix Formaguera, acessor de las causas de revista de dita visita, present en consistori, lo qual
axí mateix, ha respost que no volia obtar lo dit
offici de ajudant de acessor. Éssent presents lo
doctor Joseph Areny y Garriga, ajudant primer
de la scrivania major, y presents per testimonis
los dits Morató y Andanya, verguers.
Axí mateix, sas excel·lèncias fidelíssimas han fet
la mateixa diligència ab lo doctor micer Rafel
Bruguera, advocat fiscal de las causas de revista,
lo qual present en consistori, ha respost semblantment que no volia obtar lo dit offici de ajudant de acessor de dita visita.
En aquest mateix dia, lo síndich del General ha
fet relació en consistori, com de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se hera conferit ab lo
molt regent canceller, per saber si havia fet las
diligèncias que offerí per lo bon èxist de la representació que lo consistori feu a sa magestat,
tocant a la provisió de una de las plassas vacants
en lo Consell Real de Mallorca a favor de un
subjecte cathalà, al que ha respost dit senyor
canceller que, ja havia procurat lo bon èxit de
eixa dependència y que ho continuaria.
E semblant diligència ha fet dit síndich ab lo excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld, qui ha
respost que havia // 19r // aplicat sos bons officis
per dit negoci conforme lo consistori li havia
demanant, però que tenia presentit que sa magestat no tenia obligació de provehir ninguna
de las plassas, de present vacants en lo Consell
de Mallorca, per haver-n’hi ja de present en dit
consell ministre de esta nació.

a. a continuació recado transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2149.

tats de Cabrera y Bas, expressats en dit vot encontran ab la Constitució quatra títol «De recusació de tots jutges», y que deu lo consistori exir
al reparo de dita contrafacció. Com de dit vot és
de vèurer, que·s assí cusit y signat de número
XXI y del thenor següent:

E semblant diligència ha fet dit síndich ab lo
molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, qui ha respost que
creya que sa magestat pendria resolució prest de
eix negoci, y la participaria a sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dimecres, a XXIIII de agost MDCCVII. En aquest
dia lo magnífich Pau Corbera y Palau, síndich
del General, ha fet relació en consistori com se
hera conferit ab lo molt regent canceller, a effecte de sol·licitar la resposta del recado, que en
dias passats li donà de part del consistori, per a
què disposàs que los mestres de la Real Audiència revoltasen algunas partidas, que segons se
tenia notícia, havia cobrat de salaris de sentèncias en què havian cobrat lo salari enter, éssent
axí que havian reservat liquidació. E lo dit senyor canceller ha respost que havia manat juntar
salas per lo dit effecte, en las quals se havia resolt
fer-se dita revolta, però com no sabian las causas
en què se havian exigit dits salaris, hera precís
que las parts interessadas donasen súplica demanant dita revolta, com axí se estila en semblants
casos.

20r

«Jesús, Maria, Joseph Cum Divo Giorgio.

Divendres, a XXVI de agost MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot fet per los
magnífichs acessors y advocat fiscal del General,
ab lo qual són de sentir que los procehiments
fets per lo doctor Joan Fèlix Forner, acessor ordinari de la vila de Hostalrrich y dels vescomp-

En lo fet consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats ya oÿdors
de comptes del General de Cathalunya, als
acessors y advocat fiscal infrascrits, en y sobre si
los procehiments mencionats en una súplica
presentada al dit excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, als 23 del corrent, per lo síndich de
la batllia d’en Orri, bisbat de Gerona, consistint
en haver lo doctor Joan Fèlix Fornes, acessor
ordinari de la vila de Hostalrrich y dels bescomptats de Cabrera y Bas, continuar fer provisions y actes judicials en una causa que los jurats de la vila de Hostalrrich aportan contra los
jurats de dita batllia d’en Orri, en la qual lo
doctor Joseph Modolell de Costa, sogre de dit
doctor Fornes, se troba advocat, no obstant de
haver-se donat en la mateixa causa per suspecte
lo referit doctor Fornes, en virtut del disposat
en la Constitució quatra títol «De recusació de
tots jutges y altres aplicables». Vist dita suplicació. Vistas diferents certificatòrias e instruments
en aquella exhibits. Vista la sitada Constitució
quatra y altres del dit títol «De recusació de
tots jutges». Vist finalment tot lo que se havia
de vèurer. Més y considerat, que de ditas certificatòrias e instruments plenament consta ésser
dit doctor Jospeh Modolell de Costa, sogra de
dit doctor Fornes, advocat en la sobrareferida
causa, y que en aquell foch donat per suspecte
per part dels jurats de dita batllia de en Orri, y
que després de haver-se donat per suspecta
continua en fer provisions en dita causa com a
jutge. Attès que ab la Constitució quarta sobresitada del dit títol «De recusació de tots jutges», se troba estatuhit y ordenat que, // 20v //
en las causas en las quals los fills o gendres seran advocats, no puga lo pare o sogra ésser relador en aquellas, y que lo mateix sie observat per
lo contrari, a saber és, que trobant-se lo pare o
sogra advocat en una causa, no puga ésser en
aquella relador lo fill o gendre. Attès també,
que dita constitució tant segons son literal,
com y també, per que en lo capítol 16 de las
Corts de Monsó, tingudas en lo any 1542, que
és la Constitució vuyt del mateix títol «De recus de tots jutges» y axí bé, després de haver
discorregut trenta-dos anys del temps en que·s
feu dita Constitució quatra del mateix títol, se

a. a continuació real carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2150.

a. y oÿdors de comptes interlineat al marge esquerre.

En aquest mateix dia, constituhits personalment en consistori Jaume Armaudies, mestre de
casas y Joan Aldabó, fuster, tots de la present
casa. Han fet relació com havian risurat, de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas, la casa de port
franch // 19v // que de present se fabrica fora los
murs de la present ciutat, y que hauran trobat
que la obra de mestre de casa estava ja al primer
sostre y més enllà, y que axí podia molt bé pagar-se al acentista la segona paga, segons estava
pactat en la tabla.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari un paper format per las sis personas anomenadas per sas excel·lèncias fidelíssimas, ab deliberació de 17 del corrent. Lo qual
paper conté alguns reparos, que ocorran per a
posar-se en execució lo contengut en la real carta de 15 del mateix, acerca los reals de vuyt tosqurats o tallats. Com de dit paper és de vèurer,
que·s assí cusit y signat de número XX.a
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establí la mateixa disposició contenguda en la
mateixa Constitució quatra, respecte dels doctors de la Real Audiència. Se ha y deu dir, que
dita Constitució quatra, se entén y parla dels
jutges ordinaris y no limitadament dels de la
Real Audiència, puix altrament se auria de reputar per supèrflua la Constitució de dit capítol
8, posteriorment subseguida, sens poder obstar
dita paraula relador de dita Constitució 4, per
ésser de la naturalesa comprensiva de qualsevols
jutges.
Perçò los infrascrits són de vot y parer que los
dits procehiments fets per lo acessor ordinari de
la cúria de Hostalrrich, se oposan y encontran a
dita constitució quatra del títol «De recors de
tots jutges». Y que deu vostra excel·lència fidelíssima exir al reparo de dita contrafacció, y axí
ho sentan salvo semper. Barcelona, a 24 agost
1707. De Nadal, acessor. Bruguera, assessor subrogat. De Codina et de Ferreras fiscalis Generalis Cathalonia advocatis.»
21r

En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, a las deu horas del matí, anant ab cotxes,
ab los verguers ab sas massas y acompanyats dels
magnífichs acessors, advocat fiscal y demés officials acostumats, han baxat a la casa del General
per la dependència dels arrendaments; y poch
après de arribar allí, han manat al corredor publicàs que qui·s posaria en dita de vint-y-sis mil
lliuras per any en lo dret de General, se li donarian sinch-centas lliuras de axaus, y no havent-la
presa, han manat a dit corredor publicàs y offerís mil lliuras de axaus a la mateixa dita, la qual
tampoch no és estada acceptada.
Y axí mateix, han manat a dit corredor publicàs
que a qui·s posaria en dita de tretse mil lliuras
en lo dret de deu per cent, se li donarian sinccentas lliuras de axaus, y no havent-la presa han
manat a dit corredor publicàs y offerís mil lliuras
de axaus a la mateixa dita. La qual tampoch és
estada acceptada, y perçò sas excel·lentíssimas y
fidelíssimas al cap de un rato se han restituhit a
la present casa, ab la mateixa forma y acompanyament.
Disapta, a XXVII de agost MDCCVII. En aquest
dia a la tarda, se han ajuntat en la present casa
de la Deputació las personas que componen la
conferència dels tres comuns, per la dependència dels reals de vuyt toriscats.
Diumenge, a XXVIII de agost MDCCVII. En
aquest dia, la conferència dels tres comuns per
la dependència // 21v // dels reals de vuyt turiscats, se és ajuntada al matí en lo bras militar y a
la tarda en casa de la present ciutat.
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Dilluns, a XXIX de agost MDCCVII. En aquest dia
al matí, se han ajuntat en la present casa de la
Deputació las personas que componen la conferència dels tres comuns, per la dependència
dels reals de vuyt retallats.
En aquest mateix dia entre las deu y onse horas
del matí, sas excel·lèncias fidelíssimas anant ab
cotxes, ab los verguers ab sas massas, y aconpanyats dels officials acostumats, són baxats a la
casa del General per a fer continuar lo subast
dels arrendaments, y poch après de ser arribats
han manat al corredor publicàs que, a qui·s posaria en dita de vint-y-sis mil y sinch-centas lliuras en lo dret de General, se li donarian sinchcentas lliuras en lo dret de axaus. Y axí mateix,
publicàs que aquí és podria en dita de tretsa mil
y sinch-centas lliuras per any en lo dret de deu
per cent, se li donarian sinch-centas lliuras de
axaus. Y no havent acceptat alguna de ditas ditas, se’n han tornat en la present casa en la mateixa forma y acompanyament.
Dimars, a XXX de agost MDCCVII. En aquest dia
lo doctor Rafael de Nabona, altre dels magnífichs acessors de la present casa, ha fet relació a
sas excel·lentíssimas fidelíssimas, mitjensant jurament, com se era // 22r // conferit, lo dia present, en lo Arxiu Real per lo effecta que disposa
lo capítol 102 de las últimas Corts, y aguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de los treballs al dit doctor Nabona, se ha trobat que des de 20 del present mes
de agost, se anat continuant la regulació de las
cartas y escripturas dels trenta armaris, y des de
dit dia fins vuy dia 30 se han combinat sinchcentas setanta-una cartas ab lo inventari antich,
y en cada una de ellas se han renovat los números y feta la inscripció dels armaris y sachs ahont
espectan, havent extret las cartas que per trastocadas no estavan en son lloch, y havent notat a
part las que faltan, per a què després quant se
trobian se porian en son degut puesto. Y lo official y emanuense, que per part de sa magestat
treballan en dit arxiu, van conclohent la còpia
de las conclusions que se trobaran dispersas, ab
tota confusió per dit arxiu cohordenades per lo
especulador, y no consta que lo real arxiver, especulador, oficial de sa magestat, y sos respective emanuense agen faltat a sa obligació.
En aquest mateix dia trobant-se sas excel·lèncias
fidelíssimas en la casa del General per lo negoci
dels arrendaments, junt ab los magnífichs acessors, advocat fiscal, secretari, racional y altres officials, los senyors oÿdors han mant se prengués
inventari dels fraus apresos en lo present y corrent més de agost. Com en effecte se ha axí executat y se han trobat los fraus infrascrits y següents:

A XXII de agost MDCCVII, aprehenció feta en la
casa Mariano Toll, sastre, de una mantilla de cavall, ab dos tapa fondas de paño refí vermell, ab
un galonet de or.
Dit dia, aprehensió feta a un home incognit trobat en lo // 22v // carrer de la Bòria: Primo, de
dos canas sinch pams tafetà negra de quatre
pams de ampla llis. Ítem, una cana tres pams del
dit tafetà. Ítem, dos canas de dit tafetà. Ítem,
quatre mocadors de seda a la cordellada.
Ítem, a 23 de dit, aprehensió feta en casa Joan
Biale, cònsol de la República de Gènova: Primo,
de vuyt papers de botons petits de llautó, és a
saber, una grosa en quiscun paper. Ítem, coranta-vuyt grosas botons de estany mitjansers ab
dotse papers. Ítem, un plech ab dos grosas de
didals de ferro. Ítem, sis grosas de didals de
llautó ab dos papers. Ítem, tres papers de medallas de llautó entre grans, mitjaneras, y petitas.
Ítem, catorse rodats de filferro blanch de Bolònia. Ítem, sis capsas de banya. Ítem, cent-noranta foguers petits.
Ítem, a 26, aprehenció feta en casa Jaume Major, mestre valer, de dicet canas quatra pams tafetà negra y sis canas quatra pams sens texir.
En aquest mateix dia, a la tarda se han juntat en
la present casa de la Deputació las personas que
componen la conferència dels tres comuns, per
lo negoci dels reals de vuyt toriscats.a
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y síndich del General, a fet relació de com éssent estat enviat a cercar per lo molt il·lustre don
Ramon de Vilana Perlas, //23r // secretari del rey
nostre senyor, Déu lo guarde, en son real nom li
ha insionat participàs al consistori de què com la
reyna nostra ab brevedat se espera arribar en esta
ciutat, y que per consegüent se necessita de tot
lo real palau en que vuy està sa magestat, per habitació de sas reals personas y famílias, de forma
que no és posible que los reals consells del Supremo de Aragó y Guerra se congreguen y ajunten en las pessas destinadas en lo referit real palau. Respecte de haver-se en continent de
disposar obras per dita habitació, que perçò serà
molt del real agrado del rey nostre senyor, permeta lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
pugan ajuntar-se en algun quarto o quartos de la
casa dit palau real, que està contigua a la sala real
del que se donarà sa magestat per molt servit.

a. a continuació ratllat Dimecres, a XXXI de agost MDCCVII.
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Dimecres, a XXXI de agost MDCCVII. En aquest
dia lo síndich del General ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas, de com se hauria conferit ab lo molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, per a fer-li
memòria e instància per la real resolució en orde
a la dependència de las plassas del Consell Real
de Mallorca, y que dit don Ramon de Vilana
Perlas li havia respost que faria memòria a sa
magestat de dit negoci, y creya que sa magestat
hi pendria prest resolució.
En aquest mateix dia entre las deu y onse horas
del matí, sas excel·lèncias fidelíssimas són baxats
a la casa del General ab cotxes y demés acompanyament estilat, y en ser allí han // 23v // donat orde al corredor publicàs que a qui·s posaria
en dita de vint-y-quatra mil lliuras en lo arrendament del dret de General se li donarian mil
lliuras de axaus, y axí mateix li han ordenat publicàs que qui·s posaria en dita de dotse mil y
sinch-centas lliuras en lo dret de deu per cent se
li donarian sinch-centas lliuras de axaus; y no
havent-se acceptat ninguna de las ditas ditas, sas
excel·lèncias fidelíssimas al cap de poch rato
se’n ha tornat ab lo mateix acompanyament en
la present casa.
En aquest mateix dia a la tarda, han tornat sas
excel·lentíssimas fidelíssimas ab la mateixa forma a la casa del General, y poch après de arribats en ella han manat al corredor publicàs que
qui·s posaria en dita de setanta-dos mil lliuras
en los drets del General y Bolla de Barcelona, se
li donarian mil lliuras de axaus; y no havent-se
acceptat dita dita han manat al corredor publicàs que qui·s posaria en dita de setanta mil
lliuras en los matexos drets se li donarian mil
lliuras de axaus, la qual dita tampoch se és acceptar. Axí mateix han manat al corredor publicàs que qui·s posaria en dita de dotse mil lliuras en lo dret de deu per cent se li donarian mil
lliuras de axaus, la qual dita tampoch és estada
acceptada; y perçò sas excel·lèncias fidelíssimas
se’n han tornat a la mateixa casa de la Deputació ab lo mateix acompanyament.

Setembre
Dijous, a I de septembre MDCCVII. En aquest
dia al matí, se han ajuntat en la present casa de
la Deputació, las personas que compenen la
// 24r // conferència del tres comuns per lo negoci dels reals de vuyt toriscats.
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas són baxats a la casa del General per a la dependència dels arrendaments, anant ab cotxes
ab los verguers ab sas massas, y acompanyats
dels magnífichs acessors, y advocat fiscal y de-
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més officials acostumats. Y al cap de poch rato,
han manat al corredor publicàs que, a qui·s posaria en dita de sexanta-nou mília lliuras en los
drets de General y Bolla de Barcelona, se li donarian mil lliuras de axaus y no havent-la acceptada a li han ordenat offerís mil lliuras de axaus a
qui·s posaria en dita de sexanta-sinch mil lliuras
y no havent-se tampoch acceptat sas excel·lèncias fidelíssimas se’n són tornats en la present
casa ab la mateixa forma y acompanyament.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica presentada per lo síndich de Tarrassa, la qual junt ab sa decretació y
sindicat és assí cusida y signada de lletra A.a
Divendres, a II de septembre MDCCVII. En
aquest dia constituhit en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo síndich del General ha
fet relació com se era conferit ab lo molt regent
canceller, per a posar en sa notícia, de part de
sas excel·lèncias fidelíssimas, com havian resolt
exir al reparo de una contrafacció obrada per lo
doctor Joan Fornes, acessors de la vila de Hostalrrich, y que podia prevenir-se del que se
deurà obrar per obrir lo tribunal de contrafaccions.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas anant ab cotxes, ab los verguers ab sas massas, acompanyats dels magnífichs // 24v // acessors, advocat fiscal y demés officials acostumats,
a las deu horas del matí són baxats a la casa del
General, a effecte de fer continuar lo subast dels
arrendaments; y en continent han manat al corredor publicàs que, a qui·s posarà en dita de sexanta mil lliuras per any en los drets de General
y Bolla de Barcelona, se li donaran mil lliuras de
axaus una vegada tant solament; y no havent-la
presa, han manat al dit corredor publicàs que a
qui·s posaria en dita en los matexos drets de sinquanta-vuyt mília lliuras se li donaran dos mil
lliuras de axaus una vegada. La qual dita és estada acceptada conforme ne ha fet relació dit corredor a sas excel·lèncias fidelíssimas. Y seguidament, han ordenat al dit corredor publicàs y
offerís dos mil lliuras de axaus a qui·s posaria en
dita de sexanta-sinch mil lliuras en los mateixos
dias, la qual no és estada acceptada. Y seguidament, han manat a dit corredor publicàs que, a
qui·s posaria en dita de sexanta-quatra mil lliuras, se li donaran dos mil de axaus, la qual tampoch se ha acceptat.

de deu per cent se li donaran mil lliuras de
axaus, la qual és estada acceptada. Conforme
me ha fet relació dit corredor a sas excel·lèncias
fidelíssimas.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo
present dietari una representació formada per
las personas de la conferència dels tres comuns,
per la dependència dels reals de vuyt toriscats.
Com de dita representació és de vèurer, que·s
//25r // assí cusida y signada de lletra B y del tenor següent:
«Señor.a Lo consistori de deputats y oÿdors de
comptes del General del Principat de Cathalunya, postrat als reals peus de vostra magestat ab
lo més humil rendiment, diu que trobant-se afavorit al real incinuació de 19 de juliol, y real carta de 15 de agost del corrent any, en què és servit vostra magestat ponderar los crescuts d’anys
que al real servey, seguretat del comers y a la
pública utilitat se seguexen de trobar-se en lo
present ciutat y Principat, introduhida una crescuda summa de reals de vuyt tallats y visitats, als
quals falta gran part del valor intrínsech que deu
tenir la moneda. Per lo que éssent de legítim
pes era de moneda corrible, y ara per diminuts
de pes se troba constituhida moneda com a
usual del Principat. Y en consideració de què en
lo present Principat no corra casi altra moneda,
se fa incomerciable, col·legint-se de aquí ésser
precisa sa total ruïna, a no pusar-se remey que
detinga la codícia dels estrangers per no introduhir estos de semblant spècia a demés de la
que de present si troba, y als mal intencionat per
que no vicien la que·s troba de son ligítim pes y
valor. Ponderant que tot lo referit se impediria
recullint tots los reals de vuyt retallats y visiats,
posant-los tots a un mateix pes, recellant-los ab
una marca dificultosa de imitar, y donant als remarcats fort aument, que no sols fos suficient
per evitar los desordes que pot ocasionar la falta
de medis en la Real Audiència, però y encara per
donar providència a tot lo que mira al real servey y utilitat de esta província.

També han manat al corredor publique, que a
qui·s posarà en dita de deu mil lliuras en lo dret

Y discorrent per est fi los medis que més poguesen facilitar-o en cumpliment de sa primera
obligació, és precís // 25v // posar en la soberana
comprehenció de vostra magestat los reparos se
regonexen, consistint: Que lo present Principat,
e o la major part de aquell se troba en las fronteras invadit del enemich, no trobant-se en ell casi
altra moneda que la dels reals de vuyt estisorats.
Ab que si se retira esta en prompta podria causar
en los naturals algun desconsuelo, a més, que la

a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2155.

a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 24v i 25r del trienni 1707-1710.
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major part dels naturals se troba en servey de sa
magestat en regiments y llevas, en mans dels
quals, és precís hi hage porció molt crescuda de
dita moneda, axí per los sous que se’ls dona per
part dels comuns del present Principat, com
també per las entradas que acostuman donarlos per poder cumplir ab son contingut, y havent estos de aportar dita moneda seria imposibilitar-los de poder-se socórrer del que se
necessita en la campanya, lo que milita també
en lo temps present, en lo diner que se troba axí
en las tropas de vostra magestat, com també en
las dels alts aliats.

géneros necessaris, venint a faltar-los lo sustento de sas famílias que guanyan ab son jornal; ni
la ciutat de Barcelona en lo intermedi de dit
temps podria donar satisfacció dels depòsits ni
pagar a sos acrehedors, ni comprar blats ni carns
per lo provisió y sustento de sos habitants, y
menos socórrer-se als officials y soldats // 26v //
ab que servexen a vostra magestat los comuns
de est Principat.
A més dels inconvenients expressats se concideran altres de major forsa, e que si se donàs aument als reals de vuyt toriscats y recellats, puix
ab est medi totalment se destruhiria lo comers
en tot lo Principat, seguint-se de aquí lo iniquilar-se del tot. Per què si vostra magestat considera que los reals de vuyt que vuy corran, per
ser diminuts de pes són destructius del comers,
quant més se aumentaria lo valor extrínsech de
aquell vindria a imposibilitar-lo més, aparexent
no molt conforme al disposat en las Constitucions baix lo títol de «Comers y seguretat de camins» y especialment en lo ordenat en la séptima. Per que trobant-se lo present Principat ab
gran quantitat de moneda usual com son reals
de plata y ardits, ajustant-se lo número de reals
de vuyt ramercats y aumentats vindria a aumentar-se la dita moneda usual, quedant la província sens moneda per a poder comerciar y comprar los manteniments necessaris, que és precís
vingan de fora regne, no dexant los astrangers
en vista del dit aument de introduhir-ne de contrafets, procurant aportar-se’n no sols la poca
moneda de or y plata de bona ley, just pes y valor que hi ha, sinó també lo or y plata labrada,
donant la moneda visiada. De tal manera que
quedarian estos naturals solament ab los reals
de vuyt toriscats, remarcats y aumentats de valor.

Aparexent ésser digne de premeditació lo no
poder-se fer en eix cas lluïcions de censals, suspenent-se també lo curs de la justícia en las execusions de setèncias, per faltar moneda en lo
present Principat que pogués suplir la falta dels
reals de vuyt que se anirian recullint, de tot lo
que podria temer-se que no ocasionàs alguna
extraordinària confusió.
Y disposant vostra magestat, que lo dit reculliment se fes sellant los recullits ab una remarca
dificultosa de imitar, posa est consistori en la
real intel·ligència a de vostra magestat, a més de
que com antes de resellar-se se aurian de posar
tots a un sert pes, vindria a llevar-se de molta
porció de plata, venint los pocessors // 26r // de
aquells a perdre la part del valor intrínsech, que
importaria obstant la Constitució 4 títol «De
violència y restitució de despullats», la facilitat
que tindrian los estrangers y mal intencionats
de introduhir, estimulats de sa codícia, gran
summa de reals de vuyt retallats ab remarca
contrafeta. Ensenyant la experiència que seria
més difícil lo dicernir la verdadera marca de la
falsa, que no imitar la verdadera. Y en lo cas
que·s dignàs vostra magestat de abatre dita moneda, és ser e suportaria vostra magestat insuperables danys per lo mayor número de reals de
vuyt axí visiats que·s trobarian, de aquells que
aurian entrat en mà de vostra magestat, quant y
més, que a par inpracticable lo poder los recellar
tots, pues los que·s troban de espècie toriscats
en diferents deposits tant ecclesiàstichs com seculars, en tots los arxius del present Principat,
que son litigiosos o bé estan a solta de notaris
subjectes a resmers, y los que·s torban en poder
de tudors y curadors, procuradors y altres administradors que sols tenen la muda custodia, encara que fos ab lo pretex de recello no podrian
traures-los ni aportar-los en algun altre lloch, ni
los debitors podrian pagar sos dèbits, ni aquells
a qui toca lo cuydado de la annona fes las provisions necessàrias del abast tot aquell temps queduraria dit reculliment y recello; ni los artesans
en tot lo dit temps podrian fabricar de sos arts
no trobant-se ab altra moneda per a comprar los

27r
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La ànima e señor de la moneda és lo preu de
tot lo vendible, que may han pogut separar-se,
aumentant-se lo hu al respecte de la altre, y encara que la real justificació de vostra magestat
atengués a donar remey a est inconvenients,
com ho executà lo senyor rey don Alonso 10
posant tatxat a totas las cosas. Emperò, no pogué may reven-se lo aument dels preus e interposant per això tota la real autoritat, no experimentà altre fruyt que lo de una universal
carestia fins que revocà lo aument de la moneda, regonexent ser eix medi forment de major
necessitat, y contra la pública quietut lo que se
ha experimentat sempre en los regnes en què se
ha volgut practicar alguna alteració en la moneda, com en lo de Castella en lo any 1603, en los
de València y Mallorca, en lo comptat de Rosselló, y últimament en la present ciutat en lo
any 1611.
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[ 1707 ]

No éssent menor reparo, lo haver de crèxer-se
los sous als officials y soldats a vista de aumentar-se los preus de tots los géneros, y totas las
universitats per a poder acudir a sas indispensables obligacions se veurian ab la precisió de aumentar los drets. A què no podent acudir sos
habitants per trobar-se en tant mísero estat, seria lo menor inconvenient lo haver de despoblar
sens que dexe de ponderar-se que los enemichs
procurarian, ab dit àrbitre, introduhir per tots
los dominis de España que estan tiranisats semblant moneda, ab aument del valor extrínsech
que no sols produhiria lo dany en est Principat,
sinó que vindrian a iniquilar-se tots los demés
regnes y províncias de vostra magestat, en gran
prejudici del real servey. A més que lo dit aument no arribant de molt al valor intrínsech,
// 27v // fore espècia de tribut y vegtigal lo que a
par encontraria ab la Constitució 1, títol «De
vegtigals y altres aplicables».
Y encara que las rahons sobre ponderadas sie
eficases per a suspendre per ara, axí lo reculliment y remarca, lo aument dels reals de vuyt viciats preponderà molt, lo trobar-se disposat en
contrari en lo usatge 2, títol «De dret de fisch y
sas regalias», y ab reals privilegis concedits a la
ciutat de Barcelona, com és lo del sereníssim senyor rey don Jaume 1 en las calendas de agost
1258. La pregmàtica real feta per lo sereníssim
rey don Pere 2 en Barcelona, als 4 de las calendas de juliol 1283, que·s troba en lo segon volumen de las Constitucions, libre 10, títol 5
«De moneda forma y valor de aquella», y en la
Constitució 1 del mateix títol. Ab los quals privilegis, pracmàtica y Constitució se troba disposat que la moneda de tern, que diu tota la usual
en Cathalunya, sie de una mateixa lley, pes y
seny al perpetuament abdicant-se dits sereníssims senyors reys la facultat de mudar-la y altera-la, ni altrament de fer-ne y fabricar-ne de altra sens consentiment de la present ciutat de
Barcelona; y encara obtingut dit consentiment
prometé lo sereníssim rey don Jaume fabricar
dita moneda ab la mateixa lley, pes y senyal de la
ciutat, lo que fonch confirmat ab real declaració
feta per dit sereníssim senyor rey don Jaume e
infant don Pere, son fill, en lo convent de predicadors de la present ciutat, als 11 de las calendas
de novembre 1269, ab vot y consell del gloriós
Sant Ramon // 28r // de Penyafort. Axí que dits
reals de vuyt reduhits a dit pes, remarcats y aumentats de valor no serian de just pes, per tenirlo diminut, ni del senyal de la ciutat per ésser de
altra marca.
A vista del que en lo any 1365 torbant-se lo senyor rey don Pere 3 en extrema necessitat, per
ocasió de la guerra que tenia ab lo rey de Castella, li aconsellaren alguns que diminuís en lley la
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moneda barcelonesa de torn, axí de diners menuts com de argent, persuadint-li que de dita
diminució ne resultaria a dit senyor rey gran
profit, ab lo qual podria subvenir a sa gran necessitat; y no obstant que a les horas se trobaven
las Corts obertas en Tortosa, y que aquestas havian ja convingut en que·s fes dita diminució,
havent-se fet per part del síndich de la ciutat de
Barcelona ostenció de dits reals privilegis als
quals se oposava dita diminució, y axís mateix
no ésser expedient que·s fes per infinits e intolerables demnatges que se esperavan seguir, y que
lo gran emolument de la diminució, segons se
pretenia, no podia exir en alguna manera ni
provenir. Attès lo justificat de la representació
de la ciutat, lo senyor rey y la Cort se apartaren
del referit dictamen, establint ab constitució, en
tot temps y per perpètuament valedora que és la
Constitució 3, del libre 10, títol 2 «De moneda,
valor y forma» que dita moneda de argent fos
perpètua, estable, e immutable en lley y senyal.
Al conforme estava ordenat en dits reals privilegis, y encara que dita constitució parla de la moneda de tern, que com se ha dit se anomena axí
tota la moneda usual del present Principat,
compendria també los reals de vuyt recellats y
aumentats, per què la remarca y aument //28v //
la vindria a constituhir moneda usual del present Principat, lo que tambo que també a par
no se ajustaria als reals privilegis y lleys de la pàtria.
Ademés, que lo major óbise que·s troba per a
posar en execució lo proposat medi, és que lo
aument de la moneda y son valor, és lley a què
se subjectan tots los súbdits. Y tant per ésser
lley, com y també, per concórrer lo universal interès de la província, axí en comú com en particular, no dexa libertat per poder-se practicar en
lo present Principat sino és en Corts Generals.
Tots los sobredits reparos posa est consistori en
la real comprehenció, esperant de la gran justificació de vostra magestat que attendrà a ells. Y
com a tant perjudicials al real servey y al benefici públich, se dignarà a vostra magestat manar
suspèndrer la idea del dit reculliment, remarca y
aument, en atenció de considerar no poder produhir effectes favorables al servey de vostra magestat. Lo que tant vivament sol·licitan estos sos
fidelíssimos vassalls, ans bé, aumentar la necessitat que universalment se experimenta en la present ciutat y Principat, tant en comú com en
particular. Y com estos humilíssims vassalls tenen per sa primera obligació lo real servey de
magestat y la conservació del públich, és precís
manifestar a vostra magestat lo dany que els acarrea la nova fàbrica de moneda de real de dos, a
que prestà lo consentiment la ciutat de Barcelona als 7 de juny del any proppassat de 1706, que

encara que fonch ab què se formàs aquella
// 29r // de bona lley y just pes, no obstant se fabrica de pes tant diminut que havent de tenir
quatre reals de dos quinse argentos de pes fort,
per a fer lo dit pes se necessita de sinch, y axís
quiscun dels de la nova fàbrica no ve a valer més
de sinch sous y set diners de ardits, lo que és
contingent y casi inevitable que motive la introducció de moneda contrafeta. Éssent tant gran
la ganància com és de vint-y-sinch per cent, a
demés que per fabricar-se dita moneda públicament per la present ciutat, se compra tota la
moneda corrible y comerciable que és solament
la de bona lley, de just pes y valor; del que ve a
temer-se un gran ahogo tant en la present ciutat
com en los demés comuns de Principat, per què
no tenint moneda de just pes, y lley y valor se
van dificultant-se las provisions que·s necessitan
per lo abast universal, seguint-se de aquí també
la iniquilació del comers en lo present Principat
y concervació de aquell.
Tot lo que ab lo rendiment més propri de sa innata fidelitat, representa lo consistori a vostra
magestat, esperant de la real justificació lo consuelo que se promet del paternal amor de vostra
magestat.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lentíssimas fidel·líssimas a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y incertàs en lo
present dietari, còpias de dos deliberacions presas per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent,
tingut y celebrat lo dia de ahir; y reportadas a
sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de la
present ciutat, ço és, la una tocant a la dependència dels reals de vuyt toriscats, y la altra
tocant al real decret embiat a la present ciutat,
en què se mana que durant lo temps de las coranta-vuyt horas de guarda y sobresaliente, los
officials y soldats de la coronela degan estar subjectes al governador de la plaça. Com de ditas
deliberacions y real decret és de // 29v // vèurer,
que sa assí cusidas y signadas de número XXII y
XXIII.a
Disapte, a III de septembre MDCCVII. En aquest
dia entre las nou y las deu del matí, sas
excel·lèncias, acompanyats dels magnífichs acessors advocat fiscal y altres officials acostumats,
anant ab cotxes, ab los verguers ab sas massas
devant, són baxats a la casa del General a effecte
de fer continuar lo subast dels arrendaments; y
poch après de ser arribats, han manat al corredor publicàs que a qui·s posaria en dita de sexanta-dos mil lliuras en lo dret de General y Bolla de Barcelona, se li donarian dos mil lliuras de
a. a continuació deliberació i real decret transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 2156-2157.
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axaus; y també publique que a qui·s posaria en
dita de tretse mil lliuras en lo nou dret de deu
per cent, se li donaria mil lliuras de axaus.
Y no havent pres ninguna de ditas ditas, han
manat al corredor publicàs que qui·s posaria en
dita de sexanta mil lliuras en los drets de General y Bolla de Barcelona, se li donarian dos mil
lliuras de axaus una vegada, y axí mateix, publique que a qui·s posaria en dita de dotse mil lliuras per any, se li donarian mil lliuras una vegada.
E lo dit corredor, poch après, ha fet relació que
li haurian acceptat la dita de sexanta mil lliuras
ab dos mil lliuras de axaus, y que no se havia
pres la segona de ditas ditas en orde al dret de
deu per cent. Y perçò, han manat a dit corredor
publique que a qui·s posaria en dita de onse mil
lliuras en dit dret de deu per cent, se li donarian
mil lliuras de axaus una vegada. //30r // Y seguidament sas excel·lèncias fidelíssimas han manat
al dit corredor publique a mitjas ditas axí los
drets de General y Bolla de Barcelona, com lo
nou dret de deu per cent, y lliure la acta fiscal al
més donant. Y havent-ho executat Pere Ribera,
corredor de coll y ministre del General, ha fet
relació a sas excel·lèncias fidelíssimas, que havent encantat y publicat a mitjas ditas los dits
drets, no ha trobat qui offerís major dita en un y
altre de dit arrendament que Joan Morera, qui
en lo arrendament de dret de General ha offert
a mitjas ditas deu lliuras, y en lo arrendament
del dret de deu per cent ha offert també deu
lliuras a mitjas ditas, y que perçò havia lliurat la
acta fiscal de dits dos arrendaments al dit Joan
Morera, com a més donant en lo encant públich.
E sas excel·lèncias fidelíssimas, han fet arrendament dels drets de General y Bolla de la present
ciutat de Barcelona y sa col·lecta, ab lo modo y
pactes contenguts en las dos tabbas de dits drets
per lo temps de tres anys, que comensaren a córrer lo dia primer de juliol proppassat y finirian
lo dia 30 de juny 1710, a Joan Morera, sombraré de la present ciutat, abonat per don Joan de
Lapeyra, per preu de sexanta mil y sinch lliuras
barcelonesas com a més donant en lo encant
públich. Lo qual Joan Morera acceptà lo dit
arrendament, prometent prestar caució, donant
idóneas fiansas a coneguda de sas excel·lèncias
fidelíssimas en lo modo y forma que·s troba
pactat en la tabba, ab obligació de sa persona y
bens com a deutes fiscals y reals, y ab jurament;
y ha prestat sagrament y homenatge en poder
de Llorens March, subrrogat en altre dels verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori;
y lo dit don Joan Lapeyra promet a sas
excel·lèncias fidelíssimas, que ab efecte farà
cumplir y tenir a dit Joan Morera tot lo que se
ha obligat en virtut del present arrendament,
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segons lo thenor de dita tabba per lo
que ne obliga sa persona y bens, simul et insolidum, com a deutes fiscals y reals, y ab jurament
llargament.

// 30v //

E Pere Ribera, corredor de coll y ministre del
General, fa relació com havent encantat per
molt temps los dits drets de General y Bolla de
Barcelona, no ha trobat qui offerís major dita
que lo dit Joan Morera, qui ha offert la dita de
sexanta mil y deu lliuras a mitjas ditas, estant lo
arrendament a sexanta mil lliuras, y que a don
Joan Lapeyra li espectan quatra mil lliuras de
axaus, ço és, dos mil per haver-se posat en dita
de sinquanta-vuyt mil lliuras, y las restants dos
mil per haver-se posat en dita de sexanta mil
lliuras. Éssent presents per testimonis: Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, donsell y Francisco
de Monfar y Sorts, ciutadà honrrat de Barcelona.
E consecutivament, sas excel·lències fidelíssimas
han fet arrendament del dret nou de deu per
cent imposat en la última Cort General, ab lo
modo y pactes contenguts en la tabba de dit
dret, per lo temps de tres anys que comensaran
a córrer lo dia primer de juliol proppassat y finiran lo dia últim de juny 1710, a Joan Morera,
sombraré de la present ciutat, abonat per don
Joan de Lapeyra per preu de dieu mil y sinch
lliuras barcelonesas, com a més donant en lo encant públich. Lo qual Joan Morera acceptà lo
dit arrendament, prometent prestar caució donant idóneas fermansas, a coneguda de sas excel·lèncias fidelíssimas en lo modo y forma que·s
troba pactat en la tabba, ab obligació de sa persona y bens com a deutes fiscals y reals, y ab jurament; y ha prestat sagrament y homenatge en
poder de // 31r // Llorens March, subrrogat en
altre dels verguers dels excel·lentíssim y fidelíssim consistori. Y lo dit Joan de la Peyra promet
a sas excel·lències fidelíssimas, que ab effecte,
farà cumplir y tenir a dit Joan Morera tot lo que
se ha obligat en virtut del present arrendament,
segons lo thenor de dita tabba, per lo que ne
obliga sa persona y bens, simul et insolidum,
com a deutes fiscals y reals, y ab jurament llargament. E lo dit Pere Ribera, corredor de coll y
ministre del General, fa relació com havent encantat per molt temps lo dit dret de deu per
cent, no ha trobat qui offerís major dita que lo
dit Joan Morera, qui ha offert la dita de deu mil
y deu lliuras a mitjas ditas, estant lo arrendament a deu mil lliuras; y que a don Joan de Lapeyra li espectan mil lliuras de axaus per haverse posat en dita de deu mil lliuras. Éssent
presents per testimonis: Joseph Nuri de Lana y
de Càncer, donsell, y Francisco de Monfar y
Sorts, ciutadà honrat de Barcelona.
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En aquest mateix dia lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, ha reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de dos deliberacions presas per dit bras militar, una tocant al fet
de la coronela de la present ciutat y altra, tocant
a la dependència dels reals de vuyt turiscats.
Com de ditas deliberacions és de vèurer, las
quals me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas incertàs en lo present dietari, com ho executo signant-las de números XXIIII y XXV.a
En aquest mateix dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major de la General de Cathalunya, incertàs en lo
present dietari còpia de una deliberació presa per
lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar lo dia
present, emviada a sas excel·lèncias fidelíssimas
per lo síndich de dit bras a las sis horas de la tarda.
La qual és assí cusida y signada de lletra C.b
En aquest mateix dia lo senyor Emanuel Roca y
Julià y Llunes, // 31v // donsell, conceller militar
de dit bras, y Salvador Massanes de Ribera, cavaller, síndich de dit bras militar, com a dos dels
sis oficials que componen lo consistori de aquell
comú, y que estant ab ells representat lo comú
del bras militar se cebran devant de sa magestat,
que Déu guarde. Han vingut a tenir conferència
en la sala del consistori ab dos excel·lentíssims
senyors consistorials, qui són estats los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats
reals y oÿdor militar, havent-se previngut per
medi de recado acerca lo expressat ab la sobradita conferència, han acordat que la representació feta per la conferència dels tres comuns, per
lo rey nostre senyors, en orde als reals de vuyt
turiscats sie vertida en ideoma castellà, y que per
dos consistorials de la Deputació y dos officials
de dit bras, sens massas y separadament, anant
primer la Deputació y després lo bras per quiscun dels dos comuns, sia posada en mans de sa
magestat; y se adverteix que dits Roca y Massanes són estats rebuts per los officials de la present casa al cap de la escala, y per los dos consistorials passat lo primer surtidor, y que en la sala
de consistori tots quatra han estat acentats sota
lo docer, en las quatra cadiras del mig, a saber
és, dits Roca y Massanes a las dos de mà dreta, y
los senyors deputats reals y oÿdor militar a las
dos de mà esquerra, havent donat estos als de
bras militar porta y la mà dreta; y al tornar-se’n
estats acompanyats en la matexa conformitat.
Diumenge, a IIII de septiembre MDCCVII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidea. a continuació deliberacions transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
2158.
b. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2158.

líssimas, cusís // 32r // y incertàs en lo present
dietari una súplica presentada per lo síndich de
la vila de Peralada, en què se quexa de alguns
excessos comesos en dita vila per lo thinent coronel don Alexandre Nabot. Com de dita súplica és de vèurer, la qual junt ab lo sindicat és assí
cusida y signada de número XXVI.a
En aquest mateix dia los senyor deputat militar y
oÿdor real són anats a aposar-se als reals peus de
sa magestat, a effecte de posar com han posat en
sa real mà dos representacions. Una tocant als reparos y inconvenients que poden resultar de posar-se en execució la extincció del reals de vuyt
visiats, ab lo recello y aument de valor extrínsech.
Còpia de la qual és continuada en lo dietari corrent, en jornada de II del present mes de septiembre. Y altre tocant als excesos comesos en la vila
de Paralada per lo tinent coronel don Alexandre
Nabot. Com de dita representació és de vèurer,
còpia de la qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se incerta en lo present dietari, signada
de lletra B.B. y del thenor següent:
«Señor.b
El consistorio de la Deputación de este Principado, postrado a los reales pies de vuestra magestad
con el más profundo rendimiento, dize que haviendo entendido que el theniente coronel de cavallería don Alexandro Nabot, hallándose a los
primeros de agosto deste anyo con una companya
de cavallos en la villa de Paralada, sita en el Empurdán, después de estar los soldados alojados en
las casas de los particulares sustentándolos, no obstante que dicho theniente coronel estava alojado
en casa de un particular, no solo se contentó de dicho alojamiento, sino que quiso que los cónsules de
la villa le hizieran pasar una casa con todas las
aparatos necessarios y decentes; y porque Martí
Moy, cónsul en cap de dicha villa, retardó en executarlo // 32v // por no tener a su mano, y muchos
de los de aquellas cosas que heran necessarias por
el adorno de dicha casa, y por considerar que la
universidad no estava obligada en haverlo, mayormente quando a los cónsules no se les habrá
mandado. No reparó dicho Nebot, tratar mal de
palabras a dicho cónsul, amenaçándole de quererle capturar y enviar en su casa algunos soldados, que además de hazer algunas violencias contra sus cosas, también amenaçaron a sus persona.
Por lo que fue preciso a la universidad, en vista de
estas amenaças, sustentarle con notable dispendio
y gasto según su representación. Y como semejantes procedimientos formalmente se opongan a lo
dispuesto por Generales Constituciones, y singua. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2158.
b. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 31v i 32r del trienni 1707-1710.
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larmente en el capítulo 107 de las Cortes, que
vuestra magestat fue servido celebrar, y cedan en
notable perjuizio y danyo del servicio del magestad y de la universidad de Peralada, que por ser
tan effecta a vuestra magestad ha padecido en el
tiempo que los enemigos la han ocupado innumerables daños en sus personas, casas y haciendas.
Suplican a vuestra magestad los deputados, sea
servido vuestra magestad castentar su grande
commiseración, mandando que las Generales
Constituciones sean observadas, y de esta suerte
aquellos fidelíssimos vassallos quedarán consolados. Como se lo prometen del paternal amor de
vuestra magestad.»
Dilluns, a V de septembre MDCCVII. En aquest
dia a las 4 horas de la tarda, sas excel·lèncias
// 33r // fidelíssimas anant consistorialment a
peu, ab los verguers donant ab massas altas,
aconpanyats dels nobles y magnífichs acessors,
advocat fiscal, y demés officials de la present
casa y dels del General y Bolla, són anats en la
casa del General de la present ciutat, a effecte de
donar pocessió dels drets de General y Bolla de
dita present ciutat y sa col·lecta, y del nou dret
de deu per cent imposat en la última Cort General, a Joan Morera, sombrarer de la present
ciutat, com a arrendatari que és de dits drets per
lo present y corrent trienni, que comensa al primer de juliol pròxim passat y finirà als 30 de
juny 1710. Y en primer lloch, per los officials
destinats per la administració de dits drets, se ha
entregat a dit Morera lo següent:
Per lo dret de General:
Primo, un encuny anomenat pich de telas.
Ítem, altre ancuny dit poch de mitjas.
Ítem, altre encuny per galons de plata de Milà.
Ítem, altre encuny per galons y puntas de plata
fetas en Barcelona.
Ítem, un encuny dit de cap de moro per plomar
roba de Bolla.
Ítem, una enclusa per de sota de dits pichs ab
una famella y martell.
Per la Bolla de Barcelona:
Primo, una enclusa per picar lo manifest.
Ítem, altra enclusa per picar los rams.
Ítem, altra enclusa per picar ploms de guarda.
Ítem, un martell de ferro ab mànech de fusta.
Ítem, un encuny anomenat pich de manifest.
Ítem, altre encuny anomenat pich de rams.
Ítem, altre encuny anomenat pich de guarda, ab
una famella per picar rams y per picar manifest.
Ítem, altre encuny de guarda per picar a las botigas ab // 33v // famella, un pich y un martell.
Ítem, una tanalla per posar sera y altra tanalla
per arrencar los ploms.
Ítem, dos llomaneras de courer posadas demunt
del taulell per bollar.
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Ítem, altre encuny ab son pich y famella per los
vellutès, y una tanalla petita per los vellutès.
Ítem, un encuny de guarda y dos famellas, la
una per tallar y la altra per posar plom ab son
martell.
Ítem, altre encuny de paga mascla y famella.
Ítem, altre encuny de manifest de la roba que ve
de fora.
Ítem, altre encuny sensa famella de la roba que
va per fora.
Ítem, un piló de fusta ab lo encuny de la famella
per manifest.
Ítem, un piló de fusta ab una famella del manifest y guarda.
Ítem, un encuny de manifest.
Ítem, altre encuny per guarda.
Ítem, un encuny de famella sola.
Ítem, una tanalla per posar sera y altre per
arrencar ploms y un martell.
Ítem, una tanalla per posar sera.
Ítem, dos encunys y una famella per picar als texidors de llana.
Ítem, un encuny per bollar los sombreros forrats de tafatà.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta del rey nostre senyor, que Déu guarde, de data de 3 del corrent
mes de septembre tocant a la provisió de las
plassas del Consell Real de Mallorca. Com de
dita real carta és de vèurer, que·s assí cusida y
signada de número XXVII y del thenor següent:
«El rey.a
Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de quentas de la Generalidad de este mi Principado. Enterado de lo que me // 34v // representays, tocante a la provisión que he resuelto hazer
de las dos plaças de la Audiencia de mi reyno de
Mallorca, sitando lo dispuesto por el capítulo 10
de Cortes Generales, no hallo circunstancia que se
ponga para que exercan las referidas plassas el
acessor de Hivissa y el doctor don Sebastián Joseph
de Potillas, pues consistiendo la ordinación en que
tengan los cathalanes una plaça fixa en los mis
consejos reales de Nápoles, Cicilia, Milán, Çerdenya y Mallorca y hallándose en último provista
la de regente en el doctor don Francisco de Solá,
que es de este Principado, queda lo dispuesto en el
mencionado capítulo de Cortes executoriado, por
que no se limita en el que haya de ser esta o aquella plassa, sino es solamente una fixa.

Totas las quals cosas, axís com està dit, tretas de
mà y poder dels sobredits officials del General y
Bolla, per lo noble don Ramon de Codina y Ferreras, advocat fiscal del General, y per ell foren
entregadas a dit Joan Morera, arrendatari sobradit, en senyal de pocessió. Lo qual Joan Morera a acceptat aquellas y promès, a la fi de dit
// 34r // son arrendament, restituhir-las totas y
sengles, obligant-ne perçò sa persona y bens
com a deutes fiscals y reals, llargament y ab jurament prestant-ne sagrament y homenatge, en
mà y poder de Diego Andanya, subrrogat en altre dels verguers del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas. Éssent presents per testimonis: Llorens March,
verguer de dit consistori, y lo doctor Joseph
Montaner y altres en multitut copiosa. Y seguidament sas excel·lèncias fidelíssimas, en atenció
que lo dia 3 del corrent arrendaren al dit Joan
Morera, sombrarer, lo dret nou de deu per cente sobre certas mercaderias imposat en la última
Cort General, per lo trienni que comensat lo dia
primer de juliol proppassat y finirà lo dia últim
de juny del any 1710. Perçò, volent sas
excel·lèncias fidelíssimas donar pocessió de dit
dret a dit Joan Morera, han manat,a en senyal
de pocessió, al credencer y receptor, y demés officials del General allí presents, regonegan al dit
Joan Morera per arrendatari predit durant dit
trienni. Éssent presents per testimonis los dits,
Llorens March y doctor Joseph Montaner, y altres.

Entendiéndose por fixa que, llegando a haver vacante y faltando en las Audiencias sujeto cathalán por muerte, acenso y otro accidente, se confiera en indivíduo deste Principado pero siempre
que en dichos reales consejos le haya y ocupe una de
las plaças de que se componen. Las demás quedan
fuera de aquel estatuto y libres a mi real deliberación, y no para fuersa de ley conoceréis se detrimenta igualmente faltando, como excediendo en
los establacimientos, sucedería assí llegando a
pretender más de lo dispuesto, lo qual no comprende un sujeto y le hay en Mallorca actualmente. Además de que sin este justo motivo, concurre
en el doctor Patillas el de estar ya domiciliado y
connaturalisado en el Principado, por los muchos
anyos que en el ha residido, lo que bastava para
no obstarle al exercicio de exemplo que le he concedido. Y en quanto a la súplica que me //35r // haseis tocante a los demás consejos, en mis reynos
arriba mencionados, lo tendré muy presente para
que se observe lo que en las Cortes Generales fue
acordado y concedido, porque mi real ánimo
siempre inclinará al cumplimiento de aquellos
capítulos con cabal exactitud, assí como no dudo
que per vuestra parte no solicitareis su contravención sino en todo mi mayor servicio, al passo que

a. a continuació ratllat ab.

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 33v i 34r del trienni 1707-1710.
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siempre os procurará mi paterno amor y carinyo,
vuestra mas crecida satisfacción. De Barcelona, a
III de septiembre de MDCCVII años. Yo el rey. Don
Ramón de Vilana Perlas.»
En aquest dia a las sis horas de la tarda, han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas una real carta
del rey nostre senyor, que Déu guarde, de data
del dia present, en resposta de representació
que sas excel·lèncias fidelíssimas li feren lo dia
de ahir, tocant a la dependència dels reals de
vuyt. Ab la qual real carta se serveix sa magestat,
altra vegada, esforsar lo medi de remarcar dits
reals de vuyt visiats, posant-los a sert pes y donant-los un aument de valer extrínsech per a
acudir a las urgèncias presents. Com de dita real
carta és de vèurer, que·s assí cusida y signada de
número XXVIII y del thenor següent:
«Ela rey.
Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos,
y amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de quentas de la Generalidad de mi principado de Cathaluña. Haviendo visto el papel de
reparos que me havéis remitido, en orden a la proposición que últimamente os hize con mi real carta de 15 de agosto passado, assí al recogimiento de
los reales de a ocho visiados, poniéndolos todos a
un mismo peso, recellándolos con una marca difícil de imitar, y dándoles cierto aumento para
ocurrir a las urgentíssimas necessidades en que se
halla mi real hazienda, y subrevenir las tropas de
que tanto se // 35v // necessita para lab importantíssima defensa de este mi Principado. En consideración, que procurando el mejor bien de tan leales vassallos, havía mi desvelo premeditado ya
todos los inconvenientes que me representáis, y
aun otros no menos ponderables. Y siendo tanto
más graves las urgencias a que se deve promptamente acudir, y hallarme por ahora sin los medios
proporcionados para fin de tanta importancia, y
que assí los inconvenientes que havéis propuesto
como los que mi real comprehención tenía provistos, pueden fácilmente desvanecerse con la recompensa de los danyos que tengo offrecida, cuya siguridad puede afiansar el donativo con que me
sirve esse fidelíssimo Principado, que des de agora
offresco a este fin, y no encontrándose en esta constitución de tiempo medio más suave que el referido, como assí me lo persuade el no havérmele propuesto vuestro zelo, y siendo indispensable el
acudir de qualquier suerte a la mejor necessidad
que es la subsistencia de las tropas y defensa de tan
leales vassallos, evitando assí los desórdenes que
precisamente han de effectuar. No hallándose
a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 34v i 35r del trienni 1707-1710.
b. la interlineat.
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acistidas, he resuelto preveniros esta mi deliberación, no dudando que luego me daréis positiva
respuesta, de si es vuestro ánimo conformarse con
mi acordado dictamen, en la más prompta y efectiva execusión de el referido medio, para tomar
según ella, las medidas más conformes a la pública utilidad y seguridad de mi real persona, que
sentiría no pudiesen ser las más correspondientes
al paternal affecto y entrenyable amor que profeso
al Principado. // 36r // De Barcelona, y septiembre a cinco de mil setencientos y siete años. Yo el
rey. Don Ramón de Vilana Perlas.»
E poch après, ha entrat en lo concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo síndich de la present
ciutat, participant-los que los excel·lentíssims
senyors concellers se trobavan ab altra semblant
real carta, juntament ab un bitllet de molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, en què
solicita la brevedat en la resposta, y que perçò,
havian resolt los excel·lentíssims li han respost
que·s trobavan també ab altra semblant real carta, y que també estarian junts aguardant la resolució del Concell de Cent.
E després, entre las onse e las dotze horas de la
nit, han vingut en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas de part del excel·lentíssim y savi
Consell de Cent, don Anton de València y Pau
Llinàs, ciutadà, participant a sas excel·lèncias fidelíssimas com lo dit Consell de Cent havia resolt, comètrer-lo dit negoci, a las personas de la
conferència dels tres comuns per est negoci destinadas. E poch après, sas excel·lèncias fidelíssimas per medi de Rafel de Nabona, donsell, y
Pau Corbera y Palau, ciutadà, han participat sas
excel·lèncias fidelíssimas al excel·lentíssim y savi
Consell de Cent, la deliberació presa per lo consistori. Consistint en haver comès la dependència de dita real carta a la conferència dels tres comuns, conformant-se ab la deliberació de dit
savi Consell de Cent.
Dimars, a VI de septembre MDCCVII.
En aquest dia a las nou horas del matí, don Ramon de Codina y Ferreras y don Joan de Novell
y Nadal de part de sas excel·lèncias han participat, al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, la
deliberació que prengueren lo dia // 36v // de
ahir, de comètrer a la conferència dels tres comuns lo negoci de la real carta del dia de ahir.
En aquest mateix dia a las onse horas del matí,
lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per
medi de Don Aleix de Tristany y Joan de Ponsich, ha participat a sas excel·lències fidelíssimas
la deliberació presa per dit bras en orde al negoci de la carta real del dia de ahir, conformant-se
ab las deliberacions de la ciutat y del consistori,
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y entregant a sas excel·lentíssimas fidelíssimas
còpia de dita deliberació, la qual és assí cusida y
signada de número XXIX.a
En aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari lo paper format per las personas que componen la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
la present ciutat, bras militar y de la Deputació,
acerca del contengut en la real carta de data del
dia de ahir. Ab lo qual paper se expressa haver
acordat, ditas personas, ésser menos inconvenient que la excel·lentíssima ciutat se encarregàs
de aquella porció de plata, que fos proporcionada per ocórrer a las necessitats insinuadas en la
referida real carta, que·s trobaria ésser de menos
servey en las iglesias, axí de la present ciutat com
en las demés de Cathalunya, a efecte que de dita
plata se passàs a fabricar moneda. Com de dit paper és més llargament de vèurer, que·s assí cusit
y signat de número XXX y del thenor següent:
«Lab excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns convocada lo dia sis del
corrent, en la qual se ha proposat la real carta ab
que respectivament se troban los tres excel·lentíssims comuns, la qual havian de premeditar, y
juntament, aconsellar-los la resposta que en vista de ella havian // 37r // de donar a sa magestat,
més pròpia del gran zel que hacisteix al real servey per al benefici públich, han resolt aconsellar
lo següent:
Que en atenció de manifestar sa magestat, que
Déu guarde, en sa real carta de 5 del corrent,
que vist lo paper de reparos que havian posat en
sa real mà en orde a la proposició del reculliment dels reals de vuyt visiats, posant-los tots a
un mateix pes, recellant-los ab una marca difícil
de imitar, y donar-los sert aument per ocórrer a
las urgentíssimas necessitats en què se troba la
Real Hasienda, y subvenir las tropas de que tant
se necessita per la defensa de est Principat. Y
que axí, los inconvenients que se havian proposat per part dels excel·lentíssims comuns, com
los que sa real comprehenció tenia previstos,
podian fácilment desvanèxer-se ab la recompensa dels danys que tenia offerta, la qual seguretat
afiansava lo donatiu ab que serveix aquest fidelíssim Principat, que des de hara offereix per
aquest fi, y que no encontrants en esta constitució de temps medi més suau que lo referit, lo
que persuadeix lo no haver-lo proposat lo zel
dels excel·lentíssims comuns.
a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2160.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
36v i 37r del trienni 1707-1710.
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Ha aparegut ésser de la obligació de la conferència, en atenció de aparèxer-los que no poden revèncer los insuperables danys que havian
de seguir-se, axí als comuns com als particulars
del Principat, y considerar al dit medi molt contrari no sols al real servey sinó a la pública quietut de què tant se necessita, per ser los reparos
ponderats com també per ésser del tot distructiu del comers del Principat.
En vista de la invasió del enemich per la província, com // 37v // també per la urgentíssima necessitat, la qual tots los dias serà aument per la
falta de medis, tement-se de ella no conduhís al
present Principat en lo estat més lamentable.
Han acordat ésser menos inconvenient de què
la excel·lentíssima ciutat, se encarregàs de aquella porció de plata que fos proporcionada a las
necessitats insinuadas en la real carta de sa magestat, que·s trobaria ser de menos servey en las
iglesias, axí de la present ciutat com en las demés de Cathalunya, a effecte de què obtinguda
facultat de sa magestat y franquesa de sos drets,
passàs a fabricar moneda com són reals de vuyt y
reals de quatra de són just pes, lley y valor; y que
al mateix temps se passàs a suplicar al rey nostre
senyor fos de son real servey, manar abatre los
reals de vuyt que vuy se troban visiats, donant
per aquells a sos pocessors lo que pesarian, contant la onse de plata a un valer proporcionat,
per a què de esta manera se logràs lo útil de poder-se trobar esta província ab moneda corrible
y comerciable, en la ocasió que·s necessita de
tants manteniments y provisions que és precís
vingan de fora del Principat.
Y que per est fi, prengués la excel·lentíssima ciutat inventari de la plata que respectivament se
entregaria de cada iglésia, ab son just pes y valer, per què de tot pogués donar plena satisfacció a tots del que aniria cobrant del dit donatiu
voluntari. Per lo que també se suplicàs a sa magestat, fos de son real servey ordenar al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdor, per a què girasen a la
excel·lentíssima ciutat las //38r // quantitats que
de dit donatiu se anirian deposant. No olvidantse per part de dita excel·lentíssima ciutat, suplicar a sa magestat se digne, que tota la fàbrica de
la moneda que·s farà sia sempre de son just pes,
lley y valor.»
En aquest mateix dia a las deu horas de la nit,
don Anton de València y Ramon Sabater, ciutadà, de part del excel·lentíssim y savi Consell
de Cent han participat a sas excel·lèncias fidelissimas la deliberació presa per dit consell, en que
se conforma ab lo medi proposat per dita conferència entregant a sas excel·lèncias fidelíssimas
còpia de dita deliberació. Com de aquella és de

vèurer, la qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se incerta en lo present dietari signada
de número XXXI.a
En aquest mateix dia, don Aleix de Tristany y
Joan de Ponsich y Monjo de part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, han participat a
sas excel·lèncias fidelíssimas la deliberació presa
per dit bras, que consisteix en què antes de
abrasar-se lo medi proposat per las personas de
la conferència, se consulte, primerament, ab
doctors theòlechs de la major literatura per se
matèria gravíssima y per assegurar millor la conciència; y que no aportavan còpia de la deliberació per ser la hora tant tarda.
En aquest mateix dia, don Ramon de Codina y
Ferreras y Rafel de Nabona de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, han participat al
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar la deliberació presa per lo consistori, conformant-se ab
la deliberació presa per dit bras militar. E semblantment, han participat sas excel·lèncias fidelíssimas la sobradita deliberació al excel·lentíssim y savi Consell de Cent, per medi de don
Ramon de Codina y Ferreras y de Pau Corbera
y Palau, ciutadà.
38v

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una relació o vot en escrits fet per
los doctors theòlegs, acerca lo medi proposat de
valer-se en la present urgència de la plata de les
iglesias. Ab lo qual són de sentir, que sols lo superior ecclesiàstich y clero poden donar la resolució sobre lo proposat. Com de dit vot és més
llargament de vèurer, que·s assí cusit y signat de
número XXXII y del thenor següent:
«Havent-seb dignat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del present Principat de Cathalunya,
consultar als infrascrits en y sobre si poden, lícitament y sens contravenir, condecendir y abrassar lo medi proposat per la junta elegida per los
tres excel·lentíssims comuns, ço és, de valer-se
de la plata de las iglesias en la present occurrència en servey de sa magestat, que Déu guarde, y
defensa de est Principat. Discorreguda inpromptu la matèria, atès que entre altras condicions y sircunstàncias que en las canònicas constitucions se requirexen, és una lo haver-i
suficient urgència y causa, lo conexament de la
qual se disposa en ditas constitucions canòncias
a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2160.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 38v i
39r del trienni 1707-1710.
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sia fet per lo superior ecclesiàstich y concentiment del clero, són de sentir los infraescrits que
sols dit superior ecclesiàstich y clero podan donar la resolució sobre lo proposat. Y axí ho firmar en Barcelona, als 7 de septembre de 1707.
Doctor Joseph Coder, prevere. Doctor Francisco Lladó, prevere. Fra Esteve Sagarra. Fra Anton Abad. Fra Francisco Solà.»
E sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich del General, han enviat als excel·lentíssims
comuns de la ciutat y bras militar còpia del sobredit vot, participant-los haver lo consistori
deliberat inseguint lo parer dels theòlechs, en
manera alguna no abrassar lo medi de valer-se
de la plata de las //39r // iglesias, enviant-los còpia de dita deliberació, a la qual resolució se han
aderit lo bras militar, com a par de la deliberació
per aquell presa y per son síndich reportada a sas
excel·lèncias fidelíssismas. La qual és assí cusida
y signada de número 33.a Aportant juntament
dit síndich, còpia del vot dels theòlechs, juntats,
per lo mateix effecte, per dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar. Lo qual és assí cusit y signat de número XXXIIII.b
En vista dels referits vots lo excel·lentíssim y
savi Concell de Cent, ha resolt no abrassar lo
medi de valer-se de la plata de las iglesias. Y que
fassa representació a sa magestat expresant-li
los prejudicis, que a son real servey y utilitat
publica, se temen del reculliment, recelo y aument dels reals de vuyt visiats. Ab las demés sircunstàncias expressadas en dita deliberació, y
que se pose juntament en la real comprehenció
de sa magestat, lo dolor que ha causat universalment a estos sos fidelíssims vassalls lo últim
período de dita real carta, cometent la formació
de dita representació a las personas de la conferència. Com de dita deliberació és de vèurer,
que·s estada reportada per lo síndich de lac
ciutat al consistori, la qual de orde de sas excel·lentíssimas fidelíssimas se incerta en lo present dietari signada de número XXXV.d E poch
après, lo síndich del bras militar ha reportat a
sas excel·lèncias fidelíssimas la deliberació, acerca dit assumpto presa per dit bras, que consisteix en comformar-se ab la deliberació de la
ciutat, ab que las personas de la conferència, a
aquí se comet la formació de la representació,
tingan facultat de desimular si els aparexerà lo
que té respecte al últim período de dita real
carta. Com de dita deliberació és de vèurer,
que·s estada reportada per lo síndich del bras, la
a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2161.
b. a continuació vot transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2161.
c. a continuació ratlla General.
d. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 38v i 39r del trienni 1707-1710.
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qual de orde de sas excel·lentíssimas fidelíssimas se incerta signada de número XXXVI.a
39v

En vista de tot lo referit, desitjant sas excel·lèncias fidelíssimas lo major acert en matèria tant
grave en que se interessa lo major real servey y
benefici públich, han manat convidar una Novena de personas dels tres estaments, que són
las infrascritas y següents:
Por lo estament ecclesiàstich:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de la Santa
Iglésia de Tortosa.
Lo doctor Domingo Fogueras, canonge de
Barcelona.
Lo doctor don Joseph Ignasi de Amigant, canonge de Barcelona
Per lo estament militar:
Lo il·lustre marquès don Gerònim de Magarola.
Don Bonaventura de Tristany.
Don Bernat Gaver y Fluvià.
Per lo estament real:
Pau Corbera y Palau,b ciutedà.c
Balthasar Barrera y Bofarull,d ciutedà.
Pere Vidal, ciutedà.
A las quals personas axí convocadas és estada
feta la proposició següent:
«Excel·lentíssim señor. Havent-se tingut de
orde del rey nostre senyor, que Déu guarde,
conferència entre alguns ministres per part de sa
magestat, y diferents personas per part dels tres
excel·lentíssims comuns de la present ciutat,
bras militar y Deputació, sobre la extincció dels
reals de vuyt curts y visiats que de present corran en lo present Principat. Se proposà per dits
ministres lo modo de recullir dits reals de vuyt,
pagant als amos lo just per premarcar-los
// 40r // ab una marca difícil de contrafer, posant-los a sert pes y donant-los un aument de
valor extrínsech, per a poder ab eix medi subvenir-se sa magestat y socórrer las reals tropas, de
que tant se necessita per defensa del present
Principat. Sobre la qual proposició lo dia 4 del
corrent mes de septembre, se posà est consistori
als reals peus de sa magestat, per medi de dos
consistorials ab humil representació en escrits,
ab la qual se li ponderavan los grans y multiplicats inconvenients, que de posar-se en execució

a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2162.
b. a continuació ratllat Joachim Vives.
c. anotació al marge esquerre.
d. Balthasar Barrera y Bofarull interlineat al marge esquerre.
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lo referit medi, se havian de seguir precisament
a son real servey, benefici públich y total destrucció del comers. La qual diligència, executaren semblantment los altres excel·lentíssims comuns de la present ciutat y bras militar. No
obstant, lo que sa magestat ab sa real carta, de
data de 5 del corrent, fou servit de nou esforsar
lo sobredit medi del reculliment de dits reals de
vuyt visiats, remarca y aument de valor extrínsech, expressant sa magestat que encara que tenia previstos los referits y altres inconvenients,
però que preponderavan molt més las urgèncias
a què promptament se devia acudir, los quals
restavan fàcilment desvanescuts ab la reconpensa dels danys que tenia offerta, per la satisfació
dels quals oferia lo donatiu ab què lo present
Principat serveix a sa magestat. Y trobant-se los
altres comuns de la ciutat y bras militar ab altre
semblant real carta, resolgueren unànimes y
conformes comètrer la sobradita real carta y son
contengut, a las personas de la conferència dels
dits tres comuns per est negoci destinada. Las
quals, lo dia de ahir nos entregaren un paper per
aquellas firmat, en lo qual acordaren ésser menos inconvenient, de què la excel·lentíssima ciutat se encarregàs de aquella porció de plata que
fos proporcionada per // 40v // ocórrer a las necessitats insinuadas en dita real carta, que·s trobaria ésser de menos servey en las iglesias axí de
la present ciutat, com en las demés de Cathalunya, a fi de aquella se fabricàs moneda. Y regonexent est consistori la gravedat del assumpto, y
las grans dificultats que en si contenia lo posarse en execució lo medi proposat per la conferència, havem vuy consultat esta dependència ab
doctors theòlegchs de la major literatura de esta
ciutat, los quals han estat de sentir que solament lo superior ecclesiàstich y clero, poden
donar resolució sobre lo medi proposat. Y
perçò, regonexent nosaltres la forsa de las rahons dels theòlechs, inseguint a parer, havem
resolt no abrassar dit medi de valer-se de la plata
de las iglesias, al que se ha aderit també lo bras
militar, emperò lo savi Concell de Cent ha resolt no sols no abrassar lo sobredit medi de la
plata de las iglesias, però encara que·s fassa humil y obsequiosa representació a sa magestat,
expressant-hi los prejuicis que a son real servey y
utilitat pública se temen del reculliment, resello
y aument dels reals de vuyt visiats, y que se pose
juntament a la real comprehenció de sa magestat lo dolor que ha causat universalment a estos
sos fidelíssims vassalls lo últim período de dita
real carta, cometent la formació a las personas
de la conferència dels tres comuns. A la qual resolució se ha aderit lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, ab la sircunstància de què las
personas de la conferència tingan facultat de
dissimular, si·ls aparexerà, lo que té respecte al
últim período de dita real carta.

En vista de tot lo referit, que suscintament se ha
proposat a vostra excel·lència, // 41r // desitjant
lo consistori lo major acert en matèria a tots visos gravissima. Suplicar a vostra excel·lentíssima
sia servit aconsellar-los, lo que poden y deuhen
obrar y resòldrer sobre est assumpto, que ab lo
madur concell y parer de vostra excel·lència regoneixem tenir assegurat lo acert, axí per lo que
té mira al real servey, com al benefici públichs
de tot lo Principat.»
E la dita Novena, ohida la dita proposició y la
dita real carta, de 5 del corrent, y oÿts los demés
papers de què se fa menció en la proposició, y
assenyaladament la deliberació últimament presa per lo savi Concell de Cent, són de sentir que
sas excel·lèncias fidelíssimas deuhen estar y permanèxer en lo deliberat acerca est assumpto lo
dia de ahir, anyadint que si la excel·lentíssima
ciutat no convé en esta deliberació, que en est
cas la formació de la representació per sa magestat, se cometia a las personas que entrevenen en
dita conferència per part del bras militar y Diputació. A la qual resolució y parer de la Novena se
ha aderit, y conformat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, com és de vèurer en lo llibre de
deliberacions. La qual deliberació e o còpia de
ella per lo síndich del General, se ha reportat als
excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras.
Dijous, a VIII de septembre MDCCVII. En aquest
dia per lo síndich de la present ciutat, se ha reportat a sas excel·lentíssimas fidelíssimas còpia de la
deliberació presa per lo savi Concell de Cent est
matí, en què se resol que se estiga en tot y per tot
al deliberat antecedentment per dit consell, sens
que en la representació fahedora a sa magestat, se
omitesca lo que té respecte a la última clàusula de
dita real carta. Com de //41v // dita deliberació e
o còpia és de vèurer, que·s assí cusida y signada
de número XXXVII.a
E a la tarda de dit dia, lo síndich del bras militar
ha aportat a sas excel·lèncias fidelíssimas còpia
de la deliberació presa lo dia present per dit
bras, en què se resol que se estiga a la deliberació presa lo dia de ahir per lo mateix bras, dexant a la prudent censura de las personas de la
conferència lo que toca al últim período de dita
real carta. Com de la deliberació és de vèurer,
que·s assí incertada de número XXXVIII.b En
vista del que sas excel·lèncias fidelíssimas han
manat convocar, las personas de la Novena dels
tres estaments que per est negoci foren juntadas
lo dia de ahir, a las quals se ha proposat las ditas
a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2162.
b. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2162.
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dos deliberacions del excel·lentíssim y savi Concell de Cent y del excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, y premeditadas aquellas ha resolt
dita Novena aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas que se estiga al resolt y deliberat lo dia
present per sas excel·lèncias fidelíssimas, dexant
a la docta çensura de las personas de la conferència lo que té respecte a la última clàusula
de dita real carta, a la qual resolució se han aderit sas excel·lentíssimas fidelíssimas com a par en
lo llibre de deliberacions; y per lo síndich del
General, han ordenat se embiassen als excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras, còpia de dita
deliberació del excel·lentíssim y fidelíssim consistori. En vista de las quals deliberacions y en
atenció que los dos comuns del bras militar y
Deputació conforman en la resolució, perçò
han convocat esta tarda en la present casa, las
personas que entrevenen en dita conferència
per part de dits dos comuns, a effecte de formar
la representació fahedora a sa magestat acerca
// 42r // dit assumpto.
Divendres, a VIIII de septembre MDCCVII. En
aquest dia al matí, se han juntat en lo aposento
del bras militar las personas de la conferència
dels dos comuns del bras militar y Deputació,
per a formar la representació per a sa magestat;
y havent conclòs aquella la han entregada a sas
excel·lèncias fidelíssimas juntament ab un paper, en què se conté lo resolució presa per dita
conferència de aconsellar que se continuen las
conferèncias entre los tres comuns per la dependència de la extinció dels reals de vuyt visiats. Com de dit paper és de vèurer, que·s assí
cusit y signat de número XXXIX.a
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari un vot fet per los magnífichs
acessors, advocat fiscal y consulents aplicats
acerca las plaças del Consell Real de Mallorca.
Com de dit vot és de vèurer, que·s assí cusit y
signat de número XXXX y del thenor següent:
«Jesúsb, Maria, Joseph cum Divo Giorgio.
En lo fet consultat per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya als acessors, advocat
fiscal y consulents aplicats baix firmats, ab deliberació feta als 5 del corrent mes de septembre,
en y sobre si ab la real carta del rey nostre senyor, que Déu guarde, de data de 3 del mateix
mes, resta plenament complert lo disposat en lo
capítol 10 de las Corts últimament celebradas
a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2163.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 41v i
42r del trienni 1707-1710.
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en lo any de 1706. Vista la dita deliberació. Vist
lo dit capítol 10, en què fou establert, que en
los Consell Real de Nàpols, Sicília, Milà, Mallorca y Serdenya tingan una plaça fixa, cada un,
los cathalans y sien provistos de la primera que
en // 42v // cada un de ells vacarà o que en lo
temps de la conclusió de dita Cort, se trobàs vacar. Vista la representació a sa magestat feta per
dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, als 4
de agost proppassat, suplicant-li, en lo tocant a
la plaça de Mallorca, se dignàs honrar al Principat ab la primera de las dos plaças vacants en un
subjecte cathalà. Vista la mencionada real carta
en què per sa soberana y real munificència, fore
servit sa magestat deliberar que lo dit capítol 10
quedava executoriat, ab la provisió de la plaça
de regent del regne de Mallorca, en la persona
del doctor don Francisco de Solà, natural de
aquest Principat, per no limitar-se lo establert
en dit capítol en què hage de ser esta o aquella
plaça, sino solament una fixa, entenent-se per
fixa que venint lo cas de vacar o faltar en las Audièncias, que expresa dit capítol 10, subgecte
cathalà per mort, assenso o altre accident se
conferia a indivíduo de aquest Principat. Però
sempre que en dits reals consells hi hage subgecte cathalà, que ocupe una de las plaças de
que·s e componan las demés, quedan fora del
dit estatut y libres en la real deliberació; y finalment, vist lo demés que se havia de vèurer.
Attès únicament, que lo que sa magestat se ha
servit explicar que de sobre se ha referit, se agermana a la lletra genuïno sentir y a la proprietat
de la paraulas plaça fixa, que no importa altra
cosa que lo establir-se una plaça per subgecte
cathalà en dit consell del regne de Mallorca,
sens determinació de tal o qual plaça, axí que
consta que trobant-se lo dit doctor don Francisco de Solà, subgecte cathalà, provist de la plaça
de regent de dita Real Audiència //43r // lo qual
de present exerceix, resta ab tot rigor observat
dit capítol 10. Perçò y altrament, los infrascrits
són de vot y parer que resta puntualment observat lo estatuhit en lo capítol 10 sobredit, sens
quedar reparo algun a que satisfer a sa contextura y axí ho sentan salvo semper, et cetera. Barcelona, y septembre 10 de 1707. De Nabona,
Acessor. Bruguera, assessor subrogat. De Codina et Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatis. De Caldero, consulens. Roma, consulens.»
Disapte, a X de septembre MDCCVII. En aquest
dia los senyors deputats ecclesiàstich y militar, y
oÿdors ecclesiàstich y real, anant consistorialment ab cotxes, ab los verguers devant ab sas
massas, acompanyats dels magnífichs acessors,
advocat fiscal y altres officials del General, són
anats a posar-se als reals peus de sa magestat,
que Déu guarde, a effecte de posar com han po832

sat en la real mà dos representacions, una tocant
al fet de la extinció dels reals de vuyt visiats y altra tocant a la dependència de las provisions de
las plaças vacants en los consells reals de Mallorca y altres. Com de ditas dos representacions és
de vèurer, còpia de las quals se continua y incerta en lo present dietari signadas de números
XXXXI y XXXXII y del thenor següent:
«Señor.a
El consistorio de la Deputación del principado de
Cathaluña, puesto a los reales pies de vuestra magestad, con el más respetuoso rendimiento dize:
Que hasiendo por diferentes medios varias reflecciones sobre lo que fue servido vuestra magestad
proponerles, con real carta de 15 del passado, a
que incessantamente se han aplicado y solicitado
con la viveza más propia de su innata // 43v // fidelidad y zelo al real servicio; y que las ponderaciones que han puesto en la soberana comprehención de vuestra magestad, como tiene expressado,
dificultoso de comprehender de que la propuesta
pueda llegar al término que solicitan las presentes
ocurrencias, les ha dexado sin libertad de poderlas
omitir, en cumplimiento de la obligación de fieles
y leales vassallos de vuestra magestad, a las quales, por real carta de 5 del corriente, manifiesta
vuestra magestad que en la real y soberanamente
prepondera más la urgentíssima necessidad por
la falta de medios en las reales arcas, cuya inspeción precisa, a vuestra magestad a executar la
idea del recogimiento, recello y aumento de los reales de ocho visiados. Y como señor, la divina omnipotencia se ha dignado, por lo infinito de su misericordia, poner en manos de vuestra magestad,
la real autoridad en que siempre tenemos fixas
todas nuestras esperansas, confiamos que usando
vuestra magestad de ella será con el modo más seguro de la pública salud, y que mira más a la justa manutención, de estar baxo el suave y legítimo
dominio de vuestra magestad, cuya firme resolución movió la idea de valerse en la ocurrencia
presente por la extrema necessidad de la plata de
las iglesias, que ha detenido los reparos de los theólogos a este fin consultados, cuyo parecer se pone en
la real mano de vuestra magestad. Manifestando
estos fidelíssimos vassallos, que como la real presencia ha sido el santelmo que ha assegurado, a
todo el Principado, la preservación // 44r // del
más lamentable naufragio. Estos acuerdos han
infundido en nuestros corazones, con el motivo del
último período de la real carta tal dolor que no les
ha dexado otra materia para expressarle, sino solamente la que acostumbra conceder el corazón a
los ojos; y embargando el amor a vuestra magestad y el zelo al real servicio, todas las consideraa. l’original de dos deliberacions és troben intercalades entre
els folis 42v i 43r del trienni 1707-1710.

ciones que no sean las de repetir a vuestra magestad el sacrificio de nuestras vidas y haziendas, al
que vuestra magestad con su real y soberana comprehención será servido acordar, como de todo lo
que asta agora en servicio de vuestra magestad
han echo estos fidelíssimos vassallos, y de presente
padecen de la tiranía enemiga, de que es testigo
de vista vuestra magestad y en noticia toda la
Europa. Estamos firmes en que sólo atenderá
vuestra magestad a nuestra conservación, que
assí lo espera el consistorio de la real justificación
y paternal amor de vuestra magestad. Señor.»
Los deputats y oÿdors de comptes de la Generalitat de est Principat, postrats ab lo mas profundo rendiment als reals peus de vostra magestat,
ab real despaig de 3 del corrent, en que és servit
manar insinuar-los queda lo disposat en lo capítol 10 de la Cort General, que vostra magestat
per sa gran y real clemència se dignà çelebrar en
esta ciutat en los anys 1705 y 1706. Executoriat
ab la real provisió de la plaça de regent del regne
de Mallorca en la persona del doctor don Francisco de Solà, natural del Principat, per no limitar-se lo establert en lo referit capítol en què
hage de ésser esta o aquella plaça, sino solament
una fixa, entenent-se per fixa que venint lo cas
de vacar o faltar en las audiències de Nàpols,
// 44v // Cicília, Milà, Serdenya y Mallorca subgecte cathalà, per mort, aceso o altre acident, se
conferesca a indivíduo de aquest Principat. Per
sempre que en dits reals consells, hi hage subgecte cathalà que ocupe una de las plassas de
què se componan, las demés quedan fora del dit
estatut y libres en la real deliberació de vostra
magestat. Y axí mateix, en orde a las plaças dels
consells reals dels demés regnes mencionats,
que se servirà tenir-o molt present vostra magestat, per a què se observe lo que en las Corts
Generals fou acordat y concedit, per a què lo
real ànimo de vostra magestat sempre se dignar
inclinar-se al cumpliment de aquells capítols ab
cabal exactitut. Considerant lo consistori que si
bé esta real expressió de vostra magestat és honrra de tan superior gerarquia, que ninguna demostració del major aprecio y estimació de molt
no pot ser, cometent a sos soberans mèrits ab
tot regonexent en vostra magestat que se aprecia de practicar en estos sos fidelíssims y humilíssims vassalls, sa real magnanimitat se meneria
y pietat acuda a vostra maternal y entrenyable
amor de vostra magestat, a qui postradament
tributan y rendeixan las més expressivas y cordials gràcias que poden manifestar. Restant ab
sacrifica voluntat, per a obehir sempre los reals
preceptes de vostra magestat.
Dilluns, a XII de septembre MDCCVII. En aquest
dia Jaume Solà, corredor de coll y ministre
// 45r // de la General, ha fet relació a sas
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excel·lèncias fidelíssimas, com havent publicat
que qui és posaria en dita de tres mil y sinchcentas lliuras per any en la Bolla de Vich, se li
donarian cent sinquanta lliuras de axaus, és estada acceptada dita dita.
Dimars, a XIII de septembre MDCCVII. En aquest
dia a la tarda, se és ajuntada en la present casa de
la Deputació las personas que componen la
conferència dels tres comuns de la ciutat, bras
militar y Deputació.
En aquest mateix dia Jaume Solà, corredor de
coll y ministre del General, ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas com en las Bollas de
Sant Joan de sas Badesas y Ripoll, li havian donat dita de vuyt-centas sinquanta lliuras per los
tres anys.
Dimecres, a XIIII de septembre MDCCVII. En
aquest dia Jaume Solà, corredor de coll present
en consistori, ha fet relació de haver-i dita de
quatra-centas lliures per any en la Bolla de Sant
Joan sas Badessas, ab sinquanta lliuras de axaus
una vegada.
En aquest mateix dia dit Jaume Solà, ha fet relació en consistori de haver-i dita de mil lliuras en
la Bolla de Vilafranca del Panadès.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lentíssimas fidelíssimas, cusís y continuàs
en lo present dietari una representació feta per
sas excel·lèncias fidelíssimas al rey nostre señor,
//45v // que Déu guarde, y entregada lo dia present per lo síndich del General al molt il·lustre
senyor don Ramon de Vilana Perlas, son secretari, acerca la petició feta a sa magestat per la
ciutat de Tortosa. Com de dita representació és
de vèurer, que·s assí cusida y signada de número
XXXXIII y del thenor següent:
«Señor.a
Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de Cathaluña, puestos a los reales pies de
vuestra magestad, con todo rendimiento dizen:
que haviéndoles noticiado don Antonio de Oriol,
embiado de la ciudad de Tortosa, de la urgente
necessidad que se halla aquella assí de trigo como
harina, sin poder recurrir a sus sercanías por tenerlas debastadas el enemigo, en el paraje más
importante, y acresentar la estratxés de estos géneros el aumento de foresteros aragoneses y valencianos. Siendo preciso a la dicha ciudad, solicita la
subvención y remedio, estando prompta para la
satisfación de los que se le ministraren, por obviar
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 45v i 46r del trienni 1707-1710.
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los inconvenientes que de ello podrían seguirse al
servicio de vuestra magestad y beneficio público.
Han tenido por indispensable acompanyar la representación, que por parte de la referida ciudad,
se ha puesto en la real y soberana inteligencia de
vuestra magestad, suplicando sea de la dignación
de vuestra magestad, mandar dar las providencias que del paternal amor de vuestra magestad
deve prometerse la ciudad, y lo esperar los deputados y oydores de la justificación de vuestra magestad.»
Dijous, a XV de septembre MDCCVII. En aquest
dia Jaume Solà, corredor de coll y ministre del
General, ha fet relació a sas excel·lències fidelíssimes com havia lliurat, lo dia present, a Joan
Elias, botiguer de la vila de Ripoll, los drets de
la Bolla de Sant Joan sas Badesas y Ripoll, com a
més donant en lo encant públich per preu de
quatra-centas lliuras per quiscun any, ab sinquanta lliuras de axaus per una vegada tant solament.

als de vuyt. Com de dit bitllet és de vèurer,
que·s assí cusit y signat de número XXXXIIII.a
Dilluns, a XIX de septembre MDCCVII. En aquest
dia, se ha juntat la conferència dels tres comuns
en lo aposento del bras militar, y sas excel·lèncias fidelíssimas inseguint lo parer de dita conferència, obtinguda primer hora per medi del
síndich del General, entre las quatra y sinch horas de la tarda se han posat als reals peus de sa
magestat per medi de dos consistorials, ço és, lo
senyor deputat militar y oÿdor real, los quals
han posant en mà de sa magestat còpia de la carta que escriu al consistori la ciutat de Lleyda, en
que dona avís de estar circuhida. Com de dita
carta és de vèurer, que és assí cusida y signada
de número XXXXV.b
47r

Divendres, a XVI de septembre MDCCVII. En
aquest dia Pere Ribera, corredor de coll y ministre del General, ha fet relació en consistori com
havia lliurat la Bolla de Vich y sa col·lecta a Joan
Francesch Mascaró, per preu de tres mil y sinchcentas lliuras per any, ab cent sinquanta lliuras
de axaus una vegada. E més, ha fet relació de
haver lliurat la Bolla de Berga y sa col·lecta a Joseph Clarís y Boxadell, parayre de la mateixa
vila, per preu de quatra-centas trenta-tres lliuras, sis sous y vuyt (diners) per any, ab sinquanta lliuras de axaus per una vegada.
En aquest mateix dia no ha acistit en consistori
de sas excel·lèncias fidel·líssimas lo excel·lentíssim y fidel·líssim senyor don Jacinto Sagrera y
Xifré, deputat militar per causa de indisposició.
En aquest mateix dia a la tarda, se ha juntat la
conferència dels tres comuns en la present casa,
per la qual se ha format un paper de apuntaments acerca lo fet de la // 46v // coronela de la
present ciutat. Com de dit paper és de vèurer, lo
qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se
incerta en lo present dietari signat de lletra
A.A.a
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lentíssimas fidelíssimas, cusís y continuàs
en lo present dietari un bitllet del molt il·lustre
don Ramon de Vilana Perlas. En què de orde de
sa magestat, insinua que·s conferescan en lo
lloch acostomat las personas que han de conferir ab los ministres reals, per lo negocio dels re-

a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2163.
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En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta, de data del dia de
ahir, tocant al negoci de la moneda. Y proposar
a sa magestat, los comuns, algun medi per ocórrer a la urgentíssima necessitat en què se troban
las reals arcas. Com de dita real carta és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número
XXXXVI y del thenor següent:
«Elc rey.
Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de quentas de la Generalidad de mi principado de Cathaluña. Aunque por los fundados motivos que por mis antecedentes havéis entendido,
que mi real ánimo inclinado a practicar el medio
del recogimiento, recello y aumento de los reales
de a ocho visiados, para ocurrir a la urgentíssima
necessidad en que se halla mis reales arcas, acudir
a la más rigurosa defensa del Principado en que
tanto se interesa vuestro zelo y amor a mi persona,
es tanto el que me devéis que haviéndose offrecido
el de fabricar moneda de cobre, dándole cierto valor, por la cantidad que aparesca precisa para el
desahogo de la actual urgencia, y reservándoos
vuestros igual de la que me deve corresponder el
Principado, por razón del donativo voluntario
que me offreció en las últimas Cortes. En medio
de que este expediente no salva el danyo de que se
continúe la carta de los reales de a ocho, me ha
parecido advertiros, le para que hallándole más a
propósito vuestro, offreciéndose alguno en que no
concurran los reparos que me teneys representados
me lo propongáis, pues al passo que desea // 47v //
mi cariño no perdonar diligencia, aun que sea
a. a continuació bitllet transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2164.
b. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2165.
c. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre els
folis 46v i 47r del trienni 1707-1710.

exponiendo mi real persona al más conocido riesgo, para el resguardo y defensa de tan fieles vassallos. Queda igualmente en el empenyo de solicitar
aquellos medios que más puedan facilitaros esta conveniencia, y por ella la de vuestras casas
y personas, en que no dudo os desvelareis sin perder instante. Por lo que se deven ganar lo que permita la presente estación, de que medar por muy
bien servido. Desde Barcelona, a 18 de septiembre
de 1707. Yo el rey. Don Ramón de Vilana Perlas.»

excel·lèncias fidelíssimas lo que poden y deuhen
obrar sobre dit assumpto. E la dita Novena ha
resolt aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas,
que se conformen, en tot y per tot, ab la deliberació presa per dit savi Consell de Cent, y sas excel·lèncias fidelíssimas se han aderit al parer de
dita Novena. Conforme és de vèurer en lo «Llibre de deliberacions».
48v

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lentíssimas, cusís y incertàs en lo present
dietari la deliberació presa per lo excel·lentíssim
y savi Consell de Cent, lo dia de ahir, acerca una
semblant real carta, en què se troba també la
present ciutat. Consistint dita deliberació, en
què se cometa lo negoci de dita real carta a las
personas nomenadas per los senyors concellers,
per a què sobredit assumpto formen un paper.
Lo qual sie reportat després, a las personas que
componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns, a effecte de formar una obsequiosa y humil representació per lo rey nostre senyor, que Déu guarde. Com de dita deliberació
és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número XXXXVII.a En vista de la qual real carta y
de la deliberació sobredita presa per dit savi
Consell de Cent, desitjant sas excel·lèncias fidelíssimas lo acert en matèria // 48r // tant ponderosa, han manat juntar una Novena de personas
dels tres estaments que són los infrascrits y següents:
Per lo estament ecclesiàstich:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.
Lo doctor Domingo Fogueras, canonge de
Barcelona.
Don Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona.
Per lo estament militar:
Lo egregi don Gerònim de Margarola.
Don Bernat Gaver.
Don Bonaventura de Tristany.
Per lo estament Real: Ciutadans.b
Lo doctor Jacinto Blanch.
Joachim Vives y Ximenes.
Pere Vidal, menor.
A las quals personas han donat per proposició
sas excel·lèncias fidelíssimas la dita real carta y
deliberació, sobre ella presa per dit savi Consell
de Cent, per a què sien servits aconsellar a sas
a. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2165.
b. ciutadans interlineat al marge esquerre.
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Dimars, a XX de septembre MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari la
deliberació presa lo dia de ahir per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, y reportada lo dia
de vuy per son síndich. En què se conforma dit
bras, ab las resolucions presas per lo savi Consell
de Cent y per sas excel·lèncias fidelíssimas, acerca lo fet de la carta real de 18 del corrent. Com
de dita deliberació és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número XXXXVIII.a
Dijous, a XXII de septembre MDCCVII. En aquest
dia lo senyor don Jacinto Sagrera y Xifrà, deputat militar, ha fet relació en consistori mitgensant jurament, com se era conferit lo dia present
en lo Arxiu Real, per lo effecta que disposa lo
capítol 102 de las últimas Corts. Y haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs a dit senyor deputat
militar, se ha trobat que des de 30 de agost
1707, se ha anat continuat la regulació de las
cartas y escripturas dels trenta armaris. Y des de
dit dia fins vuy 22 de septembre, se han combinat 1170 cartas ab lo // 49r // inventari antich, y
en cada una de ellas se han de renovar los números, y feta la inscripció dels armaris y sachs
ahont se han de col·locar; havent extret las cartas que per trastocadas no estavan en sos deguts
armaris, havent axí mateix, notat a part las cartas
que se troben faltar per a què després de trobades se posen en son degut puesto. Axí mateix,
lo official que paga sa magestat y son amanuense, van continuant la còpia del octau tomo de
privilegis del senyor rey Carlos I, que per mullat
en temps passat se va consumint; y no consta
que lo real arxiver hage dexat de cumplir ab sas
obligacions.
En aquest mateix dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari lo paper firmat per las sis personas anomenadas per sas excel·lèncias fidelíssimas, per lo dependència de la real carta de 18
del corrent. Com de dit paper és de vèurer,
que·s assí cusit y signat de número XXXXIX.b

a. a continuació carta real transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2166.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2166.
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En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari una real carta de 21 del corrent,
acerca lo mateix assumpto de la fàbrica de la
moneda y reculliment dels reals de vuyt viciats.
Com de dita real carta és de vèurer, que·s assí
cusida y signada de número L y del thenor següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados nuestros los fidelísimos deputados y oydores de quentas de la Generalidad
de mi principado de Cathaluña. Por real despacho mío, de dies y ocho del corriente, os manifesté
quedava mi real ánimo inclinado a practicar el
medio del recogimiento, ressello y aumento de los
reales de ocho visiados para ocurrir a la urgentíssima necessidad en que se hallavan mis reales arcas, y acudir a la más rigurosa defensa del
// 49v // Principado, en que tanto se interessava
vuestro zelo y amor a mi persona. Y que era tanto
el que me devíais, que haviéndose ofrecido el de
fabricar moneda de vellón, dándole cierto valor
por la cantidad que pareciese precisa para el desaogo de la actual urgencia, y reservándoos igual
de la que me devía corresponder el Principado,
por razón del donativo voluntario que me ofreció
en las últimas Cortes. En medio de que este expediente no salvava el daño de la carta de los reales
de a ocho que tanto afflixe a la provincia, me parecía advertírosle para que hallándole a propósito, o ofreciéndose alguno de menos reparos, me le
propusiésseis, pues al passo que dessean mi cariño,
no perdonar diligencia ni preservar mi real persona del más conocido riesgo para el resguardo y
defensa de tan fieles vassallos, quedava en el empenyo de solicitar aquellos medios que más pudiessen facilitaros esta conveniencia, y por ella la de
vuestras casas y persona. Y desvelándose mi paternal amor en buscar la forma de que logre este
Principado el referido consuelo, y al mismo tiempo la utilidad de extinguir los reales de ocho viciados, que oy se hallan en él, e impedir la nueva
introducción en que tanto se interessa el beneficio
público y la concervación del mejor comercio. He
tenido por bien insinuaros que para conseguir
uno y otro, allo por ajustado que fabricándose
seiscientos mil pesos de moneda de vellón del grandor del real, de a dos cada pieza, con las armas de
esta ciudad y el recello de mi efigie, // 50r // y de
valor de sinco sueldos de esta moneda cada una,
las quales se recogerán por vosotros y pagarán de
los últimos productos del donativo. Les promulgue, al mismo tiempo, la ley de que por cada real
de a ocho que tendrá el peso de tres doblones, daré
catorse reales de ardites por el que passaré dos doblo y medio doze, y por los demás que a este pesso no
a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 48v i 49r del trienni 1707-1710.
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llegaren se pagará el que tuvieren regulando, el
de la onza a dies y seis reales de ardites, consiguiéndose con esto el que las cantidades que a los
referidos precios se compraren se conviertan en
moneda, que por su pesso regular, buena ley y calidad assegure el mexor y más abundante comercio
en este Principado, que es el fin a que en camino
mis desvelos, como al de solicitar a mis fieles vassallos su más segura tranquilidad. Espero que sobre
esto me daréis promptamente vuestro sentir, para
que informándoos con lo que más se proporcione a
lo que va expressado, de las órdenes convenientes a
su más puntual execución. De Barcelona, a veinte y uno de septiembre de mil setecientos y siete
años. Yo el rey. Don Ramón de Vilana Perlas.»
Divendres, a XXIII de septiembre MDCCVII. En
aquest dia los excel·lentíssims senyors conceller,
per medi de son síndich han participat a sas excel·lèncias fidelíssimas la deliberació presa per lo
excel·lentíssim y savi Concell de Cent, tingut y
çelebrat lo dia de air, acerca la resposta de la real
carta // 50v // de 18 del corrent, entregant a sas
excel·lèncias fidelíssimas còpia de dita deliberació. La qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se incerta en lo present dietari signada de
número LI.a E poch après, ha reportat dit síndich a sas excel·lèncias fidelíssimas, còpia de
part de dits senyors concellers de la representació feta per la present ciutat a sa magestat, en
execució de la propdita deliberació del savi
Concell de Cent. Com de dita representació és
de vèurer, la qual de orde de sas excel·lèncias fidelísimas se incerta en lo present dietari signada
de número LII.b
Disapte, a XXIIII de septembre MDCCVII. En
aquest dia lo síndich del General se és conferit
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, ab lo
molt il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, per a participar-li com lo
consistori tenia notícias per lo tauler del General de Tarragona que sa magestat, Déu lo guarde, havia donat orde que se fes aprehenció de
coranta caxas de sucra que·s troba en la aduana
del General de dita ciutat, y que perçò se conferia dit síndich ab sa senyoria, per a saber ab major çertesa la voluntat y orde de sa magestat en
esta dependència. E dit don Ramon de Vilana
Perlas, ha respost que las ditas coranta caxas de
sucra heran pròpias de T. Salicofrelo, qual per
estar a la obediència dels enemichs espectave dit
sucra a sa magestat, y que entenia sa magestat
vèndrer-lo per a què los productos de aquell
servisen per la fortificació de Tarragona, y que
a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2167.
b. a continuació representació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2168.

no // 51r // duptant a sa magestat que de dit sucre pagaria los drets al General. Com axí bé ha
fet relació en consistori dit síndich.
Diumenge, a XXV de septembre MDCCVII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo present dietari dos
deliberacions, una del excel·lentíssim y savi
Concell de Cent tingut y çelebrat als 18 del corrent mes de septembre, y altra dels excel·lentíssims senyors protector, y official y personas de
la junta del bras militar, tinguda als 17 del mateix, per lo fet de la coronela de la present ciutat. Com de ditas deliberacions és de vèurer,
que són assí cusidas y signadas de número LIII
y LIIII.a
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari, un paper format per las sis personas anomenadas per sas excel·lèncias fidelíssimas, per lo fet de la real carta de 18 del corrent,
en lo qual paper se proposan alguns medis per
subvenció de las reals arcas. Com de dit paper és
de vèurer, que·s assí cusit y signat de número
LV.b Axí mateix, me han ordenat incertàs en lo
present dietari, un paper format per las personas
que componen la conferència dels dos comuns,
del bras militar y Deputació, acerca la resposta
fahedora a la real carta de 18 del corrent. Com
de dit paper és de vèurer, que·s assí cusit y signat de número LVI.c
51v

Dilluns, a XXVI de septembre MDCCVI. En aquest
dia, inseguint lo parer de las personas de la conferència dels dos comuns, los senyors Deputat
real y oÿdor militar, de part del consistori són
anats a posar-se als reals peus de sa magestat per a
posar, com han posat en sa real mà, una representació en què se proposan alguns medis, a sa
magestat, per subvenció de las reals cartas y en
resposta de las reals cartas de 18 y 21 del corrent.
E sa magestat és estat servit respòndrer ab paraulas de molt carinyo y demostració de gratitut, y
que lo mandaria ver, com axí ne han fet relació
tornats en consistori dits senyors deputat real y
oÿdor militar. Y sas excel·lèncias fidelíssimas me
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de dita representació, la qual és assí cusida y signada de número LVII y del thenor següent:
«Señor.d

a. a continuació deliberacions transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
2169.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2170.
c. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2171.
d. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 51v i 52r del trienni 1707-1710.
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El consistorio de los deputados y oydores de quentas del principado de Cathaluña, puesto a los reales pies de vuestra magestad con el más respetuoso
rendimiento dize: Que hallándose favorecido con
reales cartas de 18 y 21 del corriente, en que se
digna vuestra magestad ponderar que el desvelo
con que, por su real clemencia, atiende a nuestra
concervación, tranquilidad del Principado y su
mayor aumento por la siguridad del comercio.
Ha inclinado su real ánimo al recogimiento, recello y aumento de los reales de a ocho por preponderar la urgentíssima necessidad en las reales
áreas, la qual idea ha suspendido por ahora, el
que vuestra magestad mandare // 52r // fabricar
la cantidad de seis cientos mil pesos de moneda de
vellón de la grandor cada una de un real de a
dos, dándole el valor de sinco sueldos de esta moneda, por parecer no solo suficiente a la subvención que insta la presente ocurrencia, si también
por reducir la moneda viciada a la esfera de corrible, para la mayor singuridad del mayor comercio en el presente Principado. Y como toda la
moneda cuyo valor extrínseco excede al intrínseco,
lleva en si los reparos de la introducción de moneda contraecha y por consiguiente, la destrucción
del comercio contra la real voluntad de vuestra
magestad, tan repetidamente expressada. Attendiendo el consistorio a ella como al norte, de su
mayor acierto le precisa el repetirlos a vuestra
magestad, assí como el que la ciudad de Barcelona se halla condecorada con los reales privilegios,
pertenecientes a la fábrica de la moneda usual
del Principado; y que las maduras reflecciones sobre el assumpto lo ha movido a suplicar a vuestra
magestad, sea de su real agrado mandar que por
ahora se suspenda, hallando más conforme a los
reales rescriptos el recellar los ardites aumetándoles a dos dineros, y fabricar de nuevo competente
porción de censillos en la forma que propone a
vuestra magestad, procurando desde luego subministrarle treinta mil escudos, esperando que
este medio servirá a vuestra magestad de algún
alivio. Y no encotrándose estos fidelíssimos vassallos con les que se halla la ciudad de Barcelona,
cuya consideración ha servido de rémora a la
prompta respuesta que le solicitava el zelo al real
servicio, no obstante offrece el consistorio // 52v //
desde luego a vuestra magestad, enteramente, todos los productos del estanque del tabaco y por el
ciento treinta y un mil y quinientas libras en seis
años, y veinte y nueve mil en tres de derecho de
dies por ciento, esperando que con esta finca no
será difícil el que pueda subvenirse vuestra magestat, interponiendo la real autoridad con los altres aliados, para que adelante luego semejante
cantidad o a juro, con quien vuestra magestad
será servido acordar satisfaciendo el interés que
pueda franquear el dicho adelantamiento de lo
que importare lo restante del donativo voluntario, no cabiendo más por el consistorio en atención

[ 1707 ]
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de no poder obrar otra cosa en fuerça de los poderes que tienen por Cortes. Quedando solo el común del braço militar, y los individuos de la noblesa con el ahogo de no poder sacrificar al
servicio de vuestra magestad crecidas summas,
por hallarse en tan mísero estado. Assí por la cortedad y malogro de sus cosechas, como por las repetidas invasiones del enemigo, y faltarles los productos de las universidades que para que puedan
acudir al real servicio es preciso dispensarles este
cumplimiento. Esperando que en la real benignidad hallaran grata acceptación pues el holocausto de sus vidas y haziendas que siempre repitirán
gustosos al mayor servicio de vuestra magestad
harán manifestación de la voluntad del sacrificio.»

excessos comesos per alguns officials y soldats.
Com és vèurer de dita súplica, la qual és assí cusida y signada de número LVIIII.a En vista de la
qual súplica, los excel·lentíssims y fidelíssims señors deputat real y oÿdor real, tinguda primer
hora per medi del síndich del General, a les
sinch horas de la tarda se ha posatb en nom del
consistori als reals peus de sa magestat, y han
posat en la real mà una representació tocant als
excessos comesos per los soldats en la vila de
Sant Feliu de Pallarols. Com de dita representació és de vèurer, la qual me han ordenat cusís y
continuàs en lo present dietari. Com ho executo signant-la de número LX y del thenor següent:
«Señor.c

Dimars, XXVII de septembre MDCCVII.
En aquest dia, constituhit personalment en lo
consistori // 53r // de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich doctor en quiscun dret Sagismon Comptes, com a procurador de Joseph Simon, mariner de la vila de Arenys, tauler del
General de dita vila. Com de sa procura consta
en poder de Jaume Arquer, ciutadà honrrat de
Barcelona y notari públic de dita vila, a 11 de
agost proppassat, com a dita procura és de vèurer que·s assí cusida y signada de número
LVIII.a En dit nom ha renunciat pura y líberament, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de tauler del General de la vila
de Arenys. Suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servit admètrer-li la dita renunciació. E
sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella,
si y en quant, per capítols y actes de cort los és
lícit y permès. Éssent present per testimoni Llorens March y Diego Andanya, verguers de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
Dimecres, a XXVIII de septembre MDCCVII. En
aquest dia lo síndich del General, ha fet relació
en consistori com se hauria conferit, de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas, ab lo regent la Real
Cancellaria per a sol·licitar-li lo negoci de la expulció dels gitanos, conforme fou disposat per
la última Cort General; y que dit regent ha respost que ja se havia tractat dit negoci en lo Concell Real y se havia resolt posar en execució las
cridas, per est effecte publicadas per lo veguer
de la present ciutat.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica // 53v // presentada
per lo síndich de la vila de San Feliu de Pallarols
y Vall de Ostolas, ab las qual representa alguns
a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2171.
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Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de Cathaluña, obsequiosamente postrados a
los reales pies de vuestra magestad, con profundo
rendimiento dizen: Que al passo que su mayor
anelo es escusar, poner en la soberana comprehención de vuestra magestad noticia de sucessos lamentables, por lo que saben muy bien que estos
tiernamente lastiman el corazón piadoso de vuestra magestad. Empero, como suceden con el curso
de los tiempos, tales que reconocen, faltarían a su
primera obligación si los dicimulavan, agraviando con esto, a la deuda grande tienen contrahida con el entrenyable amor sin igual de
vuestra magestad, hallanse imposibilitados de poder dexar de expressar los que en esta positura ocorren en la villa de Sant Feliu de //54r // Pallarols
y Vall de Ostolas. Son de tan superior gerarquía
los que passan en aquellos parajes por razón de
allojamientos, que no encontrando términos hábiles para descifrarles delante el real conspecto de
vuestra magestad, que tanto veneran estos sus fidelíssimos vassallos, se remiten a la copia adjunta
del papel que se pone en las reales manos de vuestra magestad, de como las operaciones que se executan por aquel pahís, por los militares tienen solo
la mira a violar las Generales Constituciones, y
muy en particular el capítulo 107 de las Cortes,
que vuestra magestad fue servido çelebrar en los
años 1705 y 1706, ajar y maltratar a aquellos
vassallos que tanto se desvelan en aumentar y procurar el mayor real servicio de vuestra magestad,
y por último intentar no se tenga aquella tranquilidad que se requiere por la conservación y aumento de los pueblos, quando de esta depende la
mayor felicidad de la república y de sus Príncipes.
Estos son señor, los deplorables y inescusables motia. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2171.
b. a continuació ratllat per medi del síndich del General.
c. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 53v i 54r del trienni 1707-1710.

vos que animan al consistorio a ponerse de nuevo
en las reales plantas de vuestra magestad, con indesibles lágrimas en los ojos, y seguro que su desconsuelo y lo del Principado sólo pueden encontrar
su único alivio en las grandes commiseración, clemencia y piedad de vuestra magestad, de cuyas
confían el más prompto remedio a tantos males
que amenaçan. Mandando dar la más prompta
providencia, para que las Generales Constituciones sean observadas y se ataje todo lo demás ponderado, que a más de parecerle muy propio de la
gran justificación de // 54v // vuestra magestad,
lo recibirán a particular merced de la real munificiencia de vuestra magestad.»

Dit dia, aprehenció feta en casa Francisco Fontseca, sastra, de una pessa capycua de blavet, pròpria de Theresa Mascaró.

Divendres, a XXX de septembre MDCCVII. En
aquest dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
fra don Mariano de Novell y Nadal, oÿdor ecclesiàstich y los demés officials acostumats, han
baxat en la casa del General de la present ciutat,
a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos
en lo present y corrent mes de septembre, y se
han trobat los fraus infrascrits y següents:

Ítem, a 22 de dit, aprehenció feta en los estudis
de dona Theresa Calders, de setse canas quatra
pams estamenya de mans negra. Ítem, una pesa
capycua cambrahina comuna.

Primo, als 10 de septembre 1707, aprehenció
en casa de Fèlix Vila, sastre, de unas faldillas de
xamellot fi, color de canyella, de dona, totas fetas ab unas puntas grans de pita blancas.
Ítem, als 13 de dit, aprehenció feta a una dona
incògnita, trobada en lo carrer de en Fonollà,
de dotze canas quatra pams escot blanch de la
terra.
Ítem, als 14 de dit, aprehenció feta en casa de
Simon Vaquer y Petro Magdulo, sastres inglesos: Primo, de una cana quatra pams panyo gris
ab dos partits. Ítem, sis canas sis pams estamenya blanca ab tres partits. Ítem, sis canas sinch
pams xamellot plateat. Ítem, set pams panyo
color de perla. Ítem, quatra canas quatra pams
xamellot blau. Ítem, quatra canas quatra pams
estamenya // 55r // negra. Ítem, sinch canas sis
pams roba de estam, de quatra pams y mig de
ampla, pintada de vermell y groch a la inglesa,
ab quatre partits. Ítem, quatra canas panyo
blanch foraster. Ítem, tres pams panyo gris foraster. Ítem, quatra pams panyo escur foraster.
Ítem, dos pams panyo blau foraster. Ítem, dos
pams panyo blau foraster. Ítem, tres pams groguet blanch. Ítem, quatraa canas tres pams estamenya encarnada. Ítem, sinch canas rafi encarnat ab sinch partits. Ítem, dos canas quatra
pams estamenya vermella comuna. Ítem, dos
canas sis pams estamenya color de plom. Ítem,
vint-y-dos canas dos pams groguet negra.

Ítem, als 16 de dit, aprehenció feta en casa de
Pau Vedrinas, mestre sastre, de una cana, dos
pams y mig panyo vint-i-quatrè color groch.
Ítem, als 20 de dit, aprehenció feta en casa de
Francisco Calveria, mestre valer, de una tela negra de tafetà, de tir trenta-quatra canas segons
ha dit. En la qual hi ha quatra canas sis pams de
texit y lo demés sens teixir, de quatra pams de
ample entredoble.

Dit dia, aprehenció feta en casa Samuel Grifol,
ostaler // 55v // inglés. Primo, de dos canas de
pams groguets y viats. Ítem dos canas sis pams
groguets color de canyella. Ítem, catorse canas
tafetà negra entredoble de tres pams de ample,
y fabricat en València. Ítem, cent setse canas
quatra pams, tafetans de diferents colors ab
quatra partits de mig pam de ample.
En aquest mateix dia lo doctor micer Rafel Bruguera, subrrogat en altre dels acessors de la present casa, ha fet relació mitgensant jurament en
consistori, com se era conferit lo dia present en
lo Arxiu Real per lo effecte que disposa lo capítol
102 de las últimas Corts. Y haguda relació dels
oficials de dit Real Arxiu, y feta per estos ostenció de sos treballs al dit doctor Bruguera, se ha
trobat que des de 22 de septembre del any 1707
fins vuy, se ha anat continuant la regulació de las
cartas y escripturas dels trenta armaris, y des de
dit dia, fins vuy, se han combinat ab lo inventari
antich quatra-centas tres cartas y en cada una de
estas se ha renovat lo número, y feta nova inscripsió designatiu dels sachs y armaris ahont pertanyen. Havent-se fet extracció y posat a part, las
cartas que per trastocadas estaven en indegut
lloch, havent-se axí mateix feta nota a part de las
que se troban faltar, per a què trobant-se se
col·loquian en son degut puesto. Y axí mateix,
se ha trobat que lo official destinat per sa magestat y son emanuense, van continuant la còpia del
registre 8 dels privilegis del senyor rey Carlos
Primer; y no consta que lo real // 56r // arxiver,
especulador, official de la magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sas obligacions.

Octubre
Dissapte, al primer de octubre MDCCVII. En
aquest dia, per ser dia en que fa anys lo rey nos-

a. a continuació ratllat pams.
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tre senyor, que Déu guarde, han anat obtinguda primer hora per medi del síndich del General, sas excel·lèncias fidelíssimas al real palàcio
anant consistorialment ab cotxes, ab los verguers ab sas massas, y acompanyats dels magnífichs acessors, advocat fiscal, y altres officials del
General. Han entrat a besar sa real mà, y en veu
del senyor deputat ecclesiàstich li han donat la
enorabona de cumplir anys sa magestat lo dia
present. Sa magestat ha senyalat se cubrissen, y
ha respost ab demostració de molt agrahiment,
y se ha executat esta funció conforme és de vèurer en lo llibre de cerimònias.
En aquest mateix dia a las set horas de la tarda,
se és ajuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, entrevenint en ell tots los senyors consistorials, exceptat lo senyor deputat militar, per haver tingut
notícia que havent-se conferit esta tarda Pau
Grau, valer, procurador e o sobrestant del
arrendatari dels drets de General y Bolla de Barcelona en lo present y corrent trienni, junt ab
Jaume Ortal, Joseph Costa, Franch Lladó y Batholomeu Granger, guardas del General y Bolla
de esta ciutat respective, ab acistència de Francisco Soldevila subbatlle en las casas de mestre
Miquel Roca, sastre, que las té cituadas en dita
esta ciutat en lo carrer dels Cambis, a fi de regonèxer // 56v // si·s trobaria algun frau de la
Generalitat, y que per quant havian musitat dalt
al primer quarto y allí haurian regonegut, segons se deya, un aposento ab sa alcova ha hont
treballavan diferents, sens ésser-i lo duenyo
que·s diu don Andrésa pretès repostero major
de sa magestat, en que se’ls havia dit que tot lo
que hay havia en aquell aposento era del rey
nostre senyor, que Déu guarde, no obstant lo
referit havian passat a regonèxer las cosas que·s
deya ser de sa magestat, faltant al degut decoro
al rey nostre senyor, axí ab paraulas indecorosas
a la real magestat, com altrament poch havia
que las ditas quatra guardas restaven capturadas
per lo noble don Fèlix Roure, lo regent la vegueria de esta ciutat segons se deya de orde de
sa magestat, acossiat de sos fadrins y del capità
don Joseph Anton Martí, del regiment de la real
guarda cathalana de sa magestat junt ab diferents fosillers, y que després per lo mateix veguer també restava capturat lo subbatlle, y que
tots sinch se trobavan detinguts en las càrcers
reals de la present ciutat. En vista del que en
continent, ha passat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori a informar-se del fet, y aparexent
que si bé la brevedat del temps no permetia
aquella verdadera, y tota notícia que·s requeria,
emperò no tenia esta aquella cocnecitat que
matèria tant grave demanava, y axís no·s cona. a continuació un espai en blanc d’uns 15mm.
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cordava en la sustància. Ha acordat que // 57r //
lo excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar
quant antes se posàs als reals peus de sa magestat per a informar son real ànimo.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar, per dit consistori, a las
nou horas de la nit, acompanyat del síndich del
General, se és conferit al real palau de sa magestat y allí se és posat a sos reals peus, besant sa
real mà, y en nom del consistori ha posat en sa
soberana comprehenció, que havent-se informat lo consistori acerca la subgecta matèria, segons la brevedat del temps hauria permès, havia
trobat que no se haurà regonegut cosa alguna
que se hagués dit hera de sa magestat, de forma
que vent una pessa de lucarnals sobre un cofre
dient-se hera seu, tampoch la havian regoneguda, sols que aun cofre vell que hera ubert lo havian regonegut, trobant dins de ell algunas pessas de tela que lo mateix don Andrés, havent
arribat, havia afirmat heran suas. Que per Generals Constitucions, et cètera, los sereníssims senyors reys de Aragó, comptes de Barcelona,
gloriosos predecessors de sa magestat, se havian
dignat abdicar assí y a sos reals successors, y als
demés, tant sivilment com criminal la jurisdicció en fets de las Generalitats, cometent-la als
deputats. Y que per consegüent, est cas hera
dels compresos en ditas Constitucions, que segons diferents capítols de cort, no·s requeria per
regonexensas acistència de algú y que axís havia
obrat segons lo poder atribuhit per la Cort General. Que per quant, los drets de las Generalitats per tant alts fins foren instituhits se // 57v //
dignaren dits senyors reys y sa magestat, en
clòurer-se, en voler-se dignar pagar-los que lo
que més anelava lo consistori hera servir a sa
magestat en quant pugan. Y perçò, en quant a
dret de General sempre havia concedit propri us
a sa magestat per qualsevol cosa; emperò, en
orde al dret de Bolla, per tenir-o prohibit no
podia executar-o, y que axís sempre las mercaderias étiam de sa magestat. Ab lo degut honor,
respecte y veneració parlant, han y deuhen tenir
los deguts despaigs, per a què deix modo se
evità lo no poder-se fraudar los drets de la Generalitat, ab lo preteix pal·liat de ser de sa magestat, no éssent-ho realment. Que lo consistori
podia y devia, e o sos officials, regonèxer en
qualsevol part, com axí sempre se estilat y observat no perdonant a las atarassanas, palaus de
virreys, y no havia molts anys que se executà en
la sala ahont se ajuntà lo Consell Real de la Batllia General, de calitat que demanat-se acistència a qualsevol offici al real per capítols de Cort
no pot denegar-la, de ahont no podia lo consistori duptar que havent dits officials cumplert a
sa obligació, fos de la real intenció de sa magestat que las Generals Constitucions restasen vio-

ladas, quant tant repetidas ocasions sa magestat,
ostentant son real y paternal amor, havia manifestat son real gust, voluntat y agrado en què
ditas Generals Constitucions sien virilment observadas, màxime estant estas com estan confirmadas y asseguradas ab lo vínculo del sagrament, que se havia dignat sa magestat prestar.
Ans bé, esperava lo consistori manaria donar sa
magestat // 58r // la més executiva providència,
per a què las Generals Constitucions sien indefectiblament observadas. A la qual representació, després de haver-se servit sa magestat per sa
real magnanimitat, donar demostracions de haver merescut sagrata acceptació, ha respost:
«Que mejor informado sabía, muy bien, que el
consistorio en este assumpto no havia faltado en
nada a su real decoro, que sus officiales havían
procedido según las obligaciones de sus cargos, y
que en execución de su paternal amor vería y experimentaría, el consistorio, la puntual providencia. Mandaría dar por su consuelo y para la
mejor observancia de las leyes del Principado.»
Conforme relació ne ha fet en consistori lo senyor oÿdor militar, quant és estat tornat.
Diumenge, a II de octubre MDCCVII. En aquest
dia, las quatra guardas y lo subbatlle que lo dia
de ahir foren capturats y aportats en las càrcers
reals de esta ciutat. Conforme se troba notat en
est dietari, lo dia de ahir se han presentat en lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori, participant-los com libres; y sin costats estavan ya llibertats.
Dilluns, a III de octubre MDCCVII. En aquest dia
a las sinch horas de la tarda, havent pres hora
per medi del síndich sens insígnias ni verguers,
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors
militar y real, en nom del excel·lentíssim y fidelíssim consistori se han posat als reals peus de sa
magestat, que Déu guarde, y després de haverhi besat sa real mà obsequiosament y ab //58v //
lo mejor respecte posible, li han donat las mas
agrahidas gràcias de haver-se dignat donar grats
oydos al oÿdor militar, en orde la representació
li feu despui ahir manant donar llibertat a las
quatra guardas y subbatlle, y la més prompta
providència per a què sempre las Generals
Constitucions sien observadas, posant en sa real
notícia que lo consistori, lo dia de ahir, al pas
que en cumpliment de sa obligació passà al que
deuria, no se olvidà de que·s rebés informació
per a què se averigués, si las quatra guardas havian faltat en res en lo tocant al real decoro, oferint ab brevedat posar en sa real mà una representació que manifestarà las regalias té
comunicadas lo consistori, acerca fets de la Generalitat, per a obviar-se de est moda tots géne841

ros de debats, de aquí al devant, per salvament
dels drets de la Generalitat. De tot lo que ha
manifestat sa magestat novament molt singular
agrado.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo doctor Emanuel Mas y Soldevila, procurador
fiscal de la visita del General, ha referit de part
dels molt il·lustres senyors visitadors que lo
doctor Francisco Solanes, ajudant de acessor de
dita visita, se havia despedit de sa senyoria il·lustríssima, y que en lloch de dit doctor Solanes
havia entrat lo doctor Balthasar Fiter y Roure, y
que perçò duptava, sa senyoria il·lustríssima, si
lo dit doctor Solanes no havent acabat la primera tersa devia restituhir la porrata del que faltava, y si al dit doctor Fitor se li havia de pagar enterament la dita, o bé solament la porrata del
temps servirà aquella. Y que havent //59r // consultat aquest dupte ab los magnífichs acessor y
advocat fiscal de dita visita, los havian aconsellat
que fore bo que lo dit negoci se conferís ab los
magnífichs acessors y advocat fiscal del General,
y que per ço estimarian dits senyors visitadors a
sas excel·lèncias fidelíssimas que disposa-se’n,
que uns y altres de dits acessors y advocats fiscals se conferi-se’n en la forma estilada en semblans casos. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
respost que premeditarian dit negoci, y que de
sa resolució ne donarian part a dits senyors visitadors. E poch après, havent tractat sas
excel·lèncias fidelíssimas dit negoci, han enviat a
dits senyors visitadors un recado per medi del
síndich del General, dient-los que sempre que
sas senyorias il·lustríssimas tinguesen gust, podrian ordenar a sos acessors y advocat fiscal que
acerca lo sobredit negoci se conferissen ab los
acessors y advocat fiscal del General.
En aquest mateix dia Jaume Solà, corredor de
coll, minsitre del General, ha fet relació en consistori com havent de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas offert tres-centas lliuras de axaus, a
qui·s posaria en dita de dos mil y sinch-centas
lliuras en lo arrendament de la Bolla de Figueras, se li és acceptada la dita. E més, ha fet relació com havent offert dos-centas lliuras de
axaus, a qui·s posaria en dita de dos mília lliuras
en lo arrendament de la Bolla de Olot, se li és
acceptada la dita.
Dilluns, a V de octubre MDCCVII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Emanuel de Copons y Esquerrer, deputat ecclesiàstich, y en dit nom, commissari, delegat // 59v //
apposthòlic, elegit y anomenat per la Santedat
de Clement Setè, de felís recordació, ab butlla
especial dada en Roma als 7 de las chalendas de
maig 1524. Usant de la facultat en dita butlla
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tribuhida, ha subdelegat a Joseph Camarans,
prevere y beneficiat de Santa Maria de Meyà,
bisbat de Urgell, a effecte que puga regonèxer
qualsevols casas, iglésias y llochs sagrats, monestirs y convents de eccleisàstichs, axí religiosos y religiosas, regulars y seculars, al qual subdelegat lo dia present son estadas despedidas
lletras de subdelegació en la forma acostumada,
ab ple poder de escomunicar y publicar censuras
contra qualsevols personas, tant ecclesiàsticas
com seculars.
Dijous, a VI de octubre MDCCVII. En aquest dia
Pere Ribera, corredor de coll y ministre del General, ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas com havia lliurat a Pere Marges, corredor
de orella de la present ciutat, las bollas de Figueras, Castelló y Olot, ço és, la de Figueras y
Castalló, per preu de dos mil y sinch-centas lliuras ab tres-centas lliuras de axaus; y la de Olot
per preu de dos mília lliuras ab dos-centas lliuras de axaus. E més, ha fet relació com en la Bolla de Gerona se ha trobat dita de quatra mília
lliuras; en las bollas de Tarragona y Monblanch
se ha trobat dita de tres mília lliuras; y en la bolla de Vilafranca del Panadès, se ha trobat dita
de mil lliuras tot per quiscun any.
60r

Divendres, a VII de octubre MDCCVII. En aquest
dia Pere Ribera, corredor de coll y ministre del
General, ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas que havent offerit mil lliuras de axaus, a
qui·s posaria en dita del vint-y-sinch mil lliuras
en la Bolla de Gerona per tres anys, se li ha acceptada la dita.
En aquest mateix, constituhit personalment en
lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
Ramon Panasachs, guarda ordinària del General
de la ciutat de Tarragona, renuncia pura y líberament, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de guarda, suplicant a sas
excel·lèncias fidelíssimas li admetian dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admesa aquella, si y en quan, per capítols y actes de
cort los és lícit y permès. Éssent present per testimonis: Llorens March y Diego Andanya, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia ha entrat en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, Joseph Gaston,
natural de la vila de Bandolers del regne de Aragó, forsat en la galera capitana de Espanya, condemnat en la ciutat de Çaragoça. Lo qual, lo dia
present ha alcansat la llibertat precehint diferents instàncias del síndich del General, per haver acabat lo temps de sa penitència, de que ha
donat dit Joseph Gaston las degudas gràcias a
sas excel·lèncias fidelíssimas.
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Disapte, a VIII de octubre MDCCVII. En aquest
dia Pere Ribera, corredor de coll y ministre
// 60v // del General, ha fet relació en consistori
com havent offert cent lliuras de axaus, a qui·s
posaria en dita de vint-y-vuyt mília lliuras, per
tres anys, en la Bolla de Gerona, se li havia acceptada la dita. E al cap de poch rato, ha fet relació de com havent offert mil lliuras de axaus
en la matexa Bolla de Gerona, a qui·s posaria en
dita de trenta-dos mil lliuras, per tres anys, se li
ha acceptada la dita. E més, ha fet relació de
com havent offert tres-centas lliuras de axaus, a
qui·s posaria en dita de tres mil y tres-centas
lliuras en la Bolla de Tremp y Pallàs, per tres
anys, se li ha acceptada la dita. E axí mateix, ha
fet relació com havent offert sinch-centas lliuras
de axaus, a qui·s posaria en dita de dos mil y
quatra-centas lliuras en la Bolla de Manresa, per
tres anys, se li ha acceptada la dita.
Dimars, a XI de octubre MDCCVII. En aquest dia
sas excel·lentíssimas fidelíssimas, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, a las
sinch horas de la tarda, anant ab cotxes, ab los
verguers ab sas massas, y acompanyats dels
magnífichs acessors, advocat fiscal y altres officials del General, són anats a posar-se als reals
peus de sa magestat, a effecte de posar en laa
//61r // alta y real comprehenció de sa magestat,
la ampla jurisdicció que tenen los deputats en
tots los fets de la Generalitat. Per lo qual effecte
han posat en sas reals mans una representació en
escrits, còpia de la qual me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari, signada de número LXI y del
thenor següent:
«Señor.b
El principado de Cathaluña representado en el
consistorio de los deputados y oydores de quentas
de la Generalidad, cumpliendo con lo offrecido a
vuestra magestad, a los 3 del presente mes, por los
oydores militar y real en nombre del común, en
orden a las prerrogativas que competen a la Deputación en lo tocante a negocios de la Generalidad, postrado a los reales pies de vuestra magestad con el más respetuoso rendimiento dize: Que a
la universidad de Cathaluña compuesta de los
tres estamentos, ecclesiásticos, militar y real se llamó General como parece en la Constitución 23 de
las Cortes del señor rey don Jayme 2 del año 1289;
y Constitución 2 de las Cortes del año 1301. Y a
las imposiciones que se havían de pagar y cobrar
por la universidad del Principado llamaron General, los passados en muchos capítulos de corte,
a. a continuació ratllat real.
b. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 69v i 70r del trienni 1707-1710.

particularmente en los de las Cortes del señor rey
don Pedro del año 1376. Estas imposiciones instituhieron el señor rey y los brassos en Cortes, después que el señor rey don Pedro en las que celebró a
los cathalanes en el año 1283, y de lo estatuhido
en el capítulo 1 de dichas Cortes; en el capítulo 7
establecieron que no pusiese el príncipe nuevos
vegtigales en Cathaluña, et cétera. Fueron a fin
de que se acudiese a los gastos de la administración de la justicia, y a la defensa y siguridad del
Principado y otros fines superiores que refieren los
prácticos cathalanes. // 61v // Y aunque fueron
varios los vegtigales y imposiciones generales que
instituhieron los señores reyes y los estamentos de
Cathaluña, en Cortes del año 1289 asta el de
1376, y varia la forma de su administración. En
las Cortes que este año tuvo en Monçón el señor
rey don Pedro se impusieron otros de nuevos, concediendo de su administración la jurisdicción a
los deputados del General, con aquel lustre que se
dexa ver en los capítulos: «E per ço, et cètera»,
«Ítem, que vos señor, et cètera», «Ítem si alguns duptes, et cètera», «Ítem, que vos señor y
lo señor duch primogènit vostre» cuyos capítulos
han sido confirmados por el mismo señor rey don
Pedro en las Cortes de 1384; por el señor rey don
Juan de 1388; por el señor rey don Martín de
1405 y 1410, y en una declaración echa en el año
1391; por el señor rey don Fernando 2, en las de
1413 y 1510; y por los otros señores reyes sucessores,
y no menos por vuestra magestad en las que fue
servido celebrar en esta ciudad, en las casas de la
Deputación en los años 1705 y 1706. Compruevan muy en particular la jurisdicción concedida
a los deputados, privativamente en lo tocante a
las Generalidades de Cathalunya, assí en lo civil
como en lo criminal, la Constitución 3 título de
«Deputats y oÿdors» volumen 1; y el capítulo 3
del «Libro de los quatro senÿales» página 7; y assí
lo ensenyan entre muchos prácticos cathalanes
«Berart inspeculum visitationis» capítulo 24, número 4; «Fontanella» tomo 1, decís 252, número
1 «oliba de jure fici» capítulo 3, número 40; «Ripoll de regaliis» capítulo 32, número 56; a quienes sigue el // 62r // «Regente certiada» tomo 1,
decís 31, número 5 y assenyaladamente «Vilaplana», «De Brachio militari» capítulo 3 a número
165, ad 170 inclusive.
De lo referido se ve notoriamente, que la jurisdicción concedida a los deputados es tan cumplida y
extensa, que no solo comprehende la muda y precisa exacción y administración de las Generalidades, sino también los necessarios antecedentes y
subsinguientes causas, questiones, negocios, echos y
demás cosas concernientes en qualesquier manera
a las generalidades, con todos sus dependientes,
emergentes y incidentes, como se halla a la letra
en el capítulo 68 de las Cortes que el mismo señor
rey don Pedro çelebró en Monçón el año de 1376,
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que comiensa e «Als dits deputats, et cètera» cuyo
con otros de las mismas Cortes se halla confirmado en el capítulo 7 de las de 1547. Esta jurisdicción universal en materia de Generalidades, se
halla confirmada con otros capítulos de corte y
privilegios, y entre otros en el capítulo 7 del redresso del General del año 1547; la Constitución
3, título «De officio de deputats», a donde fue
confirmada la jurisdicción civil y criminal a los
deputados; el privilegio del señor rey don Pedro 3,
dado en Cervera a 18 de deziembre 1359; y unas
letras reales del mismo, dadas en Barcelona a 12
de septiembre 1370, que se hallan en el libro de los
privilegios recóndido en el arxivo de la casa de la
Deputación, y otras letras del dicho señor rey don
Pedro de 28 de henero 1371, en el mismo libro en
el capítulo de Corte del año 1376 que comiensa
«Ítem que vos señor» que se halla en el «Llibro de
los ocho senyales» y en el capítulo 3 de las Cortes
del año 1413, que se halla en el «Libro de los quatro senyales» página 176. Y con la misma Generalidad les confirmó el señor rey don Fernando
// 62r // el primero en las Cortes del año 1413, capítulo 2, que es la referida Constitución 1 en el título «De offici de deputats y oÿdors» y la confirmaron también susecessores, y vuestra magestad
fue servido hazer lo mesmo. De la referida concessión de jurisdicción tan universal en lo sivil y criminal, echa a los deputados del General de Cathaluña por los señores reyes de Aragón y las
Cortes, se comprehende quanto se dignaron favorecer al Principado, puesto que quisieron que los
deputados tuviessen tanta potestad como el señor
rey y la Corte General, si estuviese congregada
como assí lo declaró el señor infante don Martín,
a 26 de junio 1391, teniendo tanta satisfacción
de los deputados, y de sus procedimientos, y declaraciones que el señor rey se constituyó mero executor, no queriendo entrometerse en ellas de otra
manera. Engrandeciendo por este camino mucho
más la autoridad de su tribunal, como lo dixo el
señor rey don Pedro en su real carta echa en Perpiñán, a los 27 de junio de 1362.
A más de lo susodicho, tiene el tribunal de los deputados tan gran preheminencia en su jurisdicción en lo sivil y criminal, que por real dignación
de vuestra magestad, de sus ínclitos antecessores, y
las Cortes la vienen a tener privativamente a
vuestra magestad, a sus officiales, audiencias y
demás, sin que de sus sentencias y declaraciones se
admitan recursos ni apellaciones por las constituciones, capítulos y privilegios ponderados. Por
causa de tan suprema jurisdicción, que tienen los
deputados en todos los negocios pertenencientes en
materia de generalidades, para el exercicio de
ella se les ha concedido que puedan entrar y reconocer qualesquier //63r // lugares y casa sin necessitar de acistencia de official real u otro, no solo
por la regla general de que concedida aquella ju-
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risdicción, en orden a la exacción de los derechos y
congnición de fraudes, necessariamente deve desirse ser concedida esta facultad sin la qual a la
execusión de aquella no podría llegarse, sino también por el capítulo 15 «Ítem, que algún mercader» del «Libro de los quatro senyales» página
151, en donde se abla de las atarasanas, y el capítulo «Ítem, que algún draper» 21, que se halla en
dicho «Libro de quatro senyales», página 186; el
capítulo 81, Cortes 1481, página 41, del «Libro
de diferentes redressos de la Generalidad», y otros
se ha practicado indistintamente en iglesias, monasterios y otros quales quier lugares por exemptos
y sagrados que sean, valiéndose para estos del indulto de la Santedad de Clemente VII, dado en
Roma año 1424, a los 17 de las chalendas de
mayo. Como es notorio, y dexando a parte infinitos exemplares, solo se pone en la real concidenración de vuestra magestad, que en tiempo de señor
rey don Carlos Segundo, que está en gloria, a los
22 de henero 1700, por haverse entendido que
dentro de un caxón, de la misma mesa del despatxo del tribunal de la Baylia General, havia ropa
sin los devidos despatxos. A instancia de los deputados, requiriéndose a don Francisco de Balaguer, entonces y oy acessor de dicha Baylia, hisiese
acistencia como lo hizo se reconocido, y hallándose
se hizo aprehención de aquella, llevando auto el
ayudante tercero de la scrivanía mayor de la Deputación, sin reparo alguno de tribunal sobre que
antes consultó este assumpto con diferentes doctores de la Real Audiencia, y después se passó a declarar en la Deputación si era fraude o no, de
donde se verifica que los Deputados y sus officiales,
tienen poder y jurisdicción de // 63v // haser en
quales quier parte semejante reconocimiento y
aprehenciones, sin acistencia de officiales reales y
otros, sino es en los casos que estos fuesen requiridos, a que no pueden denegarse baxo las penas impuestas por Cortes Generales.
Son de tal realce los derechos de la Generalidad,
que ya en el año 1413 en las Cortes que celebró en
Barcelona el señor rey don Fernando el Primero,
merecieron que fuesse servido otorgar que su magestad la señora reyna y sus hijos, quedasen incluhidos en la paga y satisfacción de dichos derechos, como parece de la Constitución 1, título «De
derechos del General», en consideración que estos
redundavan en grande utilidad de su real corona. Y no solo los señores reyes successores confirmaron, con el sagrado del juramento, dicha Constitución, si y también, vuestra magestad; y con
singularidad en el capítulo 23 de las Cortes por
vuestra magestad celebradas, en que fue servido
por su real munificencia, por si y por sus reales sucessores, favorecer al Principado restableciéndole
esta honrra sin igual. Con la estabilidad de tan
singular immunidades, han acostumbrado siempre los deputados, proceder criminalmente contra
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quales quier personas que hayan delinquido en
materia de Generalidades, assí ecclesiásticas
como seglares, como assí se confirma con varios y
diferentes exemplares de sentencias criminales
promulgadas en el consistorio de los deputados,
que se hallan en le arxivo de la casa de la Deputación. Haviéndose practicado en nuestros tiempos,
en cierto sujeto, que por hallarse inculpado de haver falcificado los sellos de ciertas ropas fue desterado de la ciudad y collecta de Barcelona. Como
parece con sentencia // 64r // criminal proferida
por el consistorio de la Deputación, de consejo de
sus acessores a 4 de mayo 1705, que fue confirmada en grado de suplicación a 4 junio del mismo
año.
Assí mesmo, han procedido los Deputados por procedimientos de torp, no solo contra personas particulares, sino también contra officiales reales, mayores y menores, siempre que han tratado de
impedir o turbar la exacción líbera de los derechos
de las Generalidades, o la administración o jurisdicción de los deputados, o han echo usurpación
de ella, o no han querido haserles la devida acistencia requeridos según la facultad, suponen tener differentes reales privilegios y entre otros uno
concedido por el señor rey don Fernando, su data
en Valladolid, a los 15 de mayo 1509, que se halla
en el «Libro de los quatro senyales», página 330 y
331. Y además de esto han estado siempre en esta
observancia, costumbre y pocessió, y lo están oy los
deputados conciencia y paciencia de los officiales
reales, y executándolo aun ellos mismos, es a saber,
aquellos a quien lo cometen los deputados la qual
es de tanta eficacia y fuerça que, aun en cosas dudosas tiene fuersa de ley, y assí se deve observar
como sea cierto y constante, que tiene tanta fuersa
como si fuera privilegio o ley municipal, mayormente en este Principado, donde los usos del General son havidos y tenidos por capítulos de corte, según diferentes constituciones y con specialidad,
según el capítulo 19 de las Cortes del año 1413,
que se halla en el «Libro de // 64v // quatro senyales» página 31, el qual se confirman en todas las
Cortes que después se han celebrado. Y esta observancia se halla corroborada en un sin número de
exemplares antiguos y modernos, que están recóndidos en los arxivos de la Casa de la Deputación.
De todo lo comprendido con toda la Audiencia,
parece que lo executó don Félix Roure, verguer de
esta ciudad, el día primero del corriente, acompanyado y açosiado de la presente, don Joseph Antón Martí, del regimiento de la real guardia cathalana de vuestra magestad, junto con
diferentes fosilleres y otros, capturando a Jayme
Ortal, Joseph Costa, Francisco Lladó, y Batholomé Granger, guardas de la Generalidad, en ocasión que con acistencia de Francisco Soldevila,
sotsbayle, se hallavan en las casas del maestro Mi-

quel Roca, sastre, que las tiene situadas en la presente ciudad, en la calle de los Cambios, reconociendo aquellas per ver si se hallarían mercaderías en fraude a la Generalidad, llevando a dichas
guardas y sotsbayle en las cárceles de esta ciudad.
No puede dudarse que el veguer y demás, turbaron no solo la líbera exacción de los derechos de la
Generalidad, la administración y jurisdicción de
los deputados, sino también, que usurparon aquella y por consiguiente que pudieron los deputados
proceder por vía de torp contra el dicho verguer, y
demás referidos. No es ni ha sido señor, la intención de los deputados abusar de los honores, privilegios y perrogativas con que condecoraron los reales reyes y las // 65r // Cortes Generales al
magistrado de la Deputación, antes bien, hasiendo el devido aprecio de ellas puede assigurarse
vuestra magestad, que contribuyendo con su innata fidelidad, jamás podrán perder de vista
aquel fino rendimiento que practican y tributan
siempre al paternal y entrenyable amor de vuestra magestad, por muy servido de esta umilde y
obsequiosa representación, sino también, que en
todos tiempos han de dever a la real munificiencia de vuestra magestad la más executiva providencia, que evite semejantes sucessos y execute el
que las Generales Constituciones, capítulos, y actos de corte, privilegios, leyes y demás derechos de
la patria, usos, costumbres y libertades sean inviolablemente observadas. Que además de ser tan
justa como es esta suplicación, lo recibirán a merced los deputados de la real magnanimidad de
vuestra magestad.»

cartas y escripturas, tant numeradas com no numerades, que per trastocadas y altrament indebítament posadas, se aurian apartat en la dita regulació se han trobat entre totas ser vuyt-centas
sexanta-sis, las quals se aniran regonexent per a
recondir-las en son degut lloch. Axí mateix, se
ha trobat que lo official destinat per sa magestat, que Déu guarde, y son amanuense van continuant la còpia del registre octau dels privilegis
del senyor emperador Carlos Quint, y no ha
constant que // 66r // dit speculador, arxiver
real, official destinat per sa magestat y amanuenses, ajan dexat de cumplir a sas obligació.
Disapte, a XV de octubre MDCCVII. En aquest
dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y militar, en execució del disposat en los capítols 62 del nou redrés, han visitat los aposentos de la present casa a effecte o
vèurer si los llibres dels officials estan en la deguda forma, y en ningun dels officials han advertit falta alguna. Com axí me ha fet relació en
consistori dits senyors oÿdors.
66v

Dijous, a XIII de octubre MDCCVII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, anant consistorialment ab cotxes, ab los verguers y acompanyats dels officials de la present casa, són anats a
regonèxer la mara de las fonts de la present casa.
65v

Divendres, a XIIII de octubre MDCCVII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim señor
deputat real, és fet relació mitgensant jurament
en cosistori, com se hera conferit en lo Arxiu
Real per lo effecte que disposa lo capítol 102 de
las últimas Corts. Y haguda relació dels officials
de dit Real Arxiu, y feta per estos ostenció de
sos treballs, se ha trobat que des de 30 de septembre de 1707 fins vuy 14 de octubre, se anat
continuant la regulació de las cartas y escripturas dels trenta armaris, y també de las recòndidas en las dos caxas grans, y des de dit dia fins
vuy se han combinat quatra-centas y dos cartas
ab lo inventari antich, y en cada una de ellas se
han renovat los números, y feta inscripció dels
armaris y sachs a ont espectan avent extret las
cartas, que per trastocadas no estavan en son
lloch, y avent notat las que faltan per a què després trobadas se posien a ont pertanyien. Y havent axí mateix feta regonexensa de totas las
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Dijous, a XXVII de octubre MDCCVII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lentíssimas fidelíssimas, Joseph
Costons y Cormarí, tauler del General de la vila
de Sant Pere Pescador, ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de tauler. Suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li
dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas
li han admès aquella, si y en quant, per capítols
// 67r // y actes de cort los és lícit y permès. Éssent present per testimonis: Llorens March y
Fermí Vehils, subrrogats en verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
don Ramon de Codina y Ferreras. Ha fet relació
mitgensant jurament, de com se havia conferit
lo dia present en lo Arxiu Real per effecte que
disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y
feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat, que des de 15 de octubre de 1707 fins vuy
27 del mateix mes inclusive, se ha concluhit la
regulació dels trenta armaris y de las dos caxas
grans, y per quant dita regulació se havia fet mediant un aransel que per aquella se havia disposat, lo especulador contenint tots los números
de dits trenta armaris y dos caxas, se ha novament fet altre aransel de tots los números dels
centenars de cartas que se han trobat trastocadas y fora de sos llochs, notant en lo aransel novament fet los determinats armaris y sachs
ahont faltan, per a què ab molt menor temps y
major facilitat després de la renovació de sos nú-
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meros, e inscripció, designació dels armaris y
sanchs que en cada una de ditas cartas se farà, se
pugan restituhir ahont faltan. Que altrament
per cada carta trastocada, a no tenir present lo
aransel novament fet, se aurian de mirar los índices antichs de tots los trenta armaris per comensar cada un de número hu en avant. Y axí
mateix, se ha trobat que lo official destinat per
sa magestat y son emanuense, van continuant la
còpia del registre 8 dels privilegis del temps del
senyor emperador // 67v // Carlos 5, y no ha
constat que lo real arxiver, especulador, official
de sa magestat y sos respective emanuenses hajan faltat a sa obligació.

ción, seguridad, defensa. Nuevamente propensa
mi gratitud para quanto fuere de su satisfación,
teniéndola particular, coadjubará a esto esse consistorio con la eficacia que lo ha echo en todas ocasiones. Dada en Barcelona, a veiente y siete de octubre de mil setecientos y siete años. Yo el rey. Don
Ramón de Vilana Perlas.»

Divendres, a XXVIII de octubre MDCCVII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís e incertàs en lo present dietari una
real carta del rey nostre senyor, Déu lo guarde,
de data de 27 del corrent, acerca la bona disposició de llevas, ab que en subrogació dels sometents serveix lo present Principat a sa magestat.
Com de dita real carta és més llargament de
vèurer, la qual és assí cusida y signada de número LXII y del thenor següent:

En vista de la qual real carta, desitjant las
excel·lentíssimas fidelíssimas lo major acert, en
dependència en que tant se interessa lo real servey y benefici del Principat. Han manat per ço
convidar una Novena de personas dels tres estaments, en la qual han etrevingut los infrascrits y
següents:

Nota:a Que esta real carta se ha retornat a don
Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, per los motius que estan continuats en lo
present dietari en jornada de 8 de nohembre següent. Fornaguera, secretari et scriva major Generalis Cathaloniae.

Ecclesiàstichs:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de la Santa
Iglésia de Tortosa.
Andreu Arbell, canonge de Vich.
Don Joseph Ignasi de Amigant, canonge de
Barcelona.

«Ela rey.
Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelísimos deputados y oydores de quentas de la Generalidad de mi principado de Cathaluña. Reconociendo la grande importancia que se sigue al público y resguardo de
este Principado, de la manutención y subsistencia
de los regimientos subrrogados en lugar de sometenes, y que esta pende de la buena disposición en
el modo de ser acistidos los soldados. Será muy importante a mi real servicio, que esse consistorio
disponga aquella mejor forma que sea posible
para dar la providencia que se hase indispensable, de crear un pagador general de todos los regimientos u pagadores particulars para cada uno,
con la obligación de dar estos fiadores abonados y
de toda confiansa para que tenga siguridad el dinero que se les entregare, supliendo el suelo que se
les destinare de algunas plassas de los mesmos
cuerpos. // 68r // Y será también muy de mi agrado, por las buenas consequencias que pueden resultar de el estrecho en que oy se halla este Principado, que para impedir las imbaxiones que en el
está executando el enemigo, con el sitio formal de
Lérida, se porrogue el término de la duración de
dichos regimientos, passándolo esse consistorio a
noticia de los comunes de esse mi Principado, de
cuya fidelidad e innato amor a mi real persona
devo prometerme continuará esse servicio, haviendo executado otros conduzentes a la concerva-

68v

a. l’original d’aquesta real carta no es troba al dietari. Va ser
retornada a don Ramon Vilana Perlas.
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Militars:
Don Bonaventura de Tristany.
Don Onofre de Lentorn.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Reals: Ciutadans honrats de Barcelona.
Joan Llinàs.
Doctor Francisco Costa.
A las quals personas, juntas a las quatra de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas han donat per
proposició dita real carta, per a què sobre son
contengut fossen servits aconsellar-los lo que
poden y deuhen obrar. E la dita Novena, ohida
dita real carta y premeditat son contengut, ha
resolt aconsellar a sas excel·lentíssimas fidelíssimas que se servescan nomenar aquellas personas de las de la Novena, a sas excel·lèncias fidelíssimas ben vistas per a què discorren y
premediten sobre lo contengut en la real carta.
Lo que·ls aparexerà haver-se de obrar fent relació de paraula o en escrits, a sas excel·lèncias fidelíssimas y Novena del que discorreran, per a
què en sa intel·ligència puga resòldrer-se lo de
mayor acert. E sas excel·lèncias fidelíssimas inseguint lo parer y consell de dita Novena, han
anomenat per lo effecte sobre referit als senyors:

a. anotació escrita al marge esquerre del foli 67v.

Doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.
Don Joseph de Amigant, canonge de Barcelona.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Doctor Francisco Costa.
Disapte, a XXIX de octubre MDCCVII. En aquest
dia, sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del
síndich del // 69r // del General, han enviat un
recado en escrits als excel·lentíssims senyors
concellers, suplicant-los sien servits interposar
sos bons officis ab lo rey nostre senyor, Déu lo
guarde, per a què incline son real ànimo a manar se concloga la dependència de las tatxas dels
salaris de las escripturas judicials. Com de dit recado és de vèurer, que·s assí cusit y signat de
número LXIII.a E semblant recado en escrits
han enviat, per medi del mateix síndich, al excel·lentíssim y fidelíssim bars militar.
Dilluns, a XXXI de octubre MDCCVII. En aquest
dia Emanuel de Roca y Julià y Llunes y Ramon
Sabater, ciutadà, de part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, han vingut en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas representant-los
que havia aparegut al bras, que segons la positura del temps aparexia, que no hera convenient
lo fer a sa magestat la representació que instaren
sas excel·lèncias fidelíssimas ab recado de 29 del
corrent. Y perçò aparexia se devia per ara
suspèndrer, assegurant al consistori que en ser
la ocasió oportuna, condecendiria ab gran gust
a la insinuació del consistori. E semblant recado
se ha reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas de
part dels excel·lentíssims senyors concellers, per
medi de son síndich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Joseph Vinyes, adroguer de la present ciutat,
expert anomenat per sas excel·lèncias fidelíssimas, ab deliberació de 6 de septembre // 69v //
proppassat, a effecte de fer lo càlcol del relaix
que pretén Joan Maseras, arrendatari dels drets
de General y Bollas forans del trienni pròxim
passat. Ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, que en la formació de dit càlcol
se haurà bé y llealment tot odi, amor y temor
post passat.

Primo, als XI de octubre MDCCVII, aprehenció
feta en casa de Joan Testas, mestre velluter, de
vint-y-tres mocadors de seda de differents colors fets a la codellada.
Ítem, als 25 de dit, aprehenció feta en casa de
Isidro Gassols, velluter de divuyt mocadors de
seda de differents colors, fets a la cordellada.
Ítem, a 26 de dit, aprehenció feta en casa de Joseph Ferrado, revenedor, de una cana dos pams
escot negra de la terra. Ítem, unas mànagas de
xamallot encarnat. Ítem, una montera sens acabar de fer de arbatge gris, y un tros de dit arbatge per acabar dita montera.
Ítem, als 27 de dit, aprehenció feta en casa de
Rafel Llorach, valer, de tres canas un palm tafetà
negra de quatra palms de ample, y de deu canas
de tela sens texir ab son plegador.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari una súplica presentada per Joan
Morera, arrendatari dels drets de General lo trienni corrent, junt ab una attestació o informació
dels danys, que pretén haver suportat, per //70r //
ocasió de la entrada del enemich en lo Empurdà.
Com de dita súplica e attestació és de vèurer, que
són assí cusidas y signadas de número LXIIII.a

Novembre
Dijous, a III de novembre MDCCVII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas Joseph Albaret,
mercader de la present ciutat, expert anomenat per sas excel·lèncias fidelíssimas ab deliberació de 6 de septembre proppassat, a effecte de
fer lo càlcol del relaix que pretén Joan Maseras,
arrendatari dels drets de General y Bollas foranas del trienni proppassat. Ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, que en la
formació de dit càlcol se aurà, bé y llealment,
segons Déu y sa conciència tot odi, amor y temor posposats.
En aquest mateix dia, las personas de la conferència dels tres comuns se han juntat en lo
aposento del bras militar, per lo fet de la coronela de la present ciutat.

En aquest mateix dia a las tres horas de la tarda,
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich ab los officials de la present casa acostumats, és baxat a la casa del General a effecte
de pèndrer inventari dels fraus a presos en lo
present y corrent mes de octubre, y se han trobat los fraus infrascrits y següents:

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar, a las vuyt horas del
matí, de orde y en nom de sas excel·lentíssimas fidelíssimas se ha conferit ab lo exel·lentíssim senyor duch de Molas, embaxador de la sacra y
cesàrea magestat del senyor emperador, a effecte
// 70v // de expressar a sa excel·lència, com li ha
expressat, que havent arribat a notícia del consis-

a. a continuació recado transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2172.

a. a continuació súplica i attestació transcrita en l’Apèndix
3, pàg. 2173.
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tori que corrian algunas veus, de que los generals
del exèrcit durian o se inclinarian a no socórrer a
Lleyda, no exposar las pocas tropas que·s troban
en lo present Principat per la falta que farian per
lo defesa del restant de aquell. Ha tingut lo consistori de notícia lo sentiment que correspon al
gran affecte y zel que resideix en sas excel·lèncias
fidelíssimas, en lo que té mira al real servey y a la
obligació que·ls assisteix de procurar, per tots
medis posibles, la manutenció y defensa de tot lo
Principat en lo suau y amadíssim domini de sa
magestat. Y que considerant lo consistori la gran
importància que en si enclou la concervació de la
plassa de Lleyda, com se dexa considerar, com al
contrari las perjudicials conseqüèncias que necessàriament resultarian contra la justa causa de
sa magestat, de la pèrdua de dita plaça per estas y
altres sircunstàncias. Havia aparegut al consistori
suplicar per medi de dits senyors oÿdor militar, a
dit senyor embaxador que fos servit interposar sa
gran autoritat ab sa magestat, per a què se servís
inclinar son real ànimo en donar aquells ordes
més effectius y convenients, per a conseguir-se lo
fi del socorro de dita plassa de Lleyda, com ho esperava lo consistori de gran magnanimitat y zel
de sa excel·lència. Al que és estat servit respòndrer, dit senyor duch de Moles, que li aparexia
per ara escusable esta diligència, per quant sabia
molt bé que sa magestat estava permanent y
constant, en la resolució de la defensa de Lleyda,
per // 71r // com las tropas de què se compon lo
real exèrcit són la major part dels aliats, no pot sa
magestat absolutament manar-las en la conformitat que si fosen pròprias de sa magestat, però
no obstant això, de las providèncias que se havian donat per part de sa magestat, y algunas diligèncias que ell dit senyor embaxador havia executat, esperava que se lograria lo fi de la defensa
de la importantíssima plaça de Lleyda, majorment en vista del molt que se esmerava lo Principat a est fi, puix regonexia que no y havia vassalls
que tant amasen y servisen a son rey, en la ocasió
com ho experimentava de Cathalunya, de què
restava molt admirat y enternit y ab intenció de
donar-ne de tot part a son amo, lo senyor emperador. Y ha demostrat sa excel·lència gran
agrahiment y aprecio, de què lo consistori se valgués per lo sobredit effecte de sa excel·lència, offerint al consistori que en qualsevol ocasió que se
li offerís, en benefici del Principat, no duptàs en
insinuar-lo, y que ell se posaria als reals peus de sa
magestat per a conseguir, de sa real benignitat, lo
fi que lo consistori solicitarà. Y ab estos y altres
offerints y paraulas de cortesia, després de un
rato de conversació se ha despedit dit senyor oÿdor, conforme axí ne ha fet relació en consistori.
Divendres, a IIII de novembre MDCCVII. En
aquest dia Joan Batlle, soldat de la campanya de
thinent coronel de la present casa de la Deputa848

ció, obtemperant a una deliberació presa lo dia
present per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, // 71v // convé y en bona fe promet a dits senyors deputats y oÿdors, que immediadament que se trobarà curat y convalecent de
la malaltia en que vuy se troba y altrament, sempre y quant, per part de sas excel·lèncias fidelíssimas li serà manat o requerit de paraula o en escrits, se restituhirà en las ditas càrcel de la present
casa sens mora ni tardansa alguna, en pena de
dos-centes lliuras. En la qual pena de dosentas
lliuras vol incòrrer en cas de contrafacció, lo que
promet atténdrer y cumplir sens dilació ni escusa
alguna ab obligació de sa persona y bens, com a
deutes fiscals y reals, y ab jurament. Y per major
seguretat de ditas cosas me dóna per fermansas a
Mariàngela Batlle, viuda de Miquel Batlle, ortolà
del portal Nou de la present ciutat; y Anthoni
Pau Soler, també hortolà del portal Nou de la
present ciutat, los quals acceptan lo càrrech de
dita fermansa y prometen que junt ab dit Joan
Batle, y sens ell y a soles, seran tinguts y obligats a
tot lo per dit Joan Batlle sobre promès. Lo que
prometen aténdrer y cumplir ab obligació de sas
personas y bens, y de quiscun de ells a soles com a
deutes fiscal y real, ab jurament llargament. Éssent presents per testimonis, çoa és, a la firma de
dits Joan Batlle y Antoni Pau Soler, Joan Fochs,
prevere beneficiat de la Seu de la present ciutat, y
a la forma de dita Mariàngela Batlle, lo doctor
Jaume Ubach y dit Joan Fochs, prevere qui diu
conèxer a dita Mariàngela Batlle y Antoni Pau
Soler.
Disapte, a V de novembrre MDCCVII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lència fidelíssimas don Francisco de
Magarola y Fluvià, arxiver real. Ha jurat en mà y
poder // 72r // de sas excel·lèncias fidelíssimas
com lo procurador fiscal Emanuel de Ribera,
especulador de dit Real Arxiu, junt ab son emanuense en la tersa proppassada, han cumplert al
que disposan los capítols 97 y 98 de las últimas
Corts. De las quals cosas dit arxiver ha entregat
a sas excel·lèncias fidelíssimas relació y fe en escrits, la qual és assí cusida y signada de número
LXV.b Y seguidament dit arxiver real, ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas un compte del
col·lectat en la tersa proppassada en dit real arxiu, per rahó del dret de deu reals per fulla imposat en lo capítol 101 de las últimas Corts. Lo
qual compte importa vint lliuras, tretse sous,
com de aquelles de vèurer que·s assí cusit y signat de número LXVI.c

a. ço...Batlle interlineat al marge esquerre.
b. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2174.
c. a continuació compte transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2174.

De Barcelona, a veinte y siete de octubre de mil setecientos y siete años. Yo el rey. Don Ramón y Vilana Perlas. Al consistorio de la Deputación de
Cathalunya.»

Dimars, a VII de novembre MDCCVII. En aquest
dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han rebut una
real carta de data de XXVII de octubre proppassat, en orde a la bona disposició dels regimients
que en subrrogació dels sometents serveix lo
present Principat a sa magestat. Com de dita
real carta és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número LXVII y del thenor següent:

En vista de dita real carta, sas excel·lèncias fidelíssimas han manat convidar una Novena de
personas dels tres estaments, que fou la mateixa
que fou convidada lo dia 28 del passat, y són les
següents:

«El rey.a
Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos // 72v // deputados y oydores de quentas de la Generalidad de mi
principado de Cathalunya, reconociendo la
grande importancia que se sigue al público y resguardo de este Principado, de la manutención y
subsistencia de los regimientos en forma militar
subrrogados, en los que lo executavan como a sometenes, y que esta depende de la buena disposción
en el modo de ser acistidos los soldados. Halla el
paternal amor con que solicitar el más glorioso
desempenyo de vassallos tan leales, por indispensable, la providencia de crear un pagador general
de todos los regimientos y pagadores particulares
para cada uno. Y podiéndose esta lograr sin aumentar nuevos gastos al Principado, supliendo el
sueldo de estos officiales de algunas plassas sensillas, y al mismo tiempo assegurar con la obligación de fiadores abonados, y de toda confiansa, el
dinero que se les entregare y su distribución. He
tenido por bien acordaros, como lo (h)ago, será de
mi real servicio disponga vuestro acreditado zelo
el más prompto y breve expediente que assegure
esta importancia, no dudando que dichos regimientos se mantendrán en los parajes más convenientes durante la invasión, que con el sitio formal de Lérida está executando el enemigo, y que
se discurrirá el temperamento que a menos costa
del Principado se pueda tomar, para que los soldados en el tiempo de // 73r // descanso estén
promptos a juntarse al primer orden, pues aunque se les haya de asistir con algún moderado socorro, importará menos este gasto que el de su nueva
formación y leva; y siendo tan consequente esta
prevención a la seguridad y defensa de todo el
Principado me prometo, de su fidelidad e innato
amor a mi real persona, abrassar a gustosamente
este servicio como lo ha practicado en todos tiempos con gloriosa emulación y satisfación mía, y teniéndola particular de esse consistorio en todo lo
que mira al adelantamiento de los felizes progressos de mis armas, a la gloria de la nación y resguardo del Principado, no dudo que con toda eficacia dispondréis que los comunes de él queden
noticiosos de mi real voluntad, como del paternal
amor en que les conserva mi entranyable carinyo.

Ecclesiàstichs:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de la Santa
Iglésia de Tortosa.
Andreu Arbell, canonge de Vich.
Lo doctor don Joseph Ignasi de Amigant y Olsina, canonge de Barcelona.
73v

a. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre
els folis 71v i 72r del trienni 1707-1710.
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Militars:
Don Onofre de Alentorn.
Don Bonaventura de Tristany.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Reals:
Joan Llinàs, ciutadà.
Lo doctor Francisco Costa, ciutadà.
Joachim Vives, ciutadà.
A las quals personas, per sas excel·lentíssimas fidelíssimas és estada feta la proposició següent:
«Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Havent-se conferit las personas de la present
Novena elegidas per lo consistori, als 28 de octubre pròxim passat a la matinada, acerca lo assumpto expressat ab real carta del rey nostre senyor, que Déu guarde, de data de 27 del mateix,
que·s dona per proposició a vostra excel·lència
fidelíssima als 28 a la tarda. Y considerant aquellas contenir alguna dubietat, la referida real carta després de haver mirat tots los papers que
concernian en orde a la subjecta matèria, des de
que·s deliberà isquesen per lo Principat los dos
consistorials fins lo estat present, y molt en particular una real carta sa fecha en València, als 19
de desembre 1706, que també se llegirà a vostra
excel·lència fidelíssima. Acordaren insinuar al
consistori, que si li aparexia conprenian seria
molt del servey de ambas magestats y bé públich del Principat, se diligenciàs extrajudicialment, que sa magestat fos servit declarar son
// 74r // real ànimo, a fi de què aba esta acció se
pondria ab major acert aconsellar en matèria
tant ponderosa. Y condescendint lo consistori a
tant fina insinuació, lo mateix dia 29 a la tarda
per guanyar los instants del temps, se executà

a. ab interlineat.
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consemblant demostració de la qual me ha resultat la real carta, del rey nostre senyor, de la
mateixa jornada que·s donà per proposició a
vostra excel·lència fidelíssima, ab lo supòsit de
què la altra real carta se ha de retornar; y com
continga noves expressions, e o bé declaracions
de estas, havent-se participat a las referidas personas lo dia 7, per haver tardat tenir-la lo consistori unànimes, passaren a aconsellar-hi deuria, quan antes, proposar-la a vostra excel·lència
fidelíssima per haver ya finit aquella commissió
que tenian. Lo que executant-ho ab molt gust,
spera y confia lo consistori se dignarà vostra excel·lència fidelíssima aconsellar-li en aquesta dependència, lo que sa gran comprehenció alcansarà que sempre serà lo que més convindrà al
servey de ambas magestats, concervació del
Principat y benefici públich. E la Novena, ohida
la dita proposició y premeditat son contengut,
ha resolt aconsellar que fassen commissió a las
mateixas quatra personas que fou feta lo dia 28
del passat, per a què sobre lo contengut en dita
real carta premediten y discorren lo fahedor, y
per tots los dependents y emergents de dit negoci, y assenyaladament, pramediten la resposta
que·s deu fer a sa magestat. E sas excel·lèncias
fidelíssimas se han aderit al parer de la Novena,
y per ço, han fet commissió per lo effecte sobre
dit al doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa; don Joseph Ignasi de Amigant y Olsina, canonge de Barcelona y don Ramon // 74v // de
Codina y Ferreras, y doctor Francisco Costa,
que son las matexas personas que foren anomenadas lo dia 28 del present.»

Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de Cathalunya puestos a los reales pies de

vuestra magestad, con el más profundo rendimiento y devida veneración dizen: Que haviéndose dignado vuestra magestad de honrarles con su
real decreto de 27 de octubre passado, que llegó en
mano del consistorio a 5 del presente. Mandándole que reconociendo la grande importancia se sigue al público y resguardo del Principado, de la
manutención // 75r // y subsidencia de los regimientos que en forma militar subrrogan los sometenes, y que esta depende de la buena disposición
de ser acistidos los soldados, hallando por indispensable la providencia de crear un pagador general de dichos regimientos o pagadores particulares de cada uno de aquellos. Pudiéndose lograr,
sin aumentar nuevos gastos al Principado, supliendo el sueldo de estos officiales de algunas
plassas sensillas, y al mismo, assegurar con la obligación de fiadores abonados el dinero se les entregare y su distribusión. No dudando vuestra magestad también, que los referidos regimientos se
mantendrán en los parajes más convenientes durante la invassión, que con el sitio formal de Lérida està executando el enemigo, que se discurra el
temperamento que a menos costa del Principado
se puede tomar, para que los soldados en el tiempo
de descanso estén promptos a juntarse al primer
orden, pues aunque se les haya de acistir con algún moderado socorro, importaría menos este
gasto que el de su nueva formación y leba. Esperando que siendo tan consequente esta prevención
a la seguridad y defensa de todo el Principado, se
promete vuestra magestad abrassará este servicio
con satisfación de vuestra magestad, y teniéndole
del consistorio para todo lo que mira al adelantamiento de los felices progressos de las armas de
vuestra magestad, a la gloria de la nación y resguardo del Principado, disponiendo a un tiempo
con toda efficacia que los comunes y particulares
de él, queden noticiosos de la real voluntad de
vuestra magestad, como de el paternal amor en
que // 75v // los conserva el entrenyable carinyo de
vuestra magestad, fiando una y otra dependencia vuestra magestada. Los deputados y oydores
quisieran estos señor, y en nombre de toda la provincia, saber encontrar expresivas voces y promptas execuciones que manifestasen repetidamente a
vuestra magestad, el aprecio, devido respeto de
hallarse confusos para la retribusión, en vista del
amor y favor con que vuestra magestad les honra.
Y después de rendirle obsequiosas gracias, lograr
para el desempenyo el modo de corresponder, reconociendo ser poco lo que por retorno pueden emplear, que de su inutilidad ya consta a vuestra
magestad la resignación con que laa executan, y
con el nuevo motivo que les franquea la benignidad de vuestra magestad, esperan que pudiéndose
facilitar la evasión de los inconvenientes que of-

a. l’original d’aquesta minuta es troba intercalada entre els
folis 74v i 75r del trienni 1707-1710.

a. la interlineat.

Diumenge, a VIIII de novembre MDCCVII. En
aquest dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han manat convidar la Novena de personas dels tres estaments, que fou juntada lo dia de ahir, menos lo
doctor don Joseph de Amigant, canonge de Barcelona. En la qual junta se ha llegit una minuta
de representació a sa magestat, formada per los
senyors comissaris, en resposta de la real carta de
data de 27 del mes de octubre proppassat, y se ha
resolt, a consell de sas excel·lèncias fidelíssimas,
se servescan, quant antes, posàs dita representació en las reals mans de sa magestat per medi de
dos consistorials. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han manat a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs de minuta de representació en lo present dietari. La qual és assí cusida y
signada de número LXVIII y del thenor següent:
«Señor.a
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frece la conjuntura presente, podrán acreditar la
más con la effectiva obediencia, rubricando ésta
la puresa del corazón con que se aplicarán los deputados y oydores junto con la Novena de tres estamentos, ecclesiástico, militar y real que para
este fin tienen convocada. En procurar el más
plausible medio por dar cumplimiento al ideado
por vuestra magestad, singularmente a lo que tiene mira a pagador o pagadores y facilidad de
esta, promptos los surrogados en lugar de sometenes para formar los regimientos, que a impulsos
de la fidelidad del Principado y grande zelo del
conde de Ullefeld, siendo virrey y capitán general,
dedicaron los comunes de la provincia a vuestra
magestad por todas // 76r // las expediciones durante la presente guerra, subsistiendo los mencionados regimientos hasta concluhidas las referidas
expediciones, teniendo por constante los deputados
y oydores que llevando por norte las reales y soberanas disposiciones de vuestra magestad, lograrán el acierto a que spiran y mantenerse bajo el
suave dominio de vuestra magestad, por cuya
manutención la providencia además de los caudales que tiene ofrecido a vuestra magestad, derrama y derramará hasta la última gota de sangre que sacrifica.»
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han embiat un recado en escrits, per medi
del síndich del General, al molt il·lustre senyor
don Pedro de Torrelles y Semmanat, portantveus de general governador de Cathalunya,
conforme la còpia que és assí cusida y signada e
número LXIX.a Al que és estat servit respòndrer
que premeditaria son contengut, y que respondria també en escrits, conforme ne ha fet relació
a sas excel·lèncias fidelíssimas dit síndich tornat
en consistori.
Dijous, a X de novembre MDCCVII. En aquest
dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors
don Lluís de Claresvalls y de Miquel, oÿdor militar y doctor Bernat Moxí, oÿdor real, anant en
un cotxe, sens massas ni insígnias, ab lo síndich
del General a la portalera. Són anats a posar-se
als reals peus de sa magestat, en execució de la
resolució de la Novena tinguda lo dia 8 del corrent. Y han posat en sas reals mans la representació, còpia de la qual se troba continuada en lo
present dietari, en dita jornada de 8 del corrent,
y sa magestat és estat servit respòndrer que lo
mandaria ver, conforme ne han // 76v // fet relació en consistori dits senyors oÿdors militar y
real.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo

present dietari una carta que han rebut dels
molts il·lustres senyors jurats de la universitat,
ciutat y regne de Mallorca, y síndichs de la part
forana, de data de 16 de octubre proppassat. En
que demanan a sas excel·lèncias fidelíssimas sien
servits acompanyar la representació fan a sa magestat, acerca lo recobro de la isla de Menorca y
port de Mahó. Com de dita carta és de vèurer
que·s assí cusida y signada de número LXX.a
Dimecres, a XVI de novembre MDCCVII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
fra don Emanuel //77r // de Copons, deputat ecclesiàstich, ha fet relació en consistori com lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, lo havia manat
avisar per las dos horas de la tarda, com y també
als excel·lentíssims senyor conceller en cap de la
present ciutat y protector del bras militar, y que
arribats los tres en sa real presència, és estat servit insinuar-los algunas cosas convenients a son
real servey, las quals ditas tres personas han reduhit en escrits de comú acort, y son conforme
lo paper en escrits que ha entregat dit senyor deputat ecclesiàstich. Lo qual és assí cusit y signat
de número LXXI y del thenor següent:
«Lob rey nostre senyor, Déu lo guarde, és estat
servit cridar als presidents dels tres excel·lentíssims comuns de la excel·lentíssima ciutat, Deputació y bras militar, y després de haver-los insinuat lo sentiment en que·s troba de la
capitulació de Lleyda, se ha servit expressar la
gran confiansa fa dels comuns y particulars de
est Principat. Y que a exemple del molt que esta
ciutat y demés comuns se són aplicats, e invigilan-se alentaran los demés de est Principat en
fer la oposició als designes del enemich, per lo
qual effecte y per concervar esta ciutat y Principat, exposarà sa magestat la persona, y dedicarà
las tropas en tots aquells paratges se regonèxer a
ser de conveniència. Y mediant estas diligèncias,
y las tropas y socorro que se esperan en breu, ab
la ajuda del altíssim, podem y devem esperar lo
bon èxit del que ha de redundar tanta glòria a la
nació cathalana. Com no menos lo recobro de
tots los dilatats dominis de esta monarquia, lo
que tindrà present sa magestat per honrrar y affavorir a esta nació, comuns y particulars de ella,
que ab tant gloriosa emulació se són dedicats
sempre al de son real servey.»
Dijous, a XVII de novembre MDCCVII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han manat convidar una // 77v // Novena dels tres estaments,
per las dos horas passat lo mig, dia en la qual
han intervingut los infrascrits y següents:
a. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2175.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
76v i 77r del trienni 1707-1710.

a. a continuació recado transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2175.
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Ecclesiàstichs:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.
Don Joseph Ignasi de Amigant y Olsina, canonge de Barcelona.
Militars:
Don Onofre de Alentorn.
Don Bonaventura de Tristany.
Reals:
Joan Llinàs, ciutadà.
Lo doctor Francisco Costa, ciutadà.
Joachim Vives y Ximenes, ciutadà.
A las quals personas per lo excel·lentíssim consistori, en veu del senyor deputat ecclesiàstich,
se ha donat per proposició la relació que lo senyor deputat ecclesiàstich, feu lo dia de ahir, de
las expressions que sa magestat, per sa real benignitat, se dignà fer als presidents dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació. A fi
de què fosen servits aconsellar a sas excel·lèncias
fidelíssimas, lo que poden y deuhen obrar en
esta dependència per desempenyo de sa obligació. E la dita Novena, ohida la dita proposició y
premeditadas las reales exprecions, donadas de
las real benignitat de sa magestat, han resolt
aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas que
sien fetas rogativas en la present casa, en la forma que en semblans cassos se ha acostumat,
pregant per los bons successos de las reals armas
de sa magestat, en particular en lo present Principat. Y que axí mateix, sia feta //78r // commissió a las personas que componen la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns, per a què sien
servits premeditar, discórrer y aconsellar a sas
excel·lèncias fidelíssimas lo que poden respòndrer a sa magestat, en virtut de sas reals expressions. A la qual resolució se ha aderit lo consistori, com és de vèurer en lo llibre de
deliberacions.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari la deliberació presa per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, aportada al consistori per lo síndich de dit bras. Y altre deliberació
presa lo dia de ahir per lo excel·lentíssim y savi
Concell de Cent, reportada també per lo síndich,
ab las quals se resol comètrer lo sobre dit assumpto a la conferència dels tres comuns. Com
de ditas deliberacions és de vèurer, que són assí
cusidas y signadas LXXII y LXXIII.a
Divendres, a XXVIII de novembre MDCCVII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
a. a continuació deliberacions transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
2176.
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oÿdor ecclesiàstich, ha fet relació, mitgensant
jurament, a sas excel·lèncias fidelíssimas com lo
dia present se hera conferit en lo Real Arxiu de
la present ciutat per lo effecte que disposa lo
capítol 102 de las últimas Corts. Y aguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, se ha trobat que
des de 27 de octubre fins vuy divuyt de novembre de 1707, se anat fent la regulació dels centenars de cartas trastocadas y fora de sos deguts
armaris y sachs, investigant lo lloch a hont faltan, combinant cada una de ellas ab lo inventari antich per saber si corresponen ab las notadas
en aquell, y renovant en totas los números, y
fent en las mateixas nova inscripció // 78v // dels
armaris y sachs a hont pertanyan. Y axí mateix,
se ha trobat que lo official destinat per sa magestat y son amanuense, van continuar la còpia
del tomo 8 dels privilegis del senyor emperador
Carlos 5. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respectius emanuenses, hagen dexat de cumplir a sa
obligació.
En aquest mateix dia Jaume Solà, corredor de
coll y ministre del General, ha fet relació de com
lo dia present ha lliurat la bolla de Vilafranca de
Panadès per lo trienni corrent, a Benet Comellas, botiguer de la vila de Esparguera, per preu
de vuyt mília lliuras per los tres anys, ab sínchcentas lliuras de axaus.
Disapte, a XIX de novembre MDCCVII. En
aquest dia, las personas que per part de sas excel·lèncias fidelíssimas entrevenen en la conferència dels tres comuns, han referit a sas excel·lèncias fidelíssimas que la dita conferència
havia resolt aconsellar se fes representació a sa
magestat, en resposta del que fou servit sa magestat expressar, lo dia 16 del corrent, als tres
presidents conforme la minuta de dita representació que han entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas, junt ab la dita deliberació de la conferència. La qual deliberació me han ordenat,
cusís y continuàs en lo present dietari, com ho
executo, signant-la de número LXXIIII. En
execució de la qual deliberació, lo dia present,
los excel·lents senyors canceller en cap, protector y deputat ecclesiàstich // 79r // se han posat
als reals peus de sa magestat; y havent besat sa
real mà li han donat las més obsequiosas gràcias, en veu del senyor conceller en cap, de part
dels tres comuns de las reals expressions ab que
per sa gran benignitat fou servit affavorir-los lo
dia 16 del corrent; y ha posat en sa real mà, dit
conceller en cap, la dita representació conforme la dita minuta. La qual és assí cusida y
signada de número LXXV y del thenor següent:

«Señor.a
Haviendo los presidentes de la ciudad, Deputación y braço militar, participado a sus comunes la
honrra merecieron de vuestra magestad, el día 16
del corriente, noticiándoles la capitulación de la
plaça de Lérida, expressándoles el sentimiento de
vuestra magestad y todos los consuelos que del paternal amor tienen bien experimentados. En
cumplimiento de su obligación, postrados a los reales pies de vuestra magestad con el mayor rendimiento dizen: Que nunca han dudado que, siendo la causa justa de vuestra magestad, enparada
de la divina, y con las experimentadas aplicaciones de vuestra magestad, han de conseguir verle
en la pacífica pocessión de los dilatados dominios
de la monarquía de vuestra magestad. Y aunque
oy se padecen los estragos enemigos en esta provincia, no dudan que con los socorros se esperan y
principalíssimamente con la amantíssima presencia de vuestra magestad, quedarán desvanecidos. Y los comunes, con el conocimiento de haver
siempre de repetir gracias a vuestra magestad, assegurándole que la aplicación de estos continuará
su desvelo, para lo más conveniente al buen logro.
Lo que manifestarán a vuestra magestad con la
representación se forma, dictada de puro zelo al
servicio de Dios, de vuestra magestad y de la patria.»
Diumenge, a XX de novembre MDCCVII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs // 79v // en lo present
dietari una deliberació presa per lo excel·lentíssim senyor protector y officials del bras militar,
en què se comet a las personas de la conferència
dels tres comuns, la formació de una representació per sa magestat. Com de dita deliberació
és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número LXXVI.b
Dimecres, a XXIII de novembre MDCCVII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de las excel·lentíssimas fidelíssimas, Francesch Clavera, corredor de orellas, ciutadà de
Barcelona, ha dit y referit a sas excel·lèncias fidelíssimas, que si bé en lo subast del arrendament de la bolla de Gerona y sa col·lecta per lo
trienni corrent, se’n posa en dita de vint-ysinch mil lliuras per los tres anys, per la qual
dita se offeriren mil lliuras de axaus, emperò
que la real veritat és que la referida dita dóna
per compte y orde de Joseph Boer, mercader
de Gerona; de Domingo Gispert, corredor de
orella de la present ciutat; y de Joseph Vehils,
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 78v i 79r del trienni 1707-1710.
b. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2176.
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sastre de la mateixa ciutat. Y que axí, regonexent la bona fe, cedeix a favor dels sobredits y
als seus tots los drets y accionsa a ell competents, en virtut dels quals drets y accions pugan
los sobre referits Boer, Gispert y Vehils demanar, exigir y cobrar las ditas mil lliuras, // 80r //
per ell, per rahó de dits axaus lucradas. És a saber, dit Joseph Boer, set-centas sinquanta lliuras; dit Domingo Gispert, mil lliuras; y dit Joseph Vehils, cent sinquanta lliuras. En la qual
forma fa la dita causió, y que se respertescan en
dita forma ditas mil lliuras, y que del què rebran pugan firmar apocas y fet tot lo demés que
ell antes de la present regonexensa fer podian.
De las quals cosas me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, a instància y suplicació de dit Francesch Clavera, ne llevàs lo present acte. Éssent
presents per testimonis: Fermí Vehils y Llorens
March, subrrogats en verguers de sa excel·lèncias fidelíssimas.
Dijous, a XXIIII de novembre MDCCVII. En
aquest dia lo síndich de la present ciutat, de part
dels excel·lentíssims senyors concellers, ha reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas una còpia
de la deliberació presa lo dia de ahir per lo savi
Consell de Cent, acerca las patents que sa magestat és estat servit concedir als officials de la
coronela de la present ciutat. Com de dita deliberació és de vèurer, la qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se incertà en lo present
dietari signada de número LXXVII.b
Divendres, a XXV de novembre MDCCVII. En
aquest dia lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, ha reportat a sas excel·lèncias
fidelíssimas còpia de la deliberació presa, lo dia
de vuy, per los senyors protector y officials de
dit bras, acerca las patents que sa magestat se ha
dignat concedir als officials de la coronela de la
present ciutat. Com de dita còpia és de vèurer,
la qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
se incertà en lo present // 80v // dietari, signada
de número LXXVIII.c
Dilluns, a XXVIII de novembre MDCCVII. En
aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Pere Ribera, corredor de coll y ministre del General, fa
relació de com estant publicant de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas en lo subast de la bolla
de Tarragona y Monblanch, que qui se posaria
en dita de dotse mil lliuras per tres anys se li doa. a continuació ratllat pugan.
b. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2176.
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narian sinch-centas lliuras de axaus. Succehir
que al voler publicar la dita y al publicar la paraula «qui» Joseph Serra, forner de la present
ciutat, digué: «mia». Y passat avant dit corredor, axí com publicà las paraulas «dotse mil lliuras», lo mateix Serra li tornà a dir «mia» y al acabar de publicar los axaus J. Roig li digué: «mia.»

to, una xupa y unas calsas de color blau de ayre,
tot tallat y sens acabar de fer.

Dimars, a XXIX de novembre MDCCVII. En
aquest dia Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
donsell, racional del General y don Joan de Novell y Nadal, subrrogat en lo offici dea sirvent de
regent los comptes, // 81r // han entregat a sas
excel·lèncias fidelíssimas lo bilans de las entradas y exidas del General, per los dos anys discorreguts des del primer de agost 1705 fins al últim
de juliol 1707.

Ítem, als 8 de dit, aprehenció feta en casa de
Gaspar Amell, valer, de una vela de seda negra,
en la qual ni ha sens texir vint canas, y quatra
mocados fets a la cordellada.

En aquest mateix dia lo doctor Emanuel Fèlix,
subrrogat en altre dels magnífichs acessors de la
present casa, ha fet relació, mitjensant jurament,
a sas excel·lèncias fidelíssimas com lo dia present
se era conferit en lo Real Arxiu de la present ciutat, per lo effecte que disposa lo capítol 102 de
las últimas Corts. Y haguda relació dels officials
de dit Real Arxiu, y feta per estos estenció de sos
treballs se ha trobat, que des de 18 de novembre
fins vuy 29 del mateix mes, se anat continuant la
regulació dels centenars de cartas que se trobaren fora de sos deguts armaris y sachs, investigant
aquellas a hont faltan, combinant cada una de ditas cartas ab lo inventari antich, per a averiguar si
corresponen ab las notadas en aquell, y renovant
en cada una de ellas los números y fent la mateixa
nova inscripció dels armaris y sachs a hont espectan, havent apartat moltas de ditas cartas, per haver-se en aquellas borrat o altrament caygut los
números, per a què després feta la averiguació
dels armaris y sachs se col·locaran a hont pertanyan. Y axí mateix, se ha trobat que lo oficial destinat per sa magestat y son emanuense, van continuant la còpia del registre 8 dels privilegis del
temps del senyor emperador Carlos 5. Y no ha
constat que lo real arxiver, especulador, oficial
de sa magestat y sos respective emanuenses hagen dexat de cumplir a sa obligació.

Ítem, a 28 dit, aprehenció feta en casa Joseph
Casas, fuster, de sis pams estamenya negrilla.

Ítem, als 5 de dit, aprehenció feta en casa Bonaventura Franquesa, retorsedor de seda, de una
cana un pam tafetà negra de quatra pams de
ample.

Ítem, a 14 de dit, aprehenció feta en una llanxa
del patró Joseph Roig, de Tarragona, trobada
en lo moll de la present ciutat, de dotse balas de
bacallà de pes dinou quintars.

Desembre
Dijous, I de dezembre MDCCVII. En aquest dia
Jaume Solà, corredor de coll y ministre del General, ha fet relació de haver lliurat las bollas de
Tarragona y Monblanch, per lo trienni corrent,
a Joseph Vehils, sastre de la present ciutat, per
preu de quinse mília lliuras per haver donat a
mitjas ditas la dita de setse mil lliuras. Éssent lo
arrendament a catorse mil.
82r

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, acosiat dels officials acostumats, és baxat a la casa del General a
effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos
en lo corrent mes de // 81v // novembre, com és
acostumat. Y se han trobat los fraus infrascrits y
següents:

Disapte, a III de dezembre MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari dos
papers, que han posat en mà de sas excel·lèncias
fidelíssimas, las personas que per part de sas excel·lèncias fidelíssimas entrevenen en la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la
present ciutat, bras militar y Deputació. Lo un
dels quals papers és una minuta de una representació, que ha aparegut a las personas de dita
conferència que·s devia posar en la real mà de sa
magestat per los tres comuns; y lo altre paper
conté la resolució, que sobre dit assumpto ha
pres dita conferència. Com de dits dos papers és
de vèurer, que són assí cusits y signats de números LXXIX y LXXX y del thenor següent:
«Señor.a

Primo, als 3 de novembre 1707, apreheció feta
en casa Joseph Gironella, sastre, de un gambe-

Cumpliendo con lo offrecido a vuestra magestad,
el día 19 del corriente, los comunes de la Deputación de Cataluña, ciudad de Barcelona y braco
militar del Principado, con el devido entendimiento dizen: Que haviendo merecido esta provincia, la primera de Espanya, el suave dominio

a. de sirvent interlineat al marge esquerre.

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
81v i 82r del trienni 1707-1710.

854

de vuestra magestad. Ha procurado corresponder
a tan singular dicha, siendo vuestra magestad
testigo de sus servicios, y haviéndose dignado aprovarlos, escusa la modestia el referirlos, teniendo
solo la mira el continuarlos sin el estorvo de las invasiones enemigas, ni de los desordenes se han cometido y cometen en este país, que se ponen en la
soberana comprehención de vuestra magestad a
fin de lograr las providencias necessarias. Las comunes demostraciones de regosijo al arribo de
vuestra magestad en esta provincia, declararon
la universidad en todos al servicio de vuestra magestad, y los pocos mal affectos o siguieron las tropas enemigas, o temerosos solicitaron la // 82v //
gracias de vuestra magestad en sus retiros. No
obstante llenaron las cárceles de estos delinquentes, con órdenes irregularmente distribuhidas, sin
que se hayan castigado por el exemplar si solo por
composiciones, hasiendo la codicia o la vengansa
lucro de imposturas, como y también de las operaciones bajo el dominio del sereníssimo duque de
Anjou, que no pueden compehenderse por delitos
contra vuestra magestad hiriendo en lo más vivo,
no solo de las honrras y haveres personales, sino
también en las familias y linajes que siempre han
sido buenos vassallos de vuestra magestad. No pudiendo remediar este desorden el perdón general,
que la benignidad de vuestra magestad con común aplauso mandó publicar e imprimir en su
real nombre, después del último acedio de esta
ciudad, pues dándole interpretaciones poco piadosas se han continuado y continúan estos procederes.
Las insaculaciones de los comunes de este Principado, que por una ves fue servido vuestra magestad reservarse, se han executado más por empenyos o interesses que por razón, ajando a muchos
buenos vassallos de vuestra magestad excluyéndolos, e insiculando en las bolsas otros que lo han
conseguido no por sus méritos si por sus medios, de
lo que quedan dos pueblos en común desconsuelo.
Los privilegios concedidos a algunos comunes y
particulares, no han sido gracias sino arbitrios los
de algunos comunes en perjuicio de otros; y los que
gosan de la exemsión militar en tan gran número, que en lo venidero se experimentará el //83r //
perjuicio al servicio de vuestra magestad. Diferentes ministros del Principado, en nombre del
real servicio, se introduxeron a exercer manejos
agenos de sus cargos, con danyo del país a impulsos
de sus valedores. Des de el feliz arribo de vuestra
magestad asta ahora, en todas las urgencias necessarias al servicio de vuestra magestad se han
tomado en préstamo, sin interesses, diferentes géneros y cantidades de dinero sin dificultad de entregarlos gustosos, con la confiansa ofrecida de cobrarse, y asta oy se está deviendo la mayor parte,
danyo considerable contra el crédito que dificulta
poder bolverse a hallar quando convenga. Han
855

fatigado al país con serralloneros, que por reducir
en dinero crecido número de ellos atrassaron las
fortificaciones. En los continuos sometenes ha sucedido lo mesmo; y en los regimientos subrrogados,
en lugar de sometenes paga la provincia el cumplimiento de lo offrecido, y lo efectivo de los soldados se reduce a muy poco número. Los sequestros de
los granos por ministros de vuestra magestad y por
los que no lo són se han executado sin paga efectiva, y aunque algunos assegurar su crédito con papeles de las cantidades, a otros se los toman sin
darles esse consuelo.
Los assentistas de los altos aliados, que tienen su
ajuste por la acistencia de sus tropas, quissás por
que no les cumplen, si compran los granos es con
vales y aun sin ellos, abrigados de los soldados no
escropulean aprehenderlos a su discreción, de las
casas que en este motivo no se eximieron de saqueos; y entre otros parajes, los experimentó la villa de
Guissona, por falta de pan en las tropas de vuestra magestad. // 83v // Los numerosos passaportes
de grangerías ocasionan perjuicio considerable,
ocupándose la más preciosa moneda de la provincia y quitando el sustento a los artífices de ella.
Lastima no poco a los comunes, quando con real
decretos les expressa vuestra magestad la falta de
medios para las acistencias de las tropas, aumentándose en más intenso dolor la consideración de
los crecidos dispendios, con mayor utilidad del interés proprio que del real servicio de vuestra magestad. La justicia se executa a contemplaciones, y
estos vassallos que por servir a vuestra magestad
son contra quien se ensagrienta más la ojadissa
enemiga, experimentan regateos fuera de la real
intención, en las mercedes con que vuestra magestad los honrra, desprecios de sus servicios y ajamientos intollerables, los que llevan el peso de la república, que por amor respetuoso a la real persona
de vuestra magestad se disimulan. Los referidos
ahogos tienen efligida y desconsolada esta provincia, sin los que padece de las hostilidades enemigas
que esta campanya se han experimentado en gran
parte del Empurdán con saqueos, y no obstante de
haver tendío el brío los de Puigcerdán, de rechazar los assaltos enemigos en segunda invasión, desemparados de algunas tropas tenían en su resguardo, han sido tan finos vassallos victima de la
tiranía francesa, malográndose cantidad muy
pingüe de granos de vuestra magestad, que fácilmente podían recojerse. Ocuparon los enemigos
después de la pérdida de la batalla de Almansa,
los reynos de Aragón y Valencia, //84r // con gran
lástima de ésta, se hermanada provincia las riberas de Ebro y per las pérdidas de Maquinensa y
Monsón, han saqueado todo el llano de Urgel,
asta las cercanías de Cervera, importantíssimo
país por la abundancia, y aunque oy parte de él
permanesca bajo el suave dominio de vuestra magestad. Pero sin sus abitantes, que los más dexa-
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ideat la representació que se posa en mà de vostra excel·lència fidelíssima, a fi de què se servescan posar-la a la de sa magestat per lo medi li
aparexerà més proporcionat; y juntament, si a
par a vostra excel·lència fidelíssima, se pose còpia de dita representació en mà de las personas
que vostra excel·lència fidelíssima comprendrà,
podan coadjuvar en què se dóna providència en
los socorros que·s necesitan, y en los desordes
se patexen en lo Principat. En vista de la qual representació o minuta, considerant sas excel·lèncias fidelíssimas la gravedad de son contengut
// 85r // y desitjant lo major acert, han manat
convidar per las tres horas de la tarde una Novena de las personas dels tres estaments, que són
las infrascritas y següents:

ron sus casas destruhido y sin sembrar, expuesto a
los rigores de la guerra por la lamentable pérdida
de la plaça de Lérida, la primera fortificación
del continente de España, única en cubrir todo el
país asta esta capital y única en cubrir Aragón,
Valencia asta Madrid. La importancia de la
qual, estos comunes hizieron comprehender a
vuestra magestad con diferentes representaciones
antes de su acedio, y las mesmas cartas que aquellos vassallos opressos escrivan solicitando auxilios.
Se hizo vuestra magestad dueño de Cathalunya y
sus fortalesas, menos Rosas por no tener los cathalanes embarcaciones, en el tiempo que duró la expedición sobre las tropas enemigas que se hallarían en Barcelona. Concurrieren en esta empresa
diferentes juntas de cathalanes de desinterés y
buen zelo, y en la expugnación del sitio hiso sobre
esta capital el sereníssimo duque de Anjou, con la
protección de los santos tutelares asta en el punto
más crítico de quedarse vuestra magestad en la
plassa, tuvieron acierto sus ruegos. Por lo que en
esta rendida representación, han expressado los
comunes el estado del Principado que se halla
afligido de los desórdenes ponderados, contrarios
a la real mente de vuestra magestad, invadidos
sus pahises del enemigo, que muy al principio de
la primavera sin estorbo de fortalesa alguna pueden dexarse ver delante estas murallas. Por el remedio se necessitan numerosas tropas y promptas
abastos, obviar // 84v // los desordenes referidos y
una buena conducta. Señor, acuden con el respeto
de hijos estos sus vassallos, a la clemencia paternal
de vuestra magestad, con la confiansa de que
siempre en los ohidos de los glorioisos acendientes
de vuestra magestad, han sido bien admitidas sus
súplicas, lo que expressó el rey don Martín en su
decreto con que mandó a esta ciudad le aconsejase, aunque no le pidiera consejo en lo de su servicio, no dudan han de conseguir grata acceptación
de la clemencia de vuestra magestad, asta que felismente sea terminada, importancia que están
del servicio de Dios, de vuestra magestad de sus
vassallos; y incluye la quietud de la Europa, el desempenyo de los altos aliados, y las honrras y vidas
de toda la nación cathalana.»

Ecclesiàstichs:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de la Santa
Iglésia de Tortossa.
Andreu Arbell, canonge de Vich. Qui no ha
acistit.
Don Joseph Ingasi Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona.
Militar:
Don Bonaventura de Tristany.
Don Onofre de Alentorn.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Reals:
Joan Llinàs, ciutadà.
Doctor Francisco Costa, ciutadà.
Joachim Vives y Ximenes, ciutadà.
A las quals personas per mi, secretari y scrivà
major del General, és estada elegida la sobradita
minuta de la representació formada per las personas de la conferència. La qual, per sas
excel·lentíssimas fidelíssimas se ha donat per
proposició a dits senyors de la Novena, suplicant-los fosen servits aconsellar-los si dita representació en la forma se troba ideada y formada,
per dita conferència, se deurà posar en mà de sa
magestat. E la dita Novena, havent discutit lo
negoci per algun temps, y en atenció de ser ja la
hora tarda y la matèria proposada molt grave,
no ha resolt cosa alguna, ans han quedat uniformes de tornar-se juntar demà a las sinch horas
de la tarda.

«Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Las personas que componen la excel·lentíssima
conferència dels tres comuns, inseguint la commissió feta per vostra excel·lència fidelíssima,
per la formació de la representació que los tres
excel·lentíssims senyors presidents dels comuns
offeriren posar en la real intel·ligència de sa magestat, Déu lo guarde, per lo major servey de
Déu nostre senyor, del rey y de la pàtria. Han

85v

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
81v i 82r del trienni 1707-1710.
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Diumenge, a IIII de dezembre MDCCVII. En
aquest dia, a las sinch horas de la tarda, se han
juntat sas excel·lentíssimas fidelíssimas, menos
los senyors deputats militar y real. Com també
han acistit de las personas de la Novena convidada, lo dia de ahir, las infrascritas y següents:
Ecclesiàstichs:
Doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.

Militars:
Don Bonaventura de Tristany.
Don Onofre de Alentorn.
Don Ramon de Codina y Ferreras.

Reals:
Joan Llinàs, ciutadans.
Doctor Francisco Costa, ciutadans.
Joachim Vives y Ximenes, ciutadans.

Reals:
Lo doctor Francisco Costa.

A las quals personas sas excel·lentíssimas fidelíssimas, han donat per proposició lo paper firmat
per las quatra personas qui són: lo doctor Vicens // 86v // Gomis, don Joseph de Amigant,
don Ramon Codina y doctor Fancisco Costa,
en virtut de la commisió que se’ls fou donada
de parer de la Novena dit dia 28 de octubre.
Com és de vèurer de dit paper, lo qual és cusit y
signat de número LXXXII y del thenor següent:

Las quals personas havent premeditat lo negoci
que se’ls fou proposat lo dia de ahir, y tenint intel·ligència del que lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent, tingut y celebrat lo dia de air, deliberà sobre dit assumpto. Conciderant ésser de
summa importància la uniformitat ab los altres
comuns, han resolt aconsellar a sas excel·lèncias
fidelíssimas que sien servits comètrer la dita representació a las personas a sas excel·lèncias fidelíssimas ben vistas, per a què remiren y premediten dita representació, anyadint o llevant de ella
lo que·ls aparega, tenint present en evitar ab la representació lo concernent a matèria de segrestos
o aprehencions de grans, servint-se reportar-ho a
sas excel·lèncias fidelísimas. E sas excel·lentíssimas fidelíssimas, se han conformat ab lo parer de
dita Novena, fent la sobradita commissió a las
mateixas // 86r // personas de dita Novena, conforme és de vèurer en lo llibre de deliberacions.
Dilluns, a V de dezembre MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari còpia de la deliberació presa per lo excel·lentíssim
y savi Concell de Cent, tingut y celebrat lo dia 3
del corrent mes de dezembre, acerca la representació fahedora a sa magestat. Com de dita
deliberació és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número LXXXI.a
En aquest mateix dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas, convidar per las quatra horas
de la tarda la Novena de las personas dels tres
estaments, que fou juntada lo dia 28 de octubre
proppassat per lo negoci de la real carta de 27
del mateix, las quals que han acistit són las infrascritas y següents:

«Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Las personas que per conseqüència del consell
que dóna a vostra excel·lentíssima fidelíssima la
present excel·lentíssima y fidelíssima Novena,
tingua per a premeditar los dos punts compresos en lo real decret de sa magestat, Déu lo
guarde, és a saber lo un sobre anomenar pagador general o particulars per los regiments de la
subrrogació dels sometents, sens augmentar lo
gasto al Principat, resarsint de plassas mortas los
salaris de aquells. Y en lo temps de estar en sas
casas, los subrrogats acabada la expedició durant la present guerra, assenyalant-los algun
mòdic socorro, ademés de ser comvenient pessa
que estessen promptes per lo servey, en son cas
se ahorràs, també a la província, los gastos que a
part la nova formació dels indivíduos, sent precís tenir-los de donar entrada tot lo que inseguint vostra excel·lència fidelíssima lo ideat per
la Novena comete, dit negoci, a las referidas
personas; las quals, després de varias refflexions,
han acordat ser del sentir següent. Lo qual posan en la alta comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima y excel·lentíssima fidelíssima Novena, per a què deliberase lo més convenient al
servey de Déu, de sa magestat y benefici públich.

Militars:
Don Bonaventura de Tristany.
Don Onofre de Alentorn.
Don Ramon de Codina y Ferreras.

En quant, al primer punt, attenent que la concervació dels cosos militars pendeix de la vigilància dels cabos y superiors, y que los més
principals són vehedors, pagadors y per la facilitat del embols del diner per lo effecte de la paga
receptor. Y més avant, attenent que la subrrogació dels somentens se compon de quatre
// 87r // mil homens, dividits en sinch regiments, y estos a la contingència, especialment
en lo estat present de estar exercint lo empleo
en distinchs llochs y remots paratges, com també, per difirents informes han lograt de personas pràcticas en lo de guerra, són de sentir y pa-

a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2177.

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
86v i 87r del trienni 1707-1710.

Ecclesiàstichs:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de las Santa
Iglésia de Tortosa.
Andreu Arbell, canonge de Vich.
Don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona.
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rer de aconsellar que serà de summa conveniència, que se destinen per cada un dels sinch regiments referits vehedors, pagador y receptor ab
las condicions y qualitats dels officials de la casa
de vostra excel·lència fidelíssimas, y ab las mateixas obligacions.

la present casa, ha fet dexació pura y líberament
en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas
del dit puesto de sargento, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas li admeten dita dexació.
E sas excel·lèncias fidelíssimas li admentan
aquella, si y en quant, et cètera. Éssent presents
per testimonis: Fermí Vehils y Diego Andanya,
verguers de sas excel·lèncias fidelísimas.

En orde al segon punt, attenent las resultats de
la pèrdua de Lleyda, malogro de la mayor part
dels grans y altres fruyts del Principat, y sos individuos; no menos los saqueigts, segrestos passats y actuals, com y també donatiu y allotjament, que sent crescut lo número de las tropas
entre las de sa magestat y als aliats. Serà precís
comprenga totas las ciutats, vilas y llochs de
aquell, que estan baix lo suau domini de sa magestat, ponderacions que extenuan lo discurs a
las referidas personas, per a poder aconsellar a
vostra excel·lència fidelíssima sobre lo convenir
al demanat per sa magestat, han acordat posarho en la alta comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima y excel·lentíssima fidelíssima Novena, per a què ab aquella pugan ellas y vostra
excel·lència fidelíssima encontrar la resolució
més plausible en la conjuntura present, si ja no
fos que vostra excel·lència fidelíssima se inclinés
en convenir, antes de respòndrer sobre lo ponderat a sa magestat, que se placticàs ab algun de
sos ministres, si sa magestat vindria en condonar las expensas del donatiu offert per la Cort
General, acceptuant-se las quantitats que deu
contribuhir vostra excel·lència fidelíssima ab lo
dret de deu per cent y estanch del tabaco, la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y las de Tarragona, Tortosa, Gerona y Urgell per a reservarlas estas per ser convenient //87v // al real servey
y a la solució dels greuges y salaris, per ser presidis que en tallas tornaràs ab resolució del dit ministre, las quatre personas a premeditar lo negoci, participant a vostra excel·lentíssima y
fidelíssima y Novena la resulta.»

En aquest mateix dia Pau Corbera y Palau, síndich del General, ha fet relació de com se hera
conferit ab T. Butsí, capellà de sa magestat, suplicant-li de part de sas excel·lèncias fidelíssimas
fos servit saber la real voluntat de sa //88r // magestat, sobre si acistiria lo consistori a la funció
de la professó, que lo dia 8 del corrent, se havia
de fer des de la seu a la piràmida de Nostra Senyora de la Concepció del Born. E, lo dit Butsí
ha respost que ab molt gust faria la diligència; y
que lo dit síndich lo endemà tornàs per la resposta.
Dimecres, a VII de dezembre MDCCVII. En
aquest dia se ha conferit lo síndich del General
ab T. Butsí, capellà de sa magestat, per a la resposta de la diligència que feu lo dia de ahir. Y
dit Butsí, ha referit a dit síndich havia parlat ab
lo rey nostre senyor, y que sa magestat havia
respost que podia lo consistori dexar de anar a
la professió o funció del dia de demà, en atenció
que no havia de ratificar lo vot com los altres
comuns.
Disapte, a X de dezembre MDCCVII. En aquest
dia se ha juntat en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, la Novena de las personas dels
tres estaments, composta dels infrascrits y següents:

88v

»E la dita Novena vist lo dit paper format per
ditas quatra personas, y premeditat son contengut, aconsellan a sas excel·lèncias fidelíssimas
que sia posat en execució, si y conforme, en
aquell se conté y que per ço sia feta comissió a
las mateixas quatre personas, las quals tingan facultat de conferir dit negoci ab lo ministre o ministres reals que·ls aparexerà convenir. E sas excel·lèncias fidelíssimas se han aderit al parer de
dita Novena, fent a ditas quatre personas la comissió en lo modo y forma que ha aconsellat
dita Novena.
Dimars, a VI de dezembre MDCCVII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas Joan Montuy,
sargento de la companya del capità de granaders; don Pedro Vega y Rovira, del regiment de
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Ecclesiàstichs:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.
Andreu Arbell, canonge de Vich.
Don Francisco Ignasi Amigant, canonge de
Barcelona.
Militars:
Don Bonaventura de Tristany.
Don Onofre de Alentorn.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Reals:
Joan Llinàs, ciutadans.
Doctor Francisco Costa, ciutadans.
Joachim Vives y Ximenes, ciutadans.
En la qual junta se ha llegit lo paper de apuntaments, format per las mateixas personas de la
Novena, en vista de la commissió que se’ls fou
donada per sas excel·lentíssiams fidelíssimas lo
dia 4 del corrent, acerca la representació fahe-

dora a sa magestat. Y premeditat lo negoci, han
resolt aconsellar a sas excel·lentíssimas fidelíssimas, que lo dit paper de apuntaments sie reportat a las personas que componen la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns, per a què en
vista de aquell y dels altres papers formats per
part de la ciutat y bras militar, se servescan formar la dita representació per sa magestat, e sas
excel·lèncias fidelíssimas se han conformat, ab
lo paper de dita Novena. Com és de vèurer en
lo «Llibre de Deliberacions» a jornada de 13 del
corrent, y me han ordenat incertàs assí lo dit paper com ho executo, signant-lo de número
LXXXIII y del thenor següent:
»Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Havent vostra excel·lència fidelíssima deliberat,
lo dia 4 del corrent, que las personas de la Novena convocadas per orde de vostra excel·lència
fidelíssima, premediten la representació o minuta que per aposar-se a la real mà del rey nostre senyor, Déu lo guarde, ha format la
excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns, anparant y dissimulant de ella
lo que aparexerà avivant aquella, // 89r // ab tot
lo concernent en matèria de segrestos y aprehencions, de grans allotjaments y excessos. Per
a què reportant lo que discorreran convenir a
vostra excel·lència fidelíssima, puga resòldrer y
executar lo que més convinga al real servey y benefici públich.»
En vista de la dita deliberació y obehint aquella,
se han juntat las personas de dita Novena diferents vegades, y després de moltas refleccions
sobre la referida minuta de representació, conciderant ésser aquella formada per personas tant
zelosas del real servey y del benefici de esta província, com ho ha ben acreditat en tant repetidas ocasions, sols queda a la dita Novena molt
que venerar y apéndrer en tots sos periados.
Y en compliment del que los manà vostra excel·lència fidelíssima diuhen: Que lo contengut
en lo dit paper, és molt digne y molt de la obligació de vostra excel·lència fidelíssima, posarho en la real notícia de sa magestat, aparexentlos encara ésser indispensable la clara
individuació de alguns capítols, com veurà vostra excel·lència fidelíssima en lo que se anirà notant. En lo primer número o aparte de la minuta, a par a las personas de dita Novena, que per
no donar lloch ni motiu a la malícia de algun estranger prenent aquellas paraulas: «La primera
de España» en altre sentit del que ha tingut la
excel·lentíssima conferència se podrian transa. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 88v i 89r del trienni 1707-1710.
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portar, que no poguessen tenir equivocació los
números 2 y 3, a par ésser tant substancials que
necessitarian de alguna explicació formal per a
fer més patent la rahó que acisteix a vostra excel·lència fidelíssima, per a posar-ho en la real
notícia manifestant, axí mateix, los danys que
poden ocasionar, tant al real servey com al públich, los dits excessos, per què considerant que
aportan en si tracte successiu, sempre podrà la
real autoritat evitar // 89v // modos, danys que·s
poden témer. Per quals a par que tindria més
eficàcia, ponderant-se que las demonstracions
universals de alegria al fer arribà de sa magestat
en esta província, declarar en la universalitat del
affecte en tots sos naturals al real servey, lo que
no obstant han ocupat las presons y moltos delinqüents de estat, los delictes dels quals ha
ocultat la composició del que ve a inferir-se, haver-se imputats aquells més per venjansas particulars que per zel al real servey, arribant a fer excrutini de affectes des del temps que manà lo
sereníssim duch de Anjou, lo que no pot ser delicte, majorment si·s fa reflecció al real decret,
que la gran benignitat de sa magestat manà publicar e imprimir son real nom després del últim
siti de esta ciutat, al qual se ha donat alguna interpretació, que per poch piadosa se regoneix
contraria a la real voluntat, no dexant per est fi
de haver-se distribuhit diferents ordes molt irregulars, que han executat personas que no tenen
lo caràcter disposat en nostras lleys municipals.
Y alguns ministres que ab capa del real servey se
han introduhit en maneigs agenos de sos puestos, de hont naxen diferents operacions tot contra lo disposat en las lleys de la pàtria. Lo que
precisa a la obligació del càrrech de vostra excel·lència fidelíssima representar-o a sa magestat, mayorment quan ensenya la experiència,
que lo referit modo de càstichs dóna més motiu
de quexa contra los ministres de justícia que escarment, sens que puga vostra excel·lència fidelíssima dexà de posar en la real notícia, segons a
par, lo quant los affligeix que eixa irregular administració de justícia va fomentant odis entre
los vassalls de sa magestat, lo que en algun
temps, lo que Déu no vulla, pot perturbar
// 90r // la pública quietut ab que tant se serveix
a sa magestat. Aumentà los dits recels, lo desconsols que manifestan alguns pobles de las insaculacions, que de orde de sa magestat se han
executat, que per no aténdrer-se a la justificada
real intenció, han desansaculat alguns bons vassalls de sa magestat dels quals estaven contents
los pobles. Posant en son lloch a altres, que per
sas operacions és difícil que pugan sol·licitar
aquella veneració que·s deu als officis públichs.
Dissimulant, segons a par a las ditas personas, lo
que·s diu en la dita minuta del mal effectes, puix
a par que éssent de nostra nació, y no havent fet
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demostració particular la justícia se pot omitir
dita espècie.
Lo número 4, segons lo sentir de ditas personas, necessita de alguna expressió com és que
los reals privilegis que distribueix la real munificència als vassalls, deuhen portar en si una
summa veneració, puix ab ells manifesta la gran
autoritat y amor a sos súbdits, remunerant axí
sos serveys y alentar los affectes a la real persona.
Tot lo que fora difícil de conseguir-se, si las gràcies se feyan en perjudici o bé del públich o del
particular, puix totas las que se apartan del disposat en las Constitucions de Cathalunya, no
pot la obligació omitir representar-ho vostra excel·lència fidelíssima, com és lo privilegi otorgat
a la vila de Ripoll. Lo qual ha motivat algunas
instàncias a vostra excel·lència fidelíssima y demés comuns, per a què procuràs en sa revocació. Y dels privilegis particulars manifestan algun desconsol las universitats, puix en tant
quan se aumenta lo número dels exempts és
major la càrrega que han de suportar los demés,
y trobant-se tant exausts de medis, prevalexent
lo major número ab lo color de ser del real servey arriban a petxar a tots los militars contra la
real voluntat, // 90v // y de la major prerrogativa
que deu la noblesa cathalana a la munificència
de sos reys.
En quant al número 5, los a par estar bastantament expressat en lo número 3.
Al contengut en lo número 6, a par a la Novena
se podria omitir, per què trobant-se sa magestat
tant falt de medis, és difícil lo remey crehent
que la real justificació de sa magestat auria allenat estos escrúpols, majorment considerant que
sobre haver tingut sa magestat no menor motiu
per a procurar semblants préstamos, no se’n ha
valgut tenint quissàs la mira al ponderat.
En lo número 7 y 8, ha aparegut poder-se ponderar més avall.
En lo que·s diu en la número 9, a par ab la deguda a salvedat que bastaria suplicar a sa magestat, no permete en avant se concedescan passaport per a portar mercaderias de regnes
enemichs, sens fer memòria del passat per no regonèxer-hi millor remey.
Lo número 10, ha aparegut molt bé y expressat
ab la reverència que·s deu.
En lo número 11, a par a las ditas personas se
podria omitir, la justícia se executà a contemplaciones y que lo demés és molt propri lo representar-ho a sa magestat, explicant-se lo que·s regateja als excel·lentíssims comuns del aciento,
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en concurrència de sa magestat la facultat de sa
acistència com los demés grandes, y lo no voler
los altres grandes concórrer simultàneament ab
los dits comuns.
Lo número 12 a par molt bé.
Lo número 13, ha aparegut que convindria
aquí, que·s // 91r // ponderàs lo que la província
ha espès per lo socorro de Lleyda. Per lo qual
motiu se ha fet una quantiosa aprehenció de
grans, y que per últim segons sa magestat ha expressat, se rendí per falta de viure. Axí mateix, lo
gasto gran dels somentents ab lo pretest del socorro, que encara que se publicava la deliberació dels generals contraria a dit effecte, no obstant, acudiren y subsistiren estos naturals per
obtemperar los reals ordes. No omitint-se que
per a major resguart de esta fortificació y de las
demés del Principat, han enviat las universitats
molt número de tarralloners, ab reals ordes, reduhint-se una gran porció de ells ab diner. Lo
que ha atrassat las obras en deservey de sa magestat y gasto execessiu de la província. Y havent-se posat en pràctica la subrrogació dels sometents, gasto inponderable, han satisfet los
llochs al cumpliment del número offert, procurant alguns que és fàcil de averiguar, reduhir lo
número de las plassas en los sous, lo que és estat
en grandíssim deservey de sa magestat, poch
lustre de la nació y universal desconsuelo.
Lo número 14, a par que vostra excel·lència fidelíssima quant vinga lo cas, podrà recomanar a
las personas de la excel·lentíssima conferència,
sien servits premeditar si recahent en alabança
de la nació podria està engendrar alguna emulació.
En los números 15 y 16, no tenen cosa que anyadir. Però com vostra excel·lència fidelíssima és
estat servit ordenar, que en dita minuta se
ajustàs tot lo que té mira a la matèria dels segrestos y aprehencions de grans, per què casi
tots los que se han executat són estats no observant-se lo disposat en lo capítulo 9 de las últimas Corts, en gravíssim dany del real servey y
utilitat pública. Éssent eixa incumbència per la
dita rahó pròpria // 91v // de vostra excel·lentíssima. A demés de tenir vostra excel·lentíssima
fidelíssima queixa particular de algunas universitats, y singularment súplica presentada per lo
síndich de la comuna del camp de Tarragona.
Ha aparegut a las personas de dita Novena, pot
vostra excel·lència fidelíssima servir-se dexar
esta ponderació, a la gran discreció de las personas que conponen la excel·lentíssima conferència, ordenat se’ls entregue còpia de la dita súplica per què ab ella pugan ponderar ab tota
claredat esta matèria.

Tot lo sobre ponderat ha aparegut a la Novena,
obehint los ordes de vostra excel·lència fidelíssima posar-ho en nota subgectant sempre, son
sentir al de vostra excel·lència fidelíssima, a parexent-los indispensable y molt propri de la
gran atenció de vostra excel·lència fidelíssima,
reportar estos apuntament a la excel·lentíssima
conferència, per a què del que aparegué a vostra
excel·lència fidelíssima formen la representació
per sa magestat, assegurant a vostra excel·lència
fidelíssima que totas las personas de la Novena
estan ab la seguretat que no pot vostra
excel·lentíssima fidelíssima li aparegués inclinarse al que ha acordat la Novena a par, ésser de
molta conveniència que lo present paper se
mantinga en secret fins la mane congregar, y axí
mateix, manifestar quant antes la deliberació de
vostra excel·lència fidelíssima als demés
excel·lentíssim comuns, per lo medi que aparexerà més proporcional.
Diumenge, a XI de dezembre MDCCVII. En
aquest dia don Joseph Ignasi de Amigant y de
Olsina, canonge de Barcelona, y don Ramon de
Codina // 92r // y Ferreras, en virtut de la commissió, que lo dia 5 del corrent, se’ls fou donada a ells y al doctor Vicens Gomis, canonge de
Tortosa y al doctor Francisco Costa. Y de comú
acort de dits quatre comunitaris, se són conferits ab lo excel·lentíssim senyor duch de Moles,
embaxador del imperi, al qual han entregat un
paper acerca la bona disposició dels regiments
de la província. Lo qual entès per dit senyor embaxador, ha respost que faria tots bons officis ab
sa magestat, per a què inclinàs son real ànimo
per a condecendir a tant justa instància. Com
axí me han fet relació en consistori dits senyors
don Joseph de Amigant y don Ramon de Codina, y sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y continuàs en lo present dietari la còpia
de dit paper, entregada per dit senyor commissaris. La qual és assí cusida y signada de número
LXXXIIII y del thenor següent:
«Excelentíssimoa señor.
Haviendo dos personas, de acuerdo de los excelentíssimos y fidelíssimos deputados y oydores de
quentas de la Generalidad de Cathalunya, puesto en la comprehención de vuestra excelencia extrajudicialmente la idea que tenían discurrida,
junto con una Novena de los tres estamentos ecclesiástico, militar y real para dar cumplimiento a
la insinuación de su magestad, Dios le guarde,
suplicando a vuestra excelencia fuesse servido,
para el buen logro, patrocinarles. Ofreció vuestra
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
91v i 92r del trienni 1707-1710.
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excelencia entrar gustoso en la execusión de la demanda, pidiendo para ello que en forma de minuta se le diese transcrita, de aquel común, lo resuelto. Assí como en voz las referidas dos personas
se lo tenían comunicado, por cuyo fin repiten la
proposición diciendo: que en 27 de octubre del corriente año mandó decreto su magestad al consistorio con varios ordenes, y entre otros el que se discurriesse el temperamento que a menos costa
// 92v // de la provincia se pudiera tomar, para
que los subrrogados, con sinco regimientos en lugar de los sometenes, en el tiempo de descanso estuviessen promptos a juntarse al primer orden, pues
aunque se les huviesse de acistir con algún moderado socorro importaría menos esse gasto, que e de
su nueva formación y leva. Y como los trabajos de
sequeos, sequestros y alojamientos que ha padecido
y passa el Principado actualmente, los quales innabilitan a los deseos, por la consequencia de la
falta de posibilidad, a más de ser esse precepto de
su magestad nuevo discurso, de lo que antes tenía
manifestado siendo virrey y capitán general el excelentíssimo señor conde de Ullfeld, y abrassado
por las ciudades, villas y lugares de la provincia,
lo que otra ves lo han de conceder por ser acto únicamente de ellos, insiguiendo las Generales Constituciones y libertades de la patria, y solo de los deputados y oydiores la representación. Después de
variar reflección echas por estos y la Novena, sajaron su discurso en ver si su magestad apiedándose
de las fatigas de el Principado, que dan campo al
merito a pesar de la desgracia, quisiera condonar
el donativo que la Corte General le tiene ofrecido
durante la presente guerra, cuya solución puede
de muchos años satisfacerse por falta de haveres,
reservándole las más effectivas cantidades, como
son la del estanque del tabaco, la de la nueva imposición de dies por ciento y la de las ciudades de
Barcelona, Tarragona, Urgel, Tortosa y Gerona
no solo por satisfacer la porción de las greuges y salarios, sino para lo que en aquellas se podría ocurrir como fortalesas, que con esto parece se encontraría el plausible camino y más llano que desea
el corazón y esperan //93r // entraran gustosas las
ciudades, villas y lugares por dar en todo y por
todo gusto a su magestad y resultar en su mayor
servicio y conveniencia, para el resguardo de la
provincia, pero antes de dar respuesta a su magestad se determinó sobre el assumpto valerse de la
poderosa y prudencial conducta de vuestra excelencia, para que como nacido de vuestra excelencia, lo expressado en este paper proponiéndolo a su
magestad y sabiendo su real voluntad sobre ello,
avisándolo vuestra excelencia a los dos personas se
pudiesse dar cumplida annuhición a la soberana,
quanto relevante insinuación de su magestad. Lo
que espera el consistorio de la magnanimidad de
vuestra excelencia, poniendo en su mano còpia de
la real carta de su magestad y bitllete y instrucción impressos del señor conde de Ullfeld, y que
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esta ocasión será la que dispensará las de el obsequio de vuestra excelencia.»

94r

Dilluns, a XII de dezembre MDCCVII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas Joseph Serra,
forner de la present ciutat, ha dit y referit a sas
excel·lèncias fidelíssimas que si bé en lo subast
del arrendament de las bollas de Tarragona y
Monblanch, que se lliuraren lo dia primer del
corrent més de dezembre, se posà en dita de
dotse mília lliuras, per la qual se li oferiren
sinch-centas lliuras de axaus. Emperò, que la
real veritat del fet és que la dita dita dona per
compte y orde de Joseph Gispert, jove botiguer
de telas de la present ciutat, y que perçò regonexent la bona fe cedia a favor de dit Joseph Gispert y als seus, tots los drets y accions a ell competents, en virtut dels quals drets y accions puga
dit Joseph Gispert demanar, exigir y cobrar las
ditas sinch-centas lliuras per ell lucradas per
rahó de dits axaus, y del que rebrà firmar
// 93v // apocas y fer tot lo demés que ell, antes
de la present regonexensa fer podia. De las
quals cosas me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General, llevàs lo present acte a instància de dit Joseph Serra, forner. Éssent presents per
testimonis: Llorens March y Fermí Vehils, verguers del consistori.
Dimars, a XIII de dezembre MDCCVII. En aquest
dia lo sinch del General, se és conferit a los
il·lustríssims señors visitadors, noticiant-los de
part de sas excel·lèncias fidelíssimas, com la causa que vertia en lo consistori sas excel·lèncias fidelíssimas, contra la execepció oposada per procurador fiscal del General a don Vicens de
Magarola, extret en procurador fiscal de la present visita del General, se hera declarada a favor
de dit don Vicens de Magarola. Ab sentència
feta per los magnífichs assessors la present casa,
de la qual se havia ja proferit lo decret de execució, y que axí podian dits senyors visitadors
admètrer-lo en lo exercici de dit offici, los quals
han respost que ho executarian ab molt gust.
Com axí ne ha fet relació dit síndich en consistori.
Dimecres, a XIIII de dezembre MDCCVII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lentíssimas
fidelíssimas, cusís y incertàs en lo present dietari
deliberació del bras y altre de la ciutat, acerca la
representació fahedora a sa magestat de aquellas. Ésa de vèurer que són assí cusidas y signadas de número 85 y 86.

Disapte, a XVII de dezembre MDCCVII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas,
cusís y continuàs en lo present dietari una representació feta a sa magestat per sas excel·lèncias
fidelíssimas. La qual és estada entregada per lo
síndich de la General, al molt il·lustre senyor
don Ramon de Vilana Perlas, secretari de estat
de sa magestat, a effecte que la posàs en las reals
mans, acerca la forma que deu observar lo consistori en las visitas de grandes embaxadors y altres senyors. Com de dita representació és de
vèurer, que és assí cusida y signada de número
LXXXVII y del thenor següent:
«Señor.a
Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de Cathalunya, con la devida veneración puestos a los reales pies de vuestra magestad, dicen: Que
haviéndose dignado el sereníssimo señor don Carlos
Segundo, que gloria gose, acordar, con decreto de 8
de dezembre 1678, el modo que deuen estos observar
en cumplimentar a los que transitan por la presente
ciudad, con el carácter de embaxadors suyos para
Roma, Alemania y Francia, virreyes de Aragón,
Valencia, Nápoles, Cicília, Cerdenya, los que lo han
sido de esta provincia, governadores de Flandes y
Milán, consejeros de estado, grandes de Espanya y
presidentes de los consejos immediatos a su real persona, por ser unos y otros sugetos de la primera suposición de la monarquía. Mandando que los visiten dos
consistoriales con sus insignias y massas, no haviendo
exemplar de entrar en el mar por los referidos en caso
alguno, sin haver mención de embaxadores embiados, generales, almirantes y vicealmirantes de otras
soberanas estranyas potencias, ni de estar presente su
magestad. Y como los dichos deputados y oydores desean daren todo gusto a vuestra magestad, y no faltar en nada, recurren a la benignidad // 94v // de
vuestra magestad. Suplicándole seab dignación ordenarles lo que deven placticar en el estado presente,
donde se hallan tantos con la mencionada graduación. Lo que esperan de la magnanimidad de vuestra magestad y lo recibirán a merced.»
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han rebut un bitllet del molt il·lustres senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de
estat de sa magestat, de data del dia de ahir. Lo
qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se
incertà en el present dietari, signat de número
LXXXVIII y del tenor següent:
«Sereníssimoc señor.
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 94v i 95r del trienni 1707-1710.
b. a continuació ratllat servido.
c. l’original d’aquesta orde es troba intercalada entre els folis
94v i 95r del trienni 1707-1710.

a. deliberacions transcrites a l’Apèndix 3, pàg. 2177.
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Enterado el rey de los justos deseos acisten a vuestra excelentíssima, de adelantar en quanto se
pueda su real servicio, evitar los desórdenes que
acosta del Principado se han, con harto dolor de
su magestad, practicado y procurar el mayor alivio y desahogo de sus naturales, desea su real pecho
manifestar a vuestra excelencia, el gusto con que
su paternal amor entrará a coadjubar instancia
tan propria del gran zelo de vuestra excelencia, y
reconociendo que el medio que más puede facilitar lo que vuestra excelencia solicita, es el de una
conferencia de personas nombradas por su magestad y otras tantas por vuestra excelencia, para
que en dependencia que tanto se interessa el público, no medie la menor dilación. Se ha servido
nombrar al conde de Ulldfeld, al abad de Poblet y
a mi; y a mandarme lo participasse a vuestra excelencia, para que en su intelligencia se sirva, esse
consistorio, tomar las medidas que más faciliten
la breve expedición de este assumpto. Y con este
motivo renuevo a la obediencia de vuestra excelencia, mi seguro y verdadero afecto. Dios guarde
a vuestra excelencia muchos años. Palacio, y dezembre 16 de 1707. Excelentíssimo señor. Beso las
manos de vuestra excelencia su mayor servidor.
Don Ramón de Vilana Perlas.»
95r

En vista del qual bitllet, sas excel·lentíssimas fidelíssimas han manat convidar una Novena de
personas dels tres estaments, que són los infrascrits y següents:
Ecclesiàstichs:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.
Andreu Arbell, canonge de Vich.
Lo doctor don Joseph Ignasi de Amigant y de
Olsina, canonge de Barcelona.
Militars:
Don Bonaventura de Tristany, qui no ha acistit.
Don Onofre de Alentorn.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Reals:
Joan Llinàs, ciutadà.
Lo doctor Francisco Costa, ciutadà.
Joachim Vives y Ximenes, ciutadà.
A las quals personas, per sas excel·lèncias fidelíssimas, se’ls ha donat per proposició lo sobre dit
billet, per a què sobre ell fosen servits aconsellar
a sas excel·lèncias fidelíssimas lo que poden y
deuhen obrar. E la dita Novena ha resolt aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas, que se innuesca a la real insinuació de sa magestat, expressada per medi de dit bitllet de són secretari.
Y que per est effecte se servescan sas excel·lèncias fidelíssimas fer nominació de tres personas,
per a què pugan conferenciar lo dit assumpto ab
las anomenadas per sa magestat, ab report del
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que los aparexerà convenir haver-se de executar. A la qual resolució se han conformat sas excel·lèncias fidelíssimas, com és de vèurer en lo
llibre de deliberacions. Y en execució de esta
deliberació han manat disposar una representació // 95v // per sa magestat, posant en sa real
notícia lo deliberat per lo consistori. Com és de
vèurer de dita representació, la qual per lo síndich del General se ha posat en mans del molt
il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, per a què
se servís posar-la en las reals mans. La qual representació, e o còpia de ella, se incertà en lo
present dietari, signada de número LXXXVIIII
y del thenor següent:
«Señor.a
Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de Cathaluña, con toda veneración puestos
a los reales pies de vuestra magestad, dizen: que
haviendo sido vuestra magestad por medio de su
secretario, don Ramón de Vilana Perlas, con bitllete de 16 de dezembre 1707, servido participarles haver sido acceptá la idea del consistorio, que
de su parte puso en la alta comprehención de vuestra magestad el duque Molas, embaxador de Alemania; y que por que se lusga el servicio de el
Principado, contribuhirá vuestra magestad a la
medida de su paternal amor, por cuyo fin ha resuelto vuestra magestad se plactique el acierto por
medio de conferencia, entre tres sujetos destinados
por vuestra magestad, y que executen lo mesmo los
deputados y oydores. Los quales deseosos de lograr
los instantes precisos para conveniencia tanto de
el servicio de Dios, de vuestra magestad y público
beneficio, han destinado otros tres que son el doctor don Joseph Ignasio de Amigant y Olsina, canónigo de esta Santa Iglesia por el braço ecclesiástico, don Ramón de Codina y Ferreras, por el
militar, y el doctor Francisco Costa, ciudadano
honrrado de Barcelona, por el real, a effecto de
concurrir en el lugar y hora de el día que pareciere a vuestra magestad. Dándole los deputados y
oydores infinitas gracias de las benignas reales expressiones de vuestra magestad assegurándole que
su anelob // s.n.r // solo espera a merecer sin cessar
motivos en que acreditar con obras su fidelidad
que correlativas correrán resignación y obediencia.»
En aquel mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Lluís Claresvall, oÿdor militar,
ha fet relació mitgensant jurament, com dia
present se és conferit en lo Arxiu Real de la present ciutat per lo efecte que disposa lo capítol
102 de las últimas Corts, y que haguen relació
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 96v i 97r.
b. text inacabat, foliació errònia.
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dels officials de dit Real Arxiu, y feta per estos
ostenció de sos treballs se ha trobat que, des de
29 de novembre fins vuy 17 de dezembre, se ha
concluhit la regulació dels 30 armaris combinada ab los inventaris antichs, y se ha comensat la
disbribució de totas las cartas contengudas en
dits armaris y sachs, destribuhint-las per desenas, dividida cada una ab son pergamí, col·locat
sobre aquellas designatiu dels números que
contenen per a un més fàcil repartori; y per
quant ab dita regulació se ha experimentat que
per estar las cartas de dits armaris sueltas y no
lligadas, és estat causa que per haver de tràurer
algunas los arxivers, era precís tràurer totas la de
un sach per a trobar las dels números que buscavan, per no estar divididas per desenas y restituhint-las després en los sachs, se encontraren
las unas ab las altras, lo que ha ocasionat rompre
moltas en algunas parts. Per lo que ha aparegut
dèurer-se prevenir lo dany esdeveridor, lligant
com se van lligant totas las cartas, cada una de
per sí y rotllant-las en forma rodona, sens
plechs, menos aquellas que per rahó dels sellos
de cera pendents, y per a què estos no se ròmpian és estat necessari rotllar-las en forma quadrada, o altrament, no perfetament rodona lo
que se va exercitant. Y axí mateix, se ha trobat
que lo official destinat per sa magestat y son
emanuense, van continuant la còpia del registre
8 dels privilegis del temps del senyor emperador
Carlos // s.n.v // Quint, y no ha constat que lo
real arxiver, especulador y oficial de sa magestat
y sos raspectius emanuenses haver dexat de
cumplir a sa obligació. Y últimament, se ha trobat que lo official destinat per sa magestat y son
emanuense, estan per apéndrer de no prosseguir son treball, per quan no se’ls paga lo salari
per lo receptor de la Batlia General. Com ho
devia executar, segons lo disposat en lo capítol
99 de las últimas Corts.

tación tan acertado acuerdo, y deseando se ganen
los instantes en negocio tan consequente al bien
público, ha sido servido su magestat disponer que
manyana se empiece la conferencia en casa del
conde de Ullefeld, a las sinco de la tarde, de que
participo a vuestra excelencia. A quien suplico no
tenga ocios a mi verdadero afecto, y a nuestro señor que guarde a vuestra excelencia muchos años.
Palacio, y dezembre 17 de 1707. Excelentíssimo y
fidelíssimo señor besa las manos de vuestra excelencia su mayor servidor. Don Ramón de Vilana
Perlas.»
97r

Diumenge, a XVIII de dezembre MDCCVII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari
un bitllet que han rebut del molt il·lustre senyor
don Ramon de Vilana Perlas, secretari de estat
de sa magestat, de data del dia de ahir, en que
assenyala hora y puesto per la conferència. Com
de dit bitllet és de vèurer, que·s assí cusit y signat de número LXXXX y del thenor següent:
«Excelentíssimoa fidelíssimo señor.
Hallándose el rey enterado, de las cabales prendas
concurren en los tres individuos nombrados por
vuestra excelencia, a fin de conferir con los nombrados por su magestad. Es muy de su real accepa. l’original d’aquest bitllet es troba intercalada entre els folis
103v i 97r del trienni 1707-1710.
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Dilluns,a a XIX de dezembre MDCCVII. En aquest
dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar la nòmina de las personas dels tres estaments, acostumada juntar per lo negoci dels regiments de la província, que són los infrascrits y
següents:
Ecclesiàstichs:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.
Andreu Arbell, canonge de Vich.
Lo doctor don Joseph Ignasi de Amigant y de
Olsina, canonge de Barcelona.
Militars:
Don Bonaventura de Tristany, qui no ha acistit
per estar indispost.
Don Onofre de Lentorn.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Reals:
Joan Llinàs, ciutadà.
Doctor Francisco Costa, ciutadà.
Joachim Vives y Ximenes, ciutadà.
En la qual junta los senyors don Joseph Ignasi
de Amigant y de Olsina, don Ramon de Codina
y Ferreras y lo doctor Francisco Costa, han fet
relació com en virtut de la commissió que lo dia
de ahir los fou donada per sas excel·lèncias fidelíssimas, se conferiren air a la tarda en casa lo excel·lentíssim senyor compte de Ullfeld, a la hora
senyalada. A hont concorregueren també dit senyor compte de Ullfeld, lo abat de Poblet y don
Ramon de Vilana Perlas; y que per aquells senyors foren summament agasajats y complimentats. Y que acerca la subjecta matèria se
tractaren alguns capítols y apuntaments, los
quals se són reportats // 97v // per dits senyors
commissaris en la present Novena, en la qual se
han acordat alguns de dits capítols ab algunas
addicions.
En aquest mateix dia, constituhit en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo síndich de
a. foliació errònia. Aquest foli es troba intercalat entre els folis
102v i 103r del trienni 1707-1710.

la present ciutat, de part dels excel·lentíssims senyors concellers, los ha participat com aquell
comú se hauria conformat ab la representació
formada per los senyors de la conferència; y que
sia comès a la mateixa conferència, lo modo y
forma ab què aparexerà convenient posar-se en
las reals mans de sa magestat, y si aparexerà convenient que de dita representació se’n donen
còpias a altres personas.
Dimars a XX de dezembre MDCCVII. En aquest
dia, han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar una Novena de personas dels tres estaments, per los negocis avall escrits. Los quals
són los infrascrits y següents:

que se posàs la dita representació en mans del
rey nostre senyor, que Déu guarde, y que sia
comès a la mateixa conferència lo medi que·ls
aparexerà millor per a posar-se dita representació en mans de sa magestat, y si se auran de donar còpias de dita representació a altres personas. E sas excel·lèncias fidelíssimas se han aderit
al parer de dita Novena, com és de vèurer en lo
«Llibre de deliberacions» y me han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari los dits papers,
los quals són assí cusits y signats de número
LXXXXI, LXXXXII y LXXXXIII. Y dita representació // 98v // és del tenor següent:
«Señor.a

Ecclesiàstich:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.
Andreu Arbell, canonge de Vich.
Don Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona.
Militar:
Don Bonaventura de Tristany, qui per sa indisposició no ha acistit.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Joseph Carreras y Talavera.

98r

Reals:
Joan Llinàs.
Lo doctor Francisco Costa, ciutadà.
Joachim Vives y Ximenes, ciutadà.
En la qual junta los dits senyor don Joseph de
Amigant, don Ramon de Codina y Ferreras y
doctor Francisco Costa, han fet relació del estat
en què se troban las conferèncias, que en virtut
de la commissió del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori tenian ab las personas anomenadas
per sa magestat, per la dependència dels regiments y dels punts que en ditas conferèncias se
anavan tractant. Alguns dels quals en la present
Novena se han acordat.
En aquest mateix dia y consecutivament, sas excel·lèncias fidelíssima han proposat a dita Novena, havent donat lloch los senyors don Joseph
de Amigant y Joan Llinàs, la representació formada per las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns; y un
paper que conté lo parer y consell de dita Novena acerca de posar-se dita representació en mà
de sa magestat, y altre paper que conté la resolució presa per lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar sobre lo mateix assumpto. Suplicant
dits senyors deputats y oÿdors a ditas personas
de la Novena, fossen servits aconsellar-los lo
que devian obrar en orde de dita representació.
E la dita Novena, premeditat lo dit negoci, han
resolt aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas
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Cumpliendo con lo offrecido a vuestra magestad
el día 19 de noviembre, los comunes de la Deputación de Cathaluña, ciudad de Barcelona y braço
militar del Principado, con el devido rendimiento dicen: Que haviendo merecido esta provincia
ser la primera de Espanya que logró el suave dominio de vuestra magestad, ha procurado corresponder a tan singular dicha siendo vuestra magestad ocular testigo de sus servicios. Y haviéndose
dignado aprovarlos, escusa la modestia el referirlos, teniéndoselo la mira en continuarlos, sin el estorvo de las invasiones enemigas ni de los desordenes se han cometido y cometen en este pahís, que se
ponen en la soberana comprehención de vuestra
magestad a fin de lograrse las providencias necessarias.
Las comunes demostraciones de regosijo al arribo
de vuestra magestad en esta provincia, declararon
la universalidad en todos al servicio de vuestra
magestad, y los pocos inclinados a lo contrario siguieron las tropas enemigas. No obstante, con este
pretexto y ordenes irregularmente distribuhidas,
se llenaron las cárceles de sujetos, los más de haveres
borrando con composición la nota, y algunos justificadamente convencidos por concorrentes después
de juramento a vuestra magestad, mediando lo
mesmo malbarataron lo provechoso del escarmiento, como es notorio, hasiendo la codicia o la venganza lucro de imposturas, y de las operaciones
bajo el dominio del sereníssimo duque de Anjou,
que no pueden comprehenderse por delitos contra
vuestra magestad, hiriendo en lo más vino no solo
de las honrras y haveres personales, sino también de
las familias y linajes que siempre han sido buenos
vassallos de vuestra magestad; no pudiendo remediar, éste desorden, el perdón de que //99r // la benignidad de vuestra magestad, con común aplauzo, mandó publicar e imprimir en su real nombre
después del último acedio de esta ciudad. Pues
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 97v i 103r del trienni 1707-1710.
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dándole interpretaciones poco piadosas, se han
continuado y continúan estos procederes.
Se hallan diferentes comunes de éste Principado
con desconsuelo de las insaculaciones, que de orden de vuestra magestad se executaron desenciculando, contra la real intención, muchos buenos
vassallos de vuestra magestad bien acreditados en
sus operaciones, e insaculando en su lugar otros
que lo han conseguido no por sus meritos si por sus
medios.
Los privilegios concedidos a algunos comunes y particulares siendo gracias de vuestra magestad, han
sido arbitrio de muchos los de algunos cumunes en
perjuicio de otros, y los que gosan de la exemción
militar, en tan gran número que en lo venidero se
experimentará el deservicio de vuestra magestad, y
el grave perjuicio del braço militar y de los pueblos.
Differentes ministros y officiales reales del Principado en nombre del real servicio, se introduxeron a
exercer manejos agenos de sus encargos con danyo
del país a inpulso de sus valedores.
Des de el feliz arrivo de vuestra magestad asta
agora, en todas las urgencias necessarias al servicio de vuestra magestad se han tomado en préstamo, sin intereses, diferentes géneros y cantidades
de dinero sin dificultad de entregarlos gustosos,
con la confiansa offrecida de cobrarse, y asta y se
está deviendo la mayor parte, no solicitándose por
ahora la satisfacción. Si solo poner en la alta comprehención de vuestra magestad, el menoscabo se
sigue contra el crédito de los que corrieron en estas
incumbencias.
Han fatigado al país con terrelloneros, que por redemir en dinero, crecido número de ellos se trassaron las fortificaciones. En los continuos somatenes
ha sucedido lo mesmo, // 99v // sin provecho de las
plassas ni resguardo del pahís; y en los regimientos
subrrogados en lugar de sometenes, paga la provincia el cumplimiento de lo ofrecido, y lo effectivo
de los soldados se reduce a muy poco número.
Se han sequestrado y aprehendido con excesso granos y diferentes géneros, por ministros de vuestra
magestad y otros que no lo son, sin paga effectiva,
dando papeles a algunos no por singuridad del
crédito sino por orden de la entrega. Otros que tenían cantidades de granos se eximinieron por
contemplaciones de los sequestros y a otros, que tenían pocos, se los llevaron todos sin dexarles para
el sustento y simienta de sus campos.
Los assentistas de vuestra magestad han executado lo mesmo, y los que han tenido la paga por la
acistencia de las tropas de los altos aliados, han
ajustado los precios sin dar satisfación; y aun castigados de los soldados no escrupulearon aprehen866

derlos a su discreción de las casas, y con este motivo
no se libraron de saqueos differentes villas y lugares. Todas estas extorciones se continúan en muchos parajes, sequestrándose a los comunes y particulares no solo los granos sino también los
comestibles. Por cuya causa hallándose desconsolados los pueblos, han acudido a los deputados solicitando el remedio. Transitan y se aposentan las
tropas, de su propria autoridad, sin los órdenes
acostumbrados que deven llevar del thesorero,
causando en los pueblos desigualdad, por no dirigirse a proporción de lo que. De intentar algunos
officiales reducirlo a composición diaria, pueden
seguirse entre soldados y paysanos inquietudes
contrarias a la quietud que tanto se necessita. Los
numerosos passaportes de granjerías ocasionan
perjuicio considerable, sacándose por este medio la
más preciosa // 100r // moneda de la provincia y
quitando el sustento a los artífices de ella.
Lastima, no poco, a los comunes quando con reales insinuaciones les expresa vuestra magestad la
falta de medios para la acistencia de las tropas,
aumentándose en más intenso dolor la consideración de los crecidos dispendios, con mayor utilidad
del interés proprio que del real servicio de vuestra
magestad.
La justicia distributiva se executa a contemplaciones; y estos vassallos, que por servir a vuestra
magestad, son contra quien se ensangrienta más
la ojariza enemiga, experimentar regateos, fuera
de la real intención, en las mercedes con que vuestra magestad les honrra desprecios de sus servicios
y ajamientos intollerables, los que llevan el peso de
la república, que por amor respetuoso a la real
persona de vuestra magestad se dissimulan. Los
referidos desórdenes tienen affligida y desconsolada esta provincia, y no menos a los comunes a
quienes acuden los continuos clamores del pahís.
Recahiendo, lo más se representa, a vuestra magestad contra las Generales Constituciones privilegios, libertades y usos del Principado a cuya observancia los comunes, por su obligación, deven
atender y ha atendido siempre el piadoso zelo y
justificación de vuestra magestad. Padece, a más
de lo referido, las ostelidades enemigas que en esta
campanya se han experimentado en gran parte
del Empurdán con saqueos, y no obstante, de haver tendío el aliento los de Puigcerdán, de rechazar los avansos del enemigo en segunda invasión,
desemparados de algunas tropas tenían para su
resguardo, han sido tan finos vassallos víctima de
la tiranía francesa, mellográndose cantidad muy
pingüe de granos de vuestra magestad, que fácilmente podían recojerse. Ocuparon los enemigos
después de la pérdida de la batalla de Almansa
los reynos de Aragón y Valencia, con gran lástima de esta su hermanada provincia, las riberas
del Ebro y por // 100v // las partidas de Maqui-

nensa y Monsón, han saqueado todo el llano de
Urgel asta las sercanías de Cervera. Importantíssimo pahís por la abundancia, y aun que oy parte
de el permanesca bajo el suave dominio de vuestra
magestad. Pero sin sus habitantes, que los más dexaron sus casas, destruhido y sin sembrar, expuesto a los rigores de la guerra por la lamentable pérdida de la plassa de Lérida, la primera era
fortificación del continente de Espanya, y única
en cubrir Aragón y Valencia asta Madrid. La
importancia de la qual estos cumunes hisieron
compreehender a vuestra magestad, con repetidas
representaciones antes de su assedio, y con las mesmas cartas que aquellos vassallos apressos escrivían solicitando auxilio.
Hasta aquí han expressado los comunes a vuestra
magestad el estado en que se halla el Principado.
Los desordenes ponderados, invadido su pahís, que
muy al principio de la primavera, sin estorvo de
fortalesa alguna, pueden dexarse ver los enemigos
delante estas murallas. En cuyo lance, inundado
y oprimido el Principado, se dificultaría a los naturales, que es su mayor dolor, el corresponder en
lleno a la paternal finesa ofrecida de merecer la
real presencia de vuestra magestad, que tienen
bien experimentada. Para el remedio se necessitan numerosas tropas y promptos abastos, obviar
los desordenes y una buena conducta.»
«Señor.
Acuden con el respeto de hijos a la clemencia y
amor de vuestra magestad, estos sus humildes vassallos, con la confiansa de encontrar grata acceptación en la soberana compehención de vuestra
magestad, assí como la merecieron en semejantes
conflitos de los gloriosos antecesores de // 101r //
vuestra magestad, rubricando repetidas reales
disposiciones. Y los consuelos precisos para continuar Cathalunya la heroica empresa de la defensa de la justa causa de vuestra magestad, asta
verla felísmente terminada, que a más de ser la
plenitud de su deseo es importancia muy del servicio de Dios, de vuestra magestad y de sus vassallos,
incluyendo las honrras y vidas de toda la nación
cathalana.»
Dijous, a XXII de dezembre MDCCVII. En aquest
dia lo doctor Joseph Fitor, subrrogat en lo offici de síndich del General, ha reportat al molt
il·lustre don Ramon de Vilana Perlas un recado
en escrits, acerca del desconsuelo en què se troba lo lloch del Figuero, per rahó de un trànsit
sobradament crescut. Com de dit recado és de
vèurer, que·s assí cusit y signat de número
LXXXXIIII.a E dit don Ramon de Vilana Pera. a continuació recado transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2178.
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las, ha respost que ya se havian donat los ordes
necessaris, per a què ditas tropas desocupasen
dit lloch del Figuero, com axí no ha fet relació
dit síndich tornat en consistori.
En aquest mateix dia me ha ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari un paper que conté la resolució
de la conferència dels tres comuns, tinguda lo
dia de ahir. Acerca la forma de posar-se en las
reales mans de sa magestat, la representació formada per las matexas personas de la conferència. Com de dit paper és de vèurer, que·s assí
cusit y signat de número LXXXXV.a
En aquest mateix dia, inseguint lo parer de la
conferència dels tres comuns, tinguda lo dia de
air, los excel·lentíssims y fidelíssims // 101v // senyor doctor Joseph Areny y Garriga, conceller
en cap la present ciutat; fra don Emanuel de
Copons y Esquerrer, deputat ecclesiàstich; y
don Joseph Galceran de Pinós y Rocabertí, protector del bras militar. Se han posat als reals
peus del rey nostre senyor, que Déu guarde, a
efecte de posar, com ha posat dit senyor conseller en sa real mà en nom dels tres comuns, la representació per las mateixas personas de la conferència formada. La qual és continuada en lo
dietari corrent, en jornada de 20 del present
mes, y sa magestat ha respost que lo mandaria
ver. Y després de haver besat sa real mà, y fets
los deguts cumpliments y cortesias se han despedit. Com de tot ha fet relació en consistori dit
senyor deputat ecclesiàstich.
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han manat convidar la Novena de las personas dels tres estaments, acostumada juntar per
lo negoci del nou servey. Las quals són las infrascritas y següents:
Ecclesiàstichs:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.
Andreu Arbell, canonge de Vich.
Lo doctor don Joseph Ignasi de Amigant y de
Olsina, canonge de Barcelona.
Militar:
Don Bonaventura de Tristany.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Joseph de Carreras y Talavera.
Reals:
Joan Llinàs.
Lo doctor Francisco Costa.
Joachim Vives.

a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2178.
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En la qual junta los dits senyors don Joseph de
Amigant, // 102r // don Ramon de Codina, y
doctor Francisco Costa, han fet relació del estat
en què se trobavan las conferèncias que en virtut de la commissió del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, tenian ab las personas anomenadas per sa magestat, per la dependència del nou
servey y dels punts que en ditas conferèncias se
anaven tractant. Alguns dels quals se han acordat en la present junta.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una real carta, de data del dia present, ab la qual sa magestat disposa lo que deu
executar lo consistori en las visitas de grandes y
altres senyors. Com de dita real carta és de vèurer que·s assí cusida y signada de número
LXXXXVI y del thenor següent:
«Ela rey.
Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de quentas de la Generalidad de este mi Principado. Quedo enterado del contenido de vuestra
última representación, con que acompanyáis copia de despacho expedido en ocho de dezembre del
año mil seiscientos setenta y ocho, por el señor don
Carlos Segundo, mi secretario, mi tío, que Dios
goze. Concerniente a la formalidad que devéis
observar, en cumplimentar, visitar y dar bienvenidas a los personages de primera suposición, de
mi monarquía, que llegan a esta ciudad, como
son mis embaxadores de Roma, Alemania y
Francia, mis lugartenientes generales en este
Principado, los de otros reynos de la corona, governadores de Flandes y Milán, consejeros de estado,
grandes de Espanya y presidentes de los consejos
immediatos a mi real persona. Y por que no se
haze mención en el citado real despacho de los casos de venir a mi corte embaxadores, embiados,
generales, almirantes y vicealmirantes de otras
potencias, me suplicáis os advierta lo que devéis
practicar con estos últimos. Por lo qual me ha parecido preveniros, que sin embargo de estar presente mi real persona, que es en lo que también ponéis reparo, es mi voluntad, // 102v // que con los
embaxadores de otros soberanos observéis lo que
está dispuesto por el señor don Carlos Segundo.
Para con los que por parte de mi corona se embiar
a Roma, Alemania y Francia, executando lo
mesmo con los primeros generales. A los embiados
havéis de hazer visitar con dos individuos nombrados por esse consistorio, a los almirantes en la
mar, con tres, uno de cada braço, y a los vizealmia. l’original d’aquesta real carta es troba intercalat entre els
folis 101v i 102r del trienni 1707-1710.
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rantes con dos, en el caso de que vengan de comandantes. Y en lo demás, que mira a mis lugartenientes, generales, presidentes, y inmediatos
consejeros de estado y grandes no obstante allarse
presentamente mi real persona en esta plassa, resuelvo practiquéis lo dispuesto por el sobredicho
real despacho. De Barcelona, a veinte y dos de dezembre de mil setecientos y siete años. Yo el rey.
Don Ramón de Vilana Perlas.»
En aquest mateix dia, havent sas excel·lèncias fidelíssimas tingut notícia que las tropas inglesas
que·s troban de presidi en la ciutat de Tarragona, havian ocupat la aduana y casa del post de
dita ciutat. Han resolt posar-se als reals peus de
sa magestat per medi de representació, la qual
per lo síndich del General se ha posat en mà del
molt il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, a fi
de què la passàs a las reals mans. Suplicant ab
ella a sa magestat, fos servit donar los ordes convenients per a què se desocupe en continent
dita aduana y casa del port. Com de dita representació és de vèurer, que·s assí cusida y signada
de número LXXXXVII y del thenor següent:
«Señor.a
Los deputados y oydores de quentas del Principado
de Cathaluña, puestos a los reales pies de vuestra
magestad, con la más respetuosa veneración y devido rendimiento, dizen: que por los officiales de
la Deputación local de la ciudad de Tarragona,
han sido // 103r // havisados que las tropas inglesas que se hallan en aquella ciudad y presidio,
han ocupado la aduana y otra casilla que tiene la
Generalidad en el puerto de dicha ciudad de Tarragona, donde se recojen las ropas y mercaderías
que se manifiestan a la Generalidad, y se cobran
los derechos devidos de aquellas. Por cuya exacción
se han dignado disponer, vuestra real magestad y
sus gloriosos progenitores, tan repetidos y soberanos indultos por capítulos de corte y otras disposiciones, que han encargado a dichos deputados por
su primera obligación, su observancia, con facultad de proceder criminalmente por vía de torp,
contra los que se introducen en dichas aduanas y
los que, por directo o indirectamente, impiden la
susodicha exaccción de los derechos de la Generalidad, aunque fuessen estos officiales de los más preheminentes de vuestra real magestad. Por lo qual
dichos deputados suplican, sea del real agrado,
mandar se den los ordenes necessarios para que
desocupen la dicha aduana y casilla del general
derecho puerto de Tarragona, a fin que puedan
recogerse en ellas las ropas y mercaderías que están en manifiesto de la Generalidad. Con la seguridad que es menester y puedan con la mesma
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 102v i 103r del trienni 1707-1710.

enemichs, y acert en son govern per mayor bé del
Principat y de tota la monarquia.

cobrarse los derechos de ella, y para que queden
assí firmes y sin la menor lezión las constituciones,
capítulos de Corte y demás disposiciones municipales, que a más que parece ser de justicia lo recivirán los suplicantes a merced de la soberana justificación y zelo de vuestra real magestad.»

Dijous, a XXIX dezembre MDCCVII. En aquest
dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar la Novena de las personas dels tres estaments, acostumada juntar per la dependència
del nou servey, de las quals han acistit los infrascrits y següents:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.
Don Joseph Ignasi de Amigant y Olsina, canonge de Barcelona.
Joseph de Carreas y Talavera.
Joan Llinàs.
Doctor Francisco Costa.
Joachim Vives y Ximenes.

Disapte, a XXIIII de dezembre MDCCVII. En
aquest dia han manat sas excel·lentíssimas fidelíssimas convidar una // 103v // Novena de personas dels tres estaments que són las infrascritas
y següents:
Ecclesiàstichs:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de la Santa
Iglésia de Tortosa.
Andreu Arbell, canonge de Vich.
Lo doctor don Joseph Ignasi de Amigant y de
Olsina, canonge de Barcelona.

104v

Militars:
Don Bonaventura de Tristany, qui no ha acistit
per sa indisposició.
Don Ramon de Codina y Ferreras.
Joseph de Carreras y Talavera.

Dimecres, a XXX de dezembre MDCCVII. En
aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas han rebut un real despaig del rey nostre senyor, Déu
lo guarde, de data de 23 del corrent, ab lo qual
attenen sa magestat al gran dispendi que ha fet
lo Principat en la formació dels regiments en
forma militar subrogats en lloch del sometent.
Y als desordes que se han praticat en lo dit servey, en gran prejudici de las universitats, desitjant aliviar al Principat de tant excessius gastos,
y que lo servey lluesca y aprofite en defensa de
las invasions enemigas. Perçò se serveix per sa
gran benignitat donar nova forma y disposició,
de manera que lo Principat servesca ab la paga
de sinch mil homens, a rahó de quatre sous cada
un. Restant a càrrech de la real hasienda lo pagar als officials mayors y menors, y ab las demés
sircunstàncias que en dit real despaig se contenen. Lo qual és cusit y incertat en lo «Llibre de
deliberacions del donatiu voluntari» en la present jornada. E sas excel·lèncias fidelíssimas en
vista de dita real carta, sumament zelosos de
mayor real servey y del benefici del Principat,
han manat convidar las personas de la Novena
dels tres estaments, acostumada dels quals han
acistit los infrascrits y següents:

Reals:
Joan Llinàs, ciutadans.
Lo doctor Francisco Costa, ciutadans.
Joachim Vives y Ximenes, ciutadans.
En la qual junta se han llegit los apuntaments
fets per las personas anomenadas per sa magestat, y per las anomenadas per lo consistori per la
dependència del nou servey. Y si bé se han acordats tots per la present Novena, ab tot se ha diferit pèndrer-hi resolució fins que vinga lo real
decret de sa magestat. Delsa quals apuntaments
se han fet tres còpias, la una firmada per las tres
personas anomenadas per sa magestat, la qual és
assí cusida y signada de lletra A;b y altra firmada
per las tres personas anomenadas per lo consistori, lo qual ha quedat en poder de las ditas tres
personas anomenadas per sa magestat.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General, a las dos de la tarda
sas excel·lèncias fidelíssimas anant a peu, ab los
verguers ab las massas al devant y acompanyats
dels officials de la present casa, són anats a obsequiar al rey nostre senyor, que Déu guarde, y besar sa real mà per ser vigília de las Pasquas de la
Nativitat de nostre Redemptor. Manifestant-li
los desitjos que acisteixen al consistori y a tot lo
Principat, de què lac // 104r // divina magestat li
concedesca tota felicitat y victòrias contra sos

En la qual junta se ha tractat de la dependència
del nou servey. Emperò no se ha resolt cosa per
haver-se dea esmenar alguna sircunstància en lo
real despaig de sa magestat, sobre la subjecta
matèria.

105r

a. Dels...magestat interlineat al marge esquerre.
b. a continuació lletra transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2178.
c. a continuació ratllat magestat.

Per lo estament ecclesiàstich:
Lo doctor Vicens Gomis, canonge de Tortosa.
Don Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona.
Per lo estament militar:
Don Ramon de Codina y Ferreres.

a. de interlineat.
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petitas, y una vànova de la mateixa qualitat de
tela.

Per lo estament real:
Joan Llinàs, ciutadans.
Lo doctor Francisco Costa, ciutadans.
Joachim Vives y Ximenes, ciutadans.
A las quals personas, per sas excel·lèncias, és estada donada per proposició la dita real carta, per
a què sobre son contengut fosen servits aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas lo que poden
y deuhen obrar per lo major real servey y benefici públich. E la dita Novena, oÿda la dita real
carta y haver ya de molt temps fet madura reflecció sobre dit negoci, considerant lo benefici
y utilitat que de la idea ordenada ab dit real despaig se espera, ha de resultar en defensa del present Principat; y considerant també que la dita
planta y disposició, és molt conforme al que se
havia ajustat antecedentment de consell y parer
de una Novena, entre las personas anomenadas
per sa magestat y per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori. Perçò han resolt aconsellar a sas
excel·lèncias fidelíssimas, sien servits annuhir y
posar en execució lo dit real orde de sa magestat, escrivint per est effecte circularment a totas
las universitats del present Principat, ab aquellas
expressions que aparexerà al consistori més proporcionadas, per a què se puga conseguir que
aquella sabesen y acentescan al dit nou servey, y
que a est fi gaste lo consistori de pecúnias del
General lo que li aparexenerà necessari.
105v

En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Mariano de Novell, oÿdor
ecclesiàstich, junt ab los officials acostumats, és
baxat a la casa del General, a effecte de pèndrer
inventari dels fraus apresos en lo corrent mes de
dezembre, y se han trobat los fraus infrascrits y
següents:
Primo, als 2 de dezembre 1707, aprehenció feta
en casa Francesch Malvesí, mestre sastre, de
unas faldillas de xamellot ordinari color oscur.
Ítem, als 5, aprehenció feta en casa de Maria
Bals, de un davental de tafetà negra, de quatre
pams de ample.
Ítem, dit dia, aprehenció feta a casa Anton
Tronxo, mestre sastre, de sis palms panyo refí
color de canyella y unas calsas del mateix panyo.
Ítem, als 10, aprehenció feta en casa de Bernat
Miralpeix, mestre sastre, de un cos y mànegas y
setse retalls molt petits, y un tros tallat per hàbit; y ab sis trossos tres canas y tres pams de escot de la terra negra premsat.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa Pere Jaquet, sastre, de onse cotas fetas de telas indianas de diversos colors, sis de grans y sinch de
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Ítem, a 11, aprehenció feta en casa don Magí
Ninot, en los estudis de dita casa, en los quals
habita lo doctor Joseph Ros, prevere y beneficiat de Sant Pere de las Puellas. Primo, quinse
canas dos palms estamenya de mans negra.
Ítem, una pessa del mateix capycua. Ítem, altra
pessa burata de Fransa, color de àbit capycua.
Ítem, altra pessa de burata color oscur. Ítem, sis
canas domàs blanch ab flors de or y plata. Ítem,
una cana set pams satí blau color de or. Ítem,
deu canas quatra pams tafetà, de llustre de manto foraster. Ítem, // 106r // set canas del mateix
tafetà. Ítem, divuyt canas sinch pams de dit tafetà. Ítem, vint-y-sinch canas quatra palms de
dit tafetà.
En aquest mateix dia lo doctor Rafael Bruguera,
subrrogat en lo offici de altre dels acessors del
General y present casa, ha fet relació mitgensant
jurament en consistori com se era conferit lo dia
present en lo Real Arxiu de la present ciutat, per
lo effecte que disposa lo capítol 103 de las últimas Corts, y que haguda relació dels officials de
dit Real Arxiu. Y feta per esto ostenció de sos
treballs se ha trobat, que des de 17 de dezembre
1707 fins vuy 30 de dit mes, se ha anat continuat la distribució per desenas de totas las cartas
contengudas en los trenta armaris y sachs, en
aquells col·locats, lligant cada una de ellas, y posant ab son pergamí lo número designatiu de las
que estan en cada aplech, rollant en forma rodona totas aquellas segons los sellos pendents y
retulació han permès. Y axí mateix, se ha visitat
lo treball del official destinat per sa magestat y
de son emanuense, y se ha trobat que van continuant la còpia del registre 8 dels privilegis del
senyor rey y emperador Carlos 5.a
En aquest mateix dia se han juntat en la present
casa de la Deputació, las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssim comuns, per la dependència de las patents dels officials de la coronela de la present ciutat.
Disapte, a XXXI de dezembre MDCCVII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo present dietari
un paper que conté la resolució, presa per las
personas de la conferència dels tres excel·lentíssims comuns, per la dependència de las patents
concedidas // 106v // als officials de la coronela
dels gremis de la present ciutat. Com de dit paper és de vèurer, que·s assí cusit y signat de número LXXXXVIII.b
a. a continuació ratllat Y per quant per lo receptor.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2181.
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molt agrahiment de esta demostració. Y després
de haver tingut allí un rato de conversació, se
són despedits y han tornat en la present casa de
la Deputació ab lo mateix acompanyament.

Gener
Dijous, a V de janer MDCCVIII. En aquest dia,
havent tingut notícia sas excel·lèncias fidelíssimas, que en la una de las dos salas civils se havia
robat lo tapete que estava sobre la taula, de
damàs carmesí, han manat a Joan Aldabó, fuster
del General, que se conferís en dita sala sivil a
effecte de fer averiguació del succés. Y tornat dit
Aldabó en consistori, ha fet relació de què havent-se conferit en dit puesto ha trobat que en
una de las finestras del aposento gran, que·s antes de entrar a ditas salas, feren un alsaprem al
vestiment y declavaren lo baldo, y pugueren entrar dins dit aposento, y siguidament, ha trobat
que la porta del aposento de la sala de regent estava ab lo pany desclavat, y ha trobat la taula
sens tapete.
107r

En aquest mateix dia lo síndich del General ha
fet relació en consistori, com havent-se conferit
ab lo il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, a effecte de què se donés providència per a què no·s
fes embaràs algú ni embargo, a las segetias que
han de transportar la fusta del port de Tortosa
per la casa de port franch de la present ciutat.
Dit don Ramon Perlas li ha entregat una carta
per lo governador de la plassa de Tortosa, còpia
de la qual, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se incerta en lo present dietari, signada de
número LXXXIX.a

Dimecres, a XI de janer MDCCVIII. En aquest dia
lo magnífich Pau Corbera y Palau, síndich del
General, ha fet relació en consistori com lo dia
de ahir se era conferit ab lo regent la Real Cansellaria, a effecte de sol·licitar de part del conssitori la observansa de la Constitució 16 de las últimas Corts, que tracta de la expulció del
gitanos, prevenint-lo que si no se donava la deguda providència per la veril observansa de dita
Constitució, serà precís al consistori posar-se als
reals peus de sa magestat, posant en sa real notícia esta omissió. Al qual recado respongué dit
regent al síndich, que tornàs lo endemà per la
resposta; y que havent-se dit síndich lo dia de
vuy conferit ab dit regent la Real Cancellaria,
est li ha entregat un paper en escrits en resposta
de dit recado. Lo qual paper me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís e incertàs en lo
present dietari com ho executó signant-lo de
número C.a
108r

Dimars, a X de janer MDCCVIII. En aquest dia,
obtinguda primer hora per medi del síndich del
General, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, en execució del real
decret de 22 del mes de dezembre proppassat,
són anats a cumplimentar al excel·lentíssim senyor compte de Assumar, embaxador del senyor rey de Portugal, de part de sas excel·lentíssims fidelíssims anant ab cotxes, ab los verguers
devant ab sas massas, seguint després // 107v //
alguns officials de la present casa. Y arribats en
la casa de sa habitació, que la té en lo carrer
Ambple de la present ciutat, són estats rebuts ab
molt cumpliment y summament agasejats de dit
senyor embaxador; y després de haver tingut un
rato de conversació, dits senyors oÿdors militar
y real se són despedits de dit senyor embaxador.
Y seguidament, ab lo mateix acompanyament
són anats a cumplimentar al excel·lentíssim senyor duch de Moles, embaxador de Alemanya,
en la casa de sa habitació, que la té al cap de
Born de la present ciutat, lo qual ha manifestat

a. a continuació carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2181.

Dijous, a XII de janer MDCCVIII. En aquest dia
Jaume Solà, corredor de coll y ministre del General, ha fet relació de haver lliurat la Bolla de la
Seu de Urgell y sa col·lecta a Salvador Joval, sastre de la present ciutat, abonat per Francesch
Joval, botiguer de draps de la present ciutat.
Com de més donant en lo encant públich, per
temps de tres anys que comensaren a córrer lo
dia primer de juliol pròxim passat, per preu de
mil tres-centas lliuras, deu sous per dits tres anys
ab los pactes de la tabba. Y que ha dit Francesch
Joval, li espectan cent lliuras de axaus per haverse posat en dita de mil y tres-centas lliuras.
Divendres, a XIII de janer MDCCVIII. En aquest
dia a las deu horas del matí, obtinguda primer
hora per medi del síndich del General, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat real y
oÿdor real anant ab cotxes, ab los verguers ab
las massas devant, són anats a cumplimentar al
excel·lentíssim senyor marquès de las Minas,
general de las tropas portuguesas, en execució
del real orde de sa magestat de 22 de dezembre
proppassat. Y després de haver tingut un rato de
conversació ab dit senyor marquès de las Minas,
se són despedits.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, a las quatra
horas de la tarda los matexos senyors deputat
real y oÿdor militar, ab lo mateix acompanya-

a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2181.
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ment, són anants a cumplimentar de part del
consistori al excel·lentíssim senyor compte de
Ullefeld, en execució del real orde de sa magestat de 22 de dezembre proppassat.

Divendres, a XXVII de janer MDCCVIII. En aquest
dia ha tornat a residir en consistori, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, per
haver convalescut de sa indisposició.

En aquest mateix dia se han juntat en casa de la
present ciutat, // 108v // las personas que componen la conferència dels tres comuns, per la
dependència de la coronela dels gremis la present ciutat.

Disapte, a XXVIII de janer MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo present dietari una súplica presentada per Joseph Llaris, official del
Real Arxiu, ab la qual representa que no pot cobrar lo salari de son offici, per ocasió que sa magestat, que Déu guarde, al real decret del primer de setembre proppassat havia ordenat al
receptor de la Batllia General, que dels affectes
de las rendas reales no pagàs los salaris a las personas que·ls tenen destinats sobre ditas rendas,
lo que encontra ab la Constitució 99 de las últimas Corts. Suplicant perçò a sas excel·lències fidelíssimas, fossen servits fer aquellas representacions més obsequiosas a sa magestat, per la total
observansa de la dita Constitució y consuelo del
suplicant. Com de dita súplica és de vèurer,
que·s assí cusida y signada de número CIII.a

Disapte, a XIIII de janer MDCCVIII. En aquest
dia, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats real y oÿdors militar anant ab
cotxes, ab los verguers devant ab ses massas, són
anats a cumplimentar al excel·lentíssim senyor
compte de Noy, el general de las tropas
(h)olandesas, en execució del real orde de sa
magestat de 22 de dezembre proppassat.
En aquest mateix dia, se han juntat en la present
casa de la Deputació las personas que componen la conferència dels tres comuns, per la dependència de las patents dels officials de la coronela, en la qual junta se resolgué conforme lo
paper que·s assí cusit y signat de número CI.a

110r

Dilluns, a XVI de janer MDCCVIII. En aquest dia
se han juntat en lo aposento del bras militar, las
personas que componen la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns, per la dependència de
la coronela dels gremis de la present ciutat.
Dimecres, a XVIII de janer MDCCVIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don
Lluís de Claresvalls //109r // y de Miquel, oÿdor
militar, ha fet relació, migetsant jurament en
consistori, com se era conferit en lo Real Arxiu
de la present ciutat, per lo effecte que disposa lo
capítol 102 de las últimas Corts, y segons la relació que li ha fet lo especulador de dit Real Arxiu se ha treballat en ell. Lo que està expresat en
lo paper que per dit especulador se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CII.b
Dimars, a XXIIII de janer MDCCVIII. En aquest
dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat real y oÿdors, acompanyats dels officials
de la present casa, y de las guardas y demés officials de la casa de la Bolla y General de la present ciutat. Són anats // 109v // a fer regonexensa General per las botigas y altres parts de la
present ciutat, dividint-se per quartos com és
costum.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari, una representació per sas
excel·lèncias fidelíssimas feta al rey nostre senyor, que Déu guarde, acerca la propdita suplicació presentada per dit Joseph Llaris. La qual
representació per lo síndich del General se ha
entregat lo dia present, al molt il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, a
effecte que la posàs a las reals mans. Com de
dita representació és de vèurer, que·s assí cusida
y signada de número CIIII y del thenor següent:
«Señor.b
Los deputados y oyodres de quentas del Principado, puestos a los reales pies de vuestra magestad,
con el devido rendimiento dizen, que fue vuestra
magestad servido con consentimiento de la Corte
General, que mandó çelebrar, en el capítulo 99
perpetuar el officio del escrivano acistía en el
Real Archivo, con el salario de una libra, quatro
sueldos todos los días, sobre las rentas de la Baylía
General. Con antelación a todas las mercedes,
echas o por hazer, sobre dichos rédditos, teniendo
este de acistir por si o por substituto todos los días
en el Real Archivo, con su amanuense, a las mesmas horas, que reside en aquel el especulador trabajando en lo que dicho especulador le encargare,
cuyo officio continua Joseph Llaris y por sus achaa. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2183.
b. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 109v i 110r del trienni 1707-1710.

a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2182.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2182.
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ques su substituto, quien ha representado a dichos
suplicantes con el adjunto, no serle posible continuar dicho exercicio no pudiendo cobrar su salario del receptor de dicha Baylía General; el qual
dize se niega a la satisfación de aquel, con motivo
que vuestra real magestad, con real decreto de I
de septiembre 1707, le habría mandado no pagastes salario alguno de los referidos rédditos, por ser
muy cortas las conveniencias de dicho official, que
no las tiene, por mantener a dicho su substituto. Y
como faltando estes a la residencia de dichos sus
officios, pareze no se daría cabal cumplimiento al
dispuesto en dicho capítulo 99. Por tanto suplican
sea del real servicio de // 110v // vuestra magestad, dar las órdenes convenientes para que los
usages, constituciones, costumbres y inmunidades
del Principado, se mantengan con la más puntual y veril observancia, que lo recibirán a merced de la soberana justificación de vuestra real
magestad.»
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, Joseph de Carreras y Talavera y Joachim Vives, ciutadà honrrat de Barcelona, són anats de part del consistori a cumplimentar al molt il·lustre senyor inviat
de sa altesa real del duch de Saboya, en la casa
de sa habitació, que la té en los quatre cantons
de Bellafilla qui los ha rebut ab molt agasajo y
cumpliment, conforme relació ne han feta dits
senyors tornats en consistori.
Dilluns, a XXX de janer MDCCVIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas,
cusís y incertàs en lo present dietari una súplica
presentada per lo doctor micer Joan Baptista
Pastor, ab la qual exibeix altra súplica per ell
mateix presentada en jornada de 18 del corrent
més de janer, ab un vot al peu de aquella continuat dels magnífichs acessors de la present casa.
Com és de vèurer de ditas súplicas, que són assí
cusidas y signadas de números CV y CVI.a
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat de Barcelona y síndich del General. Ha fet
relació, de com havent-se conferit lo dia present
y altres dies, de //111r // orde de dit excel·lentíssim consistori, ab lo molt il·lustre don Ramon
de Vilana Perlas, secretari de estat de sa magestat, Déu lo guarde, a fi y effecte de saber, qual
hera lo real parer de sa magestat en orde al cumplimentar al excel·lentíssim senyor don Antoni
Floriano, príncep de Linchtestahin, respecte de
trobar-se habitar en lo real palacio de sa magestat. Y estilar los consistorials en semblants visia. a continuació dos súpliques transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
2183-2185.
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tas, a portar insígnias y massas, y axí mateix, al
excel·lentíssim senyor duch de Nàxara y al successor del excel·lentíssim senyor compte de
Oropesa, li ha respost que en quant al excel·lentíssim senyor príncep Antonio, per estar en palàcio fins hara encara sa magestat no havia pres
resolució, y que en orde als senyos duc de Nàxara y successor de dit senyor compte de Oropesa,
fossen cumplimentats conforme lo últim real
decret, y que seria del gust de sa magestat passe
lo consistori també a cumplimentar a tots
aquells senyors, que sa magestat los ha fet gràcia
de la grandesa y se han cubert. Estant en esta
ciutat, prevenint al consistori, que lo dia de ahir
feu gràcia sa magestat de la grandesa al senyor
príncep de Rehuff.
En aquest mateix dia se ha juntat en la present
casa de la Deputació, las personas que componen la conferència dels tres comuns, per la dependència de la coronela dels gremis de la present ciutat.
Dimars, a XXXI de janer MDCCVIII. En aquest dia
lo doctor Anton Grasés y Des, subrrogat en lo
offici de advocat fiscal del General, ha fet relació
mitgensant jurament en consistori, com se hera
conferit lo dia present en lo Arxiu Real de la
present ciutat, per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y segons la relació
que li ha fet lo especulador de dit Real Arxiu, se
ha treballat en ell, lo que està expressat en lo paper que per dit especulador // 111v // se li ha entregat. Lo qual és assí cusit y signat de número
CVII.a
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim senyor
marquès de las Minas, general de las tropas portuguesas, és vingut en la present casa de la Deputació a effecte de tornar la visita y despedir-se
de sas excel·lèncias fidelíssimas, per estar de partida per Portugal. Lo qual és estat rebut y cumplimentat per sas excel·lèncias fidelíssimas, en la
mateixa forma que se acostuma ab los grandes
de Espanya.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, junt ab los officials acostumats, és baxat a la casa del General a
effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos
en lo present y corrent mes de janer. Y se ha trobat los fraus infrascrits y següents:
Als 30 de janer 1708, denunciació feta al magnífich defenedor, de la aprehenció feta als 27 de
dit mes en Mataró, en casa de Patronilla Casamany, viuda: Primo, sinch canas sinch pams ca-

a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2185.
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dís vermell. Ítem, set pams y tres quarts xamellot oscur. Ítem, set pams tres quarts samellot
color de canyella.

Febrer
Dimecres, al primer de febrer MDCCVIII. En
aquest dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, a las dos horas de la
tarda, anant ab cotxes, ab los verguers devant ab
sas massas, y acompanyats de alguns officials de
la present casa, també ab cotxes. Són anats a visitar al excel·lentíssim senyor milord Galovay, general de las tropas inglesas, en execució del real
orde de //112r // sa magestat de 22 de dezembre
proppassat. Y dit senyor milort los ha rebut ab
molt agasajo y cumpliment, y després de un ratet de visita se són despedits dits senyors oÿdors.
Y seguidament, ab lo mateix acompanyament,
dits senyors oÿdors militar y real inseguint lo
mateix orde de sa magestat, a las dos horas y
mitja de la tarda, són anats a visitar lo excel·lentíssim senyor marquès de la Casta, grande de Espanya, per lo qual semblantment són estats rebuts ab molts agasajos y cumpliments. E,
inmediadament dits senyors oÿdors militar y
real, a las tres horas de la tarda, inseguint lo mateix orde de sa magestat són anats a visitar al excel·lentíssim senyor duch de Nàxara, grande de
Espanya, per lo qual semblantment són estats
agasejats ab tot cumpliment, y després de un
rato de conversació dits senyors oÿdors se són
despedits. Y se’n han tornat en la present casa,
ab lo mateix acompanyament.
Divendres a III de febrer MDCCVIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim senyor milord Galovay, és
vingut en la present casa de la Deputació, a tornar la visita y despedir-se de sas excel·lentíssimas
fidelíssimas per estar per a embarcar-se per Portugal. Lo qual és estat rebut y cumplimentat per
sas excel·lèncias fidelíssimas, com los grandes de
Espanya.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General, a las tres horas de la
tarda los excel·lentíssims senyors oÿdors militar y
real, anant ab cotxes, ab los verguers devant ab
sas massas, y acompanyats de alguns officials de
la present casa, són anats a visitar de part del consistori al excel·lentíssim senyor compte de Oropesa, en la casa de sa habitació, que la //112v // té
en las escalas de casador de la present ciutat, en
execució del real orde de sa magestat de 22 de
dezembre proppassat, y després de un rato de
conversació se han despedit, y seguidament han
visitat al excel·lentíssim senyor,a germà de dit se-

nyor compte de Oropesa, en altre quarto de dita
casa en la qual habitan junts; y després de molts
cumpliments y cortesias se són despedits. E immediadament, a las tres horas y mitja de la tarda,
són anats dits senyors oÿdors militar y real a visitar de part del consistori al excel·lentíssim senyor
compte de Plasència, en execució del orde de sa
magestat de 22 de dezembre proppassat, y després de un rato de conversació se són despedits, y
se’n han tornat a la present casa ab lo mateix
acompanyament.
Disapte, a IIII de febrer MDCCVIII. En aquest dia
a las deu horas del matí, lo excel·lentíssim senyor marquès de la Casta, ha vingut en la present casa a tornar la visita al consistori, al qual se
han fet los recibiments y cumpliments que se
acostuman en las visitas dels grandes de Espanya.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, los excel·lentíssims senyors oÿdors militar y real anant ab
cotxes, ab los verguers devant ab les massas, y
acompanyats dels officials de la present casa, són
anats a las tres horas de la tarda a visitar de part
del consistori al excel·lentíssim senyor don Joseph de Pinós. Donant-li la enorabona de la
mercè que sa magestat per sa real munificència
se ha dignat honrrar la nació cathalana, //113r //
condecorant sa casa ab la grandesa de Espanya.
De què ha fet particular estimació y agrahiment
dit senyor don Joseph de Pinós, y després de un
rato de conversació se són despedits.a Y seguidament, són anats, també, a cumplimentar y visitar al excel·lentíssim senyor compte de la Cursana, en la casa de sa habitació, que la té en lo
carrer dels Tallers, per lo qual són estats rebuts
ab molts agasajos y cumpliments. Y fet lo sobre
dit se’n són tornats en la present casa ab lo mateix acompanyament.
En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera
y Palau, síndich del General, ha fet relació de
com se era conferit ab lo excel·lentíssim senyor
compte de Cardona. Suplicant-li, de part del
consistori, fos servit donar-li hora per ocasió que
lo consistori desitjava cumplimentar-lo per medi
de dos consistorials, inseguint lo orde de sa magestat. Y que dit senyor compte de Cardona, ha
respost que estava molt indispost y que sos atxaques no li donavan lloch per a correspòndrer a la
atenció que sabia se devia tenir al consistori, y
perçò estimaria lo tinguesen per escusat.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, a las nou hoa. a continuació ratllat tornant-se’n en la present casa ab lo
mateix acompanyament.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 25 mm.
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ras del matí los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, anant ab cotxes, ab
los verguers devant ab sas massas, y acompanyats de alguns officials de la present casa. Són
anants a visitar al excel·lentíssim senyor príncep
del Bouf, inseguint lo orde de sa magestat de 22
de dezembre proppassat, per lo qual són estats
rebuts y agasejats ab molts cumpliments. Y després de un rato de visita se han despedit, tornant-se’n en la present casa ab lo mateix acompanyament.
113v

Dilluns, a VI de febrer MDCCVIII. En aquest dia,
obtingudas primerament las horas avall escritas,
per medi del síndich del General, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats real y oÿdor real, anant ab cotxes, ab los verguers ab sas
massas devant, y acompanyats de alguns officials de la present casa. Són anats a visitar, ço és,
a las tres de la tarda, al excel·lentíssim senyor
compte de Fuentes, a las tres y mitja al
excel·lentíssim senyor compte de Eril, y a las
quatra de la mateixa tarda al excel·lentíssim senyor compte de Elda. En execució del real orde
de sa magestat de 22 de dezembre proppassat,
per los quals senyors són estats rebuts, dits senyors deputat y oÿdor ab molts cumpliment y
agasajos. Y fet lo sobre dit se’n han tornat en la
present casa ab lo mateix acompanyament.
En aquest mateix dia, se han juntat en lo aposento del bras militar las personas que componen la conferència dels tres comuns, per la dependència de la coronela dels gremis de la
present ciutat.
Dimars, a VII de febrer MDCCVIII. En aquest dia
a las nou horas del matí, ha vingut en la present
casa de la Deputació los excel·lentíssims señors
comptes de Oropesa,a son germà // 114v // tots
junts. A effecte de tornar la visita a sas excel·lentíssimas y fidelíssimas, són estats rebuts y cumplimentats en la mateixa forma que se estila ab
los demés grandes de Espanya. Y després de haver tingut un rato de conversació se han despedit, acompanyant-los sas excel·lèncias fidelíssimas al cap de la escala com se estila.
Axí mateix, a las deu del matí, ha vingut en la
present casa lo excel·lentíssim senyor compte de
Plasència. A effecte de tornar la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas, lo qual per sas excel·lèncias fidelíssimas acessors y officials, és estat tractat y cumplimentat com se estila ab los grandes.
En aquest mateix dia, ha vingut també en esta
casa, a las quatra horas de la tarda, lo excel·len-

a. a continuació un espai en blanc de 30mm.
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tíssim senyor compte de Elda. A effecte de tornar la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas, y dit
senyor és estat també tractat y cumplimentat en
la mateixa forma que se estila ab los grandes.
En aquest mateix dia, lo síndich del General ha
fet relació en consistori, com de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se era conferit ab lo molt
il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat. A effecte de fer-li memòria de la representació, que sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia 28 del passat, feren a sa
magestat acerca la suspenció que sa magestat
havia manat fer del salari de Joseph Llaris, official del Real Arxiu, y que dit don Ramon de Vilana Perlas havia respost, que sa magestat no havia pres resolució encara en esta dependència.
Dimecres, a VIII de febrer MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo present dietari un paper, que conté la resolució //114v // presa per las
personas de la conferència dels tres comuns, tinguda lo dia 6 del corrent, acerca la dependència
corrent de la coronela del gremis de la present
ciutat, junt ab una minuta de la representació
firmada per ditas personas per lo mateix negoci
com de ditaa resolució y minuta llargament és
de vèurer, que són assí cusidas y signadas de números CVIII y CVIIII.b Y dita representació és
de thenor següent:
«Señor.c
La ciudad de Barcelona, puesta a los reales pies de
vuestra magestad con el devido rendimiento dize:
Que se halla con real decreto de vuestra magestad,
de 27 de agosto de 1707, en que se sirve mandar
que los individuos de la coronela de esta ciudad
durant las 48 horas de guardia y sobresaliente, estén sujetos a la jurisdicción del governador de la
plassa, no obstante qualesquier disposiciones confirmando lo mesmo en las ordenansas, que en el
real nombre de vuestra magestad se imprimieron
a 6 de septembre. Hallase también esta ciudad y
los individuos de la coronela favorecidos con las
partes dirigidas a sus officiales, cuyos motivos
mueven a la obligación de la ciudad, poner con
obsequiosa representación, en la soberana comprehención de vuestra magestad lo siguiente:
La coronela de Barcelona, por antiquíssima disposición y para el servicio de los sereníssimos antecessores de vuestra magestad, y resguardo de ella,
a. a continuació ratllat representació.
b. a continuació minuta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2186.
c. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 114v i 115r del trienni 1707-1710.
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precidiava sus murallas, torres, baluartes, puertas y puerto de mar, guarneciendo los puestos con
artillerías y soldados de sus gremios sirviendo a
ordenes del coronel, su conceller en cap, dando este
el nombre en ausencia de la real persona y su lugartheniente, y tornándole de los señores reyes
// 115r // antecesores de vuestra magestad y de sus
lugarteniente, como en el último assedio se dignó
vuestra magestad continuarlo, sin que jamás
haya conocido la ciudad governador de la plassa.
Si el governador de la plassa huviera de exercer
jurisdicción en los que componen la coronela, se ve
claro la tuviera en el conceller en cap como coronel lo que, además de las prerrogativas que como
particular goza, se opondría a las relevantes que
trahe consigo en cargo consular. Y exerciendo a
sus expensas el real servicio, los demás officiales y
soldados de la coronela que se compone de theniente coronel, sargento mayor y capitanes de conocida nobleza, y de otros officiales y soldados de los
gremios ciudadanos de Barcelona, nunca se ha
sujetado a la jurisdicción y conocimiento del capitán general, governador de la plassa, auditor general ni de otro ministro militar.
No obstante estos antiguos usos y costumbres, previno vuestra magestad y la Corte el capítulo 7,
disponiendo que los naturales de este Principado y
condados de Rossellón y Serdanya, ni otra qualquier persona no teniendo plassa acentada de soldado de vuestra magestad, no pueden ser capturados ni jusgados «jura belli» por el capitán
general, auditor general, acessores, juezes, ni
otros officiales de guerra de qualquier graduación, aunque se hallen en castrís ni en otra manera, si no en la forma prevenida por Generales
Constituciones, y curriendo la cognición del delito por el consejo criminal o por su ordinario en su
respective caso. Anadiéndose a este el capítulo
103, disponiendo que los que exercen los empleos
de coronel, theniente coronel, sargento mayor y
capitanes de la coronela, aunque tengan patente
y por su razón plassa acentada en los libros de
vuestra magestad, no estén sujetos a la jurisdicción militar si sólo //115v // a la de sus ordinarios.
Y el capítulo 82, en que se establece que los delitos
cometidos por soldados, de los regimientos con que
sirve a vuestra magestad esta ciudad y la Deputación de Cathaluña, hallándose dentro la ciudad hayan de ser castigados sus delitos por los consistorios respectivamente, encontrándose a estas
disposiciones, usos y costumbres, el real decreto y
las ordenansas que vuestra magestad mandó publicar.
Sobre el assumpto de las patentes, con que vuestra
magestad ha favorecido a los officiales de la coronela de la ciudad, se ofrece la diferencia en la
cláusula que comprende las del coronel, theniente
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coronel y sargento mayor, expressando: «Y con este
puesto havéis de gosar el sueldo que corresponde, et
cétera.» Las de los capitanes y demás officiales que
no se repara por el goze del sueldo, si sólo por el carácter con que vuestro magestad les honra, tenga
el cumplimiento con todas las solemnidades acostumbran, y lo logran el coronel, theniente coronel
y sargento mayor de la misma coronela. Señor, la
ciudad y la coronela desean sacrificarse al real
servicio de vuestra magestad, con el affecto y
amor que siempre les acompanya. Esperando, de
la real magnanimidad de vuestra magestad, merecer el consuelo de mantenerles en el goze de sus
leyes, usos y costumbres; y que los capitanes y demás
officiales continúen el real servicio, con el lustre y
honor que gozan en sus patentes los officiales mayores de la mesma coronela. Como assí lo suplican
y assegura, el paternal amor de vuestra magestad
el conseguirlo.»
En aquest mateix dia, constituhit personalmente en el consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas don Francisco de Magarolla y Fluvià, arxiver del Real Arxiu de la present ciutat, // 116r //
mitgensant jurament en observansa del capítol
100 de las últimas Corts. Ha fet la relació que
en escrits de la mà firmada, ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas la qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se incertà en el present
dietari signada de número CX.a
Divendres, a X de febrer MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo present dietari una súplica presentada per part de Joan Pau Borràs,
arrendatari del estanch del tabaco, ab la qual demana que se sobresega la execució, que contra
ell se fulminava, per ocasió del valor dels tabacos que lo dia se feu dit arrendament se trobaren en la casa del estanch de la present ciutat.
Com de dita súplica és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número CXI.b
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari un vot, en escrits fet per los magnífichs acessors y advocat fiscal de la present
casa, lo dia 10 de janer proppassat. Ab lo qual
són de parer que Joseph Soler, batlle de Vilafranca de Panadès, ha contrafet a diferents reals
privilegis en dit vot expesificats y a la Constitució 14 de estas últimas Corts, y que perçò
deuhen sas excel·lèncias fidelíssimas per medi
del síndich del General exir al reparo de dita
contrafacció. Com més llargament és de vèurer,
a. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2186.
b. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2186.

tenor del dit real privilegi, hajen de incidir en
pena de vint-y-sinch lliuras y de ésser inhàbils
per temps de deu anys, dels officis y beneficis de
la casa de dita vila. Y lo altre, a la mateixa universitat concedit als 11 de abril 1698, per lo excel·lentíssim príncep Damestad, llochtinent y
capità general del present Principat, en y ab lo
qual se disposa, que los qui no saben de llegir y
escríurer no pugan ésser insiculats en las bolsas
de la casa de dita vila de Vilafrancha.

de dit vot que·s assí cusit y signat de número
CXII y del thenor següent:
«Vistaa la suplicació presentada // 116v // per Joseph Malla, cirurgià y Francesch Soler, apothecari, habitants en la vila de Vilafranca del Penadès als 4 de juliol proppassat. En y ab la qual
suplicació, que per las rahons y causas ponderadas en aquella, sie del servey del excel·lentíssim
y fidelíssim consistori ordenar al síndich del General de Cathalunya, isque al reparo de la contrafacció expressada en la mateixa súplica, en
observansa del disposat en lo capítol 87 de las
últimas Corts, contra Joseph Soler, batlle que
fou de dita vila de Vilafranca.

Vist un acte de requesta de 8 de janer 1707, del
qual consta que Jaume Tord, Joseph Olivella y
Fèlix Urgelles, jurats de dita vila, requeriren a
Joseph Soler, batlle de la mateixa vila y a Pere
Galceran, jurant quart, per a què permetesen
que dit real decret del excel·lentíssim compte de
Ullefeld, tocant a la desinsiculació y insiculació
respective, se posar en la deguda execució del
modo y forma en ell se contenia. Y manera y
que per est effecte, dit batlle, los entregàs dit
real despaig; y que lo referit Joseph Soler respongué, que no volia entregar dit real decret
per tocar sols lo fer la insiculació a ell, y al jurat
quart.

Vista la commissió al peu de dita suplicació per
lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori feta als
acessors infrascirts, y la provisió per estos executada al peu de dita suplicació, de què fos rebuda
informació sobre son contengut.
Vist lo real despaig, dat en la present ciutat als
30 de dezembre 1706, per lo excel·lentíssim
compte de Ullefeld, a les horas llochtinent y capità general del present Principat, en y ab lo
qual fonch manat al batlle y jurats de dita vila de
Vilafranca, que posasen en execució la desensiculació de diferents subgectes, en lo mateix real
despaig mencionat, y que en lloch de aquells
ensiculasen las personas en aquell expressadas,
mentres tinguesen las qualitats y circunstàncias
previngudas, en virtut dels reals privilegis a la
universitat de Vilafranca concedits per los antecessors de sa magestad, que Déu guarde, y de la
augustíssima casa de Àustria.

117v

Vistos los reals privilegis a la universitat de Vilafranca otorgats, en y ab los quals se disposa de
las qualitats que han de tenir las personas que se
insicularan en las bolsas de jurats, batlle y altres
càrrechs de dita vila de Vilafranca. Ha saber, és
lo un despedit en la present ciutat de Barcelona
a 11 de juliol 1608, // 117r // per lo excel·lentíssim duch de Monteleón, llochtinent y capità general, en y ab lo qual entre altres cosas, se ordena y mana que ningú puga ésser insiculat en la
bolsa de mà segona, que no hage tres anys que
tinga la botiga plegada. Havent-ho de fer constar per lo effecte de ésser insiculats en las bolsas
de la casa de la vila, que no tingan deu anys de
domicili, y en aquella casats. Que persona alguna no puga entrar en la bolsa de mà mayor, que
no tinga trenta sis anys de edat; en la mà segona, que no tinga trenta anys; en la bolsa de mà
tercera y quarta, que no tinga vint-y-sis anys.
De tal manera que los que insicularan contra lo
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 115v
i 116r del trienni 1707-1710.
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Vistos dos altres actes de requestas presentadas
al doctor en drets, Joan Amat y a Magí Masià,
qui són altres dels subjectes que manava dit real
decret haver de ésser insaculats, per a què fessen
constar si tenian las qualitats necessàrias per ésser insaculats, segons disposició dels reals privilegis dalt calendats. Pues lo mateix real despaig,
de insaculació y desensaculació respective axí ho
ordenava.
Vist altre acte de requesta de 8 de janer 1707,
del qual consta que trobant-se junts los jurats
de Vilafrancha per a fer la insiculació dit Joseph
Soler, batlle, demanà als prop dits jurats, lo
mencionat real despaig de insiculació, per que
dit batlle lo volia consultar, y que a dita petició
se feren diferents resposta.
Vistes tres certificatòrias dels batismes del doctor Joan Amat, de Joseph Oller, y de Pere Soler,
de las quals prova haver-se batejat dit doctor
Amat en la parroquia Iglésia de Sant Boy de
Llobregat, als 15 de juliol 1674. Dit Joseph
Oller als 10 de abril 1686, en la Iglésia parroquial de Vilafranca, y dit Pere Soler, als 5 de janer 1681, en la mateixa parròquia de Vilafranca.
Vistas las deposicions de quatre testimonis, ministrats a instància dels referits Joseph Malla y
Francisco Soler, sobre la mencionada súplica
per aquells presentada, de las quals resulta que
Pere Soler, apotecari; Pere Galceran, blanquer;
Francisco Rafel, botiguer; Joseph Andreu, argenter; Pere Soler, notari; Pau Salvany, pagès;
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Francesch Reventós, pagès; Joseph Tutusaus,
texidor; Ramon Casanovas, calsater, y altres
exercexen en dita vila de Vilafrancha sos respective officis y parts, y que dits Pau Salvany, Joseph Tutusaus, Joseph Rafegues, // 118r // corder, Diego Farrer, pagès; Carlos Sabater,
blanquer; Anton Anglada, mestre de casas; Vicens Morgades y altres no saben de llegir ni escriurer. Y que lo doctor en medecina y altres no
tenen los deu anys de domicili en la mateixa vila
de Vilafranca, ni la edat que·s requereix per a ésser ensaculats en las bolsas de jurats de Vilafranca. Y que havent tots los sobre anomenats vinguts ab dit real despaig del dezembre 1706, per
a què fossen insaculats en las bolsas de jurats de
la universitat de dita vila, mentres en estos concorreguesen las qualitats y circunstàncias disposadas ab los privilegis dalt calendats, com són
los de la mà segona: no poder exercitats de menestral ni tenir botiga, lo haver de tenir per poder ésser insaculats deu anys de domicili, certa
edat, y haver de saber de llegir y escriurer, no
obstant las moltas contradiccions lo sobre dit
Joseph Soler, com a batlle de Vilafrancha, los
feu ab tot effecte insacular y posar en las bolsas
de jurats y altres officis, en què venian ab dit real
decret anomenats per la insiculació y en lloch
dels desinciculats.
Vista la constitució 14 de estas últimas Corts,
en què se troban approbats y confirmats tots los
privilegis, exempcions y llibertats tant de comuns com particulars, qualsevols que sien. Attenent y considerant que de tot lo fins assí ponderat consta y se manifesta haver dit Joseph
Soler, batlle, predit contrafet als calendats reals
privilegis concedits a la universitat de Vilafranca, als 11 de juliol 1608 y 11 de abril 1698, y al
mateix real despaig de la nova insiculació de dezembre de 1706; y no res menos a la dita Constitucció 14 de estas últimas Corts. Perçò los
acessors infrascrits són de vot // 118v // y parer,
que pot y deu vostra excel·lència fidelíssima exir
per medi de son síndich al reparo de dita contrafacció y axís ho sentan salvo semper, et cetera.
Barcelona, 30 janer 1708. Bruguera, assessor
subrrogatus. Felix, assessor subrrogatus.»
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Pere Ribera, corredor de coll públich y jurat,
ministre del General, serca las sinch horas de la
tarda. Ha fet relació com Joseph Ferrer, corredor de orella de la present ciutat, li havia donat
una dita en las bollas de Tarragona y Monblanch del trienni corrent, de tres mil lliuras a
més de tot lo preu en què estava lliurat dit
arrendament. Y considerant sas excel·lèncias fidelíssimas, que dita dita no sols hera la sisena
part del preu en què està lliurat dit arrenda878

ment, però encara excedia, han manat a dit corredor que demà al matí publicàs dita dita, y que
avisàs de ella a Joseph Vahils, sastre, a qui estan
lliuradas y arrendadas ditas bollas, per a què elegís si volia usar de fadiga dins lo termini pactat
en la tabba.
Disapte, a XI de febrer MDCCVIII.
En aquest dia a las nou horas del matí Pere Ribera, corredor de coll y ministre del General,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas. Ha fet relació com lo
dia de ahir, entre las set y las vuyt de la nit, dit
Joseph Ferrer, corredor de orella, hera anat en
sa casa de ell, dit Ribera, y li havia dit que se
apartava de la dita, li havia donat la mateixa tarda de tres mília lliuras més en las bollas de Tarragona y Montblanch, y que dit Ribera li respongué que·n donaria part // 119r // al
consistori.
Dilluns, a XIII de febrer MDCCVIII. En aquest dia
a las deu horas del matí, lo excel·lentíssim senyor compte de Fuentes ha vingut en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas a tornar-los
la visita. Lo qual és estat cumplimentat per los
officials, acessors, y per sas excel·lèncias fidelíssimas en la mateixa forma que se estila ab los
grandes de Espanya.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda, lo excel·lentíssim senyor compte de Eril ha
vingut en esta casa, a cumplimentar y tornar la
visita a sas excel·lèncias fidelíssimas. Lo qual axí
mateix, és estat rebut y tractat ab la mateixa forma que se estila ab los grandes de Espanya.
Dimars, a XIIII de febrer MDCCVIII. En aquest
dia a las deu horas del matí, ha vingut en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo
excel·lentíssim senyor compte de la Corsana, a
effecte de tornar la visita al consistori. Lo qual
per sas excel·lentíssimas fidelíssimas, y per los
acessors y officials de la present casa, és estat
tractat com als grandes de Espanya.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, en execució
del disposat en lo capítol 62 del nou redrés, han
visitat los aposentos de la present casa a effecte
de vèurer si los llibres dels officials estan en la
deguda forma, y no han // 119v // advertit falta
digna de nota. Conforme ne ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas tornats en consistori.
Dijous, a XVI febrer MDCCVIII. En aquest dia a
las tres horas de la tarda, ha vingut en consistori
lo excel·lentíssim senyor compte de Noyel, general de las tropas (h)olandesas, a effecte de tor-

nar la visita a sas excel·lentíssimas fidelíssimas.
Per los quals, com y per los acessors, advocat fiscal y officials de la present casa, és estat tractat
conforme estila ab los grandes de Espanya.
Divendres, a XVII de febrer MDCCVIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim senyor duch de Nàxara, ab
les deu horas del matí, és vingut en la present
casa de la Diputació a effecte de cumplimentar y
tornar la visita al excel·lentíssim y fidelíssim
consistori. Lo qual, primerament per los officials de la present casa, després per los magnífichs acessors y advocat fiscal, y després per sas
excel·lèncias fidelíssimas, és estat rebut y cumplimentat, axí al venir com al despedir-se, en la
mateixa forma que se estila ab los grandes de
Espanya.
Disapte, a XVIII de febrer MDCCVIII. En aquest
dia Pere Ribera, corredor de coll y mestre
// 120r // del General, ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas de com Joseph Ferrer,
corredor de orella de la present ciutat, se ha
conferit vuy ab ell, dit Ribera, y li ha dit que li
ratificava la dita de tres mília lliuras més en lo
arrendament de las Bollas de Tarragona y
Montblanch per lo trienni corrent, que li donà
lo dia 10 del corrent ab las protestats, emperò,
continuadas en una suplicació que lo dia present ha presentat a sas excel·lèncias fidelíssimas.
La qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
se incertà en lo present dietari, signada de letra
A.a
En aquest mateix dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, a las tres
horas de la tarda, en cotxes, ab los verguers devant ab sas massas, y acompanyats dels officials
de la present casa. Són anats a cumplimentar al
excel·lentíssim senyor compte de Cifuentes, en
la casa de sa habitació, que la té en lo carrer que
travessa de la plassa Nova a la plassa de Santa
Anna de la present ciutat. Per lo qual són estats
rebuts ab moltas cortesias y agasajos. Y després
de un rato de conversació se són despedits y tornats en la present casa de la Deputació, ab lo
mateix acompanyament.
120v

Dimecres, a XXII de febrer MDCCVIII. En aquest
dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General. A las tres horas de
la tarda són anats a cumplimentar al excel·lentíssim senyor compte de Centellas, anant ab cotxes, ab los verguers ab sas massas devant, y
acompanyats dels officials de la present casa. Y
estats rebuts de dit senyor compte ab molts
a. a continuació suplicació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2187.
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cumpliments y agasajos, sas excel·lèncias fidelíssimas li han donat la enorabona de la mercè de
la grandesa ab que sa magestat és estat servit
condecorar sa casa. De que ha fet dit senyor
compte particular estimació y agrahiment, y
després de un rato de conversació se són despedits.
Dijous, a XXIII de febrer MDCCVIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich, ha fet relació en consistori, mitgensant jurament, com se era conferit lo dia
present en lo Real Arxiu de la present ciutat, per
lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y segons la relació que li ha fet lo especulador de dit Real Arxiu, se ha treballat en
ell lo que està expressat en lo paper, que per dit
especulador se li ha entregat. Lo qual és assí cusit y signat de número CXIII.a
En aquest mateix dia Jaume Solà, corredor de
coll y ministre del General, ha fet relació com
havent encantat per molt temps las bollas de
Tarragona y Monblanch, no ha trobat qui mayor dita offerís que // 121r // Joseph Ferrer, corredor de coll de la present ciutat, qui ha offert la
dita de denou mília lliuras per los tres anys del
corrent trienni, y que perçò havia lliurat la acta
fiscal al dit Joseph Ferrer.
Divendres, a XXIIII de febrer MDCCVIII. En
aquest dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
fra don Emanuel de Copons y Esquerrer, deputat ecclesiàstich, y en dit nom, commissari delegat appostòlich elegit y anomenat per la Santedat de Clement Setè, de pia memòria, ab butlla
especial dada en Roma als 17de las calendas de
maig 1524. Usant de la facultat en dita butlla
tribuhida, ha subdelegat a Joseph Canyellas,
prevere y beneficiat de la Iglésia Col·legiata de
Sant Feliu de Gerona, a effecte que puga regonèxer qualsevols casas, iglésias, y llochs sagrats, monestirs y convents de ecclesiàstichs, axí
religiosos y religiosas regulars com seculars. Al
qual subdelegat, lo dia present, són estadas despedidas lletras de subdelegació en la forma
acostumada, ab ple poder de excomunicar y publicar sensuras contra qualsevols personas, axí
ecclesiàsticas com seculars.
Disapte, a XXV de febrer MDCCVIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim senyor compte de Centellas, a las deu horas del matí, ha vingut en la present casa de la Deputació, a effecte de tornar la
visita al excel·lentíssim y fidelíssim consistori. Y
per sas excel·lèncias fidelíssimas, com y també,
per los magnífichs acessors, advocat fiscal y ala. a continuació paper, transcrit a l’Apèndix 3, pàgs. 21872188.
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tres // 121v // officials de la present casa és estat
rebut y cumplimentat, axí al venir com al despedir-se, en la mateixa forma que se estila ab los
grandes de Espanya.

magestad, y más siendo tan vesina de castell ciudad donde menudea sus invasiones el enemigo, y
en dicho paraje encontrara el coronel todo lo necessario para sus gentes.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y incertàs en lo
present dietari un acte de revocació feta per don
Joseph de Pallarès, sotsveguer de Pallàs, a 13 de
febrer 1708, de diferents ordes enviats als pobles de dita sotsvegueria contraris a las Generals
Constitucions. Com llargament de dit acte és
de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número CXIIII.a Y una carta de dit don Joseph de
Pallarès, en que remet lo dit acte, lo qual és
també signat de número CXV.b

Al mesmo nivel corre lo executado por el doctor
Joseph Torrents, veguer de Agramunt y de Urgell,
de orden de el conde Surmani, general y governador de las fronteras pores con pena de 50 libras, y
mandó a los paheres de el Bruch, llevassen en la
villa de Agramunt socorro por quatro soldados de
pan, cada uno de peso 22 onsas senteno y un real,
empessando la paga a contarse den de el día 10 de
henero en adelante, y satisfaciendo de 20 en 20
días; y assí mesmo que embiassen quatro açemilas
con sus aquipajes y sacos en Solsona, y se presentasen delante don Ignasio Sans, jues de // 122v //
corte de este Principado; y los paheres en Agramunt, y con los mesmos passos procedió con sus jurados de la guardia.

Dilluns, a XXVII de febrer MDCCVIII. En aquest
dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors Joseph Serres, deputat real y doctor Bernat Moxí,
oÿdor real, a binguda primer hora per medi del
síndich del General, són anats a posar-se als reals peus de sa magestat, que Déu guarde. A effecte de posar, com han posat en sa real mà en
nom del consistori, una representació tocant a
alguns excessos executats per lo coronel del regiment d’esta casa y per altres officials reals y
comandants de guerra. Com de dita representació és de vèurer, còpia de la qual és assí cusida y
signada de número CXVI y del thenor següent:
«Señor.c
Los deputados y oydores de comptes de la Generalitat de Cathalunya, puestos a los reales // 122r //
pies de vuestra magestad con la devida veneración, dizen: que con vivo sentimiento, attendiendo a la grande importancia que incluye el buen
logro de el servicio que agora se solicita, y que puede este por accidentes inhabilitars, participar a
vuestra magestad, el haver el coronel del regimiento con que el consistorio serve a vuestra magestad, don Clemente de Senispleda y de Solanell,
puesto tiendas de pan, vino y carne en la ciudad
de la Seo de Urgell y no haviéndole dispensado
aquel común lenya, por no ser de estilo, permitió
que sus soldados arrencasen vides, estacas y faginas que servían de resguardo a los jardines de varios particulares. Siguiéndose de estos echos, graves perjuicios a los interesses de dicha ciudad,
como lo manifiesta la experiencia, recurriendo el
arrendatario de uno y otro abastos, a los concelleres para que les aceten la renuncia de sus obligaciones, inhabilitando a la ciudad el poder estar
prompta por lo conveniente als servicio de vuestra
a. a continuació acte transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2188.
b. a continuació carta transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2188.
c. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 121v i 122r del trienni 1707-1710.

880

Iguales sircunstancias concurren en el llamamiento de los cónsules de las villas de Senahuja,
Pons, Guissona y Torá echo por el conde Surmani,
coronel Castillini y el veguer de Cervera, para
que comparecieran en dicha villa, y para verse
con estos cabos los cónsules. Lo que fue obedecido,
resultando de ellos el pedirse a las mencionadas
villas pagasen sin dilación alguna a todos los soldados, que estuviesen alojados en sus territorios,
un real, un pan, cevada para los cavallos, y la
cantidad que suponía el comandante estar convenida por los capitanes. En el amago que en caso de
no obedecer se enviaría cavallería, para impellirles sobre querérseles oy llevar otravés también el
trigo, que solo tienen el preciso para el proprio sustento de aquellas.
No se regula por otras ideas en la villa de Tremp
el coronel don Federico Schover, pues a más de sustentar esta a todos los officiales de primera plana
de el regimiento de este cabo, y de tenerle casa a él,
y gastar el común más de un doblón cada día por
su sustento. Les pide agora nuevamente, a buena
quenta de el sueldo que le tiene vuestra magestad
senyalada, y assí mesmo quiere que aliste la villa
cien hombres y que estén promptos por cupar la de
Benavarre.
En la villa de Bellpuig, el dar todo lo preciso asta
al regimiento de los úngares y el centeno para los
cavallos, no ha sido medio por detenerles a que no
escropulehen en palehar paheres y paysanos, y no se
contienen aun en estos, pues deseando los habitantes // 123r // de dicha villa y su común, tener recivo de lo que emplear por dichas tropas, al pedirse
la referida justificación a los mencionados úngares sobre negarse la concessión, es aun más agria
la respuesta, tratando de gavatxos y mal affectos
a los ante notados moradores. Lo que le ha preci-

Dimars, a XXVIII de febrer MDCCVIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau
Corbera y Palau, síndich del General. Ha fet relació de com se han conferit lo dia present ab lo
senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de
estat de la magestat, al qual ha entregat
//124r // de dos súplicas presentadas al consistori, ço és, la una per lo síndich de alguns terratinents de Rosas, y altra per Joseph Llaris, official
del Arxiu Real. Las quals dos súplicas són assí
cusidas y signadas de número CXVII y
CXVIII.a A effecte que fos servit posar-las en la
real mà de sa magestat, per a què manase sa magestat donar la providència deguda per lo consuelo del suplicants, y que dit secretari ha respost, ço és, en quant a la súplica dels
terratinents de Rosas, que la posaria en mà de sa
magestat. Y que en quant a la de dit Lleris ya
se’n hauria parlat; y que tenia orde denunciar a
sercar a don Joan de Lapeyra, receptor de la
Batllia General, per a tractar dita de dependència.

sado y al consejo a resolver de dexar sus casas, en
caso de continuarse estos excessos.
Y finalmente señor, el sotsveguer de Pallás, don
Joseph de Pallarés, ha usado de la mesma pauta
en diferentes lugares del marquesado de Pallás,
condado de Eril y otros parajes. Como lo manifiesta la orden que el día 7 de dezembre passado,
remitió a los jurados de aquellas universidades,
para que pagasen diferentes cantidades por mantener el regimiento de los alemanes que está alojado en la conca de Tremp, y el día 17 de dicho mes
repitió orden para el mismo fin; mandando en
pena de 200 lliures le llevasen en la villa de Talarn, en su propia habitació, las cantidades que él
les destinava con la primera orden. Lo que tampoco se executó, por lo que a 27 del mesmo, passó el
referido sotsveguer o su lugarteniente don Melchor de Pallarés a hazer aprehención de las açemilas de todos los arrieros que transitavan a la
Pobla para sus comercios. Inhabilitando con este
echo la negociación de la montanya, a fin de precisar a dichas villas en la contribusión se les pedía,
y reconociendo que este métedo de proceder no era
bastante, lo procuraron con un destacamento de
soldados, con el qual consiguieron la cobransa de
la mesada de dezembre. Y se secundó el destacamento el día 20 de el corriente, siendo de lugar en
lugar asta conseguir su idea.
La justificación de todo lo referido se pone en la
real mano de vuestra magestad, como para la de
la Seo de Urgell, la carta de la ciudad y, instrucción remitida a don Anton Pera y Tort de números //123v // 1 y 2. De el Bruch y Guardia, los órdenes de números 3, 4 y 5. Para lo de las villas de
Sanahuja, Pons, Guissona y Torá la súplica de los
síndicos de aquellas de número 6. Por lo de la villa
de Tremp, la carta de sus consules de número 7. Lo
de Bellpuig, la carta de los paheres de número 8. Y
últimamente, para las universidades de marquesado de Pallás y otros parajes, la súplica de sus síndicos de número 9. Assegurando a vuestra magestad que otros semejantes desordenes se han
executado en otras universidades, que por omitir
prolixidad se escusa ponerlo lo distinctamente en
la real noticia de vuestra magestad. Y por comprehender de que el aviso de aquellos tienen bien
lastimado el siempre piadoso y tierno corazón, de
vuestta magestad no pudiendo dexar de acistir en
los deputados y oydores la justa esperansa, de que
en vista de lo contenido en dichas copias de papeles
y demás, encontrará grata aceptación en la soberana comprehención de vuestra magestad. Esta,
su humilde representación, que le ha aparecido
serles preciso el executarlo, y a por atender al mayor servicio de vuestra magestad, ja por el cumplimiento de sus cargos y observancia de las Generales Constituciones, como por el beneficio público
que es a lo que sin cessar invigila el consistorio.»

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Mariano de Novell, oÿdor
ecclesiàstich, junt ab los officials acostumats és
baxat a la casa del General, a effecte de pèndrer
inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de febrer. Y se han trobat los fraus infrascrits y següents:
Primo, als 17 de febrer 1708, aprehenció feta
en casa Pere Rey, mestre sastre, de unas calsas
de vint-i-quatrè, negra, forradas de tela.
Ítem, als 15 de dit, aprehenció feta en casa Vicens Carner, mestre sastre, de un cos y mànegas
ab dotse trosos y fer lo cos de escot de iprà negra.
124v
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Ítem, als 24 de dit, aprehenció feta en casa Joan
Clausell, mestre sastre, de un gambeto de panyo refí color mesclas, forros de estamenya blava, sens ser acabat de fer. Ítem, uns balons y
xupa del mateix panyo, tallat y sens cusir.
Ítem, als 27 de dit, aprehenció feta en casa de
Eulària Miró, viuda passamanera. Primo, de dos
pessas de tela bocadillos, capycua. Ítem, deu
mocadors de seda de diversos colors y de fora
regne.
Ítem, als 28, aprehenció feta en casa de Eulària
Gonsales de dos pesas de blavet, capycua. Ítem,
sis palms xamellot escur y comú.
En aquest mateix dia lo doctor micer Emanuel
a. a continuació súpliques transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
2189.
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Flix, subrrogat en altre dels magnífichs acessors
de la present casa, ha fet relació, mitgensant jurament en consistori, com se hera conferit en lo
Arxiu Real de la present casa per lo effecte que
disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y
que segons la relació que ha fet lo especulador
de dit Real Arxiu se ha treballat en ell. Lo que
està continuat en un paper que per dit especulador li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de
número CXX.a

Març
Dijous, al primer de mars MDCCVIII. En aquest
dia lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà
honrrat de Barcelona, síndich del General, ha
fet relació en consistori de las diligèncias que en
diferents jornadas ha fet ab lo molt reverent señor canceller y ab lo regent la Real Cancellaria,
per a què se obrís lo tribunal de contrafaccions.
Las quals diligèncias estan continuadas en un
paper que ha entregat dit síndich a sas excel·lèncias fidelíssimas. Lo qual és assí cusit y signat de
número CXXI y del thenor següent:
«Divendres,b a 10 de febrer 1708. Pau Corbera
y Palau, ciutadà honrrat de Barcelona, síndich
del General de Cathalunya, present en consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas. Fa relació
com de orde de dit excel·lentíssim consistori, se
ha conferit ab lo molt il·lustre y reverent senyor
canceller, a effecte de què se servís dit senyor
canceller prestar son jurament en mà de sa magestat, que Déu guarde, o de la persona a qui
especte, a effecte de obrir quant antes lo
excel·lentíssim tribunal de contrafaccions o
contra constitucions. Per a què prestat aquell, sa
senyoria lo pogués pèndrer als demés senyors
disposa lo capítol de cort 83, de estas últimas
Corts celebradas en la present casa de la Deputació en lo any 1706. Al que dit senyor canceller
li digué, que quant antes se conferiria en palacio
per dit effecte.»
«Dilluns, als 13 de dit. Fa relació dit síndich al
excel·lentíssim consistori, com se hera tornat a
conferir ab dit senyor canciller, a effecte de saber si tenia prestat dit jurament. Per què quant
antes obrís dit tribunal de contrafaccions, per
què tenia dit síndich dos súplicas per a posar en
mà de sa senyoria, de dos contrafaccions la una
contra lo doctor micer Joan Fèlix Fornès, jutge
del lloch de Hostalrrich y la altra contra de Joseph Soler, batlle de la vila de Vilafranca del Panadès. Al que li respongué dit senyor canceller,
que ell se hera conferit en la secretaria, però que
a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2190.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
124v i 125r del trienni 1707-1710.
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encara no havia tingut ocasió de poder prestar
dit jurament, y que estimaria li aportàs las ditas
súplicas per a saber que cosa hera.»
«Dimecres, a 15 de dit. Dit síndich ha fet relació al excel·lentíssim consistori, com havia tingut un recado del il·lustre senyor Joseph de
Toda y Gil, regent la Real Cancellaria, per a què
a las sinch horas de la tarda se trobàs als claustres de la Seu, que li tenia de parlar. Com en effecte dit síndich en dita hora se trobà en dits
clauestres, a hont hi trobà dit senyor regent,
junt ab los senyors doctor Joseph Minguella,
jutge del real consell y son advocat patrimonial,
los quals digueren posàs en la alta comprehenció de sa excel·lència fidelíssima, //125v // los inconvenients grans se podrian seguir de obrir lo
tribunal de contrafaccions en la hera present. Y
que ells aplicarian sos medis per a què tant lo dit
doctor micer Joan Fèlix Fornés, assessor del
Hostalrich, com lo dit Joseph Soler, batlle de
Vilafranca del Panadès, revocasen y anul·lasen
tot lo que havian obrat contra las Generals
Constitucions. Y que si lo de Hostalrich no·u
volia fer, que la Audiència en continent lo promouria de son puesto y que estimaria, lo senyor
regent, li amostràs las ditas dos súplicas per a
què ab mayor claredat sabés en què consistian
las contrafaccions. Tot lo que dit sindich posà,
en la alta comprehenció del excel·lentíssim consistori.»
«Dijous, als 16 de dit. Dit síndich feu relació al
excel·lentíssim consistori com se hera conferit,
ab lo dit senyor canceller per a què se servís
obrir lo dit tribunal de contrafacció, per a què
pogués presentar las ditas dos súplicas. Al dit senyor canceller li respongué, que encara no havia
prestat lo jurament, y que havent-se conferit
moltas vegadas en lo palàcio real per dit efecte,
may havia pogut lograr lo prestar aquell per las
moltas ocupacions tenia sa magestat, que Déu
guarde, y que axí estimaria extrajudicialment a
dit síndich li donàs ditas dos súplicas, per a què
se pogués enterar de ditas dos contrafaccions
per a vèurer, si se podria fer revocar a las parts.
Al que dit síndich respongué, a dit senyor canceller, que no podia ser, luego per que los tenia
de entregar al senyor regent, com hauria quedat
lo dia antecedent; y que luego que los hauria a
mostradas a dit senyor regent los hi amostraria,
per a què sa senyoria donàs prompte providència en obrir dit tribunal de contrafaccions.»
«Dit dia a la tarda, dit síndich ha fet relació a dit
excel·lentíssim consistori com se hera conferit
ab lo dit senyor regent, entregant-li ditas dos
súplicas de contrafacció. Per a què en virtut
// 126r // de ellas, dit senyor regent, donàs
prompte providència per a què se revocàs cosas

y anul·làs lo que se havia fet per los contrafactors. Y se donàs satisfació a las parts lesias; y dit
regent li digué que se donaria providència.»
«Divendres, als 17 de dit. Dit síndich se conferí
ab dits senyors regent, per a què se servís tornar-li ditas súplicas. Per a què en virtut de ellas
lo senyor canceller pogués donar providència en
obrir dit tribunal de contrafaccion. Al que li respongué, que las havia ya entregadas al senyor
canceller, per a què dit senyor enviàs a buscar lo
veguer y batlle de Vilafranca; y al dit doctor micer Joan Fèlix Fornès, acessor de Hostalrrich,
per a què revocasen. Y que a tots estava bé que
se suspengués dit tribunal, en obrir-lo per què
revocant lo que se havia obrat conseguia la casa
sens ningún gasto, lo que esperava aconseguir
per medi de sentència.»
«Disapte, als 18 de dit. Dit síndich, altra vegada, se conferir ab dit senyor canceller. Per a què
dit senyor li tornàs ditas súplicas y per a saber
com restavan los negocis. Al que dit senyor canceller li digué, que tingués un tant de paciència,
que se estava treballant sobre eixa dependència,
y que suposat que van entrant los feriats de carnestoltas que y tornàs lo primer dia de negoci,
que veuria lo que·s tindria de obrar.»
«Dijous, als 23 de dit. Dit síndich ha fet relació
al dit excel·lentíssim consistori, com altra vegada se hera conferit ab dit senyor canceller per a
solicitar-li se servís, sa senyoria, donar providència en què se obrís dit tribunal, o de què se effectuàs la revocació de dits procehiments. Al
que havia respost que ya se havia donada providència, y que axí lo endemà a la tarda se conferís ab ell, que de una cosa o altra li tornaria
resposta.»
«Divendres, als 24 de dit. Lo dit síndich se conferí, ab dit senyor canciller per saber sa resolució. Al que li digué que encara, sobra //126v // la
subjecta matèria no si havia pres resolució, y
que supuesto que los dos dias subsegüents heran festas, que lo endemà de ellas que seria lo
dilluns a la tarda, que seria lo dia 27, se mortificàs en tornar-se a conferir ab dit senyor canciller que entonces li tornaria una resposta y altra.»
«Dilluns, als 28 de dit, havent-se dit síndich
conferit en casa de dit senyor canceller lo dia de
ahir, dilluns 27 del corrent, y no havent-lo trobat en sa casa per saber de ell quina resposa li
tornaria, com avian dit síndich y dit senyor canceller dit dia 24 quedat los dos. Fa relació a vostra excel·lència fidelíssima, com vuy a la matinada, se és conferit ab dit il·lustre senyor canceller
en la sala del consell real, y havent-li dit que res883

posta li tornava acerca de obrir dit tribunal de
contrafaccions, per poder dit síndich presentar a
sa senyoria ditas dos súplicas. Ha respost dit senyor canceller, que·s treballava incessantment,
que lo batlle de Vilafranca revocàs lo que havia
fet, y que per eix effecte ya se trobava en esta
ciutat lo veguer de dita vegueria de Vilafranca,
que per eix negoci se havia enviat a buscar; y
que també, prest seria en esta ciutat lo batlle, y
que luego que fora en esta ciutat farian que disistís. Y que en quant al de Hostalrrich, també
se havia feta la mateixa diligència. Y així, per
hara millor hera no mòurer cosa per què si debe
a bé, conseguia lo General la revocació de dit
procehiment sens dispendi algú del General,
hera molt millor, y que axí ho posàs en la
intel·ligència de sa excel·lència fidelíssima. Com
en effecte dit síndich ho posà, a la alta comprehenció del excel·lentíssim y fidelíssim consistori.»
«Divendres, als 2 de mars de dit any 1708. Dit
síndich fa relació a vostra excel·lència fidelíssima, com de orde de vostra excel·lència se hera
tornat a conferir ab dit il·lustre senyor canceller
lo present dia, per a sol·licitar-lo en què estat estava lo de son jurament, per poder obrir lo excel·lentíssim tribunal de contrafaccions. Y si sa
senyoria // 127r // havia enviat a buscar lo dit
batlle de Vilafranca de Panadès, y lo dit doctor
Juan Fèlix Fornès, jutge acessor de Hostalrich.
Com sa senyoria, en dias passats, li havia dit a
effecte que hu y altre revocàs y reintegràs al General, lo que se pretenia haver violat alguna de
las Generals Constitucions, y donasen satisfacció a las parts lisiadas. Lo que ha respost dit senyor canceller a dit síndich, que en quant si havia prestat o no lo jurament per poder obrir lo
excel·lentíssim tribunal de contrafaccions, li
deya que ell moltas vegadas se hera conferit en
la secretaria del palàcio real de sa magestat per
prestar dit jurament, però que fins hara no li
hera estat posible lo prestar aquell per las moltas
ocupacions tenia sa magestat, que Déu guarde.
Y que en quant a haver feta la diligència ab lo
batlle de Vilafranca del Panadès, li deya que ell y
havia escrit a dit batlle perquè luego se conferís
ab dit senyor canceller, y que deya que luego se
conferiria ab ell; y luego que serà en esta ciutat
se aplicaran tots aquells medis que li sien posibles, per a què dit batlle revoque tot lo que ha
obrat contra los reals privilegis concedits a la
dita universitat de Vilafranca del Panades.
Y que en quan al dit doctor micer Joan Fèlix
Fornès, acessor de Hostalrrich, digué a dit síndich que ell li assegurava que dit doctor Fornès,
ab sa menor insinuació li faria revocar. Y ve hon
dit síndich, que dit senyor canceller encara no
havia prestat son jurament per a obrir dit
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excel·lentíssim tribunal de contrafaccions, demà
li tornàs les ditas dos súplicas li avia ell, dit síndich, entregadas de la evocació de ditas dos
contrafaccions. Y en continent, dit senyor canciller le ha tornadas, de què de una cosa y altra
ho posa a la alta comprehensió de vostra
excel·lència fidelíssima, per a què vostra
excel·lència fidelíssima ordene lo que en est cas
deu obrar dit síndich, per què en tot puntualment observarà lo que vostra excel·lència fidelíssima li ordenarà.»
En aquest mateix dia ha vingut en consistori lo
síndich de la present ciutat, y ha reportat a sas
excel·lèncias fidelíssimas de part dels excel·lentíssims generals consellers, la deliberació presa
en lo savi Concell de Cent, tingut y celebrat als
7 de febrer proppassat, acerca la // 127v // dependència de no haver de estar subjectes al governador de la plassa, los indivíduos del gremis
de què se compon la coronela. Junt al còpia de
la representació, que per part de dita ciutat
acerca lo dit assumpto, se ha posat en mà de sa
magestat y ha suplicat a sas excel·lèncias fidelíssimas de part de dits consellers, fosen servits
coadjuvar las dita representació. E, sas
excel·lèncias fidelíssimas han respost que premeditarian lo contengut en ditas deliberació y
representació, y que en quant puguesen procuraria donar gust a dits senyors consellers. Y seguidament, han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs lo present
dietari la dita deliberació y representació. Las
quals són assí cusidas y signadas de números
CXXII y CXXIII.a Y axí mateix, me han ordenat cusís y incertàs en lo present dietari, la deliberació presa per lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar lo dia present; ab la qual han resolt
dexar lo sobre dit assumpto a las personas que
componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns. La qual és estada reportada per lo
síndich de dit bras a sas excel·lèncias fidelíssimas, y és assí cusida y signada de número
CXXIIII.b
Divendres, a II de mars MDCCVIII. En aquest
dia, lo síndich de la present ciutat, constituhit
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
los ha referit com als excel·lentíssims senyors
concellers los havia aparegut per convenient,
que se terminàs y resolgués la dificultat sobre lo
modo del aciento dels comuns de la Deputació,
bras militar y ciutat en las funcions ecclesiàstichas en presencia de sa magestat y concurs de
altres // 128r // grandes. Per lo qual effecte haa. a continuació deliberació i representació transcrites a
l’Apèndix 3, pàg. 2191.
b. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2192.
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vian resolt dits senyors concellers comètrer lo
dit negoci a la conferència dels tres comuns, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas de part de
dits senyors concellers, fosen servits fer lo mateix, per a què se procehís en dit negoci ab tota
uniformitat. Al que ha respost sas excel·lèncias
fidelíssimas, que premeditarian lo dit recado, y
que la resolució que pendrian la participarian a
dits señors consellers.
Dilluns, a V de mars MDCCVIII. En aquest dia ha
vingut en la present casa de la Deputació, lo excel·lentíssim senyor compte de Ullefeld, a effecte de cumplimentar y tornar la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas. Lo qual, al cap de vall de
la escala és estat rebut per los officials de la present casa, per los magnífichs acessors y advocat
fiscal al replà de la escala, y per los senyors oÿdors militar y real al cap de munt de la escala, y
per los restants quatre consistorials a la porta de
la sala dels reys, que dóna als tarongers. Y després de entrats a la sala del consistori, a hont
han conversat un rato, se és despedit y al tornarse’n és estat acompanyat per sas excel·lèncias fidelíssimas, acessors // 128v // y officials en la forma acostumada.
En aquest mateix dia Pau Corbera y Palau, síndich del General, ha fet relació com de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas se ha conferit ab lo
il·lustre senyor canceller, per a saber de sa senyoria si havia encara prestat lo jurament en mà
de sa magestat, que Déu guarde, per a poder
obrir lo il·lustríssim tribunal de contrafaccions,
per què dit síndich pogués presentar las súplicas
que sa senyoria sabia, ço és, la una contra lo batlle de Vilafranca del Panadès, y la altra contra lo
doctor micer Joan Fèlix Fornès, jutge de Hostalrrich. Al que dit senyor canceller ha dit, a dit
síndich, que ell encara no havia prestat dit jurament, y que no hera per culpa sia, si sols per las
moltas ocupacions que sa magestat tenen, per
que ell moltas vegadas se havia conferit en palàcio per eix effecte, y may auria pogut conseguirho. Y que en quant a ditas dos súplicas, que tenia de posar en mà del il·lustríssim tribunal de
contrafaccions; en ocasió que aquell fos obert,
deya que ell havia escrit al jutge de Hostalrrich
per a què revocàs y reintegràs, a las parts, los
danys los havia ocasionat, y que aguardava per
la està feta la resposta. Y que en quant al batlle
de Vilafranca, aquell ya se trobava en esta ciutat,
lo qual lo havia enviat a buscar per vèurer que se
revocàs; y que axí se veuria quant antes lo que se
deuria obrar sobre esta dependència, supuesto
lo batlle se trobava en Barcelona.
Axí mateix, fa relació dit síndich al excel·lentíssim y fidelíssim consistori, com lo dia present a
las dos horas de la tarda, en virtut de un recado

tingut dit síndich del senyor regent, se hera
conferit ab dit senyor regent. Lo qual li havia
dit com lo batlle de Vilafrancha de Panadès se
trobava, //129r // lo qual sa senyoria lo havia enviat a buscar perquè ell revocàs lo que havia
obrat, en virtut de orde de sa magestat y que
axí, per obrar ab mayor acert, havia enviat a buscar los privilegis y demés papers, per vèurer si de
la lectura de aquells podrian cerciorar-se de la
contrafacció. Y que, supuesto que lo excel·lentíssim consistori tenia buydats aquells en lo procés informatiu, que lo ayudant tercer de la escrivania mayor avia actuat en la casa de la
Deputació, estimaria a dit excel·lentíssim consistori per guanyar los instants se servís dexarlos vèurer a sa secretaria, per què en virtut de
ells pogués donar aquell remey que se necessitava, ab menos dispendi dels bens de la Generalitat. Y que lo fi que desitjava la casa, no hera altra
que la reintegració de las Generals Constitucions y drets de la pàtria, y que revocant la part
tot lo que havia obrat contra ditas Generals
Constitucions, venia a lograr lo General de Cathalunya tot lo que podia esperar, ab sentència
feta en son favor per lo il·lustríssim tribunal de
contrafaccions. Y axí ho posàs en la alta comprehenció de sa excel·lència fidelíssima, com en effecte ho posà en sa gran comprehenció.
Dimars, a VI de mars MDCCVIII. En aquest dia
Pau Corbera y Palau, síndich del General, ha fet
relació com de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se hera conferit ab lo il·lustre senyor canciller. Al qual, en resposta del que fou servit, dit
senyor canceller, dirà dit síndich lo dia antecedent, li donà en escrits la resposta que se segueix:
Lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, a més
que per sa primera obligació, deu incessantment instar-se sobre lo il·lustríssim tribunal de
contrafaccions, //129v // per lo reparo de las que
han aconsellat ser-ho. Los magnífichs acessors
se troban ab una continua instància de las parts
lesas y interessadas, en cuia atenció, no logrant
molt en breu estas la refacció dels danys se’ls ha
ocasionat, y lo consistori la revocació dels procehiments en la conformitat que per constitucion se troba previngut, continuarà sas instàncias per tots aquells camins y medis que per
disposicions municipals se troban estatuhits,
puix no li permeten estas altrament, lo cessar en
dita instància.
Y així mateix, ha fet relació dit síndich, com
semblant resposta en escrits havia donat al regent la Real Cancellaria.
Dimecres, a VII de mars MDCCVIII. En aquest dia
lo síndich del General, ha fet relació com se ha
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conferit ab lo regent la Real Cancellaria. Al qual
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha entregat còpias dels privilegis y altres parpers, incertats en lo procés informatiu rebut en la present casa, acerca la contrafacció que se insta
contra lo batlle de Vilafranca del Panadès.
Divendres, a VIII de mars MDCCVIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori lo
síndich del General, ha fet relació com lo magnífich regente la Real Cancilleria, lo havia enviat
a buscar y conferit en // 130r // sa presència. Li
ha referit com lo Real Concell tenia notícia, de
com en las càrcers de esta casa se trobava detingut Jaume Parelada, per haver-se descompost
ab la sentinella del cuerpo de guardia de esta
casa, y que axí no éssent detingut per cosas de
Generalitat, aparexia al Real Consell que no tocava la conexensa del dit delicte al consistori, si
sols al Real Consell. Y que axí, estimaria al excel·lentíssim consistori los donàs las rahons que
justifiquen tenir lo consistori jurisdicció per
conèxer de dit delicte, per què en vista de ellas
pogués, lo Real Consell, pèndrer la resolució
més convenient.
En aquest mateix dia, dit síndich, ha fet relació
de que se havia conferit ab lo molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari del
Consell de Estat de sa magestat, Déu lo guarde,
a effecte de sol·licitar al dit senyor, de orde del
excel·lentíssim consistori, si sa magestat havia
pres resolució sobre dos súplicas, que dias havia
dit síndich posat en mans de dit senyor, a effecte las posàs en mans de sa magestat. La una donada per lo síndich, de certs particulars terratinents del terme de Rosas, los quals sol·licitavan
ser restituhits en llurs casas; y la altra de Joseph
Llarís, notari, portant la manuella del Arxiu
Real. Y responent dit senyor a dit síndich, ha
respost que en quant a la suplica dels terratinents de Rosas, que sa magestat no tenia de tenir allí espias, per ser tant serca de la fortalesa de
Rosas. Y que en quant a la súplica de Llerís, se
donaria providència ab lo receptor de la Batllia,
per poder vèurer en quina conformitat se podria
donar satisfació.
Disapte, a X de mars MDCCVIII. En aquest dia, lo
síndich del General de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas, // 130v // se és conferit ab lo magnífich regent la Cancellaria, en virtut del recado
que lo dia de ahir, dit senyor regent, havia donat a dit síndich participàs al excel·lentíssim
consistori acerca la jurisdicció tenia, dit consistori, de conèxer dels delictes perpetrats en la
present casa. Ha posat dit síndich, en mà de dit
senyor regent, un paper en justificació de las rahons que acistexen al excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, per a conèxer del delicte comès en la
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present casa per Jaume Peralada, com axí ne ha
fet relació dit síndich en consistori. E sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi, secretari y scrivà mayor del General de Cathalunya, cusís y continuàs en lo present dietari còpia
de dit paper. Lo qual és assí cusida y signada de
número CXXV y del thenor següent:
«Haventa donat orde lo consistori que·s posàs
una centinella, en lo portal principal de la casa
de la Deputació, que està devant de la Iglésia de
Sant Jaume, per a què se mantingués lo puesto
de la entrada de dit portal, límpio y sens las inmundícias que en dita entrada de continuo se
trobaban, no permetent que persona alguna ensusiàs aquella entrada. Lo dia dos del corrent
mes y any, se posà per est effecte Miquel Faura,
soldat del regiment de la Deputació, per centinella en dita porta, en execució del orde del
consisitori. Y havent entrat al dit puesto, Jaume
Perelada se posà a orinar en aquella, a qui dita
centinella volent impedir, dit Peralada li pagà
una bofetada y després li arrimà una pistola als
pits. Axí que no·s pot duptar haver dit Peralada
comès delicte en la casa de la Deputació, en vilipendi de la jurisdicció dels deputats, y en fet, y
negoci propri y peculiar de la Generalitat; y
contra lo que tenia ordenat y manat lo consistori. // 131r // Suposat lo fet a par no poder-se
duptar, que la jurisdicció de conèxer dit delicte
és pròpria y peculiar del consistori, privative ad
quoram, que per quant en la capitulació 68 de
las Corts de Monsó del any 1376, que comensa
«E als dits deputats» se concedí al consistori jurisdicció per a conèxer de tots los negocis, causas, y affers de dit General y generalment en totas las cosas en aquell no tocadas o
especificadas, ab lo mayor y més ample y llarch
poder.
Esta jurisdicció civil y criminal del consistori, de
poder conèxer de totas y qualsevol cosas y delictes perpetrats a cerca de Generalitats, y en tot lo
que ordenà y manà dit consistori, fou ab tota
plenitut confirmada en lo capítol 7 del redrés de
las Corts 1547. Y per lo effecte de exercir lo
consistori son offici, y las causas civils y criminals de la referida jurisdicció, tant amplament
concedida ab dits y altres capítols de cort mencionats ab lo sobresitat capítol 7, estan en la
casa de la Deputació erigidas y construïdas càrcels.
Y en conformitat de què en la casa de la Deputació y en tot lo que en aquella se ordena y
mana per los deputats, la jurisdicció és plena y
privativa del consistori, se restablí la prerrogatia. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
130v i 131r del trienni 1707-1710.
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va de que no poguesen lo veguer, y qualsevols
altres officials reals o de baró, entrar ab la vara
estesa dins la casa de la Deputació, ni exercir jurisdicció alguna en aquella, en lo capítol 6 del
nou redrés de estas últimas Corts.
La observansa que·s troba en la casa de la Deputació, és que sempre que se han comesos delicte
concernents a cosas y fets de la Generalitat, o en
las casas de aquella, ha conegut de dits delictes
lo consistori, com axí se’n podria fer avidència
ab un sens número de exemplars. Y sols se posan a la intel·ligència del Real Concell, que en
certa ocasió, consta en los dietaris de la casa
que, condemnà lo consistori a Llorens // 131v //
Domènech y a Guillem Maurici, a assots, y galera y a desterro del Principat per sinch anys, per
haver en nom de guardas del General robat als
pasatjers en lo camí real.
En altra ocasió, consta haver, los deputats, condemnats a ser assotat públicament per la ciutat
de Gerona a Miquel Vilador, per haver usurpat
la jurisdicció exercitant lo offici de guarda.
Consta dels mateixos dietaris, haver los deputats condemnat a Jaume Olsina. Primer a pública infàmia, posant-lo en la porta de la Deputació ab una escala, y a desterro perpetuo per
haver comès un delicte en la casa de la Bolla del
General.
Consta que en altra ocasió, Domingo Ferran
fou condemnat a mort per lo deputat local de
Puigcerdà, per haver mort una guarda del General, en lo any 1702 lo consistori passà a fer
procés; y en aquesta criminal contra Llorens
Campí de Escaló, per haver entrat en la casa de
la Deputació, associat de alguns homens ab armas, per a denyar a una persona qui se havia refugiada a la dita casa de la Deputació; y per rahó
de dit fou capturat en las càrcels de la Deputació, y després fou ab manlleuta tret de ditas presons.
Confià lo consistori que ab lo referit, lo Real
Consell quedarà satisfet de què la conexensa del
delicte que ha comès dit Parelada, en la casa de
la Deputació y en perjudici de sa jurisdicció, és
sua pròpria y peculiar sens poder-s’hi entromètrer lo Real Consell criminal.»
Divendres, a XVI de mars MDCCVIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau
Corbera y Palau, síndich del General, ha fet relació com se hera conferit de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas ab lo molt real canceller, a effecte de sol·licitar en què estat se trobava la revocació de las dos pretesas contrafac-

cions. La una contra lo jutge de Hostalrrich, y
la altra contra lo batlle de Vilafranca del Panadès. Attès que lo dia 8 del corrent mes, se havian posat en mans de sa secretaria los papers y
privilegis tocants a dita vila de Vilafranca. Al
que dit senyor canceller respongué a dit síndich,
que eixa matèria se hera dexada a don Joseph de
Càncer y al doctor Balderich, del Real Consell,
y que per la indisposició de dit doctor Balderich
no se havia donat providència en mirar dits papers. Però que ell se’n muntava a la sala, y allí
sol·licitaria a dits Càncer y Balderich, que quant
antes donasen providència sobre lo recomanat
per sa secretaria. Per què en virtut de ella se passe a la revocació de dits procehiments.

Don Pau Dalmases y Ros.
Per la Deputació:
Lo doctor Ivo Cassanyes, canonge de la Santa
Iglésia de Vich.
Don Anton de València.
Joachim Vives y Ximenes, ciutadà.
Per lo bras militar:a
133v

Dimars, a XX de mars MDCCVIII. En aquest dia,
no ha vingut en consistori lo senyor don Emanuel de Copons y Esquerrer, deputat ecclesiàstich per causa de sa indisposició.
Dijous, a XXII de mars MDCCVIII. En aquest dia,
lo síndich del General ha fet relació en consistori, com lo dia de ahir se conferí ab lo molt reverent canciller, per saber lo estat de la dependència de las contrafaccions del batlle de Vilafranca
y jutge de Hostalrrich. Y que dit senyor canceller li respongué, que lo Real Consell haviaa resolt per terminar esta dependència, embiar a
cercar los subjectes que havian de fer la revocació.
Divendres, a XXIII de mars MDCCVIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Jacinto de Sagrera // 133r // y Xifrà, deputat militar, ha fet relació, mitjensant jurament, de com
se hera conferit lo dia present en lo Real Arxiu
de la present ciutat, per lo effecte que disposa lo
capítol 10 de las últimas Corts. Y que segons la
relació que li ha fet lo especulador de dit Real
Arxiu, se ha treballat en ell, lo que està continuat en un paper que per dit especulador se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CXXVI.b
En aquest mateix dia se han comensat a juntar
en lac casa de la present ciutat, las personas que
componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns, per la dependència y dificultat que
ocorra, sobre lo modo del aciento de dits tres
comuns en las funcions ecclesiàsticas devant la
real presència, en concurs de altres grandes, la
qual conferència se compon de las personas infrascritas y següents:

Disapte, a XXIIII de mars MDCCVIII. En aquest
dia las personas que per part de sas excel·lèncias
fidelíssimas, entrevenen en la conferència dels
tres comuns, per la dependència del aciento de
dits comuns en las funcions públicas, devant la
real persona. Han fet relació a sas excel·lèncias
fidelíssimas, com en la junta que tingueren lo
dia de ahir, resolgueren aconsellar ésser molt
propri de la atenció de dits comuns, lo fer representació a sa magestat acerca dit assumpto.
Dilluns, a XXVI de mars MDCCVIII. En aquest dia,
lo síndich del General ha fet relació en consistori, de haver-se conferit lo dia present ab lo molt
reverent canciller, per lo negoci corrent de las
dos contrafaccions, que insta dit síndich per saber lo estat de la revocació de ditas contrafaccions. Y que dit canceller respongué, que avem
y a ve la se estava treballan per aqueix effecte.
Dimecres, a XXVIII de mars MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lentíssimas fidelíssimas, cusís //134r // y incertàs en lo present dietari, dos deliberacions presas lo dia de ahir. Una
per la ciutat y altra per lo bras militar, acerca la
dependència del aciento dels tres comuns en las
funcions públicas, devant la real presència de sa
magestat. Com de ditas deliberacions és de vèurer que son assí cusidas y signadas de número
CXXVII y CXXVIII.b
Dijous, a XXVIIII de mars MDCCVIII. En aquest
dia, lo síndich del General ha reportat als excel·lentíssims senyors concellers y protector del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, còpias
de la deliberació presa per sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia de ahir, acerca la dependència del
aciento dels tres comuns en funcions públicas,
devant la real presència. Com axí ne ha fet relació dit síndich en consistori.

Per la ciutat:

Dissapte, a XXXI de mars MDCCVIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas lo doctor Rafel
Bruguera, subrrogat en altre dels magnífichs
acessors de la present casa. Ha fet relació, mit-

a. a continuació ratllat respost o.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2192.
c. a continuació ratllat present.

a. text incomplert.
b. a continuació deliberacions transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
2193.
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gensant jurament, com lo dia present se és conferit en lo Real Arxiu de la present ciutat, per lo
effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas
Corts. Y que haguda relació dels officials de dit
Real // 134v // Arxiu, y feta per estos ostenció de
sos treballs se ha treballat en ell, lo que està continuat en un paper, que per lo especulador se li
ha entregat, lo que·l és assí cusit y signat de número CXXIX.a
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real, com y los officials acostumats han baxat a la casa del General de la present ciutat, a effecte de pèndrer inventari dels
fraus apresos en lo present y corrent mes de
mars com és costum. Y se han trobat los infrascrits y següents:
Primo, a 13 de mars 1708, aprehenció feta en
casa de Isabela Coma, pentinera, de dos canas
tafetà negra entre doble, de quatra pams de ampla.
Ítem, a 21 de dit, aprehenció feta en casa de
Pau Rodes, venedor de aygues, de una cana sis
pams estamenya frareta. Ítem, 3 canas, 2 pams
estamenya de montanya color borell.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de Daniel
Davit: Primo, de vint-y-sis capsas de ser ab molla. Ítem, una caxa ab vint-y-sis cabelleras novas,
ço és, setse de nuadas y deu de las altres. Ítem,
en altra caxa quatre-cents sinquanta-dos fils de
perlas contrafetas, de dos sorts ab flochs negras;
quinse gargantillas; vuyt papers ab vint-y-tres
parells de arreacadas de perlas contrafetas; sis
dotzenas de sivellas sobredoradas embolicadas
ab tres papers; vint-y-set dotsenas y onse botons
de tres sorts de llautó blanchs; trenta-tres dotzenas botons de estam encarnat, entre grans y
xichs; tretse dotsenas y quatre botons de estam
color blau, entre grans y xichs; dotse canas quatra pams roba de // 135r // estam viada, ab dos
trosos y catorse de galó de or fi.
Ítem, a 24 de dit, aprehenció feta en casa de
Pau Estiu, sastre de dos hàbits de escot blanch
de ypre, y per religosas ab nou trosos comensats
a cusir.

Abril
Dilluns, a II de abril MDCCVIII. En aquest dia, ha
tornat a residir en consistori lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, per haver convalescut de sa indisposició.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per lo síndich de la vila de Tàrraga; altre per lo síndich de
la comuna del Camp de Tarragona; altre per lo
síndich dels particulars terratinents del terme de
Rosas; y còpia de la representació feta per sas
excel·lèncias fidelíssimas al rey nostre senyor,
que Déu guarde, acerca las ditas súplicas dels
síndichs de Tàrraga y comuna del Camp. Reportada, lo dia present, per lo síndich del General al molt il·lustre don Ramon de Vilana Perlas,
secretari de estat de sa magestat, a effecte que
las posàs a las reals mans. Y també, ha entregat
dit síndich a dit don Ramon de Vilana Perlas,
còpia de la súplica donada per los terratinents
de Rosas, a effecte també, que la posàs en las reals mans per a què fos servit sa magestat téndrer
al consuelo y alivio de uns y altres dels suplicants. // 135v // Y dit secretari de sa magestat, ha
respost que ho posaria tot a la real notícia de sa
magestat. Però que en lo tocant a la comuna del
Camp, lo que podia noticiar al consistori és que
tenia carta del general dels inglesos, que·s trobava en Reus, en què li avisava que tenia concert lo farratge al de dos sous lo quintar concensat al primer de abril, y axí no sabia com podian
quexar-se, ditas vilas, de allò que ellas mateixas
havia acordat, com ne ha fet relació dit síndich
tornat en consistori. Las quals súplicas y representació són assí cusidas y signadas de número
CXXX, CXXXI, CXXXIIa y CXXXIII. Y dita representació és del thenor següent:
«Señores.b
Los deputados y oydores de cuentas del principado
de Cathalunya puestos a los reales pies de vuestra
magestad, con la más respetuosa veneració y rendimiento dizen: que la villa de Tárraga es una de
las del Principado, y en todos tiempos se ha acreditado, en algún adelantamiento, al real servicio
de los gloriosos antecessores de vuestra real magestad y su augustíssima casa, havíendo sido la primera que en aquellos parajes aclamó el real nombre de vuestra magestad, de lo qual a su exemplo
se siguieron muy grandes consequencias al real
servicio de vuestra real magestad, asta la rendición de Lérida y otras muy grandes importancias,
y ha manifestado a su amor y zelo a vuestra magestad en quanto ha podido, en todas las ocasiones
que ha merecido gloriarse en el mérito de servir.
Pero ha llegado a tal extremo su imposibilidad
por tener mallogrados sus emolumentos, hallarse
a. a continuació súpliques transcrites a l’Apèndix 3, pàgs.
2193-2196.
b. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 135v i 136r del trienni 1707-1710.

a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2193.
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sin crédito y assí, sin esperanza de hallar dinero a
censo ni a otro interés, por ser frontera del enemigo; y no haver los naturales podido cultivar sus
tierras por los contratiempos passados, que no haviendo logrado el consuelo de que necessita
// 136r // en su lastimoso estado, con las representaciones que por sus síndicos ha echo a los ministros de vuestra magestad. No haviendo tal ves,
dado las muchas ocupaciones de estos lugar, al
prompto remedio que pide su grande urgencia, ha
acudido a este consistorio con la representación
que se pone adjunta en las reales manos de vuestra magestad, en la que él se manifiesta como por
instantes se va perdiendo y aniquilando aquel común y sus particulares, por el crecido alojamiento
de cavallaría que en el se halla. Y circunstancias
con que lo padece, siendo ya mucho más de cien
familias las que han desertado, y de cada día se
experimenta van haziendo otras lo mesmo, podiéndose temer muy en breve su total decerción a
no favorecerla vuestra real magestad promptamente, con aquel alivio y consuelo que se promete
dicha villa y consistorio, del paternal amor y soberana comprehención de vuestra real magestad. El
común del campo de Tarragona, ha representado
assí mesmo al consistorio, con el papel que se pone
en la real mano de vuestra magestad, los grandes
inconvenientes se seguirían a los comunes y particulares del dicho campo de Tarragona, si se ponía
en execusión el dar forajes al crecido número de
cavallaría, que se halla alojada en las villas y lugares de dicho campo, por los motivos que en aquel
se refieren. Al tiempo que los officiales de ella, han
manifestado quererlos dar al primero de abril
próximo, respeto de ser muy pequenyos, y que a
más que no sería de mucho útil para los cavallos,
se consumirían todos los trigos, y sevadas de aquel,
lo que parece sería en total ruina de sus habitadores y deservicio de vuestra real magestad. Por lo
que el suplican, sea del real servicio de vuestra
magestad, comunicar a dichos comunes y particulares, los soberanos influjos del paternal amor y
suma piedad de vuestra real magestad, mandando dar las órdenes más efficases y promptas de que
necessitan para su concervación y consuelo,
//136v // que a más que pareçe ha de çeder en mayor adelantamiento del real servicio de vuestra
magestad. Lo venerar a los suplicantes, a singular favor de la grande y equitativa commiseración de vuestra real magestad.»
Disapte, a VII de abril MDCCVIII. En aquest dia,
lo síndich del General ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas, com lo dia de ahir se
conferir ab lo molt real canciller, al qual de part
de sas excel·lèncias fidelíssimas dóna un recado
en escrits del thenor següent:
«Molt il·lustre senyor.

Desitjant lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, cumplir a sa primera obligació que és la de
procurar la més puntual observansa dels usatges, constitucions, capítols y actes de cort ab
que sa magestat, Déu lo guarde, y sos gloriosos
antecessors se han dignat affavorir lo Principat.
En cuya execució ha passat a instar a vostra senyoria ab repetits recados, fos servit obrir lo tribunal de contrafaccions, disposat ab lo capítol
83 de las Corts Generals // 137r // últimament
çelebradas. Y no havent-se lograt al present lo fi
de aquesta importància, éssent tant desobligació lo continuar-la axí per rahó de son càrrech,
com per las contínuas instàncias fan las parts interessadas, passà per medi de son síndich a repetir a vostra senyoria esta memòria, ab la
intel·ligència que no conseguint-se lo fruyt de
esta diligència. Lo que no creu, li permetie lo
passar als requiriments y comminacions a què lo
precise la mateixa Cort General en dit capítol
83. Servint-se assenyalar al síndich, dia y ora en
què serà servit rèbrer aquells. Y que dit molt real
canciller respongué al dit recado, que per tot lo
dia de vuy tornaria resposta a sas excel·lèncias fidelíssimas.»
Dimars, a X de abril MDCCVIII. En aquest dia a las
dos horas després de migdia, constituhit personalment devant del excel·lentíssism y fidelíssim
fra don Mariano de Novell y Nadal, pabordre de
Sant Salvador de Breda, oÿdor del General de Cathalunya, en la casa de sa pròpria habitació, situada en lo carrer Ample de la present ciutat, per no
trobar-se junt lo consistori en dita hora en la casa
de la Deputació, y en presència de mi, lo doctor
micer Aleix Fornaguera, subrrogat en lo offici de
secretari y scrivà major del General, y dels testimonis avall escrits Don Joan Baptista Vilana y
Millàs, prevere, com a procurador // 137v // del
doctor Joseph Arenys y Garriga, ajudant primer
de la scrivania major de la casa de la Deputació.
Com de sa procura consta en poder de Vicens
Gavarro, notari públich de Barcelona, a 24 de
septembre 1704. La qual és cusida y signada de
número CXXXIIII.a En dit nom, ha renunciat
en mà y poder de dit senyor oÿdor ecclesiàstich
lo dit ofici de ajudant primer de la scrivania major de la casa de la Deputació, a favor y en cap de
ell mateix, dit Don Joan Baptista Vilana y Millàs;
suplicant a sa excel·lència fidelíssima fos servit
admètrer-li dita renunciació. E, dit senyor oÿdor
ecclesiàstich ha admès aquella, si y en quant, per
capítols, actes de cort, li és lícit y permès. Éssent
present per testimonis: Francisco Valls, prevere,
mestre de capella de la Seu de Barcelona; y don
Emanuel Gonzales de Cosio, capità de cavalls
del regiment de don Pedro Morras.
a. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2196.
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Y seguidament, a un quart de las tres horas de la
mateixa tarda, dit don Joan Baptista Vilana y
Millàs, constituhit personalment devant lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Jacinto de
Sagrera y Xifrà, deputat militar de dit General
de Cathalunya, en sa casa, que la té situada prop
de la Iglésia de Sant Just de la present ciutat. Ha
renunciat en dit nom, lo dit offici en mà y poder
de dit senyor deputat militar, en favor de ell mateix dit don Joan Baptista Vilana y Millàs. Y lo
dit senyor deputat militar, ha acceptat la dita renunicació si et in quantum, et cetera. Éssent
presents los mateixos testimonis.

consistori. Y sas excel·lèncias fidelíssimas me
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari lo
dit recado. Lo qual és assí cusit y signat de número CXXXV.a

Y després, immediadament a un quart tocat per
las tres, constituhit personalment dit don Joan
Baptista Vilana y Millàs, devant lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor Joseph Serres, deputat
real en la casa del palau real de la present ciutat,
a hont habita. Ha renunciat en dit nom lo dit
offici, en mà y poder de dit senyor deputat real,
en favor de ell mateix // 138r // dit don Joan
Baptista de Vilana. E dit senyor deputat real, ha
acceptat la dita renunicació, si y en quant, per
capítols y actes de cort li és lícit y permès. Éssent
presents los mateixos testimonis.

En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera y
Palau, síndich del General, ha fet relació de com
se havia conferit lo doctor Pere Roig y Morella,
sagristà y canonge de la Seu de Barchinona. Notificant-li com lo tribunal de contrafaccions estave per ajuntar-se, per ocasió de alguna contrafaccions que dit síndich instave. Y que trobant-se
dit doctor Roig, lo canonge més antich de esta
ciutat, li tocava acistir a dit tribunal conforme
disposan las novas constitucions. Y que perçò,
estimaria lo consistori acudís en la present casa
de la Deputació, sempre y quant, seria avisat per
a prestar lo jurament que disposan ditas constitucions, y dit doctor sagristà y canonge, ha respost que estava prompte per a prestar dit jurament, sempre y quant, seria avisat.

E consecutivament, poch antes de dos quarts de
las tres horas de la mateixa tarda, constituhit
personalment dit don Joan Baptista de Vilana y
Millàs, devant lo execel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Emanuel de Copons y Esquerrer,
deputat ecclesiàstich, en la casa de sa pròpria habitació, que la té en la plassa de Santa Anna de la
present ciutat, ha renunciat en dit nom lo dit
offici en mà y poder de dit senyor deputat ecclesiàstich, ha acceptat la dita renunicació, si et in
quantum, et cetera. En presencia dels mateixos
testimonis.
Y finalment, a dos quarts ja tocats per las tres
horas. Yo, dit secretari y scrivà major, me so
conferit en la casa de la habitació de dit doctor
Joseph Areny, situada en la dita plassa de Santa
Anna de la present ciutat, y entrat en lo aposento a hont dit doctor Joseph Areny estava detingut de malaltia corporal en lo llit. Y he vist y experimentat, que estava ab esperits vitals del que
dit don Joan Baptista Vilana y Millàs, me ha requerit ne llevàs acte. Éssent presents los mateixos testimonis sobre dits.
Dimecres, a XI de abril MDCCVIII. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Pau Corbera y Palau,
síndich del General, ha fet relació de com lo
molt real canciller li havia enviat // 138v // un recado en escrits, per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori en resposta del recado que dit
síndich, lo dia 6 del corrent, li daria part del
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Dijous, a XII de abril MDCCVIII. En aquest dia,
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari, una súplica
presentada per lo doctor Pere Joan Finestres y
Solanes, ajudant de vehedor del regiment de la
present casa. La qual és assí cusida y signada de
número CXXXVI.b

E semblant recado, ha aportat dit síndich al excel·lentíssim senyor don Joseph Galceran de Pinós, protector del excel·lentíssim y fidelíssim
bras // 139r // militar, lo qual ha respost que ho
participaria a la junta del bras, y que tornaria
resposta. Y finalment, ha aportat semblant recado al doctor Francisco Fonllonga, canceller segon de la excel·lentíssima ciutat, per trobar-se
malalt lo doctor micer Joseph Areny y Garriga,
conceller en cap, lo qual ha respost que estave
prompte per a prestar dit jurament. Conforme
de tot lo sobredit ha fet relació dit síndich en
consistori.
Divendres, a XIII de abril MDCCVIII. En aquest
dia, present en consistori lo magnífich Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, donsell, racional del
General, y lo doctor Salvador de Baró, sobrecullidor de la part de ponent. Dit Joseph Nuri de
Lana, ha entregat a dit doctor de Baró lo pich y
sagell de dret de bolla, que ha de servir per la
taula del General de la vila de Tàrraga, y una tenalla que ha de servir per la bolla de la taula de
la vila de Verdú. Los quals sas excel·lèncias fidelíssimas han manat fer-los nous, per haver escrit
los taulers de ditas taulas, haver-se perduts per
a. a continuació recado transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2197.
b. a continuació súplica transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2197.

la invasió y saqueo que feren las tropas enemigas, en ditas vilas, lo estiu proppassat.
Dimars, a XVII de abril MDCCVIII. En aquest dia,
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas y
continuàs en lo present dietari, còpia de una deliberació presa per lo excel·lentíssim y savi Concell Cent, tingut y celebrat lo dia 13 del corrent.
Reportada a sas excel·lentíssimas y fidelíssimas
per lo síndich de la present ciutat, junt ab còpia
de una real carta dirigida als excel·lentíssims senyors concellers, de 9 del corrent més de abril.
Las quals còpias, deliberació y carta real son assí
cusidas y signadas de números CXXXVII y
CXXXVIII.a

En aquest mateix dia lo excel·lència y fidelíssim
senyor deputat real, ha fet relació mitgensant
jurament en consistori, de com lo dia present se
és conferit en lo Arxiu Real de la present ciutat,
per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las
últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu, y feta per estos ostenció
de sos treballs, se ha treballat en ell lo que està
continuat en un paper, que per lo especulador
se li ha entregat. Lo qual és assí cusit y signat de
número CXXXXI.a
140v

Dijous, a XIX de abril MDCCVIII. En aquest dia,
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas incertara en lo present dietari, còpia de la deliberació presa per lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, lo dia 16 del corrent, acerca lo assumpto de la coronela de la present ciutat. Reportada per lo síndich de dit bras, lo dia present,
a sas excel·lèncias fidelíssimas. La qual deliberació eo còpia de aquella, és assí cusida y signada
de número CXXXIX.b

Dilluns, a XXIII de abril MDCCVIII. En aquest dia
se ha celebrat en la capella petita de la present
casa, la festa del gloriós y màrtir cavaller Sant Jordi, patró del present Principat. Per lo que a las
deu horas del matí, se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas en lo aposent dels acessors de la
present casa. Y consistorialment, ab los verguers
devant ab massas altas, y acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y officials de la
present casa, han anat en dita capella per a ohir lo
offici que en ella se ha celebrat, ab la música de la
Seu y ciegos. Ha cantat lo offici lo doctor y canonge Domingo Fogueras, lo canonge don Joseph de Amigant, diaca, y lo canonge don Joseph
Rius, subdiaca, ab mestre de cerimònias y acòlits.
Los quals al venir a la present casa, y tornar-se’n
son estats cumplimentats per los officials de la
present casa, en la forma acostumada y conforme
deu estar continuat en lo llibre del mestre de cerimònias. Y a la tarda hi ha agut ciesta, ab la mateixa música de la Seu y ciegos, y tota la matinada
se han çelebrat missas baxas.

En aquest mateix dia a la tarda, se han juntat en
la present casa de la Deputació las personas de la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns,
per lo negoci del aciento de dits comuns devant
la real presència.
140r

Divendres, a XX de abril MDCCVIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas Pau Lleonart,
estudiant en philosofia, procurador de Francisco Lleonart, son para, tauler del General de la
vila de Arbúcias. Com de sa procura consta en
poder de Aleix Milans, ciutadà honrrat de Barcelona, notari públich de dita vila. La qual procura és assí cusida y signada de número
CXXXX.c En dit nom ha renunciat pura y líberament, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici. Suplicant a sas excel·lèncias
fidelíssimas sien servits admétrer dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas, han admès
aquella, si y en quant, per capítols y actes de
cort los és lícit y permès. Éssent presents per
testimonis: Llorens March, subrrogat en altre
dels verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas y
Francesch Serra, beneficiat de la Iglésia parroquial de Ripoll.

Diumenge, a XXII de abril MDCCVIII. En aquest
dia a la tarda, per ser vigília de Sant Jordi, ha hagut ciesta en la capella petita de la present casa,
ab la cantòria de la Seu y una copla de músichs
de la present casa.

141r

a. a continuació deliberació i carta real transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2201.
b. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2202.
c. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2202.
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Dimecres, a XXV de abril MDCCVIII. En aquest
dia, me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari un
paper, que conté la resolució presa per las personas de la conferència dels tres comuns, tinguda lo dia 20 del corrent, acerca lo negoci del
aciento de dits comuns en funcions públicas, ab
acistència de la real presència del rey nostre senyor. Y altre paper que conté la minuta de la representació per al rey nostre senyor, formada y
disposada, per dita conferència sobre dit assumpto. Com de dits papers és de vèurer, que
són assí cusits y signats de número CXXXXIIb y
CXXXXIII, y la minuta de representació és del
thenor següent:
a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2203, a
continuació tres línies ratllades.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2203.
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«Señor.a

142r

Los comunes de la ciudad de Barcelona, Deputación y braço militar de este principado de Cathaluña, puestos a las reales y augustíssimas plantas
de vuestra magestad, con el más obsequioso rendimiento que cabe en su reverente, innata y devida
obligación. Representan a vuestra magestad que
el sereníssimo senyor rey don Carlos Segundo, glorioso e immediato antecessor de vuestra magestad,
se dignó favorecer a la ciudad de Barcelona cabesa de este Principado con el real despacho de la
grandeza, y sucediendo después vuestra magestad
y dilatando más los senos de su real magnanimidad, y graciosa dignación, fue servido derramar
su beneficencia en los dos comunes de la Deputación y braço militar de este Principado. Conferiéndoles semejante gracia, y persuadidos los comunes con ingenua y sensilla credulidad que a
esta merced principal se le seguían, como apéndices y acessorías las perrogativas de que gozan los
demás grandes, en las funciones públicas en que
concurren en la real //141v // presencia de vuestra
magestad. Pensaron en disponer que los bancos de
sus acientos se cubriessen también con semejantes
tapetes, pero haviéndoseles sugerido la specie si el
ponerlo en execusión, sin preceder la declaración
de la real mente de vuestra magestad, podría tener algún reparo. Deseando, como deven, nivelar
todas sus operaciones según la primera regla de la
soberana voluntad y gustos de vuestra magestad,
suspendieron usar de dicha honorífica prerrogativa, asta que se offreciesse oportuna ocasión para
implorar de la real clemencia de vuestra magestad, la expressa permición y beneplácito. Y considerando que los grandes particulares, aun los que
han obtenido la gracia de su grandesa después de
los comunes, tienen el permisso de sentarse en bancos cubiertos. Y que de la diferencia de estar los comunes en bancos razos, se podría con fundamento,
inferir ser estos inferiores en las onoríficas prerrogativas a los demás particulares grandes por este
motivo, y por lo que la soberana comprehención de
vuestra magestad tendrá muy presente, del affecto, zelo y amor en que los comunes se han esmerado
y desean esmerarse incessantemente, en la dependencias del mayor servicio de vuestra magestad,
repetiéndose a los reales pies de vuestra magestad
con el más humilde rendimiento. Suplican a vuestra magestad sea servido declarar su real mente,
de que en las funciones públicas, gosen los comunes
con igualdad en sus acientos de la misma onoríficas prerrogativas, que la dignación de vuestra
magestad, permitiendo a los demás grandes lo que
recibirán por singular merced. Como lo esperan
de la innata magnanimidad, graciosa propención y real clemencia de vuestra magestad.»
a. l’original d’aquesta minuta es troba intercalat entre els folis 140v i 141r del trienni 1707-1710.
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Axí mateix, me han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari la deliberació presa per los excel·lentíssims senyors protector y junta del bras
militar, lo dia 22 del corrent, en què se conforman ab lo parer y consell de dita conferència.
Com de dita deliberació és de vèurer, que·s assí
cusida y signada de número CXXXXIIII.a
En aquest dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas, un bitllet del molt il·lustre don Ramon
de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, que
de orde de sa magestat participa a sas excel·lèncias fidelíssimas la victòria que ha conseguit lo
almirant Vuings, ab sa flota. Derrotant enterament la del cavaller Forbin, en què anave lo
príncep de Gales, per a introduhir-se en Escòcia. Com de dit bitllet és de vèurer, que·s assí
cusit y signat de número CXXXXV.b
En aquest dia ha vingut en consistori don Fèlix
de Vadell y Basturs, síndich del bras militar, participant a sas excel·lèncias fidelíssimas que lo excel·lentíssim senyor protector, innuhint a la petició de sas excel·lèncias fidelíssimas, està
prempte per jurar en lo tribunal de contrafaccions, com a altre dels conjudices de aquell,
sempre y quant, sie avisat per acistir a dit tribunal.
Dijous, a XXVI de abril MDCCVIII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, acceptat lo senyor
deputat militar qui no ha acistit per ocasió de la
mort de seu fill. Obtinguda primer hora per
medi del síndich del General, a las sinch horas
de la tarda, anant ab cotxes, ab los verguers devant ab sas massas y acompanyats dels officials
de la present casa, són anats a posar-se als reals
peus de sa magestat. Y posats en //142v // sa real
presència, cortesias en veu del real deputat ecclesiàstich. Han donat sa magestat la enorabona
de la victòria, que sa divina magestat se ha dignat concedir al almirant Vuings, de Ingalaterra,
derrotant la flota del cavaller Forbin en que anava loc príncep de Gales, per a introduhir-se en
Escòcia. Donant a sa magestat las gràcias de haver-los participat esta notícia, per las felices conseqüències que se espera han de resultar de dit
succés, en favor de la justa causa de sa mà. E, sa
magestat ha respost ab demostració de molt
agrahiment de esta demostració, y després de
haver besat sas excel·lèncias fidelíssimas la real
mà, han fet lo mateix acessors y officials. Y luego se han despedit ab las degudas cortesias y
acataments.
a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2203.
b. a continuació bitllet transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2203.
c. a continuació ratllat cavaller.

En aquest mateix dia, me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas incertàs en lo present
dietari, còpia de la deliberació presa per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent tingut lo dia
25 del corrent, en què se conformà ab la resolució presa per las personas de la conferència dels
tres comuns, tinguda lo dia 20 del corrent.
Com de deliberació és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número CXXXXVI.a
En aquest mateix dia, me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari, una suplicació presentada per
Joseph Llarís, official del Real Arxiu de la present ciutat, junt ab un acte en dita súplica incertat. Ab la qual súplica, a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits aplicar los remeys convenients,
a fi de què puga cobrar lo salari que se li està devent per rahó de dit offici. Com de dita súplica
és de vèurer, que és assí cusida y signada de número CXXXXVII.b
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Divendres, a XXVII de abril MDCCVIII. En aquest
dia lo síndich del General, ha fet relació en consistori com se hera conferit ab lo il·lustre señor
don Ramon de Vilana Perlas, secretari de estat
de sa magestat, posant en sa mà còpia de la súplica presentada lo dia de ahir, a sas excel·lèncias
fidelíssimas per Joseph Llarís, official del Real
Arxiu; y que dit Perlas ha respost que miraria
dita suplicació, y que·s faria tot quant se pogués
fer per què dit Llarís logràs son fi.
En aquest mateix dia, me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari, dos vots en escrits fets, ço és, un
per los magnífichs doctors Rafel Bruguera, altre
dels acessors de la present casa y Anton Grases y
Des, advocat fiscal, ab lo qual son de sentir que
don Francisco de Sayol, per ser llochtinent de
batlle general no pot continuar en acistir a la
junta de port franch. Y que la nominació de persona en lloch de dit don Francisco de Sayol,
toca y pertany al excel·lentíssim y fidelíssim consistori, y persona de la mateixa junta; y altre fet
per lo doctor Emanuel Flix, altre dels acessors,
ab lo qual és de sentir que dit don Francisco de
Sayol, no pot continuar en acistir en dita junta y
que la nominació de altre subjecta no toca a las
personas de dita junta, sinó sols en tot cas al excel·lentíssim y fidelíssim consistori. Com de dits
dos vots en escrits és de vèurer, que són assí cusits y signats de número CXXXXVIII y CXXXXIX y del thenor següent:

a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2204.
b. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2204.
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«Jesús,a Maria, Joseph cum Divo Giorgio.
En lo fet consultat de paraula per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, als acessors y advocat fiscal infrascrits, en y
sobre si don Francisco de Sayol y Quarteroni,
altre de las personas anomenadas per la Cort
General últimament celebrada per la junta de
port // 143v // franch, segons lo disposat en lo
capítol 79 de ditas últimas Corts, pot continuar
lo acistir en dita junta, a ocasió de trobar-se vuy
obtenir lo offici de llochtinent de batlle general.
Y axí, bé ésser official real ab jurisdicció, y si en
cas de no poder acistir, pot lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori per si sol anomenar altra
persona del mateix estament en son lloch, o bé
si dita nominació se deu fer per dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, y demés personas
destinadas per la Cort General per dita junta.
Ohida dita deliberació. Vist lo capítol 79 y 18
de las últimas Corts y tot lo demés que·s deuria
vèurer. Attès que en lo capítol «Ítem plàcia» 59
de las Corts del any 1599, se troba expressament disposat que los officials reals, que tenen
jurisdicció, no pugan concórrer a deputats ni altres officis en la casa de la Deputació, ni acistir
als ajuts que en ella se faran. De forma que del
literal de dit capítol, se manifesta estar literalment prohibit lo poder entrevenir en qualsevols
juntas y congressos de la present casa, los officials reals, que ho són ab jurisdicció, y novament se troba establert ab lo capítol 18 de las
últimas Corts.
Attès que lo llochtinent de batlle general, se reputa y és indubitadament official real ab jurisdicció, y la observansa de la present casa és,
que·s sobrevenint a qualsevol persona la qualitat de official real ab exercici, és inhàbil per a
concórrer en los officis de deputats y oÿdors, y
qualsevols altres de la present casa, y també en
las juntas que en aquella se tenen.
Attès que dit capítol 79, en lo qual fonch establerta y ordenada la disposició del port franch,
se troba previngut que dos personas de cada estament, junts ab los senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya, tingan
la facultat étiam després definida la Cort, de disposar y ordenar lo modo y forma que·ls aparega
més convenient, per lo effecte de dit port
franch, utilitat y benefici públich axí que a par
que tots los negocis concernents al dit port
franch, se troban comesos a las personas anomenadas per dita Cort General, y excel·lentíssim y fidelíssim consistori. // 144r // De forma,
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 142v
i 143r del trienni 1707-1710.

[ 1708 ]

[ 1708 ]

que qualsevol declaració y nominació que·s
dega fer en lo concernent a dit port franch, se
deu fer y executar per las personas de dita junta
y senyors deputats y oÿdors.
Attès més avant, que no·s pot duptar que la institució del port franch, administració de aquell,
elecció de personas per a exercir dita administració y nominació de qualsevols officials, com
y també, tot lo tocant a dit port franch, dependents y concernents de aquell. Era privative de
sa magestat, que Déu guarde, y Cort General y
que segons lo literal de dit capítol 79, la administració de dit port franch, regimen y govern
de aquell, y de tots sos dependents y amergents,
se troba comesa al excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, y dita junta, composta de dos personas de cada estament. Axí que dit consistori y
junta, esta subrrogat ab lo mateix poder que
acerca la subjecta matèria competia a sa magestat y Cort General.
Attès també, que si no·s donava per constant tenir lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y
junta de las personas nomenadas, la ampla facultat de elegir en lloch de alguna de las personas anomenadas per la Cort General, a qui ha
sobrevingut impediment perpetuo, altra persona del mateix estament per ésser regalia; se hauria de dir que la creació dels officials que se haurian menester per la administració de dit port
franch, no tocaria al excel·lentíssim y fidelíssim
consistori y junta de dos personas de cada estament, per no trobar-se en dit capítol 79 expressada, si sols a sa magestat. Lo que a par se opposa a la intel·ligència que des de principi se ha
donat a dit capítol 79, havent quedat tant dit
excel·lentíssim y fidelíssim consistori com junta,
en la comprehenció de poder anomenar tots los
officials necessaris per la administració de dit
port franch. Y no per a altra rahó, si no per la facultat y jurisdicció tàcitament concedida per tos
los dependents y emergents del port franch,
qual és la present espècie y matèria consultada.
//144v // Attès semblantment, que del referit capítol 79, clarament se manifesta haver-se concedida la jurisdicció de disposar acerca tot lo concernent al port franch, al excel·lentíssim y
fidelíssim consistori y a dos personas de cada estament. Axí és notori haver volgut sa magestat y
Cort General, que las disposicions concernents
al dit port franch, hagen de córrer per lo consistori y sis personas. Y que lo número de ditas sis
personas, és necessari segons la mente de la
Cort General, venint a ésser la elecció y nominació de altre persona en lloch de dit don Francisco Sayol, assesor necessari per la execució de
dit port franch. Y ésser indubitat, que lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori y junta de
ditas sis personas, a qui se ha atribuhida la llarga
894

facultat per la administració, la deu tenir per
tots los assesors emergents y dependents.
Attès finalment, que en la present casa de la Deputació se troba observat, que en los casos que
la Cort General ha anomenat personas per alguna junta, per a què aquellas disposasen junt ab
lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, havent
vingut lo cas de faltar alguna de las personas
anomenadas per renunciació o mundament de
estat, se ha passat ha elegir-ne de altra per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y personas
anomenadas. No obstant, de no trobar-se en lo
capítol que·ls donava la jurisdicció, la facultat de
nova nominació en los casos de renunicació y
mudament de estat.
Perçò, los infrascrits són de vot y parer que dit
don Francisco Sayol y Quarteroni, llochtinent
de batlle general, no pot continuar lo acistir en
dita junta de port franch; y que la nominació de
altra persona en son lloch, del mateix estament,
toca y especta al excel·lentíssim y fidelíssim consistori y personas de la mateixa junta. Y axí ho
sentan salvo // 145r // semper, et cetera. En Barcelona, y abril 25 de 1708. Doctor Bruguera,
assessor subrogat. Grases et Des, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae subrogatus.»
«Jesús,a Maria, Joseph, cum Divo Giorgio.
En lo fet consultat de paraula per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya,
als acessors y advocat fiscal infrascrit. Y sobre si
don Francisco de Sayol y Quarteroni, altra de las
personas anomenadas per la Cort General últimament celebrada, per la junta de port franch segons lo disposat en lo capítol 79, de estas últimas
Corts. Pot continuar lo acistir en dita junta, a
ocasió de trobar-se vuy obtenir lo offici de llochtinent de batlle general, y axí bé ésser official real
ab jurisdicció. Y si en cas de no poder acistir se
deu anomenar altre en són lloch, del mateix estament; y si en cas de haver-se de anomenar, pot
per si sol lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
anomenar aquell; o bé, si dita nominació deu ferse per dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, y
demés personas destinadas per la Cort General
per dita junta. Oÿda la dita deliberació. Vist lo dit
capítol 79 y 18 de ditas últimas Corts, lo capítol
10 Corts 1520, capítol 54 Cort 1599, y lo capítol 58 del redrés de ditas últimas Corts y tot lo
demés que·s devia vèurer.
Attès, que ab los pròxims kalendats capítols de
cort, se troba expressament disposat que los offia. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 142v
i 143r del trienni 1707-1710.

cials reals, y majorment los que tenen jurisdicció,
no pugan concórrer a deputats, oÿdors ni altres
officials en la casa de la Deputació, ni acistir als
ajuts que en ella se faran. De forma que del literal
de dits capítols, se manifesta ésser expressament
prohibit lo poder entrevenir en qualsevols juntas
y congressos de la present casa los officials reals.
Attès, que lo llochtinent de batlle general és indubitadament official real ab jurisdicció, y la
observansa de la present casa // 145v // corroborada del capítol 10, Corts 1520 sobre kalendat,
és que sobrevenint a deputat, o oÿdor o altre
qualsevol official del General la qualitat de official real y hagen aceptat lo offici, sia ipso jure
inhàbil per a continuar qualsevol offici que antes tingués y exercís en la present casa. Y axí
també, las juntas que en aquella se tenen.
Attès encara, que en dit capítol 79, en lo qual
fonch establerta y ordenada la disposició de port
franch. Se concedí facultat a dos personas de
quiscun dels tres brassos, per a què junts ab los
deputats y oÿdors dispòsian y ordenen, encara
que finidas las Corts, lo modo y forma que·ls
aparexerà més convenient per posar en excecució la dita erecció de port franch; y per consegüent per tot lo concernent a dit fi y son total
compliment. No emperò se troba en dit capítol,
previngut ni disposat cosa sobre si alguna de las
personas anomenadas per la Cort, per la referida
junta faltava o li sobrevenir algun impediment
en son exercici, si se’n devia o no anomenar altre
en lloch del tal mort o impedit, ni qui en lo sobredit cas dega fer la nominació de aquella.
Attès, que quant se ha eregit per lo príncep o altre que té plena potestat o facultat, un magistrat
per la expedició y universalitat de negocis o per
certa spècia de cosa, si un dels elegits rehusa lo
offici o bé serà remogut de aquell, o altrament,
no podrà exercir-lo per mort o altre just impediment. Poden los demés elegits, expedir y despatxar tots los negocis, occórrer compresos en
la commissió, majorment quant la observansa
ha mostrat que la commissió no se ha fet ab
anomenats per modum unius.
Attès consta, que si se han offert negocis que
tractar en la dita junta de port franch, se ha pres
la deguda resolució sobre aquells, no obstant
que alguna o algunas de las personas elegidas
per la Cort sien estadas absents, com ni hage
agut de tots los brassos. Axí, que se veja que
// 146r // encara que no·s fàssia a nominació de
altre persona en lloch de dit don Francisco Sayol y Quarteroni, poden los demés anomenats
per la Cort junt ab lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, deliberar y resòldrer tot lo concernent per la execució del dit port franch.
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Attès, que la nominació de officials és regalia del
príncep, que no se entén comunicada si no que
expresament se veja concedida. Y esta, és sert
que no se ha concedit al dit capítol a las personas
anomenadas per dita junta, si no per los que sien
necessaris per la administració de dita casa de
port franch, y demés dependents y emergents a
la execució de aquella, a que se resteny y limita la
comonissió en dit capítol 79 feta, al excel·lentíssim y fidelíssim consistori y personas en aquell
anomenadas, y no a la elecció de las personas de
la mateixa junta, executants en cas de mort o just
impediment de alguna de las que la componen
que dita. Molt de la dita execució, ni tal facultat
se veu, ni se llegeix concedida en dit capítol 79.
Y sols podria en tot cas, pretendre tenir comunicada dita regalia lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, qui indubitadament la té, de anomenar las personas que li apareixan necessàrias per
lo bon regimen y administració de las casas de la
Generalitat, en las quals se pot dir ab molt fonament. Y ve comprés lo dit port franch, per ésser
aquell erigit per lo útil y benefici públich del
Principat, y en augment, y més fàcil y segura
exacció dels drets de la Generalitat.
Perçò, lo acessor infrascrit és de vot y parer que
dit don Francisco Sayol y Quarteroni, llochtinent de batlle general, no pot acistir en dita junta de port franch, y que per lo present no·s necesita ans bé, per lo que urgeix la necessitat de
posar-se aquell en la deguda execució. Se pot y
deu suspèndrer per lo present, la nominació de
altre persona en lloch de dit doctor Francisco
Sayol y Quarteroni, y que poden los que quedan expedir tots los negocis y affers que se offerescan per la execució, y // 146v // tota cumpliment de dita importància y axí ho sent salvo
semper, et cetera. Barcelona, y abril 27 de 1708.
Flix, assessor subrogat.»
Dilluns, a XXX de abril MDCCVIII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, junt ab los officials acostumats, és
baxat a la casa del General a effecte de pèndrer
inventari dels fraus apresos en lo present y corrent més de abril. Y se han trobat los fraus infrascrits y següents:
Primo, a 2 de abril 1708, aprehenció feta en
casa de Matias de Mets, sastre alemany: Primo,
sinch canas dos palms xamellots quinet de tres
palms, color blau. Ítem, dos pams panyo gris y
foraster. Ítem, una cana groguets color de oliva.
Ítem, dos canas groguets color de àbit de Sant
Francesch. Ítem, vint-y-nou trosos de xamellot
color blau, ço és calsas, xupas, y balons.
E immediadament, dit senyor oÿdor ecclesiàstich ha manat fer portar en sa presència los lli-

[ 1708 ]

[ 1708 ]

bres que regentan los officials, per rahó de sos
officis respective; y havent // 147r // reconegut
aquells no ha advertit falta alguna.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo doctor Emanuel Flix, subrrogat en altre dels
magnífichs acessors de la present casa. Ha fet relació mitjensant jurament, com se hera conferit
lo dia present en lo Arxiu Real de la present ciutat, per lo affecte que disposa lo capítol 102 de
las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials del Real Arxiu, y feta per estos ostenció de
sos treballs, se ha treballat en ell. Lo que està
continuat en un paper, que per lo especulador
de dit arxiu se li ha entregat. Lo qual és assí cusit y signat de número CL.a

Maig
Dimecres, a II de maig MDCCVIII. En aquest dia
lo magnífich doctor en drets Aleix Fornaguera,
com a procurador del magnífich Francisco de
Monfar y Sort, ciutadà honrrat de Barcelona.
Obtentor, del offici de procurador fiscal del General. Com de sa procura consta en poder del
infrascrit Bernat Forès, notari públich, real,
col·legiat de Barcelona, als 9 de mars 1697, còpia autèntica de la qual és assí cusida y signada
de número CLI.b En dit nom constituhit devant
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Emanuel de Copons y Esquerrer, camarer del monestir de Santa Maria y Sant Esteve de Banyoles,
del orde de Sant Benet, deputat ecclesiàstich de
dit General, // 147v // personalment trobat en la
casa de sa pròpria habitació que la té en la plassa
de Santa Anna, als tres quarts de las nou horas
de la nit. Ha renunciat lo dit offici de procurador fiscal, en mà y poder de dit senyor deputat
ecclesiàstich, en favor y en cap de Francisco de
Monfar Sorts y Vidal, per ser altre dels officis
antichs vendibles y que poden alienar-se. Suplicant a sa excel·lència fidelíssima sia servit admèter-li dita renunciació. E, sa excel·lència fidelíssima és estat servit admetre aquella, si y en
quant, per capítols y actes de cort li és lícit y
permès. Éssent yo, Bernat Forès, notari, ajudant tercer de la scrivania major, en lloch y per
impediment de dit doctor Aleix Fornaguera,
subrrogat en lo offici de secretari y scrivà major
de dit General, present y presents per testimonis
Francisco Martí Serra y Anton Teixidor, de família de dit senyor deputat ecclesiàstich.

dit nom, ha renunciat lo dit offici en mà y poder
del excel·lentíssim y fidelíssim señor Joseph Serrés, deputat real de dit General. Personalment
trobat en la casa de sa pròpria habitació, qui la
té en lo palau real de la present ciutat, en favor y
en cap de dit Francisco de Monfora Sort y Vidal.
Y dit senyor deputat real, ha acceptat la dita renunciació, si y en quant, per capítols y actes de
cort li és lícit y permès. Éssent present dit Bernat Fores, y present per testimonis Isidro Umbert, estudiant en philosofia, y Joseph Beltran,
de família de dit senyor deputat real.
E seguidament, al punt de las nou horas de la
nit, dit doctor Aleix Fornaguera en dit nom, ha
renunciat lo dit offici en mà y poder del
excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Jacinto
de Sagrera // 148r // y Xifrà, deputat militar de
dit General. Personalment trobat en la casa de
sa pròpria habitació, que la té prop de la Iglésia
de Sant Just y Sant Pastor de la present ciutat,
en favor y en cap de dit Francisco de Monfar
Sorts y Vidal. Y dit senyor deputat militar ha acceptat la dita renunciació, si y en quant, per capítols y actes de cort li és lícit y permès. Éssent
present dit Bernat Forès, y presents per testimonis lo noble don Jacinto de Sagrera y Massana,
fill de dit senyor deputat militar y lo dit Isidro
Umbert.
E seguidament, poch antes de tocar un quart de
las deu horas de la nit, dit doctor Aleix Fornaguera en dit nom, ha renunciat lo dit offici en
mà y poder de excel·lentíssim y fidelíssim senyor
doctor Bernat Moxí, oÿdor real de dit General
personalment trobat en la casa de sa pròpia habitació, qui la té al carrer dels Tintorers prop la
carasa de la present ciutat, en favor y en cap de
dit Francisco de Monfor Sorts y Vidal. Y dit senyor oÿdor real ha acceptat la dita renunciació,
si y en quant, per capítols y actes de cort li és lícit y permès. Éssent present dit Bernat Forès, y
present per testimonis Esteve Xarret de família
de dit senyor oÿdor real, y lo dit Isidro Umbert.

Seguidament, y poch après de tocadas las nou
horas de la nit, dit doctor Aleix Fornaguera, en

E immediadament, fetas las ditas diligèncias,
poch antes de tocar los dos quarts de las deu
horas de la nit, me so coferit yo, dit Bernat Forès, en la casa de la pròpria habitació de dit
Francisco de Monfor y Sorts, qui la té en la plasseta de Marquillas; y trobí que dit Francisco de
Monfor y Sorts, estava ab esperits vitals y arrahonant, del que me requirí dit doctor Aleix Fornaguera en dit nom ne llevàs acte. Éssent present per testimoni: Pere Margo, estudiant en
theologia, y lo dit Isidro Umbert.

a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2206.
b. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2207.

a. a continuació ratllat y.
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En aquest mateix dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real obtinguda,
primer hora per medi del síndich del General,
anant ab cotxes, ab los verguers devant ab sas
massas, y acompanyats de alguns officials de la
present casa; són anats en casa del excel·lentíssim senyor compte de Ullefeld, devant lo pla de
Sant Francech. A effecte de visitar al excel·lentíssim senyor compte Guido Estaramberch, que
posà en dita casa lo que·l ha vingut novament de
Itàlia, per generalíssim de las tropas de sa magestat com dels aliats en lo present Principat. Lo
qual ha rebut ab molt agasajo y cumpliment a
dits senyors oÿdors, los quals després de haver-li
donat la benvinguda, y tingut ab ell un rato de
conversació, se’n són tornats en la presents casa
de la Deputació ab lo mateix acompanyament.
Divendres, a IIII de maig MDCCVIII. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas don Francisco
de Magarola y Fluvià, arxiver del Real Arxiu de
la present ciutat. Ha fet relació, mitgensant jurament y en escrits, a sas excel·lèncias fidelíssimas conforma disposa lo capítol 100 de las últimas Corts. Conforme de dita relació és de
vèurer, la qual de orde de sas excel·lentíssimas y
fidelíssimas se incerta en lo present dietari signada de número CLII.a

149r

Disapte, a V de maig MDCCVIII. En aquest dia
los excel·lentíssims senyors doctor Francisco
Fontllonga, conceller segon de la present ciutat;
Joseph Serres, deputats real, y don Joseph Alemany, official del bras militar inseguint lo parer
de la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, Deputació y bras militar, tingudab lo dia 20 del passat. Són anats a posar-se
als reals peus de sa magestat, obtinguda primer
hora per medi del síndich de la ciutat, y arribats
en sa real presència després de haver fet las degudas cortesias. Han posat en las reals mans de
sa magestat, en nom de dits tres comuns, una
representació en escrits acerca lo aciento de dits
comuns en las funcions ecclesiàstichs acistidas
de la real presència de sa magestat. Còpia de la
qual representació se troba incertada y continuada en lo dietari corrent, en jornada de 25 de
dit mes de abril proppassat, y sa magestat és estat servit respòndrer que ho manaria vèurer, y
que procuraria aconsolar als comuns en tot lo
que fos possible. Com axí ne ha fet relació tornat en consistori, dit senyor deputat real.

ri, com de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
se és conferit ab lo senyor compte don Joseph
Galceran de Cortellà y Çebastida, novament
//149v // elegit en protector del excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar. Dient-li que fos servit
vuy a las deu horas del matí, assistir en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, a effecte de
prestar lo jurament que deu prestar, com a altre
dels jutge del tribunal de contrafaccions. Y que
dit senyor protector, li ha respost que juntaria
los officials als del bras militar per lo sobredit
negoci, y que quant antes tornarias resposta a
sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dimars, a VIII de maig MDCCVIII. En aquest dia
a las deu del matí, ha entrat en lo consistori un
ayudant real de part del excel·lentíssim senyor
compte Guido Estaramberch, dient que dit senyor compte per cosas més importants al real
servey, havia hagut de partir-se de esta ciutat a
la mitja nit passada, ab molta prestesa. Per lo
qual motiu, no havia tingut ocasió de posar-se a
la obediència de sas excel·lèncias fidelíssimas, y
que perçò li havia ordenat a dit ayudant donàs
esta satisfació a sas excel·lentíssima fidelíssima,
assegurant-los que en ésser tornat procuraria
complir a sa obligació.
En aquest mateix dia a las deu horas del matí, lo
excel·lentíssim senyor príncep Enrich Darmestat ha vingut en la present casa de la Deputació,
a despedir-se de sas excel·lències fidelíssimas per
haver de partir-se vuy mateix de la present ciutat, a campanya per la part del Empurdà. És estat cumplimentat per sas excel·lèncias fidelíssimas, acessors, advocat fiscal y altres officials de
la present casa en la forma que se estila ab los
grandes de Espanya. Acceptat que per haver
vingut dit senyor príncep sens avisar, per ocasió
de la pressa ab què ha tingut lo orde de marxar,
no han tingut lloch sas excel·lèncias fidelíssimas
// 150r // de posar-se las insígnias de domàs carmesí, ni los verguers de vestir-se las cotas per
pèndrer las massas.

Dilluns, a VII de maig MDCCVIII. En aquest dia,
lo síndich del General ha fet relació en consisto-

En aquest mateix dia, los senyors don Manuel
Ferrer y Siges y Ignasi Bòria, ciutadà honrrat de
Barcelona, de part dels excel·lentíssims senyors
concellers, han reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas la deliberació presa per lo savi Concell
de Cent, çelebrat a 5 del corrent mes de maig,
acerca la real carta ab què se troban dits senyors
concellers, de data de 25 de abril proppassat.
Com és de vèurer de dita deliberació y còpia de
dita real carta, que són assí cusidas y signadas de
números CLII y CLIII.a

a. a continuació relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2207.
b. a continuació ratllat primer hora.

a. a continuació deliberació i real carta transcrites a l’Apèndix 3, pàgs. 2207-2208.
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Dimecres, a VIIII de maig MDCCVIII. En aquest
dia, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y lo doctor Francisco Mas y Calderó, ciutadà
honrrat de Barcelona, són anats de part de sas
excel·lèncias fidelíssimas als excel·lentíssims senyors concellers. A effecte de participar-los, com
lo consistori se havia conformat ab la deliberació
presa per lo excel·lentíssim y savi Concell de
Cent, tingut y çelebrat lo dia 5 del corrent. Posant en sas mans còpia de la deliberació, per sas
excel·lèncias fidelíssimas feta, acerca est assumpto lo dia present.
Dijous, a X de maig MDCCVIII. En aquest dia, lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Emanuel de Copons y Esquerrer, deputat ecclesiàstich, y en dit nom comissari delegat apostòlich,
elegit y anomenat per la santedad // 150v // de
Clement Setè, de pia memòria, ab butlla especial dada en Roma als 17 de las calendas de
maig 1524. Usant de la facultat en dita butlla
tribuhida, ha subdelegat a Pau Benages, prevere
y beneficiat de la seu de Tarragona, a effecte
que puga regonèxer qualsevols casas, iglésias y
llochs sagrats, monestir y convents de ecclesiàstichs, axí religiosos y religiosas, regulars com seculars. Al qual subdelegat lo dia present, són estadas despedidas lletras de subdelegació en la
forma acostumada, ab ple poder de excomunicar y publicar sensuras contra qualsevol personas, tant ecclesiàstichs com seculars.

present ciutat, en semblant diada de 12 de
maig. La qual professó ha partit de la capella de
Nuestra Señora de la Concepció de la Seu de la
present ciutat, en la qual han també acistit lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, los excel·lentíssims senyors concellers, lo excel·lentíssim senyor protector y officials del bras militar, y los
senyors embaxadors de Alemània y Portugal, y
altres grandes y senyors. Y esta funció se ha executat, en lo modo y forma que és de vèurer en
lo llibre del mestre de cerimònias.
En aquest mateix dia, me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís e incertàs en lo present dietari, una súplica presentada per Joseph
Vehils, sastre de la present ciutat. En la qual
protesta, que per acceptar las mil lliuras que li
foren en deliberadas lo dia 9 del corrent, no li
sia fet prejudici algú, en lo bon dret que pretén
tenir en la causa verbal que aporta contra lo
procurador fiscal del General. Com dita súplica
és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de
número CLV.a
151
/3v

Divendres, a XI de maig MDCCVIII. En aquest dia
se han juntat en casa de la present ciutat, las personas de la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns, per la dependència de las notícias se tenen de la entrada del enemich en lo Empurdà.
En aquest mateix dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present
dietari un bitllet del molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de estat de sa magestat, del dia de vuy. En que participa, que serà
del agrado de sa magestat que lo consistori concorre en la funció de la professó general que se ha
de fer lo dia de demà, des de la Seu a la piràmida
del Born, en la conformitat que los anys antecedents. Com de dit bitllet és de vèurer, que·s assí
cusit y signat de número CLIIII.a
151
/3r

Disapte, a XII de maig MDCCVIII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas són anats a la professó general, dirigida a la piràmida de Nuestra
Señora de la Concepció del Born de la present
ciutat. En acció de gràcias de haver, la divina
magestat, librat dels enemichs en lo any 1706 la

Dimars, a XV de maig MDCCVIII. En aquest dia,
estant per a congregar-se los senyors insaculadors extrets novament per la inseculació de present fahedora, se ha sucitat competència entre
los senyors don Bonaventura de Lanuza, degà y
canonge de Tarragona; don Joseph Homdedéu,
thesorer y canonge de dita Santa Iglésia; y don
Joseph de Asper y Talrich, ardiaca y canonge de
la Santa Iglésia de Urgell. Pretenent est últim,
que deu precehir als dos primers per ser la sua
dignitat quarta post pontificalem, y la de dit don
Bonaventura de Lanuza quinta, y la de dit don
Joseph Homdedéu sexta. Al contrari emperò,
dits senyors don Bonaventura de Lanuza y don
Joseph Homdedéu, al·legant que deuhen precehir al dit senyor don Joseph de Asprer, encara
que la suas dignitats sian remociors a la pontifical, que la de dit don Joseph de Asprer ab motiu
que las dignitats del capítol de Tarragona, per ser
metròpoli, deuhen precehir a las demés dels altres capítols de Cathalunya. Com també los canonges de dita catredal de Tarragona, deuhen
precehir als canonges de las demés catredals, encara que sien més antichs, en la col·lacció y pocessió. Y que en esta observansa estan de tal forma, que en las Corts últimament çelebradas en lo
any 1706, dit don Bonaventura de Lanuza qui
acistia en ellas com a síndich del capítol de Tarragona, precehí al mateix don Joseph de Asprer qui
acistia com a síndich del capítol de Urgell. La
qual competència y disficultat, entesa per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿ-

a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2209.

a. a continuació bitllet transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2208.
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dors, han consultat aquella ab los magnífichs
acessors y advocat fiscal del General, per
//151r/4r // què sobre ella diguessen son sentir. E
dits acessors y advocat fiscal, conferit entre si lo
negoci, han donat son sentir y parer de paraula
dient: que en attenció que en las Corts últimament celebradas, lo dit senyor don Bonaventura
de Lanuza precehí al dit senyor don Joseph de
Asprer, y per part de aquest y de dit don Joseph
de Homdedéu no se ha al·legat exemplar, en què
los dignitaris de altres capítols hajan precehit als
del capítol de Tarragona. Y consta que en lo acte
de la insiculació del any 1639, precehí en dignitari de Tarragona a altra dignitat igual de altre
capítol y més antich en la pocessió, que per ço
són de sentir que per ara y sens perjudici dels dret
de las parts, precehescan dits senyors don Bonaventura de Lanuza y don Joseph Homdedéu, al
dit senyor don Joseph de Asprer. Admetent-se a
est las protestas que sia servit fer.

151r
/7r

Y en continent, sas excel·lèncias fidelíssimas han
participat lo dit parer dels acessors y advocat fiscal, a dits senyors Lanuza, Homdedéu y Asprer.
Y est últim, en vista del sobre dit, ha convingut
en què, dits senyors de Lanuza y Homdedéu,
en est acte y per ara, lo precehissen, protestant
expressament que lo present acte no puga servir
per exemplar ni ésser tret en conseqüència, ans
bé reste salvo lo dret que li competesca axí a ell
com als demés senyors, dignitats de las altres catredals de Cathalunya, per no ser procehits dels
de Tarragona, si no en lo cas que las dignitats de
estos sian més preheminents, dient expressament que, sols consent ara a la present precedència per a què nos dilate lo acte de insiculació y se puga passar avant en aquell.a
151r
/4v

Dimecres, a XVI de maig MDCCVIII. En aquest dia,
estant pendent lo acte de insaculació los senyors
inseculadors, per medi del promovedor han enviat un recado al excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, dient-los fasen servits entregar-los
una còpia dels llochs vacants. Y que se han de
insecular en la present inseculació, en atenció de
trobar-se axí disposat en lo capítol 8 del redrés
del any 1599. E, sas excel·lèncias fidelíssimas
han respost, que la forma ab què fins vuy se havia observat lo enviar dita còpia, hera entregant
a dits senyors inseculadors las membranas dels
subjectes proposats per lo consistori, en las
quals estaven també continuats los llochs que
vacaven. Y que havent-ho executat lo consistori
en esta forma, havia complert a la disposició de
dit capítol 8, segons la intel·ligència que la observansa li havia atribuït.
a. a continuació ratllat els assentaments corresponents als
dies dimecres XVI, dijous XVII i divendres XVIII de maig de
MDCCVIII.
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Dijous, a XVII de maig MDCCVIII.
Divendres, a XVIII de maig MDCCVIII. En aquest
dia, me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari, una
súplica presentada per Joan Saladriga. Ab la
qual súplica se li delibere lo resíduo de son salari, que se li fou tatxat en la última Cort General.
Com a par de dita súplica, la qual és assí cusida y
signada de número CLVI.a
Disapte, a XIX de maig MDCCVIII. En aquest dia
estant pendent lo acte de la insiculació, los senyors insiculadors, per medi del promovedor,
han reiterat als senyors deputats y oÿdors la
instància, que lo dia 16 del corrent, los feren per
què se servisen enviar-los la memòria dels llochs
vacants que se han de insecular. Al qual recado
han respost dits senyors deputats y oÿdors, dicentint lo senyor don Jacinto de Sagrera y Xifrà,
deputat militar, per medi del promovedor.
Conforme lo paper de resposta que·s assí cusit y
signat de número CLVII.b Y lo dit senyor deputat militar, me ha requerit continuàs en lo present dietari son parer, que consisteix en què se
envie a dits senyors inseculadors lo memorial
que demanan a més de las membranas. En atenció, //151r/7v // que de fer-se dita entrega de dit
memorial, al no regeneix que se’n puga seguir
perjudici algú al consistori. A la qual resposta
sobre referida han replicat dits senyors insaculadors. Conforme lo paper que·s assí cusit y signat
de número CLVIII,c a la qual replica han satisfet dits senyors deputats y oÿdors, dicentint
com està dit, lo senyor deputat militar, ab altre
paper que·s assí cusit y signat de número CLVIIII.d
Y finalment, dits senyors insiculadors ab altre
paper en escrits han protestat, que per no haver
los dits senyors deputats y oÿdors entregat, a
més de las membranes, súplica o memorial, a
part dels llochs vacants y que se han de insecular
en la present inseculació, no·ls sia fer perjudici
algú tant a la present Novena de la insaculació,
com a las demés venideras. Volent que lo present acte no puga seervir per exemplar, com
més llargament de dita protesta és de vèurer, en
lo paper que·s assí cusit y signat de número
CLX.e
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich ha fet relació, mijensant jurament en consistori, com se hauria
a. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2209.
b. a continuació paper transcrita a l’Apèndix 3, pàg. 2210.
c. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2210.
d. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2210.
e. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2211.
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conferit lo dia present en lo Arxiu Real de la
present ciutat, per lo effecta que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu, y feta per estos ostenció de sos treballs, se ha trobat
haver-se treballat en dit Real Arxiu. Lo que està
continuat en un paper entregat per lo especulador a dit senyor oÿdor ecclesiàstich, lo qual és
assí cusit y signat de número CLXI.a
Dimecres, a XXIII de maig MDCCVIII. En aquest
dia, me han ordenat sas excel·lentíssimas fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari, un
paper que conté la resolució presa per las personas de la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns, tinguda lo dia de ahir, acerca de posarse en las reals mans de sa magestat la representació, per ditas personas formada, per la dependència de la entrada del enemich. Com a par
de dit paper, que·s assí cusit y signat de número
CLXII.b E inseguint, lo paper de dita conferència, a las quatre horas de la tarda, los senyors
doctors Francisco Fontllonga, conceller segon
de la present ciutat; don Lluís Claresvalls y de
Miquel, oÿdor militar y don Joseph Alemany,
clavari del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se són posats als reals peus de sa magestat en
nom de dits tres comuns. Y després de haver besar sa real mà, dit senyor conceller ha posat en la
real mà de sa magestat la dita representació. Referint-li primerament la substància // 151v // de
son contengut, al que se ha dignat respòndrer
sa magestat que procuraria aconsellar los comuns, y que feya particular estimació de son
gran zel. Com axí ne ha fet relació dit senyor
oÿdor militar tornat en consistori.
E sas excel·lèncias fidelíssimas, me han ordenat
cusís y continuàs en lo present dietari còpia de
dita representació. La qual és assí cusida y signada de número CLXIII, y del thenor següent:
«Señor.c
Los comunes de la ciudad de Barcelona, Deputación y braço militar de este principado de Cataluña, puestos a las reales y augustíssimas plantas
de vuestra magestad, con el mayor rendimiento
que cabe en su innata fidelidad y obsequiosa veneración. Representan a vuestra magestad, que las
melancólicas noticias de haver entrado el enemigo, con su exército y tropas assí en la parte del Empurdán como en la de Tortosa, haziendo las acostumbradas hostilidades de talar la campanya y
malograr las esperansas que nos prometamos de la
a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2211.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2212.
c. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 151v i 152r del trienni 1707-1710.
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próxima cosecha, amanasando al mismo tiempo
el assedio de la ciudad y plassa de Tortosa. Tienen
en el mayor aprieto y afflición, a los amantes corazones de los comunes, assí por el zelo tan devido
al real servicio de vuestra magestad, como por lo
mucho que interessan en la defensa de este Principado y en el resguardo e immunidad de la causa
pública, por considerar que mallográndose la
próxima cosecha, especialmente en el Empurdá en
donde se prometa tan abundante, si también de
las reales tropas de vuestra magestad quedará en
la mayor precissión y urgencia. Y, aunque los comunes están // 152r // persuadidos, que el grande
amor y zelo de vuestra magestad, se aplica incessantemente en executar e idear las más effectivas
diligencias para el alivio de necessidad tan urgente. Pero atendiendo, que a la soberana comprehención de vuestra magestad, siempre le subministrarán nuevos medios para el alivio las
mismas precissiones que se multiplican y sobrevienen. Repitiéndose los comunes a las reales plantas
de vuestra magestad, y sacrificando de nuevo a
ellas sus obligados y adoloridos corazones, a vuestra magestad con el mayor rendimiento, suplican
sea servido dar las más promptas y eficaces providencias para detener el ímpetu de los enemigos, y
defender aquellos pobres y fidelíssimos vassallos de
vuestra magestad que se hallan en las fronteras,
experimentando ya las enemigas hostilidades. Lo
que recibirán los comunes a singularíssima gracia de la soberana grandeza, innata magnanimidad y graciosa propención de vuestra magestad.»
Disapte, a XXVI de maig MDCCVIII. En aquest dia
Pau Corbera y Palau, síndich del General,
// 152v // ha fet relació, com se hera conferit lo
dia de ahir ab lo senyor protector del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar. A effecte de
sol·licitar-li la resposta en orde al recado, que de
part de sas excel·lèncias fidelíssimas, li donà en
dias passats per a què vingués a prestar lo jurament que deu prestar, com altre dels jutges del
tribunal de contrafaccions. Y que dit senyor
protector ha respost, que la junta dels officials
del bras aquí estave, com és dit negoci encara
no havia pres resolució sobre aquell, y que procuraria sol·licitar-la per poder quant antes
respòndrer a sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia, ha arribat devant la present ciutat la esquadra dels aliats, comandant
aquella lo almirant Loch. La qual és molt numerosa, que consta de més de cent vaxells entre
los de guerra y transport. Y devant la costa de
Tarragona, ha fet una presa de més de cent, entre gàngils y altres embarcacions francesas, que
comboyadas de quatra vaixells de guerra anaven
a portar provisions al exèrcit dels enemichs, qui
comensa lo siti de Tortosa.

mingensant jurament en consistori. Com se
hera conferit lo dia present en lo Real Arxiu de
la present ciutat, per lo effecte que disposa lo
capítol 102 de las últimas Corts, y que segons la
relació li ha fet lo especulador de dit Real Arxiu
se ha treballat en ell, lo que està expressat en lo
paper que per dit especulador se li ha entregat.
Lo qual és assí cusit y signat de número CLXIIII.a

En aquest mateix dia a la tarda, lo síndich del
General de orde de sas excel·lèncias, se és conferit en casa del senyor compte de Ullefeld, a hont
se troba lo senyor almirant Loch, a effecte de
pèndrer hora per cumpliment, de part del consistori a bordo. Y dit senyor almirant ha respost,
que en lo poch temps que havia de estar aquí tenia grans ocupacions, y que quant tornaria de
Itàlia ab la reyna nostra senyora, a las horas admetrà la mercè que entén fer-li lo consistori.
153r

Juny

Dimars, a XXIX de maig MDCCVIII. En aquest dia
lo excel·lentíssim senyor compte Guido Estaramberch, generalíssim de totas las tropas axí de
sa magestat com dels aliats en lo present Principat, a las deu horas del matí, ha vingut a visitar a
sas excel·lèncias fidelíssimas y a despedir-se per
estar altra vegada de partida per campanya. És
estat rebut y complimentat com als grandes de
Espanya, conforme és de vèurer en lo llibre del
mestre de cerimònias.

Disapte, a II de juny MDCCVIII. En aquest dia,
don Ramon de Codina y Ferreras y don Joan de
Novell y Nadal, són anats a cumplimentar
//154r // y donar la benvinguda a don Diego Estanopo, embiat de Inglaterra, novament vingut
en la present Cort. Qui lo ha rebut ab molts
compliments mostrant-se molt agrahit al consistori, assegurant-los lo molt que desitja la sereníssima senyora reyna Anna de Inglaterra, socórrer y affavorir a est Principat.

Dijous, a XXXI de maig MDCCVIII. En aquest dia,
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, junt ab los officials acostumats és baxat a la casa del General y Bolla de la present
ciutat. A effecte de pèndrer inventari dels fraus a
presos en lo present y corrent més de maig. Y se
han trobat los fraus infrascrits y següents:
Primo, als 8 de maig 1708, aprehenció feta en
casa de la rectoria de Sant Miquel de la present
ciutat, en la qual habita lo doctor Bernat Comas, beneficiat de dita iglésia, de sinch canas set
pams estamenya de mans negra.

Dimars, a V de juny MDCCVIII. En aquest dia me
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica, presentada lo dia present per Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, donsell, racional del General y present
casa. Com ho executo signant-la de número
CLXV.b
154v

Ítem, a 15 de dit, aprehenció feta en la playa de
la present ciutat, en la porta de una barraca, de
un sach de tabaco ab una sàrria de pes set robas
deu lliuras, encamerat. Ítem, vint lliuras
// 153v // de dit tabaco embolicat ab son paper
quiscuna lliura.
Ítem, a 23 de dit, aprehenció feta en casa Miquel Buico, sastre, en lo carrer dels escudallers,
de una xupa y calsas de panyo vint-i-quatrè, color blau sens ser cusidas.
Ítem, a 25 de dit, aprehenció feta en casa de
Francisca Ximenes, viuda, al carrer dels abaxadors: Primo, de quatre pams tafetà doble a un
cap, color vermell. Ítem, quatra pams tafetà dobre a un cap, color vermell. Ítem, quatra pams
tafetà doble a dos caps, color de foch. Ítem, tres
pams tafetà blau ab pinyonet. Ítem, una gorra
per criatura, feta lo casco de sissó y lo demés de
tafetà blau.
En aquest mateix dia lo doctor Anton Grasés y
Des, advocat, fiscal del General, ha fet relació
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Divendres, a VIII de juny MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica, lo
dia present presentada per Joseph Nuri de Lana
y de Càncer, donsell, racional; y en dit nom vehedor y comptador del regiment del la present
casa. Com de dita súplica és de vèurer, que·s assí
cusida y signada de número CLXVI.c
Dimars, a XII de juny MDCCVIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari dos cartas, una
del molt il·lustre capítol de canonge de la Santa
Iglésia de Tortosa, y altra dels molts il·lustres
// 155r // senyors procurador de dita ciutat. En
què avisan dels perills en què se troban, de ésser
aquella plassa sitiada per los enemichs. Com de
ditas cartas és de vèurer, que són assí cusidas y
signadas de números CLXVII y CLXVIII.d
a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2212.
b. a continuació execució transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2212.
c. a continuació súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2212.
d. a continuació cartes transcrites a l’Apèndix 3, pàgs.
2214-2215.

[ 1708 ]

[ 1708 ]

En aquest mateix dia, se ha juntat la conferència
dels tres comuns en casa de la present ciutat, per
la dependència contenguda en ditas cartas de
Tortosa.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Lluís de Claresvalls, oÿdor militar, se ha conferit en lo Real Arxiu de la present
ciutat, per lo effecte que disposa lo capítol 102
de las últimas Corts. Y que, haguda relació dels
officials de dit Real Arxiu, y feta per estos ostenció de sos treballs, se ha trobat haver-se treballat
en ell. Lo que està continuat en un paper, que
per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat. Lo qual és assí cusit y signat de número
CLXVIIII.a
Dimecres, a XIII de juny MDCCVIII. En aquest
dia, la conferència dels tres comuns per la dependència de la guerra, se ha juntat en la present casa de la Deputació.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta ab què se troban affavorits del rey nostre senyor, que Déu guarde, de
data de 12 del corrent. En què se dignen participar, haver arribat la reyna nostra senyora en
Milà. Y la flota del almirant Lach al final, y per
consegüent // 155v // que en breu se pot esperar
la vinguda de sa magestat de la reyna. Com de
dita real carta més llargament és de vèurer,
que·s assí cusida y signada de número CLXX y
del thenor següent:

gáis a hir previniendo para la llegada de la reyna, aquellas formalidades de recivimiento y preparativos de obsequio, que en semejantes cassos se
huvieren practicado. Advirtiendo vos que atendidos los contratiempos que ocasiona la guerra al
Principado, es mi animo que en quanto a las demostraciones de voluntarias fiestas y gastos excessivos que pudiera motivar el goso de tan elegre
ocasión, a mis finos vassallos, se evite en quanto
sea posible, // 156r // pues a demás de los aogos en
que pueden tenerles las ocurrencias passadas de
mi servicio, es bien que por muchos dispendios no
se atrasse en lo que adelante puede ofrecerse y singularmente en resguardo de Catalunya, que conforme a la lealtad de sus naturales es mi cuydado
incessante por su mayor concervación. De Barcelona, a doze de junio de mil setecientos y ocho
años. Yo el rey. Don Ramón de Vilana Perlas.»
Dijous, a XIII de juny MDCCVIII. En aquest dia,
sas excel·lèncias fidelíssimas anant consistorialment, ab cotxes, ab los verguers devant ab sas
massas y acompanyats de alguns officials de la
present casa. Son antes a posar-se als reals peus
de sa magestat, obtinguda primer hora per medi
del síndich del General. Y arribats en sa real
presència, després de haver fet las sólitas cortesias en veu del senyor deputat ecclesiàstich, han
donat a sa magestat la enorabona del arrivo de
la reyna nostra senyora a Milà, y de la flota del
almirante Leach al final. Y molt rendidas gràcias
a sa magestat de haver-los ho participat. Com
més llargament està contengut en lo paper en
escrits, que ha posat dit senyor deputat ecclesiàstich en sa real mà. Lo qual és assí cusit y signat de número CLXXI y del thenor següent:

«Elb rey.
«Señor.a
Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados míos los fidelíssimos deputados y oydores
de quentas de la Generalidad de este Principado.
Haviendo llegado aviso del feliz arrivo de la reyna a Milán, el día último del próximo mes passado, y del de la flota del comando del almirante
Leach poco después al final y vahya de Vado, parece que en breve tiempo y mediante la providencia
del altíssimo llegará a este Principado, lo que me
persuado le pondrá en summo regosijo. Como es el
arribo de la reyna, el qual y la unión de que dimanan los establecimientos más felizes de toda mi
monarquía, afiansará las buenas consequèncias
de esta importancia en todos los continentes de
ella y especialmente, en esta fidelíssima provincia.
Por lo que he tenido a bien anticiparos tan plausibles nuevas, y que su desembarco será en la playa
de la ciudad de Mataró, a fin de que os dispona. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2216.
b. l’original d’aquesta real carta es troba intercalada entre els
folis 155v i 156r del trienni 1707-1710.
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Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de Catalunya, puestos a los reales pies de
vuestra magestad rendidamente, le dan infinitas
gracias de la singular honrra les dispensa el amor
de vuestra magestad, con carta de 12 del corriente. Incluiéndose en ella la feliz noticia de hallarse
ya la reyna nuestra señora en Milán, // 156v // y
haviendo llegado la flota de el almirante Leach
casi al mismo tiempo al final y baya de Bado, se
puede prometer, mediante la divina acistencia,
muy en breve venerarla en este Principado, por
cuyo fin se empesará luego públicas rogativas en
la casa. Y contar plausible coyuntura, manifestarle las obras de aquel y sus naturales, los deseos
que tienen de verlo cumplido sus corazones. Y
como dos vesses únicamente de sereníssimos austriacos, hay merecido este Principado semejante
fortuna, siendo la una en el año de 1533 de la sea. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
155v i 156r del trienni 1707-1710.

reníssima emperatrís y reyna dona Isabel, ausente
de la monarquía el señor emperador y rey don
Carlos Quinto. Y la otra, la de los señores reyes
don Phelipe Segundo de Aragón y Tercero de Castilla y doña Margarita de Austria, en 1599. Casos que de el todo no pueden adeptarse al presente,
para lograr total acierto recurre el consistorio a
la alta y soberana intelligencia de vuestra magestad, con esta humilde representación por que
como rey, padre y señor se digne darles la pauta de
lo que deverán practicar, para mayor servicio de
vuestra magestad de la reyna, crédito de la nación y desempenyo de la obligación de los deputados. Assí en recebimientos como fiestas, que sino
corresponden a tan relevante favor y empenyo del
Principado por la estrechés de la positura presente, lo que se digna insinúa vuestra magestad, por
lo menos assegurarían el consuelo de poder con el
gusto de el servir al nivel de la posibilidad. Continuar el lustre de su inmutable constancia, que
obrando de acuerdo de vuestra magestad será indefactible el mérito de el acierto, lo que esperan de
el ínclito real ánimo de vuestra magestad.»
157r

nuta de dita representació. Com de aquella és
de vèurer, que·s assí cusida y signada de número
CLXXIII. Y del thenor següent:
«Señor.a

En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich de la ciutat, a las sinch horas de la tarda, han posat als reals peus de sa magestat un indivíduo de cada un dels tres consistoris de la ciutat, Deputació y bras militar. Los
quals, després de haver fetas las sólitas cortesias
y besat la real mà, han expressat a sa magestat la
gran conveniència que importa la defensa de la
ciutat de Tortosa, y las perniciosas conseqüèncias que de la pèrdua de aquella ne poden resultar. Suplicant a sa magestat fos servit manar en
esta apretura la providència convenient, y atténdrer a la representació que humil y obsequiosament posavan en sa real mà, en nom dels tres
comuns. Y sa magestat és estat servit respòndrer, que manaria donar los ordes convenients
per la defensa de tant lleals vassalls. Y sa
excel·lència fidelíssima me han ordenat a mi, secretari y scrivà mayor del General, cusís y incertàs en lo present dietari // 157v // la dita mi-

Los comunes de la ciudad de Barcelona, Deputación y braço militar de este principado de Cataluña, puestos a las reales y augustíssimas plantas
de vuestra magestad, con el mayor rendimiento
que cabe en su obsequiosa, reverente e innata obligación, representan a vuestra magestad que por
las uniformes cartas que han recivido de la ciudad y cabildo de Tortosa, se le incinúa la melancólica y dolorosa noticia de hallarse y al exército
enemigo acampado en una y otra parte del río
Ebro. En vista y en las cercanías de aquella plassa, executando diferentes correrías asta los muros
de ella, aprisionando paysanos, llevándoselos ganados, talando las miesses, hostilizando la campanya, aguardando por instantes el más riguroso
y sangriento sitio; y el incendio, assolación y último exterminio de sus casas. Sirviéndoles de torsedor en este gravíssimo aogo, el hallarse la ciudad
sin las provisiones convensentes para el abasto de
sus moradores, faltándoles los medios en esta urgente precisión y extrema cojuntura, por haver
aplicado los limitados que tenían poco antes en
las dependencias que se han ofrecido del real servicio de vuestra magestad. Solicitando a los comunes, de que en este singular aprieto que tanto
quede influhir y refundirse en la causa y utilidad
pública del Principado, // 158r // interpongan
con vuestra magestad sus uniformes y rendidas
súplicas, para que se les subministre algún alivio
antes que acabe de cerrarles el passo. Y aunque están bien persuadidos los comunes, que vuestra
magestad como a padre universal de todos, y muy
singular de aquellos fidelíssimos afligidos vassallos, tendrá tan presentes sus congojas, que ellas
por si solas, serán el mayor stímulo para mover el
compassivo y zelosíssimo coraçón de vuestra magestad, a la aplicación del más prompto y effectivo
remedio. Pero atendiendo que por lo mucho que
interessan en el mayor servicio de vuestra magestad, y en el beneficio de la causa pública, les incumbe el suplicar lo mismo vuestra magestad, con
la más eficás voluntad y afecto desea conceder haziendo reflesca. Que la plassa de Tortosa es el antemural de Cataluña, y la llave para entrar en el
reyno de Valencia, que de su defensa depende la
liberación del campo de Tarragona y de gran
parte de este Principado. Y que del feliz o infeliz
sucesso, han de resultar las consequencias, que la
soberana comprehenció de vuestra magestad, podrá mejor sondar, que los comunes discurrir repitiéndose estos con la más reverente y obsequiosa

a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2216.

a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 157v i 158r del trienni 1707-1710.

Divendres, a XV de juny MDCCVIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lentíssimas fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major de la Generalitat,
cusís y continuàs en lo present dietari la resolució presa per las personas de la conferència dels
tres comuns, tinguda lo dia 13 del corrent, en
què aconsellan que se posen dits comuns als reals peus de sa magestat. Ab humil representació,
segons la minuta disposada per dita conferència, que han entregat junt ab lo paper de dita resolució. Com de dit paper és de vèurer, que és
assí cusit y signat de número CLXXII.a
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submissión a los reales pies de vuestra magestad.
Y sacrificando y ofrediendo de nuevo sus obligados y adoloridos corazones a vuestra magestad,
con humilde rendimiento suplican sea servido
aplicar su infatigable zelo y paternal amor, para
que aquellos fidelíssimos y afflixidos vassallos logren con la celeridad que requiere la urgencia, el
socorro que solicitan para su abasto, a fin de poder conservarse // 158v // en el suave y amabilíssimo dominio de vuestra magestad. Lo que recivirán los comunes, a singularíssima merced de la
innata grandeza, real magnanimidad, y compassiva y graciosa dignación de vuestra magestad.»
Disapte, a XVI de juny MDCCVIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y secrivà major del General cusís y
incertàs en lo present dietari una suplica presentada per Joan Pau Borràs, arrendatari del estanch del tabaco. En que súplica sia posat en llibertat Pere Cavallaria, son procurador, que se
troba detingut en las càrcers de la present casa.
Com de dita súplica és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número CLXXIIII.a
També me han ordenat, cusís y continuàs en lo
present dietari un vot fet per los magnífichs
acessors y advocat fiscal de la present casa, acerca lo modo del aciento y precedència dels tres
senyors consistorials, que són estats extrets en
visitadors de las causas de suplicació o recors.
Ab lo qual, són de sentir que lo senyor deputat
real deu precehir als senyors oÿdors ecclesiàstich
y militar, que son los tres consistorials extrets
per lo sobredit effecte. Com de dit vot és de
vèurer, que·s assí cusit y signada de número
CLXXV y del thenor següent:
«Jesús,b Maria, Joseph cum Divo Giorgio.
En lo fet consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya, als acessors y advocat fiscal infrascrits, en y sobre, si havent sortejat, en forsa del capítol 31 de las últimas Corts, en visitadors dels officials de la
present casa, // 159r // per las causas de segona
instància los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat real, per lo bras real oÿdor ecclesiàstich, per lo ecclesiàstich y oÿdor militar, per
lo militar deu dit deputat real. En los actes de
dita visita tenir la precedència als dits oÿdor ecclesiàstich y militar, o bé si la deuhen tenir estos, és a saber, lo oÿdor ecclesiàstich al militar y
aquest al deputat real, per entrevenir uns y altres
a. a continuació súplica transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2216.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 158v
i 159r del trienni 1707-1710.
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en lo il·lustríssim consistori de dita visita representant sos respective brassos, y sian los dos, és a
saber, lo ecclesiàstich y militar més preheminents que lo real.
Vista y ohida la comissió de paraula als infrascrits feta, per dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori. Vist lo dit capítol 31 de las últimas
Corts, y vist y premeditat lo demés que se havia
de vèurer y premeditar.
Attès, que en dit capítol 31 de ditas últimas
Corts, sols se disposa que per tractar y decidir
las causas de revista de dita visita, hagen de entrevenir y votar tres dels indivíduos que en
temps de dita visita compondran lo consistori
de deputats y oÿdors de comtes, a saber, és un
de cada estament extret en sort. Al mateix
temps que·s farà la extracció dels jutges visitadors per las causas de primera instància, sens
que en dit capítol se parlia cosa de la precedència que estos deuhen tenir, entre si y entre los
demés extrets en visitadors en lo acte y consistori de dita visita. Consta, que quant lo estatut no
parla ni se extén al cas que·s controverteix, se
deu regular y decidir aquell en Cathalunya per
la disposició del dret canònic. Y aquell, faltant
per la del civil y doctrinas de doctors, no per
equitat, sinó que sia regulada y conforme a las
reglas del dret comú. Y que aportan los doctors
sobre matèria de equitat, segons la literal disposició del capítol 40, Corts 1599, consta que los
domino domine reputan las causas de precedència per causas de gran perjudici, majorment
aquellas // 159v // que pertanyen a dignitats y
magistrats que són de dret públich, y axís independents de la voluntat de las parts. Avent-se de
regular per la disposició del dret o consuetut
general, sens que puga lo qui obté lo magistrat,
mudar lo estat, orde y prerrogativas de aquell
per son propri fet y voluntat, per tocar directament al magistrat lo onor y concervació de las
prerrogativas, y precedèncias de las dignitats
que confereix termini, oblicació de defensar-las
ab totas las rahons y remeys que de dret y justícia li competiexen. Consta que lo consistori de
Deputats de Catalunya, és antiquior al de oÿdors del mateix General y Principat, y que dels
dits dos consistoris, se ne ha formatum que és lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori de deputat
y oÿdors del General de Catalunya. Retenint
emperò, y avent retingut sempre la precedència
lo dit consistori de deputat al de oÿdors, de manera que tots los diputats, és a saber, axí lo ecclesiàstich y militar com real, tenen y han tingut
sempre lo precedència a tots los actes als oÿdors, que ho són per los mateixos esttaments
ecclesiàstichs, militar y real. Axí, que se veja que
deu lo deputat real tenir la precedència, en tots
los actes, als oÿdors ecclesiàstich y militar. Y en-

cara que la sobradita prerrogativa, a par vega
procehir solament en los actes en què concorran
y deuhen concórrer los deputats y oÿdors com a
tals, y no en los casos que entrevenen y deuhen
entrevenir ab diferents representació, com fore
en lo de dita visita; per lo que lo dit oÿdor ecclesiàstich representa, y deu representar, tot son
bras ecclesiàstich, lo militar tot lo bras y estament militar, y lo deputat real son bras y estament real. Lo qual per ésser inferior, y ésser estat sempre pressehit en qualsevol actes públichs
y privats per los dos primers, a par seguir-se haver de tenir los dos oÿdors ecclesiàstich y militar
la precedència al dit deputat real, en los actes de
dita visita. // 160r // Emperò, attès que segons
disposició de dret y comú sentir dels doctors, se
estableix per Cort que aquell que ocupa alguna
dignitat en algun magistrat, o senat major o
dignior, si tindrà per algun altre motiu lloch en
altre congrés o magistrat, prefereix y deu preferir als del magistrat o senat inferior. Encara que
en aquell ocuparia dignitat igual ab los demés
que y concorren, de manera que en matèria de
precedèncias de dignitats se deuen observar dos
cosas, és a saber, la primera lo temps y antiquitat
dels que las obtenen, y la segona la qualitat y
maioritat de las dignitat, y sols se mira la antiquitat dels obtentors per lo effecte de dita precedència en lo primer cas. És a saber, quant las
dignitats son de una mateixa qualitat y no per lo
segon, que en aquest sols se asten no la antiquitat sinó la qualitat y majoria de la dignitat, havent de tenir la precedència aquell que obté la
dignitat de major qualitat, y més preheminent al
que la té de inferior y menos preheminència.
Consta axí mateix, que no té implicància en lo
dret que en una mateixa persona, per diferents
qualitats, respectes que concorren en ella puga y
dega considerar-se per molts y differents obgectes; y per tants, quantas són las qualitats que en
elle concorran. Y axí, trobant-se com se troban
en lo dit deputat real, las de deputat real y de visitador, té y deu tenir la representació de una y
altra de ditas dos dignitats y qualitats, y per consegüent, éssent major y més preheminent la de
deputat real que las de oÿdor ecclesiàstich y militar, y tenir aquella la precedència a aquesta.
Com sobre se ha establer, la qual se concerva y
deu concervar també avent de concórrer en altre magistrat o lloch inferior, entre los que en
aquell ocupan la mateixa dignitat, la deu tenir y
conservar en lo dit acte de dita visita.
Consta, que la observansa que·s troba en la present casa no és // 160v // contraria, ans bé, molt
conforme a la referida disposició de dret, per
haver-se vist practicat y observat moltas vegadas, que en los molt il·lustres consistoris de insiculadors y habilitadors de la present casa, ha
sortejat algun dels excel·lentíssims senyors con905

cellers de la present ciutat. Lo qual, encara que
per lo bras real ha precidit per la dignitat consular, lo acte de la insiculació o habilitació, no
obstant, que en la qualitat de insiculador o habilitador és esa igual ab los demés extrets per lo
bras real, y se pratica també en ditas y altres juntas que si sorteja; per lo bras ecclesiàstich alguna
dignitat té y ha tinguda la precedència al que no
la té igual, encara que sia de menos anys y sien
iguals en lo offici de insiculador o habilitador.
Perçò són de sentir que en lo acte y consistori
de dita visita, no obstant que lo senyor deputat
real entrevingue y age de entrevenir en aquella
per lo bras y estament real, ha y deu tenir la precedència als dits senyors oÿdors ecclesiàstich y
militar. No obstant lo entrevenir y haver de
acistir en dita visita per los brassos y estaments
ecclesiàstich y militar. Salvo semper, et cetera.
Fèlix, assessor subrogat. Bruguera, acessor subrogat. Grases y Des, advocat fiscal subrogat.»
En aquest mateix dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors Joseph Serres, deputat real, fra
don Mariano de Novell y Nadal, oÿdor ecclesiàstich y don Lluís de Claresvalls y Miquel, oÿdor militar, extrets lo dia 16 de agost 1707, en
visitadors de las caussa de suplicació o recors de
las sentèncias fetas en la present visita del General. Han jurat de bene et legaliter, se habendo en
mà y poder del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, ço és, dit senyor oÿdor ecclesiàstich posant-se la mà en los pits, y
dits senyors deputat real y oÿdor militar en lo
juratori que tenia en sa mà // 161r // dit senyor
deputat ecclesiàstich. Y després de prestat dit
jurament han ohit sentència de excomunicació,
que les estava promulgada del thenor següent:
«Nos, Josephus Romaguera, decretorum doctoribus canonicus Santa Ecclesiae Barchinone, in spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et
officios, pro illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonen episcopo, monemus vos, excellentissimos et fidellisimos, Josephum Serres, deputatum, pro estamento regali, fratrem don
Marianum de Novell et Nadal, prepositum monasterii Sanctii Salvatoris de Breda ordinis divis
benedicti, auditorem computorum, pro estamento ecclesiastico, et don Ludovicum de Claresvalls
et de Miquel, auditorum computorum, pro estamento militari, extractos iuxta formam capitulo
31 nove reformationis in visitatores Generalis
Cathaloniae pro decidendis causis suplicationum
seu recursus dicta visitae his presentis pro primo,
secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus, quatenus, bene et legaliter, vos habeatis
in dicta visitatione facienda quovis amore et tenore postposito sed Deum et consientias vestras intuendo et pro his auditis excomunicationis sen-
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tentiam, quam in vos et quemlibet vestrum contrafatiendam seu contrafacientes trina canonica
mentione premissa ferimus et promulgamus in
his scriptis»
En aquest mateix dia per lo senyor deputat ecclesiàstich, és estat proposat que per quant sa
magestat ab son real decret del corrent, és estat
servit insinuar al consistori, que a ocasió de esperar-se venir en breu en est Principat la reyna nostra senyora, havent de desembarcar en Mataró,
que perçò ho participava // 161v // al consistori a
fi de què se previngués per aquellas demostracions de recibiments y altres, que en semblants
casos se ha acostumat. Y, considerant que la primera obligació del consistori, en lo cas present,
és cumplimentar a sa magestat de la reyna nostra
senyora en la ciutat de Mataró, a hont desembarca per medi de tres embaxadors, un de cada
estament, com axí se ha estilat en semblants casos. Per la qual funció, és precís que los que seran anomenats se provingan, y per axò se regoneix convenient passar luego a la nominació de
dits embaxadors. Y considerant també, que havent-se tractat en consistori esta dependència no
se havia pogut resòldrer ab uniformitat de tots,
dita nominació. Que perçò, dit señor deputat
ecclesiàstich proposava lo que·s deuria fer per
poder-se passar a la dita nominació, a fi de què
per defecte de esta primera diligència no falte lo
consistori al orde de sa magestat, y a la inconcusca observança en semblants casos.

ment que correspon a la gran representació que
resideix en los embaxadors, qui en nom del
Principat han de anar a besar sa real mà, y donar
la ben vinguda a sa magestat en nom de sas excel·lèncias fidelíssimas y de tot lo Principat. Que
perçò, los embaxadors nomenadors sian, ço és,
per lo bras ecclesiàstich a lo menos una persona
constituïda en dignitat abbacial, per lo bras militar una persona titular, y per lo bras real un
ciutadà més antich. Y que no fent-se en la forma
sobre referida discent a dita nominació, y a la
forma a què aquella vol fer-se protestant de voler tenir salvos los drets que competeixen a son
bras militar, per a fer la nominació de las personas de son estament en semblant casos.
Lo senyor oÿdor real és estat del vot y parer del
senyor deputat ecclesiàstich. Y fet lo sobredit,
los dits sinch senyors consistorials, dicentint,
com està dit senyor oÿdor militar, han passat
consecutivament a votar per escrutini ad aurem
secretarii, sobre effecte de anar a cumplimentar
a la reyna nostra senyora en Mataró. Y havent-se
votat en esta forma, se ha trobat que las personas que han tingut més veus són, ço és, per lo
estament ecclesiàstich don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona. Per lo
estament real lo doctor Francisco Costa, ciutadà honrrat de Barcelona.
162v

Dilluns, a XVIII de juny MDCCVIII. En aquest dia
don Vicens de Margarola, procurador fiscal de
la visita del General, ha reportat un recado a sas
excel·lèncias fidelíssimas, de part del excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyor visitadors. Contenint que lo doctor Anthon Mirarnau, qui és altre dels visitadors per lo estament
real, per las causas de suplicació fins hara no havia comparegut, sobre haver de comensar a acistir lo dia 16 del corrent, segons lo disposat en lo
capítol 31 del nou redrés. Y perçò ho participavan a sas excel·lèncias fidelíssimas, per a què sien
servits vèurer la providència que·s deu donà en
est cas, a fi de què no·s falte a la disposició de dit
capítol. Al qual recado, sas excel·lèncias fidelíssimas han respost que tenian alguna intel·ligència, que dit doctor Mirarnau havia de partir lo
dilluns proppassat per esta ciutat. Y que no havent encara arribat, se podia discórrer no li haja
sobrevingut algun accident, y que per ço regoneixen per convenient lo aguardar demà, per
què per las cartas de la estafeta se podria tenir alguna notícia, y segons ella discórrer lo que se
hauria de fer.

163r

Dimecres, a XX de juny MDCCVIII. En aquest dia,
present en consistori lo magnífich Pau Corbera
y Palau, síndich de la General, ha fet relació al
excel·lentíssim consistori, com en virtut del recado que lo regent la Real Cancellaria, en dias

Y passant a votar primerament dit senyor deputat ecclesiàstich, és estat de parer que la nominació de embaxador, per lo effecte sobre dit, se
fassa per escrutini ad aurem secretarii, y que los
qui tindran més veus sien elegits per embaxadors.
Lo deputat militar se ha adherit al parer del senyor deputat ecclesiàstich.
Lo deputat real és estat del mateix parer.
Lo senyor deputat real és estat del mateix parer.
Lo senyor oÿdor ecclesiàstich és estat del mateix
sentir.
Lo senyor don Lluís de Claresvalls y de Miquel,
oÿdor militar, és de parer que la nominació de
embaxadors se fassa // 162r // en esta forma és a
saber, que lo senyor deputat ecclesiàstich y oÿdor ecclesiàstich anomenen lo embaxador per
lo bras ecclesiàstich. Los senyors deputat y oÿdor militar, lo embaxador per lo bras militar y
los senyors deputat y oÿdor real, lo embaxador
per lo bras real. Y també, és de sentir que per a
què la funció sia més garbosa, y tinga lo lluhi-
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passats havia donat a dit síndich, reportàs al dit
excel·lentíssim consistori que hera acerca la publicació del capítol 16 de las últimas Corts celebradas en la present casa, que parla de vagamundos y gitanos, si aquella se era publicada
per los veguerius del present Principat. Per a
què en virtut de las cridas, pogués lo Real Consell posar en execució dit capítol, y que axís li
aportàs nota de las cartas que·s trobarian escritas per los veguers al excel·lentíssim consistori
de haver fet publicar, en ditas sas veguerias, dit
capítol y axí, en virtut de dit recado, de dit senyor regent ha posat en sa mà un paper que
conté las veguerias a hont fou publicada dita
constitució, y són las següents:
Primo, lo veguer de Gerona als 11a de novembre 1706, escriu al excel·lentíssim consistori
que ha feta publicar dita Constitució 16 en sa
vegueria.
Ítem, lo veguer de Tàrraga als 11 de dit mes de
novembre 1706, escriu lo mateix a dit excel·lentíssim consistori.
Ítem, lo veguer de Agramunt als 10 de dit mes y
any, escriu lo mateix a dit excel·lentíssim consistori.
Ítem, lo regint la vegueria de Berga als 11 de dit
mes y any, escriu no haver-las fetas publicar per
no tenir las constitucions.
Ítem, la veguer de Monblanch a 7 de dit mes y
any, escriu las farà publicar.
Ítem, lo veguer de la Vilafranca escriu que a 15
de dit mes y any, // 163v // las feu publicar.
Ítem, lo sotsveguer de Igualada escriu que a 14
de dit mes y any, las feu publicar.
Ítem lo veguer de Tortosa ab carta de 20 de dit
mes y any, escriu que ja las ha fetas publicar.
Ítem, lo regint la vegueria de Balaguer ab carta
de 24 de dit mes y any, escriu que ja té publicat
dit capítol.
Ítem, y finalment lo sotsveguer de Pallàs ab carta de 28 de octubre de dit any 1706, escriu que
ja té fet publicar dit capítol.
164r

acostumats, és baxat a la casa del General a effecte de // 164v // pèndrer en inventari dels fraus
apresos en lo present y corrent mes, y se han
trobat los següents: als 8 de juny 1708, aprehenció feta en lo convent de Santa Catharina en
una selda de un religiós foraster de deu lliuras,
tabaco e pols; ítem a 22 de dit aprehenció feta
en un carrer tras la iglésia parroquial de Sant
Just de sinch canas xamellot bort color oscur. E
seguidament dit senyor oÿdor se ha manat fer
portar en sa presència los llibres dels officials de
dita casa y regoneguts aquells no se ha advertit
falta alguna digna de nota.
Dimars, a III de juliol MDCCVIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una súpplica presentada per lo doctor misser Joseph Camps, síndich y procurador de la universitat del Prat ab la
qual demana a sas excel·lèncias fidelíssimas
acistència per a cobrar de alguns exemps lo quarentè imposat per la dita universitat per satisfer
lo donatiu, com de dita súpplica és de vèurer, la
qual junta // 165r // ab la decretació feta per sas
excel·lèncias fidelíssimas y lo sindicat de dit doctor Camps és assí cusida de número CLXXVII.

Disapte, a XXX de juny MDCCVIII. En aquest dia
lo magnífich doctor Emanuel Flix ha fet relació
mitgensant jurament en consistori com se hera
conferit en lo Reial Arxiu de la present ciutat per
lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts que, haguda relació dels officials de
dit Reial Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs, se ha trobat haver-se treballat en ella lo
que està continuat en un paper que per lo especulador de dit Reial Arxiu se li ha entregat, lo
qual és assí cusit y signat de número CLXXVI.b

Dilluns, a VIIII de juliol MDCCVIII. En aquest dia
han vingut en lo consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas don Joseph Bru y Olsina y Gabriel
de Bòria y Gualba de part dels excel·lentíssims
senyors concellers de la present ciutat a effecte
de //165v // participar-los com lo excel·lentíssim
y savi Consell de Cent havia resolt lo dia de ahir
que per la real vinguda de la reyna nostra senyora se fessen diferents demostracions de alegria y entre altres una solemne festa en la seu ab
professó general ab adorno de altas, creus y tabernagles com en semblants casos se ha acostumat tres dias de alimàrias y dos dias de invasions
de foch. Esperant de sas excel·lèncias fidelíssimas que acompanyarian a la ciutat en las demostracions de alimàrias y fochs y juntament
que per la entrada de la reyna nostra senyora
manarian fer lo arch triunfal en lo portal de la
adressana de la present ciutat com ho ha estilat
lo consistori en casos semblants. E sas excel·lèncias fidelíssimas han respost que estimavan molt
la mercè de esta participació als excel·lentíssims
senyors concellers y que premeditaria lo consistori sobre dit recado lo que deuria fer y que del
que resoldria ne farian sabidors a dits senyors
concellers.

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich com y los officials

En aquest mateix dia se han juntat en casa de la
present ciutat las personas que componen la

a. a continuació ratllat de dit mes.
b. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2218.

a. a continuació una súplica i un sindicat transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 2218-2219.
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conferència dels tres comuns per la dependència
de guerra.
Dimars, a X de juliol MDCCVIII. En aquest dia se
han juntat en la present casa de la Deputació las
personas que componen la conferència dels tres
comuns per dependèncias de la entrada del enemich.
166r

Dimecres, a XI de juliol MDCCVIII. En aquest dia
Jaume Arnaudias y Joseph Arnaudies, mestres
de casas, experts anomenats per sas excel·lèncias
fidelíssimas a effecte de visurar la obra de mestre
de casas que emprengué fer Francisco Ballescà,
mestre de casas, en las adressanas de la present
ciutat presents en consistori mitgensant jurament han fet relació de com havent visurat y regonegut dita obra han trobat haver dit Ballescà
cumplert suficientment ab los pactes de la tabba.
Disapte, a XIIII de juliol MDCCVIII. En aquest
dia, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat y oÿdor reals se han posat als peus
del rey nostre senyor, que Déu guarde, a effecte
de posar com han posat en sa real mà de part del
consistori una representació en escrits en què se
li suplica se digne per sa real benignitat manar
donar aquellas providèncias que més // 166v //
pugan conduhir per a conseguir lo fi del socorro
de la plassa de Tortosa, que·s troba sitiada per
los enemichs; y axí mateix per a què se eviten alguns desordes que cometen los soldats del real
exèrcit de sa magestat en lo camp de Tarragona,
contra los paysans, com de dita representació és
de vèurer, la qual en substència li han referit a
boca y sa magestat se ha dignat respòndrer que
donaria los ordes convenients per a conseguir lo
fi que se li suplicava, y que agrahia molt lo bon
zel del consistori com axí ne han fet relació en
consistori dits senyors deputat y oÿdor real y sas
excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari la dita representació
com ho executo, signant de número CLXXVIII
y del thenor següent:

en la alta comprehención de vuestra magestad,
pues con ella y la de Lérida quedavan enteramente serrados los passos para favorecer vuestra magestad a sus leales vassallos de los reynos de Aragón y Valencia por este pahís de Catalunya, y
expuesta la provincia asta esta corte y Gerona,
pues no impidiera Tarragona las correrías assí
por su comarca como por los territorios de Sagarra, Panadés, Vallés, Empurdán y Montanya,
que es la mayor parte, y por // 167r // lo útil casi
todo el principado, padeciendo los moradores no
solo la violencia de los estragos si también el más
vivo dolor en el íntimo de sus corazones de verse separados del amabilíssimo, suave y real dominio
de vuestra magestad y malogradas las ocasiones
de poder continuar los blassones de su constancia
en el servicio de vuestra magestad. No menos es de
ponderable lamento lo que se executa con el campo de Tarragona, consistiendo en que las tropas
del real exército de vuestra magestat practican
tales operaciones con los paysanos que más sirven
por su propria conveniencia que la del mayor real
servicio de vuestra magestad y utilidad pública,
lo que tiene constituhido a aquel pahís en el estado
del más summo sentimiento. Por cuyas consideraciones, en cumplimiento de sus empleos y siempre
invigilantes a lo más conveniente a vuestra magestad y conservación de la provincia, recurren
humilmente al paternal amor de vuestra magestad con esta obsequiosa representación a fin de
que sea de la dignación de vuetra magestad el
mandar se den aquellas disposiciones y providencias, que sean preservativo de los funestos sucessos
que resultarían de passar Tortosa al poder enemigo como para que se eviten los excessos se refiere cometen las tropas del real exército, lo que esperan
de la grande justificación y cathólico proceder de
vuestra magestad.»

«Señor.a Los deputados y oÿdores de qüentas de
este principado, puestos a los reales pies de vuestra
magestad, con el devido rendimiento dizen que
hallándose la ciudad de Tortosa con ataques
abiertos procurando el enemigo adelantar sus
ideas, no obstante la gloriosa defensa de los sitiados si lograsse aquel la pocessión de su empresa, lo
que Dios no permita, se seguirían con esta inponderable pérdida de danyos que estan bien notorios

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y incertàs en lo present
dietari un recado en escrits de part dels il·lustres
senyors visitadors embiat a sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del procurador fiscal de la present visita, en què pretenen que a dits senyors
visitadors, ço és, als tres que no componen lo
consistori dels senyors deputats y als demés officials de la visita // 167v // se’ls deu donar vistuari
per la vinguda pròxima de la reyna nostra senyora. Y axí mateix me han ordenat cusís y incertàs altre recado en escrits que en resposta del
sobredit han embiat sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia present a dits senyor visitadors per
medi del síndich del General, com de dits recado y resposta és de vèurer, que són assí cusits y
signats de números CLXXIX y CLXXX.

a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 166v-167r del trienni 1707-1710.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
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dándose deveran preceder a las de la Lonja del
Mar y braço militar, en el caso que este vaya, teniendo solo las de la ciudad la antelación. Y
quando la función del besamano y entrada se huviesse de practicar en una misma tarde, es preciso
tengan los deputados intelligencia a donde han
de quedar // 168v // y en que paraje han de ir y
ocupar después para ir sirviendo a sus magestades
hasta la puerta del Ángel, y durante la entrada
con el supuesto que si en esta no fuere el braço militar, parece los deputados y oÿdores habrán de ir
en hilera en forma de brassos. Quinto. Se espera la
respuesta de la representación en todos sus puntos
a donde parece podrá darse los ponderados y lograrse la fortuna de la honrra de la real decisión
que grandes particulares y grandes comunes tengan y observen una misma formalidad en los
bancos.»

present dietari un paper de apuntaments de las
formalitats que ha aparegut al consistori haverse de placticar per la funció de la real vinguda y
entrada de la reyna nostra senyoria, lo qual paper se ha entregat lo dia present al molt il·lustre
don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, a effecte que lo posàs en las reals mans de
sa magestat, com de dit paper és de vèurer qu·és
assí cusit y signat de número CLXXXI y del thenor següent:
«Puntosa que parece al consistorio de la Deputación se deven poner en la consideración del señor
don Ramon de Vilana Perlas, secretario de estado, para que se sirva en su nombre passarlos a la
soberana intelligencia de su magestad, Dios le
guarde, en lo tocante a los obsequios que ha de
practicar con la reyna señora por razón de su real
venida: Primo. Lo que deven executar en Matarón los tres embaxadores no pudiéndose dudar
será de la real mente de su magestad, deven ser los
primeros de todos los comunes. Segundo. Que si
fuere del real agrado del rey que la ciudad el día
antes de la entrada de la reyna vaya en cotxes a
cumplimentarla, parece a la Diputación no deve
faltar al mismo obsequio, siendo el primer común
que lo execute allá.b // 168r // Tercio. Que si su
magestad ordenare a la ciudad bese la mano a la
reyna sobre marxa viniendo a esta ciudad llegando este común hasta la riera de Horta, también el
común de la Deputación inmediato a la ciudad y
passando más allá de aquel paraje parece que a
cavallo habrá de practicar el besamano, besando
su real mano no solo los consistoriales sino también todos los officiales de la Generalidad que serán sacerdotes y que gosaren de privilegio militar,
y el besamano podrá practicarse conforme lo executa la ciudad o bien desmontando de cavallo
como de antes, empero siendo assí no dudan los
deputados que después montaran y assosiando a
la reyna hasta encontrar a la ciudad le hiran sirviendo cubiertos iendo en esta ocasión sus massas
immediatas al consistorio y toda su comitiva delante dé·l inmediatamente de dichas massas sigún
su orden, iendo el deputado ecclesiástico dando la
mano derecha a la reyna. Quarto. Si acaso gustase su magestad que el consistorio de la Deputación
acistiesse en la entrada de la magestad de la reyna y acto de ratificación del real deposorio, como
no ha sabido este común asta agora encontrar
exemplar adequado, no puede dudar del paternal amor del rey ordenará senyalarles lugar correspondiente a su grandeza, carácter y representación iendo a cavallo el lugar en que habran de
ir sus massas y masseros si a pie o a cavallo, no du-

Dimars, a XVII de juliol MDCCVIII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real
ha fet relació mitxensant jurament en consistori
com lo dia present se ha conferit en lo Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y
feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en un paper que per lo especulador se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CLXXXII.a
169r

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
167v-168r del trienni 1707-1710.
b. a continuació un recado y resposta transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 2219-2222.
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En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una real carta ab què se troban affavorits del rey nostre senyor, que Déu guarde, en
què se serveix disposar las formalitats que deu
executar lo consistori per lo arribo y entrada de
la reyna nostra senyora, com de dita real carta és
de vèurer que és assí cusida y signada de número CLXXXIII, y del thenor següent:
«El rey.b Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad
deste mi principado de Cathaluña. Attendiendo
a que se cumplan los desseos en que me havéis manifestado hallaros de practicar en la llegada de la
reyna, lo que formalmente y sin falta de circunstancia toque a este consistorio, instados a ello de
vuestra fidelidad y anelo a mi maior agrado, he
querido participaros deveréis embiar a la ciudad
de Mataró tres individuos, uno de cada brasso,
para que inmediatamente al arrivo de la reyna
en nombre del principado la obsequien en la fora. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2222.
b. l’original d’aquesta reial carta intercalada entre els folis
168v-169r del trienni 1707-1710.
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ma acostumbrada, disponiendoos para que el día
que llegaré a San Andrés de Palomar, que será
antes de comer, vaya a la tarde al consistorio en
coches, y seguidamente los demás comunes por su
orden a renobar el obsequio; y el día siguiente a la
tarde, que será el de la entrada pública en esta
capital, salga el consistorio pleno con la acostumbrada comitiba a cavallo a encontrar a la reyna,
y logrado apearse para prestar el vassallage y besar su real mano, lo qual executado por el consistorio, ecclesiásticos y militares de la comitiba y
bolviendo a ponerse a cavallo hiran delante los
cavallos del coche de la reyna, excepto el presidente
que llevará su lugar a cavallo al igual del estribo
isquier– // 169v // do del coche, y en esta forma se
continuará hasta llegar la ciudad a quien haréis
lugar para que practique sus obsequios, y os encaminaréis assí al convento de Jesús en el ínterin
que se disponen las filas de a cavallo que concurriran en el acompanyamiento de la entrada; y comensando el cargo de los grandes, los masseros a
pie y los consistoriales a cavallo immediatos a dichas massas, a las quales se uniran las de la ciudad al entrar por la puerta del Ángel, passando
los vergueros delante de todos los maseros y los dos
de la ciudad después de los vuestros; y concluhido
el rango de los grandes, seguirá el estoque real delante mi persona, llebando quatro masseros delante y los quatro reyes de armas a los lados a pie y
en esta orden se continuará asta llegar a la iglesia de Santa Maria del Mar, en donde entrando y
después de cantadas las letanías se celebrará en el
presbiterio, en que acistiréis, la ratificación de mi
real desposorio, lo qual concluhido y en la propria
forma y rango continuaréis el acompanyamiento
hasta la puerta de la escalera que sube a palacio y
os restituhiréis a vuestras casas, advirtiendoos que
assí por lo ardiente y caloroso del tiempo como por
ser en una misma tarde el viage de la reyna desde
San Andrés y la función de su entrada, será bien
que el tránsito que tomaréis para hir ynvía de
aquel lugar a encontrar su persona sea el más corto que fuere posible. En lo qual y en observancia de
todo lo que va dispuesto, conseguiréis vuestra mayor luçimiento y el general consuelo del principado, en conseqüencia de lo que apetezeréis desempenyarle muy enteramente en ocasión tan
memorable, deviendo manifestaros que atendidos
los contratiempos que mis fieles vassallos han experimentado universalmente en Cathalunya, es mi
voluntad ciñáis las demostraciones a tres noches
de // 170r // luminarias, una de fuegos y una fiesta de iglesia, escusando todas las demás que vuestra fidelidad en crédito de su afecto desearía executar. De Barcelona, a diesysiete de julio de mil
setecientos y ocho. Yo el rey. Don Ramón de Vilana Perlas.»
Llegida dita real carta en consistori per mi secretari y scrivà major del General, sas excel·lèn910

cias fidelíssimas, desitjant en tot obehir los reals
preceptes, han resolt aderir-se en tot y per tot al
disposat per sa magestat en dita real carta, com
és de vèurer en lo llibre de Deliberacions. Y seguidament lo mateix dia los senyors don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina, canonge de
Barcelona, y don Ramon de Codina y Ferreras
són anats de part de sas excel·lèncias fidelíssimas al molt il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, donant-li notícia
per a què la passàs al rey nostre senyor de què
lo consistori havia resolt posar en execució son
real orde, explicat ab dita real carta, tant respecte a las solemnitats del arribo y entrada de la
reyna nostra senyora com en orde a las festas y
demostracions de alegria, y que restava lo consistori ab sumo consuelo dels favors que sa magestat se serveix dispensar-li ab la disposició de
dita real entrada. Y dit secretari de sa magestat
ha respost que posaria en la intel·ligència de sa
magestat la resolució de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dimecres, a XVIII de juliol MDCCVIII. En aquest
dia lo senyors don Ramon de Codina y Ferreras
y Fèlix Texidor y Sastre, ciutadà honrrat de Barcelona, són anats de part de sas excel·lèncias fidelíssimas als excel·lentíssims senyors concellers
y als excel·lentíssims senyors protector y officials
del bras militar, participant-los la deliberació
// 170v // que sas excel·lèncias fidelíssimas prengueren lo dia de ahir annuhint a la disposició y
orde donat per sa magestat per la funció de la
vinguda y entrada de la reyna nostra senyora
que han entregat a quiscun de dits comuns còpia de la carta real. Y dits senyors concellers,
protector y officials del bras han respost que estimavan molt la mercè al consistori de haver-los
participat la dita resolució, com axí ne han fet
relació dits Codina y Texidor tornats en consistori.
Dijous, a XIX de juliol MDCCVIII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don
Emanuel de Copons y Esquerrer, deputat ecclesiàstich, ha fet relació en consistori com lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, lo havia manat
avisar per las deu horas del matí del dia de vuy,
com y també als excel·lentíssims senyors conceller en cap de la present ciutat y protector del
bras militar. Y que arribats los tres en sa real
presència és estat servit insinuar-los per ocasió
de la pèrdua de la plassa de Tortosa algunas cosas convenients a son real servey, las quals dits
tres senyors presidents han reduhit després en
escrits de comú acort, y son conforme lo paper
en escrits que ha entregat dit senyor deputat ecclesiàstich lo qual és assí cusit y signat de número CLXXXIIII y del tenor següent:

«Ela rey nostre senyor, Déu lo guarde, és estat
servit cridar als presidents dels tres excel·lentíssims comuns de la excel·lentíssima ciutat, Deputació y bras militar, dient-los que ya sabian la
pèrdua de la ciutat de Tortosa, de la qual ne tenia lo viu senti– //171r // ment que·s dexa considerar que hera fortuna de la guerra y que no se
havia pogut socórrer per no ser vingudas per
ocasió del temps las tropas que se esperan per
instants de Itàlia ab la reyna nostra senyora, y
que per ser pocas las que se troban en est principat no se havian pogut aventurar perquè perdent-se estas quedava Cathalunya sens defensa,
y que esperava per instants ditas tropas de Itàlia,
y que ab la ayuda de Déu, arribo de las tropas y
ab la molta confiansa del que obraran los comuns y particulars per lo que té experimentat de
sa fidelitat, no sols se defensaria est principat
sinó també se recobraria lo restant de la monarquia, assegurant que per la defensa de est principat exposarà sa real persona fins a pèrdrer la última gota de sa sanch, recomanant que per part
de dits comuns no se omitís diligència alguna a
est fi per a què tots los particulars cohoperen ab
lo ànimo y zel que fins vuy ha obrat sa acostumada lealtat.»

usant de la facultat atribuhida per lo savi Concell de Cent tingut lo dia 21 del mateix, com de
dita deliberació és de vèurer qu·és assí cusida y
signada de número CLXXXVIII.a
172r

Diumenge, a XXII de juliol MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuás en lo present dietari dos deliberacions, una presa //171v // per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent tingut lo dia 21 del
corrent y altra presa per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar tingut lo dia 20 del mateix,
acerca la real insinuació que se serví fer sa magestat als presidents dels tres comuns lo dia 18
del corrent, com de ditas deliberacions és de
vèurer que són assí cusidas y signadas de números CLXXXV y CLXXXVI y són estadas reportadas a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndichs de cada hu de dits dos comuns.
Dilluns, a XXIII de juliol MDCCVIII. En aquest dia
han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas un bitllet
del molt il·lustre don Ramon de Vilana Perlas,
secretari de sa magestat, en què participa la resolució presa per sa magestat en què participa la
resolució presa per sa magestat acerca la representació que lo dia 14 del corrent posaren en sas
reals mans com de dit bitllet és de vèurer qu·és
assí cusit y signat de número CLXXXVII.

En aquest mateix dia han rebut sas excel·lèncias
fidelíssimas altre bitllet de dit senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat,
de data del dia de ahir, en què se serveix participar la alegre notícia de estar ya en l’altura de
Mallorca la flota en què ve la reyna nostra senyora y que desembarcarà demà en Mataró, y
que venen també las tropas que han de engrosar
lo exèrcit com de dit bitllet és de vèurer qu·és
assí cusit y signat de número CLXXXIX.
Dimecres, a XXV de juliol MDCCVIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Francisco Navarro
y Navés, tauler del General de la vila de Torruella de Mongrí, ha renunciat pura y líberament
en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo
dit offici de tauler, suplicant a sas excel·lèncias
fidelíssimas fossen servits admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
admès aquella sí y en quant per capítols y actes
de cort los és lícit y permès.
En aquest mateix dia ha arribat de Itàlia y comparegut devant la ciutat de Mataró la esquadra
del almirant Leach, inglès, ab la reyna nostra senyora y moltas tropas de infantaria y cavalleria
alemanas, lo que ha causat universal regosijo axí
en la present ciutat com en tot lo principat y sa
magestat de la reyna ha desembarcat en Mataró.
En aquest mateix dia obtinguda primer hora
per medi de un verguer de la present casa los senyors don Joseph Ignasi Amigant y de Olsina,
canonge de Barcelona, don Ramon de Codina y
Ferreras y lo doctor en medecina Francisco
Costa, ciutadà honrrat de Barcelona, embaxadors elegits per sas excel·lèncias fidelíssimas per
lo effecte de besar la //172v // real mà de la reyna
nostra senyora y donar-li la benvinguda en nom
de sas excel·lèncias fidelíssimas y de tot lo principat són anats a las sinch horas de la tarda a posar-se als reals peus del rey nostre senyor, a effecte de despedir-se de sa magestat y donar-li
part de son viatge. Y poch aprés han partit de la
present ciutat per la de Mataró per lo effecte sobredit.

Dimars, a XXIIII de juliol MDCCVIII. En aquest
dia lo síndich de la ciutat de part dels excel·lentíssims senyors concellers ha posat en mà de sas
excel·lèncias fidelíssimas la deliberació presa per
dits senyors concellers lo dia 23 del corrent,

Divendres, a XXVII de juliol MDCCVIII. En aquest
dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas una
carta dels senyors don Joseph Ignasi Amigant y
de Olsina, canonge de Barcelona, don Ramon

a. l’original d’aquest paper intercalat entre els folis 170v171r del trienni 1707-1710.

a. a continuació tres deliberacions i dos bitllets transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 2222-2224.
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de Codina y Ferreras y doctor Francisco Costa,
ciutadà honrrat de Barcelona, dada en Mataró
lo dia de ahir en què participan haver-se posat
als reals peus de la reyna nostra senyora lo dia de
ahir, donant-li la enorabona de son feliz arribo,
com de dita carta és de vèurer qu·és assí cusida y
signada de número CLXXXX y del thenor següent:
«Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Als 25 del
corrent a las dotse horas de la nit partírem de
eixa ciutat per esta de Mataró per obehir lo orde
de vostra excel·lència fidelíssima y cumplimentar a la reyna nostra senyora, com ho havem lograt vuy a las sinch de la tarda. Y nos ha franquejat tantas honrras que és imposible
encontrar veus corresponents per explicar-o,
entre aquellas és de primera estimació lo havernos respost ab intel·ligible // 173r // veu y pronúncia italiana, dient que apreciava sobremanera la demostració de vostra excel·lència
fidelíssima y de tot lo principat molt conforme a
sa incontrestable fidelitat y entrenyable amor,
desitjant se offerescan occasions per a manifestar sa real munificència, propensa al mayor lustre de tota la catalana nació, acompanyadas estas paraulas de un semblant summament afable
y alegre, corrent parejas sos rellevants talents ab
sa molta hermosura, pués se explica aquella essent una senyora de més que mediana estatura
plena de cara y pit sens excés, blanca y colorada
a competència, vestida a la alemana, ab sinch
mosquetas entra cara y front, tot lo que per
cumplir a nostra obligació despatxan la present
per medi del correu mayor de la Generalitat, qui
partirà demà dematí molt antes del dia a fi de
què en lo ínterim que tardam a repetir-nos personalment a la obediència de vostra excel·lència
fidelíssima se digne ordenar a dit correu retorne
luego per lo camí real y del carruatge de esta
ciutat, venint ab cavalls y no ab mulas per cedir
en desdoro de eix comú, al mateix temps no
omitim suplicar a vostra excel·lència fidelíssima
nos mane ocupar en tot quant sia del mayor servey, gust y agrado de vostra excel·lència fidelíssima, a qui Déu guart molts anys en sa mayor
grandesa. Mataró, y juliol 26 de 1708. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor, los més obligats servidors de vostra excel·lència fidelíssima
que sa mà besen don Ramon de Codina y Ferreras, don Joseph Ignasi de Amigant y Olsina,
doctor Francisco Costa, ciutadà honrrat de Barcelona.»

regonexensa general per las botigas y altres
parts de la present ciutat, anant com és estil a
peu acompanyats dels officials de la present casa
y de las //173v // casas del General y acistits cada
consistorial de un official de vara com és costum
y no se ha trobat frau algú.
Diumenge, a XXIX de Juliol MDCCVIII. En aquest
dia los senyors don Joseph Ignasi de Amigant y
Olsina, canonge de Barcelona, don Ramon de
Codina y Ferreras y lo doctor Francisco Costa,
ciutadà, són vinguts ab gran acompanyament
en la present casa a effecte de fer relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de sa embaxada los quals
són estats rebuts al cap de la escala per los officials de la present casa, y entrats dins la sala del
consistori ab tota la comitiva, se són acentats en
tres cadiras de vaqueta de Moscòvia ab brassos
que per est effecte estavan posadas a la gotera
del docer a la part dreta, y luego han fet relació
a sas excel·lèncias fidelíssimas de la embaxada
que en nom de sas excel·lèncias fidelíssimas y de
tot lo principat donaren a la reyna nostra senyora en la ciutat de Mataró, junt ab la enorabona de son feliz arribo. Y han referit també lo
rellevant de las prendas ab què la divina magestat se ha dignat dotar a esta senyoria, axí de ermosura y discreció com altres perfeccions, y no
menos han referit los grans favors que se havia
dignat sa magestat dispensar a dits embaxadors
y lo molt que se ha mostrat agrahida a esta demostració del consistori, y que al despedir-se los
manà entregar una carta per sas excel·lèncias fidelíssimas, la qual ha posat en mà // 174r // del
senyor deputat ecclesiàstich lo senyor don Joseph Ignasi de Amigant. Y dit senyor deputat
ecclesiàstich en nom de tot lo consistori ha donat las gràcias a dits senyors embaxadors del
garbo ab què havian desempenyat lo consistori
en esta funció, com y també de la relació que
són estats servits fer de las superabundants
prendas de la reyna nostra senyora y luego se
són despedits, són estats acompanyats per los
officials fins al cap de la escala, y seguidament
sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari la dita real carta
la qual assí cusida y signada de número CLXXXXI y del thenor següent:

En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, acceptat los senyors deputat ecclesiàstich y
oÿdor militar per estar ocupats, són anats a fer

«La reyna.a Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados nuestros los fidelísimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad
de este principado de Cathaluña, las fieles expressiones con que por medio de don Joseph Ignasio de
Amigant y Olsina, de don Ramon de Codina y
Ferreras y del doctor Francisco Costa, vuestros

a. l’original d’aquesta carta intercalat entre els folis 172v173r del trienni 1707-1710.

a. l’original d’aquesta reial carta intercalat entre els folis
173v-174r del trienni 1707-1710.
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electos havéis celebrado mi feliz arrivo a este principado las concidero nacidas de vuestra acreditada lealtad y como a tales han sabido grangearse el
más fino lugar de mi estimación, y siempre atenta al mayor logro de vuestros aumentos, interpondré mi real protección con el rey mi señor, de cuya
real clemencia vivo esperansada os distribuhirá a
medida de vuestros méritos muy colmados los premios. Dada en Mataró a 27 de julio de 1708
años. Yo, la reyna.»
En aquest mateix dia han vingut en consistori
don Joseph de Ribera y Claramunt y Joan
Llinàs, ciutadà, ab embaxada de part del bras
militar, ponderant que la disposició ordenada
per sa magestat per la funció de la entrada pública de la reyna nostra senyora aparexia ser perjudicial als dos comuns de la Deputació
// 174v // y bras perquè, havent de comensar estos dos comuns lo ranch dels grandes, se seguia
ésser precehits per tots los demés en vista del
què aparexia al bras que lo consistori no devia
tant fàcilment conformar-se ab la dita ordenansa, com més llargament és de vèurer de la embaxada que en escrits han posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y
signada de número CLXXXXII.
Dilluns, a XXX de juliol MDCCVIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una representació feta al rey nostre senyor, que Déu
guarde, en què sas excel·lèncias fidelíssimas suplican a sa magestat sia servit ordenar que en la
real entrada de la reyna nostra senyora y en las
demés funcions se destina als comuns aquell
lloch que correpon a son caràcter, representació
y grandesa sens distincció dels demés grandes,
la qual representació lo dia present en nom de
sas excel·lèncias fidelíssimas se ha posat en mans
del il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas,
secretari de sa magestat, per los senyors don Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina, canonge de
Barcelona, y don Ramon de Codina y Ferreras,
suplicant-li fos servit posar-la en mans de sa magestat, lo qual ha respost que ab molt gust executaria lo que se li demanava, e la dita representació és assí cusida y signada de número
CLXXXXIII y del thenor següent:
«Señor.a Los deputados y oydores de qüentas de la
Generalidad de Cathaluña, puestos a los reales
pies de vuestra magestad, con el más profundo
rendimiento dicen que el día de ayer por parte del
braço militar se les entregó un papel, copia del
qual ponen en la real mano de vuestra magestad,
en cuya consideración suplican a vuestra magesa. l’original d’aquesta representació intercalat entre els folis
174v-175r del trienni 1707-1710.
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tad sea de su real dignación ordenar se destine en
la real entrada de la reyna nuestra señora y en las
demás funciones en todo aquel lugar que corres-a
// 175r // ponde a su carácter, representación, lustre y grandeza sin distincción alguna de los demás
grandes, que lo recibiran a singular merced de la
real munificencia de vuestra magestad.»
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich és baxat a la casa
del General junt ab los officials acostumats, a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en
lo present y corrent mes de juliol, y se ha trobat
continuat lo partit de frau següent: als 6 de juliol 1708, aprehenció feta en casa de mestre Miquel Croses, sastre, de un gambeto, xupa y calsas de sarja blanquinosa que consisteix en disset
trossos.
En aquest dia lo il·lustre senyor don Ramon de
Vilana Perlas al migdia per medi de Francisco
Busquets, page de bolsa, ha embiat a dir al excel·lentíssim senyor deputat ecclesiàstich que la
reyna nostra senyora serà demà a las deu horas
del migdia en Sant Andreu, y que ho participave
a effecte que lo consistori se previnga per la funció del besamà, com axí ne ha fet relació dit senyor deputat ecclesiàstich en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
Dimars, a XXXI de juliol MDCCVIII. En aquest dia
lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar ha reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas
còpia de la carta real que dit bras ha obtingut de
sa magestat de data de 28 del passat, per a què
sas excel·lèncias fidelíssimas ne tingan notícia. E
sas excel·lèncias fidelíssimas han respost que
agrahia súmmament al excel·lentíssim y fidelíssim bras la mercè de haver-los participat dita
real carta y me han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General cusís y incertàs en lo
present dietari la dita còpia, com ho executo
signant-la de número CLXXXXIIII.
En aquest mateix dia el doctor Anton Grases y
Des, subrrogat en lo offici de advocat fiscal del
General, ha fet relació mitjensant jurament en
consistori com se hera conferit lo dia present
// 175v // en lo Arxiu Real de la present ciutat
per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las
últimas Corts, y que haguda rahó dels officials
del Real Arxiu y feta per estos ostenció de son
treball, se han trobat haver-se treballat en ell lo
que està continuat en un paper que per dit especulador se li ha entregat, lo qual és assí cusit y
signat de número CLXXXXV.

a. a continuació una ambaixada i una reial carta copiada
transcrites a l’Apèndix 3, pàg. 2224.
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En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas a las dos horas passat lo migdia són anats
consistorialment en lo lloch de Sant Andreu de
Palomar a cumplimentar a la reyna nostra senyora, lo que se ha executat en execució del disposat per sa magestat en son real despaig de
data dea ... del mes proppassat en lo modo y forma següent, és a saber, que primerament anava
lo correu de la present casa ab son postillo sonant la trompetilla, després se seguian diferents
trompetas de la present casa a cavall ab mulas ab
sas cotas y sombreros de domàs carmesí y
blanch; després se seguia un cotxe de quatra
mulas dins lo qual anaven los verguers ab cotas
de tafetà morat ab las massas grans, després se
seguian dos cotxes de sis mulas dins los quals
anaven sas excel·lèncias fidelíssimas y després se
seguian los magnífichs acessors, advocat fiscal y
demés officials de la present casa, militars y gaudints ab cotxes de quatra mulas. Y arribats en la
casa a hont posave la reyna nostra senyora y obtinguda llicència de sa magestat, són entrats en
lo aposento a hont estava sa magestat ab son
docer y tarima, estant a un costat enpeus las damas de sa magestat, havent entrat primerament
los verguers ab sas massas al coll, las quals han
abaxat encontinent al entrar al aposento fent
acatament a sa magestat, y luego havèn fet sas
excel·lèncias fidelíssimas tres profundas reverèncias, lo senyor deputat ecclesiàstich en veu de
tot lo consistori ha fet una peroració, manifestant a sa magestat lo gustós motiu que·ls obligava a posar-se als reals peus de sa magestat y la
universal alegria que cap a tot lo principat de
son feliz arribo ab // 176r // aquell y de son real
casament. Y luego de haver honrat dit senyor
deputat ecclesiàstich sa magestat, ha assenyalat
que·s cubrissen e immediadament ha passat a
respòndrer ab gran demostració de carinyo y ab
semblant molt alegre, y luego han passat sas excel·lèncias fidelíssimas a besar sa real mà de un
en un per son orde. Y per quant lo aposento
hera molt petit, no han entrat los magnífichs assessors y demés officials en la ocasió que han entrat dits senyors consistorials sinó que després
de haver acabat la funció sas excel·lèncias fidelíssimas han entrat dits acessors y advocat fiscal y
demés officials per son orde ha besar la real mà
de sa magestat, essent ya fora del aposento sas
excel·lèncias fidelíssimas y fet lo sobredit se’n
han tornat en la present ciutat y casa de la Deputació en la mateixa forma y acompanyament.
Dimecres, al primer de agost MDCCVIII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del Genea. a continuació un espai en blanc d’uns 15 mms.
b. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2225.
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ral, cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta ab què se troban affavorits del rey nostre senyor, que Déu guarde, de data del dia de
ahir en resposta y satisfació de la representació
que féu a sa magestat lo consistori en jornada de
30 de juliol proppassat, com de dita real carta és
de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número CLXXXXVI y del thenor següent:
«El rey.a Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados nuestros los fidelíssimos deputados y oÿdores de qüentas de la Generalidad
de mi principado de Cathaluña. Haviendo ohido
vuestra última representación que acompanya
copia del papel que havéis tenido del brazo militar y solicitáis en vista de lo expressado en él, que
os senyalé en la entrada de la reyna y demás funciones lugar correspondiente a vuestra carácter,
representación, lustre y grandeza, me ha parecido
advertiros //176v // ser del que tenéis destinado en
la pública entrada sin dificultad ninguna regulado en el mismo rango y grado de los grandes, no
hallando a ellos diferencia ni inferioridad, pués
el que den prinzipio al referido rango de los grandes los comunes es solo el fin de que lleben íntegros
sus mazeros, y no por que se deve considerar aya
distinción, como assí lo he prevenido al brazo que
se halla combenzido de su reparo en este asumpto;
y vosotros devierais siempre desvanecerle, pues en
la atención que me mereze la conserbazión de
vuestras prerrogatibas no os hubiera destinado
puesto y lugar en la referida función de entrada
que no fuera muy regular conforme a vuestro carácter y a la suposición que yncluye esse consistorio. De Barcelona, a treinta y uno de julio de milsetecientos y ocho años. Yo, el rey. Don Ramón de
Vilana Perlas.»
En aquest mateix dia han rebut sas excel·lèncias
fidelíssimas un bitllet del il·lustre senyor don
Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, en què participa a sas excel·lèncias fidelíssimas de orde sa magestat la alegre y feliz notícias
la victòria que las armas dels aliats han conseguit en Flandes, derrotant enterament lo exèrcit
de Fransa, gubernat per lo duch de Bandoma,
com de dit bitllet és de vèurer qu·és assí cusit y
signat de número CLXXXXVII y del thenor següent:
«Excelentísimob y fidelísimo señor. Acabando de
llegar la felicíssima noticia de haver las armas de
la alianza en Flandes derrotado enteramente el
exército del duque de Bandoma, haziéndole prisioneros siete mil hombres, veinte officiales genea. l’original d’aquesta reial carta intercalat entre els folis
175v-176r del trienni 1707-1710.
b. l’original d’aquest bitllet intercalat entre els folis 174v175r del trienni 1707-1710.

rales y veinte y dos coroneles con todo el tren de la
artillería y demás, no haviendo nosotros // 177r //
perdido que de a tres a quatro mil hombres, y no
sabiéndose aún el número de los muertos enemigos, de orden de su magestad, anticipo a vuestra
excelencia la felicidad de este sucesso para que lo
acompañe en los devidos regosijos a celebrarla.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Palacio, y julio 31 de 1708. Excelentísimo señor
beso la mano de vuestra excelencia, su mayor servidor. Don Ramón de Vilana Perlas.»
En aquest mateix dia Pau Corbera y Palau, síndich del General, és anat de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas al real palàcio a effecte
de pèndrer hora per anar dos consistorials a posar-se als peus de sa magestat per donar-li la norabona de la victòria que la divina magestat se
ha dignat concedir als aliats en Flandes. Y havent dit síndich parlat per lo sobredit effecte al
excel·lentíssim senyor comte de Sisendolf, est,
després de haver parlat ab sa magestat, li ha respost que per ocasió de ser lo dia de vuy tant
ocupat a poder-se executar dits cumpliments. Y
que se donava a sa magestat per admesa la norabona y que estava molt sert del gran affecte y zel
del consistori, com axí ne ha fet relació dit síndich tornat en consistori.
En aquest mateix dia és estada la cèlebre funció
de la real entrada de la reyna nostra senyora
dona Isabel Christina de Volfembutel en la present ciutat y ratificació del desposori de sas magestats en la iglésia parroquial de Santa Maria
del Mar, la qual funció se ha executat en la forma següent:
Primerament ha partit a las dos horas passat
migdia lo rector y clàustro de la Universitat Literària de la present ciutat ab sos quatre col·legis
a cavall, aportant las insígnias doctorals segons
la facultat de quiscú de ells precehits de alguns
ministrils, trompetas y timbales, y seguint-se
després los massers, los quals encontraren a sa
magestat de la reyna nostra senyora en lo pont
de Sant Martí prop lo Clot, la qual se // 177v //
havia dignat partir poch antes del lloch de Sant
Andreu de Palomar ab una riquíssima carrosa
acompanyada de moltas damas y grans senyoras
que anaven seguint-la ab sos cotxes. Luego se
apartaren y lo rector en nom de tota la Universitat donà a sa magestat la benvinguda y la enorabona, y luego subseguidament besaren tots per
ordre la real mà de sa magestat y fet lo sobredit
se’n tornaren en la present ciutat. Se seguí immediadament lo il·lustre Capítol de canonges
de la catedral de la present ciutat que partí entre
las dos y las tres horas de la tarda, precehint lo
doctor Joseph Romaguera, official y vicari general per trobar-se ausent de lo present princi915

pat lo il·lustríssim senyor bisbe de Barcelona,
los quals encontraren a sa magestat en lo camí
serca la Torra dels Anamorats, y luego se apearen. Y dit senyor vicari general en nom de tot lo
Capítol donà a sa magestat la enorabona y benvinguda, y seguidament per ordre besaren sa
real mà y luego se despediren y se’n tornaren a
la present ciutat. Consecutivament venia lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors
deputats y oÿdors, los quals partiren de la present casa serca las tres horas de la tarda, anant
primerament los clarins y trompetas de la present casa ab sas cotas y sombreros de domàs carmesí y blanch, y luego se seguiren los verguers
ab sas massas y cotas de tafetà morat, venian
després los senyors deputats y oÿdors ab dos fileras, la primera dels senyors deputats y la altra
dels senyors oÿdors, anant los ecclesiàstichs en
lo mig ab mulas y gualdrapas de tripa de vellut
negra molt adornadas, aportant galera o teulada
en lo cap per los altres ab sos cavalls ricament
adressats de tafetans de diferents colors, y tots
anaven ab sas insígnias de tisó carmesí ab flòs y
guarnició de or ab lo escut penjant en los pits.
Després se seguí en los magnífichs acessors y
advocat // 178r // fiscal de la present casa en una
filera y, seguidament en altra filera, los officials
mestres de la present casa y lo defenedor y, consecutivament, se seguian los demés officials de
la present casa y del General y bolla y portalers
de la present ciutat tots a cavall molt ben ataviats. Y dits acessors, advocat fiscal y officials
mestres portaven los cavalls enflocats ab tafetans de differents colors, y lo correu del General
contínuament anava y venia donant notícia a sas
excel·lèncias fidelíssimas del lloch y puesto a
hont se trobava sa magestat. Partiren en la forma sobradita de la present casa y encaminant-se
per la Llibretaria, Bòria, Sant Cugat y Sant
Agustí isqueren per lo portal Nou. Y arribats
dits senyors deputats y oÿdors en la forma y comitiva sobredita en presència de sa magestat
que la encontraren en lo puesto dit la Travesia
del Àngel, luego se apearen tots. Per lo senyor
deputat ecclesiàstich en nom del consistori y de
tot lo principat donà a sa magestat la enorabona
y benvinguda ab una perorasió suscinta, obsequiosa y discreta, acabada la qual sa magestat
manà cubrir a sas excel·lèncias fidelíssimas y luego respongué ab molta demostració de agrahiment y carinyo, y feta dita resposta besaren sa
real mà dits senyors deputats y oÿdors. Y seguidament los acessors, advocat fiscal y officials militar, y luego pujaren a cavall y lo senyor deputat
ecclesiàstich se posà al estribo del cotxe de sa
magestat al costat esquerra ab lo sombrero al
cap, y anant devant del cotxe la demés comitiva
caminaren fins a encontrar la ciutat que fou serca lo espirall que mira al pont de las Bigas. Y allí
se despedí dit senyor deputat ecclesiàstich y se
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encaminaren sas excel·lèncias fidelíssimas ab
tota la comitiva fins al convent de Jesús a hont
se despediren de sas excel·lèncias fidelíssimas los
magnífichs acessors, advocat fiscal y demés officials, y restaren en la iglésia de dit convent sas
excel·lèncias fidelíssimas // 178v // junt ab los officials del bras militar fins que foren avisats per
part de sa magestat per un ajudant real per a
acistir a la funció de la entrada.
Los excel·lentíssims senyors concellers anavan
ab la comitiva següent, ço és, lo correu que anava y venia, després se seguian las timbalas, clarins y menestrils ab cotas de domàs carmesí,
després lo capdeguayte de la ciutat y lo porter
del magnífich clavari; y luego los verguers ab sas
cotas coloradas y, immediatament, se seguian
los massers del magistrat de la Llotja del Mar ab
cotas de color blau, venint luego los dos verguers ab sas massas de la ciutat, y tras esta tropa
venian los excel·lentíssims senyors concellers ab
sas gramallas consulars ab frens de or y las aberturas de las mànegas y costats de tela de or del
mateix color, acistits los tres primers cada un de
un prohom y tres cavallers y los últims dels dos
cònsols de la Llotja ab tres cavallers també cada
un. Y luego se seguian los officials de la ciutat,
anant tots los dits senyors concellers, cònsols,
prohòmens y cavallers ab sos cavalls ricament
adornats y enflocats ab tafetans de differents colors y altres adornos. Y havent encontrat a sa
magestat en lo puesto sobredit, donant lloch lo
senyor deputat ecclesiàstich, se arrimà al estribo
del cotxe lo senyor conseller en cap donant a sa
magestat la enorabona y benvinguda en nom de
la ciutat ab una breu y obsequiosa peroració, y
luego sens desmontar de cavall besaren los dits
senyors concellers per orde sa real mà y sa magestat manà se cubrisen, y luego se continuà lo
viatge anant al estribo de la esquerra lo senyor
conceller en cap y devant la demés comitiva. Y
naren en esta forma servint a sa magestat fins a
la tenda real que estava posada en un camp dit
de Santa Anna, que és entre los convents de Jesús y los caputxins, en lo qual puesto estava de
guarda una companya de la coronela d’esta ciutat. Y // 179r // luego se despediren los senyors
consellers y se’n tornaren per lo portal del Àngel a la present ciutat y se’n anaren a la iglésia de
Santa Anna per a aguardar dende allí la funció
de la entrada, y al arribar sa magestat a la dita
real tenda disparà tota la artilleria de la present
ciutat y tocaren las campanas de totas las iglésias. Lo rey nostre senyor, que Déu guarde, se
havia ya anticipat exint de la present ciutat per
lo portal de Mar ab sa guarda de corps y ab molta noblesa y comitiva, y estava ja en la dita tenda
quant arribà la reyna nostra senyora, lo qual isqué a rèbrer-la y prenent-la per la mà se’n entraren dins la tenda a hont se tingué per sas mages916

tats previngut un sumptuós refresch, y després
de haver estat allí algun rato se executà la funció
de la real entrada en lo modo y forma següent:
Real entrada. Los excel·lentíssims y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors y excel·lentísims y fidelíssims senyors protector y officials del bras
militar, avisats per lo rey nostre senyor per medi
de un ayudant real, partiren del convent de Jesús anant devant los dos massers del bras militar
ab sas cotas verdas y després los tres de la Deputació. Y luego que foren devant de la tenda real
feren una humil y reverent cortesia a sas magestats, y donant lloch a un costat, aguardaren lo
temps de ocupar lo puesto que’ls tocava en la
funció de la entrada la qual se executà ab la disposició y ordre següent: primerament las timbales, trompetas y menestrils de la ciutat; la guarda de cavalleria de la reyna nostra senyora ab
libreas de grana guarnidas de plata ab ses timbales y clerins, capitanejades per lo compte don
Antonio de Somaglia Milanès; // 179v // las timbalas y clarins del rey ab la librea groga cuberta
de flanjons de plata; alguns officials de la real cavallerisa ab un gran número de cavalls de mà de
sa magestat ab sos adressos y mantas ricament
adressats; las timbales y clarins de plata del rey a
qui seguia la guarda de corps ab sos carrabiners;
los patges de sa magestat ab son mayordom; los
dos secretaris de estat: el marquès don Ramon
de Vilana Perlas y don Antonio Romeo y Anderas; los títols axí cathalans com altres que·s trobaven en la cort; los massers del bras militar, los
massers de la Deputació, los massers de la ciutat, tots a peu; los senyors deputats y oÿdors
portant cada un a la mà esquerra un official del
bras militar, anant de dos en dos, y en últim
lloch los senyors deputat ecclesiàstich y protector; immediadament seguia la filera dels grandes qui foren lo senyor compte de Plasència,
comte de Centellas, compte de la Corsana,
comte de Eril, marquès de la Casta, lo comte
don Julio Bisconti, comte de Oropesa, comte
de Alcaudete, comte de Cifuentes y comte de
Elda; una gran tropa de criats de sa magestat ab
la librea de color groch carmesí y plata; quatre
massers de sa magestat vestits ab golilla a peu; lo
estoch real desnú que·l portava lo senyor príncep Antonio Floriano de Liectenstehin anant al
// 180r // mig de quatra reys de armas que anaven a peu, lo qual estoch y reys de armas anavan
entre las dos fileras del cordó. Venia immediadament lo rey nostre senyor, que Déu guarde,
ab un cavall ricament adornat, al qual reberen
los excel·lentíssims senyors concellers en lo baluart del portal del Àngel. Y després de haver fetas las degudas cortesias y acatament, sa magestat manà se cubrissen y luego lo senyor
conceller en cap prengué la renda del cavall en
què anava sa magestat ab la mà esquerra y los al-

tres sinch senyors concellers y un prom prengueren lo tàlem que estava apersebit en dit portal. Luego se posaren dos cordons molt llarchs
de seda al fre del cavall, y en quiscun cordó anaven dotse personas de tots estaments del savi
Consell de Cent molt ben ataviats y d’esta manera se proseguí la funció anant sa magestat sota
del tàlem; luego se seguian los cavallers de la
casa real camarer mayor, sumiller de corps y altres camarers ab exercici y entrada. Immediadament venia la reyna nostra senyora dins de un
cotxe dorat molt rich y fet ab singular artifici;
seguint-se tras lo cotxe lo senyor almirant de
Aragó, majordom mayor de la reyna nostra senyora, ab los senyors comtes de Galbes Colonits, marquès de Besora, gentilshòmens de càmera y los marquesos, don Miquel de Pinós y
Rocabertí, de Buhil y de Rafel, gentilshòmens
també de la reyna nostra senyora; luego se seguian differents timbalas y clarins reals y porció
de las guardas de corps tots de color groch ab
galons de plata; y finalment venian las damas de
la reyna nostra senyora ab molts y differents
cotxes molt richs y vistosos. //180v // Sas magestat ab tota la referida comitiva entraren com
està dit per lo portal del Àngel y se encaminaren
en la iglésia parroquial de Santa Maria del Mar,
pasant per la plassa de Santa Anna, Portaferrissa,
Rambla, per lo portal de la Atarassana, dormidor
de Sant Francesch, carrer Ample y Cambis, estant los carrers molt ben adornats ab colgaduras
vàrias y ingènits, invensions, y en lo portal de la
Atarassana se havia fet un arch triunfal y un catafal ab molta música axí de corda com de timbales, clarins y menestrils tot a gastos del General
com en altres ocasions semblants se ha estilat, y
per tot lo curs a hont havian de passar sas magestats estava la coronela de la ciutat ab dos alas.
Al arribar lo rey nostre senyor a la iglésia de
Santa Maria del Mar desmuntà de cavall, aguardant que la reyna desembarcàs del cotxe, y aleshores la prengué per la mà y entraren junts a la
iglésia per la porta mayor a hont los estavan
aguardant vestits de pontifical, los senyors archabisbe de Tarragona, bisbe de Cartagena de
la Índias, bisbe de Mallorca, bisbe de Albarrazín
y molts abats el present principat, lo Capítol de
la iglésia catredal y la comunitat de Santa Maria;
y allí se arrodillaren sas magestats en dos almoadas que estaven previngudas adorant lo lignum
crucis. Y després prenent aygua beneÿta de mà
de dit senyor archabisbe se’n entraren en la capella de nostra senyora del Pilà, a hont se cantaren las lletanias de Maria Santíssima mentres
que lo rey nostre senyor se retirà a la secrestia de
la mateixa capella per a llevar-se las botas y compóndrer-se concluhidas las lletanias. Y tornat sa
magestat en la capella del Pilar se encaminaren
sas magestats anant sota del //181r // tàlem en lo
917

presbiteri a hont entraren la camarera mayor ab
las damas de la reyna, lo senyor príncep Antonio
de Liectenstehin, cavallerís mayor, lo senyor
comte de Zinzendolf, camarer mayor, sumiller
de corps de sa magestat y lo senyor almirant de
Aragó, mayordom mayor de la reyna nostra senyora y los comuns de la ciutat, Deputació y
bras militar y los grandes y títols. Y poch aprés
de haver-se posats sas magestats sota del docer
se arrodillaren y se celebrà la ratificació del real
desposori de sas magestats, donant-los la benedicció lo dit senyor arcabisbe de Tarragona qui
immediadament entonà lo Te Deum, lo qual se
cantà ab gran armonia y música. Y fet lo sobredit se’n pujaren sas magestats per la escala de la
tribuna al real palàcio y luego disparà tota la artilleria de la plassa y de las embarcacions que
són en lo port y tocaren las campanas de totas
las iglésias y los comuns se’n tornaren cadahú
en sas casas a peu. Y los officials del General acabada la funció se trobaren en dita iglésia de Santa Maria del Mar a effecte de acompanyar a sas
excel·lèncias fidelíssimas en la present casa de la
Deputació.
En aquest mateix dia a la nit se han comensat las
alimàrias en la present ciutat en demostració de
alegria per la vinguda de la reyna nostra senyora
y a gastos del General se han fet alimàrias en la
present casa, sala real, palau real, salas del Real
Consell Civil, obra nova de la presó, casas del
General y bolla, y en las casas del General del
portal de Mar y devant del real palau se ha tirat
un castell de foch a gastos de la ciutat y sas magestats se han dignat dende un dels balcons
vèurer la funció.
Dijous, a II de agost MDCCVIII. En aquest dia,
obtinguda primer hora per medi del // 181v //
síndich del General, sas excel·lèncias fidelíssimas a las sinch horas de la tarda anant a peu ab
los verguers devant ab sas massas acompanyats
dels magnífichs acessors, advocat fiscal y tots los
officials de la present casa de la Deputació General y bolla anaren a besar las mans a sas magestats, y arribats que foren en lo aposento a
hont estava lo rey nostre senyor, los verguers
encontinent fent lo degut acatament abaxaren
las massas y sas excel·lèncias fidelíssimas y demés officials militars, sacerdots y gaudints entraren dins lo dit aposento. Y després de haver
fet las tres acostumadas cortesias y posats devant
la real presència acerca la tarima, lo senyor deputat ecclesiàstich en veu de sos companys explicà a sa magestat lo gran contento y alegria
que cabia a tot lo principat de son real desposori, suplicant a la divina magestat fos servit concedir-li felís y ampla successió per benefici de
sos vassalls y per lo bé de la christiandat, y que
fos servit, Déu nostre senyor, concedir affortu-
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nats progressos a sas armas fins a vèurer-se en lo
sóleo de tots sos dilatats dominis com ho desitjavan estos sos fidelíssims vassalls. E sa magestat
ha fet cobrir a sas excel·lèncias fidelíssimas y luego ha respost ab paraulas de molt agrahiment y
de gran favor ab demostració de molt contento
y alegria. Y luego lo senyor deputat ecclesiàstich
y consecutivament sos companys han besat la
real mà de sa magestat y se són retirats a un costat per a donar lloch a què los officials lograsen
la ditxa de besar sa real mà, com ho han fet de
tres en tres, fent las degudas cortesias y luego se
despediren sas excel·lèncias fidelíssimas. Y anant
ab lo mateix ordre y acompanyament són entrats al quarto de la reyna nostra senyora a hont
se ha executat ab sa magestat la mateixa
// 182r // cerimònia y obsequi que se ha referit
del rey nostre senyor. Y fet lo sobredit, se’n són
tornats en la present casa de la Deputació ab lo
mateix acompanyament anant sempre a peu
tant a la anada com a la tornada. E acabats los
besamans dels comuns anaren sas magestats a
vèurer una òpera italiana que·s representà en la
casa de la Llotja del Mar. Y després a la nit després de haver sopat sas magestats se tiraren en la
casa de la Generalitat moltas invensions de foch
que estaven previngudas a gastos del General.
En aquest mateix dia a la nit se han continuat las
alimàrias per tota la ciutat, y se adverteix que en
la casa del General enfront del real palàcio han
estat en un catafal tot lo dia fins finidas las
alimàrias, las timbalas, trompetas y menestrils
de la present casa sonat, lo que ha durat tots los
tres dias de la(s) alimàrias y se han tirat de nit
moltas invensions de foch a gastos de la ciutat.
Divendres, a III de agost MDCCVIII. En aquest
dia lo síndich del General ha anat de part del excel·lentíssim y fidelíssim consistori a bordo a
pèndrer hora del almirant L(e)ach de Ingalaterra, el vicealmirant y del almirant de Olanda,
per una embaxada de part del consistori y se ha
donat hora per demà a las deu horas del matí.
En aquest mateix dia a la nit se han continuat las
alimàrias y devant lo real palàcio se han tirat differents invansions de foch a gastos de la ciutat.
182v

Disapte, a IIII de agost MDCCVIII. En aquest dia
a las nou horas del matí los senyors don Joseph
Ignasi de Amigant y Olsina, canonge de Barcelona, don Ramon de Codina y Ferreras y lo
doctor Francisco Costa, ciutadà honrrat de Barcelona, anant ab una faluga molt ben ataviada y
ab un verguer de la present casa y molt altre
acompanyament, són anats a bordo a effecte de
cumplimentar los almirants de Ingalatera y
Olanda, y al vicealmirant de Ingalaterra. Y havent arribat al vaxell del almirant Leach de In918

galaterra han encontrat allí al vicealmirant com
també al almirant de Olanda que estaven allí
convocades a effecte de tenir consell de guerra.
Y la visita de dits embaxadors y lo cumpliment
fou en esta forma, ço és, que dits embaxadors
segueren ab cadiras de brassos, lo almirant Leach ab cadira sens brassos y lo almirant de Olanda y vicealmirant de Ingalaterra enpeus. Y després de haver tingut un rato de visita y
conversació se despediren y se’n tornaren a la
present ciutat y casa de la Deputació.
Dilluns, a VI de agost MDCCVIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari còpia de la representació que sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia
present han fet al rey nostre senyor, que Déu
guarde, per ocasió de la pèrdua de la ciutat y
plassa de Tortosa, com més llargament de dita
representació és de vèurer, la qual és assí cusida
y signada de número CLXXXXVIIIa // 183r // y
del thenor següent:
«Señor.b Los deputados y oydores de qüentas de la
Generalidad de Cathalunya profundamente se
repiten a los reales pies de vuestra magestad a fin
de acompanyarle en el sentimiento le ha cabido
por desvelado rey, por amante padre de la pérdida de la plassa y ciudad de Tortosa, ya por las fatigas, penas y trabajos de aquellos exemplares vassallos de vuestra magestad, quienes con el
sacrificio de vidas y haziendas han eternisado su
heredada lealtad, su incontrastable constancia
sin embargo de quedar a ser víctima de la enemiga potencia, como por ver expuesto todo el principado a una inundación de miserias si la agigantada actividad de vuestra magestad no le
dispensa y a todos los precisos socorros que no solo
corten las ideas al enemigo, sino tambien basten a
restituhir aquella ciudad y la de Lérida baxo de
el suave dominio de vuestra magestad, habilitando a la provincia para continuar las ocasiones de
merecer en el servicio de vuestra magestad lo que
se promete el consistorio. Y con lo más profundo de
su corazón y en el universal nombre de la nación
cathalana, postrado, suplica, solicita rendido y en
la clemencia de vuestra magestad se afiansa.»
Dimars, a VII de agost MDCCVIII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas don Francisco de Magarola y de Fluvià, arxiver del Real Arxiu, ha fet
mitgensant jurament que ha prestat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas la relació
a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2225.
b. l’original de la representació intercalat entre els folis 182v183r del trienni 1707-1710.

qu·és assí cusida y signada de número CLXXXXIX.
183v

Dimecres, a VIII de agost MDCCVIII. En aquest
dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real en atenció que en lo mes de
janer proppassat no pogué lo consistori cumplimentar al excel·lentíssim senyor comte de Cardona com ho havia executat, de ordre de magestat ab los demés grandes, per ocasió de
trobar-se dit comte de Cardona indispost, de la
qual indisposició està ja vuy convalecent. Per
ço, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General han anat a visitar-lo de part de sas
excel·lèncias fidelíssimas, anant ab cotxes ab los
verguers devant ab las massas y acompanyats
dels officials de la present casa y són estats rebuts y cumplimentats per dit senyor comte ab
molts agasajos, y després de un rato de conversació se’n són tornats a la present casa de la Deputació ab lo mateix acompanyament.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari un recado en escrits del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar entregat per son síndich a sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia
present, junt ab una còpia de la carta real ab què
se troba dit bras de 28 del passat, com de dita
còpia y recado és de vèurer que són assí cusits y
signats de números CC y CCI.a

184r

Disapte, a XI de agost MDCCVIII. En aquest dia
en atenció de haver-se resolt de fer-se la translació del cos de Santa Maria de Cervelló, vulgarment dita del Socós, des del altar major de la
iglésia de Nostra Senyora de la Mercè de la present ciutat la capella magnífica que per los cos
de dita santa se ha construhit en la mateixa iglésia, per lo effecte de regonèxer y vestir de nou lo
cos de la santa se ha obert la caxa en què està
recòndit dit cos, lo que se ha executat a las deu
horas del matí en la sacrestia de dita iglésia a
hont se ha aportat dita caxa per lo sobredit effecte. Y en presència del excel·lentíssim senyor
doctor Joseph Braçó y Duran, ciutadà honrrat
de Barcelona, conceller en cap de la present ciutat per tenir una clau de dita caxa lo consistori
dels excel·lentíssims senyors consellers, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Emmanuel de Copons y Esquerrer, camarer del monestir de Santa Maria y Sant Esteve de Banyoles
del orde de Sant Benet per tenir una clau de dita
caxa lo consistori dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors, don Andreu
Foix, ardiaca de Llobregat y canonge de la seu
a. a continuació una reial carta i un recado transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 2225-2226.
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de Barcelona per lo Capítol de dita seu qui també té altra clau de dita caxa, y del pare mestre fra
Joseph Estampa, prior de dit monestir. Y essent
presents per testimonis lo doctor Francisco Galorons, prevere, degà de la santa iglésia de Tortosa, lo doctor en medecina Francisco Costa,
ciutadà // 184v // honrrat de Barcelona y Joseph
Albaret y Feu, mercader. E feta dita abertura se
ha tret de la dita caxa ab la deguda veneració lo
cos de dita santa y se ha posat sobre una taula a
hont se ha despullat de las vestiduras antigas y
se ha vestit de nou, y a la tarda del mateix dia sas
magestats del rey y reyna nostres senyors han
acistit al vestir lo cos de la santa y la reyna nostra
senyora de sas pròprias mans posà lo escapulari
al dit sant cos y se cantà per lo il·lustríssim y reverendíssim senyor fra don Joan Navarro, bisbe
de Albarazín, vestit de pontifical, y la comunitat
de religiosos de dit monestir la antífona de dita
santa, y per dit senyor bisbe la col·lecta y vestit
dit cos sant se posà dins una urna de vidres perquè al anar a la professó y en lo temps estaria
fora la caxa fos vist per totom.
Y en lo endemà dia 12 del mateix, al matí, fou
aportat lo cos de dita santa en la iglésia catredal
de la present ciutat ab professó per los religiosos
de dit monestir en què acistí lo rey nostre senyor, y després a la tarda se féu una professó general per la translació del cos de dita santa en
què acistí lo rey nostre senyor, bisbes y prelats y
las comunitats y religions, y las banderas de las
confrarias ab la pompa y solemnitat en altres
semblants casos acostumadas,a y ab adornos de
creus, tabernagles y altars com en altres ocasions se ha estilat, ab la qual professó de dita
iglésia catredal se aportà lo dit sant cos a la dita
iglésia y monestir de la Mercè. Y lo dia següent
13 del mateix se féu una sumptuosa festivitat a
gastos de la present ciutat en dita iglésia de la
Mercè. Y finalment lob // 185r // dia 14 del mateix a la matinada se constituhí altra vegada lo
cos de dita santa dins la caxa antiga y aquella
posada en la dita capella nova, y se tancà dita
caxa ab las ditas claus en presència de dit senyor
conceller en cap, de dit senyor deputat ecclesiàstich y de dit senyor ardiaca y canonge don
Andreu Foix. Y essent presents per testimonis
don Jaume Vicens Alemany Descallar, regent la
Real Thesoreria, don Joan Francesch Verneda,
llochtinent de protonotari en la Corona de Aragó, don Francisco Sayol y Quarteroni y molts
altres en multitut copiosa, de totas las quals cosas fou llevat acte per mi lo doctor Aleix Fornaguera, subrrogat en lo offici de secretari y scrivà
mayor del General per Geroni Brotons, notari
a. a continuació ratllat, la qual professó.
b. a continuació un acte transcrit a l’Apèndix 3, pàgs. 22262230.
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públic de Barcelona, subrrogat en lo offici de
scrivà mayor de la casa de la present ciutat per
Francisco Marsal, notari públic de Barcelona,
en lloch de Mathias Marsal, també notari públic
de Barcelona y escrivà del molt il·lustre Capítol
de dita seu, per lo doctor Francisco Rifós, prevere y escrivà de la Cúria Ecclesiàstica de la present ciutat, y per Joseph Llaurador, notari públic de Barcelona y escrivà dels negocis de dit
convent de la Mercè, simul stipulants y insolidum clohents, com més llargament és de vèurer
de dit acte lo qual és assí cusit y signat de número CCII. Y se adverteix que en tot lo temps que
lo cos de dita santa estigué fora de la caxa estigueren contínuament de guarda tant de dia
com de nit los officials de las casas de la present
ciutat y Diputació y del molt il·lustre Capítol,
distribuhint-se per horas lo fer dita guarda al dit
sant cos y rellevant-se los uns als altres conforme las horas que cadahú de aquells tenia destinadas, sie de tot Déu alabat.
185v

Dijous, a XVI de agost MDCCVIII. En aquest dia
los excelentíssims y fidelíssims senyors deputat
militar y oÿdor real, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General a les sinch horas de
la tarda, se han posat als reals peus del rey nostre
senyor de part de tot lo consistori y han posat en
sa real mà una representació junt ab un memorial
en què se contenen las rahons que acistexen al
concistori, en exclusió de la pretenció tenen tres
dels indivíduos que componen lo consistori dels
molt il·lustres senyors visitadors, de què per via
de real decret se’ls done llicència y facultat per a
què se pugan deliberar per a si y sos officials lo
vistuari que pretenen los toca per ocasió de la
vinguda de la reyna nostra senyora. Y sa //186r //
magestat se ha dignat respòndrer que ho manaria vèurer com axí ne ha fet relació dits senyors
deputat militar y oÿdor real tornats en consistori.
Y sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari los dits memorial
y representació, los quals són assí cusits y signats
de números CCIII y CIIII y del thenor següent:

ciales el gaje o adeala del vestuario, luminarias y
demás festivas demostraciones que se esperavan
hazer por el consistorio de deputados por el feliz
arribo de la reyna nuestra señora y real desposorio
de vuestra magestad, y que fuesse servido mandar
a los deputados y oydores que concluhida la visita
en las qüentas que darán los visitadores se les
aprueve lo que huvieren expendido por dicho effeto precisados de su primera obligación, deven poner en la soberana y alta comprehención de vuestra magestad que la pretención referida de los
visitadores encuentra con diferentes disposiciones
municipales y en particular con la del capítulo 46
del nuevo redresso de la Corte que celebró vuestra
magestad en el año de 1706, como parece de las
razones y jurídicos fundamentos que van expressados en el papel que presenta. Por lo que puesto el
dicho consistorio de deputados y oydores de qüentas del General deste principado a los reales pies
de vuestra magestad, con el más // 186v // devido
rendimiento, suplica sea del real agrado de vuestra magestad dignarse no dar oydos a la referida
pretención de los tres visitadores, que a más que
será conforme con nuestras disposiciones municipales, el consistorio lo recibirá a muy singular
gracia y merced de la magnanimidad y poderosa
mano de vuestra magestad.»

«Señor.a El consistorio de los deputados y oydores
de cuentas del General de Cataluña con el más
respetuoso obsequio dize, que haviendo venido a su
noticia por medio de don Domingo de Aguirre
del Consejo de su magestad en el Supremo de
Aragón, que tres de los seys visitadores que componen el consistorio de la visita de los officiales de la
Generalidad de las causas de revista se han puesto
a los reales pies de vuestra magestad con memorial en que solicitan la gracia por medio del real
decreto para poderse deliberar para si y sus offi-

«Senyor.a Havent-se noticiat al consistori de deputats y oÿdors del General de Cathalunya per
medi del noble don Domingo de Aguirre del
Consell de vostra magestat en lo Supremo de
Aragó y tres dels sis indivíduos que componen
lo consistori de visitadors dels officials de dit General, per las causas de recors havian acudit al reals peus de vostra magestat y ab memorial à suplicat y de son real servey dignar-se concedir-los
llicència per via de decret per a què puguesen
deliberar-se per si y per los officials la adeala o
gajes del vestuari, alimàrias y demés festivas demostracions que esperava fer dit General, per lo
fet del arrivo de la reyna nostra senyora y real
desposori de vostra magestat, y manar a dits deputats y oÿdors que en los comptes los havia de
donar dits visitadors després de conclosa la visita
los aprovassen, lo que haurian expendit per dit
effecte, insinuant-los que en cas se’ls offerís algun reparo sobre dita pretenció lo manifestasen
antes que vostra magestat passàs a pèndrer la resolució sobre eixa dependència, ha aparegut als
deputats y oÿdors en cumpliment de sa primera
obligació posàs en la alta y soberana comprehenció de vostra magestat que, havent-se tingut
lo avís del feliz desembarch de la reyna nostra senyora en la ciutat de Mataró y publicants las festivas demostracions se havian de fer en la entrada de la present ciutat, y que per aqueix cas los

a. l’original d’aquesta representació intercalat entre els folis
185v-186r del trienni 1707-1710.

a. l’original d’aquest memorial intercalat entre els folis 185v186r del trienni 1707-1710.
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deputats y oÿdors havian deliberat la adeala del
vestuari per assí y per los officials de las casas de
la Deputació y General que habian en esta ciutat, lo consistori de visitadors entra // 187r // a
duptar si podia també deliberar dita adeala per si
y sos officials. Y regonexent tenir la mateixa algun reparo, passà a consultar-la ab son acessor y
advocat fiscal y considerant estos la dificultat y
gravedat del negoci, demanaren a son consistori
los anomenàs consulents. Y havent-se elegits
quatre després de moltas premeditacions sobre
lo assumpto, unànimes y conformes, foren de
sentir no poder los visitadors deliberar-se la dita
adeala del vestuari per las rahons y consideracions que en aquellas conferèncias se discorregueren consistint en: que lo General de Cathalunya en orde a sa administració únicament se
governa o per disposicions municipals axí per las
generals constitucions com per las particulars de
la Generalitat, o per consuetuts y per la pretenció referida que tenen dits tres visitadors, nos
troba disposició en la Generalitat que la puga
apadrinar ni tampoch observansa en los térmens
que·ns trobam després de la creació del consistori de dita visita que fou en las Corts de 1599.
Que a dits visitadors no pot affavorir lo real decret de la real magestat del sereníssim senyor rey
don Carlos segon, que goze de glòria, de data
de 23 de agost de 1684, en què fou servit manar
y ordenar que en lo tocant a lluminàrias, dols o
vestuaris, respecte de considerar-se quedar menoscabats los visitadors, no gosant de ditas adealas. Que en avant, sempre que se offerís haver-se
de fer semblants demostracions se donàs als visitadors y officials de la visita y a cadahú de ells la
mitat del què·s donaria als deputats y officials de
la Deputació respectivament, conforme lo grave
y preheminència de sos officis. Perquè ben premeditada la contextura del capítol 46 del nou
redrés de la Cort per vostra magestat celebrada
en lo any 1706, apar que ab ell cessaria la referida gràcia concedida als visitadors ab lo mencionat real decret quant pugués //187v // dir-se que
ab ell vingués comprès lo cas en què nos trobam,
attès que en lo número 7 de dit capítol se troba
expressament previngut, parlant de la dita adeala del vestuari, ibi: «Declarant més avant que ditas adealas no·s pugan ne degan donar sinó a
aquell que acistirà en la funció de vinguda de rey
o reyna, per la qual se dóna perquè se fasse ab
major lluïment,» etcètera, y ésser constant que
lo consistori de visitadors no ha acistit ni acistir
pot en las funcions de entrada de rey o reyna per
no tenir lloch en aquella, ni altrament los dits visitadors en forma de consistori tenen funció alguna per si ni ab los deputats en lo dit cas de vinguda de rey o reyna. Lo pròxim dit se fa més
evident suposant-se que las adealas axí ordinàrias com extraordinàrias tantsolament se han
acostumat donar als officials de la Generalitat
921

que ho són estats de las casas de la Deputació y
General de la present ciutat y no a altres. Y axí bé
per a poder lograr los visitadors y officials de la
visita las adealas en virtut de dit real decret fou
ab motiu de ésser officials del General y casa de
la Deputació, y ab circunstància que aparexia algun menoscabo dit consistori de visitadors y sos
officials, donant-se estas al official més inferior
de las ditas casas de la Deputació y General y negant-se dits visitadors y a sos officials. Y attenent
a esta representació fou servit dit senyor rey ab
dit son real decret resoldre que dit consistori de
visitadors y sos officials fosen considerats com a
officials de la dita casa de la Deputació per lo fi
de conseguir dita adeala. Y havent-se després
feta reflecció per dit senyor rey que, trobant-se
los dits visitadors y sos officials constituhits per
officials de la dita casa de la Deputació, y que ab
esta elecció o agregació no entrasen a preténdrer
adeala en tots los casos que la tenen los officials
de ditas casas, previngué ab altre real decret de
21 de mars del 1687 tinguesen sols las adealas
extraordinàrias que en aquell se referexen, havent quedat dit consistori y sos officials tinguts
per officials de la casa de la Deputació //188r // y
per lo effecte de gosar las referidas adealas extraordinàrias, com segons lo literal de dit capítol 46
la dita adeala del vestuari no·s puga ni dega donar sinó al official que acistirà a la dita funció,
apar seguir-se en legal conseqüència que per lo
disposat en dit capítol 46 quedan los visitadors
exclosos de la dita adeala de vistuari que forsan
haurian pogut preténdrer en virtut de dit real
decret. Semblantment no podria obstar en cas se
digués contra lo propponderat que lo no acistir
los visitadors y sos officials en las funcions de
vingudas de rey o reyna, no seria per culpa o negligència si merament per no tenir lloch en ditas
funcions, y que axí la prohibició disposada en dit
capítol 46 no compendria a dits visitadors y sos
officials per la regla vulgar que al impedit se li
deuhen los salaris, emoluments y gages de son
offici, sinó és que se trobe expresa disposició o
observansa en contrari. Perquè se satisfà dient
que en lo citat capítol 46 fou expresament disposat com se ha dit que al official que no acistirà
en la referida funció no se li pogués librar dita
adeala per donar-se esta solament per lo fi y effecte que la dita funció de la real entrada se fes ab
major lluïment, de a hont apar seguir-se que en
la concessió de la dita adeala no·s tingué la mira
al benefici del official que la havia de percebir
sinó únicament al lluïment de la funció que no
pot suplir-se per lo official que no acisteix ni pot
acistir. Lo que és en tant veritat que havent esdevingut després de la funció de dit capítol lo feliz
arrivo de vostra magestat a la present ciutat, des
del regne de València, trobant-se en aquella ocasió don Joseph Novell y de Nadal, y lo doctor
Joseph Braçó, deputat militar y oÿdor real res-
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pective absents de la present ciutat en servey de
vostra magestat y de la Generalitat y axí llegítimament impedits de acistir en la nova funció del
real besamà que los deputats y officials de las ditas dos casas feren a vostra magestat, no se’ls
deli– // 188v // berà la adeala del vestuari que se
deliberà y donà als demés consistorials y officials
que acistiren a dita funció, y en la real entrada
que vostra magestat féu en esta ciutat des de Sarrià tampoch se deliberà dita adeala del vestuari a
don Pedro de Oliver, canonge de la santa iglésia
de Vich y oÿdor ecclesiàstich, qui estava ab grave
desgana que lo constituhia ab llegítim impediment de acistir en dita funció, per ser aleshores
ja estatuhit ab lo capítol 12 del redrés de la Cort
que de fet se celebrà en lo any de 1702 lo mateix
que se ordenà en dit capítol 46 de la última Cort
a las quals deliberacions no·s féu contradicció alguna per part de dits consistorials per regonèxer-las molt conforme al literal dels propcitats
capítols de redressos del General. De las suposicions referidas apar inferir-se també que cessà
també la rahó del menoscabo patian los visitadors y sos officials, de no donar-se a aquells dit
vistuari tenint-lo lo official més inferior de las casas de la Deputació y General, que és la principal
rahó ab què fou motivat dit real decret; perquè
negant-se dita adeala de vestuari als deputats,
ohidors y demés officials de ditas casas en lo cas
que són llegitimament impedits de acistir a dita
funció, no·s pot dir que quedan menoscabats los
visitadors de no tenir-la en los casos que no poden lograr-la los deputats, oÿdors y demés officials de ditas casas. Esforsas més lo sobredit si se
atén que prevenint-se ab dit capítol 46 a quals
personas deu donar-se la adeala de vestuari en
cas de vinguda de rey o reyna indifinitament y ab
paraulas negativas, disposa que ditas adealas
no·s pugan ni degan donar sinó a aquell que
acistirà en la funció. Y per consegüent la
// 189r // baixdita prohibició deuhen venir compresos los dits visitadors que no acistexen ni tenen lloch en la funció que fa lo consistori de deputats y oÿdors ni altrament fan per si funció en
lo dit cas de vinguda de rey o reyna. Segueix-se
del discorregut y ponderat llargament fins assí
que la pretenció dels visitadors cerca dit vistuari
quedaria insubsistent per oposar-se directament
a la nova disposició del mencionat capítol 46 del
nou redrés, y en tot cas apar seria innegable que
la matèria quedaria dubtosa, y axí bé capàs per a
deduhir-se en un judici ordinari assí o altrament
formar-se’n dubte devant lo consistori de deputats y oÿdors per espectar a aquells junt ab sos
acessors privative a qualsevols altres lo declarar
los dubtes que resultan y se proposan sobre paraulas dels capítols de cort dels redressos del General, per trobar-se axí disposat en lo capítol 39
del redrés de la Cort 1599, y més clarament en
los números 2 y 3 del capítol 20 del nou redrés,

Corts 1706. Y principalment en aquellas paraulas y feta la declaració no se’n puga suplicar en
part alguna per concedir solament la cort esta facultat als deputats y oÿdors junt ab los acessors,
exclohent-ne a qualsevols altres personas. Y en
esta conformitat ho regonegueren las tres salas
de la Real Audiència als 12 de maig 1666 en lo
cas que esdevingué de haver-se format grave
controvèrsia sobra la intel·ligència del capítol 1
del redrés de las Corts de 1599 entre los consistoris dels deputats y oÿdors de comptes y lo dels
visitadors, y havent-se fet dos vots contraris
acerca dita intel·ligència se recorregué al llochtinent general per a què los conciliàs. Y consultat
lo negoci per dit llochtinent general ab las tres
salas resolgueren lo següent, ibi: «la Real Audiencia, juntas las tres salas, ha visto el memorial
que el consistorio de la visita ha dado a vuestra excelencia con los dos votos que dizen encontrados de
los dotores de esta Real Audiencia, consulentes
tres por parte de los deputados y otros tres por parte
de los visitadores, haviendo // 189v // considerado
la materia, halla que se trata de interpretación
del capítulo 1 de cortes del nuevo redresso del año
1599, y que la conciliación de dichos votos solamente la pide el consistorio de la visita y no los deputados, y que qualquiera resolución que se tomasse podrían los deputados oponerse y presentar
contrafacción de constituciones», etcètera. Per
últim és indispensable al consistori posar en la
notícia de vostra magestat que lo gasto de dita
adeala importaria summa considerable y que lo
erari del General de Cathalunya està totalment
exàusto per los gastos grans ha tingut per causa
de la guerra, celebració de corts y altres, y havent-se disminuït en molta part los drets per
ocupar lo enemich differents partidas del present principat, lo que lo ha posat en tal estat que
apenas sos rèddits poden abastar per lo precís y
necessari de la paga dels salaris dels officials de la
Generalitat y concervació del regiment té levantat per lo real servey de vostra magestat y defensa del principat. Las referidas, señor, són las rahons que acistexen al consistori de deputats y
oÿdors en exclusió de la pretenció que los tres
visitadors tenen del vestuari. Y axí espera lo consistori de la benignitat de vostra magestat que
no donarà oÿdos a ella.»a
190r
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Dimars, XXI de agost MDCCVIII. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich ha fet relació mitjensant jurament en lo
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas com
lo dia present se és conferit en lo Arxiu Real de
la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per esa. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2230.

de las dos contrafaccions que se han de introduhir per medi de dit senyor regent, ço és, la
una contra lo batlle de Vilafranca y la altra contra lo doctor Fornés, jutge de Ostalrrich, y que
axí perdés cuydado que ningú desitjava la revocació de aquellas que ell mateix. Axí mateix dit
síndich, present en consistori, ha fet relació a
dits excel·lentíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes com lo día de dilluns 20 del corrent
mes lo il·lustre senyor doctor misser Joseph
Toda y Gil, regent la Real Cansellaria, lo havia
enviat a sercar y que li havia dit digués al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori que acerca
de la contrafacció que se havia de introduhir
contra del doctor Fornés, jutge de Hostalrrich,
ya tenia dit senyor regent los papers de la revocació de dita contrafacció com en effecte los
amostrà a dit síndich, però que en aquells hi havia haguda alguna equivocació per lo notari qui
avia rebuts los actes y que per eix effecte avia
donat orde al doctor Pere Màrtir Pons per mans
del qual corria esta dependència, que luego enviàs a buscar dit doctor Fornés per què ell mateix fes dita revocació, y que quant antes arribaria en esta ciutat y que arribat luego enviaria a
avisar a dit síndich. Y que en quant a la del batlle de Vilafranca també havia feta la diligència y
que tenia per sert que dins curts dias se donaria
providència a què se revocàs tot allò que constàs
encontràs en observansa y reals privilegis concedits a la universitat de Vilafranca del Panadès.

tos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en un paper
que per lo especulador se li ha entregat, lo qual
és assí cusit y signat de número CCV.
Dijous, a XXIII de agost MDCCVIII. En aquest dia
han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas un bitllet
del molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana
Perlas en què se serveix participar-los la alegre
notícia que ha novament arribat a sa magestat
de haver la ciutat de Càller, capital del regne de
Cerdenya, donat la deguda obediència a sa magestat com de dit bitllet és de // 190v // vèurer
qu·és assí cusit y signat de número CCVI.
En vista de tant alegre notícia sas excel·lèncias fidelíssimas, obtinguda primer hora per medi del
síndich del General a las sinch horas de la tarda,
anant ab cotxes ab los verguers devant ab sas
massas y acompanyats del magnífichs acessors,
advocat fiscal y altres officials de la present casa,
se són posats als reals peus del rey nostre senyor
a effecte de donar-li com li han donat la norabona del feliz succés que la divina magestat se havia
dignat concedir a sas armas, havent la ciutat de
Càller, principal del regne de Cerdenya, donat la
obediència a sa magestat expressant-li lo universal júbilo que al consistori y a tot lo principat havia cabut de esta ditxa, suplicant a la divina magestat fos servit continuar-las fins a la entera
possessió de tots sos dilatats dominis de la qual
demostració se ha dignat sa magetat mostrar son
real aprècio y gratitut. E immediadament han
passat sas excel·lèncias fidelíssimas al quarto de
la reyna nostra senyoria a fi de donar-li semblant
norabona, com ho ha executat y se ha fet esta
funció ab la mateixa forma y cerimònias que en
altres ocasions se ha estilat.
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Dilluns, a XXVII de agost MDCCVIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don
Mariano de Novell y de Nadal, pabordre de
Sant Salvador de Breda, oÿdor ecclesiàstich del
present principat, se ha partit ab llicència del excel·lentíssim y fidelíssim consistori per dit son
monestir de Sant Salvador de Breda, per negocis y affers seus propris.

En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera
y de Palau, ciutadà honrrat de Barcelona, síndich del General de Cathalunya, present en
consistori, ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas com de orde de dit excel·lentíssim consistori lo dia dilluns 13 del corrent mes de agost
1708 se hera conferit ab lo excel·lentíssim senyor don Joseph de Cartellà y sa Bastida, protector del excel·lentíssim bras militar, y lo havia
instat, com altres vegadas avia fet, de què se servís acistir al jurament que havia de prestar com a
protector sempre que lo excel·lentíssim consistori lo enviàs a buscar per eix effecte per ser altre
dels jutges que han de compòndrer lo excel·lentíssim Tribunal de Contrafaccions.a // 191r // Al
que respongué dit senyor protector a dit síndich
que ell se conferiria ab lo senyor regent quant
antes per córrer la dependència de la revocació

Dimars, a XXVII de agost MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuàs en lo present dietari un acte de
revocació de uns procehiments fets per lo doctor Joan Fèlix Fornés, acessor ordinari dels bescomtats de Cabrera y Bas, no havent-se abstingut de declarar en una causa en la qual hera
advocat de una de las parts lo doctor Joseph
Modolell de Costa, gendre de dit doctor Fornés, y juntament una súplica presentada per dit
doctor Fornés, ab la qual suplica a sas excel·lèncias fidelíssimas que en atenció de dita revocació
suspengan qualsevols procehiments fets y forsan
fahedors, com de dita súplica y acte de revocació és dea // 192r // vèurer que són assí cusits y
signats de números CCVII y CCVIII.

a. a continuació un bitllet intercalat transcrit a l’Apèndix 3,
pàg. 2230.

a. a continuació tres súpliques, un acte de revocació i un paper
transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 2230-2234.
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nasi Coll, mestre sastre, de sis canas quatra pams
xamellot ordinari negra. Ítem als 27 de dit aprehenció feta en casa de Matías Gener,a // 193r //
argenter, de una pessa de mosolina cap y cua;
ítem una pessa de dita mosolina, la qual és ensatada que n’i ha vuyt canas sinch palms; y axí mateix s’i han trobat dos canas de dita mosolina ab
dos trosos. Ítem a 29 de dit aprehenció feta en lo
ganguil del patró Ignasi Roig Cathalà: primo, de
dos dotsenas plats de estany de la forma comuna; ítem sinch canas quatra palms sarge musca.

En aquest mateix dia las personas de la conferència dels tres excel·lentíssims comuns se han
juntat en la casa de la present ciutat y en dita junta se ha resolt lo que està continuat en la casa de
la present ciutat, y en dita junta se ha resolt lo
que està continuat en un paper lo qual de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas se incertà en lo
present dietari signat de número CCVIIII.
Dijous, a XXX de agost MDCCVIII. En aquest dia
me ha ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís
y incertàs en lo present dietari una súplica presentada per Joan Pau Borràs, arrendatari del estanch del tabaco, junt ab la decretació al peu de
aquella y junt ab la còpia de altra súplica per lo
mateix Borràs presentada en dias passats, que
tot és assí cusit y signat de número CCX. Y sas
excel·lèncias fidelíssimas, annuhint al suplicat
per dit Borràs, han manat a Bernat Forés, notari
real col·legiat ayudant tercer de la scrivania major, lo que demana dit Borràs, com és de vèurer
en lo llibre de Deliberacions lo dia present.

Divendres, a XXXI de agost MDCCVIII. En aquest
dia lo doctor Anthon Grases y Des, advocat fiscal subrrogat de la present casa, ha fet relació
mitjensant jurament en consistori com se és
conferit lo dia present en lo Real Arxiu de la
present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en un paper
que per lo especulador se li ha entregat, lo qual
és assí cusit y signat de número CCX.

En aquest mateix dia se han juntat en la present
casa de la Deputació las personas que componen la conferència dels tres comuns per la dependència de las invasions del enemich en lo
aposento del bras militar.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt ab los officials
acostumats, és baxat a la casa del General a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo
present y corrent mes //192v // de agost y se han
trobat los fraus infrascrits y següents: primo, als
5 de agost 1708 aprehenció feta en casa de Armenter Lluch, mestre sastre, de sinch palms xamellot bort color oscur. Ítem als 6 de dit aprehenció feta en casa de Joan Baptista Realta,
correu mayor del gavinete de sa magestat: primo, de quatra canas set pams estamenya encarnada; ítem sinch canas quatra pamas tafatà negra
entredoble; ítem una pessa cap y cua de tela indiana de diversos colors; ítem una pessa bocadillos cap y cua; ítem un tros de tela mossolina de
tir vuyt canas quatra pams; ítem sinch parells
mitjas de estam color encarnat; ítem tres parells
mitjas de seda color de foch; ítem dos caballeras
ab nusos; ítem sinch parroquins; ítem trenta parells guants comuns de diferents colors; ítem
sinch espadins ab la guarnició de ser y lo martí
de banya. Ítem als 14 de dit aprehenció feta en
casa de Francisco Bayona, mestre sastre, de duas
canas quatra pams estamenya catorsena color
amusco. Ítem dit dia aprehenció feta en casa de
mestre Francisco Escayola, mestre sastre, de una
cana satina de fil y seda pujada de colors. Ítem
dit dia aprehenció feta en casa de Miquel Obí,
mestre sastre, de sinch canas quatra pams buret
oscur. Ítem dit dia aprehenció feta en casa de Ig-

En aquest mateix dia se han juntat en la present
casa de la Deputació las personas que componen la conferència dels tres comuns.
Dissapte, a I de septembre MDCCVIII. En aquest
dia al matí se han juntat en la casa de la present
ciutat las personas de la conferència dels tres excel·lentíssims comuns y a la tarda se han juntat
en lo aposento del bras militar.
193v
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Diumenge, II de septembre MDCCVIII. En
aquest dia inseguint lo parer de la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns, los tres presidents de aquells, és a saber, conceller en cap,
deputat ecclesiàstich y protector, obtinguda
primer hora per medi del síndich de la present
ciutat a lasb ... horas de la tarda, se són conferits
als reals peus del rey nostre senyor y han posat
en sa real mà una representació en nom dels tres
comuns en resposta del que sa magestat fou servit insinuar-los lo dia 19 del corrent, com de
dita representació és de vèurer, la qual me han
ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs
en lo present dietari, com ho executo signant-la
de número CCXI y del thenor següent:
«Señor.c La ciudad de Barcelona, Deputación y
braço militar de Cataluña, humilmente postraa. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2234.
b. a continuació un petit espai en blanc.
c. l’original d’aquesta representació intercalat entre els folis
193v-194r del trienni 1707-1710.

dos a los reales pies de vuestra magestad dizen que
haviéndoles vuestra magestad en 19 de julio passado dispensado la honrra por medio de los tres
presidentes, de expressar el sentimiento con que
quedava por la pérdida de la ciudad de Tortosa y
de la imposibilidad de socorrerse, assí por no haver
llegado las tropas de Italia y ser las del real exército de vuestra magestad necessarias para el resguardo de lo restante del principado, expressando
que con los promptos socorros no solo se defendería
el principado si también se recuperaría lo restante de la monarquía, para cuyo effeto no omitiría
aplicación asta exponer la real persona de vuestra
magestad y derramar la última gota de su augusta sangre, expresión que por lo experimentada
como por lo repetida penetra lo más vivo de los corazones de los comunes y particulares, faltándoles
a la expressión vozes para maniferstarlo, mandando assí mesmo a los comunes practi– // 194r //
quen las diligencias convenientes para cohoperar
a tan importante fin. Y rindiendo profundamente los comunes de tan singulares expressiones
a vuestra magestad las devidas gracias, en execusión de su real orden y desempenyo de la obligación de sus empleos, ponen en la real comprehención de vuestra magestad que los medios que
tienen los comunes de Cataluña nacen de las conveniencias de sus particulares y a estos de los frutos
que les presentan los territorios que pocehen, siendo abundantes tanto quanto lo son las cosechas, de
forma que en faltando queda el principado á trabajado para el usual sustento y casi inábil para
sacrificar los caudales a sus sereníssimos señores
reyes. Y como, señor, de algunos años a esta parte
no hayan dado abundamiento los campos, el enemigo, debastando diferentes territorios, dominando de las tres partes una del principado, algunos excessos que han executado las tropas del
real exército de vuestra magestad y seqüestros de
todo género de granos sin effectiva paga, han
puesto en tal miseria el principado que con la estatxes del territorio y falta de medios, a no prevenirse en lo futuro, se seguiría grave perjuicio al
servicio de vuestra magestad y beneficio público,
de lo que estará vuestra magestad muy bien informado por lo passado, y especialmente en la presente ocurrencia de los desórdenes se executan, publicándolos los clamores del llano de Urgel,
Sagarra, campo de Taragona y otras partes, que
por no cansar ni entristeser el piadoso ánimo de
vuestra magestad omiten los comunes el referirlos
por extenso, no dudando del paternal amor de
vuestra magestad mandará los órdenes convenientes para el consuelo de aquellos humildes vassallos, por que corra con estos y los soldados una
amigables correspondencia que con suave unión
haga tanto terror a los enemigos como causa danyo lo contrario. Y el que en lo seqüestros de todo
género de granos, paxas, sus acarros y bagajes, que
actualmente se solicitan por los ministros de vues-

tra magestad, se observen las disposiciones transcritas en los capítulos 9, // 194v // 26, 34 y otros de
las Cortes que su vuestra magestad se sivió çelebrar, para que assí comunes como particulares no
pierdan sus haveres con los quales y sus proprias
vidas puedan corresponder al entrenyable amor
de vuestra magestad y resguardo del principado a
quien favorece vuestra magestad con su real persona, para cuyo buen logro consideran los comunes ser eficás medio invernar en estos mares una
de las esquadras de las potencias de los altros aliados, con lo qual y adelantándose las tropas del real
exército de vuestra magestad lograr el terminar
la justa causa de vuestra magestad que es el único
fin de los comunes, lo que esperan de la cathólica
justificación de vuestra magestad.»
Dimecres, a V de septiembre MDCCVIII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General
cusís y incertás en lo present dietari una súplica
presentada per Pere Vidal, mayor de dias de la
ciutat de Tortosa, en què demanà la satisfació
del que se li resta devent de son salari de deputat real que fou en lo trienni proppassat, com de
dita súplica és de vèurer qu·és assí cusida y signada de número CCXII.a
195r
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Dijous, a VI de septembre MDCCVIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Bonaventura Prats,
prevere, guarda de la bolla, estimador y escrivà
del defenedor, ha renunciat en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de guarda, estimador y escrivà del defenedor a favor y
en cap de Emanuel Piquer, batxiller en theologia, per ser altre dels officis antichs vendibles y
que poden alienarse. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès la dita renunciació sí y en quant
per capítols y actes de cort los és lícit y permès,
essent presents per testimonis Llorens March y
Diego Andanya, subrrogats en verguers del
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia, absents del consistori y
present ciutat los excel·lentíssims y fidelíssims
senyors oÿdors ecclesiàstich y militar, han manat convidar las personas de la junta de port
franch, en la qual a més dels quatra senyors consistorials han acistit los infrascrits y següents: fra
don Feliciano Sayol, del orde de Sant Joan, don
Fèlix de Vadell y Besturs, lo doctor Francisco
Costa, ciutadà honrrat de Barcelona, lo doctor
misser Francisco Florit. Als quals per lo senyor
deputat ecclesiàstich és estat proposat que per
ocasió de haver-se perdut la plassa de la ciutat
de Tortosa no podia venir la fusta del port de
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2234.
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dita ciutat que Pau Gras, assentista, tenia allí
previnguda per la fàbrica de la casa del port
franch, y per ço era precís premeditar y resòldrer
lo què·s deu executar per a què puga passar
avant la fàbrica de dita casa y per a què es puga
donar cobro a la fusta qu·es troba dins dita casa,
la qual per estar al descubert a pluja y serena se
va deteriorant. E la dita junta ha resolt que en
atenció de la gran conveniència que·s regonexia
en què quant antes se fassan los cuberts o tau–
// 195v // ladas de dita casa per a cubrir la fusta
que en ella se troba per la fàbrica dels sostres. Y
no menos convé en què ab la mayor prestesa se
continue y done fi a la construcció de dita casa
per a què se puga posar en execució lo port
franch, que per ço se done facultat com ab la
present se dóna a dit acentista per a què puga
pèndrer y tallar la fusta que li falta per dita casa
dels paratges del Vallès, ab què del preu del
arrendament se li fassa aquell relaix que judicaran los experts que per la junta seran anomenats
en atenció de ser de menor estimació la fusta del
Vallès que la del port de Tortosa, de la qual se
devia fabricar dita casa segons los pactes de la
tabba. Y per concertar dita fusta junt ab lo dit
acentista vaja Joan Aldabó, mestre fuster de la
present casa, al qual pugan los senyors deputats
y oÿdors satisfer de pecúnias del General allò
que sia just per sos treballs.
Dilluns, a X de septembre MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusísa // 196r // y incertàs en lo present dietari
una súplica presentada per lo procurador fiscal
del General junt ab la decretació al peu de aquella continuada, la qual és assí cusida de número
CCXIII.
196v

Dijous, a X de septembre MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General cusís y continuás en lo present dietari una súplica presentada per Pau Turet, lo dia
present junt ab la decretació al peu de aquella
continuada, com de dita súplica yb decretació és
de vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCXIIII.
En aquest mateix dia se han juntat en la casa de
la present ciutat las personas que componen la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns y
han resolt lo que se troba continuat en lo paper
qu·és assí cusit y signat de número CCXV.
Disapte, a XXII de septembre MDCCVIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat ecclesiàstich ha fet relació mitjensant
a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2234-2235.
b. y decretació, intercalat al marge esquerre.
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jurament en consistori com lo dia present se és
conferit en lo Real Arxiu de la present ciutat per
lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda relació dels officials de
dit Real Arxiu y fetaa // 197r // per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se treballat
en ell lo que està continuat en un paper que per
lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCXVI.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Salvador Vergonyós, tauler del General de la
vila de Palaforgell, ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de tauler, suplicant de sas excel·lèncias fidelíssimas sian servits admètrer-li
dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admès aquella sí y en quant per capítols y
actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Diego Andanya y Fermí
Vehils, subrrogats en verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dilluns, a XXIIII de septembre MDCCVIII. En
aquest dia Jaume Solà, corredor de coll y ministre del General, y Pere Ribera, també corredor
de coll y mestre del General, constituhits personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas han fet relació que en lo subast de la
provisió y aciento de quatra-centas sinquanta
casacas, quatra-centas sinquanta casaquetas,
quatre-cents sinquanta balons, quatra-centas
sinquanta camisas, y quatra-centas sinquanta
corbatas per los soldats del regiment de la present casa, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha publicat a mitjas ditas, estant la dita a
tretse lliuras per quiscun vestit. Y que Pere
Aguilar, manyà, li ha donat la dita de sis sous
menos, la // 197v // qual ha acceptada y publicada. Y després Joseph Cumbet, sastre de la
present ciutat, li ha donat la dita de sis sous menos, la qual també li ha acceptat y publicat. Y
per ço ha lliurat el asta fiscal a dit Joseph Cumbet com a més donant en lo encant públich per
preu de dotse lliuras, onse sous, per haver-se
posat en dita com està dit de dotse lliuras, vuyt
sous, a mitjas ditas estant la dita a dotse lliuras,
catorse sous. Y també fa relació que al dit Joseph Cumbet li espectan vuytanta-nou lliuras,
dotse sous de axaus, per haver-se posat en dita
de tretse lliuras per quiscun vestit y al dit Pere
Aguilar li espectan també tres sous per quiscun
vestit per haver-se posat en dita de dotse lliuras,
catorse sous, a mitjas ditas estant la dita a tretse
lliuras. E més fan relació com han lliurat també
a. a continuació una súplica i dos papers transcrits a l’Apèndix 3 pagina 2235-2236.

el asta fiscal del arrendament de quatra-cents
sinquanta parells de mitjas que han de servir per
los soldats del regiment de la present casa a Mariano Vinyes, barrater de agulla de la present
ciutat, per preu de deu sous per quiscun parell
ab sinch lliuras de axaus, com a menys donant
en lo encant públich. E més fa relació com ha
lliurat a Pere Aguilar, ferrer manyà de la present
ciutat, la provisió de quatra-cents sinquanta
sombreros que han de servir per los soldats de
dit regiment per preu de quinse sous quiscun
sombrero, ab un sou de axaus, com a menos
donant en lo encant públich. E més han fet relació com havian lliurat a Domingo Batlle, sabater de la present ciutat, la provisió de quatracents sinquanta parells de sabatas que han de
servir per los soldats de dit regiment per preu
dea // 198r // dinou sous, ab un sou de axaus,
com a menos donant en lo encant públich.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar ha enviat per medi de son síndich a sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de la
deliberació presa per lo senyor protector y junta
de dit bras lo dia 22 del corrent, juntament ab
un paper de notícias de alguns desordes executan las tropas del real exèrcit, per a què sas excel·lèncias fidelíssimas si’ls apar ésser bastants
per a juntar la conferència se servescan convocar-la per a què las personas de ella aconsellen lo
que’ls aparexerà practicable per a obviar dits desordes, com de dita deliberació y paper adjunt
és de vèurer que són assí cusits y signats de números CCXVII y CCXVIII. E sas senyorias fidelíssimas han respost que’ls aparexia molt bé
que se juntàs la conferència per esta tarda perquè se pogués tractar dita dependència. Y poch
aprés ha vingut en consistori lo síndich de la excel·lentíssima ciutat y de paraula ha dit y referit
de part dels senyors concellers lo mateix, que lo
bras militar y sas excel·lèncias fidelíssimas li han
donat la mateixa resposta. En execució del que
a las sinch horas de la tarda se han juntat las personas que componen dita conferència en la present casa de la Deputació y han tractat de la sobradita dependència, y han resolt aconsellar a
dits comuns conforme està en lo paper qu·és
assí cusit y signat de número CCXVIIII.
Dimars, a XXV de septembre MDCCVIII. En
aquest dia constituhits personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo doctor
Aleix Fornaguera y Joseph Vinyas, adrogués experts, anomenats per sas excel·lèncias fidelíssimas ab deliberació // 198v // feta a 11 de juliol
proppassat, a effecte de fer lo relaix o càlcol dels
danys pretesos per Pere Marges, arrendatari de
a. a continuació una suplicació, un paper i una declaració de
dubte transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 2237-2239.
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las bollas de Figueras y Castalló de Empúrias,
per rahó de la invasió dels enemichs en la tersa
de juliol, agost y septembre 1707, han jurat en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas que
se hauran bé y llealment en la relació fahedora
segons Déu y llurs concièncias, tot odi, amor y
temor posposats.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per Joan Gispert, arrendatari dels drets de General de guerra, plus de sedas, cartas y sombreros y lo vot en
escrits al peu de dita súplica fet per un dels magnífichs acessors y advocat fiscal de la present
casa, ab lo qual aconsellan a sas excel·lèncias fidelíssimas que no obstant lo disposat ab lo capítol 11, Corts 1706, poden suspèndrer per
aquest any la lluïció dels censals del dret de guerra fins sia decidida y declarada la causa que
aporta dit arrendatari contra lo procurador fiscal del General, com de dita súplica y vot és més
llargament de vèurer que tot és assí cusit y signat de número CXX.
Divendres, a XXVIII de septembre MDCCVIII. En
aquest dia lo doctor Emmanuel Flix, subrrogat
en altre dels magnífichs acessors de la present
casa, ha fet relació mitgensant jurament en consistori com lo dia present se és conferit en lo
Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte que
// 199r // disposa lo capítol 102 de las últimas
Corts, y que haguda relació dels officials de dit
Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en un paper que per lo especulador se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat
de número CCXXI.
En aquest mateix dia han tornat a acistir en lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori los
excel·lentíssim y fidelíssims senyors oÿdor ecclesiàstich y oÿdor militar qui eran anats fora la
present ciutat per negocis y afers propris ab
llicència del consistori.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar junt ab los officials
acostumats és anat a la casa del General de la
present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels
fraus apresos en lo present y corrent mes de septembre y se han trobat apresos los fraus infrascrits y següents: primo, a 4 de septembre aprehenció feta en casa de Joseph Gurri, mestre
sastre, de set canas quatra pams xamellot de
Flandes de dos pams y mig de amplària que
consistexen ab deu trosos. Ítem a 6 dit aprehenció feta en casa Pere Anton Fornells, mestre sastre, de un cobritaula de panyo color vert que
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tira de amplària set palms y deu de llargària. E
fet lo sobredit ha manat dit senyor oÿdor venir
en sa presència los officials de dita casa del General y bolla junt ab los llibres que cada un de
ells respective regeix per rahó de son offici, y havent fet regonexensa de dits llibres no ha advertit falta alguna.
En aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una declaració feta per sas excel·lèncias fidelíssimas y magnífichs acessors de la present casa
sobre lo dupte proposat per lo magnífich racional de la present casa sobre lo preu que havia de
posar a las candelas de seu, si havia de comptar
aquell al aforat o bé al preu corrent com de dita
declaració de dubte és de vèurer qu·és assí cusida y signada de número CCXXII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta ab // 199v // què se troban affavorits
del rey nostre senyor, que Déu guarde, de data
de 26 del corrent en què se dignà participar a
sas excel·lèncias fidelíssimas los ordes que ha
donat als cabos del real exèrcit a effecte que se
continue una bona correspondència ab los soldats, com de dita real carta és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCXXIII y del
thenor següent:
«El rey.a Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad
de mi principado de Cathaluña, haviendo ohido
vuestra representación originada de los excessos
que havéis entendido practican las tropas en detrimento del país y de sus naturales, passo a preveniros que por deverme expessial atención la importancia de que se evite quanto mira a perjuicio
y se trate toda buena correspondencia, he mandado expedir reales despachos mios a todos los comandantes de las naciones de que se compone este
exército por los quales se les ha ponderado lo mucho que conviene se experimente la mayor quietud, y que para ello celen con toda vigilancia en
contener los soldados, oviando practiquen el menor desorden. Y haviendo insinuado todos los referidos cavos se aplicaran vivamente por lo tocante a los de su nación a desviar quanto pueda ser
motivo de desazón al país y a establecer una caval
concordia, espero del zelo que les aciste al beneficio
público y a mi servicio lo executarán conforme asseguran. Y no menos que os develaréis en alentar
los naturales en que procuren en lo posible despreciar con la tollerancia aquellos acontencimientos
a. l’original d’aquesta carta reial intercalat entre els folis
199v-200r del trienni 1707-1710.

928

que suele contraher la guerra, en la consideración
de que no ha de ser la sensivilidad que pueden
motivar tan poderoza que sirva dea // 200r // embarazo para que los supere, como no lo dudo, el
gran amor que me tienen, siendo cierto es igual
en esta parte mi confianza, aún quando ubiesen
de preparar el mayor sufrimiento. Y en esta conseqüencia fio no omitiréis sircunstancia que les
persuada a que por los medios practicables se
guarde cumplida uniformidad con las tropas en
los límites que permita la presente estación y también para assegurarles que siempre hallaran aplicado mi cuidado a preservarles de todo quanto
pueda embarazarles su alivio y consuelo en prueba de que se les solicita en todo mi paternal cariño. De Barcelona, a veinte y seis de septiembre de
mil setecientos y ocho años. Yo, el rey. Don Ramón
de Vilana Perlas.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari la còpia de la deliberació presa
per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
acerca semblant carta ab què se troba affavorit
de sa magestat de data de 26 del corrent, com
de dita deliberació és de vèurer qu·és assí cusida
y signada de número CCXXIIII.
En aquest mateix dia, vacant lo offici de ventaller de la present casa, sas excel·lèncias fidelíssimas han anomenat per dit offici a Anna Maria
Pujó, viuda de Diego Pujó, tapiner y ventaller
de la present ciutat.
Diumenge, a XXX de septembre MDCCVIII. En
aquest dia ha partit de la present ciutat ab llicència del // 200v // consistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Lluís de Claresvalls y de
Miquel, oÿdor militar del present principat, per
lo lloch de Sant Just Desvern per negocis y afers
propris.
Dimecres, a III de octubre MDCCVIII. En aquest
dia las personas que componen la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns se han juntat
en lo aposento del bras militar per la dependència de la real carta de 26 de septembre proppassat y han resolt lo que està continuat en un paper que han entregat a sas excel·lèncias
fidelíssimas, y se troba assí cusit y incertat de
número CCXXV.
Dijous, a IIII de octubre MDCCVIII. En aquest
dia se han juntat en la casa de la present ciutat
las personas que componen la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns per la dependència
de la real carta de 26 del passat.
a. a continuació una declaració transcrita a l’Apèndix 3 pàgines 2239-2240.

Divendres, a V de octubre MDCCVIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistoria
// 201r // de sas excel·lèncias fidelíssimas Lluís
Girona y Jaume Carrió, preveres sagristans menors de la seu de Barcelona, han jurat en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas com havent fet las degudas diligèncias per vèurer si trobarian lo acte de la assignació y consignació feta
per Anna de Boxadós de aquell censal, penció
una lliura, que tots anys per lo mes de abril rebian sobre lo General per los títols continuats
en lo capbreu de dita mesada, foli 128, lo qual
fou extret en extracció de censals feta a 25 de
septembre 1688, no és estat posible trobar
aquell.
En aquest mateix dia se han juntat en la present
casa de la Deputació las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns acerca lo fet de la real carta de 26 de septembre proppassat y han resolt lo que està
continuat en lo paper qu·és assí cusit y signat de
número CCXXVI.
Disapte, a VI de octubre MDCCVIII. En aquest
dia se han juntat en lo aposento del bras militar
las personas que componen la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns per la dependència
de la real carta de 26 de septembre proppassat.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una carta escrita a sas excel·lèncias
fidelíssimas per Phelip Gensana, prevere tauler
del General de la Seu de Urgell, de data de 2 del
corrent, en què suplica a sas excel·lèncias fidelíssimas li admètian la renunciació de dit offici per
los motius que en dita carta al·lega, la qual és
assí cusida y signada de número CCXXVII.

dependència de la carta real de 26 de septembre
proppassat.
En aquest dia, absent de la present ciutat lo senyor oÿdor militar, són baxats sas excel·lèncias
fidelíssimas a la casa del General anant ab cotxes
ab los verguers a sas massas devant y acompanyats dels magnífichs acessors, advocat fiscal, secretari, procurador fiscal y racional del General
per lo arrendament dels drets de General de
guerra, plus de sedas, cartas y sombreros per lo
resíduo del corrent trienni. Y poch aprés de ser
arribats han donat orde al corredor publicàs
com se són publicadas differents ditas, una aprés
del altra, donant axaus. Y no havent-se acceptadas han donat orde al corredor que publicàs que
a qui·s posaria en dita de quaranta-tres mil lliuras se li donarian sinch-centas lliuras de axaus. E
Jaume Solà, corredor y ministre del General, ha
fet relació com havent publicada la propdita
dita se li havia aquella acceptada. E immediadament li han donat orde que publicàs que a
qui·sa // 202r // posaria en dita de quoranta-sis
mil lliuras se li donarian mil lliuras de axaus, y
no havent-se acceptada esta dita li han donat
orde que porrogàs per divendres propvinent.
Dimars, a VIIII de octubre MDCCVIII. En aquest
dia Jaume Solà, corredor de coll y ministre del
General, ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas en consistori com hi havia persona que li
ha pres la dita de quaranta-sis mil lliuras ab mil
lliuras de axaus en lo arrendament dels drets de
guerra, plus de sedas, cartas y sombreros.
En aquest mateix dia se ha juntat en casa de la
present ciutat las personas de la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una deliberació feta lo dia de vuy
per lo excel·lentíssim y fidelíssim protector y
// 201v // officials del bras militar reportada per
son acistent a sas excel·lèncias fidelíssimas acerca la dependència de la real carta de 26 de septembre proppassat, com de dita deliberació és
de vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCXXVIII.

Dimecres, a X de octubre MDCCVIII. En aquest
dia Joseph Vinyes, adroguer de la present ciutat
expert anomenat, junt ab Joseph Albaret, mercader, ab deliberació de 9 de juny proppassat, a
effecte de calcular los danys que Joseph Ferrer,
arrendatari lo corrent trienni de las bollas de
Tarragona y Monblanch, pretén se li han ocasionat per rahó de la guerra en las tersas de juliol, agost y septembre y octubre, novembre y
dezembre 1707, ha jurat en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas que en la estima fahedora de dits danys se haurà bé y llealment tot
odi, amor y themor posposats.

Diumenge, a VII de octubre MDCCVIII. En
aquest dia se han juntat en la present casa de la
Deputació las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns per la

En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, anant ab cotxes ab los verguers devant ab
sas massas y acompanyats dels // 202v // magnífichs acessors, advocat fiscal, scrivà mayor y al-

a. a continuació una deliberació, una renúncia i quatre papers transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 2236-2240.

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 3,
pàgs. 2240-2241.
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tres officials de la present casa, són baxats a la
casa del General de la present ciutat a effecte de
fer continuar lo subast del arrendament dels
drets de General de guerra, plus de sedas, cartas
y sombreros per lo restant del corrent trienni. Y
se ha lliurat a Francisco Vidal, valer de la present
ciutat, per preu de coranta-sis mil y sinch lliuras
per haver offert a mitjas ditas la quantitat de deu
lliuras, estant lo arrendament a quaranta-sis mil
lliuras, com és de vèurer en lo acte de dit arrendament.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari un bitllet que han rebut del molt
il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, secretari
de sa magestat, en què participa la notícia que
ha arribat a sa magestat del rendiment de la fortalesa de Mahó, com és de vèurer de dit bitllet
qu·és assí cusit y signat de número CCXXIX.

de las bollas de Tarragona y Monblanch, preté
se li han ocasionat per rahó de la guerra en las
tersas de juliol, agost y septembre y octubre,
novembre y dezembre 1707, ha jurat en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas que se
haurà bé y llealment en la estima de dits danys
tot odi, amor y themor posposats.
Divendres, a XII de octubre MDCCVIII. En
aquest dia se han juntat en casa de la present
ciutat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns.
203v

En aquest mateix dia se han juntat en la casa de
la present ciutat las personas que componen la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns.
Dijous, a XI de octubre MDCCVIII. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas obtinguda primer
hora per medi del síndich del General entre las
quatra y sinch horas de la tarda, anant consistorialment ab cotxes ab los verguers devant ab sas
massas y acompanyats dels magnífichs acessors,
advocat fiscal y altres officials de la present casa,
són anats a posar-se als peus del reya // 203r //
nostre senyor, que Déu guarde, a effecte de donar-li la norabona y manifestar-li lo gran regosijo que ha cabut al consistori y a tot lo principat
de la feliz noticia del rendiment del castell de
Sant Phelip de Mahó, de què ha fet sa magestat
particular aprècio y demostració de agrahiment.
Y després de haver besat sa real mà y fetas las cerimònias acostumadas se són despedits y són
entrats al quarto de la reyna nostra senyora a effecte de donar-li semblant enorabona y se ha
executat esta funció conforme en altres ocasions
se ha estilat.
En aquest mateix dia se han juntat en lo aposento del bras militar las personas que componen la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Joseph Alberet, mercader expert anomenat,
junt ab Joseph Vinyes, ab deliberació de 9 de
juny proppassat, a effecte de calcular los danys
que Joseph Ferrer, arrendatari lo trienni corrent
a. a continuació un bitllet transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2241.
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Disapte, a XIII de octubre MDCCVIII. En aquest
dia al matí se han juntat en la present casa de la
Deputació las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns per la
dependència de la real carta de 26 de septembre
proppassat y en la tarda se juntaran en lo aposento del bras militar.
Diumenge, a XIIII de octubre MDCCVIII. En
aquest dia se han juntat en la casa de la ciutat las
personas que componen la conferència dels tres
excel·lentísims comuns per la dependència de la
real carta de 26 de septembre proppassat, y han
resolt aconsellar que·s fassa representació en escrits a sa magestat, conforme la minuta que han
entregat, com més llargament és de vèurer de la
dita resolució que han entregat també en escrits
y de la dita minuta de representació que són assí
cusidas y signadas de números CCXXX y
CCXXXI, y la dita minuta és del thenor següent:
«Señor.a La ciudad de Barcelona, Diputación y
braço militar del principado de Cathaluña con el
rendimiento que corresponde a su devida obligación y fidelidad dizen a vuestra magestad que,
hallándose favorecidos con real carta de 26 de el
passado en que les assigura vuestra magestad el
desuelo de su paternal carinyo para el logro de
que se obviaran los excessos, que los soldados de el
real exército en detrimento del país y sus naturales practicabanb //204r // por dever a vuestra magestad special atención la importancia de evitar
perjuicios, y que se tratara toda buena correspondencia a cuyo fin ordenó vuestra magestad expedir reales despachos a todos los comandantes de las
naciones de quienes se compone el real exército, y
esperava toda aplicación por haverselo assí assigurado a vuestra magestad les ha sido indispensable
el manifestar a vuestra magestad la gratitud con
que quedan de la continuación en que la real clemencia de vuestra magestad les favorece, rina. l’original d’aquesta minuta intercalada entre els folis
203v-204r del trienni 1707-1710.
b. a continuació una resolució transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2241.

diéndole las más obsequiosas gracias por providencia tan correspondiente al entrenyable e imponderable amor con que se digna vuestra magestad atender a estos sus humildes vassallos. Y si
bien, señor, según noticias en el día 29 de el passado los lugares de Palagalls, Moncortés, Canós,
Arañó y Cardosa experimentaron la continuación de excessos en las extorciones que executaron
las tropas con algunos naturales para que descubriesen sus haveres, no librandose de ellos hazienda, vidas y honrras de muchos particulares, causándoles el dexar sus casas tanto por inhabitables
como por ver de refugiarse de persecuciones de que
no quedavan privilegiados templos e imágenes, se
assiguran dichos comunes que monstrandose vuestra magestad tan propicio a su resguardo serán
los referidos acontecimientos el candado con que
cerrándose las puertas a lo hasta aquí practicado,
queden solo abiertas para una tranquila uniformidad y estorbo de el auge que podría ocasionarse
a los enemigos contra la justa causa de vuestra
magestad e imposibilidad de las universidades y
particulares de continuar en las operaciones que
conducen al servicio de vuestra magestad, por la
manutención de sus primeras obligaciones y crédito del immutable zelo con que se saben con sus
vidas y hiziendas manifestar, que de la privación
de verse vassallos de su natural rey al morir no
halla medio su constancia. // 204v // Por cuyo fin,
aunque consideran dichos consistorios poder solo
ser el tris la real mano de vuestra magestad, no
omiten el contribuhir con los medios practicables
poniendo a la soberana comprehención de vuestra
magestad parecerles en cumplimiento de la real
insinuación de vuestra magestad el que sería útil
para el buen logro dignarse vuestra magestad
mandar salir el portanvozes de general governador de este principado a quien los paysanos
promptamente puedan recurrir en sus haogos
acistiendo este en los lugares dignos de mayor providencia. Y no menos que el regente la Real Thesorería de vuestra magestad executase sus incumbencias en las órdenes para el tránsito y cubierto
de las tropas según las generales constituciones
para evitar los inconvenientes que trahe en si lo
contrario y hazer carta circular el consistorio de
la Deputación que en general y particular, con la
noticia de lo executado por consuelo, alentará los
naturales para perseverar en la tollerancia y desprecio de lo que suele contraher la guerra y exortar el guardarse cumplida uniformidad con las
tropas, assigurando estar siempre aplicado el cuydado de vuestra magestad a precervarles de
quanto pueda embarazarles su alivio como lo esperan dichos comunes de el piadoso austríaco pecho de vuestra magestad y lo recibirán a merced.»

acessors, advocat fiscal y demés officials de la
present casa són anats a regonèxer la mare de las
fonts de la present casa.a
205r

Divendres, a XIX de octubre MDCCVIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat real ha fet relació mitgensant jurament
en consistori de com lo dia present se és conferit
en lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas
Corts, y que haguda relació dels officials de dit
Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, se ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és
assí cusit y signat de número CCXXXII.
En aquest mateix dia las magestats del rey y reyna
nostres senyors han partit de la present ciutat a
effecte de anar a visitar lo santuari del convent de
Nostra Senyora de Monserrat de la Montanya.

205v

Disapte, a XX de octubre MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari dos deliberacions, una del excel·lentíssim y savi Consell de
Cent presa lo dia 19 del corrent y altra dels excel·lentíssims senyors protector y officials del
bras militar presa lo dia 17 del corrent acerca la
dependència de la real carta de 26 de septembre
proppassat, y reportadas a sas excel·lèncias fidelíssimas per los síndichs de dits respective comuns com de ditas deliberacions és de vèurer,
que són assí cusidas y signadas de números
CCXXXIII y CCXXXIIII.
Dilluns, a XXII de octubre MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuàs en lo present dietari dos cartas
que han rebut una del excel·lentíssim senyor
comte de Zizendolf, camarer mayor del rey nostre senyor, y del excel·lentíssim senyor comte de
Cardona, almirant de Aragó, mayordom mayor
de la reyna nostra senyora, en què avisan de la
salut de sas magestats com de ditas cartas és de
vèurer que són assí cusidas y signadas de números CCXXXV y CCXXXVI.b

206r

Dilluns, a XV de cotubre MDCCVIII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas ab cotxes ab los
verguers devant y acompanyats dels magnífichs
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Dimars, a XXIII de octubre MDCCVIII. En aquest
dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstichs y militar han visitat los aposentos dels officials de la present casa y regonegut los llibres que cadahú de ells respective
regeix y no han advertit falta digne de notar.
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàgs.
2241-2242.
b. a continuació dues deliberacions i dues cartes transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 2242-2243.
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Dimars, a XXX de octubre MDCCVIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Fermí Bonau, prevere y beneficiat de la iglésia catredal de Urgell,
com a procurador de Phelip Gensana, prevere y
altre dels taulers del General de la ciutat de la
Seu de Urgell, com de sa procura consta en poder de Ciprià Marquès, notari públich de dita
ciutat, a 9 de octubre 1708, còpia autèntica de
la qual és assí cusida y signada de número
CCXXXVII, en dit nom ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de altres dels taulers de la
ciutat de Urgell, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès
aquella sí y en quant per capítols y actes de cort
los és lícit y permés.
En aquest mateix dia lo doctor Anton Grases y
Des, subrrogat en lo ofici de advocat fiscal de la
present casa, ha fet relació mitgensant jurament
en consistori com lo dia present se és conferit en
lo Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte
que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts.
Y que haguda relació dels officials de dit Real
Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se
ha trobat haver-se treballat en ell lo que està
continuat en lo paper que per lo especulador se
li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número CCXXXVIII.
Dimecres, a XXXI de octubre MDCCVIII. En
aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas, anant a
peu consisto-a // 207// rialment ab los verguers
devant ab sas massas acompanyats dels officials
de la present casa y de las casas del General y bolla de la present ciutat, són baxats a la dita casa
del General a effecte de donar pocessió a Francisco Vidal valer de la present ciutat, dels drets
de la nova compra vulgarment dits de General
de guerra del present principat, creximent de las
sedas de la present ciutat de Barcelona y sa
col·lecta, bolla de cartas de la present ciutat y sa
col·lecta y bolla, y bolla de sombreros també de
la present ciutat y sa col·lecta, com a arrendatari
que és de dits drets. Y arribats a la dita casa del
General estant consistorialment acentats en sas
cadiras se ha tret y recobrat de mà de Joan Gispert, arrendatari que fins vuy és estat de dits
drets las cosas infrascritas y següents:
Per lo dret de General de guerra: primo, la enclusa; ítem lo encuny de roba de bolla; ítem lo
encuny de picar mitjas; ítem la famella; ítem un
martell; ítem lo sello per las promptas faens y
certificatòrias. Per la bolla de plus de sedas: pria. a continuació una renúncia i un paper transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 2243-2244.
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mo, un piló ab dos enclusas; ítem una enclusa de
ferro y encuny per picar plom de manifest los
valluters y valers; ítem dos famellas que servexen per picar ploms; ítem un encuny per picar
plom de guarda; ítem unas estanallas de ferro
marcadas per posar sera a las robas; ítem un
martell. //207v // Per la bolla dels sombreros: un
encuny de fusta ab la marca de un lleó per bollar
los sombreros. Totas las quals cosas axí com
està dit tretas de mà de dit Joan Gispert per lo
doctor Anthon Grases y Des, subrrogat en lo
ofici de advocat fiscal del General, foren per ell
entregadas a dit Francisco Vidal, arrendatari de
aquellas, y promès a la fi de dit son arrendament
restituhir-las totas y sengles ab obligació de sa
persona y béns com a deutes fiscals y reals llargament y ab jurament, prestant-ne sagrament y
homenatge en mà y poder de Fermí Vehils, subrrogat en altra dels verguers del consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas. Y finalment per la bolla de las cartas en senyal de pocessió dit Francisco Vidal ha escrit son nom en lo sis de copas
de un plech de cartas, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens March, verguers
de sas excel·lèncias fidelíssimas, y molts altres en
multitut copiosa.
En aquest mateix dia trobant-se sas excel·lèncias
fidelíssimas en la casa del General per lo effecte
sobredit, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor militar ab acistència dels officials acostumats han pres inventari dels fraus apresos en lo
present y corrent mes de octubre, y se han trobat los fraus infrascrits y següents: primo, al primer de octubre aprehenció feta en la casa de Isidro Gassol, mestre valer, de una tela de tafetà ab
un mocador y mig texit a la cordellada y sis
pams de tela sens texir. Ítem a 20 de dit aprehenció feta en casa Alfonso Xipell,a // 208r //
mestre sastre, de quatra comisolas grogas y una
de vermella. Ítem dit dia aprehenció feta en casa
de Joan Sidós, mestre paller, de unas calsas de
satí carmesí ab quatre trossos. Ítem a 30 de dit
aprehenció feta lo dia 25 de dit en la rectoria de
Argentona, la qual obté vuy lo reverent Fèlix
Olivella, dintra de una màrfega se ha trobat
trenta-sinch jochs de cartas usadas ab sos sisos
de copas sens bollar; ítem unas faldillas de estamenya de montanya; ítem sis pams cordellats
tanats. Ítem dit dia aprehenció feta lo dia 21 de
dit a un home de incògnit trobat en un camí de
sinch canas, quatre pams de estamenya, catorsena lleonada ab dos trosos. Ítem dit dia aprehenció feta en casa Nicolau Refí, botiguer en la vila
de Sant Feliu de Guíxols, de duas canas set
pams xamellot color de canyella.

a. a continuació dues súpliques transcrites a l’Apèndix 3,
pàgs. 2244-2250.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per Joseph
Grases, ciutadà honrrat de Barcelona, junt ab
los papers ab dita súplica presentats los quals
són assí cusits y signats de número CCXXXIX.

de haver-li donat la benvinguda y tingut un rato
de conversació, se són despedits ab moltas cortesias y se’n són tornats a la present casa de la
Deputació.
209v

En aquest mateix dia poch antes del sobredit
acte de pocessióa Domingo Gispert, corredor
de orella, ha presentat a sas excel·lèncias fidelíssimas una suplicació la qual me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General la cusís y incertàs en lo present dietari com ho executo signant-la de lletra
A.
208v

Disapte, a III de novembre MDCCVIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas don Francisco de
Magarola y Fluvià ha fet relació mitgensant jurament en execució del disposat en lo capítol
100 de las últimas Corts, com lo especulador de
dit Real Arxiu y son emanuense han cumplert
ab lo que disposan los capítols 97 y 98 de ditas
Corts, com més llargament és de vèurer de dita
relació que en escrits ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y signada
de número CCXXXX.b

209r

Dijous, a VIII de novembre MDCCVIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Pau Reventós, botiguer de telas de la present ciutat, anomenat per
Francisco Vidal, arrendatari dels drets de la
nova ampra per regir los manifets del plus de sedas y dels sombreros, ha jurat en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas que en lo dit empleo se haurà bé y llealment com de bon official
y mestre de General se pertany, obligant-ne per
ço sa persona y béns com a deutes fiscals y reals
y ab jurament. Y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre
dels verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia los excel·lentísims y fidelíssims senyor oÿdors militar y real, obtinguda
primer hora per medi del síndich del General a
las tres horas de la tarda anant ab cotxes ab los
verguers devant ab sas massas y acompanyats de
alguns officials de la present casa, són anats a visitar al excel·lentíssim senyor príncep de Armestad, novament tornat de campanya, lo qual se
despedí de sas excel·lèncias fidelíssimas quant
isqué a campanya. Y són estats rebuts y cumplimentats y sas excel·lèncias fidelíssimas, després
a. pocessió ... lletra A, intercalat al marge esquerre.
b. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2250.
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Dijous, a XV de novembre MDCCVIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Domingo Gispert,
corredor de orella de la present ciutat, obtemperant al orde que de paraula se li donà lo dia de
ahir per sas excel·lèncias fidelíssimas de què entregàs las claus del calaix y armari que és en la casa
del General de la present ciutat y tenia en son poder // 210r // dit Domingo Gispert, com a exercint lo offici de credenser del dret de guerra en lo
temps durà lo arrendament del mateix dret, que
finí al últim dia del mes de octubre proppassat,
entregà a sas excel·lèncias fidelíssimas las ditas
claus ab expresa protesta que per la present entrega no entén perjudicar-se en cosa alguna, ans
bé, vol tenir salvos los drets que li competexen y
competir poden en la causa vertent en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas entre dit Domingo Gispert de una y lo procurador fiscal del
General Francisco Vilar, credencer del General,
y Francisco Vidal, arrendatari que vuy és de dit
dret de part altra, dient y protestant expressament que sols fa la entrega per a obehir a dits
mandatos y per evitar lo rigor de qualsevols procehiments que per inobedient se li pogués comminar, del que me han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General ne llevàs lo present acte a petició, requisició
e instància de dit Domingo Gispert, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Fermí
Vehils, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia se han juntat en la present
casa de la Deputació las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns.
Disapte, a XVII de novembre MDCCVIII. En
aquest dia se han juntat en lo aposento del bras
militar las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns y han resolt
aconsellar a dits comuns lo que // 210v // està
continuat en lo paper qu·és assí cusit y signat de
número CCXXXXI.
Dilluns, a XIX de novembre MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per Isidro Bosch, notari causídich, la qual junt ab la decretació al peu de
aquella feta per sas excel·lèncias fidelíssimas és
assí cusida y signada de número CCXXXXII.
En aquet mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich ha fet relació mit-
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jensant jurament en consistori com lo dia present se ha conferit en lo Real Arxiu de la present
ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102
de las últimas Corts. Y que haguda relació dels
officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se treballat
en ell lo que està continuat en un paper que per
lo especulador de dit Arxiu se li ha entregat, lo
qual és assí cusit y signat de número CCXXXXIII.a
211r

quando jusgavan los comunes terminarían tan
infaustos successos, assí por no poderse persuadir
dexasen de ser veneradas las reales insinuaciones
de vuestra magestad tan hijas de su acreditada y
inmutable christiandad, como porque además de
incluhir estas los comunes interesses de los altos
aliados parecían no podía dexarse de vista en primer lugar el notable perjuicio que estos lances havían de ocasionar en todo tiempo a la justa causa
de vuestra magestad, la qual los cathalanes asta
derramar la última gota de sangre tendrán
siempre muy presente para defenderla. Y después
el danyo y desprecio de vassallos que los méritos de
su constancia y fidelidad no admiten ser segundos, ha ensenyado la experiencia renovarse por las
tropas semejantes excessos en Agramunt, Tárraga
y otros lugares des de 24 de octubre asta 30 del
mesmo mes y después transitando //212r // las tropas se han experimentado muchas vecsaciones en
algunos lugares. Todo lo arriba mencionado tiene
constituhido a los comunes en el más vivo y lamentable sentimiento, assí por no dudar que
vuestra magestad como a verdadero padre y senyor natural por su real compación y clemencia
no puede dexar de estar inconsolable por razón de
semejantes extorciones, como y también por que
rezelan estas no se aumenten más por las tropas
durante el tiempo del cubierto. Y contemplando
la grande tollerancia con que tan finos vassallos
han sabido practicar en acahecimientos tan repetidos y fuertes, ponen aquella en la soberana comprehención de vuestra magestad con el seguro que
siendo solo vuestra magestad el único refugio consuelo y amparo del principado con que se pueden
cerenar tantos males amenasados, humilmente
suplican a vuestra magestad sea de su real dignación mandar dar aquellas providencias que precerve a la provincia de tan eminentes riesgos, que
la tienen en el último auge de su total inutilidad,
si se continuan ofreciendo el consistorio de la Deputación por su parte servir a vuestra magestad
con cartas sirculares, exortando a los comunes y
particulares que se guarde toda buena correspondencia con las tropas del real exército de vuestra
magestad.»

Divendres, a XXIII de novembre MDCCVIII. En
aquest dia los excel·lentíssims senyors conceller
en cap, deputat ecclesiàstich y protector del bras
militar se han posat als reals peus de sa magestat
y en nom dels tres excel·lentíssims comuns han
posat en sa real mà una representació acerca del
fet contengut en la real carta de 26 de septembre proppassat. Y sa magestat se ha dignat
respòndrer que procuraria aconsolar als comuns, com axí ne ha fet relació dit senyor deputat ecclesiàstich tornat en consistori. Y sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari la dita representació,
la qual és assí cusida y signada de número
CCXXXXIIII y del thenor següent:
«Señor.b La ciudad de Barcelona, Deputación y
braço militar puestos a los reales pies de vuestra
magestad con el rendimiento que corresponde a
su devida obligación y fidelidad, dizen a vuestra
magestad que si bien el grande y paternal amor
de vuestra magestad durante la campanya passada proveyó se obviaran los excessos que los soldados
del real exército en detrimento del pahís y sus naturales practicavan y se tratara toda buena correspondencia, ordenando vuestra magestad a
este fin expedir reales despatxos a todos los comandantes de las naciones que se componía aquel, de
forma que de estos esperava vuestra magestad
toda aplicación en assumpto tan relevante, por
// 211v // haverselo assí assigurado a vuestra magestad como fuese servido vuestra magestad mandarlo noticiar a dichos comunes con real carta de
26 de septiembre, con todo el día 29 del mesmo los
lugares de Palagalls, Montornés, Canós, Aranyó
y Cardosa no dexaron de experimentar la continuación de excessos en las extorciones que executaron las tropas con algunos naturales para que
descubrieran sus haveres, no librándose de ellos
haziendas, vidas y honrras de muchos particulares, causándoles el dexar sus casas tanto por inabitables como por atender a refugiarse de persecusiones de que no se libraron templos e imágines. Y

212v

a. a continuació dos papers i una súplica transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 2250-2252.
b. l’original de la representació intercalat entre els folis 210v211r del trienni 1707-1710.
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Dilluns, a XXVI de novembre MDCCVIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor real ha fet relació mitgensant jurament en
consistori com lo dia present se és conferit en lo
Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte que
disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y
que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha
treballat en ell lo que està continuat en un paper
que per lo especulador se li ha entregat, lo qual
és assí cusit y signat de número CCXXXXV.
Dijous, a XXIX de novembre MDCCVIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor

oÿdor militar, acistit dels officials acostumats, és
baxat a la casa del General de la present ciutat a
effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en
lo present y corrent mes de novembre, y se han
trobat apresos los fraus infrascrits y següents:
primo, al primer de novembre 1708 aprehenció
feta als 13 de octubre en la ciutat de Mataró en
casa de Gaspar Mandri, negociant, de una pessa
estamenya catorsenaa // 213r // color de plom
cap y cua que·s diu tira vint-y-sis canas; ítem altra pessa catorsena color amusco cap y cua ab
plom de la terra a cada cap que·s diu tira vint-yset canas; ítem altra pessa de dita estamenya color vermell cap y cua ab sos ploms de la terra a
cada cap, que·s diu tira vint-y-set canas quatra
palms; ítem altra pessa de dita estamenya cap y
cua ab un plom de la terra a un cap, que·s diu tira
vint-y-quatre canas, quatra pams; ítem altra pessa de dita estamenya cap y cua color oscur que·s
diu tira vint-y-quatra canas, quatra pams; ítem
altra pessa de dita estamenya catorsena cap y cua
color oscur ab un plom de la terra en un cap y
sens tillet; ítem vint-y-dos canas tres pams de
dita estamenya color de canyella ab un plom de
la terra en lo un cap; ítem vint-y-tres canas tres
pams de dita estamenya de terra color vert sens
plom ningun; ítem setse canas sis pams de dita
estamenya color oscur sens plom ningun; ítem
vint-y-dos canas dos pams de dita estamenya color vermell ab un plom de la terra; ítem tretse canas tres palms escot de la terra negra sens plom
ni sera; ítem nou canas sis pams escot de hipra
negra ab tres ploms forasters en lo un cap; ítem
una pessa de estamenya verda cap y cua ab plom
a cada cap de allí a hont se és fabricada que·s diu
tirna vint-y-sinch canas dos quarts; ítem altra
pessa de estamenya de la terra color vert cap y
cua ab un plom a cada cap de allí a hont se és fabricada; ítem dos pessas de escot de hipra cap y
cua ab ploms forasters a cada cap color negra;
// 213v // ítem dinou canas de la dita estamenya
de la terra color vert ab un plom de allí a hont se
és fabricada; ítem vint pessas de xamellots de
Ubèrnia comuns color amusco cap y cua y sens
plom; ítem vint-y-una pessa de moqueals colors
cap y cua sens plom; ítem onse canas y mitja moqueals ab dos trossos, color encarnat y blanch y
sens plom ni sera; ítem onse canas quatra pams
xamellot de Ubèrni(a) ab dos trosos color amusco sens plom; ítem nou canas sis pams xamellot
de Ubèrnia, color blau sens plom; ítem quatra
pams xamellot de Ubèrni(a) color de canyella
sens plom; ítem trenta-sinch canas xamellot de
Ubèrni(a) color amusco ab sinch diferens trosos
sens plom; ítem catorse canas quatra pams xamellot quinet ab quatre trosos colors; ítem sinch

canas boqueals color oscur sens plom; ítem una
pessa de blauet cap y cua sens plom. Ítem als 2
de dit aprehenció feta lo dia 13 de octubre en
dita ciutat de Mataró en la barca del patró Melchior Carles, trobada sobre Pals, se ha trobat
vuyt botetas de ayguardent plenas contenint
quiscuna d’ellas tres barralons segons se judica.
Ítem dit dia aprehenció feta en casa de Joseph
Raniú y Padró, doctor en medecina y burgès de
Perpinyà, de set botas plenas de ayguardent de
tinguda quiscuna de ellas de tres barralons segons se judica. Ítem als 5 de dit aprehenció feta
en casa de Salvador Fini de Mataró de deu parells pistolas de funda y tres // 214r // parells de
petitas totas novas y enbolicadas ab dos papers.
Ítem a 9 de dit aprehenció feta en casa Joan Parets, pagès habitant en la vila de Caldes, de una
cana un palm moqueals encarnats. Ítem als 12
de dit aprehenció feta en la rectoria de la Torradenbarra la qual obté vuy lo doctor Joseph Llobera de quatre pessas coteninas blanca de Malta
que juntas tiran coranta-sinch canas, set pams.
Ítem als 13 de dit aprehenció feta en un home
incògnit trobat entre lo lloch de Palau y lo camí
real: primo, de quinse canas escot negra de la terra; ítem de vuyt canas escot blanch de la terra.
Ítem als 28 de dit aprehenció feta en casa Jacinto
Belange, sastre de Barcelona, de tres pams estamenya blanca. Ítem dit dia aprehenció feta en
casa Joseph Combet, mestre sastre, de vint-y-sis
canas, quatra pams estamenya vermella.
Disapte, al primer de dezembre MDCCVIII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi Bernat Forés, notari públic real
col·legiat de Barcelona y ajudant tercer de la scrivania mayor de la present casa, cusís y incertàs en
lo present dietari una súplica presentada per lo
doctor Aleix // 214v // Fornaguera, subrrogat en
lo offici de secretari y scrivà mayor del General, en
què suplica que se li sia tatxat lo salari del acte de
arrendament dels drets de General de guerra, plus
de sedas, cartas y sombreros, y la relació al peu de
dita súplica continuada per Pere Llosas y Joseph
Fontana, notari públich de Barcelona, en què tatxan dit salari en la quantitat de dos-centas trenta
lliuras deu sous, com de dita súplica y relació és de
vèurer las quals junt ab la decretació de sas
excel·lèncias fidelíssimas al peu continuada són
assí cusidas y signadas de número CCXXXXVI.a
215r

a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2252.
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Dijous, a VI de desembre MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi secretari y scribà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una súplica presentada per Pere Vidal, ciutadà de Tortosa, de-

a. a continuació dues súpliques transcrites a l’Apèndix 3,
pàgs. 2252-2254.
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putat real que fou en lo trienni proppassat en
què demana que se li pague lo cumpliment de
son salari de deputat real com de dita súplica és
de vèurer, la qual junt ab la decretació al peu de
aquella continuada és assí cusida y signada de
número CCXXXXVII.
Dilluns, a X de desembre MDCCVIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Llorens March, barrater de agulla de la present ciutat, expert anomenat per sas excel·lèncias fidelíssimas a effecte
de // 215v // visurar quatra-cents sinquanta parells de mitjas que Mariano Vinyas ha entregat
per los soldats del regiment de la present casa, ha
fet relació mitgensant jurament com havent mirat y regonegut los dits quatra-cents sinquanta
parells de mitjas ha trobat ésser aquellas conforme la mostra y segons los pactes de la tabba.a
216r

Dilluns, a XVII de desembre MDCCVIII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General
cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per lo batlle de Mataró en què suplica que se li sia publicada la enquesta y concedida còpia de aquella e o del procés de torp
contra ell fulminat a instància del procurador
fiscal del General, en atenció de trobar-se capturat en las presons de la present casa, com de
dita súplica és de vèurer la qual junt ab la decretació al peu continuada és assí cusida y signada
de número CCXXXXVIII.
Dimars, a XVIII de desembre MDCCVIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Diego Ferrer, fuster de la present ciutat, com a procurador de Francisco Pujol, tauler del General de la
vila de Sant Martí de Viladrau, com de sa procura consta en poder de Domingo Soler Moner,
notari públic de la ciutat de Vich, a 13 de novembre 1708, còpia autèntica de la qual és assí
cusida y signada de número CCXXXXIX, en dit
nom ha renunciat pura y líberament en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelísimas lo dit offici
de tauler, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li dita renunciació. E
sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella
sí y en quant per capítols y actes de cort és a sas
excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès, essent
presents per testimonis Joseph Pelegrí y Llorens
March, verguers del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.

216v

Dimecres, a XIX de desembre MDCCVIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
a. a continuació una súplica i una procura transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 2254-2255.
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oÿdor militar ha fet relació mitjensant jurament
en consistori com lo dia present se hera conferit
en lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas
Corts. Y que haguda relació dels officials de dit
Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí
cusit y signat de número CCL.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo doctor Gaspar Singla, subrrogat en lo offici
de exactor del General en presència dels magnífichs acessors, advocat fiscal, scrivà mayor y racional ha fet relació del estat de las cobransas
dels deutes de la Generalitat, conforme disposa
lo capítol 56 del nou redrés, la qual relació ha
fet no sols de paraula sinó també en escrits, la
qual és assí cusida y signada de número CCLI.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas
han firmat la concòrdia ajustada entre sas
excel·lèncias fidelíssimas de una y lo prior y consellers de la Vall de Aran de part altra, y me han
ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi lo doctor en quiscun dret Aleix Fornaguera, subrrogat
en lo offici de secretari y scrivà major del General,
cusís y incertàs en lo present dietari la dita concòrdia, com y també dos súplicas presentadas per lo
síndich de dit Vall, ço és, una presentada als 4 de
juliol del corrent any junt ab un paper de apun-a
//217r // taments exibit ab ella y la relació en escrits
feta al peu de dita súplica per los magnífichs acessors y advocat fiscal de la present casa, y altre presentada als 7 de septembre proppassat junt ab lo
vot en escrits al peu de aquella continuat, la qual
concòrdia y demés papers sobredits són assí cusits
y signats de números CCLII, CCLIII y CCLIIII.
Dijous, a XX de dezembre MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuàs en lo present dietari una relació o vot fet per los magnífichs acessors y advocat fiscal de la present casa acerca la súplica presentada per Joseph Carbonell, batlle de Mataró
lo dia 17 del present mes de dezembre, ordenant-me que no done còpia de dita súplica sens
incerta de dit vot lo qual és assí cusit y signat de
número CCLV y del thenor següent:
«Abb deliberació feta per vostra excel·lència fidelíssima feta als 18 del corrent mes y any fonch
deliberat que los acessors y advocat fiscal infrasa. a continuació un paper, una relació, una concòrdia i dues
súpliques transcrites a l’Apèndix 3, pàgs. 2255-2270.
b. l’original d’aquest vot intercalat entre els folis 216v-217r
del trienni 1707-1710.

crits fesen relació en escrits sobre lo contengut y
narrat per part de Joseph Carbonell, batlle de la
ciutat de Mataró, ab súplica per ell presentada
als 17 de dezembre 1708 a vostra excel·lència
fidelíssima. Vista dita deliberació, vista la referida súplica per dit batlle presentada y son contengut, vistas las disposicions municipals que
ordenan haver-se de judicar en lo present principat per directum, vist lo capítol 40 d’estas últimas Corts, vist lo privilegi del sereníssim senyor
rey don Pere en y ab lo qual fonch atribuhida a
vostra excel·lència fidelíssima omnímoda y plena jurisdicció per a procehir per via de torp contra qualsevols personas de qualsevol estat, condició o preheminència que sien que per via
directa o indirecta túrbia impedesca o fasse prejudicar la jurisdicció de vostra excel·lència fidelíssima y líbera exacció de las cosas y drets de la
Generalitat; vistos diferents // 217v // exemplars
tant antichs com moder(n)s mencionats en los
dietaris y registres de la present casa y continuats en differents processos de torp en los
quals se ha provehit contra vàrias y differents
personas de tots estats y condicions per la exacció de la quantitat en què se ha estimada la injúria contra béns y personas com a deutes fiscals y
reals en los quals se ha passat a la captura de
llurs personas y execució de béns. Vista la pràctica que observa lo Real Consell Criminal en las
provisions de lloament de cort y los usatges y
constitucions ab las quals aquellas se funda, y
axí mateix vist lo ya referexen nostres pràtichs
per la declaració de torp per via de lloament de
cort contra los turbadors la jurisdicció de vostra
excel·lència fidelíssima y la líbera exacció dels
drets de la Generalitat y vist finalment tot lo que
se havia de vèurer. Attès que la pràctica y modo
de procehir en los lloaments de cort y torp de la
present casa y lloaments de cort observat en lo
Real Consell Criminal són totalment distinchs y
differents per fundar-se aquells en differents reals privilegis y assenyaladament del sereníssim
senyor rey don Pere ters de gloriosa memòria y
ésser la pràctica tant peregrina, incògnita y singular que solament se pot y deu regular en lo
que·s troba observat en los matexos processos
de torp de la present casa com axí concordament ho attesan nostres pràctichs y los lloaments de cort que·s declaran en lo Real Consell
Criminal, se fundan en differents usatges y altres disposicions municipals en las quals se prevé, quant cessa lo dit procés y se deu procehir
via ordinària et per inquisitionem. Y assenyaladament en la constitució 9, títol «De dret de
fisch», a hont expressament se // 218r // disposa
que tota hora que alguna persona serà en la presó no·s puga fer laudamentum curiae en sos
béns, y que essent fet dit laudamentum curiae
contra alguna persona aquella se presentarà dins
la presó dega cessar en tot la execució de dit
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laudamentum curiae contra los béns del qui
serà posat en las carces reals o de son llochtinent
general, y que en forsa del sobredit la pràctica y
estil inconcusament observat en la règia cort és
que trobant-se la persona en la presó e o presentant-se en aquella agitur ad vindictam publicam caertione criminali y ex tunch cessa la execució en los béns de la tal persona que·s troba
presa per rahó del lloament de cort. Attès que la
sobradita diversitat de pràcticas y estils en lo
modo de procehir in laudamentis curiae de la
present casa y règia cort se convens ab tota
evidència de las fórmulas de las lletras que·s
mana despedir en la règia cort contra las personas que an delinquit, y se’ls fa o proceheix lloament de cort y de las que·s despedex en contra
los turbadors la jurisdicció de vostra excel·lència
fidelíssima y líbera exacció dels drets de la Generalitat, suposat que en las lletras de la règia
cort se anomena y mana a la persona contra qui
se dirigexen y se sita perquè dins cert termini
comptador des del dia de la presentació vinga
personalment en la règia cort ab tots sos avers y
onors a la voluntat del Real Consell y lloament
de la règia cort, y altrament per a què comparega devant lo Real Consell aparellat per a subir
juÿ sobre totas las cosas que se li imputan segons dret y usatges y constitucions de Cathalunya. Y per últim que passat dit termini y en cas
de no comparèxer se passarà a la provisió de sa
persona y béns segons la cèrie y thenor de dits
usatges y constitucions, lo que és totalment diferent en la present casa a hont se fa provisió y
expressa // 218v // condemnació per la quantitat
se estima la injúria, manant dins un breu termini a la persona que ha feta la injúria pague dita
quantitat provehint-se ex tunc passat lo termini
en dita quantitat prompta y rigurosa execució
contra la persona y béns com a deutes fiscals y
reals, y en esta conformitat en las lletras que en
forsa de dita provisió se subsegueixen se mana a
la persona que ha turbat e impedit la jurisdicció
y líbera exacció dels drets de la Generalitat pague dins lo termini prefigit, comminant-li altrament prompta y rígida execució en sa persona y
béns. Y en cas de no haver-se obtemperat dins
lo termini assenyalat o bé precehint la deguda
summissió no se haja compost ab lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori se proveheix lo decret
de execució y se passa luego a la prompta y rígida execució contra sa persona y béns com a
deutes fiscals y reals, de manera que de aquí
notòriament ne resulta que la pràctica de la règia cort no·s pot adeptar al estil de la present
casa en la subgecta matèria pués allí inseguint la
forma establerta per dits usatges y generals
constitucions, antes de la execució prompta y rigurosa en persona y béns se anomena y cita dins
un termini. Y en cas de comparèxer o presentarse lo reo en las càrcers reals deu cassar la execu-
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ció o suspèndrer-se aquella conforme axí se troba ordenat en la citada constitució 9, títol «De
dret del fisch», y en cas de no comparèxer lo reo
se li deu acusar la contumàcia y en la present
casa agitur des del principi ad executionem sens
precehir citació ni munició alguna ni poder tenir lloch las disposicions municipals que disposan sobre lo lloament de cort del Consell Crimi– // 219r // nal, fent-se com se fa en la present
casa dit lloament de cort en virtut de dit real
privilegi del sereníssim senyor don Pere 3. Attès
que avent-s(e) invigilat ab especial conato en regonèxer y examinar diferents processos de torp
recòndits en lo arxiu de la present casa y axí mateix molts dietaris y registres antichs y moderns
se han trobat y vistos molts exemplars de provisions y execusions de torp, en los quals los reos
són estats capturats y mancipats en las carces
d’esta casa, y axò no obstant no se’ls ha fet publicació de enquesta, ans bé lo que consta és
que trobant-se capturats dits reos se han
submès ab humil súplica al excel·lentíssim y fidelíssim consistori y en virtut de esta se ha annuït a una rahonable composició per medi de
certa quantitat. Attès que lo dit Joseph Carbonell se troba condemnat com a turbador de la
jurisdicció de vostra excel·lència fidelíssima y líbera disposició de las cosas de la Generalitat en
la quantitat de dos mil lliuras moneda barcelonesa unacum duplo, y com a deutes fiscals y reals, y per ellas provehit lo decret de execució
avent-se passat a la captura per la exacció y cobran-se no solament en forsa dels privilegis fiscals sinó també per la naturalesa del negoci y
pràctica inconcusament observada de tal manera que pro nunch non agitur ad vindictam publicum pro punitione criminali contra dit Joseph Carbonell, si sols dita captura és per la
mera exacció de dita quantitat. Y axí bé apar
que pro nunch no pot tenir lloch la publicació
de enquesta que se suplica com ni tampoch se
poden adeptar al present fet las constitucions
que disposan haver-se de judicar per directum
en Cathalunya, pués estas cessan quando agitur
en la present casa via privilegiata de torp o altrament sempre y quant agitur executive en forsa // 219v // dels privilegis fiscals vel alias. Per lo
que los infrascrits fan relació a vostra excel·lència fidelíssima que per ara no pot tenir lloch ni
practicar-se la publicació de enquesta que insta
y suplica dit Joseph Carbonell, y que en cas de
lliurar-se-li còpia autèntica de la súplica per ell
presentada sie ab incerta de la present relació.
Barcelona, y desembre 20 de 1708. Flix, acessor
subrogatus. Bruguera, acessor subrogatus.»
220r

ab los verguers ab sas massas y acompanyats dels
magnífichs acessor, advocat fiscal y altres officials de la present casa, són anats a posar-se als
reals peus del rey nostre senyor a effecte de obsequiar-lo y besar sa real mà per ocasió de las
pròximas pasquas de la Nativitat del Senyor. Y
després de haver-li anunciat aquellas ab una peroració feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich y fets los deguts cumpliments y cortesias se són despedits y se són
encaminats al quarto de la reyna nostra senyora
a qui han rendit los matexos obsequis y cumpliments y anunciat las sòlitas pasquas, conforme
se ha executat ab lo rey nostre senyor y segons
en altres ocasions se ha estilat y fet lo sobredit,
se’n (són) tornats en la present casa de la Deputació ab lo mateix acompanya(ment).
Disapte, a XXIX de dezembre MDCCVIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor militar junt ab los officials acostumats és
baxat a la casa del General //220v // de la present
ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus
apresos en lo present y corrent mes de dezembre y se han trobat los fraus infrascrits y següents: primo, a 2 de dezembre 1708 aprehenció feta lo dia 22 de octubre 1708 en Palamós
en la botiga de Antoni Prats, mariner, de sis tonells de sardina salmorrada. Ítem a 4 de dit mes
de dezembre aprehenció feta en casa de Jaume
Abradós, negociant, de set canas quatra pams
xamellot de Ubèrnia, color de canyella; ítem de
nou canas quatra pams xamellot color de brisa.
Ítem a 7 de dit aprehenció feta en casa Joan Farran, sombrarer, copa rodona blanchs.
221r

Dimecres, a XXVI de dezembre MDCCVIII. En
aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas obtinguda primer hora per medi del síndich del General
entre las quatra y sinch horas de la tarda, anant
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Dimecres, a VIIII de janer MDCCVIIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori
// 221v // de sas excel·lèncias fidelíssimas Francisco Verdaguer y Bosch, tauler del General de
la vila de Llansà, ha renunciat pura y líberament
en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo
dit offici de tauler de Llansà suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sian servits admètrer-li
dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admesa aquella sí y en quant per capítols y
actes de cort és a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Fermí Vehils, verguers del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Disapte, a XII de janer MDCCVIIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una carta
que han rebut del baró don Pio de Ravitja, vehedor general del real exèrsit, en què suplica a
sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits permètrer que lo official de la Vehedoria General
que·s troba en la Seu de Urgell passe mostra al
regiment de la Deputació que·s troba en aquells

paratges, com de dita carta és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCLVI. E sas
excel·lèncias fidelíssimas, considerant que dita
pretenció és perjudicial a las prerrogativas del
consistori per no haver-se may intre-a // 222r //
mès lo vehedor general en semblants cosas, ha
resolt posar-se als reals peus de sa magestat ab
humil y obsequiosa representació, suplicant-li
sia servit manar al dit vehedor general se abstinga de semblant pretenció, com de dita representació és de vèurer, la qual per lo síndich del General lo dia present se ha entregat al il·lustre
don Ramon de Vilana Perlas, secretari de estat
de sa magestat, suplicant-li de part del consistori la passe a las reals mans, com en effecte ha respost dit secretari que ho executaria ab molt
gust. Y sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi secretari y scrivà major del General
cusís y continuàs en lo present dietari la dita representació, la qual és assí cusida y signada de
número CCLVII y del thenor següent:
«Señor.b Los deputados y oydores de qüentas de la
Generalidad del principado de Cathaluña puestos a los reales pies de vuestra magestad con el más
profundo rendimiento dizen que el vehedor general del real exército de vuestra magestad, por medio del official de la Vehedoria General que aciste
en la plassa de Castellciudad y sus fronteras, ha
intentado passar una muestra al regimiento con
que la Deputación sirve a vuestra magestad para
saber, según dize, las raciones de pan que le tocavan, cuya pretención ha ocasionado al consistorio
el sentimiento que corresponde al perjuicio que
con esta novedad se haze a sus perrogativas, pues
la economía de dicho regimiento assí en esta como
en las guerras passadas ha corrido siempre por
manos del vehedor y pagador que el consistorio tiene nombrados para este effeto, sin intervención
alguna del vehedor general ni de alguno de los officiales tiene vuestra magestad en su real exército,
assí en el acentar las plassas, borrar aquellas, formar listas, hazer certificaciones de servicios y relaciones de la gente effectiva se halla en él, de
suerte que en el mes de febrero del año 1696, haviendo el vehe– //222v // dor general, que entonces
hera, intentado semejante novedad como la presente, recurrió el consistorio a los reales pies del señor rey Carlos segundo digníssimo tío de vuestra
magestad, que haya gloria, de cuya benignidad
salieron órdenes muy expressivas al vehedor general para que este observase lo que siempre se havía
executado, como parece de la real carta que se sirvió escribir al consistorio en fecha de 5 de mayo del
referido año 1696, cuya copia se pone en las reales
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàgs.
2270-2271.
b. l’original de la representació intercalat entre els folis 221v222r del trienni 1707-1710.
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manos de vuestra magestad como también de la
representación que entonces hizo el consistorio. Y
aunque el pretexto del vehedor general para passar semejante muestra supone ser para saber las
raciones de pan que le tocan, pero puede dicho vehedor general bastantamente estar satisfecho con
las relaciones que el vehedor de dicho regimiento
passa a manos de los officiales de dicha Vehedoría
General, siempre que por estos se pide al dicho vehedor que es el estilo y observancia que se tiene y se
ha tenido para evitar qualesquiera sospecha de
excesso en dichas raciones. Todo lo qual ponen los
deputados y oydores en la soberana comprehención
de vuestra magestad, suplicando humilmente a
vuestra magestad se digne mandar se den las órdenes convenientes al dicho vehedor general para
que este çesse en la referida pretención de passar la
muestra a regimiento de la Deputación y que observe lo que asta aquí se ha practicado, como assí
lo esperan del paternal amor de vuestra magestad
y lo merecerán de la real munificencia del sereníssimo señor Carlos segundo.»
Y axí mateix han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas al magnífich Joseph Nuri de Lana y de
Cancer, donsell racional del General y en dit
nom vehedor y comptador del regiment
// 223r // de la present casa, se conferís de part
del consistori ab lo molt il·lustre senyor vehedor
general participant-li com en vista de la sua carta havia resolt lo consistori posar-se als peus del
rey nostre senyor, posant en sa real comprehenció los reparos y inconvenients que se offerian al
consistori per a posar en execució lo que insinuava dit senyor vehedor general ab sa carta.
Divendres, a XVIII de janer MDCCVIIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar ha fet relació mitgensant jurament en
co(n)sistori com lo dia present se és conferit en
lo Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte
// 223v // que disposa lo capítol 102 de las últimas Crts. Y que haguda relació dels officials de
dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs se ha trobat haver-se treballat en ell lo
que està continuat en un paper que per lo especulador se li ha entregat, lo qual és assí cusit y
signat de número CCLVIII.
Dimars, a XXII de janer MDCCVIIII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo doctor Aleix Fornaguera y Joseph Vinyes, adroguer, experts anomenats per sas excel·lèncias fidelíssimas ab deliberació de 16 del corrent, a effecte de fer lo
càlcol o relació dels danys que pretenen han suportat los arrendataris de las bollas de Gerona,
Figueres y Castalló per ocasió de invasions enemigas des de 8 de maig fins a 19 de juliol 1708,
han jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fide-
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líssimas que en la estima de dits danys se hauran
bé y llealment segons Déu y llurs concièncias
tot odi, amor y themor posposats.a
214r

224v

Dijous, a XXIIII de janer MDCCVIIII. En aquest
dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas un
bitllet del molt il·lustre don Ramon de Vilana
Perlas, secretari de estat de sa magestat, de data
del dia present, ab lo qual participa de orde de a
magestat que serà de son real agrado que sas excel·lèncias fidelíssimas dispensen al excel·lentíssim senyor embaxador de Portugal lo saló de
Sant Jordi a effecte de fer un festín per a celebrar lo felís arribo de la senyora reyna de Portugal en Lisboa, com de dit bitllet és de vèurer
qu·és assí cusit y signat de número CCLVIIII.
E sas excel·lèncias fidelíssimas, premeditat lo dit
negoci han ordenat al síndich del General
tornàs resposta a dit senyor don Ramon de Vilana Perlas que lo consistori desitjava donar gust a
sa magestat en lo que servia ordenar-li, però
que per major acert en la resolució havia determinat demanar parer a una Novena de personas
dels tres estaments y que se procuraria, en quant
cabés en la posibilitat, vèncer qualsevol reparo
per poder servir a sa magestat y donar gust a dit
senyor embaxador, y que de la resolució se pendria ne farian sabidor a sa senyoria, com en effecte dit síndich ha aportat lo sobredit recado
com axí ne ha fet relació en consistori.

sa magestat y donar gust al excel·lentíssim senyor embaxador de Portugal, franquejant-lo lo
saló de Sant Jordi de la present casa ab tots los
adornos que sian en la casa y que se hagen de
menester per lo lluhiment del festín. Al qual parer de dita Novena se han aderit sas excel·lèncias
fidelíssimas conforme és de vèurer en lo llibre
de Deliberacions, y han ordenat al síndich del
General participàs, com ho ha executat al dit senyor don Ramon de Vilana Perlas, la dita resolució de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo qual ha
respost que ho posaria en notícia de sa magestat.
En aquest mateix dia constituhits personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo doctor misser Aleix Fornaguera y Joseph
Vinyes, adroguer, experts anomenats per sas excel·lèncias fidelíssimas ab deliberació feta als 11
de juliol 1708 a effecte de fer lo càlcol o relaix
dels danys pretén haver patit Joseph Ferrer,
arrendatari de las bollas de Tarragona y Monblanch lo trienni corrent, en las dos tersas de janer, febrer y mars y abril, maig y juny de 1708,
han jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas que en la relació y càlcol fahedor se
hauran bé y llealment segons Déu y sas concièncias tot odi, amor y temor posposats.
225v

Disapte, a XXVI de janer MDCCVIIII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han manat convidar una Novena de personas dels tres estaments per las nou horas del matí en la qual han
acistit los infrascrits y següents. Ecclesiàstichs:
lo doctor Jaume Martí, canonge de la santa
iglésia de Lleyda; lo doctor Ivó Cassanyas, canonge de Vich; lo doctor Joseph Rifós, canonge
de Barcelona. Militars: don Onofre de Lentorn,
don Anthon de Valencià, don Joseph de Ribera
y Claramunt. Reals: lo doctor Jacinto Blanch, lo
doctor Francisco Costa, lo doctor Fèlix Texidor
y Sastre, ciutadans honrrat de Barcelona. A los
quals personas sas excel·lèncias fidelíssimas han
donat per proposició la petició de sa magestat
contenguda en lo bitllet del molt il·lustre don
Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, lo qual és incertat en lo present dietari en
jornada de 24 del corrent, suplicant a dits senyors de la Novena fosen servits aconsellar-los
lo que devian obrar acerca dit assumpto per desempenyo de sa obligació. // 225r // E la dita
Novena, discorregut y premeditat madurament
lo dit fet, ha resolt aconsellar a sas excel·lèncias
fidelíssimas que segons la positura present podian y devian condecendir a la real insinuació de
a. a continuació un paper i un bitllet transcrits a l’Apèndix
3, pàg. 2271.
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Dilluns, a XXVIII de janer MDCCVIIII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, menos lo senyor deputat ecclesiàstich, són anats a fer la regonexensa general per las botigas y altres parts
de la present ciutat, anant associats cada un de
alguns officials del General y ab acistència de
una vara com és costum.
Dimecres, a XXX de janer MDCCVIIII. En aquest
dia no ha acistit en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar per causa de sa indisposició.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y militar són
anats a visitar los aposentos de la present casa,
regonexent los llibres que cada un de dits officials respective regeix y no han advertit falta
digne de nota.
Dijous, a XXXI de janer MDCCVIIII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar junt ab los officials acostumats és baxat a la
casa del General a effecte de pèndrer inventari
dels fraus apresos en lo present y corrent mes de
janer, y se han trobat apresos los fraus infrascrits
y següents: primo, a 10 de janer 1709 aprehenció feta en casa de Joan // 226r // Roig, valer, de
dotse canas quatra palms tafetà negra entre doble de quatra palms de ample; ítem quatre tro-

sos de dit tafetà que junts tiran tres palms. Ítem
dit dia aprehenció feta en casa de Bernat Torruella, mestre valer, de duas canas tafetà negra
entre doble de tres pams de ample. Ítem als 16
aprehenció feta en casa de Joan Camps, mestre
sastre, de dos canas sis palms y mig panyo de
Carcasona blanquinós; ítem tres canas sis palms
y mig estamenya encarnada. Ítem als 19 de dit
aprehenció feta en casa Jacinto Camps, mestre
valer, de un plegador y llissos ab una tela de
seda negra que n’i ha un palm y mig de texit per
mocadós y vuyt canas poch més o menos sens
texir. Ítem a 23 de janer aprehenció feta en casa
del doctor en medecina Joseph Pomada de una
gavardina de satina negra de mostra sens ser
acabada de fer. Y seguidament dit senyor oÿdor
ha manat venir en sa presència tots los officials
de dita casa del General y bolla junt ab los llibres que cadahú de ells regenta y feta averiguació de aquells no se ha trobat falta alguna de notar.
226v

Dilluns, a IIII de febrer MDCCVIIII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Gerònim Planes, notari causídich, com a procurador de Joseph Miralles, tauler del General de la vila de Riudecanyas, com de sa procura consta en poder de Pere
Joan Nogués, notari públich de la dita vila, a 27
de dezembre proppassat, còpia autèntica de la
qual és assí cusida y signada de número CCLVIIII, en dit nom ha renunciat pura y líberament en poder de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo dit offici de tauler de Riudecanyes, suplicant
a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li dita renúncia. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella sí y en quant per capítols
y actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Joseph Nuri de Lana y de
Cancer, donsell, y Fermí Vehils, subrrogat en
altre dels verguers del consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar ha tornat a acistir en
lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per
haver convalescut de sa indisposició.
Dimars, a V de febrer MDCCVIIII. En aquest dia
se ha juntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y no ha acistit en ell lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militara // 227v // per
causa de sa indisposició.
En aquet mateix dia lo excel·lentíssim senyor
compte de Assumar, embaxador del senyor rey
de Portugal, ha fet en lo saló gran de Sant Jordi
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2271.
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de la present casa un gran festín en demostració
de alegria per lo arribo de la sereníssima senyora
reyna de Portugal en Lisboa, germana del rey
nostre senyor, que Déu guarde, ha consistit la
festa en una serenata representada ab idioma espanyol, la qual és estada cosa molt admirable
tant respecte a la música com respecte de las
perspectivas y en lo demés que se ha executat ab
gran perfecció. Després de la serenata se ha seguit lo sarau en què han acistit, com també a la
serenata, las damas axí naturals com forasteras,
havent estat convidadas per la excel·lentíssima
senyora condesa de Oropesa, en lo qual se han
dansat differents ballets catalans y minoets. Las
magestats del rey y reyna nostres senyors se han
dignat venir a honrrar la festa cerca las nou horas de la nit que ja hera finida la serenata, y són
entrats per la casa del verguer que dóna enfront
de casa Ninot y han pujat per la escala de dita
casa que dóna als clàustros, y han entrat per la
porteta petita del saló y se són posats en públich
ab dos cadiras de vellut enfront de la plassa de
Sant Jaume, estant las senyoras ab banchs cuberts en cada costat. Y se ha dignat sa magestat
ballar molts minoets axí ab la reyna nostra senyora com també ab altres damas, no negant-se
a ninguna de las que lo han anat a tràurer. També han acistit y ballat las damas de la reyna y ha
durat la festa des de las sinch horas de la tarda
fins a la una de la nit. Y lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori no ha assistit en ella ni ha tingut altre intervenció que prestar per la festa lo
saló al dit senyor embaxador junt ab los hornaments de tapisaria, salamons y // 227v // altres
que se han trobat en la casa inseguint lo parer
de la Novena tinguda alsa ... del mes de janer
proppassat.
Disapte, a VIIII de febrer MDCCVIIII. En aquest
dia lo magnífich doctor Rafel Bruguera, subrrogat en lo offici de altre dels acessors de la
present casa, ha fet relació mitgensant jurament com se hera conferit lo dia 30 de janer
proppassat en lo Arxiu Real de la present ciutat
per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las
últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció
de sos treballs se ha trobat haver-se treballat en
ell lo que està continuat en lo paper que per lo
especulador de dit Real Arxiu seb // 228r // li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número CCLX.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Pere Pau Canals, valer de la present ciutat, ha
a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. a continuació un paper i una relació transcrits a l’Apèndix
3, pàgs. 2271-2272.
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oït y referit a sas excel·lèncias fidelíssimas que si
bé en lo subast del arrendament dels drets de
General de guerra, plus de sedas, cartas y sombreros que fou lliurat a Francisco Vidal, també
valer de la present ciutat, en lo mes de octubre
proppassat se posà en ditas de coranta-sis mília
lliuras per la qual dita se li offeriren mil lliuras de
axaus, emperò que la real veritat és que la dita
dita la donà dit Canals per compte y orde de dit
Francisco Vidal, y que per ço, regonexent la
bona fe, lo deix y transfereix a favor de dit Francisco Vidal y ab estas tots los drets y accions a ell
competents en virtut dels quals drets y accions
puga dit Francisco Vidal demanar, exigir y cobrar las ditas mil lliuras per lucradas de axaus y
de aquellas firmar àpocas y fer tot lo demés que
ell antes de la present regonexensa fer podia, de
las quals cosas me han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General a instància y suplicació de dit Pere Pau Canals ne llevàs lo present acte, essent presents per
testimonis Llorens March y Fermí Vehils, subrrogats en verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
don Francisco de Magarola y Fluvià, arxiver del
Real Arxiu de la present ciutat, ha fet relació
mitgensant jurament com lo especulador de dit
Real Arxiu junt ab son emanuense han cumplert
ab lo què disposan los capítols 97 y 98 de las últimas Corts com més llargament de dita relació
és de vèurer, la qual en escrits ha entregat a sas
excel·lèncias fidelíssimas y és assí cusida y signada de número CCLXI.
228v

Disapte, a XVI de febrer MDCCVIIII. En aquest
dia lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar de part de son comú ha entrat en lo
consistori de // 229r // sas excel·lèncias fidelíssimas, participant-los com havia tingut notícia lo
bras de què los mercaders de la Llotja del Mar
de la present ciutat pretenian alcansar de sa magestat, que Déu guarde, privilegi militar ab què
poguesen obligar en los contractes sas personas
y ab retenció dels llochs que tenen en las bolsas
de la ciutat y Deputació, y que havent tingut lo
bras alguna intel·ligència de què en altres ocasions aurian intentat lo mateix dits mercaders.
Per ço estimaria lo bras que lo consistori los
participàs las notícias que sobre est fet se podrian trobar en esta casa per a què sobre ellas
pogués lo bras pèndrer aquella resolució que
aparexeria més acertada, al que ha respost lo
consistori que ab la mayor brevedat posible
procurarian manar fer indàgio del sobredit y
que las notícias que·s trobarian las participarian
al bras.
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Dilluns, a XVIII de febrer MDCCVIIII. En aquest
dia ha tornat a residir en consistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Jacinto de Sagrera
y Xifra, deputat militar, per haver convalescut
de sa indisposició.
En aquest mateix dia lo doctor Joseph Fitor,
subrrogat en lo offici de síndich del General, és
anat de part de sas excel·lèncias fidelíssimas al
excel·lentíssim y fidelíssim senyor protector del
bras militar dient que las notícias que havia pogut adquirir lo consistori acerca lo recado que
// 229v // reberen del bras lo disapte passat són
que en lo any 1650 conseguiren los mercaders
matriculats privilegi del llochtinent general del
gose de totas la perrogativas militars, menos
que poguesen obligar la persona en los contractes mercantívols y ab retenció dels llochs de las
bolsas de la ciutat y Diputació, que lo bras militar ho participà al consistori de la Deputació
pretenent que encontrava dit privilegi ab alguna
de las generals constitucions, per lo qual effecte
feren per part del bras differents memorials en
dret que lo consistori cometé est negoci als
acessors de la casa per los quals junt ab altres
consulents aplicats se féu vot en escrits en què
foren de sentir que dit privilegi encontrava ab
las generals constitucions, que en lo any 1697
entraren los mercaders en la mateixa pretenció
que també fou participada per lo bras al consistori lo qual en resposta donà notícia al bras de
tot lo que passà en lo any 1650. Tot lo que havia aparegut al consistori posar-o en sa notícia,
assegurant-li que estaria lo consistori sempre
molt prompte per tot quant se offerís de la mayor satisfacció del bras en esta y quasevol altra
dependència, al que se ha servit respòndrer dit
senyor protector que estimava molt al consistori las notícias li participava y que las posaria en la
intel·ligència del bras.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y incertàs en lo present
dietari una súplica presentada per lo doctor Anton Grases, subrrogat en lo offici de advocat fiscal del General, ab la qual al·lega las rahons que
li acistexen per no proseguir la causa que lo procurador fiscal aporta contra Joseph Grases,a
// 230r // ciutadà honrat de Barcelona, com de
dita súplica és de vèurer, la qual és assí cusida y
signada de número CCLXII.
Dimars, a XIX de febrer MDCCVIIII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich ha fet relació en consistori mitgensant jurament com lo dia de ahir se hera conferit
a. a continuació una súplica, un paper i un recado transcrits
a l’Apèndix 3, pàgs. 2272-2273.

en lo Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas
Corts. Y que haguda relació dels officials de dit
Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí
cusit y signat de número CCLXXIII.
Dimecres, a XX de febrer MDCCVIIII. En aquest
dia lo síndich del General ha fet relació de com
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se hera
conferit ab lo senyor generalíssim conde de Estaramberch a effecte de suplicar-li fos servit donar providència a algun desman que ha succehit
en lo camp de Tarragona de alguns soldats alemanys, y per a què se pagasen los drets de la bolla dels vestits que allí se fabrican per los regiments alemanys. Y havent respost dit senyor
compte al síndich que li posàs en escrits lo que li
demanava per no enténdrer la llengua hi ha executat lo dia present, posant en sa mà lo dit recado en escrits en llengua castellana còpia del qual
és assí cusit y signat de número CCLXIIII. Y dit
senyor genera– // 230v // líssim havent-lo llegit
ha respost que donaria los ordes convenients
per tot lo que se li demanave y que en quant dependís de sa mà desitja tenir ocasions de servir al
consistori.
En aquest mateix dia don Manuel de Ferrer y
Siges y Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà
honrrat de Barcelona, han vingut ab embaxada
de part dels excel·lentíssims senyors concellers
participant-los com lo excel·lentíssim y savi
Concell de Cent tingut y celebrat als 14 del corrent havia resolt fer representació al rey nostre
senyor, que Déu guarde, acerca la dependència
de aposentaments y, per ço, suplicavan a sas excel·lèncias fidelíssimas fosen servits acompanyar
dita representació. Y per est effecte han entregat
a sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de la dita
deliberació del real privilegi del senyor rey don
Pere y de la representació disposada per posar
en las reals mans a sa magestat. E sas excel·lèncias fidelíssimas han respost que premeditarian
lo que se’ls demanava y que desitjavan servir a la
ciutat en quant donàs lloch la posibilitat. Y sas
excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General incertàs en
lo present dietari los dits papers com ho executo, signant-los de números CCLXV, CCLXVI,
CCLXVII.

sims y fidelíssims senyors deputats reals y oÿdor
real anant ab cotxes ab los verguers ab sas massas y acompanyats dels magnífichs acessors, advocat fiscal y altres officials de la present casa, se
són posats als reals peus del rey nostre senyor y
han posat en la real mà en nom del consistori
una representació coadjuvant y acompanyant la
representació y súplica que la present ciutat féu
a sa magestat lo dia 19 del corrent acerca los
aposentaments de las personas de la real família
de sa magestat y de la reyna nostra senyora. Y sa
magestat se ha dignat respòndrer que ho manaria vèurer y procuraria aconsolar a la ciudad. Y
fetas per dit senyor deputat y oÿdor las degudas
cortesias y besat sa real mà se’n són tornats en la
mateixa forma en la present casa de la Deputació. Y sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari la dita
representació, la qual és assí cusida y signada de
número CCLXVIII y del thenor següent:
«Señor.a Los deputados y oÿdores de qüentas de la
Generalidad del principado de Cathaluña, puestos a los reales pies de vuestra magestad con el más
profundo rendimiento, dizen que haviéndoles
participado los conselleres desta ciudad la representación que en 19 deste mes pussieron en las reales manos de vuestra magestad, suplicando a
vuestra magestad fuesse servido mandar que los
aposentamentos de la real familia de vuestra magestad y reyna nuestra señora se executen en la
forma dispuesta por el privilegio concedido a la
ciudad de Barcelona por el señor rey don Pedro,
su fecha en Barcelona a 2 de los idus de abril
1344, y por la constitución única, título «De aposentadores», y que cessen las órdenes que el veguer
reparte disponiendo con los aposentadores de vuestra magestad los aposentamientos a su alvedrío
sin acistencia de los concelleres contra la forma
del referido real privilegio y constitución, han
// 231v // reconocido los deputados por indispensable a la primera obligación el coadjuvar esta súplica de los concelleres, assí por los justificados motivos, que aquella incluye como por la precissión
en que se constituye su cargo de zelar la observancia de las leyes del principado y la manutención
de los privilegios de comunes y particulares. Por lo
que rendidamente obseqüentes dichos deputados y
oydores suplican a vuestra magestad sea de su real
dignación atender y dar franca acceptación y benignos oydos a la representación de la ciudad
como assí lo esperan de la real clemencia y summa
justificación de vuestra magestad.»

Divendres, a XXII de febrer MDCCVIIII. En
aquest dia obtinguda primer hora per medi del
síndicha // 231r // del General los excel·lentís-

En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich del General han em-

a. a continuació tres papers transcrits a l’Apèndix 3, pàgs.
2273-2277.

a. l’original de la representació intercalada entre els folis
230v-231r del trienni 1707-1710.
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Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se
ha trobat haver-se treballat en ell lo que està
continuat en lo paper que per lo especulador se
li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número CCLXX.

biat al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
còpia de la sobradita representació. Y axí mateix
dit bras militar per medi de son síndich ha embiat a sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de la representació per dit bras feta a sa magestat acerca
lo mateix assumpto, la qual me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General la cusís y incertàs en lo present dietari, com axí ho executo signant-la de
número CCLXVIIII.

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Joseph Rodrigues, natural de la vila de Arandiga, regne de Aragó, forsat de la galeraa //233r //
capitana de Espanya, condemnat en Çaragoça y
entregat a dita galera en esta ciutat de Barcelona, ha donat las gràcias a sas excel·lèncias fidelíssimas de haver alcansat lo dia de ahir la llibertat
a instància y diligèncias del síndich del General
per haver acabat lo temps de sa penitència. Y
encara que per part del General de ditas galeras
se féu algun reparo en donar-li llibertat per ocasió de haver estat dit Rodrigues recondemnat
per lo auditor de ditas galeras en remar dos anys
més en ellas per causa de alguns delictes se digué haver comès en ellas, però havent-se fetas
algunas diligèncias per dit síndich de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas ab lo il·lustre senyor
don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, se ha alcansat de la real benignitat de sa
magestat lo perdó de dit Rodrigues y remissió
del temps de dita recondemnació.

En aquest mateix dia los senyors don Jacinto de
Sagrera y Massana y lo doctor Jacinto Blanch,
ciutadà honrrat de Barcelona, són anats de part
de sas excel·lèncias fidelíssimas als excel·lentíssims senyors concellers, participant-los com annuhint al que per part de la ciutat se’ls havia demanat havian resolt fer representació a sa
magestat, la qual han posat en sas reals mans lo
die de vuy acompanyant la representació o súplica de la ciutat acerca lo assumpto dels aposentaments, entregant a dits senyors concellers
còpia de la dita representació feta per loa
// 232r // consistori a sa magestat. Y dits senyors
consellers han respost que estimavan summament als senyors deputats esta finesa de la qual
los ne donavan las degudas gràcias.
Dijous, a XXVIII de febrer MDCCVIIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar juntament ab los officials acostumats és
baxat a la casa del General a effecte de pèndrer
inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de febrer y se han trobat apresos los
fraus //232v // infrascrits y següents: primo, als 4
de febrer 1709 aprehenció feta en casa talis Vaquer, de nació inglès: primo, de sis canas dos
pams groguets escurs ab dos trosos; ítem quatra
canas sis pams escot encarnat; ítem una cana
panyo ras color; ítem sis canas sis pams estamenya blanca; ítem una cana set pams estamenya negra; ítem sis pams groguets escurs; ítem
tres canas set pams bombasí color de oliva; ítem
una cana bombasí plateat; ítem sinch canas dos
pams bombasí color de oliva; ítem una pessa
bombasí blanch cap y cua; ítem dos pessas sengalas. Ítem als 27 de dita aprehenció feta en casa
de Joseph Uliet, mestre sastre, de unas faldillas
de estamenya negrilla sens ser acabadas de fer.

233v

Dimars, a V de mars MDCCVIIII. En aquest dia
constituhits personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Jaume Crest, botiguer de telas de la present ciutat, y Pau Vidiellas, sastre també de la present ciutat, experts
anomenats per sas excel·lèncias fidelíssimas a effecte de visurar los quatra-cents sinquanta vestits de monició, consistint en gambetos, calsas,
y corbata y camisa, que Joseph Combet, sastre
de la present ciutat, emprengué fer per los soldats del regiment de la present casa, han fet relació mitgensant jurament a sas excel·lèncias fidelíssimas com havent visurat y regonegut dits
vestits han trobat ésser aquells conforme las
mostras y los pactes de la tabba.b

234r

Disapte, a VIIII de mars MDCCVIIII. En aquest
dia los senyors don Joseph Bru y Olsina y Joseph Ferran, ciutadà, han reportat a sas
excel·lèncias fidelíssimas de part dels excel·lentíssims senyors concellers còpia de una real carta
en què sa magestat demana a la ciutat se fabriquen cent mil marchs de moneda de belló de
diners sensillos, y juntament còpia de la deliberació que sobre est fet prengué lo savi Consell
de Cent tingut lo dia 7 del corrent en què se re-

En aquest mateix dia lo doctor misser Emanuel
Flix, altre dels magnífichs acessors de la present
casa, ha fet relació mitgensant jurament a sas excel·lèncias fidelíssimas com se hera conferit en
lo Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte
que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts.
Y que haguda relació dels officials de dit Real
a. a continuació una representació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 2277.
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a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàgs.
2277-2278.
b. a continuació una reial carta i una deliberació transcrites
a l’Apèndix 3, pàg. 2278.

solgué que sobre esta petició se tinguesen conferèncias ab los altres dos comuns de la Deputació y bras militar, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas de part de dits senyors concellers
fosen servits per sa part annuir y deliberar lo
mateix. Y sas excel·lèncias fidelíssimas han respost que premeditarian lo contengut en dita
embaxada y que de la resolució ne farian participants a dits senyors consellers. E sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General cusís y incertàs en lo
present dietari las ditas còpias de la reial carta y
deliberació del Consell de Cent com ho executo, signant-las de números CCLXXI y CCLXXII.
234v

235r

235v

Dimecres, a XIII de mars MDCCVIIII. En aquest
dia los senyors Joseph Nuri de Lana y de Cancer
y Jacinto Blanch, ciutadà, han reportat de part
de sas excel·lèncias fidelíssimas als excel·lentíssims senyors concellers en escrits resposta de la
embaxada feta per dits senyors concellers a sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dia 9 del corrent,
com de dita resposta en escrits és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número CCLXXIII.a

trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en un paper que per lo especulador se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCLXXIIII.a
236r

Disapte, a XXIII de mars MDCCVIIII. En aquest
dia los senyors Joseph Nuri de Lana y de Cancer, donsell, y Jacinto Blanch, ciutadà, de part
de sas excel·lèncias fidelíssimas són anats als excel·lentíssims senyors concellers y los han entregat una resposta en escrits de la embaxada que
dits senyors concellers per medi de don Francisco Basteró y Ignasi de Bòria y Gualba reportaren a sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia 18 del
corrent, com apar de dita resposta qu·és assí cusida y signada de número CCLXXV.

236v

Divendres, a XXIX de mars MDCCVIIII. En aquest
dia lo doctor Rafel Bruguera, altre dels magnífichs acessors de la present casa, ha fet relació
mitgensant jurament en consistori com lo dia
present se hera conferit en lo Real Arxiu de la
present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador se li ha entregat, lo qual
és assí cusit y signat de número CCLXXVI.

Dilluns, a XVIII de mars MDCCVIIII. En aquest
dia los senyors don Francisco de Basteró y Ignasi de Bòria y Gualba han reportat una embaxada
a sas excel·lèncias fidelíssimas de part dels excel·lentíssims senyors concellers, suplicant de
nou a sas excel·lèncias fidelíssimas fosen servits
annuhir a la petició feta per lo excel·lentíssim y
savi Consell de Cent tingut y celebrat lo dia 7
del corrent, per a què se òbrian las conferèncias
entre los tres comuns de la ciutat, bras militar y
Deputació per lo negoci en dita deliberació
contengut, expressant axí mateix que esta nova
instància y petició la feyan dits senyors consellers en atenció de haver-se axí resolt y deliberat
en lo últim Consell de Cent. Al que han respost
sas excel·lèncias fidelíssimas que premeditarian
lo que dits senyors consellers se servian participar-los, assegurant-los que desitjavan servir a la
ciutat en quant càpia en la posibilitat y que de la
resolució que pendrian ne donarian avís a dits
senyors concellers.
Divendres, a XXII de mars MDCCVIIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar ha fet relació mitgensant jurament en
consistori lo dia present se és conferit en lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte que
disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y
que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha
a. a continuació una resposta transcrita a l’Apèndix 3, pàgs.
2278-2279.
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En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar junt ab los officials
acostumats és baxat a la casa del General de la
present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels
fraus apresos en lo present y corrent mes de
mars, y se han trobat apresos los fraus infrascrits
y següents: primo, als 9 de mars 1709 aprehenció feta a un home incògnit trobat serca la vila
de Sant Seloni: primo, de deu palms escot
blanch ab dos trosos; ítem tres canas tres pams
escot negra; ítem sinch palms cordellats de color; ítem sis palms estamenya catorsena negra;
ítem una caputxa escot negra sens acabar de fer;
ítem un manto de estam negra comú; ítem
sinch canas cordellats blanchs tot de la terra.
Ítem dit dia aprehenció feta en casa de Pau
Montanyà, llo-b // 237r // gater de mulas en lo
hostal del Sol, de coranta-dos dotsenas y deu
capsas de marfil pintadas y sens pintar; ítem
vint-y-vuyt dotsenas y deu capsas petitas també
pintadas y sens pintar de marfil.
En aquest mateix dia trobant-se dit senyor oÿdor militar en la casa del General per lo effecte
sobredit, ha manat venir en sa presència tots los
a. a continuació un paper i una resposta transcrits a l’Apèndix 3, pàg. 2279.
b. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2279.

[ 1709 ]

[ 1709 ]

officials axí del General com de la bolla junt ab
los llibres que cadahú de ells regenta per rahó
de son offici. Y havent fet la deguda averiguació
y regonexensa de dits llibres no ha advertit falta
digna de nota.
238r

de querer dexar sus casas por ser mucha su pobresa
y no poder allegar a todo lo que se les pide, causándole, señor, summo desconsuelo el ver que sean deste modo tratados vassallos que tantas vezes han
rechazado al enemigo, expuesto muy a menudo
sus vidas en el real servicio de vuestra magestad.
Y considerando los deputados que las referidas
operaciones del dicho coronel y su theniente son
contra las constituciones y libertades del principado, ya porque los officiales de guerra no pueden
exercer jurisdicción en los naturales ya por que no
deben ni pueden dichas universidades contribuhir en lo que les pide y manda dicho don Federico Scover y su thiniente, y que de esto se siguen
graves perjuicios al real servicio de vuestra magestad, no siendo el menor el que queden //239r //
los susodichos pueblos imposibilitados de pagar el
donativo que justamente se debe a vuestra magestad. Por cuyos motivos recurren los deputados y oÿdores a la real clemencia de vuestra magestad, suplicando a vuestra magestad sea de su real
dignación mandar se den aquellas órdenes más
effectivas para que dicho coronel Scober y su thiniente cessen de repartir semejantes órdenes en los
pueblos de aquella comarca y juntamente pareze
fuera muy proprio de la gran magnanimidad de
vuestra magestad el que vuestra magestad fuesse
servido aconsolar aquellos sus fidelíssimos vassallos
en attención a sus méritos y a lo mucho que han
padecido por el real servicio de vuestra magestad,
mandando que se les abone a qüenta del donativo
lo que constare haver entregado al referido coronel Scover y su thiniente en execusión de los mandatos sobrecitados como assí lo esperan de la summa y real benignidad de vuestra magestad.»

Dimecres, a X de abril MDCCVIIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelísimas cusís y continuàs en lo present dietari una representació per lo rey nostre senyor, que Déu guarde, acerca los excessos que executà lo coronel
de alemanys don Federich Scober en lo abadiat
de Labaix y valls de Bohí y Capdellà, col·lecta
de Llavata, comtat de Eril y baronia de Perves,
com de dita representació és de vèurer, la qual
per lo síndich del General se ha entregat lo dia
present al molt il·lustre don Ramon de Vilana
Perlas, secretari de sa magestat, a effecte que la
posàs en las reals mans de sa magestat lo qual ha
respost que ho executaria ab molt gust, com axí
ne ha fet relació dit síndich en consistori y la
dita representació és assí cusida y signada de número CCLXXVII y del thenor següent:
«Señor.a Los deputados y oydores de qüentas de la
Generalidad del principado de Cathaluña puestos a los reales pies de vuestra magestad con el más
profundo rendimiento dizen: que por los síndicos
de las universidades del abadiato de Labaix, valles de Bohí y Capdellá, collecta de Llavat, del
condado de Eril y de la baronia de Pervas han tenido notícias de las opressiones, contribusiones,
amenasas y malos tratamientos que las referidas
universidades y otras de aquella comarca reciven
de don Federico Scober, coronel de un regimiento
de alemanes que residen en Pont de Suert, y de
don Gorge de Hees su thiniente coronel, pues a
más de las estacas y otras cosas que les han man–
// 238v // dado traher por la empalizada y fortificación de Pont de Suert y los brasseros que a expensas de dichas universidades han trabajado en
aquella fortificación, a que han contribuhida
gustosíssimos por ser cosa tan del real servicio de
vuestra magestad y defensa de aquellas fronteras,
se hallan cada día con repetidos órdenes en que les
piden dicho coronel y su thiniente quantiosas sumas, assí de trigo, cevada y paja como de carneros, bueyes, obejas y otros géneros, mandando y
executando tan a su disposición y alvedrío como lo
atestiguan los mandatos de su orden expedidos a
dichas universidades, cuyas copias se ponen en las
reales manos de vuestra magestad, experimentándose muy a menudo que contra las universidades que dize inobedientes por que retardan el
atraher lo que les pide, reduce a execución si en las
amenasas que incluyen los referidos mandamentos, todo lo que tiene a todo aquel pahís en punto

Dijous, a XI de abril MDCCVIIII. En aquest dia las
magestats del rey y la reyna nostres senyors a las
quatra horas de la tarda se han partit de la present ciutat per lo lloch de Sant Genís de Horta,
territori de Barcelona, a effecte de divertir-se allí
alguns dias y han de posar en la casa de don Ignasi Fortaner y Martell.
239v

a. l’original de la representació intercalat entre els folis 237v238r del trienni 1707-1710.
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Dilluns, a XV de abril MDCCVIIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari dos cartas, una del excel·lentíssim senyor príncep Antoni de Liectenstehin, exercint lo puesto de mayordom mayor de
la reyna nostra senyora, y la altra del excel·lentíssim senyor compte del Altan, exercint lo puesto
de camarer mayor del rey nostre senyor, ab las
quals participan a sas excel·lèncias fidelíssimas
notícias de la bona salut de sas magestats, com de
ditas cartas és de vèurer que són assí cusidas y signadas de números CCLXXVIII y CCLXXIX.a
a. a continuació dues cartes i un paper transcrits a l’Apèndix
3, pàgs. 2279-2280.

240r

Dijous, a XVIII de abril MDCCVIIII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
real ha fet relació mitgensant jurament en consistori com lo dia present se és conferit en lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte que
disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y
que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit
Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número CCLXXX.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una relació y vot en escrits fet per
los magnífichs acessors y advocat fiscal de la
present casa acerca las atxas que los molt il·lustres senyors visitadors de la visita proppassada se
repartiren en los mesos del invern durant dita
visita, com apar de dit vot qu·és assí cusit y signat de número CCLXXXI y del thenor següent:
«Ena lo fet consultat de paraula de paraula per
lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als acessors infrascrits en y sobre
si se pot y deu passar en compte als il·lustres senyors visitadors de la visita del General de Cathalunya pròximpassada las quantitats impedidas y gastadas per rahó de las atxas que se han
donat als il·lustríssims senyors visitadors instructors de processos, acessors, ajudant de acessor, advocat fiscal, son ajudant, procurador fiscal, escrivà major, ajudants de escrivà major y
calculadors per lo termini dels sinch mesos que
acostuman durar la vellas de la visita, a saber és,
de 15 de octubre fins 15 de mars; y només en
forsa de // 240v // la deliberació feta per los dits
il·lustríssims visitadors instructors de processos
als 21 de octubre 1707, oÿda dita deliberació,
vista la deliberació per dits il·lustres visitadors
feta en jornada de 21 de octubre 1707, vist lo
capítol 44 del nou redrés, vist lo capítol 31 del
mateix nou redrés, vist finalment tot lo demés
que se havia de vèurer. Attès y considerat que
ab lo propcitat capítol 31 del dit nou redrés y en
lo número 15 se troba expressament disposat
quinas quantitats de las que gastan los visitadors
no se’ls pugan abonar, las quals són las que
constarà haver-se impendit y gastat ab motiu
del refresch, xacolate, dinars o de remuneracions sens regonèxer-se disposició alguna respecte de las quantitats que gastan per raó de las
atxas, ab què se acompanyaran los officials en las
nits durant las vellas de dita visita. Axí que apar
no està prohibit als il·lustres visitadors instruca. l’original del vot intercalat entre els folis 239v-240r del
trienni 1707-1710.
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tors de processos lo gastar ab atxas per las vellas
en la conformitat que en las antecedents visitas
se havia estilat. Attès de la inspecció y lectura de
la dita deliberació per dits visitadors feta consta
haver-se prohibit lo acompanyar ab atxes als
il·lustríssims visitadors y officials de la visita sinó
és en certs casos en dita deliberació mencionats.
Y axí mateix consta ab aquella haver-se disposat
en conformitat del estatuhit y ordenat ab lo referit capítol 44 que los sinch mesos de vetlla se
hagués de donar a cada hu dels il·lustríssims visitadors instructors de processos dos atxas de
sera blanca de pes quatra lliuras quiscuna cada
mes per lo termini dels sinch mesos que acostuman durar las vetllas, comptadors dits sinch mesos // 241r // des de 15 de octubre fins a 15 de
mars y només als acessors, son ayudant, advocat
fiscal, son ayudant, procurador fiscal y escrivà
mayor una atxa de sera blanca de consemblant
pes de quatra lliuras a cada un per quiscun de
dits sinch mesos de vetllas. Y per últim que als
dos escrivants del escrivà mayor y calculadors
dos lliuras de sera blanca cada mes a quiscú de
ells durant los sinch mesos sobre expressats,
com més extensament apar de la sobracalendada deliberació. Attès que los motius per los
quals dits il·lustríssims visitadors instructors de
processos passaren a conformar-se ab la disposició del sobrecitat capítol 44 del nou redrés durant los dits sinch mesos de vetllas ab sa deliberació, únicament foren per a moderar lo
excessiu gasto se feya en las visitas del General
de Cathalunya que segons se supposa importavan crescudas y considerables sumas de diner,
en gran detriment de la Generalitat y present
casa, havent-se voluntàriament dits visitadors
volgut reformar segons la ordenansa previnguda per la última Cort General ab dit capítol 44
per evitar los excessius gastos se ocasionavan a la
Generalitat ab lo consuma de las atxas que servian per acompanyaments. Essent axí que per la
nova forma de visita establerta en dit capítol 31
del nou redrés no·s troban privats de continuar
lo mateix gasto que antes se feya per lo acompanyament de visitadors y demés officials de la
visita ab atxes en lo temps de ditas vellas, de forma que en sert y constant que ab lo què·s disposà ab la sobra referida deliberació respecte del
què·s pugués gastar per atxas durant los mesos
de las vellas, redunda en notòria utilitat de la
Generalitat. Per ço los infrascrits acesors són de
vot y parer que pot y deu vostra excel·lència fidelíssima abonar y passar en compte als il·lustríssims visitadors // 241v // de la visita pròximpassada las quantitats per ells gastadas per atxas
y sera blanca en execució de la sobradita deliberació de 21 de octubre 1707, y axí ho sentan.
Salvo semper, etcètera. Barcelona, 15 abril
1709. Bruguera, acessor subrogatus. Flix, acessor
subrogatus.»

[ 1709 ]

[ 1709 ]

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari dos cartas, una del senyor príncep de
Liectenstein y altra del senyor comte de Altan,
en què participan a sas excel·lèncias fidelíssimas
notícias de la salut de sas magestats, com de ditas
cartas és de vèurer que són assí cusidas y signadas de números CCLXXXII y CCLXXXIII.
Dilluns, a XXII de abril MDCCVIIII. En aquest
diaa // 242r // lo síndich del General de part de
sas excel·lèncias fidelíssimas és anat a conferir-se
ab lo president del molt il·lustre Capítol de canonges de la present ciutat, suplicant-li fos servit disposar que dit molt il·lustre Capítol elegís
tres capitulars, ço és, un missacantant y dos acistents per a celebrar lo offici de demà en la capella xica de la present casa com és de costum tots
los anys, al que se ha servit respòndrer que executaria ab molt gust lo que se li demanava.
En aquest mateix dia per medi del síndich del
General sas excel·lèncias fidelíssimas han embiat
a dir als excel·lentíssims y senyors concellers y al
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar que en
atenció que los tres comuns dende que sas
magestats heran fora de la present ciutat en
Orta, no havian executat altra demostració que
embiar per extraordinari de cavall ab cartas dirigidas als excel·lentíssims senyors príncep Antonio de Liectenstehin, exercint lo puesto de mayordom mayor de la reyna nostra senyora, y al
comte de Althan, exercint lo puesto de camarer
mayor del rey nostre senyor, per a solicitar notícias de la salut de sas magestats; y que aparexia
cosa molt digne de la gran atenció dels comuns
cumplimentar a sas magestats ab mayor demostració, que per ço aparexia y se inclinavan sas excel·lèncias fidelíssimas en què se obsequiàs al rey
y reyna nostres senyors, ço és, per part de sas excel·lèncias fidelíssimas per medi de tres personas, una de cada estament, és a saber, ecclesiàstic, militar y real; y que los ho participavan a fi
de què se pogués pèndrer en est negoci resolució uniforme entre dits tres comuns, al que han
respost dits dos comuns dels senyors consellers
y bras militar que premeditarian dit negoci y
tornarian resposta.
242v

casa la festa del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi, patró del present principat, per lo que a las
deu horas del matí se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas en lo aposento dels acessors de
la present casa, y consistorialment ab los verguers devant ab massas altas y acompanyats dels
magnífichs acessors, advocat fiscal y officials de
la present casa, han anat en dita capella petita
per a ohir lo offici que en ella se ha celebrat ab la
música de la seu y ciegos ha cantat lo offici lo
doctor Domingo Fogueres, lo canonge don Joseph Rius, diaca y ex canonge, don Joseph Sayol, subdiaca y excanonge, ab mestre de cerimònias y acòlits, los quals al venir a la present
casa y tornar-se’n són estats cumplimentats per
los officials de la present casa en la forma acostumada y conforme deu estar continuat en lo
llibre del mestre de cerimònias. Y a la tarda hi ha
agut ciesta ab la mateixa música de la seu y ciegos, y tot a la matinada se han çelebrat missas
baxas.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una deliberació presa per los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors protector y
oficials del bras militar acerca lo modoa
// 243/2r // de cumplimentar a sas magestats en
Orta, com de dita deliberació és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCLXXXIIII.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims senyors concellers per medi de son síndich han
embiat a dir a sas excel·lèncias fidelíssimas que
havent premeditat lo recado que sas excel·lèncias fidelíssimas los reportaren lo dia de ahir
acer(c)a la forma de cumplimentar a sas magestats en Orta, havian regonegut dits senyors concellers que no podian pèndrer resolució en dit
fet sens participar al excel·lentíssim y savi Concell de Cent, y que procurarian ajuntar-lo quant
antes a fi de què se prengués resolució en dit assumpto y que desitjarian fos uniforme ab la que
pendrian sas excel·lèncias fidelíssimas.

Dimars, a XXIII de abril MDCCVIIII. En aquest dia
se ha celebrat en la capella petita de la present

Dimecres, a XXIIII de abril MDCCVIIII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del
síndich del General han participat als excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat y
als excel·lentíssims y fidelíssims senyor protector y officials del bras militar, la deliberació presa per sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia present, ab la qual han resolt cumplimentar a las
magestats del rey nostre senyor y reyna nostra
senyora per medi de tres personas una de cada
estament, al que han respost dits senyors conce-

a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 3, pàg.
2280.

a. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 3 pàgines 2280-2281.

En aquest dia mateix dia a la tarda per ser vigília
de sant Jordi hi ha agut ciesta en la capella petita de la present casa ab la cantoria de la seu y
una cobla de ciegos de la present casa.
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llers y protector que estimavan al consistori la
mercè de haver-los-ho participat.
En aquest mateix dia Miquel Foixà, alferes de la
companya del sargento mayor del regiment de
la present casa, // 243/2v // constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas ha fet dexació en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas del dit puesto de alferes,
y sas excel·lèncias fidelíssimas han admès dita
dexació si et in quantum, etcètera.
Dijous, a XXV de abril MDCCVIIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una súplica
presentada per part de Rafel Peinado ab la qual
representació que devant del magnífich jutge de
reclams a instància de Joan Bova, se li ha exposat reclam per la quantitat de cent divuyt lliuras,
vuyt sous, resultants del preu del arrendament
de las bollas de sombreros de las col·lectas de
Tarragona, Tortosa y Monblanch per temps de
tres anys que comensaren al primer de novembre 1705, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits donar la providència deguda per
a què se entregue lo procés de dit reclam a la
present casa per tocar la conexensa de dita causa
primerament a sas excel·lèncias fidelíssimas,
com de dita súplica més llargament és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número
CCLXXXV. E sas excel·lèncias fidelíssimas, annuhint al suplicat per dit Rafel Peinado, han ordenat al síndich del General se conferís com en
effecte se és conferit ab lo magnífich doctor Anton Company, jutge de reclam, expressant-li se
servesca manar al actuari de dit procés, entregue
aquell a Bernat Forés, notari, ayudant tercer de
la scrivania major de la present casaa // 243/4r //
per tractar-se de dependèncias de la Generalitat
y axí bé tocar la conexensa al consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas. Y dit magnífich jutge
de reclams ha respost que executaria ab molt
gust lo que se li demanava, com axí ne ha fet relació dit síndich tornat en consistori.
Divendres, a XXVI de abril MDCCVIIII. En aquest
dia ha vingut en consistori lo síndich de la ciutat
y ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas en
nom dels excel·lentíssims senyors concellers,
usant de la facultat y comissió que se li fou tribuhida per lo excel·lentíssim y savi Concell de
Cent lo dia de ahir, havian resolt cumplimentar
a sas magestats en Horta per medi de un ciutadà
y un militar.

sas excel·lèncias fidelíssimas com aquell comú
havia resolt cumplimentar als rey y reyna nostres
senyors per medi de dos cavallers.
Diumenge, a XXVIII de abril MDCCVIIII. En
aquest dia lo doctor misser Pau Romà, subrrogat en lo offici // 243/4v // de advocat fiscal del
General, ha fet relació mitjensant jurament en
consistori com lo dia present se és conferit en lo
Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte que
disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y
que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha
trobat haver-se treballat lo que està continuat
en lo paper que per lo especulador se li ha entregat qu·és assí cusit y signat de número
CCLXXXVI.
Dimars, a XXX de abril MDCCVIIII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar, junt ab los officials acostumats, se ha conferit en la casa del General de la present ciutat a
effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos
en lo present y corrent mes de abril y se han trobat apresos los fraus infrascrits y següents: primo, a 19 de abril 1709 aprehenció feta en la
barca napolitana del patró Carlos Capiello de
tres pessas de tela casera, ço és, dos pessas de
sinch palms de ampla poca més o menos y una
de quatra palms totas cap y cua; ítem dos dotsenas mitjas de cotó vermellas; ítem una capsa de
flòs ab tres llassos de tafetà de diferents colors.
Ítem als 20 de dit aprehenció feta en casa de
Pera Riera,a // 243/7r // mestre sombrarer, de
sinch sombreros negras sensa enfortir.
En aquest mateix dia lo senyor doctor Benet
Vinyals, canonge de Tarragona, don Joan de
Claresvalls y lo doctor Francisco Costa, ciutadà
honrrat de Barcelona, anant ab un cotxe de
quatra mulas acistits de un verguer de la present
casa, són anats en la parròquia de Horta a hont
residexen sas magestats a effecte de cumplimentar y obsequiar a sas magestats de part de sas excel·lèncias fidelíssimas de què han demostrat
summa gratitut sas magestats, y després de haver dits senyors besat la real mà del rey nostre
senyor y successivament de la reyna nostra senyora són tornats en la present ciutat y casa de
la Deputació en lo modo y forma sobredits.

En aquest mateix dia ha vingut també en consistori lo síndich del bras militar y ha participat a

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari una certificatòria mitjensant jurament feta per don Francisco de Magarola y
Fluvià, arxiver del Real Arxiu de la present ciutat, de la qual consta que lo especulador de dit

a. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2281.

a. a continuació un paper i una certificatòria transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 2281-2282.
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Real Arxiu y son emanuense han cumplert al
que disposan los capítols 97 y 98 de las últimas
Corts, com de dita certificatòria és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número
CCLXXXVII.
243
/7v

Dimecres, a VIII de maig MDCCVIIII. En aquest
dia lo doctor Jaume Martí, canonge de la santa
iglésia de Lleyda, don Joseph de Ribera y Claramunt y Fèlix Texidor y Sastre, ciutadà honrrat
de Barcelona,a // 243/9r // anant ab un cotxe de
quatra mulas assistits de un dels verguers de la
present casa, són anats en la parròquia de Horta
a effecte de cumplimentar al rey y reyna nostres
senyors de part y en nom de sas excel·lèncias fidelíssimas. Y després de haver besat las reals
mans de sas magestats se’n són tornats a la present casa de la Deputació en la mateixa forma
sobradita.

Dimars, a XIIII de maig MDCCVIIII. En aquest dia
lo doctor Joseph Rifós, canonge de Barcelona,
don Francisco Despujol y de Moncorp y Rafel
Casanova, ciutadà, anant ab un cotxe de quatra
mulas, acistits de un dels verguers de la present
casa, són anats a la parròquia // 243/11r // de
Horta a effecte de cumplimentar al rey y reyna

«Señor.a Los deputados y oydores de qüentas de la
Generalidad del principado de Cathaluña puestos a los reales pies de vuestra magestad con el más
profundo rendimiento dizen: que con representación que pusieron a las reales manos de vuestra
magestad el dia 10 de abril próximopassado, passaron a la real noticia de vuestra magestad las
opressiones, contribuciones y otros excessos con que
don Phederico Schober, coronel de un regimiento
de alemanes que reside en Pont de Suert, y don
Jorge de Hees, su thiniente coronel, apremiavan a
las universidades del abadiato de Labaix y otras
baronías de aquellos districtos, suplicando humilmente a vuestra magestad fuesse servido mandar
por su real benignidad se diessen al referido coronel y su thiniente aquellas órdenes que fuessen
más effectivas para que sessasen semejantes opressiones, cuya diligencia no ha producido el fruto
que se esperava, pues de nuevo han tenido noticia
los deputados que el capitán comandante don
Juan Martín Laubbech del mismo regimiento de
don Phederico Schober y don // 243/11v // Juan
Medranas, thiniente de dicho regimiento, que se
hallan alojados en la villa de Talarn, cabessa de
la sotsveguería de Pallás, usan y practican tan
injustas operaciones, desórdenes y malos tratamientos con el común y particulares de dicha villa, que han precisado al mismo común a ponerse
a los reales pies de vuestra magestad por medio de
su síndico y cónsul en cap, poniendo en la real intelligencia de vuestra magestad con papeles auténticos las susodichas injustas operaciones de los
referidos don Juan Martín Laubbech y don Juan
Madrenes. Y recurrido al benigníssimo azilo y
real amparo de vuestra magestad implorando de
la real benignidad de vuestra magestad el remedio destos males, y considerando los deputados que
aquellos fidelíssimos vassallos de vuestra magestad por sus muchos servicios y haver expuesto muy
a menudo sus vidas y haziendas para opponerse a
los enemigos, se han constituhido méritamente
con dignos del real favor de vuestra magestad. Y

a. a continuació un bitllet transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2282.

a. l’original de la representació intercalat entre els folis
243/9v-243/11r del trienni 1707-1710.

Disapte, a XI de maig MDCCVIIII. En aquest dia
han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas un bitllet
del molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana
Perlas, secretari de sa magestat, en què convida
a sas excel·lèncias fidelíssimas en nom de sa magestat per acistir lo dia de demà a la professó general que se acostuma fer tots anys en semblant
diada per haver-nos llibertat la divina magestat
del siti del any 1706, com de dit bitllet és de
vèurer qu·és assí cusit y signat de número
CCLXXXVIII.
243
/9v

nostres senyors de part y en nom de sas
excel·lèncias fidelíssimas, y juntament han posat
en mà del rey nostre senyor una representació
acerca algunas extorcions que executa don Phederico Scober, coronel del regiment de alemanys que resideix en Pont de Suert. Y després
de haver besat la real mà de sa magestat y successivament de la reyna nostra senyora se’n són
tornats en la present casa de la Deputació en la
forma sobradita, y sas excel·lèncias fidelíssimas
me han ordenat cusís y continuàs en lo present
dietari còpia de dita representació, la qual és assí
cusida y signada de número CCLXXXIX y del
thenor següent:

Diumenge, a XII de maig MDCCVIIII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas són anats a la
professó general dirigida a la piràmida de Nostra Senyora de la Concepció del Born de la present ciutat en acció de gràcias de haver la divina
magestat librat dels enemichs en lo any 1706 la
present ciutat en semblant diada de 12 de maig,
la qual professó ha partit de la capella de Nostra
Senyora de la Concepció de la seu de la present
ciutat, en la qual han també acistit lo rey nostre
senyor, que Déu guarde, los excel·lentíssims senyors concellers, lo excel·lentíssim y fidelíssim
protector y officials del bras militar y los senyors
embaxadors de Alemanya y Portugal y altres
grandes y senyors. Y esta funció se ha executat
en lo modo y forma que és de vèurer en lo llibre
del Mestre de Cerimònias.
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considerando juntamente los graves perjuicios
que al real servicio de vuestra magestad y sociego
común se pueden seguir de que los vassallos de
aquellas fronteras sean tan ignominiosamente
tratados, impellidos los deputados de la obligación de sus cargos y zelosos del real servicio de vuestra magestad, suplican con el mayor rendimiento
a vuestra magestad sea de su real dignación dar
benignos oydos y grata acceptación a la representación del síndico y cónsul en cap de dicha villa de
Talarn, mandándoseles de el alivio que suplican
y necessitan, como assí lo esperan los deputados y
oydores de la summa benignidad de vuestra magestad.»
243r

Dimecres, a XV de maig MDCCVIIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuás en lo present dietari un real
despaig de 13 del corrent, en què sa magestat se
serveix habilitar per obtenir officis de la casa de
la Deputació al senyor Barthomeu Messonada,
lo qual fou inhabilitat ab lo real decret de la expurgació de las bolsas, com de dit real despaig
és de vèurer qu·és assí cusit y signat de número
CCLXXXX y del thenor següent:
«El rey.a Illustres, venerables, nobles, magníficos y
amados los fidelíssimos deputados y oydores de
qüentas de la Generalidad deste mi principado de
Cathaluña, a los habilitadores de la próxima habilitación y a otros a quien tocar: attendiendo a los
méritos y abandono de los bienes del doctor Bartholomés Messonada, ciudadano honrrado de Lérida,
y a la aplicación que ha sabido acreditar a mi real
servicio, he tenido a bien habilitarle y capasitarle
para los officios y empleos de essa casa de la Deputación y Generalidad, de que he querido preveniros
para que lo tengáis entendido y déis las órdenes
convenientes, pues assí procede de mi real y determinada voluntad. Dada en Horta, a trece de
mayo de mil setecientos y nueve. Yo, el rey. Franciscus Ybanyez de Hoyz, secretarius. Vidit marchio
de Montnegre. Vidit Estanga, regens et pro tesaurario generali. Vidit marchio de la Vega.»

243v

Disapte, a XVIII de maig MDCCVIIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
ecclesiàstich ha fet relació mitgensant jurament
en consistori com lo dia present se és conferit en
lo Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte
que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts.
Y que haguda relació dels officials de dit Real
Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se
ha trobat haver-se treballat en ell lo que està
continuat en un paper que per lo especulador
de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí
cusit y signat de número CCLXXXXI.
a. l’original del reial despatx intercalat entre els folis
243/11v-243r del trienni 1707-1710.
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En aquest mateix dia han rebut sas excel·lèncias
fidelíssimas un bitllet del molt il·lustre senyor
don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, en què participa haver lo rey nostre senyor donat los ordes més eficases per a què se
eviten los excesos que pratica lo regiment de
don Phederico Scober, y se castiguen los cabos
que han concorregut en tant notable perjudici
al servey de sa magestat, com de dit bitllet és de
vèurer qu·és assí cusit y signat de número
CCLXXXXII.
En aquest mateix dia los senyors deputats y oÿdors, attenent a las notícias que de present són
públicas de tractar-se la pau general en la Aya, y
considerant sas excel·lèncias fidelíssimas lo
quant importa al benefici públich y defensa del
present principat que se restituhís lo comptat de
Roselló y Conflent de forma quea //244r // en la
conclusió de la pau restàs aquell per lo rey nostre senyor, que Déu guarde. Y havent per est
efecte sas excel·lèncias fidelíssimas fet vàrias y
differents diligèncias, y havent conferit est negoci ab lo molt il·lustre don Ramon de Vilana
Perlas, secretari de sa magestat, qui explicà lo
gran desig y anelo que sa magestat tenia de conseguir esta reunió, se acordà que sas excel·lèncias fidelíssimas subministrasen totas las notícias
y papers que podian conduhir per est negoci a
dit don Ramon de Vilana Perlas. Y per est effecte ordenaren a un dels acessors de la present
casa que se conferís en lo Arxiu Real de la present ciutat per a què examinàs y fes tràurer
autèntichs tots aquells privilegis y demés escripturas que fosen convenients y concernents a la
unió de dit comptat de Rosselló ab lo present
principat, com en effecte se han tret autèntichs
del dit Real Arxiu. Y aquells per lo síndich del
General lo dia present se són posats en mà de
dit don Ramon de Vilana Perlas, qui en nom de
sa magestat ha donat las gràcias al consistori assegurant que sa magestat aplicarà las més effectivas diligèncias que sien posibles ab tots los
aliats per a què en la conclusió de la pau se restituesca lo comptat de Rosselló y Conflent a sa
magestat. Y sas excel·lèncias fidelíssimas me han
ordenat a mi secretari y scrivà major del General
cusís en lo present dietari còpia dels papers que
se han entregat a dit secretari de sa magestat,
signants de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, junt
ab un resumen del que contenen dits privilegis y
papers signat de lletra A.
E més me han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General cusís y incertàs en lo present
dietari un votb fet per los magnífichs acessors y
a. a continuació un paper, un bitllet, vuit papers i un resum, i
un vot transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 2282-2293.
b. a continuació ratllat, que·s troba.
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advocat fiscal de la present casa, com ho executo signant-lo de lletra A.
244v

Dimecres, a XXII de maig MDCCVIIII. En aquest
dia los senyors doctor Jaume Martí, canonge de
la santa iglésia de Lleyda, don Anthon de València y Jacinto Blanch, ciutadà, anant a(b) un
cotxe de dos tirs, acistits de un dels verguers de
la present casa, són anats a la parròquia de Horta a effecte de cumplimentar al senyor rey y reyna, nostres senyors, de part y en nom de sas excel·lèncias fidelíssimas. Y després de haver besat
las reals mans de sa magestat y subsecutivament
de la reyna nostra senyora se’n són tornats en la
present casa de la Deputació en la mateixa forma sobredita.a

245r

Dilluns, a XXVII de maig MDCCVIIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo doctor misser
Emanuel Flix, subrrogat en altre dels magnífichs acessors de la present casa, ha fet relació
mitgensant jurament de com lo dia present se és
conferit en lo Real Arxiu de la present ciutat per
lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de
dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs se ha trobat haver-se treballat en ell lo
que està continuat en un paper que per lo especulador de dit Arxiu se li ha entregat, lo qual és
assí cusit y signat de número CCLXXXXIII.

245v

Divendres, a XXXI de maig MDCCVIIII. En aquest
mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor militar, juntament ab los officials acostumats, és baxat a la casa del General de la present
ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus
apresos en lo present y corrent mes de maig, y
no se ha trobat haver-se fet aprehenció de frau
algú.

246r

Dilluns, a X de juny MDCCVIIII. En aquest dia
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Rafel Fabra àlias Rosta
provehit per sas excel·lèncias fidelíssimas en jornada de 11 de dezembre 1708 de guarda extraordinària del General per la col·lecta de Puigcerdà, ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas que se haurà bé y llealment en lo
exercici de dit offici y que observarà los capítols
de cort y assenyaladament lo capítol 31, Corts
1520.

246v

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Joan Morera, sombrarer arrendatari lo corrent
trienni dels drets del General, usant de la facula. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2293.
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tat a ell concedida en los pactes de la tabba y en
lo capítol 16 del nou redrés, ha anomenat per a
exercir lo offici de tauler del General de la vila
de Tossa per lo dit dret de General a Miquel Gibert, habitant en la mateixa vila, offerint dit
arrendatari pagar a dit Farran son salari de dit
offici, en la conformitat que s’i servia y segons
està disposat ab lo capítol 16. E sas excel·lèncias
fidelíssimas han aprovat la dita nominació de dit
Miquel Gibert, lo qual present en consistori ha
acceptat y jurat que se haurà bé y llealment lo
exercici de dit offici y que observarà los capítols
de cort y assenyaladament lo capítol 31, Corts.
1520. Non habuit effectum.a
Dimecres, a XII de juny MDCCVIIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta ab
què se troban afavorits dels rey nostre senyor,
que Déu guarde, de data de 9 del corrent, en
què se serveix sa magestat manifestar serà de
son real agrado que cessen los reparos que per
part del consistori se havian offert a fi de què
per los officials de la Vehedoria se passés
// 247r // mostra al regiment ab què la present
casa serveix a sa magestat, y forme llistas en la
conformitat que sempre se havia estilat, com de
dita real carta és de vèurer qu·és assí cusida y
signada de número CCLXXXXIIII y del thenor
següent:
«El rey.b Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados los fidelíssimos deputados y
oydores de qüentas de la Generalidad de Cathaluña, hallándose en los libros del officio de mi Vehedoría General del exército inconcusamente
practicado, que los officiales de ella en las guerras
passadas no solo passavan muestra a los tercios,
que oy se llaman regimientos, con que essa Generalidad ha servido a mis gloriosos predecessores,
sino que formavan listas en donde tenían sus
acientos los officiales legitimados, assí de sus servicios para el exercicio de sus empleos y suplementos
que necessitavan como los soldados con sus nombres, apellidos, filiación, edad y reseñas en la misma forma que se ha siempre observado en todos los
regimientos, siendo notorio el interés de que corriendo a qüenta de mi Real Hazienda la acistencia de las raciones, sean estas distribuhidas con
la justificación y claridad que desvanesca todos
los arbítrios y desórdenes de que suelen valer los
que menos zelosos del real servicio atienden más a
su particular conveniencia, y militando de presente la misma razón y no offreciéndose alguna,
por la qual se reconosca detrimento a las perrogaa. non habuit effectum, intercalat al marge esquerre.
b. l’original de la reial carta intercalat entre els folis 246v247r del trienni 1707-1710.

tivas de esse consistorio ni a las que puede tener
otorgadas el officio a quien tenéys cometido el cuydado de alistar y pagar el regimiento por ser diversa la inspección que corresponde a los dos officios en las muestras. Espero de vuestro zelo a mi
servicio y al del principado que dispondréis cessen
los reparos que se havían offrecido a vuestro offi–
// 247v // cio de vehedor, haviéndose despatxado
orden para que sin alterar el curso de los estilos
que se acomodan a la seguridad del más effectivo
servicio, prosiga mi vehedor general las muestras y
formación de listas sin novedad. Barcelona, y junio a nueve de mil setecientos y nueve. Yo, el rey.
Don Ramon de Vilana Perlas.»

participat lo dia de ahir la felicíssima y desitjada
notícia de haver-se ajustat los preliminars de la
pau ab sircunstàncias molt favorables a sa magestat, donant-li junt la enorabona, assegurantli lo gran regosijo que ha donat al consistori de
semblant notícia y que esperan tenir en breu lo
colmo de esta felicitat ab la notícia del total
cumpliment y conclusió de la pau, de què ha fet
dit don Ramon de Vilana Perlas tota estimació.
Se nota que no se ha anat a donar la norabona a
sa magestat perquè lo bitllet de Perlas no expresa sia escrit de orde de sa magestat.a
249r

Divendres, a XIIII de juny MDCCVIIII. En aquest
dia lo síndich del General se és conferit ab lo
molt il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, al qual de part de sas excel·lèncias fidelíssimas se han ponderat alguns
reparos y inconvenients que se farian al consistori per a posar en execució lo real orde de sa
magestat, expressada en lo real despaig de 9 del
corrent. Y dit Perlas ha respost que ho posaria
en la intel·ligència de sa magestat.a
248r

Dimars, a XVII de juny MDCCVIIII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar ha fet relació mitgensant jurament en consistori com lo dia de ahir se hera conferit en lo
Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte que
disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y
que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en un paper que per lo especulador de dit
Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número CCLXXXXV.
Dimecres, a XIX de juny MDCCVIIII. En aquest
dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas un
bitllet del molt il·lustre don Ramon de Vilana
Perlas, secretari de sa magestat, en què participa
la alegre y desitjada notícia de haver-se ajustat
los preliminars de la pau ab sircunstàncias molt
avantatjosas per // 248v // los interessos del rey
nostre senyor, com de dit bitllet és de vèurer lo
qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se
incertà en lo present dietari signat de número
CCLXXXXVI.
Dijous, a XX de juny MDCCVIIII. En aquest dia
Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del General, és anat de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas al il·lustre don Ramon
de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, a donar-li com li han donat las gràcias de haver-los
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2293.
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Dimecres, a XXVI de juny MDCCVIIII. En aquest
dia un dels verguers de la present casa se és conferit en los vaxells del almirant Binchs y del almirant Geninchs, inglesos, a effecte de demanar
hora per una embaxada de part del consistori y
se li ha donat hora per demà a las set horas del
matí.
Dijous, a XXVI de juny MDCCVIIII. En aquest dia
lo doctor Jaume Martí, canonge de la santa
iglésia de Lleyda, don Joan Claresvalls y de Miquel y lo doctor Fèlix Texidor y Sastre, ciutadà
honrrat de Barcelona, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas són anats a cumplimentar y donar la benvinguda al // 249v // almirant Vinchs,
inglès, a bordo en son vaxell. Han partit dits
embaxadors del moll de la present ciutat a las
set horas del matí anant ab una faluga molt ben
ataviada y ab altres llahuts per los criats y arribats en dit vaxell són estats rebuts y cumplimentats per dit senyor almirant ab molts agasajos y
ha manat disparar molta artilleria del vaxell. Y
executada esta diligència han partit per lo vaxell
del almirant Geninch també inglès per lo mateix
effecte. Y immediadament de dits senyors embaxadors han executat lo mateix cumpliment
los embaxadors de la ciutat y després los del
bras militar.
Disapte, a XXIX de juny MDCCVIIII. En aquest dia
lo doctor misser Rafel Bruguera ha fet relació
mitgensant jurament en consistori com lo dia
27 del corrent se hera conferit en lo Real Arxiu
de la present ciutat per lo effecte que disposa lo
capítol 102 de las últimas Corts, que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en un paper
que per lo especulador de dit Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCLXXXXVII.
En aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar juntament ab los officials
a. a continuació un bitllet transcrit a l’Apèndix 3, pàgs.
2293-2294.
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acostumats és baxat a la casa del General a effectea //250r // de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrén mes de juny y se han
trobat apresos los fraus infrascrits y següents:
primo, al primer de juny 1709 aprehenció feta
en la platja del mar de la present ciutat a diferents moros de las galeras de vuyt jochs de cartas. Ítem dit dia aprehenció feta en casa de Pere
Masferrer, veler, de un mocador y mig a la cordellada y de la tela y plegador. Ítem a 3 de dit
aprehenció feta en casa de Jaume Ricart, corder,
de una pessa de moqueals blanquinosos cap y
cua. Ítem als 7 de dit aprehenció feta en lo hort
de Cordellas a Julià Caxanas, hortolà, de set canas sis palms escot blanch de la terra y onse canas quatra palms estamenya negrilla. Y subseguidament dit senyor oÿdor militar trobant-se
en la dita casa del General ha manat venir en sa
presència als officials de General y bolla junt ab
los llibres que quiscú de aquells regeix per rahó
de son offici. Y havent fet regonexensa de dits
llibres no ha advertit falta digna de nota.
Dilluns, al primer de juliol MDCCVIIII. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo doctor Lluís
Cortès, prevere, secretari y scrivà mayor del General de Cathalunya, ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici
de secretari y scrivà major a favor y en // 250v //
cap de Miquel Busquets, prevere y vicari de la
comunitat de Santa Maria del Pi de la present
ciutat, per ser altre dels officis antichs vendibles
y que poden alienar-se. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès dita renunciació sí y en
quant per capítols y actes de cort és a sas
excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès, essent
present jo Bernat Forés, ajudant tercer de la
scrivania major, y presents per testimonis Diego
Andanya y Fermí Vehils, subrrogats en verguers
de sas excel·lèncias fidelíssimas.
251v

Divendres, a XIX de juliol MDCCVIIII. En aquest
dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar la junta de port franch per las quatre horas
de la tarda, en la qual a més de sas excel·lèncias
fidelíssimas han intervingut los infrascrits y següents: // 252r // fra don Feliciano de Sayol del
orde de Sant Joan, don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge de Tarragona, don Fèlix de
Vadell y Besturs, lo doctor Francisco Costa,
ciutadà, lo doctor Francisco Florit. Als quals per
lo senyor deputat ecclesiàstich és estat proposat
que lo senyor don Francisco de Sayol altre dels
que componen la present junta se troba provehit per sa magestat del offici de llochtinent de
batlle general, y axí bé per ésser official real ima. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2294.
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pedit de poder entrevenir en la present junta. Y
duptant lo consistori sobre si la nominació de
altre persona en lloch de dit don Francisco de
Sayol tocava al consistori sol o bé al consistori y
junta consultar est negoci als magnífichs acessors y advocat fiscal de la present casa. Y si bé estos apar foren discordes en los vots pues lo un
dels acessors y advocat fiscal foren de sentir que
la nominació tocava al consistori y junta y lo altre acessor fou de parer que tocava sols al consistori, y que no·s necessita precisament de fer
nominació de altre subjecte, podent-se expedir
tots los negocis y affers que se offerescan per la
total execució de dit port franch per las personas que restan en dita junta com és de vèurer de
dits vots que són incertats en lo dietari corrent
en jornada dea ... de abril 1708. Però lo consistori havia resolt aderir-se al sentir del acessor y
advocat fiscal y per ço ho proposan a dita junta
per a què, si apar convenient, se passe a la nominació de altre //252v // persona en lo lloch de dit
don Francisco de Sayol. E la dita junta, ohida la
dita proposició y los vots sobre referits, ha resolt
que per la present junta se fasse nominació de
altre subjecte que sie del estament militar en
lloch de dit don Francisco de Sayol, votant per
escrutini ad aurem secretarii. En execució de la
qual resolució ha passat la dita junta en fer dita
nominació, votant-se en la forma sobredita ad
aurem secretarii. Y és estat anomenat y elegit
per entrevenir en la present junta en lloch de
don Francisco de Sayol, lo senyor don Francisco
Despujol y de Moncorp. E més ha proposat dit
senyor deputat ecclesiàstich que per quant no
podia passar-se a cubrir y embigar la teulada de
la casa de port franch que de present se està fabricant, que primer no estigués embigat lo segon sostre y per ço se necessitava de fusta, no
podent ser de melis de la del port de Tortosa,
conforme tenia obligació lo que emprengué lo
aciento de la fusta per trobar-se la ciutat de Tortosa ocupada dels enemichs. Y que aparexia que
la dita fusta per lo segon sostre com y també per
las portas que no són foranas podria ser de alba,
segons relació que han fet en lo consistori los
mestres fusters. Per ço ho proposa dit senyor
deputat ecclesiàstich a dita junta per a què sien
servits deliberar lo que·ls aparega més convenient. E la dita junta ohida la dita proposició ha
deliberat y resolt que se construesca y embigue
lo dit sostre de fusta de alba com y també las
portas dels aposentos de lab // 253r // dita casa
no emperò las foranas, las quals se necessita sien
de melis y que per la execució de la present deliberació ab tots sos dependents y emergents sie
feta comissió als excel·lentíssims y fidelíssims sea. a continuació un espai en blanc d’uns 10 mms.
b. a continuació una súplica i un paper transcrits a l’Apèndix
3, pàgs. 2294-2295.

nyors deputats y oÿdors, perquè sien servits donar los ordes y disposicions convenients per lo
total cumpliment de la provisió de la fusta necessària per la dita casa.

canas tres quarts. Ítem dit dia aprehenció feta a
Francesch Joval, botiguer de draps, de tres
pams de cordellats color negra.
En aquest mateix dia lo doctor Rafel Bruguera,
subrrogat en altre dels acessors de la present
casa, ha fet relació mitjensant jurament com lo
dia de ahir se hera conferit en lo Real Arxiu de la
present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en un paper
que per lo especulador de dit Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCC.a

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per don
Francisco de Tort y Granollachs, ab la qual demana que sia ordenat al advocat y procurador
fiscal fassa part en la causa que aporta devant lo
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas contra
don Vicens de Magarola, com apar de dita súplica, la qual junt ab la decretació al peu de
aquella continuada qu·és assí cusida y signada
de número CCLXXXXVIII.
255r

Disapte, a III de agost MDCCVIIII. En aquest dia
constituhit personalment en consistori don
Francisco de Magarola y Fluvià, arxiver del Real
Arxiu de la present ciutat ha fet relació mitjensant jurament com lo especulador de dit Real
Arxiu junt ab son emanuense en la tersa que fineix vuy han cumplert al que disposan los capítols 97 y 98 de las últimas Corts, com és de vèurer de dita relació la qual ha entregat en escrits a
sas excel·lèncias fidelíssimas y és assí cusida y
signada de número CCCI. També dit don
Francisco de Magarola ha entregat a sas
excel·lèncias fidelíssimas un compte del que ha
importat en la tersa de maig, juny y juliol lo dret
dels deu rals per fulla imposat en lo capítol 101
de las últimas Corts, com és de vèurer de dit
compte qu·és assí cusit y signat de número CCCII. En aquest mateix dia, havent sas excel·lèncias fidelíssimas tingut notícia per medi del síndich del General que lo rey nostre senyor, que
Déu guarde, està recobrat de sa passada indisposició y ab salut perfeta obtinguda primer hora
per medi de dit síndich a las sis de la tarda, anant
a peu ab los verguers ab sas massas devant y
acistits dels officials de la present casa, són anats
a posar-se als reals peus de sa magestat a effecte
de donar-li la enorabona de sa millorada salut y
explicar-li lo contento que ha cabut a estos sos
fidelíssims vassalls de esta ditxa, de què ha demostrat sa magestat singular aprècio. Y després
de haver besat sa real mà se són despedits ab las
acostumadas cortesias y consecutivament han
passat a fer lo mateix obsequi a la reyna nostra
senyora en son quarto, y fet lo sobredit se han
restituhit en la present casa de la Deputació ab
la mateixa forma y acompanyament.

255v

Dimecres, a VII de agost MDCCVIIII. En aquest
dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas una
carta dels molt il·lustres senyors jurats de la ciu-

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real ha fet relació mitgensant
jurament com lo dia present se hera conferit en
lo Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte
que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts.
Y que se ha trobat haver-se treballat en ell lo
que està continuat en un paper que per lo especulador se li ha entregat lo qual és assí cusit y
signat de número CCLXXXXIX.
253v

En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas menos lo senyor deputat ecclesiàstich són anats a
fer regonexensa general per las botigas y altres
parts de la present ciutat en la forma acostumada, anant quiscú de ells acistit de una vara y de
molts officials axí de la present casa com de las
casas del General y bolla de la present ciutat.

254r

Dimecres, a XXXI de juliol MDCCVIIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar, junt ab los officials acostumats, és baxat
a la casa del General de la present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo
present y corrent mes de juliol y se han trobat
apresos los fraus infrascrits y següents: primo,
als 24 de juliol aprehenció feta en lo convent
dels trinitaris descalsos de la present ciutat de
una caxeta dins la qual se trobaren los partits següents: primo, divuyt jochs de cartas de jugar
francesas; ítem onse canas quatra pams tela
blanca de Gènova; ítem dotse canas sis pams
tela de tres palms de ample de la mateixa calitat;
ítem una faxa de fil y cotó; ítem tres pessas de
tela de Gènova cap y cua; // 254v // ítem quatra
canas droguets de color. Ítem als 27 de dit aprehenció feta en casa de Francisco Alsina, botiguer de tall, de una pessa de boqueals. Ítem dit
dia aprehenció feta en casa de Phelip Aranyó,
botiguer, de una cantitat de galó de or que junt
ab lo plegador ha pesat nou onsas y onse argensos. Ítem dit dia aprehenció feta en casa Pere
Plantí de un tros de panyo blau rafí de tir sinch
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a. a continuació un paper, una relació i un compte transcrits
a l’Apèndix 3, pàg. 2295.
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tat de Gerona, ab la qual avisan haver entrat lo
enemich en lo Empurdà lo dia 6 del corrent y
los recels que·s tenen de què no pòsia siti en
dita ciutat de Gerona, com de dita carta és de
vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCIII. En vista del que y en atenció que semblant avís tenen los altres dos comuns de la ciutat y bras militar, per ço, obtinguda primer hora
per medi del síndich de la present ciutat lo senyor conceller en cap, lo senyor deputat militar,
per trobar-se indispost lo senyor deputat ecclesiàstich y lo senyor protector del bras militar a
las sis horas de la tarda se són posats als reals
peus de sa magestat, suplicant-li per saa
// 256r // real benignitat fos servit manar donar
aquellas providèncias més effectivas per a assegurar la defensa de dita ciutat de Gerona y lo
consuelo de aquells sos fidelíssims vassalls. Y sa
magestat fou servit respòndrer: «que apreciava
infinito esta demostración de los tres presidentes,
que sentía summamente esse nuevo occaso por lo
mucho que en él se interessava su mayor real servicio, el bien público y tan amantes vassallos, que
por su parte ya havía contribuhido y continuava
en practicar las providencias mas eficasses a fin
de aconsolar a aquellos fidelíssimos vassallos y que
no dudava que los tres comunes por su parte, como
a tan hijos de su paternal amor, se develarían en
importancia como esta en todo quanto pudiessen
esmerarse en continuación del acreditado amor le
tenían», com axí ne ha fet relació dit senyor deputat militar en consistori.
Dijous, a VIII de agost MDCCVIIII. En aquest dia
no ha acistit en lo consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas los senyor don Emmanuel de Copons y Esquerrer, deputat ecclesiàstich, per ocasió de estar en lo llit indisposat y no·s notarà sa
ausència fins que torne a acistir al consistori.
256v

Diumenge, a XI de agost MDCCVIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuàs en lo present dietari una real
carta de data del dia present, la qual és assí cusida y signada de número CCCIIII y del thenor
següent: «El rey», etcètera, inseratur.
Dimars, a XIII de agost MDCCVIIII. En aquest dia
los excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
real y oÿdor militar, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General a las onse horas del
matí, se són conferits en lo real palàcio a effecte
de posar-se com se han posat als reals peus de sa
magestat a effecte de posar en sas real mans de
part y en nom del consistori una representació
en escrits en resposta de la real carta que reberen de sa magestat de data de 11 del corrent; y
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàgs.
2295-2296.

956

axí mateix han fet representació a sa magestat
de paraula acerca lo demanat per la ciutat de
Gerona ab sa carta de 11 del corrent. Y sa magestat se ha dignat donar las gràcias de la resolució presa per lo consistori de aumentar lo regiment, y en quant a la petició delsa // 257r //
jurats de Gerona ha respost que ya havia donat
los ordes convenients. Y sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat cusís y continuàs en lo
present dietari dita representació com y la dita
carta de Gerona que són assí cusidas y signadas
de números CCCV y CCCVI. Y la dita representació és del thenor següent:
«Señor.b El consistorio de los deputados y oÿdores
de qüentas de la Generalidad de Cathalunya,
puestos a los reales pies de vuestra magestad, con el
devido rendimiento dice: que hallándose favorecido con la real carta de vuestra magestad de onse
del corriente en que se digna vuestra magestad
manifestarle los reçelos que ocasiona la entrada
del enemigo en el Empurdán con crecido número
de gente, tren, carruage y artillería de campanya
y debatir, pudiéndose temer intente el sitio de Gerona, cuya plassa es de tanta conseqüencia como
se dexa considerar por servir de antemural y defensa del restante del principado, y desseando
vuestra magestad acudir al preservativo de los
daños que se amenassan por aquella parte sin destacar porción alguna del exército que está a la
parte del Segre, por no mallograr los buenos successos que se pueden prometer de la acreditada
conducta del General, conde de Estarhemberg, se
sirve vuestra magestad encargar al consistorio no
solo el reclutar y poner completo con la mayor
puntualidad posible el regimiento con que sirve a
vuestra magestad, sino tambien que por su parte
aplique aquellos medios y diligencias que en semejantes lances aún de menor aprieto que el presente
ha practicado, se halla, señor, el consistorio constituhido en la precisa obligación de tributar en primer lugar las más expressivas gracias a vuestra
magestad por estas finas y reales expressiones y por
el incessante desuelo con que el entra– // 257v //
nyable amor de vuestra magestad se aplica por la
defensa de estos sus fidelíssimos vassallos. Y reconociéndose el consistorio, por la obligación de su
cargo y por el real precepto de vuestra magestad,
precisado a contribuhir a este fin tan importante,
ha resuelto dende luego aumentar y reclutar el regimiento asta aquel mayor número de gente que
puedan allegar las fuersas y haveres de la Generalidad, quedando con una mortificación que
aquellas estén de tal suerte extenuadas por ocasión de la gran parte del principado que tiene
a. a continuació una reial carta i una carta transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 2296-2297.
b. l’original de la representació intercalat entre els folis 256v257r del trienni 1707-1710.

ocupada el enemigo que no correspondan al desseo
que aciste al consistorio de que fueran en esta ocasión bastantes por si solas para el desempenyo y total socorro de esta urgencia, pero todavía para
que este servicio sea más prompto y effectivo ha
dispuesto hazer un bando offreciendo dar un doblón de entrada a los que quisieren sentar plassa,
con la qual diligencia se prometen en breve una
buena porción de gente. Y haviendo el consistorio
echo reflección a los exemplares que en otras semejantes urgencias se han placticado, haziéndose levas en el país a impulsos y solicitud del consistorio,
premeditadas todas las sircunstancias, le ha parecido no ser del servicio de vuestra magestad que se
executen en el estado presente ya por lo mucho que
se hallan alcansados los pueblos por causa de la
guerra presente y por lo mucho que cada día expenden en servicio de vuestra magestad, ya porque se embarassará y del todo se imposibilitará la
cobransa del donativo y ya porque no pudieran
executarse estas levas con tanta puntualidad y
preztesa que pudieran ser de provecho tan a tiempo como pide esta importancia, cuyas sircunstancias ha parecidoa // 258 // indispensable al consistorio ponerlas en la alta y real comprehención de
vuestra magestad para que, enterado dellas, disponga y mande vuestra magestad lo que fuere de
su mayor servicio, pues el consistorio no faltará
por su parte en cumplimiento de su primera obligación en destinar toda su aplicación a quanto
condusga al real servicio de vuestra magestad y
para la defensa y manutención de estos sus fidelíssimos vassallos en el devido, suave y amabilíssimo
dominio de vuestra magestad.»
Dijous, a XV de agost MDCCVIIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari una carta escrita a sas
excel·lèncias fidelíssimas per los molt il·lustres
senyors jurats de la ciutat de Gerona de data de
6 del corrent com ho executo, signant-la de número CCCVII.
258v

Dilluns, a XIX de agost MDCCVIIII. En aquest dia
ha tornat a acistir en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich per haver
convalescut de sa indisposició.
En aquest mateix dia no ha vingut en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor Joseph Serres, deputat
real per estar en lo llit indispost.
Dimars, a XX de agost MDCCVIIII. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eca. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2297.
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clesiàstich ha fet relació en consistori mitjensant
jurament com lo dia present se hera conferit en
lo Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte
que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts.
Y que haguda relació de dit Real Arxiu y feta per
estos ostenció de sos treballs se ha trobat haverse treballat en ell lo que està continuat en un paper que per lo especulador de dit Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCCVIII.
Dimecres, a XXI de agost MDCCVIIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don
Emmanuela // 259r // de Copons y Esquerrer,
camarer del monestir de Banyoles, deputat ecclesiàstich del General de Cathalunya y tauler
del general de la vila de La Escala, renuncia líbera y purament en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas lo dit offici de tauler, suplicant a sas
excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li
dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas
li han admès aquella sí y en quant per capítols y
actes de cort és a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Fermí Vehils, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas, y per ço ésser feta
certificatòria.
Dijous, a XXII de agost MDCCVIIII. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari una carta
que han rebut dels molt il·lustres senyors jurats
de la ciutat de Gerona de data de 19 del corrent, en què participan a sas excel·lèncias fidelíssimas las operacions y moviments del enemich y los excessos que executa en las parts del
Empurdà, com de dita carta és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCCVIIII. En
vista de dita carta y trobant-se ab semblant avís
de dita ciutat de Gerona los altres dos comuns
de la ciutat y bras militar, se han conferit los
presidents dels tres excel·lentíssims comuns en
un aposento de la present casa y han acordat
que·s fes sobre est assumpto representació a sa
magestat en escrits y que aquella fos reportada a
sa magestat per medi dels tres presidents. Com
en effecte, obtinguda primer hora per medi del
síndich de la ciutat a las deu horas del matí, los
excel·lentíssims senyors conceller en cap, deputat ecclesiàstich y protector se són posats als reals peus del //259v // rey nostre senyor y han posatb en sa real mà la dita representació. Y sa
magestat se ha dignat respòndrer que donaria las providèncias convenients y que apreciava sumament lo gran zel dels comuns. Y sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat cusís y
a. a continuació un paper i una carta transcrits a l’Apèndix
3, pàgs. 2297-2298.
b. a continuació ratllat, als reals peus del rey nostre senyor.
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continuàs en lo present dietari la dita representació, la qual és assí cusida y signada de número
CCCX y del thenor següent:
«Señor.a La ciudad de Barcelona, la Deputación
deste principado y el braço militar, postrados a los
reales pies de vuestra magestad, con el devido rendimiento dizen: que los jurados de la ciudad de
Gerona con carta de 19 del corriente les han participado que el enemigo se mantenía acampado
desde Torruella de Mongrí asta Verges donde trabaja en hacer algunos reductos de faxina y tierra,
y se publica quiere fortificar el castillo de Foxà,
aguardando le entren más tropas para emprender el sitio de Gerona, reduciendo con amenasas
los pueblos de aquella cercanía a su obediencia,
haviéndola pedido al lugar de Salrrá que dista
una legua de aquella ciudad, que el viernes passado con un destacamento de 800 cavallos fue al
lugar de Bordils del qual se llevó unas dos mil
quarteras de trigo y saqueó todas las casas de dicho lugar, como lo ha echo en otros lugares sercanos a su campo; y se temía habría executado las
mismas hostilidades a la parte de Banyolas y valle
de Cornellá, a cuyos parages havia embiado dicho
día 19 un destacamiento de tres mil hombres entre cavallaría, infantaría y fusilleros, y trescientas assemilas vazías con otro carruage, sircuntancias todas que les tenían con notable
desconsuelo y recelo, particularmente viendo que
por la falta de tropas que ay en el real exército de
vuestra magestad no // 260r // se le hace al enemigo opposición alguna y obra y executa todo lo que
quiere, como assí lo ha representado a vuestra
magestad, suplicándole sea servido mandar se
apliquen todos los medios necessarios para que se
eviten semejantes danyos y estragos. La ciudad de
Barcelona, Deputación y braço militar, señor, están bien assegurados que vuestra magestad por el
entranyable amor con que se sirve atender al consuelo y conservación de estos sus fidelíssimos vassallos se dignará mandar las providencias necessarias para evitar los daños y ostelidades que
practica el enemigo en el Empurdán, resguardar
la ciudad de Gerona y consolar aquellos sus fidelíssimos vassallos. Pero considerando que con la
conservación de la ciudad de Gerona se assegura
el resguardo de la real persona de vuestra magestad, la manutención de lo restante del principado
en el amable y suave dominio y el consuelo de todos
sus fidelíssimos vassallos, han jusgado ser de su
obligación repetirse a los reales pies de vuestra
magestad, como lo hazen, con el más obsequioso
rendimiento, suplicando a vuestra magestad sea
servido aconsolar a la ciudad de Gerona en lo que
a vuestra magestad suplica, como lo espera del paterno amor de vuestra magestad.»

260v

Diumenge, a XXV de agost MDCCVIIII. En aquest
dia, havent rebut sas excel·lèncias fidelíssimas
una carta dels jurats de Gerona en què avisan las
operacions y moviments dels enemichs y lo que
ha executat en Banyolas y vall de Cornellà y altres pobles sircunvehins, han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas al síndich del General
que se conferís com en effecte se ha conferit lo
dia present ab lo molt il·lustre senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de sa magestat, a
effecte de posar en sa intel·ligència lo contengut
en dita carta a fi de què ho posàs a la del rey nostre senyor, suplicant-li fos servit donar aquellas
providèncias que més aparexerian ser effectivas
per lo remey que semblants excessos necessitan.
Y dit senyor don Ramon de Vilana Perlas ha respost que ho executaria ab molt gust y que sa
magestat ya havia enviat tropas en Banyolas per
a cubrir la gent dels sometents que estavan alsats per a impedir als enemichs la continuació
dels excessos, y que axí mateix se havia ordenat
al veguer de Gerona que ab cavalleria anàs en
Sant Feliu de Guíxols per a abrigar la vall de Aro
ab tot aquell terreno, y que insesantment sa magestat no atenia a altra cosa sinó en lo alívio de
sos vassalls, com axí ne ha fet relació dit síndich
tornat en consistori. Y sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General cusís y incertàs en lo present dietari
dita carta la qual és assí cusida y signada de número CCCXI.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyor oÿdors ecclesiàstich y militar han
anat a visitar los aposentos de la present casa, regonexent los llibres que cada hu dels officials
respective regeix y no han advertit falta alguna
de nota.a

262r

a. l’original de la representació intercalat entre els folis 259v260r del trienni 1707-1710.
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Dimars, a XXVII de agost MDCCVIIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari una representació feta al rey nostre senyor, que Déu guarde,
per los excel·lentíssims senyors concellers de la
present ciutat, que conté los motius que se han
offert a la ciutat en exclusió de la pretenció que
té lo magistrat de la Llotja del Mar de alcansar
de sa magestad se digne concedir-li que los
mercaders matriculats que vuy són y per temps
seran y sos decendents per masculina línea, gosen del privilegi de ciutadans honrrats de Barcelona en la mateixa forma y sircunstàncias que
gosan dits ciutadans honrrats, de forma que
sien verimilitas sens pèrdrer la qualitat de mercader, ans bé conservant la dita qualitat y estament de mercader no sian remoguts dels llochs
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàgines
2298-2299.

rrados de Baarcelona, con todos los honores,
exempciones y prerogativas que la acompañan, no
perdiendo la qualidad de mercaderes y conservando los lugares y officios que como tales han gosado y
ocupan en las casas de la Deputación y presente
ciudad, en la misma forma que hasta oy se ha practicado, limitando solo dicha concessión al caso de
passar dichos individuos al gose de privilegio militar, agora sea por grado de facultad mayor o por
particular real gracia que en esse hayan de quedar
separados del referido estamento, quedando los demás privilegios concedidos a dicho magistrado por
los gloriosos predecessores de vuestra magestad en
su valor y fuerza, con especial confirmación de que
dichos comunes representassen los inconvenientes
que algunos reconosían podían seguirse de conseder lo contenido en la susodicha súplica sobre el
contenido en la petición del magistrado han advertido podrían seguirse graves inconvenientes al
real servicio de vuestra magestad al estado del gobierno político de la ciudad y principado, al auge
del comercio en que tanto interessa el público, como
a las constituciones, usages y a los privilegios consedidos al estamento militar y a la presente ciudad y
a su público govierno. Diffusamente lo ponderan
en las representaciones que dichos comunes han
puesto a la real mano de vuestra magestad a la que
se refieren los suplicantes. Y siendo su primera
obligación el procurar por todos los caminos y medios la mayor y más segura estabilidad de las constituciones, capítulos de corte, usages, // 263v //costumbres y privilegios de comunes y particulares del
principado, por tenerseles assí mandado vuestra
magestad y sus gloriosos predecessores en differentes
capítulos de corte que han jurado en su ingresso,
suplican sea del agrado de vuestra magestad attender las representaciones de dichos comunes, dignándose prestar oydos a la pretención de dicho magistrado que lo recibiran a merced de la soberana
justificación.»

y officis que gosan en casa de la ciutat restant las
insiculacions, llochs y officis en la mateixa forma, còpia de la qual representació fou reportada
per lo síndich de la present ciutat a sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia 11 del corrent mes de
agost, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas
de part de dits senyors concellers, fosen servits
coadjuvar y acompanyar dita representació. Y
axí mateix me han ordenat cusís y continuàs altra representació feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar a sa magestat que conté las
rahons y motius que acistexen a dit bras en exclusió de dita pre– // 262v // tenció ha reportada
a sas excel·lèncias fidelísimas per lo síndich de
dit bras lo dia 5 del corrent, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas fossen servits també
acompanyar dita representació com és de vèurer
de ditas dos representacions, las quals són assí
cusidas y signadas de números CCCXII y CCCXIII. E sas excel·lèncias fidelíssimas, annuhint al
demanat per dits excel·lentíssims senyors concellers, han disposat una representació per lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, la qual per lo
síndich del General lo dia present de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas se ha posat en mà del
molt il·lustre senyor don Domingo de Aguirre,
regent del Consell Supremo de Aragó, suplicant-li fos servit aplicar sos bons officis per a què
la consulta que ha de fer dit Consell Supremo a
sa magestat isca favorable a la pretenció dels dos
comuns de la ciutat y bras. Y dit senyor don Domingo de Aguirre ha respost que desitjava donar gust al consistori tant en est particular com
en qualsevol altre dependència que se offeresca
del benefici del present principat. E sas
excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari la dita representació,
la qual és assí cusida y signada de número CCCXIIII y del thenor següent:
«Señor.a Los deputados y oydores de qüentas del
principado de Cathaluña, puestos a los reales pies
de vuestra magestad, con las más respetuosa veneración y rendimiento dicen: que la ciudad de Barcelona y braço militar por sus síndicos han puesto a
su noticia la que tuvieron de orden de vuestra magestad por don Domingo de Aguirre, regente en el
Supremo de Aragón, que el magistrado de la Lonja del Mar de la dicha ciudad havía acudidob
// 263r // a los reales pies de vuestra magestad, suplicando fuesse vuestra magestad servido favorecer
a sus individuos mercaderes matriculados que oy
son y lo serán en adelante, y a sus descendientes por
linea de barón con la gracia de ciudadanos hona. l’original de la representació intercalat entre els foli 264v265r del trienni 1707-1710.
a. a continuació dues representacions transcrites a l’Apèndix
3, pàgines 2299-2334.

263ra

Disapte, a XXXI de agost MDCCVIIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelísim senyor oÿdor
real ab los officials acostumats és baxat a la casa
del General a effecte de pèndrer inventari dels
fraus apresos en lo present y corrent mes de
agost y no se ha trobat frau algú.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari una carta que han rebut dels molt
il·lustres senyors jurats de la ciutat de Gerona en
què participa las notícias dels moviments del
enemich, com de dita carta és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCCXV.

263v
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Dimecres, a IIII de septembre MDCCVIIII. En
aquest dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssia. foliació repetida.
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mas dos cartas per propri dels molt il·lustres senyors jurats de la ciutat de Gerona de data de
dos del corrent en què avisan los moviments
dels enemichs, havent-se plantat dit dia en lo
pla de Santa Eugènia a hont aplassa las tendas y
equipatge de nostra cavallaría, donant mostras
de voler sitiar dita ciutat com de ditas cartas és
de vèurer que són assí cusidas y signadas de números CCCXVI y CCCXVII.
Dijous, a V de septembre MDCCVIIII. En aquest
dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas una
carta dels molt il·lustres senyors jurats de la ciutat de Gerona en què avisan haver-se lo enemich retirat de la vista de la ciutat, com de dita
carta és de vèurer qu·és assí cusida y signada de
número CCXVIII.
En aquest mateix dia lo síndich de la present
ciutat ha reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas
còpia de la deliberació presa per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent tingut lo dia 4 del
corrent, en què per lo esdevenidor acerca la dita
dependència dels avisos de la ciutat de Gerona
se cometé lo dit fet als excel·lentíssims senyors
concellers y junta de vint, tenint facultat de
conferenciar en // 264r // orde a dita dependència ab los dos comuns de la ciutat y bras militar,
com de dita deliberació és de vèurer qu·és assí
cusida y signada de número CCCXIX. Y juntament ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas
com los excel·lentíssims senyors concellers y
junta de vint havian resolt que se conferenciàs
aquest negoci ab los altres dos comuns de la
ciutat y bras militar, suplicant a sas excel·lèncias
fidelíssimas fosen servits resòldrer lo mateix.
En aquest mateix dia lo doctor Rafel Bruguera,
subrrogat en altre dels magnífichs acessors de la
present casa, ha fet relació mitgensant jurament
com lo dia present se hera conferit en lo Real
Arxiu de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que
haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y
feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per dit especulador se li ha
entregat, qu·és assí cusit y signat de número
CCCXX.
Divendres, a VI de septembre MDCCVIIII. En
aquest dia lo síndich de la present ciutat de part
dels senyors concellers ha participat a sas
excel·lèncias fidelíssimas com lo excel·lentíssim
y savi Concell de Cent tingut y çelebrat lo dia
de ahir, havia resolt que acerca las operacions
dels enemichs en la part del Ampurdà y successos que refereix la ciutat de Gerona ab sas cartas
sia feta representació a sa magestat, y que aquella sia posada en sas reals mans per los excel·len960

tíssims senyors concellers y que per lo que podria offerir-se de qui al devant se obrisen conferèncias entre los tres comuns.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat real y oÿdor // 264v //
real, obtinguda primer hora per medi del síndich del General a las sinch horas de la tarda, se
han posat als reals peus de sa magestat y han posat en sa real mà de part del consistori una representació acerca las operacions dels enemichs
en la part del Empurdà y Gerona, com de dita
representació és de vèurer la qual és assí cusida y
signada de número CCCXXI y del thenor següent:
«Señor.a Los deputados y oydores de qüentas del
General del principado de Cathalunya, puestos a
los reales pies de vuestra magestad, con el más profundo rendimiento dizen: que con repetidos avisos
de los jurados de la ciudad de Gerona han entendido que el enemigo el día 29 del passado destacó
una considerable porción de su exército llegando
asta el lugar de Salrrà y otros sircunvezinos, llevándose summas considerables de granos, saqueando y robando aquellos pueblos, y que el día 2 del
corriente avansó asta el lugar de Santa Eugenia
en vista de Gerona donde apressó las tiendas y
equipage de la cavallería del real exército de
vuestra magestad que estava acendado en aquel
paraje. Y aunque la misma noche del día 2, decampando el exército enemigo de las cercanía de
dicha plassa, repassando el río Ter por el Puente
Mayor quedó la ciudad recobrada del susto la
combatía de ser atacada, no dexa de estar con
reçelos y expuesta a las mismas contingencias de el
danyado intento del enemigo. Por cuyos motivos
ha recurrido dicha ciudad de Gerona al real amparo de vuestra magestad, suplicando sea vuestra
magestad servido mandar se den todas aquellas
effectivas providencias que se necessitan assí por el
alivio de aquellos lugares como por la defensa de
dicha tan importantíssima plassa. Y aunque está
el consistorio con la devida çertesa y siguridad que
vuestra magestad como ab // 265r // vigilantíssimo padre no cessa un instante de procurar por todos aquellos medios posibles las disposiciones que
assiguren el remedio de estos males, pero todavía
considerando aquellos pueblos desolados y saqueados tan sin rienda ni posición campear el enemigo, y finalmente que de la concervación de aquella plassa depende la defensa del restante de el
principado, les precisa la obligación de su cargo y
la buena correspondencia que siempre ha sabido
merecerse dicha ciudad a postrarse humilmente a
a. l’original de la representació intercalat entre els folis 264v265r del trienni 1707-1710.
b. a continuació dues cartes, una deliberació i un paper transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 2334-2335.

los reales pies de vuestra magestad, de cuya protección y azí lo esperan que vuestra magestad por su
real clemencia atenderá a los clamores de aquellos fidelíssimos vassallos de vuestra magestad,
dando benignos ohidos y grata acceptación a la
súplica y representación de dicha ciudad de Gerona, como assí se lo promete el consistorio de la real
benignidad y clemencia de vuestra magestad.»

sols de la ciutat de Tarragona de data de 23 del
corrent, en què participan haver segona vegada
entrat lo enemich en lo camp de Tarragona per
lo mateix camí del coll de Balaguer ab mayor
número de gent y ab artilleria y morters, com de
dita carta és de vèurer qu·és assí cusida y signada
de número CCCXXV.
En vista de dita novedat lo dia present, obtinguda primer hora per medi del síndich de la present ciutat, los excel·lentíssims senyors conceller en cap, deputat ecclesiàstich y protector del
bras militar a las quatra horas y mitja de la tarda
se són conferits en lo real palàcio, y posats als reals peus del rey nostre senyor, suplicant a sa magestat en nom dels tres comuns fos servit per sa
real benignitat donar aquellas providèncias més
efficases per lo alívio y defensa dels pobles del
camp de Tarragona. E sa magestat se ha dignat
respòndrer que havia donat los ordes convenients per lo fi que se li suplicava y se esperava,
que per sa part contribuhirian també los comuns a est fi tant important com se prometia de
tant fidelíssims vassalls, com axí ne ha fet relació
en consistori lo senyor deputat ecclesiàstich.

Disapte, a VI de septembre MDCCVIIII. En
aquest dia no ha acistit en lo excel·lentíssimo y
fidelíssim consistori lo senyor deputat ecclesiàstich per estar indispost.
Diumenge, a VIII de septembre MDCCVIIII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
que han rebut dels molt il·lustres senyors cònsols de la ciutat de Tarragona en què participan
haver entrat lo enemich // 265v // en número de
dos mil hòmens a la vista de Cambrils, com de
dita carta és de vèurer qu·és assí cusida y signada
de número CCCXXII.
Dijous, a XII de septembre MDCCVIIII. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
dels molt il·lustres senyors cònsols de la ciutat
de Tarragona en què participan haver-se retirat
lo enemich, com de dita carta és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCCXXIII.
266r
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Diumenge, a XV de septembre MDCCVIIII. En
aquest dia ha tornat a acistir en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim
senyor deputat ecclesiàstich per haver convalescut de sa indisposició.
Dilluns, a XVI de septembre MDCCVIIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar ha fet relació mitgensant jurament en consistori com lo dia present se és conferit en lo Real Arxiu de la present ciutat per lo
effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas
Corts. Yque haguda relació dels officials de dit
Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en un paper que per lo especulador se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat
de número CCCXXIIII.a

267r

Dimecres, a XXV de septembre MDCCVIIII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General
cusís y continuàs en lo present dietari una carta
que han rebut dels molt il·lustres senyors còna. a continuació tres cartes i un paper transcrits a l’Apèndix
3, pàgs. 2335-2336.
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Disapte, a XXVIII de septembre MDCCVIIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor real, junt ab los officials acostumats, és
baxat a la casa del General a effecte de pèndrer
inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de septembre y no se ha trobat aprehenció de frau algú.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y incertàs en lo present
dietari una carta dels molt il·lustres senyors jurats de la ciutat de Gerona en què participan los
moviments dels enemichs, com de dita carta és
de vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCXXVI.
Dilluns, a XXX de septembre MDCCVIIII. En
aquest dia lo doctor Rafel Bruguera, subrrogat
en altre dels magnífichs acessors de la present
casa, ha fet relació mitjensant jurament com lo
dia present se ha conferit en lo Real Arxiu de la
present ciutat per lo effecte quea //268r // disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y
feta per estos ostenció de sos treballs, se ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador se li ha
entregat lo qual és assí cusit y signat de número
CCCXXVII.

a. a continuació dues cartes i un paper transcrits a l’Apèndix
3, pàg. 2336.
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Dimars, al primer de octubre MDCCVIIII. En
aquest dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas una carta dels molt il·lustres senyors cònsols de la ciutat de Tarragona de data del dia de
ahir, ab la qual participan haver lo enemich alsat
lo camp y retirat envès Tortosa per lo coll de
Balaguer, com de dita carta és de vèurer qu·és
assí cusida y signada de número CCCXXVIII.
268v

«Señor.a La ciudad de Barcelona, la Deputación y el braço militar del principado de Catha-

luña, puestos a los reales pies de vuestra magestad,
con el devido rendimiento dicen: que los jurados
de la ciudad de Gerona a la carta de 10 del corriente les han participado que el enemigo continuando sus acostumbradas hostilidades el día 6
saqueó los lugares de Vilafrasser, Rabós y Sancta
Leocadia y el día 9 levantó su campo y subió a la
villa de Besalú, haviéndose retirado a Castellfollit las tropas de vuestra magestad que se hallavan en dicha villa. Y viendo que aquella montanya queda expuesta a padecer los mesmos
estragos que el Empurdán les tiene con inexplicable desconsuelo, y por carta de los concelleres de la
ciudad de Vique de 11 del corriente han tenido la
notícia como el enemigo se hallaría ya en la villa
de Olot, y que quedavan con justos y muy fundados recelos de que intentarían ocupar la ciudad
de Vique y su plana, no hallándose allí tropas algunas del real exército de vuestra magestad para
impedir sus dañadas ideas como lo han participado a vuestra magestad, suplicándole sea servido
consolarles y mandar se den las promptas providencias que pide esta urgencia. El deplorable estado en que se halla el principado tiene a la ciudad, Deputación y braço militar con summo
desconsuelo, por lo que se interessan en el mayor
servicio de vuestra magestad y beneficio público.
Pues estando abiertas todas las fronterasa
// 270r // no hay comarca que esté libre de las invasiones del enemigo, quien ha practicado su
crueldad y furor en la mayor parte del principado, haviéndole constituhido sus hostilidades en la
mayor estrechés y miseria, mayormente con las innumerables cantidades de granos que ha sacado
del Empurdán este año. Y haviendo solo quedado
aquella montanya de Olot y la plana de Vique
exempta de sus tiranas oppressiones donde ha sido
abundante la cosecha este año, con la qual podrían subvenirse en parte los ahogos de los demás
pueblos, no es dudable que ocupando el enemigo
aquella comarca serían aquellos pueblos y la ciudad de Vique víctimas de su bárbara crueldad y
incessiable codicia, mayormente haviendo concitado tanto contra si aquellos vassallos la saña de
los enemigos, por lo que se han senyalado en la defensa de la justa causa de vuestra magestad y que
de la devastación de aquel pahís se recentiría todo
el principado, faltándole el desahogo que de su
pingüe cosecha se promete en la falta de granos
con que se halla. Acrecienta más el desconsuelo el
ver que haviendo los naturales del principado
manifestado siempre su grande fidelidad y zelo al
real servicio y su valeroso espíritu en oponerse a los
progressos del enemigo, sacrificando gustosos por
esta causa sus vidas, y que no siendo al presente
menor el anelo que les aciste para executarlo, estimulados de la obligación de vassallos y del pater-

a. l’original de la representació intercalat entre els folis 269v270r del trienni 1707-1710.

a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3 pàgina 2337.

Dimars, a VIII de octubre MDCCVIIII. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, anant consistorialment ab los verguers ab sas massas y acompanyats dels officials de la present casa, són
anats a visitar la mara de las fonts conforme és
costum tots anys.
Dimecres, a VIIII de octubre MDCCVIIII. En
aquest dia a las onse horas del matí ha vingut a
la present casa de la Deputació lo excel·lentíssim senyor compte de Cardona, mayordom mayor de la reyna nostra senyora, a effecte de visitar a sas excel·lèncias fidelíssimas lo qual és estat
rebut, ço és, per los officials a la entrada per los
acessors y advocat fiscal al replà de la escala, per
los senyors oÿdors militar y real al // 269r // capdemunt de la escala. Y després de haver entrat
en la capella xica y fet un rato de oració lo han
rebut los restants quatre consistorials a la porta
dels Tarongés de la sala dels Reys, y luego se’n
són entrats en la sala de consistori a hont han
estat ab conversació un rato; y luego se ha despedit de sas excel·lèncias fidelíssimas, los quals
tots lo han acompanyat fins al cap de la escala y
los acessors fins al replà de la escala, y los officials fins a la porta del carrer y fins que se ha posat en la silla de manos ab què venia y se ha despedit ab molts cumpliments y cortesias.
Diumenge, a XIII de octubre MDCCVIIII. En
aquest dia havent sas excel·lèncias fidelíssimas
com y los altres dos comuns de la ciutat y bras
militar rebut avís dels concellers de la ciutat de
Vich de què lo enemich se troba ja en Olot, se ha
resolt // 269v // formar una humil representació
per lo rey nostre senyor, que Déu guarde, la qual
per medi dels presidents dels altres comuns se ha
posat en las reals mans de sa magestat lo dia present a las sis horas de la tarda. Y sas excel·lèncias
fidelíssimas me han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General cusís y incertàs en lo present
dietari la dita carta dels concellers de Vich y també la dita representació, com ho executo signats
de números CCCXXIX y CCCXXX. Y la dita representació és del thenor següent:
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llers de la ciutat de Vich en què avisan haver ya
lo enemich desocupat la vila de Olot y pres sa
derrota per Camprrodón, com en la carta és de
vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCCXXXII.

nal amor de vuestra magestad se hallan en parte
impedidos de hazer todo lo que les dicta su innata
fidelidad, assí por la falta de medios en que les
han constituhido las hostilidades del enemigo
como por el poco abrigo que experimentan de las
tropas del real exército para su defensa, pues como
estas han practicado y practican en los parajes
donde acampan y en sus tránsitos los saqueos, robos y talas de frutos que es notorio, se hallan precisados muchos de los naturales del principado a
abandonar sus casas y haziendas, dexándolas al
despótico alvedrío de las tropas, y otros se ven constituhidos a no moverse de ellas para cuydar de la
custodia de sus familias con no poco dolor
//270v // del menoscabo que por los referidos motivos padecen el real servicio de vuestra magestad
en que tanto se interessan. Por lo que suplican a
vuestra magestad con el más obsequioso rendimiento sea servido mandar se apliquen las providencias necessarias que pide tan importante urgencia, para que logren aquellos vassallos de la
ciudad de Vique y su comarca y los demás de la
montanya el consuelo que necessitan en la presente constitución, para poder mantenerse en el real
y suave dominio de vuestra magestad y consiga
todo el principado el alivio correspondiente a los
excessivos trabajos y calamidades que experimenta, como lo esperan del paternal amor y soberana
clemencia de vuestra magestad.»a
271r

Divendres, a XVIII de octubre MDCCVIIII. En
aquest dia Joan Bausis, sargento de la companya
del capità don Francisco Torrents del regiment
de la present casa, ha fet dexació pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas de dit puesto de sargento de dita companya, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien
servits admètrer-li dita dexació y sas excel·lèncias fidelíssimas li han admesa aquella sí y en
quant per capítols de cort los és lícit y permès.

Dijous, a XXIIII de octubre MDCCVIIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
real junt ab los officials acostumats és baxat a la
casa del General a effectes de pèndrer inventari
dels fraus apresos en lo present y corrent mes de
octubre y se han trobat apresos los fraus infrascrits y següents: primo, als 30 de septembre
1709 frau de vint-y-quatre canas, quatre palms
tafetà doble blau a un cap y una cana tela sens
texir ab sos llisos y plegador que fou après en
casa de Domingo Torres, valer. Ítem als 5 del
corrent mes de octubre fou après en casa de
Joan Matas, mestre de minyons, de nou canas,
tres palms de escot blanch de la terra ab dos trosos, tres caputxes del mateix no cusidas y tres
palms de escot negra de la mateixa calitat.
En aquest mateix dia lo doctor Rafel Bruguera,
subrrogat en altre dels acessors de la present
casa, ha fet relació mitgensant jurament com lo
dia de ahir se conferí en lo Real Arxiua // 272r //
de la present ciutat per lo effecte que disposa lo
capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda
relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per
estos ostenció de sos treballs se ha trobat haverse treballat en ell lo que està continuat en un paper que per lo especulador se li ha entregat
qu·és assí cusit y signat de número CCCXXXII.
272v

Disapte, a XIX de octubre MDCCVIIII. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
real ha fet relació mitgensant jurament en consistori com lo dia present se és conferit en lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte que
disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y
que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en un paper que per lo especulador de dit
Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y
signat de número CCCXXXI.
271v

Dimars, a XXII de octubre MDCCVIIII. En aquest
dia han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas per
propri carta dels molt il·lustres senyors concea. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2237.
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Dilluns, a IIII de novembre MDCCVIIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Joan Fals,
adroguer de la present ciutat, en atenció del declarat ab la sentència proferida pels magnífichs
acessors de la present casa als 24 de novembre
1708 en la causa vertent en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas per y entre lo procurador fiscal y Theresa Oliver de una part, y dit
Joan Fals de part altra, ab la qual fou declarat
ésser dels antichs vendibles y que poden alienarse lo offici de guarda del General del portal del
Àngel de la present ciutat,b // 273r // y axí ésser
lícit y permès a dit Joan Fals anomenar y proposar a sas excel·lèncias fidelíssimas persona hàbil y
capàs per lo exercici de aquell. Y condemnada
dita Theresa Oliver en dexar vàcua y despedida
la pocessió de dit offici, com de dita sentència és
més llargament de vèurer, de la qual fou provehit lo decret de execució ab provisió feta als 3
a. a continuació una carta i un paper transcrits a l’Apèndix
3, pàgs. 2337-2338.
b. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2338.
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de septembre proppassat confirmada ab sentència provisional proferida als 31 de octubre proppassat y intimada lo dia present. Per ço dit Joan
Fals en execució del sobredit anomena y proposa a sas excel·lèncias fidelíssimas a si mateix per a
obtenir dit offici com a altre dels antichs vendibles y que poden alienar-se. E sas excel·lèncias
fidelíssimas han admès y aprovat la dita nominació sí y en quant per capítols y actes de cort los
és lícit y permès.
En aquest mateix dia don Francisco de Magarola y Fluvià, scrivà de manament y arxiver real, ha
fet relació mitgensant jurament a sas excel·lèncias fidelíssimas com lo especulador de dit Real
Arxiu junt ab son emanuense han cumplert al
que disposan los capítols 97 y 98 de las últimas
Corts, com és de vèurer de dita relació que en
escrits ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas
la qual és assí cusida y signada de número
CCCXXXIII.a
274r

275r

Disapte, a XVI de novembre MDCCVIIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor ecclesiàstich ha fet relació mitgensant jurament en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas com lo dia present se és conferit en lo
Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte que
disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y
que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit
Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número CCCXXXIIII.

aquellas sien fills, néts o ulteriors decendents
per línea masculina dels mercaders matriculats
de la qual real provisió y mandato subseguits
restava la present ciutat ab gran desconsuelo per
a encontrar ab diferents reals privilegis, ab què
se troba condecorada la present ciutat. Y que
havent volgut suplicar de dita real provisió no
se’ls havia volgut donar lloch en axí que primerament no haguesen posat en execució dits
mandatos per ser feta dita provisió ab la clàusula
incontinenti et post executionem intimetur, en
vista del que lo excel·lentíssim y savi Consell de
Cent, lo dia de ahir resolgué instar per via de
contrafacció lo // 275v // reparo dels prejudicis
se fan a dits reals privilegis ab dita real provisió y
mandatos, tot lo que participavan sas excel·lèncias fidelíssimas esperant de la molta correspondència ab què se han sempre conservat los
comuns afavoriran a la present ciutat en tot lo
que conduesca per la observansa de dits reals
privilegis. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
respost que apreciavan summament lo haver-los
participat lo sobredit y que premeditarian tot lo
contengut en dita embaxada, y que de sa resolució ne donarian part a dits excel·lentíssims y fidelíssims senyors concellers.
Divendres, a XXIX de novembre MDCCVIIII. En
aquest dia don Joseph Bru y Fèlix Texidor y
Sastre de part de sas excel·lèncias fidelíssimas
són anats ab embaxada al excel·lentíssim y savi
Concell de Cent que·s trobava junt per lo fet
dels mercaders y allí han referit que lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y lo consistori dels
senyors deputats y oÿdors, desitjant y zelant la
pública quietut y la estimació y honor de la present ciutat, havian procurat que la dependència
entre la present casa y lo senyor conceller quart
se compongués, tenint la mira al lustre de la
present ciutat. Y que fetas per est effecte las
oportunas diligèncias ab dit senyor conceller
quart se havia seguit que los llochs de la qüestió
quedasen vacants per la habilitació venidera y
que per evitar equivocacions se havia format un
paper del que offeria dit senyor conceller quart,
lo qual és del thenor següent:

Dijous, XXVIII de novembre MDCCVIIII. En
aquest dia de part dels excel·lentíssims senyors
concellers de la present ciutat han vingut en
consistori los senyors don Anton de Valencià y
Joan Llinàs, ciutadà, los quals han referit a sas
excel·lèncias fidelíssimas com lo dia 26 del corrent mes de novembre se féu una real provisió
per don Fortunat de Parrella de la Real Audiència y tercera sala doctor, en virtut de la qual real
provisió foren despatxats mandatos als
excel·lentíssims senyors concellers, indivíduos
de Consell de Cent, habilitadors y altres, manant-los a pena de dos mil lliuras de béns propris exigidoras reintegren a Gerònim Alabau,
conceller en orde quart de la present ciutat en la
veu activa y passiva per rahó de las insiculacions
y última tersa de son salari, de què fou suspès
per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent, y
admetian la llista o memorial dels subgectes o
personas degudament qualificadas per lo sobredit Alabau proposadas, encara que alguna de

«Gerònima Alabau, conseller quart diu y expressa que lo haver proposat en los llochs vacants, ço
és, en lo un de conseller quart y en altra de ultramarina de mercader fills de mercaders matriculats ha estat sols per mantenir y conservar las prerogativas del estament mercantívol. Y desitjant
donar gust a la excel·lentíssima ciutat // 276r //
vindrà a bé a què los dits llochs queden vacants
per la habilitació venidera sens prejudici tant
dels drets y prerrogativas de la excel·lentíssima

a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2338.

a. l’original del paper intercalat entre els folis 275v-276r del
trienni 1707-1710.
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diferència de la excel·lentíssima ciutat ab lo conceller quart, sols és estat per lo zel los acisteix de
la quietut pública y servir a la excel·lentíssima
ciutat, y quedan ab lo viu sentiment de no haver
pogut lograr lo ajust de dita dependència, assegurant a la excel·lentíssima ciutat que en totas
las que se offerescan de sa major satisfació trobarà sempre al consistori molt pronpte per servir a la excel·lentíssima ciutat.

ciutat com del magnífich magistrat de la Llotja
del Mar, los quals no entén en manera alguna
prejudicar.»
Lo qual paper per dits senyors embaxadors se ha
entregat al senyor conceller en cap, lo qual ha
respost a dits senyors embaxadors que estimava
la present ciutat lo bon zel y effecte de dits senyors deputats y oÿdors y que lo excel·lentíssim
y savi Consell de Cent pendria resolució sobre
lo contengut en dita embaxada, y sas excel·lèncias fidelíssimas me han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General cusís y continuàs en lo
present dietari lo dit paper com ho executo, signant-lo de número CCCXXXV.
En aquest mateix dia a la mitja nit han vingut ab
embaxada de part dels excel·lentíssims senyors
concellers los senyors don Joseph Bru y Joan
Llinàs, ciutadà, participant al consistori que lo
excel·lentíssim y savi Concell de Cent havia resolt en orde a la embaxada enviada per lo consistori que fosen donadas las gràcias als senyors
deputats y oÿdors de haver-se aplicat per lo conveni y ajust del fet y differència de la present ciutat ab Gerònim Alabau, conceller quart, y posar
en la intel·ligència de dits senyors deputats que,
apartant-se dit conceller quart de totas protestas
en atenció de no aprofitar a son comú, si sols ésser contra lo estil de la casa de la ciutat, se li admetria la nominació de subgectes per als dos
llochs que concorren en ells las qualitats requiridas, y que no havent-hi subjectes las tingan restaran aquells vacants. A la qual embaxada sas excel·lèncias fidelíssimas en veu del senyor
deputat ecclesiàstich han respost que premeditarian son contengut y que tot quant poguesen
obrar en benefici de la present ciutat ho executarian ab molt gust.

En aquest mateix dia lo doctor Emanuel Fèlix,
subrrogat en lo offici de acessor, ha fet relació
mitgensant jurament en consistori com lo dia de
ahir se conferí en lo Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte que disposà lo capítol 102 de las
últimas Corts. Y que haguda relació dels officials
de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs se ha trobat haver-se treballat en lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador
de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí
cusit y signat de número CCCXXXVI.a
277r

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real junt ab los officials acostumats és baxat a la casa del General a effecte de
continuar en inventari los fraus apresos en lo present y corrent //276v // de novembre, y se ha trobat que lo dia 13 del corrent se féu aprehenció en
casa de Pau Burgada, valer, de deu canas tafetà
negra y deu canas tela junt ab lo plegador, pinta y
llisos per no trobar-se ab plom de manifest.
Disapte, a XXX de novembre MDCCVIIII. En
aquest dia a las sinch horas de la tarda sas excel·lèncias fidelíssimas per medi de un cavaller y
un ciutadà han enviat una embaxada als
excel·lentíssims senyors concellers per a què fossen servits posar en la intel·ligència del
excel·lentíssim y savi Consell de Cent, que lo
haver-se interposat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors y
lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar en la
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Dimecres, a IIII de dezembre MDCCVIIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim senyor compte de
Cardona, almirant de Aragó y mayordom mayor de la reyna nostra senyora, ha enviat un cavaller de sa família en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas participant-los la
mercè que lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit fer condecorant la dignitat de
almirant de la Corona de Aragó ab la grandesa
de primera clace successiva als que obtindran dit
puesto, y per ser esta gràcia y los motius en què
se funda de gran estimació y honrra per la Corona de Aragó, li ha aparegut digna de comunicar-la al consistori embiant original lo real despaig y juntament còpia de aquell per si tenian
gust sas excel·lèncias fidelíssimas de manar-lo
registrar en los llibres de esta casa. Y sas
excel·lèncias fidelíssimas en veu del senyor deputat ecclesiàstich han respost que estimavan
summament a dit senyor compte de Cardona la
honrra y mercè los feya, de què li donavan las
gràcias // 277v // y juntament la norabona y que
per memòria en lo pervenir manarian continuar
dita còpia en lo dietari de la present casa. Y seguidament me han manat a mi secretari y scrivà
major del General comprobàs dita còpia ab lo
original y aquella continuàs y incertàs en lo present dietari com ho executo, signant-la de número CCCXXXVII y del thenor següent:
«El rey.b Aunque en el concepto de Europa ha esculpido la bisarra emulación de mi Corona de
Aragón, que anteponiendo mi justa causa a
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2338.
b. l’original de la reial cèdula intercalat entre els folis 277v278r del trienni 1707-1710.
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quantos eminentes peligros y ruinas amenecesba
la Francia, para prevaricarla de tan gloriosa acción proclamo mi real nombre y a mi real persona, por su legítimo rey y señor natural con el incontrastable amor hacia mi augusta casa.
Hállase esta empenyada a collocar sus naturales
en el lugar inmediato de mi estimación y ostentar
en lo porvenir la memoria de tan garvoso acuerdo
para que la ansia de esta gloria estimule las naciones a abrassar las de igual justicia. He tenido
en esta consideración a bien de condecorar, como
de presente lo hago, la dignidad de almirante de
mi Corona de Aragón con la grandesa de primera clase succesiva irrevocablemente a las que fueren por mi y mis successores nombrados por almirantes de dicha corona, de cuya condecoración es
mi voluntad que por los referidos motivos y los que
añade la esclarecida sangre, ardiente zelo y apreciables prendas de vos don Joseph de Cardona,
conde de Cardona, mayordomo mayor de la reyna de mi Consejo de Estado y actual almirante de
Aragón, os pongáis en pocessión, gosando de todos
los honores, preheminencias y prerrogativas que
como a tal os pertenecen según y como lo han gozado y gozan los demás de nuestra clase. Y ordeno
que // 278r // que llegando el caso de hallarse mi
real persona en Madrid, se registre en la cámera
de Castilla esta cédula, haciéndose en virtud de
ella el asiento que corresponde y se ha practicado
en tiempo de los reyes mis predecessores. Y para
que conste y tenga su entero cumplimiento mando
despatxar la presente firmada de mi mano, sellada con el sello de mis armas y refrendada de don
Ramón de Vilana Perlas, mi secretario de estado.
Barcelona, y julio a trece de mil setecientos y nueve años. Yo, el rey. Don Ramon de Vilana Perlas.
Lugar del sello +.»
278v

dado en Çaragoça a dies y siete de julio mil setecientos y seis por los motivos en él expressados, os
mandé remover y desansicular de las bolsas de los
officios de essa casa algunos sujetos que jusgué no
ser a propósito para ellos. Y entre otros al doctor
Francisco Alaix y Martí de la ciudad de Tortosa,
previniéndoos no pudiesseis insacular alguno de
las venideras insaculaciones sin que precediesse
decreto mio que les capacitase. Y haviéndome
constado por informaciones y legítimos documentos que el dicho doctor Francisco Alaix y Martí se
aplicó con mucho affecto a todo lo que se offreció
en Tortosa tocante a mi real servicio, y que ha dexado su casa y hazienda y reside en esta mi real
corte, por mantenerse vassallo mio, cuyas sircunstancias le hazen digno de mi real benevolencia he
resuelto insinuaros y deciros, como lo hago, que mi
real voluntad es que desde el día de la fecha desta
en adelante sea capaz y tengáis por capacitado al
dicho doctor Francisco Alaix y Martí para que,
no //279r // obstante el referido mi real decreto de
desenciculación de dies y siete de julio mil setecientos y seis, pueda entrar y concurrir en las bolsas de essa casa y a todos los cargos que en ella ay
por su estamento, toda réplica y duda cessantes.
Dada en Barcelona, a quatro de deziembre mil
setecientos y nueve. Yo, el rey. Franciscus Ybanyez
de Aoyz, secretarius. Vidit Aguirre, regens. Vidit
marchio de Montenegre. Vidit Suelves, regens. In
curia tertio, folio LXI.»
279v

Dilluns, a VIIII de dezembre MDCCVIIII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General
cusís y continuàs en lo present dietari un real
despaig en deguda forma de Real Cancelleria
despedit dat en Barcelona als 4 del corrent mes
de dezembre, en què sa magestat se serveix capacitar al doctor Francisco Alaix y Martí per a
entrar en las bolsas y officis de esta casa de la
Deputació, no obstant lo real decret de 17 de
juliol 1706, com de dit real despaig és de vèurer
qu·és assí cusit y signat de número CCCXXXVIII y del thenor següent:

Dilluns, a XVI de dezembre MDCCVIIII. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor militar ha fet relació mitgensant jurament
en consistori com lo dia present se és conferit en
lo Real Arxiu de la present ciutat per lo effecte
que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts.
Y que haguda relació dels officials de dit Real
Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se
ha trobat haver-se treballat en ell lo que està
continuat en un paper que per lo especulador
de dit Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit
y signat de número CCCXXXIX.

«El rey.a Illustres, venerables, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad de mi principado de Cathalunya y otras qualesquier personas a
quien tocare. Por quanto con mi real decreto

Dimecres, a XVIII de dezembre MDCCVIIII. En
aquest dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General
cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per Joan Gispert, arrendatari del
dret de guerra, pròximament finit y un vot fet al
peu de dita súplica per un dels magnífichs acessors y per lo advocat fiscal de la present casa, en
y ab lo qual són de sentir y parer que poden y
deuhen sas excel·lèncias fidelíssimas, no obstant
lo suplicat per dita // 280r // Gispert, executar la
lluïció de censals disposada en lo capítol 11 de
las últimas Cort y aplicar en ella tots los produc-

a. l’original del reial despatx intercalat entre els folis 278v279r del trienni 1707-1710.

a. a continuació un paper i una súplica amb vot transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 2338-2340.
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En aquest mateix dia Gerònim Pomés, sargento
de la companya del thinent coronel, ha fet dexació pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas del dit puesto de sargento de dita companya, y sas excel·lèncias
fidelíssimas han admès dita dexació sí y en
quant per capítols y actes de cort los és lícit y
permès, essent presents per testimonis Diego
Andanya y Fermí Vehils, subrrogats en verguers
del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.

tos del arrendament de dit dret que va corrent
en la conformitat que en dit capítol està previngut, com apar de dita súplica y vot que tot és
assí cusit y signat de CCCXXXX.
E sas excel·lèncias fidelíssimas, inseguint lo parer y consell sobredit, han passat lo dia present a
la matinada a fer extracció dels censals imposats
sobre dit dret dit de guerra per la quantitat de
dotse mília lliuras, la qual extracció se ha fet en
la sala dels Reys de la present casa, essent sas excel·lèncias fidelíssimas acentats ab cadiras de vellut carmesí y los acessors y advocat fiscal ab cadiras de vaqueta de Moscòvia en la forma que·s
fan las extraccions dels censals; y lo secretari y
sos escrivents de la scrivania mayor, lo ajudant
primer de la scrivania major y lo ajudant comú
de racional y regent los comptes estaven acentats ab altre taula molt gran al mig de las dos finestras de dita sala, en la qual taula estavan los
capbreus; y lo escrivà mayor estava açentat ab
cadira de vaqueta y los demés en un banch arrimat a la paret; y se han posat los rodolins dels
acrehedors de dit dret en una urna de plata y per
un minyó de poca hedat són estat extrets los següents:
Primo, Eulària Sellers, muller de Miquel Joan
Sellés, donsell, febrer, foli 590, penció 460
sous, preu: 460 lliures; Joan Pere Fontanella,
ciutadà honrat de Barcelona, maig, foli 31,
penció 1000 sous, preu: 1000 lliures; Jaume
Texidor, jove botiguer de telas, febrer, foli
613, penció 350 sous, preu: 350 lliures; Rafel
Corbera, misser, janer, foli 290, penció 300
sous, preu: 300 lliures; Sebastià Costa, febrer,
foli 516, penció 302 sous, preu: 302 lliures;
Hereus de Agustí Pexau, ciutadà honrrat de
Barcelona, dezembre, foli 124, penció 400
sous, preu: 400 lliures; // 280v // Miquel Joan
Massana, misser, dezembre, foli 96, penció
1010 sous, preu: 1010 lliures; Sagimon Damians, misser, dezembre, foli 106, penció 556
sous, preu: 556 lliures; don Joan Gerònim Alemany, dezembre, foli 112, penció 1000 sous,
preu: 1000 lliures; Antoni Nin, batifuller, janer, foli 324, penció 500 sous, preu: 500 lliures; misser Narcís Mir, janer, foli 230, penció
600 sous, preu: 600 lliures; Gerònim Gaver,
donsell, juliol, foli 226, penció 1000 sous,
preu: 1000 lliures; Maria Alexandro, muller del
mestre de camp Pedro Alexandro, dezembre,
foli 154, penció 1200 sous, preu: 1200 lliures;
convent de Sant Agustí, mars, foli 690, penció
1065 sous, preu: 1065 lliures; doctor misser
Francesch Claris, novembre, foli 9, penció
1000 sous, preu: 1000 lliures; Joan Llenés,
donsell, juny, foli 114, penció 2000 sous,
preu: 2000 lliures.

Dijous, a XIX de dezembre MDCCVIII. En aquest
dia lo doctor Pau Romà, subrrogat en lo offici
de advocat fiscal del General, ha fet relació mitjensant juramenta // 281r // en consistori com lo
dia present se és conferit en lo Arxiu Real de la
present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs se ha trobat haver
treballat en ell lo que està continuat en un paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCCXXXXI.
Divendres, a XX de dezembre MDCCVIIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Joseph
Garcia, capità tinent de la companya del coronel
del regiment de la present casa, ha fet dexació
pura y líberament en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas del dit puesto de capità
tinent, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas
que en atenció de sa crescuda edat y molts serveys sien servits admètrer-li la dita dexació. E
sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella
sí y en quant per capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent presents per testimonis Diego Andanya y Fermí Vehils, subrrogats en verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
281v

Dilluns, a XXIII de dezembre MDCCVIIII. En
aquest dia constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo doctor
Gaspar Singa, subrrogat en lo offici de exactor
del General, en presència dels magnífichs acessors, advocat fiscal, escrivà mayor y racional de
la present casa, ha fet relació del estat de las cobransas dels deutes de la Generalitat conforme
disposa lo capítol 56 del nou redrés, la qual relació ha fet no sols de paraula sinó també en escrits, la qual és assí cusida y signada de número
CCCXXXXII.
Dimars, a XXIIII de dezembre MDCCVIIII. En
aquest dia, obtinguda primer hora per medi del
síndich del General a las 4 horas de la tarda, sas
excel·lèncias fidelíssimas, anant ab cotxes ab los
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 0, pàg. 0000.
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verguers devant ab sas massas y acompanyats
dels magnífichs acessors, advocat fiscal y altres
officials de la present casa, són anats a posar-se
als reals peus del rey nostre senyor a effecte de
obsequiar-lo y besar sas real mà per ocasió de las
pròximas pàsquas de la Nativitat del Senyor. Y
després de haver-li anunciat aquellas ab una peroració feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich y fets los deguts cumpliments y cortesias, se són despedits y se són
encaminats al quarto de la reyna nostra senyora
a qui han rendit los matexos obsequis y cumpliments, y anunciat las felizes pàsquas conforme
se ha executat ab lo rey nostre senyor y segons
en altres ocasions se ha estilat. Y fet lo sobredit
se’n són tornats a la present casa ab lo mateix
acompanyament.a
282r

medecina Bernat Moxí, oÿdor real, personalment trobat en sa casa, essent presents los mateixos doctor Vicens Carreras y Saldoni Grau.
284r

Dimecres, a XXV de dezembre MDCCVIIII. En
aquest dia constituhit personalment devant del
excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Emmanuel de Copons y Esquerrer, deputat ecclesiàstich, lo noble don Ramon de Codina y Ferreras, com a procurador del doctor Jacinto
Figueró, prevere y beneficiat de la seu de Barcelona y guarda ordinària del General de la present ciutat, com de sa procura consta en poder
de Lluís Fontana, notari públic de Barcelona, a
8 de agost 1695, còpia autèntica de la qual és
assí cusida y signada de número CCCXXXXIII,
en dit nom y a las dos horas passat lo migdia ha
renunciat pura y líberament en mà y poder de
dit senyor deputat ecclesiàstich personalment
trobat en sa casa lo dit offici de guarda del General a favor y en cap del doctor Francisco Janer, clergue, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sia servit admètrer-li dita renunciació en
atenció de ser altre dels officis antichs vendibles
y que poden alienar-se. E dits senyor deputat
ecclesiàstich ha admès dita renunciació sí y en
quant per capítols y actes de cort li és lícit y
permès, essent presents per testimonis lo doctor
Vicens Carreras, prevere, y Jacinto Prats, estudiant en theologia.
Axí mateix entre las dos y tres horas de la tarda se
ha fet semblant renúncia devant dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors don Jacinto de Sagrera y Xifra, deputat militar, y Joseph Serrés,
deputat real, personalment trobats en lo palau
real de la present ciutat, essent presents per testimonis dit doctor Vicens Carreras y Saldoni Grau
de família de dit don Ramon de Codina.
Y finalment, subsecutivament, a las dos horas y
mitja se ha fet semblant renunciació devant del
excel·lentíssim y fidelíssim senyor doctor en
a. a continuació una relació i una procura transcrites a
l’Apèndix 3, pàgs. 2340-2342.

968

Dimecres, a VIII de janer MDCCX. En aquest dia
lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, se ha
partit de la present ciutat per la de Gerona y altres parts de la frontera.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
sas senyorias fidelíssimas, anant ab cotxes, ab los
verguers devant, ab sas massas, y acompanyats
dels magnífics assessors, advocat fiscal, scrivà
major y racional y procurador fiscal de la present casa, són baxats de la casa del General de la
present ciutat per a fer continuar lo subast dels
arrendaments dels drets de la Generalitat. Y
després de haver estat allí algun rato, no haventse ofert dita alguna, se’n són tornats ab la mateixa forma en la present casa de la Deputació.
Divendres, a X de janer, MDCCV. En aquest dia
lo magnífich Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
donsell, racional del General, per estar ocupats
sas senyorias fidelíssimas, // 284v // és baxat a la
casa del General per a fer continuar lo subast
dels arrendaments dels drets de la Generalitat. Y
no obstant de haver-se encantat aquells per
molt espay de temps, no se ha trobat dita alguna, com així ne ha fet relació un dels verguers de
la present casa a mi, secretari y scrivà major del
General. Y per quant dit Racional en tots los
dias de encant que no podran sas excel·lèncias
fidelíssimas anar a dita casa del General per las
ocupacions de la present casa hi baxarà de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas dit racional per
lo sobredit effecte. Per ço, no·s notarà més en lo
present dietari las anadas de dit racional si no és
aquellas en que se offerirà dita alguna en algun
dels arrendaments.
Disapte, a XI de janer, MDCCX. En aquest dia,
obtinguda primer hora per medi del síndich del
General, a las quatra horas de la tarda, sas senyorias fidelíssimas són anats ab cotxes ab los
verguers devant ab massas, y acompanyats dels
magnífichs assessors, advocat fiscal y altres oficials de la present casa, a posar-se als peus de la
reyna, nostra senyora, a effecte de obsequiar-la
y besar sa real mà per ocasió de la absència del
rey, nostre senyor, offerint-se en tot quant fos
de son real servey. Y se ha executat esta funció
conforme las altras vegadas y en lo modo que
deu estar continuat en lo llibre del mestre de cerimònias.
Diumenge, a XII de janer, MDCCX. En aquest dia
lo doctor Joan Baptista Reverter, cavaller, acessor de la batllia general del present Principat,
com a procurador de Joseph Nuri de Lana y

Càncer, donsell,a //285r // racional de la present
casa, com de sa procura consta en poder de
Lluís Fontana, notari públic de Barcelona, a 15
de agost 1698, que·s assí cusida y signada de
número CCCXXXXIIII, en dit nom, constituhit personalment davant lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor fra don Emmanuel de Copons
y Esquerrer, deputat ecclessiàstich en la casa de
sa habitació a las dotse horas del mig dia, ha renunciat en mà y poder de dit senyor deputat ecclessiàstich lo dit offici de racional a favor y en
cap del doctor Ignasi de Reverter y de Ferrer,
donsell, per ser altre dels officis antichs vendibles y que poden alienar-se. E lo dit senyor deputat ecclessiàstich ha acceptat la dita renunciació si y en quant per capítols y actes de Cort li és
lícit y permès. Essent presents per testimonis
Joan Francesch Coll, estudiant en Filosofia, y
Joseph Porta, de família de don Plàssido de Copons.

fer lo càlcol o relaix dels danys que lo arrendatari del estanch del tabaco pretén se li han inferit
per rahó de la guerra en la tersa que comensà a
25 de desembre 1707 y finí a 25 de mars, 1708,
han jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas que se hauran bé y llealment en la dita
relació fahedora tot odi, amor y themor proposats.

Seguidament se féu semblant renunciació, a un
quart per la una hora del mig dia, devant y en
presència del senyor Joseph Serrés, ciutedà
honrrat de Barcelona, senyor deputat real en la
casa de sa habitació. Essent presents per testimonis dit Francisco Coll, y Joseph Beltran de
família de dit deputat real.

Dimars, a XXI de janer, MDCCX. En aquest dia,
inseguint lo disposat ab lo real decret dat en
Madrid als 27 de agost, 1655, vacant lo ofici de
ajudant segon de la Scrivania Major de la present casa, per mort de Pere Joan //286v // Soldevila, notari últim obtentor de aquell, sas
excel·lèncias fidelíssimas, ab asistència dels magnífichs asessors, advocat fiscal y demés officials
necessaris en la sala dels rey, procehiren a fer extracció de dit offici en la forma acostumada. Y
posats tots los noms dels insiculats en dit offici
escrits en llencas de pergamí ab rodolins de sera
dins la urna de plata ab aygua beneïta, per un
minyó de poca edat fou extret un rodolí en lo
qual estava escrit lo nom de Francisco Cortés,
notari públich de Barcelona.

En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real ha fet relació en consistori, mitjensant jurament, de com se hera conferit
lo dia present en lo real arxiu de la present ciutat
per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las
últimas Corts, y que haguda relació dels oficials
de dit real arxiu y feta per estos ostenció de son
treball, se ha trobat haver treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit real archiu se li ha entregat, lo qual és
assí cusit y signat de número CCCXXXXV.

E immediatament, poch després de tocat un
quart per la una, se féu semblant renunciació en
mà y poder del excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Francisco de Sagrera y Xifra, deputat
militar en sa casa. Essent presents per testimonis
dit Francisco Coll y don Jacinto de Sagrera e
Massana.
Y finalment, a dos quarts per la una, se féu semblant renunciació devant del excel·lentíssim y fidelíssim senyor doctor Bernat Moxí, oÿdor real,
personalment trobat en sa casa. Essent presents
per testimonis dit Francisco Coll y Joseph Aromir de família de dit senyor oÿdor real.

287r

E seguidament y sens intermissió, me so conferit yo, lo doctor Aleix Fornaguera, subrogat en
lo offici de secretari y scrivà major del General,
en la casa de dit Joseph Nuri de Lana. Y he trobat que estava ab esperits vitals.
285v

Disapte, a XVIII de janer, MDCCX. En aquest dia,
constituhits personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Joseph Albaret,
mercader, y Joseph Vinyes, adroguer, tots de la
present ciutat, experts anomenats,b // 286r // ab
deliberació de 11 de juliol, 1708, a effecte de
a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2342.
b. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2342.
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Dimars, a XXVII de janer, MDCCX. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, acceptat lo senyor
deputat ecclessiàstich, són anats a fer regonexensa general per las botigas y altres parts de la
present ciutat, dividint-se per quarts y anant
acistits cada hu de ells de diferents officials del
General y una vara conforme és acostumat.
Dijous, a XXX de janer, MDCCV. En aquest dia los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ecclessiàstich y militar són anats a visitat los aposentos de la present casa, fent regonexensa
//287v // dels llibres que cada hu de ells respective regeix per rahó de sos officis. Y no han advertit falta digna de nota, com així ne han fet relació tornats en consistori.
En aquest mateix dia lo doctor micer Rafel Bruguera, subrogat en altre dels magnífichs assessors de la present casa, ha fet relació, mitjensant
jurament, com lo dia present se és conferit en lo
real arxiu de la present ciutat per lo effecte que

[ 1710 ]
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disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y
que haguda relació dels officials de dit real arxiu
y feta per estos ostensió de sos treballs, se ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador se li ha
entregat. Lo qual és assí cusit y signat de número CCCXXXXVI.
Divendres, a XXXXI de janer, MDCCX. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
real, junt ab los oficials acostumats, és baxat en
la casa del General a effecte de péndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes
de janer. Y se han trobat apresos los fraus infrascrits y següents:
Primo, als 20 de janer, 1710, aprehensió feta en
la barraca de Lluís Vidal, sirurgià, de sinquantatres lliuras de seda encarnada y una lliura alduca,
que són de Joseph Pagès, natural de la vila de
Castalló de la Plana, regne de València.
Ítem, a 29 de dit, aprehensió feta en casa de
Jaume Claret y Castells, de dos canas sis pams
de tela gotiga.
Y subseguidament, dit senyor oÿdor real, trobant-se en la dita casa del General, ha manat venir en sa presència als officialsa // 288r // del General y Bolla, junt ab los llibres de quiscú de
aquells regeix per rahó de son offici, y havent-se
fet regonexensa de dits llibres no ha advertit falta digna de nota.

consistori de que sa magestat se sia restituhit en
la present ciutat ab perfecta salut, de que li han
donat la norabona, offerint-se lo consistori en
servir a sa magestat en tot quant fos de son real
agrado. Y sa magestat, després de haver manat
se cubrissen, ha respost ab paraulas de molt carinyo y agrahiment. Y luego, sas excel·lèncias fidelíssimas, després de haver besat la real mà de
sa magestat, han donat lloch, retirant-se a un
costat a que fessen lo mateix los dits acessors,
advocat fiscal y officials, y luego se són despedits
ab las acostumadas cortesias. Y han passat immediatament al quarto de la reyna, nostra senyora.
Dilluns, a III de febrer, MDCCX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
senyorias, don Francisco de Magarola y Fluvià,
arxiver real de la present ciutat, ha fet relació,
mitjensant jurament, com en la tersa proppassada que finí lo dia últim de janer proppassat, lo
especulador de dit real arxiu, junt amb son emanuent-se, ha complert en lo que disposan los capítols 97 y 98 de las últimas Corts. La qual relació ha entregat a sas senyorias fidelíssimas en
escrits, la qual és assí cusida y signada de número CCCXXXXVII.

Febrer

Dimecres, a V de febrer, MDCCX. En aquest dia,
inseguint sas excel·lèncias fidelíssimas y posant
en execució la deliberació presa lo dia de ahir,
han passat a fer extracció del offici de ajudant
segon de la Scrivania Major, per no haver vingut a jurar ya // 289r // péndrer pocessió de
aquell dins lo termini prefigit a Francisco Cortés, notari públic de Barcelona, que fou extret
en dit offici lo dia 21 del corrent per mort de
Pere Joan Soldevila, notari últim, obtentor de
aquell. Y se féu dita extracció en la sala dels reys
de la present casa, ab acistència dels magnífichs
acessors, advocat fiscal y demés officials acostumats. Y posats los noms dels insiculats en dit offici ab llencas de pergamí, ab rodolins de cera,
dins de una urna de plata ab aygüa beneÿta,
fonch extret per un minyó de poca edat un redolí en lo qual estava continuat lo nom de Emanuel Rossell, notari públic de Barcelona.

Dissapte, al primer de febrer, MDCCX. En aquest
dia, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General, sas senyorias fidelíssimas, anant ab
cotxes ab los verguers ab sas massas y acompanyats dels magnífichs acessors, advocat fiscal y
altres officials del General, són anats a posar-se
als reals peus de sa magestat. Y posats en sa real
presència, després de las solitas cortesias, han
manifestat a sa magestat lo contento ha cabut al

Y encontinent, constituhit personalment devant
sas senyorias fidelíssimas dit Emanuel Rossell,
notari públic de Barcelona, renuncià pura y líberament en mà y poder de sas senyorias fidelíssimas lo dret que té adquirit en lo dit offici de
ajudant segon de la Scrivania Major, per ser estat extret en aquell, suplicant a sas excel·lèncias
fidelíssimas sian servits admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès

a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2342.

a. a continuació una certificació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 2343.

En aquest mateix dia lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, se ha restituhit en la present ciutat,
de la qual se partí lo dia 8 del corrent, havent estat en est intermedi en las ciutats de Gerona y
Vich y altres parts. Y per tot a hont ha passat és
estat summament regalat y fastejat per los naturals, y senyaladament en las ditas ciutats de Gerona y Vich, ab las demostracions de carinyo y
alegria corresponents a sas possibilitats, gustosíssims de véurer-se honrrats ab la real presència
de sa magestat.
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aquella si et in quantum, etcètera. Essent presents per testimonis Bernat Forés, notari públic
real collegiat de Barcelona, y Joseph Company,
valer, ciutedà de Barcelona. Y seguidament sas
excel·lèncias fidelíssimas han passat a fer extracció de altre subgecte de la mateixa bolsa per al
dit ofici de ajudant segon de la Scrivania Major,
y és estat extret Joseph Francesch Fontana, notari públic de Barcelona.
En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y insertàs en lo present dietari un vot fet y
firmat per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa, ab lo qual són de
sentir que lo noble don Fortunat de Parrella y
demés doctors de la tercera sala, ab la real provisió facto verbo feta als 26 de novembre proppassat en la causa //289v // que aportà lo síndich del
magistrat de la llotja de mar contra lo síndich de
la present ciutat, a relació de dit de Parrella, y ab
los mandatos en forsa de dita provisió despedit,
contraferen al real privilegi a la present ciutat
otorgat per sa magestat, dat en Barcelona als 27
de janer, 1706. Y que axí deuhen sas excel·lèncias fidelíssimas ordenarà son síndich isque al
reparo de dita contrafacció per aquells medis
que aparegan a sas excel·lèncias fidelíssimas més
proporcionats, com de dit vot més llargament
és de véurer, que·s assí cusit y signat de número
CCCXXXXVIII y del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph.
Ena lo fet consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya, als acessors y advocat fiscal infrascrits, en y sobre lo
contengut en una súplica a dit excel·lentíssim y
fidelíssim consistori presentada per lo síndich
de la present excel·lentíssima ciutat de Barcelona als 30 de novembre proppassat, ab la qual
diu y representa dit síndich que per lo noble
don Fortunat de Parrella, de la Real Audiència y
Tercera Sala doctor, lo dia 26 de dit mes, feta
paraula en la sua sala, fou provehit que fos manat als excel·lentíssims concellers de dita ciutat,
habilitadors y individuos del savi Consell de
Cent de aquella y demés a quí convingués, que
encontinent, sots la pena de dos mil lliuras de
béns propris de quiscun dels contrahents, in solidum exigidors, sens emperò perjudici dels
drets y pretencions de las parts, de manera que
ningun dret los llevàs ni donàs, restituhissen y
ab tot effecte reintegrassen a Gerònim de Alabau, aleshores conceller, en orde quart, en tots
los drets y en activa y passiva última tersa y dea. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
289v i 290r del trienni 1707-1710.
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més en la suplicació donada per part del magistrat de la llotja del Mar, y que admetessen lo
catàlogo, vulgo llista o memorial de las personas
degudament qualificadas per lo sobredit Alabau, proposades encara que algunas de aquellas
fosen fills, nets o ulteriors descendents per línea
masculina dels mercaders matriculats, y no innovassen cosa alguna en perjudici de la causa. Y
que per dit effecte fosen despeditsa //290r // cartells qu·s presentaren a dits excel·lentíssims concellers, habilitadors, individuos del savi Consell
de Cent y al síndich y subsíndich de dita ciutat,
que la referida real provisió y procehiments subseguits a aquella heran manifestament contra las
generals constitucions, capítols de Cort y drets
de la pàtria. Y en particular contra diferents reals
privilegis a la present ciutat concedits per sa magestat, que Déu guarde, y sos sereníssims antecessors, de gloriosa memòria, per las rahons que
llargament se troban expressadas en dita suplicació, fundadas ab las disposicions de alguns reals privilegis, estatuts, ordinacions y altres escripturas calendadas y ponderadas en la mateixa
suplicació, y ab singularitat ab lo real privilegi
atorgat per la real magestat del sereníssim senyor don Carlos Tercer als 27 de janer 1706, ab
lo qual se troban confirmats tots los antecedents, conclohent ab la referida súplica fos del
agrado de vostra excel·lència fidelíssima ordenar
a son síndich isca al reparo de dita contrafacció,
segons lo disposat en las generals constitucions
col·locadas baix lo títol de observar constitucions, y en los capítols 83, 84 y 85 de la Cort
General últimament celebrada.
Vista la referida súplica. Vist lo sobrecalendat
real privilegi de nostre rey y senyor. Vistos tres
diferents cartells despedits en forsa de la referida
real provisió. Vista una certificatòria feta per
Pere Calaff, porter real, als 10 de janer del corrent any. Vistas las constitucions col·locadas
baix lo títol «De observar constitucions» y en
particular los capítols 83, 84 y 85 de la Cort General y últimament celebrada y lo demés que se
havia de véurer.
Attès que del sobredit real privilegi concedit per
la real magestat de nostre rey, don Carlos Tercer, en dit dia de 27 de janer, 1706, confirmant
los que antigament tenia la present ciutat, donà
concedí a aquella la libera facultat en tot lo tocant a las nominacions, habilitacions, imbursacions e insiculacions de las personas idòneas y
ben vistas a dita ciutat en las bolsas dels officis
de aquella, ab tot sos dependents, emergents
annexos y connexos, cometent la execució als
consellers, habilitadors y Consell de Cent
a. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2343.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

observar constitucions» y ab singularitat en los
capítols 83, 84 y 85 de la cort últimament celebrada consta que en lo cas que algun o alguns
dels doctors de la Real Audiència, encara que
sian los de una o altra de las salas reals que la
componen, o tots junts, hagen fet alguna
sentència, provisió o altres qualsevols procehiments judicials contra generals constitucions o
altres drets de la pàtria, pot la part leza valer-se
del remei extraordinari de la contrafacció encara
que tinga lo remei ordinari de la suplicació.

// 290v // sens

limitació, restinció ni retenció alguna, y declarant sa real mente e intenció se
digna ordenar per sa real clemència que ell ni
sos successors ni los llochtinents generals del
present Principat, canceller, regent la Real Cancellaria, doctors de la Real Audiència, portantveus de General, governador y demés officials
que acesoras eran y per temps seran no pugan
per qualsevol causa, pretext o rahó cogitada o
incogitada in futurum intrometer-se judicial ni
extrajudicialment en las nominacions, habilitacions e inseculacions de dits officis ni en los dependents, emergents, annexos ni connexos de
aquells, remoguda del tot qualsevol apal·lació,
recors o inhibició, y així mateix tota y qualsevol
espécia de intervenció e interesència de sa magestat, sos successors y demés sobrereferits, per
ser sa real intenció que dita present ciutat tinga
dita insiculació ab plenitut de drets privative a
ell, sos successors y qualsevols officials reals ab
clàusulas irritants de qualsevols actes encontrari
succehits, de tal manera que ni àduc poguessen
interpretar ni explicar qualsevol cosa tocant a
ditas insiculacions, com ab major individuació
és de véurer de dit real privilegi al qual se ha relació.

Attès també que dels dits cartells consta que en
virtut de real provisió feta facto verbo per dit noble don Fortunat de Parrella, se ha manat als dits
excel·lentíssims cancellers, habilitadors e individuos del Consell de Cent de dits excel·lentíssima present ciutat que encontinent
que dit cartell los fos presentat a pena de dos milia lliuras de béns propris de quiscú dels contrafahents insolidum exigidores, sens emperó perjudici dels drets y pretencions de las parts,
admetessen lo catàlogo, vulgo llista o memorial,
dels subgectes o personas degudament qualificades per lo sobredit conceller Alabau proposadas, encara que alguna de aquellas fos fill, net o
ulterior decendent per línea masculina de mercader matriculat. Los quals cartells foren ab tot
effecte presentats a //291r // instància del síndich
de la llotja del Mar per dit Pere Calaff, porter
real, als dits excel·lentíssims concellers habilitadors y als individuos del savi Concell de Cent,
com axí apar de la dita certificatòria feta per dit
Calaff en dit dia de 10 de janer pròxim passat,
del que se manifesta en clar que ab dita real provisió, cartells despedits en forsa de ella y sa presentació lo dit don Fortunat de Parrella y demés
nobles y magnífichs doctors de dita Tersera Sala
se immiscuhiren a las nominacions y habilitacions de la dita present ciutat en lo any proppassat de 1709. Y axí bé contravingueren a la literal
disposició del sobrecalendat real privilegi.

Per lo que y altrament, los infrascrits acessors y
advocat fiscal són de vot y parer que vostra excel·lència fidelíssima ha y deu ordenar a son síndich que isca al reparo de dita contrafacció, per
aquells medis que aparexeran a vostra excel·lència fidelíssima més proporcionats. Y axí ho sentan, salvo semper, et cetera. En Barcelona, y febrer als 4 de 1710. Bruguera, assessor subrogatus.
Roma, advocatus fiscalis subrogatus. Flix, assessor
subrogatus.»
Divendres, a VII de febrer, MDCCX. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, junt ab los
magnífichs assessors, // 291r // advocat fiscal, secretari, racional y procurador fiscal del General,
són baixats a la casa del General a effecte de fer
continuar lo subast dels arrendaments dels drets
de la Generalitat y no se ha trobat dita alguna.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo doctor micer Aleix Fornaguera y Joseph Vinyes, adroguer de la present ciutat calculadors
anomenats per sas excel·lèncias fidelíssimas a effecte de fer los càlcols de relaxos pretesos per los
arrendataris del corrent trienni, així del General
y Bollas com del estanch del tabaco y demés
drets, han jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas com en la relació o relacions fahedores per rahó de dits relaxos y esmena de
danys se hauran bé y llealment tot odi, amor y
temor posposats.
292r

Attès finalment que del estatuhit y disposat en
las constitucions col·locadas baix lo títol «De
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Disapte, a XV de febrer, MDCCX. En aquest dia,
constituhits personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas los doctors en drets
Miquel Coll, Fèlix Texidor y Sastre, y Francesc
Roig y Ferrer, consulents anomenats per sas excel·lèncias fidelíssimas, ab deliberació de 13 del
corrent mes de febrer, per lo negoci en dita deliberació contengut, han jurat en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas que en lo dit negoci y en qualsevol altre que per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas seran cridats aconsellaran a sas excel·lèncias fidelíssimas bé y llealment,
segons Déu y llurs consiènsias, tot odi, amor y
temor posposats.

293r

En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich ha fet relació,
mitjensant jurament, com lo dia present se és
conferit en lo real arxiu per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda relació dels officials de dit real arxiu y feta
per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo
paper que per lo especulador de dit real arxiu se
li ha entregat, //292v // lo qual és assí cusit y signat de número CCCXXXXVIII.a

En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim procurador real, junt ab los officials acostumats, és baxat a la casa del General a effecte de
péndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de febrer. Y se han trobat
apresos los fraus infrascrits y següents:

Dilluns, a XXIIII de febrer, MDCCX. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lencias fidelíssimas cusís y insertàs en lo present dietari una súplica
presentada a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo
doctor Joan Plana y Junquer, com a síndich del
magistrat de la llotja de Mar, en que allega las
rahons que acistexan a dit magistrat per a fundar que ab la provisió feta per don Fortunat de
Parrella a 26 de novembre, 1709, no ha contrafet als privilegis de la ciutat de Barcelona, y per
consegüent que no deu lo consistori exir al reparo de dita contrafacció, com de dita súplica és
de véurer. Lo qual és assí cusida y signada de
número CCCXXXXIX, junt ab los demés papers que junt ab dita súplica ha presentat, que
són signats de lletras A, B, C, D y E. Y lo sindicat és signat de número CCCL.

Ítem, als 5, aprehenció feta en casa Barthomeu
Fara,a // 294r // taverner, de tres almoadillas de
falda de domàs carmesí.

Primo, al primer de febrer, 1710, aprehenció
feta en casa del patró Pere la Barta de dos trossos de Alborones cap y cua. Ítem, dos canas de
la mateixa roba.

Ítem, a 20 de dit, aprehensió feta en casa Guilbon Linzon, sastre anglès, primo, de vuyt canas
groguet negras premsats. Ítem, set canas sarja
negra. Ítem, quinse canas, dos palms, sarja negra. Ítem, sis canas, dos palms, llanilla color encarnat, ab dos trossos. Ítem, catorse canas sinch
palms xamellot blanch.
294v

Dimecres, a XXVI de febrer, MDCCX. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un memorial en
fet y dret en que la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona funda los justificats motius que hacistexen en los //293v // procehiments que per dita
ciutat se feren en lo cas de Gerònim Alabau,
conceller quart, en lo any passat, lo qual memorial ha entregat a sas excel·lèncias en consistori
lo síndich de dita ciutat de part dels excel·lentíssims senyors concellers. Lo qual memorial és
assí cusit y signat de número CCCLI.
Divendres, a XXVIII de febrer, MDCCX. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas senyorias lo doctor Pau Roma, subrrogat
lo offici de advocat fiscal, ha fet relació mitgensant jurament com lo dia present se és conferit
en lo real arxiu de la present casa per lo effecte
que disposa lo capítol 10 de las últimas Corts. Y
aguda relació dels officials de dit arxiu y feta per
estos ostenció de sos treballs se ha trobat haverse treballat en aquell lo que està continuat en lo
paper que per lo especulador de dit real arxiu se
li ha entregat. Lo qual és assí cusit y signat de
número CCCLII.
a. a continuació set documents transcrits a l’Apèndix 3, pàgs.
2343-2352.
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Març
Dijous, a VI de mars MDCCX. En aquest dia han
manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidassen
per las quatra horas de la tarda una Novena de
las personas dels tres estaments, que són las infrascritas y següents. Ecclessiàstichs: lo doctor
... de Eguinoa, canonge de Tortosa; lo doctor
Ivo Cassanyes, canonge de Vich; lo doctor Joseph Rifós, canonge de Barcelona. Militars: don
Francisco Despujol y de Monarp; don Ramon
de Codina y Ferreras; don Joseph de Ribera y
Claramunt. Reals: lo doctor Jacinto Blanch, lo
doctor Félix Texidor y Sastre, lo doctor
Thomàs Fatjó, ciutadans.
A las quals personas sas senyorias fidelíssimas han
donat per proposició una real carta ab que se troban afavorits del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, de data de 8 del més de febrer proppassat,
y un vot fet per los magnífichs acessors y advocat
fiscal de la present casa, acerca lo negoci contengut en dita real carta. La qual, com y també lo dit
vot, se troban assí cusits y signats de números
CCCLIII y CCCLIIII y del thenor següent:
«El rey.
Ilustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad de este Principado.

a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg. 2352.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

Considerandoa la suma importancia que
// 295r // enciarra la providencia de perficionar
las fortificaciones de esta plassa y de las de Gerona
y Tarragona, asta verlas en su regular defensa, y
la que igualmente contiene la manutención de los
hospitales, que para curación de los soldados que
militan en este exército se hallan ya formados en
las dos últimas plassas, en los quales peligra la subsistencia por falta de medios, tube por conveniente, en vista de carecer de ellos por ahora mis reales
armas, establecer una junta, que componen el
chantre don Ramon Cruillas, el conde de Cavellá, don Joseph de Puig, ohidor de esta Real Audiencia, y don Juan de Lapeyra, para que su zelosa aplicación, en virtud de las reflexiones que
sobre los dos importantes fines les ponderé en despatxo de onse de este mes, fazilite un donativo voluntario de los particulares de todos estados de este
Principado, no siendo mi ánimo otro que el de que
cada uno concurra con la porción que le fuere possible, pues tengo por fixo se llegará a conseguir lo
que sea vastante a ocurrir a dichos dos expedientes, entre la fineza que saben practicar mis fieles
vassallos, maiormente quando en estas providencias viene comprehendido el resguardo y conservación del Principado. Pero atendiendo a que es gasto se afianzen sus naturales en que los
franquearen para dicho effecto, no tendrá otra
aplicación que la mencionada, como assí lo explico
en el citado despacho. Me ha parecido acertado
que todas las partidas que se depositaren en la tabla de esta ciudad procedidas del fruto de este donativo se escriban a suelta y en caveza vuestra,
todo a fin de evitar qualesquiera rezelos hacia que
puedan en otro expediente divertirse estos caudales, antes bien, os prevengo será muy de mi agrado
os intereséis en procurar el exactíssimo cumplimiento de la aplicación de este servicio en las dos
expressadas urgencias, encargándoos que si por
casso llegáis a comprehender se desvian y separan
//295v // estos productos en otros dispendios concurrais en vuestra oposición tan puntual y eficasmente que vaste a evitarlo no dudando de vuestra
gran dirección que assí lo practicareis. Y que vaxo
la singularidad de averse de combertir en estas
importancias, que lo son de mi servicio y del bien
común de este Principado, influiréis en quanto os
sea possible en sus particulares, para que en ello se
esfuercen según se me promete se gran lealtad y
amor a mi real persona. De Barcelona, a veinte y
ocho de febrero de mil setecientos y diez años. Yo, el
rey. Don Francisco de Vilana Perlas.»
«Enb lo fet consultat de paraula per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors depua. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
294v i 295r del trienni 1707-1710.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
294v i 295r del trienni 1707-1710.
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tats y oÿdors de comptes del General de Catalunya als acessors y advocat fiscal infrascrits, en y
sobre la insuculació que la real magestat del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, ha fet a dit consistori ab sa carta de 28 de febrer proppassat,
contenint haver aparegut que las partidas resultarian del donatiu voluntari expressat en la mateixa carta real fossen depossitadas en la taula
dels comuns depòsits de la present, en nom y a
solta de dits senyors deputats, a effecte de evitar
que no·s pugan convertir ni emplear a altres fins
y effectes que·ls expressats en dita real carta, a
saber, per a perficionar las fortificacions de la
present ciutat y las de Gerona y Tarragona, y
per a mantenir los hospitals dels soldats del real
exèrcit que·s troban formats en las plassas de ditas ciutats de Gerona y Tarragona, encontra ab
constitució, capítol de Cort o altre disposició
municipal. Y axí bé si poden acceptar la referida
incumbència sens faltar a las obligacions de llurs
officis. Vista dita real carta. Vistas las constitucions y capítols de Cort y demés que de devia
véurer. Attès // 296r // que havent-se fet reflecció particular sobre si lo encarregar-se dita incumbència se opposava a alguna disposició de
nostre dret municipal, no se’n ha trobat alguna
de contrària, ans bé en los registres de la present
casa se troba haver-se encarregat de semblants
incumbèncias lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori en casos de consemblants reals insinuacions, en atenció de ésser de utilitat y benefici del Principat y sos singulars, la qual sircunstància igualment concorre respecte del fi a
que se havien emplear los productos del dit donatiu.
Per ço y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que la referida real insinuació no encontra
ab constitució, capítol de Cort ni altre disposició municipal, y que pot vostra excel·lència fidelíssima acceptar la referida incumbència, salvo
semper, etcètera. En Barcelona y mars 7 de
1710. Bruguera, assessor subrogatus. Flix, assessor subrogatus. Roma, advocatus fiscalis subrogatus.»
E la dita Novena, ohida la dita real carta y premeditat son contengut, com y també lo referit
vot fet per los magnífichs acessors y advocat fiscal de la present casa, en attenció que de la estimació dels productos de dit nou donatiu per los
efectes que disposa lo rey, nostre senyor, ab dita
sa real carta, ne resulta summa utilitat y benefici
per la defensa del present Principat, a que deu
contribuhir lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori en quant càpia en la possibilitat y en atenció majorment que de acceptar sas excel·lèncias
fidelíssimas la referida incumbència que insinua
a sa magestat ab dita sa real carta, no encontra
ab constitució alguna, capítol de Cort ni altre

disposició municipal, com ho refereixen dits
acessors y advocat fiscal, en son vot. Per ço, ha
resolt dita Novena dels tres estaments aconsellar a dits senyors diputats y oÿdors que sien servits aconsellar a dits senyors deputats y oÿdors
que sien servits annuir y condescendir ab que
insinua sa magestat ab dita sa real carta, convenint en que los productor que resultaran de dit
donatiu se deposen en la taula dels comuns
depòsits de la present ciutat dits y escrits a dits
senyors deputats y ohidors per la major seguretat de que ditas quantitats se convertescan tantsolament // 296v // per los empleos y urgéncias
mencionadas en la carta real, y que poden dits
senyors diputats y oÿdors posar en la real intelligència de sa magestat aquest assentiment, donant a sa magestat las més copiosas gràcias del
molt que se aplica ab sa acostumada gran benignitat, en procurar per la defensa de estos sos fidelíssims vassalls.»
Divendres, a VII de mars, MDCCX. En aquest dia
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats real y ohidor real, obtiguda primer hora per
medi del síndich del General, són anats a posarse als reals peus de sa magestat. Y després de fetas las solitas cortesias, han posat en sa real intelligència lo gust ab que lo consistori ha resolt y
condecendir y posar en execució, en quant per
part lo real orde de sa magestat és expressat en
la real carta de data de 8 del mes de febrer proppassat, com més llargament està contengut en la
representació, que lo deputat real ha posat en
sas reals mans, del que ha manifestat sa magestat tota gratitut. Y després de haver besat sa real
mà y fetas las solitas cortesias, me han ordenat
sas excel·lèncias cusís y continuàs en lo present
dietari la dita representació, la qual és assí cusida
y signada de número CCCLV y del thenor següent:

ánimo de vuestra magestad de que cada uno concurra con la porción que le fuere possible, y que las
partidas que procedieren de este donativo se depositen y escriban en la tabla de los comunes depósitos de esta ciudad a los dichos diputados y oydores,
a fin de evitar que qualquier rezelo de que puedan en otro expediente divertirse estos caudales,
antes bien, será del real agrado de vuestra magestad que si el consistorio llega a comprehender se
desvian estos productos en otros dispendidos concurra con su oposición tan puntual y eficasmente
que baste a evitarlo. Y haviendo el consistorio echo
la devida reflacción sobre lo que vuestra magestad ordena y dispone en la citada real carta, y
considerando la utilidad y beneficio que para la
defensa del Principado resulta de la aplicación de
los referidos productos a los fines y urgencias tan
importantes como lo són el preficionar las fortificaciones de dichas plassas y la manutención de los
hospitales para los soldados, ha deliberaro convenir por su parte a lo que vuestra magestad se ha
servido disponer y mandar, assintiendo a que las
partidas que resultaren deste donativo se escriban
a dichos deputados y oydores en la tabla de esta
ciudad, cuya resolución pone el consistorio en la
soberana intelligencia de vuestra magestad, rindiendo las devidas gracias a vuestra magestad de
la confiansa que vuestra magestad haze del consistorio y del incessante desvelo con que el paternal
cariño de vuestra magestad se aplica a quanto
conduce para la manutención de estos sus fidelíssimos vassallos en el suave y amabilíssimo dominio
de vuestra magestad.»

Losa deputados y ohidores de qüentas del General
del principado de Cathalunya, puestos a los reales
pies de sa magestad, con el devido rendimiento,
dizen que con real carta de 28 de febrero passado
fue servido vuestra magestad honrar al consistorio manifestándole su resolución en orden a occurrir la providencia de perfeccionar las fortificaciones de esta plaza y de las de Gerona y
Tarragona y de la manutención de los hospitales
para curación de los soldados se hallan ya formados. A este fin ha tenido vuestra magestad a bien
establecer una junta para // 297r // que se facilite
un donativo voluntario de los particulares de todos estados de este Principado, siendo sólo el real

En aquest mateix dia, lo magnífich Pau Corbera
y Palau, síndich del General, ha fet relació en
consistori com se ha conferit lo dia present de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab los excel·lentíssims senyors concellers, participant-los
com los magnífichs acessors y consulents aplicats per lo fet de la contrafacció insta la present
ciutat havian advertit que en lo procés informatiu de dita contrafacció falta la provisió feta per
lo noble don Fortunat de Parrella, en que funda
la ciutat la contrafacció, // 297v // y que haventse donat per dubte als advocats de la ciutat si la
falta en procés de dita real provisió barasava per
poder-se passar a la relació de que dit Fortunat
de Parrella ab la dita provisió haja contrafet als
reals privilegis de dita ciutat, fins hara no han
respost a dit dupte. Y axí ho participavan a dits
concellers, per a que fossen servits donar la providència, per a que quant antes se done satisfacció al dit dupte. Que al sobredit han respost dits
senyors concellers que procurarian quant antes
donar la providència que demanaven dits senyors deputats.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
296v i 297r del trienni 1707-1710.

Disapte, a VIII de mars, MDCCX. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias cusís y incertàs en

«Señor.
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tars: don Francisco Despujol y de Moncorp;
don Fèlix de Vadell y Besturs.a // 299r // Reals:
lo doctor en medecina Francisco Costa; lo doctor micer Francisco Florit.

lo present dietari una relació feta lo dia present
per lo magnífich racional del General acerca lo
censal que en la extracció de censals del dret de
guerra feta a 18 de desembre 1709 y sortejaren
los hereus y successors de micer Francisco Llenas, ciutadà honrat de Barcelona, com de dita
relació és de véures, que·s assí cusida y signada
de número CCCLVI.a
298r

En la qual junta, per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, és estat proposat que aparexia convenient que junt a la casa
de port franch se fabricàs una casa petita per la
habitació de la guarda de dita casa. Y també se
han proposat los apuntaments de las ordinacions que per lo bon regimen de dita casa de
molt temps a esta part se han format y disposat,
per a que sobre una y altre cosa se prenga en la
present junta la resolució lo més acertada.

Dimecres, a XII de mars, MDCCX. En aquest dia
lo síndich del General, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se és conferit ab los magnífichs
acessors, assumpts y consulents aplicats per lo
fet de la contrafacció insta la present ciutat, participant-los la súplica per lo síndich de la ciutat
se ha presentat a sas excel·lèncias lo dia present
la qual és assí cusida de lletra A juntament, solicitant-los que quant antes terminassen y prenguessen resolució en lo dit fet, per que lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori desitjava
obviar tot gènero de dilació. Los quals han respost que la matèria hera molt grave, però ab tot
procurarian incessantment aplicar-se fins a péndrer resolució en dit fet.

E la dita junta ha resolt y deliberat que junt a la
casa de port franch, fora los murs de la present
ciutat, va feta altra caseta petita per la habitació
de la guarda que haurà de tenir la custòdia de
dita casa y de las mercaderias recondidas en ella,
y que per disposar la construcció de dita caseta
sia feta commissió als excel·lentíssims don Jacinto de Segrera y Xifré, deputat militar, y doctor
Bernat Moxí, ohidor real, y don Bonaventura de
Lanuza y don Fèlix de Vadell y Besturs, per a
que sien servits discórrer y premeditar sobre la
forma y disposició de dita caseta, servint-se reportar a la present junta lo que·ls aparexerà haver-se de executar sobre dit fet. Y que semblantment sia feta commissió als magnífichs assessors
y advocat fiscal de la present casa, per a que vejan
y regonescan los apuntaments que se han de fer
de las ordinacions fahedoras per lo regimen, govern, administració de dita casa de port franch, y
examinen si aquellas o alguna de ellas encontra
ab alguna constitució, capítol de Cort o altre
disposició municipal, fent y formant de son sentir un vot en escrits. Lo qual sia reportat a la present junta per poder en vista de ell resóldrer lo
que aparexerà més convenient. Y que semblantment dits quatre senyors de la present junta sien
servits premeditar y fer-ne reflecció sobre los
dits apuntaments en cas advertescan alguns inconvenients sian servits reportar-los a la present
junta, com y també qualsevol altre cosa que·ls
aparexerà digne de reparo.

Divendres, a XIIII de mars, MDCCX. En aquest
mateix dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari
una relació feta als 13 del corrent per lo magnífich racional del Genera acerca lo censal que en
la extracció dels censals del dret de guerra feta
als 18 de desembre, 1700, sortejaren los hereus
y successors de Sebastià Costa, notari, com de
dita relació és de véurer, que·s assí cusida y signada de número CCCLVII.
298v

Dissapte, a XV de mars, MDCCX. En aquest dia
los excel·lentíssim y fidelíssims senyors deputat
militar, ha fet relació, mitjensant jurament, com
se hera conferit lo dia present en lo real arxiu de
la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda relació dels oficials de dit real arxiu y feta per estos
ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit real arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCCLVIII.
Dilluns, a XVII de mars, MDCCX. En aquest dia
han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar
las personas de la junta de port franch per las
quatra horas de la tarda. En la qual, a més de sas
excel·lèncias fidelíssimas, han acistit las personas
de dita junta, que són las següents, ecclessiàstichs: fra don Feliciano de Sayol, del orde de
Sant Joan; don Bonaventura de Lanuza. Mili-

Divendres, a XXI de mars, MDCCX. En aquest dia
han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas una real
carta de 20 del corrent en que se serveix sa magestat encarregar al consistori lo informe del número de gent effectiva de que consta lo regiment
de la present casa, y que procuraran quan antes
reclutar-lo fins al número complert, com de dita
carta és de véurer, que·s assí cusida y signada de
número CCCLVIII y del thenor següent:

a. a continuació dues relacions i una súplica transcrits a
l’Apèndix 3, pàgs. 2352-2354.

a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2354.

299v
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«El rey.

Principado, a fin de que sabiendo el estado de los
cuerpos del exército pueda con cabal fundamento
// 300v // y certeza tomar las medidas a proporciónde número de ellos, y no aventurar las operaciones que más serán de su real servicio y defensa
deste Principado, no dude vuestra magestad que
el consistorio aplicará los medios inimaginables
para completar el regimiento con la brevedad que
facilite el que se pueda destinar el parage que fuere de defender. Ha reconocido, señor, el consistorio ser estas disposiciones muy propias del grande
amor y desvelo con que vuestra magestad, como a
padre y señor, atiende por el bien y conservación
destos sus fidelíssimos vassallos, deseando el consistorio contribuhir a este fin por su parte en quanto
cupiere en la posibilidad passa a la real noticia de
vuestra magestad, obedeciendo su real precepto
como el regimiento de la Generalidad, según la
última muestra que passó en el mes de febrero de
este año, consta de 359 soldados effectivos, comprehendidos los oficiales, como puede vuestra magestad mandarlo ver de la relazión del vehedor
adjunto. Y procurando el consistorio ganar los
instantes para que se facilite con la mayor seleridad el aumento del referido regimiento, ha dado
inmediatamente que el real mandato de vuestra
magestad, las providencias y órdenes convenientes
al vehedor y otros officiales para que se procure
con todo vigor la reculta de dicho regimiento que
se continuará hasta el número mas crecido que
puedan llegar las fuersas y haveres de la Generalidad, quedando el consistorio con viva mortificación de que aquellos no correspondan al desseo y
voluntad que aciste al consistorio de que fueran
por si bastantes para afiansar la defensa del
Principado y para el mayor adelantamiento de la
justa causa de vuestra magestad, que tanto anela
el consistorio con vivíssima resignación de dedicar
todas sus operaciones a quanto condujera al mayor servicio de vuestra magestad.

Ilustres,a venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos deputados y oÿdores de qüentas de la Generalidad de mi principado de Cathalunya.
Respecto de hallarse tan próxima la abertura de
la campanya y ser preciso saber el estado de los
cuerpos del exército para con cabal fundamento y
certesa tomar las medidas a proporción del número de ellos, y no abenturar las operaciones que más
sean de mi servicio y de la defensa de este Principado, he tenido por conveniente encargaros, como
lo hago, me informéis prontamente de la gente en
que se halla en el regimiento con que me servís, no
dudando // 300r // que el número que faltare
para completarle procurará vuestro gran zelo
conseguirlo por quantos medios sean immaginables, de suerte que la brevedad facilite el que se
pueda destinar el parage que huviere de defender, logrando más bien su desempenyo y vosotros el
de la confianza que de vuestra fidelidad y amor
hago en tan importante providecia y de su execución me daréis parte. De Barcelona, a veinte de
marzo de mil setecientos dies años. Yo, el rey. Don
Ramon de Vilana Perlas.»
Disapte, a XXII de mars, MDCCX. En aquest dia,
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats militar y real, obtinguda primer hora per
medi del síndich del General a las quatra horas
de la tarda, són anats a posar-se als reals peus de
sa magestat a effecte de posar com han posat en
sa real mà una representació en resposta de la
real carta ab que fou servit affavorir al consistori
de data de 20 del corrent, y juntament una relació de la gent effectiva que vuy se troba en lo regiment de la present casa, com de dita relació y
presentació és de véurer, que són assí cusidas y
signadas de números CCCLX y CCCLXI. Y la
dita representació és del thenor següent:

301r

«Señor.
Elb consistorio de los deputados y oydores de qüentas de la Generalidad del principado de Cathalunya, puestos a los reales pies de vuestra magestad, con el más umilde y reverente obsequio, dize
que, hallándose favorecido con real carta de fecha
de 20 deste mes de marzo, en que se sirve vuestra
magestad encargar al consistorio informe a vuestra magestad prontamente de la gente efectiva
que se halla en el regimiento con que la Deputación sirve a vuestra magestad en defensa del
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
299v i 300r del trienni 1707-1710.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
299v i 300r del trienni 1707-1710.
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Divendres, a XXVIII de mars, MDCCX. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lència fidelíssimas Fèlix Ferrer, prevere, com a procurador de Miquel Andreu, tauler del General de la vila de Palautordera, com
de sa procura consta en poder de Jaume Surís,
notari públic de dita vila, a 6 del corrent mes de
mars, la qual és assí cusida y signada //301v // de
número CCCLXI, y en dit nom, ha renunciat
pura y lliberament en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de tauler,
suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li dita renunciació. E sas
excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella si y
en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès. Essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Diego Andanya, menor, verguers de
sas excel·lèncias fidelíssimas.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

Diumenge, a XXXI de mars, MDCCX. En aquest
dia, lo doctor Emanuel Fèlix, subrogat en altre
dels acessors de la present casa, ha fet relació,
mitjensant jurament, com lo dia present se és
conferit en lo real arxiu per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda relació dels officials de dit real arxiu y feta
per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo
paper que per lo especulador de dit real arxiu se
li ha entregat. Lo qual és assí cusit y signat de
número CCCLXIII.a

Abril
302r

Dijous, a III de abril, MDCCX. En aquest dia me
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y incertàs en lo present dietari dos vots fets, ço és,
un per los magnífichs assessors, assumpts y altres consulents aplicats per lo fet de la contrafacció insta la present ciutat y altre fet per lo
doctor Pau Roma, advocat fiscal, acerca lo mateix negoci, com més llargament de dits vots és
de véurer, que són assí cusits y signats de números CCCLXIII y del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph, cum divo Georgio.
Enb lo fet consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya als
acessors y advocat fiscal y als consulents infrascrits per lo dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori anomenats, ab las deliberacions respectivament que baix se mensionaran, en y sobre lo
contengut en una suplicació a dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori presentada per lo síndich de la present excel·lentíssima ciutat de Barcelona als 30 de novembre proppassat, ab la
qual, dient y representant vàrias cosas, conclou
suplicant a vostra excel·lència fidelíssima que
ordene a son síndich isca al reparo dela pretesa
contrafacció que diu hauria admès o fet don
Fortunat de Parrella, junt ab los demés doctors
de la tersera sala de la real audiència, ab una
// 302v // real provisió feta, facto verbo. als 22 de
novembre proppassat. en virtut de la qual foren
despedits cartells penals y presentats als
excel·lentíssims concellers habilitadors e individuos del savi Consell de Cent de la present ciutat. manant-los lo en dits cartells expressat a
pena de dos milia lliures de béns propris de
quiscú dels contrafahents insolidum, exigidoras
ab clàusula de incontinenti et post execucionem,
a. a continuació una procura i un paper transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 2354-2355.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
301v i 302r del trienni 1707-1710.

978

manant vostra excel·lència fidelíssima a dit son
síndich isca al reparo de dita pretesa contrafacció, segons lo disposat en las generals constitucions col·locadas baix lo títol «De observar
constitucions», y en los capítols 83, 84 y 85 de
las Corts últimament celebradas, fent-se per dit
effecte las commissions y provisions oportunas
segons stil si deu o no vostra excel·lència fidelíssima exir al reparo de dita pretesa contrafacció
fent vot en escrits.
Vista la dita suplicació presentada a vostra excel·lència fidelíssima per lo dit síndich de la present excel·lentíssima ciutat dit dia de 30 de novembre del any pròxim passat, contenint en
effecte que, havent-se en lo excel·lentíssim y
savi Consell de Cent tingut als 31 de octubre
1700 estatuhit que en avant los fills y descendents de mercaders no pugan gosar de la matrícula sens precehir exacta averigüació y exàmen
de totas las sircunstàncias previngudas y disposadas per los reals privilegis y ordinacions antigas, quedant sols als que·s troban ja insiculats
en las bolsas dels oficis de la casa de la ciutat y
llotja, salvo lo dret y aptitut per concórrer y obtenir aquells, no emperò, per ésser insaculats en
altres officis de la present ciutat y llotja si no és
que effectivament se matriculassen en la forma
ordenada per dits reals privilegis y ordinacions,
y que de dita ordinació se appella lo síndich de
la llotja y a sa instància, fou evocada a la Real
Audiència la causa de dita apel·lació, en la qual
ab // 303r // real provisió, facto verbo feta per
don Fortunat de Parrella, doctor de la tercera
sala y zelador de dita causa, als 22 de dit mes de
novembre, fou provehit facto verbo que fossen
despedits cartells citatoris e inhibitoris. Y després, ab la real provisió al peu de una suplicació
presentada en dita causa per lo síndich de la
llotja del Mar de la present ciutat, feta a 26 del
mateix, fou manat facto verbo als excel·lentíssims concellers, habilitadors y individuos del
savi Consell de Cent y altres a qui convingués,
que encontinent, a pena de 2.000 lliures de bonis propriis cuiuslibet contrafacientium insolidum, exigidoras, sens, emperò, perjudici dels
drets y pretencions de las parts, restituïssen y
reintegrassen ab tot effecte a Gerònim Alabau,
conceller, en orde quant en tots los drets, veu
activa y passiva última tersa y demés contengut
en la dita suplicació donada per part del síndich
de la llotja, en la qual se diu fou aquell privat. Y
que admetessen lo cathàlogo, vulgo llista o memorial dels subjectes o personas degudament
qualificades per lo sobredit Alabau proposadas,
encara que algunas de aquellas fossen fills, nets
o ulteriors descendents per linea masculina dels
mercaders matriculats, y que no innovassen
cosa alguna en prejudici de dita causa. Y que per
dit effecte fossen despedits cartells penals los

que se presentaren als excel·lentíssims concellers, individuos del savi Consell de Cent, habilitadors al síndich y subsíndich de dita present excel·lentíssima ciutat, que ditas reals provisions y
procehiments subseguits serian manifestament
contra las generals constitucions, capítols de
Cort y drets de la pàtria y singularment contra
differents reals privilegis a dita excel·lentíssima
ciutat concedits. Y refferint diversas ordinacions
fetas per dita excel·lentíssima ciutat y savi Consell de Cent en differents jornadas y anys en virtut de reals privilegis, y chalendant molts de estos acerca la dita // 303v // potestat y facultat de
estatuhir y ordenar, passa a dir que ab lo real
privilegi del senyor rey don Carlos Tercer, Déu
lo guarde, de 27 de janer, 1706, confirmant los
antichs se dignà y concedí a dita present
excel·lentíssima ciutat la libera facultat en tot lo
tocant a las nominacions, habilitacions e insiculacions de personas per als officis de aquella ab
sos dependents y emergents, annexos y connexos, dignant-se sa magestat, per sa real clemència, abdicar-se expressament a si y a sos successors, llochtinent, canceller, regent la Real
Cancellaria, doctors de la Real Audiència, portantveus de General, governador y a tots altres
officials reals que ho eran y en avant seran la conexensa e intromissió per qualsevol causa, pretext o rahó cogitada ni indistintament en las referidas
nominacions,
habilitacions
e
insiculacions de dits officis ni en los dependents, emergents, annexos y connexos de
aquells, remoguda tota apel·lació, recurs e inhibició ab plenitut de poder, de manera que fos
subrepticia e ipso iure nulla e irrita, y de ningun
valor la nominació, habilitació e insiculació de
qualsevol persona, encara que per error acàs o
per qualsevol altre causa cogitable o incogitable
esdevingués numerar-se, imbursar-se e insicular-se en dits officis per sa magestat sos successors, llochtinent general, canceller, regent la
Real Cancellaria, doctors de la Real Audiència y
altres officials reals, volent que a sola noticia de
semblants nominacions, habilitacions e insiculacions que ab la forma propreferida se esdevingué fer fossen desinsiculats y deguessen exbursar-se, llevant y prohibint a dits officials reals la
facultat y potestat de interpretar y declarar qualsevol cosa se introduhís, fes y obràs ab qualsevol
modo y baix qualsevol forma y expressió de paraulas, y ab clàusula irritant y annul·lativa,
// 304r // suplicant lo defecte de major expressió
y solemnitat de clàusulas necessàrias per major
ampliació y forsa del concedit ab dit real privilegi.
Que ab ditas provisions, y singularment a la de
26 de novembre, y cartells penals en virtut de
ella despedits, se hauria expressament contrafet
al disposat en lo pròxim dit real privilegi, princi979

palment en quant se mira als sobredits, que en
pena de 2.000 lliuras admetan lo catàlogo, vulgo llista o memorial, de las personas proposadas
per dit canceller, en orde quart, encara que algunas de ellas fossen fills, nets o ulteriors descendents per linea masculina de mercaders matriculats, puix lo sobredit seria entrometer-se en
los fets de nominacions, habilitacions e insiculacions de dits officis quant a lo pròxim dit real
privilegi fou expressament disposat, que directa
ni indirectament pugan los doctors de la Real
Audiència entrometer-se en ditas nominacions,
habilitacions e insiculacions.
Que tindria lloch lo remey de la contrafacció, o
puix ab lo capítol 8 de las últimas Corts, està expressament estatuhit, que en cas de decidir-se
declarar-se o manar-se ab sentència o provisió
èciam de la Real Audiència feta o no paraula o
conclusió en las tres salas o alguna de ellas, cosas que sien contra constitució, capítols o actes
de Cort, reals privilegis, y altres drets de la pàtria, puga la part condemnada o lesa ultra del
remey ordinari de la appellació y supplicació
respective valer-se del remey extrahordinari de
la contrafacció a son arbitre, sens que per la
elecció del ordinari se prejudique de recórrer al
extraordinari ni a contra.
Y conclou y suplica dit síndich de la excel·lentíssima ciutat que vostra excel·lència fidelíssima
ordene a son síndich isque al repar de dita contrafacció, segons lo disposat en las generals
constitucions, col·locadas baix lo títol «De observar constitucions», y en los capítols 83, 84 y
85 de las últimas Corts, fent-se per dit effecte
las commissions y provisions oportunas,
// 304v // y exihint y produhint dit síndich de la
excel·lentíssima ciutat lo tresllat de la sobrereferida causa alguns dels cartells penals lo dit real
privilegi concedit per sa magestat dit dia de 27
de juny, 1706, y son especial poder o mandato.
Vist lo procés informatiu lo qual de ditas exhibitas o productas del sobredit síndich de la present excel·lentíssima ciutat ab dita suplicació,
junt ab la relació del porter de la Real Audiència, de haver presentat tots los sobredits cartells
o mandatos penals als referits excel·lentíssims
concellers, individuos del savi Consell de Cent,
habilitadors, síndich y subsíndich de dita
excel·lentíssima ciutat és estat format e instruhit.
Vista la decretació o provisió feta per vostra excel·lència fidelíssima al peu de dita suplicació
presentada per lo síndich de dita excel·lentíssima ciutat als 2 de desembre del any passat de
1709, de que fiat processus ex instrumentis exhibitis.

[ 1710 ]
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Vist lo sobredit trasllat de la dita causa de apellació vertent en la Real Audiència a relació del
noble Fortunat de Parrella, en lo qual se llig la
súplica de la evocació de dita causa de apellació
presentada per lo procurador o síndich del magistrat de la llotja del Mar als 20 de novembre
del any 1709, y la provisió al peu de aquella feta
per dit noble relador als 22 de dit mes de novembre, y la relació de haver-se presentat los
cartells sitatoris y inibitoris provehits als
excel·lentíssims concellers, síndich y subsíndich
de la present excel·lentíssima ciutat.
Vistos tres dels dits cartells penals los dos estampats y lo altre de lletra de mà despedits segons se
diu en ells als 26 de dit mes de novembre de dit
any 1709.
Vista la certificació feta per Pere Calaf, porter
real, de haver mirat y regonegut lo llibre de relacions de intimas, y de que als 26 de dit mes y
any presentà, a instància del síndich de la llotja
del Mar, los cartells a las personas en dita certificatòria expressadas, // 305r // la qual és feta per
dit Calaf, porter real, als 10 de janer del corrent
any 1710.
Vista la còpia autèntica del referit real privilegi
dat per sa magestat lo dia 27 del any 1706, en y
ab lo qual confirmave los antichs privilegis a dita
excel·lentíssima ciutat concedits, és estat servit
concedir-li y otorgar-li en lo modo y forma dalt
expressat la libera facultat en tot lo tocant a las
nominacions, habilitacions e insiculacions de
personas per als officis de aquella ab sos dependents, emergents, annexos y connexos, abdicant-se sa real magestat a si y a sos successors,
llochtinent general, cansiller, regent la Real
Cancellaria, doctors de la Real Audiència, portantveus de General Governador y a tots altres
officials reals la conexensa e intromissió per
qualsevol causa, pretext o rahó cogitada o incogitada, judicial ni extrajudicialment, directa ni
indirectament, en las sobreditas nominacions,
habilitacions e insiculacions ni en los dependents, emergents, annexos y connexos de
aquells, remoguda tota appellació o recurs e inhibició ab clàusulas corroborativas de dita abdicació ab plenitut de tot dret, de tal manera que
fos subrepticia e ipso iure nulla irrita y de ningun valor la nominació, habilitació e insiculació
de qualsevol persona, encara que per error acàs
o per qualsevol altre causa cogitable e incogitable esdevingués nomenar-se, imbussar-se e insecular-se en dits officis per sa magestat sos successors, llochtinents generals, canceller, regent
la Real Cancellaria, doctors de la Real Audiència
y altres officials reals, volent que a sola noticia
de semblants nominacions, habilitacions e insiculacions degan exbursar-se los que ab la forma
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propreferida se esdevingués ser insiculats llevant
y prohibint a dits officials la facultat y potestat
de interpretar y declarar qualsevol cosa se introduhís fes y obràs de qualsevol modo y baix qualsevol forma y expressió de paraulas contra lo
concedit y otorgat ab clàusula també irritant y
anul·lativa, y suplint lo defecte de major expressió y solemnitats de //305v // clàusulas que fosen
necessàrias per major forsa y explicació del concedit en lo mateix real privilegi.
Vist lo vot en escrits fet per los magnífichs Emmanuel Flix y Rafel Bruguera, doctors en quiscun dret, acessors subrogats de vostra excel·lència fidelíssima, y doctor Pau Roma, advocat
fiscal subrogat de la present casa, als 4 de febrer
del corrent any 1710, ab lo qual, en vista de las
sobraditas exibitas incertadas en dit procés informatiu, y ab los attentos en ell expressats, foren de vot y parer que vostra excel·lència fidelíssima havia y devia ordenar son síndich que
isqués al reparo de la sobredita contrafacció per
part de la dita excel·lentíssima ciutat instada per
aquells medis que apareguessen a vostra
excel·lència fidelíssima més proporcionats.
Vista la deliberació feta per vostra excel·lència
fidelíssima als 8 de dit mes de febrer del corrent
any, en la qual, per las causas y rahons en aquella expressadas anomenà vostra excel·lència fidelíssima en assessors, assumptes per lo dit negoci
tantsolament als doctor Joseph Arcidet y Joseph Coromines, los quals, junt ab dit advocat
fiscal fessen vot en escrits sobre si deu o no vostra excel·lència fidelíssima exir al reparo de la
sobredita contrafacció.
Vist altra deliberació de 13 de dit mes de febrer,
ab la qual, attenent que dits acessors, assumpts
per lo negoci de la dita contrafacció anomenats
havian representat a vostra excel·lència fidelíssima que per ser lo fet molt grave y per lo major
acert en la resolució de aquell fos servit vostra
excel·lència fidelíssima als consulents infrascrits
per a que junt ab dits acessors assumpts y advocat fiscal fessen relació en escrits acosellant a
vostra excel·lència fidelíssima sobre si deu exir o
no al reparo de dita contrafacció.
Vista una suplicació a vostra excel·lència fidelíssima per lo síndich de la llotja del Mar presentada als 24 de febrer pròxim passat, // 306r // junt
ab lo sindicat, eo substitució y ab sinch exhibitats o productas en aquella fetas de lletras A, B,
C, D y E.
Vista altra suplicació presentada a vostra
excel·lència fidelíssima per lo síndich de la present excel·lentíssima ciutat als ... de mars del corrent any 1710, contenint en effecte que, ha-

vent-se conferit los advocats y síndich de dita
excel·lentíssima ciutat ab los dits acessors, assumpts, advocat fiscal y consulents per informar-los com informaren sobre lo predit fet, és a
saber, que en lo procés informatiu no constaria
de la sobradita real provisió que·s diu fou feta
facto verbo per lo dit don Fortunat de Parrella
als 28 de novembre pròxim passat, ni per consegüent tampoch que ab aquella fos estat provehit
lo expressat en dits mandatos o cartells penals
exhibits per dit síndich de la excel·lentíssima
ciutat en lo predit procés informatiu, y que per
satisfer a dit dubte havia procurat lo síndich de
dita excel·lentíssima ciutat fer vàrias diligèncias,
y entre altres la de conferir-se ab Joan Solsona,
escrivà de dita causa, perquè li entregàs còpia
autèntica de dita real provisió, qual no havia pogut conseguir, escusant-se dit Solsona ab lo
motiu que dita Real provisió fora estada concebuda ab la clàusula post executionem interrogatus, y que per consegüent no podia donar-se còpia fins y a tant fos intimada. Y que per haver-se
primerament de executar lo narrat en dita real
provisió rebus ut tunch li era impossible, y que
per consegüent quedava dita excel·lentíssima
ciutat destituhida de la esperansa de poder conseguir dita còpia autèntica, a effecte de exhibirla
en lo dit procés informatiu. Y que com sia de la
incumbència de vostra excel·lència fidelíssima la
conservació de las lleys de la pàtria, usos, consuetuts y privilegis y executar tot lo que induesca per la averigüació y prova de las contrafaccions a ditas lleys y // 306v // privilegis, y tot lo
que sie de prompte remey per lo reparo de
aquells, y altrament estiga condecorat a vostra
excel·lència fidelíssima ab la prerrogativa de ferse aportar tots y qualsevols processos, encara
que sian de causas vertents en la Real Audiència
y qualsevols actes, per valer-se de aquells y ferne abstracta per a proseguir y justificar son procurador fiscal, tot lo que sie útil y necessari per a
la formació de dits processos, que per tant y altrament, a vostra excel·lència fidelíssima suplicave dit síndich de la excel·lentíssima ciutat
donàs los ordes oportuns per a que dit Joan Solsona, escrivà de dita causa, entregàs còpia
autèntica y fe fahent, tant de dita real provisió
com de la suplicació, al peu de la qual fou aquella feta, per a que dit procés informatiu quedàs
sens defensa alguna.
Vistas las constitucions vulgarment ditas «De la
observansa», baix lo títol de observar constitucions, en lo primer volumen de las generals
constitucions de Cathalunya, y los capítols 83,
84, 85, 87 y altres de las últimas Corts.
Vist lo demés que se ha pogut y devia véurer, y
premeditat tot lo que condueix a la matèria y
fets proposat.
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Attès que la dita excel·lentíssima ciutat, ab la sobredita primera suplicació que per medi de son
síndich presentà a vostra excel·lència fidelíssima, únicament dirigí la instància de dita pretesa
contrafacció contra don Fortunat de Parrella y
demés doctors de la tercera sala de la Real Audiència, per haver manat estos facto verbo, ab
dita real provisió de 26 de novembre proppassat, que fossen despedits cartells penals als excel·lentíssims concellers habilitadors e individuos del savi Consell de Cent de la present
ciutat, lo en ells expressat y dalt referit, a pena
de 2.000 lliures y de béns propris de quiscun
dels contrafahents in solidum exigidoras, dient
que las reals provisions en la predita causa fetas
y // 307r // procehiments subseguits eran contra
lo dret o drets de la pàtria, y assenyaladament
contra lo sobredit real privilegi per sa magestat a
dita excel·lentíssima ciutat concedit, fent en
molts capítols de la referida suplicació menció
de dit real privilegi.
Attès que semblants causas en las quals se pretén contrafacció o contravenció a las constitucions, usos, consuetuts, reals privilegis y demés
drets de la pàtria són criminals de sa naturalesa y
substància, quid quid sit, que després, en lo discurs de aquellas aparegan los procehiments civilment fets y per la sobredita rahó se forma lo
procés informatiu, sens vocació ni citació de la
part o official real que·s pretén haver contravingut o contrafet, al qual procés informatiu se ha
de estar y donar fe y crèdit en lo Tribunal de
Contrafaccions, com si fos estat informat en
aquell, segons baix se dirà.
Attès que en las causas criminals, encara que se
fassa primer dit procés informatiu, ante omnia
deu constar del cos del delicte ab totas sas circunstàncias, de tal manera que encara que reo se
trobàs plenament convençut per ditxos dels testimonis del delicte que se li imputa, y així mateix encara que lo príncep motu proprio manàs
inquirir-se contra de alguna persona, no·s podria procehir contra de aquell, antes de constar
de corpore delicti, maxime procehint-se contra
un official real, lo qual té la presumpció de dret
de obrar, recte y directament, lo que prohibeix,
encara que summarie et extra judicialiter procedatur contra de aquell, y així molt més si criminalment, de modo que la prova del cos del delicte deu ser claríssima y evident y singularment
quant és de fet permanent.
Attès que, segons la subjecta matèria, per dir-se
constar de corpore delicti és necessari que conste
de la persona del jutge o official contrafahent y
de la contrafacció o contravenció // 307v // ab la
inserció de la sentència, provisió o altre qualsevol escriptura ab que se pretendrà haver contra-
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Principat, segons diversas constitucions, capítols de Cort y altres drets de la pàtria, no
deuhen ni tenen obligació de exir ni fer part en
las contrafaccions ni ordenar a son síndich isque
al reparo de aquellas, sino és que tingan notícias
o sciencia de ditas contrafaccions, no ordenar a
son síndich isque al reparo de aquellas sino és
que tingan noticias o sciència de ditas contrafaccions, la qual regularment no poden tenir
sino és per medi de dit procés informatiu, al
qual, com resta sobredit, se deu donar fe y crèdit després en lo mateix Tribunal de Contrafaccions, principalment deixant la constitució «Lo
fruyt de las lleys» 8, títol «De observar constitucions», ab aquellas paraulas, ibi: «Si vist los serà,
etcètera», las quals denotan lo àrbitre regular, y
segons lleys, a àrbitre dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
lo eixir al reparo de las pretesas contrafaccions
que·s faran per via de manaments, provisions o
altres escripturas o procehiments, puix mai podrian arbitrar si havian de eixir al reparo, no
constant-los de tals manaments, provisions o altres escripturas o procehiments ab los quals se
pretengués haver-se contrafet.

fet a las constitucions de Catalunya, privilegis y
demés drets de la pàtria.
Attès que moltas de las constitucions col·locadas sots lo títol «De observar constitucions» y
differents capítols de las últimas Corts suposan
que deu constar y aparèixer la sentència, provisió o escriptura ab la qual se pretén haver-se
contrafet.
Attès que al procés informatiu, com disposa lo
capítol 84 de las últimas Corts, se deu donar entera fe y crèdit, èciam en lo Tribunal de Contrafaccions, com si fos estat format en aquell.
Attès que en tot lo dit procés informatiu no
apar ni consta de la real provisió que se suposa
feta facto verbo per dit noble Fortunat de Parrella als 26 de novembre, 1709, ab la qual se pretén per dit síndich de la excel·lentíssima ciutat
que se havia contrafet particularment al real privilegi per sa magestat concedit a dita excel·lentíssima ciutat als 27 de janer 1706, acerca las
nominacions, habilitacions e insiculacions de
personas per als officis de dita excel·lentíssima
ciutat, y així bé de dit procés informatiu no
consta de la persona del contrafahent o contrafahents ni de la contrafacció que·s pretén en forsa de dita real provisió.

308v

Sens que obsten ni embarassen los mandatos o
cartells penals firmats per lo escrivà de dita causa
y presentats als subjectes o personas sobre expressades exhibits en dit procés informatiu, a effecte de provar dita pretesa contrafacció. Perquè
sia lo que sia que dits mandatos o cartells penals
fessen prova respecte de las parts litigants, com
se suposan fets com a actitats, mandante seu jubente, emperò, no consta que // 308r // fassen fe
ni prova contra ipsum judicem, de modo que se
requireix constar de corpore delicti contrafaccionis per provas claras y evidents, com se ha dit, y
no per presumpcions, encara que no sie en los
Tribunals de Contrafaccions, principalment
tractant-se, com se tracta, de causa de honor,
fama y de penas tant graves, com las mateixas
constitucions y drets de la pàtria comminan als
contrafactors de constitucions, capítols de Cort,
usos, privilegis y altres drets de la pàtria.
Y per consegüent, no constant de la dita provisió en lo predit procés informatiu, encara que se
troben en ell alguns cartells o mandatos penals
firmats per lo notari o escrivà de la sobredita
causa, no·s pot dir que de dit procés informatiu
conste del modo que de dret deu constar de corpore delicti pretesa contrafacció.
Attès que los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del present
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Attès que dita excel·lentíssima ciutat ab la sobradita supplicació últimament per son síndich
presentada, als ... de mars del present y corrent
any 1710, després de haver ohit y entès sos advocats y acessors lo dupte que se offeria a dits
accessors, assumpts y consulent, que consistia
en si del procés informatiu constava sufficientment que dit don Fortunat de Parrella hagués
contrafet al dit real privilegi, del qual en dita suplicació se fa menció ab la real provisió, que facto verbo se supposa féu en la referida causa de dia
26 de novembre, no constant de aquella sino de
alguns mandatos o cartells que·s digueren despedits y presentats en virtut de dita provisió, digué y deduhí que per satisfer a dit dupte havia
fet dit son síndich vàrias diligèncias, y que no
havia pogut conseguir la còpia autèntica de dita
real provisió, com ni tampoch de la suplicació al
peu de la qual se suposa aquella feta, de tal manera que rebus ut nunch li era impossible. Y dita
excel·lentíssima ciutat estava destituhida de la
esperansa de conseguir la referida còpia autèntica per exibirlas en lo procés informatiu. Y que
com fos de la incumbència de vostra excel·lència fidelíssima la conservació de las lleys de la pàtria, privilegis y consuetuts executar tot lo conduhint per la averigüació y prova de las
constitucions y contrafaccions per lo reparo de
aquellas, y altrament estiga condecorat vostra
excel·lència fidelíssima a la prerrogativa de ferse aportar tots y qualsevols processos, encara
que sien de causas vertents en la Real Audiència
y qualsevols actes, a effecte de valer-se’n y fer-ne
fer abstracta per a provehir y justificar ser procu-

rador fiscal tot lo que sia útil y necessari per la
formació de dits processos informatius, que per
ço suplicava donàs vostra excel·lència fidelíssima los ordes opportuns per a que que dit Joan
Solsona, // 309r // escrivà de la referida causa,
entregàs dita còpia autèntica per a que lo predit
procés informatiu quedàs sens defecte algú.
Attès que per diversas constitucions, usos y consuetuts immemorials, y singularment per lo capítol 84 de las últimas Corts, se troba disposat
que en las que a las parts que instan alguna contravenció o contrafacció las importàs o convingués presentar, llevar o fer rébrer, tràurer y
clòurer en pública forma qualsevols licitacions,
deprecations y procehiments judicials, requestes, actes, extraccions, còpias de procesos y altres escripturas públicas per la introducció,
principi, instrucció y continuació de ditas causas, tots y qualsevols, escrivà de manament, arxivers, notaris públichs reals y altres qualsevols a
qui especta fer ditas cosas de qualsevol preheminència, grau o condició sian, degan promptament executar·o sens mora ni tardansa, sens poder-se negar a cosa del sobredit, sempre que de
paraula o en escrits seran instats per las parts satisfets de sos condecendents salaris, o altrament
puga y dega vostra excel·lència obrar y proseguir contra los renitents o recusants.

casa féu y fou entregat al excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo dia 4 de febrer proppassat, al
qual se refereix, per evitar prolixitat y repetició y
sols a aquell anyadeix que, en cas de intentar-se
la causa de dita contrafacció en son tribunal y
discorrent aquella se regonegués que per la justificació de ella se necessitàs de la còpia de dita
provisió, estarà en facultat de dit síndich de obtenir la dita còpia, demanant en la mateixa causa
que sia manat a Joan Solsona, notari públic real
collegiat de la present ciutat, com a escrivà que
és del procés de la causa en la qual fou feta la dita
provisió, que li entregue còpia o abstracta de ella
en virtut del disposat en diferents disposicions
municipals, y en particular en lo capítol 84 de la
Cort últimament celebrada en lo any de 1706,
en consideració que en las causas de contrafaccions se condecendexen dilacions se dona lloch
a provas etiam per testimonis se admet la producta de instruments y de qualsevols escripturas, si y conforme se practica en las causas sivils,
sens que lo judici estiga coartat a la sola prova
que·s troba en lo procés informatiu que se actua
y forma devant lo excel·lentíssim //310r // y fidelíssim consistori. Y axí ho sent, salvo sempre,
etcètera. En Barcelona, als 2 de abril de 1710.
Romas, advocatus fiscalis subrogatus.»

Per ço y altrament, dits acessors y consulents infrascrits, són de vot y parer que vostra excel·lència fidelíssima no deu exir ni manar a son síndich pro nunch que isque al reparo de la
sobredita contrafacció instada per la excel·lentíssima ciutat de Barcelona contra dit don Fortunat de Parrella y altres, y que pot y deu vostra
excel·lència fidelíssima donar los ordes oportuns per a que lo sobredit Joan Solsona, escrivà
de la referida causa, entregue còpia autèntica y
fe fahent, tant de dita real provisió com de la suplicació al peu de la qual fou aquella feta, procehint altrament contra de aquell com a renitent o recusant per los medis que a vostra
excel·lència fidelíssima aparexeran més convenients. Y així ho sentan, // 309v // salvo semper,
etcètera. Barcelona y abril 2 de 1710. Arcidet,
assessor assumptus. Coll, consulents. Coromines,
assessor assumptus. Roig y Ferrer, consulens. Teixidor et Sastre, consulens.

Divendres, a IIII de abril, MDCCX. En aquest dia,
lo doctor Francisco Mas y Calderó, ciutadà
honrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de
procurador fiscal del General, ha fet relació en
consistori com de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas vuy, a las deu horas del matí, se és conferit ab Joan Solsona, notari públich real col·legiat, escrivà de la causa que verteix en la Real
Audiència y en la tercera sala, entre lo síndich
del magistrat de la Llotja de Mar en dita causa, y
de la provisió que al peu de aquella facto verbo
feta als 26 de novembre proppassat. Y que dit
Solsona li ha respost estava prompte per a executar lo que fos de la obligació de son ofici,
però que ho participaria al zelador de dita causa,
y que tornaria resposta a dit procurador fiscal
esta tarda. La qual diligència han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas executar de consell y parer dels doctors Joseph Arcidet y Miquel Coll,
assessors, assumpts per lo negoci de la contrafacció insta lo síndich de la present ciutat per
rahó de dita provisió.

Lo advocat fiscal infrascrit és de vot y parer que
pot y deu vostra excel·lència fidelíssima ordenar
al síndich del General de Catalunya que isca al
reparo de la contrafacció desobre expressada, no
obstant no tenir còpia o abstracta autèntica de la
real provisió, per functoria de incontinenti, ab la
qual se pretén haver-se contrafet per los motius
y fonaments llargament expressats en altre vot
que junt ab los assessors ordinaris de la present

En aquest mateix dia dit doctor Francisco Mas y
Calderó ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de com, entre las tres y quatre horas de la
tarda, s’és conferit ab dit Joan Solsona, a effecte
de saber la resposta sobre lo negoci contengut
en la antecedent relació. Y dit Solsona li ha respost que ell se havia conferit ab lo doctor don
Fortunat de Parrella de dita causa, al qual havia
// 310v // referit la demanda de dit procurador
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fiscal, y que dit zelador li havia respost que com
eixa matèria tocant a contrafaccions y que lo estil era semblants casos hera juntar las salas, que
procuraria que se juntassen quant antes, a effecte de tractar de dit negoci. Al que ha replicat dit
procurador fiscal a dit Solsona demanant-li que
li donàs en escrits la resposta sobredita. Y dit
Solsona ha respost que, havent-se-li feta la demanda de paraula, ja cumplia en tornar també la
resposta de paraula.

rrat de Barcelona, subrrogat en lo offici de procurador fiscal del General de Cathalunya, ha fet
relació en lo consistori de sas excel·lencias fidelíssimas ab lo noble don Fortunato de Parrella,
de la tercera sala doctor, dient-li de orde del excel·lentíssim y fidelíssim consistori que, havent
menester còpia o abstracta autèntica de una súplica presentada lo dia 26 de novembre del any
proppassat de 1709 y per lo síndich del magistrat de la llotja del Mar de esta ciutat y de la real
provisió de incontinenti facto verbo feta al peu
de aquella en la causa que està vertent devant de
dit de Parrella, entre dit síndich y lo d’esta excel·lentíssima ciutat, instaren a Joan Solsona,
notari públic, real col·legiat, com a actuari o escrivà de dita causa, donàs dita còpia o abstracta
satisfet de son salari. Al que respongué no podia
fer·o per trobar-se lo procés en mà de dit zelador. Y que havent acudit a dit zelador per a que
li dexàs dit procés per fer la referida còpia o que
li das lloch per poder-la fer en casa sua li havia
respost no podia ser per estar mirant dit procés,
per declarar un altercat, per lo que estimaria lo
consistori a dit de Parrella sia servit entregar dit
procés a dit Solsona o prestar paciència, per que
puga per dita còpia en casa sua, de que ne rebrà
particular mercè lo consistori. Al que ha respost
dit don Fortunat de Parrella que //312r // ell desitja summament dar gust al excel·lentíssim y fidelíssim consistori ab tot lo que sa possibilitat li
és permès, però com dit procés lo té per declarar un altercat ab tota brevedat, segons disposicions de generals constitucions, per tenir los
terminis disposats en dita constitució prefixos y
peremptoris y haver avisat a informar no pot per
dita rahó entregar lo procés al notari. Y en
quant a que donàs hora al notari per anar a fer
certificatòria o abstracta de dit procés o súplica
ab la real provisió facto verbo al peu de ella, que
en atenció de tenir tantas ocupacions no pot assenyalar-lo y que aixís lo notari la solicita.

Dilluns, a VII de abril, MDCCX. En aquest dia me
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y
continuàs en lo present dietari una còpia del
real privilegi despedit en forma de real Cancellaria, dada en la present ciutat a 24 de desembre
1709, ab lo qual sa magestat, que Déu guarde,
fa mercè a la vila de Valls de títol de ciutat. Lo
qual privilegi original se ha presentat a sas excel·lèncias fidelíssimas. Y havent-se aquell regonegut per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General, se ha trobat ésser en deguda
forma despedit, com de la còpia de dit real privilegi és de véurer, que·s assí cusida y signada de
número CCLXII.a
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Dimars, a VIII de abril, MDCCX. En aquest dia,
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari lo acte de requesta presentada a instància del procurador fiscal a Joan Solsona, notari, lo dia 6 del corrent, y
la resposta per dit Solsona feta lo dia present
com de dit acte és de véurer, que·s assí cusit y
signat de número CCCLXVI.
Divendres, a XI de abril, MDCCX. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, anant ab cotxes, ab
los verguers devant ab sas massas, y acompanyats dels magnífichs acessors, advocat fiscal y
altres officials acostumats, són baxats a la casa
del General a efecte de fer continuar lo subast
dels arrendaments de la Generalitat. Y no havent-se trobat dita alguna se’n són tornats a la
present casa.

En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera
y Palau, ciutedà honrrat de Barcelona, síndich
del General, se és conferit ab lo molt reverent
canceller de part de sas excel·lèncias fidelíssimas
per a que fos servit habilitar una requesta que se
ha de presentar al noble don Fortunat de Porrella, del Real Consell y tercera sala doctor, al qual
ha respost que dexàs en son poder la requesta y
que tornàs dilluns propvinent com axí ne ha fet
relació dit síndich en consistori.

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y incertàs en lo present
dietari lo acte original de la requesta presentada
a instància del // 311v // procurador fiscal del
General a Joan Solsona, notari, lo dia nou del
corrent, y de la resposta feta per dit Solsona lo
dia present. Com de dit acte és de véurer, que·s
assí cusit y signat de número CCCLXVII.

Dilluns, a XIIII de abril, MDCCX. En aquest dia
no ha acistit en lo consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas lo senyor deputat real per causa de
sa indisposició.

Disapte, a XII de abril, MDCCX. En aquest dia lo
doctor Francisco Mas y Calderó, ciutadà hona. a continuació una requesta, una resposta i un acte transcrits a l’Apèndix 3, pàgs. 2355-2356.
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Dimecres, a XVI de abril, MDCCX. En aquest dia
lo síndich del General ha fet relació en consisto-

ri com se és conferit lo dia de vuy ab lo molt reverent senyor canceller a effecte de solicitar la
habilitació de la requesta que se ha de presentar
ab noble don Fortunat de Parrella, de la tercera
sala doctor, y se havia entregat a dit senyor canceller per dit síndich lo dia 12 del present, a effecte de habilitar-la. Al que ha respost dit senyor
canceller que no tenia que habilitar dita requesta perquè dit don Fortunat de Parrella ja ha entregat a Joan de Solsona, notari, lo procés de la
causa del qual se ha de tràurer la extracta que
solicita lo procurador fiscal del General.
Disapte, a XIX de abril, MDCCX. En aquest dia ha
entrat en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Barthomeu Tristany, de nació napolitana, del lloch de Pitingana, forsat de la galera capitana de Doria, lo qual fou condemnat a ramar
en las galeras per temps de tres anys per lo auditor general del real exèrcit. Y ha alcansat llibertat a diligèncias del síndich del General, per haver acabat // 313r // lo temps de sa penitència. Y
present en consistori ha donat las gràcias a sas
excel·lèncias fidelíssimas de haver per son medi
alcansat llibertat.
E més, lo síndich del General ha fet relació com,
per alcansar la llibertat de dit Tristany, féu differents diligèncias, havent anat primerament al
marquès de Santa Crus, general de las galeras de
Espanya, lo qual li respongué que no podia donar los ordes que li demanava lo excel·lentíssim
y fidelíssim consistori perquè la galera genovesa
ni li estava subjecte. Y en vista de això recorregué dit síndich a la senyora marquesa Doria, per
trobar-se ausent lo marquès, son marit, instantli la llibertat de dit forsat. La qual respongué
que si bé segons diferents ordes reals no podia
donar llibertat a ningun forsat en lo temps pròxim a la exida de campanya, com era ara, ab tot,
per donar gust al excel·lentíssim consistori, donaria los ordes convenients per a que se donàs la
lliberat a dit forsat.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo
present dietari lo acte original de la requesta
presentada lo dia present a Anthon Solà, serca
las vuyt horas de la nit, com de dit acte és de
véurer que·s assí cusit y signat de número
CCCLXVIII.
En aquest mateix dia ha tornat a acistir en lo
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor Joseph Serrés,
deputat real, per haver convalescut de sa indisposició.
Diumenge, a XX de abril, MDCCX. En aquest dia
lo magnífich Anton de Solà, donsell, escrivà de
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manament, a las vuyt horas del matí ha entregat
al doctor Francisco Mas y Calderó, subrrogat
en lo offici de procurador fiscal, la còpia autèntica // 313v // o extracta de la súplica presentada
per lo síndich de la llotja del Mar als ... de novembre proppassat en la causa que aportà contra lo síndich de la present ciutat, a relació de
don Fortunat de Parrella, de la tercera sala doctor, y de la provisió al peu de dita súplica feta
per dit de Parrella, com axí ne ha fet relació dit
procurador fiscal en consistori.
Dilluns, a XXI de abril, MDCCX. En aquest dia lo
síndich del General, de part de sas excel·lèncias
fidelíssimas, és anat a conferir-se ab lo president
del molt il·lustre capítol de canonges de la present ciutat, suplicant-li fos servit disposar que
dit molt il·lustre capítol elegís tres capitulars, ço
és, un missa cantant y dos acistents, per a celebrar lo offici lo dia 23 del corrent en la capella
xica de la present casa per la festa del gloriós
sant Jordi, com és costum tots anys. Al que ha
respost que executaria ab molt gust lo que se li
demanava.
Dimars, a XXII de abril, MDCCX. En aquest dia, a
la tarda, per ser vigilia de sant Jordi, hi ha hagut
ciesta en la capella petita de la present casa ab la
cantòria de la Seu, y una cobla de ciegos de la
present casa.
Dimecres, a XXIII de abril, MDCCX. En aquest dia
se ha celebrat en la capella petita de la present
casa la festa del gloriós cavaller y màrtir sant Jordi,a // 314r // patró del present Principat. Per lo
que, a las deu horas del matí, se han juntat sas
excel·lèncias fidelíssimas en lo aposento dels assessors de la present casa, y consistorialment, ab
los verguers devant ab massas altas, y acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y
officials de la present casa, han anat en dita capella per ohir lo offici que en ella se ha celebrat
ab la música de la Seu y ciegos. Ha cantat lo offici lo doctor y canonge Diego Fogueres, diaca
don Benet Bach, y subdiaca lo canonge don Joseph Rius, ab mestre de cerimònias y acòlits.
Los quals, al venir a la present casa y tornarse’n, són estats cumplimentats per los officials
de la present casa en la forma acostumada, conforme deu estar continuat en lo llibre del Mestre de cerimònias. Y a la tarda hi ha agut ciesta
ab la música de la Seu y ciegos, y tot lo restant
de la matinada se han celebrat missas baxas en
dita capella.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real ha fet relació, mitjena. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2357.
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sant jurament, de haver-se conferit en lo real arxiu de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda relació dels officials de dit real arxiu, y feta
per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo
paper que per lo especulador de dit real arxiu se
li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número CCCLXIX.
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Dissapte, a XXVI de abril, MDCCX. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet
per los magnífichs acessors, assumptes y consulents aplicats per lo fet de la contrafacció insta lo
síndich de la present ciutat, ab lo qual són de
vot y parer que sas excel·lèncias fidelíssimas
deuhen exir al reparo de dita contrafacció, com
més llargament apar de dit vot, lo qual és assí
cusit y signat de número CCCLXX y del thenor
següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Ena lo fet consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya als acessors y advocat fiscal y consulents aplicats baixfirmats, en virtut de deliberació presa lo dia 23 del
corrent mes de abril, en y sobre si lo dit
excel·lentíssim y fidelíssim consistori deu exir al
reparo de la contrafacció instada per lo síndich
de esta excel·lentíssima ciutat de Barcelona contra lo noble don Fortunat de Parrella, de la Real
Audiència y tercera sala doctor, per haver
aquest, junt ab los demés doctors de dita tercera
sala, fet facto verbo, una real provisió de incontinenti et post executionem intus als 22 de novembre proppassat, y presentats als excel·lentíssims
concellers habilitadors e individuos del savi
Consell de Cent de la present excel·lentíssima
ciutat, manant-los lo en dit cartell expressat a
pena de 2.000 lliuras de béns propris de quiscú
dels contrafahents insolidum exegidorasm en
vista de haver-se conseguit extracta eo còpia
authèntica de dita real provisió y de la súplica al
peu de la qual fou aquella feta. Vista la referida
deliberació. Vista la súplica presentada a dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori per lo dit síndich de la present excel·lentíssima ciutat lo dia
30 de novembre del any pròxim passat. Vista altra suplicació presentada per lo síndich de la
mateixa ciutat als ... de // 315r // mars del corrent any 1710. Vist lo real privilegi concedit
per sa magestat, que Déu guarde, a dita
excel·lentíssima ciutat lo dia 27 de janer del any
1706. Vist lo vot en escrits fet per los baix fira. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
314v i 315r del trienni 1707-1710.
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mats als 2 del corrent mes de abril. Vista una extracta closa y autènticada per don Anton de Solà
y de Carreras, escribà de manamentm als 20 del
corrent mes de abril, que conté la còpia de las
sobremencionadas supplicació presentada per
lo síndich del magistrat de la llotja del Mar de la
present ciutat y real provisió al peu de aquella
feta facto verbo per dit noble don Fortunat de
Parrella, als 26 de novembre, 1709. Vist lo procés informatiu. Vistos los cartells penals en forsa
de dita real provisió despedits que·s lligen incerts en dit procés informatiu. Vista la certificatòria feta per Pere Calaf, porter real, als 10 de
janer del corrent any, de la presentació de dits
cartells o manaments penals feta per ell als excel·lentíssims individuos del savi Consell de
Cent y habilitadors. Vistas las constitucions
col·locadas baix lo títol «De observar constitucions», y los capítols 83, 84 y 85 de las Corts últimament celebradas. Y finalment vist tot lo demés que se devia de véurer.
Attès y considerat que si y encara que ab lo sobrecitat vot fet per los baix firmats als 2 del corrent mes de abril, los infrascrits foren de sentir
que lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya no devia exir pro tunc al reparo de la
sobredita contrafacció instada per la excel·lentíssima ciutat de Barcelona contra dit don Fortunat de Parrella y demés doctors de la tercera
sala de la Real Audiència, ab lo motiu de no llegir-se ni trobar-se en lo dit procés informatiu las
referidas real provisió de incontinenti, ab la qual
se pretenia haver-se contrafet a dit real privilegi
de sa magestat de 27 de janer de 1706, ni la suplicació donada per lo dit síndich del magistrat
de la llotja del Mar, al peu de la qual fonch feta
dita real provisió // 315v // y així bé no constas
aleshoras de corpore delicti y per altres attentos
motius en dit vot llargament expressats.
Emperó, attès y considerat que als 20 de dit corrent mes de abril, conseguit lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori, després de moltas diligèncias, la referida extracció autèntica de ditas súplicas y real provisió que vuy se troba incertada
en dit procés informatiu y axí bé cessan la sobradita rahó, motiu y attentos.
Attès y considerat que ab lo sobrechalendat real
privilegi concedit per sa magestat dit dia 27 de
janer, 1706, confirmant los que antigament tenia la present excel·lentíssima ciutat donà y concedí a aquella la libera facultad, tot lo tocant a
las nominacions, habilitacions, imbursacions e
insiculacions de las personas idòneas y ben vistas a dita ciutat en las bolsas dels officis de aquella, ab tots sos dependents, emergents, annexos
y connexos, y cometent la execució als conce-

llers, habilitadors y Consell de Cent, sens limitació, restricció ni retenció alguna, y declarant
sa real mente e intenció se digna ordenar per sa
real clemència que ell ni sos successors ni sos
llochtinents generals del present Principat, cancellers, regent la Real Cancellaria, doctors de la
Real Audiència, portantveus de General, governadors y demés officials que aleshores heran y
per temps seran no pugan per qualsevol causa,
protest o rahó cogitada o incogitada in futurum intrometer-se judicial ni extrajudicialment,
directa ni indirectament en las nominacions, habilitacions e insiculacions dels dits officis ni en
los dependents emergents, annexos, connexos
de aquells, remoguda del tot qualsevol appel·lació, resort o inibició, y així mateix totas y qualsevols espécie de intervenció e interesència de sa
magestat, sos successors y demés sobrereferits,
per ser sa real intenció que dita present ciutat
tinga dita insiculació ab plenitut de dret y privative a ell sos successors // 316r // y qualsevols officials reals ab clàusulas irritants de qualsevols
altres encontrari subseguits, de tal manera que
ni àdhuc poguessen interpretar ni explicar qualsevol cosa tocant a dita concessió y real privilegi, com ab major individuació és de véurer de
dit real privilegi al qual se fa relació.
Attès també y considerant que ab la sobredita
real provisió de incontinenti de 26 de novembre
pròxim passat, feta facto verbo per dit noble don
Fortunat de Parrella, fonch entre altres cosas
provehit se manàs en pena de 2.000 lliuras de
béns propris de quiscú dels contrafahents in solidum exigidoras als nomenats en la sobradita
suplicació, qui són los excel·lentíssims concellers, individuos del savi Consell de Cent y habilitadors y demés en lo acte de presentació nomenadors, admetian lo catàlogo, vulgo llista, de
las personas degudament qualificades per Gerònim Alabau, conceller en orde quart, proposades encara que alguna de ellas fossen fills, nets o
últims descendents de línia emperó masculina
de mercaders matriculats.
Attès, axí mateix y considerat que en virtut de la
referida real provisió foren despedits mandatos
o cartells penals als excel·lentíssims concellers,
individuos del savi Consell de Cent y habilitadors, contenint en effecte entre altres cosas que
encontinent que dits cartells los fosen presentats a pena de 2.000 lliures y de béns propris de
quiscú dels contrafahents insolidum exigidoras,
sens emperó perjudici dels drets y pretencions
de las parts, admetessen lo catàlogo vulgo llista
o memorial dels subjectes o personas degudament qualificades per dit Hierònim Alabau,
canceller en orde quart proposades encara que
alguna de aquellas sien fills, nets o ultheriors
descendents per linea masculina de mercaders
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matriculats, los quals cartells foren ab tot effecte
presentats a instància del síndich del magistrat
de la llotja del Mar per Pere Calaf, porter
// 316v // real, als excel·lentíssims concellers habilitadors y als individuos del savi Consell de
Cent, com axí apar de la certificatòria exhibida
en lo dit procés informatiu fet per dit Calaf en
dit dia 10 de janer pròxim passat. Del que se segueix que dits don Fortunat de Parrella y demés
nobles y magnífichs doctors de dita tercera sala
se immiscuhiren a las nominacions y habilitacions de officis de dita present ciutat, y que per
consegüent lo contengut en dita real provisió y
mandatos o castells penals encontra ab lo disposat en lo sobredit real privilegi concedit per sa
magestat a la dita present ciutat als 27 de janer
1706.
Attès, finalment, y considerat, que del statuhit y
disposat en las constitucions col·locadas baix lo
títol «De observar constitucions», y singularment en los capítols 83, 84 y 85 de las corts últimament celebradas, conste que en lo cas que
algun o alguns dels doctors de la Real Audiència, encara que sian los de una o altre de las salas
civils que la componen o del real consell criminal, o tots junts, eo facto verbo, hagen fet alguna
sentència, provisió o altres qualsevols procehiments judicials contra generals constitucions o
altres drets de la pàtria, per la part lesa valer-se
del remey extraordinari de la contrafacció, encara que tinga lo remey ordinari de la supplicació.
Per ço y altrament, los assessors, assumpts y
consolents aplicat baix firmats són de vot y parer que lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
dels deputats y oÿdors de comptes del present
Principat ha y deu exir al reparo de dita contrafacció per aquells medis que aparegan al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori més proporcionats, y així ho sentan, salvo semper, etcètera. // 317r // En Barcelona, als 25 de abril de
1710. Arcidet, assessor in his assumptis. Coromines, assessor in his assumptis. Coll, consulens. Roig
y Ferrer, consulens. Teixidor et Sastre, consulens.
Lo advocat infrascrit se conforma ab la conclusió del vot desobre continuat per los motius
que·s troban expressats en altre vot per ell, iunt
ab los acessors ordinaris de la present casa fet en
escrits, que fou entregat al excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo dia 4 de febrer del corrent
any. Y així hasent, salvo semper, etcètera. Barcelona, 25 de abril de 1710. Roma, advocatus fiscali subrogatus.»
En aquest mateix dia, lo síndich del General, de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se és conferit ab lo molt reverent canciller, dient-li que lo
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consistori li estimaria sia servit donar los ordes
convenients per a que se obre lo Tribunal de
Contrafaccions, y convidar per est effecte sos
conjudices y fer lo demés que·s dega, per quant
dit síndich devia exir al reparo de la contrafacció
que insta la present ciutat per los medis que disposan las generals constitucions. Al que ha respost dit molt reverent canceller que premeditaria lo que se li demanava, y que dins dos o tres
dias tornaria resposta, com axí ne ha fet relació
dit síndich en consistori.
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Dimarts, a XXIX de abril, MDCCX. En aquest dia
lo síndich del General, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha fet relació de com se hera conferit ab
lo molt reverent canciller per a solicitar la resposta del recado que li reportà lo dia 26 del corrent de part de sas excel·lèncias fidelíssimas. Y
que dit molt reverent canceller ha respost que ja
se havia pres resolució en dit negoci, que creya
seria en satisfacció dels senyors deputats y de la
ciutat, y que prest tindria lo consistori lo despaig.
Dimecres, a XXX de abril, MDCCX. En aquest dia
las magestats del rey y reina nostres senyors han
mudat sa estació en lo lloch de Sant Genís de
Horta, territori de Barcelona, a effecte de estar
allí una partida de temps per a divertir-se.
En aquest mateix dia lo doctor micer Rafel Bruguera, subrrogat en altre dels assessors de la
present casa, ha fet relació, mitgensant jurament en consistori, com lo dia de vuy se és conferit en lo real arxiu de la present ciutat per lo
effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas
Corts, y que haguda relació dels officials de dit
real arxiu y feta per estos ostensió de sos treballs
ha trobat haver-se treballat en ella lo que està
continuat en lo paper que per lo especulador de
dit real arxiu se li ha entregat lo qual és assí cusit
y signat de número CCCLXXI.a

Maig
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Divendres, a II de maig, MDCCX. En aquest dia
Joan Salamó, ciutadà honrat de Barcelona y escribà de manament, ha entregat al magnífich
Pau Corbera y Palau, síndich del General, còpia
autèntica de la conclusió de las tres salas feta lo
dia 25 del mes de abril proppassat, ab la qual
fou conclós que no fou de la intenció de sa magestat ab la real provisió feta a 27 de novembre
1709 inibir als habilitadors de la present casa,
foren rebocadas la expedició y presentació dels
cartells fetas a dits habilitadors en execució de
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2358.
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dita provisió, com de dita conclusió és de véurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCLXXII y del thenor següent:
«Die vigessima quinta mensis aprilis, anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
decimo, Barchinone. In regia auditoria et in tercia aula presidente magnifico Antonio Joanne
Marti, antiquiere inter fuerunt cum eo nobile regii senatores sequentes: nobile Josephus de Sunyer,
nobile Fortunatus de Parrella et nobiles Hieronimus de Salvador, et fuit conclusum ut sequitur:
in facio proposicionis facte per magnificum Antonium Joannem Marti, utriusque iuris et regia
Audiencia tercieque aula doctorem, in hac que
antiquiorem an expedicio cartellorum inhibitorium cum clausula de nihil innovando, facta
instanciam sindici logia Maris presentis civitatis
Barchinone, vigore regia provisionis de incontinenti post execucionem intimetur // 318v // facto
verbo facta per nobilem Fortunatum de Parrella,
utriusque iurius, ac eiusdem tercia aula doctorem in calce supplicacionis oblatae per sindicum
dicta logia XXVII novembris MDCCIX, in appellacionis causa ad illius relationem vet inter prope
dictum sindicum logi de Maris ex una et sindicum illustris civitatis Barchinone partibus, ex altera, et eorandem cartellorum presentatio facta
habilitatoribus dicte civitatis fuerint executa
iuxta vel extra sentencie dicta regie provisionis ac
consequenter ac quatenus de facto precesserunt
veniant revocande. Fuit conclussum non fuisse
intencionis sua regie magestatis cum dicta regia
provissione inhibita predictos habilitatores, consequenterque dictus expedicionatus et presentacionem cartellorum memoratis habilitatoribus de
facto executas revocat, reponendo prememoratas
partes in stati in quo reperiebantur ante prope
dictas expediciones et presentacionem dictorum
cartellorum.
Copia huiusmodi, propria manu scripta, in hoc
foleo papiri presenti sumpta in extracta fuit a libro conclusionum civilem et comprobata per me,
Joannem Salamo, civem honoratum Barchinone,
sacra, cesarea et regia magestatis magnifica scriba Barchinone populatum, ut igitur eidem copie
vel uti suo originale predicto in iudicio et extra
plene fides impendatur. Ego, dictus Joannes Salamo, hic mea subscribo dictus die et anno et meum
que utor oppono sig+num.»
En aquest mateix dia, lo síndich del General, de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se és conferit ab los excel·lentíssims senyors concellers de
la present ciutat entregant-los còpia de la conclusió de las tres salas sobrereferida, y suplicantlos que si cosa se·ls oferia que dir per part de la
ciutat acerca dita conclusió fos en escrits participar·o a sas excel·lèncias fidelíssimas.
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Dissapte, a III de maig, MDCCX. En aquest dia lo
doctor Ivo Cassanyes, don Jacinto Sagarra y
Massana y Vicens Francesch y Pastor, ciutadà
honrat de Barcelona, són anats a cumplimentar
de part de sas excel·lèncias fidelíssimas al rey y
reyna, nostres senyors, en Horta, a las tres horas
de la tarda. Y són anats ab un cotxe de dos tiros.
Y arribats allí, demanada primerament hora y
llicència per un dels verguers de la present casa,
són entrats a besar la mà al rey, nostre senyor, y
seguidament després a la reyna, nostra senyora,
y fet lo sobredit se’n són tornats en la present
casa de la Deputació, com axí ne han fet dits senyors relació en lo consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas.

Dimarts, a VI de maig, MDCCX. En aquest dia no
ha acistit en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat real per causa de sa indisposició.a
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Dilluns, a V de maig, MDCCX. En aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Llorens Vaguer, sagento
de la companya del sargento mayor del regiment
de la present casa ha fet dexació en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas del dit puesto de sargento, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien
servits admètrer-li dita dexació. Y sas excel·lèncias
fidelíssimas han admesa aquella si y en quant los és
lícit y permès. Essent present per testimonis Fermí
Vehils, y Joseph Pelegrí, verguers del consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas.

Dijous, a VIII de mag, MDCCX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo subsíndich de la present ciutat, ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas un recado en escrits de part dels excel·lentíssims senyors concellers, ab lo qual instan
novament se procehesca en la contrafacció instada per la present ciutat per rahó de la real provisió feta en 26 de novembre proppassat, no
obstant la revocació feta ab conclusió de las tres
salas per tenir dita revocació solament respecte
als habilitadors y no als demés que foren presentats semblants mandatos com als habilitadors,
com de dit recado és de véurer, que·s assí cusit y
signat de número CCCLXXV.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori // 319v // de sas excel·lèncias fidelíssimas, don Francisco de Magarola, arxiver
del real arxiu, ha fet mitjensant jurament que ha
prestat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas la relació en escrits que·s assí cusida firmada de dit don Francisco de Magarola y signada
de número CCCLXXIII.
E més, ha fet relació que lo compte de la tersa
passada del dret de deu per cent imposat per los
de la corona de Aragó importa vuyt lliuras, deu
sous, com a part del compte que·s assí cusit y
signat de número CCCLXXIIII.

Dimecres, a VII de maig, MDCCX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, lo noble don Carlos
de Alemany y Bellpuig en Barcelona populat, ha
jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas com, havent fet las possibles diligèncias per
a véurer si trobaria lo acte de la original creació
de aquell censal, de preu mil lliuras y penció altres tants sous, que lo doctor Joan Pere Fontanella, ciutadà honrat de Barcelona, tots anys en
lo mes de maig rebia sobre los drets de General
de guerra y nova ampra, per los títols continuats
en lo capbreu de las mesadas de maig, juny, juliol, agost, setembre y octubre en foli 31, lo
qual fou extret en la extracció dels censals fets a
18 de desembre proppassat, no ha pogut trobar
aquell ni sap a hont és ni ha fet diligèncias per
no tenir-lo ni saber-lo.
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Ignasi Damians, mercader de la present ciutat,
ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas com havent fet las possibles diligèncias
per a véurer si·s trobaria lo acte de la original
creació de aquell censal, preu sinch-centas sinquanta-sis lliuras, que Sagimon Damians, mercader, rebia sobre los drets vulgarment dits de
guerra tots anys en lo mes de desembre per los
títols continuats en lo capbreu de las mesadas
de novembre, desembre, janer, febrer, mars y
abril, que fou extret en sort en la extracció feta a
18 de desembre 1709, y no li és estat posible
trobar aquell ni sap a hont és ni ha fet diligèncias per no trobar-lo ni saber-lo.
989

Divendres, a VIII de maig, MDCCX. En aquest dia
lo magnífich Pau Corbera y Palau, síndich del
General, ha fet relació en consistori com lo dia
de ahir, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas,
se conferí ab lo regent la Real Cancellaria, per
trobar-se desganat en lo llit lo molt reverent
canceller, al qual participà de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas com la excel·lentíssima
ciutat de Barcelona, no obstant la revocació dels
mandatos penals presentats als habilitadors de
dita ciutat, continuan la instància de dita contrafacció, demanant a sas excel·lèncias fidelíssimas aplicasen las degudas diligèncias per a que
se obrís lo Tribunal de Contrafaccions, y així estimaria lo consistori a dit regent convidàs los
conjúdices de dit tribunal, a effecte que se pogués passar avant en dita contrafacció. Al que ha
a. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 3, pàg.
2358.
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respost dit regent que la desgana del molt reverent canceller serà sols una leve constipació, y
que dins dos dias ad summum estaria per negocis y podria dit síndich acudir a ell.
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Per lo qual recado han donat orde sas excel·lèncias fidelíssimas a dit síndich de consell y parer
de paraula donat per los magnífichs doctor Pau
Romàs, advocat fiscal, lo doctor Joseph Corominas, assessor assumpto, y per lo doctor Miquel Coll, consulent, per estar indispost lo doctor Joseph Arcidet, altre acessor assumpto, los
quals han aconsellat a sas excel·lèncias fidelíssimas que devian passar avant en las instàncias de
obrir lo tribunal per ocasió de dita contrafacció,
no obstant la revocació contenguda en dita
conclusió.
Disapte, a X de maig, MDCCX. En aquest dia lo
magnífich Pau Corbera y Palau, síndichs del
General, se és conferit ab lo regent la Real Cancellaria dient-li que en vista de la resposta que
feu al recado que li // 321r // portà del excel·lentíssim y fidelíssim consistori li dia de ahir, se
hera conferit ab lo molt reverent canceller, y no
li havia pogut parlar per haver-li dit se trobava
desganat. Y que axí tornava a dit senyor regent,
fent la mateixa instància que li féu lo dia de ahir.
El que ha respost dit regent que ja se era conferit ab dit molt reverent canceller y que havian
parlat de aqueix negoci y havian quedat que lo
síndich se conferís ab dit canceller, que ja lo
ohiria, no obstant de trobar-se indispost. Y que
ell, dit regent, estava prompte per acistir al Tribunal de Contrafaccions sempre que fos convidat, com axí ne ha fet relació dit síndich en lo
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.

Dilluns, a XII de maig, MDCCX. En aquest dia, a
la matinada, han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas un bitllet del molt il·lustre don Ramon de
Vilana Perlas, secretari de sa magestat, en que
convidà a sas excel·lèncias en nom de sa magestat per acistir lo dia de vuy a la professó general
que se acostuma fer tots anys en semblant diada
per haver-nos librat la divina magestat del siti de
l’any 1706, com de dit bitllet és de véurer, que·s
assí cusit y signat de número CCCLXVI.
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas són anats a la professó general dirigida a la
piràmida de nostra senyora de la Concepció del
Born de la present ciutat, en acció de gràcias de
haver la divina magestat librat dels enemichs la
present ciutat en lo any 1706, en diada de 12 de
maig, la qual professó ha partit de la capella de
Nostra Senyora de la Concepció de la Seu de la
present ciutat. En la qual han també acistit lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, los excel·lentíssims senyors concellers, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors protector y oficials del bras militar y los senyors embaxadors de Alemanya y
Portugal y altres grandes y senyors. Y se ha executat esta funció en lo modo y forma que en los
altres anys, y conforme és notat en lo llibre del
mestre de Cerimònias.
Dimars, a XIII de maig, MDCCX. En aquest dia, à
tornat a assistir en lo excel·lentíssim y fidelíssim
cosistori lo excel·lentíssim y fidelíssim doctor
Joseph Terrés, deputat real, per haver convalescut de sa indisposició.a
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Diumenge, a XI de maig, MDCCX. En aquest dia
lo síndich del General ha fet relació en lo consistori com se hera conferit ab lo molt reverent
canceller a effecte de que se servís convidar los
jutges de contrafaccions per a que se pogués
passar a la abertura de dit tribunal per ocasió de
la contrafacció instava la ciutat de Barcelona, no
obstant la revocació dels mandatos penals presentats als habilitadors de dita ciutat, entregant
dit síndich a dit molt reverent canciller còpia del
recado en escrits embiat per los excel·lentíssims
senyors concellers als senyors diputats lo dia 8
del corrent. Y lo dit molt reverent canceller ha
respost que desitjava donar gust al excel·lentíssim y fidelíssim consistori, però que lo que se
havia estilat en altres semblants casos era que se
li portava per lo sindich del General ante omnia
la súplica de la contrafacció. Y axí podria fer ara
lo síndich lo mateix, per que, enterat dit canceller del que contenia la pretenció del síndich del
General y de la ciutat, pogués deliberar lo que
se havia de fer y provehir.
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Dimecres, a XIIII de maig, MDCCX. En aquest dia
lo síndich del General ha fet relació en consistori de haver-se conferit ab lo molt reverent canceller dient-li que no devia portar-li la súplica
que li demanà lo dia 11 del corrent per la contrafacció que se insta, per que aquella se li portaria quant lo tribunal estarà obert. Perquè
quant se aporta la súplica al president se deu tocar en ella la hora que·s presenta, perque si dins
las 24 horas de presentada no·s proveheix, puga
lo síndich passar a altre dels conjúdices per a
que se provehesca. Y que axí, que de part del
consistori li continuava las instàncias per a que
se obrís lo tribunal. Al que ha respost dit molt
reverent canciller que a lo menos dit síndich li
aportàs un paper en escrits la pretensió de dit
síndich en dita contrafacció, perquè, enterat de
ella, puga aplicar las diligèncias ab la part interessada a effecte de procurar algun ajust. Y que
quant aquest no puga conseguir-se està prompte dit canceller per a obrir lo dit tribunal, com
axí ne ha fet dit síndich relació en consistori. Lo
a. a continuació un bitllet transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2358.

qual recado ha aportat dit síndich de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas donat de parer y consell del doctor Pau Romà, advocat fiscal.

qual recado ha aportat dit síndich de orde del
consistori inseguint lo parer y consell del doctor
Pau Roma, advocat fiscal.

Dijous, a XV de maig, MDCCX. En aquest dia lo
síndich del General, de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas, se és conferit ab lo molt reverent
canceller dient-li que lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori no havia acostumat entregar paper en escrits de sa pretenció, y que quant estaria ubert lo tribunal aleshores se li portaria la
súplica introductòria. Y així estimaria lo consistori a dit senyor canceller donàs las providèncias
convenients // 322v // per a que se obrís dit tribunal, per que altrament seria precís al consistori en cumpliment de sa obligació requirir-lo, lo
que sentiria molt lo consistori. Al que ha respost dit molt reverent canceller que ell se trobava en lo llit indispost y no podia per esta causa
executar lo que dit síndich li instava, com axí ne
ha fet relació dit síndich en consistori. Lo qual
recado se ha aportat de consell y parer del doctor Pau Roma, advocat fiscal.

Disapte, a XVII de maig, MDCCX. En aquest dia
lo síndich del General ha fet relació de haver-se
conferit lo dia de vuy ab lo molt reverent canceller, a effecte de que fos servit habilitar una requesta que entenia presentar dit síndich al magnífich regent la Real Cancellaria, a effecte de
que fos servit disposar-se se obrís lo Tribunal de
Contrafaccions en atenció de trobar-se indispost dit senyor canceller. Al que ha respost dit
senyor canceller que li dexàs la requesta, y que
se la miraria, y que tornàs dit síndich dilluns,
propvinent per la resposta.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi de un verguer de la present casa, los
senyors fra don Joan de Fluvià, dispenser de
monestir de Ripoll, don Joan de Claresvalls, y lo
doctor Francisco Costa, ciutadà, són anats a
cumplimentar al rey y reyna, nostres senyors, de
part de sas excel·lèncias fidelíssimas en Orta,
anant ab un cotxe de dos tiros acistits de un verguer de la present casa. Y arribats en la real
presència de sa magestat, després de fetas las degudas cortesias, han besat sa real mà. Y després
de feta la peroració, en veu del senyor don Joan
de Fluvià, ha mostrat sa magestat tota gratitut a
esta demostració. Y després de haver-se despedit ab las solitas reverèncias y acataments, han
passat al quarto de la reyna, nostra senyora, a
qui han fet, de part del consistori, lo mateix
cumpliment. Y fetas estas cerimònias se’n són
tornats a la present ciutat y casa de la Diputació
ab la mateixa forma.

Divendres, a XVI de maig, MDCCX. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich ha fet relació, mitgensant jurament,
en consistori, com lo dia present se és conferit
en lo real arxiu de la present ciutat per lo effecte
que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts.
Y que haguda relació dels officials de dit real arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per los especulador de dit
real arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y
signat de número CCCLXXVII.
En aquest mateix dia lo síndich del General ha
fet relació en consistori com lo dia present se és
conferit ab lo regent la Real Cancellaria, dient-li
com havent-se conferit lo dia de ahir ab lo molt
reverent canceller per a que fos servit manar
obrir lo Tribunal de Contrafaccions, havia trobat a dit molt reverent canceller en lo llit, lo
qual per esta causa li ha respost que no podia
executar lo que instava dit síndich. Y considerant dit síndich que en cas de impediment de dit
molt reverent canciller baca la presidència y lo
executar tot lo referit a dit regent la Real Cancilleria, per ço, de part del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, suplicava disposàs se obrís dit
tribunal, convidant als conjudices ya // 323r //
fent lo demés se havia de executar, perque altrament seria precís al dit síndich, en cumpliment
de sa obligació, passar a requirir-lo. Al que ha
respost dit regent que estava prompta per fer
justícia y que·s veuria ab lo senyor canceller. Lo
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a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2359.
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Dimars, a XX de maig, MDCCX. En aquest dia, lo
síndich del General ha fet relació en consistori
de haver-se conferit lo dia de ahir ab lo molt reverent canciller a effecte de que li entregàs habilitada la requesta que li portà lo dia de disapte
proppassat. Y dit senyor canceller, trobant-se en
lo llit, li ha retornat la dita requesta dient-li que
sa desgana no li havia donat lloch de mirar-la y
habilitar-la y que axís dit síndich se conferís ab
lo doctor antiquior del Real Consell per a que la
habilitàs.
E seguidament dit síndich se ha conferit ab lo
doctor Joseph Anton Martí, antiquior de la
Tercera Sala, entregant-li dita requesta y demanant-li de part de sas excel·lèncias fidelíssimas
fos servit habilitar-la, a fi de que pogués presentar-se a dit senyor regent. Al que ha respost dit
doctor Martí que se miraria dita requesta y que
tornàs dit síndich a buscar-la demà a la mateixa
hora.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, fra don Manuel de Copons, ha referit en consistori que lo
dia de ahir a la tarda, a ocasió que ja estava disgregat lo consistori, lo magnífich regent la Real
Cancellaria li // 324r // embià un recado dient-li
que seria cosa molt convenient que alguns dels
assessors o advocat fiscal de la present casa se
conferís ab lo noble doctor don Fortunat de
Parrella, de la Tercera Sala, per a platicar lo
modo y forma de la revocació acerca la contrafacció insta la present ciutat per lo fet dels mercaders, y que així estimaria que lo consistori
donàs llicència a un de dits acessors o al advocat
fiscal per a que se conferís ab dit don Fortunat
de Parrella. Y sas excel·lèncias fidelíssimas, havent premeditat y discorregut lo dit recado, han
resolt convenir y condecendir al que se’ls demana per part de dit magnífich regent. Y han ordenat al síndich del General se conferís ab dit
magnífich regent la Real Cancellaria, participant-li la resolució de sas excel·lèncias fidelíssimas de que se tingan las conferèncias que ha demanat dit magnífich regent.
Com en effecte, lo magnífich síndich del General, en execució del referit orde, se ha conferit
ab lo magnífich regent la Real Cancellaria participant-li la referida resolució, com axí ne ha fet
relació dit síndich tornat en consistori.
En aquest mateix dia un dels verguers de la present casa se és conferit de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo noble doctor don Fortunat de Parrella, a effecte de péndrer hora per la
conferència que lo doctor Pau Roma, subrrogat
en lo offici de advocat fiscal del General, ha de
tenir ab dit don Fortunat de Parrella per lo fet
de la contrafacció insta la present ciutat de Barcelona. Y dit don Fortunat de Parrella ha donat
hora per demà a la tarda a las tres horas, com axí
ne ha fet relació dit verguer en consitori.
Dimecres, a XXI de maig, MDCX. En aquest dia
lo síndich del General se és conferit ab lo magnífich doctor Joseph Anton Martí, antiquior,
per a demanar-li entregàs // 324v // habilitada la
requesta que lo dia de ahir li entregà per lo effecte de que la habilitàs. Al que ha respost dit
doctor Martí que no havia tingut lloch per habilitar-la, y que dit síndich torne a buscar-la demà
a la mateixa hora, com axí ne ha fet relació dit
síndich en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dijous, a XXII de maig, MDCCX. En aquest dia, a
las quatre horas de la tarda, absents los senyors
deputat militar y oÿdor ecclessiàstich, se ha tingut junta de port franch, en la qual, a més de sas
excel·lèncias fidelíssimas, han acistit los infras992

crits y següents: don Feliciano de Sayol, don
Bonaventura de Lanuza, don Fèlix Vadell, don
Francisco Costa, doctor micer Francisco Florit.
En la qual junta los senyors comissaris que foren
elegits ab la deliberació feta per la present junta
lo dia 17 del passat han fet relació del que anavan treballant y apuntant acerca las ordinacions
fahedoras per lo bon regiment de la casa del
port franch. Y se ha llegit lo vot que acerca dit
negoci han fet los magnífichs acessors y advocat
fiscal de la present casa. Y se han llegit també las
tabbas manadas formar per dits commissaris tocant a lo mestre de casas y fuster per la casa fahedora per la guarda de port franch.
E la dita junta ha resolt y deliberat que per dits
senyors comissaris sia posada al públich subast
la obra de dita casa fahedora, conforme las tabbas manadas formar per dits // 325r // senyors
comissaris, y lliurant-se aquellas als qui per menos ho farà, conforme estil, y que dits senyors
commissaris continuen en los apuntaments dels
capítols de las ordinacions a effecte que després
se puga passar y péndrer sobre aquellas la resolució que aparexerà més convenient a la pública
utilitut.
Segueix-se lo vot de què se fa menció en la proposició. Lo qual és assí cusit y signat de número
CCCLXXVIII y del thenor següent:
«Ena lo fet consultat de paraula per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Catalunya y personas de la junta de port franch
als acessors y advocat fiscal infrascrits, en y sobre
si los capítols que se han format per lo govern y
règimen de la casa de port franch contenen alguna cosa que sia contra lo disposat per las generals constitucions y capítols de Cort del present principat de Catalunya, y en particular lo
que contenen los capítols 26, 37 y 38, y si en cas
continguessen alguna cosa que fos contra constitucions y capítols de Cort tantmateix hauria
dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori y junta
de port franch pogut formar-los y posar-los en
execució en benefici y utilitat de dita casa de
port franch, y que de dit son sentir ne formen
un paper o vot en escrits. Vistos dits capítols novament formats per lo govern y regimen de la
dita casa de port franch.Vistos y premeditats
signanter los dits capítols 26, 37 y 38. Vist lo
capítol 79 de las Corts Generals últimament celebrades en que se troba concedida la facultat de
la construcció de dita casa de port franch y de
nominació de personas elegidoras per los tres
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
324v i 325r del trienni 1707-1710.

brassos respective, las quals, junt ab los dits senyors deputats y oÿdors eciam closas y finidas
ditas Corts Generals pugan disposar y ordenar
lo modo y forma los aparega més convenient
per est efecte en utilitat y benefici públich. Vist
finalment // 325v // tot lo demés que·s devia
véurer y mirar.
Attès que quidquid sit que lo contengut y expressat en los sobredits capítols formats per lo
govern y regimen de la casa de port franch, y assenyaladament los capítols 26, 37 y 38, se pogués considerar en alguna manera opposar-se a
alguna disposició municipal, y assenyaladament
al disposat en las constitucions col·locadas baix
lo títol «De comers y seguretat de camins», lo
cert e indubitat és que las ditas personas de la
junta, junt ab los senyors deputats y ohidors de
comptes del General de Catalunya, tenen ampla
y plenària jurisdicció y facultat de fer y disposar
tot lo que conduesca al major benefici y utilitat
de la mateixa casa de port franch, segons lo literal del dit capítol 79 en aquellas expressas clàusulas y paraulas, ibi, «Y perquè lo expressat en lo
present capítol se puga posar en deguda execució sens perjudici de la Generalitat, ciutat y demés drets, concedir facultat a dos personas de
quiscun dels tres brassos anomenadoras per los
dits tres brassos respective, per que junt ab los
deputats y oÿdors de comptes del present Principat disposen y ordenen, encara que sien closes
y finidas las presents corts, lo modo y forma que
aparexerà més convenient per dit effecte, utilitat
y benefici públich.
Attès, més avant, que aliunde comedida la jurisdicció y facultat als dits senyors deputats y personas de la junta de posar en execució dita casa
de Port Franch ab tot son degut règimen y govern de utilitat y benefici públich se hauria de
enténdrer concedida també la jurisdicció per a
disposar y ordenar tot lo que sia necessari y aparega convenient en benefici y utilitat bon govern, regimen y administració de dita casa y sa
excecució en la manera que apar indubitat que
pot lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori junt
ab las personas elegidad y anomenadas // 326r //
fer qualsevols disposicions y ordinacions per la
deguda forma y execució de dita casa de port
franch, son govern y règimen de utilitat y benefici de la cosa pública y del comers, encara que
aquellas continguessen alguna cosa contra las
generals constitucions y capítols de la mateixa
manera que ho hauria pogut fer la cort General
trobant-se oberta.
Attès, finalment, que segons apar de la lectura y
inspecció dels dits capítols 26, 37 y 38 y de las
rahons allí expressadas, la prevenció y disposició
de aquells se suposa precisa y necessària per lo
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bon govern de dita casa de port franch, sa conservació y aument y no res menos molt conductiva a la pública utilitat, favor del públich comers y del tot necessària per la més segura y
puntual exacció y cobransa dels drets de la Generalitat y de la present ciutat.
Per ço, los infrascrits són de vot y parer que encara que·s pugués considerar-se en alguna manera contenir los dits capítols novament formats
lo bon regiment y govern de la dita casa de port
franch, y assenyaladament los referits capítols
26, 37 y 38 alguna cosa contra las generals
constitucions y capítols de Cort per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya y personas anomenadas per la dita junta
de port franch disposar fer dits capítols y qualsevols altres que forsan se regoneguessen precisos
y necessaris per lo regiment y govern de dita
casa, utilitat pública del comers. Y així ho sentan, salvo semper, etcètera. Barcelona, 30 de
abril, 1710. Bruguera, assessor subrogatus. Flix,
assessor subrogatus. Romà, advocatus fiscalis subrogatus.»
En aquest mateix dia, lo síndich del General ha
fet relació de haver-se conferit ab lo doctor Joan
Anton Martí, instant-li que li entregàs habilitada la requesta que li entregà lo dia 20 del corrent, al que ha respost dit doctor Martí que no
podia // 326v // habilitar-la per haver-se de tràurer de dita requesta algunas paraulas. Y tretas y
adobadas aquellas la·y tornàs dit síndich per habilitar-la. Y per est effecte ha entregat dit doctor
Martí al dit síndich dita requesta.
Divendres, a XXIII de maig, MDCCX. En aquest
dia lo síndich del General ha fet relació en consistori com lo dia present se és conferit ab lo
doctor Anton Joan Martí, de la Tercera Sala
doctor, entregant-li la requesta presentadora al
regent la Real Cancellaria ja esmenada en lo
modo y forma que havia significat a dit síndich
dit doctor Martí lo dia de ahir, a effecte que fos
servit habilitar-la. Havent-se-la mirada dit senyor doctor Martí ha respost no podia habilitarla per no venir en lo modo y forma que disposa
lo capítol 38 de las últimas Corts, per no estar
dita requesta firmada de un advocat o de la part
conforme disposa dit capítol.
En aquest mateix dia, lo doctor Rafel Bruguera,
subrrogat en altre dels assessors de la present
casa, ha fet relació, mitgensant jurament, com
lo dia present se és conferit en lo real arxiu per
lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas corts, y que haguda relació dels officials de
dit real arxiu, feta per estos ostensió de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
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està continuat en lo paper que per lo especulador de dit real arxiu se li ha entregat, lo qual és
assí cusit y signat de número, CCCLXXIX.a
327r

Dilluns, XXVI de maig, MDCCX. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present Dietari una súplica presentada lo dia present per lo síndich del General
de Catalunya acerca de la presentació de una súplica al magnífich regent la Real Cancellaria, suplicant-li que obre lo Tribunal de Contrafaccions deu llevàs lo acte lo escrivà de manament,
sol o simul ab lo secretari y scrivà major, com de
dita súplica és de véurer, que·s assí cusida y signada de número CCCLXXX y del thenor següent:
«Excel·lentíssimb y fidelíssim senyor, Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, síndich del General de Cathalunya, diu y representa que lo dia de ahir 25 del corrent mes de maig,
1710, en execució en inseguint los ordes de
vostra excel·lència, se conferí ab Joan Salamó,
ciutedà honrrat de Barcelona, altre dels escrivans de manament del present Principat, a fi y
effecte de que junt ab lo escrivà major y secretari de vostra excel·lència fidelíssima, simul stipulants y insolidum clohents, pagat y satisfet de
son just y condecendent salari, acistís en llevar
acte de presentació de una súplica que en nom
de vostra excel·lència fidelíssima avia de presentar al magnífich regent la Real Cancellaria, en
que li suplica vostra excel·lència dispose y done
los ordes convenients per a que se obre lo Tribunal de Contrafaccions, per tocar a dit magnífich regent lo executar·o, a ocassió de trobar-se
desganat lo molt regent canceller. Al que respongué dit Salamó que desitjava donar gust al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori però que
antes de // 327v // consuetut que per dit síndich
se li ha allegat de haver açistit sempre en semblants casos lo scrivà major del General en rébrer semblants actes, junt ab lo escrivà de manament, ha insistit dit Salamó que no·s podia
aportar de la disposició de dit capítol de Cort.
Per lo que, posant dit síndich en intelligència de
vostra excel·lencia fidelíssima tot lo sobrereferit,
suplica a vostra excel·lència fidelíssima sia servit
deliberar lo que deu obrar dit síndich en est cas,
y que estiga prompte en posar en execució los
ordes de vostra excel·lència fidelíssima. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Pau Corbera y de
Palau, síndich del General de Catalunya.

a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2359.
b. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
326v i 327r del trienni 1707-1710.
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Dimars, a XXVII de maig, MDCCX. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
continuàs en lo present dietari un acte de requeriment lo die de ahir fet lo síndich // 328r // del
General a Joan Salamó, scrivà de manament,
per a que junt ab lo scrivà major del General
llevàs lo acte de la presentació de una súplica al
magnífich regent la Real Cancellaria, com apar
de dit acte de requiriment y resposta per dit Salamó feta, que·s assí cusit y signat de número
CCCLXXXI.
Dijous, a XXIX de maig, MDCCX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, lo síndich del General
de Catalunya ha fet relació com lo dia de ahir, a
las honse horas tocadas del matí, se ñes conferit
en casa lo magnífich regent la Real Cancellaria
junt ab Joan Salamó, ciutedà honrrat de Barcelona, scrivà de manament, y ab lo doctor Aleix Fornaguera, secretari i scrivà major del General, a fi
de executar la presentació de la suplicació baix
incertada conforme se li fou ordenat ab deliberació feta lo dia 25 del corrent. Y arribats en sa casa,
havent fet entrar recado a dit senyor regent, ha
fet tornar de resposta que entràs sol lo síndich
primerament. Y arribat en sa presència li ha dit
dit senyor regent a dit síndich que si venia per a
fer la presentació de la suplicació per a que congregàs lo Tribunal de Contrafaccions en atenció
de las instàncias ab que se troben los senyors deputats de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona,
advertís que la admetria ab molt gust, eo que
llevàs lo acte de la presentació lo escrivà de manament, en observansa del disposat ab lo capítol 38
de las últimas Corts. Y que feta la presentació,
donà //328v // encontinent orde al scrivà de manament per a que ne donàs còpia autèntica a dit
síndich, y le·y faria entregar antes de apartar-se
de sa presència. Y havent-li replicat dit síndich
que no podia passar a la presentació de dita súplica menos que llevant lo acte, lo scrivà de manament y secretari de la Deputació simul stipulants,
conforme sempre se havia estilat per tenir aqueix
orde del excel·lentíssim y fidelíssim consistori li
ha respost que no donaria lloch a que entràs dit
scrivà major en son aposento per lo dit effecte,
per no poder dispensar al que disposa dita constitució 38, en que té jurada y dona nova forma a la
presentació de dita y altres semblants súplicas. Y
que en attenció del sobredit, en vista de esta novedat, ha suspès dit síndich la presentació de dita
suplicació per medi de dit escrivà de manament,
sens interessència del scrivà major del General
que primerament no ne donàs part al excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
Segueix-se la dita súplica, que·s assí cusida y signada de lletra A.

«Magníficha senyor.
Lo síndich de la Generalitat del Principat, en
nom y de orde del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del dit General, ha instat algunas vegadas al molt reverent senyor canceller que ordenàs obrir lo Tribunal de Contrafaccions, convocàs en ell sos conjudices en lo puesto o sala de
la casa de la Deputació per eix effecte destinada,
y prengués de aquells lo jurament y fes prestar
lo sagrament y homenatge als que deuhen prestar-lo, y lo demés que segons disposicions municipals se dega fer per posar-se en execució lo
Tribunal de Contrafaccions, o contra constitucions. Y havent respost dit canceller no poder
fer dita funció per trobar-se desganat y fent llit
alguns dias ha, y regonexent que // 329r // en lo
referit cas toca a vostra mercè la presidència en
dit tribunal, y axí bé lo executar lo referit, se ha
conferit de orde de dit excel·lentíssim y fidelíssim consitori altra vegada ab vostra mercè lo dit
síndich, continuant-li la mateixa instància per
cumpliment de sa obligació, per tenir-las dit
consistori molt repetidas d’esta excel·lentíssima
ciutat per lo dit effecte. Y no obstant lo haver
vostra mercè respost que estava prompte per fer
justícia y que·s veuria ab lo senyor canceller, fins
al present no se ha obert dit Tribunal. Per ço, lo
sobredit síndich del General de Catalunya, qui
fa ocular ostenció de son poder pro ut ecce, en
nom de dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, obsequiosament suplica y en quan menester
sia requereix e interpel·la a vostra mercè per primera, segona y tercera monició y quantas de
dret se’n degan fer, que sens mora ni tardansa
alguna sia vostra mercè servit ordenar posar en
execució lo sobre expressat, altrament, en cas de
no effectuar·o, lo que no·s creu, protesta a vostra mercè de las penas comminadas en semblant
cas per nostre dret municipal, tant en las constitucions col·locadas baix lo títol «De observar
constitucions» y en los capítols 83, 84 y 85 de
las últimas Corts y en altres qualsevols disposicions municipals. Y així mateix de tots los
danys, gastos y despesas que ha ocasionat y forsan en avant causarà tant a la dita Generalitat
com a la present ciutat y demés que tingan interès en lo dit fet, y de tot lo demés que en via
de dret li és lícit y permès protestar omni meliori
modo officio, etcètera. Altissimus, etcètera.»
Divendres, a XXX de maig, MDCCX. En aquest
dia, lo doctor Pau Romà, subrrogat en lo offici
de advocat fiscal del General de Catalunya, ha
fet relació a sa excel·lència fidelíssima que en
virtut del orde a ell donat per sa excel·lència fia. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
328v i 329r del trienni 1707-1710.
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delíssima lo dia 20 del corrent, se hera conferit
ab lo senyor don Fortunat de Parrella, // 329v //
doctor de la tercera sala de la Real Audiència, y
que ab ell havia tingut quatre conferèncias en
differents diadas, que en ellas lo dit senyor don
Fortunat li havia ponderat differents rahons per
a fundar que ab la real provisió de incontinenti
feta facto verbo per dit don Fortunat lo dia 26 de
novembre proppassat en la causa que a sa relació està vertent entre lo síndich del magistrat de
la llotja del Mar, de una, y lo síndich d’esta excel·lentíssima ciutat, de part altre, no se havia
contrafet al disposat en los reals privilegis que
al·lega y se val dita ciutat, y en particular al que
ha obtingut de la real magestat de nostre rey y
senyor Carlos Tercer, que Déu guarde, de data
de 25 de janer de 1706. Y després de vàrias rahons, lo dit don Fortunat havia insinuat al doctor Romà que estimarian se fes representació a
sa excel·lència fidelíssima de las rahons li tenia
ponderadas per lo dit effecte, y que sa excel·lència fidelíssima las participàs o fes compéndrer de
la manera que li aparegués a dita ciutat. Que al
referit havia respost lo doctor Romà que segons
la insinuació tenia de sa excel·lència fidelíssima
motivada de la real conclusió de revocació se
havia fet en dita tercera sala, de la qual dit don
Fortunat havia enviat còpia a sa excel·lència fidelíssima, ni havia aparegut fos conforme devia
estar se persuadia que las ditas conferèncias serian per a tractar lo modo y forma ab que se havia de fer la revocació del declarat ab dita real
provisió y mandatos o cartells despedits en virtut de aquella, que era lo que se havia practicat
en algunas ocasions de semblant occurrència,
no, emperò, per a tractar y disputar si lo contengut en dita real provisió era contrafacció o no,
perquè trobant-se sa excel·lència fidelíssima ab
vot en escrits fet per los acessors y advocat fiscal
y consulents aplicats que ab dita real provisió se
havia contrafet al dit real // 330r // privilegi no
podia escusar sa excel·lència fidelíssima per ningun modo de ordenar a son síndich exís al reparo de la contrafacció.
En aquest mateix dia, constituhits personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo doctor Joseph Rifós, canonge de la
Santa Iglésia de Barcelona, y lo senyor Thomàs
Fatjó, ciutadà honrat de Barcelona, los quals,
junt ab don Joan de Pax, òlim de Boixadós,
compte de çavella, són estats anomenats per sas
excel·lèncias fidelíssimas per examinar y regonéxer lo tomo primer de annals de Catalunya
compost per lo noble don Pau Ignasi Dalmasses
y Ros, cronista del present Principat, han fet relació com, havent ditas tres personas vist y examinat ab la deguda premeditació lo dit tomo,
han regonegut ser aquell molt digne de que sas
excel·lèncias fidelíssimas lo manen imprimir.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

Disapte, a XXXI de maig, MDCCX. En aquest dia,
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real,
acompanyat dels oficials acostumats, és baxat a
la casa del General a effecte de péndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes
de maig. Y se han trobat apresos los fraus infrascrits y següents:
Primo, als 2 de maig, 1710, aprehenció en casa
del doctor Francisco Llauder, ciutadà honrat y
clavari de la present ciutat, de tres pessas de tela
de Olanda cap y cua. Ítem, quinse pams panyo
vint-i-dosè escur. Ítem, vint pams estamenya
negra de la terra.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas // 330v // a mi, secretari
y scrivà major del General, cusís y continuàs en
lo present dietari una súplica presentada per
don Pau Ignasi Dalmases y Ros, cronista del
present Principat com ho executo signant-la de
número CCCLXXXII.

Juny
Dimars, a III de juny, MDCCX. En aquest dia me
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y
continuàs en lo present dietari una real carta ab
que se troban afavorits del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, en que se serveix participar al
consistori com lo dia 5 del corrent partirà al
exèrcit per a donar aquellas providèncias que
més conduescan per los felices progressos que
mitgensant lo auxili de Déu se esperan en esta
campanya, com de dita real carta és de véurer,
que és assí cusida y signada de número
CCCLXXXIII y del thenor següent.
«El rey.
Ilustresa y venerables, egregios, nobles, magníficos
y amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad de este mi
Principado.
Habiendo resuelto passar al exército el díab
//331r // sinco deste mes, para avistarle y en seguida del estado en que le reconociere dar aquellas
providencias y disposiciones que más condusgan a
los felices sucesos y buenas operaciones que con el
auxilio divino espero se consigan en esta campanya, vaxo cuya diligencia podré estar con el gusto
de haver empleado semejante fatiga, por el bien y
conveniencia de mis vassallos, he querido preveníroslo, y al mismo tiempo manifestaros la pena saa. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
330v i 331r del trienni 1707-1710.
b. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2359.
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tisfacción con que haré mi viage al expressado effecto, considerando que vuestro desvelo será tan
igualmente como asta aquí practicado en servicio
de la reyna, a cuya dirección he acordado afiansar el mayor consuelo de este Principado, siendo
mi desseo, para que más bien le experimenten sus
naturales, logrando del reposo y estavilidad de
que necessitan, y el de procurar livertar los demás
pueblos de mis reynos de la opressión que padecen,
el justo motivo que me mueve a la expressada deliberación. No dudando de vuestro conocido zelo
que en todo quanto os insinuare la reyna y fuere
conduciente a su mayor agrado continuaréis la
obstención de vuestra grande fidelidad la que,
para premiaros a su proporción, tendrá siempre
el justo lugar en mi real gratitud. De Horta, a
dos de junio de mil setecientos y dies años. Yo, el
rey. Don Ramon de Vilana Perlas.»
En aquest mateix dia, don Andreu Foix, ardiaca
y canonge de Barcelona, y lo prevere fra Emmanuel Ribera, prior del real convent de Nostra
Senyora de la Mercè, experts anomenats per sas
excel·lèncias fidelíssimas, en execució del disposat en lo capítol 53 del nou redrés, constituhits
personalment en consistori, han fet relació de
las diligèncias per ell fetas ab Francisco Minguella, notari públich de Barcelona, y Pere Mir, escrivent, qui foren elegits per arxivar lo arxiu de
la present casa y lo aposento del ajudant tercer
de la Escrivania Major per a véurer si podrian
ajustar // 331v // lo que se havia de pagar a dits
Minguella per la dita arxivació, lo que no han
pogut conseguir, com en la dita relació és de
véurer, que en escrits han entregat a sas
excel·lèncias fidelíssimas, junt ab los papers que
contenen la pretenció de dits Francisco Minguella y Pere Mir. La qual relació y papers són
assí cusits y signats de número CCCLXXXIIII,
CCCLXXXV y CCCLXXXVI.
Dimecres, a IIII de juny, MDCCX. En aquest dia
me han ordenat sas senyorias cusís y continuàs en
lo present dietari un vot fet per los magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats, en
que aconsellan y són de parer que lo magnífich
regent la Real Cancellaria no pogué impedir al
secretari de la present casa lo poder concórrer
junt ab lo scrivà de manament en estipular y rebre lo acte de la presentació de la súplica que lo
dia 28 del corrent volgué lo síndich del General
presentar a dit magnífich regent. Y que en vista
de dit impediment poden y deuhen sas excel·lèncias fidelíssimas, en virtut del capítol 38 de las últimas Corts, se fixe ab acte rebedor per lo escrivà
major dins o en las parets exteriors de la casa de
dit magnífich regent, y que dita ficsació tindrà
forsa de verdadera presentació, com de dit vot és
de véurer. Que·s assí cusit y signat de número
CCCLXXXVII y del thenor següent:

«Jesús, Maria, Joseph, cum divo Giorgio.
Ena lo fet consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya, als assessors y advocat fiscal y consulents infrascrits, en
virtut de deliberació presa als 30 de maig pròxim
passat, a effecte que aconsellassen a sas
excel·lèncias fidelíssimas lo que poden y deuhen
obrar acerca lo no haver volgut permètrer lo
magnífich regent la Real Cancellaria lo dia 26 de
dit mes y any, entre las onse y dotse horas antes
del migdia, que lo scrivà major y secretari de la
present casa poguésb //332r // llevar acte, junt ab
lo escrivà de manament, de la súplica que lo dit
síndich del General li havia de presentar de orde
de dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, per
lo qual effecte se havia conferit en la ocasió pròxim dita ab dit secretari y scrivà major en casa de
dit magnífich senyor regent, del qual fet, entre
altres, apar ne resultan dos punts o dubtes principals, és a saber: lo primer si dit magnífich senyor regent segons lo disposat en lo capítol 38
de las últimas Corts pogué o no impedir al dit
scrivà major y secretari de la present casa lo poder concórrer junt ab lo escribà de manament en
estipular y rébrer lo acte de la presentació de la
súplica; y lo segon, si havent-se impedit a dit escrivà major dit concurs por lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori passar en virtut del disposat
en lo mateix capítol 38 a fer fixar ab acte del dit
escrivà major y testimonis la dita suplicació, dins
o en las parets exteriors de la casa de dit magnifich senyor regent, tenint dita fixació forsa de
verdadera presentació y notificació de dita súplica. Vistas la dita deliberació y relació del dit síndich junt ab la súplica en dita relació incertada,
tot continuat en lo dietari de la present casa, sots
la dita jornada de 30 de maig proppassat. Vist lo
acte requisitori rebut en poder del escrivà major
de la present casa, a instància del síndich del General de Catalunya, lo dia present. Vist lo dit capítol 38 de dits últimas Corts. Vist lo capítol 72,
Corts 1599. Y finalment vist tot lo demés que se
devia de véurer.
En quant al primer punt o dupte, attès que en
lo capítol 72, Corts 1599, després de haver sa
magestat decretat a la demanda feta per la Cort
que no·s poguessen presentar requestas o súplicas ab incerta o conclusió de requesta al
excel·lentíssim llochtinent general, molt reverent Canciller, magnífich regent la Real Cancellaria y doctors de la Real Audiència y espectable
// 332v // portantveus del General governador
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
336v i 337r del trienni 1707-1710.
b. a continuació tres relacions transcrites a l’Apèndix 3, pàgs.
2359-2361.
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del present Principat, regint vice règia, sino per
escrivà de manament y escrivà major de la governació respective, fonch continuat en dita decretació que no fossen compresos en dita constitució los escrivans majors de las casas de las
ciutats, vilas y llochs.
Attès que, podent-se per los escrivans majors de
las ciutats, vilas y llochs, rébrer los actes de las
presentacions de las requestas y súplicas fahedoras als llochtinents generals y demés sobreanomenats, també in vim comprehencionis, rébrerlos lo escrivà major del General.
Attès que las presentacions de requesta y altres
escripturas que se han presentat al llochtinent
general, presidents y ministres de la Real Audiència, se han fet ab intervenció del escrivà major del General, y encara que hi hage concorregut lo escrivà de manament és estat rebut lo
acte de la presentació, los dits escrivà de manament y escrivà major del General, simul stipulants y insolidum clohents, y en differents ocasions se han fet ditas presentacions per lo dit
escrivà major del General sol, com singularment
foch axí prachticat y observat en las presentacions de las requestas que sobre lo dupte sucitat
acerca prínceps namque se presentaren al noble
regent la Real Cancellaria y en las que se feren
als nobles don Miquel de Calders, don Pedro
de Amigant, doctors del Real Consell, y magnífich doctor Vicens Sabater y Gleu, acessors del
Real Consell, de la Batllia general, en la causa
de contrafacció de la galera de Gènova.
Attès que, en atenció del disposat en dit capítol
72 y de la // 333r // observància subseguida ab
resolució de las tres salas de la Real Audìència
feta als 7 de juny 1673, y ab la declaració de
dupte feta als 4 de juliol del mateix any, en dita
causa de contrafacció, contra los sobreanomenats, fou resolt y declarat que lo scrivà major del
General, sens intervenció del escrivà de manament, podia presentar qualsevols requestas o escripturas habilitadas als dits llochtinent general,
canceller, regent la Real Cancelleria y demés
ministres de la Real Audiència, sens que puga
obstar lo disposat en lo capítol 38 de las últias
Corts, a hont se troba establert que lo acte de la
presentació de ditas súplicas y requestas fahedora al llochtinent general y doctors de la Real Audiència dega fer-se per algun dels escrivans de
manament.
Perquè se respon que, ab dit capítol 38, no se
deroga al que fou previngut en lo referit capítol
72, Corts 1599, com se convens de differents rahons. És la primera que dit capítol 38 fou fet per
llevar alguns abusos y per excitar més la observansa del disposat en dit capítol 72, del qual, en
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lo pronunc de aquell, se fa expresa menció; y axí
no pot induhir derogació alguna del establert en
dit capítol 72 per la vulgar regla quod inducta ad
unum finent non debent comorarium operari. És
la segona que, essent lo expressat en dit capítol
38 de haver-se de fer lo acte de la presentació per
algun dels escribans de manament en la petició
que féu la cort a sa magestat per assegurar més la
veril observansa de las generals constitucions,
no és presumible ni verosímil que lo intent de
aquella fos abdicar al escrivà major de la casa la
intervenció en lo acte de la presentació de ditas
súplicas y requestas, y menor pot càbrer que eix
fos lo intent de sa magestat, Déu lo guarde, en sa
real decretació, quant en ella se digna concedir
lo contengut en dit capítol, encara // 333v // ab
major favor y benefici per assegurar la observansa de las generals constitucions, respecte del que
se suplicava en aquell supposa que dispensa lo
haver-se de habilitar las scripturas que·s presentasen en forma de súplicas.
Y és la tercera, que lo expressat en dit capítol
38, que lo acte de la presentació dega fer-se per
algun escrivà de manament fou més per a compellir-lo que lo estipulàs que per a conduir que
de necessitat a ell toque lo rébrer-lo, no se diu
que ell sols y no altre dega péndrer-lo ni té implicància ni incompatibilitat alguna en què hi
acistesca y entrevinga junt ab lo escrivà major
del General, essent los dos simul stipulants y insolidum clohents, y per consegüent, no trobantse ab dit capítol 38 expressament derogat lo dit
capítol 72 y altrament, no contenint dits dos capítols entre ells incompatibilitat alguna, no pot
dir-se derogat per dit capítol 38 al disposat en
lo referit capítol 72, y axí bé quedar en clar que
lo escrivà major de la Generalitat déu concórrer
en la stipulació y recepció de semblants escripturas, simul ab lo scrivà de manament y no
aquest sol.
Arribant al segon dubte desobrereferit, attès
que en lo capítol 38 de ditas últimas Corts se
troba literalment establert que en lo cas que los
llochtinents generals y demés ministres de la
real magestat no donaran lloch a la presentació
de las súpplicas requestas o escripturas dins tres
dias de ser habilitades en la conformitat se expressa en lo mateix capítol 38, pugan las parts
requirir a qualsevol notari de que lleve acte de
com no se li permet presentar ditas súplicas, requestas o scripturas, ab inserta de las mateixas, y
pugan fixar-las ab acte de qualsevol notari y testimonis dins la casa o casas de aquells, a qui se
pretendran presentar o en las //334r // parets exteriors de ditas casas y que consemblant fixació
tinga forsa de verdadera presentació y notificació de aquellas.
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Attès que se supposa en fet consta dit magnífich
regent la Real Cancellaria recusat lo die 28 de
maig pròxim passat, la presentació de la mencionada súplica ab expressió de que no volia que
aquella li fos notificada, llevant-se lo acte lo
scrivà major de la present casa, simul stipulant y
insolidum clohent ab dit escrivà de manament.
Attès que lo pròxim ponderat resta plenament
justificat del acte requisitori rebut en poder del
scrivà major de la present casa als 28 de maig
proppassat, y que de aquell consta haver dit regent la Real Cancellaria recusat admètrer la presentació de dita súplica, sens que puga obstar en
manera alguna lo constar ab dit acte requisitori
que dit magnífich regent la Real Cancellaria no
recusa absolutament que se li presentàs dita súplica, sino tantsolament en cas de haver de concórrer dit escrivà major en lo acte de dita presentació, junt ab lo scrivà de manament, per quant
ab lo supòsit de ésser indubitat lo dret a favor de
dit escrivà major del General respecte de poder
entrevenir en la recepció del acte de la presentació de dita súplica per los motius y rahons jurídicas ponderadas, en los attentos del primer dubte
lo refferit motiu allegat per dit magnífich regent
la Real Cancellaria no té ni pot tenir estabilitat
jurídica ni rahó fundamentada, de manera que
ve a ésser una recusando illegítima y que se equipara a la recusació absoluta, verificant-se ab tota
proprietat no haver volgut donar lloch a la presentació de la súplica que a instància del síndich
del General de Catalunya se li volia presentar.
Per ço, los infrascrits són de vot y parer que lo
magnífich regent // 334v // la Real Cancellaria
no pogué impedir al scrivà major y secretari de
la present casa lo poder concórrer junt ab lo
scrivà de manament en stipular y rébrer lo acte
de la presentació de dita súplica, y que en vista
de dit impediment pot y deu vostra excel·lència
fidelíssima passar, en virtut de dit capítol 38, a
ordenar se fixe ab acte del dit scrivà major y testimonis la mencionada suplicació dins o en las
parets exteriors de la casa del dit magnífich regent la Real Cancellaria. Y que dita ficsació
tindrà forsa de verdadera presentació y notificació de dita súplica. Y axí o senten, salvo semper.
En Barcelona, y juny als 4 de 1710. Bruguera,
assessor subrogatus. Flix, assessor subrogatus.
Roma, advocatus fiscali subrogatus. Coll, consulens. Rovira, consulens. Roig y Ferrer, consulens.»
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, a las 4 horas
de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas, anant
ab cotxes ab los verguers devant, ab sas massas,
acompanyats de alguns officials de la present
casa, són anats en lo terme de Horta a posar-se
als reals peus del rey, nostre senyor, per rahó de

la real partida a campanya, a effecte de offerir-se
a sa magestat en quant sia de son real servey, y
de acistir y servir a la reyna, nostra senyora, en
tot quant se offereix de son real agrado. Y després de haver fet lo senyor deputat ecclessiàstich
la peroració, sa magestat ha assenyalat se cubrissen, y ha respost ab paraules de molt agrahiment, com manifestant la confiansa que fa del
consistori en acistir a la reyna, nostra senyora,
en esta ausència. Y luego han passat a besar la
real mà de sa magestat. Y seguidament també
los officials. Y fet lo sobredit, se són despedits
ab las solitas y acostumadas reverèncias y cortesias. E immediatament // 335r // han passat al
quarto de la reyna, nostra senyora, per lo mateix
effecte de cumplimentar-la y offerir-se a sa magestat, com ho han executat en la mateixa conformitat que se ha dit del rey, nostre senyor. Y
luego se’n són tornats a la present ciutat y casa
de la Deputació ab la mateixa comitiva.
Dijous, a V de juny, MDCCX. En aquest dia, a
instància del síndich del General, se ha fixat en
las parets de dins la casa del magnífich regent la
Real Cancellaria la súplica que dit magnífich regent impedí lo presentar-se-li lo dia 28 del passat, llevant lo acte de dita presentació o fixació
en ditas parets lo scrivà major de la present casa
sol, com de dit acte és de véurer, que·s assí cusit
y signat de número CCCLXXXVIII.
En aquest mateix dia, entre las sinch y sis horas
de la tarda, lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, ha partit de Orta, encaminant-se al exèrcit.
Déu, nostre senyor, li concedesca felices progressos y victòrias contra los enemichs per lo bé
de est Principat.
Divendres, a VI de juny, MDCCX. En aquest dia
han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar
una Novena de personas dels tres estaments per
las quatre horas de la tarda. Que són las infrascritas y següents: ecclessiàstichs, Ignasi Ruis de
Eguinoa, canonge de Tortosa; doctor Joseph
Rifós, canonge de Barcelona; fra don Joan de
Fluvià, del orde de Sant Benet. // 335v // Militars, don Francisco Despujol y de Moncorp,
Joan Ponsich y de Monjo, don Joseph de Ribera y Claramunt. Reals, doctor Jacinto Blanch,
doctor Francisco Costa, doctor Rafel Casanova,
ciutadans.
A las quals personas lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, en veu del senyor deputat ecclessiàstich, ha fet la proposió següent:
«Excel·lentíssim senyor.
Lo dia 30 de novembre proppassat 1709, per lo
síndich de la present excel·lentíssima ciutat,
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sens fou presentada una suplicació en que dit
síndich nos suplicava isquésem al reparo de la
contrafacció que pretenia se havia fet als privilegis de dita ciutat ab lo declarat per lo noble don
Fortunat de Parrella de la Real Audiència y tercera sala doctor, ab la real provisió facto verbo
feta lo dia 26 de dit mes, en la causa que lo síndich del magistrat de la llotja del Mar aportà
contra lo síndich de la present ciutat, y ab los
mandatos en forsa de dita real provisió despedits als excel·lentíssims senyors concellers, individuos del Consell de Cent y habilitadors que
aleshores eran, la qual súplica cometerem als
magnífichs acessors del General, per los quals y
per lo advocat fiscal y per altres doctors que per
la gravedat del negoci aplicarem després de format lo procés informatiu, fou fet vot en escrits
lo dia 25 de abril proppassat, en que nos aconsellaren que deviam eixir al reparo de dita contrafacció per aquells medis que disposan las generals constitucions, capítols y actes de Cort.
Com en effecte axí ho ordenarem al síndich del
General, ab deliberació feta lo dia 26 del mateix. Lo qual, en execució de dita deliberació,
féu vàrias diligèncias, a fi de // 336r // conseguir
la abertura del Tribunal de Contrafaccions, primerament ab lo molt reverent canciller y després, per la indisposició de est, ab lo magnífich
regent la Real Cancellaria. Y experimentant lo
consistori que estas diligèncias eran infructuosas, resolgué ordenar al síndich del General que
se conferís, com se conferí, lo dia 28 de maig
proppassat, ab dit magnífich regent la Real
Cancellaria, e effecte de presentar-li ab acte rebedor per un dels escribans de manament y
scrivà major del General, simul stipulants, una
suplicació en que demanava dit síndich a dit
magnífich regent fos servit manar obrir lo dit
tribunal, protestant-li altrament de procehir
contra ell y sos béns, segons se troba previngut
en las constitucions de la observansa y altres
drets de la pàtria. La qual diligència no pogué
ser executada per no haver volgut permétrer dit
magnífich regent que lo secretari y scrivà major
del General entrevingués en llevar lo acte de la
presentació. En vista de la qual recusació, lo dia
5 del corrent mes de juny, de consell y parer
dels assessors, advocat fiscal y altres doctors
consulents aplicats, passà lo síndich del General
a fer la presentació de dita súplica al dit magnífich regent, fixant aquella en las parets de sa
casa, inseguint lo que disposa lo capítol 38 de
las últimas Corts. Estas són, excel·lentíssim senyor, en summa, las diligèncias que han aplicat
los dits deputats y oÿdors y son síndich en cumpliment de sa obligació, a fi de que se posàs en
la deguda execució lo Tribunal de Contrafaccions, per a que se pogués haver en ell la deguda
rahó de la justícia que acisteix a la present ciutat
en dita contrafacció. Però regonexent que
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aquellas fins vuy no han produhit lo effecte que
se solicitava, resta lo consistori ab lo desconsuelo que lo ocasiona la inobservancia de las Generals constitucions, premeditant lo consistori lo
present cas per molt grave y de summa conseqüència, desitjan lo acert en lo que se deu obrar.
Per ço, suplican a vostra excel·lència sie servit
aconsellar-nos lo que deuen obrar en vista de
// 336v // tot lo sobredit en desempenyo de nostras obligacions, restant afiensat lo consistori,
que ab madur parer y consell de vostra
excel·lència tindrà assegurat lo acert en esta tant
important dependència. E la dita Novena, ohida la dita proposició y oÿts també los acessors y
advocat fiscal del General, qui han fet llarga relació de tot lo succehit acerca dit fet, considerant que en la subjecta matèria concernent a la
observansa de las generals constitucions hi interessan també los altres dos excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar. Per ço, aconsellan y són de parer que dits senyors deputats y
oÿdors participen lo dit fet a dits dos comuns,
suplicant-los sien servits venir bé se tracte esta
dependència en una conferència de personas en
igual número anomenadoras per dits tres comuns, per a que axí millor se puga lograr lo
acert en la resolució.»
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, acompanyats dels officials acostumats, són
baxats a la casa del General per a fer continuar
lo subast dels arrendaments dels drets de la Generalitat. Y se ha trobat qui ha offert la dita de
cent trenta mília lliuras en los arrendaments del
dret de General, Bolla de Barcelona y foranas.
Tot junt ab sinch-centas lliuras de axaus. Com
axí ne ha fet relació en consistori don Jaume
Solà, corredor de coll.
Disapte, a VII de juny, MDCCX. En aquest dia Ignasi Ruis de Eguinoa, don Geroni de Claresvalls
y Miquel y don Domingo Fogueras són anats,
de part del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, en Horta. Y obtinguda primer hora per
medi de un verguer a las quatre horas de la tarda, se han posat als peusa // 337r // de la reyna,
nostra senyora, a effecte de cumplimentar-la y
offerir-se a son real servey. Y executada esta diligència se han restituït en la present casa de la
Deputació.

llers y al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
demanant-los sien servits disposar se tingan
conferèncias entre los tres comuns per la dependència de la abertura del Tribunal de Contrafaccions, com és de véurer de dits recados,
que són assí cusits, ço és, lo embiat a la ciutat
signat de número CCCLXXXXIX y lo embiat al
bras de número CCCLXXXX.
Dimecres, a XI de juny MDCCX. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas, acompanyats dels officials acostumats, són baxats a la casa del General
per a fer continuar lo subast dels arrendaments
de la Generalitat. Y se ha // 337v // trobat en lo
dret de General, Bolla de Barcelona y Bollas foranas, junt la dita de cent trenta-sis mília lliuras,
ab mil lliuras de axaus. Y després se ha publicat
que a qui·s posaria en dita de cent trenta-vuyt
mília lliuras se li donarian sinch-centas lliuras de
axaus. Y se ha acceptat la dita.
En aquest mateix dia la reyna, nostra senyora, se
ha restituhit del terme de Horta a la present ciutat a las sis horas de la tarda. Y al entrar-se se ha
feta salva de la artilleria.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una carta que han rebut del
excel·lentíssim senyor comte de Zizendolf, sumiller de corps del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, de data de 9 del corrent, en que avisa de
la salut de sa magestat, com de dita carta és de
véurer. Que·s assí cusida y signada de número
CCCLXXXXI.
Dijous, a XII de juny, MDCCX. En aquest dia, obtinguda primer hora per medi del síndich del
General, a las sinch horas de la tarda, sas
excel·lèncias fidelíssimas, per ocassió de haverse restituhit la reyna, nostra senyora en esta ciutat, són anats a posar-se ab sos reals peus y besar
sa real mà en la mateixa forma y corimònias que
en altres ocasions se ha acostumat.

Dilluns, a VIIII de juny, MDCCX. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, inseguint lo consell y parer de la Novena de personas dels tres
estaments tinguda lo dia 5 del corrent, han enviat, per medi del síndich del General, un recado en escrits als excel·lentíssims senyors conce-

Divendres, a XIIII de juny, MDCCX. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor deputata // 338r // ecclessiàstich, anant ab
cotxes ab los verguers ab sas massas y acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal,
secretari y altres officials acostumats, són anats a
la casa del General a effecte de fer continuar lo
subast dels arrendament dels drets de la Generalitat. Y arribats allí, han manat al corredor que
publicàs a mitjas ditas en lo arrendament del
dret del General, bolla de Barcelona y bollas fo-

a. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2362.

a. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2363.
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ranas del present Principat. Y poch aprés ha fet
relació dit corredor que, havent publicat a mitjas ditas, no ha trobat qui offerís major quantitat que Pau Toret, qui ha offert primerament la
dita de tres mil lliuras, la qual se és publicada. Y
poch aprés lo mateix Pau Toret ha offert la dita
de dos mil lliuras més, en vista del que han manat a dit corredor que lliuràs dit arrendament al
més donant en la forma acostumada, com en effecte ho ha executat dit corredor, lliurant dit
arrendament a Pau Toret, matalasser de la present ciutat, com a més donant en lo encant públich.
E sas excel·lèncias fidelíssimas han fet arrendament dels drets de General, Bolla de Barcelona
y Bollas foranas del present Principat per temps
de tres anys, que comensaran lo dia primer de
juliol propvinent y finiran lo dia últim de juny
del any 1713, a dit Pau Toret, matalasser, abonat per Pere Pau Canals, valer de la present ciutat, ab los pactes continuats en las tabbas de dits
drets per preu de cent coranta-dos mil lliuras
per quiscun any. Y lo dit Pau Toret acceptà lo
dit arrendament y promet pagar lo dit preu y
cumplir tots los pactes de las tabbas ab obligació de sa persona y béns com a deutes fiscals y
reals, y ab jurament. Y ha prestat sagrament y
homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre dels verguers del consistori de // 338v // sas
excel·lèncias fidelíssimas. Y lo dit Pere Pau Canals promet que donarà obra ab effecte per a
que dit Toret done femansas idòneas a coneguda de sas excel·lèncias fidelíssimas dins lo termini contengut ab las tabbas ab las mateixas obligacions de persona y béns com a deutes fiscals y
reals. Y Jaume Solà, corredor de coll y ministre
del General, fa relació com havent encantat per
molt temps los dits drets no ha trobat qui major
dita offerís que lo dit Pau Juret, lo qual, estant
la dita a cent quaranta y un mil lliuras, ha donat
la dita de dos mil lliuras més a mitjas ditas, y que
a Pere Pau Canals, valer, li espectan sinch-centas lliuras de axaus, per haver-se posat en dita de
cent trenta mil lliuras; y a Joseph Vehils, sastre
de la present ciutat, li espectan mil lliuras, per
haver-se posat en dita de cent trenta-sis mil lliuras; y que a Gabriel Espinós, passamaner, li espectan sinch-centas lliuras, per haver-se posat
en dita de cent trenta-vuyt mília lliuras. Y que lo
mateix Pau Juret, estant la dita en cent trentavuyt mil lliuras, ha offert tres mil lliuras més a
mijas ditas. Y després lo mateix Pau Juret, publicada dita dita, ha offert dos mil lliuras més a
mitjas ditas. Essent presents per testimonis Fermí Vehils, sastre, y Diego Andanya, daguer, tots
de la present ciutat.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar ha entregat a sas excel·lèncias
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còpia de la deliberació presa per dit bras lo dia
de ahir acerca del recado embiat per lo consistori, ab la qual deliberació cometé dit bras militar
dita dependència als senyors protector y officials
de dit bras y personas se serviria anomenar dit
senyor protector, donant-los facultat de obrir
conferència ab los altres dos comuns y elegir
personas per concórrer en ella, com de dita
// 339r // recado és de véurer, que·s assí cusit y
signat de número CCCLXXXXII.
Disapte, a XIIII de juny, MDCCX. En aquest dia,
lo síndich de la present ciutat, de part dels excel·lentíssims senyors concellers, ha referit a sas
excel·lèncias fidelíssimas com lo excel·lentíssim
y savi Consell de Cent tingut lo dia 11 del corrent resolgué annuir a la petició de sas excel·lèncias fidelíssimas, venint bé a que se tingan conferèncias per lo negoci contengut en lo recado
embiat per sas excel·lèncias fidelíssimas a la present ciutat de personas en igual número anomenadoras per quiscú dels tres comuns, servint-se
reportar al savi Consell de Cent allò que·ls aparexerà haver-se de executar.
E lo mateix síndich, a la tarda, ha tornat en lo
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, noticiant-los com las personas anomenadas per los
excel·lentíssims senyors concellers, en virtut de
la facultat donada per lo excel·lentíssim y savi
Consell de Cent, per a entrevenir en dita conferència per part de la ciutat, són Joan Llinàs,
ciutadà; don Emmanuel de Ferrer y Sitges; Ignasi Bòria y Gualba, ciutadà.
Dilluns, a XVI de juny, MDCCX. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas, acompanyats dels officials acostumats, són baxats a la casa del General
per a fer continuar lo subast dels drets que faltan
arrendar. Y se ha trobat // 339v // ab lo arrendament dels drets de General de guerra, plus de sedas, cartas y sombreros, junt, la dita de trentatres mília lliuras, ab mil lliuras de axaus. Y després
se ha publicat que a qui·s posaria en dita de trenta-sinch milia lliuras se li donarian mil lliuras de
axaus. La qual dita és estada acceptada, com axí
ne ha fet relació en consistori lo corredor.
En aquest mateix dia, a la tarda, han manat sas
excel·lèncias fidelíssimas juntar la junta de port
franch, en la qual junta se ha tractat de las ordinacions de la casa de port franch.
Dimars, a XVII de juny, MDCCX. En aquest dia, a
la tarda, se han juntat las personas de la junta de
port franch, y se ha tractat en dita junta de las
ordinacions de la casa de port franch.
a. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 2363-2364.
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Dimecres, a XVIII de juny, MDCCX. En aquest
dia, a las deu horas del matí, sas excel·lèncias fidelíssimas, anant ab cotxes, ab los verguers ab
sas massas y acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y officials acostumats, són
baxats a la casa del General a effecte de fer continuar lo subast dels arrendaments. Y arribats
allí han manat al corredor que publicàs mitjas
ditas en los drets de General de guerra, plus de
sedas, cartas y sombreros. Y poch aprés, lo corredor ha fet relació com, havent publicat a mitjas ditas, estant lo arrendament en trenta-sinch
mil lliuras, li han offert dos mil lliuras // 340r //
més; y al cap de un rato publicada dita dita, li ha
offert altre persona vint-y-sinch lliuras més. Y
no trobant-se major dita han manat al corredor
que lliuràs el asta fiscal al més donant.
E sas excel·lèncias fidelíssimas han fet arrendament dels drets del General de guerra del present Principat y de las bollas de plus de sedas,
cartas y sombreros, axí de la present ciutat de
Barcelona y sa col·lecta com de las demés
col·lectas de tot lo present Principat, a Joseph
Vehils, sastre de la present ciutat, abonat per Vicens Duran, adroguer de la present ciutat, com
a més donant en lo encant públich per temps de
tres anys, que comensaran a córrer lo dia primer
de juliol propvinent y finiran lo dia últim de
juny 1713, per preu de trenta-set mil dotse lliuras y mitja per quiscun any, ab los pactes continuats en la tabba de dits drets. E lo dit Joseph
Vehils accepta lo dit arrendament prometent
pagar lo preu y cumplir tots los pactes de la tabba ab obligació de persona y béns, constituhit
personalment en lo consistori de sas senyorias, a
deutes fiscals y reals y ab jurament y per major
seguretat ha prestat sagrament y homenatge en
mà y poder de Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas. E lo dit
Vicens Duran promet a dits senyors deputats y
oÿdors que donarà obra ab effecte per a que dit
Joseph Vehils done causió ab fermansas a coneguda de sas excel·lèncias fidelíssimas dins lo termini y sots las penas especificadas en la tabba ab
obligació de sa persona y béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament. E Jaume Solà, corredor de coll y ministre del General, fa relació
com, havent encantat per molt temps los dits
drets no ha trobat qui major dita offerís que lo
dit Joseph Vehils, que estant lo arrendament a
trenta-set mil lliuras a offert vint-y-sinch lliuras
més a mitjas ditas; y que a Salvador Lleonart,
parayre, de la present ciutat li espectan mil lliuras per haver-se posat en dita de trenta-tres mil
lliuras; y que // 340v // a Pau Turet li espectan
mil lliuras de axaus per haver posat en dita de
trenta-sinch mil lliuras; y que a Joan Gispert,
corredor de orella, estant la dita a trenta-sinch
mil lliuras, ha offert dos mil lliuras més a mitjas
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ditas. Essent present per testimonis lo doctor
Ignasi de Reverter, donsell, y lo doctor Emmanuel Flix, ciutadans de Barcelona.
Y fet lo sobredit, han manat al corredor que publicàs que a qui·s posaria en dita de quinse mil
lliures en lo dret de deu per cent se li donarian
sinch-centas lliuras de axaus, la qual dita és estada acceptada, com axí ne ha fet relació dit corredor a sas excel·lèncias fidelíssimas.
Y seguidament, han manat al corredor que publicàs a mitjas ditas. Y havent-ho executat, y no
havent trobat qui offerís dita alguna, li han manat que lliuràs la hasta fiscal al més donant.
E sas excel·lèncias fidelíssimas han fet arrendament del dret nou de deu per cent sobre la entrada de certas mercaderias, expressadas en lo
capítol 76 del nou redrés, per temps de tres
anys, que comensaran lo dia primer de juliol
propvinent y finiran lo dia últim de juny del any
1713, a Pere Rey, sastre de la present ciutat,
com a més donant en lo encant públich, abonat
per Joseph Boer, mercader de la ciutat de Gerona, per preu de quinse mil lliuras, ab los pactes
contenguts en la tabba de dit dret. E lo dit Pere
Rey ha acceptat dit arrendament, prometent pagar lo preu y cumplir tots los pactes de la tabba
ab obligació de sa persona y béns com a deutes
fiscals y reals y ab jurament. Y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas. E lo dit Joseph Boer promet a dits
senyors deputats y oydors que donarà obra ab
effecte per a que dit Pere Rey done caució fideiussòria a coneguda // 341r // de sas excel·lèncias fidelíssimas dins lo termini y sots las penas
especificadas en la tabba ab obligació de sa persona y béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament. E Jaume Solà, corredor de coll y ministre
del General, ha fet relació com, havent encantat
per molt temps lo dit dret, no ha trobat qui major dita offerís que lo dit Pere Rey, qui ha offert
dita dita de quinse mil lliures ab sinch-centas
lliuras de axaus. Essent present per testimonis lo
doctor Ignasi de Reverter, donsell, y lo doctor
micer Emmanuel Flix, ciutadans de Barcelona.
En aquest mateix dia ha entrat en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, y ha noticiat a sas excel·lèncias fidelíssimas com las personas anomenadas per acistir per part de dit bras
en la conferència dels tres comuns demanada
per los senyors deputats y oÿdors són los següents: don Joseph Alemany y Navel, Ramon
de Falguera y Brocas, doctor Fèlix Teixidor y
Sastre.

En aquest mateix dia se ha convocat la junta de
port franch, en que han acistit, a més de sas excel·lèncias fidelíssimas, las personas de dita junta infrascritas: fra don Feliciano de Sayol, don
Bonaventura de Lanuza y de Oms, don Francisco Despujol y de Moncorp, don Fèlix de Vadell
y Besturs, doctor Francisco Costa, ciutadà, doctor micer Francisco Florit.

embarazar sus designios executa diferentes destacamientos y correrías por el Urgel, deseando prevenir quanto es possible lo que mira a la defensa
del país, resguardo de los almagasenes de Igualada y Calaf, y mayor seguridad de los comboyes que
llevan provisiones a nuestro exército, he tenido por
bien encargar y fiar estas importancias a las experiencias de differentes cavalleros de este Principado, los quales con el mayor zelo y puntualidad
se han dispuesto luego a partir a aquellos parajes.
Y por lo mucho que os interesáis en los más gloriosos y felizes progresos del rey, mi señor, he querido
daros noticia de todo, para que en consequencia
de vuestra innata fidelidad y amor al real servicio veáis y discurráis que otras prevenciones puedan darse al logro del referido intento, no dudando yo que lo executaréis con el fervor y
promptitud que pide el caso, como lo havéis executado en todas ocasiones de que el rey, mi señor, y
yo, conservaremos perpetua memoria para honraros y favoreceros en quanto pueda tocaros con las
demostraciones que los corresponden a nuestra
real gratitud y benevolencia. De Barcelona, a 17
de junio de 1710. Yo, la reyna. Don Antonio Romeo y Andaraz.»

En la qual junta se ha tractat també, com en los
dias antecedents, de las ordinacions fahedoras
per la casa de port franch. // 341v // Y per quant
alguns dels capítols que se van apuntant tenen
mira al interès de la present ciutat, han resolt,
per ço, y deliberat, que sia feta, com han fet,
commissió als senyors don Bonaventura de Lanuza, don Fèlix de Vadell y doctor Francisco
Costa, per a que pugan conferir-se ab las personas anomenadas y anomenadoras per part de la
ciutat y tractar ab ellas los dits capítols concernents a la present ciutat, a fi de que puga posarse en execució dita casa de port franch sens perjudici de dita present ciutat. Com ho disposa lo
capítol 79 de las últimas Corts, y que per dit effecte sie participada la present resolució als excel·lentíssims senyors concellers.
Dijous, a XIX de juny, MDCCX. En aquest dia, lo
síndich del General, de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas, se és conferit ab los excel·lentíssims
senyors concellers participant-los la resolució
presa per la junta de port franch lo dia de ahir y
suplicant-los sien servits disposar-se tingan ditas
conferèncias. Al que han respost que ho premeditarian y tornarian resposta.

També me han ordenat incertàs en lo present
dietari una carta dels molt il·lustres senyors concellers de la ciutat de Manressa en que avisan
del destacament fet per los enemichs contra la
vila de Calaf, com de dita carta és de véurer,
que·s assí cusida y signada de número
CCCLXXXXIIII.
342v

Divendres, a XX de juny, MDCCX. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present dietari una real carta
ab que se troban affavorits de la reyna, nostra
senyora, de data de 17 del corrent, acerca las
correrias que executan los enemichs. La qual és
signada de número CCCLXXXXIII y del thenor següent:
«La reyna.
Ilustres,a venerables, nobles, magníficos y amados
los fidelíssimos deputados y oydores deb // 342r //
de la Generalidad de este principado de Catalunya.
Haviendo entendido que el rey, mi señor, con su
real exército, desde Balaguer ha passado los ríos
Segre y Noguera, y que el de los enemigos para
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
341v i 342r del trienni 1707-1710.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2364.

1003

Dissapte, a XXI de juny, MDCCX. En aquest dia lo
síndich de la present ciutat ha vingut en consistori y ha referit que las personas que estavan
anomenadas en execució de la deliberació presa
per lo savi Consell de Cent tingut lo dia 9 de
octubre MDCCIX per a conferenciar ab las personas anomenadas per la junta de port franch sobre los capítols tocants a la ciutat, són los senyors: Salvador Massanes, Cristòfol Lledó
Carreras, y Joseph Duran, y que parexia a sas
excel·lèncias fidelíssimas se podrian començar a
juntar demà de matí en casa de la present ciutat.
Y sas excel·lèncias fidelíssimas han respost que
estava molt bé y que ho proposarian per dit effecte als senyors commissaris de la junta de port
franch.
Així mateix, dit síndich ha entregat a sas
excel·lèncias fidelíssimas còpia de las deliberacions presas per lo savi Consell de Cent tingut
lo dia de ahir, en què resolgué se tingués conferèncias per lo negoci de la carta real de la reyna, nostra senyora, de 17 del corrent, y de la
carta dels concellers de Manrresa, com de ditas
deliberacions és de véurer, que són assí cusidas y
signadas de número CCCLXXXXV.
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En aquest mateix dia ha vingut lo síndich del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar en consistori, y ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de la deliberació presa per dit bras lo
dia present, en que se conforma ab la deliberació presa per lo savi Consell de Cent acerca lo
assumpto de las cartas de la reyna, nostra senyora, y dels concellers de Manrresa, com de
dita deliberació és de véurer, que·s assí cusida y
signada de número CCCLXXXXVI. Y també ha
participat a sas excel·lèncias fidelíssimas com las
personas que han anomenat dits senyors protector y officials per a concórrer en las conferèncias
són los senyors don Joseph Alemany y Navel, y
Ramon Falguera y Brocas, Fèlix Texidor, sastre,
ciutadà.a
343r

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari una súplica presentada per don
Francisco Bagot, la qual és assí cusida y signada
de número CCCC.
343v

En aquest mateix dia, lo síndich del General, de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha participat als excel·lentíssims senyors concellers y als
excel·lentíssims senyors protector y officials del
bras militar la deliberació presa lo dia present
per sas excel·lèncias fidelíssimas, conformant-se
també amb la deliberació presa per lo savi Consell de Cent acerca lo assumpto de ditas dos cartas.

En aquest mateix dia, a la tarda, se han juntat en
la present casa de la Deputació las personas que
componen la conferència dels tres comuns per
la dependència de la real carta de 17 del corrent.
Dilluns, a XXIII de juny, MDCCX. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim protector y officials del bras militar, per medi de son síndich,
han participat a sas excel·lèncias fidelíssimas la
resolució han presa lo dia present, conformantse ab las de sas excel·lèncias fidelíssimas, acerca
la real carta de la reyna, nostra senyora, de 17
del corrent, com de dita deliberació és de véurer, la qual és assí cusida y signada de número
CCCCII.a

En aquest mateix dia, al matí, se han comensat a
juntar las personas que componen la conferència dels tres comuns en casa de la present ciutat,
y ha resolt aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas lo que està continuat en lo paper que han
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCCLXXXXVII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari una carta del excel·lentíssim senyor
compte de Zizendolf de 16 del corrent, en que
dona noticias de la salut de sa magestat, com de
dita carta és de véurer, que·s assí cusida y signada de número CCCLXXXXVIII.

Diumenge, a XXII de juny, MDCCX. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari la deliberació presa
per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent tingut y celebrat lo dia de vuy acerca la real carta
de la reyna, nostra senyora, del 17 del mateix la
qual deliberació és estada reportada a sas
excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de la
present ciutat de part dels excel·lentíssims senyors concellers, com és de véurer de dita deliberació la qual és assí cusida y signada de número CCCCI.

344r

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Lluís de Claresvalls y de Miquel
ha fet relació, mitgensant jurament en consistori, com lo dia de ahir se conferí en lo real arxiu
de la present ciutat per lo effecte que disposa lo
capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda
relació dels officials de dit real arxiu y feta per
estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se
treballat en ell, lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit real arxiu se li ha
entregat. Lo qual és assí cusit y signat de número CCCLXXXXIX.

a. a continuació quatre documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 2365-2366.
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Dimars, a XXIIII de juny, MDCCX. En aquest dia
los excel·lentíssims senyors concellers, per medi
de son síndich, han reportat a sas excel·lèncias
fidelíssimas la deliberació presa per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent tingut lo dia de
ahir acerca la real carta de 17 del corrent, en que
se conforma la ciutat ab las deliberacions presas
acerca dit assumpto per sas excel·lèncias fidelíssimas per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, com de dita deliberació és de véurer, que·s
assí cusida y signada de número CCCCIII.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo
present dietari una carta que han rebut dels
molt il·lustres senyors concellers de la ciutat de
Manresa, de data de 22 del corrent, en que participan haver lo enemich altra vegada ab major
número de gent tornat sobre Calaf, com de dita
carta és de véurer, que·s assí cusida y signada de
número CCCCIIII.
a. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 2366-2367.

darse al logro del referido intento lo han executado en otras ocasiones, se constituyen en // 345r //
obligación de dar a vuestra magestad rendidas
obsequiosas gracias por las noticias los subministra, como de el zelo con que el maternal amor de
vuestra magestad invigila para la defensa de estos sus vassallos y conducción de los comboyes, para
las acistencias del real exército, lo que por sus presidentes executan.

En aquest mateix dia se han juntat en lo aposento del bras militar las personas que componen la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns
per la dependència de la carta real de 17 del corrent, y han resolt aconsellar als tres comuns lo
que està continuat en lo paper que han entregat
a sas excel·lèncias fidelíssimas las personas que
per part de la Deputació entrevenen en dita
conferència, lo qual és assí cusit y signat de número CCCCV.

Y deseado los comunes servir a vuestra magestad,
por su parte, quanto quepa en su posibilidad, se hallan con vivo desconsuelo de no poder desahogar los
desseos que su amor y fidelidad les subministran,
por no discurrir su cortedad medio proporcionado
y effectivo para la execución, pues procediendo el
danyo de los considerables destacamientos y correrías haze el enemigo con crecido número de cavallería se persuaden no poder estas prevenirse por
otro camino que con la aplicación de correspondientes fuerzas y cavallería de que se hallan los comunes imposibilitados, sino es para los parajes
montuosos y fragosos, en que puede ser de útil el levantamiento de sometenes, lo que ya por orden de
vuestra magestad se ha prevenido. Por lo que les
queda sólo a los comunes rendir a la alta y soberana comprehención de vuestra magestad la dirección deste grave assumpto y bolver de nuevo a sacrificarse a los reales pies de vuestra magestad, para
que sea vuestra magestad servida mandarles lo
más conveniente, pues en todo lo posible no faltaran los comunes a quanto sea del mayor gusto de
vuestra magestad y real servicio.»

En aquest mateix dia, inseguint lo parer de la
conferència, obtinguda primer hora per medi
del síndich de la present casa, los excel·lentíssims senyors presidents dels tres comuns de la
ciutat, diputats y bras militar, se són posats als
reals peus de la reyna, //344v // nuestra señora, y
després de fetas las solitas cortesias, lo senyor
conceller en cap ha posat en sa real mà la representació en nom dels tres comuns ideada y formada per las personas de la conferència. Y sa
magestat, després de haver orat dit senyor conceller en cap, ha respost que estimava al zel y fineza dels comuns y «que no dudava de sus grandes obligaciones lo demostrarian en todas las
ocasiones que se offreciere de su real servicio».
Com axí ne ha fet relació, tornat en lo consistori lo senyor deputat ecclessiàstich. Y sas
excel·lèncias me han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari la dita representació, la qual és
assí cusida y signada de número CCCCVI y del
tenor següent:
«Señora.

345v

Laa ciudad de Barcelona, Diputación y braso militar del principado de Catalunya, puestos a los
reales pies de vuestra magestad, con el más humilde rendimiento, dizen que, hallándose favorecidos con la carta de vuestra magestad de 17 del
presente en que les participa que el rey, nuestro señor, con su real exército, ha passado los ríos Segre y
Noguera, y que el de los enemigos para embarazar sus designios executa diferentes destacamentos
y correrias por el Urgel, deseando vuestra magestad prevenir lo que mira a la defensa deste pahís,
resguardo de los almagasenes de Igualada y Calaf, para mayor seguridad de los comboyes, ha
mandado estas diligencias a la conducta de diferentes cavalleros naturales de esta provincia que
han ya passado aquellos parajes dignándose vuestra magestad dar noticia dellos a los comunes, por
lo mucho se interessan en los gloriosos y felices progresos del rey, nuestro señor, para que en conseqüencia de su obligación y amor a su servicio viessen y discurriessen que otras provincias podrian
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
344v i 345r del trienni 1707-1710.

1005

Divendres, a XXVII de juny, MDCCX. En aquest
dia se han juntat en la casa de la ciutat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns per la dependència de la
abertura del Tribunal de Contrafaccions.
Disapte, a XXVIII, de juny, MDCCX. En aquest dia
se han juntat en la present casa de la Deputació
las personas de la conferència dels tres comuns
per la dependència del Tribunal de Contrafaccions.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Mariano de Novell, oÿdor
ecclessiàstich, ha partit de la present ciutat per
Sant Salvador de Breda ab llicència del consistori, per haver-li aconsellat los metges anar allà alguns dias per millorar de sa indisposició.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una súplica presentada per don
Francesc Bagot, com de aquella és de véurer,
que·s assí cusida y signada de número CCCCVII.
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En aquest mateix dia me han ordenat també incertàs en lo present dietari una súplica presentada per Joan Ramon Borràs, arrendatari del estanch del tabaco, en que suplica que per las
bona administració de dit estament sien fetas las
ordinacions que junt ab dita súplica ha entregat,
com apar de dita suplicació y minuta // 346r //
de ordinacions, que són assí cusidas y signadas
de número CCCCVIII y CCCCVIIII.
Dilluns, a XXX de juny, MDCCX. En aquest dia,
sas excel·lèncias fidelíssimas anant consistorialment a peu, ab los verguers devant, ab massas
altas, acompanyats dels magnífichs assessors,
advocat fiscal y demés officials, axí de la present
casa com de las casas del General y Bolla, són
anats a la dita casa del General a effecte de donar pocessió a Pau Toret, matalasser de la present ciutat, arrendatari dels drets de General de
tot lo present Principat y bolla de la present ciutat de Barcelona y sa col·lecta. Y poch aprés de
ser arribats, sas excel·lèncias fidelíssimas en dita
casa, a hont, entre las vuyt y nou horas de la nit,
que és la hora vulgarment dita de ca y llop, han
manat tràurer y recobrar de mà de Joan Morera,
arrendatari que en lo trienni que vuy acaba és
estat de dits drets las cosas infrascritas y següents:

346v

Per lo dret de General:
Primo, un encuny anomenat pich de telas.
Ítem, altre encuny dit pich de mitjas.
Ítem, altre encuny per galons de plata de Milà.
Ítem, altre encuny per galons y puntas de plata
feta en Barcelona.
Ítem, un encuny dit de cap de moro per plomar
roba de bolla.
Ítem, una enclusa per desota de dits pichs ab
una famella y martell.
Per la Bolla de Barcelona.
Primo, una enclusa per picar lo manifest.
Ítem, altra enclusa per picar los rams.
Ítem, altra enclusa per picar ploms de guarda.
Ítem, un martell de ferro ab mànech de fusta.
Ítem, un encuny anomenat pich de manifest.
Ítem, altre encuny anomenat pich de rams.
Ítem, altre encuny anomenat pich de guarda ab
famella per picar rams y per picar manifest.
Ítem, altre encuny dit de guarda per picar a las
botigas ab famella, un pich y un martell.
Ítem, una tanalla per posar sera y altra tenalla
per arrencar los ploms.
Ítem, dos llumaneras de coura posadas demunt
del taulell per bollar.
Ítem, altre encuny ab son pich y famella per los
velluters y una tenalla petita per velluters.
Ítem, un encuny de guarda y dos famellas, la
una per tallar y la altra per posar plom ab son
martell.
Ítem, altre encuny de paga, mascle y famella.

347r

Ítem, altre encuny de manifest de la roba que ve
de defora.
Ítem, altre encuny sense famella de la roba que
va a fora.
Ítem, un piló de fusta ab lo encuny de la famella
per lo manifest.
Ítem, un piló de fusta ab una famella del manifest y guarda.
Ítem, un encuny de manifest.
Ítem, altre encuny per guarda.
Ítem, un encuny de famella sola.
Ítem, una tanalla per posar sera y altra per
arrencar ploms y un martell.
Ítem, una tanalla per posar sera.
Ítem, dos encunys y una famella per picar als texidors de llana.
Ítem, un encuny per bollar los sombreros forrats de taferà.
Totas las quals cosas axí, com està dit, tretas de
mà y poder de dit Joan Morera per lo magnífich
doctor Pau Roma, subrrogat en lo offici de advocat fiscal del General, foren entregadas a dit
Pau Toret en senyal de pocessió. Lo qual ha acceptat aquellas y promès a la fi de son arrendament restituhir-las totas y sengles ab obligació
de sa personas y béns com a deutes fiscals y reals, llargament y ab jurament prestant sagrament y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre dels verguers del consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas. Essent presents per
testimonis Diego Andanya, menor, y Fermí
Vehils, y altres en multitut copiosa.
Y seguidament se ha passat a tràurer y recobrar
de mà de Francisco Vidal, valer, arrendatari dels
drets de General de guerra y bollas de ploms de
sedas, carta y sombreros de la present ciutat de
Barcelona y sa col·lecta las cosas infrascritas y següents:

347v
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Per lo dret de General de guerra:
Primo, la enclusa.
Ítem, lo encuny de roba de bolla.
Ítem, lo encuny de picar mitjas.
Ítem, la famella.
Ítem, un martell.
Ítem, lo sello per las promptas fens y certificatòrias.
Per la bolla de plus de sedas.
Primo, un piló de dos enclusas.
Ítem, una enclusa de ferro y encuny per posar lo
plom de manifest los velluters y los valers.
Ítem, dos famellas que servexen per picar
ploms.
Ítem, un encuny per picar plom de guarda.
Ítem, unas atanallas de ferro mercadas per posar
sera a la roba.
Ítem, un martell.
Bolla dels sombreros.

guerra feta a 18 de desembre proppassat, com
de dita relació és de véurer, que·s assí cusida y
signada de número CCCCX.

Un encuny de fusta ab la marca de un lleó per
bollar los sombreros.
Totas las quals cosas, axí com està dit, tretas de
mà de dit Francisco Vidal, per mà del doctor
Pau Roma, subrrogat en lo offici de advocat fiscal del General, foren per ell entregadas a dit Joseph Vehils, arrendatari, en dit senyal de pocessió. Lo qual Joseph Vehils ha acceptat aquellas y
promès restituhir-las a la fi de dit son arrendament, totas y senglas ab obligació de sa persona
y béns, com a deutes fiscals y reals, llargament y
ab jurament prestant sagrament y homenatge
en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre dels verguers del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Y finalment, per la bolla de las cartas, en senyal
de pocessió, dit Joseph Vehils ha escrit son nom
en lo sis de copas de un joch de cartas, essent
presents per testimonis Fermí Vehils y Diego
Andanya, menor, verguer del consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas.

En aquest mateix dia, lo doctor micer Emanuel
Flix, subrrogat en lo offici de assessor de la present casa, ha fet relació, mitgensant jurament,
com lo dia present se és conferit en lo real arxiu
de la present ciutat per lo effecte que disposa lo
capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda
relació dels officials de dit real arxiu y feta per
estos ostensió de sos treballs, se ha trobat haverse treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit real arxiu se li
ha entregat. Lo qual és assí cusit y signat de número CCCCXI.
348v

Dimars, al primer de juliol, MDCCX. En aquest
dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
cusís y insertàs en lo present dietari una carta del
excel·lentíssim senyor compte de Zizendolf, sumiller de corps del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, de data de 27 del passat, que dona noticias a sas excel·lèncias fidelíssimas de la salut de
sa magestat, com de dita carta és de véurer,
que·s assí cusida y signada de número CCCCXII.

Dret de deu per cent.
Així mateix, volent sas excel·lèncias fidelíssimas
donar pocessió a Pere Rey, sastre de la present
ciutat, arrendatari del dret de deu per cent sobre certas mercaderias especificadasa // 348r //
en lo capítol 76 del nou redrés, per ço, en senyal
de pocessió, han manat als credencer y receptor
y demés officials del General regonegan al dit
Pere Rey per arrendatari de dit dret per lo trienni que comensarà lo dia de demà y finirà lo dia
últim de juliol del any 1713. Essent presents per
testimonis los dits Vehils y Andenya, verguers
de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia, estant sas excel·lèncias fidelíssimas en la dita casa del General, lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real ha
manat fer venir en sa presència als officials de
dita casa del General, junt ab los llibres que cada
hu de ells respective regeix per rahó de sos officis. Y havent regonegut aquells, no ha advertit
falta digne de nota. Y se adverteix no se ha pres
inventari dels fraus per no haver-se’n après ningun en lo present y corrent mes de juny.

Juliol

Dijous, a III de juliol, MDCCX. En aquest dia se
han juntat en la present casa de la Deputació las
personas que componen la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns per la dependència del
Tribunal de Contrafaccions.
En aquest mateix dia, a la tarda, se han juntat las
personas de la junta de port franch en la qual se
ha tractat las ordinacions que se estan formant
per lo bon regimen de la casa de port franch, y
també se ha tractat alguns punts que·s ventilan
en la conferència que se té ab las personas anomenadas per part de la ciutat.a
349r

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y insertàs en lo present
dietari una relació feta per lo magnífich racional
del General lo dia present acerca lo censal de
preu mil y cent lliuras que Miquel Joan Massana
sortejà en la extracció de censals del dret de
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2367.
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Disapte, a V de juliol, MDCCX. En aquest dia se
han juntat en la present casa de la Deputació las
personas de la conferència dels tres comuns per
la dependència de la habertura del Tribunal de
Contrafaccions, y han resolt aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas lo que està continuat en
lo paper que han entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas las personas que per sa part han entrevingut en dita conferència, lo qual paper, de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se incerta
en lo present dietari, signat de número CCCCXIII.

a. a continuació un paper i una carta transcrits a l’Apèndix
3, pàgs. 2367-2368.
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En aquest mateix dia lo síndich del General de
Catalunya ha fet relació en consistori com se ha
conferit de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo dia present ab lo molt reverent canceller, suplicant-li, en atenció de estar ja libre de la indisposició que antes tenia, fos servit manar convidar los jutges del Tribunal de Contrafaccions y
se posàs dit tribunal en execució, conforme disposan los capítols de Cort. Y que dit molt reverent canceller ha respost que encara que era veritat que la indisposició li havia donat lloch per
exir de casa, però que li continuava encara de
forma que los metges li havian aconsellat que en
manera alguna se posàs en los despaigs dels negocis, y per esta causa no podia per ara servir al
consistori en lo que demana. Y que podia dit
síndich per lo dit effecte acudir al regent o al
ministre a qui tocàs, que a no ser eixa circunstància serviria ab molt gust al consistori.
349v

350r

En aquest mateix dia lo magnífich Pau Corbera
y Palau, síndich del General, ha fet relació en
consistori com lo dia primer del corrent mes de
juliol havia posat en las reals mans del rey, nostre senyor, que Déu guarde, la carta de sas excel·lèncias fidelíssimas de 25 del passat, en que
suplicavan a sa magestat fos servit anomenar per
sa part visitadors per la visita dels officials reals
que no purgan taula de pròxim fahedora, conforme disposa lo capítol 86 de las últimas Corts.
Y que lo endemà, lo molt il·lustre don Ramon
de Vilana Perlas li entregà una real carta per lo
consistori, la qual ha posat en mà de sas
excel·lèncias fidelíssimas, qui després de llegida
me han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General, la cusís y continuàs en lo present dietari. Com ho executo, signant-la de número
CCCCXIIII. Y és del thenor següent:
«El rey.
Ilustres,a venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados los fidelíssimos diputados y oydores de
qüentas de la Generalidad de Catalunya.
Haviendo llegado a mis manos por medio de las
de vuestro síndico la de 25 del passado, en que me
suplicais la nominación de quatro sugetos para
dar forma a la visita de los oficiales reales que dispone el capítulo 86 de las últimas Cortes, zelando
el amor que tengo a toda la nación y la mayor observancia de ellos, podeis prometeros que con la
mayor prestesa daré la devida providencia a su
cumplimiento y a quanto mire al consuelo de Catalunya. Balaguer y julio, al primer de mil setecientos y dies años. Yo, el rey. Don Ramon de Vilana Perlas.»
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
349v i 350r del trienni 1707-1710.
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Dimars, a VIII de juliol, MDCCX. En aquest dia
me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
insertàs en lo present dietari una súplica presentada per lo síndich de la confraria dels sastres de
la present ciutat ab la decretació al peu de aquella continuada. La qual és assí cusida y signada
de número CCCCXV.
En aquest mateix dia, de orde del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, se és conferit en casa
lo molt reverent canceller lo síndich del General, a effecte de que dit senyor canceller obrís lo
Tribunal de Contrafaccions y prengués lo jurament de sos conjúdices, perquè dit síndich pogués instar la contrafacció se insta per part de la
excel·lentíssima ciutat y altres se offerisen. Y per
trobar-se dit senyor canciller indispost, no li pogué parlar, si bé se li féu dir que lo endemà al
dematí, entre las set y vuyt horas del matí, hi
tornàs que li parlaria.
Dimecres, a VIIII de juliol, MDCCX. En aquest
dia dit síndich se és conferit ab dit senyor conceller, entre las set y vuyt horas del matí, al qual,
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ha dit
que, attès que sa senyoria despatxava en casa y
acistia al Real Consell y per consegüent cessava
sa indisposició, se servís obrir lo Tribunal de
Contrafaccions, y obert aquell fes avisar a sos
conjudices per a péndre’ls son jurament per a
que dit síndich, obert dit tribunal, pogués
// 350v // devant de aquell instar la revocació de
certs cartells penals que lo noble don Fortunat
de Parrella, de la tercera sala doctor, havia provehits contra la excel·lentíssima ciutat, individuos del Consell de Cent y habilitadors, per encontrar ab los real privilegis concedits per los
sereníssims reys, de felís memòria, a la dita excel·lentíssima ciutat. Y quant no obrís dit tribunal, passaria dit síndich a fet totas aquellas dilegèncias que cabesen en la possibilitat y
disposan las generals constitucions per a conseguir dita abertura, fins a requestar a sa senyoria.
Lo que ha respost dit senyor conceller a dit síndich és que era veritat que ell, per lo consuelo
dels pobres litigants, encara que estiguessen en
lo llit ab febra firmava las lletras que li aportaven
y altres cosas dependents a ditas causas, però
que en manera alguna tenia verbals per sa indisposició. Y que lo haver anat a la sala lo dia antecedent no fou altre sino mogut de la persuasió
dels ministres que compon la sua sala, que sols
són dos, y importava que dit senyor hi assistís.
Lo qual hi acistí mogut de ditas instàncias, que
avia dias que no·y havia acistit. Y que prou ho
pagava, perquè luego que tornà en sa casa li havia tornat a repetir la indisposició ab uns vèrtigos que no li donan lloch en posar-se en negocis. Y que a trobar-se sens ells, gustosíssim

Dimars, a XV de juliol, MDCCX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo doctor don Joseph
Ignasi de Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona, com a procurador del doctor Joseph
Costa, ciutadà honrrat de Barcelona, de present
acessor de la general governació del present
Principat, com de sa procura consta en poder de
Joan Solsona, notari públich real col·legiat als
14 del corrent mes de juliol, certificatòria de la
qual és assí cusida y signada de número
CCCCXX. En dit nom, ha renunciat pura y liberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas los llochs que obté en las bolsas de la
present casa, és a saber, de deputat real de Barcelona, síndich assessor de la visita, donador de
ploms y receptor de la bolla, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li
dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admès aquella y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y permès.a

obriria dit tribunal y acistiria a aquell, però que
ara no podia ser. Y per què dit excel·lentíssim y
fidelíssim consistori tingués individual notícia
de sa enfermedat faria anar en dit consistori los
dos doctors que·l visitan ab una relació en escrits, per a que posassen en mà de sa excel·lència
fidelíssima dita relació, en virtut de la qual manifestament constàs a dit excel·lentíssim consistori de sa indisposició, conforme axí ne ha fet
relació dit síndich en consistori.
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, menos lo senyor deputat ecclessiàstich,
anant acompanyats cada hu de una vara y de diferents officials de la present casa y de las casas del
General y Bolla, han fet regonexensa general per
las botigas y altres parts de la present ciutat.a
351r

Dijous, a X de juliol, MDCCX. En aquest dia, lo
síndich de la present ciutat ha entrat en consistori y ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas un recado en escrits de part dels excel·lentíssims senyors concellers, lo qual de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas se incerta en lo present
dietari, signat de número CCCCXVI.

352r

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y insertàs en lo
present dietari una carta que han rebut del excel·lentíssim senyor compte de Zizendolf, en
que dona notícias a sas excel·lèncias fidelíssimas
de la salut de sa magestat, com de dita carta és
de véurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCCXVII.
En aquest mateix dia, constituhits personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, los doctors en medicina Joseph Fornés y
Diego Casetas han fet, mitgensant jurament
que han prestat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, la relació de la indisposició ab
que se troba lo molt reverent canciller, la qual,
en escrits, han entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas. Qui me han manat a mi, secretari y
scrivà major del General, la cusís y insertàs en lo
present dietari, com ho executo signant-la de
número CCCCXVIII.
Disapte, a XII de juliol, MDCCX. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor protector y
officials del // 351v // bras militar, per medi de
son síndich, ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas la deliberació presa lo dia present acerca
la dependència de la abertura del Tribunal de
Contrafaccions, com de dita deliberació és de
véurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCCXIX.
a. a continuació un recado i una carta transcrits a l’Apèndix
3, pàgs. 2368-2369.

1009

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
don Pedro Ribas y Granollachs, com a procurador de don Pedro Ribas y Boxadós, son pare,
com de la procura consta en poder de Francisco
Rossell, notari públich de Barcelona lo dia present, la qual és assí cusida y signada de número
CCCCXXI, en dit nom ha renunciat pura y liberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo lloch que dit don Pere, son para,
obté en la bolsa de deputat militar de la vegueria de Barcelona, suplicant en dit nom a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li la
dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admès aquella si y en quant per capítols de
Cort a sas excel·lèncias fidelíssimas és lícit y
permès.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssims senyors
concellers, per medi de son síndich, han posat
en notícia de sas excel·lèncias fidelíssimas com
lo dia de aïr lo excel·lentíssim y savi Consell de
Cent havia comès a dits senyors concellers y a
altres personas lo apuntament de las ordinacions que las personas de la conferència entre la
ciutat y dits senyors deputats y personas de la
junta de port franch havian ideat per lo regimén
y administració de dita casa.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor Joseph Serrés, deputat real del present Principat, ha renunciat pura y liberament
en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo
lloch que obté en la bolsa de ayudant segon de
la Scrivania Major de la present casa. E sas exa. a continuació tres documents transcrits a l’Apèndix 3,
pàgs. 2369-2370.
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cel·lèncias fidelíssimas han admès la dita renunciació si y en quant per capítols y actes de Cort
los és lícit y permès.
Dimecres, a XVI de juliol MDCCX. En aquest dia
han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar
per las vuyt horas del matí las personas de la
junta de port franch. En la qual junta se ha tractat de las ordinacions de la casa de //352v // port
franch, y del recado embiat lo dia de ahir per los
excel·lentíssims senyors concellers.
En aquest mateix dia, al matí, se han juntat en la
casa de la present ciutat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns per la dependència de la abertura del
Tribunal de Contrafaccions.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta ab que se troban affavorits del rey, nostre senyor, que Déu guarde,
de data de 10 de juny proppassat, en que demana sa magestat se li paguen las pencions dels
censals que lo General fa a las isiendas confiscadas. Com de dita real carta és de véurer, la qual
és assí cusida y signada de número CCCCXXII
y del thenor següent:
«El rey.
Ilustres,a venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros fidelíssimos deputados y oÿdores
de qüentas de la Generalidad de Catalunya.
Siendo tan precisos y urgentes como indispensables
los gastos que ocasiona mi salida a campaña y necessario a proporción de ellos aplicar para su desahogo quantos medios queda comprehenderse importantes a este fin y permitiere lo riguroso de la
estatxes que se padece de ellos en la presente estación, mayormente en conyuntura de que hallándose mi real casa con muchos empenyos contrahidos para procurar el más feliz éxito de mis armas,
dificulta la escasez de caudales que oy experimenta mi real herario atender a la efactuación de
esta dependencia. Por lo que he jusgado conveniente preveniros será muy de mi agrado dispongáis dar con la mayor brevedad satisfacción de los
atrassos que han ocasionado las penciones de los
censales procedidos de las haziendas confiscadas y
seqüestradas, prometiéndome de vuestro zelo a mi
servicio atenderéis a esta importancia como tan
concerniente a él con la eficacia que lo havéisb
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
352v i 353r del trienni 1707-1710.
b. a continuació una carta transcrita a l’Apèndix 3, pàg.
2370.
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//353r // practicado en otras ocasiones, prevenien-

do que en esta se haze más indispensable su execución, pues es de las principales que puedan offrecerse y la que debe llevarse consigo toda la
atención, lo que me prometo de vuestra constante
fidelidad, por lo que encontraréis siempre propensa la mía para quanto condusga a vuestro consuelo. Del campo de Balaguer a los dose de junio
de mil setecientos y dies años. Yo, el rey. Don Ramon de Vilana Perlas.»
Dijous, a XVII de juliol, MDCCX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de las
excel·lèncias fidelíssimas don Ramon de Codina
y Ferreras ha renunciat pura y liberament en mà
y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo lloch
que obté en la bolsa del procurador fiscal de la
visita del General, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sie servits admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès
aquella si y en quant per capítols y actes de Cort
los és lícit y permès. Essent presents per testimonis don Jacinto de Segrera y Massana y Joseph Pelegrí, altre dels verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y insertàs en lo
present dietari una carta del excel·lentíssim senyor compte de Zizendolf, en que dona notícias de la salut de sa magestat, com de dita carta
és de véurer, que·s assí cusida y signada de número CCCCXVIII.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Pere Pau Canals, valer de la present ciutat anomenat per Pau Juret, matalasser, arrendatari lo
trienni corrent de la bolla de Barcelona, per a
exercir // 353v // lo offici de receptor de la bolla
de la present ciutat, usant de la facultat a ell atribuhida ab los pactes de la tabba, ha jurat en mà
y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas que en
lo exercici de dit offici se haurà bé y llealment
en la forma acostumada.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
una real carta ab que se troban affavorits del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, de data de deu
del corrent mes de juliol, en que encarrega a sas
excel·lèncias fidelíssimas que ab tota la brevedat
posible posen en execució la casa de port franch
per convenir axí a son real servey y benefici públich. Com de dita real carta és de véurer, que·s
assí cusida y signada de número CCCCXXIIII y
del thenor següent:
«El rey.

Ilustres,a venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos diputados y oydores de qüentas de la Generalidad de mi principado de Catalunya.
Conviniendo al bien público y a mi servicio que la
casa de puerto franco que debe establecerse en la
playa de ese muelle tenga prompta execución el
fin para que se construye y con él se logre de todo
beneficio, assí en el establecimiento del comercio
como en la custodia de las mercaderias que llegaren fuera de reyno, teniendo entendido se halla ya
dicha casa perficionada y en estado de servir para
el efecto que está destinada os encargo con la mayor brevedad passéys a la nominación de los sugetos que con diferentes empleos han de preocuparse
en ella para la buena quenta y razón que se ha de
llevar en lo que fuere, an exo a su destinación,
disponiendo con puntualidad dar efectivo cumplimiento a todo lo dispuesto y expressado en el capítulo 79 de las últimas cortes, para que, en seguida de ello, consigan los comerciantes establecer su
negocio, de suerte que se adquieran las importantes // 354r // conseqüèncias que redundan en comun stil de todo el Principado. Y no dudando
que por vuestra parte no se omitirá diligencia que
condusga al mayor logro desta dependencia, espero que sin dilación quede terminada, ganando
los instantes que importa no perder en su devido
cumplimiento. De Balaguer, diez de julio de mil
setecientos y dies años. Yo, el rey. Don Ramon de
Vilana Perlas.»
En aquest mateix dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar las personas de la junta
de port franch per las vuyt horas del matí, en la
qual junta han intervingut las personas infrascritas y següents: ecclessiàstichs, fra don Feliciano
de Sayol, don Bonaventura de Lanuza; militars,
don Francisco Despujol y de Moncorp, don Fèlix de Vadell y Besturs; reals, don Francisco
Costa, doctor micer Francisco Florit.

són de parer que, posada en execució la casa de
port franch, fineix la junta per est effecte anomenada per la cort general, com de dit vot és de
véurer, que·s assí cusit y signat de número
CCCCXXV y del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph, cum divo Giorgio.
Ena lo fet consultat de paraula per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya y junta
dita de la casa de port franch, erigida en virtut
del capítol 79 de las Corts últimament celebradas, als acessors y advocat fiscal infrascrits, en y
sobre si la commissió que la dita cort general
dona a las sis personas per ellas elegidas, junt ab
dits senyors deputats y oÿdors de comptes, per a
disposar y ordenar lo modo y forma los aparegués més convenient per a la execució del expressat en dit capítol 79, utilitat y benefici públich y per la més prompta execució de dita casa
de port franch, y axí mateix, per a fer pagar per
custòdia de las mercaderias entraran en aquella
la quantitat proporcionada regulada, al que se
observa en altres casas de port franch se haurà
de tenir per finida y acabada al instant que dita
casa de port franch estarà en lo estat de poder
admètrer qualsevols mercaderias y tindran disposat son govern polítich y econòmic, o bé si
aurà de permenèxer en avant, axí per ampliar
dita casa com altres cosas y afers que per lo discurs del temps poden esdevenir. Vist y ben premeditat lo dit capítol 79 y tot lo demés que se
havia de véurer.

Y així mateix me han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, // 354v // cusís y insertàs en lo present dietari un vot fet per los
magnífichs assessors de la present casa en que

Attès que ab lo sobredit capítol 79, respecte de
la commissió de ditas personas se troba disposat
ab las següents paraulas, ibi «Y perquè lo expressat en lo present capítol se puga posar en la
deguda execució sens perjudici algun de la Generalitat, ciutat y demés drets, concedir facultat
// 355r // a dos personas de quiscun dels tres
braços anomenadoras per los dits tres braços
respective per a que junt a los deputats y oÿdors
de comptes del present Principat disposen y ordenen, encara que sien closas y finidas las presents corts, lo modo y forma que·ls aparexerà
més convenient per dit effecte, utilitat y benefici públich, per a que luego se pose en execució
cosa tant important al libero comers y utilitat
pública, y que tingan facultat los deputats y oÿdors del General de Catalunya y ditas personas
eligidoras de poder fer pagar per custòdia de las
mercaderias entraran en dita casa de port franch
aquella quantitat que·ls aparexerà ser proporcionada, regulada, emperò, al que se observa en
altres casas se port franch», etcètera. De las

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
353v i 354r del trienni 1707-1710.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
354v i 355r del trienni 1707-1710.

En la qual junta se ha tractat del negoci de las
ordinacions y tarifa per la casa de port franch. Y
han resolt y deliberat que se embie per lo síndich del General un recado als excel·lentíssims
senyors concellers, suplicant-los sien servits
apresurar la dependència de las ordinacions tocants al interès de la ciutat comesa per lo savi
Consell de Cent tingut y celebrat lo dia 14 del
corrent.

1011

[ 1710 ]

[ 1710 ]

quals paraulas literalment se manifesta que la
commissió de las ditas sis personas respecte de
haver de concórrer junt ab los senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Catalunya
solament fou per a disposar y ordenar lo modo y
forma ab que ab tota brevedat se posàs en execució dita casa de port franch, y per a que disposasen tot lo que convingués per a efectuar dita
execució, com y també lo que haurian de pagar
per custòdia las mercaderias entrarian en dita
casa. De manera que se veu que la commissió de
la dita cort general a ditas personas fou restreta
y limitada a la execució de la dita casa de port
franch, fins y a tant que aquella estigués corrible
ab son govern polític y econòmic y feta la taxa
del que haurian de pagar las mercaderias entrarian en ella.
Attès que, segons disposició de dret y observansa inconcusament seguida en matèria de commissions o delegacions fetas per lo effecte de
posar alguna cosa en execució se acenta per regla certa que espire la commissió al instant que
se ha executat lo negoci sobre lo qual se havia
fet, de forma que en qualsevols accidents, dependents y emergents //355v // que sobrevingan
després no pot tenir la mà ni conexer-ne lo executor sino merament lo ordinari o aquell que
havia feta la commissió o delegació.
Attès que en totas las cosas y negocis de la Generalitat y que·s troban disposadas en las constitucions y capítols de Cort, la jurisdicció ordinàs
y sa administració lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors y axí lo
deu tenir en tot lo concernent a dita casa de
port franch, en tot lo que esdevindrà després de
ser posat aquell corrible y en execució.
Per ço y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que la dita commisió feta per la cort General y a ditas sis personas ab dit capítol 79 espira al mateix temps que la dita casa de port
franch, estiga apta y corrible per a admètrer
mercaderias, y tinga disposat lo govern polítich
y aconòmich de dita casa y sos officials, quedant
lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya per si sol, després de ser posat
aquell en execució, ab la plena jurisdicció y administració de dita casa y sos dependents. Y axí
ho sentan, salvo semper, etcètera. En Barcelona
y juny als 23 de 1710. Bruguera, assessor subrogatus. Flix, assessor subrogatus. Roma, advocatus
fiscalis subrogatus.»
En aquest mateix dia hi ha hagut junta de brasos en la casa de la Deputació a effecte de fer extracció de nou personas de las bolsas de deputats y oÿdors per habilitar las personas que
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poden concórrer a deputats y oÿdors en la extracció de pròxim fahedora per lo trienni propvinent, en la qual junta han intervingut per testimonis los infrascrits y següents: Per lo
estament ecclessiàstich, doctor Joan Anton
Durbas y Nabona, canonge de Lleyda; // 356r //
fra don Joan de Fluvià, dispenser major de Ripoll; doctor fra Joseph Puigdoura, infermer de
Banyoles. Militars, don Joan Claresvalls, don
Geroni Claresvalls, don Thomàs de Valencia.
Reals, Rafel Llinàs y Riber, ciutedà, Francisco
de Monfar Vidal y Sorts, doctor Anton Flores.
Y havent fet los militars y reals la solita y acostumada protesta per no séurer interpoladament
junt ab los ecclessiàstichs, se ha passat a fer extracció de habilitadors en la forma que disposa
lo capítol 85 del redrés de las Corts del any
1599. Y són estats extrets los infrascrits y següents. Ecclessiàstichs, don Joseph de Asprer,
ardiaca y canonge de Urgell, doctor Pau Llinàs,
canonge de Urgell, doctor Miquel de Nabona,
canonge de Lleyda. Militars: Salvador Barró,
don Magí de Mercader y Moragues, don Anton
Berenguer. // 356v // Reals, mestre Francisco
Costa, ciutadà, doctor micer Lluís Roger, Joan
Colomer.
Divendres, a XVIII de juliol, MDCCX. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Jacinto de Sagrera y Xifré, deputat militar del General de Catalunya, altre dels taulers de la ciutat
de Mataró, ha renunciat pura y liberament en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit
offici de altre dels taulers de Mataró, suplicant a
sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella si y en quant per capítols y actes de Cort los és lícit y permès.
Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y
Diego Andanya, verguers de la present ciutat.
En aquest mateix dia, per part de Joseph Alòs,
se ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas una fe de la renunciació feta per dit Alòs lo
dia 23 de maig proppassat de una companya de
un regiment de portuguesos del real exèrcit del
present Principat, com de dita renunciació és de
véurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCCXXVI.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real ha fet relació, mitgensant
jurament en consistori, com lo dia present se és
conferit en lo real arxiu de la present ciutat, per
lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de
dit real arxiu y feta per estos ostensió de sos treballs ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especula-

dor de dit arxiu se li ha entregat. Lo qual és assí
cusit y signat de número CCCCXXVII.a
357r

Disapte, a XIX de juliol, MDCCX. En aquest dia, a
las deu horas del matí, se ha juntat la Novena de
la habilitació a effecte de habilitar las personas
que poden concórrer a deputats y oÿdors per lo
trienni pròxim vinent. Y volent-se acentar en sas
cadiras, los militars y reals han fet la solita y
acostumada protesta per no séurer interpoladament ab los ecclessiàstichs, com se pretén. Y
luego tots los dits senyors de la Novena han
prestat lo solit y acostumat jurament en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, posant-se
los ecclessiàstichs las mans en los pits, y en observansa del capítol 85 Corts 1599 han ohit
sentència de excomunicació, que·ls és estada
promulgada, del thenor següent: «Nos, Josephus
Romaguera, doctor canonicus Sedis Barchinone
in spiritualibus et temporalibus viscariis generalis et officialis pro reverendissimo domino Barchinonensis episcopo monemus vos, Josephum de Asprer et Talrrich, archidiaconum de Andorra et
canonicum Sedis Urgellen, Paulum Llinas, eiusdem ecclessia canonicum, et Michaellem de Nabona, canonicum Sedis Illerde, pro estamento ecclessiastico, Salvatorem de Baro, militem et
nobiles magnificum de Mercader et Moragues, et
Antonium Berenguer et Gabriel, pro estamento
militari, Franciscum Costa, medecine doctorem,
et Ludovicum Roger, utriusque iuris doctor, cives
honoratos Barchinone, et Joannem Colomer, civem Dertuse, pro estamento regali, habilitatores
iuxta formam capitulo 81 reformacionis anni
1599 extractos, quatenus bene et fideliter vos habeatis in exercicio vestre habilitacionis fienda de
his qui concurrere possint vel non in deputatos et
auditores computorum Generalis Catalonia in
extraccione de proximo facienda pro triennio currere incipiat dia primer Augusti prope //357v //
venturi, iuxta Deum et contientias vestras et pro
his audis excomunicacionis sentenciam, quam in
vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu
contrafacientes trina canonica monicione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
E immediatament de ohida dita excomunicació,
dits senyors deputats y oÿdors y Novena han comensat a enténdrer en lo negoci de la habilitació de las personas que poden concórrer en deputats y oÿdors, conforme és de véurer en lo
llibre de Deliberacions.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
fra don Rafel de Padellàs, pabordre de Palau del
monestir de Sant Cugat del Vallès, del orde de
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2370.
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Sant Benet, guarda ordinària del General en lo
portal de Mar de la present ciutat, ha renunciat
pura y liberament en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de guarda
del General del portal de Mar, suplicant a sas
excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li
dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admès aquella si y en quant per capítols y
actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Diego Andanya, verguers del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas cusís y insertàs en lo
present dietari dos súplicas presentadas per Pere
Pi, tauler del General de la ciutat de Mataró, en
que suplica que sia provehit de un dels officis de
la casa de port franch, que tinga de salari sinccentas lliuras, offerint renunciar lo que obte de
tauler de Mataró, com de ditas súplicas més llargament és de véurer, las quals, junt ab lo vot per
los magnífichs assessors y advocat fiscal de
// 358r // la present casa, al peu de una de aquellas fet, són assí cusidas y signadas de números
CCCCXXVIII y CCCCXXIX.
Diumenge, a XX de juliol, MDCCX. En aquest dia
han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar
la junta de port franch per las 8 horas del matí, en
la qual junta han acistit, a més de sas excel·lèncias
fidelíssimas, acceptat lo senyor oÿdor ecclessiàstich, qui·s troba ausent de la present ciutat, los
senyors de la junta infrascrits y següent: Ecclessiàstichs, fra don Feliciano de Sayol, del orde de
Sant Joan, don Bonaventura de Lanuza, degà y
canonge de Tarragona; militars, don Francisco
Despujol y de Moncorp, don Fèlix de Vadell y
Besturs; reals, doctor Francisco Costa, ciutadà,
doctor Francisco Florit.
En la qual junta, attentament considerant als
molts y diversos treballs que los dits senyors deputats y oÿdors y personas de la junta, com y
molts dels oficials de la present casa han suportat des de la última Cort General fins vuy per los
negocis concernents a la casa de port franch, y
senyaladament per la formació de las ordinacions per lo bon regimen y govern de dita casa.
Attenent més avant al vot fet per los magnífichs
assessors y advocat fiscal de la present casa als 11
del corrent més de juliol, ab lo qual són de sentir y parer // 358v // que lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, junt ab las ditas sis personas,
poden tatxar y deliberar per si y demés personas
que han ocupat y fet treballar per dit ministeri
de la dita casa de port franch aquella quantitat
congrua y proporcionada a las ocupacions y treballs que respectivament hauran tingut y suportat per lo dit fet y negoci.
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Y attenent també als exemplars en dit vot mencionats, y havent feta madura reflecció sobre los
treballs que los infrascrits respective han sostingut. Per ço, han resolt deliberar que assí y als
magnífichs acessors, advocat fiscal y altres personas que se han ocupat de orde de dita junta
en benefici de la dependència de la casa de port
franch se’ls sien donadas y pagadas las quantitats corresponents a sos treballs que són las infrascritas següents:

Las quals quantitats juntas prenan suma de tres
mil cent set lliuras, vuyt sous, y que per ço los
sia feta la cautela o cautelas oportunas.
Y així mateix, me han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari lo referit vot de dits assessors, lo
qual és assí cusit y signat de número CCCCXXX
y del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Giorgio.

359r

Primo, a fra don Emmanuel de Copons y Esquerrer, deputat ecclessiàstich, 200 lliures.
Ítem, a don Jacinto de Sagrera y Xifré, deputat
militar, 200 lliures.
Ítem, a Joseph Serrés, deputat real, 200 lliures.
Ítem, a fra don Mariano de Novel y Nadal, oÿdor ecclessiàstich, 200 lliures.
Ítem, a don Lluís de Claresvalls y Miquel, oÿdor
militar, 200 lliures.
Ítem, al doctor Bernat Moxí, oÿdor real, 200
lliures.
Ítem, a fra don Feliciano de Sayol, del orde de
Sant Joan, 200 lliures.
Ítem, a don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge de Tarragona, 250 lliures.
Ítem, a don Francisco Sayol y Quarteroni, 225
lliures.
Ítem, a don Francisco Despujol y de Moncarp,
100 lliures.
Ítem, a don Fèlix de Vadell y Besturs, 225 lliures.
Ítem, al doctor Francisco Costa, ciutadà honrrat de Barcelona, 250 lliures.
Ítem, al doctor Francisco Florit, 220 lliures.
Ítem, al doctor Rafel Bruguera, 50 lliures.
Ítem, al doctor Emmanuel Flix, 50 lliures.
Ítem, al doctor Pau Romà, 50 lliures.
Ítem, al doctor Aleix Fornaguera, 100 lliures.
Ítem, al doctor Jaume Ubach, 22 lliures 8 sous.
Ítem, al doctor Vicens Carreras, prevere, 33
lliures 12 sous.
Ítem, a Ignasi de Marí y Ginovès, 11 lliures 4
sous.
Ítem, a don Joan de Novell, 11 lliures 4 sous.
Ítem, a don Benet de Montergull, 11 lliures 4
sous.
Ítem, a Joseph Franchesch Fontana, notari públich de Barcelona, 11 lliures 4 sous.
Ítem, a Bernat Forés, notari públich real col·legiat de Barcelona, 16 lliures 16 sous.
Ítem, a Joseph Pelegrí, passamaner, 15 lliures.
Ítem, a Fermí Vehils, sastre, 15 lliures.
Ítem, a Diego Andanya, daguer, 15 lliures.
Ítem, a Domingo Gispert, corredor de orella,
33 lliures 12 sous.
Ítem, a Joseph Vinyes, corredor de orella, 11
lliures 4 sous.
Ítem, a Joan Aldabó, fuster, 75 lliures.
Ítem, a Joseph Arnaudies, mestre de casas, 25
lliures.
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Ena lo fet de paraula consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori // 359v // dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya y senyors de la junta de la casa de
port franch, als acessors y advocat fiscal infrascrits, en y sobre si dit excel·lentíssim y fidelíssim
consistori y senyors de la junta poden deliberar
per a si y demés que de son orde se han ocupat y
fet alguns treballs per a effectuar-se la fàbrica de
dita casa de port franch disposan las ordinacions
ab que se ha de governar aquell y en altres fets y
negocis dependents y concernents, al fi de posar-se en execució la dita casa fins a tenir lo degut cumpliment per la entrada de robas y mercaderias en dita casa, en virtut del disposat en lo
capítol 79 de la última Cort. Vist lo dit capítol.
Vistos diferents papers que se han ideat, format
y treballat per lo dit effecte. Vist lo dietari corrent de la present casa, del qual apar haver-se
tingut molt repetidas juntas o convocacions per
la sobrareferida causa. Vistos alguns exemplars
fahents sobre la subjecta matèria y finalment vist
tot lo demés que se havia de véurer.
Attès y considerat que en lo sitat capítol 79 se
encarrega a dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori y a las sis personas anomenadas per la
Cort la obligació de cuydar y effectuar lo fer-se
construhir una casa fora los murs de la present
ciutat, nomenadora la casa de port franch, per
los motius expressats en lo mateix capítol, y que
dita fàbrica se fes ab la major brevedat posible,
donant, tribuhint y concedint a dit consistori y
personas lo ple poder y facultat de tot lo que los
aparega més convenient per lo dit effecte, utilitat y benefici públich, encara que fossen closas y
finidas ditas últimas Corts, y si bé fou sens expressar que per dit treball se donàs o deliberàs
alguna quantitat als dits senyors consistorials,
ditas personas, ni a altres per la dita occupació y
treballs havian de tenir // 360r // en la sobrareferida incumbència.
Attès, emperò, y considerat, que en totas las
juntas que per la Cort General y altrament se
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
358v i 359r del trienni 1707-1710.

han format en la present casa, que han tingut
treball ab tracte successiu per a algunas disposicions o affers de aquella, se ha acostumat sempre taxar-se un competent salari o remuneració
proporcionada al treball se ha tingut, conforme
se ha vist practicar y observar en las mateixas
Corts Generals, com en lo particular de la present casa de la Deputació, per lo que són al
propòsit los exemplars següents, a saber, en las
Corts Generals respecte de las juntas particulars
que·s forman en ellas, no obstant que al temps
de la nominació y formació de aquellas no se
promet ni assenyale salari algun als individuos
que las componen, però després, antes de finirse la Cort se·ls taxa y paga salari aguda proporció dels treballs han tingut. Y en quant a la present casa, essent axí que los visitadors dels
officials de ella y demés de la Generalitat no tenian salari prefigit antes del real decret, ab tot,
los mateixos visitadors lo taxavan y deliberaven
per a si y per los demés officials que avian anomenat y ocupat per la visita, aguda proporció al
treball que havian sostengut y casi en los puntuals tèrmens en que no·s trobam se practica en
la exacció del donatiu, delibera voluntàriament
la cort que de fet se tingué en lo any 1702, la
qual, si bé no assenyala salari ni remuneració algunas a las dotse personas que anomena, per a
que juntas, ab lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, acudissen, obrassen y fessen tot lo
que convingués per la exacció dels havers destinats per la effectiva paga del dit donatiu; açò, no
obstant, los senyors consistorials que aleshores
se trobavan junt ab ditas dotse personas
//360v // se taxaren salari per assí y per las demés
personas que ocuparen y feren treballar en dita
incumbència, y uns y altres conbraren lo salari
que fou taxat tant quant durà la dita ocupació,
lo que tàcitament és estat aprovat axí per la Cort
General que se ha sobreseguit com per las visitas que des de aleshores se són fetes.
Per ço y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, junt ab las ditas sis personas, poden taxar y
deliberar per si y demés personas que han ocupat y fet treballar per dit ministeri la dita casa de
port franch, alguna quantitat còngrua y proporcionada a las ocupacions y treballs que respectivament auran tingut y suportat per lo dit fet y
negoci. Y axí ho sentan, salvo semper, etcètera.
Barcelona y juliol 11 de 1710. Bruguera, assessor subrogatus. Flix, assessor subrogatus. Roma,
advocatus fiscalis subrogatus.
Més, attenent dits senyors deputats y oÿdors de
comptes y personas de la junta de port franch a
una súplica presentada per Pau Gras, qui emprengué lo aciento de la obra de fuster de la casa
de port franch, ab la qual representa que, ha1015

ven-se pactat ab lo acte de dit aciento que la fusta hagués de ser melis del port de Tortosa, no
pogué conseguir·o a ocasió de haver ocupat lo
enemich dita ciutat de Tortosa, y per esta causa
fou ordenat y manat que construhís dita obra ab
fusta de la terra, y se convingué que, en cas per
ser fusta de la terra fos menor, lo Gras se rellevaria del preu, si, emperò, importava a més lo cost
se li refaria lo dany. Attenent més avant a la relació feta per Joan Aldabó, fuster de la present
casa y expert anomenat per la dita junta de port
franch, ab la qual ha estimat los danys suportats
per dit Gras per la rahó sobradita en la quantitat
de mil // 361r // quatra-centas setanta-nou lliuras, vuyt sous y hu, com més llargament és de
véurer de dita súplica y declaració feta per dit
expert que són assí cusidas y signadas de números CCCCXXXI y CCCCXXXII. Per ço, resolen y deliberan que sian pagadas a dit Pau Gras,
mil y dos-centas lliuras en total paga y satisfacció de tot lo que puga preténdrer per rahó de
dits danys, y que per ço li sia despedida la cautela necessària ab expressa declaració que en cas
dit Pau Gras no se done per content y pagat de
ditas mil y dos-centas lliuras sie la present deliberació com si feta no fos.
Més, attenent dits senyors deputats y oÿdors y
personas de la junta a una súplica presentada per
Francesch Vallescà, mestre de casas, que·s assí
cusida y signada de número CCCCXXXIII, y a
la relació feta per Joseph Juli y Joseph Arnaudias, mestres de casas de la present ciutat, experts anomenats per sas excel·lèncias fidelíssimas, a effecte de visurar la obra de mestre de
casas de la casa de port franch, de la qual consta
que las milloras que dit Francisco Vallescà, mestre de casas, qui emprengué dit aciento a fet en
la dita casa, a més del que tenia obligació, segons la tabba y los danys que se li han occassionat de la suspensió de dita obra per lo contratemps que sobrevingué de la pèrdua de la ciutat
de Tortosa, de a hont havia de venir la fusta, importaven la quantitat de quatra-centas sis lliuras, un sou, y sis. A més de això dits experts deixan lo partit del últim capítol de dita relació
sens estimar, deixant·o a la censura de la junta.
Com de dita relació és de véurer que·s assí cusida y signada de número CCCCXXXIIII.
Per ço, resolen y deliberan que de pecúnias del
General sien donades y pagades al dit Francisco
Vallescà, mestre de casas, quatra-centas sinquanta lliuras en total paga y satisfacció de tot
lo que puga preténdrer per rahó de ditas milloras y danys, ab expressa declaració que, no
acontentant-se dit Vallescà ab dita quantitat de
450 lliuras, y si a la present deliberació com si
feta no fos. Y que per ço li sia despedida la cautela necessària. // 361v // Més, deliberan y reso-
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len dits senyors deputats y oÿdors y personas de
la junta que de pecunias del General sian donadas y pagadas a Joan Mariner, manyà, noranta
lliuras en paga y satisfacció de la ferramenta per
ell feta per la casa de port franch, conforme lo
compte que·s assí cusit y signat de lletra A. Lo
qual, encara que importa noranta-set lliuras, sis
sous, emperò se’n relleva de dit compte set lliuras, sis sous, y que per ço li sia despedida la cautela.
Deliberan axí mateix y resolen dits senyors deputats y personas de la junta, que de compte de
correu y menut sien donadas y pagadas a Jaume
Olivo, ferrer del General, quatra lliuras, setse
sous, per haver-se ocupat en diferents ocasions
de orde de junta en anar a pesar totas las rexas y
golfos que lo qui emprengué lo aciento entrega
per la dita casa de port franch. E lo dit Jaume
Oliva ha firmat àpoca en la forma acostumada
de ditas 4 lliuras, 16 sous. Y essent presents per
testimonis Diego Andanya y Francesch Llucia,
subrrogat en verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas, y per ço ésser feta certificatòria.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Balthazar Barrera, ciutedà honrrat de Barcelona, com a procurador de Narcisa Barrera y Massana, viuda de Magí Barrera, ciutadà honrat de
Barcelona, com de sa procura consta en poder
de Bonaventura Torres, notari públich de Barcelona, lo dia present, la qual és assí cusida y signada de número CCCXXXV, en dit nom, ha
jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas com, havent fet las degudas diligèncias dita
sa principal per véurer si trobaria lo acte de la
original creació de aquell censal, de preu mil y
cent lliuras y penció altres tants sous, que lo
quòndam // 362r // Miquel Joan Massana, mercader de la present ciutat, rebia tots anys a 17 de
desembre sobre los drets de General de guerra y
nova ampra, no ha pogut trobar aquells ni sap a
hont és.
Dilluns, a XXI de juliol, MDCCX. En aquest dia,
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya y personas de la junta de port franch, lo
senyor oÿdor ecclessiàstich absent de la present
ciutat, vistas y oÿdas las ordinacions formadas
per lo bon regimen y govern de la casa de port
franch, havent per lo espay de molt temps a esta
part madurament premeditat aquellas y son
contengut, havent també sobre est assumpto
tingut vàrias conferèncias entre las personas que
per part de la excel·lentíssima ciutat y dita junta
estavan per conferenciar dit negoci anomenadas, y attenent també haver restat acordes ditas
personas de la conferència respecte dels capítols
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concernents al interès de la dita excel·lentíssima
ciutat; y si bé lo excel·lentíssim y savi Consell de
Cent fins ara no ha pres resolució en orde a dit
assumpto, no obstant las instàncias fetas als excel·lentíssims senyors concellers per los dits senyors deputats y oÿdors y personas de la junta;
emperò, attenent lo molt que importa al benefici públich, que quant antes sia posada en execució la dita casa de port franch y la expressió ab
que la mateixa cort en lo capítol 79 disposa, que
luego se posàs en execució cosa tant important
al libero comers y benefici del present Principat;
y attesa majorment la real carta ab que se troban
affavorits dits senyors deputats y oÿdors de data
de 10 del corrent mes de juliol en que se serveix
encarregar al consistori ab clàusulas expressivas
se done cumpliment y execució ab la major brevedat posible al disposat ab dit // 362v // capítol
79, per importar axí al real servey y benefici públich; attenent finalment quant pròxims estan
dits senyors deputats y oÿdors de finir son trienni y que anà posar-se en execució la dita casa y
son govern en lo corrent trienni que fineix lo
dia últim del corrent mes, seria molt contingent
haver-se de dilatar molt temps la execució de est
negoci per haver-se de instruir en ell los esdevenidors consistorials en que és precís haver-se de
consumir molt temps.
Per ço, resolen y deliberan que las ditas ordinacions sian impresas y publicadas per los llochs
acostumats de la present ciutat, com y també
per tots los capítols de col·lectas del present
Principat y per altres parts a hont convinga y
menester sia, y que sia assenyalat, com ab la present se assenyala, lo dia 28 del corrent mes de
juliol, en lo qual dia se dega comensar a obrir la
dita casa de port franch, admetent-se en ella las
mercaderias si y segons en ditas ordinacions està
disposat. Y que en lo mateix dia comensen los
oficials que per lo règimen y administració de
dita casa seran anomenats a exercir sos officis
respective. Entès, emperó, que per ço no sia fet
perjudici algú a la ciutat de Barcelona y a sos
drets, de forma que si lo excel·lentíssim y savi
Consell de Cent resolia altre cosa del que fou
acordat ab las personas de dita conferència se
reservan dits senyors deputats y oÿdors personas
de la junta la facultat de corregir y esmenar de
ditas ordinacions, allò que·ls aparexerà ésser
convenient, a fi de que no se fassa perjudici algú
als drets y privilegis de dita ciutat. Y que la present deliberació sie participada als excel·lentíssims senyors concellers.
Y seguidament, me han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y continuàs en lo
present dietari las ditas ordinacions, las quals
són assí cusidas y signadas de lletra B y del thenor següent:
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«Ordinacionsa fetas per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya y personas de la junta
de port franch anomenadas per la Cort General
últimament celebrada y conclosa en la present
ciutat de Barcelona en lo any 1706, de consell y
parer dels magnífichs acessors y advocat fiscal
del General, per lo regimén y administració de
la casa de port franch.
Essent deputats don fra Emmanuel de Copons
y Esquerrer, camarer del monestir de Sant Esteve y Santa Maria de Banyoles del de Sant Benet;
don Jacunto de Segrera y Xifré, y Joseph Serrés,
oÿdors de comptes; fra don Mariano de Novell
y de Nadal, paborde del monestir de Sant Salvador de Breda; del mateix orde de Sant Benet
don Lluís de Claresvalls y Miquel; y doctor en
medecina Bernat Moxí; y personas de la junta
fra don Feliciano de Sayol, cavaller del orde militar del Sant Hospital de Sant Joan de Jerusalem, comanador de Térmens, gentilhom de càmera y majordom de semmana del rey, nostre
senyor, que Déu guarde, y llochtinent del gran
priorat de Catalunya; don Bonaventura de Lanuza y de Oms, degà y canonge de la Santa
Iglésia Metropolitana de Tarragona y sumiller
de cortina de sa magestat; don Francisco Despujol y de Moncorp; don Fèlix de Vadell y Besturs, doctor en medecina; Francisco Costa, ciutadà honrat de Barcelona; y doctor en drets
Francisco Florit.
Ara ojats totom generalment que us notifican y
fan a saber, de part dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya y personas anomenadas
per la Cort general últimament celebrada y conclosa en la present ciutat de Barcelona en lo any
1706, que com la dita Cort General, ab lo capítol 79, haja estatuhit y ordenat que en la ciutat
de Barcelona, fora los murs de ella, fos edificada
una casa que·s diga casa de port franch per los
fins y effectes en dit capítol contenguts, concedint facultat de dos personas de quiscun dels
tres brassos per // 363v // los mateixos tres brassos respective nomenadoras per a que, junt ab
los deputats y oÿdors de comptes del present
Principat dsposasen y ordenasen lo modo y forma que·ls aparegués més convenien, per a que
se posàs en execució la dita casa de port franch.
Per ço, dits excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors y personas dels tres brassos
anomenadas per dita Cort general, usant de la
facultat y poder que per dita contenen atribuhit, havent fet una y moltas vegadas madura
reflecció y tenint la mira a la utilitat pública y lia. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
362v i 363r del trienni 1707-1710.
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bero comers, deliberan, ordenan y manan que
sien observadas y posadas en execució las ordinacions infracritas y següents.
1. Primerament, considerant que per lo bon regiment y administració de dita casa és precís y
necessari, ans de totas cosas, fer la erecció de
aquells officials que han aparegut indispensamblement ser precisos y necessaris per la administració y govern de la mateixa casa y per la expedició dels negocis de aquella. Per ço, ordenan y
disposan que sien eregits y creats per lo dit effecte los officials següents:
2. Ítem, un president, lo qual dega ser dels que
componen los tres estaments ecclessiàstich, militar y real, que tinga la capacitat per ser insacultat en las bolsas de deputats y oÿdors, concedint-li la mateixa facultat y encarregant-li las
mateixas obligacions que té lo offici de defenedor de la casa del General de la present ciutat, y
assenyalant-li per son salari sis-centas lliuras,
moneda barcelonesa per quiscun any.
3. Ítem, altre official, qui ha de aportar lo llibre
Mayor del manifest, especificant en ell bala per
bala y caxa per caxa ab sa marca o senyal la calitat, quantitat, //364r // número y pes de las mercaderias, nom de la embarcació y del mercader,
tenint obligació dit official de no dexar entrar
ningunas mercaderias en magatsem que primer
no sien acentadas en son llibre Major, com està
dit. Com y també deu acentar en altre llibre lo
despaig de magasinatge, segons la tarifa se li
serà entregada, la qual deu estar públicament en
dita casa. Y per las mercaderias se hauran de
despatxar la casa del General deu donar-los a
modo de un albarà del que contenen, lo qual
haurà de despatxar lo obtenint lo offici de albaraner, y tornant responció lo credenser del General dega abonar-las en crèdit de la persona
haurà tretas ditas mercaderias. Lo qual dega tenir la custòdia dels encunys y de totas las claus
dels magatsems, los quals hage de fer obrir y
tancar per la guarda major de dita casa de port
franch en totas las ocasions li aparega convenir.
Y dega prestar caució idònea de pagar tots los
danys que per sa culpa o negligència esdevindran en las robas y mercaderias que·s trobaran
recondidas en los magatsems de dita casa de
port franch. Y se li assenyala per son salari sinchcentas lliuras, moneda barcelona per quiscun
any.
4. Ítem, altre official, que deu aportar lo llibre
de Manifest per cada magatsem de totas las
mercaderias que entreran y exiran en la dita
casa, las quals han de correspóndrer al llibre
Major, anomenant las balas, caxas ab sas marcas, calitat, quantitat, número y pes, y nom del
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amo de las mercaderias perquè ab més facilitat
se pugan trobar les mercaderies. Y així mateix tirar las restas cada any los mercaders y sempre
que estos vullan fer-ne averigüació. Y en cada
portal de magatsem hi ha de haver número primer, sant Jordi, número 2, sant Antoni, y respective los demés que corresponga dit número
y sant en lo llibre de la escriptura de dit magatsem. Y se li assenyala per son salari quatra-centas lliuras, moneda barcelonesa per quiscun any.
364v

5. Ítem, altre official, nomenat receptor, lo qual
tinga obligació de cobrar los diners que·s faran
de magasinatge, conforme la nota li donarà lo
official portant lo llibre Major, ab lo qual, cada
cop de més dega passar lo compte de ditas entradas tirar la resta y sota escríurer-se un y altre
de dits officials baix en aquella en lo dit llibre. Y
seguidament dega dit rector de posar dita resta
en la taula o banch de la present ciutat cada cop
de més dita y escrita als senyors deputats del
General de Catalunya, en compte de la casa de
port franch, en la mateixa forma y estil de la casa
del General de la present ciutat, donant fermansas idòneas conforme acostuma lo receptor del
General. Y se li assenyala quatra-centas lliuras,
moneda barcelonesa per quiscun any.
6. Ítem, altre official, anomenat albaraner, lo
qual deurà donar albarans de las mercaderias
que del port franch exiran per terra y per mar,
conforme se disposa en altres capítols. Y se li assenyala per son salari tres-centas lliures per quiscun any.
7. Ítem, altre official, anomenat receptor de
fraus, lo qual tinga las mateixas obligacions respecte dels fraus que·s faran en dita casa que té lo
receptor dels fraus de la casa del General de la
present ciutat, respecte dels fraus de dita casa. Y
se li assenyalan tres-centas lliuras moneda barcelonesa per quiscun any.
8. Ítem, altre official anomenat escrivà del president, lo qual sia notari ab autoritat real, y tinga
las mateixas obligacions té lo escrivà de defenedor en la casa del General de la present ciutat. Y
se li assenyala per son salari tres-centas lliuras
moneda barcelonesa per quiscun any.
9. Ítem, altre official per a guarda major de la
casa, lo qual deurà // 365r // fer continua habilitació en la caseta construhida al costat de la dita
casa de port franch, ab obligació de tenir-la
oberta tots los dias que no seran festa manada,
desde el matí a una hora lo sol alt, y mantenir-la
uberta fins a la tarda, que los officials seran fora,
tenint obligació de tancar y obrir las portas dels
magatsems, axí com per lo president y portant
lo llibre major li serà ordenat, perquè tots los
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mercaders a totas horas pugan tractar, contractar, entrar y exir en dits magatzems, advertint
emperò que no puga permétrer introduhir ni
tràurer robas sino és en los dias y en las horas
que los officials seran en dita casa. Lo dit guarda
dega prestar causió idònea per tots los danys
que esdevindran en las robas y mercaderias de la
dita casa de port franch y sos magatsems fets per
culpa y negligència pròpria, y se priva a dit guarda major lo poder admètrer en la caseta destinada per sa habitació ningun gènero de mercaderias o fruyts que no estigan acentadas en los
llibres de la casa de port franch, sots pena de
privació de son offici. Y se disposa també que en
cas de necessitat e coneguda del president, se
dega obrir la dita casa, encara que sia dia de festa, y admétrer las mercaderias que hi seran en
dit cas aportadas. Y que li sia assenyalat per son
salari tres-centas lliuras, moneda barcelonesa
per quiscun any.
10. ‘Tem, quatre guardas, que tingan obligació
una de ellas de acistir a la casa de port franch, al
matí des de que se obrirà dita casa, fins a que·s
tancarà, y quedar-se a la nit junt ab la guarda
major per major custòdia de la casa, repartint-se
entre ells per semmanas, y totas juntas ellas acistir a las dos horas del negoci del matí y altres
dos a la tarda, com també tot lo temps que los
officials majors assistiran en dita casa, fent tot lo
que·ls serà manat per los officials en orde a son
offici. Y // 365v // se’ls assenyala per son salari a
casa una de dita de dos-centas lliuras moneda
barcelonesa per quiscun any.
11. Ítem, tres romaners, que tingan obligació
de pesar en dita casa ab canestro y romanas totas las mercaderias que estan subgectas a pes segons la tarifa. Y així mateix las que lo mercader
tindrà gust se les pesian, tant sien venudas com
sens véndrer, tenint molta mira a son just pes de
las que eixiràn venudas, sens poder cobrar cosa
de venedor y comprador, com y també en cas se
hagen de trabalsar algunas mercaderias de una
embarcació en altre subjectes al pes, segons la
tarifa, dega un dels dits romaners, junt ab una
de las quatre guardas, anar a bordo de la embarcació a pesar las ditas mercaderias, y luego de
ser pesadas, la guardia tinga de prestar lo pes,
balas, número y mars per escrits, que per estas y
altres cosas deuran ditas guardas saber de escríurer o valer-se de altre persona per lo dit effecte a sas costas, a lo official portant lo llibre
Major ab lo capità, patró o duenyo de la mercaderia, perquè de comptants pague lo magasinatge segons tarifa. Y ademés deurà pagar al romaner y guarda que acudiran a cada hu de ells per
sa dieta sinc reals de ardits, y per mitja dieta
sinch sous, sens altra cosa, tenint obligació dits
romaners de acistir en la casa de port franch las

horas de negoci assenyaladas, com també tot lo
temps que los officials majors acistiran en dita
casa y sempre que serà menester. Y se’ls assenyala per son salari en cada un de dits romaners
dos-centas lliuras, moneda barcelonesa per
quiscun any, ademés de las dietas guanyables.
12. Ítem, lo president y tots los demés officials
de dita de port franch estigan obligats a prestar
jurament, sagrament y homenatge en mà del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori, y que estigan //366r // subgectes a la visita com los demés
officials de la Generalitat.
13. Ítem, que la nominació de president y demés officials de la casa de port franch la primera
vegada se dega fer per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y personas anomenadas per la
Cort, y axí mateix, en cas de vacar algun dels sobredits oficis, provehir-los los excel·lentíssim y
fidelíssim consistori sol.
14. Ítem, se disposa que los officials de la casa
de port franch degan exercir personalment sos
officis respective, y no per substitut sino en los
casos de malaltia o just impediment, conforme
se estila, en los officis de la casa de la Deputació,
en lo qual cas puga fer-lo servir per subrrogat
idoneo a coneguda dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats ab un sol emperò salari.
15. Ítem, se disposa que ab officials de la casa de
port franch sels pague sos salaris de pecunias del
General, conforme los cobran los oficials de la
casa de la Deputació, y que los comensen a córrer dits salaris des del dia que comensaran a
exercir sos officis respective. Y que en los casos
de alegria y dols sian tractats com los officials de
la casa del General, donant las mateixas adealas
y distribucions se acostuma donar a aquells, respective segons la qualitats dels officis, ab la mateixa proporció que las tenan los dits offiials de
la casa del General.
16. Ítem, se ordena y disposa que lo receptor
dels fraus dega donar y passar los comptes en la
mateixa forma y temps que acostuma donar-los
y passar-los lo receptor dels fraus del General.
17. Ítem, axí mateix se disposa que en los primers deu anys de introduhida la casa de port
franch se tinga de pagar lo magasinatge al cap
del mes. Y finits dits deu anys se degan pagar
per // 366v // tersas, sots pena que lo mercader
que retardan la paga un mes després de haver
vingut lo plas dega pagar duplicat. Ben entès
que lo temps se dona per lo pagament és solament per las mercaderias que restaran al magatsem, perquè de las que se trauran se deurà pagar
lo dret de comptants.
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18. Ítem, se priva, ço graves penas arbitràrias,
als excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors, que lo guàrdia, y guardas y demés
officials no pugan péndrer paga, regalo de mercader, patró, mariner ni de altre persona per
ningun motiu ni fer pagar cosa per raó de las
marcas y ploms posaran a las balas ni dels ploms
se hauran de posar a las telas y robas de bolla, y
demés quant se hagen de plomar.
19. Ítem, se encarrega a las guardas de dita casa
que no dexen entrar en ella gent ociosa sino
tantsolament los homens de negoci y los que
contribuhiran per lo treball, com són bastaixos,
carreters, traginers de mar y semblants.
20. Ítem, que dit guarda y guardas degan tenir
cuydado de no dexar introduhir en dita casa
foch, pòlvora, ni alguna sort de llum, sots las
penas arbitràrias contra la guardia y guardas a
coneguda del president. Y si algun bastaix, traginer, carreter o altre home de treball, després
de ser advertit entrarà en dita casa ab foch a la
pipa o escondidament, o de altra manera, pugan
la guardia y guarda posar-lo al sep dins la mateixa casa fins que lo president rosoldrà traure’ls.
21. Ítem, que tingan obligació lo guàrdia y
guardas en obrir la porta de dita casa y també las
finestra de // 367r // magatsems fins se tancarà la
porta, perquè las mercaderias se pugan orejar. Y
així mateix, hagen de tenir los corredors y aposentos en que habitaran los officials ben escombrats, nets y regar-los al estiu.
22. Ítem, que tinga obligació dit guardia y
guardas de regonéxer tots los magatsems se trobaran oberts y se hauran de tancar antes de
anar-se’n, per a véurer si ha quedat personas alguna escondida. Y en tal cas dega tenir-lo pres
fins que lo president disposia de ell.
23. Ítem, se disposa y ordena que lo official
guarda major tinga la incumbència de la provisió dels ploms que se hauran menester en dita
casa, segons y en los casos que per las presents
ordinacions estarà disposat, havent de péndrer
dits ploms del donador de ploms del General,
firmant-ne recibo, y aportant-ne compte; y així
mateix, tinga dit guarda major lo cuydado de la
provisió de un braser en temps de ivern en las
horas que hauran de residir los officials de dita
casa. Y per los treballs de estas dos incumbèncias y gasto del foch se li senyalan apart sinquanta lliuras per any ultra del salari que ab altre capítol té destinat.
24. Ítem, se disposa y ordena que tots los capitans y patrons de naus y altres qualsevols embarcacions de qualsevol nació sien que ab ditas em-
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barcacions donaran fins al port de esta ciutat,
degan donar los manifests de totas las mercaderias aportaran en la casa del General, com se
acostuma, empressant en ell las mercaderias que
serà per a introduhir-se dins ciutat, las quals se
hauran de posar en port franch, y las que aportaran per trànsit, tenint estas últimas la facultat
de poder gaudir, quedar-se e introduhir-se en
dita casa de port franch.
25. Ítem, serà facultatiu a qualsevol persona lo
aportar y fer // 367v // venir qualsevol gènero de
mercaderias, entrar-las, conduhir-las en dita
casa de port franch aquellas, és a saber, que vindran per mar defora los límits del present Principat, venint a dretura al port de la ciutat de
Barcelona, sens tocar la embarcació en ningun
port ni plaja del present Principat, menos que
fos ocasionat de mal temps o de corsaris, que en
estos casos justifica lo capità o patró ab testimonial. Las mercaderias gosaran de la franquesa de
port franch y sols la embacació haurà de pagar
lo dret de ancoratge a la ciutat. Y en lo cas que
algun patró o capità de qualsevol embarcació
contrafarà al disposat en esta ordinació, posant
mercaderias en la casa de port franch semblant
haver tocat primer en algun port o platja del
present Principat caurà en pena de dos-centas
lliuras y altres arbitràrias segons la qualitat y
quantitat de ditas mercaderias.
26. Ítem, se disposa que si algun capità o patró,
venint amb mercaderias per port franch, tocara
en alguna part de la costa de Catalunya, que seria ocasió que lo mercader ú podria gaudir de la
dita franquesa, en dit cas quedarà obligat lo patró y bastiment en pagar al amo de las mercaderias tots los danys que per rahó de aquellas
haurà de pagar.
27. Ítem, axí mateix, lograran de la franchesa de
port franch las mercaderias que seran apartadas
ab qualsevol embarcació que vindrà a dretura de
fora los límits del present Principat en est port
de Barcelona, encara que aquellas vingan dirigidas per descarregar-se en alguns pobles de la
costa de aquest Principat, essent facultatiu al
amo de ditas mercaderias lo entrar-las y conduhir-las en dita casa de port franch, a hont las
tindran abtes per a enviar-las fora del regne, en
lo qual, sols pagarà lo dret de custòdia y magasinatge, conforme la tarifa que a est fi se ha
// 368r // fet, o per aportar-las per mar o per terra en altres parts del present Principat, per véndrer-las y consumir-las en aquells. Y en tot cas
se despatxaran en esta taula del General de Barcelona, pagant sols los drets de General y guerra, sens pagar los drets de ciutat y demés, sinó
que entrassen en ella. Y no volent-las entrar en
dita casa de port franch se’n podran aportar di1020

tas mercaderias ab la mateixa embarcació a la
part a hont seran destinadas sens contradicció.
Y per més facilitar lo comers, se li concedeix lo
poder-las transbalsar y en dit deurà despatxarlas en estat taula del General, prenent albarans
de guia, assistint a dit transbals una sola guarda
per tots los drets. Y sols pagaran los de General
y guerra que són los mateixos se pagarian si a
dretura se desembarcaran las mercaderias en los
llochs destinats.
28. Ítem, serà permès a qualsevol persona lo
poder transbalsar, si serà necessari, qualsevols
mercaderias que vingan de fora los límits del
present Principat al port de la ciutat de Barcelona, de una embaxada a altre per poder exir fora
los límits de aquest Principat de aquellas, emperò, que vindran destinadas per posar-se y
conduhir-se en la casa del port franch o seran
denunciadas per trànsit, havent de acistir en dit
transbals una guarda y un romaner de la casa del
port franch, pagant-los la dieta, prent los despaigs y pagant ditas mercaderias que se transbalsaran lo dret de custòdia o magasinatge segons
la tarifa, encara que no sien entradas en port
franch, no entenent que en dit transbals vagen
compresos ningun gènero de fruyt, grans ni coses comestibles sens procehir permís de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona y excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats
y oÿdors.
29. Ítem, se disposa y ordena que si venia ab alguna o més embarcacions vi, vinagre y ayguardent de fora del Principat //368v // per voler posar dits gèneros en la casa de port franch, antes
de entrar en ella dega lo amo de aquells denunciar-los al credencer del vi de la excel·lentíssima
ciutat. Y en lo cas de tràurer de dita casa algun
de dits gèneros, encara que sia per anar fora dels
límits de dit Principat, axí mateix dega son amo
cerciorar-se ab credencer de vi, encarregant als
officials de dita casa de port franch no admetian
dits gèneros en dita casa ni·ls dexen tràurer de
ella que no queden certificats de haver-se donat
dit avís, sots pena de cent lliuras per cada vegada
que faran lo contrari.
30. Ítem, de la mateixa manera tindran las franquesas de port franch totas las robas y mercaderias que vindran dels regnes de Castella, Navarra y Aragó, passant per lo camí real de Fraga,
dret a Lleyda, fins a Barcelona, conduhint-las y
portant-las en dita casa de port franch, tenint
obligació de pèndrer albarans de guia al entrar
en lo Principat en la primera taula del General,
que serà las de Alcarràs, fins a Lleyda, a hont
han de prestar causió, prenent albarà de remesa
en la casa de port franch, especificant en los albarans la qualitat y quantitat de las mercaderias

y que venen de remesa per posar-se en dita casa
de port franch en la conformitat que se explicarà en lo capítol 11.
31. Ítem, serà lícit y permès a qualsevol persona
lo tràurer mercaderias de la casa de port franch
per la via del mar y aportant-las fora los límits de
aquest Principat a la part a hont los aparexerà,
prenent la guia necessària del official del port
franch. Y seran ditas mercaderias francas de tots
drets e imposicions y sols pagaran lo dret de
custòdia o magasinatge segons tarifa.

drets de Guerra, ciutat y demés, conforme se ha
pagat fins vuy.
35. Ítem, se disposa que no tindran lloch de ser
admesa dita casa ni gaudir de la franquesa de
ella ningun gènero de mercaderias, robas, fruits
ni altres coses del present Principat per a ser extrets fora de aquell menos que se pague los
drets de General, guerra, ciutat y demés, y ultra
dels referits lo de custodia o magasinatge que se
especifica en la tarifa.

33. Ítem, de la mateixa manera, serà lícit y
permès lo tràurer mercaderias de la casa de port
franch per a portar-las en lo regne de València,
passant a dretura per lo camí real de Tortosa y
Ulldecona. Y axí mateix se podran tràurer per a
portar en lo regne de França passant dreta via
per lo camí real de Figueras y no per altre part. Y
així mateix se podran tràurer per a portar en los
regnes de Aragó, Castella y Navarra, passant per
lo camí real, dret camí a Lleyda y Fraga, baix la
forma, casos y precaucions que en altre capítol
se disposa. Y totas las mercaderias que eixiran
per ditas parts seran francas de tot drets e imposicions y sols pagaran lo dret de custòdia o magasinatge segons tarifa.

36. Ítem, se disposa y ordena que las mercaderias que eixiran de la casa de port franch per ser
conduhidas per terra en los regnes de França,
València, Aragó y Castella y Navarra antes de eixir de dita casa de port franch se hage de fer una
marca de las armas del General ab tinta en quiscuna bala, y posar un plom gran que tinga una
marca, PF, passat per un fil en lo endret de la
costura de la xarpellera. Y a més del referit se
haurà de péndrer un albarà de remesa ab totas
las balas se conduhiran en los expressats regnes,
especificant la quantitat de las mercaderias y la
quantitat de ellas, havent de prestar causió obligada a tornar la responció dins coranta dias de
la última taula de aquest Principat respective a
quiscun regne, a saber és per las que aniran en
los regnes de Aragó, Castella y Navarra en la
taula de Alcarràs, las del regne de València en la
taula de Ulldecona y per les que aniran en Fransa de la taula de Figueras, sens poder-se apartar
dels camins reals, com queda expressat en
//370r // altre capítol, no podent-se quedar ditas
mercaderias en ningun poble, casa o desert del
Principat sinó és en lo hostals de la carrera fins a
ser fora del Principat. Y fent lo contrari en alguna de las cosas en lo present capítol contengudas caygan en las penas que seran imposadas en
los capítols següents. Entenent, emperò, que
no vingan compresas en lo present capítol las
mercaderias que aniran a Aragó, Castella y Navarra fins y a tant que pugan gosar de port
franch y los deputats de aquell regen hage resolt
lo que està especificat en lo capítol 11 de las
presents ordinacions.

34. Ítem, se declara y noticia que no gosaran de
la franquesa de port franch las mercaderias que
exiran de dita casa de port franch per entrar en
los regnes de Aragó y fins y a tant que los deputats de dit regne o las personas a qui toque hagen resolt y posat en execució lo dexar passar liberament las mercaderias que exiran de aquest
//369v // Principat per aportar als regnes de Castella y de Navarra. Y las que exiran de aquells
per aquest Principat, sens pagar dret ni imposició en tot lo dit regne de Aragó, y fins que se
hage resolt y passat en execució lo sobre expressat, estaran obligadas las mercaderias a pagar los

37. Ítem, se disposa que per evitar los danys se
podrian ocasionar-se als gremis de la present
ciutat y als drets de General, guerra y demés, no
puga véndrer ni tràurer de la casa de port franch
ningun gènero de mercaderias sino sols a balas
enteras, menos en lo cas que algú aurà comprat
una bala o més de mercaderias per a portar per
la terra. Que essent major de mitja càrrega de
cavalcadura la tal bala puga lo comprador fer-la
a la mida y pes de poder-las portar ab sas cavalcaduras. Y això hage de fer-se dins la dita casa
de port franch, de consentiment dels officials
aportan los llibres. Y se priva no poder véndrer

32. Ítem, en la mateixa conformitat, serà
permès a qualsevol // 369r // persona lo tràurer
mercaderias de dita casa de port franch per la via
de mar y de la terra, podent-las aportar en qualsevol poble del Principat, despatxant-las y pagant los drets de General y guerra en la taula de
Barcelona y prenent albarans del albaraner de la
casa del General, com se acostuma, no podent
entrar ditas mercaderias dins la present ciutat de
Barcelona. Y las que se hauran de plomar se
dega fer dins dita casa de port franch per las
guardas de aquella, ab los encunys que tindran
en custòdia lo official aportant lo llibre Major,
que en una part seran gravadas las armas de la
Deputació y en la altra lo senyal –PF– y a més
estaran obligadas en pagar lo dret de custòdia o
magasinatge segons tarifa.
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ninguna cosa a la menuda ni tallar de las pessas
ninguna roba de bolla ni altre qualsevol qualitat, sots pena de ser commissada la bala de mercaderia de la qual se haurà tret y tallat y ab penas
arbitràrias als senyors deputats y oÿdors contra
los officials de la dita casa de port franch que ho
consentiren.
38. Ítem, se disposa y ordena que si qualsevol
persona que traurà mercaderias de la casa de
port franch per mar fora lo present Principat y
embaxadors aquellas no se trobaran dins la mateixa embarcació, o que fora lo port de la present ciutat descarregava tot o part de ditas mercaderias // 370v // en algun poble o platja del
present Principat, qualsevol de dits casos caurà
en commís la mercaderia si se troba; y no trobant-se serà condemnat lo mercader que las
haurà fet carregar en haver de pagar lo valor de
ditas mercaderias, constant que lo mercader,
amo de aquellas, haurà consentit en dit frau. Y
en aquest cas lo president de dita tinga de fer estimar las mercaderias y més de la pena lo capità
o patró caurà en la de cent lliures y altres arbitràrias, quedant obligada la embarcació que
las haurà carregadas a las distas penas.
39. Ítem, se disposa y ordena que qualsevol que
traurà mercaderias de la casa de port franch per
conduhir y portar per la terra en los regnes de
Aragó, Castella, Navarra, València y se apartarà
del camí real en la forma queda expressat en los
capítols antecedents o que dexarà totas o part
de ditas mercaderias dins lo present Principat o
que després de ser fora de ell tornàs a entrar ab
ditas mercaderias o part de ellas, en qualsevols
de dits casos caurà en commissió la mercaderia
si se troba, y no encontrant-se, serà condemnat
lo amo de ellos o la fiansa en pagar lo frau de las
mercaderias constant haver consentit en dita. Y
en aquest cas las haurà de fer estimar lo president de dita casa de Port Franch. Y a més se imposan cent lliuras de pena y altres arbitràrias
contra lo traginer o carreter las aportava, quedant obligadas a la ditas penas las cavalcaduras y
carros y béns del conductor o traginer.
40. Ítem, se disposa que per més facilitar lo comers tingan facultat qualsevol persona que
tindrà mercaderias en dita casa de port franch
de poder tràurer mostras las balas obrirà aquellas per facilitar la venda de las mercaderias, dexant-ho a coneguda dels effectes majors de dita
casa.
371r

41. Ítem, se disposa que ara ni en ningun temps
se puga arrendar lo dret de custòdia y magasinatge de las mercaderias que entraran y exiran
de dita casa de port franch, per ser danyós als
drets y al comers.
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42. Ítem, se estatueix y ordena que lo president
de dita casa tinga sobre los officials de ella la
mateixa autoritat y superintendència que per
capítols de Cort, ordinacions y superintendència que per capítols de Cort, ordinacions dels
senyors deputats y consuetut y observansa té lo
defenedor sobre los officials de la casa del General y bolla de la present ciutat, y dega declarar
las causas de fraus y penas y altres que li tocaran
sumàriament y verbalment segons equitat y
rahó y de las declaracions que dit president farà
se’n puga apel·lar qualsevol de las parts que se
sentirà gravada al excel·lentíssim y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors ab que
la apel·lació tinga solament efecte devolutiu de
forma que las sentèncias o declaracions que farà
lo president pugan executar-se prestada odonea
causió. Y que acerca las aprehencions de fraus
sian observadas las concòrdias fetas entre los
dos comuns de la ciutat y Diputació assenyaladament en orde a la prevenció.
43. Ítem, se disposa y ordena que las mercaderias posadas en dita casa de port franch no se
pugan emparar, represaliar, segrestar ni fer-se’ls
altre gènero de embargo per rahó de algun deute ni altre qualsevol causa o motiu.
44. Finalment, se estatueix y ordena que los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya
que vuy són y per temps seran pugan anyadir,
llevar, alterar y mudar las presents ordinacions
en tot o en part sempre y quant los aparexerà ésser convenient per la bona administració, regimen y govern de dita casa de port franch, entès,
emperó, // 371v // que en lo cas de que per lo
temps acarreat lo negoci aparagués precís y convenient créxer la dita casa de port franch o la
creació de algún official nou o bé supprimir per
supèrfluo algun dels que ab las presents ordinacions està assenyalat, o bé aumentar o disminuir
a algun de estos son salari o bé mudar-se o alterar en tot o en part la tarifa. En estos casos y
quiscú de aquells degan fer·o dits senyors deputats ab acistència y consell de una Sisena de personas dels tres estaments, y en atenció que las
que han entrevingut per commissió de la Cort
General en fer las presents ordinacions se troban més instruhidas degan venint algun de dits
casos cridar per lo dit effecte aquellas. Y en lo
cas de mort, ausència o impediment de alguna
de ellas pugan anomenar altre en son lloch, que
sia del mateix estament y que ab la extinció de
algú de dits officis no puga fer-se sino en cas de
vacació. Fra don Emmanuel de Copons y Esquerrer. Don Jacinto de Sagrera y Xifra. Joseph
Terrés. Don Lluís de Claresvalls y de Miquel.
Fra don Feliciano de Sayol. Don Bonaventura
de Lanuza y de Oms. Don Francisco Despujol y

tres consistorials y no poder acistir en lo consistori los demés, se ha observat que los que·s troban present en la present casa han tingut la representació de consistori, fent deliberacions y
despatxant tots los negocis que se han offert.

de Moncoro. Don Fèlix de Vadell y Besturs.
Don Francisco Costa, ciutadà. Doctor Francisco Florit.»
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa, ab lo qual
són de parer que, trobant-se ausent lo senyor
oÿdor ecclessiàstich de la present ciutat y occurrent algun negoci en que estiga impedit de entrevenir lo senyor deputat ecclessiàstich, poden
los restants quatre fer consistori, encara que
no·y hage del bras ecclessiàstich. Com de dit vot
és de véurer, que·s assí cusit y signat //372r // de
número CCCCXXXVI y del thenor següent:

372v

«Jesús, Maria, Josep, cum Divo Giorgio.
Ena lo fet consultat de paraula per los excel·lentíssims y fidelíssims consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya als acessors y advocat fiscal infrascrits,
en y sobre si, trobant-se absent de la present
ciutat lo oÿdor ecclessiàstich y no poder venir
per patir una indisposició en las camas que lo
impedeix lo poder-se posar en camí, y no poder
entrevenir en algun negoci lo senyor deputat
ecclessiàstich per tractar-se de son propi peculiar interès, poden o no los senyors deputats y
oÿdors militars y reals tenir la representació de
consistori en dits actes, afers o negocis en que
no podrà entrevenir lo senyor deputat ecclessiàstich.
Vist un vot fet als 18 de agost, 1705, en lo qual
se calendan differents altres vots, a saber, és un
que·s feu en lo juliol, 1675, per los acessors y
advocat fiscal, essent consulents differents doctors de la Real Audiència; altre de 3 de juny,
1694; altre de 8 de febrer 1695; altre de 11 de
mars del mateix any 1695; y altres consecutius.
Vist finalment tot lo demés que·s devia véurer
en la subjecta matèria. Attès que dels sobrereferits vots clarament apar que, no obstant de trobar-se disposat en lo capítol 57 del redrés, Corts
1599, que los consistorials, per fer consistori,
hagen de ésser quatre y haver·i un de cada bras,
emperò, no·s pot compéndrer semblant disposició en lo cas de necessitat, que sempre resta
acceptuat, y segons disposició de dret comú tres
fan col·legi, absents los demés que·l deuhen
compòndrer. Attès que semblantment, dels mateixos vots sobrecalendats se manifesta ab tota
evidència que en los casos de trobar-se absents
los consistorials de un bras, y així mateix faltant
a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
371v i 372r del trienni 1707-1710.
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Per ço, los assessors y advocat fiscal infrascrits,
són de vot y parer que poden los senyors deputats y oÿdors militars y reals fer consistori en dits
actes fets o negocis en que dit senyor deputat
ecclessiàstich no hi podrà intervenir, per tractarse de son negoci. Y així ho senten, salvo semper,
etcètera. Barcelona, 21 de juliol, 1710. Bruguera, assessor subrogatus. Flix, assessor subrogatus;
Roma, advocatus fiscali subrogatus.»
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Emmanuel de Copons, deputat ecclessiàstich del present Principat, altre
de las guardas ordinàrias del General de la present ciutat, ha renunciat pura y liberament en
mà y poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat militar y real y oÿdors militar y
real, fent consistori ab tot y parer dels magnífichs assessors y advocat fiscal de la present casa,
lo dit ofici de guarda, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
admès aquella si y en quant per capítols y actes
de Cort los és lícit y permès. Essent present per
testimonis Joseph Pelegrí y Diego Andanya,
verguers del consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dimars, a XXII de juliol, MDCCX. En aquest dia,
entre las vuyt y las nou horas del matí, se han
juntat sas excel·lèncias fidelíssimas junt ab la
Novena de habilitadors a effecte de clòurer lo
acte de la habilitació. Y després, entre las nou y
deu del matí, és vingut lo molt reverent doctor
Joseph Rifós, official. Y havent-los donat una
Ave Maria per penitència se ha clos lo acte de la
habilitació.
En aquest mateix dia, y poch aprés de clos lo
acte de la habilitació, en la sala gran de Sant Jordi, se ha fet // 373r // extracció de deputats segons forma dels capítols de Cort per lo trienni
que comensarà lo primer dia de agost propvinent del corrent any 1710. Y serviren de testimonis los infrascrits següents. Ecclessiàstichs:
doctor Mathias Pujol, canonge de Lleyda; doctor Barthomeu Nadal, canonge de Barcelona;
lo doctor fra Joseph Puigdoura, infermer de Banyoles. Militars: don Jacinto de Sagrera y Massana; don Geroni de Claresvalls; don Joan de
Novell y Nadal. Reals: Vicens Francesch, ciutedà honrat de Barcelona; Rafel Llinàs, ciutadà
honrat de Barcelona; doctor Diego Sobirana.
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Y foren extrets per deputats y oÿdors de comptes del trienni propvinent en la forma solita y
acostumada los següents:
Deputat ecclessiàstich, fra don Anton de Solanell, abat de Sant Pere de Galligans. Deputat
militar mossèn Francisco Solà y de Sant Esteve.
Deputat real doctor micer Joseph Vilar.
Oÿdor ecclessiàstich Fèlix Reig, canonge de
Barcelona.
Oÿdor militar mossèn Francisco Sullà y de Gassol.
373v

Oÿdor real Joan Andreu, mercader de Gerona.
Dijous, a XXIIII de juliol, MDCCX. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas Pere Joan Canals, valer
de la present ciutat, anomenat per Francesch
Lleonart, parayre, com a procurador de Joseph
Velils, sastre, arrendatari lo trienni corrent del
dret general de guerra, plus de sedas, bolla de
sombreros y cartas, per exercir lo offici de receptor de dits drets, usant de la facultat atribuhida a dit Joseph Vehils, ab los pactes de la
tabba, ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas que en lo exercici y servey de dit
offici se haurà bé y llealment en la forma acostumada.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
com a procurador de Eudalt Morató, tauler del
General de la vila de Olot, com de sa procura
consta en poder de Francisco Mas Bernat, notari públich de la vila de Olot, a 16 del corrent
mes de juliol, la qual és assí cusida y signada de
número CCCCXXXVII, en dit nom, ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de tauler de
Olot, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas
sien servits admètrer-li dita renunciació. E sas
excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella si y
en quant per capítols y actes de Cort és a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès.

374r

En aquest mateix dia ha entrat en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas lo subsíndich de
la present ciutat, y ha posat en mà de sas
excel·lèncias fidelíssimas, de part dels excel·lentíssims senyors concellers, còpia de la deliberació presa per lo excel·lentíssim y savi Consell de
Cent tingut y celebrat lo dia de ahir acerca la
dependència de prot franch, com de dita deliberació és de véurer, que·s assí cusida y signada de
número CCCCXXXVIII.
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En aquest mateix dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya y personas de la junta
de port franch, attenent y considerant que ab la
deliberació feta als 21 del corrent mes fou resolt
y deliberat que fosen impresas y publicadas las
ordinacions disposadas y formadas per la bona
administració, regimén y govern de la dita casa
de port franch, assenyalant lo dia 28 del corrent
per la abertura de dita casa y admissió de las
mercaderias en ellas, y attenent que ab las referidas ordinacions en primer lloch està feta de
aquells officis que aparegue ser precisos y necessaris per la expedició dels negocis de dita casa,
sens la provisió dels quals no podria posar-se en
execució la dita de dits officis en lo modo y forma següent:
És a saber, primerament han ohit lo capítol 2 de
las Corts del any 1533, que per mi, secretari y
scrivà major del General, los és estat llegit, lo
qual comensa: «Ítem, estatueix y ordena» etcètera. Y en execució del disposat en dit capítol de
Cort han ohit sentència de excomunicació
que·ls és estada promulgada del thenor següent:
«Nos, Josephus Romaguera, doctorem canonicus
Sedis Barchinone, in spiritualibus et temporalibus officialis et vicarius pro illustrissimo et doctissimo domino Barchinonensis episcopo, monemus
vos, excelentissimos et fidelissimos dominos fra dominum Emmanuellem de Copons et Esquerrer,
camerarium monasterii sancti Estefani et Sancta Maria de Banyolas, ordinis divi Benedicti,
don Jacintum de Segrera et Xifra et Josephum Serrer, civem Dertuse, deputatos Generalis presentis
principatus Cattalonia, don Ludovicum
// 374v // de Claresvalls et de Miquel et Bernardum Moxí, medecine doctorem, auditor et computorum dicti Generali Cattalonie, una cum
fratre don Mariano de Novell et Nadal, preposito
monasterii Sancti Salvatoris de Breda, eiusdem
ordini divi Benedicti, auditorem compatorum
pro estamento ecclessiastico, ab hac acto absente
fratrem don Felicianum de Sayol ordinis sancti
Hospitalis divi Joannis Hierosolimitanensis, don
Bonaventuram de Lanuza, decanum et canonicum Sancta Ecclessia metropolitana Tarracone,
don Franciscum Despujol et de Moncorp, don Felicem de Vadell et Besturs, Franciscum Costa,
medecine doctorem et civem honoratum Barchinone et Franciscum Florit, utriusque iure doctorem, electos et nominatos a curia generali e dita
et celebrata per dominum nostrum regem in presenti civitate Barchinone in anno 1706, pro execucione et ordinacione domus portus franqui seu
liberi iuxta formam ac disposicionem capitulo 79
eiusdem curie, his presentis, pro primo, secundo,
tercio et peremptorio terminis et monicionibus
quatenus pro observancia capitulo 2 curiarum

anni 1553 de officiis habentibus administracionem pecuniarum seu que dicuntur domus deputacionis providendis provideatis personam seu
personas habilem et suficientem seu habiles et suficientes et pro illorum provissione aliquis vestrum per se vel interpositam personam non recipiat pecuniam seu rem aliquam, pro ut in dicto
capitulo contineatur, et pro his haudis escomunicacionis sentenciam, quam in vos et quemlibet
vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monicione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
375r

Provehexen per ço los officis de dita casa de
port franch en favor y en cap de las personas infrascritas. És a saber, lo ofici de president a favor
de don Lluís de Claresvalls; lo de aportant lo llibre Major de manifest a favor de don Francisco
Despujol y de Pons; lo offici de receptor del
magasinatge a favor del doctor en medecina
Bernat Moxí; lo offici de manifest de magatsems a favor de fra don Emanuel de Copons y
Esquerrer, camarer del monestir de Sant Esteve
de Banyoles, del orde de Sant Benet; lo offici de
receptor dels fraus a favor de don Fèlix de Vadell y Besturs; lo offici de Alabaraner a favor de
don Bonaventura de Lanuza, degà y canonge
de Tarragona; lo offici de escrivà del president a
favor de Joseph Terrés; lo offici de guarda major de dita casa de port franch a favor del doctor
en medecina Francisco Costa, ciutadà honrat de
Barcelona; lo offici de un dels comaners de dita
casa a favor de Francisco Ubach, mestre de casas; lo offici de altres dels romaner a favor de fra
don Feliciano de Sayol; lo offici de una de las
guardas ordinàrias de dita casa de port franch a
favor del doctor en drets Francisco Florit; lo offici de altre de ditas guardas a favor de Fèlix
Coll, estudiant en philosofia; ítem, altra guarda
a favor de Francisco Fau, botiguer de telas. A
tots los quals provehexen ab los salaris, lucros y
emoluments als dits officis respective tocants y
pertanyents, y que ab ditas ordinacions tenen
assenyalat. E tots los referits, presents en consistori, menos lo dit Fèlix Coll, qui per ell era present y acceptant Vicens Francesch, ciutadà honrat de Barcelona, com a procurador de aquells
per estas cosas especialment consituhit, com de
sa procura consta en poder de Bernat Fores, notari públich real col·legiat de Barcelona lo dia
present, han acceptat los dits officis respective,
prometent haver-se bé y llealment en lo exercici
y servey de aquells com de bons officials y mestres del General se pertany, y que observaran los
capítols de Cort, y // 375v // assenyaladament lo
capítol 31, Corts 1520, ab obligació de sas personas y béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament, no entenent dit Vicens Francesch obligar personas y béns propis, sino solament la
personas y béns de dit Joan Capdevila, son prin1025

cipal, y ab jurament que ha prestat en ànima de
aquell. Y tots los laichs han prestat sagrament y
homenatge en mà y poder de Pere Vinyes, subrrogat en altre dels verguers de la present casa.
Essent presents per testimonis Diego Andanya y
Francesch Llucià, també subrogat en lo offici de
verguers, y que per ço los sia donada pocessió
de dits officis respective en la forma acostumada.
Divendres, a XXXV de juliol, MDCCV. En aquest
dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Catalunya y personas de la
junta de port franch, absent de la present ciutat
lo senyor oÿdor ecclessiàstich, attenent y considerant que en la junta tinguda lo dia 21 del corrent mes resolgueren que fose impresas per lo
bon règimen y govern de la casa de port franch,
y havent després regonegut y advertit que los
capítols de número 1 fins a 23 inclusive no tenen connecció al comers ni al que deuhen obrar
y executar los patrons y mariners y qualsevols altres personas que aportan mercaderias per gosar
de la franquesa de port franch, si sols tenen mira
a la elecció dels officis, salaris de aquells y a las
obligacions que se han encarregat als officials,
tot lo que no necessita de publicar-se per via de
crida com los demés capítols que tenen respecte
al que deuhen observar los que voldran gaudir
de port franch.
Per ço, deliberan y resolen que en las cridasa
// 376r // públicas fahedoras sols sien continuats
los capítols 24 y següents fins al últim, y que est
últim capítol sols se imprimesca y publique fins
aquellas paraulas. Entès, emperó, exclusive, dexant-se de emprimir per ara y publicar los capítols primer fins al 23 inclusive, restant tantsolament en sa forsa y valor tots los dits capítols
que·s dexan de publicar, com y també tot lo dit
capítol final si y conforme en ditas ordinacions
està disposta.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Lluís de Claresvalls y de Miquel,
oÿdor militar del present Principat, com a procurador de Joseph Bartrolí, prevere y beneficiat
de la iglésia de Sant Joan de Hierusalem de la
present ciutat, altre dels ajudants del racional
del General de la present casa, com de procura
consta en poder de Geroni Brotons, notari públic de Barcelona, a 2 de agost 1704, còpia
autèntica de la qual és assí cusida y signada de
número CCCCXXXIX, en dit nom, ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de altre dels ajudants de racioa. a continuació una deliberació transcrita a l’Apèndix 3,
pàg. 2371.
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nal a favor y en lo cap de Bonaventura Prats,
prevere y beneficiat de la Seu de la present ciutat, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien
servits admètrer-li la dita renunciació per ser altre dels officis antichs vendibles y que poden
alienar-se. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
admès aquella si y en quant per capítols y actes
de Cort los és lícit y permès.

Geroni Brotons, subsíndich de la ciutat, y ha
posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas la
deliberació presa per lo savi Consell de Cent lo
dia present acerca la dependència corrent de
port franch. La qual és assí cusida y signada de
número CCCCXXXXIIII.
E los dits excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputats y personas de la junta, premeditadas la
dita súplica y deliberacions del savi Consell de
Cent, han resolt que se embie un recado en escrits als excel·lentíssims senyors concellers conforme apar de la còpia que·s assí cusida y signada de número CCCCXXXXV, com en effecte
per lo síndich del General se ha reportat dit recado a dits senyors concellers a las vuyt horas de
la nit. Los quals han respost que ho premeditarian y tornarian resposta a sas excel·lèncias fidelíssimas, com axí ne ha fet relació dit síndich
tornat en son consistori.

En aquest mateix dia se ha juntat la junta de
port franch y se ha llegida en ella la deliberació
presa per lo excel·lentíssim y savi Consell de
Cent tingut y celebrat lo dia 23 del corrent, y se
ha resolt que se embie als excel·lentíssims senyors concellers un recado en scrits conforme la
còpia que·s assí cusida y signada de número
CCCCXXXX, com en effecte per lo síndich del
General a las sinch horas de la tarda se ha embiat dit recado a dits senyors concellers.
376v

Diumenge, a XXVII de juliol, MDCCX. En aquest
dia, a las deu horas del matí, se ha fet extracció
en la sala dels reys de la present casa de un dels
acessors ordinaris de la present casa per acabament del senyor don Joseph Despalau, abat de
sant Pere de Roda, y de advocat fiscal per acabament del doctor don Ramon de Codina y Ferreras, per lo sexeni que comensarà lo dia primer
del mes de agost propvinent y finirà lo últim dia
del mes de juliol del any 1716. Y són estats extrets, ço és, en assessor lo doctor don Francisco
de Puig, canonge de Gerona, y en advocat fiscal
lo doctor don Joseph Nadal, canonge de Lleyda.

Y poch après, los dits excel·lentíssims senyors
concellers, per medi del subsíndich de dita ciutat, han embiat un recado en escrits en resposta
del embiat per lo consistori y junta, dient que
proposaran al savi Consell de Cent lo da de
damà lo recado de dits senyors deputats y junta
de port franch a fi de véurer si donarà poder y
facultat per anomenar personas per conferenciar
dita dependència de port franch, com de dit recado és de véurer, que·s assí cusit y signat de
número CCCCXXXXVI.
377v

En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una suplicació presentada per Joseph Bartrolí, prevere, com de dita súplica és de
véurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCCXXXXI.
En aquest mateix dia, estant lo consistori junt
ab las personas de las junta de port franch ha entrat Geroni Brotons, subsíndich de la present
ciutat, y ha posat en dit nom una súplica en mà
de sas senyorias fidelíssimas acerca la dependència corrent de port franch. // 377r // La qual llegida per mi, secretari y scrivà major del General,
en dita junta, me han ordenat la cusís y insertàs
en lo present dietari junt ab lo sindicat de dit
Brotons, com més llargament de dita súplica y
sindicat és de véurer, que són assí cusits y signats de números CCCCXXXXII y CCCCXXXXIII.
En aquest mateix dia a la tarda, estant també
junt lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y
personas de la junta de port franch, ha entrat dit
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Dilluns, a XXVIII de juliol, MDCCX. En aquest
dia, estant junts los excel·lentíssims y fidelíssims
senyors deputats y oydors y personas de la junta
de port franch, ha entrat lo subsíndich de la ciutat y ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas la deliberació presa per lo excel·lentíssim i
savi Consell de Cent tingut y celebrat lo dia present. La qual és assí cusida y signada de número
CCCCXXXXVII. Y axí mateix ha participat a
sas excel·lèncias fidelíssimas de part dels senyors
concellers que las personas que han nomenat
per commissió del savi Consell de Cent per conferenciar ab las anomenadas per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y junta són lo doctor
Francisco Monnar, Emmanuel de Roca y Julià y
Geroni Sadurní, mercader.
En aquest mateix dia, los dits excel·lentíssims y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors y personas
de la junta de port franch, lo oÿdor ecclessiàstich absent de la present ciutat, deliberan y resolen que sien anomenats, com ab la present
deliberació anomenan, als senyors don Bonaventura de Lanuza, don Fèlix de Vadell y Besturs y doctor Francisco Costa per a conferenciar
la dependència corrent de port franch ab las
personas anomenadas per part de la ciutat.

En aquest mateix dia lo il·lustre senyor marquès
de Arandasu, de orde de la reyna, nostra senyora, ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas la notícia de la victòria que lo dia de ahir
conseguiren las armas del rey, nostre senyor,
contra los enemichs serca de Lleyda, com és de
véurer del bitllet de dit senyor marquès, que·s
assí cussit y signat de número CCCCXXXXIX.

En aquest mateix dia, a la tarda, se han juntat en
la casa de la ciutat las personas de la conferència
de port franch.
En aquest mateix dia, se han juntat en la casa de
la Deputació las personas de la conferència dels
// 378r // tres comuns per la dependència de la
abertura del Tribunal de Contrafaccions.
Més, attenent dits excel·lentíssims y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya y personas de la junta de
port franch que ab deliberació feta als 21 del
corrent mes de juliol, per los motius en ella expressats, fou resolt que se imprimissen y publicassen las ordinacions formadas y disposadas
per la bona administració y règimén de la casa
de port franch. Y fou també assenyalat lo dia
present per la abertura de dita casa de port
franch y admissió de las mercaderias en ella. Y
attenent també a la gran contradicció que la
ciutat de Barcelona ha fet y fa en això, pretenent que alguns capítols de ditas ordinacions li
serian perjudicials, lo que ha motivat a dits senyors diputats y oÿdors y personas de la junta a
demanar nova conferència de personas per un y
altre dels dos comuns nomenadoras, y per consegüent a suspéndrer per hara la publicació de
ditas ordinacions y abertura de la casa. Y attenent que, havent lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori donat part a sa magestat del resolt y
deliberat lo dia 21 del corrent, apar també molt
propri de las atencions de sas excel·lèncias fidelíssimas participar a sa magestat lo estat d’esta
dependència y los motius que han tingut per
suspéndrer la execució de dita deliberació. Per
ço, resolen y deliberan que los dits senyors deputats y oÿdors sien servits fer carta per extraordinari de a cavall a la sacra, cessàrea y real magestat del Rey, nostre senyor, que Déu guarde,
per lo effecte sobredit com en registre. Y que
axí mateix sia feta carta al il·lustre marquès don
Ramon de Vilana Perlas, suplicant-li sia servit
posar en sa real mà dita carta com y los demés
papers que se li envian, com també és de véurer
en registre.
378v

Dimecres, a XXX de juliol, MDCCX. En aquest dia
lo il·lustre marquès de Arandasu ha enviat altre
bitllet a sas excel·lèncias fidelíssimas ab alguna
inviduació més del succés de la victòria del dia
27, enviant adjunta una còpia de la carta que lo
marquès don Ramon de Vilana Perlas li ha enviat a dit marquès de Aràndasu ab la expressió
de dita notícia, lo qual bitllet y còpia de la carta
del marquès Perlas són assí cusidas y signadas de
números CCCCL y CCCCLI.a
379r

Dimars, a XXIX de juliol, MDCCX. En aquest dia
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya y personas de la junta de port Franch, lo
oÿdor ecclessiàstich absent de la present ciutat,
han deliberat y resolt que de pecunias del General sien donadas y pagadas a Francisco Mir, courer de la present casa, noranta-nou lliuras, dotse
sous, per lo valor de la campana que ha fet per la
casa de port franch, com apar del compte que·s
assí cusit y signat de número CCCXXXXVIII, y
que per ço li sia despedida cautela.
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En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi del síndich del General, sas excel·lèncias fidelíssimas, acompanyats dels magnífichs
acessors, advocat fiscal y altres officials de la present casa, són anats a posar-se als reals peus de la
reyna, nostra senyora, a effecte de donar-li la
norabona del feliz succés que la divina magestat
concedí a las armas del rey, nostre senyor, lo dia
27 del corrent, en lo rencontra de Almenar, y
las gràcias degudas de haver-se dignat sa magestat manar participar·o a sas excel·lèncias fidelíssimas, y se ha executat esta funció de basamà
conforme las altras ocasions y com deu estar
continuat en lo llibre del mestre de cerimònias.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
Joseph Dalmau y Capsir, ciutadà honrrat de Barcelona, com a procurador de Joan Dalmau, prevere y beneficiat de la iglésia parroquial de Santa
Maria del Mar de la present ciutat, receptor dels
fraus y fogatges del General, com de sa procura
consta en poder de Barthomeu Cerveró, notari
públic de Barcelona a 19 de abril 1707, la qual és
assí cusida y signada de número CCCCLII, en
dit nom ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de receptor
dels fraus a favor y en cap de Gabriel Vila, flassader de la present ciutat, per ser altres dels officis
antichs vendibles y que poden alienar-se, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits
admètrer-li la dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella si y en quant
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
a. a continuació un compte transcrit a l’Apèndix 3, pàg.
2371.
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líberament en mà y poder de dits senyors deputats y oÿdors y personas de la junta lo offici de
altre de las romanas de la casa de port franch,
del qual fou provehit lo dia 24 del corrent, suplicant a sas senyorias fidelíssimas sien servits
admètrer-li la dita renunciació. E dits senyors
deputats y oÿdors y personas de la junta han admesa dita renunciació si y en quant per capítols
y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Diego Andanya, verguers de la present casa.

major del General, cusís y continuàs en lo present dietari un real despaig de data de 4 de janer
proppassat en que se serveix sa magestat habilitar al doctor Jaume Oliva per a ser insiculat en
las bolsas de la present casa, com de dit real despaig és de véurer, que·s assí cusit y signat de número CCCCLIII y //379v // del thenor següent:
«El rey.
Ilustres,a venerables, nobles, magníficos y amados
nuestros los fidelísimos diputados y oydores de
qüentas de la Generalidad de mi Principado de
Catalunya y otros qualesquier personas a quien
tocare.
Aviéndoos con mi real decreto expedido en Çaragoça a 17 de julio, 1706, ordenado y mandado remover y desinsicular de las bolsas de essa casa algunos sujetos que jusgué no ser a propósito para los
officios de ella, y entre otros al doctor Jayme Oliva, previniéndoos no pudiésseis insacular alguno
en las futuras insiculaciones sin que precediesse
otro real decreto mío que les capacitasse, y suplicándome dicho doctor Jayme Oliva fuesse de mi
real acceptación tener presentes sus servicios y los
de su padre y habilitarle para ser insiculado en
dichas bolsas, he tenido a bien annuir a su humilde representación y resuelto con tenor del presente
insinuaros y deciros, como lo hago, que mi real voluntad es que desde el dia de la fecha deste mi real
decreto en adelante sea el dicho doctor Jayme Oliva capás, y le tengáis por capasitado para que, no
obstante el sobredicho mi real decreto de desinsiculación, pueda entrar y concurrir en las bolsas
de essa casa y a todos los cargos y oficios que hay en
ella por su estamento toda réplica y duda cessantes. Dado en mi ciudad de Barcelona, a quatro
del mes de enero de mil setecientos y dies. Yo, el
rey. Franciscus Ibanyes de Lloyz, secretarius. Vidit Aguirre, regens. Vidit marchio de Montenegre. Vidit Comas de Villafranquesa. Vidit Berruesso et Carnicer. Vidit Suelves, regens. Lugar
del cello. In curiae primo foleo CLXIIII.»
380r

En aquest mateix dia me han ordenat sas senyorias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present
dietari un real despaig en forma de Real Cancellaria despedit de data de 25 del corrent mes de
juliol en que se serveix sa magestat fer nominació de visitadors per la part de la visita real de
pròxim fahedora, conforme disposa lo capítol
86 de las últimas Corts, com de dit real despaig
és de véurer, que·s assí cusit y signat de número
CCCCLIIII y del thenor següent.
«El rey.
Ilustresa y fidelíssimos deputados y oydores de
qüentas de la Generalidad deste mi principado
de Cathalunya.
380v

En aquest mateix die, se ha juntat la conferència
sobre la conferència de port franch al matí en la
casa de la present ciutat, y a la tarda en esta casa
de la Deputació.

Por quanto en las últimas Cortes que celebré en
essa ciudad en los años de mil setecientos y cinco y
mil setecientos y seis se dio forma para la visita de
los officiales reales con el capítulo 86 de ellas. Por
tanto, insiguiendo su tenor, he tenido a bien
nombrar, como por mi parte nombro, a don Bonaventura de Lanuza y de Oms, dean y canónigo
de Tarragona, a don Ramon de Crivillés, chantre de Vique, al conde de Camprodon de Oliver y
al doctor en ambos drechos Joseph Roy y Ros, para
que con los demás que de las bolsas de deputados y
oydor seran extrahidos se componga el Tribunal
de la dicha visita y se cumpla en todo y por todo lo
dispuesto y ordenado en dicho capítulo. Por lo que
os digo y mando deis las órdenes convenientes
para el cumplimiento y total execución de dicho
capítulo, pues assí procede de mi real y deliberada
voluntad. Dada en Balaguer, a veinte y cinco de
julio de mil setecientos y diez años. Yo, el rey. Don
Joannes Franciscus de Verneda, secretarius.

Dijous, a XXXI de juliol, MDCCX. En aquest dia,
estant junts en la sala del consistori los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya y
personas de la junta de port franch, don Feliciano de Sayol, comenador de Térmens, del orde
de Sant Joan de Jerusalem, ha renunciat pura y

Vidit Aguirre, regens. Vidit Marchio de Montenegro. Vidit marchio de Coscojuela. Vidit, Barrueco
de Carnicer. Vidit Suelves, regens. Vidit Mercader, regens. In curia secundo folio CCXIX.»

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
379v i 380r del trienni 1707-1710.

a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
379v i 380r del trienni 1707-1710.
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En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real, en companyia dels offi-

cials acostumats és baxat a la casa del General a
effecte de péndrer inventari dels fraus apresos
en lo present y corrent mes de juliol y se han
trobat apresos los fraus infrascrits y següents:

381r

381v

Ítem, als 3 de dit, aprehenció feta en casa de
mestre Pau Estiu, sastre, de un gambetó de panyo ya tallat part cusit y part embastat de color
de musco ab son aforro de estamenya vermella.

Primo, al primer de juliol, aprehenció feta en
casa de Pau Roig, brodador, a don Domingo
Paganino, de vint-i-quatra parells de guants fins
de diferents colors.

Ítem, als 4 de dit, aprehenció feta en casa mestre Pere Salgas, sastre, de sinch palms estamenya
groga y un giponet de criatura, sens mànegas,
de xamellot ordinari, color de canyella.

Ítem, a 8 de dit, aprehensió feta en la torra de
don Anton Mora, a Joseph Serra, pagès, de dos
trosos de blavet y de una coxinera ab diferents
rodets de fil de or y plata fals, estabilla de or y
canyatillo, que encamarat pesa quatra lliuras,
poch més o menos.

Ítem, dit dia, aprehenció feta en la barraca del
capità Andreu Porcico, de unas faldillas de xamellot fi conmensadas, de una cana xamellot escur ordinari y una cana sinch palms de xamellot
de Flandes viat.

Ítem, als 9 de dit, aprehenció feta en casa de
Francisco Gayrau, caballerayre, de onse jochs
de carta forasteras.
Ítem, en lo mateix dia, aprehensió feta en casa
de Joan Ros, botiguer de telas, de sis canas tela
lucarnals de quatre palms de ampla.
Ítem, als 14 de dit, aprehenció feta en la fragata
dita de Santa Creu y Santa Catherina, del patró
Andreu Baix, de nació maltesa, de tretse pesas
tela, ço és, onse pessas brea y una pessa divuytena y altra pessa plegada a modo de tela de true.
Ítem, a 16 dit, aprehenció feta en lo camí real
que va de Mataró a Barcelona, de duas càrregas
de tabaco que consistian en quatre fardos a dos
hòmens incògnits.
Ítem, a 19 aprehenció, feta prop santa Maria, a
un home incògnit de un parell de mitjas de seda.
Ítem, als 20, aprehenció feta en casa Carlos Gil,
jove sastre, de quatre parells mitjas de seda de
diferents colors.
Ítem, dit dia aprehenció feta en casa de Francisco Riera, viuda, en lo lloch de Sant Andreu de
Palomar, de unas faldillas de Blavet y unas calsas
del mateix y sis palms cotomino de Malta, un
giponet de estamenya de montanya de sa color
y duas canas bombasi blanchs.
Ítem, dit dia primer de juliol, aprehenció feta en
casa de Pau Roig, brodador, de una cana, tres
pams y mig de espolin encasinat ab flos de or y
seda y quatra canas un palm y mig de satí negra
ab mostras.
Ítem, dit dia aprehensió feta en casa Antoni
Gregori, valer, de set canas sis palms tafetà
groch blanquinós y setse canas tela de urdir y
encaramarat junt ab plegador pinta y llisos.
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Ítem, a 5, aprehenció feta en casa de Bonaventura Granyau a Francisco Lluís, de sis canas xamellot color de musco ordinari.
Ítem, a 9, aprehenció feta en casa de Sebastià
Llagostera, samoler, de catorse canas, dos palms
pelfa carmasina.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de Joseph
Prats, samoler, de sinch palms xamellot ab dos
trosos.
Ítem, als 10, aprehensió feta en casa de Joan
Antoja, botiguer de telas, de una pessa de
domàs carmesí de tir trenta-duas canas, quatra
palms y una pessa de panyo de Carcasona color
de tir deu canas.
Ítem, dit dia, aprehenció en casa de Francisco
Arnella, botiguer de tall, de quatra canes dos
palms panyo blau.
Ítem, a 18, aprehenció feta en casa Madalena
Beyra, viuda, de sinch canas xamellot y dos canas satí negra.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa Maria
Thomàs, de nació anglesa, primo de quatra canas,
quatra palms, de tafetà viat, doble color blanquinós, altre de vuyt canas, tres palms, tafetà carmesí,
altre de quatra canas, quatra palms, domàs blau.
Ítem, set canas // 382r // sis palms primaveras viadas. Ítem, vuyt canas tafetà de llustre negra dobla.
Ítem, a 19, aprehensió feta en casa Joseph Malla, pagès, de set palms y mig de vions.
Ítem, a 20, aprehenció feta en casa de Carlos
Gil, jove sastre, de nou mocadors, ço és, vuyt ab
un tros y un tot sol.
Ítem, a 28, aprehenció feta en casa Bonaventura
Granjou, de una pessa de satina viada cap y cua
de tir vint-y-una cana, sis palms.

[ 1710 ]
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En aquest mateix dia lo magnífich doctor Pau
Romà, com a procurador de Ambrós Vallet, altre dels taulers del General de la ciutat de Tarragona, com de sa procura consta en poder de Ignasi Gelambí, notari públic de dita ciutat, a 24
de maig, 1710, la qual és assí cusida y signada
de número CCCCLV, en dit nom, ha renunciat
pura y liberament en poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas lo dit ofici de tauler, suplicant a sas
excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li
dita renunciació. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admès aquella si y en quant per capítols y
actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Diego Andanya, verguers de la present casa.

«La reyna.
Ilustresa y venerables magníficos y amados los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de este
principado de Catalunya.
La experiencia ha ido manifestando cada hora
más quan grande y cumplida sea la victòria de
que la divina providencia se ha dignado bendecir
las armas del rey, mi señor, y sus aliados, el día 27
de este mes, entre Alfaraz y Almenara, que·s la
misma confusión con que los enemigos huyeron
abandonando bagage y artillería y la imposibilidad en que se ven de bolver a hazer frente a nuestro

En aquest mateix dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat y oÿdors de comptes del
General de Catalunya y personas de la junta de
port franch, lo oÿdor ecclessiàstich absent de la
present ciutat, volent provehir lo ofici devall escrit, han ohit lo capítol 2 de las Corts del any
1533, que per mi, secretari y scrivà major del
General, los és estat llegit, que comensa «Ítem,
estatueix y ordena» y tots han ohit sentència de
excomunicació, que·ls és estada promulgada del
thenor següent: «Nos, Josephus Arffós, doctorem
canonicus Sedis Barchinone, in spiritualibus et
temporalibus, et cetera. Fiat ut reperitus hic continuata sub die 24 currentis mensis iuliis domptis·». Don Bonaventura de Lanusa y don Francisco Despujol provehexen // 382v // per ço, lo
ofici de altres dels tomaners de la casa de port
franch a favor y en cap de Joan Tamissa de família de dit fra don Feliciano de Sayol, ab los salaris, lucros y emoluments al dit offici tocants y
pertanyents, lo qual de present vaca per denuncia pura y liberament feta en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas per dit fra don Feliciano de Sayol. E lo dit Joan Ramissa ha acceptat
lo dit offici y ha promès que en lo exercici y servey de aquell se haurà bé y llealment com de
bon official y mestre del General se pertany, y
que observarà los capítols de Cort, y assenyaladament lo capítol 31, Corts 1520, ab obligació
de sa persona y béns, com a deutes fiscals y reals, y ab jurament. Y ha prestat sagrament y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí, altre
dels verguers de la present casa, y que per ço li
sia donada pocessió.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari una real carta en que se troban affavorits de la reyna, nostra senyora, de data del
dia present, en que participa lo succés de la
victòria de Alfarràs, com de dita real carta és de
véurer, que·s assí cusida y signada de número
CCCCLVI y del thenor següent:
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a. l’original d’aquest document està intercalat entre els folis
382v i 383r del trienni 1707-1710.
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Jesús,a Maria, Joseph cum Divo Georgio. Borrador de dietari trienni 1710, comensant al primer de agost de 1710. Éssent deputats, ço és:
Ecclesiàstich: Fra don Anton de Solanell, abat
del monestir de Sant Pere de Galligans. Militar:
Don Francisco de Solà de Sant Esteve. Real: Lo
doctor Joseph Vilar.
Oÿdors de comptes: Ecclesiàstich: Fèlix Reig,
canonge de Barcelona. Militar: Don Francisco
Sulla y de Gassol. Real: Joan Andreu Mercader.
Jesús, Maria, Joseph cum Divo Georgio.
Divendres, a primer de agost 1710. En aquest
dia, fonch lo jurament dels excel·lentíssims y fidelíssims señors deputats y del oÿdor ecclesiàstich, per no haver encara comparegut los señors oÿdores militar y real en la forma
acostumada. Com és de vèurer, en lo llibre del
seremonial que deu aportar lo ajudant segon de
la escrivania major; y se troba dit seremonial,
continuat en lo dietari del trienni 1701, en la
primera jornada; acceptada, que solament anaren en la Seu a ohir misa del Esperit Sant los tres
señors deputats, nous y vells, perquè encara que
comparegué lo senyor oÿdor eccleisiàstich nou,
però com lo senyor oÿdor ecclesiàstich vell se
troba ausent de la present ciutat, no tingué
company ab qui devia associar-se. Y en ésser
tornats de la Seu, dit senyor oÿdor ecclesiàstich
nou, se incorporà ab ells al cap de la escala, y seguidament se’n anaren a la sala gran de Sant
Jordi, a hont prestaren son jurament y ohiren
sentència de excomunicació en la forma acostumada.
a. Degut a la no localització del volum original corresponent
als primers mesos d’aquest trienni, a continuació oferim la
transcripció procedent del volum esborrany (n. 315) amb un
solapament del dia 29 de gener al 15 de maig de 1711, bo i entenent que, essent període de guerra, ofereix informació addicional. Tots aquells documents referenciats en la transcripció
d’esborrany, al no conservar-se físicament en el volum, no consten a l’Apèndix.
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En aquest mateix dia, ab obtinguda primer
hora, per medi del síndich del General, a las 5
horas de la tarda, dits señors deputats y oÿdors
ecclesiàstich, anant a peu ab los verguers davant
ab sas massas, y acompanyats dels magnífichs
acessors, advocat fiscal y altres officials de la present casa, són anats a posar-se als reals peus de la
reyna nostra senyora per offerir-se a son lleal
servey, y assegurar-li que en lo discurs del corrent trienni, procuraran dirigir totas sas operacions al major real servey y benefici públic. Y se
ha executat esta funcció, en lo modo y forma
que és de vèurer en lo llibre del mestre de seremònias.
En aquest mateix dia me han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General de Cathalunya, cossís y continuàs en lo present dietari, una real carta ab
què se troban affavorits de la reyna nostra senyora, de data del dia present, ab lo qual participa haver la anomenada lo rey nostre senyor en lloch general de aquest Principat, per
quant vinga lo cas de passar lo rey nostre senyor a altre de sos regnes, y per quan és molt
contingent que axí sie prest, ho adverteix al
concistori a fi de què estiga previnguda la Deputació per las solemnitats del jurament. Com
de dita real carta y de vèurer que·s assí cosida y
signada de número 1, y de thenor següent: La
reyna, inceratur. Visita de la reyna nostra senyora.
En aquest mateix dia, lo síndich de la present
ciutat en consistori y de part dels excel·lentíssims señors consellers, ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas la deliberació presa per lo
savi Consell de Cent, tingut y celebrat lo dia 16
de juny proppassat, acerca de una semblant real
carta ab què se troba també affavorida la ciutat,
com la que sobre se ha referit. Com a par de dita
deliberació que·s assí cosida y signada de número 2. Y també ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas, com dits senyors consellers y junta

[ 1710 ]

[ 1710 ]

de vint,a en virtut de la commissió y poder que
tenen del savi Consell de Cent, havian resolt
consultar, conferenciar aquest negoci ab lo
comú de la Deputació,b elegint-se personas per
un y altre dels dos comuns. Y que per dit effecte, attesa la precissió e instàncias al que se troba
la ciutat, a fi de què se guany en los instants en
est negoci, havian dits consellers y junta anomenat entrevenir per part de la ciutat en dita conferència a don Joseph de Amigant, don Ramon
de Codina y Ferreres y don Francisco Monnar.
Dissapte, 2 de agost 1710. En aquestc dia, sas
excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich
del General, han enviat a dir als excel·lentíssims
senyors consellers, com sas excel·lèncias fidelíssimas havian resolt y convingut, en què se tinguessen las conferèncias demanadas per la ciutat, a cerca lo assumpto de las solemnitats del
jurament la reyna nostra senyora, y que per est
effecte havian anomenat per intrivenir en ellas
per part de la Deputació, al senyor fra Joan Soler, abat de Sant Pau del Camp, lo marquès de
Sant Martí de Mura, y al doctor Jacinto Blanch,
ciutadà.
En aquest mateix dia se han juntat en la present
casa de la Deputació, lasd personas de dita conferència, per lo assumpto de las solemnitats de
jurament de la reyna nostra senyora.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda,e se ha fet extracció de visitadors y officials de
la visita pròximament fahedora contra los diputats y oÿdors de comptes, assessors, advocat fiscal y demés officials del General del trienni
proppassat, inseguint la disposició del capítol 1
de las Corts del any 1599, y capítol 31 del nou
redrés en presència dels senyors infrascrits y següents: Ecclesiàstich: Doctor don Miquel Joan
Bosch, canonge de Vich. Durmas, canonge de
Lleyda. Fra don Joan de Fluvià. Militar: Don
Jacinto Sagrera y Massana. Don Joseph Bru y
Oliva. Don Joseph Bartamon. Reals: Mossèn
Valentí Armenterns. Doctor Sagimon Compte.
Doctor Francisco Garriga.

Socós: Lo doctor Jaume Cortada, ardiaca y canonge de Vich. Bisbe de Vich. Doctor Joan
Camps y Lledó, canonge de Solsona. Doctor
Massià Pujol, canonge de Lleyda.
Militars: Mossèn Joseph Dusay y de Bru.
Mossèn Thomàs de València Franquesat y
Regàs. Don Carlos de Puiggener y de Orís.
Socós: Mossèn Magí de Mercader y Moragas.
Mossèn Pau Iteu. Mossèn Onorat Esprer y Folera.
Reals: M(ossèn) Joseph Guiu. Doctor micer
Pera Rosselló. Doctor micer Joseph Plantí.
Socós: Mossèn Fèlix Boneu. Doctor micer
Francisco Sentís. Doctor micer Narcís Frigola y
Folera.
Acessor: Doctor micer Francisco Hortet.
Advocat fiscal: Doctor micer Aleix Fronaguera.
Ayudant de Acessor: Doctor micer Pau Romà.
Ayudant de advocat fiscal: Doctor micer Joseph
Mellada.
Acessor de las causas de recos: Doctor micer
Rafel Bruguera.
Adcovat fiscal de las causas de recos: Doctor micer Francisco Bonvehí.
Socós: Doctor Joseph Romagera. Doctor Micer
Joseph Thomàs Rovira. Doctor micer Joseph
Bracó y Duran.
Escrivà mayor y sos ajudants: Anton Riera.
Ayudant primer: Bonaventura Galí.
Ayudant segon: Melchior Cortès.
Socós: Isidoro Famades y Morell. Francisco
Duran.

Y foren extrets en visitadors los següents:
Procurador fiscal: Mossèn Joseph Bru y Oliva.
Ecclesiàstich: Lo doctor Domingo Fogueras,
canonge de Barcelona. Don Ignasi de Cruïlles,
canonge de Urgell. Don Bonaventura de Lanuza y Coms.

a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat a.
a continuació ratllat y que.
a continuació paraula ratllada.
a continuació paraula ratllada.
text incomplert, segueix en full a part.

Socós: Doctor micer Joan Sunyer y de Omdedéu.
E fet lo sobredit, ha passat immediadament y fer
extracció de tres visitadors per la visita real pròximamenta fahedora, y seguint la disposició del
capítolb de las últimas Corts. Y són estats extrets
los infrascrits y següents:
a. pròximament fuhedora interlineat al marge esquerre.
b. a continuació espai en blanc d’uns 15 mm.
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Per lo estament ecclesiàstich: Doctor Domingo
Fogueres, canonge de Barcelona. Seguidament,
sas excel·lèncias fidelíssimas en consideració que
dit doctor Domingo Foguereas havia primerament sortejat en visitador de la visitaa del General. Perçò, han enviat a Joseph Pelegrí, altre dels
verguers de la present casa, al dit doctor Domingo Fogueras per a què se servís publicarb
qual de las dos sorts volia elegir; y tornat dit Pelegrí, devant sas excel·lèncias fidelíssimas ha fet
relació que, dit doctor Domingo Fogueras, havia respost que elegia la primera sort, és a saber
la de visitador del General. Y perçò, han passat
sas excel·lèncias fidelíssimas a fer extracció de altre subgecte, y ha sortejat: Lo doctor Massià
Pujol, canonge de Lleyda.
Per lo estament militar: Mossèn Pau Dalmases y
Ros.
Per lo estament real: Doctor Pau Romà.
Subdelegació a favor de Joseph Camarans, prevere.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Anton de Solanell, deputat
ecclesiàstich, y en dit nom commissari delegat
aposthòlich elegit y anomenat per la Santedat
de Clement Setè, de felís recordació, ab bulla
especial dada en Barcelona als 17 de las chalendas de maig 1624. Usant de la facultat en dita
bulla trobuhida, ha subdelegat a Joseph Camarans, prevere y beneficiat de Santa Maria de
Meyà, bisbat de Urgell, a effecte que puga regonèixer qualsevols casas, iglésias y llochs sagrats, monestirs y convents de ecclesiàstichs, axí
religiosos y religioses, regulars y seculars. Al
qual subdelegat, lo dia present, són estades despedidas lletras de subdelegació en la forma
acostumada, ab ple poder de excomunicar y publicar sensures contra qualsevols personas, tant
ecclesiàsticas com seculars.
Diumenge, a 3. Relació y papers de la conferència. En aquest dia, los senyors que per part de la
Deputació han conferenciat ab los anomenats
per part de la ciutat, la dependència de las solamnitats de jurament de la reyna nostra señora.
Hanc entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas, un
paper que conté los apuntaments, que per part
de la reyna nostra senyora, se havian entregat a
ditas personas de la conferència. Lo qual paper
de apuntaments és assí cosit y signat de número
3. Y axí mateix, han entregat altre paper que
conté la resolució presa per las personas de dita
a. a continuació ratllat real per.
b. publicar interlineat, damunt elegir ratllat.
c. a continuació ratllat fet.
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conferència, en orde a aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas lo que se deuria practicar, en lo
que té respecte a las solemnitats del jurament de
la reyna nostra senyora, en lo presbiteri de la
Seu. Com de dit paper és de vèurer que·s assí
cosit y signat de número 4.a
En aquest mateix dia, entre las sinch y sis horas
de la tarde, ha entrat en lo consistori de sas excel·lentíssimas fidelíssimasb don Joan Francesch
Verneda, secretari de sa magestat en lo Consell
Supremo de Aragó per Cathalunya, y ha entregat a sas excel·lèncias lo privilegi de llochtinent
general de aquest Principat a favor de la reyna
nostra senyora dona Isabel Cristina, y així mateix, ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas
dos reals cartas, una dada en lo camp real de
Almenar, a 31 de juliol proppassat, y altre dada
en Altorricon, al primer del corrent més de
agost. Las quals dos reals cartas són assí cusidas
y continuadas, signadas de números 5 y 6, y
son del thenor següents: inceratur[...] post
aliam.
Abat de Sant Pau y don Ignasi Marí, van a la
reyna a participar-li que lo consistori gustos [...]
al jurament.
En aquest mateix dia, lo síndich de la present
ciutat ha vingut en consistori, y de part dels excel·lentíssims senyors consellers, ha participat a
sas excel·lèncias fidelíssimas com lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent, tingut y celebrat lo
dia de vuy, ha resolt asistir al jurament de la reyna nostra senyorac que deu prestar com a llochtinent general, anomenada per lo rey nostre señor; y que en la funció de dir jurament, se
observen lasd solemnitats que han aconsellar las
personas de la conferència. Y seguidament,
també sas senyorias fidelíssimas, han embiat a
dir a dits senyors consellers per medi del síndich
del General, que també sas excel·lències fidelíssimes han resolt asistir al jurament de la reyna
nostra senyora, conformant-see en orde a las
formalitats del consell y parer de las personas de
la conferència.
En aquest mateix dia, obtinguda primer hora
per medi de un verguer, lo venerable fra Joan
Soler, abat de Sant Pau del Camp, y don Ignàs
de Marí, són anats a posar-se als realsf peus de la
reyna nostra senyora, entre las vuyt y nou horas
de la nit, participant a sa magestat en nom del

a.
b.
c.
d.
e.
f.

a continuació deu línies ratllades.
a continuació dues paraules ratllades.
a continuació ratllat que.
a continuació ratllat las formalitats que.
a continuació ratllat ab.
reals interlineat.
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excel·lentíssim y fidelíssim consistori. Que
aquest, obehint lo real orde del rey nostre senyor, havia gustosamenta resolt y deliberat,
admètrar y asistir al jurament de la reyna nostra
senyora.b Per lo molta honrra que cab a tot lo
Principat, de que lo rey nostre senyor se haja
servit alegir-la per a manar-nos y governar-nos
com a son llochtinent general, y que així, podia
sa magestat dignar-se assenyalar dia y hora per
lo jurament, que lo consistori ab particular gust
està prompte per obeir las ordes de sa magestat.
Y sa magestat se ha dignat respòndrer, que
apreciava molt lo bon zel del consistori; y que ja
donaria avís del dia y hora.
Dilluns, a 4. En aquest dia, entre las deu y onse
horas del matí, ha entrat en consistori don Joan
Francesch Verneda, secretari de sa magestat en
lo Consell Suprem de Aragó per Cathalunya; y
ha referit a sas excel·lentíssimas fidelíssimas,
com sa magestat de la reyna nostra senyora, havia elegit lo dia de vuy, a las sinch horas de la
tarde, per prestar son jurament en la Seu de la
present ciutat. Y que ho participava de orde de
sa magestat a sas excel·lèncias fidelíssimas, a fi
de què assistissen en dit jurament comforme estava acordat. Y sas excel·lèncias fidelíssimas, han
respost que obeirian ab gran gust lo orde de sa
magestat.
Sa magestat dóna avís del dia y hora per lo jurament.
En aquest mateix dia, entre las 4 y 5 horas de la
tarde, sas excel·lèncias fidelíssimas anant a peu,
ab los verguers devant ab sas massas,c y acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal
yd demés officials, són anats de la iglésia catedral
per a assistir al jurament de la reyna nostra senyora. Y se ha executat esta funció en lo modo y
forma que se haurà ja acordat, y se troba expressat en los dos papers que son en lo present dietari, lo dia de air signats de número 3 y 4. Y solamente se adverteix, que los senyors consellers
y deputats estavan en frente del altar major,
atant los consellers a la part del mongeli. Y lo
senyor deputat ecclesiàstich, en lo acte del jurament, ha presentat humilment a sa magestat en
nom de tot lo consistori laf protesta, còpia de la
qual és assí cusida, signada de número 7, y del
thenor següent. Inceratur.
Jurament de la reyna.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

gustosament interlineat.
a continuació ratllat ab particular.
a continuació ratllat son.
a continuació ratllat altres officials.
solament...mongeli interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat En aquest mateix dia.

Relació del real arxiver.
En aquest mateix dia, constituit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
don Francisco de Magarola y Fluvià,a arxiver del
Real Arxiu, ha fet mitjensant jurament la relació, que en escrit de sa mà firmada ha entregat a
sas excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida, signada de número 8.
Dimars, a 5 de agost 1710. Besamà. En aquestb
dia, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General, sas excel·lèncias fidelíssimas anant
a peu, ab los verguers devant ab sas massas, y
acompanyats dels officials de la present casa, són
anats a posar-se als realsc peus de la reyna nostra
senyora y besar sa real mà. Y offerir-se molt gustosos a tot quant fos de son real servey, com és
de estil després del jurament de lloctinent general, y se ha executat esta funció, conforme és de
vèurer en lo llibre del mestre de cerimònies.
En aquest mateix dia me han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas, cusís y continuàs en lo
present dietari una carta del il·lustríssim don
Ramon de Vilana Perlas, en què dóna notícias
dels progressos de las reals armas de sa magestat; y altre del excel·lentíssim senyor compte de
Zinzendorf, en què particaba lo estat de la salut
de sa magestat. Com de ditas dos cartas és de
vèurer, que són assí cusidas de números 9 y 10.
Dijous, a 7. Acte de firmas. En aquest dia me
han ordinat sas excel·lèncias fidelíssimas, cusís y
continuàs en lo present dietari, un acte firmat
per fra don Mariano de Novell y Nadal, oÿdor
ecclesiàstich, que fou en lo trienni proppassat,
ab lo qual dóna per firmadas las deliberacions
en què entrevingué, las quals per ocasió de sa
indisposició no pogué firmar. Com de dit acte
és de vèurer, que·s assí cusit signat de número
11.
Divendres, a 8. Extracció de escrivent ordinari
del racional. En aquest dia, inseguint lo disposat ab lo real decret dat en Madrit a 27 de agost
1655, vacant lo offici de escrivent ordinari del
racional de la present casa, per mort de Joseph
Gregori Alaix, notari, últim obtentor de aquell
sas excel·lèncias fidelíssimas ab assistència dels
magnífichs acessors, advocat fiscal y demés officials necessaris en la sala dels reys, procehiren a
fer extracció de dit offici en la forma acostumada. Y posats tots los noms dels inseculats en dit
offici, escrits en llencas de pergamí, ab rodolins
de sera dins la urna de plata, ab aygua beneyta,
a. a continuació ratllat ha.
b. a continuació ratllat mateix.
c. reals interlineat.
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per un minyó de poca edat fou extret un rodulí,
en lo qual està escrit lo nom de Geroni Casetas.
Dissapta, a 9 de agost 1710. En aquest dia han
ordenat sas excel·lèncias fidelísimas a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cosís y incertàs en lo present dietari una carta escrita al exel·lentíssim y fidelíssim consistori, per
lo il·lustre marquès don Ramon de Vilana Perlas, secretari de estat de sa majestat, que Déu
guarde, y escrita de son real orde, la data de la
qual és en lo real camp de Monsó, a 6 del corrent mes. E, y ab la qual, és servit expressar la
segura confiansa ab què queda lo rey nostre senyor, de què las operacions de sas excel·lèncias
fidelíssimas, se correspondran als desitgs que·ls
assisteixen en tot quant sie de son real servey.
Com de dita carta és de vèurer, que·s assí cosida
y signada de número 12.
Dilluns, a 11 de agost 1710. Sentència de què
Romà no pot tenir dos officis. En aquest dia han
ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, don
Ramon de Codina y Ferreras, secretaria scrivà
major del General, cusís y incertàs en lo present
dietari una súplica presentada per lo magnífich
don micer Pau Romà, qui als 2 del present y corrent mes, sortejà en ajudant de assessor de la visita del General de Cathalunya, y segons lo disposat en lo capítol 86 de las últimas Corts, axí
mateix fou extret en visitador de la visita real dels
officials realsb que no purgan taula, pretenent ésser incompasibles. Y que axís, havent elegit lo de
ajudant de acessor de la visita de la casa, suplicava ésser axí declarat. A la qual súplica, també lo
procurador fiscal del General, ha interposat sas
pars una certificatòria per mi, secretari y scrivà
major del General, feta de la qual a par haver dit
don Romà, sortejat dit dia en dits dos officis,
una sentència per sas excel·lèncias fidelíssimas
promulgada, ço per sos magnífichs acessors, de
la qual compta haver-se declarat que lo impediment opposat per dit doctor Pau Romà y procurador fiscal procehits de dret, y que per consegüent, al present vaca lo dit ofici de vissitador de
la visita real, per lo estament real, y axí dèurer-se
provehir a nova extracció de dit offici. Y finalment, una intima de lac sobre dita sentència, junt
ab la presentació de ella. Tot lo que és assí cosit y
signat de número 13.
Notícia de haver anomenat sa magestat, per visitadors de la visita real a Oliver y Roff.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del
a. secretari...General interlineat al marge esquerre.
b. reals interlineat.
c. a continuació una línia ratllada.
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General y present casa, continuàs en lo present
dietari, de com inseguint lo disposat ab lo capítol 86 de las últimas Corts, han manat a Pere
Vinyas y Diego Andanya, menor, subrrogats en
verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, havisassen al egregi comte don Joseph de
Oliver y al magnífich doctor Joseph Roig y
Roff, de com sa magestat ab real despaig de 25
de juliol proppasat, és estat servit anomenar-los
per visitadors de la vissita real dels officials reals
que no purgan taula. Y axí mateix, de haver fet
relació en consistori de haver-ho executat, havent-los trobats personalment.
Relació sobre lo dret de monedas. En aquest
mateixa dia, constituhit personalment en concistori, Pera Ribera, corredor de coll jurat y ministre del General, ha fet relació de com en lo
arrendament de dret de monedas per lo present
y corrent trienni, se l’y ha offert dita de setanta
lliuras per quiscun any.b
Relació de Lanussa. En aquest mateix dia han
ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General, insertàs en lo
present dietari la resposta que en escrits ha entregat don Bonaventura de Lanussa, degà y canonge de la Santa metropolitana iglésia de Tarragona a mi, dit secretari y scrivà major,
constituhit personalment en la scrivania major
de la present casa, al recado enviat de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas, loc dia present, en
virtud de deliberaciód y per medi de Joseph Pelegrí. Com és de vèurer, en la present jornada
en lo llibre de deliberacions, y de la resposta que
és assí cusida, signada de número 14.
Dimarts, a 12 de agost 1710. En aquest diae
Emanuelf Rafols, porter real, ha fet relació a
mi, secretari y scrivà major del General, com lo
dia 5 del corrent mes de agost, presentà eng
Gerona la carta de avís del excel·lèntissim y fidelíssim consistorial doctor micer Pere Rosselló, novament estret en visitador de la visita del
General.
Ítem, Thomàs Germà, porter del real, ha fet relació com lo dia 4 del corrent, entregàs enh Piera, la carta de avís del excel·lèntissim y fidelíssim
consistori a don Thomàs de València, extret
també en altre dels visitadors de dita visita.
a. mateix interlineat.
b. a continuació ratllat Dimars, a 12 de agost 1710.
c. lo dia present interlineat, damunt y ratllat.
d. a continuació ratllat lo dia present feta.
e. text incomplet, segueix en full a part.
f. l’original d’aquest full es troba sense cosir entre els folis 6v i
7r.
g. en Gerona interlineat al marge esquerre.
h. en Piera interlineat.
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Ítem, lo mateix Thomàs Germà, ha fet relació
com lo dia 8 del mateix, entregà en Mataró la
carta de avís del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, al doctor Joseph Mellado, extret en ayudant de advocat fiscal de dita visita.
Ítem, Bonaventura Güell, porter real, ha fet relació com lo dia 6 del corrent, presentà en la
Seu de Urgell la carta de canvis de sas excel·lèncias fidelíssimas, a don Ignasi de Cruïlles, també
extret en altre dels visitadors de dita visita.
Relació de porters, en orde al avís de visitadors.
En aquest mateix dia,a a las 5 horas de la tarda,
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, y inseguint lo vot y parer dels nobles y magnífichs
acessors y advocat fiscal del General, donat de
paraula per nos en consistori. Com a par en lo
llibre de liberacions en la present jornada, se ha
fet extracció de visitador de la visita real dels officials reals que no purgan taula, disposada ab lo
capítol 86 de las últimas Corts, en atenció de
haver-se declarat lo die de ahir, que lo doctor
micer Pau Romà, extret en visitador real lo die 2
del corrent, qui antecedentment havia sorteyat
en ayudant de acessor de la visita de la present
casa, y que per consegüent, lo impediment opposat per dit Romà y lo procurador fiscal tenia
lloch, y axí dèurer-se extràurer altre en son
lloch. Com és de vèurer en lo present dietari, en
jornada de ahir, la qual extracció se ha fet en
presència dels testimonis infrascrits y següents,
axí com se stilava en altre temps, quant se feya
segona extracció de visitador de la casa:
Ecclesiàstichs: Don Joseph de Cortada, canonge de Barcelona. Lo doctor Joseph Ramon y
Reig, canonge de Barcelona. Lo doctor fra Joseph Puigdoura, enfermer de Banyoles.
Militars: Don Carlos de Puigener y Orís. Don
Jacintho Solà y de Guardiola. Don Joseph de
Bru y Olsina.
Reals: Mossèn Valentí Armanteras, ciutedà.
Jaume Estrada, ciutedà de Lleyda.
Doctor micer Sagimon Compte.
Y fou extret en visitador per un minyó de menor
edat de 8 anys: lo doctor micer Sagimon Compte.
A qui se ha participat dita extracció lo dia present, per Diegob Andanya, menor, subrrogat en
altre dels verguers.

a. text incomplet, segueix en full a part.
b. a continuació ratllat Andana.
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Extraccióa de visitador de la visita real y per lo
estament real. En aquest mateix dia han ordenat
sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y incertàs en lo
present dietari, una carta delb marquès don Ramon de Vilana Perlas, secretari de estat de sa
magestat, Déu lo guarde, sa data en lo real
camp de Montçó als 10 del corrent, ab la qual
escriu a sas excel·lèncias fidelíssimas quec lo rey
nostre señor noticiós del expressat ab carta de 5
le manàd avisare ésf molt de sa real gratitud, log
que se insinua. Com de dita carta és de vèurer,
que és assí cusida, signada de número 15.
Dimecres, a 13 de agost 1710. Relació de
Vehils. En aquest dia, és tornat en la present
ciutat Fermí Vehils, subrogat en altre dels verguers de la present casa, venint de las vilas de
Tarrassa y Tremp, per a hont se partí lo dia 23
de juliol pròxim passat, a fi de aportar las cartas
de Aus del excel·lentíssim y fidelíssim concistori, als senyors deputats y oÿdor militar novament extrets en sort.
Avisat Marcià Puyol, canonge de Lleyda y Dalmases.
En aquesth mateix dia, constituhits persomalmenti en la scrivania major la present casa, Joseph Pelegrí, verguer, y Pera Vinyes, subrogats
en altre dels verguers. Han fet relació de com de
orde de sas excel·lècias han noticiat respectivament al doctor Massià Pujol, canonge de Lleyda, y a don Pau Dalmases y Ros, que als 2 del
present y corrent mes, sorteyaren en visitadors
de la visita real dels officials reals que no purgan
taula, segons lo ditsposat ab lo capítol 86 de las
últimas Corts, per los estaments ecclesiàstich y
militar.
Dijous, a 14 de agost 1710. Cruïlles, és avisat y
és parent de visitadors. En aquest dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori don Ramon de Cruÿlles, cabiscol de la sancta iglésia de Vich, havent precehit
un recado, per medi de un verguer, dient fos
servit de venir en la present casa, al dit per sas
excel·lèncias fidelíssimas és estat noticiat com lo
rey nostre senyor, Déu lo guarde, ab real despaig, dat en Balager als 25 de juliol pròxim passat, és estat servit anomenar-lo en altre dels visia.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

anotació al marge esquerre.
a continuació ratllat il·lustre.
a continuació ratllat que.
a continuació paraula ratllada.
a continuació ratllat sa real.
a continuació ratllat estat.
lo que se li insinua interlineat.
a continuació ratllat dia.
personalment interlineat.

tadors. Y que tenint entès que sa mercè tindria
algun parentesco, molt intrínsech, ab lo
excel·lentíssim senyor compte de Centellas,
quia fou batlle general, y molt il·lustre senyor
don Joan Descallar, qui de present obté dit offici, li estimarian fos servit participar-o a sas excel·lèncias fidelíssimas, perb a què en tot se puga
observar lo dit capítol. Yc ha respost,d era consin
germà carnal de dit senyor compte de Centelles,
y fill de consins germans ab lo dit don Joan
Descallar.
Divendres, a 15 de agost 1710. Ayuntat loe
concistori. En aquest dia se és ayuntat lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, no obstant ser dia de
precepte.
Dissapta, a 16 de agost 1710. Jurament de visitadors. En aquestf dia, a lasg deu horas de la matinada, són vinguts en la present casa de la Deputació, los il·lustríssims senyors visitadors
novament extrets als dos del corrent, éssenth estats avisats y convidats, per sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi dels vergeuers, per visitar als
señors deputats y oÿdors de comptes del trienni
prop passat de MDCCVII, y demés officials del
General. Conforme disposat lo capítol 1 de las
Corts del anyi mil sinch-cents noranta-nou, y
31 del nou redrés de 1706. Y éssent arribats, y
estant junts en lo aposento a hon fan sa residència los magnífichs acessors y advocat fiscal del
General, dit lo concistori vell, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes, exent de llur concistori, son vinguts a
la sala dels reys de la present casa, ahont se acostuma fer lo jurament de dits senyors visitadors.
Y arribat en ella, manaren avisar a dits senyors
vistadors per medi del síndich del General, per
lo affecte sobredit, los quals arribats a la presència de sas excel·lèncias fidelíssimas y fetas las degudas cortesias, se son acentats en los banchs
colxats de vellut carmesí, en la forma següent:
soj és, los senyors deputats y oÿdors, conforme
està assentats quant y ha brassos, tenint la tauleta devant ab lo juratori; lo senyor deputat ecclesiàstich, seguint-se desprès de aquells los nobles
y magnífichs acessors, y advocat fiscal y scrivà
major; després a mà dreta del señor deputat ec-

a. qui fou batlle general interlineat al marge esquerre.
b. per...y interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat qui.
d. a continuació paraula ratllada.
e. a continuació ratllat dia.
f. text incomplet, segueix en full a part.
g. l’original d’aquest full es troba, sense cosir entre els folis 7v i
8r.
h. éssent...verguers interlineat al marge esquerre.
i. a continuació ratllat MDXC.
j. so interlineat.
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clesiàstich, y espatllas devés la paret que dóna al
carrer de Sant Honorat, lo molt reverent vicari
general y official; després de ell, consecutivament, los visitadors ecclesiàstichs; seguidament,
los militars; y últimament, los reals. Y estant
acentats en la dita forma los senyors visitadors
militars y reals, han protestat que lo present acte
no sie tret en conseqüència, ni puga danyar-los
en la pretenció que tenen de estar acentats interpoladament ab los senyors del estament ecclesiàstich, ço és, un ecclesiàstich, després un
militar, y després un real. Volent que llur dret,
los quede salvo per a poder deduhir de ell en las
primeras Corts, o allí a hont més los convinga. Y
feta la dita protesta lo scrivà major del General,
ab alta e intel·ligible veu, ha llegit los dits capítols 1 y 31 dels redressos de 1599 y 1706. Los
quals, llegits los dits senyors han prestat lo sólit
y acostumat jurament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, ço és, los ecclesiàstichs
posant-se la mà en los pits; y los militars y reals
alsant-se cada hu per son orde; y posant la mà
en la juratori, devant de sas excel·lèncias fidelíssimas y després de prestar dit jurament, lo molt
reverent vicari general y official, los publica
sentència de excomunicació, estant los dits senyors visitadors espresen la forma següent:
«Nos, Josephus Romaguera, decretorum doctoribus canonicus Sancta Ecclesiae Barchinnonens,
in spiritualibus et temporalibus officialis et vicario generalis pro illustrissimus et reverendissimus
dominos dompnus Jacobus de Cortdada, archidiachanus majore eta canonicus Sancta Ecclesiae
Vicens, dompnum Ignasius de Cruylles, sacristas
majores et canonicus Sancta Ecclesiae [...] et doctore Dominicumb Fogueras, canonicus Sancta
Ecclesiae Barchinonens pro estamento ecclesiastico, nobiles Carolus de Puigeneret Oris, Josephus
Dusay et de Bru et Thomas de Valencia Franqueja et Regas, pro estameto militari, Josephus Planti, utriusque juris doctorc et Josephus Guia, medicinae, doctorem pro estamento regali.
Personas juxta formam capitulorum primi Curiarum reformationis anni 1599, et capituli 31
Curiarum novae reformationes anni 1706, extractas in visitatores Generalis principatus Cathaloniae, pro triennio poxime dimisso hic presentes pro primo secundo, tercio et peremptorio
terminis et munitionibus, quantenus, bene et legaliter, vos habeatis in vestro offictio seu munere
vissitatores quovis amore et revocare postpositus
sed Deum et concientias vestruas intuendo et pro
his hauditis excomunicationis sentientiam, quam
in vos et quemlibet vestrum contrafacientes trina
a. et interlineat.
b. Dominicum interlineat, damunt Domicu ratllat.
c. a continuació una línia ratllada.
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canonica monitione presmissa ferimus et pormultamus in his scriptus.»
La qual publicada, se despedí lo reverent vicari
general de sas excel·lèncias fidelíssimas, y senyors visitadors, y en continent és estada feta
extracció en presència de dits senyors deputats y
oÿdors, visitadorsa y demés officials sobredits, a
sort de rodolins ab la urna de plata, llegint primer los senyors deputats, oÿdors, magnífichs
acessors y advocat fiscal. Y després, los senyors
visitadors per son orde, precehint la sólita y
acostumada protesta per part de dits senyors visitadors, perb passar y llegir primer los rodolins,
los acessors y advocat fiscal de la present casa,
volent que per dita rahó no·ls sie fet prejudici
algun de tres jutges y instructores sien jutges de
las causas de dita visita, en primera instància y
de tres senyors consistorials, per las causas de
recorsos y per medi de un minyó menor de 8
anys, foren extrets, ço és:
Per lo estament ecclesiàstich:
Per lo instructor de processos: Don Ignasi de
Cruïlles, sagristà mayor y canonge de la Seu de
Urgell.
Per jutge de las causas de primera instància: Jaume de Cortada, ardiaca mayor y canonge de
Vich.
Per jutge consistorial de las causas de recors:
don Anthon de Solanell, abat de Sant Pera Galligans, deputat ecclesiàstich.
Per lo estament militar:
Per instructor de processos: Don Thomàs de
València Franquesa y Regàs.
Per jutge de las causas de primera instància:
Don Carlos de Puigener y de Ors.
Per jutge conssistoria de las causas de recorsos:
Don Francisco de Solà de Sant Esteva, deputat
militar, que no és estat extret attès lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar, encara
no ha jurat.
Per lo estament real:
Per instructor de processos: Lo doctor micer
Joseph Plantí.
Per jutge de las causas de primera instància:
Mossèn Joseph Guiu.
a. visitadors interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat per.
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Per jutge consistorial de las causas de recorsos:
lo doctor micer Joseph Vilar, deputat real, qui
no és estat extret perquè lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real, encara no ha jurat.
De totas las quals cosas, és estat levat lo present
acte per mi, don Ramon de Codina y Ferreras,
subrrogat en lo offici de secretari y scrivà major
del General de Cathalunya, a instància de sas
excel·lèncias fidelíssimas y de dits senyors visitadors, éssent presents per testimonis: Joseph Pelegrí, verguer y Fermí Vehils, subrrogata en verguer de sas excel·lèncias fidelíssimas. Y fet lo
sobredit, los dits senyors visitadors se han despedit de sas excel·lèncias fidelíssimas yb se’n són
anats al quarto que habitava dit Pelegrí, a hon
se tindrà lo consistori de dita visita.
En aquest mateix dia, y poch après present yo,
secretari y scrivà mayor del General en lo dit consistori de la visita, estant dits senyors visitadors
per assentar-se en sos puestos, los militars y reals
protestaren, que per no estar assentats interpoladament ab los ecclesiàstichs no se’ls sia fet perjudici algun en llur pretensió, ni lo present acte sia
tret en conseqüència. Éssent presents per testimonis:c Joan Camps Gerrer y Diego Andanya,
menor subrrogat en verguer. En continent, Anton Riera, notari novament extret en scrivà major de la visita, ha jurat en mà poder dels il·lustríssims senyors visitadors, de haver-se bé y
llealment en lo exercici de dit son offici, y ha
prestat sagrament y homenatge en mà y poder de
Joseph Pelegrí, altre dels verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas, per lo que és tingut y obligat ha ohit
sentència de excomunicació en la forma següent:
«Nos, Josephus Romaguera, decretorum doctoribus canonicus Sancta Ecclesiae Banchinonae, in
spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et
officis pro illustrissimo et reverendissimo domino
Barchinonens episcopo, monemus, et Antonius
Riera, notarium publicum,d noviter extractum
in scribam majorem visitae Generalis Cathaloniae hic presentem pro primo, secundo, tercio et
peremptorio terminis et monitionibus quantenus,
teneas subrigido et stricto secreto cuncta negocia
in dieta visita pertractanda et alibi in exercitio
et regimine dicti tuie officii bene fideliter et legaliter te habeas quovis amore, odio et rencore post
positis, et pro his audis excomunicationes sententiam canonica monitione premissa ferimus et
promulgamus in his scriptis.»
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació una línia ratllada.
a continuació ratllat anats a la.
a continuació ratllat dits verguers.
a continuació ratllat regium collegiatum Barchinonae.
tui interlineat.

Relació de porter. En aquest mateix dia, constituhit personalment en la scrivania major de la
present casa Bonaventura Güell, porter real, fa
fet relació a mi, secretari y scrivà major del General, de com lo dia 14 en la ciutat de Vich, per
a hont se havia partit lo dia 13 al vespre, presentà a don Jaume de Cortada,a ardiaca major y
canonge de la Seu de Vich, unab carta que li escrivia lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
havisant-lo ésser estat extret en primer lloch
dels de socos, per altre dels vissitadorsc ecclesiàstich de la visita de la present casa. Y que en
consideració que don Bonaventura de Lanuça,
degà y canonge de Tarragona, havia admès lo
càrrech de visitador de la visita real en què era
estat anomenat per sa magestat, que Déu guarde, y que axísd per ser incompetible, espectava al
dit de Cortada y quee comparegués lo dia present a fi y effecte de prestar lo sólit jurament, ab
què li havia respost que sens falta lo dia recomanat se trobaria en la present casa per a prestar lo
dit jurament, com ho ha executat.
Dilluns, a 18 de agost 1710. Jurament de altre
dels visitadors. En aquest dia,f a lasg deu horas
del matí, és vingut en la present casa de la Deputació, y en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Fèlix Boneu, ciutedà honrat de Barcelona, altre dels visitadors extrets per lo
estament real, a saber, és lo primer dels extrets
de socos, segons lo disposat per lo capítol 1 del
redrés de 1599, y 31 del redrés de la última
Cort General de 1706. Éssent estat avisat per
medi de un verguer, de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas, y en lloch del doctor micer Pera
Rosselló, qui devia comparèixer per tot lo dia
16 del present y corrent mes, en la present casa
per prestar lo sólit jurament deh visitador. Emperò, com no hage comparegut deui entrar en
son lloch dit Boneu. Y lo dit Fèlix Boneu, ciutedà honrat de Barcelona, ha prestat lo sólit y
acostumat jurament de haver-se bé y llealment,
en lo eccercici y servey de son offici, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas inseguint lo
disposat ab los dos dalt refferits capítols, y altrament, y per lo que és obligat ha ohit sentència
de excomunicació en la forma següent:
«Nos, Josephus Romaguera, decretorum doctoribus canonicus Sancte Ecclesiae Barchinonen, in
a. a continuació ratllat una carta.
b. una carta interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat de la.
d. aris interlineat, damunt per consegüent ratllat.
e. a continuació ratllat axís.
f. text incomplet, segueix en full a part.
g. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, intercalat entre
els folis 8v i 9r.
h. de...hage interlineat, damunt y altres no ha ratllat.
i. deu interlineat.
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spiritualibus et temporalibus vicario generalis et
officialis, pro illustrissimo et reverendissimo dominoa Barchinonae, personam juxta formam capitorum primi reformationis Curiarum 1599, et
31 reformationis Curiarum 1706, extractam in
visitatorem generalis principatus Cathaloniae
pro estamento regali, pro triennio proxime dimisso hic praesentem pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus, quatenus,
bene et legaliter, te habeas in tuo offitio seu mumere visitatoris quouis amore, odio et rencore
postpositis, et pro his audis excomunicationis sententiam, quam in te contrafacientem trina canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
En continent, sas excel·lèncias fidelíssimas han
ordenat alb síndich del General y present casa
participàs, com o ha fet, als il·lustríssims senyors
visitadors del General de Cathalunya y per lo
trienni de 1707, de com lo senyor Fèlix Boneu,
ciutadà honrat de Barcelona, havia jurat y ohit
sentència de excomunicació, com a altre dels visitadors de dita visita y per lo estament real,c
attès que lo doctor micer Pera Rosselló lo dia
16 no conparagué, com devia, per prestar lo sólit jurament.
Protesta dels concistorials, en lo tocant al repartiment de oficis de la visita.
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi del síndich del General han enviat un recado en escrits als il·lustríssims senyors
visitadors, acerca la nominació dels officis de la
visita que non de extracció, com a par de dit recado. Còpia del qual és assí cusit y signat de número 16.
Representació a la reyna nostra senyora, a cerca
no poder ser Cruÿlles visitador real.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cosís y continuàs end lo
dietari una representació que fan sas excel·lèncias fidelíssimas a la reyna nostra senyora, que
Déu guarde, acerca que sia servida com a llochtinent general del rey nostre senyor, que Déu
guarde, nomenar en altre dels visitadors de la
visita real, y en lloch de don Ramon de Cruÿlles
cabiscol major de la Seu de Vich. Attès, éssere
consanguíneo dins lo quart grau del excel·lentíssim senyor compte de Sentellas, batlle genea.
b.
c.
d.
e.

domino interlineat.
a continuació ratllat dit.
a continuació ratllat y.
en lo dietari interlineat.
a continuació ratllat per.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

ral que fou,a y de don Joan Descallar, qui de
present se troba ésser batlle general. La qual representació, lo dia present a las 5 hores de la
tarda, és estada portada per medi de embaixada
a la reyna, perb don Miquel Joan Bosch, canonge de Vich, y don Ramon de Codina y de Ferreras, havent-se primerament demanat hora
per un verguer de la present casa. Com de dita
represtació és de vèurer, la qual és assí cusida y
continuada de número 17, y és del thenor següent:
Señora com el capítol 86. Inseratur.
Relacióc del deputat ecclesiàstich en orde al arxiu. En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, ha fet relació mitgensant jurament, com se era conferit lo
dia present, en lo Real Arxiu de la present ciutat,
per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las
últimas Corts, y que haguda relació dels officials
de dit Real Arxiu y feta per estos, ostenció de sos
treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper, que per lo especulador de dit Real Arxiu, se li ha entretat.d Lo qual
és assí cusit y signat de número 18.
Dimars, a 19 de agost 1710. Officials mecànichs. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas han fet nominació dels officials macànichs
de la present casa, que són los següents:
Primo, per sastre: Joan Garriga.
Per courer: Francisco Mir.
Per ferrer: Jaume Olivo.
Per mestre de casas: Joseph Armandies.
Per fuster: Joan Aldadó.
Per candeler de cera: Martí Valls.
Per llibrater: Joan Pau Màrtir.
Per manyà: Joan Mariner.
Per boter: Joan Bayona.
Per bastaix de bolla: Joseph Bassas.
Per daguer: Joseph Rovira.
Per esparter: Jacinto Bernada.
Per capser: Jacinto Prats.
Per armer major: Ramon Esteve, espaser.
Per valer, per las velas: Pere Gonima Bastaix.
Per estamper: Rafel Figueró.
Per hortolà: Pau Escuder, fill de Joan Escuder.
Per passamaner: Eulària Miró, viuda de Berant
Miró.
Per matalasser: Joan Güell.
Per gerrer: Joan Camps.
Per pintor: Pau Priu.
Per vidrier: Thomàs Codorniu.
a.
b.
c.
d.

Per corder: Dionís Riera.
Per candeler de seu: Bernat Balaguer.
Per cinter:a Francesch Bergadà.
Se nota que ab deliberació de 9 de octubre de
1711, està anomenat en botiguer de telas, y
draps de la present casa a Jaume Crest.
Recado de la visita y reposo. En aquest dia han
ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cosís y insertàs la present dieta, ni un recado en escrits, enviatb lo dia de ahir per los
il·lustríssims senyors visitadors de la visita de la
present casa, ab lo qual insinuan offerir-se’lsc lo
reparo, acerca de què los doctors micers Aleix
Fornaguera, Pau Romà y Rafel Bruguera, puguen obtenir los officis de la visita, en què han
sortejat per ocasió de ésser estats subrrogats en
diffarentsd officis del General. Com de dit recado és de vèurer, que·s assí cosit y signat de número 19.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cosís y incertàs en lo present dietari, un
recado en escrits enviat lo dia present per medi
del síndich, a las 5 horas de la tarda, als dits senyors visitadors. Y en resposta del sobre dit recado, dient ab ell que dits Fornaguera, Romà y
Bruguera, segons la antigua observansa, poden
obtenir dits càrrechs. Com de dit recado és de
vèurer, que·s assí cosit y signat de número 20.
Lo qual recado, poch après,e és estat retornat a
sas excel·lèncias fidelíssimas, per lo noble procurador fiscal de dita visita, supplicant los senyors visitadors que son contengut, sia ab vot
de acessor y advocat fiscal.
Conferència del negoci de mercaders. En
aquest mateix dia, los senyors don Joseph Rifós,
canonge de la Seu de Barcelona, don Joseph de
Ribera y Claramunt, y doctor Jacinto Blanch,
ciutadà honrat de Barcelona, són anats def par
sas excel·lèncias fidelíssimas a casa de la ciutat, a
continuar la conferència, ab los dos excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar, aserca la
dependència de la pretesa contrafacció sobre lo
fet dels mercaders, y de obrir-se lo tribunal de
contrafaccións, y altrament, y com no poguessen acistir las personas destinadas per part del
bras militar, no se tingué la conferència.

a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació ratllat per.
c. offerir-se’ls interlineat, damunt offerís ratllat.
d. diffarents interlineat al marge esquerre.
e. aprés...fiscal interlineat al marge esquerre.
f. de...fidelíssimas interlineat al marge esquerre.

fou interlineat.
a continuació ratllat per medi.
anotació escrita al marge.
entregat interlineat, damunt entregat ratllat.
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Relació de Pere Ribera en orde a axaus per lo
dret de monedes. En aquest mateix dia, constituhit personalment Pera Ribera, altre dels corredors de coll, jurats de la present ciutat y ministre del General, devant de sas excel·lèncias
fidelíssimas,a ha fet relació de com havent publicat de orde del excel·lèntissim y fidelíssim concistori, de que aquí se posaria en dita de mil lliuras per quiscun any en lo arrendament del dret
de monedas, se li donarian 300 lliures, sous de
axaus per una vegada tantsolament no era estada acceptada, ni tambpoch la de 175 lliures,
sous, ab 750 lliures, sous per quiscun any, y finalment, ni la de 75 lliures, sous ab 500 lliures,
sous per quiscun any.

y de obrir-se lo tribunal de contrafaccions y altrament.

Divendres, a 22 de agost 1710. Jurament de
oÿdor militar. En aquest dia, lo excel·lèntissim
y fidelíssim senyor oÿdor militar extret als 22 de
juliol passat, qui ésb Francisco de Sull y de Gassol, donsell, per lo pressent y corrent trienni, és
visngut en la present casa a jurar y prestar sagrament y homenatge. Com és costum lo
modo y formalitatc que se ha observat, se trobarà en los llibres de cerimònias del ayudant 2
de la scrivania major, mestre de cermimònias de
la present casa, y de juraments de concistorilas
respective.

En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, consistorialment a peu,b són anats a palàcio
a donar la enorabona a la reyna nostra senyora,
de la sobre dita victòria. Lo modo que se ha observat en estac funció, se trobarà en lo llibre de
seremònias que aporta lo ajudant segon de la
scrivania major.

Vot de acessor sobre fet de visita. En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari
un vot en escrits fet per altre del magnífichs
acessors y advocat fiscal del General, ab què són
de vot y parer que no té lloch la declaració del
dubte proposada per part dels il·lustríssims senyors visitadors de la visita de la present casa,d
ab lo recado que·s troba incertat en est dietari
als 20 del corrent. Com de dit vot és de vèurer,
que·s assí cusit y signat de número 21, y del thenor següent.e
Dissapta, a 23 de agost 1710. Conferència. En
aquest dia, los senyors doctor Joseph Rifós, canonge de la Seu de Barcelona, don Joseph de
Ribera y Claramunt, doctor Jacintho Blanch,
ciutedà honrat de Barcelona, són anats def part
de sas excel·lèncias fidelíssimas al excel·lentíssim
y fidelíssim bras militar, a continuar la conferència ab los dos excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar, acerca la dependència de la
pretesa contrafacció, sobre lo fet dels mercaders

Diumenge, a 24 de agost 1710. Victoriaa y besa
mà a la reyna nostra senyora. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y incertàs en lo present dietari una carta de
orde de la reyna nostra senyora, scrita de data de
23 del present, ab què és servida noticiar-los de
com lo dia 20 del corrent lo rey nostre senyor,
que Déu guarde, havia tingut una molt completa victòria de las armas enemigas. Com més llargament de dita carta és de vèurer, la qual és así
cusida y signada de número 22.

Dilluns, a 25 de agost de 1710. Síndich de la ciutat, avisa de la resolució de la ciutat per la victòria. En aquest dia, lo excel·lentíssim concistori
dels senyors concellers de la present ciutat per
medi de son síndich, ha embiat un recado de paraula al excel·lentíssim y fidelísim concistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, contenint en
substància que en atenció de trobar-se affavorida
lad ciutat, ab una carta escrita per lo il·lustre marquès de Erendassu, secretarie de estat de sa magestat, que Déu guarde, y de orde de la reyna
nostra señora, que Déu guarde, ab la qual, se serveix participar-li la gran victòria que nostres armas han alcansat de las enemigas enf vista de Zaragoza, que és conforme la que·s troba incertada
en lo present dietari, en lo dia de ahir. Lo
excel·lentíssim y savi de Concell de Cent, ditg
dia, havia possat a resòldrer, que per lo spay de 3
dias, des de las sis horas del matí fins al mitg dia,
se celebrassen tantas quantas missas se poguessen en los altars dels Sants Pastor y Just de aquesta ciutat, en sufragi de las ànimas del purgatori,
que en acció de gràcias a la divina magestat de
tant singular beneffici, se fes una festivitat solemneh en la Seu, estant patent lo satíssim, que per a
sempre sia alabat ab tota ostentació, cantant-se
en la vigília lo Te Deum. Que en demostració de
alegria, se fessen tres dias de alimaries a gastos de
a. anotació escrita al marge esquerre.
b. peu interlineat.
c. a continuació paraula ratllada.
d. la ciutat interlineat.
e. secretari...guarde interlineat al marge esquerre.
f. en...Zaragoza interlineat.
g. dit dia interlineat.
h. solemne interlineat.

a. a continuació ratllat fidelíssmas.
b. a continuació ratllat don.
c. a continuació ratllat ab.
d. a continuació ratllat en orde.
e. text incomplet.
f. de...fidelíssimas interlineat al marge esquerre.
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la ciutat, y que per exprés, dea cavall, se donàs la
enorabona al rey nostre senyor, que Déu guarde,
de tant senyalada victòria. Valent-se de un de
aquells senyors, que asisteixen a sa magestat, per
a què en nom de la ciutat posàs en sa real mà la
carta, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas
sien servits acompanyar a la ciutat en la sobredita
demostració de las alimaries, ordenant se fassen
en las mateixas nits que seran deb dimecres, dijous, y divendres primer vinents, perc rahó de tenir acordat ab lo moltd capítol de esta Santa Iglésia, que la festivitat se farà als 28 del corrent dia,
en que sa magestat se opea eo desembarca en
aquest Principat, no dubtant lo concistori dels
senyors concellers que ha de dèurer eisca nova
correspondènciae al com de la Deputació. A que
és estat respost, que per lo senyor deputat ecclesiàstich, en veu de sos companys, que sas
excel·lèncias fidelíssimas apreciavan summament eix favor, y que premeditarian eixa dependència, y del que los ocorreria, yf resoldrian o
participarian a sa excel·lència.g
Còpia de carta enviada als visitadors. En aquest
mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, per
medi del síndich, han enviat als il·lustríssims senyors visitadors de la visita del General, còpia de
la carta que reffereix la vitòria, y està incertada
en lo dia de ahir en lo present dietari, del que
han fet particular estimacióh expresant-ho a sas
excel·lèncias fidelíssimas, per medi del noble
procurador fiscal de la visita.
Novena. En aquest mateix dia, per las sinch horas de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas, han
manat convidar per medi dels verguers, una
Novena dels tres estaments, y són:
Per lo estament ecclesiàstich:
Don Miquel Joan Bosch, canonge de Vich.
Don Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona.
Lo doctor Joseph Rifós, canonge de Barcelona.
Per lo estament militar:
Don Anton de Pera y de Tord.
Don Ramon de Codina y de Ferreras.
Don Joseph de Ribera y Claramunt.
Per lo estament real:
Mossèn Christòfol de Lladó y Carreras, ciutedà
de Barcelona.
a. de cavall interlineat.
b. de interlineat.
c. per...Principat interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat il·lustre.
e. a continuació ratllat al.
f. y resoldrian interlineat, damunt ne do ratllat.
g. a continuació ratllat fidelíssimas.
h. a continuació paraula ratllada.
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Mossèn Jacintho Blanch, ciutedà de Barcelona.
Mossèn Francisco Costa, ciutedà de Barcelona.
Als quals axí congregats, per sas excel·lèncias fidelíssimas, se’ls ha donat per proposició lo paper quea és assí cusit y signat de número 23b que
és estat llegit ab altra e intel·ligible veu. Y oÿda
la dita proposició, per dita Novena, se ha aconcellat lo següent:c
End la present Novena ha resolt aconsellar a vostra excel·lència, que a gastos de la Generalitat annoesca en fer alimarias, tant en la present casa
com altrament en altra forma acostumada, y disposada per capítols de Cort, las nits de dimecras,
dijous, y divendras primer vinents, per rahó de la
sobradita victòria,e que quant més prest sia posible, en la capella petita de la present casa, sian selebradas, quiscun dia, dotze missas per sufragi de
las ànimas de purgatòria, y per lo espay de nou
dias contínuosf que divendres pròxim vinent en
la sala gran de Sant Jordi, sia feta en festa dedicada a la Immaculada Concepsió de Maria Santíssima en acció de gràcias a Déu nostres senyor, al
est imponderable benefici, contant-se a la matinada ung Te Deum y després un ofici abh música a
quatra cors solemnes convidant als dos excel·lentíssims comuns del brasi militar, ciutat,j yk a la
tarde ablsiesta també a quatra cors, ab los set salamons grans, vuit siris en lo altar, y dos atxas, estant dita sala gran adornada de la tapisaria de la
prensent casa com se acostuma en las festas grans
ym la demés que aparega puga lluhirn a dita festa,
y finalment que per medi de extaordinari de a cavall sia donada la anorabona al rey nostre senyor,
que Déu guart, dita victòria valent-señ per dit affecte de aquell senyor que millor li apareixerà, y
dels que acisteiscan a sa magestat, servint-se sas
excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich y
de paraula participar-ho als excel·lentíssims senyors concellers. Lo qual concell és estat tocat en
lo present dietari per mi, don Banet de Montangud, ajudant primer subrogato de lap present
casa.
a. que...y interlineat.
b. 23. interlineat, damunt 21 ratllat.
c. text incomplet, segueix en full a part.
d. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis
11v i 12r.
e. a continuació una línia ratllada.
f. continuos interlineat.
g. un interlineat.
h. ab...cors interlineat.
i. bras militar interlineat, damunt Deputació y ratllat.
j. a continuació ratllat ab música a quatra cors.
k. y a interlineat.
l. ab interlineat.
m. y...festa interlineat.
n. a continuació ratllat la.
ñ. valent-se...concellers interlineat al marge esquerre.
o a continuació ratllat en lo offici.
p. a continuació ratllat de la present casa.

E poch après, sas excel·lèncias fidelíssimas de
paraula, per medi del síndich del General, han
noticiat al excel·lentíssim concistori dels senyors
concellers de esta ciutat, lo que han deliberat a
cerca est assumpto, que és estat conformar-se al
concell y parer donat per dita Novena.

offici, y als il·lustríssims senyors visitadors de la
visita del General per a acistir a dita funció en la
tribuna de la part de la epístola, y han tingut notícia sas excel·lèncias fidelíssimas per medi de
síndichs, recado y procurador fiscal de la visita,
respective que tots acudiran.

Dimars, a 26 de agost 1710. Alimarias subastadas. En aquest dia, constituhit personalment en
lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
Jaume Solà, corredor de coll, jurat y ministre
del General, ha fet relació de com havent subastat lo preu fet de las alimarias fahedoras en la
present casa, y altrament per rahó de la victòria
que han obtingut las reals armas del rey nostre
senyor, que Déu guarde, als 20 del present haa
fet relació que, havent no publicat, que qui ho
volguésb empènyer per dos-centas y sinquanta
lliuras se li donarian vint-y-sinch lliuras de axaus
per una vegada tantsolament, no és estada acceptada la dita fins y a tant que muntant de vinty-sinch en vint-y-sinch lliuras, és estada acceptada per Pere Aguilar, picador de llimas, en la dita
de tres-centas setanta-sinch lliuras, y que havent-se publicat a mitjas ditas, si han dit 2 lliuras
sous menos per Joan Camps, gerrer, axí que lo
General sols deu pagar 374 lliures sous ac ell dits
Camps, y que havent subastat més no si ha trobat, que per menos emprengués fer-ho, axí que
se ha lliurat la hasta fiscal a dit Camps.

Alimàrias. En la nit de est dia, se han fet alimarias, en la forma stilada en aquesta casa, en las
demés del General, casas de sas excel·lèncias fidelíssimas, y de tots los officials del General, a
gastos de la Generalitat per rahó de dita vitòria,
y per los demés de esta ciutat, no se ha faltat a
esta demonstració.

Síndich va, als senyors visitadors.

Divendres, a 29 de agost 1710. Festa en la Deputació y alimàrias. En aquest dia, en la present
casa, se ha fet la festa deliberada als 25 del corrent, conforme en dita deliberació se conté, y
per motius en ella expressats. Al matí, al Te
Deum y offici, que tot se celebra de pontifical
per lo il·lustre y molt reverent doctor Joan Soler, abat de Sant Pau, acistiren los tres excel·lentíssims concistoris dels senyors concellers, bras
militar y Deputació, a la tarda y hagué ciesta a 4
cors, dient la oració conclogué laa festa, ab una
lletania deb Maria Santíssima cantada a 4 cors,
dient la oració un sacerdot ab capa pluvial alc
mitg de dos asculanets que aportavan candeleros. Lo modo, formalitat y cerimonial se ha
practicat, se trobarà en lo llibre de cerimònias
que aporta lo ayudant segon de la scrivania major, dit mestra, també, de cerimònias. A la nit,
ab gran pompa, per ser molt bona la nit, se han
continuat las alimarias, y per rahó de la victòria
expressada en los dias 27d y 28 del corrent.

En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich del General, han participat alsd il·lustríssims senyors visitadors del General y present casa, la deliberació han pres
acerca las demonstracions festivas per rahó de
dita victòria, y dits senyors visitadors, los han
donat las gràcias per medi del noble procurador
fiscal de dita visita.
Dimecres, a 27 de agost 1710. Síndich convida
a la ciutat, bras militar, abat de Sant Pau, y visitadors. En aquest dia, lo síndich del General de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha convidat per la festa que divendres primer vinent se
celebrarà en la present casa, per rahó de la victòria, que las reals armas del rey nostre senyor,e
que Déu gaurt, han alcansat lo dia 20 del present, delsf enemichs, a saber és al Te Deum, y offici al il·lustre y molt reverent senyor abat de
Sant Pau per celebrar de pontifical lo Te Deum y

Te Deum de la ciutat. En aquest mateix dia, a las
sinch horas de la tarda, y a gastos de la ciutat, en
la Seu se ha cantat un solempníssim Te Deum en
acció de gràcias per rahó de dita victòria.
Dijous, a 28 de agost 1710. Festa de la ciutat y
alimàrias. En aquest dia, a gastos de la present
ciutat, en la chatedral, se feu una solemníssima y
ostentosíssima festa, stant tot lo dia patent lo
santíssim sagramentat, que per a sempre sie alabat, en acció de gràcias de la gran victòria alcansaren nostres armas, lo dia 20 del corrent, de las
enemigas, y a la nit se duian continuar las alimarias com lo dia de ahir, emperò la copiosa pluya
que sobrevingué las impedí.

Dissapta, a 30 de agost 1710. Relació de Emanuel Flix, assessor acerca arxiu. En aquest dia, lo
a. ha...que interlineat al marge esquerre.
b. volgués interlineat, damunt voldria ratllat.
c. a...Camps interlineat.
d. a continuació ratllat molts.
e. senyor...guart interlineat.
f. dels enemichs interlineat.

a.
b.
c.
d.
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la festa interlineat.
de Maria Santíssima interlineat.
al mitg de interlineat, damunt y ratllat.
27 interlineat.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

magnífich doctor micer Emanuel Flix subrogat
en altre dels acessors del General ha fet relació,
metyensant jurament, com se era conferit lo dia
present, en lo real arxiu de la present ciutat, per
lo effecta que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts y que haguda relació dels officials de
dit real arxiu, y feta per estos ostenció de sos
treballs ha trobat haver-se treballat en ell, lo que
està continuat en lo paper, que per lo especulador de dit real arxiu se li ha entregat. Lo qual és
assí cusit y signat de número 24.
Inventari de fraus. En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, yunt ab los officials acostumats és baixat a
la casa del General a effecte de pèndrer inventari dels fraus en lo present y corrent mes de
agost y se ha trobat lo següent: Primo,a alb primer de agost, aprehenció feta en casa de Eulària Guimerà, viuda de una pessa cambray capycua.
Ítem, dit dia aprehenció feta en lo pinco del patró Juan Riusech, anomenat Nostra Senyora del
Carme y lo Sant Christo de Santa Creu, de una
careta ab 23 parells de guants fins de differents
colors, un parell de miyas blancas de estam, y 3
canas 7 palms tela cesera.
Ítem, als 5, aprehenció feta en casa de Joseph
Vilanova, sabater, de 2 faldillas de xamellot comensadas de sis tallas, unas obscuras y altres color de canyella.
Ítem, als 7, aprehenció feta en Mataró, en casa
de Francesch Sunyer, boter, de una cana de dos
palms de estamenya de la terra.
Ítem, dit dia, en casa de dit Senyer, aprehenció
feta de una canastra, ab cent setsa capsas de cerda de sabater, y tres aspions per a pescar.
Ítem, als 8, aprenhenció feta en casa de Felipc
Cires, pagès de la vila de Argentona, de 2 canas
boqueals color de orchiota.
Ítem, als 9, aprehenció feta en casa del patró Joseph Clausell, de la vila de Canet de un albornós
blanch capycua, y de quatra palms de xamallot
obscur.
Ítem, dit dia aprehenció feta en casa de Maria
Àngela Ramires, de 3 palms y 3 quarts escot
blanch de la terra.

a. text incomplet, segueix en full a part.
b. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 11v
i 12r.
c. Felip interlineat, damunt Joseph ratllat.
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Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de Francesch Clausells de sis quintars y vuyt barras ferro.
Ítem, als 13, aprehenció feta en casa de Maria
Fautenach de una cana de xamallot ordinari
obscur.
Ítem, als 20, aprehenció feta en casa de Gaspar
Ameli, veler, de una pessa de mocadors a la cordellada a dos per pua, ab sols tres de fabricats.
Diumenya, a 31 de agost 1710. Concistori
ayuntat. En aquest dia, no obstant ser festa de
precepta, se és ayuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
per negocis y affers graves del General.

Setembre
Dilluns, a 1 de setembre 1710. Jurament, sagrament y homenatge de la visita real. En
aquest dia,a a lasb deu horas de la matinada, són
vinguts en la present casa de la Diputació, éssent convidats personalment per los verguers
de dita casa de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, losc senyors visitadors de la visita dels officials realsd que no purgan taula, stablerta ab lo
capítol 86, fet en las últimas Corts de 1706, és
a saber tant los quatra anomenats per sa magestat, que Déu guarde, ab ral despaitg, sa data en
Balaguer als 25 de juliol del corrent any,e qui
són don Bonaventura de Lanussa y Oms,f degà
y canonge de Tarragona; don Ramon de Cruïlles, cabiscol de Vich; lo comte de Camprodom, don Joseph de Oliver, y lo doctor micer
Joseph Roig y Rof. Y los tres extrets en sort per
sas excel·lèncias fidelíssimas y de las bosas de
deputats y oÿdors dels tres estaments qui són lo
doctor Massià Puyol, canonge de Lleyda, log
marques de Vilallonga, don Pau Dalmases y
Ros, y lo doctor micer Sagimon Compte. En
esta funció se ha observat lo mateix cerimonial
en tot y per tot, que lo dia 16 de agost pròxim
passat, quant juraren los senyors visitadors del
General exceptat que los anomenats per part
del rey nostre senyor han precehit als extrets
per apart del Principat, que axí o disposa lo capítol 86, lo qual per mi, secretari y scrivà major,
del General ab alta e intel·ligible veu, és estat
llegit, y després los dits set senyors visitadors
inseguinth lo disposat ab dit capítol 86, han jua. text incomplet, segueix en full a part.
b. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 11v
i 12r del dietari.
c. a continuació ratllat il·lustríssims.
d. reals interlineat.
e. a continuació ratllat per part sua.
f. a continuació ratllat don Ramon de Cruïlles.
g. lo...Vilallonga interlineat.
h. inseguint...86. interlineat al marge esquerre.

rat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas so és los ecclesiàstichs posant-se la mà en
los pits en forma sacerdotal, y los demés alsantse per són orde y posant la mà en lo juratori,
quea tenia lo senyor president del excel·lentíssim y fidelíssim concistori, de haver-se bé y llealment en la visita fahedora dels officials reals
que no purgan taula tot amor, odi y rencor
postposats. Y axí mateix, los senyors visitadors
laichs han prestat homenatge en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas, rebent y acceptant
aquell en nom del rey nostre senyor, que Déu
guarde, y tots set senyors visitadors han ohit
sentència de excomunicació, que·ls és estada
promulgada del thenor següent:
«Nos, Josephus Romaguera, decretorum doctoribus canonicus Sanctae Ecclesiae Barchinonens, in
spiritualibus et temporalibus vicarius generalis et
offiialis, pro illustrissimo et reverendissimo domino barchinones episcopo, monemus vos,bdominos
don Bonavuenturam de Launça et Oms, decanura et canonicum Sancta Metropolitanae Ecclesiae Tarraconens, don Reymundum de Cruylles,
precenptorem Sanctae ecclesiae Vicens Ergecium
comitem de Camprodon, don Josephum de Oliver, et Josephum Roig et Rof, utriusque juris doctorem, personas nominatas juxta formam capitulo 86 curia annic 1706. Per suam magestatem
doctorem Matianum Pujol, canonicum Sanctae
Ecclesiae Ilerdens, illustrem marchionem de Vilallonga, don Paulum de Dalmases et Ros, et Sigismundum Compte, utriusque juris doctorem,
personas extractas secundum dictum capitulum
in visitatores officialium regalium qui non purgat tabulam hic presentes pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monicionibus, quatenus bene et legaliter, vos habeatis in vetteo
offitio seu munere visitatores quovis amore et rencore post positis sed Deum et concientias vestras
intruendo et pro his hauditis excomunicationis
sententiam, quam in vos et quemlibut vestrum
comtrafacientem seu contrafatientes trina canonica monitione premissa ferimus et promulgamus in his escriptis.»d
La qual publicada se és despedit dit visitador
General de sas excel·lèncias fidelíssimas y senyors visitadors, y seguidament per un minyó
de menor edat de 8 anys, y inseguint lo establert
ab lo dit capítol 86, se ha passat a fer extracció a
rodolí de un dels nomenats per part de sa magestat, y altre dels extrets per ésser instructors
dels processos de dita visita real.

a.
b.
c.
d.

que...concistori interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat illustrisimo.
anni interlineat, damunt mango ratllat.
scriptis interlineat, damunt escriptis ratllat.
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Dels anomenats per sa magestat ha sortejat: lo
doctor micer Joseph Roig y Rof.
Dels extrets per part del Principat ha sortejat: lo
doctor Macià Puyol, canonge de Lleyda.
De totas las quals cosas és estat llevat lo present
acte per mi, don Ramon de Codina y de Ferreras,a secretari y scrivà major subrrogat de Cathalunya, a instància de sas excel·lèncias fidelíssimas y de dit senyor visitador, éssent presents
per testimonis Joseph Pelegrí y Fermí Vehils,
verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas, y se’n
són anats ditsb senyors visitadors a la sala que
està al costat de la que se ajunta lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, dins de la sala gran
de Sant Jordi de la present casa de la Deputació.
Seguidament, y trobant-se unac cadira de espatllas sota lo dosser, dits senyors visitadors nomenatsd per part de sa magestat, acentats a la part
dreta de la taula que està col·locada en dita sala,
y los extrets a la squerra, y yo don Ramon de
Codina y de Ferreras subrogat en secretari y
scrivà major del General acistint-los, per no tenir dits senyors visitadors encara notari, tambée
acentat y cubert al cap devallf de la taula, y enfront de ella quin tractament han de tenir visitadors, de gust de dit senyors visitadors, ha aportat en son nom, un recado al excel·lentíssim y
fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors, dient que lo primer punt que ocorria tractar a dits senyors visitadors, era saber qual tractament deurian usar y que axís estimarian fossen
servits consultar-ho ab los magnífichs acessors y
noble advocat fiscal, procurant donassen son
sentir en escrits, remetent-se’ls lo vot,g que
perçò, se ayntarian a las sinch horas de la tarda,
al que és estat respost o executarian ab molt
gust.
Vot de acessors acerca tractament. En aquest
mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís yh continuàs en lo present dietari un vot fet en escrits per lo dits acessors, y
advocat fiscal. En que són de parer se done lo
tractament de il·lustríssim señor als senyors visitadors de dita visita real, y per medi del síndich se
ha entregat còpia a dit senyors visitadors, lo dia
present a las sinch horas de la tarda. Com a par de
dit vot que és assí cusit y signat de número 25, lo
qual vot és del thenor següent: Jesús et inserat.
a. a continuació ratllat subrrogat.
b. dits senyors visitadors interlineat.
c. una...dosser interlineat al marge esquerre.
d. nomenats...magestat interlineat al marge esquerre.
e. també...vistador interlineat al marge esquerre.
f. devall interlineat.
g. a continuació ratllat esta tarda.
h. a continuació ratllat incertàs.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

Extracció de acessors de la visita. En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, trobant-se
junts los il·lustríssims senyors visitadors de la visita real, y acistint-los y don Ramon de Codina y
de Ferreras, secretari y scrivà major del General
subrogat, per no tenir encara dits senyors visitadors notari ya estant acentats com lo de matí,
inseguint-se lo disposat ab lo referit capítol 86,
los dits il·lustríssims senyors visitadors han passat ab anomenar dos acessors y un advocat fiscal,
un procurador fiscal, un notari y un porter havent nomenat cada un dels senyors visitadors un
jurista, unc del col·legi de causídichs de Barcelona,d un notari y un porter, posant los noms en
una bolsa extrahent-los a sort per dits respective
officis, y han sortejat, ço és en:

lo dit Pera Llosas. Ha liurat en mà y poder dels
dits senyors visitadors, de haver-se bé y llealment en lo exercici y servey de dit son offici, observant tot rigido y estret secret en los negocis
que en dita real visita se tractaran tot amor, odi
y rencor posposats, y ha prestat novament y homenatge en mà y poder de Joseph Pelegrí altre
dels verguers del excel·lèntissim y fidelíssim
consistori de sas senyorias fidelíssimas, y per lo
que és tingut y obligat a ohir sentència de excomunicació laa ha ohida en la forma següent. Advertint-se queb lo senyor vicari general ha estat
acentat un poch apartat y al mitg de la cadira
refferida que està girada de espatllas, y de la del
senyor president dels anomenats per part de sa
magestat, que Déu guart.

Acessor de la visita real: Lo doctor micer Lluís
Garriga, lo doctor micer Francisco Borniach.

«Nos, Josephus Romaguera, decretorum doctoribus canonicus Sancta ecclesiae Barchinonae, in
spritualibus et temporalibus episcopo, monemus,
et, Petrum Llosas, notarius publicus Barchinone,
nominatum per sortem per suas illustrissimas dominationes in actuarium seu notarium vissita
regalisc offitialium regalium qui non pargant
tabulam juxta dispositum per capitulorum 86,
Curia anni 1706, hic presentem pro primo, secundo, tirtio et peremptorio terminus et monitionibus, quantenus, teneas subrigido et estricto secreto insta negotia en dicta visita per tractanda
et alibi in exertcitio et regimine dicti tui officii
benefideliter et legaiter te habeas quovis amore,
odio et rencore pospositus, et pro his audis excomunicationis sententiam, quam inte contra fatienetem numch pro tunch trina canonica monitione
premissa ferimus et promulgaums in his scriptis.»

Advocat fiscal de dita visita: Lo doctor micer
Francisco Bach.
Procurador fiscal de la ditae visita: Lo doctor
micer Francisco Cardenyas,f del col·legi de causídichs de Barcelona.
Notari de la ditag visita real: Pere Llosas, notari
públic de Barcelona.
Porterh de dita visita real: Joan Falvet.
Dimars, a II de setembre de 1710. Jurament de
notaris, sagrament y sentència de excomunicació. En aquest dia, constituhit personalment en
la sala ahont fan sa residència los il·lustríssims
senyors set visitadors dels officials reals que no
porgan taula, Pere Llosas notari públic de Barcelona y secretari anomenat per los dits set senyors visitadors per sort inseguint lo disposat ab
lo capítol 86 de la última Cort General, dels
processos de la dita visita real, com de sa nominació consta en lo present dietari en lo dia de
ahir, estanti assentats sas senyorias il·lustríssimas
en sas cadiras, com se narraj en lo present dietari en lo dia de ahir, yo lo infrascrit secretari y
scrivà major del General axí mateix, y lo dit Pera
Llosas a la part dels senyors visitadors extrets
per part del Principat y més avall de la cadira en
que estava assentat lo secretari de la Deputació,
a. y...matí interlineat al marge esquerre.
b. a interlineat.
c. un...Barcelona interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat causídich.
e. dita interlineat.
f. a continuació ratllat notari causídich.
g. dita interlineat.
h. a continuació ratllat real.
i. estant...Llosas interlineat.
j. narra interlineat, damunt diu ratllat.

De tot lo que és estat llevat lo present acte per
mi, don Ramon de Codina y de Ferreras, secretari y scrivà major del General de Cathalunya,
subrrogat, éssent presents per testimonis Fermí
Vehils y Diego Andanya, menor, subrogats en
verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Carta de Perlas, cusida. En aquest mateix dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari, una
carta escrita per lo il·lustre marquès de Rialp
don Ramon de Vilana Perlas, secretari de estat
de sa magestat, a sas excel·lèncias fidelíssimas, sa
data esen tevo als 30 de agost proppassat, ab
què de orde de sa magestat és servit donar las
gràcias a sas excel·lèncias fidelíssimas, per las expressions de júbilo que conté la carta escrita a sa
magestat de 26 del passat, per rahó de la victòria de 20 del mateix. Com de dita carta és de
a. la ha ohida interlineat.
b. que...guart interlineat al marge esquerre.
c. regalis interlineat.
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vèurer, que·s assí cusida y signada de número
26.

trament, destiant-los cert salari. Com a par de
un paper assí cusit y signat de lletra A.

Carta de Sinzendorf cusida. En aquest mateix
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi, secretari y scriva del General y present casa,
cusís y incertàs en lo present dietari una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo
excel·lentíssim senyor comte de Zinzerdorf, sa
data en Zaragossa als 26 de agost pròxim passat,
ab què participa a sas excel·lèncias fidelíssimas
de com lo rey nostre senyor gosa de perfeta salud. Com de dita carta és de vèurer, la qual és
assí cusida y signada de número 27.

Dijous, a 4 de setembre 1710. Visita real. En
aquest dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, per
medi del síndich del General, han enviat un recado als il·lustríssims senyors visitadors de la visita real, dient-los que en orde al exercir lo càrrech de advocat fiscal de dita visita, lo doctor
micer Rafel Bruguera, no se’ls offeria cosa que
insinuar que en quant al exercir lo doctor micer
Jacinto Salines lo càrrech de assessor, al procurador fiscal del General se li ocorria algun reparo, pera dubtar si dit doctor Salines tenia la qualitat dels anys de pràctica establerta en lo capítol
86 de la última Cort General, y que en lo demés
contenia lo recado enviat lo dia deb ahir per sas
senyorias il·lustríssimas, dit fet lo havia consultat ab los nobles y magnífichs acessors y advocat
fiscal del General, qui estavan premeditant dit
assumpto.

Dimecres, a 3 de setembre 1710. Relació de
dret de monedas. En aquest dia, constituhit
personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori de sas excel·lèncias fidelíssiams, Jaume Solà, corredor de coll, jurat y ministre del
General haa fet relació que havent publicat de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, y per medi
del magnífich racional del General y present
casa, que qui·s posaria en dita de 300 lliures,
sous, per quiscun any, ab lo arrendament del
dret de moneas per lo present y corrent trienni
se li donarian 25 lliures, sous de axaus per una
vegada tantsolament, no és estada asceptada lab
dita, si emperò,c la que ha publicat per lo mateix
orde y medi de què qui·s posaria en dita de 320
lliures, sous, per quiscun any si li donarian 60
lliures, sous de axaus per una vegada tantsolament.
Visita real. En aquest mateix dia, de apart dels
il·lustríssims senyors visitadors de la visita real
ha vingut al excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Pere Llosas,
notari, publích de Barcelona, actuari o notari
del tribunal de dita visita real, y ha donat un recado, advertint-se que ha estatd acentat y cubert, consistint en què dits senyors visitadors en
attenció de haver renunciat lo doctor notari
Lluís Garriga, lo càrrech de acessor, y lo doctor
micer Francisco Bach, lo càrrech de advocat fiscal de dita visita real, inseguintlo disposat ab lo
capítol 86 de la última Cort General, havian
passat a anomenar per sort al doctor micer Jacinto Salines en acessor y advocat fiscal, lo que
participavan a sas excel·lèncias fidelíssimas per si
se’ls ocorria alguna cosa que insinuar. Y axí mateix, que havian ideat o pensat, si passarian a llegir calcuardors, cortiners y altres officials que
estilan los senyors visitadors de la visita del General anomenar per decència del tribunal, y ala.
b.
c.
d.

ha fet relació interlineat.
la dita si interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat si.
a continuació una paraula ratllada.

Divendres, a 5 de setembre de 1710. Relació de
corredor per dret de monedas. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, Jaume Solà, corredor
de coll, jurat y ministre del General, ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas que havent
publicat, de son orde, y per medi del magnífich
racional del General y present casa, que qui se
posaria en dita de mil lliuras per quiscun any, ab
lo arrendament del dret de monedas per lo correntc trienni se li donarian 200 lliures, sous de
axaus, per una vegada tantsolament, no era estada aceptada, ni tampoch la de 300 lliures,
sous, ni finalment la de 400 lliures, sous.
Visita real. En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y
scrivà del General, y present casa cusís y incertàs
en lo present dietari, còpia de una súplica presentada per lo doctor micer Jacintho Salines,
suplicant se obstinga, lo procurador fiscal del
General, de la excepció opposada pretenent no
tenir las qualitats que disposa lo capítol 86 de la
última Cort General, per a ser acessor de la visita real, com a par de dita còpia de súplica, que·s
assí cusida y signada de número 28.
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat als il·lustríssims senyors visitadors de la visita real per medi del síndich, còpia
de la dalt refferida súplica, per si a cas a sas senyorias il·lustríssimas se’ls ocorria alguna cosa
que insinuar sobre dit fet.

a. per interlineat, damunt y era la ratllat.
b. a continuació ratllat la.
c. corrent interlineat.
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Disapta, a 6 de setembre 1710. Deputat militar
fora. En aquest dia, se és partit per la vila de Tarrassa per negocis y affers seus propris, lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, y se adverteix que fins tronarà, no se farà altre nota.

major del General y present casa, cusís y incertàs
en lo present dietari, un paper enviat per los
il·lustríssims senyors visitadors de la visita real,
per medi de son procurador fiscal, lo dia 6 del
corrent. Lo qual és assí cusit y signat de número
31.

Vot de acessors sobre fet de visita real. En
aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y continuàs en lo present dietari
un vot en escrits fet per los nobles y magnífichs
acessors y advocat fiscal del General y present
casa, ab què són de vot y parer que sas excel·lèncias fidelíssimas no podan ni deuhan annuhir en
que los il·lustríssims senyors visitadors de la visita real que no purgan taula, anomenen, per los
affers de dita visita real, més officials dels que·s
troban prescrits en lo capítol 86 de la última
Cort General. Com de dit vot és de vèurer,
que·s assí cusit y signat de número 29, y del thenor següent: Jesús et inceratum.

Dret de monedas sobre 600 lliures sous per any,
axaus 100 y 200, y lo mateix sobre 500 lliures
sous. En aquest mateix dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, nos, Jaume
Solà, corredor de coll, jurat y ministre del General, ha fet relació de com havent publicat,a de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas y per medi
del magnífich racional del General y present
casa, de què, a qui se posaria en dita de 660 lliures sous quiscun any ab lo arrendament del dret
de monedas, se li donarian 100 lliures sous de
axaus per una vegada tantsolament, y axí mateix
200 lliures sous, no era estada acceptada la dita.

Dimars, a 9 setembre 1710. Visura de alimarias.
En aquest dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han
anomenat a Joan Aldabó, fuster de la present
casa, per expert a effecte de fer relació mitjensant jurament, de si Joan Camps, gerrer de la
present ciutat, ha cumplert o no en lo preu fet
que emprengué de las lluminàrias se feren en la
present casa, los dias 27, 28 y 29 de agost proppassat. Y altrament, per ocasió de la vistòria obtenguda per las reals armas del rey nostre senyor, que Déu guarde, en la cercania de
Zaragossa segons lo thenor de la tabba y memorial incertats ena lo cos del acte rebut en la
scrivania major als 26 del dit mes agost. E lo dit
Aldabób constituït personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas ha fet relació,
mitjensant jurament, de com dit Joan Camps ha
complert, en tot y per tot, ab lo pactat en las ditas tabba y memorials. Exceptat que lo segon
vespre per ocasió de la pluja, que sobre vingué,
no·s pogueren encèndrer las candelas dec ceu.
Se’n perderen moltas,d y sols se pugueren aprofitar un quintar y mitg y quatre lliuras dee candelas de seu, que valen vint-y-quatre lliuras.
Com de un paper per ell donat consta que·s assí
cosit y signat de número 30.
Dimecres, a 10 de setembre 1710. Paper de la
visita real. En aquest dia, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mif secretari y scrivà

a. a continuació ratllat los del en.
b. a continuació paraula ratllada.
c. de cera interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat candelas de seu.
e. de candelas de seu interlineat al marge esquerre.
f. mi...casa interlineat al marge esquerre.

Y axí mateix, que sobreb 500 lliures sous per any
tant poch és estada acceptada la dita de 100 lliures sous, ni la de 200 lliures sous per axaus.
Recado de la visita del General, acerca que Fornaguera vol ser també advocat fiscal de la visita.
En aquest mateix dia, los il·lustríssims senyors
visitadors de la visita dels officials del General
per medi de son noble procurador fiscal, han
enviat a sas excel·lèncias fidelíssimas un recado
contenint, entès que lo magnífich doctor micer
Aleix Fornaguera, pretendria a un mateix temps
poder regentar lo càrrech de advocat fiscal de
dita visita y lo de acessor subrrogat de dit General, a quèc se opposava lo doctor micer Pau
Romà ajudant de assessor de dita vissita, y altrament que·ls aparexia patir lo negoci difficultat.
Dijous, a 22 de setembre 1710. Resposta en escrits a la visita real, y de paraula a la visita del
General acerca Fornaguera. En aquest dia, sas
excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich
del General, han enviat un recado en escrits als
il·lustríssims senyors visitadors de la visita real.
Lo qual recado és en resposta del que ahir los
dits senyors visitadors enviaren a sas excel·lèncias fidelíssimas y han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa lo cusís y
incertàs en lo present dietari, lo qual és assí cusit
y signat de número 32. Y axí, mateix, han insinuat a dit senyor visitador, fossen servits de aqui
al devant que, per a evitar equivacions los recados vajan en escrits.
a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació ratllat per.
c. a que se opposave interlineat, damunt a que opposava
ratllat.
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En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat un recado, per medi del síndich
del General alsa il·lustríssims senyors visitadors
de la visita dels officials del General. Dient que
creyen que a estas horas lo doctor micer Aleix
Fornaguera hauria ja renunciat lo càrrech de advocat fiscal de dita visita, o per lo menos, que
sabian que estava en aqueix dictament de executar-ho quant antes, y que axís cessarian totas
las difficultats, que aparexia a sas senyorias
il·lustríssimas podian offerir-se. Y que per evitar
equivacions, de aquí devant losb recados vayan
en escrits.
Dimecres, a 12 de setembre 1710. Fornaguera
ha renunciat. En aquest dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y incertàs
en lo present dietari un recado en escrits enviat
per los il·lustríssims senyors visitadors de la visita dels officials del General de Cathalunya, per
medi de son noble procurador fiscal. Ab què
dits senyors visitadors, donen notícia de com lo
dia 11 del present mes, lo doctor micer Aleix
Fornaguera havia renunciat lo offici de advocat
fiscal de dita visita, per haver entrat a exercir lo
de acessor subrogat de dit General.c Per a què
sian servits sas excel·lèncias fidelíssimas donar la
deguda providència, así de què lo subjecte a qui
toque servir lo offici de ajudant de acessor de
dita visita, que·s troba vacant, puga prestar lo
jurament, et cètera. Com de dit recado és de
vèurer, que·s axí cosit y signat de número 33.
Dissapta, a 13 de setembre 1710. Deputat militar tornat. En aquest dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar had assistir en
consistori per haver tornat de la vila de Tarrassa,
ahont era anat ab llicència de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Bonvehí no vol optar. En aquest mateix dia, sas
excel·lèncias fidelíssimas han noticiat, y fet a saber, al doctor micer Francisco Bonvehí, qui als
dos de agost pròxim passat, sorteyàe en advocat
fiscal de las causas de recors de la visita dels officials del General y present en concistori, que
podia obtar si volia lo offici de ajudant de assessor de dita visita que està vacant. En lo cas que
lo doctor micer Joseph Mellada, ajudant de advocat fiscal de dita visita, no·l volgués obtar, lo
bé que obtant-lo aquest, vacaria lo dit offici de
ajudant de advocat fiscal de dita visita, y si en eix
cas voldria obtar-lo. E lo dit doctor micer Frana.
b.
c.
d.
e.

cisco Bonvehí, ha respost a sas excel·lèncias fidelíssiams, que no volia en ningun de dits casos
obtar los dits officis respective, sino exercia
aquell que la sort li havia donat. Éssent presents
per testimonis, Joseph Pelegrí y Fermí Vehils
verguers del excel·lentíssim y fidelíssim concistori.
Canonge Romaguera no accepta. Subseguidament sas excel·lèncias fidelíssimas, han fet laa diligència ab lo doctor Joseph Romaguera, canonge de la Seu de Barcelona, y primer extret
dels de socos dit dia dos de agost proppassat,
present en consistori perb a vèurer si voldria acceptar en los casos dalt expressats, los dits officis
respective, qui axí mateix ha respost que no volia en manera alguna exercir ningun de dits càrrechs respective, nic tampoch algun altre de dita
visita, respecte de trobar-se visitador general y
official y per consegüent ab moltíssimas occupacions.d Éssent presents per testimonis los dits
Pelegrí y Vehils.
Bruguera no és avisat, y perquè. Se adverteix,
que semblant funció, no se és practicada ab lo
doctor micer Rafel Bruguera, que sortejà en
acessor de las causas de recors de dita visita lo
mareix dia dos de agost proppassat, per què se
trobà sere ara advocat de la visita real.
Dilluns, a 15 de setembre 1710. Juramentf de
oÿdor real. En aquest dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real, extret als 22 de juliol
proppassat, qui és Joan Andreu, mercader y notari públic de Gerona per lo present y corrent
trienni. És vingut en la present casag a jurar y
prestar sagrament, y homenatge com és costum. Lo modo y formalitat que se ha observat,
se trobarà en los llibres de ceremònias del ajudan segon de la scrivania, mestre de ceremònias
de la present casa, y de juraments de consistorials respective.
Carta de Zinzerdorf. En aquest mateix dia, sas
excel·lèncias fidelíssiams han ordenant a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y incertàs en lo present dietari, una carta
escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo senyor comte de Zinzerdor, sa data en lo real
camp de Medinazeli a 11 del corrent, al que serveix certificar com lo rey nostre senyor, que
Déu guarde, gosa de perfecta salud. Com de
dita carta és de vèurer, que·s assí cusida y signaa. a continuació ratllat mateixa.
b. per...respective interlineat al marge esquerre.
c. ni...visita interlineat al marge esquerre.
d. a continuació paraula ratllada.
e. ser ara interlineat, damunt exercia lo càrrec de ratllat.
f. anotació escrita al marge esquerre.
g. casa interlineat.

als...General interlineat al marge esquerre.
los...escrits interlineat al marge esquerre.
a continuació una línia ratllada.
a continuació paraula ratllada.
sorteyà interlineat.
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da de número 34. Còpias de la qual, per medi
del síndich, han enviat als il·lustríssims senyors
visitadors de la visita real, y dels officials al General, dea què han fet particular estimació.
Lo doctor micer Joseph Mellada. En aquest
mateix dia, lo doctor micer Joseph Mellada,
constituhit personalment en concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas,b en execució del que
per lo concistori fou escrit a ell, als 13 del present per medi de un porter real, y en sa resposta.
Ha dit y refferit que no entén, ni vol obtar lo càrrech de adjudant de acessor de la visita dels officials del General, si sols regentar lo dec ajudant
de advocat fiscal de dita visita, en què ha jurat.
Éssent presents per testimonis Joseph Pelegrí y
Fermí Vehils, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Arrendament del dret de monedas. En aquest
mateix dia, constituhit personalment en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Jaume
Solà, corredor de coll, jurat y ministre del General, ha fet relació de què havent subastat lo dret
de monedas, y publicat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi del magnífich racional
del General y present casa, a mityas ditas, no havernt-si trobat qui ay hage dit cosa. De orde de
sas excel·lentíssimas fidelíssimas, y per medi del
sobredit racional, ha passat a lliurar la hacta fiscal
a Pau Thoret, matalasser de la present ciutat, per
preu de 960 lliures sous en tot lo trienni, rellevant-se’n 60 lliures sous, que li foran promesas
de axaus per una vegada tantsolament, per haver-se posat en eixa dita. Axí que quedan per lo
General francas per quiscun any 300 lliures sous,
per no haver-se trobat qui ay hage offert mayor
dita. E consecutivamentd sase excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor deputat era, han fet
arrendament de la treta, o dret de las monedas,
que lo General del principat de Cathalunya, ha,
reb y exhigeix de totas las moneas que·s tràuhen
y ixen del dit Principat, axí per mar com per terra, ab lo modo y pactes contenguts en la tabba
de dita treta o dret, per lo temps de tres anys,
que comensaren a córrar lo dia premer de juliol
proppassat, y finiran lo dia últim de juny 1713.
A Pau Thoret, matalasser de la present ciutat,
abonat per Pera Pau Canals, veler de esta ciutat,
per preu de tres-centas y vint lliuras per quiscun
any, que per tot lo trienni són 960 lliures sous,
com a més donant en lo encant públic, lo qual
Pau Thoret accepta lo dit arrendament, prome-

a. a continuació ratllat hi.
b. a continuació ratllat trobant-si.
c. a continuació ratllat advocat.
d. text incomplet, segueix en full a part.
e. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 19v
i 20r.
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tent prestar caució, donant idòneas fermansas a
coneguda de sas excel·lèncias fidelíssimas, en lo
modo y forma que·s troba pactat en la tabba, ab
obligació de sa persona y bens, com a deutas fiscals y reals, y ab jurament y ha prestat sagrament
y homenatge en poder de Diego Andanya menor subrogat en altre dels verguers del excel·lentíssim y fidelíssims, que ab effecte farà cumplir y
tenir, a dit Pau Thoret tot lo que se ha obligat en
virtud del present arrendament segons lo thenor
de dita tabba, per lo que en obliga sa persona y
bens simul et in solidum, com a deutes fiscals y
reals, y ab jurament, llargament. E lo dit Jaume
Solà, corredor de coll y ministre del General, fa
relació com havent encantat per molt temps la
dita treta, o dret de monedas, no ha trobat qui
offerís mayor dita, que lo dit Pau Thoret, qui ha
offert la dita de tres-centas y vint lliuras per quiscun any, ab sexanta lliuras de axaus per una vegada tantsolament, quea per sas excel·lèncias fidelíssimas li foran promesas per haver-se posatb
en dita dita. Éssent presents per testimonisc Joseph Pelegrí y Fermí Vehils, verguers de sas excel·lentíssimas fidelíssimas.
Dimecres, a 17 de setembre 1710. Deputat militar, relació de arxiu. En aquest dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, ha fet
relació end lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, mitgensant jurament, com se era conferit, lo dia present, en lo real arxiu de la present
ciutat, per lo effecte que disposa lo capítol 102
de las últimas Corts, y que haguda relació dels
officials de dit real arxiu, y feta per estos ostenció
de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell
lo que està continuat en lo paper, que per lo speculador de dit real arxiu, se li ha entregat. Lo
qual és assí cosit y signat de número 35.
Embaixada a la reyna. En aquest mateix dia, sas
excel·lèncias fidelíssimas, no obstant de tenir
ordenat al síndich del General, de què de quant
en quant, se conferesca en lo real palau ahont
habitan sas magestat, que Déu guart, a fi de saber del estat de sa salut, lo que executa dit síndich, per a més obsequiar a la magestat de la
reyna, obtinguda hora per medi de un verguer,
a las sinch horas de la tarda, han enviat una embaixada a la reyna nostra senyora, per medi de
dos cavallers qui són don Ignasi de Marí y Ginovès, y Ignasi de Reverter y de Ferrer, donsell,
anante ab un cotxe de dos mulas y acistits de un
verguer, a effecta de saber a boca, de la bona
disposició de sa magestat, offerint-se de nou a
a.
b.
c.
d.
e.

que...dita interlineat.
posat en interlineat, damunt acceptat ratllat.
a continuació ratllat Joseph Nuri de Lana.
en...fidelíssimas interlineat al marge esquerre.
anant...verguer interlineat al marge esquerre.

son real servey en tot quant done lloch la possibilitat al concistori, del que ha ensenyat saa magestat, molt particular agrado, segons relació ne
han fet a sas excel·lèncias fidelíssimas, tornats
que són estats en concistori.b
Divendres, a 19 de setembre 1710. Junta de
port franch.c En aquest dia, havent manat convidar sas excel·lèncias fidelíssimas per medi dels
verguers, a las sis personas de la junta del port
franch, establerta sonas de la junta del port
franch, establerta ab lo capítol 79 de las últimas
Corts, qui són fra don Feliciano de Sayol, del
orde de Sant Joan, don Bonaventura de Lanuça
y de Oms, degà, canonge de la Santa Iglésia
Matropolitana de Tarragona, don Francisco
Despujol y de Moncorp, don Fèlix de Vedell y
de Bestuas, lo doctor en medissina Francisco
Costa, ciutadà honrat de Barcelona, y lo doctor
micer Francisco Florit. A fi de què fossen servits
informar-los, del estat en què queda la dependència de port franch a la fi del trienni pròxim passat, y havent-ho executat han passat a fer
la deliberació següent:
«Attenent dits excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, y personas de la junta de port
franch, que lo il·lustre marquès don Ramon de
Vilana Perlas, del consell de sa magestat y secretari de estat de rey nostre senyor, que Déu guarde, ab carta escrita als antecessors de sas
excel·lèncias fidelíssimasd fou per lo correu despatxat lo dia 28 del mes de juliol proppassat ab
carta per lo rey nostre senyor, quee Déu guarde,
per la dita dependència y enf execució deg deliberacció feta per los antecessors de las excel·lèncias fidelíssimas y personas de dita junta deh port
franch, com és axí és de vèurer en lo dietari del
trienni proppassati al primer de agost yj 28 de
juliol pròxim passat.k Y que lo il·lustre don Domingo de Aguirre, del consell de sa magestat, y
son regent en lo Supremo de Aragó, té participat lo mateix al excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich. Attenent més avant,
que sobre las subjecta matèria se troba estar
pendent conferència altra excel·lentíssima ciutat, éssent anomenats per sal partm lo doctor
a. sa magestat interlineat.
b. a continuació ratllat Dijous, a 18 de setembre 1710.
c. a continuació tres línies ratllades.
d. a continuació ratllat ab què.
e. que Déu guarde, interlineat.
f. en...franch interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat la.
h. de interlineat.
i. a continuació paraula ratllada.
j. y...passats interlineat al marge esquerre.
k. a continuació ratllat avenen més avant.
l. sa interlineat.
m. a continuació ratllat de la ciutat.

Francisco Monnar, ciutadà, Emmanuel de Roca
y Julià y Llunes, donsell y Geroni Sadurní, mercader; y per part de la Deputació, los senyors
don Bonaventura de Lanuza, dona Fèlix de Vadell y Besturs, y doctor Francisco Costa, ciutadà. Y que ditas personas se juntaren los dias
28 y 30 de dit mes de juliol,b com axí és de vèurer en dit dietari en las referidas jornadas,c constant no estar en manera alguna terminada la dependència de dit port franch, ans bé trobar-se
indecisa per no haver conclòs dit fet la conferència que en aquella ocasió se tenia sobre dit
negoci. Y finalment attenent, qued las causas,
motius y rahons, per que fou demanada la sobradita conferència, se troban llargament expressadas ab papers de números 438, 440, 442,
444, 445, 446 y 447 dels quals a parde lo estat
en què ha restatf la ditag dependència de port
franch, com de dits papers. Y altrament és de
vèurer en dit dietari, en jornadas de 24, 25, 27 y
28 de juliol pròxim passat, y loh quant just ese lo
dèurer-se adelantar y conclòurer fet de tanta
importància. Deliberan perçò, que lo excel·lentíssim senyor deputat ecclesiàstich sie servit
conferir-se ab lo dit il·lustre don Domingo de
Aguirre, posant en sa consideració, de com a sas
excel·lèncias fidelíssimas yi personas de dita junta los ha aparegut acordar que tota la dependència del port franch sie continuada a conferenciar-se ab la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona, ab las mateixas personas per sa part
anomenadas, o bé altrament nomenadoras junt
ab las de la Deputació, a fi de què se termine assumpto tant important al servey de las dos magestats, lustre del Principat, benefici públic, y
conveniència del líbero comers. Logrant-se lo
posar-se en total execució lo disposat ab lo capítol 79 de la última Cort General, que tracta de
port franch. Y axí mateix, deliberar que obtinguda resposta del dit don Domingo de Aguirre,j ab recado en escrits reportador per lo síndich, acestexen a sas excel·lèncias fidelíssimas y
personas de dita junta, lok guanyar los instants
del temps per lal continuació de dita conferència, per lo assumpto d’alt expressat.m»
Dissapta, a 20 de setembra 1710. Port franch.
En aquest dia, en execució del deliberat per sas
a. don interlineat.
b. juliol interlineat.
c. a continuació ratllat axí que.
d. a continuació una línea ratllada.
e. a par interlineat, damunt la resta ratllat.
f. restat interlineat, damunt quedat ratllat.
g. dita interlineat.
h. lo...importància interlineat al marge esquerre.
i. a continuació ratllat las.
j. a continuació ratllat per en.
k. lo...temps interlineat al marge esquerre.
l. a continuació ratllat de la.
m. a continuació línia ratllada.
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excel·lèncias fidelíssimasa y las personas de la
junta de port franch, lob die de ahir, s’és conferit
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, ab lo il·lustre don Domingo de
Aguirre, del consell de sa magestat, y son regent
en lo Supremo de Aragó, per lo effecte expressat la sobre dita deliberació, qui ha respost ho
havia de participar al Consell Supremo de Aragó, y del que resoldria ne donaria part a dit senyor deputat ecclesiàstich, com ho ha executat,
dient que dit Consell annuhia abc molt gust de
què se practicàs lo medi de la continuació de la
conferència entre los dos comuns de la ciutat y
Deputació, perd lo fet de dit port franch. En vista del que sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat al síndich del General aportàs a la
excel·lentíssima ciutat, un recado en escrits conformee lo resolt lo dia de ahir. Còpia del qual,
de orde de sas excel·lèncias fidelíssiams, és assí
cusit y signat de número 36.f
Relació del verguer, en orde a la acceptació del
doctor Rovira. En aquest mateix dia, sas
excel·lèncias fidelíssimas, han enviat a Joseph
Pelegrí, verguer, al doctor micer Thomàs Rovira, qui·s troba indispost, per a saber de ell. Sig
volia acceptar lo càrrech de ayudant de acessor
de la visita del General, que·s trobarà vacant, y li
spectarà, segons lo orde ab què era estat extret
de socos. Y segons relació feta per dit Pelegrí,
ha constat a sas excel·lèncias fidelíssimas no voler-lo acceptar.
Braçó accepta lo ser ayudant de acessor. En
aquest mateix dia, constituhit personalment en
lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssiams, lo doctor micer Joseph Braçó y Duran, ciutedà honrat de Barcelona, convidat de orde del excel·lentíssim y fidelíssima concistori per a saber si voldria acceptar
lo dit càrrech de ayudant acessor de la dita, visitam per spectar-li, per ser estat extret de socós.
Y en vista de las antecedents diligèncias competir-li a ells,h ha respost que si, y perçò se ha enviat al il·lustríssim tribunal un recado lo síndich
en escrits peri lo síndich del General. Conforme
la còpia que signada de número 37 de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusida.
Dilluns, a 22 de setembre 1710. Recado de la
ciutat de port franch. En aquest dia, sas
a. a continuació ratllat lo die de ahir.
b. lo...ahir interlineat al marge esquerre.
c. a continuació una paraula ratllada.
d. per...franch interlineat al marge esquerre.
e. conforme...ahir interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat Diumenge, a 21 de setembre 1710.
g. a continuació ratllat gusta.
h. a continuació ratllat qui.
i. per...General interlineat al marge esquerre.

excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y escrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari un recado en escrits per lo excel·lentíssim consistori
dels senyors concellers de la present ciutat, embiat a sasa excel·lèncias fidelíssimas per medi de
son subsíndich, ab què se servexen insinuar, estar prompte la ciutat, per a entrar per medi de
las personas que té anomenadas a conferenciar
la dependència de port franch. Com dit recado
és de vèurer que·s assí cusit y signat de número
38.
Divendres, a 26 de setembra 1710.b Jurament
del doctor Flix, a cerca del arxiu real.
En aquest dia, lo doctor micer Emanuel Flix,
subrogat en altre dels assessors de la present
casa, ha fet relació en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas mitjensant jurament
com se era conferit lo dia present en lo real arxiu
de la present ciutat, per lo effecte que disposa lo
capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda
relació dels officials de dit real arxiu y feta per
estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo speculador de dit real arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
39.
Dissapta, a 27 de setembre 1710. Simeon Ferrer,
renúncia en ser sargento de la compañia del coronel. En aquest dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, Simeon Ferrer, sargento de la compañia del coronel del regiment ab lo
General de aquest Principat, serveix al rey nostre
senyor, que Déu guart, y per deffensa de dit
Principat, ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, líbera y spontaneament,
lo dit càrrech y puesto de sargento de dita compañia, ab què se li està devent per rahó de son sou
y altrament. Y sas excel·lèncias fidelíssimas, li han
acceptat la renúncia de dit puesto y càrrech, si et
quantum, per actes y capítols de cort, y altrament los és lícit y permès, et cètera. Éssent present per testimonis, Joseph Pelegrí y Fermí
Vehils, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Relació del corredorc acerca vestits. En aquest
mateix dia, constituhit personalment en dit
concistori, Jaume Solà, corredor de coll, jurat y
ministre del General, ha fet relació de com havent subastat, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo preu fet dels vestits, camisas y curbatas, per los soldats de dit regiment. Y publicat
a. sas...fidelíssimas.
b. a continuació ratllat Dissapta, a 27 de setembre 1710.
c. a continuació ratllat de.
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dea orde de sas excel·lèncias fidelíssimas queb se
posaria en dita per quiscun vestit o munició, per
quiscun soldat dec fer-hod a rahó de dotse lliuras
per vestat, se li donarian de axaus per una vegada tantsolament, vint-y-sinch doblas, que són
140 lliuras sous barcelonesas, salvat error,e que
la dita no restava acceptada, ni tampoch laf mateixa sobre tretse lliuras per quiscun de dits vestits.g
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en dit concistori, lo refferit Solà, ha fet relació
de què havent publicat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas que qui·s posaria en dita de
empèndrer fer dits vestits, a saber és quiscun per
14 lliures sous barcelonesas, ab seh li donarian
per una vegada tantsolament, 20 doblas de
axaus, que són 112 lliures sous barcelonesas, se
per ha acceptat la dita.
Dimars, a 30 de setembre 1710. Renúncia. En
aquest dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimasi Ignasi Reverter y de Ferrer, donzell, racional del General y present casa,
ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas, lo sobredit offici de racional del General y present casa a favor y en cap de Anton de
Massanes y Reverter, donzell, per ser altre dels
officis antichs, y que no poden alienar-se. E sas
excel·lèncias fidelíssimas acceptan dita renunciació si et quantum, et cetera, per capítols y actes
de Cort los és lícit y permès. Éssent presents per
testimonis Joseph Pelegrí y Fermí Vehils, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Inventarij de fraus. En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fdielíssim sa oÿdor ecclesiàstich,
acompanyat dels officials acostumats és baixat a
la casa del General, a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes
de setembre, y se han trobat apresos los frausk
infrascrits y següents:l
Primo,m a 5 de septembre apprehenció feta en
casa de Joseph Calvet, de 12 canas 3 pams pampolina.
a. de...fidelíssimas interlineat.
b. a continuació repetit que.
c. de...vestit interlineat al marge esquerre.
d. de fer-ho a interlineat, damunt fent-se a ratllat.
e. a continuació ratllat y.
f. la mateixa interlineat.
g. a continuació ratllat Diumenge, a 28 de setembre 1710.
h. se...tantsolament interlineat al marge esquerre.
i. a continuació ratllat lo doctor en dret.
j. anotació escrita al marge.
k. a continuació ratllat infrascrits.
l. text incomplet, segueix en full a part.
m. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis
23v i 24r del dietari.
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Ítem, als 12 de dit aprehenció feta en casa Madalena Montargull, de 12 canas tafetà negra de
quatra pams.
Ítem, als 20 de dit aprehenció feta en casa de
Rafel Llorach,a valer , de vuyt pams y mig tafetà
negra de 4 pams.
Ítem, als 24 de dit aprehenció feta en casa de
Esperansa Travellín, viuda, de 7 canas 7 pams,
de cordonet color blau y ariota.
Ítem, dit dia aprehenció en casa la dita Travallín, de 2 mocadors tela blanca brodats, tres
massets de fol de rams, un parell de mitjas de
seda verda de dona, y dos pessas capycua blavet.
Ítem, dit dia aprehenció feta en casa de Rosa
Roncal, de 2 canas 7 pams, de satina negra de
mostras ab dos trossos.
Ítem, dit dia, aprenhenció feta a un home
incògnit de una pessa de galó de plata capycua.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en Arenys, en casa
de Francisco Pujalt de set dotcenas de pells. Ço
és 6 dotsenas de moradas, y una dotsena de
blancas.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de Narcís
Llorberas, en Vilasà, de dos pipas o botas de ayguardent adobad, y de altra bota sens adobar.
De tinguda las dos de quatra càrregas y la altra
de dos.
Ítem, dit dia, aprehenció feta enb casa mestre
Vila, sastre de la present ciutat de duas mànegas
y quatra faldas de estamenya negrilla.
Visitas llibres.c Seguidament, dit senyor oÿdor
ecclesiàstich, trobant-se en la dita casa del General, ha manat venir en la presència als officials
de General y Bolla, junt ab los llibres que quiscun de aquells reigeix per rahó de son offici. Y
havent fet regoneixensa de dits llibres, no ha advertit falta digna de nota.

Octubre
Dimecres, al primer de octubre de 1710. Visitan deputats a la reyna, per cumple anyos del
rey. En aquest dia, a las sinch horas de la tarda,
obtinguda hora per medi del síndich, sas
excel·lèncias fidelíssimas a peu,d consistorialment, y acompanyats dels nobles y magnífichs
acessors, advocat fiscal, officials, mestres y dea.
b.
c.
d.

Llorach interlineat al marge esquerre.
a continuació una línia ratllada.
a continuació ratllat en aquest mateix dia.
a continuació ratllat y.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

més de la present casa. Han anat a cumplimentar a laa magestat de la reyna, que Déu guart,
donant-li la enorabona de cumplir anys lo rey
nostre senyor, que Déu guart, enb lo present
dia. No obstant de ser fora, sa magestat ha manat cubrir a sas excel·lèncias fidelíssimas, qui
han besat sa real mà, y després losc officials, sacerdots, militars y gaudints per son orde. La
formalitat extensament observada en esta funció, se trobarà en lo llibre de cerimònias que
aporta lo ayudant segon de la scrivania major,
anomenat també mestra de cerimònias. Y se
prevé, que trobant-se lo rey nostres senyor, en
esta ciutat en semblant dia, se deu per sas excel·lèncias fidelíssimas,d per medi del síndich, de
manar hora per cumplimentar a rey y reyna. Y se
adverteix que dit síndich, de quant en quant, de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas era a saber
de sa salud.
Dijous, a 2 de octubre. Relació de un censal de
Casamitjana, feta per lo racional, és de dret de
guerra. En aquest dia, han ordenat sas excel·lècias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una relació feta, al primer de agost
del corrent any, per lo magnífich racional del
General, a cerca lo censal, que en la extració de
censals de dret de guerra, feta a 18 de desembre
1709, sorteya don Rafel Casamitjana. Com de
dita relació és de vèurer, que és assí cusida y signada de número 40.
Junta de port franch. En aquest mateix dia, havent sas excel·lèncias fidelíssimas ordenat al verguer, convidassen a las personas de la junta de
port franch pere las tres horas de la tarda, y havent-se juntat totas, acceptatf don Francisco
Despujol y de Moncorp, per trobar-se fora ciutat. Se ha donat per proposició a dita junta dos
recados, lo ung enviat a la excel·lentíssima ciutat
per part de sas excel·lèncias fidelíssimas y junta,
y lo altre enviat per dita ciutat en resposta de
aquell. Los quals recados són estats llegits per
mi, secretari y scrivà major del General, y se troban incertats y cosits en lo present dietari en
jornadas de 20 y 22 de setembre proppassat. Y
axí mateix, foren dotas per proposició, alguns
reparos acorriència sas excel·lèncias fidelíssimas
a serca del que sos antecessors junt ab las personas de dita junta, havian ideat en orde al port
franch. Emperò, per ser ausent dit don Francis-

a. a continuació ratllat reyna.
b. en...dia interlineat al marge esquerre.
c. a continuació paraula ratllada.
d. a continuació paraula ratllada.
e. per interlineat.
f. a continuació ratllat lo senyor.
g. a continuació paraula ratllada.
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co Despujol no se ha presa acuerdo, resolució,
ni deliberació alguna.
Dimars, a 7 de octubre 1710. Recados, sobre
fet de visita real. En aquest dia, sas excel·lèncias
fidelíssimas han enviat a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y incertàs
en lo present dietari un recado en escrits, enviat
per los il·lustríssims senyors visitadors dels officials reals que no purgan taula,b per medi de son
magnífich procurador fiscal. Lo qual és assí cusit y incertat de número 41. Y poch après, també me han ordenat, cusís y incertàs en lo present
dietari,c còpia de un recado en escrits, embiat a
dits senyors visitadors,d per medi del síndich del
General. Y en resposta del sobredit recado, la
qual còpia és assí cusida, y incertadae y signada
de número 42.f
Carta real y vot, continuats. En aquest mateix
dia, ag la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present
dietari, inseguinth lo aconcellat ab lo infrascrit
vot, una carta real de la reyna nostra senyora,
que Déu guart, y uni vot en escrits fet sobre son
assumpto, per los nobles y magnífichs acessors,
y advocat fiscal del General. Tot lo quej és assí
cusit y signat de números 43 y 44, y del thenor
següent. La reyna et inseratum. Jesús, Maria,
Joseph et inseratum.
Altre recado en escrits, de la visita real. En
aquest mateix dia, a la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas també me han ordenat, cusís y incertàs en lo present dietari, un recado en escrits,
enbiat perk los dits senyors visitadors de la visita
real, perl son procurador fiscal. Lo qual recado
és assí cusit y signat de número 45.
Síndich del General, va a la visita real. En aquest
mateix dia, a las 6 horas de la tarda tocadas, sas
excel·lèncias fidelíssimas han embiatm als il·lustríssims senyors visitadors de la visita real, per
medi del síndich del General y present casa, certificatòria autènthica y fahent de la sobredita
carta real, juntn ab certificatòria del sobredit
a. a continuació ratllat aquest.
b. a continuació ratllat lo.
c. a continuació paraula ratllada.
d. a continuació ratllat y en.
e. incertada interlineat.
f. a continuació ratllat Dimecres, a 8 de octubre 1710.
g. a la tarda interlineat.
h. inseguint...vot interlineat al marge esquerre.
i. un interlineat.
j. a continuació ratllat tot.
k. a continuació ratllat lo procurador fiscal de la.
l. per...fiscal interlineat al marge esquerre.
m. embiat interlineat.
n. a continuació paraula ratllada.

vot. Lo que han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas executar-se, inseguint lo parer donat per
dits assessors y advocat fiscal del General y present casa, ab lo sobre dit vot.
Dimecres, a 8 de octubre 1710. Visita de las
fonts. En aquest dia, sas excel·lèncias fidelíssimas concistorialment, ab differents cotxes de 4
mulas, ab los verguers y massas altas, a companyats dels nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal, officials, mestres, y demés officials, sacerdots, militars, y gaudints, de la present casa,
són anats en la forma stilada a visitar la Mare de
las Fonts, acistinta també lo religions que diu la
missa, y per lo present any.
Divendres, a 10 de octubre 1710. Relació de
censal, del dret de guerra de Nin. En aquest dia,
sas excel·lentíssimas fidelíssimas han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari una relació en escrits feta per lo magnífich Anthon de
Massanes y Reverter, donsell, racional del General y present casa, acerca un censal preu 500
lliures sous, y penció 20 lliures sous, pagadora a
18 de janer, de Damià Vidal, prevere, que fou
extret en sort entre altres delb dret de guerra, als
18 de desembre 1709. Sotreyant en ell Anthon
Nin Batifuller, dient-se ab dita relació que dit
censal quedà líbero. Com de dita relació és de
vèurer, que és assí cusida y signada de número
46.
Dissapta, a 11 de octubre 1710. Negoci de port
franch. En aquest dia,c havent-sed ayuntat a la
tarda, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
lase personas de la junta de port franch, exceptat
lo fra don Ffeliciano de Sayol y Quarteroni qui
no ha acistit, sas excel·lèncias fidelíssimas, per
orgaf y veu, del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General de Cathalunya, continuàs en lo present dietari la relació
següent:
«Que incistint dit senyor deputat ecclesiàstich
en la mateixa proposició que·s feu lo dia 2 del
corrent mes de octubre, per a què se prengués
resolució sobre los recados expressats,g y reparos
que sas excel·lèncias fidelíssimas tenen formats
sobre las ordinacions ideadas per los antecessors
de sas excel·lèncias fidelíssimas y personas de
a. acistint...y interlineat al marge esquerre.
b. del...guerra interlineat.
c. text incomplert, segueix en full a part.
d. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis
36v i 37r del dietari.
e. a continuació ratllat sis.
f. orga y interlineat.
g. expressats dit dia interlineat al marge esquerre.
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dita junta, per lo regimen y adminsitració de la
casa de port franch. Los quals reparos estan continuats en lo paper de apuntaments,a queb fou
llegit per lo secretari y scrivà major del General
en la dita junta, tinguda lo dit dia 2 del corrent, y
que havent passat a votar sobre lo dit assumpto,
los senyors deputats y oÿdors són estats tots
unànimes de un parer, concistint en que las ditas
ordinacions, com y també los dits apuntaments
de reparos sobre ellas fets, fossen consultats. És a
saber, en tot allò que toca al comers y negoci, ab
personas de negoci més practiques y intel·ligents
de la present ciutat, y en tot allò que se offerís de
punt de dret se consultàs ab advocats. Emperò,
quec las sinch personas de la junta no han convingut al sobredit, sinó que són estats de altre
parer. Y havent dit senyor diputat ecclesiàstich
tocat la campaneta per fer entrar lo secretari, a fi
de què tocàs en dietari la resolució, no han volgut ditas sinch personas de la junta donar lloch
en això, ans bé se han alsat anant-se’n en continent, antes de tenir lloch y temps de fer entrar
dit secretari y fer-li pèndrar en sa presència dita
resolució.»
Diumenge, a 12 de octubre 1710. Concistori,
ajudant y advocat consulent ha jurant. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepte, per
negocis y affers graves de la Generalitat, se han
juntat sas excel·lèncias fidelíssimas, exceptant lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real,
qui no ha acistit per sas ocupacions. Y constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori, lo doctor micer Francisco Borras, consulent anomenat per sas excel·lènicas
fidelíssimas, ab deliberació feta lo die de ahir, y
per lo negoci llargament expressat en aquella,
ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas. Si y conforme està disposat ab lo capítol 7 del nou redrés.
Dimecres, a 15 de octubre 1710. Relació de corredor, sobre provisió de mityas sabatas y sombreros. En aquest dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, Pere Ribera, corredor de coll jurat y minstre del General. Ha fet
relació de com havent publicat ded son orde,
que·s posaria en dita ab la provisió de 450 parells de mitjas dee llana encarnadas, segons la
mostra.f Per los soldats del regiment de la present casa,g y més si més se’n volia, a rahó de nou
sous lo parell, se li donarian 5 lliures sous de
a. a continuació una línia ratllada.
b. que interlineat.
c. que interlineat.
d. de son orde interlineat.
e. de llana interlineat.
f. a continuació ratllat se li.
g. casa interlineat.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

axaus, per una vegada tantsolament, quedava
acceptada la dita.
En aquest mateix dia,a dit Pere Ribera ha fet relació, de com havent pulbicat la provisió de 450
parells de sabatas de vaqueta de moscòvia, ab
sas civellas deb llautó per los soldats de dit regiment. Y més, si més se’n voldrian, ha trobat que
i ha emprès ferc cada parell de sabatas, segonsd la
mostra, per 1 lliura sou.
En aquest mateix dia, dit Pera Ribera, ha fet relació de com havent publicat la provisió de 450
sombreros, conforme la mostra, per lo abillament dels soldats de dit regiment. Y més, si
més se’n voldran, ha trobat qui ha emprès fer
quiscun sombrero, a rahó de 17 sous barcelonesos.e
Renúncia de sargento de Noto. En aquest mateix dia, constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Passià Noto, sargento de
la compañia de don Juan Jansà, altre del regiment, ab què la present casa serveix al rey nostre
senyor, que Déu guart, en deffensa del present
Principat. Ha fet dexació, y renunciat en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, libera y
spontaneament lo dit càrrech y puesto de sargento de dita comaplia, ab què fins lo dia present li sia ayustat lo compte de tot lo que se li
està devent per rahó de son sou. Y altrament, y
sas excel·lèncias fidelíssimas li han acceptat la
dexació, y renúncia de dit puesto y càrrech, si et
quantum, et cetera, et alias per actes, capítols de
cort, y altrament. Los és lícit y permes, etcètera.
Éssent presents per testimonis Fermí Vehils y
Diego Andanya, menor, verguers de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
Dijous, a 16 de octubre 1710. Notícas que instan canvis de la salud del rey. En aquest dia, de
part dels excel·lentíssims senyors concellers de
la present ciutat. Se ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas, de com lo dia de ahir hauria resolt la ciutat per extraordinari, de anada y tornada, escríurer al rey nostre senyor, que Déu
guarde, per saber de sa salut. Respecte de haver
molt temps los faltave notícia, del que sas excel·lèncias fidelíssimas han fet particular estimació. Y encontinent, per medi del síndich del General han participat a la excel·lentíssima ciutat, y
al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar haver
pres lo dia present semblant deliberació.
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat sas excel·lèncias fidelíssimas.
de llautó interlineat.
a continuació ratllat ho.
segons la mostra interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat per quiscun sombrero.

Embaixada a la reyna. En aquest mateix dia, sas
excel·lèncias fidelíssimas en execució de la deliberació feta lo dia present, han enviat a la reyna
nostra senyora, que Déu guarde, una embaixada per medi de don Ramon de Codina y Ferreras y Pau Corbera y Palau, ciutedà, a las sis horas de la tarda, havent-se pres hora per medi de
un verguer. Posant de paraula en la soberana intel·ligència de sa magestat, la dita deliberació,
de la qual se ha donat sa magestat per molt servida, y ha manifestat molt singular agrado de
consemblant resloució. Conforme axí ne han
fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas, dits de
Codina y de Corbera constituhits en consistori.
Divendres, a 17 de octubre 1710. Síndich del
bras melitar acerca correu. En aquest dia,a lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per medi
del síndich, ha un recado de paraula a sas excel·lènicas fidelíssimas, contenint que lo bras
feya molt particular estimació del que lo dia de
ahir, per medi del síndich del General, se li havia
participat.
Correu parteix. En aquest mateix dia, a las set
horas de la tarda, se ha partit per lo real camp, a
hont se trobe sa magestat, Déu lo guart, Jaume
Pena, correu del General, partint a cavall segons
lo deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas lo
dia de ahir. Y la reyna nostra senyora, se ha dignat affavorir al excel·lentíssim y fidelíssim consistori, volent que carta que escrivia ellab a la
magestat del rey, anàs baix plech, del de la Deputació.
Dissapta, als 18 de octubre de 1710. Relació del
arxiu del deputat real. En aquest dia, lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real ha
fet relació, en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas mitgensant jurament, com se era conferit lo dia present en lo real arxiu, de la present
ciutat, per lo effecte que disposa lo capítol 102
de las últimas Corts, y que haguda relació dels
officials dec dit real arxiu, y feta per estos ostenció
de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell,
lo que està continuat en lo paper que per lo speculador, de dit real arxiu, se li ha entregat. Lo
qual és assí cusit y signat de número 47.
Don Bernat Gàver y de Fluvià, fa relació que no
trobat lo acte del censal de guerra.
En aquest mateix dia, constituhit pesonalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lod noble don Bernat Gàver y de Fluvià. Ha jua.
b.
c.
d.
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a continuació ratllat al matí.
ella interlineat.
de interlineat.
lo noble interlineat.

rat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas com havent fet las degudas deligèncias, per
vèurer si trobaria lo acte de la original creació de
aquell censal de preu mil lliuras, y penció mil
sous quea Gerònim de Gàver rebia tots anys, en
lo mes de juliol sobre los drets de General de
guerra, y nova ampra, no ha pogut trobar
aquell, ni sab ahont és.
Jurament del doctor Francisco Bach. En aquest
mateix dia, constituhit personalment lo doctor
micer Francisco Bach, en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas, si y conforme disposa lo capítol 7
del redrés de la última Cort General de 1706. Y
per causa de ésser estat consultat per lo negoci
llargament expressat, ab altre de las deliberacions fetas per sas excel·lèncias fidelíssimas als
16 del present y corrent mes de octubre.
Dilluns, a 20 de octubre 1710.b Vot fet sobre
dependència de port franch. En aquest dia, sas
excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari un vot en
escrits, fet per altre dels magnífichs acessors del
General y present casa, y consulents aplicats, sobre dependència de port franch. Lo qual és assí
cusit y signat de número 48, y del thenor següent: Jesús, Maria, Joseph, cum divo Giorgio,
et inseratum.
Dimars, a 21 de octubre de 1710. Regonexensa
general per las botigas de la present ciutat. En
aquest dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han passat segons lo disposat ab lo capítol 32 del redrés
de 1599, a fer una generalc visita de butiguers,
velluters y altres de la present ciutat, asistints de
diffarent alguazils y officials de la present casa.
Dimecres, a 22 de octubre 1710. Súplica de la
ciutat de Mataró sobre prot franch. En aquest
dia, han ordenat sas excel·léncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari una
súplica presentada per lo magnífich Sagimon
Compte, doctor en drets, com a síndichd y procurador de la ciutat de Mataró, sobree dependència
de port franch. La qual suplica yunt ab los poders,
tot és assí cusit y signat de número 49.

Joseph de Nadal, advocat fiscal del General y present casa, ha fet relació en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas mitjensant jurament, com
se era conferit, lo dia present, en lo arxiu real de la
present ciutata per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas cors. Y que haguda relació
dels officials de dit real arxiu, y feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat
en ell, lo que està continuat en lo paper que per lo
speculador de dit real arxiu se li ha entregat. Lo
qual és assí cusit y signat de número 50.
Disapta, a 25 de octubre 1710. Jurament del notari de la Deputació local de Tortosa. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, Geroni Rosselló,
notari públic de la fidelíssima y exemplar ciutat
de Tortosa, com a obtenint lo offici y càrrech de
notari de la diputació localb del General de dita
ciutat, y col·lecta, com a parc de son privilegi dat
y despatxat als 2 de juliol deld present a mi, registrat en lo registre «De privilegis, et cètera», foli
155, per quant la dita ciutat no·s troba estar en la
obediència del rey nostre senyor, que Déu guarde, y per consegüent no haver-hi allí tribunal. Ha
jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, de haver-se bé y llealment en lo exercici y
servey de dit offici si y conforme per capítols y actes de Cort, los officials y minsitres del General
són tinguts y obligats, y especialment ha jurat
observar los dits capítols de Cort, en particular lo
capítol 31, Cort 1520.
Dilluns, a 27 de octubre 1710. Cartas del General, Vuetzel governador de Aragó, y deputats. En aquest dia, han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari tres cartas, sa data en Zaragossa als
21 del corrent, dels senyors baró de Vuetzel,
governador del regne de Aragó, y deputats de
dit regne, acerca lo donar favor y ayuda a Jaume
Pena, correu del General, qui partí de esta ciutat per lo real escercit per saber del estat de la salud del rey nostre senyor, que Déu guart, y de
sos felices progressos en lo real viatge, com de
ditas cartas és de vèurer que són assí cusidas y
signadas de números 51, 52 y 53.
Regoneixena dels aposentos de la present casa,
oÿdors ecclesiàstich y militar.

Divendres, a 24 de octubre de 1710. Relació de
advocat fiscal del real arxiu. En aquest dia, don

En aquest mateix dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors dee comptes, ecclesiàstich

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat lo que.
a continuació ratllat Dimars, a 21 de octubre 1710.
general interlineat.
a continuació ratllat de lo.
sobre...franch interlineat al marge esquerre.
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ciutat interlineat.
a continuació ratllat de dita.
a continuació ratllat ab y.
a continuació paraula ratllada.
de comptes interlineat.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

y militar. Són anats a visitar los aposentos de la
present casa, fent regoneixensa dels llibres, que
cada hu delsa officials de els respective regeix
per rahó de sos officis, y no han advertit falta
digne de nota. Com axí ne han fet relació tornat
en consistori.b
Súplica de Jofre y Vilar, yunt ab relació en escrit. En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y incertàs en
lo present dietari, una súplica presentada per
Francisco Jofre y Joseph Vilar, botiguer de telas
de la present ciutat, yunt ab la relacicó en escrits
feta, al peu de aquella, per los nobles y magnífichs acessors, y advocat fiscal de la Generlatitat
sobre son contengut.c Com de dita súplica y relació és de vèurer, que tot és assí cusit y signat
de número 54. Y axí mateix han ordenat a mi,
secretari y scrivà del General y present casa, fasse que per medi de un verguer personalmentd
sie intimada a dits Jofrè y Vilar, la sobre dita relació en escrits.
En execució del sobredit orde, lo dia present, se
han despedit intimas als dits Jofrè y Vilar de la
sobredita relació en escrits. Y als 30 del present
y corren mes , entre las dotse y una horas del
mitdia, són estadas prasentadas personalment,
per Diego Andanya, menor, subrogat en verguer. Segons relació a mi, secretari y scrivà major del General, per ell feta en la scrivania major.
Dijous, 30 de octubre 1710. Contrafacció de
mercaders. En aquest dia, constituhit personalment en la scrivania major de la present casa. Lo
magnífich, Pau Corera y de Palau, ciutedàe honrat de Barcelona, síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit lo dia present
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo excel·lentíssim concistori dels senyors concellers
de la present ciutat, a effecte de participar-los de
com tenint entès, que en la causa que lo magistrat de la llotya del mar aporta en la Real Audiència contra la present ciutat, per lo magnífich doctor micer Joseph Dehona, se hauria fet
alguna provisió o sentència provisional, no sabent lo que contenia estimarian fossen servits
manar-los ne avisar, per a què com de peculiarf
obligació és lo invigilar en la més viril observansa de las Generals Constitucions, capítols, y actes de Cort, deuhan procurar totas aquellas notícias que condueixen a est fet y dits senyors

a. dels officials interlineat.
b. a continuació ratllat Dimars, a 28 de octubre 1710.
c. a continuació una línia ratllada.
d. personalment interlineat.
e. ciutedà...Barcelona interlineat.
f. peculiar interlineat.

consellers se han servit respòndrer que sas moltas ocupacions han ocorregut estos dias no·ls
han permès poder-ho executar. Emperò, quant
antes passarian a noticiar-ho a sas excel·lèncias
fidelíssimas la qual relació han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General la continuàs
en lo present dietari.
Inventari de fraus. En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich acompanyat dels officials acostumats, és
baixat a la casa del General a effecte de pèndrer
inventari dels fruas apresos en lo present y corrent més de octubre; y se han trobat los fraus infrascrits y següents:a
Primo,b als 7 de octubre 1710, aprehenció feta
en un pinco que·s trobava dins lo moll en què se
han trobat set pessas de xamellot ordinari, colors.
Ítem, 10, aprehenció feta en casa de Alamanda
Torres, de 24 dotsenas de botons de estany ab
sis papers.
Ítem, als 14, aprehenció feta en lo moll de la
present ciutat a un home incògnit, de tresc canas sis palms tela viada, y dos canas endomascat
de color.
Ítem, als 23,d aprehenció feta en casa de Ramon
Constantí, procurador fiscal del auditor de guerra, de 386 massos de fil de punyada.
Ítem, 2 de dit, aprehenció feta en casa de Francesch Bassas, veler, de una pessa de mocadors a
dos per pua, ab un tant sols de fabricat.
Ítem, als 7, aprehenció feta en casa de Maria
Carbonell, viuda, de tres canas tres palms de escot negra de la terra.
Ítem, als 18, aprehenció feta en casa de Maria
Reynes, de quatra canas tres palms xamallot de
color de canyella ordinari.
Ítem, als 23, aprehenció feta en casa Joseph Esmandia, mestre sastre, de 19 retalls satí de mostras.
Ítem, als 24, aprehenció feta en casa de Margarida Fochs de 7 palms de xamallot escur ordinari.

a. text incomplet, segueix en full a part.
b. l’original d’aquest full, sense cosir, es troba entre els folis 29v
i 30r del dietari.
c. tres interlineat.
d. a continuació ratllat de octubre.
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Divendres, a 31 de octubre de 1710. Relació de
censal de texidor. En aquest dia, han ordenat
sas excel·lèncias aa mi, secretari y scrivà major
del General, cusís y incertàs, en lo present dietari, una relació feta als 26 del present per lo magnífich racional de dit General, acerca de sib per
los subyectes que han entrat a pocehir lo censal
de preu 350 lliures sous, y penció 17 lliures 10
sous, als 9 de febrer, venut a don Bernat Çalbà y
Vila, que entre altres fou extret en sort en la extracció de censals del dret de guerra, als 18 de
desembre 1709; sorteyant Jaume Texidor, jove
botiguer de telas, estariac embarassat o no, de
lad dita relació a par estar-ho.e La qual és assí cusida y signada de número 55.
Suplicació ab decretació in(c)ertada sobre fet de
port franch. En aquest dia, tambéf han ordenat
sas excel·lèncias fidelíssimas ag mi, dit secretari,
cusís y incertàs, en lo present dietari, una súplica
presentada per Joseph Narcís Anglada, notari y
causídich de esta ciutat, com a procurador de
don Bonaventura de Lanuça y Oms, degà y canonge de la Santa metropolitana Iglésia de Tarragona, primada de Espanya, sumiller de cortina de sa magestat, Déu lo guarde; fra don
Feliciano de Sayol, cavaller de la orde y milícia
del Hospital de Sant Joan de Jerusalem, comenador de termens, y mayordom de semmana del
rey nostre senyor, y llochtinent general, per dita
sagrada orde, en lo present priorat de Cathalunya; don Francisco Despuyol y de Moncorp,
don Fèlix de Vadell, Francisco Costa, ciutedà
honrat de Barcelona y doctor en medicina; y
Francisco Florit, doctor en drets, consta de son
poder ab tres differents actes rebuts, en poder
de Pere Llosas, notari públic de Barcelona, als
30 de octublre del corrent y present any, sobre
fet de port franch, yunt ab la decretacióh en escrits feta, al peu de dita súplica, per sas
excel·lèncias fidelíssimas, tot lo que és assí cusit,i incertat, y signat de número 56.

Novembre
Divendres, a 7 de nohembre de 1710. Renúncia
de sargento per Axandri. En aquest dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,j absent de concistori lo senyor oÿdor real,

Joan de las Casas, ayudant del regiment ab què
la present casa serveix al rey nostre senyor, que
Déu guart, en deffensa del Principat. Com a
procurador de Garau Axandrí, sargento de la
compañia del coronel de dit regiment, consta
de sa procura, ab acte rebut en la ciutat de Urgell, als 28 del mes de octubre pròxim passat, en
poder de Anthon Cassany, notari públic de dita
ciutat, com a par de dita procura, la qual és assí
cusida y signada de número 57. En dit nom, líbera y spontaneament, ha renunciat ya fet dexació, en mà y poderb de sas excel·lentíssimas fidelíssimasc del càrrech y puesto de sargento, que
dit son principal obtè. E sas excel·lèncias fidelíssimas, han acceptat las sobreditas renúncia y dexació, si et quantum, per actes y capítols de
Corts, aut alias, los és lícit y permès, et cètera.
Éssent presents per testimonis Fermí Vehils y
Diego Andanya, menor, verguers de dit concistori.
Dissapta, a 8 de nohembre de 1710. Nota de
fugitd esmenada a tallada soldat
En aquest die, constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori, de sas excel·lèncias fidelíssimas don Eudalt Mas y Duran, capità del regiment , ab què la present casa
serveix al rey nostre senyor, que Déu guart, en
deffensa del present Principat, ha fet relació de
com als primers de setembre pròxim passat, havent tingut lo orde de marxar ab sa compañia,
desde la ciutat de Urgell,e per la vila de Cardona, cerca de la ciutat de Solsona, caygué malalt
Joan Tallada, soldat de sa compañia, per lo que
li fou precís, ab llicència de ell dit son capità,f
quedar-se en dita ciutat per la curació de sa
desgana. Y com en est intermedi, ell dit capità
tinguès orde de tornar-se’n a la dita ciutat de
Urgell, sens que de assò dit Tallada ne tingués
avís, l’ ýg consta que havent dit Tallada arribat a
Cardona, y haver trobat ya fora sa compañia,
s’enh vingué a la present ciutat de Barcelona, ai
fi de presentar-se com se presenta al dit concistori. Axí que per lo sobredit, ésj mereixedor, de
què la nota a ell apposada en las llistas de dit regiment, de fugit, li sia borrada yk esmenada. La
qual relació han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y escrivà major del Genea. y...fet dexació interlineat.
b. a continuació ratllat de dit.
c. a continuació ratllat lo.
d. a continuació ratllat millor.
e. a continuació ratllat ab sa compañia.
f. a continuació ratllat per a.
g. lÿ...que interlineat al marge esquerre.
h. a continuació ratllat anà.
i. a ...presenta interlineat, damunt ahont se present ratllat.
j. és mereixedor interlineat, damunt mereixe ratllat.
k. y esmenada interlineat.

a. a...General interlineat.
b. si per interlineat, damunt que ratllat.
c. estaria...no interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat qual.
e. a continuació ratllat embarassat.
f. també interlineat.
g. a...secretari interlineat.
h. a continuació ratllat ab.
i. a continuació ratllat y.
j. a continuació ratllat lo en.
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ral y present casa, la continuàs en lo present
dietari.
Jurament del arxiver. En aquest dia, constituhit
personalment en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo noble don Francisco de Magarola y de Fluvià, arxiver del real arxiu; ha fet
mityentsant jurament la relació que en escrits,
de sa mà firmada, ha entregat a sas excel·lentíssimas fidelíssimas, la qual és assí cusida y signada
de número 58.
Conferència de mercaders, vide 23 de agost
1710. En aquest mateix dia, los senyors doctors
Joseph Rifós, canonge de la Seu de Barcelona,
don Joseph de Ribera y Claramunt, y doctor Jacintho Blanch, ciutedà honrat de Barcelona,
són anats de part de sas excel·lèncias fidelíssimas
a casa de la ciutat, a continuar las conferència,
ab los dos excel·lentíssims comuns de la ciutat y
bras militar, acerca la dependència de la pretesa
contrafacció, sobre lo fet dels mercaders; y de
obrir-se lo tribunal de contrafaccions, y altrament.
Diumenge, a 9 de nohembre 1710. Combregar
del senyor archabisbe de Tarragona. En aquest
dia, entre las quatra y sinch horas de la tarda, se
ha conbregat per viàtich de la Santa Iglésia cathedral de la present ciutat de Barcelona, lo
il·lustríssim y reverent fra Archabisbe de Tarragona, primat de Espanya, lo senyor fra don Josepha Linàs, religios de la sagrada, real, y militar
orde de Nostra Senyora de la Mercè de redempció de catius. Trobant-se estar en lo carrer de
Sant Pera, lo modo que se ha observat enb dita
funció és lo següent:
Primerament,c la campana dita Thomasa, ha tocat per lo spay de una hora, manifestant lo dit
conbregar. Després se ha ordenat la professò,d
en esta forma,e anava en primer lloch lo cap de
guayta de la ciutat per a fer despejar los carrers,
seguias lo verguer del molt il·lustre capítol, ab
ciri en una mà. A est seguirà unf escolanet, que
tocava una campaneta de plata, y sinquanta aixas de cera blanca que aportan differents seculars molt ben vestits; després venia lo clero de la
cathedral y senyors capitulars, aportat quiscun
un ciri de cera blanca a la mà; després venian 24
atxas de cera blanca que aportavan escolanets
morats,g de grana yh altres de la Seu, y 4 patges
a. Joseph interlineat, damunt Francisco ratllat.
b. en interlineat.
c. a continuació ratllat anova lo cap de guayta.
d. a continuació ratllat en lo.
e. a continuació paraula ratllada.
f. un...y interlineat.
g. a continuació ratllat y.
h. y...Solsona interlineat al marge esquerre.
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del senyor bisbe de Solsona; després sisa sacerdots ab sobre pellissos, sob és 4 que aportavan
las insígnias de pontifical, y los altresc dos eran
sagristans de la Seu ab estolas; a estos seguian
los 4 acompayadors dels excel·lentíssims senyors concellers de esta ciutat, y los dos verguers ab massas altas; lo santíssim sagrament del
altar, que per a sempre sie alabat, aportava lo senyor bisbe ded Solsona, vestit de pontifical, al
mitg de dos diputatse que són canonges; ab capas pluvials precehintf dos acòlits ab candaleros,g las vares del tàlem, que és propri de la Seu,
han aportat dits senyors concellers; y últimament, clohian dita professó dosh dignitats, dosi
canonges de la Seu dej Litera, aportant ciris de
cera blanca en mà; lo concurs axí de noblesa,
com dels demés que ha seguit y acompanyat sa
nostre senyor sacramentat, és estat inponderable. Los carrers que al anar dita professó ha seguit,k són estats escalas de la Seu, principi del
carrer del Bou, carrer anomenat del Infern, Riera de Sant Joan per devant las madalenas, per
devant lo conbent de Sant Francisco de Paula,
fins a la casa ahont habita sa il·lustríssima. Al
tornar,l per devant dit conbent de Sant Francisco de Paula, devant Junqueras, carrer Condal,
plassa de Santa Anna, plassa Nova, y per devant
lo palau episcopal la il·lustríssima ha donat a
nostre senyor sacramentat, un reliquiari de plata
sobredorat que estimava molt, y ésm ricament
treballat, ahont y ha liqum crucis, y entre altres
reliquias lasn de Sant Ramon Nonat, Sant Pere
Armengol, y Santa Maria del socos, tots tres de
la sua sagrada orde.
Dilluns, a 10 de nohembre de 1710. Sentència
provisional, sobre fet de mercaders. En aquest
dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs, en lo present dietari, còpia
de una realñ sentència provisionalo feta als 25 de
octubre proppassat,p per lo magnífich doctor
micer Joseph Deona, altre dels doctors de la
Real Audiència, de est Principat. Ab la qual
queda declarat que la excepció de inevocabilitat
a. sis interlineat, damunt quatra ratllat.
b. so és 4. interlineat.
c. altres interlineat.
d. a continuació paraula ratllada.
e. a continuació ratllat de la.
f. precehint...candaleros interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat lo talem que és.
h. a continuació paraula ratllada.
i. dos interlineat.
j. de Litera interlineat.
k. a continuació ratllat dita professó.
l. a continuació ratllat per devant Junqueras.
m. és interlineat.
n. las interlineat.
ñ. real interlineat.
o. provisional interlineat, damunt sentencia ratllat.
p. a continuació ratllat ab què.

de la causa, sobre lo fet dels mercaders, opposada per lo síndich de la present ciutat ha tingut
lloch, y per consegüent no ésser estat de la intenció de sa magestat evocar dita causa a la Real
Audiència, y la inhibició de ella emanada ésser
llevada, y las part ésser reposadas en lo estat que
era antes de dita evocació, y com si res no fos estat provehit. Y per consegüent, en millor commutada la real provissió en los capítols prejudicials, per lo noble don Fortunat de Parrella fetaa
com de la còpia de dita real sentència provissional és de vèurer, la qual és assí cuisa y signada de
número 59; y per lo síndich de la present ciutat
a sas excel·lèncias fidelíssimas entregada alguns
dias ha, de part del excel·lentíssim concistori
dels senyors concellers.
Està patent lo santíssim en la Seu per desgana
del archabisbe de Tarragona.
En aquest mateix dia, a la tarda després de vespras, fins a las sinch horas de la tarda, en la Santa Iglésia cathedral de la present ciutat, ha estat
patent lo santíssim sagrament del altar, que per
a sempre sie alabat, per ocasió de trobar-se lo
il·lustríssim y reverentíssim senyorb archabisbe
de Tarragona, primat de Espanya, qui lo die de
ahir fou conbregatc per viàtich, estar molt de
cuydado.
Subdelegació a favor de Oguet, prevere. En
aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim
senyor fra don Anthon de Solanell, abat de Sant
Pera de Galligans, deputat ecclesiàstich, y en dit
nom commessari delegat apostòlich, elegit y
anomenat per la santedat de Clement Setè, de
felís recordació, ab butlla especial dada en
Roma als 17 de las chalendas de maig 1624;
usant de la facultat a ell atribuhida en dita butlla, ha subdelegat al doctor Ramon Oguet prevere de la vila de Cervera, a effecte que pugad
regoneixer, qualsevols casas, iglésias, y llochs sagrats, monestirs y conbents de ecclesiàstichs, axí
religiosos com de religiosas, regulars y seculars,
al qual subdelegat lo dia present, són estadas
despedidas lletras de subdelegació en la forma
acostumada, ab ple poder de excomunicar y publicar censuras contra qualsevols personas, tant
ecclesiàsticas com seculars.
Conferència sobre fet de mercaders. En aquest
mateix dia, los senyors doctor Joseph Rifós, canonge de la Seu de Barcelona, don Joseph de
Ribera y Claramunt, y doctor Jacintho Blanch,
ciutadà honrat de Barcelona, en la present casa
a.
b.
c.
d.

feta interlineat.
a continuació dues paraules ratllades.
a continuació ratllat de cuÿdado.
a continuació ratllat son.
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han continuat la conferència, ab las personas
destinadas y nomenadas per lo dos excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar, acerca la
dependència de la pretesa contrafacció, sobre lo
fet de mercaders, y de obrir-se lo tribunal de
contrafaccions y altrament.
Dimars, a 11 de nohembre de 1710. Los anomenats per part de la Deputació, fan relació sobre fet de mercaders. En aquest dia, los senyors
doctor Joseph Rifos, canonge de la Seu de Barcelona, don Joseph de Ribera y Claramunt, y
doctor Jacintho Blanch, ciutedà honrat de Barcelona; personas anomenadas per los antecessors de sas excel·lèncias fidelíssimas per a entrevenir pera sa part, ab las anomenadas per part
de la excel·lentíssima ciutat, y excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar, en la conferència uberta
ab dits dos excel·lentíssims comuns, acercab lac
dependència de la pretesa contrafacció sobre lo
fet de mercaders,d de obrir-se lo tribunal de
contrafaccions, y altrament constituhits personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lentíssimas fidelíssimas, han
fet relació de com en la conferència tinguda lo
dia de ahir en la present casa, se havia acordat,
quee se formàs un paper, com lo quef han entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas, lo qual de
son orde és assí cusit, signat de número 60, y
entretantg lo qual és del thenor següent: Excel·lentíssim y fidelíssim senyor, havent et inseratum.
Síndich del bras militar dóna la enorabona del
succés de mercaders. En aquest mateixh dia, per
part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar,
y per medi de son síndich, se ha donat a sas excel·lèncias fidelíssimas, la enorabona del bon
succés han tingut las dependèncias del fet de
mercaders y altrament, del que sas excel·lèncias
hant fet particular estimació.
Síndich del General, cumplimenta per lo mateia
al bras. En aquest mateix dia, sas excel·lentíssimas fidelíssimas per medi del síndich del General, han cumplimentat al excel·lentíssim y fidelíssim bras militari en atenció al antencedent
recado, donant-li tambéj la enorabona de semblant succés.
a. per sa part interlineat, damunt en la conferència uberta
ratllat.
b. acerca...altrament interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat pretesa.
d. a continuació ratllat y.
e. a continuació una línia ratllada.
f. a continuació ratllat entreguen.
g. entretant...és interlineat.
h. a continuació ratllat Dimecres, a 12 de nohembre de
1710.
i. militar interlineat.
j. també interlineat.
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Dimecres, a 12 de nohembre dea 1710. Relació
de oÿdor ecclesiàstich sobre fet de real arxiu. En
aquest dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor ecclesiàstich, ha fet relació en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, mityentsant
jurament, com se era conferit lo dia present en
lo arxiu real de la present ciutat, per lo effecta
que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts;
y que haguda relació dels officials de dit rreal arxiu, y feta per esots ostenció de sos treballs, ha
trobat haver-se treballat en ell. Lo que està continuat en lo paper que per lo speculador de dit
real arxiu, se li ha entregat. Lo qual és assí cusit
y signat de número 61.
Dijous, a 13 de nohembre de 1710. Visuradors
de vestits del regiment. En aquest dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, absent los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real
del concistori, han anomenat per experts y visuradors de las casacas, jupas, balons, camisas y
corbatas, que·s fan per lo vestuari del regiment
de la present casa, a Jaume Crest, botiguer de
telas y Juan Garriga, sastre de la present ciutat,
qui han jurat en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas, haver-se bé y llealment en la visura
fahedora de dits vestits, y que reprotxaran lo
que no estarà conforme lo pactat en la tabba del
impressari.
Dissapta, a 15 de nohembre de 1710. Mort
del archabisbe de Tarragona. En aquest dia, a
la nit, és mort enb la present ciutat, y passat a
mayor vida, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor archabisbe de Tarragona, y primat de Espanya, lo senyor fra don Joseph Linàs, religios
de la sagrada real, y militar orde Nostra Senyora de la Mercè, de redempció de catius, qui
fou conbregat per viàtich lo dia 9, per qui estiguè patent lo santíssim sagrament lo dia 10 del
present y corrent mes, enc la Seu, a par en lo
present dietari, anima eius in pace
requiescat,damen, verdaderament ése estat pare
de pobres y subyecte en qui concorrian totas
las pats y prendas de unf bon pastor. Entre las
vuyt y nou horas de la nit, la Santa Iglésia cathedral de Barcelona,g assenyalant ab la badada
y altre campana petita ah batalladas y nou,i la
Thomasa, per nou vegadas y nou tochs de totas las campanas ventadas haj manifestat son

trànsit, deixant al excel·lentíssim y fidelíssim
concistori de la Deputació, noblesaa y demes
ab aquell dolor y sentiment, que·s deu per la
falta de tant granb prelat y cap del estament ecclesiàstich, del excel·lentíssim y fidelíssim Principat de Cathalunya. La enfermedat de que és
mort, se persuadia los físichs ser mal de orina,c
havent-lo obert, per enbalsamar-lo, se li han
trobat en la vexiga tres pedras,d la una de tamany de un ou de gallina, altre al de un ou de
polla, y altre al de un ou de coloms.
Diumenge, a 16 de nohembre de 1710. Lo
cadàver del senyor archabisbe de Tarragona, és
deposat a la Mercè. En aquest dia, a la nit, en la
Iglésia de Nostra Senyora de la Mercè, altrament dit de Santa Eulària dele real convent def la
present ciutat, lo primer de la real y militar orde
de Nostra Senyora de la Mercè de redempció de
catius, és estat deposat lo cadàver del il·lustríssim y reverendíssim senyor archabisbe de Tarragona, primat de Espanya, lo senyor fra don Joseph Linàs, religiós de dita sagrada orde, qui
morí lo dia de ahir, yu son cors ha de ésser enterrat en lo convent de Sant Llàsser de la ciutat de
Zaragoza, regne de Aragó. Anima eiusg in pace
requiescat, amen.
Dilluns, a 17 de nohembre de 1710. Vot acerca
si los assessors del General, poden cobrar tersas
de las sentèncias de las cosas del dret de guerra.
En aquest dia, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y continuàs,h en lo
present dietari, una relació escrits feta per los
magnífichs senyors micers Miquel Coll y Joseph
Corominas, als 31 de octubre pròxim passat, ab
què són de parer que no·s pot donar ni llevar
dret algú als magnífichs assessors del General,i
ni a don Carlos de Alamany y de Bellpuig, sobre
lo que pretén sinó que dit fet ha de ser remès a
justícia com de dita relació és de vèurer, la qual
és assí cosida,j y signada de número 62, y del
thenor següent. Jesús, Maria, Joseph et inceratur.
Jurament del doctor Miquel Coll, calculador.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas

a. noblesa y demés interlineat al marge esquerre.
b. gran interlineat.
c. a continuació ratllat Diumenge, als 16 de nohembre
1710.
d. a continuació ratllat grans.
e. a continuació ratllat convent.
f. de...ciutat interlineat al marge esquerre.
g. a continuació paraula ratllada.
h. continuàs intercalat, damunt incertàs ratllat.
i. a continuació paraula ratllada.
j. a continuació ratllat incertada.

a. de interlineat.
b. en...vida interlineat.
c. en la Seu interlineat.
d. a continuació paraula ratllada.
e. és estat interlineat.
f. a continuació paraula ratllada.
g. a continuació ratllat manifesta son trànsit.
h. a...nou interlineat al marge esquerre.
i. a continuació dues paraules ratllades.
j. ha interlineat.
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lo magnífich doctor micer Miquell Coll, calculador o expert anomenat per sas excel·lèncias fidelíssimas, ab deliberació, feta als 15 del present
y corrent mes, ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas de haver-se bé y llealment en tots los càlcols per ell fahedors, a cerca
las dependèncias llargament expressadas en dita
deliberació.a
Relació del síndich del General acerca fet de
mercaders. En aquest mateix dia, constituhit
personalment en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y de
Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich
del General, hab fet relació de com havent-se
conferit lo dia present, ab concistori dels excel·lentíssims senyors cancellers dec estad ciutat,
y de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, per a
posar en sa intel·ligència com los senyors de la
conferència, acerca la pretesa contrafacció, que
se intava per part del síndich de lae ciutat, sobre
los cartells penals, que a instància del síndich
del magistrat de la llotya del mar, se eran presentats als senyors concellers, y individus del
sabi Concell de Cent, y dotsena de habilitadors, del any próxim passat de 1709 havian fet
relació, al excel·lentíssim y fidelíssim concistori,
que en virtud de la sentència provisional promulgada, per lo magnífich doctor micer Joseph
Deonha def la Real Audiència de est Principat
no se’ls offeria per ara cosa particular que dèurer aconcellar, si sols donar-lo la enorabona del
bon succés de est negoci, que perço estimarian
sas excel·lèncias fidelíssimas, fos servit lo
excel·lentíssim concistori del senyors concellers, manar avisar-los de si se’ls offeria alguna
cosa que prevenir en la subyecta matèria, o bé
de què la ciutat en tot y per tot quedava satisfeta, al que dit excel·lentíssim concistori dels senyors concellers, ha respost a dit síndich, que
rendia las gràcias a sas excel·lèncias fidelíssimas
de eixa participació, y que premeditaria dit assumpto, y del que resoldria la ciutat, o participaria per medi de son síndich a sas excel·lèncias
fidelíssimas qui han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General continuàs dita relació
en lo present dietari.
Dimars, a 18 de nohembre de 1710. Recado
del síndich de la ciutat. En aquest dia, lo
excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de la present ciutat, per medi del sídncihg
a. a continuació ratllat Dimarts, a 18 de nohembre de
1710.
b. ha fet relació interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat de la present.
d. esta interlineat.
e. a continuació ratllat present.
f. a continuació paraula ratllada.
g. a continuació ratllat de dita ciutat.
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han enviat resposta a sas excel·lèncias fidelíssimas,a al recado que lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori lo die de ahir per medi delb síndich delc Generald li fou participat, contenent
que als senyors concellers no se’ls offeria cosa
que prevenir en la dependència llargament expressada en lo dit recado, que és continuat en
est dietari lo die de ahir, y que la ciutat en tot y
per tot queda satisfeta en aquella lo qual recado
sas excel·lèncias fidelíssimas, han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General lo continuàs
en lo present dietari.
Dimecres, a 19 de nohembre de 1710. Carta
dels jurats de la ciutat de Gerona. En aquest dia,
sas excel·lèncias fidelíssimas, han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs, en lo present dietari, una
carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas, per
los molt il·lustres senyors jurats de la ciutat de
Gerona, de data de 16 del corrent, en resposta
de la que per sas excel·lèncias fidelíssimas als 14
del mateix, per propri de peu de anada y tornada, los fou escrita; y ab dita carta se avisa a sas
excel·lèncias fidelíssimas de la notícia, see tenia
en aquella ocasió, acerca la entrada que·s deya
volia fer lo enemich en lo Empurdà. Com de
dita carta és de vèurer, que és assí cusida y signada de número 63.
Se participa als tribunals de las dos visitas. En
aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas,
per medi del síndich del General, han escrit còpias, de las sobredita carta, als il·lustríssims senyors visitadors de las visitas del General y real
respective, de què han fet molt particular estimació.
Dissapta, a 22 de nohembre de 1710. Geroni
Bo, anomenat visurador de sabatas. En aquest
dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, absentsf de
concistori los senyors deputat militar y oÿdor
real, han anomenat a Geroni Bo, mestre sabater
de la present ciutat, per a visurar los 450 parells
de sabatas yg més, si més se’n voldran, que ha
empres fer Lluis Ulivella, també mestra sabater
de esta ciutat, per lo abillament dels soldats del
regiment ab què la present casa serveix al rey
nostre senyor, que Déu guart, en defença del
present Principat; y dit Geroni Bo, ha jurat en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, que
en la sobredita visura de sabatas se aportarà bé y
llealment segons Déu y sa conciència, y que rea. a continuació ratllat en orde.
b. a continuació paraula ratllada.
c. del General interlineat.
d. a continuació ratllat participà.
e. se...ocasió interlineat, damunt corria ratllat.
f. absents...real interlineat al marge esquerre.
g. y...voldran interlineat.
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protxarà tot lo que no serà conforme la mostra,
y pactat ab la tabba.
Dilluns, a 24 de nohembre de 1710. Prodigi de
las moscas de Sant Narcís. En aquest dia, han
ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y incertàs,a en lo present dietari, tresb actes
dels quals a par del prodigi succehitc en lo present any de las moscas del gloriós invicte, Sant
Narcís màrtir y bisbe de Gerona, com més extensamentd és de vèurer de dits actes, que són
assí cusits y signats, de números 64 y 65, ye de
lletra A, lo qual Sant, sie servit ayudarf en totas
las necessitas spirituals y temporals, a la ciutat
de Gernoa y a tot lo Principat.
Dimecres, a 26 de nohembre de 1710. Carta de
Zinzendorf, cusida. En aquest dia, han ordenat
sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y
scrivà major del General, cusís y incertàs, en lo
present dietari, una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo excel·lentíssim senyor
comte de Zinzendorf de data de 3 del present
corrent mes, ab què sa serveix avisar a sas excel·lèncias fidelíssimas, gosar lo rey nostre senyor, que Déu guarde, de perfecta salut. Com a
par de dita carta que·s assí cusida y signada de
número 66; y per medi del síndich del General,
han enviat sas excel·lèncias fidelíssimas, als tribunals de las visitas del General y real, còpias de
dita carta, del que han fet particular estimació.
Carta de la ciutat de Gerona, incertada. En
aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas
han ordenat també a mi, secretari y scrivà major
del general, cusís y incertàs, en lo present dietari, una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per los molt il·lustres senyors jurats de la
ciutat de Gerona de data de 25 del corent; ab
què avisan haver entrat lo enemich en lo Empurdà, publicant volerg assitiar a dita plaça.
Com de dita carta és de vèurer, que és assí cusida y signada de número 67, de la qual per medi
del síndich del General han enviat còpias als
il·lustríssims senyors visitadors de las visitas del
General y real, del que han ensenyat fer molt
aprecio.
Dijous, a 27 de nohembre de 1710. Síndich del
General va al comte de Cardona. En aquest dia,
sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat lo sín-

a. a continuació ratllat dos actes.
b. tres interlineat, damunt dos ratllat.
c. succehit...any interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat de.
e. y...A interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat nos.
g. a continuació ratllat citiar.

dich del General al excel·lentíssim senyor
compte de Cardona, almirant de Aragó, y majordom mayor de la reyna nostra senyora, que
Déu guarde, per a què fos servit posar en la
gran consideració de la magestat, ena nom de
sas excel·lèncias fidelíssimas, de com tenint
entès de què volia lo enemich invadir a est
Principat, ab exèrcit molt números y citiar a la
ciutat de Gerona. De son propri moviment, havian deliberat de què lo regiment de la present
casa se reclutàs fins al número offert, y que estigués ab lo major número de gent que la posebilitat del General permetés, lo que ja estave
executat;b suplicantc tambéd a la reyna nostra
senyora, fose servida aconsolar a la ciutat de Gerona y al Empordà; ab aquellas més promptas
providèncias axí de tropes com del demés que
importàs per lo resguart de dits pahís y plaça, lo
que havent-ho executat dit senyor comte, ha
respost al síndich:
«Que la reyna nostra senyora, estava muy agradecida de la finesa del cocistorio, y que ya havía
dado las providencias convenientes, continuaría
con ellas, y que sperava que la Deputación, por su
parte, contribuhiría en esta importancia con el
zelo acostumbrados.»
Síndich de la ciutat aporta deliberació de Concell de Cent, de número 68. En aquest mateix
dia, lo síndich de la excel·lentíssima ciutat, ha
posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas, còpia de la deliberació presa per lo excel·lentíssim
y savi Concell de Cent, lo die de ahir, acerca lo
assumpto de la entrada del enemich en lo Empurdà, amenaçant citiar a Gerona. Del que han
fet particuar estimació, y després han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del general y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari, dita
còpia, la qual és assí cusida y signada número
68.
Síndich del bras militar aporta deliberació, de
número 69. En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelissimas, també han ordenat a mi, dit secretari, cusís y incertàs, en lo present dietari, còpia de una deliberació presa per lo excel·lentíssim
y fidelíssim bras militar acerca lo sobredit assumpto. La qual és assí cusida y signada de número 69. La qual còpia és estada posada en mà
de sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi del síndich de dit bras militar, del que sas excel·lèncias
fidelíssimas han enseñat molt singular aprecio.

a.
b.
c.
d.
e.
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en...fidelíssimas interlineat.
a continuació paraula ratllada.
a continuació una línia ratllada.
també interlineat.
fos interlineat, damunt sie ratllat.

Divendres, a 28 de nohembre 1710. Los tres
presidents aportan represetnació a la reyna. En
aquest dia, havent-se pres hora per medi del síndich de la ciutat, a las deu horas del matí, los senyors concellers en cap, deputat ecclesiàstich, y
protector del excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar, han posat en la real mà de la reyna nostra senyora, que Déu guarde, en nom dels tres
excel·lentíssims comuns una representació acerca lo que la ciutat de Gerona ab carta de 25 dela
corrent avisa,b la qual carta és incertada en lo
present dietari als 26 nohembre, al que la reyna
nostra senyora és estada servida respòndrer:
«No solo he mandado dar las mas promptas providencias convenientes por el resguardo de Gerona, Empurdán y todo el Principado, sinó quec incessantemente mi maternal amor invigila en
inportancia que tanto es del rey mi senyor, mia yd
vuestra, continuaré com aquellas hasta el buen
logro, y por el extraordinario que oy quiere despatxar la Deputación escriure al rey mi senyor
noe dudando, que la nación cathalana siendo origen de las glorias de su magestad, en esta ocasión
más que nunca, se excederá assí mesma» y sas excel·lèncias han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General y presen casa, cusís yf continuàs, en lo present dietari, còpia de ditag representació. La qual és assí cusida y signada de número 70, y del thenor següent: Señora la ciutat
de Barcelona, et inceratum.
En aquest mateix dia, a lash deu horas de la matinada, la magestat de la reyna nostra senyora,
per a donar bon exemplei a sos vassalls, ha anat a
visitar al glorios màrtir Sant Narcís bisbe de Gerona, en la capella de la iglésia del convent de
Sant Agustí de la present ciutat, per a donar-li
gràcias prodigi de las moscas, que està expressat
en lo present dietari, jornada de 24 del corrent
mes de nohembre, y axí mateix també per implorar de dit Sant son emparo en las emenassas
del enemichj y presents treballs.
A las 6 de la tarda pareix correu. En aquest mateix dia, a las 6 horas de la tarda, ha partit fins a
encontrar a sa magestat, que Déu guarde, Joseph Pena per correu del General, de anada y
tornada per extraordinari cavall, en execució del
deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia
present.

Entre 7 y 8, arribà lo correu que anà al octubre.
En aquest mateix dia, entre 7 y 8 horas de la nit,
és aribat a la present ciutat Jaume Pena, correu
del General, qui se partí, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, lo dia 17 de octubre
pròxim passat, per lo real exèrcit, a cavall, per
correu de anada y tornada.
Dissapta, a 29 de nohembre de 1710. Carta de
Perlas. En aquest dia, sas excel·lèncias fidelíssimas
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y incertàs en lo presenta
dietari, una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas de orde de sa magestat, Déu lo guarde, per lo
molt il·lustre senyor marquès de Rialp, del Consell de sa magestat y son secretari de estat, que
aportà lo correu del General, que arriba lo dia de
ahir ab què se serveix avisar sas excel·lèncias fidelíssimas de la salut del rey nostre senyor, y de la vinguda en est Principat. Com de dita carta és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número 71.
Inventari de fraus. En aquest matesix dia, lo excel·lèntissim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich acompanyat dels officials acostumats, és
baixat a la casa del General, a effecte de pèndrer
inventari dels fraus apressos en lo present y corrent mes de nohembre, y se han trobat apresos
los fraus infrascrits, y següents:b
Primo, a 4 de novembre aprehenció feta en casa
de Ignasi Puig, velluter, de una pessa de perfa
negra ab sols un pam y mig de texit y 20 canas
poch més o menos de tela.
Ítem, als 6 de dit aprehenció feta en casa lo
magnífich Francisco Roig y Ferrer, de vint-i-dosena de tisó ab flors de or.
Ítem, de una pessa de domas vert capycua.
Ítem, 6 canas 4 pams droguets negres.
Ítem, als 11 de dit, en casa lo doctor Ramon
Talarn, prevere, de 4 canas xamellot color
amusco y 1 cana 7 pams primaveras colors.
Ítem, als 19, aprehenció en casa de Carlos
Cama, mestre sastre, de 7 canas 5 pams sarya
fina color de aurora.
Ítem, als 20, aprehenció feta en casa de Jaume
Nicolau, jove sastre, de 9 canas xamellot ordinari oscur.

a. del corrent interlineat.
b. a continuació ratllat als dits tres càrrechs.
c. a continuació ratllat de.
d. y vuestra interlineat.
e. no...mesma interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat incertàs.
g. a continuació paraula ratllada.
h. a...matinada interlineat.
i. a continuació ratllat als vassalls
j. a continuació ratllat dels.

Ítem, als 24, aprehenció feta en casa de Gaspar
Lleopart, mestre sastre de 9 pams bolqueals, color de orxiota.
a. a continuació ratllat Dissapta, a 29 de nohembre de 1710.
b. text incomplet, segueix en full a part.
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Ítem, a 25, aprehenció en casa de Barthomeu
Gibernau, boter a Gayetano Daris de 7 canas tafetà doble negre.
Ítem, de 5 pams primaveras colors.
Ítem, de 13 espadins a la moda ab guarnició de
canxa y ser.
Ítem, de 8 canas tres pams, tafetà encarnat ab
mostras.
Ítem, de 15 canas 4 pams tafetà encarnat ab
flors de or y plata.
Ítem, de 16 canas tafetà vert ab flors de or y plata.
Diumenge, a 30 nohembre de 1710. Paper de
la ciutat, nominació per comferència. En aquest
dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y
incertàs, en lo present dietari, un paper embiat
lo die de ahira a las sinch horas dadas deb la tarda, a sas excel·lèncias fidelíssimas, per la
excel·lentíssima ciutat, per medi de son síndich
lo qual és assí cusit y signat de número 72, del
qual a par quals són las personas anomeandas
per part de la present ciutat, per a acistir a la
conferència, sobre lo fet de la entrada del enemich y citi de Gerona.
Consictori ayuntat sent festa. En aquest mateix
dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, no obstant ser
dia de festa de precepte, se han juntat matí y tarda, per negocis y affers graves del Principat y
Generalitat.
Nominació de personas per conferència. En
aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas,
han ordenatc a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari un
paper enviat per lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, per medi de son síndich. Lo qual és
assí cusit yd signat de número 73, del qual a par
la nominació, per sa par feta, de personas per
dita conferència.

Desembre
Dilluns, a 1 de desembre de 1710. Sabater,e relació de estar bé las sabatas del regiment. En
aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Geroni
Bo, mestra sabater de la present ciutat, elegit y
anomenat per a visurar los 450 parells de sabatas, que ha emprès fer Lluís Ulivella, també
mestre sabater de esta ciutat, per lo abillament
dels soldats del regiment ab què la present casa
a.
b.
c.
d.
e.

serveix al rey nostres senyor, que Déu guarde,
en deffensa del present Principat y Generalitat,
coma a par en lo present dietari als 22 de nohembre pròxim passat, ha fet relació de como
havent visurat los sobredits parells de sabatas,
ha trobat aquellas estar fetas conforme lo pactat
ab la tabba, y conforme la mostra.
Carta de Gerona. En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y incertàs en lo present dietari, una carta
de 30 de nohembre pròxim passat, escrita a sas
excel·lèncias fidelíssimas per los molt il·lustres
senyors jurats de la ciutat de Gerona, ab què los
avisan de las operacions y designes del enemich,
la qual és assí cusida y signada de número 74; y
sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat còpias
de dita carta per medi del síndich del General,
als il·lustres senyors visitadors de las visitas del
General y real, del que dits senyors visitadors
han fet molt aprecio.
Dimars, a 2 de decembre de 1710. Acte de perdó a un soldat. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Pere Alemany, torner de la present
ciutat, ha representat y suplicatb a sas excel·lèncias fidelíssimas,c tinguessen a bé deslliurar de
las càrcers de la present casa de la Deputació, y
de qualsevol pena, que fossan pogués merèixer,
Miquel Giralt, soldat de la compañia del capità
comendant don Francisco Torrents, del regiment de la present casa, per rahó de voler-se li
imputar algun delicte per ell perpretat, vers y
contra ded ell dit Pere Alemany, torner, y altrament per què ell per lo interès que-y podia tenir
y altrament see hi dóna per satisfet de bon grau y
bona voluntat y de sa spontànea voluntat y no
per violència, ni altrament perf respectes humans lo perdonava per sa part, supplicant a sas
excel·lèncias fidelíssimas, tinguessen a bé, a demés del refferit quant o hagués menester, que
fossin servits tenir clemència de dit Miquel Giralt, et cètera. Presents per testimonis: Fermí
Vehils y Diego Andanya, menor, verguers de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
Dimecres, a 3 de desembre de 1710. Carta real
continuada. En aquest dia, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari, una real carta de la

a. com...passat interlineat al marge esquerre.
b. suplicat interlineat.
c. a continuació ratllat de com.
d. a continuació ratllat dit.
e. se dóna per satisfet interlineat al marge esquerre.
f. per...humans interlineat.

a continuació ratllat casi.
de la tarda interlineat.
a continuació ratllat sas excel·lèncias fidelíssimas.
a continuació ratllat insertàs.
anotació escrita al marge.
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magestat del rey, que Déu guart, fadataria enb
Zaragoça als 30 de nohembre pròxim passat, ab
què és servit avisar a sas excel·lèncias fidelíssimas
que acelararà las marxas per venir en est Principat; y que ha ordenatc a las tropas que de allí se
podan destacar per a evitar al enemich sos designes, y trobar en millor disposició la deffensa.
Com de dita real carta és de vèurer, que és assí
cusida y signada de número 75, y del thenor següent: El rey il·lustres et inseratum.
Carta de Perlas incertada. En aquest mateix dia,
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi,
secretari y escrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari, una
carta escrita per lo molt il·lustre senyor marquès
de Rialp, del concell de sa magestat,d y son secretari de estad des de Zaragoça a sas excel·lèncias fidelíssimas als 30 de nohembre de 1710,
sobre dit assumpto. La qual és assí cusida y signada de número 76.
Conferència ayuntada en la Deputació. En
aquest dia, en la present casa de la Deputació, a
la tarda se ha ayuntate la conferència instada per
la excel·lentíssima ciutat, per la entrada del enemich al Empurdà ab la amenaça del citi de Gerona y altrament,f com a par en lo present dietari als 27 del mes de nohembre del corrent any,
per què la demanda la ciutat so és per part de
esta, són estats log noble don Joseph de Amigant, y magnífichsh Joan Llinàs, y Ramon Sabater, ciutedans honrats de Barcelona, per part
deli excel·lentíssim y fidelíssim bras militar don
Joseph Galceran de Cartellà y Çabastida, qui no
ha acistit, don Joan Copons de la Manresana, y
Fèlix Texidor y Sastre, ciutedà honratj de Barcelona, y per part de la present casa, don Miquel
Joan Bosch, canonge de Vich; lo compte don
Fèlix de Ferran y Çacirera; y Christòphol de
Lladò y Carreras, ciutedà honrat de Barcelona.
Los de la ciutat y bras militar, foren rebuts per
los officials de la present casa, al cap de la escala,
y per los de la conferència per part de esta casa al
portal de las Peixas, y al tornar-se’n axí mateix
anant acompanyats ab atxes. En la funció de la
pessa precehia lo del bras militar, tenintk la campaneta devant, lo que han acordat en dita conferència és lo continuat ab un paper que signat

a. a continuació ratllat de.
b. en Zaragoça als interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat destacar.
d. a continuació ratllat que Déu guarde.
e. a continuació ratllat en la present casa.
f. y altrament interlineat.
g. lo noble interlineat.
h. magnífich interlineat.
i. a continuació ratllat la.
j. honrat de Barcelona interlineat
k. tenint...devant interlineat al marge esquerre.

de número 77, se troba en lo present dietari, incertat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dijous, a 4 de desembre de 1710. Correu arribat. En aquest dia, a las sinch horas del matí, és
arribat Joseph Pena, ena la present ciutat qui en
execució del deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas lo die 28 de nohembre proxim passat, se
partí per correu de a cavall deb anada y tornada
del General, dit dia a las 6 de la tarda, fins a encontrar a la magestat del rey nostre senyor, que
Déu guarde, y ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimasc las tres cartas, que de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas se troban assí cusidas y incertadas de números 78, 79 y 80.
Divendres, a 5 de desembre de MDCCX. Coferència tinguda en casa la ciutat. En aquest dia,
a las quattra horas de la tarda, se ha ayuntat la
conferència en casa la ciutat,d ço és las personas
quee la componan y son anomenadas per part
dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat,
bras militar y Deputació per lo fet de la entrada
del enemich en lo Empurdà, amenassant a sitiar
a la ciutat de Gerona, y fer altres hostilitats. En
la qual conferència se ha acordat, segons relació
ne han fet en consistori los anomenats per part
de la Deputació, que quiscun dels tres comuns
escriga al rey nostre senyor, que Déu gaurde,
conforme té ideat la conferència; que quiscun
comú escrigue també, al molt il·lustre senyor
marquès de Rialp del consell de sa magestat y
son secretari de estat, per a què pose en la real
mà la carta; y que quant antes ditas cartas vagen
per extraordinari de a cavall de anada y tornada,
pagador a comuns expensas de la ciutat y Deputació.
Bitllet de la reyna, per a què no se anomenan
embaixadors. En aquest mateix dia, han ordenat sas excel·lentíssimas fidelíssimas a mi,f secretari y scrivà del General y present casa, cusís y
incertàs en lo present dietari un bitllet escrit a
sas excel·lèncias fidelíssimas de orde de la reyna
nostra senyora, que Déu guarde, per lo marquès
de Erendazu, del qual consta serà del real agrado de sas magestats el que escusen anomenar
personas per a cumplimentar al rey nostre senyor, queg Déu concertés, en lo camí respecte
de la estratches del temps com de dit bitllet és
de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número 81.

a. en...ciutat interlineat.
b. a continuació ratllat tornà.
c. fidelíssimas interlineat.
d. a continuació ratllat per las persoans.
e. que...mà interlineat.
f. a...casa interlineat.
g. que Déu concertés interlineat.
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Síndich del General, torne resposta acerca de
dit bitllet. En aqu(e)st mateix dia, de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas se ha conferit, ab lo
dit senyor marquès dea Erendazu, lo síndich del
General; a fi de suplicar-li, tingut a bé, deposar
en la soberana comprehenció de la reyna nostra
senyora, que en orde al que ab dit billet se insinua al conssistori, quedarà sa magestat obehida
ab grandíssim gust.
Dissapta, a 6 de desembre de 1710. Carta de
Gerona incertada. En aquest dia, han ordenat
sas excel·lentíssimas fidelíssimas a mi, secretari y
scrivà del General y present casa, cusís y incertàs
en lo present dietari, una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per los molt il·lustres senyors jurats de la ciutat de Gerona, de data de 4
del corrent, ab què son servits continuar los avisos tenen dels designes del enemich. La qual
carta és assí cusida y signada de número 82.
Dilluns, a 8 de desembre de 1710.b Conferènciac tinguda en lo bras militar. En aquest dia,d a
las quatra horas de la tarda, en la sala ahont se
junta lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar,
se han juntat las nou personas que componan la
conferència de los tres excel·lentíssims comuns
de la ciutat, bras militar y Deputació; acerca lo
fet de la entrada del enemich en lo Empurdà, y
amenaças de acitiar a Gerona, incertar lo Principat y altrament; y esta junta no se ha acordat
cosa particular.
Dimars, a 9 de desembre de 1710. Oÿdor militar malalt. En aquest dia, no ha vingut, ni acistit, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar, per causa de alguna indisposició, y se
adverteix que fins tornarà no se’n farà altre
nota.
Carta de Gerona. En aquest mateix dia, sas excel·lentíssimas, absents de concistori, los
excel·lentíssims senyors deputat real per causa
de la pluya y oÿdor militar per sa indisposició,
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari, una carta a sas excel·lèncias fidelíssimas escrita per los molt il·lustres senyors jurats
de la ciutat de Gerona, de data de 5 del present
y corrent mes, ab què continuan las notícias de
las amenassas del enemich en acitiar en breu
aquella plaça,e 83.

a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació ratllat Dimars, a 9 de desembre de 1710.
c. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 39v
i 40r del dietari.
d. text incomplet segueix en full a part.
e. text incomplert.
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Dijous, a 11 de dezembre de 1710. Carta dels
jurats de Gerona incertada. En aquest dia, sas
excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mí, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y incertàs en lo present dietari, una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per los molt
il·lustres senyors jurats de la ciutat de Gerona,
de data de 9 del present y corrent mes, ab què se
serveixan participar com lo enemich va fent corredissas, per unas parts y altres, publicant en
breu atacar aquella plaça, com de dita carta és de
vèurer, que és assí cusida y singada de número
84, y còpias de ditas cartas per medi de síndicha
del General, se han entregat als il·lustríssims tribunals de las visitas del General y real.
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, han també ordenat a mi, secretari y scrivà
mayor del General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una carta escrita a sas
excel·lècias fidelíssimas per lo il·lustre marquès
de Rialp, del concell de sa magestat y son secretari de estad, y de son real orde, ab què en son
real nom és servit assegurar a sas excel·lèncias fidelíssimas del paternal amor de la magestat del
rey, qui està invigilant sempre en la concervació
de Gerona, y de tot lo Principat. Com de dita
carta és de vèurer, que és assí cusida y signada
de número 85; y de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich del General, també se
han entregat còpiasb a dits tribunals de las dos
visitas. Fent particular aprecio de un y altre agasajo.
Carta de Perlas incertada.
Conferència juntada en la present casa. En
aquest mateix dia, a lac tarda, en la present casa
de la Deputació se ha ayuntat la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns, per a invigilar
sobre la dependència de la invasió del enemich
en lo Empurdà, y demàs amenaças públicas. En
dita conferència se han llegit las dalt dos refferidas cartas, emperò tenellad no se ha acordat cosa
particular.
Dissapta, a 13 de desembre de 1710. Carta de
Gerona incertada. En aquest dia, sas excel·lentíssimas fidelíssimas han ordenat a mi, secretrari
y escrivà del General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una carta a sas excel·lentíssimas y fidelíssimas per los molt il·lustres senyors jurats de la ciutat de Gerona, de
data de 11 del corrent, ab què continuan a sas
excel·lentíssimas fidelíssimas las notícias de las
a.
b.
c.
d.

síndich...real interlineat al marge esquerre.
còpias interlineat.
la tarda interlineat.
tenella interlineat al marge esquerre.

invasions del enemich. La qual és assí cusida y
signada de número 86; y còpias de dita carta,
per medi del síndich del General, se ha posat de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas en mans
dels il·lustríssims senyors visitadors de las dos visitas de la casa, y del General y reala del que se
han servit fer molt singular estimació.
Diumenge, a 14 de desembre 1710. Professó
general. En aquest dia a la tarda, se feu la professó general de la Immaculada Concepció de
Maria Santíssima, que se devia fer en lo dia de la
festivitat, emperò per causa de la pluya no se pogué lograr.
Dilluns, a 15 de desembre 1710. Carta de Perlas incertada. En aquest dia al matí han ordenat
sas excel·lentíssimas fidelíssimas a mi, secretari y
scrivà del General y present casa, cusís y incertàs
en lo present dietari una carta escrita a sas excel·lentíssimas y fidelíssimas, per lo molt il·lustre senyor marques de Rialp, del concell de sa
magestat y son secretari de estad, de datab de 14
del present y corrent mes, ab què de orde del
rey nostre senyor, que Déu gaurt, insinua a sas
excel·lèncias fidelíssimas que respecte de ser dilatada la jornada de avuy fins a estat ciutat des
de la vila de Igualada y per consegüent iudicar
arribar molt tart, noc pot permètrer los obsequis
de entrada pública. Com de dita carta és de vèurer, que és assí cusida y signada de número 87.
Còpias de la qual per medi del síndich del General, se han aporetat als últimsd senyors visitadors de las visitas del General, y real respective
de què han fet particular estimació.
Subdelegació a Francesch Pla, prevere y beneficiat de Manrresa. En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor don fra Anthon
de Solanell, deputat ecclesiàstich del General de
Cathalunya, y en dit nom commisari delegat
apostòlich, elegit y anomenat per la Santedat de
Clement Setè, de felís recordació, ab butlla especial dada en Roma als 17 de las chalendas de
maig de 1624; usant de la facultat en dita butlla
atribuhida, ha subdelegat a Fransech Pla, prevere y benefficiat de la iglésia dee la ciutat de Manresa, bisbat de Vich, a effecte que puga regonèixer qualsevols casas def ecclesiàstichs, iglésias y
llochs sagrats, monastirs, y conbents de ecclesiàstichs, axí de religiosos y religiosas, regulars y
seculars, al qual subdelegació en la forma acos-

a. y real interlineat.
b. a continuació ratllat als.
c. no...pública interlineat al marge esquerre.
d. últims senyors interlineat, damunt excel·lentíssims fidelíssims senyors ratllat.
e. de la ciutat interlineat.
f. de ecclesiàstichs, iglésias interlineat al marge esquerre.
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tumada, ab ple poder de excomunicar y publicar censauras contra qualsevols personas, tant
ecclesiàsticas com seculars.
Entrada del rey en Barcelona. En aquest mateix
dia entre 3 y quatra horas de la tarda, és arribat
en la present ciutat la magestad del rey nostre senyor, que Déu guarde. Haventa partit lo dia present de Igualada, sa entrada se ha executat en
esta forma: ço és, que la reyna nostra senyora ab
cotxe, acompanyada de las damas y demés cort,
y acistint-la la compañia de coprs, ha axit rèbrerlo. Per las parts ahont havia de passar sas magestats, estava distribuhida la coronela deb esta ciutat, ab differents esquadrons. Axí que se ha
descubert a sa magestat, ha disposat la plaça la
primera salva de artillaria comensant Monyuhich, y tota la muralla des del portal de Sant
Anthoni, fins al del Angel,c y passsat per los carrers següents, so és, plassa de Santa Anna, porta
Ferrissa, Rambla, dormidor de Sant Fransech,
carrer Ampla, Cambis; y fins a las escalas del fossar lad iglésia de Santa Maria dele Mar, ahont rey
y reyna han desenbarcat; y al portal mayor de
dita iglésia, són estats rebuts del il·lustríssim y
reverendíssim senyor bisbe de Cartagena de las
Índias, qui ab hisopo los ha donat aygua beneyta, acompanyats del capellans de honor, y de tot
lo clero de dita parroquial iglésia al cor, ab creu
alta, són estats rebuts, y en lo presbiteri han trobat rebestit de pontifical al il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Solsona, ab sos acistents demés en la forma acostumada; y estat sas
magestat dins del camo se ha entonat lo Te
Deum, durant lo qual se ha fet salva real de artilleria de les que·s troba estar a la part de mar, y
de tota la coronela, que en esta ocasió estava esquadronada des del portal de mar, fins al pla de
Sant Francesch, presta funció estava la dita iglésia de Santa Maria del Mar, molt ben acordonada y il·luminada; y acabat lo Te Deum, se’n han
muntat sas magestat per la escala de la tribuna a
palàcio, ahont han enontrat un sens fi de noblesa de tots estats, molt alegre per tota esta ciutat,
per haver recobrat a son adorat rey y senyor natural, després de tantas fatigas que haf suportat
en esta campanya, lo número de gent que ha
concorregut a vèurer sas magestats és estat infinit. Déu nostre senyor li done molts anys de
vida, successió, y tots aquells felices successos
que desitya y necessita Cathalunya.g
a. havent...Igulada interlineat al marge esquerre.
b. de esta ciutat interlineat.
c. a continuació ratllat Dimars, a 16 de desembre 1710.
Besa mà al rey.
d. la iglésia de interlineat.
e. del Mar interlineat.
f. a continuació ratllat pas.
g. a continuació ratllades dos anotacions escrites al marge esquerre.
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Dimars, a 16 de desembre de 1710. Besa mà al
rey. En aquest dia, a las tres horas de la tarda,
sas excel·lèncias fidelíssimas consistorialment
acompanyats dels nobles y magnífichs acessors,
advocat fiscals y demés oficials de la present
casa, anant a peu, havent-se pres hora per medi
del síndich; han anat al real palàcio ahont primerament han obsequiat al rey nostre senyor,
que Déu guart, donant-li per orda del senyor
deputat ecclesiàstich la enorabona de sa real
vinguda, ab una per a nació molt docta y urbana, a què és estat servit respòndrer sa magestat
fent molts favors al consistori, donant per ell
molts lauros a la nació cathalana; y després han
passat a donar la enorabona a la reyna nostra senyora,a y sas magestads han manat cubrir a sas
excel·lèncias fidelíssimas, y han donat a besarb
sas reals mans a sas excel·lèncias fidelíssimas y a
tots los officials del General, que són sacerdots,
militars y gaudints. De esta funció llargament, a
par y ésc de scríurer en lo llibre de cerimonias
que aporta lo mestre de cerimònias.
Dos cartas de Gerona incertadas. En aquest mateix dia sas excel·lentíssimas fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y incertàs en lo present dietari dos cartas escritas a sas excel·lèncias fidelíssimas per los molt il·lustres senyors jurats de la
ciutat de Gerona, de data de 14 y 15 del present
y corrent mes, ab què avisan a sas excel·lèncias
fidelíssimas de las amenaças del enemich y com
cercuhian a Gerona. Com de ditas cartas és de
vèurer, que són assí cusidas y singadas de números 88 y 89, y còpias de ditas cartas són estadas
enviadas per lo síndich del General, de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas, als dos il·lustríssims tribunals de las visitas del General y real,
del que han fet summa estimació.
Conferència en casa la ciutat. En aquest dia se
ha ayuntat la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, Deputació y bras militar, en casa de la ciutat perd lo fet de la entrada,
invasions y designes del enemich, ahont en vista
de ditas dos cartas ha acordat aconcellar lo que
se expresa en un paper, que dee orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit y signat de
número 90.
Dimecres, a 17 de decembre de 1710. Incertat
paper de port franch. En aquest dia han ordenat
sas senyorias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y incertàs
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat senyora.
a continuació ratllat a.
y de escríurer interlineat.
per...enemich interlineat al marge esquerre.
de...fidelíssimas interlineat al marge esquerre.
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en lo present dietari un paper fet per differents
personas de negoci de la present ciutat, en orde
al bon regimen de la casa de port franch. Lo
qual és assí cusit y incertat, y signat de número
91.
Conferència en bras militar. En aquest mateix
dia a las sinch horas de la tarda, se ha juntada en
la sala ahont se aÿunta y congrega lo excel·lentíssim y fidelíssima bras militar, la conferència
dels excel·lentíssimsa tres comuns de ciutat, bras
militar y Deputació; y en vista de las deliberacions presas per dits comuns lo dia present,
acerca lo que ahir aconcellà ab paper, que és incertat en lo corren dietari signat de número 90,
ha passatb a formà la representació que per los
presidents dels tres comuns aconsellà, se posàs
en las reals mans del rey nostre senyor, que Déu
guarde, per causa del siti de Gerona y altres designes del enemich.
Relació del senyor oÿdor real acerca del arxiu
real. En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real ha fet relació en lo
concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, mityentsant jurament, com se era conferit lo dia
present en lo arxiu real de la present ciutat per
lo effecta que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda relació dels officials de
dit real arxiu, y feta per estos ostenció de sos
treballs, ha trobat haver-se treballat en ell, lo
que està continuat en lo paper que per lo speculador de dit real arxiu se li ha entregat. Lo qual
és assí cusit y signat de número 92.
Dijous, a 18 de decembre 1710. Bitllet de Perlas, de la victòria, incertat. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís
y incertàs en lo present dietari un bitllet del molt
il·lustre senyor marquèsc de Rialp, del consell de
sa magestat y son secretari ded estat, ab lo quale
participa de ordef del rey nostre senyor, que Déu
gaurde, ag sas excel·lèncis fidelíssimas la feliz
victòria, que ha alcansat las armas reals de sa magestat en Castella. Com més llargament de dit
bitllet és de vèurer, que·s assí cusit y signat de
número 93.
Jurament de don Agustí Texidor acerda del
censal. En aquest mateix dia constituhit personalment en lo consultori de sas excel·lentíssimas
a. excel·lentíssims interlineat.
b. passat interlineat.
c. marques de Rialp interlineat, damunt línia ratllada.
d. de estat interlineat.
e. a continuació ratllat nos.
f. a continuació ratllat sa magestat.
g. a sas excel·lèncias fidelíssimas interlineat al marge esquerre.

fidelíssimas, don Agustí de Texidor ha jurat en
mà y poder de sas excel·lentíssimas fidelíssimas,
com havent fet las degudas diligèncias per vèurer si trobaria lo acte de la original creació de
aquell censal, de preu tres-centas cinquantaa
lliuras y penció,b 17 lliures 10 sous pagadoras als
9 del mes de febrer, venut y creat per los tunch
senyors deptuats al noble don Bernat de Çalbà y
Vila, que en altres fou extret en sort per los antecessos de sas excel·lentíssimas fidelíssimas en
la extracció de censals de dret de guerra y nova
anpra, feta als 18 de desembre 1709, en què
sorteyà Jaume Texidor, jove botiguer de telas,
no ha pogut trobar aquell ni sab ahont és.
Rey va a donar gràcias a la Seu. En aquest mateix dia, festivitatc de Nostra Senyora de Esperansa, entre deu y onse horas del matí, la magestat del rey nostre senyord és anat a a la cathedral
a donar gràciase a Déu nostre senyor, de la dita y
refferida vistòria obtinguda en Castella. Ha celebrat lo Te Deum y offici de pontifical lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Solsona,
y se ha fet salva real.
Se demana hora per cumplimentar-lo. En
aquest mateix dia, de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas lo síndich del General se és conferit
en lo real palau, a fi de alcansar hora de sa magestat per a anar a donar-li la enorabona de dita
victòria, y se ha respost que per avuy se escusàs.
Conferència en la Diputació. En aquest mateix
dia, a las sinch horas de la tarda se ha yuntat en
la present casa la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de ciutat, bras militar y Deputació, acerca los fets del siti de Gerona, invasió del
enemich, y sos designes y se ha aconcellat que si
lo die de demà sa magestat no donava hora per
cumplimentar-lo per rahó de dita victòria, se’n
demane per a què los tres presidents li presenten la representació formada perf la conferència,
y si no que sie dissapta.
Divendres, a 19 de desembre de 1710. Deliberació de ciutat incertada. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y incertàs en lo present dietari una deliberació presa per lo savi Concell de Cent de la present ciutat, lo dia 17 del corrent, enviada a sas
excel·lèncias fidelíssimas perg los excel·lentís-

a. cinquanta interlineat.
b. a continuació quatre línies ratllades.
c. festivitat...Esperansa interlineat.
d. a continuació ratllat que Déu guarde.
e. a continuació ratllat a la dita.
f. per...conferència interlineat.
g. a continuació ratllat medi.

sims concellers per medi del síndich de dita ciutat, contenint lo poder y facultat atribuhit de dit
senyors concellers y aVint-i-quatrena de guerra
per a poder posar en execució, y altrament lo
que aconcellarà la conferència acerca la invasió
del enemich, citi de Gerona y altres designes del
enemich. Com de dita deliberació és de vèurer,
que és assí cusida y singada de número 94.
Besamà al rey y reyna, per la victòria. En aquest
mateix, dia a las 4 horas de la tarda, obtinguda
hora per medi del síndich del General; sas excel·lèncias fidelíssimas, absent los senyors oÿdors ecclesiàstich y militar per indisposició, concistorialment a peu y en la forma acostumada,
han anat a dornar la enorabona al rey y reyna
nostres senyors, que Déu guart, de la victòria
obtinguda en Castella. Sas magestat han manifestat gran agrahiment de esta demostració,
hanb manat cubrit a sas excel·lèncias fidelíssimas
y a tots los officials del General que son sacerdots, militars y gaudints. Esta funció llargament
se trobarà descrita en lo llibre del cerimonial
que aposta lo mestre de cerimònias, àlias ayudant segon de la scrivania major.
Dissapta, a 20 de desembre de 1710. Notícia de
Morella, de haver-se rendit. En aquest dia ha
arribat notícia en la present ciutat al rey nostre
senyor, que Déu guarde, de com dilluns passat,
que contaven 15 del present y corrent mes, se
rendí lo fort de Morella del regne dec València a
sas reals armas, Déu sie alabat per a sempre, y
per la gran clemència que va ab las reals armas
de sa magestat y en urgèncias tant apretadas
com las que·ns trobam.
A las sinch horas de la tarda, presidents van al
rey. En aquest mateix dia a las sinch horas de la
tarda, los tres presidents dels tres excel·lentíssims comuns de ciutat, bras militar y Deputació,
han posat en la real mà del rey nostre senyor
una humil y obsequiosa representació ideada y
formada per la conferència dels tres comuns; y
acerca la importància de Gerona, a la qual se ha
servit sa magestat respòndrer: «Que havía dado
y continuaría las providencias más convenientes
a su manutención no dudando que los tres comunes coadjurarían a tan importante» fin com ne
ha fet relació a sas excel·lentíssimas fidelíssimas
lo senyor deputat ecclesiàstich y després han ordenat sas excel·lentíssimas fidelíssimas a mi,d secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari dita reprea. a continuació ratllat acera lo assumpto.
b. a continuació ratllat Dissapta, a 20 de desembre de
1710.
c. a continuació ratllat Morella.
d. a continuació ratllat dit.
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sentació. La qual és assía cusida y signada de número 95, y del thenor següent: Señor, la ciutat
et inceratum.
Diumenge, a 21 de desembre de 1710. Concistori ayuntat. En aquest dia no obstant ser festa
de precepta, se han yuntat sas excel·lentíssimas
fidelíssimas per negocis y affers graves del Principat.
Carta de Gerona incertada y enviada.b En
aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssiams a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una carta que han rebut sas
excel·lèncias fidelíssimas dels il·lustres jurats de
la ciutat de Gerona, de data de 18 del present y
corrent mes,c ab què avisan estar ya del tot bloqueada aquella plaça. La qual és assí cusida y
signada de número 96, y còpia de dita carta per
lo síndich del General és estada aportada. Ded
orde de sas excel·lèncias fidelíssimase dos il·lustríssims tribunals de las dos visitas del General y
present casa, convidant-los al Te Deum y offici
que demà tenen deliberat fer-se en la capella petita de la present casa, per ocasióf de la victòria,
han alcançat las reals armas del rey nostre senyor, que Déu guart, en Castella y ganància de
Morella, y altrament per lo demesg que tenen
deliberat lo die de ahir, donant-los notícia, que
per quant no·s troba lo General ab sobradas
convenièncias no pot passar a aquellas demostracions, que altrament executarian yh del que
conté dita deliberació, y prevenint-los que per
no haver-hi tribunas se’ls aparexia se podrian
acomodar dins lo aposento del regent los
comptes, ahont estaran donadas providèncias
per banchs, puesto ahont en festas dei iglésia en
la centuria de 1500. Las magestats cesàreas del
senyor emperador Carlos Quint, nostre rey y senyor, y sereníssimas senyorias emperatrís y infantas, no se de dignaren acistir, del que dits dos
tribunals han fet molt singular aprecio.
Festa a la Seu de la ciutat. En aquest mateix dia
en la cathedral de la present ciutat, y a expensas suas sej ha fet festivitat cantant-se al matí
un solempne Te Deum, y després se ha descubert lo Santíssim Sagrament del altar, que per a
sempre sie alabat, estant patent tot lo dia ab
a. a continuació ratllat y.
b. a continuació paraula il·legible.
c. mes interlineat.
d. de...fidelíssimas interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat els.
f. a continuació ratllat que.
g. demés interlineat, damunt més ratllat.
h. y...deliberació interlineat al marge esquerre.
i. de iglésia interlineat.
j. se...canterant-se interlineat, damunt a se cantat ratllat.

solempníssim offici y ciestaa en acció de gràcias
de dita victòria, y per rogatius. Han acistit al
Te Deum y offici los excel·lentíssims senyors
concellers ab promania, y los senyors concellers
al reservar.b
Festac a Sant Francesch, del beato Salvador de
Horta. En aquest mateix dia a las quatra horas
de la tarda, en la iglésia del real conbent de Sant
Francesch de la present ciutat, se ha cantant un
semlempníssim Te Deum, en acció de gràcias,
de haver-se declarat en la curia romana lo culto
immemorial del gloriós sant Salvador de Horta,
religiós, llech de la orde de Sant Francesch, fill
de la província de Cathalunya, de est Principat,
y de la vila de Santa Coloma de Farners, bisbat
de Gerona. Estava la iglésia molt adonada y
il·luminada, en la nit antecedent en dit conbent
y en lo de Jesús, també de esta ciutat, se han fet
fochs y illuminàrias, y al cantar-se lo Te Deum
los mestras sabaters y fadrins, en lo pla de Sant
Francesch, estantd ab compañia y batalló, han
fet salvas per què dit Sant fou aprenent sabater.
Dilluns, a 22 de desembre de 1710. Festa petita
ahont no han acudit visitadors, éssent convidats. En aquest dia, en la capella petita de la
present casa, per capitulars de la Seu de la present ciutat, se ha cantat un solempne Te Deum
laudamus y offici, ab la música de la Seue per los
motius, causas y rahons llargament expressats,
ab deliberació feta per sas excel·lèncias fidelíssimas als 20 del present y corrent mes. La festa se
ha fet com la petita de Sant Jordi, han acistit sas
excel·lèncias fidelíssimas concistorialment y al
llevar Déu, se’ls ha donat ciris, y als nobles y
magnífichs acessors,f advocat fiscal, y officials
que estavan dins la capella. En esta funció no
han acistit los dos il·lustríssims tribunals de las
dos visitas del General y real, respective, encara
que convidats, tenint a sa disposició lo aposento
del regent los comptes per estar ab moltas ocupacions. Lo demés, constarà en lo llibre del
mestra de cerimònias.
Dimars, a 23 de decembre de 1710. Bellera, expert de sombreros. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent del excel·lentíssim y fidelíssim concistori lo senyor oÿdor militar per
sa indisposició, han anomenat per expert y visurador dels sombreros, que·s fan per lo vestuari
del regiment de la present casa, a Joseph Bellera, sombrarer de la present ciutat, qui ha jurat

a. a continuació ratllat per.
b. a continuació anotació escrita al marge ratllada.
c. anotació escrita al marge.
d. estant interlineat.
e. a continuació ratllat la.
f. acessors, advocat fiscal y interlineat.
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en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas
haver-se bé y llealment en la visura fahedora de
dits sombreros, y que reprotrarà. Los que no estaran conforme lo pactat ab la tabba de impressari.
Rey y reyna van a la Seu, a Santa Eulària. En
aquest mateix dia las magestats de rey y reyna,
que Déu guart, a las onse horas del matí, han
anat a la Seu y han visitat lo cos sant de Santa
Eulària, prothomàrtir de la Espanya Tarraconenense, filla y primera patrona de esta ciutat, a fi
de rendir-li gràcias de ser estada medianera ab la
divina magestat, de què sa magestat aye tingut
felices viatges, y progressos, ya salut entera en
esta campanya; y se adverteix que des de que se
ausenta lo rey, la reyna ha anat cada dissapta a
visitar dita Santa.
Divendres, a 26 de desembre de 1710. Concistori ayuntat. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas, no obstant ser festa de precepta, le han
pentat per causa del siti de Gerona,b invasions y
amenaças del enemich.
Carta de Gerona incertada, y còpias entregadas.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretrari y scrivà major
del General y present casa, cusís y incertàs en lo
present dietari, una carta escrita per los il·lustres
jurats de la ciutat de Gerona, de data de 22 del
present y corrent mes, ab què los avisa de com
totsc los designes del enemich se encaminan a
expugnar aquella plaça. Com de dita carta és de
vèurer, que és assí cusida y signada de número
97 y còpias de dita carta. Per medi del síndich
del General, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se han enviat als dos il·lustríssims tribunals de las dos visitas del General y real de què
han fet molta estimació.
Pasquas al rey y reyna. En aquest mateix dia entre 3 y 4 horas de la tarda, obtinguda primer
hora per medi del síndichd del General. Sas excel·lèncias fidelíssimas concistorialment anant
ab cotxes, ab los verguers devant ab massas altas, y acompanyats dels nobles y magnífichs
acessors, advocat fiscal, y altres officials de la
present casa, són anats a posar-se als reals peus
del rey nostre senyor, que Déu guarde, a effecte
de obsequiar-lo y besar sa real mà, per ocasió de
estas santíssimas Pasquas de la Nativitat del senyor; y després de haver-li anunciat aquellas, ab
una peroració feta per lo senyor deputat ecclesiàstich, y fets los deguts cumpliments y cortea.
b.
c.
d.

sias, se són despedits y se han encaminat al
quarto de la reyna nostre senyora, a qui han
rendit los mateixos obsequis y compliments, y
anunciat las felices Pasquas. Conforme se ha excusat ab la magestat del rey, y segons en altres
ocasions se ha stilat, sas magestats han manat
cubrir a sas excel·lèncias fidelísssimas, y los han
donat a besar sa real mà, yunt ab tots los officials, sacerdots, militars y gaudints; y fet lo sobredit sas excel·lèncias fidelíssimas s’en són tornats en la present casa de la Deputació, ab lo
mateix acompanyament. De esta funció constarà més llargamenta en lo llibre de cerimònias,
que aporta lo mestre de cerimònias, álias ayudant segon de la scrivania major.
Conferència tinguda en casa de la ciutat, y no
ha resolt cosa. En aquest mateix dia a la tarda, se
ha juntat lab confrerència dels excel·lentíssims
tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, en casa de la ciutat; y havent-se en ella tractat del que conté la sobredita carta de Gerona,
ha aparegut per ara no concellar cosa particular
als dits tres comuns.
Disapta, a 27 de desembre de 1710. Concistori
ayudant. En aquest dia, no obstant ser festa de
precepta, se ha juntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
exceptat lo sereníssim deputat real, y loc senyor
oÿdor militar yd aquest per sa desgana. Per causa del siti de Gerona, invasions y amenaças del
enemich.
Carta de Gerona incertada. En aquest mateix
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari una
carta escrita a sas excel·lentíssimas fidelíssimas
per los il·lustres jurats de la ciutat de Gerona, de
data de 24 del present y corrent mes. Avisant
com las operacions del enemich són formar ataques a Monjuïch, los quals tenia ben adelantats
abe y singulars circunstàncias dignes de tota reflecció. Com de dita carta és de vèurer, que·s
assí cusida y signada de número 98;f y còpias de
dita carta.
Lo síndich del General, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ha aportat als dos il·lustríssims
tribunals de las visitas del General, y real respective del que han fet molt particular aprècio.

a. a continuació ratllat constarà.
b. a continuació ratllat excel·lentíssima.
c. lo senyor interlineat.
d. y aquest interlineat.
e. ab interlineat.
f. a continuació ratllat com de dita carta.

y salut entera interlineat.
a continuació ratllat y.
tots interlineat.
síndich del interlineat.
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Diumenge,a a 28 de desembre de 1710. Conferència juntada en la sala del bras militar. En
aquest diab al matí, en la sala dec la present casa y
ahont se acostuma y stila juntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se ha ajuntat la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns
ded ciutat, bras militar y Deputació, en què se
ha reflectat lo expressat abe carta de Gerona,
quef signada de número 98 se troba cusida en
est dietari lo die de ahir, còpia de una carta de
un confident, que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimasg se trobe estar avuy incertada en est
dietari, signada de número 99; y altrament tot
lo demés que concernia al siti de Gerona, invasions, y altres designes del enemich, y ha aparegut a la conferència aconcellar de paraula, que
los senyors presidents dels tres comuns, yunt ab
los presidents de las personas anomenadas per
quiscun de ells per acistir en dita conferència,h
acordassen qual dels senyors presidents podria
conferir-se ab lo il·lustre marquès de Rialp,i del
concell de sa magestat y son secretari de estad,
per dit assumpto; y havent-se ayuntat en lo aposento dels acessors, han acordat fos lo senyor
deputat ecclesiàstich.
Concistori ayuntat. En aquestj mateix dia, no
obstant ser festa de precepta, se han juntat sas
excel·lèncias fidelíssimas per dependèncias del
siti de Gerona, invasions y hostilitats del enemich.
Deputat ecclesiàstich va a casa Perlas. En aquest
mateix diak a las sinch horas de la tarda, obtinguda hora per medi de un verguer. Lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich se ha conferit ab dit il·lustre marquès de
Rialp, abl qui ha trobat la notícia de estar lo real
ànimo del rey nostre senyor, que Déu guarde,
del tot inclinat a las més promptas y executivas
providèncias del socorro de dita plaça, y que se
anavan ya executant a tota pressa; y després ham
fet relació als dits dos senyors presidents, y als
tres de ditas personas, de lo que havia comunicat yn tractat ab dit marquès de Rialp, acerca lo
siti de Gerona, invasions, hostilitats y designes
del enemich.

Carta de Gerona, y altre paper incertats. En
aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari, una carta escrita a sas excel·lèncias
fidelíssimas per los il·lustres jurats de Gerona,
de data de 26 del present y corrent mes, ab què
avisan de com als 25 lo enemich ab tres morters
havia comensat a bombardeyar lo fort de Monyuhich continuhant-(h)o; y que als 26 al matí
havia comensat de disparar una bateria de 7 canons a dit fort; y axí mateix un paper que conté
diffusament la expugnació de Gerona. Tot lo
que és assí cusit y signat de números 100 y 101,
y per medi del síndich del General de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas, se han entregat còpias de la carta de la ciutat de Gerona, als dos
il·lustríssims tribunals de las dos visitas del General y real, del que han demostrat molt particular gratitud.
Conferència ayuntada a la tarda. En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, en la present casa de la Deputació se ha juntat la dita
conferència, y en ella se ha reflectat y tractat de
la sobredita relació feta per dit senyor deputat
ecclesiàstich. Cartaa y paper signats de números
100 y 101.
Dilluns, a 29 de desembre de 1710. Oÿdor militar tornat a concistori estant bo. En aquest dia,
lo excel·lentíssim senyor oÿdor militar per trobar-se ya convalescut de sa passada indisposició,
ha tornat a residir y acistir en concistori.
Inventari de fraus. En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstichb acompanyat dels officials acostumats, és
baixat a la casa del General a effecte de pèndrer
inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de desembre; y se han trobat apresos
los fraus infrascrits y següents:c
Primo,d als 10 de decembre, aprehenció feta en
casa de Maria Font de 2 canas 7 pams bombosí
blanch.
Ítem, als 20 de dit, aprehenció feta en lo vaxell
anomenat Santa Maria de Loreto, al capità Baptista Marques, de nació genovès, de 22e botas
plenas de oli, de una pipa cada bota; y sis sacas
grans plenas de ammella en grana.

a. Diumenge... 1710 interlineat al marge esquerre.
b. dia al matí interlineat, damunt mateix dia ratllat.
c. de...y interlineat.
d. de interlineat.
e. a continuació ratllat dita.
f. que...99 interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat concistori ayuntat.
h. a continuació tres línies ratllades.
i. a continuació ratllat quant antes.
j. a continuació ratllat dia.
k. a continuació ratllat sas excel·lèncias.
l. ab...pressa interlineat.
m. ha interlineat, damunt de haver ratllat.
n. y tractat interlineat.

a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació ratllat ecclesiàstich.
c. text incomplet, segueix en full a part.
d. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis
48v i 49r del dietari.
e. a continuació ratllat pipas de.
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Ítem, als 22 de dit, en casa Martí Galceran, valer, aprehenció feta de un plagador ab onse mocadors, ya treballats a la cordellada.
Dimars, a 30 de desembre de 1710. Carta de
Gerona incertada. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
incertàs en lo present dietari una carta escrita a
sas excel·lèncis fidelíssimas per los il·lustres jurats de la ciutat de Gerona, de data de 28 del
present y corrent mes, ab què avisan de com lo
enemich a continuat en bàtrer lo fort de Monyuhich, ab mayor numaro de artilleria. Trobant-se avençats sos treballs fins ya cerca de la
punta del Revalí, ahont no·s dubta, ab la pressa
se dóna, puga substituir la deffensa; y perdut dit
fort no deixarà de arribar a las murallas de dita
ciutat. Com de dita carta és de vèurer, que és
assí cusida y signada de número 102 y còpiasa
de dita carta. Per medi del síndich del General
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se han
entregat als il·lustríssims tribunals de las dos visitas del General, y respective, de què han manifestat imponderable estimació.
Dimecres, a 31 de desembre de 1710. Concistori ayuntat. En aquest dia, no obstant ser festa
de precepta, se ha juntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori per causa del siti de Gerona,
designes y amenaças del enemich.

Cartaa de Gerona incertada. En aquest mateix
dia a las tres horas de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà del
major del General y present casa, cusís y incertàs
en lo present dietari una carta a sas excel·lèncias
fidelíssimas escrits per los il·lustres jurats de la
ciutat de Gerona, de data de 29 del present y corrent mes, continuant ab ella los avisos de atacar
ab més vigor, y nous designes a aquella plasa lob
enemich. Com més extesament de dita carta és
de vèurer, la que és assí cusida y signada de número 103; y de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
còpias, de dita carta, per medi del síndich del General, són estadas entregadas als dos il·lustríssims
tribunals de las visitas del General y real respective, del que han ensenyat molt singular gratitut.
Conferència ayuntada a las 9 horas de la tarda.c
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, en la sala ahont se acostuma y estila juntar lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se ha
juntat la dita conferència dels tres excel·lentíssims comuns; y en atenció al referit en la dita
carta de la ciutat de Gerona, ha aconsellat als
dits tres comuns lo que·s troba estar descrit y
continuat en un paper, que signat de número
104, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se
troba està assí cusit y incertat per mi, dit secretari y scrivà major del General.

1711

Conferència tinguda en casa de la ciutat. En
aquest mateix dia a las noub horas del matí, en
casa de la ciutat se ha ayuntat la conferència del
tres excel·lentíssimsc comuns de la ciutat, bras
militar y Deputació, ahont se ha raffectat lo escrit per la ciutat de Gerona, ab carta de 28, en
orde al siti que té posat lo enemich sobre aquella plaça y altrament; y se ha acordat que lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich se conferís ab lo il·lustre marquès de
Rialp, del concell de sa magestat y son secretari
de estad, per a què mediàs ab lo rey nostre senyor, fos de sa dignació manar socorrer y aconsolar a la ciutat de Gerona, y dit marques se ha
servit respòndrer que sa magestat estava en axó
y que no·s perdia instant de temps en eixa importància, y que podria informar-se la ciutat ab
lo comte de Tattenpach, governador de las armas en aquella plaça; y feta relació per dit senyor deputat ecclesiàstich, als dos altres senyors
presidents, y als de las personas de quiscun dels
tres comuns, se ha acordat per la conferència
juntar-se a las sinch horas de la tarda.

En aquest mateix dia, obtinguda hora a las
sinch horas de la tarda, los tres senyors presidents dels tres excel·lentíssims concistorisd dels
comuns de la ciutat, bras militar y Deputació,
han posat en la real mà del rey nostre senyor,
que Déu guart, aquella humil y obsequiosa representació que sobre lo fet del siti de Gerona
acorda aconcellar la conferència, lo die de ahir,
y per aquella se forma. Y tomant en concistori
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ec-

a. a continuació ratllat Dimecres, a 31 de desembre de
1710.
b. nou interlineat, damunt deu ratllat.
c. excel·lentíssims interlineat.

a.
b.
c.
d.
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Gener
Dijous, al primer de janer de 1711. Concistori
ayuntat sent festa de precepte. En aquest die,
no obstant ser festa de precepta, se han juntat
sas excel·lèncias fidelíssimas per ocasió y causa
de la continuació del siti de la ciutat de Gerona,
y altrament per tots los designes del enemich.
A las sinch horas de la tarda, representació al rey
per tres presidents continuada.

anotació escrita al marge esquerre.
lo enemich interlineat.
a continuació ratllat y finida antes de 8 horas.
concistoris dels interlineat.
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clesiàstich, ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de com lo rey nostre senyor era estat
servit respòndrer que ya estavan dadas las providèncias possibles y ab altres clàusules molt
tiernas ya declarativas de sonb real, gran, y paternal amor; y en continent sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y incertàs, y axí
mateix continuàs en lo present dietari, còpia de
dita representació, la qual és assí cusida y incertada, y signada de número 105, yc del thenor següent:
Señor, la ciutat de Barcelona et inceratum.
Divendres, a 2 de janer de 1711. Carta incertada de Gerona. En aquest dia sas excel·lentíssimas fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
incertàs en lo present dietari una carta a sas excel·lèncias fidelíssimas escrita per los il·lustres
juraments de la ciutat de Gerona, de data de 31
de desembre pròxim passat, ab què avisan de
com lo enemich ha continuat fortament son
treball, ab una bateria fora la estrada encuberta
del fort de Monyuhich, y de altres operacions y
designes, dels quals resulta estar aquella plaça
molt apretada. Com de dita carta és de vèurer,
que és assí cusida y signada de número 106, y
còpias de dita carta per medi del síndich del General de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se
han entregat als dos il·lustríssims tribunals de
las dos visitas del General y real, respective.
Conferència tinguda al matí en la Deputació. En
aquest mateix dia en la present casa, se ha juntat
la conferència dels tres excel·lentíssims comuns
de la ciutat, bras militar y Deputació, a las deu
horas del matí, per causa del siti de Gerona, y los
designes del enemich; y havent-se ella premeditat la resposta que feu lo rey nostre senyor, que
Déu guarde, a la representació que ahir a la tarda
en escrits, per los presidetns dels tres concistoris,
fou posada en sa real màd per rahó de dit siti, y a
la sobredita carta de Gerona se ha acordat aconcellar,e que quant antes lo senyor deputat ecclesiàstich se conferesca ab lo il·lustre marquès de
Rialp, del concell de sa magestat, y son secretari
de estad, per a sol·licitar de nou lo més prompta
socorro de Gerona, lo que ha executat est mitg
dia, assegurant-lo que la magestad del rey no entenia en altre importància.
Dissapte, a 3 de janer de 1711. Albert Cortada,
gorrater de agulla de Barcelona, anomenat visua.
b.
c.
d.
e.

a continuació paraula ratllada.
a continuació paraula ratllada.
a continuació ratllat del thenor següent continuada.
a continuació ratllat que.
aconcellar interlineat.

rador de mityas, y ha fet relació que estan bé.
En aquest dia sas excel·lèncias han anomenat
per expert y visurador dels 450 parells de mityas
de llana encarnadas, que se han fet per lo abillament dels soldats del regiment de la present
casa, a Albert Cortada, gorrater de agulla de la
present ciutat, qui ha jurat en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas, haver-sea bé y llealment en la visura fahedora de ditas mityas, y que
reprotxarà las que no seran conforme lob pactat
en la tabba del impressari.
En aquest mateix dia,c constituhit personalment
en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo dit Albert Cortada, ha fet relació de com havent visurat los sobredits 459 parells de mityas
encarnadas de llana, de què had emprés la provisió Pau Sabater, barreter de agulla de la present
ciutat, ha trobat ser aquellas rebedoras conforme lo pactat ab la tabba y la mostra.
En aquest mateix dia Jaume Solà, corredor de
coll y minsitre del General, ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas de com havent publicat de son orde, que qui se posaria en dita de la
provisió de las gorras de granader, a rahó de 1
lliura 10 sous per quiscuna gorra, se li donarian
3 sous de axaus per cada una de ellas. Restava
acceptada la dita.
Diumenge, a 4 de janer de 1711. Concistori
ajuntat no obstant ésser festa de precepte. En
aquest dia per ocasió del siti de Gerona, y emenasses del enemich, se ha juntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lentíssimas fidelíssimas, no obstant ser festa de
precepte.
Carta de la ciutat de Gerona incertada. En
aquest mateix dia, han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi, secretari y escrivà major del
General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una carta a sas excel·lèncias fidelíssimas escrita per los il·lustres jurats de la ciutat de
Gerona, de data de 2 del present y corrent mes,
ab què en orde a dit citi, anyadeixen de com
continuava lo enemich la bateria, entre altres a
la torra de Sant Joan. Havent-la avantsada a las
set horas de la nit del dia primer, de ahont foren
retxassats los enemichs, continuant lo foch de
dita torra reparant en alguna manera las ruhinas, però que serà cosa no·s porà resistir, éssent
molts particulars contra dita torra, lo que se ha
obrat també en altre part del riu Ter en front lo
baluart de Sant Alexandro, en la prota de la Vera.
b.
c.
d.
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a continuació paraula ratllada.
a continuació paraula ratllada.
a continuació paraula ratllada.
a continuació ratllat Diumenge, a 4 de janer de 1711.

ge Maria, ésa lo haver format una bateria ab la
qual lo dia 2 ha comensat ha batrer lo cortina de
dit baluart. Com de dita carta és de vèurer, la
qual és assí cusida y signada de número 107, y
còpias de dita carta, per medi del síndich del
General, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
són estadas entregadas als dos il·lustríssims tribunals de las vesitas del General y real, respective.
Conferència en casa de la ciutat. En aquest mateix dia a las quatre horas de la tarda, se ha juntat la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, en
casa de la ciutat ahont se ha premeditat lo expressat ab la dita carta de Gerona; y ha acordat a
consellar lo que·s troba expressat ab un paper,
que·s troba assí cusit y incertat de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas per mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, y signat
de número 108, al que se ha annohit per sas excel·lèncias fidelíssimas ab molt gust.
Dimars, a 6 de janer de 1711. Consistori juntat
encara que sie festa de precepte. En aquest dia
se han juntat sas excel·lèncis fidelíssimas per
ocasió y causa del citi de Gerona, y designàs del
enemich éssent axí que és festa de precepte.
Carta de Gerona incertada. En aquest mateix
dia han ordenat sas excel·lèncis fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari una
carta que han rebut lo dia present, a las dos horas de la tarda dadas, dels il·lustres jurats de la
ciutat de Gerona, de data de 4 del corrent y present més, ab què avisan que la bateria posà lo
enemich en la altre part del riu Ter, devant las
casas de Roca de la Barca és de 23 canons, havent-los dividits ab tres diffarents baterias, batent, ço és, la una que·s de vuyt canons la muralla de lasb sarresinas, ab altre de deu lo baluart
de Sant Alexandro, y la altre de sinch la torra de
Santa Llucia, havent dexat en la montanya la bateria de morters y dos pesas. Com de dita carta
és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de
número 109, y còpias de dita carta, per medi del
síndich del General, se han entregat als dos
il·lustríssims tribunal de las visitas del General y
real, respective.
Dimecres, a 7 de janer de 1711. Visura de feyna
y mercaderia de llibrater. En aquest dia Anthon
Moya, llibrater, elegit y anomenat, per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes del General de Cathalunya y magnífich
racional; Joseph Ferrer, també llibrater elegit y
a. és lo haver interlineat, damunt ha ratllat.
b. a continuació paraula ratllada.
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anomenat per Juan Pau Martí llibrater de la present casa, han prestat lo sòlit y acostumat jurament a Déu nostre senyor y a sos Sants Evangelis, per ell y lo altre de ells corporalment tocats
de haver-se bé y llealment en la visura per ells fahedora, de sa feyna y mercaderia entregada per
dit Martí, tot lo que se troba continuat y expressat en dos comptes per ell donats als quals
per mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, és estada tocada oblata als 26 de
desembre pròxim passat estimant-ho y avaluant-(h)o segons Déu y sas concièncias, y segons lo stil y practica tenan del estament dea llibrater.
Notícias del siti de Gerona. En aquest mateix
diab han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà del General y present casa,
cusís y incertàs en lo present dietari un paper,
que és còpia de las notícias avisan certs confidents per propis de anada y tornada, que·s despatxan per saber-se lo estat del siti de Gerona, y
designes del enemich. Lo qual paper és assí cusit
y signat de número 110.
Conferència al bras militar. En aquest mateix
dia se ha juntat la conferència dels tres excel·lentíssims comuns dec ciutat, bras militar y
Deputació, en la sala ahont se acostuma juntar
dit bras militar; y havent-se en ella, premeditat
lo que avisa la ciutat de Gerona acerca lo estat
del siti, ab carta que·s és incertada en lo present dietari lo dia de ahir, y las notícias continuadas en lo dalt refferit paper, per ara no lid
ha aparegut dèurer-see aconsellar als tres comuns cosa moltf singular; si sols insinuar a sas
excel·lèncias fidelíssimas que en atenció del siti
de la ciutat de Gerona, la continuació de aquell
y amenaças del enemich, y per consegüent lo
molt se troba amenassat y invaditg tot lo Principat; y que sobre tot se estan juntat de tot lo
Principat los sometents y gent del pahís de ordeh de la magestat del rey, Déu lo guarde, a fi
del més prompte socorro de Gerona; y que
axís quant se està ab las armas a las mans, a par
no ser equo ni just, se tracte de negoci; ans bé
serveix de molti desconsuelo, que quant exposan los particulars las vidas per lo real servey y
deffensa del Principat, al mateix temps hagen
de tenir cuydado de sas causas y plets. Sien servits sas excel·lèncias fidelíssimas quant antes,
a. a continuació paraula ratllada.
b. dia interlineat.
c. de interlineat.
d. li interlineat.
e. dèurer-se interlineat.
f. molt interlineat.
g. a continuació ratllat así.
h. a continuació ratllat Dijous, a 8 janer 1711.
i. molt interlineat.

[ 1711 ]

[ 1711 ]

enviar un recado quea continga lo referit per
medi del síndich del General, al molt reverent
canceller, per a què tinga a bé juntar las salas y
per dit justos motius, passar-se a porrogar lo
negoci, fins y a tant que esta importància millore de estad.
En aquest mateix dia entre las nou y deu horas
deb la nit, de orde de sas exel·lèncias fidelíssimas, lo síndich del General se ha conferit ab lo
molt reverent canceller y li ha donat dit recado;
y és estat servit respòndrer que estava detingut
en lo llit, que de est fet ne tenia parlat a alguns
ministres, y que procuraria lo die de demà molt
al matí, perticipar-ho al noble regent la real cancellaria a fi de què juntàs ditas salas, y del que
resoldrian ne donaria avís, segons relacions ha
fet en concistori dit síndich.
Dijous, a 8 de janer de 1711. Renúncia de sargentia, testimonis: Joseph Company y Pelegrí.
En aquest dia, constituhit personalment en loc
concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Joan
de las Casas, ayudant del regiment ab què la
present casa serveix al rey nostre senyor, que
Déu guarde, en deffensa del Principat; com a
procurador de Isidro Reguillo, sargento de la
compañia del capità don Pedro de Vega y Rovira, de dit regiment; consta de sa procura en poder de Joseph Riu, notari públic de la vila de
Berga, bisbat de Solsona, als 26 del mes de desembre del present y corrent any de 1711. La
qual és assí cusida y signada de número 111. En
dit nom, pura, líbera y spontàneament ha renunciat y fet dexaciód en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas del carrech y puesto de
sargento, que dit sone principal obté. E sas excel·lèncias fidelíssimas, han acceptat las sobreditas renunica y dexació si et quantum per actes,
capítols de cort, et alias, los és lícit y permés, et
cetera. Éssent presents per testimonis: Joseph
Company, veler ciutedà de Barcelona, y Joseph
Pelegrí, verguer del excel·lentíssim y fidelíssim
concistori.
En aquest mateix dia a las deu horas del matí, lo
síndich de la excel·lentíssima ciutat és vingut en
la present casa, y de part dels excel·lentíssims senyors concellers, han insinuat a sas excel·lèncias
fidelíssimas fora de la estimació de dit concistori
y consuelo de tot lo Principat, el que com a tants
vigilants per aquell procura que la Real Audiència porrogàs lo negoci en concideració de estar
tot lo pahís sacrificant sas vidas y havers, per lo
a.
b.
c.
d.
e.

que...refferit interlineat.
a continuació paraula ratllada.
lo interlineat.
a continuació ratllat de dit.
son interlineat.

més prompte socorro de Gerona, en què tant de
vincular los interessos reals y de tot lo Principat.
Al que és estata respost per sas excel·lentíssimas
fidelíssimas per veu y orga del senyor deputat ecclesiàstich, que la excel·lentíssima ciutat podia
estar certa, que de son gran zel sempre sas excel·lentíssimas fidelíssimas feian inponderable
aprècio que desityavan servir-la; y que en orde a
eix assumpto, a nit passada se havia enviat recado al molt reverent canceller, y que en tenir respostab la participarian ab molt gust.
Divendres, a 9 de janer de 1711. De papers del
real arxiu, per Fornaguera incertats. En aquest
dia, lo doctor micer Aleix Fornaguera, subrogat
en altre dels acessors del General y present casa,
ha fet relació en lo concistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas mityensant jurament, com se era
comferit en lo Real Arxiu de la present ciutat,
per lo effecta que disposa lo capítol 102 de las
últimas Corts; y que hagudas relacions dels officials de dit Real Arxiu, y feta per estos ostenció
de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell
lo que està continuat en los papers, que per lo
especulador de dit Real Arxiu se li són estats entregats. Los quals són assí cusits y signats de números 112 y 113.
Recado al canciller per síndich, per fet de porroga. En aquest mateix dia al matí, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, se ha conferit ab lo
molt reverent canceller lo síndich del General,
aportant-li un recado de part de sas excel·lèncias
fidelíssimas, concistint que al concistori li aparexia tenia motiu per a estranyar, de què no hagués merescut resposta del recado que ell dit
síndich li avia reportat, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas loc dia 7 del present y corrent
mes, entre las nou y deu horas de la nit, acerca
lo porrogar la Real Audiència lo negoci per causa del siti de Gerona, y estar tot lo pahís ab las
armas a las mans per a socorrer-la; y que axís estimaria fos servit sa senyoria manar dar-li la que
sabés mayorment,d quant per part de la
excel·lentíssima ciutat tenia las mateixas instàncias acerca dit assumpto. Al que per dit conceller és estat respost, que est matí a las deu horas,
per medi de un sacerdot de sa família ja feya
compte de participar-ho, que la causa de la dilació era estada per que lo magnífich regent la
Real Cancellaria, li havia enviat per medi de un
verguer éssent axí que la·y devia enviar per medi
de un scrivà de manament, per lo que no la havia volguda acceptar, emperò que no faltaria a
sa obligació en complimentar al consistori, aquí
a.
b.
c.
d.
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a continuació ratllat respòndrer.
resposta...gust interlineat.
a continuació ratllat Diumenge.
mayorment...assumptos interlineat al marge esquerre.

sos desitgs eran sempre de servir-lo ab molt
gust, segons relació ne ha feta tornant en consistori dit síndich.
Recado de canciller a deputats, acerca prórroga.
En aquest mateix dia, després de la sobredita diligència, al matí entre las 11 y 12 horas, lo molt
reverent canceller per medi de un sacerdot de sa
família en la present casa, ha enviat la resolució
presa per las tres salas acerca la pórroga de dit
negoci lo dia de ahir, al excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militara en ocasió que ja estava desgregat lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, constituhint que del dia de ahir enb
enllàc fos porrogat fins al dijous primer vinent,
que contarem als 15 del present mes inclusive,
del que dit deputat militard ha feta molt particular estimació y ha offert que·u participaria a sas
excel·lèncias fidelíssimas.
Pregàries en totas las iglésias de Barcelona, per
lo citi de Gerona. En aquest mateix dia, en totas
las iglésias de la present ciutat, fins a la cathedral, hae estat patent lo santíssim sagrament,
que per a sempre sia alabat, a instàncias, súplicas
y peticions de la excel·lentíssima ciutat. Lo que
ha merescut en lo real conspecte del rey, Déu lo
guarde, molt grat y singular acceptació, a fi de
implorar de la divina clemència, felices progressos dit citi, socorro de aquella plasa, y altrament
y per quant semblant funsió se executarà també
losf dos dies següents, que son disapte y diumenge primer vinents, no se’n farà nota si ja no
fos que per alguna novedat se deixàs de fer.
Dissapte, a 10 de janer de MDCCXI. Relació de
Moya, y Ferrer acerta comptes de Martí. En
aquest dia Anthon Moyà y Joseph Ferrer, llibraters, aquell elegit per los excel·lentíssims y fidelíssims sos oÿdors de comptes y magnífich racional del General, y lo altre per Juan Pau Martí,
llibrater de la present casa, experts anomenats
per lo negoci llargament expressat en aquest dietari. Lo dia 7 del present y corrent mes, mityensant lo jurament per ells llavorsg prestat, han fet
relació en escrits axí del valor de la feyna per dit
Martí feta, alh peu dels dos comptes que dit dia se
narran, y del valor de la mercaderia entregada.
Síndich de la Deputació, va a la ciutat per donar-li avís de la pórroga. En aquest mateix dia,
a. militar interlineat, damunt ecclesiàstich trobat en la present casa ratllat.
b. a continuació paraula ratllada.
c. a continuació paraula ratllada.
d. militar interlineat, damunt ecclesiàstich ratllat.
e. ha interlineat.
f. a continuació ratllat dies.
g. llavors interlineat.
h. al peu dels interlineat, damunt en los ratllat.
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sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat lo síndich del General als excel·lentíssims senyors
consellers de la present ciutat, ab un recado
consistint que lo molt reverent canceller, lo dia
dea ahir, los havia participat com la Real Audiència havia porrogat lo negoci fent lo dia 15
del corrent inclusive,b del que dits reals concellers han fet molt particular estimació.
Carta de Gerona incertada. En aquest mateix
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major el General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari una
carta a ells escrita per los il·lustres jurats de la
ciutat de Gerona, de data de 7 del present y corrent mes, ab què avisan lo que va executant lo
enemich en lo siti de aquella plaça des del dia 4.
Com de dita carta és de vèurer, que·s assí cusida
y signada de número 114, y còpias de dita carta
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, són estadas enviadas als dos il·lustríssims tribunals de
las dos visitas del General y real respective, perc
dit síndich del General.
Conferència a la tarda en la Deputació. En
aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda,
en la present casa de la Deputació, se ha juntat
la conferència dels tres excel·lentíssims comuns
de ciutat, bras militar y Deputació; y havent-se
en ella premeditat lo expressat en dita carta de
Gerona, li ha aparegut aconsellar, als dits tres
comuns, lo que·s troba estar expressat en un paper signat de número 115, que de orde de sas
excel·lentíssimas fidelíssimas se troba en est dietari, en la present jornada incertat y cusit, al
qual consell han annuhit sas excel·lentíssimas fidelíssimas ab molt de gust.
Diumenge, a 11 de janer de 1711. En aquest
dia, sent destinat per la funció de la butlla, per la
pluya no se ha fet. En aquest dia, éssent axí que
ya estava destinat per fer-se la funció de la proffessó de la entrada de la butlla, no se ha pogut
lograr per lo molt que ha plogut tota la matinada.
Mariscal de Estarhemberg cumplimentat o demanat hora. En aquest mateixd diae de orde de
sas excel·lentíssimas fidelíssimas, se és conferit
alf matí lo síndich del General en casa del excel·lentíssim senyor mariscal, comte de Estaremberg, dosg senyors concistorials en nom de
sas excel·lèncias fidelíssimas, com a primer gea. de interlineat.
b. inclusive interlineat.
c. per...General interlineat.
d. mateix interlineat.
e. a continuació ratllat dia.
f. al matí interlineat.
g. dos...arribat interlineat.
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neral per sera arribat inseguint un real despaig
del rey nostre senyor, que Déu guarde, de data
de 22 de desembre de 1707.b En ditac jornada y
dit senyor comte, és estat servit dir que estimava
molt la honra se li feya, però que estimaria escusassen la visita per trobar-se ab moltas ocupacions.
Concistori juntat. En aquest mateix dia se han
juntat sas excel·lèncias fidelíssimas per causa del
siti de Gerona, no obstant ser festa de precepte.
Conferència en casa la ciutat. En aquest mateix
dia a las sinch horas de la tarda, en casa de la ciutat, se ha juntat la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de ciutat, bras militar y
Deputaicó ahont se ha premeditat y tractat de la
dependència de la continuació del siti de Gerona, y de la notícia se ha tingut de que lo die 8
del corrent y present mes, se havia introduhit
socorro en dita plaça de Gerona, en vista del
que ha aparegut a dita conferència aconsellar lo
que·s troba expressat ab un paper que signat de
número 116, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit y incertat, a quèd han annuhit
sas excel·lèncis fidelíssimas.
Dimecres, a 14 de janer de 1711. Conferència
en lo bras militar. En aquest dia a las sinch horas
de la tarda, en la sala ahont se acustuma juntar
lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se ha
ayuntat la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns de la ciutat, bras militar y Deputació,
per causa de la continuació del siti de Gerona,
ahont se ha practicat, discorregut, y premeditat
tot quant s’els ha ocorregut, y ha passat aconsellar als tres excel·lentíssims comuns, lo que està
expressat ab un paper que de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas és así cusit y incertat y
signat de número 117. Al que han annuhit sas
excel·lèncias fidelíssimas y los dos altres
excel·lentíssims comuns, menos en los que·s diu
que quiscun en particular ab embaixada pública
pose en las reals mans de rey y reyna, Déu los
guarde, las representacions.
Dijous, als 15 de janer de 1711. Síndich va al
regent. En aquest dia, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se és conferit lo síndich del General ab lo magnífich regent la Real Cancellaria,
per ocasió de trobar-se indispost lo molt reverent canceller, a fi de insinuar-li tinga a bé juntar las tres salas per lae continuació de porroga
de negoci. Attès continua encara lo enemich lo
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat un.
a continuació ratllat no obstant.
a continuació ratllat die.
que...fidelíssimas incertat al marge esquerre.
a continuació ratllat prorroga.

siti de Gerona, y córrer no haver-se per encara
pogut introduhir socorro; a què és estat servit
respòndrer que juntaria las salas, y del que acordarian, tornaria resposta.
Visita al comte de Estaramberg. En aquest mateix dia entre las 8 y 9 horas del matí, havent
obtinguda hora per medi del síndich del General, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdor militar en nom y per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas, aportant bandas, los
tres verguers ab massas altas, acompanyats de
alguns officials del General y present casa, y de
un algualsil ordinari, y anant ab cotxes. Són estats a cumplimentar al excel·lentíssim senyor
mariscal, comte de Estaremberg, com a primer
general a fi de donar-li la enorabona de son felís
arribo en esta capital, y de las victòrias obtingudas esta companya. Offerir-se a son servey y implorar de ell sa poderosa mediació ab lo rey nostre senyor, que Déu guarde, per a què reste
Gerona deslliurada del citi, y lo Principat del
amanessat rigor del enemich, fiant de son gran
zel y experièncias militars exos felisses, proguessos. Del que ha fet summa estimació dit senyor
compte, assegurant contribuhirà ab inexplicable
gust en lo que se li té insinuat, per ser lo únich
que·l ha obligat a venir en esta capital. Conforme rrelació ne han fet tronats en consistori dits
senyors deputats y oÿdor militars.
Conferència tinguda en la Deputació. En
aquest mateix dia a las 10 horas de la matinada,
se ha juntat ena la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació, per causa de la continuació del citi
de Gerona; y ha format las representacions de
que baix se tractarà, y per ella foren aconcellades lo dia de ahir.
Los tres presidents aportan representacions als
reys. En aquest mateix dia, a las sis horas de la
tarda, per los tres presidents dels tres excel·lentíssims comuns de lab ciutat, bras militar y Deputació, obtinguda hora. És estada posada en la
real mà del rey nostre senyor, que Déu guart,
una molt humil y onsequiosa representació, a fi
de implorar de sa real magestat lo més prompta
socorro de la ciutat de Gerona, al que se ha servit
respòndrer: «Que tenia dadas las providèncias
mas possibles y oportunas a esse fin, que este assumpto le tenía preocupado todo su paternal
amor, no dando tregua a que cuydasse de otro,
siendo la mayor importancia en que tanto se interessava su justa causa; y la concervación baxo su
dominio de todo el Principado y monarquía.» Segons la relació feta a sas excel·lèncias fidelíssimas
a. en la present casa interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat Deputació.
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per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich, y en continent sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenata a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari còpia de dita representació. La qual és assí cusida y signada de número
118, y del thendor següent: Señor, la ciutat de
Barcelona, et inceratum.
En aquest mateix dia y a la mateixa hora, per
dits tres presidents se ha posat en la real mà de la
reyna nostre senyora, Déu la guarde, una representació a fi de suplicar a sa magestat tinga a bé
de mediar ab lo rey nostre senyor per lo més
prompta socorro de Gerona, entregant-li còpia
de la representació feta a la magestad del rey, al
que se ha servit respòndrer: «Que con mucho gusto aplicaría sus buenos officios con la magestad
del rey su esposo y senyor, aunque estava siempreb
tan propenso en porcurar el mayor consuelo de estos sus más finos vassallos, que nada que no fuesse
esto le podía complacer, por lo mucho que tiernamente los amava, pero que ella como amantíssima madre, también quería tener parte en esta
importancia en que tant se interessava ella.» Segons relació feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich y en continent
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi
secretari y scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari, còpia de dita representació. La qual és assí cusida y
signada de número 119, y del thenor següent:
Señora, la ciutat de Barcelona, et inceratum.c
Regent envia recado de pórroga. En aquest dia
havent-se conferit ab lo magnífich regent la
Real Cancellaria del present Principat, de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo síndich del
General a fi de saber de ell la resolució havian
pres las tres salasd en lo tocant a la porroga del
negoci, que per medi recado loe dia def ahir se li
havia instat y solicitat, per medi de un verguer
de la Real Audiència, ditg regent la Real Cancellaria, ha participat al excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich de com la Real Audiència, lo die de ahir, havia porrogat lo negoci
fins al dijous primer vinent inclusive, de què dit
senyor deputat ecclesiàstich ne ha donat part a
sas excel·lèncias fidelíssimas.h
Carta de Gerona incertada. En aquest mateix
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
a. a continuació ratllat sas excel·lèncias fidelíssimas.
b. siempre interlineat.
c. a continuació ratllat Divendres, als 16 de janer de 1711.
d. a continuació ratllat lo die de ahir.
e. a continuació ratllat mateix.
f. de ahir interlineat.
g. dit...Cancellaria interlineat.
h. a continuació ratllat anotació al marge esquerre.

mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari una
carta a sas excel·lèncias fidelíssimas escrita per
los il·lustres jurants de la ciutat de Gerona, de
data de 10 del present y corrent mes, ab què
avisan que fins dit dia no havian lograt altre alívio, que lo haver variat ab altre apreto la empresa lo enemich. Com de dita carta és de vèurer,
que és assí cusidaa y signada de número 120, y
còpias de dita carta de orde de sas excel·lèncis fidelíssimas per lo síndich del General, als 17 del
present y corrent mes, són estadas entregadas al
il·lustríssims tribunals de las dos visitas del Generalb y real respective, del que no sols han fet
molt particular estimació, sino y també, que per
medi de sos respective procuradors fiscalc han
donat a sas excel·lèncias fidelíssimas las gràcias,
de totasd las participacions de notícias.
Bitllet de Perlas, incertada y resposta. En aquest
mateix dia entre 8 y 9 horas del matí, pere quant
dos del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
són anats a cumplimentar al excel·lentíssim senyor mariscal, comte de Estaremberg, per lo
mateix fi y effecta, que o executaren sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dia 15 del present y
corrent mes, per medi dels dos dalt refferits se
ha posat en mà, còpia de la representació posada en la real mà del rey nostre senyor, que Déu
guarde, perf la importància de Gerona y per los
tres comuns, dit dia 15, axí que ab eixa diligènciag se ha cumplert en esta part en lo que aconcella la conferència lo dia 14.
En aquest mateix dia en casa de la ciutat, y a las
5 horas de la tarda, se ha juntat la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns de ciutat, bras
militar y Deputació, y havent allí premeditat, reflectat, y conciderat tant lo contengut en la sobredita carta de la ciutat de Gerona, com y també altres notícias adquiridas de las operacions
del enemich contra aquella plaça, y altrament,
en consideració de què se experimenta, se executan, las disposicions ideadas per lo més puntual socorro de Gerona, per ara no ha aconcellat
cosa.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y incertàs, també, en lo present dieati un bitllet de real orde escrit per lo il·lustre marquès de Rialp, del concell
de sa magestad, y son secretari de estado, de
a. a continuació ratllat y incertada.
b. a continuació ratllat y present casa.
c. a continuació ratllat o secretaris.
d. totas interlineat.
e. a continuació ratllat medi.
f. per...y interlineat.
g. a continuació ratllat en falta.
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data del dia present; ab què avisa de com havent
resolt lo rey nostre senyor, que demà molt de
matí se enbarquen los prisioners, li manava dir a
sas excel·lèncias fidelíssimas, que éssent precís
juntar-se tots al embarcadero y per aixó molt o
proposit la casa del port franch, se donaria per
servit que sas excel·lèncias fidelíssimas diesposassen se preparàs aquella a eix fi, destinant un
subjecte de confiansa per a què sea conferís ab
lo mayor de esta plaça. Com de dit bitllet és de
vèurer, que és assí cusit y signat de número 121;
y en continent sas excel·lèncias fidelíssimas han
enviat lo síndich del General al dit il·lustre marquès de Rialp, dient-li com lo concistori annuhia ab lo que sa magestat manava y que per
eix effecte havia destinat a Joan Aldebó, fuster
de la present casa.
Diumenge, a 18 de janer de 1711. Concistori
ayuntat. En aquest dia, no obstant ser festa de
precepte, se és ayuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
per negocis y affers del General; y altrament per
la continuació del siti de Gerona.
Carta de Gerona incertada, y rebuda a la tarda.
En aquest mateix dia, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una carta a sas excel·lèncias fidelíssimas scrita per los il·lustres jurats de la ciutat de
Gerona, de data de 15 del present y corrent
mes, ab què avisanb continuar lo enemich son
siti ab tot rigor. Com de dita carta és de vèurer,
que és assí cusida y signada de número 122.
Dilluns, a 19 de janer de 1711. Oÿdor militar,
relació de arxiu. En aquest dia lo excel·lentíssim
y fidelíssim senyor oÿdor militar ha fet relació
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
mitjensant jurament, com se era conferit lo dia
present en lo arxiu real de la present ciutat, per
lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts; y que haguda relació dels officials de
dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper, que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat. Lo qual
és assí cusit y signat de número 123.
Bitllet de Perlas incertat. En aquest mateix dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs també en lo present dietari,
un bitllet escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas de
real orde, per lo il·lustre marquès de Rialp, del
concell de sa magestat y son secretari de estat,
a. se conferís interlineat, damunt entenent-se ratllat.
b. a continuació ratllat tres línies.
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de data de 18, ab què en vista de la representació feta al rey nostre senyor, que Déu guart, per
mà dels presidents en orde al estad no·s veurian
perdent-se Gerona. Reffereix totas las províncias donadas per sa magestad, y que serà del real
agrado que per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, se continue en fer lo que en semblants casosa han sabut practicar; y altrament com de dit
bitllet és de vèurer, que és assí cusit y signat de
número 124.
Conferència tinguda al matí en bras militar, y lo
que aconcella. En aquest mateix dia a las 10
horas de la matinada, en la salab ahont estila y
acostuma juntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se ha juntat la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras
militar y Deputació, a hont havent premeditat
lo contengut en la carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per los il·lustres jurats de la ciutat de Gerona, que·s troba incertada en lo present dietari, en jornada de ahir, las escritas
també als altres dos comuns; y lo sobreditc bitllet del il·lustre marquès ded Rialp, y tot sobre
la continuació del citi de Gerona, ha aconsellat
dita conferència als dits tres comuns los que·s
troba expressat en un paper, que signat de número 125, de orde de sas excel·lentíssimas fidelíssimas és assí cusit y incertat; y los tres comuns
han annuhit y se ha fet la diligència dee acuerdo
dels senyors protector y deputat ecclesiàstich,
per medi del senyor conseller segon, per indispossició del senyor conseller en cap, qui ha fet
relació alsf dits de com sa magestat, Déu lo
guarde, havia ordenat al senyor comte de la
Puebla, de què de qualsevol manera y quant
antes socorregués a Gerona y als generals que·s
troban dintre lag plassa, deffensen aquellah fins
a la última extremitat, en cosideració de què la
ciutat de Gerona novament se ha offert sacrificar las vidas y havers de tots sas ciutedants, per
a mantenir-se baix lo suau y amabilissim domini de sa magestat; y que era molta més rahó
que los militars se sacrificassen abi més veras, y
per quant sa magestat haviaj entès que en lo
Velles haveia succehit entre tropas y paysans alguna menor corrrespondència de la que·s devia, havia ordenat a tots los generals mantinguessen las tropas en la mayor y més recta
disciplina militar y obediència.
a. casos interlineat.
b. a continuació ratllat ha.
c. sobredit interlineat.
d. a continuació paraula ratllada.
e. de...ecclesiàstich interlineat.
f. als dits interlineat.
g. la plassa interlineat.
h. a continuació ratllat plassa.
i. a continuació ratllat totas altras.
j. havia...obediència interlineat.

Dimars, a 20 de janer de 1711. Conferència
juntada en la Deputació al matí. En aquest dia a
las deu horas del matí, en la present casa de la
Deputació se ha ajuntat la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació, acerca lo fet de la continuació del
siti de Gerona, y del que lo il·lustre marques de
Rialp, del concell de sa magestat y son secretari
de estat, lo die de ahir reffería al senyor canceller
segon, en lo tocant a la dependència de las més
vigorosa deffensa de Gerona, prompte socorro
de esta plaça, y ordes precisius a tot los generals,
per a què las tropas mantingan tota uniformitat
y bona correspondència ab los paysans. En
atenció de tot lo que per ara no ha acordat
aconcellar cosa, als dits tres excel·lentíssims comuns.
Dimecres, a 21 de janer de 1711. Flota de Noris, de 27 vaxells, ha arribat devant Barcelona, al
matí a las set. En aquest diab antes de las set horas del matí, devant de esta capital, ha arribat la
flota del almirant Noris de Inglaterra, que·s
conpon de 27 vaxells. No obstant trobar-se lo
rey nostre senyor, que Déu guart, esta ciutat havent començat dita flotac a saludar de orde de sa
magestad, tambéd és estada saludada de mayore
part de la artillaria de aquella, que és a la part de
mar.
Estaramberg torna la visita a deputats entre 9 y
10. En aquest mateix dia entre las nou y deu
horas del matí, havent presa hora per medi de
un de sa família. Lo excel·lentíssim senyor mariscal, comte de Estaramberg, primer general de
sa magestad, ha vingut a esta casa a cumplimentar y tornar la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas. Se ha fet la funcció en la mateixa conformitat que si fos grande de Espanya. Lo demés se
trobarà en lo llibre de cerimonial, que aporta lo
ayudant segon de la scrivania major, altrament
dit mestre de cerimònias.

rer, donsell, per ser altre dels officis antichs y
que podan alienar-se. E sas excel·lèncias fidelíssimas acceptan dita renunicació si et quantum,
et cetera, per capítols y actes de Cort, los és lícit
y permés. Éssent presents per testimonis: Joseph Pelegrí y Diego Andanya, menor, verguers
de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Síndich del bras militar entrega una deliberació
del bras. En aquest mateix dia y al matí, lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas
còpia de una deliberació, feta lo dia present per
dit bras, ab què de líbera se torne resposta al
contengut en lo bitllet escrit de real orde per lo
il·lustre marquès de Rialp, secretari del rey nostre senyor, que Déu guarde, de data de 18 del
present y corrent mes, en lo modo y forma que
en dita deliberació és expressa; y sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi,a secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
incertàs en lo present dietari dita còpia. Lo qual
és assí cusida y signada de número 126.
Síndich de la ciutat entrega còpia de una deliberació de Concell de Cent. En aquest mateix
dia a las sinch horas de la tarda, per lo subsíndich de la present ciutat, se ha posat en mà de
sas excel·lèncias fidelíssimas, còpiab de una deliberació feta per lo excel·lentíssim y savi Concell
de Cent als 19 del present; acerca lo mateix assumpto de un consemblantc bitllet escrit a la
excel·lentíssima ciutat de real orde, per dit
il·lustre marquès de Rial, que és de la mateixa
jornada; y sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat també a mi, dit secretari y scrivà major,
cusís y incertàs en lo present dietari,dita còpia
de deliberació. La qual és assí cusida y signada
de número 127.

Renúncia del offici de racional feta per Massanes, a favor de Ignasi de Reverter y Ferrer, donsell. Testes: Pelegrí y Andanya. En aquest mateix dia, constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Anthon de
Massanes y Reverter, donsell, raciconal del General y present casa, ha renunciat en mà y poder
de sas excel·lèncias fidelíssimas lo sobredit offici
de racional del General y present casa, a favor y
en cap del magnífich Ignasi de Reverter y Fer-

Dijous, a 22 de janer de 1711. Relació de Joseph Bellera, sombrerer de què los 450d sombreros són rebedors y segons la tabba. En
aquest dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, Joseph Bellera, sombrarer de la present ciutat, expert elegit y anomenat per a visurar los 450 sombreros, que ha
emprès fere Pere Aguliar, ferrer manyà de la present ciutat, per lo abillament dels soldats del regiment ab què la present casa serveix al rey nostra senyor, que Déu guart, en deffensa del
present Principat y Generalitats, com a par en lo
present dietari als 23 de desembra de 1710. Ha

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

refferí interlineat.
a continuació paraula ratllada.
flota interlineat, damunt esquadra ratllat.
a continuació ratllat dita esquadra.
mayor part de la interlineat.
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a continuació ratllat Don Ramon de Codina.
còpia de interlineat.
consemblant interlineat.
a continuació paraula ratllada.
a continuació repetit fer.
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fet relació de com havent visurat los nobles
sombreros, ha trobat ésser aquells bons y rebedors, segons lo pactat en la tabba y la mostra.
Divendres, a 23 de janer de 1711. Flota de Noris se fa a la vela. En aquest dia la flota de vaxells
del almirat dea Inglaterra, a la tarda se ha fet a la
vela. La qual devant de esta ciutat, a la nit del
dia 21 del corrent, y a la mitya nit, patí conciderablement. Respecte que éssent axí que feya la
nit moltb serena, a las onse de dita nit se mogué
un gran vent, o uracan que alterà de manera lo
mar, que en un pormpte se mogué una gran borrasca, sensc està nubol, que posà als vaxells en
molt cuydado.
Carta de Gerona incertada. En aquest mateix
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà del General y present casa,
cusís y incertàs en lo present dietari una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per los il·lustres jurats de la ciutat de Gerona, de datad de 20
del present y corrent mes; ab què avisan com lo
enemich, lo dia 19 a las quatre de la tarda, a cos
descubert hisque de sos ataques, ab fexina dret a
la bretxa te feta en la muralla de Santa Llúcia,
ahon hi hagué molt foch de una y altre part,
quedant retxassat; y que a las 11 de la nit, executà la mateixa diligència y encara que fou ab
molta oposició se posà immediadament a la
ruhina de la mateixa bretxa,e reselant per instants una facilitat; y referís las altres operacions
que executà lo enemich per a expugnar del tot
aquella antemural. Com de dita carta és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número 128,
y còpias de dita carta, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se han enviat als dos il·lustríssims tribunals de las dos visitas del General y
Real, del que han ensenyat molt singurar gratitut.
Conferència en casa la ciutat a la tarda, y pregàrias. En aquest mateix dia a las sinch horas de la
tarda, en casa de la ciutat se ha juntat la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
ciutat, bras militar y Deputació, ahont haventse premeditat y discorrregut lo contengut en la
carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas, per
los il·lustres jurats de la ciutat de Gerona dalt
referida, y lo expressat ab bitllets de real orde
escrits als tres comuns per lo il·lustre marquès
de Reialp, del consell de sa magestat, y son secretari de estat, de data de 18 del present y corrent mes. Un dels quals, ço és lo escrit a sas exa.
b.
c.
d.
e.

de Inglaterra interlineat.
molt interlineat.
sens està núbol interlineat.
a continuació ratllat de data.
a continuació ratllat y.
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cel·lèncias fidelíssimas, troba cusit y incertat en
lo present dietari als 19 de est mes, dita conferència ha passat a aconsellar als dits tres comuns. Lo que·s troba continuat en un paper,
que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és
assí cusit, y incertat y signat de número 124.
Ena aquest dia, y los de 21 y 22 del present y corrent mes,b per insinuació de sa magestat, que
Déu guarde, ha estat lo sereníssim Sagrament,
que per a sempre sie alabat, patentc per los bon
successos del siti de Gerona, en totas las iglésias
de esta ciutat.
Dissapta, a 24 de janer de 1711. Síndichsd de
ciutat y bras militar avisan que annueixan. En
aquest dia a la matinada, de paraula y per medi
de sos respective síndichs, la excel·lentíssima
ciutat y lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, han participat a sas excel·lèncias fidelíssimas
com havian annuhit al que lo dia de ahir era estat aconsellat per la conferència. Havent precehit que lo síndich del General de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, antes a dits dos comuns, los havia entregat còpia de semblante deliberació.
Conferènciaf al bras. En aquest mateix dia a las
10 horas del matí, y en la sala ahont acostuma
ajuntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se ha ajuntat la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y
Deputació, ahont en consideració de las sobreditas deliberacions, se ha format una molt humil
y obsequiosa representació per lo rey nostre senyor, que Déu gaurde, aconcellada lo dia de
ahir.
Representacióg en mà del rey. En aquest mateix
dia a las quatra horas de la tarda, havent-se obtinguda hora los tres excel·lentíssims senyors
presidents dels tres excel·lentíssims comuns, inseguint lo aconsellat per la conferència. Lo dia
de ahir, han posat en la real mà de sa magestat,
la sobredita representació formada y ideada per
dita conferència, al que és estat servit respòndrer que: «Tenía ja dado las providencias posibles
y que confiava en Dios que todo tendria un buenh
succeso», conforme ne ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich; y després
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi,
a. En...ciutat interlineat al marge esquerre.
b. mes interlineat.
c. patent interlineat.
d. anotació escrita al marge esquerre.
e. a continuació paraula ratllada.
f. anotació escrita al marge esquerre.
g. anotació escrita al marge esquerre.
h. a continuació paraula ratllada.

secretari y scrivà militar del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari, còpia de la sobra dita representació. La qual és assí
cusida y signada de número 130, y del tenor següent: Señor, la ciutat de Barcelona, et inceratur.
Dilluns, als 26 de janer de 1711. Conferènciaa
tinguda en la Deputació.b En aquest dia a las
sinch horas de la tarda, en la present casa de la
Deputació, se han juntat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, y
en ella se ha acordat aconcellar alsc dos
excel·lentíssims comuns del bras militar y Deputació, que lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich sied servit conferir-se
ab lo il·lustre marqués de Rialp,e del consell de
sa magestat, y son secretari de estad; a fi de posar en sa concideració que enf atenció de que la
excel·lentíssima ciutat, en lo tocant a la quietud
pública de aquella, té son particularg cuydado, y
per consegüent en lo restat del Principat,h incumbeix a sas excel·lèncias fidelíssimas loi procurar-la per tots los medis practicables; que
contemplant esta importància per de molta supposició,j mayorment en lo cas de pérdrer-se Gerona, perk la cortedat del terreno en què estaria
lo pahís estretxat. Regonexia que la únical diligència més oportuna y substancial era que sa
magestat, Déu lo guarde, se dignàs manar donar aquells ordes que fossan mésm executius y
convenients als generals, per a què executen y
practiquen las tropas aquella mayor affabilitat,
correspondència, y uniformitat que tant se requireix ab los paysans. No molestant-los, ni
cansant-los en manera alguna, ans bé donant-se
per molts contents, del que voluntàriament
aquells voldran dispensar, donar y concedir a las
tropas, aguda concideració a sas curtas possibilitats, y los affans que en lo espay que dura esta
guerra han suportat. En la ocasió de donar cubert a las milícias, y que qualsevol altre diligència no sols la tenen per infructuosa en la estació
present, sino y també, que podia acarrear o recordar algunas novedats; insinuantn a dit il·lustre marquès, se servesca passar aquells bons offia. anotació escrita al marge esquerre.
b. a continuació ratllat Concistori ayuntat.
c. als...Deputació interlineat al marge esquerre.
d. sie servit interlineat, damunt se servesca ratllat.
e. a continuació ratllat y.
f. a continuació ratllat concideració.
g. particular interlineat, damunt peculiar ratllat.
h. a continuació ratllat a par.
i. lo...y interlineat.
j. a continuació ratllat en.
k. per...estretxat interlineat al marge esquerre.
l. única interlineat.
m. més interlineat.
n. insinuant...patrici interlineat al marge esquerre.

cis ab sa magestad, que·s requereixen y se esperan de ell com a tant bon ministre, y patrici, a
què han annuhit los dos comuns del bras militar
y Deputació.
Dimars, a 27 de janer 1711. Deputata ecclesiàstich se comfereix ab Perlas. En aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, en execució del aconcellat lo die de ahir
per la conferència dels tres comuns. Se és conferit ab lo il·lustre marquès de Rialp, del concell
de sa magestat y son secretari de estat, que de
paraula ha expressat ab tota individuació lo que
en dit concell se conté, a què ha respost que ya
lo rey nostre senyor, que Déu guart, tenia donadas las providèncias se supplicavan, y que ab ell li
parexia molt conforme lo que la conferència havia ideat. Emperò que ab lo motiu de esta representació, procuraria de nou se confirmassen y
duplicassen los reals ordes, y que podia assegurar que a tots los generals havia encontrat del
mateix dictamen; y sentir conforme dit senyor
deputat ecclesiàstich ne ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas.
Billetc de Perlas incertat. En aquest mateix dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi,
secretari y scrivà mayor del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari un bitllet escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo
il·lustre marquès de Rialp, del concell de sa magesta y son secretari de estad, de data del dia
present; ab què insinua que havent lo rey nostre
senyor, que Déu guarde, deliberat fortificar la
plaça de Hostalrich, a fi de què perdent-se la de
Gerona se pugan impedir las correrias, y éssent
indispensable carregar eix treball a la gent del
pahís; per lo qual desempenyo regoneix sa magestat, que lo medi més efficàs és que passe un
diputat a aquells paratges, que ab sa authoritat y
representació guanyadora las voluntads dels
paysans, per a deixar enterament reparada aquella fortificació, que en qualsevol contratemps assegura desvanescuda tota internació enemiga en
aquells veÿnats, o participa a sas excel·lèncias fidelíssimas de son real orde per a què sens intervenssió de temps, se execute esta importantíssima diligència. Com de dit bitllet és de vèurer,
que és assí cusit y signat de número 131.
Extracciód de Divuitena, segons lo capítol 39
del nou redrés. En execució del deliberat per sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dia present, y inseguint lo disposat ab lo capítol 35 del nou redrés
de 1706, y en lo número 2 de aquell. Se ha pasa.
b.
c.
d.
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anotació escrita al marge esquerre.
a interlineat.
anotació escrita al marge esquerre.
anotació escrita al marge esquerre.
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sat a la extracció de una Divuytena de personas
dels tres estamets, ab rodolins de fusta, de las
bolsas de deputats y oÿdors; y són estats extrets
los infrascrits y següents:
Ecclesiàstichs: Fra Salvador Moret, piater de
Sant Pere de Roda.a Doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell. Don Joseph de Asprer y Talrich,
ardiaca y canonge de Urgell. Doctor Domingo
Fogueras, canonge de Barcelona. Doctor Joseph Ramon Reig, canonge de Barcelona.
Socós:b Doctor Miquel Joan Bosch, canonge de
Vich. Don Fra Diego Olsina, sagristà de Sant
Pau. Doctor Miquel de Nabona, canonge de
Lleyda. Fra don Emanuel de Copons.
Militars: Mossèn Joseph de Marlès. Mossèn Joseph de Paguera y Vilana. Mossèn Anthon de
Moxiga. Mossèn Anthon de Esprer y Ferrer.
Mossèn Vicens de Magarola.
Don Pedro de Montoliu.
Socós: Mossèn Felip de Ferran y Çacirera.
Mossèn Geroni de Pinyana. Mossèn Joseph Ferrer y Gironella. Don Joseph de Bru y Olsina.
Reals: Mossèn Jaume Estrada. Doctor micer
Rafel Bruguera, ab qui se ha tingut algun reparo
per ser advocat fiscal de la visita real, que se ha
de allanar. Lo doctor micer Anthon Grasés y
Des. Mossèn Pau Corbera y Palau. Mossèn Joseph Alòs. Doctor Joseph Llauder.
Socós: Lo doctor micer Emanuel Mas y Soldevila. Lo doctor Miquell Coll. Micer Francisco
Fornells. Mossèn Rafel Llinàs y Riber.
Conferènciac en casa de la ciutat la tarda. En
aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda,
se ha ayuntat en casa de la ciutat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació per las dependènicas del citi de
Gerona.
Dimecres, a 28 de janer de 1711. Renúnciad de
tauler de Constantí. Testes: Pelegrí y Andanya.
En aquest dia, constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Guillem Cerdà, sirurgià
de la vila de Constantí, camp de Tarragona, y
tauler del General de dita vila. Com a par, ab
privilegi despatxat als 7 de agost de 1702, que·s
a.
b.
c.
d.

a continuació dos línies ratllades.
socos interlineat al marge esquerre.
anotació escrita al marge esquerre.
anotació escrita al marge esquerre.
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assí cussit y signat de número 132. Ha renunciat líbera y spontàneament, en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo dit offici de tauler del General de dita vila de Constantí. Suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas ésser-li
admesa dita renúnica, e sas excel·lèncias fidelíssimas han admés dita renúncia, si et in quantum, et cetera, per capítol y actes de cort los és
lícit y permès; ya per haver-los constat per certificatòriab feta y firmada per lo magnífich racional del General y present casa, no ésser debitor
al General. Com de dita certificatòria és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número 133.
Éssent present per testimonis: Joseph Pelegrí y
Diego Andanya, menor, verguers de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
Acessorsc y advocat fiscal fan de paraula relació,
que Bruguera pot ser de la Divuytena. En
aquest mateix dia, constituhit personalment en
lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, los magnífichs acessors y advocat fiscal del General y present casa.
Per sas excel·lèncias fidelíssimas los és estat consultat de paraula, si lo doctor micer Rafael Bruguera, advocat fiscal de la visita real, qui fou extret entre altres, lo dia de ahir de las bolsas de
deputat y oÿdor reals, quant se feu la extracció
de la Divuytena; per las causas y rahons llargament expressadas en lo present dietari, en yornada de ahir, pot entrevenir o no en dita Divuytena trobant-se exercir lo càrrech de advocat
fiscal de dita visita real; yd dits acessors y advocat
fiscal de paraula han fet relació ae sas excel·lèncias fidelíssimas, dient que podia entrevenir en
dita Divuytena, no impedint-lo yf en manera alguna lo exercici de dit offici. Éssent present en
concistori a tot lo refferit yo, secretari y scrivà
major del General.
Divuytenag extreta en sort per bitllet del rey
ayuntada. En aquest mateix dia han manat sas
excel·lèncias fidelíssimas, convidar la Divuytena
de personas dels tres estaments extreta en sort
lo dia de ahir, de las bolsas de deputats y oÿdors
per lo fet del bitllet del il·lustre marquès de
Rialp, secretari de sa magestat, que Déu guarde,
que és assí cusit y incertat en lo present dietari
en lo dia de ahir, perh las tres horas de la tarda; y
de las personas extretas han assestit los infrascrits y següents:
a. a continuació ratllat no.
b. a continuació ratllat Dimecres, a 28 de janer de 1711.
c. anotació escrita al marge esquerre.
d. y interlineat.
e. a sas excel·lèncias fidelíssimas interlineat, damunt de paraula ratllat.
f. a continuació ratllat lo.
g. anotació escrita al marge esquerre.
h. per...tarda interlineat al marge esquerre.

Ecclesiàstichs: Don Joseph de Asprer y Talrrich,
ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de Urgell.
Lo doctor Pau Llinàs, canonge de la mateixa
Santa Iglésia. Lo doctor don Miquel Joan
Bosch, canonge de la Santa Iglésia de Vich. Lo
doctor Domingo Fogueras, canonge de la Santa
Iglésia de Barcelona. Fra don Diego de Olsina y
Vilanova, segristà de Sant Pau. Fra Salvador
Moret, piater de Sant Pere de Roda.
Militar: Lo egregi comte don Phelip de Ferran y
Çacirera. Don Vicens de Magarola y Llupià.
Don Geroni de Pinyana y Galvany. Don Pedro
de Montoliu y Ribas. Anton de Moxiga y Ginebreda, donzell. Don Anton de Asprer y Ferrer.
Reals: Mossèn Pau Corbera y Palau, ciutadà
honrrat de Barcelona. Lo doctor micer Joseph
Llauder, ciutadà honrrat de Barcelona. Mossèn
Joseph Alòs, ciutedà honrrat de Lleyda. Rafel
Bruguera, doctor en dret. Anton Grasés y Dez,
doctor en dret.
Ab la qual junta, per sas excel·lèncias fidelíssimas per orga y veu del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich és estat proposat, que lo il·lustre marquès de Rialp, del
consell de sa magestat y son secretari de estat,
ab son bitllet de data de 27 del corrent mes,
que·s troba cusit y incertat en lo present dietari
en jornada de ahir. Escrit de real orde a sas excel·lèncias fidelíssimas, expressa haver sa magestat deliberat fortificar a la plasa de Hostalrich, a
fi de què perdent-se la de Gerona, lo que Déu
no vulla, se puguessen impedir las correrias que
en aquell cas intentaria lo enemich, y sent indispensable carregar eix treball a la gent del pahís,
regoneixia sa magestat que lo medi més eficàs
era de que passàs un deputat aquells paratges,
qui ab sa authoritat y representació, guanyaria
las voluntats dels paysans per a deixar enterament reparada aquella fortificació, que en qualsevol contratemps assegurava, desvanescuda y
frustrada tota internació enemiga en aquells
veynats; y que no podent lo consistori per si sol
resòldrer exa mateixa, havia per ço convocat la
present Divuytena extreta en sort, en virtut del
disposat ab lo capítol 35 del nou redrés de
1706, ya en lo número 2 de aquell, per a que
en vista del expressat en dit bitllet, que se ha
llegit per mi, secretari y scrivà major del General y present casa, junt ab lo dit capítol 35, fossen servits juntat ab lo consistori deliberar y
resòldrer sobre dit assumpto. Lo que aparegués
més convenir al servey de la magestat divina y
humana, y benefici del present Principat; y per
quant antes de votar-se esta dependència, se ha

a. y...aquell interlineat al marge esquerre.
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sucitat dubte si havian de votar primerament
sas excel·lències fidelíssimas, o bé las personas
de dita Divuytena, pretenents que havian de
votar primer los senyors consistorials pera sa
gran representació, ser presidents,b tenir la presedència,c y també vot decessiu com las personas de dita junta. Emperò, certificats de què en
altre ocasió semblant, que fou als 6 de desembre 1705, encara que no notada, per causa y
rahó de tenir-hi interés los senyors consistorials, sed acordà ye convingué, que primerament
votassen las persoans de la Divuytena. Perçof
hang votath últimament los senyors consistorials. E los dits senyors consistorials y Divuytena, ohida la dita proposiciói y dit bitllet, inseguint lo disposat ab lo sobre dit capítol 35 del
nou redrés de 1706, y en lo número 2 de
aquell, han resolt y deliberat, que per lo sobre
dit assumpto a gastos de la Generalitat, hiscaj
un senyor deputat, entès emperò y declarat,
que per quantk podria esdevenir lo cas de pérder-se la ciutat de Gerona, lo que Déu no permeté; y per consegüentl restaria exposada una
persona de tanta representació, que per ço se
procure ab dit il·lustre marqués de Rialp, o altres ministres que aparega convenir, de què dit
senyor deputat vage resguardat a dita funció.
Com requireix son caràcter.
Dijous, a 29 de janer de 1711. Deputatm militar
va a Perlas. En aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar don Francisco de
Solà de Sant Esteva, se és conferit ab lo il·lustre
marquès de Rialp, del concell de sa magestat y
son secretari de estad, a effecten de participar-li
com quedava anomenat per sas excel·lèncias fidelíssimas la deliberació feta lo die de ahir. Inseguint lo resolt per sas excel·lèncias fidelíssimas y
Divuytena extreta en sort, conforme lo disposat
ab lo capítol 35 del nou redrés de 1706, y en lo
número 2 de aquell, també lo dia de ahir, per
axir de la present ciutat y passat a Hostalrich per
lo affecta que sa magestad, Déu lo guart, gustava; y que axís estava prompte per a partir quant
antes, y que sols esperava los poders y instruccions se requirian, yñ que nou posava en concia. per...president interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat qui.
d. a continuació paraula ratllada.
e. y convingué interlineat.
f. a continuació ratllat se.
g. a continuació ratllat acordat lo dia present que.
h. votat interlineat.
i. a continuació ratllat bitllet.
j. a continuació ratllat que.
k. a continuació paraula ratllada.
l. a continuació ratllat estaria.
m. anotació escrita al marge esquerre.
n. a continuació ratllat Dijous, a 29 de janer de 1711.
ñ. a continuació ratllat li ha dit.
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deració de sa senyoria en nom y per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas. La mateixa importància que lo senyor deputat ecclesiàstich, als 27
del present y corrent mes, com a par en lo present dietari dit dia executà, prevenint-lo que
havent de axir ell ara era quant més convenia,
per què altrament eix accident frustraria son
desempenyo y lo del concistori. A què ha respost quedava molt gustós de la dita deliberació
presa per sa axida, que en continent se li despatxarian dits poders y instruccions. Que en lo
tocant a què las milícias estigan molt conformas y unidas ab los paysans, molt en breu se
experimentaria la justícia, que manaria fer sa
magestat ab los militars culpats; y que entre altres de las instruccions se li donarian a ell y al
il·lustre marques de Semmanat, qui per sa elecció lo acomapanyà en la funció. Seria lo poder
en son real nom, de encarregar als generals dits
assumpto. Conforme ne ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas lo senyor deputat militar.
Deputata militar besa la mà al rey. En aquest
mateix dia dit senyor deptuat militar, se ha posat als reals peus de sa magestat, y després de haver besat sa real mà, ha posat en sa soberana
comprehenció de com quedava elegit per lo que
havia ordenat insinuar; y que estava prompte
per a executar son viatge quant gustàs. Al que és
estat servit respòndrer, havia sido muy de su real
gratitud semejante acuerdo y resolución, y que
esperava no solo promptes socorros para mantener lo que estava baxo de su suave dominio,
sino y también para recobrar lo demás conforme ne ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas.
Conferènciab a la Diputació, a la tarda. En
aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, se
han ayuntat en la present casa de la Deputació,
las personas componan la conferència dels tres
comuns de la ciutat,c bras militar y Deputació,
per lo fet del siti de Gerona, y han aconcellat
que per medi dels tres presidents de aquells, se
posen als reals peus del rey nostre senyor, supplicant-li de paraula que no se experimenten los
naturals de aquest Principat atropellats per los
soldats, dignant-se prevenir als generals, que las
tropas vagen ab aquella moderació possible en
sas operacions, ab los paysans. Com més llargament és de vèurer de un paper, que de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit,d incertat y signat de número 134.

a.
b.
c.
d.

Divendres, a 30 de janer de 1711. Visitana oÿdors los aposientos dels officials de la present
casa. En aquest dia, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptesb inseguint lo
disposat ab lo capítol 62, del nou redrés de
1706, són anats a visitar los aposentos de la present casa, fent regoneixensa dels llibres que cada
hun dels officials de ells respective regeix per
rahó de sos officicis, y no han advertit falta digne de nota. Com així ne han fet relació tornats
en consistori.
Acesor fa relació de arxiu. En aquest mateix dia
lo doctor micer Emanuel Flix, subrogat en altre
dels acessors del General y present casa, ha fet
relació a sas excel·lentíssimas fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real totc lo dia present, per alguna indisposicioneta; mityentsant jurament, com se era
conferit en lo Real Arxiu de la present ciutat,
per lo effecta que disposa lo capítol 102 de las
últimas Corts; y que haguda relació dels officials
de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs, ha trobat haver-se treballat en ell. Lo
que estàd continuat en un paper, que per lo especulador de dit Real Arxiu se li és estat entregat, lo qual és assí cusit y signat de número 135.
Síndich del bras militar. En aquest mateix dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per
medi de son síndich, ha expressat a sas
excel·lentíssimas fidelíssimas dee paraula, de
com havia annuhit al aconcellat per la conferència lo dia de ahir.
Síndich delf General aporta a la ciutat y bras militar un recado en escrits. En aquest mateix dia y
després de haver rebut dit recado, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat al síndich del General que sobre lo assumpto del aconcellat per
dita conferència lo die de ahir, reportàs als dos
excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar un recado en escrits, còpia del qual de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusida y
incertada y signada de número 136. Advertintse que al de la ciutat sols y és lo títol de
excel·lentísism senyor, y lo tractament de excel·lència.
Inventari de fraus. En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich acompanyat dels officials acostumats, és
baixat a la casa del General a effecte deg pèndrer
a. anotació escrita al marge esquerre.
b. a continuació ratllat són.
c. tot...indisposicioneta transcrit al marge esquerre.
d. a continuació ratllat contengut.
e. de paraula interlineat.
f. del General interlineat.
g. a continuació paraula ratllada.

anotació escrita al marge esquerre.
anotació escrita al marge esquerre.
a continuació paraula ratllada.
a continuació ratllat y.
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inventari dels fraus apressos en lo present y corrent mes de janer, y se han trobat apresos los
fraus infrascrits y segúents:a
Primo,b als 2 de janer aprehenció feta en casa de
Vicens Rogent, en lo veynat dit del Masnou, de
108 quintas de xexa y de 151 quintas 6 [...] de
mestall.
Ítem, als 5 de dit, aprehenció feta en casa de Esperansa Horri, muller de Joseph Horri, velluter
de una tela de domàs carmesí de tir setse canas,
ço és, nou canas de texit y set sense obrar.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de Ramon
Fustagueras, valer, de 13 canas 3 pams tafetà de
quatre palms negra.
Ítem, als 24 aprehenció feta en casa de Lluís
Cantarell, velluter, de dos flassadas blancas forasteras.
Ítem, als 27 de dit, aprehenció feta en lo moll
de la present ciutat a dos moros:
Primo, de una pessa de xamellot color de perla
capycua.
Ítem, de una pessa de domasquillo negra entera.
Ítem, de setse caballeras postisas de diferens tamanys.
Ítem, de 8 canas 6 pams de tafetà groch de mestras.
Ítem, de 8 canas 6 pams tafetà vert de mostras.
Ítem, de 16 canas tafetà doblec foraster, en dos
trossos color de foch.
Ítem, als 27 de dit, aprehenció feta en casa de
Anton Tarradas, sastre de la ciutat de Mataró,
de 17 pams cordellats blanchs.d
Visitas llibres. E seguidament, dit senyor oÿdor
ecclesiàstich trobant-se en la dita casa del General, ha manat venir en sa presència als officials
del General y Bolla, yunt ab los llibres que quiscun de aquells regeix per rahó de son offici; y
havent fet regoneixensa de dits llibres, no ha advertit falta digne de nota. Lo que ha fet dit senyor oÿdor ecclesiàstich, inseguint lo disposat
ab lo dit capítol 62 del nou redrés de 1706.
Conferència tinguda a casa de la ciutat a la tarda. En aquest mateix dia a las sinch horas de la
tarda, se han ayuntat las personas que componan la conferència dels tres excel·lentíssims coa. text incomplet, segueix en full a part.
b. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 65v
i 66r del dietari.
c. a continuació ratllat foraster.
d. a continuació tres línies ratllades.
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muns de la ciutat, bras militar y Deputació ena
casa la ciutat, per la dependència del siti de la
ciutat de Gerona; y han aconcellat als dits comuns que ab humil representació se posen als
reals peus del rey nostre senyor, que Déu guarde, renovaxt a sa real mamòria los serveys assí a
son real servey executats, sens que ya may los
ahogos passats hage entibiats als naturals delb
Principat, offerint-se de nou per sa justa causac
per compèndrer-se dependent y emergent de
Gerona. Com és de vèurer de un paper que sas
excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà del General y present casa, lo cusís y incertàs en lo present dietari, lo qual és assí
cusit y signat de número 137.
Dissapta, a 31 de janer de 1711. Síndich de la
ciutat aporta deliberació de vint-i-quatrena de
guerra de ahir. En aquest dia, lo síndih de la
excel·lentíssima ciutat ha entregat a sas
excel·lèncias fidelíssimas, absentd de concistori
tot lo dia present lo excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat militar per prevenir sa partida,
una deliberació presa per la vint-y-quatrena de
guerra als 30 del present y corrent mes. En orde
al concell donat per la conferència dels tres comuns, lo die 29 del mateix, ab què per los motius en ella contenguts se resolgué que per
aquella ocasió fos participat a sas excel·lèncias fidelíssimas, y que en orde als desordes se experimenta executar las reals tropas, aquell comú ha
feta representació a sa magestat, quee Déu guarde, y en cas de no haver-la feta suplicar-li se digne fer-la, com de dita deliberació és de vèurer,
que a mi, secretari y escrivà del General y present casa, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimasf cusida y signada de número 138.
Síndich de la Deputació que ha annuhit. En
aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar per medi de son síndich, ha significat a sas excel·lèncias fidelíssimas haver annuit al
aconcellat, per la conferència dels tres excel·lentíssims comuns lo dia de ahir.
Concertada instrucció y poder del rey a deputat militar. En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat lo síndich del General als dos excel·lentíssims comuns de la ciutat
y bras militar, participant-los de com annuïan
al aconcellat per dita conferència lo dit diag de
ahir.

a. en casa la ciutat interlineat.
b. del Principat interlineat.
c. a continuació ratllat Dissapta, a 31 de janer de 1711.
d. absent...partida interlineat al marge esquerre.
e. que Déu guarde interlineat.
f. a continuació ratllat a mi.
g. dia interlineat.

[ 1711 ]

[ 1711 ]

Vot y parer de paraula, de acessor y advocat fiscal sobre sorts la instrucció.

y lo estar resguardat de las correrias dels enemichs.

En aquest mateix dia també han ordenat sasa excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del general y present casa, cusís y incertàs en lo
present dietari, dos còpias de dos reals despaigs
del rey, nostre enyor, que Déu guarde, de data 29
del corrent, que comprovadas per mi, ditb secretari y scrivà major, he trobat concordar ab lo original. Los quals són assí cusits y signats de números
139 y 140, ab lo primer se mana als veguers, batlles, jurats y demés justícias obehescan los ordes
los donarà lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar, qui va als paratges de Hostalrich,
ab deliberació de sas excel·lèncias fidelíssimas feta
als 28 del present y corrent mes, y ab lo segon se li
dóna instrucció per part de sa magestad del que sic
a par podrà practicar.

Ítem, observarà lo contengut en las instruccions, que firmadas de sa magestad y sotescritas
per un secretari en jornada de 29 del mateix
present y corrent mes, se li són entregadas. Procurant en tot la observanza de las Generals
Constitucions,a capítol, y actes del cort y demés
drets de la pàtria, no compel·lint a ningun comnú ni particular a cosa algunas, a què no dega
contribuir segons ditas Generals Constitucions,
capítols y actes de Cort. En execució del sobredit concell, sas excel·lèncias fidelíssimas han posat en las instruccions dits dos capítols. Conforme és de vèurer en lo registre primer de cartas
del corrent trienni, en la present jornada.

En aquest mateix dia, trobant-se constituhits
personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas los
nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del
General y present casa, y present yo, ditd secretari y scrivà major, a tot per sas excel·lèncis fidelíssimas de paraula s’els estate consultat, mirassen yf regonaguessen la sobreditag instrucció, y
sobre son contengut, aconcellasen a sas
excel·lènicas fidelíssiams lo que podian y devian
fer, y vista y regoneguda dita instrucció perh los
sobredits, aconcellat de paraula a sas excel·lèncias fidelíssimas que en las instruccions per part
de sas excel·lèncias fidelíssimas fahedoras, per
dit senyor deputat militar, devian posar-hi los
dos capítols següents:i
Fej conferència lok senyor deputat militar en
los paratjes de Hostalrich, ahont convinga y
menester sia per lo fi que de orde de sa magestat, Déul lo guarde, expresar lo il·lustrem marquès de Rialp, son secretari, alsn billet de data
de 27 del corrent y resolgé la Divuytena dels
tres estaments, extreta en sort lo dia deñ 28 del
mateix, procurant la seguretat deo sa persona
a. sas excel·lèncias fidelíssimas interlineat.
b. dit interlineat.
c. si a par podrà interlineat, damunt paraula ratllada.
d. dit interlineat.
e. a continuació ratllat a consell.
f. y regonaguessen interlineat.
g. a continuació ratllat deliberació.
h. per los sobre dits interlineat, damunt han ratllat.
i. text incomplet, segueix en full a part.
j. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 65v
i 66r del dietari.
k. a continuació ratllat excel·lentíssim y fidelíssim.
l. Déu lo guarde interlineat.
m. il·lustre interlineat.
n. a continuació paraula ratllada.
ñ. de 28. interlineat.
o. de sa persona interlineat.
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En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar don Francisco de
Solà de Sant Esteve, se és despedit de las magestats del rey y reyna, que Déu guarde, bensantlos sas reals mans y també de lo ditb il·lustre
marquès de Rialp, a qui havent-li ensenyat las
instruccions donadas per part de sas excel·lèncias fidelíssimas li han aparegut molt bé. Conforme ne ha fet relació sas excel·lèncias fidelíssimas de qui també se és despedit.
Conferència en bras militar. En aquest mateix
dia, la excel·lentíssima ciutat per medi de son
síndich, ha enviat a sas excel·lèncias fidelíssimas
la deliberació presa per la Vint-i-quatrena de
guerra lo dia present, concistint en què no se
annuesca al aconcellat per dita conferència lo
die de ahir, per haver-se finit lo poder. Com de
dita deliberació és de vèurer, que de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas és assí cusida, y incertada y singnada de número 141.
En aquest mateix dia se han ayuntat las personas
que componan la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació, en la sala ahont acostuma yc stila
juntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, y en atenció al deliberat per dita Vint-i-quatrena de guerra, las anomenadas per sas
excel·lèncias fidelíssimas se han despedit.
Síndich de bras militar ad vista de deliberacióe a
Deputació. En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per medi de son síndich, ha enviat a sas excel·lèncias fidelíssimas
una deliberació feta lo die present, a effecte de
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació paraula ratllada.
dit interlineat.
y stila interlineat.
a vista de interlineat, damunt fa ratllat.
a continuació ratllat a la ciutat.

suplicar a la excel·lentíssima ciutat, que se servesca donar poder per posar-se a las reals mans
del rey nostre senyor, per los tres presedient la
representació aconcellada per dita conferència
lo dia de ahir. La qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusida, y incertada y signada de número 142.

Febrer
Diumenge, a 1 de febbrer de 1711. Concistori
ayuntat. En aquest dia, no obstant ser festa de
precepte, se han ajuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per ocasió y causa de las dependèncias de la
guerra.
Deputat militar parteix. En aquest mateix dia se
ha partit de la present ciutat per a la vila de Hostalrich, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar del General del principat de Cathalunya, don Francisco de Solàa de Sant
Esteve, per lo effecte llargament expressat ab
deliberació feta per sas excel·lèncias fidelíssimas
lo dia 28 de janer pròxim passat, y segons las
instruccions que aparte se li entregaren.
Dimars, 3 de febrer de 1711. Cartas de Vich, y
del deputat militar incertadas. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present
ciutat lo senyor deputat, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y incertàs en lo present dietari una carta
han rebut dels il·lustres concellers de la ciutat de
Vich, de datab de 1 del corrent, ab què avisan
dels resels fundats tenen que lo enemich no·ls
vulla invadir; y altre del senyor deputat militar
de data de 2, ab què també avisa del que passa
en Catalunya, yunt ab differents còpias de cartas, tot lo que és assí cusit y signat de números
143 y 144.
Renúncia del offici de receptor dels drets del
General de Cathalunya a favor de Armengol
Casals, apothecari. Testimonis: Carreras, prevere, y Pelegrí; y de verguer Pere Albareda y
Joseph Vilar, corredor de orella. En aquest mateix dia, constituhit, entrec 11 y 12 horas del
matí, personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lènicas fidelíssimas Pere Vilaseca, notari y cuasídich de la preset ciutat, com a procurador de Patià Vasià,
guarnimenter de la present ciutat, com a receptor dels drets del General de Catalunya,
consta de son poder ab acte de procura rebut
en Barcelona als 8 del mes de novembre 1702,
a. a continuació ratllat Diumenge a un de febrer de 1711.
b. a continuació ratllat de data.
c. entre...matí interlineat.
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ena poder de Francisco Duran, notari públich
de Barcelona, que és assí cusida y signada de
número 145. En dit nom, ha renunciat en mà
y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo sobredit offici de receptor delsb drets del dit General, a favor y en cap de Armengol Casals,
apothecari també de la present ciutat, per ser
altre dels officis antichs y que podan alienar-se.
E sas excel·lèncias fidelíssiams han acceptat dita
renunciació si et quantum, et cetera, per capítols y actes de cort los és lícit y permès. Éssent
presents per testimonis lo doctor Vicens Carreras, prevere benefficiat de la seu de Barcelona,
y Josephc Pelegrí, verguer de sas excel·lèncias
fidelíssimas; y per quant dit Pasià Vasià se troba estar indispost, en continent, yo, secretari y
scrivà de manament del General y present casa,
me so conferit en casa de la pròpia habitació de
ell, dit Vasià, qued la té cerca lo portal Nou, y
he vist y trobat aquell no sols ab vitals alientos
de sa vida, sinó y també, que no està malalt de
malaltia desesperada. Presents per testimonis,
Pere Albareda y Joseph Vilar, corredors de orella de la present ciutat.
Dimecres, a 4 de febrer de 1711. Magarola
aporta jurament de arxiver, y un paper del que
ha deposat. En aquest dia, constituhit personalment en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo noble don Francisco de Magarola y de
Fluvià, arxiver del real arxiu, ha fet mityentsant
jurament la relació que en escrits de sa mà firmada han entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y signada de número
146; y despres sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, han ordenat a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari un
compte entregat per dit arxiver en orde al dret
de deu reals per fulla, que és assí cusit y signat
de número 147.
Síndich de la ciutat entrega còpia de deliberació
de Concell de Cent. En aquest mateix dia també han ordenate a mi, dit secretari y scrivà major,f cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de una deliberació presa per la excel·lentíssima
ciutat als 3 del corrent, en orde al poder que·s
dóna per ella a la conferència dels tres comuns,
en orde als desordes que executan las tropas, ab
los paysans entregadag per son síndich. Com de

a. en...Barcelona interlineat al marge esquerre.
b. dels...General interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat Dimars, a 4 de febrer de 1711.
d. que...nou interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat sas excel·lèncias fidelíssimas.
f. a continuació ratllat del.
g. entregada...síndich interlineat.

[ 1711 ]

[ 1711 ]

aquella és de vèurer, que·s assí cusida y signada
de número 148.
Dijous, a 5 de febrer de 1711. Carta de deputat
militar y orde real, imprés, cusit.
Oÿdor ecclesiàstich va a Perlas per representació de la ciutat de Vich, y del que escriu deputat militar, y orde y se li entrega. En aquest dia
en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, se és conferit lo
excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor ecclesiàstich
ab lo il·lustre marquèsa de Rialp, secretari del
rey nostre senyor, que Déu guarde, a fi de expressar-li fos servit aplicar sos bons officis ab sa
magestat, per a què fos de sa dignació aconsolar a la ciutat de Vich y montanya per a què
quedassen reguardadas de la invasió del enemich. Conforme ho clamava ab sa carta, que és
cusida en lo present dietari als 3 del present y
corrent mes,b y axí mateix, per a què manàs donar sa magestat aquells ordes més precessius
que·s requerian per la quietut pública entre tropas y paysans, conforme lo senyor deputat militar, ab sa carta de quatre, que a baix estarà incertada, se referix necessitar-se’n molt, al que
ha respost que, sa magestat tenia ordenatc passassen a Vich y a la montanya de deu a onse regiments de infanteria per son resguar, y axí mateix, tres regiments de cavalleria, y que altresd
tres estiguessen baix al Vallès per a observar los
designes del enemich, ocorrent allí ahont la necessitat vagis, tenint esta mateixa mira tot lo
restant del exercit. Y que en quant a la bona correspondència entre tropas y paysans, se havian
donat aquells ordes convenients, quals podria
vèurer en un real despaige imprès, qual posava
en la mà yf que amb molt gust o representaria a
sa magestad. Conforme ne ha fet relació dit senyor oÿdor ecclesiàstich tornat que és estat en
consistori.
En aqeust mateix dia han ordenat sasg excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del
General, cusís y incertàs en lo present dietari
una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas
per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar, de data de 4 del present y corrent mes,
junt ab dos còpias de cartash escritas a dit senyor
deputat militar per dit marquès de Rialp y don
a. a continuació ratllat Dijous, a 5 de febrer de 1711.
b. a continuació ratllat al que.
c. a continuació paraula ratllada.
d. a continuació ratllat altre.
e. a continuació ratllat Divendres a 6 de febrer de 1711.
f. y...magestad interlineat al marge esquerre.
g. sas excel·lèncias fidelíssimas interlineat al marge esquerre.
h. a continuació ratllat lo una.
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Rafel Llampillas, ab què avisa a demés del dalt
referit, de las notícias corren dels designes del
enemich, y altrament y axí mateix lo dit real
despaig imprès. Tot lo que és assí cusit y signat
de números 149 y 150.
Divendres, a 6 de febrer de 1711. Carta de deputat militar incertada. En aquest dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la
present ciutat lo senyor deputat militar, a mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari una
carta escrita de Granollers y demés pobles, ja
per las notícias corren de haver invadit lo enemich a Vich y a sa plana, com també per las extorssions de las tropas podent e reselar un desorde; de junt ab una carta a ell escrita per lo
rector de la Garriga; tot lo que és assí cusit y signat de número 151.
Embaixada del bras militar a la Deputació. En
aquest mateix dia al matí, lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per medi de dos individuos
seus, ha posat en mà de sas excel·lentíssimas fidelíssimas una deliberació presa en lo dia de
ahir, ab què delibera conformant-se al resolt per
la excel·lentíssima ciutat, per medi de embaixada se pose en la comprehenció dels altres comuns, aparèixera ésser convenient aplicar-se lo
poder a las personas de dita conferència, per a
què pugan discórrer y aconsellar sobre los accidents y ocorrènsias poden esdevenir-se de las
operacions del enemich. Com de la còpia de
dita deliberació és de vèurer, que·s assí cusida y
signada de número 152.b
Còpia de deliberació de Concell de Cent, incertada de número 153. En aquest mateix dia,
també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major de dit General y
present casa, cusís y incertàs en lo present dietari, una còpia de lac deliberació presa per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent als 4 del
present y corrent mes, feta de la que té lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.d Contenint se estiga al resolt lo dia 3, sobre la quietud
pública entre soldats y paysants y altrament,
amplia també lo poder de la excel·lentíssima
conferència dels tres excel·lentíssims comuns.
Com de dita còpia és de vèurer, que és assí cusida y signada de número 153.
Conferència en casa la ciutat y son concell. En
aquest dia ae la tarda se ha ayuntat en casa de la
a.
b.
c.
d.
e.

aparèixer interlineat al marge esquerre.
a continuació tres línies ratllades.
la interlineat.
a continuació ratllat en orde.
a la tarda interlineat.

excel·lentíssima ciutat, la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de ciutat, bras militar y
Deputació, per las dependèncias de la guerra
present; y en ella se ha acordat aconcellar se fasse una humil representació al rey nostre senyor,
que Déu guarde, còpia de la qual sie posada en
la mà de la reyna nostra senyora, y que ditaa representació sie posada en las reals mans per los
tres excel·lentíssims presidents. Com és de vèurer del paper, que és assí cusit y incertatb de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas, y signat de número 154. Al qual concell han annuhit sas excel·lèncias fidelíssimas ab molt gust, sperant se
dignara idear y formar dita representació.
Dissapta, a 7 de febrer de 1711. Síndich de Vich
insta representació. En aquest dia, constituhit
personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim
concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar de la present ciutat. Lo magnífich
doctor micer Francisco Calvet y Sort, ciutedà
hornat de Vich y síndich de esta molt lleal constant y fidelíssima ciutat, ha posat en mà de sas
excel·lèncias fidelíssimas còpia de una carta a ell
escrita y al noble don Ramon de Codina y Ferreras, per los il·lustres concellers de dita ciutat
de data de 6 del corrent, rebudac per propri que
partí ahir a las dos horasd de la tarda, y és arribat
avuy a las set horas del matí. Ab què los avisan,
que si bé se persuadian que ya lo die de ahir havian de ser per lo enemich dominants, per encara, gràcias al senyor, se mantenian baix del suau
domini de sa magestad, si bé ab lo mateixos temors que de antes, puix las pocase tropas que allí
se trobaran per son resguart, se havian retirat.
Com de la còpia de dita carta és de vèurer, que
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ésf assí
cusida, incertadag y signada de número 155 per
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, suplicant deh paraula en nom y per part de
dita ciutat, per no haver-li permes est accident
lo escríurer a sas excel·lèncias fidelíssimas, siens
servits coadjuvar a la representació fan a sa magestad a fi de què numerosas torpas puyen a
aquells paratges per son resguart, y de la montanya peri no haver de parar en ser víctima de la
nació francesa. Al que per part de sas excel·lèncias fidelíssimas és estat respost, que·s condolian
molt del treball de la ciutat de Vich y montanya,
a. dita representació interlineat.
b. a continuació ratllat y.
c. rebuda...matí interlineat al marge esquerre.
d. horas...tarda interlineat.
e. pocas interlineat.
f. a continuació ratllat de vèurer.
g. incertada interlineat.
h. de paraula interlineat.
i. per no haver de interlineat, damunt a fi de què no ratllat.
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y que dita còpia la entregarian a la conferència
dels tres comuns, per què aconcelle en eix assumpto lo fahedor.
Conferència en casa la Deputació. En aquest
mateix dia en la present casa, a la tarda, se ha
ajuntat la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns de la icutat, bras militar y Deputació,
per las dependèncias y discórrer-las y aconcellar
als tres excel·lentíssims comuns lo fahedor en
tant grave importància.
Diumenge, a 8 de febrer de 1711. Concistori
ayuntats per guerra. En aquest dia, no obstant
ésser festa de precepta, se ha ayuntat lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·léncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar, per ocasió y causa de las dependèncias
de la guerra.
Cartas dos de deputat incertadas. En aquest
mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat aa mi, secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari dos cartas rebudas de dit senyor deputat
militar, de data 6 del present y corrent mes; ab
las quals avisa, que corria veu que per encara la
ciutat de Vich no havia donat la obediència al
enemich, confirmà desprésb era notícia, y donantc altres notícias importants a la estació present. Com de ditas dos cartas és de vèurer, que
són assí cusidas y signadas de números 156 y
157.
Carta de Manresa incertada. En aquest mateix
dia, axí mateix, han ordenat a mi, dit secretari
cusís y incertàs en lo present dietari una carta a
sas excel·lèncias fidelíssimas escrita per los il·lustres concellers de la ciutat de Manresa, de data 9
del present y corrent mes, ab què, ab lo supposit
de haver donat la obediència la ciutat de Vich al
enemich, escriuhan lo gran desconsuelo abd què
estava aquella ciutat. Com de dita carta és de
vèurer, que·s assí cusida y signada de número
158.
Altre carta de deputat militar incertada. En
aquest mateix dia, també me han ordenat cusís
y incertàs en lo present dietari, un paper de representació feta per don Ramon de Codina y de
Ferreras, y lo doctor micer Francisco Calvet,
ciutedà honrat de Vich, a sas excel·lèncias fidelíssimas, per part de dita ciutat de Vich, ab què
representan que lo enemich encara se manetia
a.
b.
c.
d.

a...casa interlineat al marge esquerre.
després interlineat.
donant interlineat.
ab què interlineat.

[ 1711 ]

[ 1711 ]

en Olot, Sant Feliu de Paÿarols; y sas dependèncias suplicant medien ab lo rey nostre senyor,
que Déu guarde, que las reals tropas competent, munten y se mantinguen en aquell pahís
per son resguart. Com de dit paper és de vèurer,
que és assí cusit y signat de número 159; y sas
excel·lèncias fidelíssimas se han servit respòndrer, que per consuelo de dita ciutat y de tota la
montanya, dit paper lo recomanaran a la conferència que se ha de juntar esta tarda.a
Conferència en lo bras militar. En aquest mateix dia, també sas excel·lèncias fidelíssimas han
ordenat a mi, secretari y scrivà de major del General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una carta escrita a sas excel·lèncias
fidelíssimas per dit senyor deputat militar, de
data de 7 del corrent mes; ab què entre altres
cosas avisa del que lo il·lustre marquès de Rialp
li escriu, y de altres notícias concernents al present estat de la guerra. Com de dita carta y còpia de la altra és de vèurer, que tot és assí cusitb y
signat de número 160.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, se ha ayuntat, en la sala ahont stila y acostuma junrar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, y per dependèncias de la guerra present, y en ella se ha entregat un paper, que
signat de número 161, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit y incertat, ab
què se insinua als tres excel·lentíssims comuns
que ha format la representació, aconcella lo die
6, conforme altresc papers per a què los excel·lentíssims senyors presidents dels tres excel·lentíssims comuns, la posen en la real mà
del rey nostre senyor, que Déu guart, al que
han annuhit sas excel·lèncias fidelíssimas ab
molt gust perd sae part.
Dilluns, a 9 de febrer def 1711. Cartag de Vich
incertada. En aquest dia, sas excel·lentíssimas fidelíssimas, absent de la present ciutat lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y incertàs en lo
present dietari una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per los il·lustres concellers de la
ciutat de Vich, de data de 8 del present y corrent mes; ab què després de donar moltas gràa. a continuació ratllat Dilluns, a 9 de febrer de 1711.
b. a continuació ratllat Dimars, a 10 de febrer de 1711.
c. altres papers interlineat, damunt lo paper adÿunt ratllat.
d. a continuació ratllat dimecras, a 11 de febrer de 1711.
e. sa interlineat.
f. a continuació ratllat 1709.
g. anotació escrita al marge.
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cias aa sas excel·lèncias fidelíssimas, del favor li
fan per sa manutenció, suplican de nou per no
estar fora totalment del perill la repetició del
amparo. Com de dita carta és de vèurer, que és
assí cusida y signada de número 162.
Dimars, a 10 de febrer de 1711. Deliberació de
Vint-i-quatrena de guerra incertada. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la
present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssima
deptuat militar, han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
incertàs en lo present dieati, còpia de una deliberació presa per la Vint-i-quatrena de guerra lo
die de ahir, y entregada a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de la excel·lentíssima ciutat lo die present, ab què resol que la representaciób formada per la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns, de què se tracta en lo
present dietari als 8 del corrent, sie retornada a
dita conferència per lo effecta y motius que en
aquella se conté. Com de dita còpia és de vèurer, que és assí cusida y signada de número 163.
Dimecres, a 11 de febrer de 1711. Carta de deputat militar incertada. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa,
cusís y incertàs en lo present dietari una carta a
sas excel·lèncias fidelíssimas escrita per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar,
de data de 9 del corrent, ab què avisa differents
notícias acerca lo present fet de la guerra. Com
de dita carta és de vèurer, que és assí cusida y
signada de número 164.
Dijous, a 12 de febrer de 1711. Consistori
ayuntat. En aquest se és ajuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, no obstant ser festa de precepte per causa de
las ocurrèncias de la present guerra.
Deliberació del bras militar incertada. En
aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi, secretari y scrivà del General y
present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una delieració feta per lo excel·entíssim y fidelíssim bras militar lo dia 11 del corrent, y enviada a sas excel·lentíssimas fidelíssimas per son
síndich. La qual és assí cusida y signada de número 165, ab la qual se fa commissió per sa part
a la conferència, per què se servesca anyadir ab
tota suavitat lo que ha discorregut la ciutat.

a. a...fan interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat aconsellada.

Dissapta, a 14 de febrer de 1711. Carta de deputat militar incertada. En aquest dia, absent de
la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim
deputat militar, y lo excel·lentíssim deputat real
absent del consistori, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat mi, secretari y scrivà major del
present principat de Cathalunya, cusís y incertàs
en lo present dietari una carta a sas excel·lèncias
fidelíssimas escrita per dit deputat militar, de
data de 12 del present y corrent mes, ab què
avisa de diffarents circunstàncias concernents al
fet de la present guerra. Com de dita carta és de
vèurer, que·s assí cusida y signada de número
166.
Diumenge, a 15 de febrer de 1711. Concistori
ayuntat. En aquest dia, no obstant ser festa de
precepte, se ha ayuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistoria de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar de la present ciutat, per las
ocurrèncias de la present guerra.
Carta del deputat militar incertada. En aquest
mateix dia han ordenat sas excel·léncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una carta a ells escrita per dit deputat militar,
de data 13 del present y corrent mes, ab què los
avisa de differents notícias convenients de la
guerra. Com de dita carta és de vèurer, que és
assí cusida y signada de número 167.
Deliberació de Concell de Cent incertada. En
aquest mateix dia, també sas excel·lèncias fidelíssimasb han ordenat a mi, ditc secretari y scrivà
del General y present casa, absent del concistori
lo excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor ecclesiàstich, còpia de una deliberació feta per lo Concell de Cent als 13 del corrent mes, entregadad
lo die presente a la tarda a sas excel·lentíssimas
fidelíssimas per lo síndich de la present ciutat;
ab què se adhereix al concell donat per lo excel·lentíssim bras militar, yf ab algunas modificacions y circunstàncias. Com de dita còpia de
deliberació és de vèurer, que és assí cusida y signada de número 168.
Dimars, a 17 de febrer de 1711. Carta de deputat militar incertada. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, absent
de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim

a. a continuació ratllat ayuntat.
b. a continuació ratllat fidelíssimas.
c. dit interlineat.
d. entregada...ciutat interlineat al marge esquerre.
e. present interlineat, damunt de ahir ratllat.
f. y interlineat.

deputat militar, cusís y incertàs en lo present
dietari una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per dit deputat militar, de data de 15
del corrent; ab què avisa de novedats dels designes del enemich y altres importants per lo fet de
la guerra, yunt ab dos cartas a ell dit deputat militar escritas acerca dit assumpto. Com de tot és
de vèurer, que és assí cusit y signat de número
169.
Conferència en casa la ciudad, al matí. En
aquest mateix dia al matí, se ha ayuntat en casa
la present ciutat las personas quea componen la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
la ciutat, bras militar y Deputació per los dependents y emergents de la guerra; y han entregat a
quiscun dels tresb excel·lentíssims comuns un
paper, conforme lo que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit, y incertat y signat
de número 170. Que fa per la excel·lentíssima
ciutat en orde a conferència.
Paper de conferència incertat, y deputat ecclesiàstich va a Perlas. Axí mateix, ha aparegut a la
conferència que lo excel·lentíssim y fidelíssim
deputat ecclesiàstich se conferís lo dia present
ab lo il·lustre marquès de Rialp, secretari del rey
nostre senyor, que Déu guart, a effecte de que
sec servís practicar sos bons officis ab sa magestad, per a què mane donar aquellas més effectivas providèncias que·s necessitan, tant per competents tropas per a resguardar a Vich y a la
montanya de qualsevol invasió enemiga, com y
també, per a què tropas no fassan extorció alguna als paysans, ans bé corren uniformement ab
estas. Com en efffecta, o ha executat a las 5 horas ded la tarda, responent dit marquès de Rialp
que ya estava fet y de nou o procuraria, conforme ne ha fet relació tornat a concistori dit deputat ecclesiàstich.e
Dijous, a 19 de febrer de 1711. Cartas dos de
deputat militar incertadas. En aquest dia, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, y presa la paraula per mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar
per estar indispost. Sas excel·lèncias fidelíssimas
han ordenat a mi, dit ssecretari, cusís y incertàs
en lo present dietari dos cartas a ells escritas per
dit deputat militar, de 16 y 17 del present y corrent mes, ab què se serveix donar avisos, junt ab
altres papers, de las dependèncias de la guerra y
altres molt convenients. Com de ditas cartas y
a.
b.
c.
d.
e.
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que...conferència interlineat al marge esquerre.
tres interlineat.
se interlineat.
a continuació ratllat Dimecres, a 18 de febrer 1711.
a continuació ratllat Dijous, a 18 de febrer de 1711.

[ 1711 ]

[ 1711 ]

papers és de vèurer, que tot és assí cusit y singnat de números 171 y 172.
Deliberació de Concell de Cent incertada. En
aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas
també han ordenat a mi, dit secretari y scrivà
major, cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de una deliberació feta als 18 del corrent per lo
concell de la present excel·lentíssimaa ciutat, y
entregada a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo
síndich de dita ciutat, de la qual a par resolgué
que en la representació fahedora al rey nostre
senyor, queb Déu guarde, se continue en general los serveys del Principat y ciutat, expressantse los desordes, narrant-se alguns dels més
enormes, y reportant-se a concell. Com de la
còpia de dita deliberació és de vèurer, que és
assí cusida y signada de número 173.
Síndich de la ciutat pregunta a deputats, si tenen carta real de embaixadors a Viena, Londres
y Haya. En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim
consistori dels senyors concellers de la present
ciutat, ha embiat son síndich a sas excel·lèncias
fidelíssimas a fi de saber si tenian carta real del
rey nostre senyor, que Déu guarde, ab què los
avisàs de sa real resolució de secundar en las
corts aliadas, las instàncias fetas per lo prompto
avio dels socorros de tropas y remesas de subsidis, enviant dos cavallers naturals del pahís; yc
que regonexent que las representacions de sas
excel·lèncias fidelíssimas en ditas corts, havian
de merèxer la mateixa acceptació que se havia
experimentat sempre, que ab sa real llicència ha
arribat a mans de aquells soberans, confiava deliberarian escríurer a las mencionadas corts, y
que destinarian alguns effectes proporcionats, o
ya sia per via de acistència o de ayuda de carta
als dits dos cavallers, perd trobar-se ab consemblant la excel·lentíssima ciutat. És estat respost
per orga del excel·lentíssim y fidelíssim deputat ecclesiàstich no trobar-se per encara sas
excel·lèncias fidelíssimas affavorits al dit real
carta.
Divendres, a 20 de febrer dee 1711. Carta de
concellers de Vich incertada. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present
ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, y presa per mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, la paruala al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar en sa casa per estar
indispost. Han ordenat a mi, dit secretari, cusís
y incertàs en lo present dietari una carta a ells esa.
b.
c.
d.
e.

excel·lentíssima interlineat.
que...173. interlineat al marge esquerre.
y que interlineat, damunt emperò ratllat.
per...ciutat interlineat al marge esquerre.
de interlineat.
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crita per los il·lustres concellers de la ciutat de
Vich, de data 19 del present mes, ab què participan sos serveys, los excessos de las torpas y altres
cosas. Com de dita carta és de vèurer, que és assí
cusida y signada de número 174.
Carta de deputat militar ab papers incertada. En
aquest mateix dia també han ordenat a mi, dit
secretari, cusís y incertàs en lo present dietari
una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas
per lo excel·lentíssim y fidelíssima deputat militar, de datas de 18 y 19 del present, yunt ab altres papers avisant de differents cosas y dels designes del enemich. Com de dita carta y papers
és de vèurer, que tot és assí cusit y signat de número 175.
Conferència a la tarda a la Diputació y concell.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, en la present casa de la Deputació, se han
ayuntat las personas que componan la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat,
Deputació y bras militar, en la qual se ha aconcellat que quant antes los tres excel·lentíssims
comuns, per medi de sos tres presidents, se posen als reals peus del rey nostre senyor, que Déu
guart, entregant-li una carta de las que la ciutat
de Vich té escritas als tres excel·lentíssims comuns, com la dalt dita, apareixent no ésser de
comveniència se posàs en la representació que
està formant lo que dita carta conté;b y axí mateix, han ordenat sasc excel·lèncias fidelíssimas a
mi, dit secretari, que lo paper de ditd concell, sie
cusit y incertat en lo present dietari, lo qual és
assí cusit y signat de número 176.
Dissapta, a 21 de febrer de 1711. Cartas de deputat incertadas. En aquest dia sas excel·lèncias
fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, y presa
per mi,e secretari y scrivà major del General y
present casa, la paraula al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor miltiar en sa casa per estar indispost. Han ordenat af mi, dit secretari, cusís y incertàs en lo present dietari dos cartas rebudas de
dit deputat militar, de datas de 19 y 20 del present y corrent mes, ab què yuntg ab altres papers, avisà dels designes del enemich y altres notícias. Com de ditas cartas y papers és de vèurer,
que tot és assí cusit y signat de números 177 y
178.h

a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació ratllat com.
c. sas...que interlineat, damunt que par ratllat.
d. dit interlineat.
e. a continuació ratllat la paraula.
f. a...secretari interlineat.
g. ÿunt...papers interlineat.
h. a continuació ratllat Dissapta, a 21 de febrer de 1711.

Conferència al bras, al matí, y se annueir. En
aquest mateix dia, en la sala en que estila y acostuma juntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, se han ajuntat las personas que
componan la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y deputació, ala matí; y en esta conferència se ha aconcellat lo que està expressat en un paper, que de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per mi, dit
secretari y scrivà major és assí cusit, incertat y
signat de número 179. Al qual concellb sas excel·lèncias fidelíssimas se han servit annuhir.
Diumenge, a 22 de febrer de 1711.c Presidents, entre 5 y 6 de la tarde, van al rey, li entregan representació y carta de Vich. En aquest
dia entre 5 y sis horas de la tarde, havent-se
obtinguda hora, los tres senyors presidents dels
tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras
militar, y Deputació, inseguint lo aconcellat
per lad conferència lo die de ahir; y per quèe lo
Concell de Cent resolgué també lo mateixf dia
de ahir. Han posat en la realg mà del rey nostre
senyor, que Déu guart, la representacióh formada per dita conferència, y la carta escrita per
la ciutat de Vich, que és conforme la que és en
lo present dietari, als 20 del corrent, a la qual
representació se ha dignat la magestad respòndrer que: «Ya tenía dadas las más efficaces precidencias assí de tropas, como demás, para el resguardo de Vique y sus comarcas, y también para
que los passos de la montanya se disputen y resguarden en el caso que el enemigo quisiesse internar y invadir el pahís; y para todoi lo demás que
contiene la representación, y que de nuevo las repitiría, y por quanto en orden a los desordenes de
las tropas con los paysanos solo se habla en general será de su mayor real agrado, que se individuen en todo, para que de esta manera se puedan con más vigor castigarse y quedar librados
sus fidelísimos vasallosj de semejantes desconsuelos» segons relació ne ha fet lok senyor deputatl
ecclesiàstich y sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar y presa per mi secretari
y scrivà major del General la paraula al
excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar en sa
casa per estar indispost, han ordenat a mi dit
secertari y scrivà major, cusís y continuàs en lo
a. al matí interlineat.
b. concell interlineal
c. a continuació ratllat anotació escrita al marge.
d. a continuació ratllat excel·lentíssima.
e. que interlineat.
f. mateix interlineat.
g. real interlineat.
h. a continuació ratllat ideada y.
i. todo interlineat.
j. a continuació ratllat Dilluns, a 23 de febrer de 1711.
k. lo interlineat, damunt dit ratllat.
l. a continuació ratllat mi.

present dietari, còpia de dita representació la
qual és assí cusida y signada de número 180 y
del thenor següent: Señor, la ciutat de Barcelona et inceratur.
Dilluns, a 23 de febrer de 1711. Carta de deputat militar incertada. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo
excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, y
presa per mi, secretari y scrivà major del General
y present casa, la paraula al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar, en sa casa per estar indispost. Han ordenat a mi, dit secretari y scrivà
major, cusís y incertàs en lo present dietari una
carta a ells escrita per dit deputat militar, de
data de 21 del present y corrent mes, junt ab altres papers ab què havisa diffarents notícias dels
designes del eneminch y altres cosas. Com de
dita carta y papers és de vèurer, que tot és assí
cusit y signat de número 181.
Carta de Vich incertada. En aquest mateix dia,
també han ordenat sas excel·lentíssimas fidelíssimas a mi, dit secretari, cusís y incertàs en lo
present dietari una carta a ells escrita per los
il·lustres consellers. Donan notícia de què havent mediat dit deputat militar ab lo general
Surmaní, per a què acantonàs en los termes de
la vegueria, los regiments de cavalleria havian
entrat en aquella ciutat, se havia conseguit.
Com de dita carta és de vèurer, que·s assí cusida
y signada de número 182.
Conferència a la tarda, en la ciutat. En aquest
mateix dia a las sinch horas de la tarda, las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y
Deputació, se han juntata en casa de la ciutat
ahontb se ha tractat del expressat en una súplica
presentada per dos subgectas que asserian ser
jurats de la universitat de Santa Maria y Sant Esteve de Palau Tordera. La qual súplica, de orde
de sas excel·lentíssimas fidelíssimas per mi, dit
secretari, ésc assí cusida, incertada y signada de
número 183. La qual conferència, a aconsellat
als tres excel·lentíssims comuns, ded que per
medi de sos tres presidents, y sens dilació, se posen als reals peus de sa magestat, que Déu guarde, posant en sa real mà una representació que
expresse tot lo narrat per dita universitat.Com
del paper de consell és de vèurer, que també de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimase per mi, dit
secretari, és assí cusit y signat de número 184.
Al qual consell han annuhit ab molt gust sas exa.
b.
c.
d.
e.
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a continuació ratllat entre altres coses.
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cel·lèncias fidelíssimas, esperant se dignarà la
conferència formar dita representació, ab aquell
assert que acostuma.
Dimarts, a 24 de febrera de 1711. Conferència
a la tada, en casa de la Deputació. En aquest
dia a las sinch horas de la tarda, se han juntat
en la present casa de la Deputació, las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat,b bras militar
y Deputació, per las dependèncias de la present
guerra los dependents, emergents y insedents;
y la dita conferèrnsia ha formatc la representació per lo rey nostre senyor, que Déu guarde,
en orde al fet aconsellat per aquellad lo dia de
ahir.
Dimecres, a 25 de febrer de 1711. Deputat ecclesiàstich ha anat a Arxiu Real. En aqeust dia,
absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y
fdielíssim deputat militar, lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat ecclesiàstich ha fet relació en
lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
mitjensant jurament, com se era conferit, lo dia
present, en lo Arxiu Real de la present ciutat,
per lo effecta que disposa lo capítol 102 de las
últimas Corts, y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu, y feta per estos ostenció
de sos treballs, ha trobat haver-se’l treballat en
ell.e Lo que està continuat en lo paper que per
lo especulador de dit real arxiu, se li ha entregat. Lo qual és assí cusit y signat de número
185.
Presidents dels tres comuns van al rey. En
aquest mateix dia a las sinch hroas de la tarda,
obtinguda primer hora, los tres senyors presidents dels tres excel·lentíssims comuns de la
ciutat, bras militar Deputació. Han posat en la
real mà del rey nostre senyor, Déu lo guarde, la
representació formada per lo conferència lo dia
de ahir, y aconsellada lo dia 23 del present. Còpia de la qual representació han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y continuàs en lo present dietari. La qual és assí cusida
y signada de número 186, y del thenor següent:
Señor la ciutat de Barcelona, et inceratur.
La resposta que sa magestat se ha servit fer a la
dita representació, és estada, que ja tenia donadas las providèncias convenients, y que las repertiria, segons relació ne ha fet a sas excel·lèncias fidelíssimas dit senyor deputat ecclesiàstich.
a.
b.
c.
d.
e.

Dijous, a 26 de febrer de 1711. Cartas de deputat militar incertadas. En aques dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo
excel·lentíssim deputat militar, y presa per mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, la paraula al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar, en sa casa per haver pres una medesina purgant. Han ordenat a mi, dit secretari y
scirvà major, cusís y incertàs en lo present dietari dos cartas escritas a sas excel·lèncias fidelíssimas per dit deputat militar, de data de 23 y 24
del present y corrent mes, yunta ab alguns papers ab què acusa dels designes y operaicons del
enemich, y altres negocis. Com a par de ditas
cartas y papers, que tot es assí cusit y signat de
numeros 187 y 188.
En aquest mateix dia, constituhit personalment,
en presència dels excel·lentíssims y fidelíssims
senyors deputats ecclesiàstich y real, y oÿdors
ecclesiàstich y real, qui eran en la sala del consistori de la present casa de la Deputació. Joan de
las Casas, ajudant del regiment, ab què dita present casa serveix a sa magestat, Déu lo gaurde,
en defensa del present Principat com a procurador de Joseph Picalgués, sargento de la companyia del tinent coronel del dit regiment. A par
del acte de procura en poder de Bernat Forres,
notari publich, real, col·legiat, als 21 del present
corrent mes, certificatòria de la qual és assí cusida y signada de número 189. En dit nom ha renunciat yb fet dexació, en mans, poder dels sobre dits deputats ecclesiàstich y real, y oÿdor
també ecclesiàstich y real, dec dit puesto o càrrech de sargento que obté dit Piscalgues pura,
líbera, y espontàneament. Suplicant dita dexació y renunicació, ésser-li admesa. La qual han
admesa sas excel·lèncias fidelíssimas si et in
quantum, et cetera, per capítols y actes de Cort;
yd altrament los és lícit y permès, acceptante la
offerta per ell feta, ab súplica presentada que és
assí cusida y signada de lletra A. Éssent presents
per testimonis: Joseph Pelegri y Diego Andanya, major, verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
Joan de las Casas, en lo referit nom devant y en
presència del excel·lentíssim y fidelíssim senyorf
oÿdor militar, trobat en la casa de sa pròpria habitació ahont se ha anat per estar indispost. Ha
fet semblant renúncia yg dexació, que la sobre
dita y del sobre dit puesto de sargento, la qual
a. yunt...papers interlineat al marge esquerre.
b. y fet dexació interlineat al marge esquerre.
c. de interlineat, damunt lo ratllat.
d. y altrament interlineat.
e. acceptant...A interlineat al marge esquerre.
f. senyor interlineat.
g. y dexació interlineat.

a continuació ratllat 1711.
a continuació ratllat Deputació.
a continuació ratllat una.
aquella interlineat, damunt dita conferència ratllat.
a continuació ratllat que.
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és estada admesa per dit senyor oÿdor militar, si
et quantum, per capítols y actes de cort, y altrament, li és lícit y permès, ya en la mateixa conformitat que los altres concistorials. Éssent presents per testimonis: Francisco Pons y Antoni
Bosch, soldats del dit regiment.
Divendres, a 27 de febrer de 1711. Inventari de
fraus. En aquest diu lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, acompanyat dels
officials acostumats, és baixat a la casa del General a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de febrer; y se
han trobats los fraus infrascrits y següents:
Primo, als 26 de febrer, aprehenció feta en un
pinco, en lo moll de la present ciutat, de 3 arpions al patró, Francisco Xirumba de nació Genovès.

Març
Dilluns, a 2 de mars de 1711. Carta de deputat
militar incertada. En aquest dia, absent de la
present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssimb deputat militar, y presa la paraula per mi, secretari
y scrivà major del General y present casa, al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar, en sa
casa per estar indispost. Han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, dit secretari, cusís
y incertàsc en lo present dietari una carta escrita
per dit deputat militar, de data de 27 de febrer
pròxim passat, ab què acusà notícias dels designes del enemich y de altres negocis. Com de
dita carta és de vèurer, que és assí cusida y signada de número 190.

ya presa per mí, secretari y escrià del General y
present casa, al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar la paraula, en sa casa per estar indispost. Han ordenat a mi, dit sercetari, cusís y incertàs en lo present dietari dos cartas escritas a
ells per dit deputat militar, de data de 2 del present y corrent mes, ab què havisa notícias dels
designes del enemich y altres cosas. Com de ditas dos cartas és de vèurer, que són assí cusidas y
signadas de números 192 y 193.
Dimecres, a 4 de mars de 1711. Visurardors de
feyna de manyà. En aquest dia Anton Vives, ferer manyà de la present ciutat, elegit y anomenat per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors
oÿdors deb comptes del General de Catalunya y
magnífich racional; y Salvador Pau, ferrer, també ferrerc manyà de la present ciutat, elegit y
anomenat per Joan Mariner, ferrer manyà de la
present casa. Han prestat lo sòlit y acostumat
jurament, a deu nostre senyor y a sos Sants quatre Evangelis, y per ells y lo altre de ells corporalment tocats, de haver-si bé y llealment en la
visura per ells fahedora, de la feyna feta y mercaderia entegada per dit Joan Mariner. Lo que se
troba continuat y expressat en un compte per ell
donat, al qual per mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, és estada dotada oblata
als 19 de febrer del present any de 1711, estimant-ho y avaluant-ho segons Déu y sas concièncias, y segons lo estil y pràctica venen del estament de ferrer manyà.

Dimars, a 3 de mars de 1711. Dos cartas de deputat militar incertadas. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar;

Vot de acessors, en fet de embiats, continuat.
En aquests mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, y presa per mi,
secretari y scrivà major del General y present
casa, la paraula al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar en sa casa per estar indispost. Han
ordenat a mi, dit secretari, cusís y continuàs en
lo present dietari un vot fet per los nobles y
magnífichs acessors y advocat fiscal del General, yunt ab consulents aplicats als 2 del corrent
mes; ab què són de vot y parer, que sas
excel·lèncias fidelíssimas no podan ni deuhen
expendir pecúnias de la Generalitat, per la subvenció expressada per lo rey nostre senyor, que
Déu guart, ab sa real carta explicada ab deliberació de 21 de febrer pròxim passat, ésd a saber,
dels dos cavallers del pahís que sa magestat tenia resolt embiar en las corts de Viena, Ingalaterra y Olanda, per los més promptes socorros y
subsidis. Com més extensament de dit vot és de

a.
b.
c.
d.
e.

a. y interlineat.
b. a continuació una línia ratllada.
c. ferrer interlineat.
d. és a saber interlineat, damunt que concisteix en aÿuda
ratllat.

Carta de la ciutat de Vich incertada. En aquest
mateix dia han ordenat, també, sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi,d dit secretari, cusís y incertàs
en lo present dietari una carta a ells escrita per
los il·lustres consellers de la ciutat de Vich, de
data del primer del corrent; ab què entre altres
cosas havisan a participar-los, que las tropas del
real exèrcit, a qualsevol nou accicent que succehesca no faran rostro al enemich, puixe no·s fa
prevenció alguna en los passos escabrosos. Com
de dita carta és de vèurer, que·s assí cusida y signada de número 191.

y...concistorials anotació al marge esquerre.
a continuació ratllat oÿdor.
incertàs interlineat, damunt continuàs ratllat.
mi dit secretari interlineat.
puix interlineat, damunt paraula ratllada.
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vèurer, que és assí cusit y signat de número
194, y del thenor següent: Jesús, Maria, et inseratur.
Dijous, als 5 de mars de 1711. Jurament de
Sanyust per un censal. En aquest dia, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar,
lo il·lustre y molt reverent fra don Galderich de
Senyust y Pagès, abat de Sant Pere de Camprodom, de la sagrada orde de Sant Benet, com a
procurador de la noble dona Francisca de Senyust y Pagès, donsella en Barcelona habitant.
Consta de sa procura ab acte rebut en poder de
Joseph Simon, notari públich de Barcelona, als
3 del present y corrent mes, que és assí cusida y
signada de número 195. En dit nom ha jurat en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, que
sa principal no ha trobat lo acte de la original
creació de aquell censal de preu 400 lliures
sous, y penció 400 sous, que tots anys als 17 del
mes de desembre li feya y prestava la casa del
General del present principat de Cathalunya,a
per los títols continuats en lo capbreu del mes
de desembre, foli 124, que·s troba extret en la
extracció de censals de dret de guerra, vulgarment dit de la nova ampra, feta als 18 de desembre de 1709.b
Carta de deputat militar incertada. En aquest
mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General
y present casa, cusís y incertàs en lo present
dietari una carta a ells escrita per lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, de data de 4
del present y corrent mes, yuntc ab altres papers, ab què avisa dar mostras lo enemich de
voler retirar gran part de sas tropas per lad
França. Com més extensament de dita carta és
de vèurer, que és assí cusida y signada de número 196.
Divendres, a 6 de mars de 1711. Renúncia del
offici de ayudant primer de racional. En aquest
dia a la tarda, constituhit personalment en
presència del excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor militar del General de Cathalunya, Francisco de Sulla y de Gassol, donsell, trobat en la
casa de sa pròpria habitació que la té en lo carrer
Condal de la present ciutat; Joseph Francesch
Fontana, llavors escrivent, habitant en essa ciutat ye vuy notari públich de Barcelona, com a
procurador del noble don Joseph de Generes y
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat li feÿa y prestava.
a continuació ratllat Divendres, a 6 de mars de 1711.
ÿunt...papers interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat part.
y...Barcelona interlineat al marge esquerre.

Malich, en Barcelona populat,a obtenint lo offici de ayudant primer de racional de la casa de la
Deputació del General del present principat de
Cathalunya. Consta de sa procura en poder de
Salvador Carreres, notari públich de Barcelona,
als 17 de agost 1701, la qual és assí cusida y signada de número 197. En dit nom, ha renunciat
en mà y poder de sa excel·lència fidelíssima, y a
favor y en cap del doctor Isidro Miquel, prevere
y benefficiat de la Seu de Barcerlona, lob dit offici, per ser altre dels officis antichs vendibles, y
que podan alienar-se. E sa excel·lència fidelíssima ha acceptat dita renúncia si et quantum et cetera, per capítols y actes de cort, és a sa
excel·lència fidelíssima lícit y permès, et cètera.
Éssent presents per testimonis: Joan Pau Cassas, texidor de lli de Piera; y Antonc Prat Pagès,
en Barcelona habitant; y Bernat Fores, notari
públich, real, col·legiat y ayudant tercer de la escrivani major, qui entrevingué en pèndrer lo
present acte perd mi, secretetari y scrivà major
del General y present casa, y per no haver-ne
trobat tant promptament com la urgència instava.
En la mateixa tarda, constituhit personalment
en presència del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real lo doctor micer Joseph Vilar,
trobat en la casa de sa pròpria habitació que la té
en lo carrer dels Capellans de la present ciutat,
lo sobre dit Joseph Francesch Fontana, en lo
dalt referit nom, ha renunciat lo dit offici, y a favor y en cap del sobre dit doctor Isidro Miquel
y per dit senyor deputat real, és estada acceptada dita renúncia en la mateixa conformitat. Éssent presents per testimonis: Pere Capell, estudiant en theologia y Joan Goula, de la família de
dit senyor deputat real.
Al cap de poch temps, constituhit personalment
en presència del excel·lentíssim y fdielíssim senyor deputat eclesiàstich don fra Anton de Solanell, abat de Sant Pere de Galligans, trobat personalment en lo palau real ahont habita, lo dit
Joseph Francesch Fontana en dit nom, també ha
renunicat lo dit offici y a favor y en cap del referit
doctor Isidro Miquel; y per dit senyor deputat
ecclesiàstich, és estada la sobre renúncia admesa
de la mateixa menaera. Éssent presents per testimonis: Francesch Puig, ensepador de la vila de
Ripoll, y Joseph Genís, estudiant, de sa família.
Poch après, constituhit personalment en presència del excel·lentíssim y fidelíssime senyor oÿa.
b.
c.
d.
e.
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a continuació ratllat com a.
lo dit offici interlineat.
a continuació ratllat Prat Pagès.
per interlineat, damunt en lloch de ratllat.
fidelíssim...Fontsere interlineat al marge esquerre.

dor ecclesiàstich Fèlix Reig, canonat de la Seu de
Barcelona,a trobat personalment en la casa de sa
pròpria habitació, que la té serca la Iglésia cathedral de la present ciutat, lo dit Joseph Francesch
Fontana en lo sobre dit nom ha renunciat lo dit
offici, a favor y en cap del dit doctor Isidro Miquel. E lo dit senyor oÿdor ecclesiàstich ha acceptat la renúncia en la mateixa conformitat.
Ésssent presents per testimonis: Miquel Reig, estudiant en lleys y Anton Fontsere, estudiant, de
la família deb dit senyor oÿdor ecclesiàstich. Seguidament y entre las 8 y 9 horas de la nit, yo,
don Ramon de Codina y de Ferreres, subrogat
en secretari y scrivà major del General, me so
conferit en la casa ahont habita lo dit don Joseph
de Generes per estar indispost, la qual cosa és en
lo carrer de la porta Ferrissa de la present ciutat, y
gràcias al senyor lo he trobat viu y ab tots los sentits. Éssent presents per testimonis: Joseph Ravert, de sa família, y dit Anton Fontsere.
Dissapta, a 7 de mars de 1711. Relació de dos
visuradors de feyna de manyà. En aquest dia
Anthon Vives y Salvador Pau Ferrer, ferrers
manyans de la present ciutat, aquell elegit y
anomenat per los excel·lentíssims y fidelíssims
senyors oÿdors de comptes del General de Cathalunya y magnífich racional; y lo altre per
Joan Mariner, ferrer manyà de la present casa,
experts anomenats per lo negoci llargament expressats en lo present dietari, als 4 del present y
corrent mes, mijyentsant en lo jurament per ells
llavors prestat. Han fet relació en escrits al peu
del compta, que dit dia se narrac que conté 16
planas, havent posat en cada partit lo preu.
Diumenge, a 8 de mars de 1711. Concistori
ayuntat. En aquest dia, no obstant ser festa de
prescepta, per ocasió de la guerra y altres affers
del General, se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar.
Carta y altres papers del deputat militar incertats. En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y incertàs
en lo present dietari una carta a ells escrita per
dit deputat militar, de data de 6 del corrent,
yuntd ab altres papers, ab què avisà novedats de
retirar-se lo enemich y altres negocis. Com de
dita carta ye papers és de vèurer, que tot és assí
cusida y signada de número 198.

a.
b.
c.
d.
e.

Dimars, a 10 de mars de 1711. Jaume Crest,
botiguer de telas y Juan Garriga, sastre, fan relació de visura de vestits. En aquest dia, constituhits personalment en lo concistori de sas excel·lèncias fidelísimas, absenta de la present
ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, Jaume Crest, botiguer de telas y Juan Garriga, sastre, tots de la present ciutat. Elegits y
anomenats per a visurar los 450 gambetos, 450
jupas, 450 calsas, 450 camisas, y 450 curbatas,
yb més si més se’n voldran, que ha emprés fer
Joan Camps, sastre de la present ciutat, per lo
abillament dels soldats del regiment ab què la
present casa serveix al rey nostre senyor, que
Déu guart, en deffensa del present Principat y
Generalitat. Com a par en lo present dietari, als
13 de novembra de 1710, han fet relació de
com havent visurat los sobredtis gambetos, jupas, calsas, camisas y corbatas han trobat ésser
fets conforme lo pactat ab la tabba, y conforme
la mostra.
Ramon Bagà, bordador de la casa, relació de
gorras. En aquest mateix dia sas excel·lèncias
fielíssimas, absentc del concistori lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat ecclesiàstich, han anomenat per expert y visrurador de sexanta gorras
ded granaderos que ha emprés fer Gabriel Espinàs, brodador de esta ciutat, per lo abillament
de la compañia de granaders de dit regiment, a
Ramon Bagà, brodador de la present casa, qui
ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, de haver-se bé y llealment en la visura
fahedora de ditas gorras, y que reprotxarà las
que no seran conforme lo pactat en la tabba del
impressari.
Carta de deputat militar incertada. En aquest
mateix dia, constituhit personalment en dit
concistori lo sobredit Bagà, ha fet relació de
com havent visurat las sobreditas sexanta gorras, ha trobat aquellas ésser fetas conforme lo
pactat en la tabba, y segons la mostra.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimase han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y incertàs en lo
present dieati una carta, yunt ab algun paper,f a
ells escrita de data de 8 del present y corrent
mes perg lo deputat militar, ab què dóna notícias de alguns negocis, de la retirada del enemich y altres. Com més extensament de dita carta

a. absent...militar interlineat al marge esquerre.
b. y...voldran anotació escrita al marge esquerre.
c. a continuació una línia ratllada.
d. de granaderos interlineat.
e. a continuació línia ratllada.
f. a continuació ratllat de.
g. per...militar interlineat.

a continuació ratllat lo referit Joseph Francesch en dit.
a continuació paraula ratllada.
a continuació ratllat havent.
yunt...papers interlineat.
y papers interlineat.
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y paper és de vèurer, que tot és assí cusit y signat
de número 199.
Dijous, a 12 de mars de 1711. Renúnica de las
taulas de Cardedeu y Vilamajor, testimonis Pelegrí y Vehils. En aquest dia, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat
militar constituhits personalment Pau Madurer,
tauler quea diu ser del General, de la vila de
Cardedeu y Miquel Juyol, tauler que diu també
ser del General de Vilamayor, en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lentíssimas. Han renunciat pura, libera y spontàneament en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas, ésser-los admesas ditas renúncias.
Excel·lentíssimasb fidelíssimas han admès aquellas, si elt quantum et cetera, per capítols y actes
de cort los és lícit y permès, y altrament y per
haver-los constat per certificatòria, feta y firmada, per lo magnífich racional del General y present casa no ésser debitor al General. Com de
dita certificatòria és de vèurer, que és assí cusida
y signada de número 200. Éssent presents per
testimonis: Joseph Pelegrí y Fermí Vehils, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Divendres, a 13 de mars de 1711. Carta de deputat militar incertada. En aquest dia, absent de
la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim
deputat militar, ha ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi,c secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una carta a ells escrita per dit
deputat militar, ded data de 11 del present y
corrent mes, yunt ab altre paper ab què dóna
avís de retirar-se lo enemich de alguns paratges.
Com de dita carta y paper és de vèurer, que tot
és assí cusit y signat de número 201.
Disapta, a 14 de mars de 1711. Carta de deputat militar incertada. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo
excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, han
ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y incertàs en lo present
dietari una carta a ells escrita per dit deputat militar, de data de 12 del corrent, yunt ab altres
papers ab què avisa de novedats de retirar-se lo
enemich y altres negocis. Com de dita carta y
papers és de véurer, que tot és assí cusit y signat
de número 202.
Representació al rey, per embiats continuada y
aportada per concistorials reals. En aquest mateix dia, obtinguda hora per medi del síndich
a.
b.
c.
d.

que diu ser interlineat.
a continuació repetit excel·lentíssimas.
a...casa interlineat al marge esquerre.
de...mes interlineat al marge esquerre.
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del General, los excel·lentíssims y fidelíssims deputat y oÿdor reals en nom y per part del
excel·lentíssim y fidelíssim concistori, anant ab
cotxe de dos mulas sens insígnias ni verguers, y
lo síndich a la portalera de mà dreta. Han posat
en la mà del rey nostre senyor, que Déu guart,
la representació deliberada lo dia present acerca
las sis-centas doblas per via de ayuda de costa
donadoras per part de la Generaliat, als dos cavallers del pahís que vol embiar sa magestat a
Viena, Ingalaterra y Olanda, per secundar las diligèncias del avi de socorros y subsidis de aquest
Principat. De la qual, sa magestad se ha dignat
fer tot aprecio y estimació, segons relació ne
han feta dits dos concistorials, y en continent
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi,
dit secretari, que còpia de dita representació la
cusís, incertàs y continuàs en lo present dietari.
La qual és assí cusida y signada de número 203,
y del thenor següent: Señor, los deputats, et inseratur.
Procés de llagostas incertat. En aquest mateix
dia també han ordenat sasa excel·lèncias fidelíssimas a mi, dit secretari y scrivà major del General y present casa, que attès lo processet que a
instàncias del tunch procurador fiscal del General de Cathalunya, ab súpplica presentada als 2
de setembre 1687, y sobre ella se feu provisió
als 8 de novembre de dit any, acerca poder-se
expendir las pecúnias de la Generalitat per lo fet
de la plaga de la llagosta, no era cusit ni incertat
en los llibres de deliberacions y dietari de dit
temps, comb aparesca devia ser-hi incertat. Respecte de trobar-se’n consenblants incertats en
altres ocasions, sinó que era solter en lo aposento del ayudant tercer de la scrivania major, lo
cusís y incertàs en lo present dietari, per aparèrxer ac sas excel·lèncias fidelíssimas que est fet era
concernent d al dalt refferit, dels embiats en
orde al poder-se expendir pecúnias de la Generalitat. Lo qual processet és assí cusit y signat de
número 204, del qual processet resultae que en
la provisió no·s toca verbum,f y per consegüent
que en semblants provisions perg lo referit, y altrament, si pot deixar de tocar-se que lo modo
de la declaració a la fi y ab lo inseratur fou irregular, puix admèsh que no se intima, per què se
hapria tocat, ab fonament se veu que dita declaració y provisió no fou imitada abi subsegüents.
Com és de vèurer en lo dietari trienni 1689, foli
a. sas excel·lèncias fidelíssimas incertat.
b. com...ocasions interlineat al marge esquerre.
c. a...fidelíssimas interlineat.
d. a continuació línea ratllada.
e. resulta interlineat.
f. a continuació línea ratllada.
g. per...altrament interlineat.
h. admès...tocat interlineat.
i. ab subsegüents interlineat.

71, ahont consta que fou provehit dèurer axís
los tunch concistorials per lo donatiu; y a la deliberació que·s feu als 23 novembre de 1689,
foli 68, del llibre de deliberacions trienni 1689
ahont consta que fou declarat poder y dèurer-se
expendir las pecúnias de la Generalitat per subvenció, tuncha del real exèrcit ab las quals provisions se millora y repara lo stil, y se pràctica lo
que·s devia al consitori.
Dilluns, a 16 de mars de 1711. Cartas de la ciutat de Vich y deputat militar incertadas. En
aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas,b absent
de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim
deputat militar, han ordenat a mi, secretari y
scrivà major del General y present casa, cusís y
incertàs en lo present dietari dos cartas que han
rebut dels il·lustres concellers de la ciutat de
Vich, y del excel·lentíssim y fidelíssim deputat
militar, totasc dos de data de 14 del present y
corrent mes, ab què avisan de la retirada del
enemcih de differents paratges de la montanya.
Las quals cartas son assí cusidas y signadas de
números 205 y 206.
Dimars, a 17 de mars de 1711. Oÿdor ecclesiàstich va a Perlas, per lo retorn del deputat
militar. En aquest dia, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas y axís del excel·lentíssim y fidelíssim
concistori, se ha conferit a la matinada ab lo
il·lustre marquès de Rialp, secretari de sa magestad, Déu lo guarde, lo excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor ecclesiàstich, a effecte de participar-li com tenent entès lo consistori de que
dit deputat militar lo escrivia que en consideració de estar ya fora lo enemich de las vilas de
Ripoll, Sant Juan las Abadessas, Hermita de La
Salut, Plana d’en Bas, y Sant Feliu de Pallarols
yd sas dependèncias aparexia tenia conclos sa
incumbencia; y que axís estimaria se dignàs fer
bons officis ab sa magestad, per a què pogues
retornar-se’n y venir a esta ciutat lo concistori,
lie feÿna las mateixas instàncias per lo dit effecte, sperant que sa scrit se esmeraria en est assumpto com sempre. Dit marqués de Rialp ha
respost a dit oÿdor ecclesiàstich, que com lo
enemich no se sabia ab certesa, per encara, fos
fora de tot lo pahís, que li aparexia que per uns
quatra o sis dias, que era lo termini que ab certesa se sabria semblant notícia, convenciafal
real servey, y bé públich se detinguésg allí, que
a. tunch interlineat.
b. a continuació ratllat han.
c. totas dos interlineat.
d. y sas dependèncias interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat Dimecres, a 18 de mars 1711.
f. convencia...detingues anotació escrita al marge esquerre.
g. a continuació ratllat podria detenir-se.

passats estos acudiria al rey nostre senyor de
qui no duptava annuhiria ab molt gust a estas
representacions, segons relació ne ha fet a sas
excel·lèncias fidelíssimas dit oÿdor ecclesiàstich.
Dimecres, a 18 de mars de 1711. Carta de deputat militar incertada. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present
ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, han ordenat a mi, secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y incertàs en lo
present dietari una carta a ells escrita per dit deputat militar, de data de 16 del corrent, ab què
los dóna avís no sols de la retirada del enemich,
sino y també, de com és estat perseguit picant-li
la retraguardiaa perdent different gent entre
morts y ferits yb altres negocis. Com de dita carta és de vèurer, que és assí cusida y signada de
número 207.
Divendres, a 20 de mars de 1711. Renúnciac del
offici de credencer de draps del General del present Principat. En aquest dia entre deu y onse
horas del matí, constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar,
Honofre Janer, negociant de la present ciutat,
com a procurador de Joseph Trotxa, esparter de
dita present ciutat, credencer de draps del General del present principat de Cathalunya.
Consta de sa procura en poder de Joseph Vilamala, notari públich de Barcelona, als 30 de janer de 1705, la qual és assí cusida y signada de
número 208. En dit nom ha renunicat, en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, y a favor
y en cap del doctor micer Jaume Janer, lo dit offici per ser altre dels officis antinchs, vendibles y
que podan alienar-se. E sas excel·lèncias fidelíssimas han acceptat dita renúncia, si et quantum,
per capítols y actes de cort és a sas excel·lèncias
fidelíssimas lícit y permès, et cètera. Éssent presents per testimonis: lo doctor micer Jaume
Ubach, y Joseph Pelegrí, passamaner de la present ciutat.d
Diumenge, a 22 de mars de 1711. Concistori
ayuntat. En aquest dia, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar,
se ha ayuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lentíssimas fidelíssimas, no
obstant ser festa de precepta, per ocasió y causa
dels fets de la guerra, y altres affers de la Generalitat.

a.
b.
c.
d.
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a continuació ratllat fins.
y altres negocis interlineat al marge esquerre.
entre...matí interlineat al marge esquerre.
a continuació 14. línies ratllades.
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Carta de deputat miltiar incertada. En aquest
mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y incertàs en lo present dietari una carta a ells escrita per dit deputat militar,
de data de 19 del corrent, yunta ab un paper ab
què los donà avís de alguns successos favorables
han tingut nostres armas contra las enemigas, y
axí mateix altres negocis. Com de dita carta és
de vèurer, que és assí cusida y signada de número 209.
Carta de Manresa incertada. En aquest mateix
dia sas excel·lèncias fidelíssimas també han ordenat a mi, dit secretari, que cusís y incertàs en
lo present dietari una carta a ells escrita per los
il·lustres concellers de la ciutat de Manresa, de
20 del present mes, ab què avisan de com havent ocupat lo enemich a Calaf, regoneixen lo
imminent perill se troban de què no sien invaditsb y que axís sas excel·lèncias fidelíssimas sien
servits mediar ab la magestad del rey, Déu lo
gaurde, las ampare. Com de dita carta és de
vèurer, que és assí cusida y signada de número
210.c
Dilluns, a 23 de mars de 1711. Deputat real,d
relació de arxiu. En aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim deputate real ha fet relació en
lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
mijensant jurament, absentf de la present ciutat
lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar;
com se era conferitg en lo Arxiu Real de la present ciutat, per lo effecte que disposa lo capítol
102 de las últimas Corts, y que haguda relació
dels officials de dit Real Arxiu, feta per estos
ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell. Lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li
ha entregat. Lo qual és assí cusit y signat de
número 211.
Advocat fiscal fa relació de arxiu. En aquest mateix dia lo noble advocat fiscal del General, ha
fet relació, mityentsant jurament, de com se era
conferit en lo Arxiu Real de la present ciutat per
lo effecte que disposa lo dith capítol 102 de las
últimas Corts; y que hagudas relació dels officials de dit Real Arxiu, y feta per estos ostenció
de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en
ell. Lo que està continuat en los papers que per
lo especulador de dit Real Arxiu, se li han entrea. ÿunt...paper interlineat.
b. a continuació ratllat del enemigh.
c. a continuació 5 línies ratllades.
d. a continuació ratllat oÿdor.
e. deputat interlineat, damunt oÿdor ratllat.
f. absent...militar interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat lo dia present.
h. dit interlineat.

gat. Los quals són assí cusits y signats de números 212 y 213.
Conferència al matí, al bras militar. En aquest
mateix dia al matí, en la sala ahont acostuma
juntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se han juntat las personas que componan laa
conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
la ciutat, bras militar y Deputació, per los fets de
la present guerra; y per lo expressat en la carta
escrita per la ciutat de Manresa, que és incertada
en aquest dietari lo dia de ahir, y han aconcellat
lo que·s troba expressat ab un paper que de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se troba
assí cusit, y incertat y signat de número 214. Al
que an annuhit sas excel·lèncias fidelíssimas ab
molt gust.
Dimarts, a 24 de mars de 1711. Relació de bandas de or. En aquest dia, cosntituhit personalment, en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la
present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, Joan Garriga, sastre de la present
casa. De orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ha
visurat dos bandas de concistorials, de primaveras carmesinas, ab flors de or y sarrells del mateix, que sas excel·lèncias fidelíssimas han trobat
dins un calaix de una de las taulas que·s troban
estar dins la sala de concistòri; y desitjant benefficiar aquellas a mayor útil y beneffi de la Generalitat, y mityentsant jurament prestat en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de com quiscuna de ditas dos bandas segons Déu, sa consciència y perícia de sa art, val onse lliuras quatra
sous.
Representació al ayudant segon y tercer presidents. En aquest mateix dia a la tarda, havent-se obtinguda hora,b los excel·lentíssimsc
senyors presidents dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, inseguint lo aconcellat per las personas que componan la conferència de dits comuns. Lo die
de ahir, han posat en la real mà de la
magestadd del rey, Déu lo guart, una representació ideada y formada per dita conferència,
acerca los fundats ressels de ser invàdida la ciutat de Manresae per lo enemich. Al que se ha
servit respòndrer lo rey nostre senyor, que donaria las providèncias més effectivas, per a què
tant amants vassalls estigan resguardats. Segons
relació ne ha fet a sas excel·lèncias fidelíssimas
a.
b.
c.
d.
e.

1104

a continuació ratllat excel·lentíssima.
hora interlineat.
a continuació paraula ratllada.
magestad interlineat.
a continuació ratllat per.

lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich, y en continent sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà
major del General, cusís y continuàs en lo present dietari còpia de dita representació. La qual
és assí cusida y signada de número 215, y del
thenor següent: Senyor, la ciutat de Barcelona,
et insertarur.
Dijous, a 26 de mars de 1711. Extracció de
censals de dret de guerra, a 12.000 lliures sous.
En aquest diaa a la matinada, hanb passat las
excel·lèncias fidelíssimas fer extracció dels censals del dret del General de guerra, vulgarment
dit de la nova ampra, per la lluició dec aquells
disposada en lo capítol 11 de las últimas Corts,
per la quantitat de 12.000 lliures sous. La qual
extracció se ha fet en la sala dels reys de la present casa, estant sas excel·lèncias fidelíssimas,d
absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y
fidelíssim deputat militar, assentats ab cadiras
de vellut carmesí, y los assessors y advocat fiscal ab cadiras de vaqueta de moscòvia, en la
forma que·s fan las extraccions dels officis, lo
secretari ye scrivà mayor, los escrivents de la
scribania mayor, lo adyudant primer de la escribania mayor, y lo ayudant comú de racional
y regent los comptes, han estat assentats sof és:
lo secretari ab cadira de vaqueta de moscovia, y
los altres ab banchs, devant de altre taula molt
gran al mitg de las dos finestras de la dita sala,g
sobre de la qual taula estaven los capbreus,h lai
cadira de vaqueta de moscòvia dej dit secretari
estava al cap de la taula, a la part de la porta
per ahont se entra en la sala del concistori, yk
lo banch delsl altres arrimat a la paret; y se han
posat los rodolins ab bolas de fuesta, dels acrehedors de dit dret en una de plata, havent precehit primeramentm lo contar-se las bolasn en
dita sala de concistori, y per un minyó de poca
edat són estats extrets los següents, després de
haver cantat lo dit ayudant primer losñ noms
de tots los acrehedors, en dita sala dels reys estant en peus, y de una en una, responento haver posat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor

deputat ecclesiàstich dins la urna las ditasa bolas.
Primo, a Joan Llenes, per la resta de un censal
de preu 2.000 lliures sous, y penciób 2.000
sous, en lo mes de juny per los títols continuats
en lo capbreu de dit mes de juny, foli 114. Per
que éssent estat extret lo últim en la extracció
feta als 18 del mes de desembre de 1709,c l’hi
faltan per lo cumpliment del preu de dit censal,
per no haver bassat la quantiat de 12.000 lliures
sous, 743 lliures sous.
Ítem, convent de las monyas mínimas. Janer,
folí 312, penciód 25 lliures sous. Preu,e 500 lliures sous.
Ítem, Escolàstica Ximenis. Juliol, foli 228, penció 50 lliures sous. Preu, 1.000 lliures sous.
Ítem, Francesch Marí. Mars, folli 726, penció
20 lliures sous. Preu, 400 lliures sous.
Ítem, Jacintho Carreras. Desembre, foli 100,
penció 12 lliures 10 sous. Preu, 250 lliures
sous.
Ítem, comunicat del Pi. Mars, foli 754, penció
25 lliures sous. Preu, 500 lliures sous.
Ítem, reverent Jaume Solà. Desembre, foli 82,
penció 25 lliures sous. Preu, 500 lliures sous.
Ítem, Anthoni Isern. Mars, foli 730, penció 25
lliures sous. Preu, 500 lliures sous.
Ítem, convent de Nostra Senyora del Carma.
Maig, foli 11, penció 115 lliures sous. Preu,
2.300 lliures sous.
Ítem, administrador de la causa de pia de Francesch Joan Costafreda. Juliol, foli 190, penció
65 lliures sous. Preu, 1.300 lliures sous.
Ítem, Henrich Deu. Setembre, foli 384, penció
50 lliures sous. Preu, 2.000 lliures sous.
Ítem, adminsitradors de Joan Masdéu y Esteve.
Febrer, foli 420, penció 20 lliures sous. Preu,
400 lliures sous.

a. a continuació ratllat han passat lo dia present.
b. han...fidelíssimas interlineat al marge esquerre.
c. de aquells interlineat.
d. a continuació ratllat éssent.
e. y scrivà major interlineat.
f. so...de interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat en.
h. a continuació línia ratllada.
i. la interlineat.
j. de...estava interlineat.
k. y lo interlineat, damunt los demés ratllat..
l. dels altres interlineat.
m. primerament interlineat.
n. a continuació ratllat antes.
ñ. los...peus interlineat al marge esquerre.
o. responent interlineat.

Ítem, Diego Martines. Febrer, foli 568, penció
17 lliures 14 sous. Preu, 354 lliures sous.

a.
b.
c.
d.
e.
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ditas interlineat.
a continuació ratllat dos mil.
a continuació ratllat per.
penció interlineat.
preu interlineat.
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Ítem, Arasma de Lana. Juliol, foli 212, penció
15 lliures sous. Preu, 300 lliures sous.
Ítem, Onofre Francesch Molinès. Abril, foli 872,
penció 30 lliures 10 sous. Preu, 610 lliures sous.
Ítem, Eulària Cabirol. Maig, foli 7, penció 50
lliures sous. Preu, 1.000 lliures sous.
Ítem, Cecília Puigjaner. Desembre, foli 92, penció 22 lliures 4 sous. Preu, 4.444 lliures sous.
Axí faltaran en la present extracció, salvat error,
cent ya una lliura perb dita Cecília Puigjaner, y se
hauran de rellevar de la primera, venidera, attès
estan yac consumidas las 12.000 lliures sous de
esta.
Diumenge, a 29 de mars de 1711. Oÿdor ecclesiàstich va a Perlas, per a què deputatd militar
torne, y per fet de allotyaments. Carta y súpplica
incertadas. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, ha ordenat a mi,
secretari y scrivà mayor del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari una
carta a ells escrita per dit deputat militar, de data
de 25 del corrent, ab què los insta son retorn a
esta ciutat y entre altres cosas, avisae que se donarian ordes als pobles, per a què donassen cubert a las tropas no anant dirigits per lo noble regent la thesoreria. Y axí mateix una súplica
incertadaf presentada per lo assert síndich de la
universitat de la parròquia de Santa Maria de Vilalba Çacerra, ab què representa acerca assumpto de lo allotyamentg mateix que insinua dit deputat militar. Com de ditas carta y súplica és de
vèurer, que són assí cusidas y signadas de números 216 y 217. Y en nom, y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo dia present a la tarda,
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich se ha conferit ab lo il·lustre marquès
de Rialp, del concell de sa magestad y son secretari de estad, a fi de instar-li medias ab lo rey
nostre senyor, queh Déu guart, per a què fos de
sa dignació concedir permís y llicència al dit deputat militari per a què pogués restituhir-se a sa
casa, y axí mateix que los ordes dels aposentamentsj anassen dirigits per dit regent la real thesoreria, a tot lo que dit marquès de Rialp ha resa. a continuació ratllat error cent y.
b. per....primera interlineat, damunt per la altra ratllat.
c. a continuació ratllat attès estan ya.
d. a continuació ratllat ecclesiàstich.
e. avisa interlineat.
f. incertada interlineat.
g. lo...militar interlineat.
h. que Déu guart interlineat.
i. militar interlineat, damunt real ratllat.
j. aposentaments interlineat, damunt allotÿaments ratllat.
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post al senyor oÿdor ecclesiàstich, que lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori podria escríurer al dit deputat militar, que sempre que
tingués guest podria vèurer per quant haverntne parlat ab sa magestad era de son real agrado, y
que no menos o era el que se observassen las Generals Constitucions, usos, costums, stil, pràctiques, capítols y actes de cort, drets y llibertats de
la terra, en lo dita fet de aposentaments de tropas
yb en tot, y que axís enc procuraria se donassen
las més promptas y efficaces providèncias per sa
mésd veril observança, segons relació ne ha fet a
sas excel·lèncias fidelíssimas dit senyor oÿdor ecclesiàstich.
Professó dels dolors no ha entrat en iglésias. En
aquest mateix dia, éssent diumenge de Rams a
la tarda, se ha fet la professó dels dolors com se
stila. Emperò, a insinuació de sa magestad no ha
entrat per las Iglésias, per quant a insinuació,e y
altrament per lo vicari general de sa il·lustríssima, se ordenaf publicar dias passats un edicte
manant-se la justa veneració se deu tenir en los
temples, y axís per obviar no succehissen en estos algunas irreverèncias.
Dilluns, a 30 de mars de 1711. Inventari de
fraus. En aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, acompanyat dels
officials acostumats, és baxat a la casa del General a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de mars, y se han
trobat los fraus infrascrits y següents:g
Primo,h als 2 de mars, aprehenció feta en casa de
Joseph Puig, mestre sastre, de una cana quatra
palms, sarge color de rovell d’ou.
Ítem, 7 palms panyo vermell.
Ítem, un gambetillo de greis ferro, ab 13 pesas
de droguets sens cusir.
Dit dia aprehenció feta en lo carrer del Pi, a Maria Cabanyas, de 10 parells de guants de palet
forasters y de un parell de mitjas de seda encarnadas.
Dit dia aprehenció feta en cosa Christòfol Mas,
taverner, de una pessa de blavet capycua, sens
plom de General.
Ítem, de 3 tapetes de fil mostrojats.
a. dit interlineat.
b. y en tot interlineat.
c. en eix assumpto interlineat, damunt paraula ratllada.
d. mes interlineat.
e. insinuació y altrament interlineat, damunt sa instància
ratllat.
f. ordena interlineat.
g. text incomplert, segueix en full a part.
h. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 86v
i 87r del dietari.

Ítem, de dos faxas de estam blancas.
Ítem, de 3 canas un palm sarya oscura.
Ítem, de 3 canas 6 palms estamenya de sa color.
Ítem als 16 de mars aprehenció feta en casa de
Miquel Panyella de la Creu, pagès, de un gaurdapie no acabat de satí, ab mostras blava, ab flor
de or y seda, de set tallas.
Ítem, als 30 de mars, aprehenció feta en lo carrer de Sant Pere més baix, a Madalena Sans, de
una caputxa de escot blanch de la terra.
Dimars, a 31 de mars de 1711. Una flota de vaxells arribats a Barcelona. En aquest dia han
arribat devanta de esta ciutat, una flota de vaxells governada per lo almirant don Joan Míninchs, inglès, y lo almirant Vincts, qui·s creu
ser (h)olandès. Lo qual arribo és estat impensat,
y se diu aporta alguna gent de desembarch.

Abril
Dimecres, a 1 de abril de 1711. Combregar de
la muller del oÿdor real. En aquest dia, a la una
hora del mitg dia des de la iglésia parroquial
de Sant Pera de esta ciutat, se ha aportat lo
viàtich a la muller del excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor real. Ha acistit a dita funcció lo ditb
oÿdor real, associat de un ecclesiàstich y militar, a forma de braços y de differents officials
de la present casa, que de part sua foren convidats. Aportava banda, y per quant lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat real se trobava
ésser fora ciutat, unc verguer ab massa alta lo
anà servint.
Diyous, a 2 de abril de 1711. Reyna vistia monuments. En aquest dia, per ser end lo present
any lo diyous sant, la reyna nostra senyora, que
Déu guart, a peu, ha comensate visitar differents
monuments de la present ciutat, ab gran devoció y exempla.
Professó de la Sanch no entra per Iglésias. En
aquest mateix dia, éssent diyous sant a la tarda,
com se acostuma se ha fet la professó de la
Sanch. Emperò, per ésser estat del real agrado
del rey nostre senyor, que Déu guart, no ha entrat per las iglésias.
Divendres, a 3 de abril de 1711. Rey visita monuments. En aquest dia, per esdevenir ser en lo
present any divendres sant, la magestad del rey,
a.
b.
c.
d.
e.

devant de esta ciutat interlineat.
dit interlineat.
un interlineat, damunt lo ratllat.
en interlineat.
comensat interlineat.
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que Déu gaurde, ha continuat coma los altres
anys lo visitar a peu tots los monuments de la
present ciutat, ab aquell fervor, devoció y exempla que stila practicar en tant santa funció.
Professó de cavallers no entra dins Iglésias. En
aquest mateix dia a la tarda, com se acostuma
per ser divendres sant, se ha fet la professó dels
cavallers, que ix de la iglésia del primer y real
conbent de Nostra Senyora de la Mercè, tampoch ha entrat dins las Iglésias, per haver-ho axí
gustat sa magestat practicant en quant a est particular. Lo mateix que las altras dos professons
dels Dolors y la Sanch, que se han fet en esta
Semmana Santa.
Dissapta, a 4 de abril de 1711. Concistori ayuntat. En aquest dia, no obstant ésser aquest any
dissapta sant, y axís feriat, in honorem Dei, també se ha ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
affers y negocis importants a la Generalitat.
Dimecres, a 8 de abril 1711. Relació del obrat
per deputat militar. En aquest dia se ha restituhit en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, havent tornat
dels paratges per ahont se havia partit lo dia
primer de febrer del corrent, com a par en lo
present dietari, quib entrac en la present ciutat
lo dia 4 del corrent, y éssent present en concistori, yo, secretari y scrivà mayor del General y
present casa, ha fet relació dit deputat militar
de com,d havent-se posat als reals peus de las
magestats del rey y reyna, que Déu guart, pere a
participar-los, són obrat en la funció que de sa
real insinuació havia anat, era estatf de la real
dignació de sas magestats afavorir-lag son real
aplauso y gratitud en tot quant havia executath
en esta expedició, per haver sabut a un mateix
temps unir lo mayor real servey abi lo beneffici
públich de tot lo Principat, y virilj observança
de las Generals Constitucions, drets y llibertats
de la pàtria.
Dijous, als 9 de abril de 1711. Representació a
Estaremberg. En aquest dia han ordenat a sas
excel·lèncias fidelíssimas ak mi, secretari y scrivà
mayor del General, cusís y continuàs en lo pre-

a. com...lo interlineat.
b. qui...corrent interlineat al marge esquerre.
c. entra interlineat, damunt arriba ratllat.
d. a continuació línia ratllada.
e. per...estat interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat y havia merescut.
g. afavorir-la interlineat.
h. executat interlineat, damunt obrat ratllat.
i. ab interlineat, damunt y ratllat.
j. viril interlineat.
k. a...General interlineat.
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sent dietari una representació, en nom y per
part de sas excel·lèncias fidelíssimas fahedoras al
excel·lentíssim senyor mariscal comte de Estaremberg, acerca lo procurar-se la major providència de la uniformitat entre tropas y paysans. A la qual representació, per medi del
síndich del General, lo dia present és estada entregada al dit senyor comte; y és assí cusida y
signada de número 218, y del thenor següent:
Excel·lentíssim senyor, los deputats et inceratur.
Carta real incertada. En aquest mateix dia, també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, dit secretari y scrivà major, cusís y continuàs
en lo present dietari una real carta del rey nostre
senyor, que Déu guarde, de data de 5 del present y corrent mes, de sa real mà firmada y sota
escrita per lo il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, son secretari; ab què és servit insinuar se donarà per servici de la prompta declaració de una
causa, que·s verteix en la present casa a instància
de Pau Borràs, per haver-se admès nou licitador
en lo estanch del tabaco, admenestrant-se en
ella justícia. Com de dita real carta és de vèurer,
la qual és assí cusida y signada de número 219, y
del thenors següent:
El rey il·lustres, et inceratur.
En aquest mateix dia per mi, dit secretari y
scrivà major del General, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, la sobre dita real carta
és estada llegidaa en concistori, trobat-seb presents en ell los nobles y magnífichs assessors y
advocat fiscal del General, per a què restassan ab
la deguda intel·ligència de est fet. Al que han
respost la tenian entesa, yc los acessors que per
sa part no se dilataria lad declaració de dita causa,e administrant justícia ohidas las parts, que
eran dit Borràs y lo procurador fiscal; y lo advocat fiscal que en manera alguna la dilataria, si
sols que·s valdria de aquells terminis de dret
permesos per las provas y altrament.
Personasf de la junta de port franch conminades. En aquest mateix dia, han manatg sas excel·lèncias fidelíssimas a Joseph Pelegrí, Fermí
Vehils y Diego Andanya, menor, verguers,h que
personalment convidaren per a tenir junta lo dia
de demà, a cerca lo fet de port franch establert
en lo capítol 79 de la última Cort General, per
las tres horas de la tarda, a las sis personas de
a. a continuació ratllat trobant-se.
b. trobant-se presents en ell interlineat al marge esquerre.
c. y los acessors interlineat al marge esquerre.
d. la declaració de interlineat.
e. a continuació ratllat y que la declaració.
f. anotació escrita al marge esquerre.
g. manat interlineat, damunt ordenat ratllat.
h. verguers que interlineat al marge esquerre.

dita junta que són: don Feliciano de Sayol, de la
orde de Sant Joan; don Bonaventura de Lanuça
y de Oms, degà y canonge de la Santa Mertropolitana y primada Iglésia de Tarragona; don
Francisco Despuyol y de Moncorp, don Fèlix
de Vadell y Besturs, lo doctor ena medicina
Francisco Costa, ciutedà honrat de Barcelona; y
lo doctor micer Francisco Florit, y que fessen
relació a mi, dit secretari y scrivà major del General y present casa, de si volian acistir o no a
dita junta. E los dits tres veguers han fet relació
a mi, dit secretari y scrivà major de què havent
respective convidat personalmentb a las dalt refferidas sis personas, havian respost totas sis, que
ab molt gust acistirian a dita junta lo die de
demà a la hora preferida per sas excel·lèncias fidelíssimas.
Divendres, a 10 de abril de 1711. Resposta de
Estaranberg continuada. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà mayor del General y present casa,
cusís y continuàs en lo present dietari un paper
escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo excel·lentíssim senyor mariscal comte de Estaramberg, ab què insinua haver donat providència al
que per part del General se li representa lo die
de ahir, com és de vèurer en lo present dietari.
Lo qual és assí cusit y signat de número 220, y
del thenor següent: Excel·lentíssimo concistorio, et inceratur.
Vot acerca port franch continuat. En aquest
mateix dia, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, dit secretari y scrivà major, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot en escrits
fet per altre dels magnífichs acessors del General, y consulents aplicats sobre dependència de
port franch, establerta ab lo capítol 79 de las últimas Corts. Lo qual vot és assí cusit y signat de
número 221 y del thenor següent: Jesús, Maria,
Joseph cum divo Georgio. En lo fet consultat, et
inceratur.
Síndich va a Perlas per participar-li lo fet de la
causa de estach. En aquest mateix dia de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas, se ha comferit
lo síndich del General ab lo il·lustre marquès de
Rialp, de concell de sa magestad, Déu lo guarde, y son secretari,c a fi y effecte de participar-li
de com en execució del que lo rey nostre senyor
era estat servit insinuar a sas excel·lèncias fidelíssimas ab sa real carta, que·s troba continuada en
lo present dietari en lo dia de ahir, estimarian a
sa senyoria passàs a la real notícia de sa magestat, de com havian ordenat a son secretari y
a. en medicina interlineat.
b. personalment interlineat.
c. a continuació paraula ratllada.
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scrivà major la llegís, com ho executà, als nobles
y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa, per a què restassen ab la deguda intel·ligència de dit fet, los quals havian respost lo que consta en lo present dietari, també
en lo dia de ahir, de tot lo que ha fet relació
dit síndich, dienta a mi mateix havia fet dit marquès de Rialp molt singular aprecio, offerint posar-ho en la soberana intel·ligència de sa magestat, de qui no dubtava se’n donaria per molt
servit.
Junta de port franch y lo que en ella se tracta.
En aquest mateix dia a la tarda, se ha juntat la
junta de port franch per las dependèncias establertas ab lo capítol 79 de las últimas Corts. En
la qual han assestit totas las sis personas de dita
junta, que són: senyor don Feliciano de Sayol,
de la sagrada orde de Sant Joan; don Bonaventura de Lanusa y de Oms, degà y canonge de la
Santa Matropolitana y primada Iglésia de Tarragona; don Francisco Despujol y de Moncorp;
don Fèlix de Vedell y deb Besturs; lo doctor en
medesina Francisco Costa, ciutadà honrat de
Barcelona; y lo doctor micer Francisco Florit.
Per la qual junta foren convidadas, lo dia de
ahir, las sobraditas sis personas personalment
per medi dels verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, yc de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas; a la qual junta axí llegítimament
convidada y congregada se ha donat per primera proposició lo següent, per lod dit excel·len-tíssim y fidelíssim consistori en veu del
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eccleisàstich.

folgos, ab Joseph Puyol, mestra ferrer, a rahó
dos sous tres diners y malla per lliura del pes del
ferro que·ÿ entraria; y insten respective la satisfació de las últimas pagas, o altrament; y com
segons lo pactat ab la tabba se hage reservat vostra excel·lentíssima fidelíssima de fer visurar ditas feynas, se dóna per proposició a vostra excel·lència fidelíssima, per a què llegidas las
tabbas dels dits respective preu fets per lo secretari y scrivà mayor del General, sie de la dignació de vostra excel·lència fidelíssima deliberar lo
que sia més convenient per la effectuació de ditas visuras, y altrament per lo que està disposat
ab los refferits actes; y en continent de feta dita
proposició per mi, dit secretari y scrivà mayor
són estadas llegidas ab alta e intel·ligible veu las
refferidas tabbas. E la sobre dita junta,a ohidab
la sobredita proposició, ha deliberat que lo fet
proposat sie comès als senyors deputat militar y
don Fèlix Vadell, per a què informats del fet y
del demés que convinga, tingan facultat y poder
de elegir los experts los aparega, per a què estos,c aguda concideració al pactat en las respective tabbas; y altrament, fassan relació en escrits
mityentsant jurament, del que trobaran acerca
dits preus fets, y en lo cas de constar en lo degut
modo, lo haver cumplert se puga satisfer als impressaris lo que se’ls està devent.
E immediadament, per ditd concistori en veu
del senyor deputat ecclesiàstich, se ha donat per
segona proposicióe a dita junta, lo següent:

Excel·lentíssim y fidelíssim señor, com ab actes
rebutse enf la scrivania mayor de la present casa,
als 28 de maig 1710 y 30 de juny del mateix
any, per vostra excel·lència fidelíssima sie estats
convinguts los preus fets, a saber, és de la obra
de mestra fuster deg la casa, llavors fabricadora,
per la habitació de la guarda de la casa de port
franch fora los murs de la present ciutat, per
preu de 200 lliures sous, y 25 lliures sous de
axaus, per una vegada,h ab Joan Camps, gerrer
de la present ciutat, la de mestra de casas ab
Francisco Vallesca, mestra de casas per preu de
749 lliures 10 sous; y la de las reixas de ferro y

Excel·lentíssim y fidelíssim señor.
Lo dia 11 de octubre proppassat,f seg proposà a
vostra excel·lència fidelíssima, un paper de
apuntaments de reparos que se havian ofert al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori, sobre las
ordinacions que se havian format per execució y
effectuació del port franch, a fi que aquells, com
y també, las ditas ordinacions se consultasen en
lo que tocava a punt jurídich ab advocats de
tota graduació, y en lo tocant en punts de negoci y comers ab homens pràctichs en negoci y comers, per a què oÿts uns y altres se pogués pèndrer la més acertada resolució; y si bé se passà a
votar sobre dita preposició, éssent de sentir los
sis dels onse que concorregueren en la junta, del
dit dia onse, que se passàs a consultar dites ordinacions y reparos, no se toca resolució alguna
per haver-se disgregat y ausentat del congrés

a. dient a mi mateix interlineat.
b. a continuació paraula ratllada.
c. y interlineat.
d. a continuació una línia ratllada.
e. text incomplet, segueix en full a part.
f. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 88v
i 89r del dietari.
g. de la casa interlineat.
h. a continuació ratllat la de mestra de casas.

a. text incomplet, segueix en full a part.
b. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 88v
i 89r del dietari.
c. estos interlineat.
d. a continuació ratllat senyor deputat eclesiàstich.
e. a continuació ratllat lo següent.
f. text incomplert, segueix en full a part.
g. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 88v
i 89r del dietari.
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sinch indivíduos de la excel·lentíssima junta, antes que lo escrivà mayor pogués pèndrer y autenticar dita resolució.
En vista de assò, lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori consultà ab lo doctor Aleix Fornaguera, acessor subrrogat, y a altres advocats
consulents, si podia per si sol consultar los dits
reparos y ordinacions ab advocats y homens de
negoci, los quals feren vot en escrits que no sols
podie, sinó que devia lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, consultar dits reparos; y tot
quant repongués que encontrasen, dites ordinacions als drets de la Generalitat, Constitucions,
capítols de cort y pública utilitat, per ésser assò
indispensable obligació de son offici. Y vist y oÿt
lo sentir dels dits acessors y advocat consulents,
deliberà lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
anomenar dotse personas de negoci, per consultar ab ells los punts tocants al negoci y comers; y tres advocats per lo tocant al punt jurídich, los quals junt ab dit acessor explecasen y
dignasen són sentir en escrits, en orde a dites
ordinacions y als reparos que se havian offert sobre ellas. Los quals han fet son vot, y dit lo que
sentien, en orde a ditas ordinacions y reparos en
lo que tocava al punt de dret, y juntament las
dotse personas de negoci, havent los aparegut
molt fundats los dits reparos, han proposat al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori una nova
planta per lo govern y administració de la casa
de port franch. La qual vista y regoneguda per
dits acessor y advocats consulents, en forsa de
deliberació feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, són estats de sentir no encontrar-se dita nova planta al capítol 79 de las últimas Corts, ni a altre dret municipal. Tot lo que
ha aparegut posar-o en la alta comprehenció de
vostra excel·lència, per a què llegits y premeditats dits vots, vostra excel·lència fidelíssima delibere lo més convenient per la més útil y prompta execució, y conclusió del port franch; y en
continent de feta dita proposició per mi, secretari y scrivà mayor del General, ab altra e
intel·ligible veu, és estat llegit lo refferit vot en
escrits, fet per dit acessor y consulents aplicats.a
Lo qual és continuat en lo present dietari lo dia
de avuy, y lo paperb de dita nova planta feta per
las dotse personas per lo govern y adminsitració
de la casa de port franch, que signat de número
91, ésc incertat també en lo present dietari, als
17 de desembre 1710.
Resolució a cerca preu fets. E lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, tant la
proposició com los papers que narra, és estat de
a. a continuació ratllat lo dia present.
b. paper de interlineat.
c. és interlineat.
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vot y parer,a queb en consideració que lo capítol
79, de las últimas Corts ordena que lo expressat
en dit capítol, sobre la casa de port franch se pose
en la deguda execucsió sens prejudici algun de la
Generalitat, excel·lentíssima ciutat de Barcelona, y demés drets; y que las disposicions y ordinacions ideadas per los excel·lentíssims y fidelíssimas senyors deputats, oÿdors y personas de la
junta de port franch, segons lo sentir dels assessor, consulents y personas intel·ligens en cosas
de comers, ab qui lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori ha consultat aquells. En contra y se
oposan ab diferents capítols y actes de Cort, y excedexen lo porter a ells donat ab dit capítol 79.
Com y que la excel·lentíssima ciutat, ab repetidas
instàncias, ha expossat que li eran prejudicials, y
que la nova planta de ordinacions y disposicions,
formadas per las ditas personas pràticas en comers, segons lo sentir de dits assessor y consulents, no sols no se oposan en esta a capítols y actes de Cort, sino que són molt conformes ab dit
capítol 79, y utilosas al bé públich y de la Generalitat, que per lo tant ditas ordinacions y disposicions novament formadas, perc las ditas personas
praticasen comers, y examinadas y aprobadas per
dits assessors y consulents, sian admesas y posadas en execució, conferidas emperò y comunicadas antes, a la excel·lentíssima ciutat, y ab tal que
esta no regonega sian preiudicials a sos drets.
Al sentir de dit senyor deputat ecclesiàstich, se
han adherit los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat militar y real, y oÿdor ecclesiàstich, militar y real.
Lo senyor don Feliciano de Sayó, és estat de sentir,d quee sens aprobació del contengut en la
proposició feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich, y en los papers que
se han llegit mencionats en dita proposició, y
particularment en tot lo que té mira a voler impugnar, corretgir o esmenar las ordinacions per
lo regimén y govern de la casa de port franch,
que llegitimament són estadas fetas per lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori del trienni
passat, y las sis personas anomenadas per la Cort
per dita dependència de port franch. Per quant
en assò y amb fuit jus dictum, y ab ànimo de perseverar ab las protestas, reservas y demés expressat en la scriptura que ditas sis personas presentaren al excel·lentíssim y fidelíssim concistori, lo
dia 31 de octubre pròxim passat, de la qual consta en dietari tot lo que vol tenir per repetit en la
a. text incomplet, segueix en full a part.
b. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 88v
i 89r del dietari.
c. per...comers interlineat al marge esquerre.
d. text incomplert, segueix en full a part.
e. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 88v
i 89r del dietari.

present. Com sia verbo ad verbum a y fos expressat et omni modo meliori que lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori,b se servesca manar donar
còpia a ditas sis personas de las ditasc ordinacions, que són estadas fetas per lo regimén y govern de casa de port franch, del paper de apuntaments que sobre ditas ordinacions feu lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori, del vot y
demés papers proposats a fi de què pugan ditas
sis personas premeditar esta dependència, y fer
madura reflecció sobre ella y després en altre
junta se puga pèndrer per lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori y ditas personas, la deliberació que aparexerà ser més del servey de las dos
magestads y del beneffici públich.
Al qual vot y parer, se han adherit los senyors
don Bonaventura de Lanuça, don Francisco
Despuyol, don Fèlix de Vadell, doctor Francisco Costa y doctor micer Francisco Florit. E immediadament,d excel·lentíssim y fidelíssim deputat ecclesiàstich noe sols reprotestà al refferit
enf dit vot del senyor don Feliciano de Sayol, alg
qual se han adherith las altres sinchi personas de
la junta, en lo tocant al que·s narra acercaj la salvedat que·s diu contenir la dita pretesa scriptura, yk altrament refferint-se al que ya llavors se
respongué en la decretació, sinol y també,m protestà de tots los danys yn prejudicis se ocasionaran per rahó de la tardança de posar-se en execució lo disposat ab lo dit capítol 79; y
altrament, volent queden salvosñ e il·lesos tots
aquells drets que forçan pugan competir, sobre
dit assmupto al excel·lentíssim y fidelíssim concistori, offerinto entregar als sis senyors de la
junta, no sols los papers que se insinuan en dit
vot, sino y també, los demés que gusten y los
aparega poder conduhir a dit fet, a tot lo que se
han convingut los demésp sinch senyors conciliars.
Lo senyor don Feliciano de Sayol ha acceptat,
siq et quantenus, la offerta feta perr lo excel·lena. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat sie servit.
c. ditas interlineat.
d. immediadament interlineat, damunt pach après lo.
e. no sols interlineat, damunt ha ratllat.
f. en interlineat, damunt ab.
g. al...junta interlineat al marge esquerre.
h. adherit interlineat, damunt seguit ratllat.
i. sinch interlineat, damunt sis ratllat.
j. acerca...dita interlineat, damunt ab dita súplica ratllat.
k. y altrament interlineat.
l. sino y interlineat, damunt com y ratllat.
m. a continuació ratllat y.
n. y prejudicis interlineat.
ñ. a continuació ratllat y.
o. a continuació ratllat se entre.
p. demés interlineat.
q. si et quantenus interlineat.
r. per interlineat.

tíssim y fidelíssim concistori de manar entregar
los refferits papers; y attès que ditas sis personas,
non sunt in culpa, de que·s dilate la abertura del
port franch, ans bé lo dit concistori ha donat
motiu per dita retardació. Lia reprotestà de tots
danys, y perseverà en lo votat, a què se han adherit las altras refferidasb sinch personas.
Dilluns, a 13 de abril de 1711. Pelegrí fa relació
de papers de port franch. En aquest diac als tres
quarts de la una hora del mitg dia, Joseph Pelegrí, altre dels verguers del excel·lentíssim consistori, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas,
ha posat en mà del senyor fra don Feliciano de
Sayol, de la sagrada orde de Sant Joan, trobat
en la casa, de sa pròpria habitació, que la té en la
present ciutat serca la plassa de la Baronia, los
papers infrascrits per següents:
Primo, còpia de la segona proposició que fou
feta en la junta de port franch, que·s tingué lo
dia 10 del corrent. Ítem, copia del vot fet per altre dels magnífichs acessors y advocat fiscal,
que·s troba continuat en lo present dietari, dit
dia 10 de abril. Ítem, còpia de la nova planta del
govern o regimén de la casa de port franch,
que·s troba incertada en lo present dietari als 17
de desembre de 1710. Ítem, còpia de las ordinacions que·s troban en lo dietari del trienni
1707, sots jornada de 21 de juliol de dit any,
disposadas per los antecessors de sas excel·lèncias fidelíssimas, y personas de la junta de port
franch. Y finalment, còpia dels reparos sobre ditas ordinacions offerts que·s troban continuatsd
en lo paper de apuntaments incertat en lo «Llibre de deliberacions» del present trienni, en jornada de 11, dele any, de octobre de dit any
1710, per a què lo comunique, a las altres sinch
personas de la junta de port franch, de tot lo
que dit Pelegrí ha fet relació a mi, secretari y
scrivà mayor del General.
Dimarts, a 14 de abril de 1711. Jurament dels
doctors micers Fèlix Fornaguera y Miquel Coll,
com a experts de relaixos del estanch del tabaco
y del dret de General del trienni passat.
En aquest dia, constituhits personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, los magnífichs doctors
micers Miquel Coll y Aleix Fornaguera, calculadors o experts anomenats per sas excel·lèncias
fidelíssimas, ab deliberació feta als 18 de novembra de 1710. Han jurat en mà y poder de
a.
b.
c.
d.
e.
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li interlineat.
refferidas interlineat.
a continuació ratllat a las.
continuats interlineat, damunt continuats ratllat.
a continuació ratllat dit.
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sas excel·lèncias fidelíssimas, de haver-se bé y
llealment en lo dit càlcol per ells fahedor, acerca
la dependència llargament expressada en dita
deliberació.
Dimecres, a 15 de abril de 1711. Súplica de
guardas del General, sobre fet del dret de guerra. Una incertada. En aquest dia han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
mayor del General y present casa,a cusís y incertàs en lo present dietari, una súplica presentada per algunas guardas ordinàrias del General,
yunt ab sa decretació; y és sobre del dret de
guerra. La qual és assí cusida y signada de número 222.
Divendres, a 17 de abril de 1711. Papers de port
franch entregats a Sayol. En aquest dia, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a Joseph Pelegrí, verguer, que personalment entregue a fra
don Feliciano de Sayol, de la sagrada orde de
Sant Joan, altreb de las personas de la junta de
port franch stablertac ab lo capítol 79 de las últimas Corts, còpias de la segonad proposició, vots
y protestas se subseguiren en la junta que tingué
als 10 de abril, 1711. Ítem, de un vot fet per altre dels acessors y consulents aplicats, que·s troba en dietari alse 20 de octobre de 1710. Ítem,
de altre vot fet per los acessors y advocat fiscal,
que·s troba en dietari als 22 de maig 1710. Ítem,
de una carta real, que és en dietari als 17 de dit
mes y any, y finalment de altre vot, també fet per
los acessors y advocat fiscal, que·s troba en dietari als 17 de juliol de dit any. Tots los quals papers
fan per dependència del regimen de la casa de
port franch; y que dit Pelegrí, després de haverho executat ne fasse relació a mi, secretari y
scrivà major del General, com en effecte o ha fet,
dient que lo dia de 18 del present y corrent mes
a la matinada, haf entregat en pròpias mans de
dit fra don Feliciano de Sayol, los sobredits papers.

solt cumplimentar als almirant don Juan Míninchs, inglès, y almirant Vinchs, que·s creu ser
(h)olandès, dins la present ciutat, los quals arribaren als 31 de mars del present any, ab la flota
de vaxells. Havian acordat sas excel·lèncias fidelíssimas, fossen obsequiats a bordo, com a manà
insinuar la magestad del rey, que Déu guart, ab
real carta que·s troba continuada en lo dietari del
trienni 1707, als 22 de desembre de dit any; y
que havent-se conferit lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, en nom y per
part, de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia 14 del
corrent, ab loa il·lustre marquès de Rialp, del
concell de sa magestad y son secretari, a fi de
consultar ab ell a quals grans senyors li aparexia,
que segons dit real despaitg, deurian sas
excel·lèncias fidelíssimas ara cumplimentar per
lo mayor acert, dit marquès de Rialp li havia respost que bastavab fossen cumplientats los
excel·lentíssims senyorsc príncep de Liechtenstehin, don Antonio de Floriano, duch de Ixar y
comtes de Palma y Atalaya, y que lo sobredit se és
ya participat, per medi del síndich del General,
als dits dos excel·lentíssims comuns.

Visitar deuhen deputats: als Príncep Anthonio,
duch de Ixar, comtes de Palma y Atalaya. En
aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas
han ordenat a mi, ditg secretari y scrivà mayor del
General y present casa, continuàs en lo present
dietari, de com havent-los la excel·lentíssima ciutat yh excel·lentíssim y fidelíssim bras militar participat,i al primer del corrent, de què havian re-

Nominació de experts, per obras de casa de port
franch.
En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, y lo senyor don
Felip de Vadell y Besturs, usant de la facultat yd
commissió a ells atribuhida per la junta de port
franch, establerta ab lo capítol 79 de las últimas
Corts, y vinguda lo dia deu del present corrent
mes, han deliberat que sien anomenats, com ab
la present deliberació anomenan ene experts,
per a visurar y regonèixer las obras y preus fets
de mestres de casas, fuster y farrer, fetas en la
casa petita construhida al costat de la casa gran
de port franch, que ha de servir per la habitació
de la guarda de dita casa de port franch, ço és,
per a visurar la feyna de mestre de casas a Joseph Sorts y Francesch Vilacenda, mestrasf de
casas; per la de fuester a Francisco Puig y Francisco Carabatxeras, mestres fusters; y per la de
farrer a Jaume Olivo y Miquel Delé, ferrers;g y
tots de la present ciutat per a què vistas y regonegudas las tabbas dels preus fets y ditas obras
respective, fassen relació en escrits, mitjensant
jurament, de si han cumplert o no ab lo pactat
en las tabbas respective, yh altrament los impressaris

a. a continuació ratllat una súplica.
b. altre interlineat, damunt president ratllat.
c. stablerta...Corts interlineat al marge esquerre.
d. segona interlineat.
e. als interlineat, damunt de ratllat.
f. ha entregat interlineat, damunt e ha fet entregar-los ratllat.
g. dit interlineat.
h. y...bras interlineat, damunt per me ratllat.
i. a continuació ratllat que havian resolt.

a. a continuació ratllat excel·lentíssim.
b. bastava interlineat.
c. a continuació ratllat duch.
d. y commissió interlineat.
e. en experts interlineat.
f. mestras de casas interlineat.
g. a continuació paraula ratllada.
h. y altrament interlineat.
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Dilluns, a 20 de abril de 1711. Deputat militar
relació de Arxiu Real. En aquest dia, lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar ha fet relació en lo conssistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, mitjensant jurament,
com se era conferit loa dia present en lo Arxiu
Real de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102, de las últimas Corts y que
haguda relació dels officials de dit Real Arxiu, y
feta per estos ostenció de sos treballs ha trobat
haver-se treballat en ell, lo que està continuat
en lo paper que per lo especulador de dit Real
Arxiu se li ha entregat. Lo qual és assí cusit y
signat de número 223.
Mestras de casas y fusters, experts de las obrasb
de la casa petita de port franch, havent prestat
jurament fan relacions que són assí. En aquest
mateix dia, mitjensant jurament prestat en mà y
poder del excel·lentíssim y fidelísim senyor deputat militar Joseph Sorts y Francesch Viladendra, mestres de casas; Francisco Puig y Francisco Carabatxeras, fusters, tots de la present
ciutat, experts anomenats per a visurar las obras
dels mestres de casas y fuesters fetas per los impressaris, en la casa petita construhida per la habitació de la guarda de la casa de port franch,
que estàc fora los murs de la present ciutat, han
posat en mà del dit senyor deputat militar las relacions en escrits per ells fetas, de las quals apar
haver cumplert los impressaris ab lo pactat en
las tabbas de dit preus fets. E sas excel·lèncias fidelíssimas, en continent, han ordenat a mi, secretari y scrivà mayor del General, y present casa
cusís y incertàs en lo present dietari las ditas relacions. Las quals són assí cusidas y incertadas y
signadas de números 224 y 225.
Dimars, a 21 de abril de 1711. Relacions de farrers. En aques dia, havent presehit primerament lo prestar jurament, en mà y poder del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar,
Jaume Olivo y Miquel Delé, farrers de la present ciutat, experts anomenats per a visurar la
feyna de farrer, feta per lo impressari en la casa
construhida per la habitació de la guarda de la
casa de port franch, que està fora los murs de la
present ciutat, ha posat en mans de dit senyor
deputat militar una relació, en escrits feta per
ells, de la qual apar de com lo impressari ha
cumplert en lo pactat en la tabba. Y axí mateix,
dit Olivo ha posat en sa mà altra relació, feta en
escrits y mitjensant jurament, de la qual a par
del pes del ferro, ha entrat en las rexas y golfos
que ha fet dit impressari end dita casa. Y sas exa.
b.
c.
d.

cel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari ditas relacions,
las quals són assí cusidas y signadas de números
226 y 227.
Visitas del príncep Anthonio y comte de Palma.
En aquest mateix dia a la tarda, sas excel·lèncias
fidelíssimas per medi dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor militar,
anant ab bandas y verguers ab massas altas, ya
acompanyats de officialsb y cumplimentar als excel·lentíssims senyors príncep de Liectenstein y
comte de Palma, grandes de Espanya, los quals
han fet particular estimació de esta demostració. Lo ceremonial se trobarà en lo llibre del
mestre racional.
Dimecres, a 22 de abril de 1711. Vistas de duch
de Ixar y comte de Atalaya. En aquest dia a la
tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas per medi dels
excel·lentíssims y fidelíssims senyorsc deputat
real y oÿdor real, anant ab bandas y verguers ab
massas altas,d y acompanyats de officials, han visitat y cumpliment als excel·lentíssims senyors
duch de Hijar y comte de Atalaya, grandes de
Espanya, los quals han fet particular estimació
de esta demostració. Lo ceremonial se trobarà
en lo llibre del mestre de ceremònias.
Dijous, a 23 de abril de 1711. Festa xica de Sant
Jordi. En aquest dia, per ser la festivitat del gloriós senyor, invicte cavaller y Màrtir Sant Jordi,
patró del Principat, y poder entrar en la capella
petita de la present casa se ha fet la festa ene la
forma estilada, avent-hi hagut lo dia de ahir a la
tarda ciesta de la capella de la Seu, y ciegos,
aquest matí ay ha agut ciesta de ciegos, y solempne offici celebrat per capitulars de la chatedral, al qual han acistit concistorialment sas excel·lèncias fidelíssimas acompanyatsf dels
magnífichs acessors, advocat fiscal, officials,
mestres y demés de la present casa, tenint velas a
las mans al llevar Déu, yunt ab los acessors advocat fiscal y demés officials militars que estavan
dins la capella, y per la tarda ciesta de la capella
de la Seu y de ciegos, lo concurs de gent a venir
a visitar al sant és estat imponderable. En lo llibre del mestre de cerimònias se trobarà més extensa esta funció.
Divendres, a 24 de abril de 1711. Funerària
acostumada en la capella petita de Sant Jordi.

a. y acompanyats de officials interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat han visurar.
c. senyors interlineat.
d. altas...officials interlineat.
e. en...estilada interlineat al marge esquerre.
f. acompanyats...casa interlineat al marge esquerre.

lo dia present interlineat.
a continuació ratllat petitas.
està interlineat.
en dita casa interlineat.
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En aquest dia, en la capella petita de la present
casa, se ha celebrat la funerària acostumada, a
saber és, estant adornat lo altar ab sis velas de
cera groga, y havent-hi dins la capella, en los
blandons, dos atxas, també de cera groga, per
tota la matinada se han celebrat missas baixas de
rèquiem; y sas excel·lèncias fidelíssimas, concistorialment ab bandas, acistits dels tres verguers,
aportant las massas altas y vestits dea las cotas de
tafetà morat, y mestra de cerimònias, y acompanyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, officials, mestras y demés de la present
casa, són anats a dita capella petita, ahont estant
arrodillats almohadas de vellut carmesí, com los
altres dias, han ohit una missa baixa de rèquiem.
Dilluns, a 27 de abril de 1711. Príncep Anthonio torna la visita a concistori. En aquest dia a
las quatra horas de la tarda, havent-se per un de
sa família demanat hora, lo excel·lentíssim senyor príncep de Liechstenstehin, don Antonio
de Floriano, grande de Espanya, ha tornat la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de
esta funció lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor real, per sangrar-se en la present tarda per
prevenció. Se ha observat lo que en semblants
ocasions se stila, com extensament és de vèurer
en lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias.

Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de Jacinto
Giralt, mariner de la ciutat de Mataró, de sinch
quarterolas plenas de oli pròpias de Joseph Graner y Joan Pasqual, mariners.
Ítem, als 21 de abril, aprehenció feta en casa de
Anton Matheu, argenter:
Primo, 4 canas 6 pams satí negra. Ítem, de 12 canas satí ab flors de diferents colors oscur. Ítem,
de 6 canas 6 pams tela tots colors de plom.
Ítem, dit dia, aprehenció de Francisco Cayras,
caballerayre:
Primo, de 3 canas 4 pams tafetà viat de diferents
colors. Ítem, de 8 canas 4 pams droguets de
mescla oscurs. Ítem, de 17 canas 6 pams droguets blanquinosos, ab sis trosos. Ítem, de una
casaca sense forro de droguets de mescla oscurs,
sens mànagas. Ítem, de altra casaca de ratina
sens mànagas ni aforros.
Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de Ignasi
Pavia, de tres parells de mitjas de homa, de seda
de diferents colors.
Ítem, als 27 de dit, aprehenció feta en casa de
Dionís Carreras, de 9 canas xamellot blanch en
dos trosos, foguejat.

Dimars, a 28 de abril de 1711. Duch de Ixar,
torna visita al concistori. En aquest dia a las
onse horas del matí, havent precehit lo demanar-se hora, lo excel·lentíssim senyor duch de
Ixar, grande de Espanya, ha tornat la visita a sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent del consistori
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors
militar y real, per causa de haver sobrevingut
pluya. Se ha practicat esta funció, ab aquella
mateixa conformitat que se stila ab los grandes
de Espanya. Com més extendament és de vèurer en lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias.

Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de Isidro
Siguit, sastre, de unas faldilletas de tafetàa color
de foch, llistadas de tir 1 cana 3 pams.

Dimecres, a 29 de abril de 1711. Inventari de
fraus. En aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, acompanyat dels
officials acostumats, és baixat a la casa del General a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de abril, y se han
trobat los fraus infrascrits y següents:b

Dijous, a 30 de abril de 1711. Visitan oÿdors
los llibres dels officials de la present casa. En
aquest dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptes, inseguint lo disposat
ab lo capítol 62 del nou redrés de 1706, han visitat los aposentos de la present casa, fent regoneixensa dels llibres que cada un official de ells
respective regeix per rahó de sos officis; y no
han advertit falta digna de nota. Com axís ne
han fet relació tornats en concistori.

Primo,c als 15 de abril, aprehenció feta en casa
Joan Verdaguer, pagès, de dos pessas de escot
capycua, una blanca y altra negra.

Visitats llibres. E seguidament, dit senyro oÿdor
ecclesiàstich, trobant-se en la dita casa del General, ha manat en sa presència als officials del
General y Bolla, yunt ab los llibres que quiscun
de aquells regeix per rahó de son offici; y havent
fet regoneixensa de dits llibres, no ha advertit
falta digna de nota. Lo que ha fet dit senyor oÿdor ecclesiàstich, inseguint lo disposat ab lo capítol 62 del nou redrés de 1706.

Maig
a. de las cotas interlineat.
b. text incomplet, segueix en full a part.
c. l’original d’aquest full es troba, sense cosir, entre els folis 92v
i 93r del dietari.
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Dissapta, a 2 de maig de 1711. Renúncia feta
per Gabriel Vila, flassader de Barcelona, recepa. tafetà interlineat al marge esquerre.

tor dels fraus del General de Cathalunya, a favor
de Joseph Lleres, flaquer de Barcelona, per ser
vendible. Testimonis: Pelegrí y Vehils.
En aquest dia, constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Gabriel Vila, flassader de
la present ciutat y receptor dels fraus del General
del present principat de Cathalunya, ha renunciat, pura y líberament, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici dea receptor
dels fraus del General de Cathalunya, a favor y
en cap de Joseph Lleris, flaquer també de dita
present ciutat, per ser altre dels officis antichs,
vendibles y que podan alienar-se. Sas excel·lèncias fidelíssimas han admès la renúncia de dit offici, si et quantum, per actes y capítols de cort, és
a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit, y permès, et
alias omni meliori modo. Éssent presents per testimonis: Joseph Pelegrí y Fermí Vehils, verguers
del excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
Doctor Flix, relació de Arxiu Real. En aquest
mateix dia lo magnífich micer Emanuel Flix, subrogat en altre dels magnífichs acessors del General y present casa, ha fet relació mitgentsant jurament, com se era conferit en lo Arxiu Real de la
present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas Corts; y que haguda relació
dels officials de dit Real Arxiu, y feta per estos estenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat
en ell. Lo que està continuat en lo paper, que per
lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat,
lo qual és assí cusit y signat de número 228.
Dimars, a 5 de maig de 1711. Aniversari del
emperador. En aquest dia en la Iglésia parroquial de Santa Maria del Mar de la present ciutat, se ha celebrat aniversari per la ànima del
senyor emperador Leopoldo, queb de glòria
gose, pare dec la magestad del rey nostre senyor don Carlos Ters, que Déu guart, en la
mateix forma que se estila y acostuma fer-se
totsd anys en semblant dia, tocant las capanas
de totas las Iglésias parroquials, de religiosos y
religiosas,e y demés de la present ciutat, la matinada pressent y ahir a la tarda, des de las
sinch horas en avant.
Súplica del arrendatari, que pretén relaix no és
comesa a justícia sino posada en dietari. En
aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi, secretari y scrivà mayor del
General y present casa, cusís y incertàs en lo prea.
b.
c.
d.
e.

sent dietari una súplica presentada per part de
Pau Toret, arrendatari en lo corrent trienni del
General y Bollas, ab què pretén que sens perjudici de la via executiva, que forsan puga competir al procurador fiscal del General, per la exacció del preu integra del arrendament sie remesa
a justícia; y declarat haver-se de fer des de luego
lo relaix de las taulas ocupadas per lo enemich; y
tambéa la decretació, al peu de ella, lo dia present feta per sas excel·lèncias fidelíssimas de
concell dels nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del General de Cathalunya. La qual
súpplica, yunt ab dita decretació és assí cusida y
signada de número 229.
Dimecres, a 6 de maig de 1711. Recado a fra
don Feliciano de Sayol, Pelegrí per port franch.
En aquest dia, constituhit personalment en lo
excel·lentísim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Joseph Pelegrí, altre dels
verguers. Ha fet relació que havent-se conferit
lo dia present de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas en casa de fra don Feliciano de Sayol,
deb la sagrada orde de Sant Joan, perquè lo dia
de ahir no·l trobà en casa, que la té en la plaça
de la Baronia de la present ciutat.c Li havia donat lo recado que sas excel·lèncias fidelíssimas li
havian ordenat, concistint que com se trobavan
ab repetidas instàncias, per a què se posàs en
execució lo disposat ab lo capítol 79 de las últimas Corts que tracta del port franch. Era precís
instar-lo, per a què fos servit procuar qued altres
sinch personas yunt ab ell, concloguessen lo
que se’ls ocorregués acerca los papers, que per
part de sas excel·lèncias fidelíssimas, se l’hi havian entregat. Per què ademés que ne farian sas
excel·lèncias fidelíssimas molt singular aprècio,e
la ganància del temps era molt de sa obligació
solicitar-la, per a què se pugués posar en execució dependència tant recomenada de la Cort
General. Al que és estat respost, per dit fra don
Feliciano de Sayol, que dins quatra o sinch dias
estaria llest, y que enviaria a cercar a dit Pelegrí
per avisar-la y.
Dissapta, a 9 de maig de 1711. Relació del arxiver real. En aquest dia constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
lo noble don Francisco de Magarola y de Fluvià,
arxiver del Real Arxiu. Ha fet, mitgensant jurament, la relació que en escrits, de sa mà firmada,
ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas, la
qual és assí cusida y signada de número 230.f

a. també la interlineat, damunt yunt ab la ratllat.
b. de...casa interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat have.
d. que interlineat, damunt que ell y las ratllat.
e. a continuació ratllat de.
f. a continuació tres línies ratllades.

de...Cathalunya interlineat al marge esquerre.
que...gose interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat rey.
tots...dia interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat de la.
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Exactor y procurador, fa relació segons capítol
56 del nou redrés. En aquest mateix dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
lo magnífich doctor micer Gaspar Singlà, subrrogat en lo offici de exactor del General, y com
a procurador de dèbits atrassats de dit General
en presència dels nobles magnífichs assessors,
advocat fiscal, racional y de mí, secretari y scrivà
major del dit General. Estant uberts en la sala
de concistori los llibres de vàlues, y serrando
paga inseguint lo disposat en lo capítol 56 del
nou redrés, y observanda la forma en dit capítol
continguda, ha fet relació, si y conforme, se
conté y expressa en un paper dea sa mà firmat,
que de orde de las excel·lèncias fidelíssimas s’és
assí cusit y signat de número 231.
Dilluns, a 11 de maig de 1711. Renúncia del
canonge Oliva, de lloch de oÿdor ecclesiàstich
per lo capítol de Tarragona. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo noble don Lleó de Peyri, doctor en drets
en la present ciutat, populat com a procurador
de Joseph Oliva, prevere y canonge de la Santa
Metropolitana Iglésia de Tarragona, primada
de las Espanyas, consta de sa procura ab acte rebut en la ciutat de Tarragona, als 4 dels presents
mes y any, en poder de Francisco Fochs, notari
públich de dita ciutat, que és assí cusida y signada de número 232. En dit nom y per dit son
principal, pura, líbera y spontàneament ha renunciat enb mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo lloch de oÿdor de comptes del General del present Principat, en lo qual com a
canonge predit se troba estar insaculat. Suplicantc dita renúncia ésser-li admesa, e sas
excel·lèncias fidelíssimas han admès dita renúncia, si et quantum, per capítols y actes de cort, et
alias, és a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y
permès, et cètera. Éssent presents per testimonis: Joseph Pelegrí y Fermí Vehils, verguers.

ha renunicat pura, líbera y spontàneament en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo
dit càrrech de coronel del sobre dit regiment.
Suplicant dita renúncia ésser-li admesa, e sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella, si et
quantum, per capítols y actes de cort, et alias, a
sas excel·lèncias fidelíssimas los és lícit y permès,
et cètera. Éssent presents per testimonis: los sobre dits Pelegrí y Vehils.
Bitllet de Perlas, per anar demà lo concistori a la
professó. En aquest mateix dia han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major del General y present casa, cusís y incertàs
en lo present dietari un bitllet que han rebut lo
dia present del il·lustre marquès de Rialp, secretari de sa magestat, Déu lo guarde. Qui de son
real orde avisà a sas excel·lèncias fidelíssimas
serà de son real agrado que, lo dia de demà acuden en la funció de la professó, en commemoració de haver-se deslliurat esta ciutat del siti de lo
enemich en lo any 1706, dirigida fins aa la piràmida del Born. Com de dit bitllet és de vèurer,
que·s assí cusit y signat de número 234.
Dimars, a 12 de maig 1711. Consistori acisteix
a la professó general. En aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias
fidelísimas, ha acistit a la matinada a la funció de
la professó general y demés, en la forma acostumada que té resolt fer lo rey nostre senyor, Déu
lo guarde, fins a la piràmide del Born, ahont se
venera la immatge de Maria Santíssima e sa Inmaculada Concepció, en memòria de haver
quedat esta capital deslliurada, en semblant dia,
delb siti en lo any 1706. Com se ha executat esta
funció, se trobarà en lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias.
Comte de la Atalaya torna la visita al concistori.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, havent obtinguda hora per un de sa família,
lo excel·lentíssim senyor comte de Atalaya,
grande de Espanya, ha tornat la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim
y fidelíssim senyor oÿdor real. Se ha fet esta funció en la forma stilada y acostumada, y com és
de vèurer en lo llibre que aporta lo mestre de
cerimònias.

Renúncia de coronel per Solanell. En aquest
mateix dia, constituhit personalment en dit
consistori lo magnífich Sagimon Compta, doctor en drets en la present ciutat, populat com a
procurador del noble don Clement de Senespleda, antes de Solanell, coronell del regiment
de la present casa, consta de sa procura ab acte
rebut en la parròchia de Sant Pau de Casserras,
bisbat de Solsona, als 7 dels corrents mes y any,
en poder de pau Escaler, prevere y rector de dita
parròchia. La qual és assí cusida y signada de
número 233. En dit nom, y per dit son principal

Dimecres, a 13 de maig de 1711. Renúncia de
Perpinyà, del lloch de acessor de la visita. En
aquest dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, absentc lo senyor oÿdor real, lo noble don Joseph de Codina Costa

a. de...firmat interlineat.
b. en...fidelíssimas interlineat al marge esquerre.
c. suplicant...admesa interlineat al marge esquerre.

a. a interlineat.
b. del siti interlineat.
c. absent...real interlineat al marge esquerre.
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y Ferreras, ena la present ciutat populat, com a
procurador del noble don Anthon Grato de
Perpinyà; Masferrer y deb Masdéu, doctor en
drets en la vila de Granollers, bisbat de Barcelona, populat, consta de sa procura ab acte rebut
en dita vila als 9 dels presents y corrents mes y
any, en poder de Joseph Quinquer, notari públich de dita vila, que és assí cusit y signat de
número 235. En dit nom y per dit son principal,
pura, líbera y spontàneament ha renunicat en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo
lloch, vulgo rodolí, de acessor, advocat fiscal y
sos respective ayudants de la visita del General
de Cathalunya. Per lo qual, en la bolça de la
presentc casa de la Deputació, està dit són principal insaculat supplicant end dit nom dita renúncia ésser-li admesa. E sas excel·lèncias fidelíssimas ha admès aquella, si et quantum, per
capítols y actes de cort, et alias et cetera. És a sas
excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès. Éssent
presents per testimonis: Josephe Pelegrí y Diego
Andanya, menor de dias, verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
Renúncia del lloch de deputat noble de Bru. En
aquest mateix dia, constitnuhit personalment
en dit concistori, trobant-sef tots los sis senyors
concistorials, lo noble don Joseph Bru y de Olsina en Barcelona populat, pura, líbera y spontàneament ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo lloch, vulgo rodolí, de
deputat noble; per lo qual en la bolça de la present casa de la Deputació de deputat noblesg y
militars, y per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú se troba estar ensaculat. Supplicant dita renúncia ésser-li admesa; e sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella, si et
quantum, per capítols y actes de cort, et alias et
cetera. És a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y
permès. Éssent presents per testimonis,h Fermí
Vehils y Diego Andanya, menor, subrogats en
veguers.
Renúncia del lloch de deputat militar de Mas de
Roda. En aquest mateix dia, constituhit personalment en dit concistori, absent també lo senyor oÿdor real, lo sobredit don Joseph de Codina com a procurador del noble don Joseph de
Mas y Torra, en la parròchia de Sant Pere de
Roda, bisbat de Vich, populat, consta de sa procura ab acte rebut yi testificat en la ciutat de
a. en...populat interlineat.
b. de interlineat.
c. present interlineat.
d. en dit nom interlineat.
e. Joseph Pelegrí interlineat, damunt Fermí Vehils ratllat.
f. trobant-se...concistorials interlineat al marge esquerre.
g. nobles y interlineat.
h. a continuació ratllat los sobredits Vehils y Andanya.
i. y testificat interlineat.

Vich, als 9 de maig del present y corrent any de
1711, en poder de Francisco Vila, notari públich de dita ciutat de Vich, que és assí cusida y
signada de número 236. En dit nom y per dit
son principal, pura, líbera y spontàneament ha
renunicat, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo lloch, vulgo rodolí, de deputat
militar del General del present Principat.a Per lo
qual en la bolsa de la present casa de la Deputació, de deputat militar per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, se troba estar inseculat. Suplicant dita renúncia ésser-li admesa; e
sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella,
si et quantum, per capítols y actes de cort, et
alias et cetera. És a sas excel·lèncias fidelíssimas
lícit y permès. Éssent presents per testimonis
losb dits, Joseph Pelegrí y Diego Andanya, menor de dias, verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
Incertada relació de un censal del dret de guerra. En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y incertàs
en lo present dietari una relació en escrits, feta
per lo magnífich racional del General y present
casa, acerca un censal de preu 354 lliures sous,
y penció 17 lliures sous, als 16 de febrer. Continuat en lo capbreu de dret de guerra, en foli
568, que fou venut perc los tunch senyors deputats, a Sebastià Claret, fuster de Barcelona; y
extret en sort entre altres als 10 de mars de
1711, dient estar obligat dit censal en 16 lliures 10 sous. Com de d’esta relació és de vèurer, que és assí cusida y signada de número
237.
Divendres, a 15 de maig de 1711. Renúncia del
rodolí de procurador fiscal de la visita del General de Cathalunya, per don Jacinto de Segrera y
Massana. En aquest dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
de sas excel·lècias fidelíssimas lo noble don
Thomàs de València Franquesa y Regàs, en la
present ciutat populat, com a procurador del
noble don Jacinto de Segrera y Massana en Mataró populat, consta de sa procura ab acte rebut
y testificat en Mataró, als 13 dels presentsd mes
y any, en poder de Antoni Gusi, notari públich
de Mataró. La qual és assí cusida y signada de
número 238. En dit nom y per dit son principal,
ha renunicat pura, líbera y spontànea-ment en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo
lloch, vulgo rodolí, de procurador fiscal de la visita del General del present Principat, en que se
a.
b.
c.
d.
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troba estara inseculat dit son principal. Suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas dita renúncia
ésser-li admesa; e sas excel·lèncias fidelíssimas
han admès aquella, si et quantum, per capítols y
actes de cort, et alias et cetera. És a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès. Éssent presents
per testimonis: Joseph Pelegrí y Fermí Vehils,
verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori.

dia present per alguna indisposicioneta, mitgensant jurament, com se hera conferit en lo
Real Arxiu de la present ciutat y que, haguda
relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per
estos ostenció de sos treballs, ha trobat haverse treballat en ell lo que està continuat en un
paper que per lo especulador li és estat entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CXXXV.

En aquest mateix dia, dit senyor deputat militar, se ha posat als reals peus de sa magestat. Y
després de haver besat sa real mà, ha posat en sa
soberana comprehenció de com quedava elegit
per lo que havia ordenat insinuar y que estava
prompte per executar en viatge quant gustàs.
Al què és servit respòndrer «havía sido de su
real gratitud semejante acuerdo y resolución y
que esperava no sólo promptos socorros para mantener lo que estava baxo de su suave dominio,
sino y también para recobrar lo demás», conforme ne ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas.

En aquest mateix diaa lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per medi de son síndich, ha
expressat a sas excel·lèncias fidelíssimas de paraula de com havia annuhit al aconsellat per la
conferència lo dia de ahir.

En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, se han presentat en la present casa de la Deputació las personas componen la conferència
dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació per lo fet del siti de Gerona, y han aconsellat que per medi dels tres presidents de
aquells se posen als reals peus del rey nostre senyor suplicant-li de paraula que no se experimenten los naturals de aquest Principat atropellats per los soldats dignant-se prevenir als
generals que les tropas vagen ab aquella moderació posible en sas operacions ab los paysans, com més llargament és de vèurer de un
paper que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit, incertat y signat de número
CXXXIIII.
Divendres, a XXX de janer MDCCXI. En aquest
dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors
oÿdors de comptes, inseguint lo disposat ab
lo capítol 62 del Nou Redrès de 1706, són
anats a visitar los aposentos de la present casa
fent regonexensa dels llibres que cada hun dels
officials de ells respective regeix per rahó de sos
officis, y no han advertit falta digna de nota,
com axí ne han fet relació tornats en concistori.
En aquest mateix dia lo doctor misser Emmanuel Flix, subrrogat en altre dels acessors
del General y present casa, ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssims y fidelíssim senyor deputat real tot lo

En aquest mateix dia, y després de haver rebut
dit recado, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat al síndich del General que sobre lo assumpto del aconsellat per dita conferència lo dia
de ahir reportàs als dos excel·lentíssims comuns
de la ciutat y bras militar un recado en escrits,
còpia del qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusida, incertada y signada de número CXXXVI, advertint-se que al de la ciutat
sols hi és lo títol de excel·lentíssim senyor y lo
tractament de excel·lència.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich acompanyat
dels officials acostumats és baxat a la casa del
General a effecte de pèndrer inventari dels
fraus apresos en lo present y corrent mes de janer. Y se han trobat apresos los fraus infrascrits
y següents: primo, als 2 de janer aprehenció
feta en casa de Vicens Rogent, en lo veynat dit
del Masnou, de cent y vuyt quarteras de xexa y
de cent sinquanta-una quartera sis cortans de
mestalls;b ítem, als 5 de dit, aprehenció feta en
casa de Esperansa Orri, muller de Joseph Orri,
velluter, de una tela de domàs carmesí de tir
setse canas, ço és, nou canas de texit y set sense obrar; ítem, dit dia, aprehenció feta en casa
de Ramon Fustaguera, valer, de tretse canas
tres pams tafetà de quatre palms negre; ítem, a
24, aprehenció feta en casa de Lluís Cantarell,
velluter, de dos flassadas blancas forasteras;
ítem, als 27 de dit, aprehenció feta en lo moll
de la present ciutat a dos moros: primo, de una
pessa de xamellot color de perla cap-y-cua;
ítem, de una pessa de domàs quillo negra entera; ítem, de setse caballeras postissa de differents tamanys; ítem, de vuyt canas sis pams de
tafetà groch de mostres; ítem, de vuyt canas sis
pams tafetà vert de mostres; ítem, de setse canas tafetà doble foraster en dos trosos color de
a. a continuació ratllat y després de haver rebut dit recado.
b. a continuació un paper y un recado transcrits a l’Apèndix
4, pàg. 2372.
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foch; ítem, de dicet canas y mitja tafetà doble
foraster color de ponso o bé color de foch;
ítem, als 27 de dit, aprehenció feta en casa de
Anton Tarradas, sastre, de la ciutat de Mataró,
de dicet palms cordellats blanchs. E, seguidament, dit senyor oÿdor eclesiàstich, trobant-se
en la dita casa del General, ha manat venir en
sa presència als officials del General y Bolla,
junt ab los llibres que quiscú de aquells regeix,
per rahó de son offici. Y havent fet regonexensa de dits llibres, no ha advertit falta digne de
nota, lo que ha fet dit senyor oÿdor eclesiàstich
inseguint lo disposat ab lo dit capítol 62 del
Nou Redrès de 1706.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la
tarda, se han ajuntat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació en
casa la ciutat per la dependència del siti de la
ciutat de Gerona y han aconsellat als dits tres
comuns que ab humil representació se posen
als reals peus del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, renovant en sa real memòria los serveys assí a son real servey executats sens que
yamay los aogos passats hagen intibiats als naturals del Principat, offerint-se de nou per sa
justa causa per compèndrer-se dependent y
emergent de Gerona, com és vèurer de un paper que sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y
present casa lo cusís y incertàs en lo present
dietari, lo qual és assí cusit y signat de número
CXXXVII.
Disapte, a XXXI de janer MDCCXI. En aquest dia
lo síndich de la excel·lentíssima ciutat ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de
consistori tot lo dia present lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat militar per prevenir sa
partida, una deliberació presa per la Vintyquatrena de guerra als 30 del present y corrent
mes en orde al consell donat per la conferència
dels tres comuns lo dia 29 del mateix, ab què
per los motius en ella contenguts se resolgué
que per aquella ocasió fos participat a sas excel·lèncias fidelíssimas y que en orde als desordes se experimentan executar las reals tropas,
aquell comú ha feta representació a sa magestat, que Déu guarde, y en cas de no haver-la
feta, suplicar-li se digne fer-la, com de dita deliberació és de vèurer, que a mi secretari y
scrivà major del General y present casa han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusir-la en lo
present dietari, la qual és assí cusida y signada
de número CXXXVIII.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per medi de son síndich, ha
significat a sas excel·lèncias fidelíssimas haver
1119

annuhit al aconsellat per la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns lo dia de ahir.a
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat lo síndich del General als dos excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar
participant-los de com annuhian al aconsellat
per dita conferència lo dit dia de ahir.
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs en
lo present dietari dos còpias de dos reals despaigs del rey, nostre senyor, que Déu guarde,
de data de 29 del corrent, que comprovadas per
mi dit secretari y scrivà major he trobat acordar
ab lo original, los quals són assí cusits y signats
de números CXXXIX y CXXXX. Ab lo primer
se mana als veguers, batlles, jurats y demés justícias obehescan los ordes los donarà lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, qui va als paratges de Hostalrrich, ab la deliberació de sas
excel·lèncias fidelíssimas feta als 28 del present y
corrent mes; y ab lo segon se li dóna instrucció
per part de sa magestat del què li apar podrà
practicar.
En aquest mateix dia, trobant-se constituhits
personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas los
nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del
General y present casa, y present yo dit secretari
y scrivà major a tot, per sas excel·lèncias fidelíssimas de paraula se’ls és estat consultat mirasen
y regoneguesen la sobredita instrucció y sobre
son contengut aconsellasen a sas excel·lèncias fidelíssimas lo que poden y deuhen fer. Y, vista y
regoneguda dita instrucció per los sobredits, és
estat aconsellat de paraula a sas excel·lèncias fidelíssimas que en las instruccions per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas fahedoras per dit senyor deputat militar devian portar-i los dos capítols següents:
«Se conferirà lo senyor deputat militar en los
paratges de Hostalrrich a hont convinga y menester sia per lo fi que de orde de sa magestat,
Déu lo guarde, expresa lo il·lustre marquès de
Rialp, son secretari, ab son bitllet de data de 27
del corrent, y resolgueren los senyors consistorials y Divuytena dels tres estaments extreta en
sort lo dia 28 del mateix, procurant la seguretat
de sa persona y lo estar resguardat de las correrias dels enemichs.
Ítem, observarà lo contengut en las instruccions
que firmadas de sa magestat y sotascritas per
a. a continuació un paper y una deliberació transcrits a
l’Apèndix 4, pàg. 2373.
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son secretari en jornada de 29 del mateix present y corrent mes se s’i són entregadas, procurant en tot la observansa de las generals constitucions, capítols y actes de cort y demés drets de
la pàtria, no compel·lint a ningun comú ni particular a cosa alguna a què no dega contribuhir
segons ditas generals constitucions, capítols y
actes de cort.»
Y en execució dels sobredit consell, sas
excel·lèncias fidelíssimas han posat en las instruccions dits dos capítols, conforme és de vèurer en lo Registre Primer de cartas del corrent
trienni, en la present jornada.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar don Francisco de Solà de
Santesteve se és despedit de las magestats del
rey y reyna, que Déu guarde, besant-los sas reals
mans y també del dit il·lustre marquès de Rialp,
a qui havent-li enseñat las instruccions donadas
per part de sas excel·lèncias fidelíssimas li han
aparegut molt bé, conforme ne ha fet relació a
sas excel·lèncias fidelíssimas, de qui també se és
despedit.
En aquest mateix dia la excel·lentíssima ciutat,
per medi de son síndich, ha enviat a sas
excel·lèncias fidelíssimas la deliberació presa per
la Vintiquatrena de guerra lo dita present, consistint en què no se annuesca al aconsellat per
dita conferència lo dia de ahir per haver-se finit
lo poder, com de dita deliberació és de vèurer,
que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és
assí cusida y signada de número CXXXXI.a
En aquest mateix dia se han ajuntat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y
Deputació en la sala a hont acostuma y sol juntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar,
y en atenció del deliberat per dita Vintiquatrena
de guerra las personas anomenadas per sas excel·lèncias fidelíssimas se han despedit.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per medi de son sindich, ha enviat a sas excel·lèncias fidelíssimas una deliberació feta lo dia present a effecte de suplicar a la
excel·lentíssima ciutat que se servesca donar poder per posar-se a las reals mans del rey, nostre
senyor, per los tres presidents, la representació
aconsellada per dita conferència lo dia de ahir,
la qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
és assí cusida, incertada y signada de número
CXXXXII.

a. a continuació dues deliberacions transcrites a l’Apèndix 4,
pàg. 2374.
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Diumenge, a I de febrer MDCCXI. En aquest dia,
no obstant ser festa de precepte, se ha ajuntat lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per ocasió y causa de las
dependèncias de guerra.
En aquest mateix dia se ha partit de la present
ciutat per a la vila de Hostalrrich lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat miltar del General del present principat de Cathalunya don
Francisco de Solà de Santesteve per lo effecte
llargament expressat ab deliberació feta per sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dia 28 de janer pròxim passat y segons las instruccions que a part se
li entregaren.
Dimars, a III de febrer MDCCXI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo senyor deputat militar, han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y
present casa cusís y incertàs en lo present dietari
una carta han rebut dels il·lustres concellers de
la ciutat de Vich, de data de 1 del corrent, en
què avísan dels recels fundats tenen que lo enemich no·ls vulla invadir; y altre del senyor deputat militar, de data de 2, ab què també avisa del
què passa en Cathalunya, junt ab differents còpias de cartas. Tot lo que és assí cusit y signat de
números CXXXXIII y CXXXXIIII.
En aquest mateix dia, constituït personalment
entre las 11 y 12 horas del matí en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas, Pere Vila-seca, notari y causídich,
de la present ciutat, com a procurador de Pacià
Vasià, guarnimenter, de la present ciutat, com a
receptor dels drets del General de Cathalunya,
consta de son poder ab acte de procura rebut en
Barcelona als 8 del mes de novembre 1702 en
poder de Francisco Duran, notari públich de
Barcelona, que és assí cusida y signada de número CXXXXV, en dit nom ha renunciat en mà
y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo sobredit offici de receptor dels drets de dit General a
favor y en cap de Armaengol Casals, apotecari,
també de la present ciutat, per ser altre dels officis antichs y que poden alienar-se. E sas
excel·lèncias fidelíssimas han acceptat dita renunciació, si et in quantum, etcètera, per capítols y actes de cort los és lícit y permès, essent
presents per testimonis lo doctor Vicens Carreras, prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona,
y Joseph Pelegrí, verguer de sas excel·lèncias fidelíssimas. Y per quant dit Pacià Vassià se troba
estar indispost, encontinent, yo secretari y
scrivà major del General y present casa me soa
conferit en casa de sa pròpria habitació de ell dit
a. a continuació dues cartes, una procura, una relació i un
compte transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 2375-2377.

Vassià, que la té serca la Portal Nou, y bé vist y
trobat aquell no només ab vitals alientos de sa
vida, sinó y també que no està malalt de malaltia
desesperada, presents per testimonis Pere Albareda y Joseph Vilar, corredors de orella, de la
present ciutat.
Dimecres, a IIII de febrer MDCCXI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo noble don
Francisco de Magarola y de Fluvià, arxiver del
Real Arxiu, ha fet mitgensant jurament la relació que en escrits de sa mà firmada ha entregat a
sas excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y signada de número CXXXXVI. Y després
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssims y fidelíssim senyor
deputat militar, han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General y present casa cusís y
incertàs en lo present dietari un compte entregat per dit arxiver en orde al dret de deu reals
per full, que és assí cusit y signat de número
CXXXXVII.
En aquest mateix dia també han ordenat a mi
dit secretari y scrivà major cusís y incertàs en lo
present dietari còpia de una deliberació presa
per la excel·lentíssima ciutat als 3 del corrent en
orde al poder que·s dóna per ella a la conferència dels tres comuns, en orde als desordes que
execútan las tropas ab los paysans, entregada
per son síndich com de aquella és de vèurer,
qu·és assí cusida y signada de número CXXXXVIII.
Dijous, a V de febrer MDCCXI. En aquest dia, en
nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas,
absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, se és conferit lo
excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor eclesiàstich ab
lo il·lustre marquès de Rialp, secretari del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, a fi de expressar-li fos servit aplicar sos bons officis ab sa magestat per a què fos de sa dignació aconsolar a la
ciutat de Vich y Montanya, per a què quedasen
resguardadas de la invasió del enemich, conforme ho clamava ab sa carta que és cusida en lo
present dietari als 3 del present y corrent mes, y
axí mateix per a què manàs donar sa magestat
aquells ordes més precissius que·s requerian per
la quietut pública entre tropas y paysans, conforme lo senyor deputat militar ab sa carta de
quatra, que abaix estarà incertada, se refereix
necessitar-se’n molt. Al què ha respost que sa
magestat tenia ordenat passasen a Vich y a la
Montanya de deu a onse regiments de infantaria
per son resguart y, axí mateix, tres regiments de
cavallaria y que altres tres estiguesen baix al
Vallès per a observar los designes del enemich,
occorrent allí a hont la necessitat urgís, tenint
1121

esta mateixa mira tot lo restant del exèrcit. Y
que en quant a la bona correspondència entre
tropas y paysans se havian donat aquells ordes
convenients, quals podria vèurer en un real despaig imprès, qual posava en sa mà y que ab molt
gust ho representaria a sa magestat, conforme
ha fet relacióa dit senyor oÿdor ecclesiàstich tornat que és estat en consistori.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y incertàs en lo present dietari una
carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar de data de 4 del present y corrent mes, junt
ab dos còpias de cartas escritas a dit senyor deputat militar per dit marquès de Rialp y don Rafel Llampillas, ab què avisa ademés del daltreferit de las noticias corren dels designes del
enemich y altrament, y axí mateix lo dit real
despaig imprès, tot lo què és assí cusit y signat
de números CXLb y CL.
Divendres, a VI de febrer MDCCXI. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas, absent
de la present ciutat lo senyor deputat militar, a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una
carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo
dit senyor deputat militar en què avisa la costernació de Granollers y demés pobles, ja per las
notícias corren de haver invadit lo enemich a
Vich y a sa plana, com també per las extorcions
de las tropas podent recelar-hi desorde, junt ab
una carta a ell escrita per lo rector de la Garriga,
tot lo què és assí cusit y signat de número CLI.
En aquest mateix dia, al matí, lo excel·lentíssim
y fidelíssim bras militar per medi de dos indivíduos seus ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas una deliberació presa en lo dia de
ahir, en què deliberà confirmar al resolt per la
excel·lentíssima ciutat per medi de embaxada se
pose en la comprehenció dels altres comuns
aparéxer ésser convenient aplicar lo poder a las
personas de dita conferència per a què pugan
discòrrer y aconsellar sobre los accidents y occorrèncias poden esdevenir-se de las operacions
del enemich, com de la còpia de dita deliberació
és de vèurer qu·és assí cusida y signada de número CLII.
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs en
lo present dietari una còpia de la deliberació
a. a continuació una carta, un real despaig, imprès, i una altra carta transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 2374, 2378-2379.
b. sic a l’original.
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presa per lo excel·lentíssim y savi Consell de
Cent als 5 del present y corrent mes, feta de la
que té lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar,
contenint se estiga al resolt lo dia 3 sobre la
quietut pública entre soldats y paysans y altrament ampliant també lo poder de la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns, com de dita còpia és de vèurer que és assí
cusida y signada de número CLIII.
En aquest mateix dia, a la tarda, se ha juntat en
casa la excel·lentíssima ciutat la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns de ciutat, bras militar y deputació per las dependèncias de la guerra presents, y en ella se ha acordat aconcellar se
fasse una humil representació al rey, nostre senyor, que Déu guarde, còpia de la qual sie posada en la mà de la reyna, nostra senyora, y que
dita representació sie posada en las reals mans
per los tres excel·lentíssims presidents, com és
de vèurer del paper que és assí cusit y incertat de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas y signat de
número CLIIII, al qual Consell han annuhit sas
excel·lèncias fidelíssimas ab molt gust sperant se
dignarà idear y formar dita representació.
Disapte, a VII de febrer MDCCXI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar, de la present ciutat, lo doctor
misser Francisco Calvet y Sorts, ciutadà honrrat
de Vich y síndich d’esta molt lleal, constant y fidelíssima ciutat, ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimasa còpia de una carta a ell escrita y
al noble don Ramon de Codina y Ferreras per
los il·lustres concellers de dita ciutat de data de
6 del corrent, rebuda per propri que partí ahir a
las dos horas de la tarda y arribat vuy a las set
horas del matí, ab què los avísan que si bé se
persuadian que ya lo dia de ahir havian de ser
per lo enemich dominats, per encara gràcia al
Senyor se mantenen baix del suau domini de sa
magestat, si bé ab los mateixos temors que de
antes, puix las pocas tropas que allí se trobavan
per son resguart, com de la còpia de dita carta és
de vèurer, que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusida, incertada y signada de número CLV per mi secretari y scrivà major del
General y present casa, suplicant de paraula en
nom y per part de dita ciutat, per no haver-li
permès est accident lo escriurer, a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits lo adjuvar la representació fan a sa magestat a fi de què numerosas
tropas pugen a aquells paratges per son resguart
y de la Montanya per no haver de passar a ser
víctima de la nació francesa. Al què per part de
a. a continuació dues deliberacions i un paper transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 2379-2380.
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sas excel·lèncias fidelíssimas és estat respost
que·s condòl·lan molt del treball de la ciutat de
Vich y Montanya, y que dita còpia la entregarian a la conferència dels tres comuns per a què
aconselle a eix assumpto lo fahedor.
En aquest mateix dia, a la tarda, en la present
casa se ha juntat la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació per las dependèncias de la guerra
corrents.
Diumenge, a VIII de febrer MDCCXI. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepte, se ha
ajuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la
present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, per ocasió y causa de las
dependèncias de la guerra.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari dos cartas rebudas de dit senyor deputat militar, de data de 6 del present y corrent
mes, ab las quals avisa que corria veu que per
encara la ciutat de Vich no havia donat la obediència al enemich, confirma després eixa notícia y donant altres notícias importants a la estació present, com de ditas dos cartas és de vèurer
que són assí cusidas y signadas de números
CLVI y CLVII.
En aquest mateix dia, axí mateix, han ordenat
a mi dit secretari cusís y incertàs en lo present
dietari una carta a sas excel·lèncias fidelíssimas escrita per los il·lustres concellers de la
ciutat de Manrresa, de data de 5 del present y
corrent mes, ab què ab lo suppòsit de haver
donat la obediència la ciutat de Vich al enemich escriuhen lo gran desconsuelo ab què
estava aquella ciutat, com de dita carta és de
vèurer, qu·és assí cusida y signada de número
CLVIII.
En aquest mateix dia també me han ordenat cusís y incertàs en lo present dietari un paper de
representació feta per don Ramon de Codina y
de Ferreras y lo doctor misser Francisco Calvet,
ciutadà honrrat de Vich, a sas excel·lèncias fidelíssimas per part de dita ciutat de Vich, ab què
represèntan que lo enemich encara se mantenia
en Olot, Sant Feliu de Payarol y sas dependèncias, suplicant medien ab lo rey, nostre senyor,
que Déu guarde, que las reals tropas competents munten y se mantinguen en aquell paýs
per son resguart, com de dit paper és de vèurer,
qu·és assí cusit y signat de número CLVIIII.
Y sas excel·lèncias fidelíssimas se han servit
respòndrer que per consuelo de dita ciutat y de

tota la Montanya dit paper lo recomanaran a la
conferència que se ha de juntar esta tarda.a
En aquest mateix dia també sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General y present casa cusís y incertàs
en lo present dietari una carta escria a sas
excel·lèncias fidelíssimas per dit senyor deputat
militar de data de 7 del corrent mes, ab què entre altres cosas avisa del què lo il·lustre marquès
de Rialp li escriu y de altres notícias concernents
al present estat de la guerra, com de dita carta y
còpia de la altra és de vèurer, que tot és assí cusit y signat de número CLX.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, se ha juntat en la sala a hont estila y acostuma juntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar, la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, y
per dependèncias de la guerra present. Y en ella
se ha entregat un paper que signat de número
CLXI de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és
assí cusit y signat y incertat, ab què se insinua als
tres excel·lentíssims comuns que ha format la
representació aconsellà lo dia 6 conforme altre
paper, per a què los excel·lentíssims senyors presidents dels tres excel·lentíssims comuns la posen en la real mà del rey, nostre senyor, que
Déu guarde. Al què han annuït sas excel·lèncias
fidelíssimas ab molt gust per sa part.
Dilluns, a VIIII de febrer MDCCXI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar, han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General y present casa cusís y
incertàs en lo present dietari una carta escrita a
sas excel·lèncias fidelíssimas per los il·lustres
concellers de la ciutat de Vich, de data de 8 del
present y corrent mes, ab què després de donar
moltas gràcias a sas excel·lèncias fidelíssimas del
favor los fan per sa manutenció, suplícan de nou
per no estar fora totalment del perill la repetició
del emparo, com de dita carta és de vèurer que
és assí cusida y signada de número CLXII.
Dimars, a X de febrer MDCCXI. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present
ciutat lo senyor deputat militar, han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de una deliberació presa per la Vintiquatrena de
guerra lo dia de ahir, y entregada a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de la excel·lentíssima ciutat lo dia present, ab què resol que la representació formada per la conferència dels tres
a. a continuació tres cartes i un paper transcrits a l’Apèndix
4, pàgs. 2381-2382.
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excel·lentíssims comuns de què se tractà en lo
present dietari als 8 del corrent sie retornada a
dita conferència per lo effecte y motius que en
aquella se conté, com de dita còpia és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número CLXIII.
Dimecres, a XI de febrer MDCXI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar, han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General y present casa cusís y
incertàs en lo present dietari una carta escrita a
sas excel·lèncias fidelíssimas per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, de data
de 9 del corrent, ab què avisa differents notícias
acerca lo present fet de la guerra, com de dita
carta és de vèurer, qu·és assí cusida y signada de
número CLXIIII.a
Dijous, a XII de febrer MDCCXI. En aquest dia se
és ajuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la
present ciutat lo excel·lentísism y fidelíssim senyor deputat militar, no obstant ser festa de
precepte per la resa de la ocurrència de la present guerra.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una deliberació feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar lo dia 11 del corrent y enviada a sas excel·lèncias fidelíssimas
per son síndich, la qual és assí cusida y signada
de número CLXV, ab la qual se fa commissió
per sa part a la conferència perquè se servesca
anyadir ab tota suavitat lo que ha discorregut la
ciutat.
Disapte, a XIIII de febrer MDCCXI. En aquest dia,
absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor diputat real,b absent del consistori, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General del principat de Cathalunya cusís y incertàs en lo present dietari una carta a sas excel·lèncias fidelíssimas escrita per dit deputat militar, de data de 12
del present y corrent mes, ab què avisa de differents sircumstàn-cias concernents al fet de la
present guerra, com de dita carta és de vèurer,
qu·és assí cusida y signada de número CLXVI.
Diumenge, a XV de febrer MDCCXI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta se ha ayuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lena. a continuació dues cartes i dues deliberacions transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 2383-2385.
b. sic per militar.
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tíssim y fidelíssim deputat militar de la present
ciutat, per ocurrèncias de la present guerra.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una carta a ell escrita per dit deputat
militar, de data de 13 del present y corrent mes,
ab què los avisa de differents notícias convenients a la guerra, com de dita carta és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número CLXVII.
En aquest mateix dia també sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi dit secretari y scrivà
major del dit General y present casa, absent del
consistori lo excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor
eclesiàstich, còpia de una deliberació feta per lo
Consell de Cent als 13 del corrent mes, entregada lo dia present a la tarda a sas excel·lèncias
fidelíssimas per lo síndich de la present ciutat,
ab què se aderian al consell donat per lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y ab algunas modificacions y circunstàncias, com de
dita còpia de deliberació és de vèurer, qu·és assí
cusida y signada de número CLXVIII.a
Dimars, a XVII de febrer MDCCXI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, cusís y incertàs
en lo present dietari una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per dit deputat militar,
de data de 15 del corrent, ab què avisa de novedats dels designes del enemich y altres importants per lo fet de la guerra, junt ab dos cartas a
ell dit deputat militar escritas acerca dit assumpto, com de tot és de vèurer, que és assí cusit y
signat de número CLXIX.
En aquest mateix dia, al matí, se han ayuntat en
casa la present ciutat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació per
las dependèncias y emergents de la guerra. Y
han entregat a quiscun dels tres excel·lentíssims
comuns un paper, conforme lo que de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit y incertat y signat de número CLXX, que fa per la excel·lentíssima ciutat en orde a la conferència.

donar aquellas més effectivas providèncias que·s
necessítan tant per competents tropas per a resguardar a Vich y a la Montanya de qualsevol invasió enemiga com y també per a què tropas no
fassen extorció alguna als paysans, ans bé corran
uniformament ab estos, com en effecte ho ha
executat a las 5 horas de la tarda, responent dit
marquès de Rialp que ja estava fet y de nou ho
procuraria, conforme ne ha fet relació tornat en
concistori dit senyor deputat eclesiàstich.
Dijous, a XIX de febrer MDCCXI. En aquest dia,
absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat miltar y presa la paraula per mi
secretari y scrivà major del General y present
casa al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar
per estar indispost, sas excel·lèncias fidelíssimas
han ordenat a mi secretari cusís y incertàs en lo
present dietari dos cartas a ells escritas per dit
deputat militar, de 16 y 17 del present y corrent
mes, ab què se serveix donar avisos junt ab altres
papers de las dependèncias de la guerra y altres
molt convenients, com de ditas cartas y papers
és de vèurer, que tot és assí cusit y signat de números CLXXI y CLXXII.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas també han ordenat a mi dit secretari y
scrivà major cusís y incertàs en lo present dietari
còpia de una deliberació feta als 18 del corrent
per lo Consell de la present ciutat y entregada a
sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de
dita ciutat, de la qual apar resolgué que en la reprasentació fahedora al rey, nostre senyor, que
Déu guarde, se continue en general los serveys
del Principat y ciutat, expressant-se los desordesa narrant-se alguns dels més enormes y reportant-se a consell, com de la còpia de dita deliberació és de vèurer, que és assí cusida y signada
de número CLXXIII.

Axí mateix, ha aparegut a la conferència que lo
excel·lentíssim y fidelíssim deputat eclesiàstich
se conferís lo dia present ab lo il·lustre marquès
de Rialp, secretari del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, a effecte de què se servís practicar
sos bons officis ab sa magestat per a què mane

En aquest mateix dia lo excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de la present ciutat
ha enviat son síndich a sas excel·lèncias fidelíssimas a fi de saber si tenian carta real del rey, nostre senyor, que Déu guarde, ab què los avisàs sa
real resolució de secundar en las corts aliadas las
instàncias fetas per lo prompte avio dels socorros de tropas y remesas de subcidis, envian dos
cavallers naturals del pahís a qui regonexent que
las representacions de sas excel·lèncias fidelíssimas en ditas corts havian de merèxer la mateixa
acceptació que se havia experimentat sempre
que ab sa real llicència ha arribat a mans de
aquells soberans, confiava deliberarian escriurer
a las mencionadas corts y que destinarian alguns
effectes proporcionats o ya sie per via de

a. a continuació dues cartes, una deliberació i un paper transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 2386-2387.

a. a continuació tres cartes i una deliberació transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 2387-2390.
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acistència o de ayuda de costa als dits dos cavallers, per trobar-se ab consemblant la excel·lentíssima ciutat. És estat respost per orga del excel·lentíssim y fidelíssim diputat ecclesiàstich no
trobar-se per encara sas excel·lèncias fidelíssimas
affavorits ab dita real carta.
Divendres, a XX de febrer MDCCXI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar y presa per mi secretari y scrivà
major del General y present casa la paraula al excel·lentíssim y fidelíssm oÿdor militar en sa casa
per estar indispost, han ordenat a mi dit secretari cusís y incertàs en lo present dietari una carta
a ells escrita per los il·lustres concellers de la ciutat de Vich, de data de 19 del present mes, ab
què particípan sos serveys, los excessos de las
tropas y altres cosas, com de dita carta és de
vèurer, qu·és assí cusida y signada de número
CLXXIIII.
En aquest mateix dia també han ordenat a mi
dit secretari cusís y incertàs en lo present dietari
una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas
per lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, de data de 18 y 19 del present, junt ab altres
papers avisant de differents cosas y dels designes
del enemich, com de dita carta y papers és de
vèurer, que tot és assí cusit y signat de número
CLXXV.
En aquest mateix dia, a las 5 horas de la tarda,
en la present casa de la Deputació se han ayuntat las personas que componen la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat,
Deputació y bras militar, en la qual se ha aconsellat que quant antes los tres excel·lentíssims
comuns per medi de sos tres presidents se posen
als reals peus del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, entregant-li una carta de las que la ciutat de Vich té escritas als tres excel·lentíssims
comuns, com la daltdita, aparexent no ésser de
conveniència se posàs en la representació que
està formant lo que dita carta conté, com axí
mateix han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi dit secretari que lo paper de dit Consell sie
cusit y incertat en lo present dietari, lo qual és
assí cusit y signat de número CLXXVI.
Disapte, a XXI de febrer MDCCXI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar y presa per mi secretari y scrivà
major del General y present casa la paraula al excel·lentíssim y fidelíssm oÿdor militar en sa casa
per estar indispost, han ordenat a mi dit secretari cusís y incertàs en lo present dietari dos cartas
rebudas de dit deputat militar, de datas de 19 y
20 del present y corrent mes, ab què junt ab al1125

tres papers avisa dels designes del enemich y altres notícias, com de ditas cartas y papers és de
vèurer, quea tot és assí cusit y signat de números
CLXXVII y CLXXVIII.
En aquest mateix dia en la sala en què estila y
acostuma juntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se han ayuntat las personas que
componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació al matí, y en esta conferència se ha aconsellat
lo que està expressat en un paper que, de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas, per mi dit secretari y scrivà major és assí cusit y incertat y signat
de número CLXXIX, al qual consell sas
excel·lèncias fidelíssimas se han servit annuhir.
Diumenge, a XXII de febrer MDCCXI. En aquest
dia, entre las sinch y sis horas de la tarda, havent-se obtinguda hora, los tres senyors presidents dels tres excel·lentíssims comuns de la
ciutat, bras militar y Deputació, inseguint lo
aconsellat per la conferència lo dia de ahir, han
posat en la real mà del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, la representació formada per dita
conferència y la carta escrita per la ciutat de
Vich, que és conforme lo que és en lo present
dietar als 20 del corrent. A la qual representació
se ha dignat sa magestat respòndrer: «que ya tenía dadas las effectivas providencias assí de tropas como demás para el resguarde de Vique y sus
comarcas, y también para que los passos de la
Montanya se disputen y resguarden en el caso que
el enemigo quisiesse internar y invadir el pahís, y
para todo lo demás que contiene la representación. Y que de nuevo las repetiría y por quanto en
orden a los desórdenes de las tropas con los paysanos, se hable en general será de su mayor real
agrado que se individuen en todo para que d·esta
manera se puedan con más vigor castigarse y quedar librados sus fidelíssimos vassallos de semejante
desconsuelo», segons relació ne ha fet lo senyor
deputat ecclesiàstich. Y sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar y presa per mi
secretari y scrivà major del General la paraula al
excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar en sa
casa per estar indispost, han ordenat a mi dit secretari y scrivà major cusís y incertàs en lo present dietari còpia de dita representació, la qual
és assí cusida y signada de número CLXXX, y
del thenor següent:
«Señor.b La ciutat de Barcelona, Deputació y
bras militar del principat de Cathalunya, ab lo
a. a continuació tres cartes i dos papers transcrits a l’Apèndix
4, pàgs. 2390-2395.
b. l’original d’aquesta representació està intercalat el dia 22
de febrer 1711.
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degut rendiment, diuhen que lo repetir-se als
reals peus de vostra magestat sols té la mira a la
pèrdua de las plaças, als estragos rigurosos pateix lo Principat, si al cumpliment del principal
assumpto per lo que se sacrificaren, y que, tant
en la estretxès ab què los enemichs lo oprimexen com en los desordes experimèntan del exèrcit que és per defensa del Principat, no poden
buscar altre alívio que lo amparo de vostra magestat, puix mentras lògrian concervar benèvola
la real presència, assegúran lo felís èxsit de totas
sas fatigas de poder concervar què han jurat en
las corts los affavorí vostra magestat celebrar de
què toca y especte a la successió de tots los dominis de Espanya a vostra magestat que, mentres respire aliento cathalà, defensaran ab tota sa
sanch ab la esperança dels tractes amorosíssims
de pare tenen de vostra magestat de haver-los
acistit en los mayors conflictes, que ratificà en
bitllet de real orde escrit de 18 de janer, important sia que essent tant del real servey de vostra
magestat los obliga noticiar a vostra magestat
no lo què és Cathalunya, no lo què esta ciutat y
Principat han obrat en servey de vostra magestat en totas las ocasions se’ls ha offert, del què
són las experièncias en los donatius, prèstichs,
regiments, llevas y sometents que han dedicat al
real servey sens nivellar-los ab la posibilitat, ni
tampoch lo estat en què vuy se torba estretxada,
si sols, no obstant las ordes que la gran clemència de vostra magestat se ha dignat donar, los
desordes que en ella se cometen, del què vuy en
esta capital se veu la experiència a hont refugian
los paysans sos havers al amparo de vostra magestat, per a parèxer no se destinguexen las operacions de las tropas ab los naturals de las que
los enemichs execútan, ab las composicions de
las vilas y llochs y ab los maltractes de las personas, omitint lo individuar-las per no offèndrer
los reals ohidos de vostra magestat, atropellant-los no com a lleals vassals de vostra magestat, sinó com si fossen los mayors enemichs ab
lo pretext que també los enemichs ho executarien, precisant-los a dexar sas casas y quear enterament molts llochs desabitats, lo que los llastima y affligeix mayorment no abrasant-se ab lo
vigor que son zel desitjaria lo fer las operacions
que escarmentasen als enemichs. De tot lo què
espèran de la real munificiència de vostra magestat lo eficàs remey, com y també la més
prompta defensa de la plana de Vich y sas comarcas en los passos que són necesssaris guardar-se y en los demés del Principat, per a obviar
no domine lo enemich las plaças y se interne
més en lo pahís, confiant que ab lo tempsse asseguraran las providèncias per a desvanèxer las
invasions enemigas, frustrar las ideas y quedar
estos fidelíssims vassalls de vostra magestat assegurats de què se cumplen sos desitgs, que sols
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tural que a vostra magestat y vèurer-lo en la entera pocessió de sos dilats dominis, que és lo
únich fi que ha motivat a fer esta representació a
vostra magestat.»
Dilluns, a XXIII de febrer MDCCXI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat
militar y presa per mi secretari y scrivà major del
General y present casa la paraula al excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar en sa casa
per estar indispost, han ordenat a mi dit secretari y scrivà major cusís y incertàs en lo present
dietari una carta a ells escrita per dit deputat militar, de data de 21 del present y corrent mes,
junt ab altres papers ab què avisa diferents notícias dels designes del enemich y altres cosas,
com de dita carta y papers és de vèurer, que tot
és assí cusit y signat de número CLXXXI.
En aquest mateix dia també han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari cusís
y incertàs en lo present dietari una carta a ells
escrita per los il·lustres concellers de la ciutat
de Vich, de data de 21 del present, ab què dónan notícia de què havent mediat dit deputat
militar ab lo general Surmani per a què acantonasen en los termes de la vegueria, los regiments de cavallaria havian entrat en aquella
ciutat, se havia conseguit, com de dita carta és
de vèurer, qu·és assí cusida y signada de número CLXXXII.
En aquest mateix dia, a las 5 horas de la tarda,
las personas que componen la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras
militar y Deputació se han juntat en casa de la
ciutat a hont se ha tractat del expressat en una
súplica presentada per dos subgectes que acerian ser jurats de la universitat de Santa Maria y
Sant Esteve de Palautordera, la qual súplica de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per mi dit
secretari és assí cusida y incertada y signada de
número CLXXXIII. La qual conferència ha
aconsellata als tres excel·lentíssims comuns de
què per medi de sos tres presidents y sens dilació se posen als reals peus de sa magestat, que
Déu guarde, posant en sa real mà una representació que expresse tot lo narrat per dita universitat, com del paper de consell és de vèurer, que
també de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
per mi dit secretari és assí cusit y signat de número CLXXXIIII. Al qual consell han annuït ab
molt gust sas excel·lèncias fidelíssimas esperant
se dignarà la conferència formar dita representació ab aquell acert que acostuma.

a. a continuació dues cartes, una súplica i un paper transcrits
a l’Apèndix 4, pàgs. 2395-2397.

Dimars, a XXIIII de febrer MDCCXI. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, se han juntat en
la present casa de la Deputació las personas que
componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació per las dependèncias de la present guerra,
sos dependents, emergents y incidents. Y la dita
conferència ha format la representació per lo
rey, nostre senyor, que Déu guarde, en orde al
fet aconsellat per aquella lo dia de ahir.
Dimecres, a XXV de febrer MDCCXI. En aquest
dia, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat ecclesiàstich ha fet relació en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas mitgensant
jurament com se hera conferit lo dia present en
lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte
que disposa lo capítol 102 de las últimas corts y
que, haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit
Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y
signat de número CLXXXV.
En aquest mateix dia, a las 5 horas de la tarda,
obtinguda primer hora, los tres senyors presidents dels tres excel·lentíssims comuns de la
Ciutat, bras militar y Deputació han posat en la
real mà del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, la
representació formada per la conferència lo dia
de ahir y aconsellada lo dia 23 del present, còpia
de la qual representació han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General cusís y continuàs en lo present dietari, la qual és assí cusida y signada de
número CLXXXVI, y del thenor següent:
«Señor.a La ciutat de Barcelona, Deputació y
bras militar de Cathalunya, ab la deguda veneració y respecte, recorren als reals peus de vostra
magestat y diuhen que, havent-se dignat vostra
magestat lo dia 22 de febrer dir a sos presidents
que se offeria individual notícia de las personas
de las reals tropas que perturbasen la quietut als
paysans de est Principat ab violentas operacions
ho posasen en la real notícia, trobant-se ab una
instància a dits comuns feta per la universitat de
Santa Maria y Sant Esteve de Palautordera de
què no obstant que ditas universitats y particulars de aquellas en virtut de orde del doctor Rafael Llampillas, jutge de la real cort, des del dia
3 del corrent mes de febrer fins vuy han pagat
quatre lliuras quiscun dia al mateix doctor Rafel
Llampillas, per ayuda de costa de las reals tropas
que se troban allotjadas en la vila de Sant Celo-

a. aquesta còpia intercala el 25 de febrer 1711.
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ni. Ab tot, no duptaren lo dia 19 del corrent
mes de febrer lo tinent del coronel del regiment
de Morràs, allotjat en dita vila de Sant Celoni,
ab 19 soldats de cavall de dit regiment ab títol
de anar a sercar palla, anar y conferir-se a una
casa vulgarment anomenada Andreu del Mas, y
no havent trobat palla en aquella per haver-sela’n aportada de antemano los soldats del mateix regiment, posaren foch a una pallisa de dita
casa, havent del tot cremat aquella, y consecutivament en lo mateix dia, dit tinent y soldats passaren a saquejar altra casa de la mateixa universitat de Santa Maria de Palautordera, vulgarment
anomenada la casa de Bon Amich, de forma que
pujant per una finestra de dita casa robaren y
se’n aportaren tot lo que hi havia dins de aquella y, semblantment, los soldats del mateix regiment junt ab altres de dragons reals entraren en
altra casa anomenada Leget del Mas, de la mateixa universitat, en la qual degollaren y se’n
aportaren deu tosinos, tres anyells, gallines y lo
demés que hi havia en dita casa, passant com
passaren dits soldats en lo mateix dia a saquejar
moltas altres casas de dita universitat. Havent
fet y executat contra los demés particulars de
aquella un sens número de excessos y extrocions intol·lerables, com són fer-los pagar considerables quantitats de diner, aportant-se’n de
sas casas blat y altres grans y cometent altres excessos com si fosen tropas enemigas. Tot lo que
ha precisat a molts particulars de dita universitat
a desertar y desemparar sas casas y estaran precisats los demés particulars de aquellas en haver
de fer lo mateix, a no donar-se prompte remey a
dits excessos. Los ha aparegut indispensable en
cumpliment de sa primra obligació y obediència
a las reals insinuacions de vostra magestat no escusar-o a la real notícia de vostra magestat per
lo molt se interessa lo real servey, ab la certesa
de què ab eixa diligència lograran dits comuns
la fortuna de vèurer aquells vassalls de vostra
magestat y lo restant de Cathalunya ab lo consuelo que espèran de la real clemència de vostra
magestat.»
Y la resposta que sa magestat se ha servit fer a la
dita representació és estada que ya tenia dadas
las providèncias convenientes y que las repetiria,
segons relació ne ha fet a sas excel·lèncias fidelíssimas dit señor deputat ecclesiàstich.
Dijous, a XXVI de febrer MDCCXI. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssims y fidelíssim deputat militar y presa per mi secretari y scrivà major
del General y present casa la paraula al
excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar en sa
casa per haver pres una medecina purgant, han
ordenat a mi dit secretari y scrivà major cusís y
incertàs en lo present dietari dos cartas escritas a
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sas excel·lèncias fidelíssimas per dit deptutat militar, de datas de XXIII y XXIIII del present y
corrent mes, junt ab altres papers, ab què avisa
dels designes y operacions del enemich y altres
negocis, com apar de ditas cartas y papers, que
tot és assí cusit y signat de números CLXXXVII
y CLXXXVIII.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en presència dels excel·lentíssims y fidelíssims
senyors deputats ecclesiàstich y real y oÿdors ecclesiàstich y real, qui eran en la sala del concistori de la present casa de la Deputació, Joan de
Lascasas, ayudant del regiment ab què dita present casa serveix a sa magestat, Déu lo guarde,
en defensa del present Principat, com a procurador de Joseph Picalquès, sargento de la companya del tinent coronel del dit regiment, apar
del acte de procura en poder de Bernat Forès,
notari públic reala col·legiat, als 21 del present y
corrent mes, certificatòria de la qual és assí cusida y signada de número CLXXXIX, en dit nom
ha renunciat y fet dexació en mà y poder dels
osbredits deputats ecclesiàstich y real y oÿdors
també ecclesiàstich y real de dit puesto o càrrech de sargento que obté dit Picalquès pura,
líbera y espontàneament, suplicant dita dexació
y renunciació ésser-li admesa, la qual han admesa sas excel·lèncias fidelíssimas, si et in quantum, etcètera, per capítols y actes de cort y altrament los és lícit y permès, acceptantb la offerta
per ell feta ab súpplica presentada que és assí cusida y signada de lletra A, essent presents per
testimonis Joseph Pelegrí y Diego Andanya,
major, verguers del excel·lentíssim y fidelíssim
concistori.
En aquest mateix dia, constituhit personalment,
Joan de Lascasas, en lo referit nom, devant y en
presència del excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor militar, trobat en la casa de sa pròpria habitació a hont se ha anat per estar indispost, ha
fet semblant renúncia y dexació que la sobradita
y del sobredit puesto de sargento, la qual és estada admesa per dit senyor oÿdor militar, si et in
quantum, etcètera, per capítols y actes de cort y
altrament li és lícit y permès yc ab la mateixa
conformitat que los altres concistorials, essent
presents epr testimonis Francisco Pons y Antoni
Bosch, soldats de dit regiment.
Divendres, a XXVII de febrer MDCCXI. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
ecclesiàstich, acompanyat dels officials acostumats, és baxat a la casa del General a effecte de
a. a continuació dues cartes, una certificatòria i un súplica
transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 2398-2400.
b. acceptant la ... A interliniat al marge esquerre.
c. y ab ... concistorials interliniat al marge esquerre.

1128

pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de febrer. Y se han trobat los
fraus infrascrits y següents: primo, als sis de febrer, aprehenció feta en un pinco en lo moll de
la present ciutat de tres arpions al patró Francisco Xirumba, de nació genovès.
Dilluns, a II de mars MDCCXI. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present
ciutat lo excel·lentíssims y fidelíssim deputat
militar y presa per mi secretari y scrivà major del
General y present casa la paraula al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar en sa casa per estar
indispost, han ordenat a mi dit secretari y scrivà
major cusís y incertàs en lo present dietari una
carta escrita per dit deputat militar, de data de
27 de febrer pròxim passat, ab què avisa notícias
dels designes del enemich y de altres negocis,
com de dita carta és de vèurer que és assí cusida
y signada de número CLXXXX.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari cusís y incertàs
en lo present dietari una carta a ells escrita per
los il·lustres concelleres de la ciutat de Vich, de
data del primer del corrent, ab què entre altres
cosas avísan aparèxer-los que las tropas del real
exèrcit a qualsevol nou accident que succehesca
no faran rostro al enemich, puix no·s fa prevenció alguna en los passos escabrosos, com de dita
carta és de vèurer qu·és assí cusida y signada de
número CLXXXXI.a
Dimars, a IIII de mars MDCCXI. En aquest dia
Anton Vives, ferrer manyà, de la present ciutat,
elegit y anomenat per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General
de Cathalunya y magnífich racional, y Salvador
Pau Ferrer, també ferrer manyà, de la present
ciutat, elegit y anomenat per Joan Mariner, ferrer manyà de la present casa, han prestat lo sòlit y acostumat jurament a Déu nostre Senyor y
a sos sants quatra Evangelis, per ells y lo altre de
ells corporalment tocats, de haver-se bé y llealment en la visura per ells fahedora de la feyna
feta y mercaderia entregada per dit Joan Mariner, lo que se troba continuat y expressat en un
compte per ell donat, al qual per mi secretari y
scrivà major del General y present casa és estada
tocada oblata als 19 de febrer del present any de
1711, estimant-ho y avaluant-ho segons Deú y
sas concièncias y segons lo estil y pràctica tenen
del estament de ferrer manyà.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar y presa per mi
a. a continuació quatre cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
2400-2402.

secretari y scrivà major del General y present
casa la paraula al excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor militar en sa casa per estar indispost, han ordenat a mi dit sercretari cusís y continuàs en lo
present dietari un vot per los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del General junt
ab consulents aplicats als 2 del corrent mes, ab
què són de vot y parer que sas excel·lèncias fidelíssimas no poden ni deuhen expendir pecúnias
de la Generalitat per la subvenció expressada
per lo rey, nostre senyor, que Déu guart, ab sa
real carta explicada ab deliberació de 21 defebrer pròxim passat, és a saber, dels dos cavallers
del pahís que sa magestat tenia resolt enviar en
las corts de Viena, Inglaterra y Olanda, per los
més promptes socorros y subcidis, com més extensament de dit vot és de vèurer, que és assí
cusit y signat de número CLXXXXIIII, y del
thenor següent:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Giorgio. En lo
fet consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya als acessors
y advocat fiscal y consulents infrascrits ab deliberació presa lo dia 21 de febrer del corrent any
1711, en y sobre si sas excel·lèncias fidelíssimas
poden y deuhen o no sens contravenir a ninguna lley municipal expendir las pecúnias de la
Generalitat en lo cas expressat en dita deliberació y per lo què sa magestat, Déu lo guart, se
serveix manifestar en lo real despaig mencionat
en la mateixa deliberació. Vista la referida deliberació; vista la real carta de data dels 16 del
mateix mes de febrer; vist lo capítol 5 de la Cort
de 1413, continuat en lo llibre dels Quatre Senyals, pàgina 10; vist lo capítol 2 del Redrés de la
Cort del any 1599; vist lo capítol 46 del Redrés
de la cort últimament celebrada, alguns vots fets
sobre la subgecta matèria y, finalment, vist lo
demés que devia vèurer-se.
Attès y considerat que sa magestat ab la citada
real carta se ha dignat insinuar a sas excel·lèncias
fidelíssimas que invigilant y procurant atèndrer
la defensa y resguart de aquest Principat per tots
los medis immaginables ha conciderat per molt
efficàs lo secundar en las corts dels alts aliats las
instàncias fetas per lo prompte avio dels socorros de tropas y remesas de subcidis embiant
dos cavallers naturals del Principat per a què,
passant lo un a Viena y lo altre a Ingalaterra y
Olanda, pugan sos officis en son real nom avivar
los ordes per la puntual expedició dels socorros
y subsidis mogus, sinó també conceguir lo aument que és menester per a seguir lo empenyo
de sa causa, y regonexent que las representa-

a. l’original d’aquest vot està intercalat el 4 de març 1711.
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cions de sas excel·lèncias fidelíssimas en una y
altra de ditas corts han de merèxer la acceptació
que han experimentat sempre, que ab sa llicència han arribat en mans de aquells soberans, y
que la manifesta falta de medis en las arcas reals
autenticada dels medis practicats en esta conjuntura podria frustar eix expedient, si sas sas
excel·lèncias fidelíssimas no superasen tal accident, ha volgut participar a sas excel·lèncias fidelíssimas la referida real resolució ab la esperanza de que conexent lo quant se interessa lo
bé del Principat deliberen escriurer ab tota efficàcia a las mencionadas corts y que al mateix
temps, respecte de tenir sas excel·lèncias fidelíssimas molt ampla facultat de expendir en los casos de deffensa de la pàtria, destinen alguns effectes proporsionats per via de acistència o
ajuda de costa per a què aquells dos indivíduos
ab la mayor decència pugan constituhir-se en las
referidas corts y cumplir ab tant important càrrech.
Attès també y considerat que ab lo citat capítol
5 de dita Cort de 1413 se troba estatuhit y ordenat que los deputats ni ohidors ni tots los
braços per via singular o en altra manera, no essent concordat per cort o parlament general, no
pugan per qualsevol rahó ni per qualsevol urgent y necessitat prestar o lliurar algunas quantitats dels béns del General per via de donatiu,
subvenció o prèstit, encara que fossen offertas
penyoras, fermansas o altres qualsevols seguretats al senyor rey ni a la senyora reyna ni a son
primogènit ni a altres personas de qualsevol lley
o condició sien, y que si lo contrari era fet per
dits deputats y oÿdors, directament o indirecta,
sian tinguts y obligats sots la seguretat que,
prestat, hauran de pagar totas las ditas quantitats de llurs béns propris y que, en avant, no pugan ser elegits en offici de la Deputació o en fets
del dit General de ninguan manera, ans bé sien
tinguts y perseguits com a trancadors de sagrament y omenatge, esurpadors, discipadors y defraudadors dels béns del General, permetent-los
solament que si lo General se trobava tenir embarcacions marítimas o qualsevol gènero de armas o bastiments de guerra, los paguessen si los
aparexia prestar al senyor rey o a son primogènit, volent-las per navegar o anar en cas contra
los enemichs de dits senyors o de sos reynes,
Principat o qualsevol altra manera, prestant emperò primer aquells bona causió ab fermansas
així sobre lo valor de las cosas dexadas com sobre la restitució de aquellas dins lo temps per lo
qual se haurian prestat.
Attès axí mateix y considerat que de dita real
carta consta que los dos cavallers que insinua sa
magestat vol enviar en ditas corts per los effectes desobre referits han de anar en son real nom
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y que la gratificació y acistèncias que resoldrà
donar-los la ha regoneguda sa magestat per
pròpria, de forma que per la falta de medis en
las arcas reals insinua al excel·lentíssim y fidelíssim consitori destine alguns effectes proporcionats per via de acistència o ayuda de costa per a
què dits indivíduos ab mayor decència pugan
constituhir-se en las ditas corts y cumplir tant
important legacia. Lo que se deu crèurer no
hauria instat sa magestat a no trobar-se exaustas
sas reals arcas, així que se veja que si alguna quanitat destinava lo excel·lentíssim y fidelíssim
consitori per lo effecte sobreexpressat, tant que
fos entregant-ho a sa magestat com als mateixos
cavallers que executarian dita incumbència, seria erogar las pecúnias de la Generalitat per via
de donatiu a sa magestat, fet que és lo que se
troba expresament prohibit als dits Deputats y
oÿdors en lo propmencionat capítol 5.
Y encara que en lo capítol 2 del Redrés de las
Corts de 1599 conste haver-se donat facultat als
deputats y oÿdors dels General de poder gastar
las pecúnias de aquell per deffensa de las generalitats, drets y llibertats de la terra y en alters
casos en dit capítol expressats, consta que en la
referida real carta se expressa que vol y entén sa
magestat enviar los cavallers cathalans en las
corts aliadas attenent a la deffensa y resguart del
Principat per a secundar las instàncias té fetas
per lo prompte avio de tropas y remesas de subcidis y conseguir lo aument que és menester per
a seguir lo empenyo de sa causa, insinuant a sas
excel·lèncias fidelíssimas que per los mateixos
cavallers escriguen a las ditas corts per lo mateix
effecte ab tota eficàcia. Del què apar seguir-se
trobar-nos en tèrmens de la permisió disposada
en dita capítol 2 de poder-se gastar las pecúnias
de la Generalitat per recàurer dita legacia en
deffensa de las generalitats, drets y llibertats de
la terra.
Emperò, attès y considerat que en dit capítol 2
sols se prevé lo poder gastar los deputats los diners de la Generalitat en deffensa de las generalitats, drets y llibertats de terra, no emperò de
poder donar subcidis, prèstichs ni en altra manera diners ni altres havers de la Generalitat al
senyor rey per subvenció de sas urgèncias, y axí
bé no poder-se dir que per dit capítol 2 quede
abrrogada la prohibició prebinguda y disposada
en dit capítol 5, Corts 1413, en la qual expresament se troba prohibit als deputats y oÿdors de
poder donar al rey, per via directa ni indirecta,
ni per qualsevol necessitat per urgent que sia,
pecúnias ni cosas algunas del General per via de
donatiu, subvenció o prèstich.
Attès que donant-se per los deputats alguns effectes de la Generalitat tant que fos per via de
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acistència o ajuda de costa per la causa expressada en dita real carta, tant que aquells se entregassen a dit senyor rey com als mateixos cavallers que executarian la embaxada, servirian y
haurian de servir dits effectes per subvenció de
la necessitat que se refereix en dita real carta trobar-se dit senyor rey, suposant que en sas caxas
reals no·s tròban bastants medis per a subministrar a dits cavallers las acistèncias los són precisas
per a cumplir dit ministeri y que, per consegüent, en lo present cas nos trobam en la prohibició previnguda en lo capítol 5 y no en tèrmens
de la permició disposada en lo dit capítol 2.
Attès y considerat més avant que si volgués dirse que en lo mateix capítol 2 se dóna facultat als
deputats de poder embiar embaxador a sa magestat y poder gastar lo necessari per eix effecte
de pecúnias de la Generalitat en los casos que
importa, axí per la defensa de las generalitats,
drets y llibertats de la terra, y que lo cas present
equivaldria al referit, axí per la permissió que se
dóna a sas excel·lèncias fidelíssimas per a escriurer a las referidas corts per medi de dits embaxadors o enbits, com y també per haver-se de
crèurer que han de redundar sos officis en defensa de las generalitats, drets y llibertats de la
terra; emperò, attès que en lo capítol 46 del Redrés, corts 1706, se troba disposat que en los
casos que per cosas convenients al Principat
aparega haver-se de embiar embaxadors, degan
los deputats y oÿdors juntar una Divuytena, dels
braços extreta en sort dels indivíduos que se
trobaran en Barcelona, a effecta que aquella
junta ab los sis consistorials conegan y dicidescan per pluralitat de veus, per escrutini, la conveniència de embiar-lo, la qual diligència no
consta se haja fet, y per consegüent apar que no
podem ni devem regular lo present cas per la
permisió disposada en dit capítol 2, Corts 1599,
de poder embiar embaxador, sinó sols per lo cas
de donar-se per via de donatiu o subvenció al
senyor rey las pecúnias del General y axí en purs
tèrmens de la prohibició expresament previnguda en dit capítol 5, Corts 1413.
Attès finalment y considerat que la observansa
inconcusament practicada en la present casa fundada de moltas disposicions municipals és y ha
estat sempre que la administració de las pecúnias, havers, fets y cosas de la Generalitat ha corregut y deu còrrer sempre directament en nom
y direcció dels senyors deputats y oÿdors sens
que ningú se puga entromètrer, de forma que los
sereníssims senyors reys, per sa real clemència,
se han abdicat de poder-se intromètrer, per via
directa ni indirecta, y en esta conformitat, tot lo
que se ha expendit y gastat per defensa de las
generalitats, drets y llibertats de la terra y en altres affers de la Generalitat sempre és estat en

nom y per los deputats y oÿdors directament y a
direcció del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, y en esta conformitat, en tots los vots y provisions que se han fet en la present casa en què se
ha aconsellat y declarat poder expendir los deputats las pecúnias del General en ningun de
aquells se troba haver aconcellat y declarat haver pogut donar diners de la Generalitat al senyor rey ni a qualsevol altre persona, sinó sols lo
poder-los expendir lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori per las urgèncias que se han offert y se ha aconcellat y declarat poder-los gastar, y aixís se veia ésser no sols contra lo dit
capítol 5, però y encara contra la observansa lo
poder los senyors deputats y oÿdors donar pecúnias del General per la referida subvenció.
Per ço, los infrascrits són de vot y parer que vostra excel·lència fidelíssima no pot ni deu expendir pecúnias de la Generalitat per la subvenció
expressada en dita real carta compresa y explicada en la deliberació consultada. Y així ho sentan
salvo semper, et cetera. En Barcelona, vuy als 2
de mars 1711. Flix, acessor subrrogatus. Alexius
Fornaguera, assessor subrrogatus. De Nadal, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae. Romà,
consulens. Sans, consulens. Rossell y Lleó, consulens. Bruguera, consulens.»
Dijous, a V de mars MDCCXI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present
ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, lo il·lsutre y molt reverent fra don Galderich de Senjust y Pagès, abad de Sant Pere de
Camprrodon, de la sagrada orde de sant Benet,
com a procurador de la noble dona Francisca de
Senjust y Pagès, donsella, en Barcelona habitant, consta de sa procura ab acte rebut en poder de Joseph Simon, notari públich de Barcelona, als 3 del present y corrent mes, qu·és assí
cusida y signada de número CLXXXXV, en dit
nom ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas que sa principal no ha trobat lo acte
de la original creació de aquell censal de preu
quatra-centas lliuras y penció quatra-cents sous,
que tots anys als 27 del mes de dezembre lo feya
y prestava la casa del General del present principat de Cathalunya, per los títols continuats en
lo capbreu del mes de dezembre, foli 124, que·s
troba extret en la extracció de censals dela dret
de guerra, vulgarment dit de la Nova Ampra,
feta las 18 de dezembre de 1709.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo prea. a continuació una carta i dues procures transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 2402-2404.
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sent dietari una carta a ells escrita per lo
excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, de
data de 4 del present y corrent mes, junt ab altres papers, ab què avisa dar mostras lo enemich
de voler retirar gran part de sas tropas per la
França, com més extensament de dita carta és
de vèurer, que és assí cusida y signada de número CLXXXXVI.
Divendres, a VI de mars MDCCXI. En aquest dia,
a la tarda, constituhit personalment en presència del excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar del General de Cathalunya Francisco
Sullà y de Gassol, donsell, trobat en la casa de sa
pròpria habitació que la té en lo carrer Condal,
de la present ciuat, Joseph Francesch Fontana,
llavors escrivent, habitant en esta ciutat y vuy
notari públich de Barcelona, com a procurador
del noble don Joseph de Generes y Malich, en
Barcelona populat, y obtenint lo offici de ajudant primer de racional de la casa de la Deputació del General del present principat de Cathalunya, consta de sa procura en poder de
Salvador Carreras, notari públic de Barcelona,
als 17 de agost 1701, la qual és assí cusida y signada de número CLXXXXVII, en dit nom ha
renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas y a favor y en cap del doctor Isidro
Miquel, prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona, lo dit offici per ser altre dels officis antichs
vendibles y que poden alienar-se. E sa excel·lència fidelíssima ha acceptat dita renúncia, si et in
quantum, etcètera, per capítols y actes de cort
és a sa excel·lència fidelíssima lícit y permès,
etcètera, essent presents en testimonis Joan Pau
Cassas, texidor de lli, de Piera, y Anton Prats,
pagès, en Barcelona habitant, y Bernat Forès,
notari públich real col·legiat y ajudant tercer de
la Scrivania Major, qui entrevingué en pèndrer
lo present acte per mi secretari y scrivà major del
General y present casa y per no haver-me trobat
tant promptament com la urgència instava.
En la mateixa tarda, constituhit personalment
en la presència del excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat real lo doctor misser Joseph Vilar trobat en la casa de sa pròpria habitació, que
la té en lo carrer dels Capellans de la present
ciutat, lo sobredit Joseph Francesch Fontana,
en lo dalt-referit nom, ha renunciat lo dit offici
a favor y en cap del sobredit doctor Isidro Miquel, y per dit senyor deputat real és estada acceptada dita renúncia en la mateixa conformitat, essent presents per testimonis Pere Copell,
estudiant en theologia, y Joan Goula, de la família de dit senyor deputat real.
Al cap de poch temps, constituhit personalment
en presència del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich don fra Anton de Sola-
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nell, abat de Sant Pere de Galligans, trobat personalment en lo palau real, a hont habita, lo dit
Joseph Francesch Fontana, en dit nom, també
ha renunciat lo dit offici a favor y en cap del referit doctor Isidro Miquel, y per dit senyor deputat eclesiàstich és estada la sobradita renúncia
admesa de la mateixa manera, essent presents
per testimonis Francesch Puig, ensepador, de la
vila de Ripoll, y Joseph Genís, estudiant, de sa
família.
Poch aprés, constituhit personalment en presència del excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich Fèlic Reix, canonge de la Seu
de Barcelona, trobat personalment en la casa de
sa pròpria habitació, que la té cerca la iglésia catedral, de la present ciutat, lo dit Joseph Francesch Fontana, en dit nom, també ha renunciat
lo dit offici a favor y en cap del referit doctor Isidro Miquel, e lo dit senyor ecclesiàstich ha acceptat la renúncia en la mateixa conformitat, essent presents per testimonis Miquel Reig,
estudiant en lleys, y Anton Fonseré, estudiant
de dit senyor ecclesiàstich.
Seguidament, y entre las 8 y 9 horas de la nit, yo
don Ramon de Codina y de Ferreras, subrrogat
en secretari y scrivà major del General, me so
conferit en la casa a hont habita lo dit don Joseph de Generes, per estar indispost, la qual casa
és en lo carrer de la Portaferrissa, de la present
ciutat, y gràcias al Senyor lo he trobat viu y ab
tots los sentits, essent presents per testimonis
dit Anton Fontserè.
Disapte, a VII de mars MDCCXI. En aquest dia
Anton Vives y Salvador, Pau Ferrer, ferrer
manyà, de la present ciutat, aquell elegit y anomenat per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General de Cathalunya y magnífich racional y lo altre per Joan
Mariner, ferre manyà de la present casa, experts
anomenats per lo negoci llargament expressat
en lo present dietari als 4 del present y corrent
mes, mitgensant lo jurament per ells llevors
prestat, han fet relació en escrits al peu del
compte que dit dia se narrà, que conté setse planas, havent posat en cada partit lo preu.
Diumenge, a VIII de mars MDCCXI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, per ocasió
de la guerra y altres affers del General, se han
juntat sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la
present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una carta a ells escrita per dit depu1132

tat militar, de data de 6 del corrent, junt ab altres papers ab què avisa novedats de retirar-se lo
enemich y altres negocis, com de dita carta y papers és de vèurer, que tot és assí cusit y signat de
número CLXXXXVIII.
Dimars, a X de mars MDCCXI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present
ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, Jaume Crest, botiguer de telas, y Joan Garriga, sastre, tots de la present ciutat, elegits y
anomenats per visurar los quatra-sents sinquanta gambetos, quatra-centas cinquanta jupas,
quatra-centas sinquanta calsas, quatra-centas
sinquanta camisas y quatra-centas curbatas y
més, si més se’n voldran, que ha enprès fer Joana
Camps, sastre, també de la present ciutat, per lo
abillament dels soldats del regiment ab què la
present casa serveix al rey, nostre senyor, que
Déu guarde, en defensa del present Principat y
Generalitat, com apar en lo present dietari als
13 de novembre 1710, han fet relació de com,
havent visurat los sobredits gambetos, jupas,
calsas, camisas y corbatas, han trobat ésser fets
conforme lo pactat en la tabba y conforme la
mostra.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent del consistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, han anomenat per expert y visurador de sexanta gorras
de granaders que ha emprès fer Gabriel Espinàs,
brodador, de esta ciutat, per lo abillament de la
companya de granaders de dit regiment a Ramon Bagà, brodador, de la present casa, qui ha
jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas de haver-se bé y llealment en la visura fahedora de ditas gorras y que reprotexa la que no seran conforme lo pactat en la tabba del impressari.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en dit consistori lo sobredit Bagà, ha fet relació
de com, havent visurat las sobreditas sexanta
gorras, ha trobat aquellas ésser fetas conforme
lo pactat en la tabba y segons la mostra.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una carta junt ab algun paper a ells
escrita, de data de 8 del present y corrent mes,
per lo deputat militar ab què dóna notícias de
alguns negocis, de la retirada del enemich y altres, com més extensament de dita carta y paper
és de vèurer qu·és assí cusit y signat de número
CLXXXXIX.
a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
2404-2407.

Dijous, a XII de mars MDCCXI. En aquest dia, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, constituhits personalment Pau Maduxer, tauler, que diu ser del
General, de la vila de Cardedeu, y Miquel Juyol,
tauler, que diu també ser del General, de Vilamayor, en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, han renunciat pura, líbera y espontàneament en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas los dits officis de taulers respective, suplicant a sas
excel·lèncias fidelíssimas ésser-los admesas ditas
renúncias. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
admesas aquellas, si et in quantum, etcètera, per
capítols y actes de cort los és lícit y permès y altrament, y per haver-los constat per certificatòria feta y firmada per lo magnífich racional del
General y present casa no ésser debitoris al General, com de dita certificatòria és de vèurer,
que és assí cusida y signada de número CC, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y
Fermí Vehils, verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Divendres, a XIII de mars MDCCXI. En aquest
dia, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim
y fidelíssim senyor deputat militar, han ordenat
sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari ya
scrivà major del General y present casa cusís y
incertàs en lo present dietari una carta a ells escrita per dit deputat militar, de data de 11 del
present y corrent mes, junt ab altre paper ab
què dóna avís de retirar-se lo enemich de alguns
paratges, com de dita carta y paper és de vèurer,
que tot és assí cusit y signat de número CCI.
Disapte, a XIIII de mars MDCCXI. En aquest dia,
absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General y present casa cusís y incertàs
en lo present dietari una carta a ells escrita per
dit deputat militar, de data de 12 del corrent,
junt ab altres papers ab què avisa de novedats de
retirar-se lo enemich y altres negocis, com de
dita carta y paper és de vèurer, que tot és assí
cusit y signat de número CCII.
En aquest mateix dia, obtinguda hora per medi
del síndich del General, los excel·lentíssims y fidelíssims deputat y oÿdor reals en nom y per
part del excel·lentíssim y fidelíssim consistori,
anant ab cotxe de dos mulas, sens insígnias ni
verguers, y lo síndich a la portalera d emà dreta,
han posat en la real mà del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, la representació deliberada lo
dia present acerca las sis-centas doblas per via de
a. a continuació una certificatòria i una carta transcrites a
l’Apèndix 4, pàg. 2407.
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ayuda de costa donadoras per part de la Generalitat als dos cavallers del pahís que vol enviar sa
magestat a Viena, Ingalaterra y Olanda per secundar las diligèncias del avio dels socorros y
subcidis en aquest Principat, de la qual sa magestat se ha dignat fer tot aprècio y estimació segons relació ne han fet dits dos consistorials. Y,
encontinent, sas excel·lèncias fidelíssimas han
ordenat a mi dit que còpia de dita representació
la cusís, incertàs y continuàs en lo present dietari, la qual és assí cusida y signada de número
CCIIII y del thenor següent:
«Señor.a Los deputats y oÿdors de comptes del
General del present Principat, postrats ab lo
més respectuós del obsequi als reals peus de
vostra magestat, diuhen que trobant-se affavorits de la real munificència de vostra magestat ab
real carta de data de 16 de febrer pròxim passat,
ab què per los motius que en ella se expressan se
dignà vostra magestat manar insinuar-los de
com té resolt enviar dos cavallers naturals del
pahís, lo un a Viena y lo altre a Ingalaterra y
Olanda, per a secundar las instàncias fetas per
loprompte avio dels socorros de tropas y remesas de subcidis per la deffensa y resguart del
Principat, esperantque escriuran a las mencionadas corts ab tota efficàcia destinant alguns effectes proporcionats per a dits embiats en atenció, a demés de la estrechès de medis en las reals
arcas de vostra magestat, de recàurer est assumpto en deffensa del pahís, passaren a consultareixa dependència com devian ab los acessors
y advocat fiscal de dit General y consulents aplicats, y havent tingut reparo en lo aconsellar que
podia y devia lo consistori expendir las pecúnias
de la Generalitat a instàncias del procurador fiscal de dit General, se passà ab medi de justícia,
per lo qual és estat declarat poder y dèurer-o
practicar aquell, tenint la mira als havers de la
Genralitat. Tot lo què no ha permès mayor anticipació del temps que lo dia present, axí que pósan en la soberana comprehenció de vostra magestat que lo dia present han deliberat subvenir
de las pecúnias de la Generalitat per via de ayuda de costa ab sis-centas doblas a aquells dos cavallers que embiarà vostra magestat a aquellas
corts, so és, a quiscú d’ells ab tres-centas doblas.
Y quant serà en la cort a hont ha de anar ab doscentas doblas ab lletras, escrivint lo consistori a
ditas corts quant se partiran dits dos cavallers.b
Esta deliberació, señor, confian los deputats y
oÿdors ha de merèxer en lo real conspecte de
vostra magestat tota aquella grata acceptació
que en totas las demés ocasions, puix no poden
a. aquesta còpia està intercalada el 14 de març 1711.
a. a continuació un procés transcrit a l’Apèndix 4, pàgs.
2409-2421.
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duptar que la soberana intel·ligència de vostra
magestat tindrà molt present quanta y quant
gran part del Principat se troba en poder del
enemich y, per consegüent, lo exaustos estan de
tots medis. Lo què rebran a singular mercè de la
real magnanimitat de vostra magestat.»
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa que attés lo processet, que a instàncias del tunch procurador
fiscal del General de Cathalunya ab súplica presentada als 2 de septembre 1687 y sobre ella se
féu provisió als 8 de novembre de dit anys acerca poder-se expendir las pecúnias de la Generalitat per lo fet de la plaga de la llagosta, no hera
cusit ni incertat en los llibres de Deliberacions y
dietari de dit temps com apar devai ser-hi incertat, respecte de trobar-se consemblants incertats en altres ocasions, sinó que hera solter en lo
aposento del ayudant tercer de la Scrivania Major; lo cusís y incertàs en lo present dietari per
aparèxer a sas excel·lèncias fidelíssimas que est
fet hera concernent al dalt-referit dels embiats
en orde al poder-se expendir pecúnias de la Generalitat. Lo qual processet és assí cusit y signat
de número CCIIII, del qual processet resulta
que en la provisió no·s toca verbum, y per consegüent que en semblants provisions per lo referit y altrament se pot dexar de tocar-se; que lo
modo de la declaració, a la fi y a lo interim, fou
irregular, puix a demés que no se intimà, perquè se hauria tocat ab fonament, se veu que dita
declaració y provisió no fou intimada ab subsegüent, com és de vèurer en lo dietari trienni
1689, foli 71, a hont consta que fou provehit
dèurer eixir los tunch consistorials per lo donatiu, y a la deliberació que·s féu als 23 novembre
de 1689, foli 68, del llibre de Deliberacions,
trienni 1689, a hont consta que fou declarat poder-se y dèurer-se expendir las pecúnias de la
Generalitat per subvenció del tunch real exèrcit,
ab las quals provisions se millorà y reparà lo estil
y se practicà lo que·s devia al concistori.

delíssima senyor deputat militar, en nom y per
part de sas excel·lèncias fidelíssimas y axís del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori se ha conferit a la matinada ab lo il·lustre marquès de
Rialp, secretari de sa magestat, Déu lo guarde,
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich a effecte de participar-li com tenint
entès lo consistori de què dit deputat militar li
escrivia que en consideració de estar ya fora lo
enemich de las vilas de Ripoll, Sant Joan las
Abadesas, hermita de la Salut, Plana d’en Bas y
Sant Feliu de Pallarols y sas dependèncias aparexia tenia conclós sa incumbència y que axís estimaria se dignàs fer bons officis ab sa magestat
per a què pogués retornar-se’n y venir a esta
ciutat. Lo consistori li feya las matexas instàncias per lo dit effecte, esperant que sa senyoria
se esmeraria en est assumpto com sempre. Dit
marquès de Rialp ha respost a dit oÿdor eclesiàstich que com lo enemich no se sabia ab certesa per encara fos fora del tot del pahís, que li
aparexia que per uns quatra o sis dias, que era lo
termini que ab certesa se sabria semblant notícia, convenia al real servey y bé públich se detingués allí, que passats estos acudiria al rey, nostre
senyor, de qui no duptava annuhiria ab molt
gust a estas representacions, segons relació ne
ha fet a sas excel·lèncias fidelíssimas dit senyor
oÿdor ecclesiàstich.
Dimecres, a XVIII de mars MDCCXI. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la
present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, han ordenat a mi secretari
y scrivà major del General y present casa cusís y
incertàs en lo present dietari una carta a ells escrita per dit deputat militar, de data de 16 del
corrent, ab què los dóna avís no sols de la retirada del enemich, sinó y també de com és estat
perseguit picant-li la retaguàrdia, perdent different gent entre morts y ferits, y altres negocis,
com de dita carta és de vèurer qu·és assí cusida y
signada de número CCVII.

Dilluns, a XVI de mars MDCCXI. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar, han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General y present casa cusís y incertàs en lo
present dietari dos cartas que han rebut dels
il·lustres concellers de la ciutat de Vich y del excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, totas dos
cartas de data de 14 del present y corrent mes, ab
què avísan de la retirada del enemich de differents
paratges de la Montanya, las quals cartas són assí
cusidas y signadas de números CCV y CCVI.

Dijous, a XX de mars MDCCXI. En aquest dia, entre deu y onse horas del matí, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la
present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, Honofre Janer, negociant,
de la present ciutat, com a procurador de Joseph Trotxa, esparter, de dita present ciutat,
credencer de draps del General del present principat de Cathalunya, consta de sa procura en
poder de Joseph Vilamala, notari públich de
Barcelona, als 30 de janer 1705, la qual és assí
cusida y signada de número CCVIII, en dit

Dimars, a XVII de mars MDCCXI. En aquest dia,
absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fi-

a. a continuació dues cartes transcrites a l’Apèndix 4, pàgs.
2421-2422.

1134

nom ha renunciat en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas y a favor y en cap del
doctor misser Jaume Janer lo dit offici per ser
altre dels officis antichs vendibles y que poden
alienar-se. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
acceptat dita renúncia, si et in quantum, etcètera, per capítols y actes de cort és a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès, essent per testimonis lo doctor misser Jaume Ubach y Joseph
Pelegrí, passamaner, de la present ciutat.a
Diumenge, a XXII de mars MDCCXI. En aquest
dia, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim
y fidelíssim deputat militar, se ha ajuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, no obstant ser festa de
precepte, per ocasió y causa dels fets de la guerra y altres affers de la Generalitat.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una carta a ells escrita per dit deputat militar, de data de 19 del corrent, junt ab un
paper ab què los dóna avís de alguns successos
favorables han tingut nostras armas contra las
enemigas, y axí mateix altres negocis, com de
dita carta és de vèurer qu·és assí cusida y signada
de número CCVIIII.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas també han ordenat a mi secretari cusís y incertàs en lo present dietari una carta a ells escrita per los il·lustres concellers de la ciutat de
Manrresa, de 20 del present mes, ab què avísan
de com havent ocupat lo enemich a Calaf regonexen lo imminent perill se troban de què no
sien invadits y que axís sas excel·lèncias fidelísismas sien servits mediar ab la magestat del rey,
Déu lo guarde, los ampare, com de dita carta és
de vèurer qu·és assí cusida y signada de número
CCX.
Dilluns, a XXIII de mars MDCCXI. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
real ha fet relació en lo consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas mitgensant jurament,
absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, com se hera conferit en
lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte
que disposa lo capítol 102 de las últimas corts y
que, haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit
Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y
signat de número CCXI.
a. a continuació dues cartes i una procura transcrites a
l’Apèndix 4, pàg. 2423.
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En aquest mateix dia lo noble advocat fiscal del
General ha fet relació mitgensant jurament de
com se hera conferit en lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol
102 de las últimas corts y que, haguda relació
dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos
hostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en los papers
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, loss qual són assí cusits y signats de
número CCXII y CCXIII.
En aquest mateix dia, al matí, en la sala a hont
se acostuma juntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se han juntat las personas que
componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació per los fets de la present guerra y per lo expressat en la carta escrita per la ciutat de
Manrresa, que és incertada ena aquest dietari lo
dia de ahir, y han aconsellat lo que·s troba expressat ab un paper que de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas se troba assí cusit, incertat y signat de número CCXIIII. Al què han
annuhit sas excel·lèncias fidelíssimas ab molt
gust.
Dimars, a XXIIII de mars MDCCXI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, Joan Garriga,
sastre de la present casa, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas ha visurat dos bandas
de consistorials de primaveras carmesinas ab flos
de or y sarrels del mateix, que sas excel·lèncias
fidelíssimas han trobat dins un calaix de una de
las taulas que·s troban estar dins la sala de consistori, y desitjant beneficiar aquellas a mayor
útil y benefici de la Generalitat, y mitgensant jurament prestat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha fet relació a sas excel·lèncias
fidelíssimas de com quiscuna de ditas bandas segons Déu, sa conciència y perícia de sastre val
onse lliuras quatra sous.
En aquest mateix dia, a la tarda, havent-se obtinguda hora, los excel·lentíssims senyors presidents dels tres excel·lentíssims comuns de la
Ciutat, bras militar y Deputació, inseguint lo
aconsellat per las personas que componen la
conferència de dits tres comuns, lo dia de ahir
han posat en la real mà de la magestat del rey,
Déu lo guarde, una representació ideada y formada per dita conferència, acerca los fundats recels de ser invadida la ciutat de Manrresa per lo
enemich. Al què se ha servit respònder lo rey,
a. a continuació una carta i quatre papers transcrits a
l’Apèndix 4, pàgs. 2423-2424.
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nostre senyor, que donaria las providèncias més
effectivas per a què tant amants vassalls estigan
resguardats, segons relació ne ha fet a sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich. Y encontinent sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General cusís y
continuàs en lo present dietari còpia de dita representació, la qual és assí cusida y signada de
número CCXV y del thenor següent:
«Señor.a La ciutat de Barcelona, Deputació y
bras militar del principat de Cathalunya ab la
deguda veneració diuhen que los concellers de
la ciutat de Manrresa ab carta de 20 del corrent
los noticían trobar-se lo enemich ab cresent número de tropas dins la vila de Calaf, havent las
tropas que per defensa se troban en aquellas comarcas desemparat los paratges que conduhian
per la concervació de aquells, quedant ab lo
desconsuelo per ditas operacions de vèurer-se
en evident perill de quedar privats del apreciable
timbre de vassalls de vostra magestat, contribuhint per la concervació de aquell ab lo major
esfors pot correspòndrer a sa posibilitat lo restar
exposats a las invasions enemigas sie en detriment del real servey de vostra magestat, per lo
què se interessa no se interne més lo enemich en
lo pahís, recorran als reals peus de vostra magestat esperant de la real munificiència se dignarà
manar donar totas aquellas providèncias que
conduescan per lo alívio de estos fidelíssims vassalls de vostra magestat y servesca de detenció a
las depravadas ideas del enemich en mayor servey de vostra magestat.»
Dijous, a XXVI de mars MDCCXI. En aquest dia, a
la matinada, han passat sas excel·lèncias fidelíssimas a fer extracció dels censals als del dret de
General de guerra, vulgarment dit de la Nova
Ampra, per la lluïció de aquells disposada en lo
capítol 11 de las últimas corts per la quantitat
de dotse milia lliuras, la qual extracció se ha fet
en la sala dels Reys de la present casa, estant sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present
ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, acentats ab cadiras de vellut carmesí y los
acessors y advocat fiscal ab cadiras de vaqueta de
moscòvia, en la forma que·s fan las extraccions
dels officis, lo secretari y scrivà major, los escrivents de la Escrivania Mayor, lo ajudant primer
de la Scrivania Major y lo ayudant comú de racional y regent los comptes han estat acentats,
ço és, lo secretari ab cadira de vaqueta de
moscòvia y los altres ab banch devant de altre
taula molt gran al mig de las dos finestras de
dita sala, sobre de la qual taula estaven los capa. la còpia d’aquesta deliberació està intercalada el 24 de
març de 1711.
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breus. La cadira de vaqueta de moscòvia del secretari estava al cap de la taula a la part de la porta per a hont se entra a la sala del consistori y lo
banch dels altres arrimat a la paret. Y se han posat los redolins ab bolas de fusta dels acrehedors
de dit dret en una urna de plata, havent precehit
primerament lo contar-se las bolas en dita sala
de consistori. Y per un minyó de poca hedat són
estats extrets los següents, després de haver cantat lo dit ayudant primer los noms de tots los
acrehedors en dita sala dels Reys, estant en peus
y de una en una responent haver posat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich dins la urna las ditas bolas:
Primo, a Joan Llenas per la resta de un censal de
preu dos mil lliuras y penció dos mil sous en lo
mes de juny per los títols continuats en lo capbreu de dit mes de juny, foli 114, perquè essent
estat extret lo últim en la extracció feta als 18
dle mes de dezembre de 1709, li faltan per lo
cumpliment del preu de dit censal per no haver
bastat la quantitat de dotse milia lliuras, 743
lliuras; ítem, convent de las monges mínimes,
janer, foli 312, penció 25 lliures y preu 500 lliuras; ítem, Escolàstica Ximenes, juliol, foli 228,
penció 50 lliures, preu 1000 lliures; ítem, Francisco Marí, mars, foli 726, penció vint lliuras,
preu 400 lliures; ítem, Jacinto Carreras, dezembre, foli 100, penció 12 lliures 10 sous, preu
250 lliures; ítem, comunitat del Pi, mars, foli
754, penció 25 lliures, preu 500 lliures; ítem,
reverent Jaume Solà, dezembre, foli 82, penció
25 lliures, preu 500 liures; ítem, Anthoni Isern,
mars, foli 730, penció 25 lliures, preu 500 lliures; ítem, convent de Nostra Senyora del Carme, maig, foli 11, penció 115 lliures, preu 2300
lliures; ítem, administradors de la causa pia de
Francesch Joan Costafreda, juliol, foli 190,
penció 65 lliures, preu 1300 lliures; ítem, Henrrich Deu, septembre, foli 384, penció 50 lliures, preu 1300 lliures; ítem, administradors de
Joan Masdeu y Esteve, febrer, foli 420, penció
20 lliures, preu 400 lliures; ítem, Diego Martines, febrer, foli 568, penció 17 lliures 14 sous,
preu 354 lliures; ítem, Arasma de Lana, juliol,
foli 212, penció 15 lliures, preu 300 lliures;
ítem, Onofre Francesch Moliner, abril, foli 372,
penció 30 lliures 10 sous, preu 610 lliures;
ítem, Eulària Cabirol, maig, foli 7, penció 50
lliures, preu 1000 lliures; ítem, Cecília Puigjaner, dezembre, foli 92, penció 22 lliures 4 sous,
preu 444 lliures.
Axí que faltaran en la present extracció salvat
herror cent-y-una lliura per dita Cicília Puigjaner y se haurà de rellevar de la primera venidera,
attès estan ya consumidas las dotse milia lliuras
de esta.

Diumenge, a XXIX de mars MDCCXI. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la
present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General y present casa cusís y incertàs
en lo present dietari una carta a ells escrita per
dit deputat militar, de data de 25 del corrent, ab
què los insta son retorn a esta ciutat y entre altres cosas avisa que se donarian orde als pobles
per a què donasen cubers a las tropas no anant
dirigits per lo noble regent la Thesoreria, y axí
mateix una súplica presentada per lo assert síndich de la universitat de Santa Maria de Vilalba
Çacerra, ab què representa acreca assumpto de
allotjament lo mateix que insinua dit deputat
militar, com de ditas carta y súplica és de vèurer
que són assí cusidas y signadas de números
CCXVI y CCXVII. Y en nom y per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dia present a la tarda
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich se ha conferit ab lo il·lustres marquès
de Rialp de Consell de sa magestat y son secretari de estat a fi de instar-li mediàs ab lo rey,nostre senyor, que Déu guart, per a què fos de sa
dignació concedir permís y llicència al dit deputat militar per a què pogués restituhir-se en sa
casa, y axí mateix que los ordes dels aposentaments anasen dirigits per dit regent la Real Thesoreria. A tot lo què dit marquès de Rialp ha
respost al senyor oÿdor ecclesiàstich que lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori podria escriurer al dit deputat que sempre que tingués
gust podria venir, per quant havent-ne parlat ab
sa magestat era de son real agrado y queno menos ho hera el que se observasen las generals
constitucions, usos, costums, stil, pràctiques,
capítols y actes de cort, drets y llibertats de la terra en lo dit fet de aposentametns de tropas y en
tot, y que axís en eix assumpto procuraria se donasen las més promptas y eficases providèncias
per sa més veril observansa, segons relació ne ha
fet a sas excel·lèncias fidelíssimas dit senyor oÿdor ecclesiàstich.

és baxat a la casa del General a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y
corrent mes de mars. Y se han trobat los fraus
infrascrits y següents: primo, a 2 de mars, aprehenció feta en casa de Joseph Puig, mestre sastre, de una cana quatra palms sarge color de rovell d’ou; ítem, set pams panyo vermell; ítem,
un gambetillo de gris ferro ab tretse pessas de
droguets sens cusir. Dit dia, aprehenció feta en
lo carrer del Pi a Maria Cabanyes de deu parells
de guants de paleta forasters y de un parell de
mitjas de seda encarnadas. Dit dia, aprehenció
feta en casa Christòfol Mas, taverner, de una
pessa de blauet cap-y-cua sens plom de General;
ítem, de tres tapetes de fil mostrajats, ítem, de
dos faxas de estam blancas; ítem, de tres canas
un palm sarge oscura; ítem, de tres canas sis
palms estamenya de sa color. Ítem, als 16 de
mars, aprehenció feta en casa de Miquel Panyella de la Creu, pagès, de un guardapié no acabat
de satí ab mostras blau ab flos de or y seda de set
tallas. Ítem, als 30 de mars, aprehenció feta en
lo carrer de Sant Pere més baix, a Madalena
Sans de una caputxa de escot blanch de la terra.

En aquest mateix dia, essent Diumenge de
Rams, a la tarda, se ha fet la professó dels Dolors, com se stila, emperò a insinuació de sa magestat no ha entrat per las iglésias per quant a
insinuació sua y altrament per lo vicari generala
de sa il·lustríssima se ordenà publicar en dias
passats un edicte manant-se la justa veneració se
deu tenir a los temples, y axís per obviar no succehisen en estos algunas irreverèncias.

Dijous, a II de abril MDCCXI. En aquest dia, per
ser en lo present any lo Dijous Sant, la reyna
nostra senyora, que Déu guarde, a peu ha comensat de visitar differents monuments de la
present ciutat ab gran devoció y exemple.

Dilluns, a XXX de mars MDCCXI. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, acompanyat dels officials acostumats,
a. a continuació un carta i una súplica transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 2424-2425.
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Dimars, a XXXI de mars MDCCXI. En aquest dia
han arribat devant de esta ciutat una flota de vaxells governada per lo almirant don Joan Mininchs, inglès, y lo almirant Vincts, que·s creu
ser olandès, lo qual arribo és estat inpensat y se
diu porta a port alguna gent de desembarch.
Dimecres, a I de abril MDCCXI. En aquest dia, a
la una hora del migdia, des de la iglésia parroquial de Sant Pere, d’esta ciutat, se ha aportat lo
viàtich a la muller del excel·lentíssim y fidelíssim
oÿdor real. Ha acisitit a dita funció lo dit oÿdor
real associat de un ecclesiàstich y militar a forma
de braços y de differents officials de la present
casa, que de part sua foren convidats. Aportava
banda y per quant lo excel·lentíssim y fidelíssim
deputat real se trobava ésser fora ciutat, un verguer ab massa alta lo anà servint.

En aquest mateix dia, essent Dijous Sant, a la
tarda com se acostuma se ha fet la professó de la
Sanch, emperò per ésser estat del real agrado
del rey, nostre senyor, que Déu guart, no ha entrat per las iglésias.
Divendres, a III de abril MDCCXI. En aquest dia,
per esdevenir ser en lo present any Divendres
Sant, la magestat del rey, que Déu guart, ha
continuat com los altres anys lo visitar a peu tots
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los convents de la present cituat, ab aquell fervor, devoció y exempla que estila y practica en
tant santa funció.
En aquest mateix dia, a la tarda com se acostuma, per ser Divendres Sant, se ha fet la professó
dels Cavallers, que ix de la iglésia del primer y
real convent de Nostra Senyora de la Mercè.
Tanpoch ha entrat dins las iglésias per haver-o
axí gustat sa magestat, practicant en quant a est
particular lo mateix que las altras dos professons
dels Dolors y de la Sanch, que se han fet en esta
Semmana Santa.
Disapte, a IIII de abril MDCCXI. En aquest dia,
no obstant ésser aquest any Disapte Sant y axís
feriat in honorem Dei, també se han ayuntat sas
excel·lèncias fidelíssimas per affers y negocis
graves de la Generalitat.
Dimecres, a VIII de abril MDCCXI. En aquest dia
se ha restituhit en lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar, havent
tornat dels paratges per a hont se havia partit lo
dia primer de febrer del corrent any, com apar
en lo present dietari, qui entrà en la present ciutat lo dia quatra del corrent, y essent present en
consistori yo secretari y scrivà major del General
y present casa ha fet relació dit deputat militar
de com havent posat als reals peus de las magestats del rey y reyna, que Déu guarde, per a participar-los son obrat en la funció que de sa real insinuació havia anat, hera estat de la real
dignació de sas magestats afavorir-lo ab son real
aplauso y gratitut en tot quant havia executat en
exa expedició per haver sabut a un mateix temps
unir lo mayor real servey ab lo benefici públich
de tot lo Principat y veril observansa de las generals constitucions, drets y llibertats de la pàtria.
Dijous, a VIIII de abril MDCCXI. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari una representació en
nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas
fahedora al excel·lentíssim senyor mariscal comte de Estaramberg acerca lo procurar la mayor
providència de la uniformitat entre las tropas y
paysans, la qual representació per medi del síndich del General lo dia present és estada entregada al dit senyor comte, y és assí cusida y signada de número CCXVIII y del thenor següent:
«Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General del present principat de

a. original intercalat el 9 d’abril 1711.
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Cathalunya diuhen y represèntan a vostra excel·lència lo següent: que al tornar a esta ciutat
de la de Vich lo deputat militar, a hont y a altres
paratges havia anat per real insinuació del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, per los batlles y
jurats del terme de Figueró se li féu representació posant en sa notícia com lo dia 3 del corrent
mes de abril un capità de alemanys del regiment
de vostra excel·lència que se trobava habitar en
dit lloch, si bé no de quartel per tenir-lo en Tagamanent, de sa pròpria autoritat volgué obligar a un dels jurats de què donàs allotjament a
alguns desertors que passavan, lo que no podia
executar dit capità, per ser contra lo disposat ab
las generals constitucions y lo stilat en lo present Principat, puix lo fet de allotjaments deu
còrrer per lo noble regent la Real Thesoreria,
ademés que semblant operació pogué turbar-se
la quietut pública en dit terme.
Que havent-se fet representació ab carta del primer del corrent mes de abril al sobredit deputat
militar per los concellers de la vila de Moyà de
què lo sargento mayor que està de quartel en
aquella havia passat a recusar la casa de Pau Rovira, que differents vegadas serví per virreys y
generals, y contra sa voluntat se posà en la de
Magí Barrera, cavaller, obligant-los a donar-li
llits, parar-li casa ab servey de plata y altres circunstàncias, y lo que és més sensible no quedar
content del què·s fa, no sols procurant que los
soldats no estiguesen contents dels paysans y
que los molestasen, sinó encara amenasant fer
anar allí de quartel dos companyas y que al alsar-se dit quartel procuraria ayuntar allí tot lo
regiment. Aparagué en atenció al referit ser indispensable al deputat militar en cumpliment de
sa obligació y de la cabal confiansa ha merescut
de sa magestat en eix viatge lo escriurer ab cortesania al comandant que·s troba en Granollers
per a què dende aquella providència que requiria semblant fet y al pas que es posaria una resposta corresponent als caràcter y representació
que en si pòrtan recomanada, y altres cabos de
mayor graduació que ell han sabut practicar ab
dit deputat militar, és estada molt poch cortesa
y atenta. Del què ha resultat lo escusar lo deputat militar demanar de nou a dit comandat la
providència deguda sobre lo succehit al Figueró
y en altres parts del Vallès. Y, últimament, que
dit comandant per las cercanias y veynats de
Granollers ocasiona y permet de sos officials en
los pobles notables danys en los farratges, fent
que los bestiars se’ls mengen a fi de obligar-los a
crescudas composicions.
Los sobredits desordes y successos excel·lentíssim senyor, llastíman los cors dels deputats y oÿdors, de forma que són contra lo mayor servey
de Déu, nostre senyor, de sa magestat y dels be-

nefici públich y conservació de tot lo Principat,
alcansan no poder omitir posar-los en la gran
intel·ligència de vostra excel·lència, ab lo segur
que han de encontrar la gran justificació, christiandat y zel de vostra excel·lència tota aquella
protecció y amparo que·s prometen de la bisarra
generositat de vostra excel·lència a qui procurarà lo consistori correspòndrer ab tota finesa
en las ocasions que serà servit dispensar-li sa coneguda magnanimitat.»
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, dit secretari y scrivà
major, cusís y continuàs en lo present dietari
una real carta del rey nostre senyor, que Déu
guarde, de data de 5 del present y corrent mes,
de sa real mà firmada y sotaescrita per lo il·lustre
don Ramon de Vilana Perlas, son secretari, ab
què és servit insinuar se donarà per servit de la
prompta declaració de una causa, que·s verteix
en la present casa a instància de Pau Borràs, per
haver-se admès nou licitador en lo estanch del
tabaco, administrant-se en ella justícia, com de
dita real carta és de vèurer, la qual és assí cusida
y signada de número CCXIX y del thenor següent:
«Ela rey. Illustres, venerables egregios, nobles,
magníficos y amados los fidelíssimos deputados y
oydores de qüentas de la Generalidad de Cataluña. Haviendo Pablo Borrás recurrido a mi real
clemencia con la súplica de que me interponga y
os encargue la prompta declaración de una causa
que sigue en essa casa por haverse admitido nuevo
licitador en el estanque del tabaco despues de haver mucho tiempo corrido el arrendamiento, que
se mató a su favor, siguiéndosele de la dilación los
perjuicios de haver de adelantar todo lo que por la
dicha nueva subastación se le aumentó de precio
en el arrendamiento, he tenido a bién en atención
a tan justa instancia y a lo que ha sabido Borrás
merecerse en mi servicio manifestaros lo agradable me será que déis las órdenes convenientes a los
officiales a quien toca declarar la mencionada
causa que sin pérdida de tiempo se vea en justicia
y resuelva lo que en ella proceda, de qué me daré
por bién servido. Barcelona, y abril a sinco de mil
setecientos y onze. Yo el Rey. Don Ramón de Vilana Perlas.»

nian entesa, y los acessors que per sa part no se
dilataria la declaració de dita causa, administrant justícia ohidas las parts, que eran dit Borràs y lo procurador fiscal; y lo advocat fiscal que
en manera alguna la dilataria, si sols que·s valdria de aquells terminis de dret permesos per las
provas y altrament.
En aquest mateix dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas a Joseph Pelegrí, Fermí Vehils y
Diego Andanya, menor, verguers, que personalment convidasen per a tenir junta lo dia de
demà, a cerca lo fet de port franch establert en
lo capítol 79 de la última cort general, per las
tres horas de la tarda, a las sis personas de dita
junta que són don Feliciano de Sayol, de la orde
de sant Joan, don Bonaventura de Lanuza y de
Oms, degà y canonge de la santa mertropolitana y primada iglésia de Tarragona, don Francisco Despuyol y de Moncorp, don Fèlix de Vadell
y Besturs, lo doctor en medicina Francisco Costa, ciutedà honrat de Barcelona, y lo doctor
misser Francisco Florit; y que fessen relació a
mi, dit secretari y scrivà major del General y present casa, de si volian acistir o no a dita junta. E
los dits tres veguers han fet relació a mi dit secretari y scrivà major de què havent respective
convidat personalment a las dalt-referidas sis
personas, havian respost totas sis que ab molt
gust acistirian a dita junta lo die de demà a la
hora prefigida per sas excel·lèncias fidelíssimas.
Divendres, a X de abril de 1711. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi
secretari y scrivà mayor del General y present
casa, cusís y continuàs en lo present dietari un
paper escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo
excel·lentíssim senyor mariscal comte de Estaramberg, ab què insinua haver donat providència al que per part del General se li representà lo
die de ahir, com és de vèurer en lo present dietari, lo qual és assí cusit y signat de número
CCXX y del thenor següent:

En aquest mateix dia per mi dit secretari y scrivà
major del General, de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas, la sobradita real carta és estada llegida en consistori, trobats presents en ell los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General, per a què restasen ab la deguda
intel·ligència de est fet. Al què han respost la te-

«Excellentíssimoa concistorio. En vista de la representación con que vuestra excelencia se ha servido favorecerme, atento a los males procederes de
algunos officiales en los pueblos del Vallés, é passado a dar las órdenes combenientes para el más eficás remedio y alivio de los pueblos, como reprehención al general de Granollers porque no atendió a
la justa quexa que se le hizo por parte del cavallero diputado, como atención tan devida y correspondiente a la estimación que professo a vuestra
excelencia, desseoso de su mayor complacencia y
servicio, y que Dios prospere y guarde a vuestra
excelencia. De casa, y abril 10 de 1711. Excelen-

a. l’original d’aquesta carta està intercalada el 9 d’abril
1711.

a. l’original d’aquest paper està intercalat el 10 d’abril
1711.
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tíssimos señores. Besa la mano de vuestra excelencia su mayor servidor el conde de Estaramberg.»
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
cusís y continuàs en lo present dietari un vot en
escrits fet per altre dels magnífichs acessors del
General y consulents aplicats sobre dependència de port franch, establerta ab lo capítol 79 de
las últimas corts, lo qual vot és assí cusit y signat
de número CCXI y del thenor següent:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per los excel·lentíssims y fidelíssim
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya al acessor y consulents infrascrits en virtut de deliberacions fetas als 22 de
octubre pròxim passat y a 17 del mes de dezembre 1710 per a què vistas y premeditadas las ordinacions que se troban en lo dietari del trienni
1707 sots diada de 21 de juliol del dit any 1710
estatuhidas y disposadas per los antecessors de
sas excel·lèncias fidelíssimas y personas de la
junta de port franch en orde a la creació y bon
regimén de la casa de port franch y los reparos
sobre ditas ordinacions offerts y continuats en
lo paper de apuntaments incertat en lo llibre de
Deliberacions del present trienni, en jornada de
11 de dit mes de octubre, digan en lo què toca
al punt de dret son sentir sobre esta dependència aconsellant lo que poden y deuhen obrar sas
excel·lèncias fidelíssimas en orde a dit assumpto. Y axí mateix, de la nova planta de port
franch proposada per las dotse personas elegidas en virtut de dita deliberació de 22 de octubre, a effecte que en lo conernent al comers y
negoci donasen son sentir, se opposa a alguna
consitució, capítol de cort o altre disposició de
dret. Vista las sobraditas deliberacions de 11 de
octubre y 17 de dezembre; vistas las ordinacions fetas al 28 de juliol del corrent any per los
antecessors de sas excel·lèncias fidelíssimas y
personas de dita junta; vistos los reparos y apuntaments que han occorregut a sas excel·lèncias
fidelíssimas sobre ditas ordinacions; vist lo paper y nova planta general proposada per ditas
dotse personas explicant son sentir sobre ditas
ordinacions y reparos en lo tocant al públich comers y aconomia de dita casa de port franch;
vist lo capítol 79 de las corts últimament celebradas per lo rey, nostre senyor, que Déu guarde; vist lo vot fet per los magnífichs acessors y
advocat fiscal de la present casa als 27 juny
1710; y vist tot lo demés que se havia de vèurer.
Attès que regonegudas y premeditadas ditas ordinacions y reparos ha aparegut tocar a punt

a. l’original d’aquest vot està intercalat el 10 d’abril 1711.
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dret los capítols 2, 7, 8, 16, 25, 26 y 44. Attès
que ab lo capítol 2 de ditas ordinacions se disposa la erecció de un official anomenat president injugint-li las matexas obligacions que té
lo offici de defenedor de la casa del General de
la present ciutat, y en lo capítol 42 se hatribueix
la jurisdicció de declarar verbal y sumàriament
las causas de fraus y penas y altres que li tocassen. Attès que del sentir y parer que han donat
en escrits las ditas dotse personas de negoci resulta que en la casa de port franch no s’i poden
comètrer fraus, de forma que los qui posaran sas
mercaderias en dita casa sols poden cumètrer
fraus antes de entrar o aprés de exir de ella ditas
mercaderias, y que en estos casos sols poden
recàurer dits fraus sobre los drets de la Generalitat. Attès que la jurisdicció y conexensa dels
fraus fets en los drets de la Generalitat en la
col·lecta de Barcelona en virtut de differents capítols de cort y singularment del capítol 36 del
nou redrés de 1706 toca y especta al defenedor
del General privative a qualsevol altre, de forma
que ni lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
en primera instància s’i pot intromètrer. Attès
que en lo capítol 79 de las últimas corts no se ha
disposat cosa en orde als drets de la Generalitat
ni se ha volgut alterar ni llevar la jurisdicció al
dit deffenedor, ni menos disposar cosa en orde
als dits drets de la Generalitat, sinó merament
sobre la creació de port franch, dexant en lo mateix ser los referits drets y sa erecció. Attès que
en los capítols 2 y 42 de ditas ordinacions sols se
ha volgut donar al president de port franch
aquella mateixa autoritat y jurisdicció competeix al defenedor en las casas del General y Bolla. Attès que lo defenedor en las ditas casas del
General y Bolla sols té jurisdicció per a conèxer
de las causas de fraus y penas de aquells, de forma que si altres causas y debats se offerexen en
las ditas casas entre los officials y despatxants
tant sobre la exacció dels drets com altrament
no ne coneix lo defenedor sinó lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y, per consegüent, lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori deu conèxer de altres qualsevols causas que forsan pugan
sucitar-se en dita casa de port franch que no
sien sobre fraus, axí que la jurisdicció del dit
president seria inexercible en la casa de port
franch per no poder-se practicar fraus en ella y
en lo demés tenir-la lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
Attès que quidquid sit lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y junta de port franch crear
nous officials ab jurisdicció en lo cas que estos
fosen precisos y necessaris per la execució de
dita casa de port franch, lo cert és que no essent
necessaris encara que en virtut de la commissió
a ells feta ab dit capítol 79 pugan disposar y ordenar lo que sie convenient per la execució de

dit port franch, no poden crear nous officials ab
jurisdicció per ser esta una de las supremas regalias que no se entén concedida si no és que de
ella se’n fassa expresa menció, del què se infereix que en los dits capítols 2 y 42 de ditas ordinacions en la creació de dit president ab jurisdicció se excedí la facultat y potestat que ab dit
capítol 79 fou concedida y delegada a dits excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes y personas de la junta, y que
la jurisdicció de dit president sols seria exercible
en los casos en què ya competeix al excel·lentíssim y fidelíssim consistori o per capitols de cort
se troba privativament concedida al deffenedor
del General y, per consegüent, no pogueren
dits deputats y oÿdors y personas de la junta
passar a la creació de dit offici. Com ni tampoch
per los mateixos motius pogueren eregir en los
capítols 7, 8 y 16 los officis de receptor de fraus
y de escrivà del president per ser dependents y
connexos del dit offici de president, de forma
que, supprimit aquell y sa jurisdicció, restarian
aquells sens exercici algú.
Attès que en los capítols 25 y 26 de ditas ordinacions se disposa que qualsevol embarcació
que aporte mercaderias en lo present Principat
no gose de la franquesa de port franch en lo cas
que haurà tocat antes en algun port o platja del
present Principat, menos que fos ocasionat del
mal temps o corsaris. Attès que en dit capítol 79
se torba expresament disposat que sia facultatiu
a qualsevol persona lo fer entrar y conduhir en
dita casa de port franch mercaderias que vindran de fora del present Principat y se desembarcaran en la ciutat de Barcelona sens restrició
ni limitació alguna. Attès que en lo mateix capítol 79 també se disposa que lo expressat en dit
capítol se posàs en la deguda execució, concedint per dit effecte facultat a dits deputats y oÿdors y personas de la junta de poder ordenar lo
modo y forma que·ls aparega més convenient,
axí que, havent dit capítol donat expresament
líbera facultat a qualsevol personas de posar las
mercaderias vingudas de fora regne en port
franch, no pogueren dits deputats y personas de
la junta limitar dita ampla facultat desviant-se
de dit capítol ni disposar cosa que fos contra lo
literal de aquell, antes degueren conformar-se
en lo què ya se trobava expresament previngut
en dit capítol.
Attès que del paper de reparos a què se han uniformament adherit las personas de negoci resulta que las ditas ordinacions 25 y 26 causarian
gran prejudici al públich comers y no menos
imposibilitarian als habitants en los pobles de
las costas de Cathalunya lo poder comerciar y
fer venir robas forasteras, no sols per las rahons
expressadas en dit paper de reparos, sinó també
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perquè no seria fàcil carregar las mercaderias ab
embarcació que no aportàs juntament part de
aquellas per port franch, y no poder dexar las
que no vénen per port franch sinó destinadas en
serts llochs de las cosstas de Cathalunya, se’ls
acarrearia a sos dueños ultra de la més dilatada
navegació lo aument del preu de las seguretats,
se’ls retardaria la conveniència de benefici o las
ocasionaria lo gasto de majors nòlits y exposaria
a nova contingència y perills ditas mercaderias
ab sa vinguda al port de la present ciutat y retorn per els llochs als quals vindrian consignadas. Tot lo que per indirecte vindria a llevar o
alomenos disminuhir notablament lo públich
comers dels pobles de las costas de Cathalunya y
no sie verisímil que la intenció de sa magestat y
de la cort en què se mira y attén lo universal benefici de tot lo Principat y sos naturals sie estada
extenuar lo comers als habitants en los demés
pobles de Cathalunya y empobrir-los ab falta de
negoci.
Attès, finalment, que ab lo capítol 44 de ditas
ordinacions se troba disposat que los senyors
deputats y oÿdors de comptes que vuy són y per
temps seran pugan anyadir, alterar y mudar las
ditas ordinacions en tot o en part, sempre y
quant los aparexerà convenient per la adminstració y regimén de la casa de port franch, entès
emperò que en lo cas que per lo temps acarreat
lo negoci aparegués precís y convenient crèxer
la casa de port franch o la creació de algun official nou o bé suprimir per supèrfluo algun dels
què ab ditas ordinacions està assenyalat o bé aumentar o disminuhir a algun de estos son salari
o bé mudar o alterar en tot o en part la tarifa, en
dits casos y quiscú de aquells degan fer los dits
deputats ab acistència y consell de una Sisena de
personas dels tres estaments y en atenció que los
que han entrevingut per comissió de la cort general en fer las ditas ordinacions se troban més
instruhidas, degan en dits casos cridar per dit effecte aquellas.
Attès que del vot fet per los magnífichs acessors
y advocat fiscal de la present casa als 27 juny
1710 consta que la junta anomenada per la cort
general per la erecció del port franch quedà extinchta, posada una vegada en execució y corrible la dita casa de port franch y que axí ho ha regonegut dita junta en lo dit capítol 44 de ditas
ordinacions, puix en aquell estatuhiren que los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes que per temps seran pugan
anyadir, llevar, alterar y mudar las ditas ordinacions en tot y en part sempre que los aparexerà
convenient per la bona administració y govern
de la casa de port franch, lo que se col·legeix
també clarament del mateix capítol 79 de ditas
corts, puix sols se concedí la facultat de disposar
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y ordenar en orde a dit port franch a dita junta
per a posar en execució dit port franch y, per
consegüent, després de posat en execució, cessà
la potestat concedida a dita junta.
Attès que lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori per si sol y sense necessitar de acistència y
consell de Novena o Sisena pot generalment estatuhir y ordenar sobre los drets y cosas pertanyents a la Generalitat, com està disposat en differents capítols de cort y, singularment, en lo
capítol «E per cessar fraus», Corts 1376. Attès
que lo port franch se ha estatuhit per mayor aument de la Generalitat y posat una vegada en
execució se tindrà y reputarà per cosa de Generalitat, havent esta de sos diners edificat la casa
de dit port franch y de pagar los salaris als officials que per ella seran destinats y, per consegüent, lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori,
conlosa la creació de port franch, té per si sol y
independent facultat de estatuhir y ordenar sobre lo que aparexerà per lo temps convenient
per lo bon regimén econòmic de dit port
franch.
Per tant y altrament, los acessors y consulents
infrascrits són de vot y parer que lo disposat en
los capítols 2, 7, 8, 16 y 42 de ditas ordinacions
fetas per los antecessors de sas excel·lèncias fidelíssimas y personas de la junta, respecte de la
creació del president excedeix a la facultat que
se li donà en dit capítol 79 y que lo que se estatuheix en los capítols 25, 26 y 44 de las mateixas ordinacions en quant a que no gaudescan de
port franch las mercaderias de embarcacions
que antes de arribar al port de la present ciutat
hauran tocat en algun port o platja del Principat
y que posat lo port franch en execució degan los
senyors deputats y oÿdors en los casos que se
mencionan en lo capítol 44 ordenar ab acistència y consell de una Sisena, no és conforme, ans
bé contra la mente y intenció del capítol 79 y lo
que se troba ya previngut y disposat en ell, y axí
mateix lo expressat en lo capítol 44 és contra el
que se dóna a sas excel·lèncias fidelíssimas la jurisdicció de conèxer dels drets y cosas concernents en què se posen en execució los dits capítols de las referidas ordinacions. Y axí mateix
són de sentir que la dita nova planta ideada y
disposada per las ditas dotse personas de negoci
no se opposa en cosa alguna al dit capítol 79 de
las últimas corts ni altre dret municipal, y axí ho
sentan. En Barcelona, als 14 de janer 1711. Alexius Fornaguera, acessor subrrogatus. Bach, consulens. Borràs y Vinyals, consulens.»
En aquest mateix dia, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se ha conferit lo síndich del
General ab lo il·lustre marques de Rialp, del
Consell de sa magestat, Déu lo guarde, y son se1142

cretari, a fi y effecte de participar-li de com en
execució del què lo rey, nostre senyor, era estat
servit insinuar a sas excel·lèncias fidelíssimas ab
sa real carta, que·s troba continuada en lo present dietari en lo dia de ahir, estimarian a sa senyoria passàs a la real notícia de sa magestat, de
com havian ordenat a son secretari y scrivà major la llegís, com ho executà, als nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa, per a què restassen ab la deguda
intel·ligència de dit fet, los quals havian respost
lo que consta en lo present dietari, també en lo
dia de ahir. De tot lo què ha fet relació dit síndich, dient a mi mateix havia fet dit marquès de
Rialp molt singular aprècio, offerint posar-ho
en la soberana intel·ligència de sa magestat, de
qui no dubtava se’n donaria per molt servit.
En aquest mateix dia, a la tarda, se ha juntat la
junta dita de Port franch per las dependèncias
establertas ab lo capítol 79 de las últimas corts,
en la qual han acistit totas las sis personas de
dita junta, que són fra don Feliciano de Sayol,
de la sagrada orde de sant Joan, don Bonaventura de Lanusa y de Oms, degà y canonge de la
danta matropolitana y primada iglésia de Tarragona, don Francisco Despujol y de Moncorp,
don Fèlix de Vadell y de Bestur, lo doctor en
medesina Francisco Costa, ciutadà honrat de
Barcelona, y lo doctor misser Francisco Florit,
per la qual junta foren convidadas lo dia de ahir
las sobraditas sis personas personalment per
medi dels verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori y de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas. A la qual junta, axí llegítimament convidada y congregada, se ha donat per primera
proposició lo següent, per lo dit excel·lentíssim
y fidelíssim consistori en veu del excel·lentíssim
y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich:
«Excel·lentíssim y fidelíssim señor. En la Scrivania Mayor de la present casa, als 28 de maig
1710 y 30 de juny del mateix any, per vostra excel·lència fidelíssima sien estats convinguts los
preus fets, a saber és de la obra de mestre fuster
de la casa llevors fahedora per la habitació de la
guarda de la casa de port franch fora los murs de
la present ciutat per preu de 200 lliures y 25
lliures de axaus, per una vegada, ab Joan
Camps, gerrer de la present ciutat; la de mestre
de casas ab Francisco Vallesca, mestre de casas,
per preu de 749 lliures 10 sous; y la de los rexàs
de ferro y golfos ab Joseph Puyol, mestre ferrer,
a rahó dos sous tres diners y malla per lliura del
pes del ferro que·y entraria. Y insten respective la
satisfació de las últimas pagas, o altrament, y
com segons lo pactat ab la tabba se hage reservat vostra excel·lentíssima fidelíssima de fer visurar ditas feynas, se dóna per proposició a vostra excel·lència fidelíssima per a què llegidas las

tabbas dels dits respective preu fets per lo secretari y scrivà mayor del General sie de la dignació
de vostra excel·lència fidelíssima deliberar lo
que sia més convenient per la effectuació de ditas visuras y, altrament, per lo que està disposat
ab los refferits actes.»
Y, encontinent, de feta dita proposició per mi
dit secretari y scrivà mayor són estadas llegidas
ab alta e intel·ligible veu las refferidas tabbas. E
la sobredita junta, ohida la sobredita proposició, ha deliberat que lo fet proposat sie comès
als senyors deputat militar y don Fèlix Vadell,
per a què, informats del fet y del demés que
convinga, tingan facultat y poder de elegir los
experts los aparega, per a què estos, haguda
concideració al pactat en las respective tabbas y
altrament, fassen relació en escrits mitgentsant
jurament del què trobaran acerca dits preus fets
y, en lo cas de constar en lo degut modo, lo haver complert se puga satisfer als impressaris lo
que se’ls esta devent.
E, immediadament, per dit concistori en veu
del senyor deputat ecclesiàstich, se ha donat per
segona proposició a dita junta lo següent:
«Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Lo dia 11 de
octubre proppassat se proposà a vostra excel·lència fidelíssima un paper de apuntaments de reparos que se havian ofert al excel·lentíssim y fidelíssim consistori, sobre las ordinacions que se
havian format per execució y effectuació del port
franch, a fi que aquells, com y també, las ditas ordinacions se consultasen en lo que tocava a punt
jurídich ab advocats de tota graduació, y en lo
tocant en punts de negoci y comers ab hòmens
pràctichs en negoci y comers, per a què oÿts uns y
altres se pogués pèndrer la més acertada resolució. Y si bé se passà a votar sobre dita proposició
essent de sentir los sis dels onse que concorregueren en la junta, del dit dia onse, que se passàs
a consultar dites ordinacions y reparos, no se
tocà resolució alguna per haver-se disgregat y
ausentat del congrés sinch indivíduos de la excel·lentíssima junta, antes que lo escrivà mayor
pogués pèndrer y autenticar dita resolució.
En vista de assò, lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori consultà ab lo doctor Aleix Fornaguera, acessor subrrogat, y a altres advocats
consulents, si podia per si sol consultar los dits
reparos y ordinacions ab advocats y hòmens de
negoci, los quals feren vot en escrits que no sols
podie, sinó que devia lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori consultar dits reparos y tot quant
repongués que encontrasen dites ordinacions
als drets de la Generalitat, constitucions, capítols de cort y pública utilitat, per ésser assò indispensable obligació de son offici. Y vist y oÿt
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lo sentir dels dits acessors y advocat consulents,
deliberà lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
anomenar dotse personas de negoci per consultar ab ells los punts tocants al negoci y comers, y
tres advocats per lo tocant al punt jurídich, los
quals junt ab dit acessor explicasen y diguesen
son sentir en escrits en orde a dites ordinacions
y als reparos que se havian offert sobre ellas. Los
quals han fet son vot y dit lo que sentian en
orde a ditas ordinacions y reparos en lo que tocava al punt de dret y, juntament las dotse personas de negoci, havent-los aparegut molt fundats los dits reparos, han proposat al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori una nova
planta per lo govern y administració de la casa
de port franch. La qual, vista y regoneguda per
dits acessor y advocats consulents, en forsa de
deliberació feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori, són estats de sentir no encontrar-se dita nova planta al capítol 79 de las últimas corts ni a altre dret municipal. Tot lo què
ha aparegut posar-o en la alta comprehenció de
vostra excel·lència, per a què, llegits y premeditats dits vots, vostra excel·lència fidelíssima delibere lo més convenient per la més útil y prompta execució y conclusió del port franch.»
Y, encontinent de feta dita proposició per mi secretari y scrivà mayor del General ab alta e intel·ligible veu, és estat llegit lo refferit vot en escrits fet per dit acessor y consulents aplicats, lo
qual és continuat en lo present dietari lo dia de
ahir, y lo paper de dita nova planta feta per las
dotse personas per lo govern y adminsitració de
la casa de port franch, que, signat de número
91, és incertat també en lo present dietari, als
17 de desembre 1710.
E lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich, ohit tant la proposició com los papers que narra, és estat de vot y parer que en
consideració que lo capítol 79 de las últimas
corts ordena que lo expressat en dit capítol sobre la casa de port franch se pose en la deguda
execucsió sens prejudici algun de la Generalitat,
excel·lentíssima ciutat de Barcelona y demés
drets; y que las disposicions y ordinacions ideadas per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputats, oÿdors y personas de la junta de port
franch, segons lo sentir dels assessor, consulents
y personas intel·ligents en cosas de comers, ab
qui lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori ha
consultat aquells, encòntran y se oposan ab diferents capítols y actes de cort y excedexen lo
porter a ells donat ab dit capítol 79; com y que
la excel·lentíssima ciutat, ab repetidas instàncias, ha expressat que li eran prejudicials y que la
nova planta de ordinacions y disposicions formadas per las ditas personas pràticas en comers
segons lo sentir de dits assessor y consulents, no
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sols no se oposan en esta a capítols y actes de
cort, sinó que són molt conformes ab dit capítol
79 y utilosas al bé públich y de la Generalitat.
Que per lo tant, ditas ordinacions y disposicions
novament formadas per las ditas personas pràticas en comers y examinadas y aprobadas per dits
acessors y consulents sian admesas y posadas en
execució, conferidas emperò y comunicadas antes a la excel·lentíssima ciutat y ab tal que esta
no regonega sian prejudicials a sos drets.
Al sentir de dit senyor deputat ecclesiàstich se
han adherit los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat militar y real, y oÿdor ecclesiàstich, militar, y real.
Lo senyor don Feliciano de Sayol és estat de
sentir que sens aprobació del contengut en la
proposició feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich y en los papers que
se han llegit mencionats en dita proposició y,
particularment, en tot lo que té mira a voler impugnar, corretgir y esmenar las ordinacions per
lo regimén y govern de la casa de port franch,
que llegítimament són estadas fetas per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori del trienni
passat y las sis personas anomenadas per la cort
per dita dependència de port franch, per quant
en assò yam fuit jus dictum y ab ànimo de perseverar ab las protestas, reservas y demés expressat
en la scriptura que ditas sis personas presentaren
al excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo dia 31
de octubre proppassat, de la qual consta en dietari, tot lo que vol tenir per repetit en la present,
com si verbo ad verbum a·ý fos expressat et omni
modo meliori; que lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori se servesca manar donar còpia a ditas
sis personas de las ditas ordinacions, que són estadas fetas per lo regimén y govern de casa de
port franch, del paper de apuntaments que sobre ditas ordinacions féu lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori del vot y demés papers proposats, a fi de què pugan ditas sis personas
premeditar esta dependència y fer madura reflecció sobre ella y després en altre junta se puga
pèndrer per lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori y ditas personas la deliberació que aparexerà ser més del servey de las dos magestats y
del benefici públich.
Al qual vot y parer se han adherit los senyors
don Bonaventura de Lanuza, don Francisco
Despuyol, don Fèlix de Vadell, doctor Francisco Costa, y doctor misser Francisco Florit. E,
immediadament, lo excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat ecclesiàstich ha no sols reprotestat al referit dit vot del senyor don Feliciano de
Sayol, al qual se han aderit las altres sinch personas de la junta, en lo tocant al què·s narra acerca
la salvetat que·s diu contenir la dita pretesa
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scriptura, y altrament referint-se al què ya llevors se respongué en la decretació, sinó y també
protestà de tots los danys y perjudicis se ocasionaran per rahó de la tardansa de posar-se en
execució lo disposat ab lo dit capítol 79 y altrament; volent queden salvos e il·lesos tots aquells
drets que forsan pugan competir sobre dit assumpto al excel·lentíssim y fidelíssim consistori,
offerint entregar als sis senyors de la junta, no
sols los papers que se insinuan en dit vot, sinó y
també los demés que gusten y los aparega poder
conduhir a dit fet. A tot lo què han convingut
los demés sinch senyors consistorials.
Lo senyor don Feliciano de Sayol ha acceptat, si
et quatenus, la offerta feta per lo excel·lentíssim
y fidelíssim consistori de manar entregar los referits papers. Y attès que ditas sis personas non
sunt in culpa de què·s dilate la abertura del port
franch, ans bé lo dit consistori ha donat motiu
per dita retardació, li reprotesta de tots danys y
persevera en lo votat. A què se han adherit las
altras referidas sinch personas.
Dilluns, a XIII de abril de MDCCXI. En aquest
dia, als tres quarts de la una hora del migdia, Joseph Pelegrí, altre dels verguers del excel·lentíssim consistori, ha posat en mà del senyor fra
don Feliciano de Sayol, de la sagrada orde de
sant Joan, trobat en la casa de sa pròpria habitació, que la té en la present ciutat serca la plassa
de la Baronia, los papers infrascrits y següents:
Primo, còpia de la segona proposició que fou
feta en la junta de port franch, que·s tingué lo
dia 10 del corrent; ítem, còpia del vot fet per altre dels magnífichs acessors y advocat fiscal,
que·s troba continuat en lo present dietari, dit
dia 10 de abril; ítem, còpia de la nova planta del
govern o regimén de la casa de port franch,
que·s troba incertada en lo present dietari als 17
de desembre de 1710; ítem, còpia de las ordinacions que·s troban en lo dietari del trienni
1707, sots jornada de 21 de juliol de dit any,
disposadas per los antecessors de sas excel·lèncias fidelíssimas y personas de la junta de port
franch; y, finalment, còpia dels reparos sobre ditas ordinacions offerts que·s troban continuats
en lo paper de apuntaments incertat en lo llibre
de Deliberacions del present trienni en jornada
de 11 del mes de octobre de dit any 1710, per a
què lo comunique a las altres sinch personas de
la junta de port franch. De tot lo què dit Pelegrí
ha fet relació a mi secretari y scrivà mayor del
General.
Dimarts, a XIIII de abril de MDCCXI. En aquest
dia, constituhits personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas, los magnífichs doctors missers Mi-

quel Coll y Aleix Fornaguera calculadors o experts anomenats per sas excel·lèncias fidelíssimas, ab deliberació feta als 18 de novembre de
1710, han jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas de haver-se bé y llealment ena lo
dit càlcol per ells fahedor acerca la dependència
llargament expressada en dita deliberació.
Dimecres, a XV de abril de MDCCXI. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà mayor del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una súplica presentada per algunas guardas ordinàrias
del General, yunt ab sa decretació, y és sobre
del dret de guerra, La qual és assí cusida y signada de número CCXXII.
Divendres, a XVII de abril de MDCCXI. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
Joseph Pelegrí, verguer, que personalment entregue a fra don Feliciano de Sayol, de la sagrada orde de sant Joan, altre de las personas de la
junta de port franch Establerta ab lo capítol 79
de las últimas Corts, còpias de la segona proposició, vots y protestas se subseguiren en la junta
que·s tingué als 10 de abril 1711; ítem, de un
vot fet per altre dels acessors y consulents aplicats, que·s troba en dietari als 20 de octubre de
1710; ítem, de altre vot fet per los acessors y advocat fiscal, que·s troba en dietari als 22 de maig
1710; ítem, de una carta real, que és en dietari
als 17 de dit mes y any; y, finalment, de altre vot
també fet per los acessors y advocat fiscal, que·s
troba en dietari als 17 de juliol de dit any. Tots
los quals papers fan per dependència del regimén de la casa de port franch. Y que dit Pelegrí,
després de haver-o executat, ne fassa relació a
mi secretari y scrivà major del General, com en
effecte ó ha fet, dient que lo dia de 18 del present y corrent mes a la matinada ha entregat en
pròpias mans de dit fra don Feliciano de Sayol
los sobredits papers.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi dit secretari y scrivà major
del General y present casa continuàs en lo present dietari de com, havent-los la excel·lentíssima ciutat y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar participat, al primer del corrent, de què
havian resolt cumplimentar als almirant don
Juan Mininchs, inglés, y almirant Vincts, que·s
creu ésser olandès, dins la present ciutat, los
quals arribaren als 31 de mars del present any,
ab la flota de vaxells. Havian acordat sas
excel·lèncias fidelíssimas fossen obsequiats a
bordo, com ó manà insinuar la magestat del rey,
que Déu guart, ab real carta que·s troba contia. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
2425.
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nuada en lo dietari del trienni 1707, als 22 de
desembre de dit any. Y que, havent-se conferit
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia 14 del corrent ab lo il·lustre marquès de Rialp, del Consell de sa
magestat y son secretari, a fi de consultar ab ell a
quals grans senyors li aparexia que segons dit
real despaitg deurian sas excel·lèncias fidelíssimas ara cumplimentar per lo mayor acert, dit
marquès de Rialp li havia respost que bastava
fosen cumplientats los excel·lentíssims senyors
príncep de Liechtenstehin, don Antonio de
Floriano, duch de Íxar, y comtes de Palma y
Atalaya, y que lo sobredit se és ya participat per
medi del síndich del General als dits dos
excel·lentíssims comuns.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar y lo senyor don Felip
de Vadell y Besturs, usant de la facultat y commissió a ells atribuhida per la junta de port
franch, establerta ab lo capítol 79 de las últimas
corts y tinguda lo dia deu del present corrent
mes, han deliberat que sien anomenats, com ab
la present deliberació anomènan en experts per
a visurar y regonèixer las obras y preus fets de
mestres de casas, fuster y ferrer fetas en la casa
petita construhida al costat de la casa gran de
port franch, que ha de servir per la habitació de
la guarda de dita casa de port franch, ço és, per a
visurar la feyna de mestre de casas a Joseph
Sorts y Francesch Vilacendra, mestres de casas,
per la de fuster, a Francisco Puig y Francisco
Carabatxeras, mestres fusters, y per la de ferrer,
a Jaume Olivo y Miquel Dele, farrers, y tots de
la present ciutat, per a què vistas y regonegudas
las tabbas dels preus fets y ditas obras respective,
fassen relació en escrits mitgensant jurament de
si han cumplert o no ab lo pactat en las tabbas
respective y altrament los impressaris
Dilluns, a XX de abril de MDCCXI. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar ha fet relació en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas mitgensant jurament
com se era conferit lo dia present en lo Arxiu
Real de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102, de las últimas corts y que,
haguda relació dels officials de dit real arxiu y
feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat
haver-se treballat en ell lo que està continuat en
lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat
de número CCXXIII.
En aquest mateix dia, mitgensant jurament
prestat en mà y poder del excel·lentíssim y fidelísim senyor deputat militar, Joseph Sorts y
Francesch Viladendra, mestres de casas, Fran-
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cisco Puig y Francisco Carabatxeras, fusters,
tots de la present ciutat, experts anomenats per
a visurar las obras dels mestres de casas y fusters
fetas per los impressaris en la casa petita construhida per la habitació de la guarda de la casa
de port franch, que està fora los murs de la present ciutat, han posat en mà del dit senyor deputat militar las relacions en escrits per ells fetas,
de las quals apar haver cumplert los impressaris
ab lo pactat en las tabbas de dit preus fets. E sas
excel·lèncias fidelíssimas encontinent han ordenat a mi secretari y scrivà mayor del General y
present casa cusís y incertàs en loa present dietari las ditas relacions las quals són assí cusidas, incertadas y signadas de números CCXXIIII y
CCXXV.
Dimars, a XXI de abril de MDCCXI. En aquest dia,
havent presehit primerament lo prestar jurament en mà y poder del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, Jaume Olivo y Miquel Dele, ferrers, de la present ciutat, experts
anomenats per a visurar la feyna de farrer feta
per lo impressari en la casa construhida per la
habitació de la guarda de la casa de port franch
que està fora los murs de la present ciutat, han
posat en mans de dit senyor deputat militar una
relació en escrits feta per ells, de la qual apar de
com lo impressari ha cumplert en lo pactat en la
tabba. Y axí mateix dit Olivo ha posat en sa mà
altra relació feta en escrits y mitgensant jurament, de la qual apar del pes del ferro ha entrat
en las rexas y golfos que ha fet dit impressari per
dita casa. Y sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y
present casa cusís y incertàs en lo present dietari
ditas relacions, las quals són assí cusidas y signadas de números CCXXVI y CCXXVII.
En aquest mateix dia, a la tarda, sas excel·lèncias
fidelíssimas per medi dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor militar
han anat ab bandas y verguers ab massas altas, y
acompanyats de officials, a cumplimentar als excel·lentíssims senyors príncep de Liectenstein y
comte de Palma, grandes de Espanya, los quals
han fet particular estimació de esta demostració. Lo ceremonial se trobarà en lo llibre del
mestre de serimònias.
Dimecres, a XXII de abril de MDCCXI. En aquest
dia, a la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas per
medi dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputat real y oÿdor real, anant ab bandas y verguers ab massas altas y acompanyats de officials,
han visitat y cumplimentat als excel·lentíssims
senyors duch de Híjar y comte de Atalaya, grana. a continuació un paper i dues relacions transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 2426-2427.
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des de Espanya, los quals han fet particular estimació de esta demostració. Lo cerimonial se
trobarà en lo llibre del mestre de cerimònias.
Dijous, a XXIII de abril de MDCCXI. En aquest
dia, per ser la festivitat del gloriós senyor invicte
cavaller y Màrtir Sant Jordi, patró del Principat,
y poder entrar en la capella petita de la present
casa, se ha fet la festa en la forma estilada.
Avent-hi hagut lo dia de ahir a la tarda ciesta de
la capella de la Seu y ciegos, aquest matí hi ha
agut ciesta de ciegos y solempne offici celebrat
per capitulars de la catedral, al qual han acistit
consistorialment sas excel·lèncias fidelíssimas,
acompanyats dels magnífichs acessors, advocat
fiscal, officials, mestres y demés de la present
casa, tenint velas a las mans al llevar Déu yunt
ab los acessors advocat fiscal y demés officials
militars que estavan dins la capella, y per la tarda
ciesta de la capella de la Seu y de ciegos. Lo
concurs de gent a venir a visitar al sant és estat
imponderable. En lo llibre del mestre de cerimònias se trobarà més extensa esta funció.
Divendres, a XXIII de abril de MDCCXI. En
aquest dia en la capella petita de la present casa,
se ha celebrat la funerària acostumada, a saber
és, estant adornat lo altar ab sis velas de sera
groga y havent-hi dins la capella en los blandons
dos atxas, també de cera groga. Per tota la matinada se han celebrat missas baxas de rèquiem. Y
sas excel·lèncias fidelíssimas consistorialment ab
bandas, acistits dels tres verguers aportant las
massas altas y vestits de sas cotas de tafetà morat, y mestra de cerimònias, y acompanyats dels
nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, officials mestres y demés de la present casa, són
anats a dita capella petita, a hont estant arrodillats almoadas de vellut carmesí, com los altres
dias, han ohit una missa baixa de rèquiem.
Dilluns, a XXVII de abril de MDCCXI. En aquest
dia, a las quatra horas de la tarda, havent-se per
un de sa família demanat hora, lo excel·lentíssim
senyor príncep de Liechstenstehin don Antonio
de Floriano, grande de Espanya, ha tornat la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de
esta funció lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor real per sengrar-se en la present tarda per
prevenció. Se ha observat lo que en semblants
ocasions se stila, com extensament és de vèurer
en lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias.
Dimars, a XXVIII de abril de MDCCXI. En aquest
dia, a las onse horas del matí, havent precehit lo
demanar-se hora, lo excel·lentíssim senyor duch
de Íxar, grande de Espanya, ha tornat la visita a
sas excel·lèncias fidelíssimas, absents del consistori los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors militar y real per causa de haver sobrevin-

gut pluya. Se ha practicat esta funció, ab aquella
mateixa conformitat que se estila ab los grandes
de Espanya. Com més extendament és de vèurer en lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias.
Dimecres, a XXIX de abril de MDCCXI. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
ecclesiàstich, acompanyat dels officials acostumats, és baxat a la casa del General a effecte de
pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de abril. Y se han trobat los
fraus infrascrits y següents: primo, als 15 de
abril, aprehenció feta en casa Joan Verdaguer,
pagès, de dos pessas de escot cap-y-cua, una
blanca y altra negra; ítem, dit dia, aprehenció
feta en casa de Jacinto Giralt, mariner de la ciutat de Mataró, de sinch quarterolas plenas de oli
pròprias de Joseph Graner y Joan Pasqual, mariners. Ítem, als 21 de abril, aprehenció feta en
casa de Anton Matheu, argenter: primo, de quatre canas sis pams satí negra; ítem, de dotse canas satí ab flors de diferents colors oscur; ítem,
de sis canas sis pams tela tots colors de plom.
Ítem, dit dia, aprehenció de Francisco Cayran,
caballerayre: primo, de tres canas quatre palms
tafetà viat de diferents colors; ítem, de vuyt canas quatre palms droguets de mescla oscurs;
ítem, de 17 canas sis palms droguets blanquinosos ab sis trosos; ítem, de una casaca sense forro
de droguets de mescla oscurs sens mànegas;
ítem, de altra casaca de ratina sens mànegas ni
aforros. Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de
Ignasi Pavia, de tres parells de mitjas de home
de seda de diferents colors. Ítem, als 27 de dit,
aprehenció feta en casa de Dionís Carreras, de
nou canas xamellot blanch en dos trosos foguejat. Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de Isidro Siguí, sastre, de unas faldilletas de tafetà color de foch llistadas, de tir una cana tres palms.
E, seguidament, dit senyor oÿdor ecclesiàstich,
trobant-se en la dita casa del General, ha manat
en sa presència als officials del General y Bolla,
junt ab los llibres que quiscun de aquells regeix
per rahó de son offici, y, havent fet regoneixensa de dits llibres, no ha advertit falta digna de
nota. Lo que ha fet dit senyor oÿdor ecclesiàstich inseguint lo disposat ab lo capítol 62 del
nou redrés de 1706.
Dijous, a XXX de abril de MDCCXI. En aquest dia
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors
de comptes, inseguint lo disposat ab lo capítol
62 del nou redrés de 1706, han visitat los aposentos de la present casa, fent regonexensa dels
llibres que cada un official de ells respective regenta per rahó de sos officis. Y no han advertit
falta digna de nota, com axís ne han fet relació
tornats en concistori.
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Dissapta, a II de maig de MDCCXI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Gabriel Vila, flasader, de la present ciutat,
y receptor dels fraus del General del present
principat de Cathalunya, ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de receptor dels fraus del
General de Cathalunya, a favor y en cap de Joseph Lleris, flaquer també, de dita present ciutat, per ser altre dels officis antichs vendibles y
que podan alienar-se. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès la renúncia de dit offici, si et
quantum, per actes y capítols de cort és a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès, et alias
omni meliori modo, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Fermí Vehils, verguers del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
En aquest mateix dia lo magnífich misser Emanuel Flix, subrogat en altre dels magnífichs
acessors del General y present casa,a ha fet relació mitgentsant jurament com se hera conferit
en lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas corts
y que, haguda relació dels officials de dit Real
Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit
Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y
signat de número CCXXVIII.
Dimars, a V de maig de MDCCXI. En aquest dia
en la Iglésia parroquial de Santa Maria del Mar,
de la present ciutat, se ha celebrat aniversari per
la ànima del senyor emperador Leopoldo, quede glòria gose, pare de la magestad del rey nostre senyor don Carlos ters, que Déu guart, en la
mateix forma que se estila y acostuma fer-se tots
anys en semblant dia, tocant las campanas de
totas las iglésias parroquials, de religiosos y religiosas, y demés de la present ciutat, la matinada
present y ahir a la tarda des de las sinch horas en
avant.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà mayor del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una súplica presentada per part de
Pau Toret, arrendatari en lo corrent trienni del
General y bollas, ab què pretén que sens perjudici de la via executiva, que forsan puga competir al procurador fiscal del General per la exacció
del preu íntegro del arrendament, sie remesa a
justícia y declarat haver-se de fer des de luego lo
relaix de las taulas ocupadas per lo enemich, y
també la decretació, al peu de ella, lo dia prea. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
2427.
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sent feta per sas excel·lèncias fidelíssimas de
consell dels nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del General de Cathalunya. La qual
súplica junt ab dita decretació és assí cusida y
signada de número CCXXIX.
Dimecres, a VI de maig de MDCCXI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentísim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Joseph Pelegrí, altre dels verguers,
ha fet relació que havent-se conferit lo dia present de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas en
casa de fra don Feliciano de Sayol, de la sagrada
orde de sant Joan, perquè lo dia de ahir no·l
trobà en casa, que la té en la plaça de la Baronia,
de la present ciutat, li havia donat lo recado que
sas excel·lèncias fidelíssimas li havian ordenat,
consistint que, com se trobavan ab repetidas
instàncias per a què se posàs en execució lo disposat ab lo capítol 79 de las últimas corts que
tracta del port franch, era precís instar-loa per a
què fos servit procurar que las altres sinch personas junt ab ell concloguesen lo que se’ls ocorregués acerca los papers que per part de sas excel·lèncias fidelíssimas se li havian entregat.
Perquè ademés que ne farian sas excel·lèncias fidelíssimas molt singular aprècio, la ganància del
temps era molt de sa obligació solicitar-la per a
què se pugués posar en execució dependència
tant recomenada de la cort general. Al què és
estat respost per dit fra don Feliciano de Sayol
que dins quatra o sinch dias estaria llest y que
enviaria a cercar a dit Pelegrí per avisar-le-y.
Dissapta, a VIIII de maig de MDCCXI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo noble don
Francisco de Magarola y de Fluvià, arxiver del
Real Arxiu, ha fet mitgensant jurament la relació que en escrits de sa mà firmada [ha entregat]
a sas excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y signada de número CCXXX.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich doctor misser Gaspar Singla, subrrogat en lo offici
de exactor del General y com a procurador de
dèbits atrassats de dit General, en presència dels
nobles magnífichs assessors, advocat fiscal, racional y de mi secretari y scrivà major del dit
General, estant uberts en la sala de concistori
los llibres de Vàlues y Fernando paga, inseguint
lo disposat en lo capítol 56 del nou redrés y observada la forma en dit capítol continguda, ha
fet relació, y conforme se conté y expressa en un
paper de sa mà firmat, que de orde de sas exa. a continuació una súplica i una relació transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 2428-2429.
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cel·lèncias fidelíssimas és assí cusit y signat de
número CCXXXI.
Dilluns, a XI de maig de MDCCXI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo noble don Lleó de Peyrí, doctor en
drets, en la present ciutat,populat, com a procurador de Joseph Oliva, prevere y canonge de la
santa metropolitana iglésia de Tarragona, primada de las Espanyas, consta de sa procura, ab
acte rebut en la ciutat de Tarragona als 4 dels
presents mes y any, en poder de Francisco
Fochs, notari públich de dita ciutat, que és assí
cusida y signada de número CCXXXII, en dit
nom y per dit son principal, pura, líbera y
spontàneament haa renunciat en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo lloch de oÿdor de
comptes del General del present Principat, en lo
qual com a canonge predit se troba estar insaculat, suplicant dita renúncia ésser-li admesa. E sas
excel·lèncias fidelíssimas han admès dita renúncia, si et quantum, per capítols y actes de cort et
alias és a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y
permès, etcètera, essent presents per testimonis
Joseph Pelegrí y Fermí Vehils, verguers.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en dit consistori lo magnífich Sagimon Compte, doctor en drets, en la present ciutat populat,
com a procurador del noble don Clement de
Senispleda antes de Solanell, coronel del regiment de la present casa, consta de sa procura ab
acte rebut en la parròchia de Sant Pau de Casserras, bisbat de Solsona, als 7 dels corrents mes y
any, en poder de Pau Escaler, prevere y rector
de dita parròchia, la qual és assí cusida y signada
de número CCXXXIII, en dit nom, y per dit
son principal ha renunciat pura, líbera y spontàneament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit càrrech de coronel del sobredit
regiment, suplicant dita renúncia ésser-li admesa. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès
aquella, si et quantum, per capítols y actes de
cort, et alias, a sas excel·lèncias fidelíssimas los
és lícit y permès, etcètera, essent presents per
testimonis los sobredits Pelegrí y Vehils.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari un bitllet que han rebut lo dia present del il·lustre marquès de Rialp, secretari de
sa magestat, Déu lo guarde, qui de son real orde
avisà a sas excel·lèncias fidelíssimas serà de son
real agrado que lo dia de demà acuden en la
funció de la professó en commemoració de haa. a continuació una súplica, dues procures i un bitllet transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 2429-2431.

ver-se deslliurat esta ciutat del siti de lo enemich
en lo any 1706 dirigida fins a la piràmida del
Born, com de dit bitllet és de vèurer, qu·és assí
cusit y signat de número CCXXXIIII.
Dimars, a XII de maig MDCCXI. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelísimas ha acistit a la matinada a la
funció de la professó general y demés, en la forma acostumada que té resolt fer lo rey nostre senyor, Déu lo guarde, fins a la piràmide del
Born, a hont se venera la immatge de Maria
Santíssima e sa Inmaculada Concepció, en
memòria de haver quedat esta capital deslliurada en semblant dia del siti en lo any 1706. Com
se ha executat esta funció, se trobarà en lo llibre
que aporta lo mestre de cerimònias.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, havent obtinguda hora per un de sa família,
lo excel·lentíssim senyor comte de Atalaya,
grande de Espanya, ha tornat la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim
y fidelíssim senyor oÿdor real. Se ha fet esta funció en la forma stilada y acostumada, y com és
de vèurer en lo llibre que aporta lo mestre de
cerimònias.
Dimecres, a XIII de maig de MDCCXI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor oÿdor real, lo noble
don Joseph de Codina Costa y Ferreras, en la
present ciutat populat, com a procurador del
noble don Anthon Grato de Perpinyà Masferrer
y de Masdéu, doctor en drets en la vila de Granollers, bisbata de Barcelona populat, consta de
sa procura ab acte rebut en dita vila als 9 dels
presents y corrents mes y any, en poder de Joseph Quinquer, notari públich de dita vila, que
és assí cusida y signada de número CCXXXV,
en dit nom y per dit son principal, pura, líbera y
spontàneament ha renunicat en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo lloch, vulgo rodolí, de acessor, advocat fiscal y sos respective
ayudants de la visita del General de Cathalunya,
per lo qual en la bolça de la present casa de la
Deputació està dit són principal insaculat, supplicant en dit nom dita renúncia ésser-li admesa.
E sas excel·lèncias fidelíssimas ha admès aquella,
si et quantum, per capítols y actes de cort et
alias, etcètera, és a sas excel·lèncias fidelíssimas
lícit y permès, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Diego Andanya, menor de dias,
verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori.

a. a continuació una procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
2431.
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en dit concistori, trobant-se tots los sis senyors
concistorials, lo noble don Joseph Bru y de Olsina, en Barcelona populat, pura, líbera y spontàneament ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo lloch, vulgo rodolí, de
deputat noble, per lo qual en la bolça de la present casa de la Deputació de deputat nobles y
militars y per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú se troba estar ensaculat, supplicant
dita renúncia ésser-li admesa. E sas excel·lèncias
fidelíssimas han admès aquella, si et quantum,
per capítols y actes de cort, et alias, etcètera, és a
sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès, essent presents per testimonis Fermí Vehils y Diego Andanya, menor, subrogats en veguers.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en dit concistori, absent també lo senyor oÿdor
real, lo sobredit don Joseph de Codina, com a
procurador del noble don Joseph de Mas y Torra, en la parròquia de Sant Pere de Roda, bisbat
de Vich, populat, consta de sa procura ab acte rebut y testificat en la ciutat de Vich, als 9 de maig
del present y corrent any de 1711, en poder de
Francisco Vila, notari públich de dita ciutat de
Vich, que és assí cusida y signada de número
CCXXXVI, en dit nom y per dit son principal,
pura líbera y spontàneament ha renunicat en mà
y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo lloch,
vulgo rodolí, de deputat militar del General del
present Principat, per lo qual en la bolsa de la
present casa de la Deputació de deputat militar
per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú se troba estar inseculat, suplicant dita renúncia
ésser-li admesa. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admès aquella, si et quantum, per capítols y
actes de cort, et alias, etcètera, és a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès, essent presents
per testimonis los dits Joseph Pelegrí y Diego
Andanya, menor de dias, verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una relació en escrits, feta per lo magnífich racional del General y present casa, acerca
un censal de preu tres-centas sinquanta-quatra
lliuras y penció dicet lliuras als 16 de febrer, continuat en lo capbreu de Dret de guerra, en foli
568, que fou venut per los tunch senyors deputats a Sebastià Claret, fuster de Barcelona, y extret en sort entre altres als 10 de mars de 1711,
dient estar obligat dit censal en setse lliures deu
sous. Com d’esta relació és de vèurer, que és assí
cusida y signada de número CCXXXVII.a
a. a continuació dues procures i una relació transcrites a
l’Apèndix 4, pàgs. 2431-2432.
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Divendres, a XV de maig de MDCCXI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lècias fidelíssimas lo noble don Thomàs de València
Franquesa y Regàs, en la present ciutat populat,
com a procurador del noble don Jacinto de Segrera y Massana en Mataró populat, consta de
sa procura ab acte rebut y testificat en Mataró,
als 13 dels presents mes y any, en poder de Antoni Gusi, notari públich de Mataró. La qual és
assí cusida y signada de número CCXXXVIII.
En dit nom y per dit son principal, ha renunicat
pura, líbera, y spontàneament en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo lloch, vulgo rodolí, de procurador fiscal de la visita del General
del present Principat, en què se troba estar inseculat dit son principal, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas dita renúncia ésser-li admesa. E
sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella,
si et quantum, per capítols y actes de cort, et
alias, etcètera, és a sas excel·lèncias fidelíssimas
lícit y permès, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Fermí Vehils, verguers del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
Disapte, a XVI de maig MDCCXI. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor ecclesiàstich
ha fet relació en lo consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas mitgensant jurament com se hera
conferit lo dia present en lo Arxiu Real de la
present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas corts y que, haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCXXXIX.

dietari un paper que per dit noble promovedor
de part dels senyors deputats y oÿdors de comptes és estat entregat a dita il·lustríssima Novena,
lo qual és assí cusit y signat de número CXXXX,
en resposta del sobredit recado donat de paraula.
En aquest mateix dia dita Novena dels senyors
ensaculadors ha requirit a mi dit secretari y
scrivà major incertàs en lo present dietari un recado en escrits enviat als senyors deputats y oÿdors de comptes per medi de dit noble promovedor, lo qual és assí cusit y signat de número
CCXXXXI.a
En aquest mateix dia la Novena de dits senyors
ensaculadors ha requirit a mi dit secretari y
scrivà major incertàs en lo present dietari un recado en escrits, enviat a sas senyorias il·lustríssimas per medi de dit promovedor de part dels
senyors deputats y oÿdors de comptes, en resposta del sobredit recado en escrits enviat a sas
excel·lèncias fidelíssimas antecedentment per
part de sas senyorias il·lustríssimas, lo qual és
assí cusit y signat de número CCXXXXII.
Diumenge, a XVII de maig MDCCXI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas per causa de la
ensaculació.
En aquest mateix dia la il·lustríssima Novena
dels senyors habilitadors e o ensaculadors ha requirit a mi dit secretari y scrivà major del General y present casa continuàs en lo present dietari
un vot fet per los nobles y magnífichs acessors y
advocat fiscal del General y present casa, als 16
del corrent, ab què són de vot y parer que pot y
deu dita il·lustríssima Novena comensar lo acte
de la inseculació, no obstant no haver sas excel·lèncias fidelíssimas embiat juntas totas las
membranas dels subgectes que han de proposar
a dita Novena per a ésser ensaculats en los llochs
que·s troban vacants, com de dit vot és de vèurer, que és assí cusit y signat de número
CCXXXXIII y del thenor següent:

En aquest mateix dia la il·lustríssima Novena
dels il·lustríssims senyors enseculadors e o habilitadors han requerit a mi don Ramon de Codina y de Ferreras, subrrogat en secretari y scrivà
major del General y present casa, continuàs en
lo present dietari com lo dia present, en cumpliment de la obligació de llurs càrrechs y del que·s
troba estar disposat en lo capítol 8 del Redrés
de 1599, en lo número 10 de aquell, han enviat
un recado de paraula per lo noble promovedor
al excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya per a què sien servits enviar còpia
de tots los llochs que vagan y se han de ensacular per a què, en observansa del disposat ab dit
capítol de cort, pugan sas excel·lèncias fidelíssimas comensar la ensaculació.

«Jesús,b Maria y Joseph cum divo Giorgio. En lo
fet consultat per la il·lustríssima Novena de inseculadors de la present casa als acessors y advocat fiscal infrascrits en y sobre si lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, en execució del disposat en lo capítol 8 del
Redrés de las Corts del any 1599, deu en lo
principi de la inseculació y ans de comensar

En aquest mateix dia la dita il·lustríssima Novena dels senyors ensaculadors han requerit a mi
dit secretari y scrivà major incertàs en lo present

a. a continuació un paper i tres recados transcrits a l’Apèndix
4, pàgs. 2433-2434.
b. l’original d’aquest vot està intercalat el 17 de maig 1711.
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aquella embiar a dita Novena totas las membranas en las quals són continuats tots los llochs
que vagan y las personas que porposa lo dit consistori de deputats y oÿdors per a umplir y insecular en aquells totas juntas, o bé si basta que lo
dit consistori de deputats y oÿdors las embie
unas aprés de altres y axí com la mateixa inseculació ó demanarà y serà menester per sa affectuació y cumpliment. Vist y attentament premeditat lo sobrecitat capítol 8; vistos differents
exemplars y processos de insiculació en què se
troba continuat lo estil que se ha tingut en
aquellas en orde a la subjecta matèria; y vist tot
lo demés que se havia de vèurer.
Attès que en lo dit capítol 8 ni altres concernents a la matèria de insiculacions no·s troba estatuhit ni disposat que los deputats y oÿdors de
comptes degan entregar a la Novena de insiculadors totas las membranas juntas en què continuan los llochs que vagan, per què causa se troban vacants y los subgectes que propòsan per a
ésser inseculats en aquells, ni altrament respecte
del sobredit se troba observansa uniforme, puix
unas vegadas se ha vist haver-las embiadas unas
tras de altres y, altres vegadas, juntas las membranas dels llochs que faltavan a umplir e insecular, lo que és causa que no·s pot dir ý haja observansa en esta matèria que puga donar certa
interpretació al dit capítol de cort per ésser cert
que per a tenir lloch la observansa interpretativa
de alguna disposició municipal o estatut és meneseter que aquella sia uniforme, per a què altrament no pot dir-se observansa ni té capacitat
per a donar interpretació a ningun estatut o disposició.
Consta, més avant, que en las paraulas que se
troban continuadas en dit capítol 8, ibi: «hagen
y sien tinguts de embiar a dits habilitadors o
nou personas còpia de tots los llochs que vagaran y se han de insecular, y los memorials los
hauran embiats las universitats y Capítols de las
personas que hauran tingudas per hàbils», que
sols comprenen y són capasses de compèndrer
lo haver de embiar los dits deputats y oÿdors còpia de tots los llochs que se troban vacants y los
memorials que, en execució del disposat en lo
capítol 20, número 1, 2 y 3 del Redrés de la dita
Cort de 1599, hauran embiat las universitats y
Capítols de las personas que hauran tingudas
per hàbils per a ésser inseculadas en dits llochs
vacants per los effectes que ja expressan los sobredits capítols, y en manera alguna que dits deputats y oÿdors hajan de embiar nòmina de tots
los subjectes que propòsan per a ésser inseculats
en dits llochs vacants sens que puga donar motiu per a persuadir lo contrari lo dir-se en dit capítol sian tinguts de embiar a dits habilitadors o
nou personas còpia de tots los llochs que vaga1151

ran y se han de insecular, fundant-se en què las
personas proposadas per dits deputats y oÿdors
serian las que deurian insecular-se y no los
llochs que vagan, perquè lo dit capítol parla discretament dels llochs que vagan y que com a vacants se han de insecular y cumplir y de las personas que hauran embiat y tingut per hàbils las
universitats y Capítols, la qual discretiva locució
enclou y té per estrany lo entèndrer-se altre gènero de personas, mayorment quant la mateixa
cort demostra y ha demostrat en differens capítols haver gastat las mateixas veus y paraulas
parlant de llochs vacants, ibi: «llochs que se
hauran de insecular», com ho observa en lo capítol 20, número 5 in fine y altres del mateix
Redrés de dita Cort de 1599. Axí que se veja no
trobar-se disposició ni observansa que precise
als dits deputats y oÿdors lo haver de enviar de
una vegada antes de comensar la insiculació las
membranas o nòmina de tots los subjectes que
han de proposar per a ésser inseculats en los
llochs vacants a la dita Novena de insaculació.
Per ço, los infrascrits són de vot y de parer que
pot y deu vostra il·lustríssima senyoria comensar
lo acte de la insiculació, no obstant no haver los
deputats y oÿdors embiat juntas totas las membranas dels subjectes que han de proposar a vostra senyoria per a ésser inseculats en los llochs
que se troban vacants. Y axí ho sentan salvo
semper. En Barcelona, als 16 de maig 1711.
Flix, assessor subrrogatus. Alexius Fornaguera,
acessor subrrogatus. De Nadal, advocatus fiscalis
Generalis Cathaloniae.»
En aquest mateix dia la Novena de dits senyors
habilitadors e o inseculadors ha requirit a mi dit
secretari y scrivà major cusís y incertàs en lo present dietari un recado en escrits enviat per lo
noble promovedor als excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya en resposta del que enviaren ahir los senyors deputats, ab lo qual ademés de las rahons que·s ponderan acistir a dita
Novena per la pretenció ab las protestas en dit
recado expressadas, se noticia estar prompta la
Novena per entrar en la ensaculació fahedora, lo
qual recado se ha embiat junt ab còpia del sobredit vot. Lo qual recado és assí cusit, incertat
y signat de número CCXXXXIIII.
En aquest mateix dia y poch aprés los senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya per medi del dit noble promovedor
han enviat un recado de paraula a dita Novena
de habilitació en resposta del dalt-areferit recado, dient que sas excel·lèncias fidelíssimas haa. a continuació un recado transcrit a l’Apèndix 4, pàg.
2434.
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vian llegit lo sobredit recado dient que estava
molt bé lo que ell contenia y que no tenian res
que dir-i. Y que, si gusta, se aniran aportant
membranas, las quals aportadas, se comensà la
habilitació.
Dilluns, a XVIII de maig MDCCXI. En aquest dia,
a la tarda, algunas barcas del comboy que ve del
regne de Nàpols ab soldats y grans per lo rey,
nostre senyor, que Déu guarde, han entrat en lo
port de la present ciutat.
Dimars, a XIX de maig MDCCXI. En aquest dia, a
la matinada, la flota de vaxells de Ingalaterra y
Olanda ha arribat devant de la present ciutat,
venint de Itàlia, aportant una considerable porció de infantaria y cavallaria per reforsar lo exèrsit de sa magestat, que Déu guarde, y axí mateix
moltas embarcacions que del regne de Nàpols
vé(nen) ab molta còpia de grans per a abastar
dit exèrcit y altrament.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y incertàs en lo present dietari una
relació en escrits feta per lo magnífich racional
del General y present casa lo dia present acerca
un censal del dret de Guerra, creat a favor del
doctor misser Francesch Claris, ciutadà de Barcelona, de preu mil lliuras y penció sinquanta
lliuras, extret en sort als 10 de mars del present
any, que·s troba en lo capbreu de novembre,
foli 9, que si bé per alguna conjectura podria
dir-se que estaria embarassat en dos mil lliuras,
emperò, com no és verisímil ni ab fundada
evidència, no·s trau res en fora, com de dita relació és de vèurer qu·és assí cusida y signada de
número CCXXXXV.
Divendres, a XXII de maig MDCCXI. En aquest
mateix dia, a la matinada, se ha juntat la junta
dita de port franch per lo que baix se narrarà y
per las dependèncias establertas ab lo capítol 79
de las últimas corts, en la qual han acisitit las sis
personas de dita junta, havent precehit lo ésser
estadas convidadas de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas lo dia de ahir per medi dels verguers, qui són: per lo estament eclesiàstich, fra
don Feliciano de Sayol, de la sagrada orde de
sant Joan,a don Bonaventura de Lanuza y de
Oms, degà y canonge de la santa metropolitana
y primada iglésia de Tarragona; per lo estament
militar, don Francisco Despujol y Moncorp,
don Fèlix de Vadell y Besturs; per lo estament
real, lo doctor en medecina Francisco Costa,
ciutadà honrrat de Barcelona, lo doctor misser
Francisco Florit.
a. a continuació una relació i un bitllet transcrits a l’Apèndix 4, pàg. 2435.
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A la qual junta axí llegítimament convidada y
congregada se ha donat per proposició per lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich que lo dia de ahir a la tarda dit consistori havia rebut un bitllet de data del mateix dia
del il·lustre marquès de Rialp, secretari de sa
magestat, que Déu guarde, ab lo qual se deya
que havent arribat a est port ab la flota y comboy molts grans per lo sustento del exèrcit, trobava per lo de son servey demanar a sas
excel·lèncias fidelíssimas la casa del port franch
per a umplir-la de grans y que, estant dita casa
vuy en lo estat de poder fer eix servey a sa magestat, seria molt de sa real gratitut lo allargarla-y per eix fi, com més extensament hera de
vèurer de dit bitllet que de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit y signat de
número CCXXXXVI. Lo qual, per mi secretari
y scrivà major del General y present casa, és estat llegit ab alta e intel·ligible veu y se ha donat
per proposició per a què en vista de totas sas expressions y motius que conté sie servit la junta
deliberar y resòldrer lo fahedor que sempre serà
lo més acertat.
E la sobradita junta, ohida la sobredita proposició y lo bitllet que en si ella conté, ha deliberat
que en consideració dels rellevants motius que
en dit bitllet se expressan, lo quant just és servir
a sa magestat per la present junta en tot quant
se puga y lo molt que se ha de donar sa magestat per servit de esta resolució, se allargue la sobradita casa de port franch al rey, nostre senyor,
per a umplir-se dels grans que apòrtan dita flota
y comboy y per lo temps que·s relata en dit bitllet, ordenant se entreguen las claus de dita casa
a qui insinuarà dit marquès de Rialp, per a què
done compte y rahó de ellas sempre que convinga, y que guanyant-se los instants del temps
sie participada esta deliberació al dit marquès de
Rialp, per a què sie servit passar-la a la soberana
comprehenció de sa magestat, manifestant-li los
grans desitgs residexen en la junta de servir-lo.
En execució de dita deliberació, encontinent, al
síndich del General fet entrar en la presència de
la junta se li ha ordenat per dit senyor deputat
ecclesiàstich, en veu de dita junta, passàs a avisar
al dit marquès de Rialp la sobradita deliberació,
si y conforme en aquella se conté.
E, poch aprés y immediadament, per dit senyor
deputat ecclesiàstich en nom y per part del excel·lentíssim consistori és estat referit, dit, insinuat y manifestat a ditas sis personas que en la
junta de port franch que·s tingué lo dia 10 de
abril del corrent any lo consistori ab las protestas continuadas en diteri dit dia offerí entregarlos no sols los papers que se insinuavan en lo vot
fet per ditas sis personas, sinó y també los demés

que gustasen y les aparagués poder conduhir
per a premeditar la dependència de la casa de
port franch, llargament expressada en la segona
proposició que dit dia 10 de abril per lo consistori se féu a la junta, com en effecte se havian
entregat, y que com a inpulsos del consistori se
hagués enviat als 6 del present y corrent mes per
Joseph Pelegrí, altre dels verguers, al senyor fra
don Feliciano de Sayol un recado consistint que
com se trobava lo consistori ab repetidas
instànscias per a què se posàs en execució lo disposat en lo capítol 79 de las últimas corts, que
tracta de port franch, era precís solicitar-lo per a
què ell y las demés sinch personas concloguesen
lo que se’ls ocorregués acerca los dits papers
que per part de sas excel·lèncias fidelíssimas se
havian entregat. Y que havent-se respost per dit
senyor fra don Feliciano de Sanyol que dins
quatra o sinch dias estaria llest, estimaria lo consistori a las sis personas fosen servits insinuar si
tenian conclosa ya la premeditació sobre dits
papers y, en esta cas, participar-la al consistori.
Encontinent, en consideració del dalt-referit
per dit fra don Felciano de Sayol és estat entregat a mi don Ramon de Codina y de Ferreras,
subrrogat en secretari y scrivà major del General, un paper que comensa «Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Havent vostra excel·lència fidelíssima lo dit dia 10 de abril del corrent any
1711 convocat las personas de la junta de port
franch», etcètera, y conclou «és també de vot y
parer que se fassan luego tabbas perlo subast de
dita obra y se passe a sa effectuació». Lo qual
paper, contenint en si 64 números o capítols, ab
alta e intel·ligible veu, és estat llegit per mi dit
secretari y scrivà major. Y al comensar a llegir lo
últim capítol, que és de número 64, reparant y
regonexent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat ecclesiàstich y los altres sinch senyors
consistorials que contenia un vot de dit senyor
comenador fra don Feliciano de Sayol difficultaren no era ocasió de notar-se cosa, per quant
dit paper sols devia ser de premeditació, y no de
vot per ara, mayorment quant sols la lectura no
era bastant per a què lo consistori ne pogués fer
la deguda reflecció y, axí, no poder passar a votar. Emperò, com dit senyor comenador fra don
Feliciano de Saylo persistís en voler votar dient
y ponderant que de donar son sentir no se impedia al consistori lo reflectar y premeditar dit
paper, seguint-lo los altres sinch senyors consistorials, fou dit, insinuat y significat que a ells en
tot cas los toca votar primer. Y axís se votà en la
conformitat següent:
«Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich és de vot y parer que attès lo referit
paper és tant dilatat y conté tants capítols y
matèria que requereix llarga discució, incistint y
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persistint per ara en lo votat per ell en la junta
de port franch, que·s tingué lo dia 10 de abril
del corrent any sobre la dependència de port
franch, y a las protestas en dit dia continuadas
en dietari y sens ànimo de aprobar cosa alguna
pro nunch del expressat en dit paper, que, per
ço, dit paper sie premeditat y reflectat y que lo
que se ocorrerà sobre son contengut sie proposat en altra junta per poder-se llevors pèndrer
aquella resolució que sie més del servey de ambas magestats y mayor conveniència del benefici
públich. Al qual vot y parer se han aderit los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats militar y real y oÿdors ecclesiàstich, militar y real.»
E lo senyor comenador fra don Feliciano de Sayol per los motius y ponderacions llargament
expressats en dit paper és del vot y parer que en
escrits conté lo refferit paper en lo capítol 64 de
ell, ab las clàusulas, protestas y salvatats que en
dit capítol 64 per mi don Ramon de Codina y
de Ferreras, subrrogat en secretari y scrivà major del General, és estat llegit ab alta e intel·ligible veu. Y després dit senyor fra don Feliciano
de Sayol ha requirit a mi dit secretari y scrivà
majora incertàs en lo present dietari lo sobredit
paper perquè conté també dit vot, lo qual és assí
cusit y signat de número CCXXXXVII. Al qual
vot de dit senyor fra don Feliciano de Sayol se
han adherit los dits senyors don Bonaventura de
Lanuza, don Francisco Despujol, don Fèlix de
Vadell, doctor Francisco Costa y doctor misser
Francisco Florit, tots personas de la junta de
port franch, requirint també a mi dit secretari y
scrivà major incertàs en lo present dietari lo refferit paper que conté, axí mateix, lo vot del senyor don Feliciano de Sayol.
E, immediatament, lo dit senyor deputat ecclesiàstich sens ànimo de aprovar cosa alguna del
expressat en lo sobredit paper y vot, ans bé, expressament contradient pro tunch ab la clàusula
omni modo meliori, reprotestà a las ditas sis personas per lo què han votat, ya perquè no convenen en què lo consitori puga reflectar lo contengut en lo refferit paper que és lo que ha votat
ell antecdentment y axís se salva tots los drets y
accions que competexen y poden competir al
consistori a favor de la Generalitat, port franch y
altrament contra ditas sis personas per no
entèndrer ni compèndrer que per part sua se
hage dilatat lo posar-se en execució lo port
franch, ans bé entén ha cumplert en premeditar-o, praemaxime no havent permès ditas sis
personas que, ans de votar, puga premeditar lo
expressat en dit son paper y discent en orde al
haver-se votat acerca la ampliació de la casa de
a. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 4, pàgs.
2435-2452.
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port franch, puix és contra lo que·s proposà lo
dia 10 de abril proppassat no estar encara posat
en execució dit port franch, ser per quant estarà
en execució y no tenen de present medis lo General per a dita fàbrica y altrament, y que las
presents protestas vol tenir per repetidas en tots
los actes que menester sie. A tot lo què han convingut los demés sinch senyors consistorials e,
seguidament, lo senyor fra don Feliciano de Sayol ha persistit també ab las mateixas salvetats
dalt-referidas en lo què té votat y per quant al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori li és facultatiu fer la refflecció que li aparega sobre lo contengut en dit paper y vot, quant la aya feta y se li
offeresca proposar alguna cosaa sobre la subjecta matèria, està prompta en acistir sempre que
seria convidat per a què se puga pèndrer la resolució més convenient en la prompta abertura de
la casa de port franch. Al què se han aderit las altres referidas sinch personas.
En aquest mateix dia, y estant ajuntada la sobradtia junta de port franch, ha entrat lo síndich
del General y ha fet relació de com se hera conferit est matí ab lo il·lustre marquès de Rialp a fi
de donar-li lo recado del que havia deliberat y
que havia respost ó participaria al rey, nostre senyor, y que de las claus de la casa de port franch
se’n encarregaria don Pedro Carcassu, mantenedor de bastiments.
Disapte, a XXIII de mag MDCCXI. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà mayor del General continuàs
en lo present dietari un breu de la santedat de
Clement onse, vuy beneventuradament governant la Iglésia de Déu, dat en Roma, als 16 de
mars 1711, ab què és servit concedir a tots los
fahels christians de un sexo y altre que confessats y combregats visitaran la capella de la present casa del gloriós, invicte cavaller y màrtir
sant Jordi, patró del Principat, tots anys lo dia o
festa de Sant Jordi, comensant a la vigília a las
primeras vespras fins lo endemà al pèndrer-se lo
sol, indulgència plenària, com de dit breu és de
vèurer, que per duplicat encara que en different
diada és assí cusit y signat de número CCXXXXVIII y del thenor següent:

palatii Deputationis, nuncupatae civitatis Barchinonae, non .... regularium, cui ecclesiae ejusque cappellis et altaribus sive omnibus eamque
seu eas vel ea aut illarum seu illorum, singulas
vel singula, etiam visitandam nulla alia indulgentia repertitur concessa die festo ejusdem Sancti Giorgii a primis vesperis usque ad occasum solis
diei hujusmodi singulis anni devote visitaverint
et ibi pro chistianorum principum concordia, haeresum extirpatione ac sanctae matris ecclesiae
exaltatione pias ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino
concedimus presentibus ad septennium tam valituris volumus autem, ut si alias Christi fidelibus
in quocumque alio anni die dictum ecclesiam seu
cappellam aut altare in ea sit visitandam aliqua
alia indulgentia perpetuo vel ad tempus nondum
elapsum duratura concessa fuerit, vel si pro impetratione, presentatione, admissione seu publicatione presentium aliquid vel minimum datur
aut sponte oblatus, recipiatur presentes nullae
sint. Datum Romae apud Sanctumpetrum, sub
annulo piscatoris, die XVI martii MDCCXI, pontificatus nostri anno undessimo. Gratis pro Deo et
scriptura. Foliverius.»
Dimecres, a XXVII de maig MDCCXI. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, don Benet de
Montergull, com a únich tudor y curador de la
persona y béns de Joseph Martines y de Folcràs,
doctor en drets, ciutadà honrrat de Barcelona,
en dit nom, ha jurat que havent fet las degudas
y posibles diligèncias per vèurer si trobaria lo
acte de la original creació de aquell censal de
preu tres-centas sinquanta-quatre lliures que dit
Diego Martines tots anys en lo mes de febrer rebia sobre lo dret de General de guerra y Nova
Ampra per los títols continuats en lo capbreu de
las mesadas de novembre al abril inclusive, foli
568, que fou extret en la extracció de censals
del dret de guerra feta a 26 dea mars proppassat,
que vuy especta a dit Joseph Martines, no ha
pogut trobar aquell.

«CLEMENS,a PAPA, XI. Universis Christi fidelibus presentis literis inspecturis. Salutem et
apostolicam benedictionem. Ad augendam fidelium religionem et animarum caelestibus ecclesiae thesauris pia charitate intenti, omnibus
utriusque sexus Christi fidelibus vere penitentibus et confessis ac sacra communione refectis ecclesiam seu cappellam publicam Sancti Georgii,

En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y incertàs en lo present dietari una
relació en escrits feta als 23 del corrent per lo
magnífich racional del General y present casa
acerca de un censal de preu quatra-centas lliuras
venut per subvenció de la guerra a Francesch
Marí, ciutadà honrrat de Barcelona, als 8 de
mars 1641, que fou extret en lo mes de mars del
present any, ab què diu y insinua dit racional
patir alguns reparos y, per consegüent, en aten-

a. els originals d’aquests breus són intercalats el 23 de maig
1711.

a. a continuació una relació transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
2452.
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ció dels qui han pocehit dit censal voler-se dir
estaria embarasat per differents quantitats, com
de dita relació és de vèurer, la qual és assí cusida
y signada de número CCXXXXIX.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
continuàs en lo present dietari un real despaig
de data de 26 del corrent, en forma de real cancellaria despedit, ab què la magestat del rey,
Déu lo guarde, és servit manar avisar a sas excel·lèncias fidelíssimas la mort del senyor emperador, que de glòria gose, per a què per sa part
se fassen las demostracions de dols y altres en
semblants casos acostumadas ab lo menor gasto
possible, com de dit real despaig és de vèurer,
que és assí cusit y signat de número CCL y del
thenor següent:
«Ela rey. Illustres, venerables, nobles, magníficos y
amados los fidelíssimos deputados y oydores de
qüentas de la Generalidad de este mi principado
de Cathaluña. Haviendo sido Dios servido llevarse para sí al emperador, mi único hermano,
recividos los santos sacramentos de la iglesia con
su acostumbrada devoción y practicado en su
muerte las heroicas virtudes que tan exemplarmente exercitó en su religiosa vida, cuyo sucesso
aunque resignado a la voluntad divina, que lo ha
permitido, me tiene con el dolor correspondiente
de tanta pérdida. De qué he querido daros noticia fiando de vuestro amor y fidelidad me acompanyaréis en tan justo sentimiento y que por vuestra parte haréis las demostraciones de lutos y otras
que en semejantes casos havéis acostumbrado, previniéndoos que mi real voluntad es que lo executéis con el menor gasto posibles, pues la injuria de
los tiempos no da lugar a que se aumenten dispendios a los inexcusables gastos que tan repetidamente se ofrezen, debiéndoos assegurar al mismo
tiempo que aunque ninguna demostración de dolor será bastante para templar mi justa sentimiento, sólo puede en alguna manera suavisarle
la esperansa de que mediante el favor divino y las
disposiciones dadas de conseguir a muy en breve el
ver reducida toda la monarquía de Espanya a mi
suave y legítimo dominio para vuestro universal
consuelo. Dada en Barcelona, a XXVI de mayor de
MDCCXI. Yo el rey. Don Juan Francisco de Verneda, secretario. Vidit marchio de Montnegre. Vidit Aguirre, regens. Vidit Suelves, regens. Vidit
marchio de Coscojuela. Vidit Therrueço et Carnicer. Vidit Mercader, regens. Vidit Moret, regens.»
En aquest mateix dia, y després de haver-se rebut dit real despaig, han manat sas excel·lèncias

fidelíssimas als verguers de la present casa tancasen las tres portas de ella que hixan al carrer, restant sols las portalletas obertas, en manifestació
de dol ocasionat per la mort del senyor emperador. Y fins que aquellas se obriran no se’n farà
altra nota en lo present dietari.
Dijous, a XXVIII de maig MDCCXI. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo presenta dietari una
súplica presentada per lo procurador fiscal del
General de Cathalunya, ab què suplica sie ordenat a qui especte no entregue lo privilegi al tauler del General de la vila de Alforya ni a Francesch Monter ni a Gabriel Monter, son fill, de
que dits pare o fill estarian provehits per las causas y rahons que conté la informació sobre de
ella rebuda y la relació en escrits feta per los
magnífichs acessors del General, ab què són de
sentir que poden y deuhen ordenar sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y demés officials a qui especte despatxen lo privilegi
a dit Gabriel Munter, com de dita súplica, informació y relació és de vèurer, que tot és assí cusit
y signat de número CCLI. Y axí mateix, altre
súplica presentada per dits Francesch Munter y
Gabriel Munter, suplicant fos rebuda informació de com sols dit Francesch Munter ven en sa
casa algunas quinquellerias, com de dit súplica y
informació és de vèurer, que tot és assí cusit y
signat de número CCLII.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, ço és, lo magnífich
doctor en drets Joan Pallós, com a procurador de
la noble dona Francesca de Cordellas, com apar
ab acte rebut en poder de Pau Mitjans, notari públich de Barcelona, lo dia present que és assí cusida y signada de número CCLIII, en dit nom y
per dita sa principal ha jurat en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas que havent fet ella las
degudas y posibles diligèncias per vèurer si·s trobaria lo acte de la original creació de aquell censal de preu mil lliuras y penció mil sous que lo
quòndam doctor misser Francesch Claris tots
anys en lo mes de novembre rebia sobre lo dret
de General de guerra y Nova Ampra per lo títol
continuat en lo capbreu de las mesadas de novembre al abril inclusive, en foli 9, que fou extret
en la extracció de censals per dret de guerra feta
als 18 de dezembre 1709, del qual censal espèctan a dita sa principal sinch-centas lliuras, no és
estat possible ni practicable poder trobar aquell
no obstant totas las diligèncias. Y axí mateix An-

a. a continuació dues súpliques, una procura i una certificatòria transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 2453-2456.

a. l’original del real despaig està intercalat el 27 de maig.
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ton Pujol y Boxadós, licenciado en medicina, per
si, ha prestat semblant jurament y per lo referit
censal, attès que las restants sinch-centes lliuras
espèctan a ell a cumpliment de tot lo preu.
Divendres, a XXIX de maig MDCCI. En aquest dia,
entre las onse y dotse horas del matí, havent obtinguda hora per medi de un verguer, los noble
don Ramon de Codina y de Ferreras, lo magnífich doctor misser Joseph Bosch, ciutedà honrrat de Barcelona, en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas se han conferit ab lo
il·lustre marquès de Rialp, del Consell de sa magestat, y son secretari de estat, a fi de participarli lo trobar-se affavorits sas excel·lèncias fidelíssimas del real despaig que·s troba continuat en lo
present dietari en jornada de 27 del corrent ab
què hera estat servit sa magestat, Déu lo guarde,
manar avisar al excel·lentíssim y fidelíssim consistori la mort del senyor emperador Joseph, son
únich germà, que de glòria goze, son gran dolor
y sentiment, confiant que sas excel·lèncias fidelíssimas lo acompanyarian en ell y que practicarian las demostracions de dolors y altres en semblant cas estiladas ab lo menor dispendi posible
per causa dels ahogos corrents, en cumpliment
de sa obligació, haivan recorregut a regonèxer
vàrios y differents exemplars, emperò no·n trobavan ningun que·s pogués adequar al cas y estat
present refflectadas totas las circunstàncias, perquè si bé sabian que trobant-se en la present ciutat la sacra, cesària y real magestat del rey de Espanya y conde de Barcelona don Carlos primer,
que després fou quint en Alemanya, per ser meritíssim emperador, en lo any 1519, y que en lo
mes de febrer de dit any se tingué notícia de la
mort del senyor emperador Maximiliano, son
avi, ademés que no·s trobava que·u hagués manat noticiar al comú de la Deputació, lo cert
hera que dit senyor rey estava molt de passo y
encara que encara que havian vistos los últims
exemplars, com foren dels casos lamentables de
las morts de las magestats dels senyors reys y reynas de immortal memòria don Phelip ters de
Aragó, compte de Barcelona, dona Maria Lluïsa
primera, real consort del senyor rey don Carlos
segon, comte de Barcelona, y dona Maria Anna
de Àustria, meritíssima mara de dit senyor rey, y,
finalment, de dit adorat monarca, que succehiren en los mesos de septembre de 1665, mars
1689, juny 1696 y novembre de 1700, sobre diversificar-se entre si, emperò com heran exemplars de sos soberans y en ocasió que no·s tenia
la cort en esta antemural y capital, tampoch los
aparexia ser adabtables. Per to lo que, considerant sas excel·lèncias fidelíssimas que tant per lo
gasto com per lo lluhiment y altrament lo més
acertat medi hera conferenciar-ho ab sa senyoria
per a què com a tant gran ministre y patrício fos
servit posar en la soberana y alta comprehenció
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de sa magestat est assumpto, puix essent lo rey,
nostre senyor, lo nort que·ls guiaria, de eixa manera se cumpliria per part de la Deputació ab
Déu, nostre Senyor, sa magestat, ab la nació y altrament, en vista de totas las demés que estan
mirant lo que fa la nació cathalana. Al què fou
servit respòndrer dit marquès de Rialp feya gran
vanitat de tenir esta nova ocasió de servir a sas
excel·lèncias fidelíssimas, que ho posaria a la intel·ligència gran del rey, de qui no duptava que
honrraria al consistori ab aquells reals favors que
tant té merescut, y del que entendria ho participaria a dits Codina y Bosch y que alabava molt
que·l consistori en vista del dalt-referit hagués
acordat seguir la real voluntat, puix de eix modo
ademés de la ganància gran tenia en la resignació
a ella, ningú podria culpar-lo que·s persuadia
que serian vàrios y differents los punts se deurian
practicar gradación, que lo més pròxim y primer
seria saber-se si se havia de obsequiar al rey donant-li lo pèsame, que creya gustaria sa magestat
de eixa funció ab tot lo lustre se havia estilat
anant als llochtinents generals, si bé no aportant
sas excel·lèncias fidelíssimas ni ningun dels officials caperons al cap y los consistorials seculars
espasa. Y que en quant al vestir-se sas excel·lèncias fidelíssimas per tot dia fos los seculars capa,
ropilla, balons y mànagas de bayeta de Alconxer
negra, sombreros de dol, espasas, cintons enpegonats, y los ecclesiàstichs vestits de bayeta y
sombreros de dol, aportant uns y altres las matexas vèneras, conforme de tot lo referit ne han fet
relació en consistori dits de Codina y Bosch, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent dit senyor deputat ecclesiàstich,
han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y persent casa cusís y incertàs en lo present
dietari un vot en escrits fet per los noble y magnífichs acessors y advocat fiscal del General, ab
què són de parer que en execució de la real insinuació del rey, nostre senyor, podan sas
excel·lèncias fidelíssimas en lo cas present fer a
gastos de la Generalitat aquellas demonstracions de dol que la gran prudència de sas
excel·lèncias fidelíssimas judicarà ser proporcionadas a tant gran pèrdua y corresponents a la
possibilitat de la Generalitat no excedint-se en
lo repartiment de las bayetas en lo que·s troba
disposat ab lo capítol 45 del nou redrés, com de
dit vot és de vèurer, qu·és assí cusit ysignat de
número CCLIIII y del thenor següent:
«Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat per los excel·lentíssims y fidelíssims

a. l’original d’aquest vot està intercalat el 29 de maig 1711.

senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya ab deliberació de 27 del
corrent mes de maig als acessors y advocat fiscal
infrascrits en y sobre lo que poden y deuhen
obrar sas excel·lèncias fidelíssimas en lo cas present en què se troban affavortis ab una real carta
del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, de dita de
26 del mateix. Vista la dita real carta y premeditat son contengut; vistos los capítols 2 del Redrés del any 1599 y 45 del nou redrés; vistos
differents exemplars en lo arxiu de la present
casa; y vist, finalment, tot lo que·s devia vèurer.
Attès que sa magestat ab dita real carta se digna
participar a sas excel·lèncias fidelíssimas haverse servit Déu, nostre Senyor, aportar-se’n per a
si al senyor emperador, son únich germà, lo
qual succés té a sa magestat ab lo dolor corresponent a tanta pèrdua, fiant del amor y fidelitat
de sas excel·lèncias fidelíssimas lo acompanyaran en tatn just sentiment y que per sa part faran
las demostracions de dols y altres que en semblants casos han acostumat, prevenint-los que
sa real voluntat és que ho executen ab lo menor
gasto possible.
Attès que ab lo capítol 2 de las Corts del any
1599 fou donada forma y exprimits los casos en
què lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori pot
gastar las pecúnias de la Generalitat, que són los
següents: per defensió de las generalitats, drets
y llibertats de la terra y per casos de alegria de
vinguda de rey o coronació o noces, demostracions de dol, per compras y obras necessàrias, y
en lo dit capítol 45 del nou redrés se dóna forma al repartiment que deuhen observar dits senyors deputats en la distribució de las vayetas en
lo dit cas de demonstració de dols.
Attès que sempre que ha vingut lo cas que los
reys, senyors nostres, antecessors de sa magestat, se han dignat escriurer als senyors deputats
y oÿdors encarregant-los que fessen demonstracions o ja fos de dol per mort de personas reals,
o ja fos de alegria per vingudas de reys, reynas y
prínceps, y altres casos que ha aparegut a sa magestat dignes de fer-se pública demostració de
alegria, han posat en execució dits senyors deputats y oÿdors la insinuació de sa magestat segons las circunstàncias que lo cas requeria, gastant per dit effecte las pecúnias del General.
Per ço, los acessors y advocat fiscal infrascrits
són de vot y parer que en execució de la sobradita real insinuació de sa magestat pot lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori de dits senyors deputats y oÿdors en lo cas present fer a
gastos de la Generalitat aquellas demostracions
de dol que la gran prudència y madura reflecció
de dits senyors deputats y oÿdors regonexeran
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ser proporcionadas a la tant sensible pèrdua y
falliment de la sacra, cesàrea y real magestat del
senyor emperador y corresponents al estat y
possibilitat de la Generalitat, ab què en lo repartiment de las bayetas no se excedesca del què se
troba disposat en lo dit capítol 45 del nou redrés. Barcelona, y maig 29 de 1711. Flix, assessor subrrogatus. Alexius Fornaguera, assessor subrrogatus. De Nadal, advocatus fiscalis Generalis
Cathaloniae.»
Disapte, a XXX de maig MDCCXI. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, acompanyat dels officials acostumats, és baxat a la casa del General a effecte de
pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de maig. Y se han trobat los
infrascrits y següents: primo, al primer de maig,
aprehenció feta en casa de Pau Malet, valer, de
dos plegadors, pinta y llisos ab una pessa de tafetà negra de quatre palms de tir vint-y-quatre
canas, ço és, vint de texit y quatre sens texir;
ítem, a 4 de dit, aprehenció feta als Tiradors de
la present ciutat de una pessa de panyo blau
pròpria de Gervasi Colomer; ítem, als 28 de dit,
aprehenció feta a una dona trobada en un carrer, que·s diu Beneta Blanca y està en casa d’en
Joseph Alemany, de vuyt canas satí de mestras.
Dilluns, a I de juny MDCCXI. En aquest dia lo
doctor misser Aleix Fornaguera, subrrogat en
altre dels magnífichs acessors del General y present casa, ha fet relació mitgensant jurament de
com se hera conferit en lo Arxiu Reial de la present ciutat per lo effecta que disposa lo capítol
102 de las últimas corts y que, haguda relació
dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos
ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCLV.
Dimecres, a III de juny MDCCXI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, lo noble don Ramon
de Codina y de Ferreras y magnífich doctor
misser Joseph Bosch, ciutadà honrrat de Barcelona, han fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas dient que havent-los enviat a sercar lo
il·lustre marquès de Rialp, secretari de estat de
sa magestat, que Déu lo guarde, la matinada del
dia present, ab qui no han pogut parlar fins a las
onse horas dadas del matí, per lo assumpto dels
dols o funcions deuria practicar la excel·lentíssima Deputació per causa de la mort del senyor
emperador, que sa glòria aye, que llargament
està expressat en aquest dietari als 29 de maig
del corrent any, los havia dit y referit era del real
gust y agrado del rey, nostre senyor, que sas ex-
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cel·lèncias fidelíssimas anasen a donar-li lo pèsame ab tot lluïment y demostració de sentiment
per causa de tant gran pèrdua y, axí mateix, a la
magestat de la reyna. Y que, per ço, divendres
primervinent al matí podrian pènder hora per
medi del síndich del General, anant aquest vestit de dol de bayeta, emperò no engramellat,
prevenint no aportasen los caperonsa al cap, y
que en ser dalt a palàcio, sas excel·lèncias fidelíssimas rocegassen los rossechs y que los officials
se’ls dexasen càurer.
Dijous, a IIII de juny MDCCXI. En aquest dia, per
ser festivitat del Corpus, la magestat del rey,
nostre senyor, que Déu guart, no obstant de no
haver encara manat fer las exèquias reals per la
mort del senyor emperador son germà, que de
glòria goze, ha acistit vestit de dol en la profesó
general junt ab los senyors embaxadors de Portugal, concellers y obrers, estant en la Seu ab
docer y estrado de bayeta negra, y los senyors
embaxadors de Portugal y concellers ab banchs
cuberts de bayeta negra. Al passar la professó,
tant en la present casa, com y també en la de la
ciutat, per rahó de dit dol no foren colgadas
dels domasos y velluts respective acostumats, si
sols ans de passar lo santíssim sagrament, que
per a sempre sie alabat, en las finestras se posaren los domasos y velluts respective. Y, axí mateix, se nota que la present casa se ha posat en
esta forma, ço és, la sala de consistori ab docer
de bayeta, sis cadiras de vayeta, las tres taulas
cubertas de vayeta y las dos cortinas dels portals
de vayeta y lo retrato de sa magestat sota del docer; la sala intermèdia, ab docer de vayeta, sis
cadiras de vayeta y cortina de vayeta en la porta;
trets tots los quadros de las tres salas y los dos
docerets en què estan las immatges del Sant Christo també són de vayeta; y la capella petita, las
parets colgadas de vayeta, las almoadas a hont se
agenollan sas excel·lèncias fidelíssimas cubertas
de vayeta y en lloch de catifas també vayeta negra, gradas del altar y credensas cubertas també
de vayeta.
En aquest mateix dia se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas no obstant ser festa de precepte
per causa de differens affers del General y, singularment, per lo assumpto de dols y funeràrias
per causa de la mort del senyor emperador Joseph, que està en glòria.
Divendres, a V de juny MDCCXI. En aquest dia,
als dos quarts de las sinch horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi del síndich del
General, qui anà a palàcio a pèndrer-la vestit de
dol, so és, a lo militar ab jupa, casaca y balons de

a. a continuació paper transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 2456.
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vayeta del conxer, curbata y polaynas de tela
blanca, sas excel·lèncias fidelíssimas, inseguint lo
que·s troba notat en lo present dietari en jornada de 29 de maig proppassat y 3 de juny corrent,
han anat a peu a donar lo pèsame a las magestats
del rey y reyna, Déu los guart, per causa de la
mort del senyor emperador Joseph, que gose de
glòria. Los carrers per a hont han passat, tant al
anar, com al tornar, són plaça de Sant Jaume,
per devant casa de la ciutat, quatra cantos de Bellafilla, plaça del Regomir, carrer dels Manyans,
carrer Ampla, girant per la fustaria per devant la
font del Àngel, iglésia de Sant Sebastià, la Llotja
y casas del General y Bolla. Lo modo ab què
anavan sas excel·lèncias fidelíssimas, los nobles y
magnífichs acessors y demés officials vestits, acceptat los tres verguers, era ab unas gramallas de
bayeta del conxer, y per quant lo rey, nostre senyor, no estava encaparussat, tots anavan ab los
caperons cusits a las espallas de las gramallas y no
al cap, ço és, los ecclesiàstichs portavan bonetes
y los seculars golillas y barrets plans, sens ser forrats de tafetà per las alas, la differència que·y havia entre sas excel·lèncias fidelíssimas y los demés consistia que als senyors consistorials los
portavan lo rossech a quiscun per los carrers un
criat, exceptat al senyor deputat ecclesiàstich
que dos patges le·y portavan, y que los senyors
consistorials aportavan desota dels caperons las
insígnias de domàs carmesí ab los escuts de or
cuberts de escomilla negra. Emperò, los officials
aportavan lo rossech al bras y, encara que los
criats de sas excel·lèncias fidelíssimas també anavan engramellats portant lo rossech al bras, emperò a differèncias dels officials anavan descuberts, aportant, ço és, los dels senyors deputats y
oÿdors ecclesiàstichs, que eran patges ab golilla
rodona, los bonetes a las mans y los dels senyors
deputats y oÿdors militars y reals los barrets
plans, també a las mans, y no aportavan estos
golillas. En lo acompanyament acistiren un
aguasil ordinari vestit a lo militar de dol, los dits
acessors y advocat fiscal, officials de la presnet
casa, la guarda del palau real, los officials de las
casas del General y Bolla de la present ciutat, las
guardas dels portals de la present ciutat y alguns
officials macànichs de la present casa, los noms y
cognoms dels quals se troban ab una deliberació
feta per sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia 3 del
corrent. En la conformitat anaren y tornaren fou
lo següent: primo, anava dit aguasil ordinari per
fer despexar los carrers; secundo, los tres verguers ab gorras cubertas de vayeta de conxer,
gramallas y caperons de bayeta del conxer acostumadas en semblants casos, aportant las massas
altas cubertas de bayeta del conxer; tertio, los
tres senyors deputats de filera en forma de brasos; quarto, los tres senyors oÿdors de filera a
forma de brassos y, serca de estos y a sa mà esquerra, lo mestre de cerimònias aportant lo bas-

tó cubert de bayeta del conxer, en lo què toca
allí a hont ý ha plata sobredorada; quinto, los
dos acessors y advocat fiscal de filera anant al
mig lo acessor més antich de puesto, a sa mà dreta lo altre acessor y a mà esquerra lo advocat fiscal; sexto, los quatre officials mestres que són secretari y scrivà major, racional, regent los
comptes y exactor anavan de filera al mig, a mà
dreta dit secretari y a m à esquerra dit racional, a
mà dreta del secretari lo regent los comptes y a
mà esquerra del racional lo exactor y, després,
seguint-se tots los demés officals segons la graduació de sos officis, arribats al real palàcio, al
que foren en lo saló gran, los criats dexaren los
rossechs de las gramallas de sas excel·lèncias fidelíssimas a terra y se quedaren ells dits criats
fins las tornaren a pèndrer. Y los acessors y advocat fiscal y tots los demés officials, acceptat los
tres verguers que no·n portan, llançaren a terra
sos rossechs y rosegant-los entraren a hont estava lo rey, nostre senyor, qui estava vestit de dol
ab curbata y polaynes blanchas y en las giras de la
casaca uns ruedos de glasa blanca al ayre, baix de
docer de bayeta negra, tarima y cadira del mateix
y totas las cortinas del mateix, y després de haver
fet sas excel·lèncias fidelíssimas las acostumadas
reverèncias, per orga del senyor deputat ecclesiàstich ab una molt alegant y docta peroració, li
donaren lo pèsame, del que sa magestat se donà
per molt servit, los manà cubrir y, després, li besaren sa real mà tant sas excel·lèncias fidelíssimas, com tots los officials, sacerdots y gaudints.
Y de aquí passaren al quarto de la reyna, nostra
senyora, a qui trobaren com al rey, nostre senyor, y se executà en tot y per tot la mateixa funció. Y tornant-se’n, al que foren sas excel·lèncias
fidelíssimas al dit saló gran, per los sobredits
criats foren apresos los rossechs y los officials
se’ls tornaren al bras, venint-se’n a la present
casa. Lo concurs de gent que acudí a verer dita
funció fou molt gran. Manaren sas excel·lèncias
fidelíssimas obrir totas las portas de la present
casa y se nota que sas excel·lèncias fidelíssimas
quotidianament aniran vestits de dol, so és, lo
senyor deputat ecclesiàstich ab sotana, scapulari,
mantallet, almuça y capa de vayeta del conxer, lo
senyor oÿdor ecclesiàstich vestit del mateix, y los
quatre senyors consistorials seculars, capa, ropilla y balons de vayeta, cinto y spasa enpegonats,
y tots sis ab las mateixas veneras y ab sombreros
de dol. Y quant aniran consistorialment, aportaran las bandas cubertas de escomilla negra y tots
los officials aniran vestis de bayeta negra. Esta
funció se trobarà més extensament notada y especificada en lo llibre que aporta lo mestre de
cerimònias.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General continuàs en lo present dietari de com,
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antes de la sobradita funció, acudiren tots los
officials, los noms y cognoms dels quals se troban descrits en altre de las deliberacions fetas
per sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia 3 del corrent mes, a qui se’ls havia presentat mandatos
per què, essent cridats de un en un, tots han
comparegut, emperò no han pogut acistir a dita
funció los següents: lo noble don Geroni Generes, drassaner, lo magnífich Pere Màrtir de Carreras, donsell, ayudant de racional, Anthon
Moya, andador de la confraria de Sant Jordi,
Jaume Pena, correu del General, lo noble don
Joseph de Aguirre, guarda del palau real, lo
doctor Joan Bach, ardiaca y canonge de Barcelona, deffenedor, Armengol Casals, apotecari,
receptor del General, Francisco Vilar, credencer, lo doctor en medecina Joan Pla, albaraner,
don Francisco de Ballaró, donador de ploms,
don Salvador de Baró, sobrecullidor de Ponent,
Narcís Pla, prevere, sobrecullidor de Llevant, lo
doctor Joseph Pons, altre guarda del General,
doctor Ignasi de Ferrer, donsell, altre guarda
del General, Joan Soler y Sorts, prevere, altre
guarda del General, Gaspar Gatsllega, mercader, receptor de la bolla, Ignasi de Olsina y Riusech, regint lo manifest, doctor Ignasi Juliol, albaraner, doctor Jaume Janer, credencer de
draps, Joseph Poses, adroguer, credencer de sedas, doctor Joseph Piquer, guarda de la bolla y
estimador, Gaspar Pontella, guarda de la bolla,
Joan Minguell, prevere, guarda de la bolla, lo
doctor Ramon Rodó, guarda del Portal de Sant
Antoni, don Francisco de Padellàs, guarda del
Portal de Mar, Pere Vila-seca, guarda del Portal
Nou, Joan Fals, adroguer, guarda del Portal del
Àngel, Joan Pau Respall, abaxador del General.
Per causa que Jaume Crest, botiguer de telas,
de la present ciutat y de la present casa, a cuydado de qui corria la provisió de las vayetas, ha fet
relació a sas excel·lèncias fidelíssimas que per la
gran brevedat del temps que·y ha hagut des del
dia 3 que feren la deliberació al present, no li era
estat posible donar-ne als dalt-referits, no obstant las suas que són partida conciderable, y las
moltas diligèncias que té aplicadas, emperò
que·n té moltas al tint que podran servir en altres funcions. De a hont se veu que no se és perdut per falta dels officials, sinó per lo que se ha
ponderat. Axí que per sas excel·lèncias fidelíssimas és estat ordenat als referits no fassen falta en
las demés funcions, se’ls avisarà, attès ya tindran
bayeta.
Disapte, a VI de juny MDCCXI. En aquest dia han
ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari un bitllet escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia present
per lo il·lustre marquès de Rialp, secretari de sa
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magestat, que Déu guarde, y dea son real orde
ab què se serveix insinuar ser a molt de son real
agrado que sens intermissió de temps se declare
la causa en què se pretén que lo patró Joan Vila,
genovès, hauria defraudat alguns drets a la Generalitat per las causas y rahons que llargament
dit bitllet expressa, qu·és assí cusit y signat de
número CCLVI.
Dimars, a VIIII de juny MDCCXI. En aquest dia, a
las nou horas de la matinada, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat y oÿdor real,
havent obtinguda hora per medi del síndich del
General, de part y en nom del excel·lentíssim y
fidelíssim consistori han anat a cumplimentar y
donar la benvinguda al excel·lentíssim señor milord duch de Argila, primer general de las tropas inglesas, plenipotenciari y embiat de la magestat de la reyna Anna de Ingalaterra. Del que
dit senyor duch ha fet molt singular estimació,
segons relació ne han fet dits senyors deputat y
oÿdor reals que són anats ab cotxes aportant las
insígnias de domàs carmesí ab los escuts de or
cubetas de escomilla negra, assistint-los un alguasil ordinari, alguns officials de la present casa
lo mestre de cerimònias y no faltant los tres verguers, anant tots endolats y las massas cubertas
de dol, com més extensament se trobarà esta
funció en lo llibre del mestre de cerimònias.
Divendres, a XII de juny MDCCXI. En aquest dia
Joseph Nadal y Francisco Alsina, botigués de
tela, ciutadans de Barcelona, elegits y anomenats per lo magnífich Ignasi de Reverter y de
Ferrer, donsell, racional del General y present
casa, executant lo deliberat per sas excel·lèncias
fidelíssimas lo dia 3 del present y corrent mes,
havent prestat lo sòlit y acostumat jurament a
Déu, nostre Senyor, sos quatre sants Evangelis
per ells y lo altre de ells corporalment tocats, en
mà y poder de mi don Ramon de Codina y de
Ferreras, subrrogat en lo offici de secretari y
scrivà major del General, de haver-se bé y llealment en la relació fahedora del valor de la cana
de vayeta negra del conxer, com altres, mitgensant dit jurament, han fet relació a mi dit secretari y scrivà major que la cana de vayeta negra
del conxer, per haver-se’n de menester molta en
la present ocasió,b se ven corriblament en las
botigas de la present ciutat lo dia present bollada a duas lliuras setse sous la cana, que, axí mateix, la cana de vayeta negra divuytena se ven
corriblement per las botigas de la present ciutat
lo dia present bollada a rahó de una lliura divuyt
sous, y la cana de bayeta fluxa negra, a una lliura
quatra sous bollada.
a. a continuació bitllet transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 2456.
b. a continuació procura transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
2457.
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Disapte, a XIII de juny MDCCXI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo doctor Guillem Padrell, canonge de la
santa iglésia de Tortosa, com a procurador de
misser Anton Sicart, prevere y rector de Bar y
Toloriu, consta de sa procura ab acte rebut en
poder de Jaume Vidal y Molas, prevere y rector
de la prroquial iglésia de Sant Genís del lloch de
Quer Foredat y de sos annexos de Vilella, etcètera, als 27 de maig 1711, en lo lloch del Quer,
terra de Varidà, etcètera, la qual és assí cusida y
signada de número CCLVII, en dit nom y pre
dit son principal ha renunciat y fet dexació de la
capellania mayor del regiment de la execel·lentíssima Deputació, suplicant dita renúncia ésser-li admesa. E sas excel·lèncias fidelíssimas
han admesa aquella, si et in quantum per capítols y actes de cort et alias los és lícit y permès,
etcètera, essent presents per testimonis Joseph
Pelegrí y Diego Andanya, menor, verguers del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
En aquest mateix dia los noble don Ramon de
Codina y Ferreras y lo magnífich doctor misser
Joseph Bosch, ciutadà honrrat de Barcelona,
han fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de
com, havent-se conferit lo dia de ahir en nom y
per part de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo
il·lustre marquès de Rialp, secretari de sa magestat, que Déu guarde, a las sis horas de la tarda, havent precehit lo haver-se obtingut hora
per medi de un verguer, a fi y effecte de saber de
sa senyoria si sa magestat manaria acistir a sas
excel·lèncias fidelíssimas en las exèquias reals
que ordenà se fassen en la iglésia parroquial de
Santa Maria del Mar per ocasió de la mort de la
sacra, cesàrea y imperial magestat del senyor
emperador Joseph, son únich germà, que està
en glòria, quant se faran estas, com estarà en
ellas sa magestat, si gustarà de honrrar ab sa real
presència a las que farà la present casa per la mateixa causa, si serà de la obligació del consistori
lo suplicar-li sa real acistència en ellas. Y en lo
cas de acistir, com se deurà observar esta funció
tant en lo modo de disposar-se la sala gran de
Sant Jordi, com y també en las circunstàncias de
qui haurà de celebrar, com y si haurà de haver
sermó, què música haurà de cantar y, finalment,
si acabada la funció, deurà lo consistori de ensenyar-li la casa y si en la sala del consitori li
deurà donar-li las gràcias de semblant honrra
besant-li sa real mà. A tot lo què és estat servit
dit marquès de Rialp respòndrer que feya molta
estimació de la confiansa feyan sas excel·lèncias
fidelíssimas de ell, qui no anhelava altra cosa
sinó repetidas ocasions que fossen del mayor
servey de sas excel·lèncias fidelíssimas, que tenia
per indispensable obligació del consistori lo
dèurer suplicar a sa magestat fos de sa soberana

dignació honrrar-lo assistint a las exèquias, que
no duptava que, si sa magestat assistia a las de la
excel·lentíssima ciutat, també vindria en la present casa de la Deputació, que no sabia si sa magestat manaria convidar als comuns a las suas
exèquias reals, las quals creya se farian per tot lo
mes de juny o als primers de juliol vinent, que
en lo cas de acistir sa magestat se deuria procurar que la sala de Sant Jordi estigués lo menos
reclosa que·s pogués per rahó dels calors, trahent-se partida de las atxas als claustros, procurant-se que estgiués desembarasada tant quant
se pogués, y que lo poble, essent ara tant numerós, era precís que tinga differents exidas, que
en quant a tot lo demés restava plenament informat de tot y que procuraria saber la real
mente y voluntat de sa magestat, y que de tot ne
donaria avís a sas excel·lèncias fidelíssimas per
medi de ells dits de Codina y Bosch.
Dilluns, a XV de juny MDCCXI. En aquest dia per
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich és estat proposat que en concideració
de què en dias passats, havent-se tractat en cosistori de la nominació o provisió fahedora del
càrrech o puesto de coronel del regiment ab
què la present casa de la Deputació servei al rey,
nostre senyor, que Déu guarde, en defensa del
Principat, que vacava per renúncia o dexació
feta per lo noble don Climent de Senispleda,
antes de Solanell, sas excel·lèncias fidelíssimas
no se havian pogut convenir respecte de que los
senyors deputat real y oÿdor ecclesiàstich y ell
eran estats de sentir que fos anomenat lo noble
don Francisco de Sans Miquel y de Monrrodon,
actual tinent de coronel de dit regiment, y los
senyors deputat militar y oÿdor militar y real foren de sentir que fos anomenat en dit puesto lo
noble don Pedro de Montaner Ramon y de de
Çacosta, actual capità de cavalls del regiment
del general de batalla don Pedro Morràs, axí
que quedà dit assumpto en tèrmens de paritat y
sens resolució alguna. Per tot lo què y en antenció de què en la més prompta nominació del coronel del sobredit regiment se interessa molt lo
mayor real servey, lustre de aquell y lo punt del
consitori, ya perquè està vacant de molt temps
lo dit càrrech, com y també per tenir-se entès
que lo enemich encaminaria sots designes a castell, ciutat y Seu de Urgell, a hont quissà convindria acistesca un cabo del regiment per quant
en aquells paratges se troban companyas de ell,
ho proposa de nou a sas excel·lèncias fidelíssimas per a què ab lo acert acostumat sien servits
votar lo que·ls aparexerà sobre dit assumpto y
pèndrer aquella resolució que millor los aparega
que serà sempre lo més acertat.
E lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich, passant a votar sobre la subgecta
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matèria, és de sentir y parer que la nominació de
coronel de dit regiment attès lo daltdit sie dexada a la real intenció de sa magestat, precehint lo
posar-se en sa soberana intel·ligència tots los
subgectes que han axit en la sobradita prentenció dema(na)nt-ho als senyors consistorials lo
noble don Francisco de Alemany Descatllar y
Solanell, sargento mayor del regiment de cavallaria del coronel Clariana, lo noble don Joan de
Oriola y Navel, capità de cavalls del regiment
del general de batalla don Gaspar de Cardona,
lo noble don March Anton de Llasera y Nadal,
capità que fou de infantaria espanyola y vuy veguer de Montblanch y antes de Cervera, y los
sobredits Sans y Montaner, suplicant a sa magestat sie servit insinuar a qual de ells se inclina
son real ànimo y al que manarà insinuar sie provehit y elegit per sas excel·lèncias fidelíssimas en
coronel, puix de eix modo tant sas excel·lèncias
fidelíssimas com los pretensors que tots són de
molt rellevants prendas restaran més garbosos,
per quant manifestant lo rey son real gust en
eixa conformitat ningun podrà quedar quexós
ni demostrar sentiment algun, ademés que de
practicar-se de eix modo cada un senyor consistorial podrà correspòndrer y affavorir al qui primerament ha tingut intenció y la·y ha demanat,
y, altrament, no.
Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar, attès que en lo últim estat en què·s troba la dependència de elecció y nominació de coronel és que quiscun dels dits don Francisco de
Sans y don Pedro de Montaner tingan tres senyors consistorials a son favor axí que resta est
assumpto en paritat de veus y no havent-hi resolució, emperò tant dit Sans com dit Montaner
ab igual partit y considerant que en semblant
cas lo millor y més breu medi és que·s practique
lo de sort, terminant-se per medi de ella est assumpto, és de vot y parer que en una de dos
llencas de paper sien escrits los noms de don
Francisco de Sans y en la altra lo de don Pedro
Montaner y, posadas dins dos grans de fusta, sie
feta extracció y que aquell que primer exirà sie
elegit en coronel.
Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
real és del mateix vot y parer que és estat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich.
Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich és del mateix vot y parer que lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar.
Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar és del mateix vot y parer que lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar.
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Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real
és del mateix vot y parer que lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat militar.
En execució del què, per mi don Ramon de Codina y de Ferreras, subrrogat en secretari y
scrivà major del General, trobant-me present a
tot lo referit, se ha passat a la sobradita extracció, excrivint en una llenca de paper lo nom de
don Francisco de Sans y en altra, lo nom de don
Pedro de Montaner, y després foren posadas
dins dos grans de fusta, los quals, posats dins
una capsa per Diego Andanya, menor, altre dels
verguers, fou extret un de dits grans y dins de ell
se troba en la llenca de paper estar continuat lo
nom següent: Don Pedro de Montaner.
Dimars, a XVI de juny MDCCXI. En aquest dia los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors fra don Anton de Solanell, abat de Sant Pere de Galligans,
de la sagrada orde de sant Benet, don Francisco
de Solà de Santesteve y lo doctor misser Joseph
Vilar, deputats del General del principat de Cathalunya extrets lo dia 16 de agost 1710 en visitadors de causas de suplicació o recors de las
sentèncias fetas en la present visita del General e
o bé per competir los dits càrrechs, per no haver
jurat encara dit dita, alguns dels senyors consistorials comparen lo dietari corrent en dita jornada han jurat de bene et legaliter se habendo, so
és, lo senyor deputat ecclesiàstich posant-se la
mà en los pits y dits senyors deputat militar y
real en lo juratori que tenia en sa mà lo senyor
deputat ecclesiàstich, en la sala dita del consistori, y estant tots los sis senyors consistorials
acentats sota del docer. Y després de prestat dit
jurament, han ohit sentència de excomunicació
que·ls és estada promulgada del thenor següent:
«Nos Josephus Romaguera, doctor canonicus
sanctae ecclesiae Barchinonensis in spiritualibus
et temporalibus, vicarius generalis et officialis
pro illustrissimo et reverendissimo domino Barchinonae episcopo, monemus vos excellentissimos
et fidelissimos frater don Anthonium de Solanell,
abbatem monasterii Sancti Petri Gallicantu, sacri ordinis divi Benedicti, domnum Frnaciscum
de Sola de Sanesteve et Josephum Vilar, utriusque
juris doctorem, deputatos Generalis Cathaloniae
extractos juxta formam capituli 31 Nova Reformationis in visitatores Generalis Cathaloniae
pro decidendis causis supplicationum seu recursus
dictae visitae ut alias hic presentes pro primo, secundo, tertio et peremptorio terminis et monitionibus quatenus bene et legaliter vos habeatis in
vestro officio seu munere visitatorum quovis amore et rencore postpositis, sed Deum et conciencias
vestras intuendo, et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes, trina
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canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.»
En aquest mateix dia, absents del consistori los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real, Joan Baptista y Francisco Borrull, qui als 14 de maig de 1708 foren condemnats en haver de servir remant a las galeras de sa
magestat, que Déu guarde, per espay de tres anys,
se han presentat a sas excel·lèncias fidelíssimas a fi
de rendir-los las degudas gràcias de trobar-se llibertats per haver acabat y finit lo temps de sa penitència y, singularment, perquè en observansa
de la constitució y títol «De penas corporals y pecuniàrias», a instància de sas excel·lèncias fidelíssimas y per medi del síndich del General, en la forma acostumada havian conseguit llibertat lo dia
de ahir del excel·lentíssim senyor compte de Santa Crus, general de las galeras de Espanya.
En aquest mateix dia los senyors visitadors de la
visita del General que de present se està fent,
han enviat un recado a sas excel·lèncias fidelíssimas per medi de son noble procurador fiscal
contenint que lo magnífich doctor misser Rafel
Bruguera, qui sorteja en acessor de las causas de
recors de dita visita, lo dia present havia comparegut en lo quarto de dita visitat estant prompte
per a prestar lo sòlit jurament y ohir sentència
de excomunicació. Emperò, com se troba advcoat fiscal de la visita real, se havia sucitat dupte
si per ocasió de dit exercici tenia impediment
per a poder ser acessor en la visita de la casa, per
lo que estimarian fosen servits consultar esta dependència ab los nobles y magnífichs acessors y
advocat fiscal y, si gustavan, ab lo magnífich
doctor misser Francisco Bonvehí, advocat fiscal
de dita visita. Al què han respost sas excel·lèncias fidelíssimas que estava molt bé y que del
que aconsellarian ne farian tornar resposta als
dits senyors visitadors.
En aquest mateix dia lo noble don Pedro de
Montaner Ramon y de Çacosta, elegit y anomenat en coronel lo dia de ahir del regiment ab
què la present casa serveix al rey, nostre senyor,
que Déu guarde, en defensa del present Principat, ha donat en consistori las gràcias a sas excel·lèncias fidelíssimas de haver-lo honrrat en
semblant empleo.
Dimecres, a XVII de juny MDCCXI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absents los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich y real, Matheu
Güell, notari real,a causídich, ciutedà de Barcea. a continuació una procura, una certificatòria i un paper
transcrits a l’Apèndix 4, pàgs. 2457-2458.

lona, com a procurador de Joseph Vila, tauler
dels drets de plom y sagell de cera del General
de Cathalunya en la vila y parròquia de Santa
Coloma de Centellas, bisbat de Vich, consta de
sa procura ab acte rebut en dita vila als 16 del
mes de maig del present y corrent any en poder
de Joseph Comes, batxiller en drets, notari públich de Vich y regint la scribania pública de la
vila y comtat de Centellas, qu·és assí cusida y
signada de número CCLVIII, en dit nom y per
dit son principal pura, líbera y spontàneament
ha renunciat em mà y poder de sas excel·lèncias
fidelíssimas lo sobredit offici o càrrech de tauler
del General de dita vila y parròquia de Centellas, suplicant dita renúncia ésser-li admesa. E
sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella,
si et in quantum per actes y capítols de cort et
alias, et cetera, los és lícit y permès y, en particular, perquè de la certificatòria feta per lo magnífich racional del General y present casa, que
també és assí cusida y signada de número
CCLIX, ha constat a sas excel·lèncias fidelíssimas que dit Joseph Vila, principal, no és debitor
al General, essent presents per testimonis Diego
Andanya, menor, verguer, y Francisco Vehils,
jove, sastre, de la present ciutat.

liol vinent, que no sabia si sa magestat tindria
gust que assistissen a ellas sas excel·lèncias fidelíssimas, emperò que hera cert que si sa magestat ordenaria acistís la ciutat la mateixa honrra
atribuhiria a sas excel·lèncias fidelíssimas, y que
tenia per indispensable obligació y atenció de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo dèurer suplicar-li
se dignàs acistir a las funeràrias de la Deputació,
que ell no podia assigurar si sa magestat acistiria
o no a aquellas, però que si acisitia a las de la
ciutat, no faltaria en affavorir a la Deputació, y
que com esta farà primerament las suas funeràrias que la Deputació, ya tindrian sas excel·lèncias fidelíssimas la pauta per gui(a)r-se y
compòndrer la sala gran de Sant Jordi ab lo degut ornato y demés dependents, emergents y
concernents a la funció, assigurant-los que si alguna notícia nova sobre dit assumpto alcansava
de sa magestat, se serviria comunicar-la a dits
Codina y Bosch.

En aquest mateix dia, essent en consistori tots
los sis senyors consistorials, lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor oÿdor militar ha fet relació
mitgensant jurament de com se hera conferit lo
dia present en lo Arxiu Real d ela present ciutat
per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las
últimas corts y que, haguda relació dels officials
de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és
assí cusit y signat de número CCLX.

En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
havent obtinguda hora per medi de un gentilhom, lo excel·lentíssim senyor comte de Palma,
grande de Espanya, ha tornat la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor oÿdor
ecclesiàstich. La funció se ha fet com se estila,
sols ab esta diferència, que, com sas excel·lèncias fidelíssimas apòrtan dol per causa de la mort
del senyor emperador Joseph, que sie en glòria,
la capella petita esetava adornada de gala en lo
tocant a plata, joyas, candeleros, pàlit, credensas, catifa y colgaduras, sols las sis almoadas de
sas excel·lèncias fidelíssimas, banch a hont se
acentan y catiffas eran de bayeta negra. Y axí se
observarà en totas las funciions que dita capella
petita deurà estar adornada. Lo demés se trobarà en lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias.

Divendres, a XIX de juny MDCCXI. En aquest dia
lo noble don Ramon de Codina y de Ferreras y
magnífich doctor misser Joseph Bosch, ciutadà
honrrat de Barcelona, han fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de que havent-se conferit
lo dia de ahir a la matinada ab lo il·lustre marquès de Rialp, secretari de sa magestat, Déu lo
guarde, per haver-los insinuat se vesen, per lo
que·s narra en lo present dietari als 13 del corrent, era estat servit dir-los que havent parlat
ab lo rey, nostre senyor, encara que no molt de
espay per los molts graves negocis de la campanya ocorrian, acerca lo assumpte de las funeràrias fahedoras en la present casa de la Deputació per la mort del senyor emperador Joseph,
que està en glòria, que per lo general parlant la
real intenció de sa magestat era no se innovàs
cosa al stilat ab què en la funció de ellas no se
aportàs lo cap cubert, que sa magestat manaria
fer las suas lo dia 30 del corrent o primer de ju-

Disapte, a XX de juny MDCCXI. En aquest dia, a
las quatra horas de la tarda, en la sala dels Reys
de la present casa los il·lustríssims senyors visitadors de la visita real han ordenat se llegisen vàrias y differents sentèncias com se estila en lo tribunal de la visita del General y, havent precehit
que per son magnífich procurador fiscal se ha
participat al matí a sas excel·lèncias fidelíssimas
com ó fa la visita del General, y se adverteix que
si bé se aporta dol en la present casa per causa
de la mort del senyor emperador Joseph, que
està en glòria, sas excel·lèncias fidelíssimas han
ordenat al magnífich regent los comptes que en
eixas funcions, tant de una visita com de altre,
sols prestés lo mateix que en los casos que no·y
ha dol. Y se prevè per notícia que la primera
missa baxa que·s diu en la capella petita, haventhi visitas, és la del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, la segona, la de la visita del General,
la tercera, de la visita real, y la quarta, la dels ofi-
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cials de la present casa. Y se prevè que de tot lo
referit no se’n farà altra nota.
Diumenge, a XXI de juny MDCCXI. En aquest dia
lo excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de esta ciutat, per medi del síndich, han enviat un recado a sas excel·lèncias fidelíssimas
contenint que en consideració de haver-los participat sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia 18 del
corrent que lo assumpto del paper fet y firmat
per lo doctor misser Francisco Grases y Gralla,
ciutadà honrrat de Barcelona y oÿdor de la Real
Audiència, que corra imprès, estava deliberat se
consultàs ab los noble y magnífichs acessors y
advocat fiscal del General y consulents aplicats,
per a què fessen relació en escrits de son sentir
sobre dit assumpto, y que còpia de dita relació
la enviarian a dits senyors consellers, desitjavan
saber si dit negoci estava terminat o en què estat
se trobave, per quant se troban estar instats
acerca de eixa dependència. Al què per sas excel·lèncias fidelíssimas és estat respost en veu del
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich que no dexavan de la mà eixa dependència, que instavana contínuament sa terminació, y que fins ara no la havian terminada
dits acessors, advocat fiscal y consulents aplicats, per quant era molt grave, y que en tenir la
relació en escrits, ne enviarian còpia a dits senyors concellers.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia deun vot en escrits fet per los
magnífichs doctors missers Francesch Bonvehí,
advocat fiscal de la visita del General de Cathalunya, y Frnacesch Borràs y Vinyals, consulent
aplicat, ab què són de vot y parer ab consell y
sentir del noble don Miquel de Calderó que lo
magnífich doctor misser Rafel Bruguera, per las
causas y rahons que dit vot conté, no pot ni deu
obtenir lo offici de acessor de las causas de recors de dita visita per trobar-se en exercici actual del offici de advocat fiscal de la visita real,
com de la còpia de dit vot és de vèurer, la qual
és assí cusida y signada de número CCLXI. Lo
qual vot és estat entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo noble procurador fiscal de dita visita del General de Cathalunya, aportant un recado lo dia present de part dels senyors
visitadors de dita visita del General, consistint
en què, en attenció del sobredit vot, havian tingut dits senyors visitador reparo en rèbrer lo jurament de dit doctor Bruguera per lo dit càrrech de acessor de las causas de suplicació o
recors de dita visita y que per ço ho participavan
a. a continuació una còpia d’un vot transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 2458.

1164

a sas excel·lèncias fidelíssimas, però que fosen
servits resòldrer lo fahedor y donar las providèncias que en semblants casos incumbeix haver de donar lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de dits senyors deputats y oÿdors.
E sas excel·lèncias fidelíssimas, en vista de dit recado y attesos los motius referits en dit vot, dels
quals resulta restar impedit dit doctor Bruguera
de poder obtenir lo dit offici de acessor de las
causas de supli-cació o recors de dita visita, han
manat sas excel·lèncias fidelíssimas avisar al doctor misser Joseph Thomàs Rovira a qui segons
lo orde de la extracció toca lo dit offici per impediment de dit Bruguera, per a què acudís devant dits senyors visitadors a effecte de prestar
lo acostumat jurament. De la qual resolució han
donat avís sas excel·lèncias fidelíssimas a dits senyors visitadors lo dia present per medi del síndich del General.
Dilluns, a XXII de juny MDCCXI. En aquest dia,
entre las nou y deu horas del matí, lo doctor
Bonvanetura Figuerola, prevere, que ha affirmat ésser de la família del molt reverent canceller, ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas lo infrascrit bitllet, dient que a ell li havia
donat orde dit molt reverent canciller lo entregàs en mà y poder del excel·lentíssim y fidelíssim consitori. Y encontinent han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General y present casa lo cusís y incertàs en lo present dietari, que conté haver passat a la notícia del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, los reparos encontravan sas excel·lèncias en lo tractat novament fet per lo mangífich
doctor misser Francisco Grases y Gralla, oÿdor
de la Real Audiència, y que persuadint-se sa magestat que lo referit tractat, antes de donar-se a
la impressió, lo hauria posat lo autor en mà de
sas excel·lèncias fidelíssimas, li manava avisar-ne
al consistori que son real ànimo yamay permetria que ministre algun ni altre persona perjudiqués los privilegis de Cathalunya. Y que axís seria molt de son real agrado y servey que sas
excel·lèncias fidelíssimas passen aa anomar quatre personas per a què, juntas ab altres tants ministres que sa magestat destinaria, fessen reflexió sobre lo referit tractat y clàusulas de aquell
y, trobant-se perjudicials, disposaria sa real propenció la més prompta y cabal providència fins a
quedar reparat qualsevol perjudici, com de dit
bitllet és de vèurer, lo qual és assí cusit y signat
de número CCLXII.
En aquest mateix dia, entre las onse y dotse horas del matí, per medi del síndich del General
a. a continuació un bitllet i un recado transcrits a l’Apèndix
4, pàgs. 2459-2460.

sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat un recado en escrits a quiscú dels dos excel·lentíssims
comuns de la ciutat y bras mlitar, conforme la
còpia que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se troba estar incertada en dit present dietari, cusida y signada de número CCLXIII, sols
ab la diferència que al del bras militar a·y és lo
tractament de fidelíssim.
Dimars, a XXIII de juny MDCCXI. En aquest dia lo
síndich de la excel·lentíssima ciutat, a las deu horas de la matinada, ha aportat a sas excel·lèncias fidelíssimas un recado de part dels excel·lentíssims
senyors concellers y en resposta del que en escrits
fou per lo síndich del General reportat lo dia de
ahir, contenint que los senyors concellers havian
fet lo degut aprècio de dit recado y de la còpia del
bitllet del molt reverent canceller, y que, immediatament, havian juntat una promenia, la qual
havia aconsellat se reportàs una cosa y altra al excel·lentíssim y savi Concell de Cent, com axí ho
executarian est matí, y que del que aquest resoldria, ó participarian a sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia per lo noble procurador
fiscal de la visita del General de Cathalunya y de
part dels senyors visitadors de dita visita ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de
una súplica ab què per causa de la mort del senyor emperador Joseph, que està en glòria, suplícan a sas excel·lèncias fidelíssimas manen girar al magnífich regent los comptes del General
las pecúnias que són menester a effecte de distribuhir-se entre los senyors visitadors de las
causas de suplicació o recors y officials que modernament han entrat en dita visita las vayetas
que per rahó de dit dol se diu los espectan. Y
encontinent sas excel·lèncias fidelíssimas han
ordenat a mi secretari y scrivà major del General
cusís y incertàs en lo present dietari la sobradita
còpia de súplica, la qual és assí cusida y signada
de número CCLXIIII.
En aquest mateix dia y per los síndichs del General, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, als
sobredits senyors visitadors de las causas de suplicació o recorsos del General de Cathalunya
han enviat un recado en escrits y en resposta del
antecedent contenint per los motius que aquell
conté, de que apar a sas excel·lèncias fidelíssimas no·ls incumbeix en lo estat present desidir
si als senyors visitadors los toca o no dols, si solament en lo cas ho deliberen en la reddició dels
comptes que és a hont la cort general ha atribuhit al consistori la jurisdicció per a conèxer si
los senyors visitadors han llegítimament gastat.
Y sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi
dit secretari y scrivà major cusís y incertàs en lo
present dietari la còpia de dit recado, la qual és
assí cusida y signada de número CCLXV.
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En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, lo síndich de la excel·lentíssima ciutat ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas còpia
de una deliberació feta lo dia present per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent acerca la dependència que contenia lo recado en escrits que
lo dia de hair fou enviat a la excel·lentíssima ciutat de part de sas excel·lèncias fidelíssimas sobre
del que lo dia present per los senyors concelelrs
se havia ya insinuat se juntava dit Consell de
Cent. Y encontinent han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas també a mi dit secretaria y scrivà
major cusís y incertàs en lo present dietari la còpia de la sobredita deliberació, la qual és assí cusida y signada de número CCLXVI.
En aquest mateix dia, a las set horas de la nit,
per los síndich del excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, és estada entregada a sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de una deliberació feta lo
dia present per lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar acerca la mateixa dependència daltreferida en la deliberació de la excel·lentíssima
ciutat. Y, axí mateix, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
cusís y incertàs en lo present dietari la sobradita
còpia de deliberació, la qual és assí cusida y signada de número CCLXVII.
En aquest mateix dia y casi encontinent sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat als dos
excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar un recado de paraula per medi del síndich
del General contenint que sas excel·lèncias fidelíssimas havian deliberat se annuís al resolt per
los dos excel·lentíssims comuns lo dia presnent
acerca lo llibre intitulat «Epítome», etcètera,
compost per lo magnífich doctor Francisco
Grases y Gralla, doctor de la Real Audiència,
admetent la conferència sobre dit assumpto y
que per sa part passarian a anomenar sis personas, la qual nominació se reportaria després a la
excel·lentíssima ciutat.
En aquesta mateix dia, a las vuyt horas tocadas
de la nit, lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas un paper que conté la nominació de las sis personas per dit comú elegidas per
a acistir a la sobradita conferència, lo qual de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit
y signat de número CCLXVIII.
Dimecres, a XXIIII de juny MDCCXI. En aquest
dia se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas no
obstant ser festa de precepte per causa de vàrios
negocis y affers de la Generalitat.
a. a continuació un paper i les còpies d’una súplica, un recado i
dues deliberacions transcrites a l’Apèndix 4, pàgs. 2460-2462.
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En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat un recado per medi del síndich
del General al molt reverent canciller, entre las
nou y deu horas de la matinada, consistint que
la dependència expressada per sa senyoria ab
bitllet enviat als 22 del corrent a sas excel·lèncias fidelíssimas, qu·es troba cusit y incertat en
lo present dietari dit dia, se trobava estar comès
a las personas dels tres excel·lentíssims comuns
que componen la conferència. Lo què posaven
en sa consideració per a què fos servit restar ab
esta intel·ligència y de que asserca est assumpto
no se havian descuydat sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas en execució del deliberat lo dia de ahir han
passat a anomenar las personas per acistir a la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns
acerca lo Epítome format per lo doctor Francisco Grases y Gralla, oÿdor de la Real Audiència,
y són las transcritas en un paper que, de son
orde, és assí cusit y signat de número CCLXIX,
còpia del qual és estat enviat lo dia present al
matí a las deu horas per lo síndich del General
als dos excel·lentíssims comuns de la ciutat y
bras militar.
En aquest mateix dia, a las onse horas tocadas
del matí, lo síndich de la excel·lentíssima ciutat
ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas
un paper que conté la nominació de las sis personas per dit comú elegidas per a acistir a la sobradita conferència,a lo qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit y signat de
número CCLXX.

consistori. La qual representació és estada formada per dita conferència segons lo deliberat
per los tres excel·lentíssims comuns.
Dijous, a XXV de juny MDCCXI. En aquest dia,
entre onse y dotse horas del matí, lo síndich de
la excel·lentíssima ciutat de Barcelona ha posat
en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de
una deliberació lo dia present feta per lo
excel·lentíssim y savi Concell de Cent, de la
qual apar annueix la excel·lentíssima ciutat que
sie posada en la real mà del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, la representació feta y disposada per las personas de la conferència acerca lo
Epítome o compendi compost per lo doctor
Francisco Grases y Gralla y aprobat per lo doctor Joseph Minguella, de dita Real Audiència, a
que sie posada esta tarda mateixa en sa real mà
per medi de tot lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori dita representació y que la conferència rèstia ab poder per a tots los dependents de
dita incumbència fins a ésser aquella terminada,
y aconsellar lo fahedor. Y encontinent sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís
y incertàs en lo present dietari còpia de dita deliberació, la qual és assí cusida y signada de número CCLXXII. Y, axí mateix, lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per medi de son
síndich, ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas a la mateixa hora de com dit comú se havia
conformat ab lo que havia deliberat la excel·lentíssima ciutat.
En aquest mateix dia, a las sinch de la tarda, havent-se obtinguda hora per medi del síndich del
General, consistorialment, a peu y acistits dels
nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal y officials de la present casa, absents los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y
militar, han posat en la real mà del rey, nostre
senyor, sas excel·lèncias fidelíssimas la representació formada y disposada per dita conferència
acerca dit Epítome o compendi. En esta funció
ha manat sa magestat cobrir a sas excel·lèncias
fidelíssimas com en las demés ocasions y donarse per servit de dita representació. Ha respost
manaria dar las més promptas providèncias «a
fin de que el Principado quede con todo consuelo».
Y encontinent sas excel·lèncias fidelíssimas han
ordenat a mi dit secretari y scrivà major continuàs en lo present dietari còpia de dita representació, la qual és assí cusida y signada de número CCLXXXIII y del thenor següent:

En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, en la present casa y en la sala de consistori se
ha juntat la conferència que·s compon de divuyt
personas, ço és, sis de quiscun dels tres
excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació, per quant dita conferència és estada instada y demanada per la excel·lentíssima
ciutat se ha comensat de juntar en la present
casa, y per la dependència del Epítome format
per lo doctor Francisco Grases y Gralla, de la
Real Audiència doctor, y aprobat per lo doctor
Joseph Minguella, també de dita Real Audiència. La qual conferència ha aconsellat als tres excel·lentíssims comuns lo expressat y contengut
en un paper que, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se troba estar cusit y incertat en lo
present dietari y signat de número CCLXXI, ab
què se aconsella se fasse luego una representació
a la magestat del rey, nostre senyor, Déu lo
guarde, y que sie posada en sa real mà per cada

«Señor.a Los motius de posar-se als reals peus
de vostra magestat ab tot rendiment los depu-

a. a continuació tres papers transcrits a l’Apèndix 4, pàg.
2463.

a. aquesta còpia es troba intercalada el 25 de juny 1711.
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tats y oÿdors de comptes del General del principat de Cathalunya són de tanta ponderació que
omitir-los fóra en deservey de Déu, de vostra
magestat y de la pàtria.a Per lo que pòsan en la
soberana comprehenció de vostra magestat la
notícia de haver-se imprès un «Epítome o compendi de las principals diferèncias entre las lleys
generals de Cathalunya y los capítols del Redrés
o ordinacions del General de aquella», del qual
no han tingut notícia alguna fins que se’ls remeté imprès, compost per lo doctor Francisco Grases y Gralla, oÿdor de la Real Audiència, y aprovat per lo doctor Joseph Minguella, també
oÿdor y advocat fiscal patrimonial, en lo qual de
sas proposicions inauditas se origina la total ruïna de totas las llibertats, usos, constitucions,
lleys, privilegis, perrogativas y costums de Cathalunya que tants reals predecessors de vostra
magestat han observadas y concedidas, y vostra
magestat, per sa real clemència, se ha dignat jurar-las, essent novedat tant estranya que los ministres y autors antichs y moderns de mayor crèdit han escrit al contrari. Y havent compost y
aprovat dit Epítome los dos referits ministres
produeix effectes tant danyosos al real servey
que no podian idear-los més nocius los enemichs de la real corona, essent contra lo paternal amor que vostra magestat manifesta a estos
sos fidelíssims vassalls, opposant-se a la quietut
publica recomanada per vostra magestat y que
en lo estat present tant se necessita, motivant als
enemichs que ocupan molt part del pahís formar nous desconsuelos per consternació de est
Principat y demés regnes.
En est lance de tant cuydado, suplícan a vostra
magestat no sols lo remey del més delicat de sas
perrogativas, que ab lo paternal carinyo de vostra magestat tenen ben asseguradas, si y també
mane vostra magestat donar las més promptas
providèncias contra los que han ocasionat tan
gran deservey de vostra magestat y desconsuelo
universal, per a què logren estos vassalls de vostra magestat lo que més anèlan, que és vèurer a
vostra magestat ab la pacífica pocessió de sos dilatats dominis.»
Disapte, a XXVII de juny MDCCXI. En aquest dia,
en casa de la excel·lentíssima ciutat, se han juntat las personas que componen la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat,
bras militar y Deputació per la dependència del
Epítome compost per lo magnífich doctor misser Francisco Grases y Gralla, ciutadà honrrat de
Barcelona y de la Real Audiència doctor, y aprobat per lo magnífich doctor misser Joseph Min-

a. a continuació deliberació transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
2464.
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guella, també ciutadà honrrat de Barcelona y de
dita Real Audiència doctor, en la qual conferència se ha llegit un bitllet de real orde escrit a sas
excel·lèncias fidelíssimas per lo il·lustre marquès
de Rialp, secretari de sa magestat, Déu lo guarde, de data del dia present, en resposta de la representació posada en sa real mà per dits tres excel·lentíssims comuns als 25 del corrent, lo qual
bitllet, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas,
és assí cusit y signat de número CCLXXIIII. Y
també han llegit en dita conferència dos altres
bitllets escrits per lo mateix marquès als dos excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar,
y tots tres acerca un mateix assumpto. Y han
aconsellat lo que·s conté en un paper que, de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, és assí cusit
y signat de número CCLXXV, lo qual conté
que per medi dels tres excel·lentíssims presidents se pose en la real mà del rey, nostre senyor, que Déu guarde, una respectuosa representació acerca dit assumpto, si y conforme, si
és que aparexerà als tres excel·lentíssims comuns, la han formada y disposada a las personas
quea componen dita conferència.
Diumenge, als XXVIII de juny MDCCXI. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepte, se
ha juntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y
afers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, a la tarda, en la sala a hont
se acostuma de juntar y congregar lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se han juntat las
personas que componen la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de ciutat, bras militar y
Deputació acerca lo Epítome compost per lo
magnífich doctor misser Francisco Grassés y
Gralla, ciutadà honrrat de Barcelona y oÿdor de
la Real Audiència, y aprobat per lo magnífich
doctor misser Joseph Minguella, també ciutadà
y oÿdor de la Real Audiència.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas
han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs un real edicte
imprès, manat publicar per lo rey, nostre senyor,
que Déu guarde, ab què·s mana sie recullit lo sobredit Epítome, com de dit real edicte és de vèurer, que és assí cusit y signat de lletras A y B.
Dilluns, a XXVIIII de juny MDCCXI. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepte, se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas per causa de
ocórrer negocis y affers graves de la Generalitat.
a. a continuació un bitllet, un paper i un edicte transcrits a
l’Apèndix 4, pàg. 2464-2465. L’edicte imprès té principi:
«Ara ojats tothom, generalment, que us notifican feu a saber
de part de Jan Carlos».
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En aquest mateix dia, entre las nou y deu horas
del matí, lo síndich de la excel·lentíssima ciutat
ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas,
absent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, còpia de una deliberació presa
als 28 del present y corrent mes per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent, consistint que sie
posada en las reals mans del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, la representació disposada y
formada per las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns acerca
lo assumpto del llibre, author de ell lo doctor
Francisco Grases y Gralla, aprovat per lo doctor
Joseph Minguella, de la Real Audiència oÿdors.
Y, encontinent, sas excel·lèncias fidelíssimas han
ordenat a mi secretari y scrivà major del General
cusís y incertàs en lo present dietari còpia de
dita deliberació, la qual és assí cusida y signada
de número CCLXXVI.
En aquest mateix dia, a la tarda, a las sinch horas, obtinguda primer hora per medi del síndich
de la ciutat, los tres presidents dels excel·lentíssims concistoris dels comuns de ciutat, bras militar y Deputació, han posat en la real mà del
rey, Déu lo guart, la sobradita representació. Al
què és estat servit respòndrer sa magestat que
«con mucho gusto procuraría aconsolar al Principado», segons relació feta a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich. Y sas excel·lèncias
fidelíssimas han ordenat a mi dit secretari y
scrivà major cusís y continuàs en lo present dietari la còpia de dita representació, la qual és assí
cusida y signada dea número CCLXXVII y del
thenor següent:
«Señor.b La ciutat de Barcelona, Deputació y
bras militar del present principat de Cathalunya se repetexen ab tot rendiment als reals
peus de vostra magestat, obligats del bitllet
que lo dia 27 lo marquès de Rialp, de orde de
vostra magestat, escrigué, donant a vostra magestat infinitas y degudas gràcias de servir-se
vostra magestat affavorir-los ab la continuació
de la offerta del real amparo en la concervació
de las generals constitucions, usos, costums y
prerrogativas de est Principat, de forma que no
queda a sos naturals ni sombra de cuydado, aumentant esta ditxa lo dir vostra magestat queda
disposant lo necessari per la més uniforme observansa, y lo que en semblant assumpto no·y
hage qui presumesca ni intente la menor alteració o variació per la efectuació del que se insinua, que ab la mayor brevedat expliquen dits
a. a continuació còpia d’una deliberació transcrita a l’Apèndix 4, pàg. 2465.
b. l’original d’aquesta representació està intercalat el 29 de
juny 1711.
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comuns los punts perjudican a las lleys de la
pàtria en lo Epítome compost per lo doctor
Francisco Grases y Gralla, oÿdor de la Real Audiència, aprobat per lo doctor Joseph Minguella, també oÿdor de dita Real Audiència y advocat fiscal patrimonial, del qual tingueren
notícia los deputats després de espargits molts
exemplars. Y, aparexent-los que ab la sola lectura de sas clàusulas y il·lacions resta bastament
compresa la total ruhina de totas las lleys y lliberats de est Principat, escúsan los comuns lo
cansar a vostra magestat ab la específica individuació, dexant-la a la més alta y soberana comprehenció de vostra magestat. Y encara que los
escrits de eix gènero ni sos authors no sie capasses de alterar la substància de las lleys, és intol·lerable sentiment la novedat de proposicions inauditas en lo fonament de aquellas,
mayorment essent publicadas per ministres de
vostra magestat, circunstància que per alentar
las deprevadas ideas del enemich en empresa
que redunden en gran deservey de vostra magestat, ja que no sia posible en los naturals de
est Principat per sa constància y fidelitat, pot
ésser-ho en consternació dels ànimos dels demés regnes, que és lo mayor sentiment que
afligex als comuns, los quals y sos naturals estan y estaran sempre promptes per a sacrificarse en las importàncias se offerescan per la justa
causa de vostra magestat. Y espèran y suplícan
a vostra magestat que, essent tant del real servey de vostra magestat, se digne manar donar
las providèncias que sien del real agrado de
vostra magesatat a effecte de que est Epítome
o compendi may més se aparega y que lo autor
y qui lo ha aprobat experimenten la justa demostració que corresponga al òbvio del dany
ocasionat al real servey.»
En aquest mateix dia lo noble doctor don Joseph de Nadal y Despuyol, canonge de la santa
iglésia de Lleyda y advocat fiscal del General y
present casa, ha fet relació mitgensant jurament
de com se hera conferit en lo Arxiu Real de la
present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol 102 de las últimas corts. Y que, haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y fetas per estos osttenció de sos treballs, ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
CCLXXVIII.
Dimars, a XXX de juny MDCCXI. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, acompanyat dels officials acostumats,
és baxat a la casa del General a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y
corrent mes dejuny. Y se han trobat los infrascrits y següents: primo, als 9 de juny, aprehen-

ció feta en casa de Maria Martinesa y Ramires de
tres canas estamenya sa color; ítem, onse canas
dos palms xamellot ordinari color de canyella;
ítem, de una xupa de satí negra endomascat folrrada de tafetà, ço és, los devants nous y lo demés vell; ítem, dit dia, aprehenció feta a una
dona trobada en lo carrer d’en Roig de una caputxa de escot blanch de la terra; ítem, als 17 de
dita aprehenció feta en casa don Rafel Bensí,
cònsol de república de Gènova, de tretse dotsenas guants de Gènova fins de differents colors;
ítem, als 23, aprehenció feta en un lleüt trobat
en lo mar de Sant Pol, del qual és patró Jospeh
Garingau, de trenta-sinch trossos blauet; ítem,
vuyt dotsenas mitjas de cotó; ítem, sis dotsenas
de cordoneras de seda de differents colors.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present
dietari un edicte imprès ordenat llegir en las
iglésias de la present ciutat y bisbat acerca las
honrras reals que mana fer sa magestat, Déu lo
guart, en la iglésia parroquial de Santa Maria del
Mar de esta ciutat los dias 6 y 7 del corrent en
sufragi de la ànima del sneyor emperador Joseph, que està en glória, lo qual és assí cusit y
signat de número CCLXXIX.
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà
major cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta del rey, nostre senyor, de sa real mà
firmada y sotaescrita del il·lustre marquès de
Rialp don Ramon de Vilana Perlas, son secretari, ab què entre altres cosas mana avisar a sas excel·lèncias fidelíssimas de com los doctors misser Joseph Minguella y Francisco Grases y
Gralla restan sens ropons, com de dita real carta
és de vèurer que és assí cusida y signada de número CCLXXX y del thenor següent:
«Elb rey. Illustres, venerables, egregios, nobles,
magníficos y amados los fidelíssimos diputados y
oydores de qüentas de la Generalidad de mi principado de Cathaluña. Aunque devía esperar de
vuestro zelo al bien público anciossos de que en
ningún tiempo experimentase el Principado el
menor perjuicio o novedad en el establecimiento
más firme de las constituciones y demás leyes que
os concedieren mis gloriosos predecessores y por mí
fueren concedidas y juradas a los comunes y particulares de él, la más individual explicación de las
proposiciones inauditas que decís se leen en el Epítome o compendio que dio a la imprempta el doca. a continuació un paper transcrit a l’Apèndix 4, pàg. 2465.
També hi trobem un edicte imprès que comença: «Nos, Joseph
Romaguera, prevere, en drets doctor, canonge de la sancta
iglésia de Barcelona, capellà de honor de sa magestat.»
b. l’original d’aquesta real carta està intercalat el 30 de juny
1711.
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tor Francisco Grases y Gralla, con la aprobación
del doctor Joseph Minguella, ambos oydores d·esta
Real Audiencia, para que sinzerado mi real ánimo de ellas y de sus circunstancias fuessen más
ajustadas las providencias al daño que huvieren
ocasionado, en conformidad de lo que por mi orden de palabra y en escrito os insinuó el marqués
de Rialp, mi secretario de estado, entendiendo
ahora por la representación que los presidentes de
esse consistorio, de la ciudad y braço militar han
puesto en mis manos, dejáis a mi cuydado su aberiguación y examen, he mandado que luego, sin
pérdida de tiempo, se pase al más exsacto confiando esta importante diligencia, por lo que en ella se
interessa como me asseguráis la quietud pública,
al zelo y aplicación del regente don Domingo de
Aguirre, decano del Consejo de Aragón, en cuyo
poder mandé recoger todos los impresos, al de don
Miguel de Calderón, doctor Thomás Rovira y
doctor Rafel Bruguera, para poder, con conocimiento de todo, mandar lo que más se proporcione
a mi servicio y bien de la patria y, hallando que
estas novedades en tiempos tan delicados, en los
quales no poco maquinan los enemigos de mi corona, sembrar vozes perniciosíssimas e imbentar
ideas no menos perjudiciales son contra la salud
pública, siendo ésta la superior ley que en todos
tiempos se lleva la primesía, en esta consideración
para manifestaros quanto inclina mi paternal
amor a vuestras súplicas, conformándole a proporción de vuestros desseos, he resuelto por estos
motivos y para asse-gurar la quietud de Cathaluña rebocar el beneplácito durante el qual se hallavan constituhidos ministros el doctor Joseph
Minguella y el doctor Francisco Grases y Gralla,
despojándoles del rupón que vestían y de los ministerios que ocupavan. De qué quedan dadas las órdenes conbenientes y para que entiendan mis fieles vassallos ésta mi real deliberación, por medio
de la qual no dudo tendrán el desenganyo de lo
que mis enemigos puedieran haverles impuesto, os
ordeno y mando que immediatamente hagáis dar
a la imprempta esta expressión de mi real voluntad, no dudando producirá los saludables efectos
de restablecer la quietud en los pueblos que se hubieren consternado y de confundir aún la más depravada malisia enemiga que, valínedose de
aparentes artificios, tentase macular la más constate fidelidad. De Barcelona, a los veinte y nueve
de junio de mil setecientos y onze. Yo el rey. Don
Ramon de Vilana Perlas.»
En aquest mateix dia, a las sis horas de la matinada, se han juntat las personas que componen
la conferència dels tres excel·lentíssims comuns
de ciutat, bras militar y Deputació en la present
casa per lo negoci del llibre compost per dit
Grases y aprovat per dit Minguella, y en esta
conformitat se ha refflectat sobre lo assumpto
que conté la sobradita real carta.
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En aquest mateix dia, per los síndich de la excel·lentíssima ciutat, és estada reportada a sas
excel·lèncias fidelíssimas la deliberació lo dia
present feta per lo excel·lentíssim y savi Consell
de Cent ab la qual, entre altres cosas, comet a
las personas concorran en la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns lo premeditar y
ponderar si és propri de la ciutat y demés comuns lo donar las gràcias al rey, nostre senyor,
de quant és estat servit aconsolar al Principat y
ciutat ab lo expressat en dita real carta y, en la
conformitat, modo y forma que·u aconsellaran,
sien servits los excel·lentíssims senyors consellers posar-o en execució sens report, y que ditas
personas resten ab los matexos poder y facultats
que sien necessàrias per aconsellar a sos respective comuns lo faehdor en la dependència de dit
llibre fins a estar del tot terminada, com de la
còpia de dita deliberació és de vèurer, que és
assí cusida de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas y signada de número CCLXXXI.
En aquest mateix dia lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar ha insinuat a sas excel·lèncias fidelíssimas, de part de dit comú,
com entre altres cosas havia deliberat que·s conformava ab lo que la excel·lentíssima ciutat havia deliberat.
Dimecres, a I de juliol MDCCXI. En aquest dia, a
las set horas del matí, se han juntat en casa de la
excel·lentíssima ciutat las personas que componen la conferència dels tres excel·elntíssims comuns sobre la dependència del Epítome compost per lo doctor Francisco Grassés y Gralla y
aprobat per lo doctor Joseph Minguella, per las
quals se ha aconsellat als tres excel·lentíssims
comuns lo que·s troba continuat en un paper,
que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és
assí cusit y signat de número CCLXXXII, contenint que aconsèllan als tres excel·lentíssim comuns se posen als reals peus del rey, nostre senyor, que Déu guarde, per medi de sos
consistoris, rendint a sa magestat en escrits las
més expressivas gràcias de la experimentada
continuació de sa real protecció en haver revocat la gràcia de las plassas de dit Minguella y
Grases, y suplicar-li lo felís cumpliment de tot
ab una representació en scrits.

militar, de com havent fet las possibles y degudas diligèncias per a vèurer si trobaria lo acte de
la original creació de aquell censal de preu siscentes y deu lliuras y penció sis-cents y deu
sous, que lo quòndam Honofre Francesch Molinés, com a proprietari, tots anys rebia en lo
mes de abril sobre lo dret de General de guerra
y Nova Ampra per los títols continuats en lo
capbreu de las mesadas de novembre al abril inclusive, en foli 872, que fou extret en la extracció de censals del dret de guerra feta als 26 de
mars proppassat, lo qual censal li pertany no és
estat posible trobar dit acte.
En aquest mateix dia, a la tarda, a las tres horas
y mitja, obtinguda hora per medi del síndich del
General, sas excel·lèncias fidelíssimas consistorialment a peu, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich, acompanyats
dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal
y officials de la present casa y acistint-los un alguasil ordinari, se han posat als reals peus de sa
magestat y posat en sa real mà la sobradita representació, aconsellada y formada per dita conferència. Al què és estat servit respòndrer sa magestat que «hazía mucho aprecio de la
representación y que su paternal amor siempre
procuraría el mayor consuelo de tan amantes vassallos». En esta funció sa magestat ha manat se
cubrissensas excel·lèncias fidelíssimas com acostuma y tots los officials militars gaudints y sacerdots han besta sa real mà. Y, tornats en la present casa, han ordenat a mi dit secretari y scrivà
major incertàs y continuàs en lo present dietari
la còpia de la sobradita representació, la qual és
assí cusida y signada de número CCLXXXIII y
del thenor següent:

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich doctor misser Joseph Molinès, ciutadà honrrat de
Barcelona, ha jurat en mà y podera de sas excel·lèncias fidelíssimas, absents los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y

«Señor.a Trobant-se los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya ab la continuació de las experièncias del paternal carinyo
en sos ahogos, se dignà vostra magestat affavorir-los ab real carta de 29 de juny, participantlos haver manat revocar de sos empleos y ministeris, que durant la mera y líbera voluntat tenian
lo doctor Joseph Minguella y doctor Francisco
Grases y Gralla, resolució molt conforme al real
servey, de la qual providència y de las demés se
necessítan espèran un entre logro de la firmesa
de las lleys que déu lo consistori y tota Cathalunya zelar. Y, encara que ab viu sentiment se ha
acudit a la real persona ab repetidas súplicas y
pondertas desconsuelos, però pot vostra magestat assegurar-se que si fou imposible deixar de
sentir-se lo delicat de esta dependència, no menos ó és que puga immutar-se la lealtat, amor y
finesa al real servey de vostra magestat. Per lo

a. a continuació una deliberació y un paper transcirts a
l’Apèndix 4, pàg. 2466.

a. còpia de la representació intercalada l’1 de juliol 1711.
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què ab la mayor veneració, rendits als peus de
vostra magestat, los deputats y oÿdors dónan a
vostra magestat las degudas gràcias, quedant ab
la segura confiansa que en breu conseguiran lo
feliz cumpliment de esta importància que assegura lo mayor servey de vostra magestat y la
més veril observansa de las lleys de la pàtria.»
Dijous, a II de juliol MDCCXI. En aquest dia, havent obtingut primer hora, a las onse horas del
matí, lo excel·lentíssim senyor duch de Argil,
plenipotenciari y embaxador extraordinari de la
senyora reyna de la Gran Bretanya y primer general de las tropas inglesas, ha vingut en la present casa a tornar la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim
senyor oÿdor ecclesiàstich. Esta funció se ha fet,
si y conforme se estila en los grandes de Espanya menos que la capella no estava adornada y,
per quant no sap la llengua espanyola ni cathalana, estant serca del docer en peus y descobert
un intèrprete de sa família, per medi de ell ha insinuat lo següent:
«Que en expressió del cumpliment que lo consistori en son arribo li havia fet, passave a manifestar-ne son agrahiment y que sols lo dexaria
satisfet lo persuadir-se lo consistori que son affecte se aplicaria en tot quant fore de son consuelo. Y que al mateix temps devia posar en notícia del concistori las memòrias y gran
estimació en què estava la reyna de la Gran Bretanya de que la nació cathalana se hagués singularisat y esmerat tant en servey y obediència del
senyor Carles tercer, per ser sa magestat tant de
son carinyo, y de haver-se senyalat y avansat
tant esta província en los interessos de la causa
comuna en què tant se interssa la reyna.»
Al què fou respost per lo consistori, en veu y per
orga del senyor deputat ecclesiàstich, que apreciava summament lo haver sa excel·lència honrrat aquella casa després de haver-li merescut sa
singular acceptació de la congratulació de son
arribo en esta província y que no tenia bastants
veus per manifestar-li los respectes ab que venerava las reals memòrias de la sereníssima senyora
reyna de la Gran Bretanya, a qui se confessava
eternament obligada esta província. Y, essent
tant propri de la obligació del consistori del
Principat, axís lo amor y la més fina y rendida
obediència a son adorat moncarca, com y la gratitut a qui devian, lo que no era explicable, assegurava a sa excel·lència de la mayor constància
en una cosa y altra, com y del possible concurs
en los interessos de la causa comuna per regonèxer per molt propris los de la sereníssima
reyna, a què trobaria sempre prompte al consistori y a la província, com y en tot lo que seria del
particular servey y agrado de sa excel·lència.
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En aquest mateix dia, obtemperant los nobles
dona Maria Anna de Marí y Genovés, viuda dexada del noble don Francisco de Marí, en nom
de usufructuària, y don Francisco de Marí y Ginovès, en Barcelona populat, de dits cònjuges
fill, en nom de proprietari, a una deliberació per
sas excel·lèncias fidelíssimas feta als 30 de juny
proppassat y altrament, ab la qual se ordena al
magnífich Ignasi de Reverter y Ferrer, donsell,
racional del General y present casa, despatxe los
papers necessaris a effecte de fer-se la solta y definició de un senal extret en sort en la extacció
de censals del dret de guerra, vulgarment dits
de la Nova Ampra, feta als 26 de mars proppassat, en què Francesch Marí, ciutadà de Barcelona, sortejà, lo qual censal és de preu quatra-centas lliuras y penció vint lliuras, no obstant lo
ponderat per dit racional ab relació per ell feta
als 23 de maig del present any, ab què primerament se lloen, aproven, ratifiquen y confirmen
les obligacions fetas per dit Francesch Marí, que
consistexen en haver fet fermansa a Francesch
Amell, deputat militar que fou en lo trienni
1662, a don Francisco Pons, oÿdor militar que
fou en lo trienni 1665, y a Lluís Canter y Doms,
ohidor militar que fou en lo trienni 1671; de la
qual relació apar que dit censal està obligat, de
una part, en set-centas trenta-nou lliuras tres
sous y sis per los dos primers, y en la quantiat
constarà restar a dèurer lo últim, salvat error de
compte, y per las causas y rahons extensament
expressadas en dita relació. Per ço, dita dona
Maria Anna de Marí, en nom de usufructuària,
y dit don Francisco de Marí y Ginovès, en nom
de proprietari, appròban, retifícan y confírman
las fermansas fetas per dit Francesch de Marí als
sobredits Amell, Pons y Canter, y las obligacions fetas per aquells sens novació ni derogació
de ninguna de las primeras obligacions en los
actes primitius de ditas fermansas continuadas y
altrament, ans bé, acimulant a aquellas y altrament, prometen als excel·lentíssims y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, que vuy són y per temps
seran, encara que absents, y a mi secretari y
scrivà major, presents, etcètera, que sempre y
quant tinga execució y lloch la solució y paga de
la sobradita quantitat y demés per dits Amell,
Pons y Canter respectivament degudas, donaran y pagaran al General las ditas quatra-centas
lliuras, qu·és lo preu de dita censal, per lo què
ne oblígan sas personas y béns simul et insolidum,a com a deutes fiscals y reals y ab totas las
promesas y obligacions per esta effecte necessàrias y oportunas, si y conforme se estila en la
Scrivania Mayor en semblants actes y ab jurament, sent presents per testimonis, a saber és,
a. a continuació una certificatòria transcrita a l’Apèndix 4,
pàg. 2466.
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de la firma de dit don Francisco e Marí lo magnífich doctor en drets Jaume Ubach y Joseph
Güell, escrivent, habitant en Barcelona, y de la
firma de dona Maria Anna de Marí, Joseph
Salbà, estudiant en filosofia, y Joseph Ramon
Jové, fuster, tots habitants en la present ciutat
de Barcelona.
Divendres, a III de juliol MDCCXI. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Joseph Brossa, notari públich real col·legiat de la present ciutat, com a procurador de la
co-rrectora y convent de religiosas mínimas,
orde de sant Francisco de Paula, de dita present
ciutat, consta de sa procura ab acte rebut en poder de Francisco Torres, notari públich de Barcelona, als 27 de juny del corrent any, com apar
de la certificatòria qu·és assí cusida y signada de
número CCLXXXIIII, en dit nom y per ditas
sas principals, ha jurat en mà y poder desas excel·lèncias fidelíssimas no haver trobat ni tenir
lo acte de venda y creació de censal de preu
sinch-centas lliuras y penció vint-y-sinch lliuras,
venut y creat per los tunch senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya a
favor de don Joan Argensola, en poder del
tunch scrivà mayor de dit General, a 23 de abril
1642. Al qual se assereix haver succehit ditas
co-rrectora y convent per los títols continuats
en lo capbreu de janer, en foli 312, dels de guerra, vulgarment dits de la Nova Ampra.
Dimars, a VII de juliol MDCCXI. En aquest dia en
la iglésia parroquial de Santa Maria del Mar de
la present ciutat, a expensas de sa magestat, Déu
lo guart, y de orde seu, ab inexplicable grandesa
y pompa yamés vista se han celebrat las imperials honrras y exèquias per la piadosa ànima del
senyor emperador Joseph, son únich germà,
que en glòria sia, ab acistència de tots los senyors bisbes que·s troban en esta capital. Se comensà dita funció ahir dilluns al migdia, principiant ab lo senyal y toch de campanas de dita
parròquial iglésia, al què seguiren totas las de las
demés parròquias y combents, tant de religiosos
com religiosas, continuant fins al migdia del dia
present. Ahir a la tarda y lo matí del dia present,
han anat totas las comunitats ab creu elevada a
fer absoltas generals en dita iglésia parroquial.
Ahir a la tarda, assitiren las magestats de rey y
reyna, so és, lo del rey en lo presbiteri dins de
una cama de dol, y la de la reyna en la tribuna, a
las vespras, matinas y laudes que·s cantaren
solmnament de diffunts. Y avuy al matí, axí mateix, han acistit al aniversari, després del qual se
ha predicat en llatí una erudidíssima peroració.
Dimecres, a VIII de juliol MDCCXI. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, obtinguda pri1172

mer hora per medi del síndich, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y
real, en nom y per part del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, se han posat als reals peus de sa
magestat del rey, Déu lo guart, anant ab cotxe
de dos mulas sens insígnias y lo síndich a la portalera de mà dreta, a fi de posar en sa soberana
comprehenció de com executant lo que sa magestat se havia servit manar insinuar-los per
rahó de demostracions de dol y funeràrias per
causa de la mort del senyor emperador Joseph,
son únich germà, que està en glòria, suplicavan
a sa magestat fos de sa real dignació ordenar en
què dias gustava se fessen per sa part ditas funeràrias y sa real acistència honrrar-las, per a
què se fessen ab lo total cabal lluïment ab sa real
persona. Al què és estat servit respòndrer lo rey,
nostre senyor, las fes lo comú de la Deputació
quant li aparegués bé y que las moltas, precisas y
indispensables ocupacions ab que·s trobava no
li permetian poder acistir, segons relació ne han
fet a sas excel·lèncias fidelíssimas tornats que
són estats dits senyors oÿdors ecclesiàstich y
real.
Divendres, a X de juliol MDCCXI. En aquest dia
per lo síndich del General, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, anant vestit de bayeta
negra de dol en la forma que va cotidianament y
sens anar engramellat, ha aportat de part de sas
excel·lèncias fidelíssimas un recado al il·lustríssim y reverendíssim senyor fra don Francisco
Dorda, bisbe de Solsona, para convidar-lo y suplicar-li fos servit venir en la present casa per a
celbrar de pontifical lo dia 13 del corrent al aniversari y exèquias que sas excel·lèncias fidelíssimas han resolt fer celebrar dit dia en la capella
gran de Sant Jordi per la ànima del senyor emperador Joseph, que està en glòria. Y ha fet relació que dit senyor bisbe havia respost vindria ab
molt gust a celebrar dit pontifical.
En aquest mateix dia dit síndich del General,
anant vestit com dalt està dit, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas ha convidat als excel·lentíssims consistoris de la ciutat y bras militar, suplicant-los tinguesen a bé de honrrar a sas
excel·lèncias fidelíssimas acistint a dit aniversari
y exèquias. Al què són estats servits respòndrer
que per sos respective síndichs manarian tornar
resposta, com en effecte per medi de dits síndichs han respost que ab molt gust acisitirian a
dita funció.
En aquest mateix dia, per medi de dit síndich
del General y present casa de la Deputació,
anant sens gramalla ni acompanyament de officials, si sols vestit de dol, sas excel·lèncias fidelíssimas enviaren un recado al molt il·lustre Capítol de la santa iglésia catedral de la present

ciutat, suplicant-li fos ervit manar tocar las campanas de dita iglésia diumenge primervinent des
del migdia fins lo enedemà dilluns també a migdia, per ocasió del sobredit aniversari, exèquias
y funerària, que dos senyors canonges que sien
dignitats y altres dos senyors canonges, tots elegidors per dit molt il·lustre Capítol, sien servits
acistir al dit pontifical per acistents y diaca y
subdiaca respective, servint-se venir ab àbits de
cor. A tot lo què, per dit molt il·lustre Capítol,
és estat respost que de molt bona gana se executaria tot com se demanava, conforme la relació
ne ha fet en consistori dit síndich.
En aquest mateix dia, també sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi de dit síndich, anant vestit
com dalt se ha dit, han convidat als dos tribunals dels senyors visitadors de las visitas del General y real al dit aniversari, exèquies y funerària,
destinant la tribuna de mà dreta de dita capella
gran de Sant Jordi per lo tribunal de la visita del
General y la tribuna de mà esquerra per lo tribunal de la visita real. Del què fent particular estimació, han respost que per medi de sos procuradors fiscals manarian tornar resposta, com en
effecte ho han executat axís, fent summo aprècio de dit convit, dient que ab molt gust acceptavan la dita offerta y que acisitirian.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han manat als tres verguers de la present
casa que, vestits de dol com van per los carrers,
de part del excel·lentíssim y fidelíssim consistori
convidasen y diguessen ab recado en escrits als
prelats dels combents de Santa Catharina, Sant
Francesch, Sant Agustí, Nostra Senyora del
Carme, de Nostra Senyora de la Mercè, de Pares Trinitaris calsats de Jesús, de Carmelitas
Descalsos, de Santa Mònica y Trinitaris Descalsos, y a tots los rectors de las parròquials de Santa Maria del Mar, Pi, Sant Just y Sant Pastor,
Sant Pere, Sant Miquel, Sant Jaume y Sant Cugat, que als 13 del corrent fessen venir en la present casa differents religiosos y capellans per a
celebrar missa per la ànima de dit senyor emperador des de las quatra horas de la matinada fins
al migdia, que lo dia 12 des de las sinch horas de
la tarda, y per son orde de antiguitat viinguessen tots los dits conbents ab creu elevada a fer
absolta general, pregant a Déu, nostres senyor,
per la ànima de dit senyor emperador, que los
dits rectors ab las comunitats vinguesen per son
orde y antiguitat lo dia 13 des de las set horas
del matí per a fer també absolta general, y que
totas las parròquias, combents y iglésias de Sant
Pau del Camp, de Santa Anna, Hospital General y Santa Àgueda tocasen las campanes solempnement des del migdia del dia 12 al migdia
del dia 13, tots del corrent mes de juliol.
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Disapte, a XI de juliol MDCCXI. En aquest dia,
havent comensat a tocar totas las campanas de
la Seu, parròquias y combents de religiosos y religiosas de la present ciutat y algunas del territori al migdia del dia de ahir y continuant avuy
fins al migdia, la iglésia catredal de la present
ciutat, la excel·lentíssima ciutat ha celebrat lo
aniversari, exèquies y funeràrias a sas expensas y
cuydado per la ànima del senyor emperador Joseph, que està en glòria, ab tant gran pompa y
tumol que yamay per ninguna persona real se ha
fet, totas las parròquias y combents han anat a
per absolta general y en totas las capellas de dins
de la Seu se celebravan missas per sacerdots y religiosos.
Diumenge, a XII de juliol MDCCXI. En aquest dia
se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas no
obstant ésser festa de precepte per causa de las
funeràrias y exèquies que baix se referiran.
En aquest mateix dia, per quant si bé ab altres
funeràrias de senyors reys y reynas no se estilava,
perquè en aquellas ocasions los senyors reys no
honrravan ab sa real persona a esta capital y, per
consegüent, no feyan sas funeràrias reals en ella,
y que axís las de la ciutat y Deputació eran las
principals, y per tenir entès que la excel·lentíssima ciutat per la sua funerària ó ha executat axís,
sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat lo síndich del General al molt reverent senyor canceller ab un recado contenint que com lo dia de
demà se fes en la present casa la funerària per la
ànima del senyor emperador Joseph, que està
en glòria, ho paritcipavan a sa senyoria per a què
tingués a bé comunicar-o als senyors de la Real
Audiència, per a què fossen servits acompanyarlos en lo dolor de tant gran pèrdua, honrrantlos ab la pòrroga per dia a dia. Al què és estat
respost ab molt singular estimació que·s faria ab
molt gust, conforme ne ha fet relació en consistori dit síndich.
En aquest mateix dia, al migdia, comensaren en
la present casa de la Deputació las exèquies y funerària per la ànima del senyor emperador Joseph, que està en glòria. Donàs principi a esta
tant cèlebre funció per la iglésia catredal de la
present ciutat, comensant als tres quarts de las
dotse a senyalar ab la Badada y altre campaneta
petita y, de quant en quant, la Tomasa corresponia ab nou batalladas. Al que foren las dotse
horas, comensaren a tocar totas las campanas de
la Seu fins a las ditas, a què seguiren totas las
campanas de las iglésias llargament expressadas
en aquest dietari lo dia 10 del corrent, y han tocat aquesta tarda differents vegadas. Y se adverteix que demà al matí també tocaran y, en particular, a las deu horas del matí quant se
comensarà lo aniversari y a la una quant se faran
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las absoltas generals, del què no·s farà altra
menció. Estava la capella gran de Sant Jordi tota
colgada de bayetas, ab un túmol al entrar a la
porta tot enbayetat ab son pavelló de bayeta negra de tal magnificència, arquitectura, art, pompa y grandeza que excedia al que·s féu per la
magestat del senyor rey Carlos segon, que està
en glòria, en jornada de 4 de dezembre 1700.
Puix en est ademés avia sobre lo cuixí tres coronas imperials y spasa, al padestral que sustentava
la una, al cap estava una vera effígies del senyor
emperador diffunt, y als peus las armas imperials, a quiscuna de las quatra piràmidas dos
àguilas imperials plateadas ab coronas imperials,
y que la mayor part de las cosas que adornavan a
est túmol, que eran calaveras, coronas imperials
y altres, no sols heran plateadas com en lo que·s
féu per lo senyor Carlos segon, sinó y també
doradas, que feyan un gran joch tant en lo túmol, com y també en lo pabelló. Al padestral de
dit túmol, al entrar, estavan al mig las armas reals de tota la monarquia y, al mig de la part que
mirava al altar, las del senyors contes de Barcelona y, als cantons, las de la present casa ab sos
propris colors, ab tants siris de lliura y de mitja
lliura y atxas de sera groga com podian estar-i, y
per terra en lloch de catifas, tant devant del túmol, com des del túmol al altar, en lloch de catifas (de) bayeta al altar a·ý havia un Sant Christo
de bronse dorat ab vuyt siris de lliura y en los
dos blandos dos atxas, tot de sera groga. A cada
part, una ranblera de banchs enbayetats y, a la
part de la sala a hont se ajunta lo excel·lentíssim
y fidelíssim bras militar, se havia fet per la música un gran catafal embayetat per lo rededor. Lo
portal de dita capella estava enbayetat, lo claustro de la present casa també colgat de bayetas ab
molts pohemas y gerolífichs alrededor y, per a
què lo poble ab més comoditat pogués entrar y
exir de dita capella gran, han manat sas
excel·lèncias fidelíssimas obrir tres portas als
aposentos que·s troban construïts dins lo claustro y servexen per la visita real. Lo pati de la present casa estava cubert ab una vela per a què lo
sol no pogués entrar, la capella petitat de Sant
Jordi tapat lo altar ab bayetas y tota colgada de
ellas, y la sala dels Reys colgada tota axí mateix
de bayetas, en la qual se han parat quatre altars
per a celebrar-se demà al matí missa, so és, un a
cada cap y dos altres al mig de la pessa fent creu.
Y en la sala intermèdia a la del consistori també
se ha parat altre altar per lo mateix effecte y en
quiscun de dits altars hi havia un Sant Christo,
quatre siris de mitja lliura de cera groga, un docer, grades, catifa y credensa, tot cubert de bayeta negra.
Des de las sinch horas de la tarda en avant, per
son orde y antiguitat, han vingut en la present
casa los convents, ab creu alta y professó, de
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Santa Catharina, Sant Francesch, Sant Agustí,
Carme, Mercenaris, Trinitaris Calsats, Jesús,
Bonsuccés, Sant Francisco de Paula, Carmelitas
Descalsos, Mònichs y Trinitaris Descalsos, y
han fet una absolta general en dita capella gran
per la ànima de dit senyor emperador. Y se adverteix que devallavan per la escala del quarto
del Tribunal de contrafaccions y que se procurà
que per la escala gran sol se muntàs y que per
aquella se devallàs, per lo qual effecte hi havia
alugns alguasils y sentinelas. Y lo mateix se observarà demà, advertint que per la escala de fusta també se muntava y devallava.
Dilluns, a XIII de juliol MDCCXI. En aquest dia se
han celebrat en los set altars de la present casa,
so és, en lo altar de la capella gran de Sant Jordi,
en la capellapetita, en los quatre construhits
dins la sala dels Reys y en lo altre de la sala intermèdia a la del consistori, del que lo dia de
ahir se ha fet menció en lo present dietari, tantas
quantas missas baixas se han pogut celebrar per
los religiosos y sacerdots, de que està expressat
en est dietari lo dia 10 del corrent, y sacerdots
forasters des de las quatre horas de la matinada
fins al migdia per la ànima del senyor emperador Joseph, que està en glòria.
En aquest mateix dia, des de las set horas del
matí en avant, per orde y antiguitat, han vingut
en la capella gran de Sant Jordi a fer absoltas generals per la dita piadosa ànima del senyor emperador Joseph las parròquias de Santa Maria
del Mar, del Pi, Sant Just y Sant Pastor, Sant
Miquel, Sant Jaume y Sant Cugat, ab creus elevadas en forma de professó.
En aquest mateix dia en dita capella gran de
Sant Jordi a las deu horas del matí se ha comensat a celebrar lo aniversari de pontifical y se han
fet las obsèquias per sufragi de la dita piadosa
ànima del referit senyor emperador Joseph. Ha
dit la missa de pontifical lo il·lustríssim y reverendíssm senyor bisbe de Solsona fra don Francisco Dorda ab acistents dos dignitats y canonges de la Seu d’esta capital y per diaca y
subdiaca dos canonges de la mateixa iglésia y lo
mestre de cerimònias de esta. Y, celebrada la
misas, ha predicat ab grandíssima erudició lo
pare menor fra ...a Sagarra, actual ministre del
convent de Pares Trinitaris Calsats de la present
ciutat y predicador de sa magestat, que Déu
guarde. Lo modo, forma y pomap ab què se ha
executat esta funció és la següent: primerament,
los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats ecclesiàstich, militar y real, y los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y
a. espai en blanc d’uns trenta mil·límetres on hi hauria d’haver el nom.

real, absent de esta funció lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar per estar algun
tant indispost, engramellats ab gremallas de vayeta de alconxer negra, aportant las insígnias
cubertas de escomilla negra, los caperons a las
espallas y rosegant los róssechs, consistorialment han axit de la sala de consistori anant devant los tres verguers ab las massas cubertas de
bayeta, ab sas cotas y róssechs de bayeta y acompanyats, so és, després dels dos magnífichs acessors y advocat fiscal, després, dels quatre officials mestres, que són secretari, racional, regent
los comptes y exactor, y després, per son orde,
de tots los officials de la present casa, mestre de
cerimònias, dels de la casa del General y Bolla
de la present ciutat, guardas dels quatre portals
y officials mecànichs que acostúman acistir en
semblants funcions anant tots engramellats ab
gramallas de bayeta de alconxer, los rossechs
rossegants y caperons a las espallas ab golillas y
sombreros plans, accpetats los sacerdots que
aportavan bonetes. Han passat per los jardins y
se’n han anat a dita capella gran, a la porta de la
qual per un sacerdot sagristà de la Seu és estada
donada a sas excel·lèncias fidelíssimas aygua beneyta. Y després de haver feta oració, se han
acentat a la part del Evangeli a uns banchs cuberts de bayeta, dexant lloch per acentar-se a
son costat los senyors consellers de la present
ciutat, de manera que estavan sas excel·lèncias
fidelíssimas assentats per orde, so és, més serca
del altar lo senyor deputat ecclesiàstich, després
lo senyor deputat militar, després lo real, després lo senyor oÿdor ecclesiàstich y, últimament, lo real, després, dits acessors, advocat fiscal, secretari, racional, regent los comptes y
exactor y, després, per son orde, tots los demés
officials, mentres bastavan los banchs que en
aquella part estavan destinats. Poch aprés, havent precehit avís per medi de un official mecànich, és arribat lo excel·lentíssim y fidelíssim
concistori del bras militar, lo qual és estat rebut
per dits acessors, advocat fiscal y quatre officials
mestres en lo cap de la escala ab los tres verguers
de la Deputació. Y, anant devant estos ab sas
massas, seguint-se las dos massas de dit bras, se
han encaminat a dita capella gran y, enpareyant
dits acessors, advocat fiscal y quatre officials
mestres, ab los de dit concistori, donavan la mà
dreta als del consistori de dit bras militar, axí
mateix, a dit consistori a la porta de la capella
gran per dit sacerdot és estada donada aygua
beneyta y, havent fet oració y cortesia a sas excel·lèncias fidelíssimas, los que componen dit
concistori se han acentat en uns banchs cuberts
de bayeta que estavan disposats a la part de la
Epístola. Casi immediatament, avistats primer
per un official mecànich, han arribat en la present casa los excel·lentíssims senyors concellers
de la present ciutat acompanyats de tots los offi1175

cials de dins de casa la ciutat. Anavan dits senyors concellers ab gramallas de bayeta del conxer, caperons a las espallas y ròssechs rosegants.
Són estats rebuts al cap de la escala per dits acessors, advocat fiscal y quatre officials mestres. Y
se ha observat ab ells en tot y per tot, si y conforme ab lo consistori del bras militar, sols ab
esta differència, que, havent fet dits senyors
consellers oració y cortesia al consistori del bras
militar y al de la Deputació, se han acentat al
costat de sas excel·lèncias fidelíssimas, estant al
costat del senyor deputat ecclesiàstich, lo senyor conceller president y axí per orde, venint a
estar lo últim dels senyors concelleres més serca
del altar. Seguidament, també avisats per un official mecànich, han arribat a la present casa los
dits quatre capitulars ab àbits de cor, acistits del
mestre de cerimònias, mestre de capella de la
Seu, demés cantors y officials del molt il·lustre
Capítol y escolanets de la Seu, y tots ab àbits de
cor ab lo modo y forma que se acostuma en
semblants actes. Y són estats rebuts per dits
quatre officials mestres al cap de la escala, acistint los tres verguers ab sas massas altas, y al portal mayor de dita capella gran se’ls ha donat aygua beneyta per dit sacerdot y són estats
acompanyats fins a la sagristia. Y, finalment, és
arribat lo sobredit senyor bisbe de Solsona, qui
és estat rebut al cap de la escala per dits acessors
y advocat fiscal y quatre oficials mestres, anant
devant los tres verguers ab massas altas. Al que
és estat a la porta de dita capella gran, per dit sacerdot se li ha entregat un hisopo ab aygua beneyta, que tenia ab una fuente de plata dorada,
ab tot lo que dit sacerdot ha donat aygua beneyta també a tots los comuns, del qual hisopo
ha pres dit senyor bisbe aygua beneyta y la ha
espargida als demés que·l acompanyavan. És estat acompanyat fins a la grada del altar a hont,
arrodillat sobre una almoada cuberta de bayeta
negra del conxer, ha fet oració, finida la qual,
havent fet reverència al altar, ha fet cortesia als
dos comuns de la ciutat y Deputació y, després,
al del bras militar. Y se’n ha anat a sèurer a son
estrado que·l tenia parat a la part de la Epístola,
consistint en una alfombra de vayeta negra, almoada als peus del mateix, cadira y quatre tamborets cuberts de vayeta, y allí se ha vestit de
pontifical segons lo serimonial romà. Lo aniversari se és cantat solmenísimament per la capella
de la seu ab molts instruments de corda y buessos y flautas dolsas. No·y ha agut offertori, al
llevar Déu los quatre patges de dit senyor bisbe
han estat ab quatre atxes de ser blanca de la present casa, havent fet cortesia, després de la reverència al altar, al principi y a la fi, a la ciutat y,
després, al bras militar. Acabat lo dit aniversari,
ha predicat lo dit pare menor Sagarra, qui al
anar y tornar és estat acompanyat per los dits
quatre officials mestres anant devant los tres
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verguers ab massas altas. Y, finit lo dit sermó, se
han fet tres absoltas generals ab música y dit senyor bisbe se ha despullat los pontificals. E
aprés, fent las degudas reverèncias y cortesias,
com al venir, se’n han anat lo senyor bisbe de
Solsona, acistents, diaca y subdiaca, ciutat y bras
militar ab lo mateix acompanyament que al venir y fins al mateix puesto. Y, últimament, sas
excel·lèncias fidelíssimas com al anar se’n han
tornat a la sala del consistori a hont se han despullat. Anima domini imperatoris Josephi requiescanta in pace. Amen. Y se adverteix que en
los tres corets de dita capella gran estavan las senyoras y en las tribunas los dos tribunals de las
dos visitas del General y real, segons apar en lo
present dietari als 10 del corrent.
Dimars, a XIIII de juliol MDCCXI. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una súplica presentada per perat del doctor Francisco
Grases y Gralla, ciutadà honrrat de Barcelona,
junt ab lo llibre imprès y compostb per ell, intitulat «Epítome», etcètera, y continuàs també en
lo present dietari un vot fet per los noble y magnífichs acessors y advocat fiscal del General y
consulents aplicats sobre dit assumpto, tot lo
què és assí cusit y signat de número CCLXXXV.
Y dit vot del thenor següent:
«Jesús,c Maria, Joseph cum divo Georgio.
1. Ab deliberació presa per los excel·lentíssims y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya als 7 del mes de
novembre del any pròxim passat de 1710, en
atenció que lo magnífich doctor Francisco Grases y Gralla, doctor de la Real Audiència, per
part de esta havia posat en mà del excel·lentíssim y fidelíssim consistori una resolució, juntas
las tres salas, feta als 30 de octubre del mateix
any, acerca la observansa de la constitució
«Com en las Corts» 8, títol «De dret de General», disposant dèurer-se observar los capítols
del Redrés de la casa de la Deputació en lo cas
que no·y ha consitució contrària, concloent que
se aplicasen tots los medis oportuns per la observansa de dita constitució, a fi que sas
excel·lèncias fidelíssimas ordenasenaquella providència més convenient, fou deliberat que dit
assumpto se consultàs ab los acessors, advocat
fiscal y consulents infrascrits, per a què, fent reflecció sobre lo contingut en los papers en dita
deliberació mencionats, fesen relació en escrits
a. sic a l’original.
b. a continuació una súplica transcrita a l’Apèndix 4, pàg.
2467.
c. l’original d’aquest vot està intercalat el 14 de juliol 1711.
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aconsellant lo que podian y devian obrar en la
subjecta matèria.
2. Pendent indecisa esta consulta, la relació de
la qual se retardà per haver fet entèndrer dit
doctor Francisco Grases que tenia alguns punts
de què donar notícia a dits acessors, advocat fiscal y consulents, havent diferit la entrega de
aquells per causa de la grave y dilatada enfermedat que li sobrevingué, en lloch del paper dels
sobredits punts que havia offert per dit negoci,
isqué a llum un paper imprès intitulat «Epítome
o compendi de las principals differèncias entre
las lleys generals de Cathalunya, capítols del
Redrés y ordinacions del General de aquella»,
compost per lo doctor Francisco Grases, lo qual
presenta ab súplica al excel·lentíssim y fidelíssim
consistori. A vista del qual, sas excel·lèncias fidelíssimas sens aprobació de dita súplica y paper, ab deliberació feta als 18 de juny proppassat, deliberaren que los mateixos acessors,
advocat fiscal y consulents atentament mirasen
y regoneguessen lo dit paper y súplica, fent relació en escrits de si lo contingut en aquell encontra o no ab lo disposat per generals constitucions, capítols y actes de cort, privilegis,
llibertats, franquesas, immunitats, perrogativas
y demés drets de la pàtria, y, en cas de contravenció, lo que poden y deuhen obrar sas
excel·lèncias fidelíssimas.
3. Vistas las sobrecalendadas deliberacions, vist
lo dit paper intitulat «Epítome o compendi»,
compost per lo magnífich doctor Francisco
Grases junt ab la súplica ab què fou presentat,
vista la deliberació de la Real Audiència, juntas
las tres salas, feta, vist lo vot fet per los acessors,
advocat fiscal y consulents als 25 de novembre
1706 sobre la subjecta matèria, vistas differents
constitucions y capítols de cort, y lo demés que
se devia vèurer concernent a est negoci.
4. Los acessors, advocat fiscal y consulents infrascrits, obehint als ordes de sa excel·lència fidelíssima, han remirat ab lo mayor cuydado y
deguda reflecció lo dit Epítome o paper, que
abrassa un y altre dels dits dos punts consultats,
y després de molta premeditació han encontrat
en aquell que en lo número 12, 13 y altres se
nega que lo senyor rey la cort, ni lo senyor rey
ab la cort, fassa las lleys del present Principat,
ans bé estableix per proposició que la facultat
legislativa en quant a las lleys generals de est
Principat no està simul o comulative en lo senyor rey y la cort o brassos, sinó que, com a suprema regalia del príncep, convé solament al senyor rey, si bé que per sa real clemència no usa
de ella in camera, sinó en la cort o lloch a hont
estan junts los braços a efecte de lloar y aprovar
las lleys que en la cort se fan. Lo que intenta

provar dient entre altras cosas en los números
19 y 20 que los usatges que foren estatuhits per
lo senyor comte don Ramon Berenguer no foren firmats ab la solemnitat de pròprias corts y
que sols després de la constitució del rey don
Pere segon, feta en la Cort de Barcelona en lo
any 1283, ha fet lo senyor rey las consitucions
ab lloació y aprobació de la cort; y en lo número
40 y altres diu que la aprobació y consentiment
que deu entrevenir dels braços en la formació
de las lleys generals és solament per la accpetació de las ditas lleys, la qual així com de jure
communi se anava introduhint per lo ús que se
seguia després de proferidas aquellas, volgué lo
senyor rey don Pere que esta fos en lo mateix
acte de la promulgació, per a què ja des de principi y en lo mateix acte de la promulgació tinguessen las suas lleys la acceptació expressa del
poble. En lo número 27 suposa que los capítols
del General o del Redrés ni són lleys generals ni
particulars de la província, donant per rahó en
lo número 67 perquè falta al conditor de aquells
lo ànimo y poder de fer lley general ni particular
en Cathalunya. Y en lo número 78 ajusta altra
rahó, consistint en què los capítols del Redrés
són ordinacions fetas manant la cort y autorisant lo senyor rey sens exercici de jurisdicció y
que, per ço, pot la cort revocar-los sens decret y
autoritat del rey y que, per esta rahó, lo capítol
63 del nou redrés del any 1706 no pogué derogar al capítol de cort 2, del any 1599, ni alterar
la forma del repartiment dels salaris que·s troba
disposat en dit capítol 2.
5. Estas proposicions en dit paper acentadas, se
regoneixen contràrias a las més principals prerrogativas de que gosa lo present Principat, no
sols per oposar-se al que expressament dispòsan y dònan per cert diferents constitucions,
capítols y actes de cort, però y encara per repugnar a la lley fundamental de la monarquia
dels sereníssims senyors reys y comtes de Barcelona lo negar a la cort o braços lo concurs simultàneo ab lo senyor rey en la formació de las
lleys generals, perquè segons comú y uniforme
sentir dels historiadors elegí lo Principat espontàneament per son soberà al senyor emperador don Carlo Magno en lo any 778, segons
sentir de uns, y de altres en lo de 785 [B. Surita in suis Annales, tomo 5, libro 1, capitulo 9;
Diago, Tractado de los condes de Barcelona, libro 1, capitulo 19; Bosch, titulo De honoris de
Cathalunya, libro 4, capitulo 3; Marq. in Usat.
«Cum dominus», fol. 11, col. 4, v. «Et ipsis civitatibus», y altres que cita Ripoll, De regal., cap.
3, n. 4 ad 21], sens transferir-li la absoluta potestat de fer lleys generals y derogar las antigas,
sinó que aquellas se ordenasen per lo rey y cort
general.
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6. La reserva de dita facultat feta per lo poble de
Cathalunya y en la elecció de son primer príncep, ja que pogués tenir dificultat de provar-se
per la antiguitat del temps, ab disposició particular y expressa, la acreditaria la consuetut y observansa que uniformament des de alesores se
ha seguit en totas las ocasions que se han fet y
format lleys generals en lo Principat en útil y benefici públich, la qual consuetut practicada per
tant llarch temps assegura que la potestat legislativa no fou per lo Principat absoludament
transferida al príncep, sinó ab la reserva de
concòrrer simultàneament en la formació de las
lleys generals ... y parlant de la consuetut se troba en lo regne de Aragó en la subgecta matèria
ho digué lo senyor rey don Jaume segon [C. In
foro unico, tit. «Quod dominus rex», que transcriu Calixto Ramires, d. 4, n. 15, ibi: «cum consuetudo sit et rationalibis quod dominus rex de
voluntate et concensu praelatorum et religiosorum, baronum, masnadariorum, militum, infantionum et procuratorum laudatum, villarum et aliorum locorum regni Aragonum qui ad
curiam venerint, possint facere statuta seu
foros»] y en propri termes de nostre Principat ho
ensènyan Salas, Molina, Ripoll y lo regent Vinyes [D. Salas in Tractato de legibus, dispositione
1, sectione 9; Molina, tomo 3 De just et jure, dipositione 580; Ripoll, De regal, capitulo 3, numero
51 et 52; lo regent Vinyes, Discurso para celebración de Cortes, discurso, numeros 38, 39 et sequentibus, ibi: «Que esta ley regia en Cataluña
queda provada pro costumbre immemorial y por
confesiones proprias de sus príncipes y señores, los
quales en todos tiempos los han hecho y establecido
en la dicha forma y no de otra manera que es la
regla maestra para conocer lo que se transfirió
por la ley regia»].
7. Dita observansa se justifica de tantas lleys generals com se troban haver-se fet des de que Cathalunya per son príncep Carlo Magno, com són
los usatges que féu lo senyor comte don Ramon
Berenguer, que morí en lo any 1076, las consitucions que feren lo senyor rey don Alfons primer en Fontalclara, any 1173, y en Balbastro,
any 1192, lo rey Pere primer en Barcelona lo
any 1198, 1200, 1210, altres en Cervera en lo
any 1202, altres en Puigcerdà, any 1207, y altres en Lleyda en lo any 1210, lo senyor rey don
Jaume primer, des del any 1218 fins al de 1260,
convocà y celebrà corts catorse vegadas, totas
las quals foren fetas al consentiment y aprobació
de la cort, concorrent en sa formació personas
de tots los estaments que vuy componen los tres
braços, com se prova de la genealogia dels senyors comtes de Barcelona y reys de Aragó posada en lo principi del volumen de las constitucions y, especialment, del usatge 1, col·locat
baix lo títol 14, libre 1 «De celebrar corts», ibi:
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«Car que rebuja lo judici de corts, falsa la cort e
qui falsa la cort, damna lo príncep», et ibi: «Car
orat és de sens senys qui vol contrastar al seny e
saber de la cort en què ha prínceps, bisbes,
abats, comtes, bescomtes», etcètera; de la constitució que comensa de las Devinals 1, del libre
10, títol 11 de Pau y treva feta per dit senyor rey
don Alfons en lo any 1173, ibi: «Haüt consell a
Fontdalclara sobre açò, tractament e deliberació
ab lo baró Huc, archebisbe de Tarragona, legat
de la seu apostòlica, e ab tots sos sufraganis e ab
tots los magnats e barons de la mia terra, als
quals ab un coratje e tots ensempts justa cosa e
igual és vista e expedient a la comuna utilitat
que la dita terra mia de Salses entro a Tortosa e
Lleyda ab sas encontradas Pau y Treva sia establida e la malvada audàcia dels ladres e dels robadors sia foragitada e de assentiment y voluntat dels demuntdits», etcètera; de altre del
mateix senyor rey don Alfons que és de la segona del mateix títol, ibi: «Abans de las consitucions de las novas paus, las quals de comú consentiment de nostres prohòmens magnats
havian fets», etcètera; de altre del senyor rey
don Pere primer, feta en lo any 1198, que és la
tercera del títol propreferit, ibi: «Haüt envers
Barcelona sobre açò tractat ab lo venerable en
Ramon, archebisbe de Tarragona, e dels sufragans seus e ab tots los magnats e barons e la mia
terra, als quals ab un coratge a tots ensemps justa cosa e igual és vista e expedient a la comuna
utilitat»; y, més avall, ibi: «De assentiment y voluntat de tots los demuntdits»; de altre del senyor rey don Jaume primer, que és la tercera, libre 1, títol 5, volum 3, ibi: «la solemne cort
aprobant estatuïm», etcètera; y de altre del mateix rey que és la única, libre 1, títol 20, volum
3, ibi: «la cort general aprobant estatuïm», etcètera.
8. Del sobrereferit queda concloentment provat, no sols haver-se observat en Cathalunya lo
concurs simultàneo de son príncep y la cort en
la formació de las lleys generals, des de que fou
elegit per lo poble son soberà, però y encara
dita observansa se troba confirmada de differents constitucions y disposicions municipals
que·s feren en differents corts antes de la constitució 1, títol «De usatges y cort», feta per lo senyor rey don Pere segon en las Corts que celebrà en Barcelona en lo any 1283.
9. Del fins assí poderat legítimament se conclou
que havent-se contínuament observat establir
los sereníssims senyors reys y comtes de Barcelona las lleys general del Principat ab concurs y
consentiment simultàneo de aquellas personas
que vuy componen los tres estaments o braços y
suposant esta immemorial consuetut la forma y
condició limitada ab què al temps de la entrega
1178

del present Principat a Carlo Magno li fou
transferida, digué ab equivocació y singular prejudici dels drets de la pátria lo Epítome o compendi en los números 30, 31 y següents que la
facultat legislativa, la qual ab lley règia proferida
en temps de Augusto fou en temps dels romans
total y plenament per lo poble transferida al
príncep sens reserva alguna de dita potestat legislativa, quedant esta únicament en lo príncep
sens dependència del poble, encara que de sos
principis segons probable opinió no fos perpètua y degués revocar-se en qualsevol successor
del imperi ab voluntat y concessió del poble;
però vuy esta renovació ja no admet disputa,
que en tots los regnes y províncias subjectes a la
santa mare iglésia se té per renovada y aprobada
dita lley règia dient-se de tots los regnes cathòlics lo mateix que del poble romà y que, per
consegüent, tindria lloch esta lley règia en Cathalunya, reprobant a don Acàcio de Ripoll per
haver-se persuadit y afirmat lo contrari [E. Ripoll, De reg., cap. 3, n. 32 et a n. 51], pues encara que en opinió de alguns doctors en las monarquias governadas per prínceps cathòlics la
dita potestat legislativa residesca en tots los reys
y prínceps soberans que no regonexen superior
[F. Thom. 1, 2ª q. 90, art. 3 et 22ª q. 51, articulo 2, Canonista in cap. ecclesia de const. barea et
aliis in 1 .... de legibus Bald., in capitulo 1, de
constituione Navarro in capitulo non notab. 2,
n.110; De Augusto tractatus 6 in Joan, ibi: «Dicinum jus in scripturis habemus humanum jus in
legibus regnum»; eximius Suarez, Deleg., lib. 3,
cap. 9, n. 2], sens que tal cosa proven Bovadilla
y Calixto Ramírez, a lo menos ab la universalitat
que se suposa en los llochs citats del Epítome,
número 31. Emperò, tots uniformament convenen que los reys y prínceps supremos, quant
algunas províncias o regnes líberament se entregaren en son poder, tenen la facultat y autoritat
legislativa, no absoluta, sinó ab aquell modo y
ab aquellas condicions baix las quals fou donada
y trasnferida per lo poble, perquè aquella potestat del príncep, com deriva de una contenció
entre ell y lo poble, no pot excedir lo modo de
la donació y pacte, ja sie per consuetut o literal
instrument justificat, no essent en est cas la consuetut de inferior condició que la lletra del pacte y donatió [G. Authores citati litteris B, C et D
y és admirable la autoridat del exímio Suàrez, liber 3, dicto capitulo 9, numreo 4, ibi: «Atque
hinc sequi secundus etiam in principe supremo
esse hanc potestaem eo modo et sub ea conditione
sub qua data est et translata per communitatem,
ratio est clara ex superius dictis contra haec est
veluti concentio quedam inter communitatem et
principem, et ideo potestas recepta non excedit
modum donationis vel conventionis. Quis autem
ille modus fuerit, si scriptum non sit, ex consuetudine maxime colligendum est. Hanc ipsam et

consuetudo solet esse sufficiens ad dandum jurisdictionem, ergo multo magis sufficit admodum
illius declarandum, et cetera». Adamus Gatzen
in sua Politica, lib. 5, cap. 5 ... 6, ibi: «Non igitur
sentiendum est cum quis aliquis hominum casus
in unum convenit principem, quem sibi deligi
quasi naturali ductu, et sequela legum ferendarum potestatem illi collatam a Deo, sed tantum
ipsi communitati per modum proprietatis naturam consequentis datur. Nam constituto illo corpore naturalis juris et legum necessitas adeoque
potestas excergit et principi pro voluntate rei publicae et usu communicabili». Puntual és la doctrina de Gregòrio Martínez, 1, 2ª, q. 90, a. 3, ...
5, ubi de republica pactionata loquens sic ait:
«Ubi autem respublica non totam regi contulit
potestaem, sed limitatam utendum est illa limitatio, ne quae sibi potestas est collata a republica,
ut contingit in Cathalonia, in quae rex ex sua
institutione non potest condere leges sine comite,
ipsa republica et in comitiis generalibus, ut patet
ex libro Constitutionum, titulo 14, constitutione
1 «Quia cum rex libine institua ... a republica
potest institui juxta conditiones rei publicae placitas, quas ipse rex tenet servare»] y, sobretot, repugna la renovació de dita potestat legislativa
segons la forma del Imperi Romà residir en los
senyors reys y comtes de Barcelona a differents
claras y literals constitucions de Cathalunya que
convencen lo contrari de dita proposició, com
immediatament se manifestarà.

en Cathalunya, aquella o aquell fassen de aprobació e consentiment dels prelats, dels barons,
dels cavallers e dels ciutadans de Cathalunya o
ells apel·lats de la mayor o de la pus sana part de
aquells»; lo mateix digué dit senyor rey don
Pere 2 en lo capítol 24 de las mateixas Corts celebradas en Barcelona en lo any 1283, que és la
constitució 1, títol 14 «De celebrar corts», libre
1, en aquellas paraulas, ibi: «Nós e los successors nostres celebrem dins Cathalunya general
cort als cathalans, en la qual ab nostres prelats,
religiosos, barons, cavallers, ciutadans e hòmens
de vilas tractem del bon estament de la terra».

10. Quant pogués la matèria en forsa de la entrega del Principat de Cathalunya a Carlo Magno y consuetut subseguida patir alguna dubietat
per la controvèrsia y differència que se regoneix
entre los autors cathalans sobre si lo concurs necessari dels tres estaments o braços per la formació de las lleys generals de Cathalunya pren son
principi y origen de dita entrega, feta segons volen molts ab est pacte y limitació, o bé segons
diuen altres de la constitució del senyor rey don
Pere segon, feta en la Cort de Barcelona, any
1283, que és la primera, títol «De usatges y
constitucions», libre 1, lo cert és que a lo menos
des del temps de dita constitució la potestat legislativa no resideix única y privadament en lo
senyor rey, sinó que simultàneament competeix
a la cort y braços, los quals concorren ab lo senyor rey com a cap superior y resident en la formació de las lleys generals y concernents al
comú benefici del Principat, constituhint junts
un cos místich, del qual és cap principal lo senyor rey e membres los braços. De esta veritat
dónan clar testimoni diferents constitucions de
Cathalunya, la primera, las del senyor rey don
Pere segon pròxim mencionada, qu·és la primera, títol «De usatges», ibi: «Volem, estatuhim y
ordenam que si Nós o los successors nostres
constitució alguna general oestatut fer voldrem

Disapta, a 18 de juliol de 1711. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real ha
fet relació mitjensant jurament de com se era
conferit lo dia present en lo Arxiu Real de la
present ciutat per lo effecta que disposa lo capítol 102 de las últimas corts y que, haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especuladr de dit Real Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
286.
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11. Probas semblantment de la constitució 1,
títol 6 «De celebrar corts», libre 1, volum 3, ibi:
«Nós e nostres successors de qui en avant tindrem cort general quiscun any als cathalans en
Cathalunya, là hont Nós vullam, per ordenar e
tractar ensems ab ells lo bon estament de la terra». Ab què mayor claredat podia expressar lo
senyor rey don Jaume que així lo tractar, com lo
fer y ordenar las lleys generals en Cathalunya
competeix al senyor rey junt ab la cort y braços.
12. Ab igual expressió ho digué lo mateix senyor rey don Jaume en la constitució 3, títol 14
«De celebrar corts», libre 1, ibi: «Com Nós hajam mandada cort general de Catalunya en Barcelona e per rahó de dit manament generalment
fet per Nós vinguesen a la corta

En aquest mateix dia, volent posar en execució
lo deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas lo
dia 15 del present y corrent mes, Juan Guayta,
soldat de la companyia del capità comendant
don Francisco Torrents, del regiment ab què la
present casa serveis al rey nostre senyor, que
Déu guart, en deffensa del present Principat, y
Margarida Trias, mare sua, constituhits personalment en la Scrivania Major de dita present
casa, han promès a sas excel·lèncias fidelíssimas,
encara que absents, emperò a mi secretari y
scrivà major del General present, y per ells ac-

a. Així acaba el present volum.
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ceptant, etcètera, y altrament, etcètera, que dit
Guayta a sos gastos y despesas se vestirà decentment y segons la divisa del dit regiment sens dilació ni escusa alguna y que continuarà lo real
servey en dit regiment. Per lo què ne han obligat sa persona y béns simul et insolidum, com a
deutas fiscals y reals, y ab jurament llargament y
ab totas aquellas clàusulas stiladas posar en semblants actes rebuts en dita Scrivania Major, etcètera, essent presents per testimonis los magnífichs Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de
Barcelona, y doctor misser Jaume Ubach, y lo
doctor Vicens Carreras, prevere subrrogat en
escrivent ordinari de la Scrivania Major, qui in
his interfuit, et cetera.

simas y per medi del síndich del General en la
forma acostumada ha conseguit llibertat deu o
dotse dias ha del excel·lentíssim senyor compte
de Santacrús, general de las galeras de Espanya.

Diumenge, a 19 de juliol de 1711. En aquest
dia, a las vuyt horas del matí, en la sala a hont se
acostuma juntar lo exel·lèntíssim y fidelíssim
bras militar, se han juntat las personas que componan la Conferència dels tres excel·lentíssims
comuns de la Ciutat, bras militar y Deputació,
per rahó de la dependència del Epítome, compost per lo doctor misser Francisco Grases y
Gralla, y approbat per lo doctor misser Joseph
Minguella, tots ciutedans honrats de Barcelona,
en la qual junta no se ha acordat ni aconcellat
cosa als tres excel·lentíssims comuns.

Dimecres, a 22 de juliol de 1711. En aquest dia,
a las sinch horas de la tarda, en la sala a hont se
acostuma juntar lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, se han juntat las personas que componan la Conferència dels tres excel·lentíssims
comuns de la Ciutat, bras militar y Deputació,
per rahó de la dependència del Epítome, compost per lo doctor misser Francisco Grases y
Gralla, y approbat per lo doctor misser Joseph
Minguella, tots ciutedans honrats de Barcelona,
en la qual junta no se ha acordat ni aconcellat
cosa alguna als tres excel·lentíssims comuns.

Ena aquest dia, no obstant ser festa de precepta,
se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
negocis y affers del General.

En aquest dia, constituhit personalment en la
Scrivania Major, lo síndich del General ha fet
relació a mi secretari y scrivà major de dit General de com havent-lo embiat a cercar lo noble
don Juseph de Sunyer, advocat fiscal de la règia
cort y doctor de la Real Audiència, lo dia 22 del
corrent a las set horas de la tarda, li participà
posàs en concideració de sas excel·lèncias fidelíssimas de què lo concell criminal, de orde de sa
magestad, que Déu guarde, de fer y publicar
cridas prohibint la extracció de blats del present
Principat per la urgència de la esterilitat de blats
ab què·s troba la província, ab aquellas penas
ben vistas al Real Concell y, encara que sa magestatd no vinga comprès ab lo disposat en lo
capítol 15 de las últimas corts, si sols sos llochtinents generals, no obstant això antes de la publicació de aquellas gustava se participàs als dos
excel·lentíssims comuns de la Ciutat y Deputació per si acàs se’ls oferia alguna cosa que dir sobre la subjecte matèria. Y que quant antes se li
tornàs resposta, per lo que importava guanyar
los instants del temps, respecte de la dita esterilitat de blats ab què·s troba lo present Principat
y lo molt crescut del exèrcit de sa magestat y la
moltitud de famílias se troba de differents regnes en esta cort de sa magestat. Tot lo què lo
dia 23 del corrent a la matinada ó posà a la intel·ligència de sas excel·lèncias fidelíssimas, axí
que de orde del excel·lentíssim y fidelíssim concistori, havent precehit consulta ab los nobles y

Dilluns, a 20 de juliol 1711. En aquest dia, a las
sinch horas de la tarda, en la present casa de la
Deputació se han juntat las personas que componan la Conferència dels tres excel·lentíssims
comuns de Ciutat, bras militar y Deputació, per
lo fet del Epítome, etcètera, compost per lo
doctor misser Francisco Grases y Gralla, y approbat per lo doctor misser Joseph Minguella,
tots ciutedans honrats de Barcelona, en la qual
junta no se ha acordat ni aconcellat cosa alguna
als tres excel·lentíssims comuns.
Dimars, a 21 de juliol de 1711. En aquest dia
Miquel Pinto, natural de la ciutat y regne de
Mallorca, qui fou condempnat en dita ciutat de
Mallorca en haver de servir remant en la galera
capitana de Espanya per temps de tres anys, que
finiren als 12 de febrer pròxim passat, se ha presentat a sas excel·lèncias fidelíssimas a fi de rendir-los las degudas gràcias de trobar-se llibertat
per haver acabat y finit lo temps de sa penitència
y, singularment, perquè en observansa de la
constitució 9, títol «De penas corporals y pecuniàrias», a instàncias de sas excel·lèncias fidelís-

a. En aquest ... General interliniat al marge esquerre del foli.
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En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, se han juntat las personas que componan la
Conferència dels tres excel·lentíssims comuns
de Ciutat, bras militar y Deputació, per lo fet del
Epítome, etcètera, compost per lo doctor misser Francisco Grases y Gralla, y approbat per lo
doctor misser Joseph Minguella, tots ciutedans
honrats de Barcelona, en la qual junta no se ha
acordat ni aconcellat cosa alguna als tres
excel·lentíssims comuns.

magnífichs acessors y advocat fiscal del General
y present casa, lo dia present, entre las nou y
deu horas del matí, ha respost al dit Sunyer que
no se li ofereix reparo en què se pose en execució lo edicte que té dit Real Concell ideat prohibint la extracció de blats y altres grans del Principat, conciderant que ab ell se assegura no
vinga la povíncia a mayor caristia. Però que considerant que de la stabilitat del comers se pod...a
mayor abundància de dits gèneros, apar podrian
exceptuar de dita prohibició los que vindrian
per mar y serian denunciats per trànsit, puix limitant-se axí dita prohibició poria ser que la
gent de negoci no·s retrauria de las ideas de ferne venir, que és lo camí per a hont apar se pot
esperansar més lo abast de aliment tant necessari.
En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
se han juntat las personas que componan la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns
de Ciutat, bras militar y Deputació, per lo fet
del Epítome, etcètera, compost per lo doctor
misser Francisco Grases y Gralla, y approbat per
lo doctor misser Joseph Minguella, tots ciutedans honrats de Barcelona, en la qual junta no
se ha acordat ni aconcellat cosa alguna als tres
excel·lentíssims comuns.
Dissapta, a 25 de juliol de 1711. En aquest dia,
no obstant ser festa de precepta, se han juntat
sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers
graves del General.
Diumenge, a 26 de juliol de 1711. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers graves del General.
En aquest mateix dia, a las nou horas del matí,
se han juntat en casa la ciutat las personas que
componan la excel·lentíssima conferència dels
tres excel·lentíssims comuns de Ciutat, bras militar y Deputació acerca lo Epítome, etcètera,
compost per lo doctor misser Francisco Grases
y Gralla, y approbat per lo doctor misser Joseph
Minguella, tots ciutedans honrats de Barcelona,
y lo que han aconcellat als tres excel·lentíssims
comuns és lo que·s troba continuat en un paper
que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és
assí cusit y signat de número 287.
Dimars, a 28 de juliol de 1711. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han passat segons
lo disposat ab lo capítol 32 del redrés de 1599 a
fer una visita general de butiguers, velluters y altres de la present ciutat, acistits de differents

a. manca una part del marge superior dret del foli.
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aguasils y dels officials de la present casa y de las
de las casas de General y Bolla de la present ciutat.
Dimecres, a 29 de juliol de 1711. En aquest dia
tant la excel·lentíssima ciutat com lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per medi de sos
respective síndichs, han embiat a sas excel·lèncias
fidelíssimas còpias de sas respective deliberacions
presas en orde al aconcellat per la conferència
lo dia 26 del corrent. Y sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major
cusís y incertàs en lo present dietari las còpias de
ditas dos deliberacions, que són assí cusidas y
signadas de números 288 y 289.
Dijous, a 30 de juliol de 1711. En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, en la sala o
peça a hont se acostuma juntar lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar se han juntat las personas que componan la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de ciutat, bras militar y
Deputació sobre lo fet del Epítome, etcètera,
compost per lo doctor misser Francisco Grases
y Gralla, y approbat per lo doctor misser Joseph
Minguella, tots ciutedans honrats de Barcelona,
en la qual junta se ha acordat lo que està continuat en un paper, que signat de número 290 de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, per mi secretari y scrivà major del General és assí cusit.
Divendres, a 31 de juliol de 1711. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
ecclesiàstich, acompanyat dels officials acostumats, és baixat a la casa del General a effecte de
pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de juliol. Y se han trobat los
fraus infrascrits y següents: primo, als 3 aprehenció feta en casa de Joseph Planas, brodador,
de 7 palms escarlaton vermell ab tres trossos.
Als 4, aprehenció feta en casa Joseph Badia, passamaner, de 19 dotsenas y 10 parells de guants
de diferents colors. Ítem, als 7, aprehenció feta
a un jove sastre incògnit de 2 canas 1 pam domasquillo negra. Als 8, aprehenció feta a una
dona incògnita trobada en lo carrer d’en Gignàs
de tres trossos de tafetà de diferents colors de tir
tres canas 7 palms junts. Als 17, aprehenció feta
en una llanxa de un patró incògnit, trobat sota
lo baluardet del vi, de 41 canas 4 palms satí endomascat. Als 18, aprehenció feta en casa de
Pere Ammeller, mestre sastre, de un gipó y mànagas de xamellot ordinari sens ser acabat de
fer. Dit dia, aprehenció feta en casa Francisco
Artigas, mestre sastre, de una xupa panyo blau
sens ser acabada de fer. Als 22, aprehenció feta a
una dona incògnita trobada al carrer dels Escudellers de un manto de tafetà sens ser acabat de
fer; ítem, de 4 palms de dit tafetà; ítem, de 2 canas 1 pam de xamellot. Als 30, aprehenció feta
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en la armita de Sant Adjutori: primo, de 8 pessas
xamellot de Uberni de diferents colors; ítem, 2
canas 4 palms estamenya de mans; ítem, 14 canas 4 palms xamellot retort y ordinari ab dos
trossos; ítem, una cana xamellot ordinari color
de canyella.
E, seguidament, dit senyor oÿdor eclesiàstich,
trobant-se en la dita casa del General, ha manat
venir en sa presència als officials del General y
Bolla junt ab los llibres que quiscun de aquells
regeix per rahó de son offici y, fent regoneixensa de dits llibres, no ha advertit falta digna de
nota, lo que ha fet dit senyor oÿdor eclesiàstich
ineseguint lo disposat ab lo capítol 62 del nou
redrés de 1706.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptes, inseguint lo
disposat ab lo capítol 62 del nou redrés de
1706, han visitat los aposentos de la present
casa fent regoneixensa dels llibres que cada un
official de ells respective regeix per rahó de sos
officis y no han advertit falta digna de nota, com
axí ne han fet relació tornats en concistori.
En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser Emmanuel Flix, subrrogat en lo offici de altre dels assessors del General y present casa, ha
fet relació mitjensant jurament de com se era
conferit en lo Arxiu Real de la present ciutat per
lo effecta que disposa lo capítol 102 de las últimas corts y que, haguda relació dels officials de
dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és
assí cusit y signat de número 291.
En aquest mateix dia, entre las sis y set horas de
la tarda, han arribat y entrat en lo port de esta
capital dos galeras de sa santedat que apòrtan lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor nunci per la
magestad del rey, nostre senyor, don Carlos
ters, que Déu guart, y per a sos dominis. Han
celebrat son arribo ab júbilo de gallardets y música, saludant a las magestads de rey y reyna ab
tres càrregas serradas de sas guarnicions y tres
salvas de molts pedrers, artillaria y canons de
cussia respective. A la qual atenta demostració ha
manat sa magestad correspòndrer ab lo dispar
una vegada de tota la artillaria que·s troba en los
valuarts de Mitjorn y Sant Ramon. Y, després,
ditas dos galeras, so és, quiscuna ha saludat a la
terra ab quatra canonadas de artillaria.
Dissapta, a 1 de agost de 1711. En aquest dia
Sebastià Font, elegit y anomenat per los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes del General de Cathalunya y magnífich
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racional, Joseph Vivas, també pintor, elegit y
anomenat per Pau Priu, pintor de la present
casa, han prestat lo sòlit y acostumat jurament a
Déu nostre Senyor y a sos sants quatra Evangelis, per ells y lo altre de ells corporalment tocats,
de haver-se bé y llealment en la visura per ells fahedora del expressat y continuat en un comtpe
donat per dit Priu, al qual per mi secretari y
scrivà major del General y present casa és estada
tocada oblata als 24 de juliol pròxim passat, estimant-ho y avaluant-ho segons Déu y sas concièncias y segons lo stil y pràtica tenan del estament de pintor.
En aquest mateix dia los síndichs de la
excel·lentíssima ciutat y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar han posat en mà del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich
còpias de dos deliberacions fetas, la una per lo
excel·lentíssim y savi Concell de Cent als 31 de
juliol pròxim passat, ab què se resolgué que la
representació ideada per la conferència, esmenada com se resolgué als 27 del mateix, a què se
adherí dita conferència als 30 de dit mes, fos
posada en las reals mans de sa magestat, Déu lo
guart, per medi dels tres senyors presidents lo
dia 2 de agost; corrent la altra per dit bras militar del dia present, ab què se conforma ab la sobredita deliberació. Y sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari las còpias de ditas deliberacions, que
són assí cusidas y signadas de números 292 y
293.
Diumenge, a 2 de agost de 1711. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, havent-se obtinguda hora los tres senyors presidents dels
concistoris dels tres excel·lentíssims comuns de
la Ciutat, bras militar y Deputació, han posat en
la real mà del rey nostre senyor, que Déu guart,
una humil y obsequiosa representació sobre lo
fet del Epítome, etcètera, compost per lo magnífich doctor misser Franisco Grases y Gralla,
ciutedà honrat de Barcelona, de què se ha fet
menció en lo present dietari en jornada de ahir,
la qual ha acceptada ab molt singular benevolència sa magestat. Y ha respost procuraria
aconsolar als comuns segons lo senyor deputat
eclesiàstich ne ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas, qui han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General y present casa cusís, incertàs y continuàs en lo present dietari la còpia
de dita representació, la qual és assí cusida y signada de número 294, y del thenor següent:
«Senyor. Lo primer de juliol», etcètera, inceratur.
Dimecres, a 5 de agost de 1711. En aquest dia
Sebastià Font y Joseph Vivas, aquell elegit per

los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors
de comptes y magnífich racional del General, y
lo altre per part de Pau Priu, pintor de la present
casa, experts anomenats per lo negoci llargament expressat en aquest dietari lo dia primer
del corrent, mitjensant lo jurament per ells llavors prestat, han fet relació en escrits, si y conforme apar del paper per ells donat y firmat, que
és assí cusit y signat de número 295 y de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas per mi secretari y
scrivà major del General incertat.

En aquest mateix dia, entre dotse y una hora del
mitgdia, sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat
per medi del síndich del General un recado en
escrits y còpia de una súplica presentada lo dia
present per lo síndich del col·legi de notaris reals causídichs de la present ciutat al excel·lentíssim concistori de senyors concellers de esta ciutat. Tot lo què han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari, tot lo
què és assí cusit y signat de número 297.

Dijous, a 6 de agost de 1711. En aquest dia, a la
tarda y entrada de la nit, se han partit del port
de esta capital dos galeras de sa santedat que
arribaren als 31 de juliol pròxim passat, las quals
han galeyat molt.

Disapta, a 8 de agost de 1711. En aquest dia,
casi a las sis horas de la tarda, per medi del síndich de la excel·lentíssima ciutat, se ha posat en
mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas un
paper de resposta a tot lo que contenia lo recado que lo dia de ahir fou embiat a dita ciutat. Y
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari dit paper, lo qual és
assí cusit y signat de número 298.

Divendres, a 7 de agost de 1711. En aquest dia,
constituhits personalment en lo excel·lentíssim
y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Francisco Riera y Martí,
ciutedà honrat de Barcelona, Joseph Alberet y
Feu, mercader de Barcelona, Pere Pau Ribas,
notari públich real col·legiat de Barcelona, y
Macià Burgà, escudeller, de la present ciutat,
majorals de la confraria de Nostra Senyora del
Remey, instituhida y fundada en lo convent de
la Santíssima Trinitat de la present ciutat, coma
apar de dos certificatòrias fetas per Ramon Congost, notari públich real col·legiat, als 2 de
agost corrent, que són assí cusidas y signadas de
número 296, y en dit nom administradors de la
causa pia de Francesch Joan Costafreda, han jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas com havent en dit nom fet las posibles y degudas diligèncias per a vèurer si trobarian lo
acte de la original creació de censal de preu mil
y tres-centas lliuras y penció mil y tres-cents
sous, que tots anys rebian en lo mes de juliol sobre lo dret de General de guerra y Nova Ampra,
per los títols continuats en lo capbreu de las mesades de maig al octubre inclusive, en foli 190,
que fou extret en la extracció de censals del dret
de guerra feta als 26 de mars proppassat, no és
estat possible trobar dit acte.
En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
en la present casa se han juntat las personas que
componan la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de Ciutat, bras militar y Deputació
per rahó del fet del Epítome, etcètera, compost
per lo doctor misser Francisco Grases y Gralla, y
approbat per lo doctor misser Joseph Minguella, tots ciutedans honrats de Barcelona, en la
qual junta no se ha acordat ni aconcellat cosa als
tres excel·lentíssims comuns.
a. des de com apar a 296 interliniat al marge esquerre del
foli.
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Diumenge, a 9 de agost de 1711. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers graves del General.
Dilluns, a 10 de agost de 1711. En aquest dia,
no obstant ser festa de precepta, se han juntat
sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers
graves del General.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich ha fet relació a
sas excel·lèncias fidelíssimas com lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per sa part havia
anomenat al noble don Francisco Despujol y de
Moncorp per a assistir junt ab los anomenats
per part de la excel·lentíssima Ciutat y Deputació en la Conferència se ha de tenir ab lo il·lustre marquès de Rialp, secretari de sa magestat,
Déu lo guarde, per la dependència expressada
lo dia present en lo llibre de las Deliberacions
del corrent trienni. Lo què sabia per haver-la-y
participat lo síndich de dit comú y de orde seu.
Dimars, a 11 de agost de 1711. En aquest dia,
constituhit personalment en lo concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, lo noble don Francisco de Magarola y de Fluvià, arxiver del Real Arxiu, ha fet mitjensant jurament la relació que en
escrits de sa mà firmada ha entregat a sas
excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y
signada de número 299. Y han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari un compte per dit arxiver entregat, que és
assí cusit y signat de número 300, y se adverteix
que de la quantitat de 8 lliuras que conté dit
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compte ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas pòlissa per lo banch de la present ciutat.
En aquest mateix dia han ordenat també sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà
major del General y present casa continuàs en lo
present dietari la relació següent:
«Que lo dia 5 del present y corrent mes, instant
lo arrendatari del estanch del tabaco al
excel·lentíssim y fidelíssim concistori que en las
dos galeras de sa santedat, que en aquella ocasió
se trobàran en lo moll de la present ciutat, públicament se venia tabaco de totas sorts y que
axís ordenàs al síndich del General se conferís ab
lo gran prior de Ingalaterra, de la sagrada orde
de Sant Juan y excel·lentíssim general de ditas
galeras, se servís manar se abstinguessen de vèndrer semblants tabacos, attès que aquells en lo
present Principat se torbavan estancats, lo que
era en gran detriment del servey de sa magestat,
Déu lo guarde, per servir lo producto de dit
arrendament a favor del rey nostre senyor en
virtud del disposat en las últimas corts donatiu
que aquellas feran a sa magestat de dos milions.
Y axí, dit excel·lentíssim concistori passà a ordenar a dit síndich se conferís ab dit general, com
en effecta dit dia ó executà. Y lo que resultà de
dit recado fou que dit general, en presència de
dit síndich, manà als officials de ditas galeras
que anassen de bancada a bancada de ditas galeras manant als que venian dits tabacos que, a
pena de cent bastonadas y lo tabaco llansat dins
mar, no se atrevissen de aquella hora en avant
vèndrer-ne ni una onça de tabaco. Y que si antes
se agués tingut eixa intel·ligència no hauria
permès semblant venda. Y dit síndich, de part
de sas excel·lèncias fidelíssimas, donà las gràcias
a dit senyor general.»
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà
major del General continuàs en lo present dietari la relació següent, concistint en què en dias
passats, essent estat enviat a cercar per lo il·lustre don Domingo de Aguirre, del Concell de sa
magestat y son regent lo decano en lo Supremo
de Aragó, y en dit nom presidint en ell, lo síndich del General per a participar a sas excel·lèncias fidelíssimas si se’ls offeria alguna cosa que
insinuar sobre lo real decret que instavan los senyors visitadors de las causas de recors o apel·lació de la visita del General dels officals de la present casa acerca la pretenció de dols per la mort
del senyor emperador Joseph, que està en glòria, y que quant antes tinguessen a bé de reportar-li lo que se’ls ocorregués sobre dit assumpto, per tenir repetidas instàncias de dits senyors
visitadors, dit senyor síndich ha executat lo donar a sas excel·lèncias fidelíssimas dit recado.
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Qui de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se
ha conferit ab dit Aguirre, dient-li estimarian
fos servit suspèndrer per alguns dias lo tractar
de dit fet en Concell, per quant se treballava en
escrits lo que se offeria al concistori posar en sa
concideració sobre dit assumpto. A què respongué que estimaria fos despatxat per dijous vinent perquè à·y hauria Concell dit dia.
En aquest mateix dia, constituhits personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del General de Cathalunya y, essent estats consultats en presència
de mi secretari y scrivà major de dit General si,
attès que los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich, militar y real tenan
interès en los sobredits dols per entrevenir en la
dita visita com a jutges de las causas de recors o
apel·lació, podan o no entrevenir y acistir en dit
fet y en tots los dependents y emergents d’ell,
han aconcellat de paraula que no podian ni devian entrevenir-hi, ans bé devian abstenir-se’n, y
que en dits casos sols los excel·lentíssims senyors
oÿdors eclesiàstich, militar y real podian fer concistori y axís resòldrer lo que convingués. En vista del qual vot, los senyors deputats eclesiàstich,
militar y real se han abstingut de entrevenir en
dita dependència y los senyors oÿdors eclesiàstich, militar y real, sols y fent concistori per lo
dalt referit, han insinuat a dits acessors y advocat
fiscal en escrits responguessen al sobredit recado
del il·lustre regent Aguirre.
En aquest mateix dia lo síndich de la excel·lentíssima ciutat ha avisat a sas excel·lèncias fidelíssimas com per sa part la ciutat havia anomeant
per a acistir a aquella conferència gusta sa magestat, Déu lo guarde, se tinga ab lo il·lustre
marquès de Rialp, son secretari, per fets de la
campanya present, y altrament, a don Jospeh
Galceran de Cartellà, Cardona, Eril, Çabastida,
etcètera, il·lustre marques de Cartellà.
Dimecres, a 12 de agost de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo egregi comte don Felip de Ferran
y Çacirera, no sols ha donat molt obsequiosas
gràcias de la mercè li havian feta de anomenarlo per sa part per a acistir en la conferència llargament designada ab deliberació de 10 del corrent, sinó y també que ab molt gust ha acceptat
dita nominació, offerint-se a servir al concistori
ab tota finesa. Y, després de haver-li manifestat
molta gratitud lo concistori, li ha entregat còpias de la deliberació y bitllet que conté.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors eclesiàstich, militar y real,

fent concistori sols, per lo que consta en lo present dietari en jornada de ahir, han ordenat al
síndich del General posàs lo paper format per
los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal
del General y, de orde de dits senyors oÿdors,
en mà y poder del il·lustre don Jospeh de Aguirre, del Concell de sa magestat y son regent antiquor en lo Supremo de Aragó, en resposta de
la pretenció tenan de dols per causa de la mort
del senyor emperador Joseph, que està en glòria, los senyors visitadors de la visita del General
de la present casa de las causas de recors o
apel·lació, que està continuada en dietari lo dia
de ahir. Loa què ha executat lo síndich a las 5
horas de la tarda del dia present. Y han ordenat
també dits senyors oÿdors a mi secretari y scrivà
major del General y present casa cusís y incertàs
en lo present dietari la còpia de dit paer, lo qual
és assí cusit y signat de número 301.
En aquest dia, a las sinch horas de la tarda, en
casa de la ciutat se han ajuntat las personas que
componan la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la Ciutat, bras militar y Deputació, per rahó de la dependència del Epítome,
compost, etcètera, per lo doctor misser Francisco Grases y Gralla, y approbat per lo doctor
misser Joseph Minguella, tots ciutedans honrats
de Barcelona, en la qual junta no se ha aconcellat cosa als tres excel·lentíssims comuns.
Divendres, a 14 de agost de 1711. En aquest
dia, a las quatra horas de la tarda, lo il·lustre
marquès de Cartellà don Joseph Galceran de
Cartellà y Çabastida, etcètera, lo egregi comte
don Felip de Ferran y Çacirera y don Francisco
de Despujol y de Moncorp, personas anomenadas, so és, lo primer y ters per los dos excel·lentíssims comuns de ciutat y bras militar, y lo segon per sas excel·lèncias fidelíssimas, per lo
negoci que llargament se troba estar expressat
en lo present dietari als 10 y 11 del present y corrent mes, y ab la deliberació feta dit dia 10 se
han conferit ab lo il·lustre marquès de Rialp, del
Concell de sa magestat, que Déu guarde, y son
secretari de Estad, en la covatxuela, a hont han
estat fins a las onse horas de la nit. Y se adverteix
que també se ajuntaren lo dia 12. Y per quant lo
modo de aciento y parlar sempre serà, com se
stila ab los tres senyors presidents dels tres excel·lentíssims comuns quant van a parlar al rey,
dins de la present ciutat, que és que lo senyor
conceller presideix, tenint la mà dreta y parlant
primer, lo de la Deputació al mitg y lo del bras
militar a la squerra, y que semblants conferèncias sempre se tindran en dita covatxuela, no
se’n farà altre nota en lo present dietari.

a. lo què ... present interliniat al marge esquerre del foli.
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Dissapta, a 15 de agost de 1711. En aquest dia,
no obstant ser festa de precepte, se han juntat
sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers
graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, en la sala o pessa a hont se acostuma de congregar lo excel·lentíssim bras militar se han juntat las personas que componan la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns de la Ciutat,
bras militar y Deputació, per lo negoci del Epítome, etcètera, compost per lo doctor misser
Francisco Grases y Gralla, ciutedà honrat de
Barcelona, en la qual junta no se ha aconcellat
cosa als tres excel·lentíssims comuns.
Dilluns, a 17 de agost de 1711. En aquest dia
no ha acistit en concistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per causa de
estar indispost de puagre. Y se adeverteix que
fins que tornarà en consistori no se’n farà altra
nota.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, en la present casa se han juntat las personas
que componan la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la Ciutat, bras militar y Deputació, sobre lo fet y dependència del
Epítome, etcètera, compost per lo doctor misser Francisco Grases y Gralla, ciutedà honrrat de
Barcelona, y aprobat per lo doctor misser Joseph Minguella, també ciutedà honrrat de Barcelona, en la qual junta no se ha aconcellat cosa
als tres excel·lentíssims comuns.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per
sa indisposició, Jaume Solà, corredor de coll, jurat y ministre del General, ha fet relació de com
havent subhastat públicament en la present casa
las bayetas llargament designadas ab deliberació
feta lo dia 14 del corrent y inseguint-se lo en
aquella deliberat, que ha trobat dita de 25 doblas ab ditas bayetas, valent quiscuna sinch lliuras dotze sous.
Y, encontinent, sas excel·lèncias fidelíssimas han
manat a dit corredor publicàs que qui·s posaria
en dita de sexanta doblas ab ditas bayetas se li
donarian sinch doblas de axaus, la qual dita no
és estada acceptada ni tampoch la de deu doblas, segons relació ne ha fet en concistori.
Dimecres, a 19 de agost de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich per sa indisposició,
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Jaume Solà, corredor de coll, jurat y ministre
del General, ha fet relació que, havent subhastat
públicament las vayetas llargament designadas
ab deliberació feta lo dia 14 del corrent ha·y havia trobat dita de cent sexanta-vuyt lliuras ab ditas vayetas.
E, poch après, han manat sas excel·lèncias fidelíssimas a dit Solà publicàs que qui·s posaria en
dita de dos-centas vuytanta lliuras barcelonesas,
que ara són sinquanta doblas espanyolas, se li
donarian de axaus per una vegada tantsolament
vint-y-vuyt lliuras, que ara són sinch doblas. Y
havent-ho publicat, ha fet relació que quedava
acceptada la dita per Jaume Claret, botiguer de
telas, de la present ciutat.
Y, encontinent, sas excel·lèncias fidelíssimas han
manat a dit Solà publicàs a mitjas ditas ab ditas
vayetas. Y havent fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas que ningú ha·y havia dit cosa, se li ha
manat lliuràs la hasta final, com en effecte axí ho
ha executat, lliurant al dit Jaume Claret lo sobredit preu y axaus.
Dijous, a 20 de agost de 1711. En aquest dia ha
tornat en consistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per trobar-se ja
convalescent de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, en la present casa se han juntat lo il·lustre
don Joseph Galceran de Sabastida y Cartellà,
etcètera, marquès de Cartellà, lo noble don
Francisco de Despujol y Moncorp y lo egregi
comte don Felip de Ferran y de Ça-sirera, personas anomenadas per los tres excel·lentíssims
comuns de la ciutat, bras militar y Deputació,
per assistir a la Conferència instada y demanada
per sa magestat, Déu lo guarde, ab lo il·lustre
marquès de Rialp, son secretari de Estat, per la
dependència llargament expressada ab deliberació feta lo dia 10 del present y corrent mes. Y se
adverteix que són estats cumplimentats ab lo
mateix modo y forma que se acostuma quant hi
ha conferència en la present casa y que dits cavallers han tingut la primera junta en casa de la
ciutat y tindran la altra en la sala a hont se junta
lo bras militar. Y axí després, consecutivament,
se ajuntaran en la sobredita forma.
Divendres, a 21 de agost de 1711. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y continuàs en lo present dietari una
real carta mandada escriurer per lo rey, nostre
senyor, que Déu guarde, de sa real mà firmada y
sotaescrita per lo il·lustre don Ramon de Vilana
Perlas, son secretari, de data de 20 del corrent,
ab què és servit incinuar que lo Epítome o
1186

Compendi compost per lo doctor Francisco
Grases y Gralla se tinga y repute com a no escrit,
privant perpètuament lo ús de ell, y que per ningun pretext sie permès dar-se al públich, manant que tots los impressos passen a mans de sas
excel·lèncias fidelíssimas a fi de què en ningun
temps sien vistos, com més extensament de dita
real carta és de vèurer, la qual és assí cusida y
signada de número 302 y del thenor següent:
«El rey. Il·lustres», et inceratur.
Ena aquest mateix dia y a la tarda, per lo síndich
de la excel·lentíssima ciutat, los senyors consellers han enviat un recado a sas excel·lèncias fidelíssimas dient-los que estimavan la notícia los
havian participat de què se trobavan ab carta
real.
Dissapta, a 22 de agost de 1711. En aquest dia,
absent lo excel·lentíssim y fidelíssim oÿdor eclesiàstich, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y
present casa cusís y incertàs en lo present dietari
un bitllet dirigit a sas excel·lèncias fidelíssimas
per lo noble don Domingo de Aguirre, del
Consell de sa magestat y son regent antiquior
en lo Supremo de Aragó, sa fecha lo dia present,
ab què insinua a sas excel·lèncias fidelíssimas
que, havent-se servirt sa magestat, Déu lo guarde, resòldrer que tots los impressos del Epítome
que donà al públich lo doctor Francisco Grases
y Gralla y que se manaren recullir en sas mans,
passen a las de sas excel·lèncias fidelíssimas, ordenant-li que dispose la més prompta execució.
Passa a participar a sas excel·lèncias fidelíssimas
exa notícia per a què sien servits elegir la persona a qui ell pugue llegítimament entregar dits
llibres o, altrament, havisar-lo de la forma ab
què ell dega executar dita entrega en cumpliment del real orde, com de dit bitllet és de vèurer, lo qual és assí cusit y signat de número 303.
En aquest mateix dia los dos excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar, per medi de sos
respective síndichs, han participat a sas excel·lèncias fidelíssimas com, trobant-se affavorits ab reals cartas de 20 del corrent sobre la dependència
del sobredit Epítome, havian deliberat fos comesa a la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns ab report y altrament.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, en casa de la excel·lentíssima ciutat, se han
juntat las personas que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns sobre lo assumpto del daltreferit Epítome. En la qual junta
se ha tractat de aconsellar als dits comus lo que
a. aquest assentament es troba interliniat al marge esquerre
del foli.

poden y deuhen fer sobre la matèria que contenen las reals cartas y bitllet de què llargament se
ha fet menció en est dietari los dias de ahir y de
avuy y de las deliberacions presas per los tres comuns en las mateixas jornadas. En la qual junta,
per ara, no se sab aye acordat cosa.
Diumenge, a 23 de agost de 1711. En aquest
dia, no obstant ser festa de presepte, se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia y de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich del General són
estadas aportadas còpias a la excel·lentíssima
ciutat y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
de un bitllet escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas
per lo il·lustre don Domingo de Aguirre, del
Consell de sa magestat y son regent antiquior
en lo Supremo de Aragó, sobre lo Epítome que
donà al públich lo doctor Francisco Grases y
Gralla, lo qual bitllet se troba estar incertat en lo
present dietari en jornada del dia de ahir, y, axí
mateix, còpias de la deliberació per sas
excel·lèncias fidelíssimas feta als 22 del corrent
acerca lo assumpto expressat en dit bitllet.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia de una deliberació per lo excel·lentíssim
y savi Consell de Cent als 22 del present entregada a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de
la excel·lentíssima ciutat, de la qual apar de què lo
fet en lo tocant al Epítome compost per dit Grases, mencionat ab una real carta escrita a la
excel·lentíssima ciutat, tantsolament és comès a la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns per
a què miren las clàusulas de dita real carta, aconsellant a la ciutat en escrits lo que haurà de obrar y,
en cas de trobar reparo, sinó que se aconselle donar a sa magestat, que Déu guarde, las degudas
gràcias y sie posat en execució ab lo modo y manera que serà aconsellat sens report algun. En cas,
emperò, de offerir-se algun reparo sie reportat a
Consell per deliberar lo fahedor, com de la còpia
de dita deliberació és de vèurer, qu·és assí cusida y
signada de número 304.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, se han juntat en la sala a hont se acostuma
de ajuntar lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar las personas que componen la conferència
dels tres excel·lentíssims y fidelíssims comuns de
la Ciutat, bras militar y Deputació sobre lo fet y
dependència del Epítome compost per dit Grases, en la qual junta no se ha acordat cosa.
Dilluns, a 24 de agost de 1711. En aquest dia,
no obstant ser festa de precepta, se han ajuntat
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sas excel·lèncias fidelíssimas per ocórrer negocis
y affers graves del General.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs y continuàs en lo present dietari un vot fet per altre
dels magnífichs acessors y consulents aplicats
per dit negoci de port franch lo dia present, ab
què són de sentir, entre altres casos, que sas excel·lèncias fidelíssimas deuhen perseverar en
què se pose en execució la nova planta de port
franch ideada per ditas dotse personas de negoci. Y que no volent annuhir las sis personas de la
junta convocadas altre vegada, que·s passe a altres diligèncias, etcètera, com més extensament
de dit vot és de vèurer que és assí cusit y signat
de número 306 y de thenor següent: «Jesús,
Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo fet consultat», etcètera, inseratur.
Dimars, a 25 de agost de 1711. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich ha fet relació mitjensant jurament
de com se era conferit lo dia present en lo Arxiu
Real de la present ciutat per effecta que disposa
lo capítol 102 de las últimas corts y que, haguda
relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per
estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
307.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs y continuàs en lo present dietari dos relacions en escrits fetas mitjensant jurament per Jaume Morera y Joseph Cots, argenters, Jaume Peix y Joan
Lleona, sastres, tots de la present ciutat, de las
quals apar de la avaluasió de un calser y patena
de plata, sobredorat y un pàlit de domàs carmesí respective, per las causas y rahons que en aquellas se conté, com de ditas dos relacions és de
vèurer, que són assí cusidas y signadas de números 308 y 309.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, se han juntat en la present casa las personas
que componan la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la Ciutat, bras militar y Deputació per lo negoci y fet del Epítome
compost per lo doctor misser Francisco Grases
y Gralla, en la qual junta no se ha acordat cosa.
Dimecres, a 26 de agost de 1711. En aquest dia
se han juntat en casa de la excel·lentíssima ciutat
las personas que componan la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns de la Ciutat, bras
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militar y Deputació per lo fet y dependència del
Epítome compost per lo doctor misser Francisco Grases y Gralla, en la qual junta, tenint-se
entès que lo rey nostre senyor, que Déu guarde,
lo dia present ha manat publicar real cridas ab
què ordena que a pena de 1000 lliures y altres
arbitràrias a sa magestat, qualsevol persona que
tinga dit llibre dega entregar-lo a sas excel·lèncias fidelíssimas per ser prohibit tenir-lo, com
més extensament és de vèurer de las cridas impressas que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas són assí cusidas y signadas de número 310.
Se ha acordat aconsellar a sas excel·lèncias fidelíssimas que cada consistori de per si done ab
humil representació las gràcias a sa magestat de
tants favors com se contenen ab real cartaa de
20 y ditas real cridas, que manen anar son síndich junt ab lo ajudant tercer de la Scrivania
Major y altre dels verguers a casa del il·lustre
don Domingo de Aguirre, del Consell de sa
magestat y son antiquior regent en lo Supremo
de Aragó, y que a instància de dit síndich sie llevat acte de la entrega fahedora al dit verguer
dels Epítomes té en son poder dit de Aguirre,
com més llargament és de vèurer del paper de
Concell, que també de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas és assí incertat y cusit y signat de número 311. A tot lo què han annuhit sas
excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia, consituhit personalment
en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
lo noble doctor misser don Joseph de Berthamon, consulent anomenat per lo excel·lentíssim
y fidelíssim concistori per lo negoci llargament
expressat ab deliberació feta als 19 del corrent,
inseguint lo disposat ab lo capítol 7 del nou
redrès de 1706 y en lo número 2 de aquell, ha
jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas de bene et legaliter se habendo.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una relació en escrits feta per lo
magnífich racional lo dia present acerca de un
censal de preu 1000 lliures y penció 1000 sous,
pagadors al 14 de maig, que·s troba en lo capbreu de maig, foli 7, que fou creat per los tunch
senyors deputats, per subvenció de la guerra, als
hereus y successors del quòndam Christòfol Cabirol, mercader, que fou extret als 26 de mars
del corrent any. De la qual relació apar se pretendria estar obligat en la quantitat de 5341
lliures 13 sous 3, com de dita relació és de vèurer, que és assí cusida y signada de número 312.

a. carta de ... fidelíssimas interliniat al marge esquerre del
foli.
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En aquest mateix dia, entre las deu y onse horas
del matí, las magestads de rey y reyna, que Déu
guart, són anats a la iglésia chatedral a visitar lo
cos sant de la gran santa y primera patrona de la
excel·lentíssima ciutat santa Eulària, verge y
màrtir, filla de esta ciutat y prothomàrtir de la
Espanya Tarraconense, diu-se seria per haver estat algun tant indisposta la reyna, nostra senyora, y axís per a donar-li gràcias de haver alcansat de la Divina magestat la recuperació de sa
salut.
En aquest mateix dia, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas y de son orde, lo síndich del
General se ha confert ab los dos excel·lentíssims
comuns de la ciutat y bras militar y los ha participat com sas excel·lèncias fidelíssimas en tot y
per tot annuhian ab lo aconcellat per la conferència lo dia present.
En aquest mateix dia los síndichs de la
excel·lentíssima ciutat y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, de part de sos comuns y de son
orde, han participat a sas excel·lèncias fidelíssimas com també se conformavan ab lo acordat
per dita conferència lo dia de avuy.
Dijous, a 27 de agost de 1711. En aquest dia lo
noble advocat fiscal del General ha fet relació
mitjensant jurament de com se era conferit lo
dia present en lo Arxiu Real de la present ciutat
per lo effecta que disposa lo capítol 102 de las
últimas corts y que, haguda relació dels officials
de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és
assí cusit y signat de número 313.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas al síndich del General se conferís en lo real palàcio per a pèndrer hora a effecte
de posar-se sas excel·lèncias fidelíssimas als reals
peus del rey, nostre senyor, que Déu guarde,
per a posar en sa real mà la humil representació
de gràcia que aconcellà la conferència lo dia de
ahir. Y ha fet relació la tenia per demà divendres
a las quatra de la tarda.
En aquest mateix dia, havent-se primer conferit
a las tres horas de la tarda lo magnífich Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona y
síndich del General, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, en casa del il·lustre don
Domingo de Aguirre, del Concell de sa magestad y son regent antiquior en lo Supremo de
Aragó, junt ab Bernat Forés, notari públich real
col·legiat y ajudant tercer de la Scrivania Major, y Diego Andanyà, altre dels verguers del excel·lentíssm y fidelíssim concistori, de orde de

sas excel·lèncias fidelíssimas y inseguint-se lo
aconcellat per la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de Ciutat, bras militar y Deputació, com apar en lo present dietari lo dia de ahir,
a effecte de fer llevar acte a sa instància, com ó
ha fet, en poder de dit ajudant trecer de la Scrivania Major, de la entrega feta per dit de Aguirre al sobredit verguer de cent vuytanta-sinch
llibres impressos que tenia en son poder dit de
Aguirre intitulats «Epítome o Compendi», que
compongué lo doctor Francisco Grallesa y Gralla, etcètera, cerca de las quatra horas de la tarda, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa notàs en lo present dietari de com dit síndich ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas los sobredits 185 llibres dalt-referits, los
quals encontinent se han recondit en lo Arxiu
de la present casa.
Divendres, a 28 de agost de 1711. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepta, se han
ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis
y affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor oÿdor eclesiàstich, a las
quatra horas de la tarda, havent obtinguda hora
per medi del síndich, consistorialment a peu ab
los tres verguers devant ab massas altas, acistits
de un aguasil y acompanyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, quatre officials
mestres y altres de la present casa, han posat en
la real mà del rey, nostre senyor, que Déu guart,
la representació aconcellada per la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns sobre lo assumpto del Epítome compost per lo doctor
misser Francisco Grases y Gralla, etcètera, als 26
del corrent, y formada per dita conferència. De
la qual representació ha restat sa magestad
agrahidíssim manifestant lo molt desitja que
sien concervadas las lleys de la pàtria, las perrogativas del Principat, aumentar-las ab novas reals munificèncias, lo quant summament està satisfet del zelós obrar de la nació cathalana,
confiant ha de continuar en exaltar sa glòria en
lo de son mayor servey, conservació y augment
del Principat, y fer son nom immortal en la posteritat. Sa magestad ha manat cubrir a sas excel·lèncias fidelíssimas y los officials, sacerdots y
gaudints han besat sa real mà. Lob demés de la
funció se trobarà en lo llibre del mestre de cerimònias. Y tornats sas excel·lèncias fidelíssimas
en la present casa, han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General cusís y continuàs en lo
present dietari còpia de la sobredita representaa. sic a l’original.
b. Lo demés ... cerimònias interliniat al marge esquerre del
foli.
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ció, la qual és assí cusida y signada de número
314 y del thenor següent: «Senyor. La real»,
etcètera, inceratur.
Dissapta, a 29 de agost de 1711. En aquest dia,
entre quatre y sinch horas de la tarda, lo egregi
comte don Felip de Ferran y Ça-sirera, persona
elegida y anomenada per sas excel·lèncias fidelíssimas per tractar y conferenciar junt ab los
anomenats per los dos excel·lentíssims comuns
de la ciutat y bras militar ab lo il·lustre marquès
de Rialp, secretari de sa magestat, que Déu
gaurde, diferents punts concernents al real servey y benefici públich del present Principat, del
qual fet se fa llarga menció a 10 del corrent, de
paraula ha fet relació y en escrits ha entregada
deliberació a sas excel·lèncias fidelíssimas, la
qual han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General y present casa la cusís y incertàs en
lo present dietari, la qual és assí cusida y signada
de número 315.
Diumenge, a 30 de agost de 1711. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, no obstant ser
festa de precepte, se han juntat per negocis y affers graves del General.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia de una deliberació feta per lo
excel·lentíssim y savi Consell de Cent lo dia de
ahir acerca lo mateix assumpto que lo mateix
dia féu y entregà lo egregi comte don Phelip de
Ferran y de Ça-sirera, que·s troba continuada
en lo present dietari lo dia de ahir, la qual còpia
és estada posada en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas de part dels excel·lentíssims senyors
consellers de la present ciutat per medi de son
síndich. Y dita còpia de deliberació és assí cusida
y signada de número 316.
En aquest mateix dia per lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar se ha posat
en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas còpiaa de
una deliberació presa per dit comú acerca de la
dependència dalt-referida. Y sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General y present casa cusís y incertàs
en lo present dietari la sobredita còpia, la qual
és assí cusida y signada de número 317.
Dilluns, a 31 de agsot 1711. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar,
acompanyat dels officials acostumats, és baxat a
la casa del General a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes

a. còpia de ... 317 interliniat al marge esquerre del foli.
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de agost. Y se han trobat los fraus infrascrits y
següents: primo, als 8, aprehenció feta en lo carrer d’en Gignàs a un home incògnit de 2 canas
2 palms boquels color de aurora. Ítem, a 12 de
dit, aprehenció feta en casa de Isabel Cot, viuda, de 13 canas xamellot de Uberni ordinari de
servey de taula y forasters. Ítem, als 13 de dit,
aprehenció feta en casa Joseph Duran, en la
qual habita un abrigader inglès, se ha trobat:
primo, 2 canas 2 palms sagrí color de rosa seca;
ítem, 3 palms sagrí color de perla; ítem, 2 palms
tafetà color de perla; ítem, un gambetó de panyo blancatxo tallat y sens cusir sens aforros. Als
14 de dit, aprehenció feta en casa don Henrrich
de Payna, cònsol dels olandesos, en la qual habita don David de Ros, aprehenció feta de 12
mocadors de seda forasters; ítem, sis parells de
mitjas de fil ab mig peu; ítem, tres canas droguets color portugués; ítem, 15 palms tissó color. Ítem, als 19 de dit, aprehenció feta en casa
mestre Llunyel, mestre fuster, de 35 platas
grans y mitjanas de estany fi; ítem, 6 dotsenas y
sis plats de estany, ço és, 17 de petits y los demés de la forma ordinària. Dit dia, aprehenció
feta en casa Joan Salvador, caballayre, de 15 caballeras, ço és, 7 de número 3, una de número
7, sis de número 1 y una de número 4. Ítem, als
25 de dit, aprehenció feta en casa de Sagimon
Pontich de deu canas moqueals bollats de la botiga de Francisco Rovira y Arnella. Ítem, dit dia,
aprehenció feta en casa de Anton Soca, mestre
sastre, de dos xupas y unas calsas de panyo vermell, tot fet y un tros de dit panyo de tir un pam
y mig. Ítem, als 27, aprehenció feta en casa de
Joan Pou, mercader, de la ciutat de Mataró, de
dotse rulls de tabaco Brasil de fum humits, vestirs ab sos cuyros, lo primer rull pesa 10 robas
16 lliures, altre rull 10 robas 21 lliures, altre rull
11 robas y 5 lliures, altre rull 10 robas 1 lliura,
altre rull 10 robas, altre rull 9 robas 16 lliures,
altre rull 10 robas 21 lliures, altre rull 10 robas
7 lliures, altre rull 9 robas 5 lliures, altre rull 10
robas 10 lliures, altre 10 robas 21 lliures y lo altre 10 robas 21 lliures, que junts, salvat herror,
han pesat 28 quintars 2 robas y 14 lliures.
En aquest mateix dia lo síndich de la excel·lentíssima Ciutat ha posat en mà de sas excel·lèncias
fidelíssimas un paper que conté la nominació de
las sis personas per dit comú elegidas per acistir
en la conferència de differents punts concernents al real servey y beneffici públich del present Principat, com de dit paper és de vèurer,
que és assí cusit y signat de número 318.
Dimars, a 1 de septembre de 1711. En aquest
dia, constituhits personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas, Joseph Pelegrí, Fermí Vehils y Diego Andanyà, menor, han fet relació de com ha1190

vent convidat lo dia de ahir y de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas personalment y en escrits
a las sis personas de la junta de port franch, establert ab lo capítol 79 de la última cort general,
qui són los senyors fra don Feliciano de Sayol,
de la orde de Sant Joan, don Bonaventura de
Lanuça y de Oms, degà y canonge de la santa
matropolitana y primada iglésia de Tarragona,
don Francisco Despujol y de Moncorp, don Fèlix de Vadell y de Besturs, doctor Francisco
Costa, ciutedà honrrat de Barcelona, y doctor
misser Francisco Florit, a fi y effecte de assistir
lo dia de demà a las 8 horas del matí en una junta de port franch, tots havian dit que sens falta
assisterian ab molt gust.
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, en execució del deliberat lo dia 30 de agost
proppassat, han passat a anomenar las sis personas per a assistir per sa part a la conferència dels
tres excel·lentíssism comuns asserca differents
punts concernents al real servey y benefici publich del Principat, del què se ha fet menció ab
deliberació del dia 10 de dit mes de agost. Y són
las escritas en un paper que de son orde és assí
cusit y signat de número 319, còpia del qual és
estat enviat lo dia present per lo síndich del General als dos excel·lentíssims comuns de la ciutat
y bras militar.
Dimecres, a 2 de setembre de 1711. En aquest
dia, al matí, lo excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar, per medi de son síndich, ha enviat a sas
excel·lèncias fidelíssimas la nominació de sis
personas que per sa part han de assistir y concórrer en la conferència se ha de tenir acerca differents punts concernents al real servey y benefici
públich del Principat, de què se ha fet llarga
menció en lo present dietari en differents jornadas y, en particular, lo dia de ahir, la qual nominació se conté en un paper que, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, per mi secretari y
scrivà major del General y present casa és assí
cusit y signat de número 320.
En aquest mateix dia, no obstant que sas
excel·lèncias fidelíssimas ordenaren a mi secretari y scrivà major del General als 28 de juny
proppassat que cusís y incertàs en lo present
dietari un edicte imprès manat publicar per lo
rey, nostre senyor, que Déu guarde, ab què se
ordenà se recullís lo Epítome imprès, compost
per lo doctor misser Francisco Grases y Gralla,
ciutadà honrrat de Barcelona, y aprobat per lo
doctor misser Joseph Minguella, també ciutedà,
a pena de sinch-centas lliuras y altres arbitràrias,
y que fos aportat al il·lustre don Domingo de
Aguirre, del Consell de sa magestat en lo Supremo de Aragó y degà de aquell, com en effecte
dit dia se troba estar incertat dit edicte imprès,

signat de lletra A y B, y, axí mateix, als 26 de
agost proppassat també fou ordenat a mi dit secretari y scrivà major cusís y incertàs en lo dit
present dietari unas reals cridas impresas y publicadas ab què se ordenava que a pena de mil
lliuras y altres arbitràrias a sa magestat qualsevol
persona que tingués dit llibre degués entregarlo a la excel·lentíssima Deputació per ser prohibit tenir-lo, com de ditas cridas impressas en
dietari en dit dia són de vèurer, signadas de número 310, per a què conste de sos originals lo
dia present, han ordenat a mi dit secretari y
scrivà major del General los cusís y incertàs en
lo present dietari junt ab la conclusió presa en lo
Real Consell Criminal per las segonas y últimas
cridas, los quals originals són assí cusits y signats
de números 321, 322 y 323.
En aquest mateix dia, a las 9 horas del matí, se
ha juntat la junta dita de port franch per lo què
baix se narrarà y per las dependèncias establertas
ab lo capítol 79 de las últimas corts, en la qual
han assistit las sis personas de dita junta, havent
presehit lo ésser estadas convidadas de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas, com apar en lo
present dietari lo dia de ahir y per medi dels verguers, qui són:
Per lo estament ecclesiàstich, fra don Feliciano
de Sayol, de la sagrada orde de Sant Joan, don
Bonaventura de Lanuça y de Oms, degà y canonge de la santa metropolitana y primada iglésia de Tarragona. Per lo estament militar, don
Francisco Despujol y de Moncorp, don Fèlix
Vadell y de Besturs. Per lo estament real, lo
doctor en medicina Francisco Costa, ciutedà
honrat de Barcelona, lo doctor misser Francisco
Florit.
A la qual junta, axí llegítimament convidada y
congregada, se ha donat per proposició per lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori en veu y
per orga del excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich lo següent:
«Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Per Joan
Mariner, manyà de la present ciutat, se han entregat dos comptas, signats de números 324 y
325, que són assí cusits y incertas, ab què pretèn
dèurer-se-li ferramenta feta per ell y entregada
per la casa gran del port franch, començant a 10
de juny 1710, y també ferramenta per la casa de
la guarda de port franch, y entregada als 21 de
setembre 1710, que·s llegeixen a vostra
excel·lència fidelíssima, dient que seria ademés
de la que los impressaris y altrament devian fer
en ditas casas. Y que, no menos, Joan Camps,
gerrer, de esta ciutat, impressari que fou de la
obra de fuster que·s féu en dita casa de la guarda
de port franch, pretendria lo valor de alguna
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feyna de fuster feta per ell admés de la que tenia
obligació en dita casa, volent dir axí constaria en
lo dietari del corrent trienni de certa preseta relació de experts de 18 de abril pròxim passat. E
com sie molt just se done la deguda providència
a estas pretencions y que aquellas sien vistas y
regonegudas y, en lo cas de ésser justas, merèxer
los refferits la deguda satisfació; per ço, tot lo
refferit se dóna per proposició a vostra
excel·lència fidelíssima per a què tinga a bé deliberar lo fahedor.»
E la sobredita junta, ohida la sobredita proposició, ha deliberat y resolt que tot lo fet proposat
sie comès, com la present junta lo comet, sense
report algun als senyors deputat militar, y en
ausència de dit senyor deputat mlitar al senyor
oÿdor eclesiàstich, y a don Fèlix de Vadell y Besturs, concedint-los y atribuint-los facultat de
mirar, vèurer y regonèixer los sobredits comptes y pretencions y tot lo concernent, dependent y emergent de aquells y aquellas, y de anomenar los experts qu·els apareixerà convenir. Y
que, certificats que sian de dits dos senyors los
excel·elentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comtes, del què acordaran dèurerse’ls pagar als dalt-refferits, pugan després dits
senyors deputats y oÿdors deliberar-ho de las
pecúnias del General.
E poch après y, immediadament, per dit senyor
deputat eclesiàstich, en nom y per part del excel·lentíssim y fidelíssim concistori és estat proposat lo següent:
«Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. En la última junta tinguda lo dia 22 de maig pròxim passat vostra excel·lència fidelíssima se serví entregar un paper en resposta del vot y parer que
havian donat al excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo assessor y consulents aplicats y las dotze personas de negoci ab qui havia consultat dit
consistori los apuntaments de reparos sobre dependència de port franch y, havent consultat la
resposta de vostra excel·lència fidelíssima ab los
mateixos assessor, advocats, consulents y personas de negoci, no han regonegut en ella cosa ni
rahó alguna per la qual deguessen apartar-se de
son primer sentir, persistint en las mateixas rahons y nova planta que antes havian discorregut
y conciderat y que se donaren per proposició y
lelgiren lo dia 10 de abril proppassat. Per lo
qual motiu y en attenció també que los il·lustríssims senyors visitadors de la visita del General proppassada en la sentència feta sobre la
querela de número 2 han exortat molt encaridament al excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
deputats y oÿdors procure ab tota vigilància y
cuydado que los officis de port franch que se intentavan crear ab las ordinacions que se idearen
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en lo trienni proppassat y llurs respective salaris
se reduescan en aquell número y quantitat respective que seria trobat ésser moderada bastant
y còngrua per lo bon regimén de la casa de port
franch, se dóna per proposició si déu ésser executada dita nova planta o no.»
Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
ecclesiàstich és de vot y parer que, ohida la proposició que se ha donat y llegit a vostra
excel·lència fidelíssima, se pose en execució la
nova planta de port franch a vostra excel·lència
fidelíssima proposada y llegida lo dia 10 de abril
proppassat y no altra per las consideracions expressadas en lo vot que feia dit dia sobre esta dependència y ab las circunstàncias allí tocadas y
per anyadir-s’i vuy sa exortació de la visita de la
casa sobre la querela del número 2 y lo no haver
lo assessor y consulents aplicats y las personas de
negoci consultadas trobat cosa en lo paper donat per las sis excel·lentíssimas personas de la
excel·lentíssima junta de port franch en oposició de la dita nova planta, als 22 maig pròxim
passat, que sia de embaràs perquè no dega ferse. Al qual vot y parer se han adherit los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat
militar y real y oÿdors ecclesiàstich, militar y
real.
E lo senyor fra don Feliciano de Sayol, havent
ohida la proposició y attenent que lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori persevera en què se
pose en execució la nova planta del port franch
que·s proposà en la present junta lo die 10 de
abril proppassat y que de posar-se en execució
aquella resultarian los inconvenients que expressà llargament dit fra don Feliciano ab son
vot, que féu en la junta tinguda en lo dia 22 de
maig del corrent any, al qual se adheriren las demés sinch personas, com consta en dietari en
dita jornada de 22 de maig; per ço, persevera ab
lo mateix vot y sentir, volent tenir per repetit en
lo present tot lo en aquell contengut, com si de
verbo ad verbum hi fos expressat y de la millor
manera, sens que aparega ser de concideració la
exortació que los senyors visitadors de la visita
de la casa han fet al excel·lentíssim y fidelíssim
concistori en lo tocant en lo número dels officis
de la casa de port franch y en lo salari que sos
respective officials han de tenir, per quant està
en la conprehenció que dits senyors visitadors
no han tingut jurisdicció per intromètrer-se en
esta dependència, segons lo estatuhit per la cort
general en lo capítol 79, ni altrament. Per lo
que se reserva la junta de port franch totas las
accions que forçan li podan competir contra
dits senyors visitadors per rahó del dit fet y del
declarat sobre ell en lo judici de la visita omni
modo meliori. Al qual vot de dit senyor fra don
Feliciano de Sayol se han adherit los dits senyors
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don Bonaventura de Lanuça, don Francisco
Despuyol, don Fèlix de Vadell, doctor Francisco Costa y doctor misser Francisco Florit, tots
personas de la junta de port franch.
Dijous, a 3 de setembre de 1711. En aquest die
se és partit per la vila de Tarrassa y altres parts,
per negocis y affers seus propris, obtinguda
llicència del excel·lentíssim y fidelíssim concistori ab deliberació feta lo die de ahir, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar. Y se
adverteix no se’n farà altre nota fins torne.
En aquest mateix die, a las sinch horas de la tarda, en la present casa se han ajuntat las personas
que componan la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la Ciutat, bras militar y Deputació per la dependència de differents
punts concernents al real servey y beneffici públich del Principat. Y esta és la primera se ha tingut, en la qual junta no se ha acordat ni aconcellat cosa als tres excel·lentíssims comuns.
Divendres, a 4 de setembre de 1711. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
eclesiàstich, en ausència del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, y lo senyor don
Fèlix de Vadell y de Besturs, usant de la facultat
y commissió a ells atribuhida per la junta de
port franch, establerta ab lo capítol 79 de las últimas corts y tinguda lo dia 2 del present y corrent mes, han deliberat que sie anomenat, com
ab la present deliberació anomènan, en expert
per a regonèxer, visurar y estimar la feyna feta
de manyà, continuada en dos comptes, que lo
mateix dia 2 se troban incorporats en lo present
dietari, donats y firmats per Joan Mariner,
manyà de la present casa, en las casas gran y petita de port franch de esta ciutat a Atnhon Vivés, manyà, per a què junt ab Salvador Pau Ferrer, manyà, anomenat per dit Mariner,
mitjensant jurament, fassan relació en escrits del
valor y estimació de dita feyna, de si és feta y si
és de bona qualitat.
En aquest dia, a las 5 horas de la tarda, en casa
de la ciutat se han ajuntat las personas que componan la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns de la Ciutat, bras militar y Deputació
per la depandència de differents punts concernents al real servey y benefici públich del Principat, en la qual no se ha acordat ni aconsellat
cosa als dits tres excel·lentíssims comuns.
Disapte, a 5 de setembre de 1711. En aquest
dia, a las 5 horas de la tarda, en la sala a hont se
acostuma congregar lo excel·lentíssims y fidelíssim bras militar se han juntat las personas que
componan la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la Ciutat, bras militar y Depu-

tació per la depandència de differents punts
concernents al real servey y benefici públich del
Principat, en la qual se ha aconsellat a sas excel·lèncias fidelíssimas lo que·s troba continuat
y expressat en un paper que, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se troba per mi secretari
y scrivà major del General y present casa así cusit y incertat, y signat de número 326.
Diumenge, a 6 de setembre de 1711. En aquest
dia, a las quatra horas de la tarda, los senyors
conceller segon, per impediment del senyor
conceller en cap, deputat eclesiàstich y protector del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar,
presidents dels tres excel·lentíssims comuns de
la Ciutat, bras militar y Deputació, se han posat
als reals peus de la reyna, nostra senyora, que
Déu guart, estant en peus sa magestat, havent
precehit recado de son real orde donat per lo
excel·lentíssim senyor almirant de Aragó son
mayordom mayor, la qual los ha dit y afferit lo
següent: «Yo os he embiado a llamar para desiros, manifestarhos y expressarhos cómo al rey, mi
esposo y señor, le es preciso y indispensable passar a
Alemania por negocios tan importantes, que bien
se dexan conciderar de qual esfera deven ser, que
pues que el grande amor que os tiene y ha sabido
merecer vuestra finíssima lealtad lo bien hallado
y servido que está de essos sus primeros vassallos y el
grande deseo tiene de continuar en favoreceros
con su real presencia, no le han permitido superarlos ni fiarlos a otra mano, antes bien la necessidad insta que vaya allá quanto antes su real
persona por breve tiempo, bien concidero yo que la
penetrante de la espada de esta noticia ha de llagar y herir lo más íntimo de vuestros coraçones.
Empero, al mismo tiempo, os he de dever mi maternal amor de que os recuperéys d·este accidente,
animándoos y alentándoos, puesto que siendo assí
que de su ausencia me ha de tocar a mí la mayor
parte de semejante sentimiento y que todos os interessáys en la anticipación de la deseada successión, hemos convenido los dos en la tan sensible y
dolorosa separación, quedándome muy gustosa
con vosotros en demostración de que a nuestro
amor ya no le queda más que poder practicar
aunque todo nos lo deven y deverán el vuestro, la
constancia, fidelidad y immensos servicios que no
es facil poderlos reducir a guarismo. Fiando que
al passo que me desvelaré a atender a vuestro mayor consuelo y amparo durante la real ausencia
del rey, mi señor, al mismo tiempo os deveré toda
vuestra atención y aplicación en qualquier trance que la serie de los tiempos lo pida en servirme y
adelantar la justa causa real y el mayor aumento
y concervación del Principado. Y me holgaré comuniquéis a vuestros comunes el justo motivo he
tenido de llamaros.» Al què ha respost lo senyor
conceller segon, per tots los presidents, lo següent:
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«Senyora. Los presidents dels tres comuns no
podan deixar de confessar a vostra magestat que
semblant notícia los ha constituhit en lo summo
del dolor per lo molt que estos sos fidelíssims
vassalls àman y venèran al rey, nostre senyor, que
Déu guarde, y és cert que a no ser la soberana
honrra que se serveix dispensar-los lo paternal y
carinyós affecte de sa magestat ab sa real deliberació de què per nostre amparo y consuelo quede la real persona de vostra magestat quedaran
inconsolables. Vostra magestat pot assegurar-se
que esta inaudita real finesa a què ab tant gust
ha annuhit vostar magestat com a verdadera
mare tant la Deputació com la noblesa y ciutat
la mantindran en eterna memòria per a sacrificar-se de nou al servey del rey, nostre senyor, y
de vostra magestat ab la acostumada fidelitat y
constància que passaran a sos respective comuns
la sobredita notícia, de què no dúbtan cumpliran sempre conforme los dicta sa propensa obligació.»
Y després dits senyors presidents han passat als
quarts del rey nostre senyor per quant dit senyor
almirant de Aragó los ho ha insinuat de son real
orde y, havent-lo trobat en peus, los ha dit ab gran
inespicable carinyo, en substància, lo següent:
«Ya por la reyna, mi señora, tenéys entendido que
es indispensable mi passaje, aunque por breve
tiempo, a Alemania y aunque os abrá expressado
que es por negocios importantes, a boca hos he querido individuaros que entre otros es para establecer en primer lugar las cosas de nuestra santa religión en mis dominios y estados hereditarios,
fundar con seguridad su quietud y perficionar todas las diligencias con que se deve prevenir en tropas y subsidios el resguardo de este Principado y el
último término a esta guerra. Todo lo qué ha motivado a las repetidas instancias de los príncipes
de Alemania a que passe allá quanto antes, para
desvanecer los designios enemigos. En vista de estas tan justas expressiones spero que os sacrificaréys con gusto a la resignación de mi partida,
mayormente contemplando que sólo por el puro
amor que os tengo dexo el lado de mi real cosorte,
dexándoos la reyna, mi señora, prenda de mi mayor estimación, y en cuyo coraçón descansan mis
fatigas y congoxas. Y si ya no queda más que haser
para vosotros, como podré dudar que como a tant
finos no correspondáys a tant grande amor con el
todo de vuestra lealtad y constancia, como más
difusamente lo entenderéys de mis reales cartas
que he mandado escrivir a los comunes.»
Al què per lo senyor conceller segon, en veu
dels tres presidents, és estat respost lo següent:
«Senyor. Los immensos reals favors que vostra
magestat en esta ocasió se ha dignat insinuar-
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nos són de tan alta esfera que ni nostre concideració és bastant per a compèndrer-los, ni nostre
possibilitat per a correspòndrer-los, sols confessam y confessarem que si la magestat del senyor
rey don Felip quart, affavorint a Cathalunya en
certa ocasió, escrigué que seria lo rey que més
hagués degut a Cathalunya, ara diu Cathalunya
a vostra magestat que en vostra magestat regoneix al pare y rey que més li ha degut, sols senyor atònits y confusos dels immens esplendor
de tanta real munificència, nos postram a sos reals peus per a besar-los y venerar-los perpètuament en lo affecte.»
En aquest mateix dia, a la tarda, cerca de las 6
horas, no obstant ser festa de precepta, se han
juntat sas excel·lèncias fidelíssimas, menos lo
deputat militar, per a tenir notícia del que lo dia
present ha passat ab las magestats de rey y reyna
al senyor deputat eclesiàstich.
Dilluns, a 7 de setembre de 1711. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar, han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General y present casa cusís, incertàs y continuàs en lo present dietari un real
despaitg del rey, nostre senyor, que Déu guarde, de data de sis del corrent y present mes, de
sa real mà firmat y sotaescrit per lo il·lustre don
Ramon de Vilana Perlas, son secretari, ab lo
qual, ab clàusulas y expressions tant circunstansiadas de amor y favor que no·s poden explicar,
és servit participar a sas excel·lèncias fidelíssimas
de com se parteix per Alemània dexant per consuelo del Principat a la reyna, nostra senyora,
com de dita real carta més extensament és de
vèurer, la qual és assí cusida y signada de número 327 y del thenor següent: «El rey. Illustres»,
etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà
major del General y present casa cusís y incertàs
en lo present dietari còpia de una deliberació
feta per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent
lo dia de ahir, en orde al obsequi de sas magestats per lo què a boca foren servits insinuar als
tres senyors presidents dels tres excel·lentíssims
y fidelíssims comuns de la ciutat, bras militar y
Deputació el tocant a la partida del rey, nostre
senyor, per Alemània y quedar-se en Barcelona
la reyna, nostra senyora, ab què resolgué la present ciutat que lo dit fet fos comès als excel·lentíssims senyors concellers y vuyt personas per ell
nomenadoras, a fi de què formassin un paper ab
report y que, axí mateix, fos comès a dits senyors concellers y vuyt personas lo paper de
consell de la conferència formassen també un
paper ab report, com de la còpia de dita delibe1194

ració és de vèurer, la qual és assí cusida y signada de número 328. Y és estada entregada a sas
excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich de
la present ciutat.
Dimars, a 8 de setembre de 1711. En aquest
dia, no obstant ser festa de precepta, se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar
de la present ciutat, per negocis y affers graves
de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia de una deliberació feta per lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar lo dia de
ahir a cerca fet de obsequis a las magestats de
rey y reyna, que Déu guart, per la causa de la
partida del rey, nostre senyor, per a Alemània y
també a cerca lo fet de la conferència corrent, la
qual és assí cusida y signada de número 329.
Dimecres, a 9 de setembre de 1711. En aquest
dia, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim
y fidelíssim senyor deputat militar, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y
scrivà major del General y present casa cusís y
incertàs en lo present dietari còpia de una deliberació presa per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo dia de ahir, ab què resol que per
medi del il·lustre marquès de Cartellà se manifeste al il·lustre marquès de Rialp, del Concell
de sa magestat y son secretari, la summa estimació ab què resta esta ciutat de vèurer sa magestat, Déu lo guarde, tant cuydadós del alívio de
sos fidelíssims vassalls y que la ciutat ha comès
als excel·lentíssims senyors concellers y personas, per a què premediten tot lo que puga conduhir al fet expressat ab lo paper reportat per dit
marquès de Cartellà, com de dita còpia és de
vèurer, que és assí cusida y signada de número
330, la qual còpia se ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich de la
excel·lentíssima ciutat.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas, absent com
dalt se ha dit lo senyor deputat militar, a peu,
concistorialment ab los verguers ab massas altats y acompanyats de los nobles y magnífichs
acessors, advocat fiscal, officials mestres y demés de la present casa y acistint-los un aguasil,
havent obtinguda hora per medi del síndich del
General, se han posat als reals peus del rey, nostre senyor, que Déu guarde, y en sa real mà una
humil y obsequiosa representació en escrits en
manifestació de la més obsequiosa gratitud de la
tant affavorida carta de sa magestat de 6 del corrent, del què ab moltíssimas clàusulas de tierno

amor se ha dignat donar-se per molt servit. Y
eran tant efficaces que se ha enternit. Y, després,
se han postrat a las reals plantas de la magestat
de la reyna y per orga del excel·lentíssim deputat eclesiàstich, de part del Principat, se ha donat a sa magestat las més profundas gràcias de
quedar-se sa magestat per nostre amparo y consuelo, durant la ausència del rey, nostre senyor,
offerint servir-la en tot quant se puga ab molt
resignada y sacrificada voluntat, sperant que sa
magestat com a verdadera mare continuaria en
practicar ab estos sos fidelíssims vassalls tots
aquells maternals affectas, que sempre per sa
real clemència y dignació se havia servit dispensar-los. De tot lo què, ha manifestat la reyna,
nostra senyora molt singular agrado ab paraulas
tant tiernas y carinyosas que ha deixat confusos
a sas excel·lèncias fidelíssimas, al vèurer que sa
reyna y senyora los llenava de tant colmos de
inaudits reals favors.
En esta funció sas magestats han manat cubrir a
sas excel·lèncias fidelíssimas com se acostuma y
tant sas excel·lèncias fidelíssimas com tots los
officials, sacerdots y que gòsan de privilegi militar han besat sas reals mans. Y tornats que són
estats sas excel·lèncias fidelíssimas en la present
casa, han ordenat a mi secretari y scrivà major
del General cusís y continuàs en lo present dietari còpia de la sobredita representació en escrits
feta, la qual és assí cusida y signada de número
331 y del thenor següent: «Senyor. Per medi»,
etcètera, inseratur.
Dijous, a 10 de setembre de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat militar de la present ciutat, lo
magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat
de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit lo dia de ahir a la
matinada ab lo molt reverent senyor canceller,
de orde del excel·lentíssm y fidelíssim concistori, a fi de què fos servit ajuntar las salas per a
porrogar lo negoci, attès que los reals exèrcits
de sa magestat, que Déu guarde, se trobavan, a
saber, en lo camp gran en Santa Coloma de
Queralt, altre en Sant Celoni, per rahó dels
quals los naturals del present principat estavan
ocupats en trànsits, bagatjes y altres exercicis
que ocasiona la guerra, per lo què se regonexia
ser impossible que ningú del Principat ab una
estació tant fatigosa com la present pogués donar providèncias a sos negocis. Al què respongué que al mateix dia per la tarda juntaria las
salas y que los participaria dit recado y que de la
resolució de aquellas lo faria avisar per tornar
resposta.

En aquest mateix dia dit síndich ha fet relació
també a sas excel·lèncias fidelíssimas que, havent-lo enviat a cercar lo dit senyor canciller y
conferit ab ell, li ha insinuat com las salas lo die
de ahir acordaren que en lo estat present no urgia la necessitat de la pòrroga per no trobar-se
lo Principat en lo mateix estat que·s trobava per
lo siti de Gerona, que·s porrogà, advertint que
tota porrogació era en nom de sa magestat, que
Déu guarde, y no merament de las salas, y lo
que podia fer la Real Audiència era que totas
aquellas causas que se aportarian del Vallès y Panadès, se tindria la mira en no provehir cosa en
ellas. Emperò si al excel·lentíssm y fidelíssim
concistori aparagués participar esta dependència al rey, nostre senyor, o al il·lustre marquès
de Rialp son secretari, a la menor insinuació de
sa magestat passaria la Real Audiència a porrogar.
En aquest mateix dia dit síndich també ha fet
relació de com havent-se conferit ab dit il·lustre
marquès de Rialp, de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas, a fi de posar en sa mà una súpplica,
lo és estada presentada per part de differents
personas de negoci de la present ciutat, contenint los excessos cometia lo cònsul de la nació
espanyola, habitant en Lisboa, exhigint crescudas sumas de las embarcacions cathalanas que
arribaven allí, contra lo disposat.a
Divendres, a 11 de setembre de 1711. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
fra don Anthon de Solanell, deputat eclesiàstich, y en dit nom commissari delegat apostòlich elegit y anomenat per la santedat de Clement setè, de felís recordació, ab butlla especial
dada en Roma, als 17 de las chalendas de maig
de 1624, usant de la facultat en dita butlla atribuhida, ha subdelegat a Pau Benages, prevere y
benefficiat de la santa matropolitana y primada
iglésia de Tarragona, a effecte que puga regonèixer qualsevols casas, iglésias y llochs sagrats, monestirs y conbents de eclesiàstichs, axí
religiosos y religiosas, tant regulars com seculars, al qual subdelegat lo dia present són estadas despedidas lletras de subdelegació en la forma acostumada ab ple poder de excomunicar y
publicar censuras contra qualsevols personas
tant ecclesiàsticas com seculars.
En aquest mateix dia, mitjensant jurament,
prestat en mà y poder del excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich, Anthon Vivés y
Salvador Pau Ferrer, ferrers manyans, de la present ciutat, experts anomenats, a saber és, dit
Vives per part de la excel·lentíssima Deputació y

a. sic a l’original.
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dit Ferrer per part de Joan Mariner, manyà de la
present casa, per a visurar, estimar y vèurer si se
ha feta la feyna de manyà per dit Mariner, y si
era de bona qualitat en las casas gran y petitat de
port franch de la present ciutat, han posat en mà
de dit senyor oÿdor eclesiàstich dos relacions en
escrits per ells fetas. E sas excel·lèncias fidelíssimas, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, encontinet han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari ditas dos relacions, las quals són assí
cusidas y signadas de números 332 y 333.
En aquest mateix dia lo síndich del General ha
fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de com
havent-se conferit lo dia present de orde del excel·lentíssim y fidelíssim concistori ab lo il·lustre
marquès de Rialp, secretari de sa magestat, Déu
lo guarde, a fi de posar en concideració de sa senyoria las diligèncias fetas, que·s troban continuadas en dietari lo dia de ahir, per la dependència de la pòrroga del negoci. Y que si bé
eran de alguna ponderació las circunstàncias
comprenia la Real Audiència, emperò com corrent lo negoci era impraticable lo medi ideat
per dita Reral Audiència, perquè ja no·y podria
suspèndrer lo curs de las dilacions de aquellas
causas en què tenen interès los més vehins als
enemichs y, altrament, ó posavan en notícia de
sa senyoria, per a què la passàs a la gran
intel·ligència del rey, nostre senyor, per a què
fos de sa real diganció manar donar la providència més justa en eixa importància li havia respost
que·u faria ab molt gust.
En aquest mateix dia, de part de la excel·lentíssima ciutat, son síndich ha vingut a saber de sas
excel·lèncias fidelíssimas si per sa part se havian
fetas ningunas diligèncias per a instar-se la pòrroga de negoci en la Real Audiència. Y per sas
excel·lèncias fidelíssimas és estat respost que se
havian fet las que·s troban continuadas en lo
present dietari los dias de ahir y avuy.
En aquest mateix dia lo síndich del General ha
participat al excel·lentíssim concistori dels senyors concellers y, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, las sobreditas diligèncias en fet de
pòrroga de negoci.
Dissapta, a 12 de setembre de 1711. En aquest
dia, a las sinch horas de la tarda, lo il·lustríssim y
reverendíssim senyor don Jordi de Espínola, archabisbe de Cesarea y nunci de sa santedat, ab
gran pompa y convit, axí de eclesiàstichs com de
noblesa y gran multitud de cotxes, ha fet la
funcció pública de donar las embaixadas de part
de sa santedat, a las magestats de rey y reyna,
que Déu guart, en suma en la forma següent,
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segons relació feta per lo il·lustre marquès de
Cartellà don Joseph Galceran de Cartellà, Cardona, Eril, etcètera, mayordom del rey, nostre
senyor. A las tres horas de la tarda dit mayordom en palàcio se embarcà ab un cotxe de sa
magestat de 4 cavalls posant-se a la popa y lo
conductor de embaixadas a la proa, acistits de
alguns de la família real, que se’n anaren a la
casa a hont habita dit senyor nunci que la té en
lo carrer dels Mercaders, a hont després de haver estat allí algun rato ab dit senyor nunci, qui
los rebé donan porta y cillas. Cerca la hora competent, dit senyor nunci, aportant gran lusiment
de lacayos y altre família, se ha embarcat en dit
cotxe de sa magestat posant-se a mà dreta del
dit mayordom en la popa y lo conductor de embaixadas a la proa, seguits a est cotxe, una carroça que és del dit senyor nunci molt rica y
pomposa a hont anavan los de sa família y, a
esta, seguian un sens número de cotxes, ya del
dit senyor nunci com y també dels senyors archabisbes, bisbes, abats y altres eclesiàstichs, senyors grandes y de altres personas de molta calitat, que havia convidat a la funcció. Los carrers
que tant al anar com al tornar se han passat són
Riera de Sant Joan, clavaguera de Junqueras,
carrer Condal, plassa de Santa Anna, carrer de
Santa Anna, Rambla, dormidor de Sant Francesch, carrer Ampla, Fusteria y palàcio, passant
per las espatllas de las casas de General y Bolla.
Arribats a palàcio, havent desenbarcat, lo senyor
nunci se ha posat al mitg, a sa mà dreta dit mayordom y a la squerra lo conductor de embaixadas. Y han anat fins a la porta de la pessa en què
estava sa magestat, a hont lo ha deixat dit conductor y ha passat a sa mà squerra dit mayordom. Y, després de haver fet las dos reverèncias,
lo ha deixat dit mayordom y se’n ha passat a la
part de la mà squerra del rey, per estar los grandes a la dreta. Estava sa magestat en peus, cubert, sota dosser, dessobra la tarima y tenint a la
mà dreta cadira. A la tercera reverència que li ha
fet dit senyor nunci sa magestat li ha fet cortesia
descubrint-se. Y cubert, immediadament, li ha
fet senyal al senyor nunci per a què se cubrís, de
manera que tant lo temps que dit senyor nunci
li ha parlat com lo que lo rey li ha respost sempre ha estat cubert. Al despedir-se dit senyor
nunci, a la primera reverència que féu sa magestat li féu cortesia descubrint-se y, després, se cubrí luego. Y després ha passat dit senyor nunci al
quarto de la reyna ab la mateixa conformitat y
cerimònia, sols ab esta differència, que en la
pessa a hont estava la reyna, nostra senyora, las
damas estavan a mà dreta y los grandes a mà
squerra. Y que al principi y fi de la funcció, axí
com lo rey, nostre senyor, féu cortesia al senyor
nunci, la reyna li féu reverència y també estava la
reyna nostra senyora en peus y del mateix modo
que lo rey nostre senyor. Deu-se advertir que lo

senyor nunci no besà la mà a sas magestats. Y,
tornats a casa, ha regulat els sorbetos, xacolate
als dits mayordom y conductor de embaixadas,
després de haver conversat ab ells algun rato y
lo mayordom y conductor de embaixadas, axí
com eran anats, se’n tornaren a palàcio.

En aquest mateix dia ha tornat en la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar de la vila de Tarrassa y altres parts a hont
havia anat per negocis y affers seus propris, ab
llicència del excel·lentíssim y fidelíssim concistori.

Dilluns, a 14 de setembre de 1711. En aquest
dia, absent de la present ciutat lo excel·lentíssim
y fidelíssim senyor deputat militar, han ordenat
sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y
scrivà major del General cusís y incertàs en lo
present dietari un bitllet del il·lustre marquès de
Rialp, secretari de sa magestat, Déu lo guarde,
de son real orde escrit als 12 del corrent, a don
Felip de Ferran, ab què lo avisà que a la notícia
del rey, nostre senyor, havia passat las expressions que de ell havia ohit lo dia antes a la nit. Y
entenent per ellas acreditada la opinió en què lo
té constituhit lo zel y aplicació del concistori li
havia manat, li explicàs la summa gratitud ab
què deixan son real ànimo, etcètera, com de dit
bitllet és de vèurer que és assí cusit y signat de
número 334.

Divendres, a 18 de setembre de 1711. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar, per haver tornat de deffora lo
dia de ahir, ha acistit en concistori.

Dimars, a 15 de setembre de 1711. En aquest
dia, en la iglésia parroquial de Santa Maria del
Mar, se ha enterrat lo cadàver del doctor misser
Joseph Corominas, excel·lentíssim conceller en
cap y coronel de esta excel·lentíssima ciutat. Se
ha fet la funcció de son entierro com a coronel,
ab molt lusiment, perquè han aportat lo cadàver
los capitans de la coronela, vestits de dol, las atxas los tinents y alferes. Y lo ha acompanyat un
esquadró de la coronela dels últims que havian
axit de las guàrdias, que·s componia de uns 500
hòmens, governant-lo los thenent de coronel y
sargent mayor de dita coronela.
Dijous, a 17 de setembra de 1711. En aquest
dia, de part del excel·lentíssim y fidelíssim concistori, obtinguda primer hora per medi del síndich del General, a las deu horas y mitja del
matí, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors
oÿdors ecclesiàstich y militar ab cotxes han anat
a visitar y donar la benvinguda ab insígnias, verguers ab massas altas, acompanyats de alguns
officials militars de la present casa y acistits de
un aguasil, al il·lustríssim y reverendíssim senyor don Jordi de Espínola, archabisbe de Cesarea y nunci de sa santedat, qui té sa casa en lo
carrer dels Mercaders, del què ne ha fet sa il·lustríssima inespicable estimació. A la entrada de la
casa són estats rebuts de differents membres de
sa família, al mitg de la segona pessa per dit senyor nunci, qui los ha donat puerta y cillas. Y al
tornar-se’n, los ha acompanyat fins a la porta de
la pessa que ix a la del cap de la escala y fins a
dita entrada los mateixos de sa família.
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, Bonaventura Prats,
prevere y benefficiat e la Seu de Barcelona, com
a procurador de Emanuel Piquer, clergue en
aquella ocaxió y ara prevere, habitant en Barcelona, obtenint lo offici de escribà del magnífich
deffenedor, estimador y guarda de la Bolla de
Cathalunya, consta de sa procura ab acte rebut
en la presnet ciutat en poder de Pau Pi, notari
públich de Barcelona, als 7 de setembra 1708,
que és assí cusida, incertada y signada de número 335, en dit nom ha renunciat en mà y poder
de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici de
escribà del deffenedor, estimador y guarda de la
Bolla per dit Piquer son principal, a favor y en
cap del magnífich Joseph Fornés, doctor en medecina, en Barcelona populat, per ser altre dels
officis antichs vendibles y que podan alienar-se,
supplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas tinguessen a bé admètrer-li dita renúncia. E sas excel·lèncias fidelíssimas la han admesa, si et in
quantum, etcètera, per capítols y actes de cort
los és lícit y permès, etcètera, essent presents per
testimonis Fermí Vehils y Diego Andanyà, menor, verguers del concistori.
En aquest mateix dia, entre las deu y onse horas
del matí, per ser estat real insinuació del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, en totas las
iglésias de la present ciutat se ha descubert y ha
estat patent lo santíssim sagrament del altar,
que per a sempre sie alabat, per haver arribat per
extaordinari prompto notícia de què los dos
exèrcits en los paratges de Calaf y circunveÿnats
estavan a la vista y molt pròxims a pelear.
En aquest mateix dia, cerca las onse horas del
matí, un gentilhom de la família del senyor marquès de Tribié, embiat extraordinari de la altesa
real del senyor duch de Saboya, ha demanat
hora per visitar y despedir-se de sas excel·lèncias
fidelíssimas. Y com de ell mateix hagen entès tenir-la de la excel·lentíssima ciutat lo dia present
a las sinch horas de la tarda, ly han assenyalat a
las sinch y mitja. Emperò, com als dos concistoris de la ciutat y Deputació se’ls hage offert lo
reparo acerca lo modo y forma ab què devian
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cumplimentar-lo, ya en el tractament per no tenir lo de excel·lència, y recibiment, com y també en lo lloch se havian de assentar dins concistori, per quant la magestat del rey, nostre
senyor, ab son real despaitg que·s troba continuat en lo dietari del trienni 1707, als 22 de desembre de 1707, insinuà que los embiats sien
cumplimentats per dos cavallers, aparegué als
dos concistoris obviar dita visita per ara, embiant-li la ciutat un recado per medi de son síndich, dient-li que com era indispensable haver
de acistir a las promptas rogativas que havian
ocorregut, estimaria la ciutat escusàs la visita per
altre ocasió quant fos del gust de sa senyoria. Y
la Deputació altre, també per son síndich, concistint en què com tingués entés la Diputació de
que la ciutat li havia participat no podia rèbrer la
honra de sa visita per haver de acistir a las rogativas, també posava en sa concideració que com
la ciutat dins era la que acostumava ser cumplimentada en primer lloch, li supplicava se servís
també escusar la visita, que seria per quant tindria gust sa senyoria. Del què dit senyor embiat
ha ensenyat molt agrado per los motius tant rellevants.
Dissapta, a 19 de setembra de 1711. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General incertàs y
cusís en lo present dietari un bitllet escrit de real
orde a sas excel·lèncias fidelíssimas, de 18 del
corrent, per lo il·lustre marquès de Rialp, secretari del Despaitg Universal del rey, nostre senyor, que Déu guarde, ab què insinua que expressant lo coronel don Pedro de Montaner,
que lo regiment se troba sens socorro ni medis
per aconsolar de alguna forma a los soldats de
ell, li manava sa magestat prevenir-ho per a què
se apliquen proporcionats subsidis, com de dit
bitllet és de vèurer, que és assí cusit y signat de
número 336, en concideració del què, als 22 del
corrent, per medi del síndich del General se ha
participat a dit marquès de Rialp totas las quantitats se han expendit per dit regiment des del
primer de agost de 1710 fins ara, que impòrtan
49319 lliures 12 sous 5.
Dimars, a 22 de setembre de 1711. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y continuàs en lo present dietari un
bitllet escrit per lo il·lustre marquès de Rialp,
del Consell de sa magestat y son secretari del
Despaig Universal, ab què insinua a sas
excel·lèncias fidelíssimas poder usar en iglésias
en què assistesca lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, del banquet de grandes en la mateixa
conformitat que·l tenen los grandes en la capella com més extensament de dit bitllet és de
vèurer, qu·és assí cusit y signat de número 337 y
1198

del thenor següent: «Excelentíssimo y fidelíssimo
señor», etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia, entre las 5 y 6 horas de la
tarda, obtinguda hora per medi de un gentilhom, lo excel·lentíssim senyor don Antònio de
Floriano, príncep de Liechtensthehin, majordom y cavallerís major de la magestat del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, de sos Consells
de Estat y Guerra, grande de Espanya, se ha vingut a despedir de sas excel·lèncias fidelíssimas,
per anar a Alemània. Y se ha feta esta funcció
com a grande, de la qual apar en lo llibre que
aporta lo mestre de serimònias.
Dimecres, a 23 de setembre de 1711. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepte, se han
juntat sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y
affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
havent-se obtinguda hora per medi del síndich
del General, sas excel·lèncias fidelíssimas a peu,
concistorialment, ab los verguers ab massas altas, acompanyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, quatre officials mestras y altres de la present casa, y acistits de un aguasil,
han anat a posar-se als reals peus del rey, nostre
senyor, que Déu guart, tant per a tributar-li sa
atenció y obligació las més agrahidas gràcias per
rahó del que apar en lo present dietari lo dia de
ahir, com y també per despedir-se de sa magestat, attès està pròxima sa partida per Alemània,
offerint servir-lo sempre, y a la reyna, nostra senyora, en tot quant se puga. En esta funcció sa
magestat, després de haver parlat per orga del
senyor deputat eclesiàstich, ha manat cubrir a
sas excel·lèncias fidelíssimas. Y sas excel·lèncias
fidelíssimas y tots los officials que gosan de privilegi militar han besat sa real mà. Y sa magestat
ha manifestat donar-se per molt servit de esta
funcció, de la qual fa vèurer extensament lo llibre del mestra de cerimònias.
Dijous, a 24 de setembre de 1711. En aquest
dia, a las deu horas del matí, lo excel·lentíssim
senyor comte de Ullefeld, havent obtinguda
hora per medi de un gentilhom, ha vingut a despedir-se de sas excel·lèncias fidelíssimas per estar
de partida per Alemània ab lo rey, nostre senyor,
que Déu guart, ha manifestat molt lo desitjar affavorir a sas excel·lèncias fidelíssimas y ha recomanat molt a sas excel·lèncias fidelíssimas, a la
excel·lentíssima senyora comtessa de Ullefeld, sa
consort, fins a sa tornada. Se ha fet la funcció
com si fos grande de Espanya, per ser estat virrey
de Cathalunya, segons y conforme ó disposa lo
real despaitg del senyor rey don Carlos segon,
que està en glòria, com més extensament és de
vèurer en lo llibre del mestre de cerimònias.

En aquest mateix dia, entre tres y quatre horas
de la tarda, havent obtinguda hora per medi de
un gentilhom, ha vingut en la present casa a
despedir-se de sas excel·lèncias fidelíssimas lo
excel·lentíssim senyor conte de la Corsana,
grande de Espanya, per estar de partida per
Alemània ab sa magestat. Se ha fet la funcció
com se stila ab los grandes de Espanya, com més
extensament és de vèurer en lo llibre del mestra
de cerimònias.
En aquest mateix dia, obtinguda hora per medi
de un verguer, a las quatra horas de la tarda, de
part de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo noble
don Ramon de Codina y de Ferreras y lo magnífich Pau de Corbera y Palau, ciutedà honrat
de Barcelona, han posat en la real mà de las magestats de rey y reyna 40 llibrets que contenen
la oració fúnebre que predicà en la present casa
lo pare fra Esteva Segarra, de la orde de la Santíssima Trinitat, ministre del conbent de Barcelona y predicador de sa magestat, lo dia 13 de
juliol pròxim passat en la solempnitat de las exèquias se feren per la mort del senyor emperador
Joseph, que de glòria gose, y differents pohesias, so és, un llibret a quiscun y los restants 19,
per cada un, lligats ab uns llassos de taffetà de
palm negra. Y se adverteix que tots los 40 llibrets eran cuberts de uns cobertors de paper negre y dorat.
També se nota que per medi del síndich del General sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat de
semblants llibrets, part dorats, part jaspeats y
part blanchs, als dos excel·lentíssims comuns de
la ciutat y bras militar, a differents concells, tribunals, la Real Audiència, embaxadors, embiats, grandes y altres personas de molta supposició.
Divendres, a 25 de setembre de 1711. En
aquest dia, a las quatra horas de la tarda, havent
obtinguda hora per medi de un verguer, los noble don Ramon de Codina y de Ferreras y magnífich Pau de Corbera y Palau, ciutedà honrat
de Barcelona, de part y en nom de sas excel·lèncias fidelíssimas se han postrat als reals peus del
rey, nostre senyor, que Déu guart, posant en sa
soberana comprehenció que, tenint entès lo
comú de la Deputació, que la partida de sa magestat ser molt pròxima per a Alemània, desitjant cumplir als mayors obsequis que li dicta sa
atenta obligació y donar dos mil abraços a sos
reals peus antes de sa real partida, li supplicavan
fos de sa real dignació manar avisar de la hora y
dia, per no faltar al que tant devian. Al què és
estat servit respòndrer «ahun no sé la hora», «la
mandaré avisar y estimo el buen affecto y atención», conforme ne han fet relació tornats en
concistori dits de Codina y Corbera.
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En aquest mateix dia, també a las quatra horas
de la tarda, lo excel·lentíssim senyor comte de
Oropesa, grande de Espanya, havent obtinguda
hora per medi de un gentilhom, ha vingut a
despedir-se de sas excel·lèncias fidelíssimas per
partir-se ab sa magestat per Alemània. Se ha
executat la funcció com se estila ab los grandes
de Espanya, com és de vèurer en lo llibre del
mestre de seremònias.
Dissapte, a 26 de setembre de 1711. En aquest
dia la excel·lentíssima ciutat, per medi del síndich, ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas
la deliberació presa per lo excel·lentíssim y savi
Concell de Cent lo dia de ahir, acerca lo acistir
al jurament de la reyna, nostra senyora, quant lo
rey, nostre senyor, que Déu guart, serà fora,
com a llochtinent general y donar gràcias a sa
magestat, de tant acertada elecció per medi del
concistori, per la qual funcció ya tenia hora per
las quatra de la tarda.
En aquest mateix dia, a las 11 horas del matí, lo
il·lustre don Joan Francesch de Verneda, del
Concell de sa magestat, son llochtinent de protonotari de la Corona de Aragó y son secretari
en dit Consell per los negocis de Cathalunya, ha
entrat en consitori y posat en mà de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo real privilegi del
qual apar com la reyna, nostra senyora, està elegida en llochtinent general per sa magestat, que
Déu guarde, en aquest Principat y comtats, per
ocasió de sa partida a Alemània, còpia del real
privilegi y un real despaig en deguda forma de
Real Cancelleria del Concell Supremo de Aragó
despedit del qual consta com la sereníssima reyna, nostra senyora, dona Isabel Christina queda
conferida ab lo dit càrrech de llochtinent general. Y sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y continuàs en lo present dietari dita
real carta, la qual és assí cusida y signada de número 338, y del thenor següent: «El rey», etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas ha enviat a la excel·lentíssima ciutat lo síndich del General ab un recado contenint que
com se’ls hagués aportat lo real privilegi y real
carta de que restavan noticiosos com la reyna,
nostra senyora, quedava elegida en llochtinent
general y que dit real privilegi, vist y regonegut
per los magnífichs acessors y advocat fiscal, se
havia trobat estar despedit en la deguda forma,
havian deliberat acistir al jurament en la mateixa
conformitat que als 4 de agost pròxim passat.
Anyadint-se que en esta funcció comensarian a
usar dels banquillos ab los mateixos adornos
que los grandes y que lo dia present a las quatra
horas de la tarda se postrarian als reals peus del
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rey, nostre senyor, per a donar-li gràcias de tant
senyalada real mercè.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas, concistorialment a peu, ab los verguers devant ab las massas
altas, acompanyats dels nobles y magnífichs
acessors, advocat fiscal, quatra officials mestres
y demés de la present casa y acistits de un aguasil ordinari, obtinguda primer hora per medi del
síndich, se han conferit en lo real palau. Y allí se
han postrat als reals peus de sa magestat ab tot
obsequi, rendint-li moltas gràcias de haver-se
dignat honrar el Principat anomenant en llochtinent general seu a la magestat de la reyna, per
ocasió de sa pròxima real partida per Alemanya.
Del què ha fet tot aprècio sa magestat y, després
de haver parlat sas excel·lèncias fidelíssimas, los
ha manat cubrir sa magestat y, després, li han
besat sa real mà y, axí mateix, tots los officials,
gaudints y sacerdots. Y és de notar que essent
axí que eran las quatra horas de la tarda, quan
sas excel·lèncias fidelíssimas són anats a palàcio,
quant son axits eran ya tocadas las primeras oracions y molt de nits, per causa de las indispensables ocupacions de sa magestat. Y que de orde
de sa magestat seria noticiat a sas excel·lèncias
fidelíssimas per lo sumiller de corps com demà
diumenge, a las set horas del matí, se embarcaria lo rey, nostre senyor, y que fóra molt de son
real agrado acistissen a dita hora. De esta funcció consta més extensament en lo llibre del mestra de cerimònias.
Diumenge, a 27 de setembra de 1711. En
aquest dia, a las set horas del matí, sas excel·lèncias fidelíssimas, concistorialment ab cotxes, so
és, los dos del concistori de dos tiros cada hun y
los altres dos alb un tiro cada un, ab los verguers
ab massas altas, acompanyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal y alguns officials
militars de la present casa y acistits de un aguasil
ordinari, se han conferit a palàcio després de tenir entès que lo excel·lentíssim concistori dels
senyors concellers de la present ciutat també se
havia partit per palàcio. Y arribats allí, se han
posat després del concistori de dits senyors concellers. Y poch après ha arribat lo excel·lentíssim
concistori del bras militar, qui se ha posat després del de la Deputació. Y estant los dits tres
comuns en eixa forma, sperant al rey, nostre senyor, Déu lo guart, per a obsequiar-lo fins al
muntar al cotxe. Essent axí que era imponderable lo concurs de grandes, títols y demés noblesa de tots regnes que estavan aguardant a sa magestat, manà lo rey, nostre senyor, que los tres
comuns entrassen a son retrete a besar-li sa real
mà, a hont lo trobaren en peus y descubert, a
hont molt enternit per causa de sa real partida
los tres comuns li besaren sa real mà interpola1200

dament, so és, primer lo conceller president,
després lo deputat eclesiàstich y, després, lo
protector y axí consequutivament, etcètera, fins
que tots li hagueren besat sa real mà. Y després
los tres comuns se’n tornaren al puesto antecedent. Y al que foren dos quarts per las nou isqué
sa magestat, los tres comuns lo acompanyaren
fins al peu de la escala, a hont sa magestat se
posà dins del cotxe y, posat dins del cotxe, los
tres comuns ab cotxes lo anaran servint fins al
embarcadero, a hont desencotxaren de sos cotxes fin y a tant que sa magestat fou embarcat ab
una faluga, a la qual seguien infinitas falugas
tant de la flota com altrament. Y al que fou embarcat en la sobredita faluga, los tres comuns
se’n muntaren ab sa comitiva en sos respective
cotxes y se’n anaren a la vora del arenal, a la
squerra del cap del moll, de a hont no·s mogueren fins que sa magestat fou embarcat en la capitana o almirante, que aportava estandart de la
Lliga. Y se féu a la vela la flota de Ingalaterra y
Olanda, que serian las nou horas poch més o
menos. La plaça féu salva real disparant tres vegadas, advertint que antes de disparar la última
vegada, tota la flota saludà a sa magestat y, després, la capitana ab unas dos canonadas saludà a
la terra. De esta funcció se podrà vèurer més extensament en lo llibre del mestre de cerimònias.
Encontinent, de haver-se fet sa magestat a la
vela, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, se
ha demanat hora per medi de un verguer, a la
reyna, nostra senyora, per a cumplimentar-la ab
una embaixada de un cavaller y ciutedà, per a
offerir-se a son real servey y noticiar-la de què
estavan promptes per a acistir a son real jurament quant fos servida. Y sa magestat ha manat
respòndrer que escusassen eix obsequi, qual donave per acceptat, y que a las quatra horas de la
tarda del dia present desitjava jurar en la Seu.
En aquest mateix dia, entre quatra y sinch horas
de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas, anant a
peu ab los verguers devant ab massas altas,
acompanyats dels nobles y magnífichs acessors,
advocat fiscal, demés officials de la present casa
y, acistits de un aguasil ordinari, són anats a la
iglésia cathedral per a acistir al jurament de la
reyna, nostra senyora, com a llochtinent general, entrant y axint per lo portal de la Pietat dels
claustres. Y se ha executat esta funcció en lo mateix modo y forma, que·s troba notada en lo
present dietari lo dia 4 de agost de 1710, anyadint-se que en ella han comensat de usar los dos
concistoris de la ciutat y Deputació dels banquillos cuberts ab los mateixos adornos que los
grandes, segons la forma prescrita per lo rey,
nostre senyor, y que és de vèurer en lo present
dietari als 22 del corrent mes, que per aportarse dol del senyor emperador Joseph, que de

glòria gose, estavan cuberts de bayetas negras
fins a terra, y quant se anirà de gala serà de vellut carmesí. Y lo senyor deputat eclesiàstich en
lo acte del jurament ha presentat humilment a
sa magestat, en nom de tot lo concistori, la protesta, còpia de la qual de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusida y continuada de
número 339, y del thenor següent: «Senyora»,
etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia, cerca las vuyt horas de la
nit, lo síndich del General, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, per tenir entès que la
ciutat a·y era estada, ha anat a pèndrer hora de
la reyna, nostra senyora, per a poder-la obsequiar. Y per estar ya retirada, no se ha pogut
conseguir.
Dilluns, a 28 de setembra de 1711. En aquest
dia, obtinguda primer hora per medi del síndich
del General, sas excel·lèncias fidelíssimas, anant
a peu concistorialment, ab los verguers devant
ab massas altas, acompanyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, quatra officials
mestras y demés de la present casa y acistits de
un aguasil, són anats a posar-se als reals peus de
la reyna, nostra senyora, que Déu guart, besar
sa real mà y offerir-se molt gustosos a tot quant
fos de son real servey, com és de stil. Sa magestat, després de haver parlat sas excel·lèncias fidelíssimas, los ha manat cubrir y tant sas excel·lèncias fidelíssimas com tots los officials, sacerdots
y gaudints han besat sa real mà. Se ha executat
esta funcció conforme és de vèurer en lo llibre
del mestra de cerimònias.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y inertàs en lo present dietari una carta escrita a sas excel·lèncias
fidelíssimas per lo molt il·lustre senyor marquès
de Tribié, embiat extraordinari de la altesa real
del senyor duch de Saboya, de data de 2 del corrent, ab què se despedeix de sas excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y signada de número 340.
Dimecres, a 30 de setembra de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo noble don Joseph de Aguirre,
guarda y alcayt del palau real de la present ciutat, ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici a favor y en cap del
noble don fra Francisco de Aguirre, dispenser
menor del real monestir de Santa Maria de Ripoll, per ser altre dels officis antichs vendibles y
que podan alienar-se, supplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas dita renúncia ésser-li admesa. E
sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella,
1201

si et in quantum, etcètera, per capítols y actes de
cort los és lícit y permès, etcètera, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y Diego Andanyà, menor, verguers.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar, acompanyat del secretari y scrivà major y dels officials acostumats, és
baixat a la casa del General a effecte de pèndrer
inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de setembra. Y se han trobat los infrascrits y següents: primo,a als 11, aprehenció
feta en casa de Sebastià Gelabert, mestre sastre,
unas faldilles de xamellot color terosa seca. Als
14, aprehenció feta en casa Joan Salgàs, mestre
sastre, de dos trosos xamellot de differents colors de tir un cana junts. Ítem, dit dia, aprehenció feta en casa de Jaume Patera, mestre manyà,
y en un aposento que·y diu Maria Talona, de 13
canas 4 palms xamellot de Uberni escur y de
dos massos de fil de fer puntas. Ítem, als 16,
aprehenció feta en casa de Francesch Riera,
pagès, de Sant Andreu de Palomar, de 5 pessas
blavet cap-y-cua. Als 24, aprehenció feta en casa
de Joan Baptista Bisdoni, taverner, de 5 canas
droguets color de perla
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real y lo magnífich doctor
misser Aleix Fornaguera, subrrogat en altre dels
acessors del General, han fet relacions mitjensant jurament de com se eran conferits en lo Arxiu Real la present ciutat respective, per lo effecta que disposa lo capítol 102 de las últimas
corts, y que, hagudas relacions dels officials de
dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs, han trobat haver-se treballat en ells lo
que està continuat en los papers que per lo especulador de dit Real Arxiu se’ls ha entregat
respectivament, los quals són assí cusits y signats de números 341 y 342.
Dijous, a 1 de octubre de 1711. En aquest dia,
a las quatra horas de la tarda, havent-se obtinguda hora per medi del síndich del General, a
peu sas excel·lèncias fidelíssimas concistorialment han anat ab los verguers devant ab massas
altas, acompanyats dels nobles y magnífichs
acessors, advocat fiscal, quatra officials mestres
y demés de la present casa y acistits de un aguasil, anant tots de gala per haver-se deixat sols
per lo dia present lo dol, a postrar-se als reals
peus de la reyna, nostra senyora, que Déu guart,
per a donar-li la enorabona de ser lo dia de avuy
en què cumpla anys lo rey, nostre senyor, que
Déu guart, ha fet molt singular estimació de
esta demostració. Y després de haver parlat sas
a. el llistat de fraus es troba intercalat en un paper en aquest
mateix foli.
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excel·lèncias fidelíssimas, los ha manat cubrir y
tant sas excel·lèncias fidelíssimas com tots los
officials, sacerdots y gaudints li han besat sa real
mà. De esta funcció fa vèurer més extensament
en lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias.
Divendres, a 2 de octubre de 1711. En aquest
dia, entre las nou y deu horas del matí, havent
obtinguda hora per medi de un sacerdot, lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor don Jordi de
Espínola, archabisbe de Cesarea y nunci de sa
santedat, se ha servit tornar la visita a sas
excel·lèncias fidelíssimas, practicant molt agasajos y favors. A instàncias y súpplicas de sas excel·lèncias fidelíssimas, se ha dignat concedir
que qualsevol que devotament resarà un pare
nostra y una Ave Maria devant la imatge del
Sant Christo que està col·locada dins la sala del
consistori, a sa intenció o bé per lo que se acostuma, guanye indulgència plenària y totas las indulgèncias que sa il·lustríssima com a nunci pot
concedir. Esta funcció se ha practicat en tot y
per tot com ab los grandes de Espanya y en lo
llibre que aporta lo mestre de cerimònias més
extensament constarà de ella.
Dilluns, a 5 de octubre de 1711. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas concistorialment,
ab differents cotxes de quatra mulas, ab los verguers ab massas altas, acompanyats dels nobles y
magnífichs acessors, advocat fiscal, quatra officials mestres y demés de la present casa que són
sacerdots, militars y gaudints, són anats en la
forma stilada a visitar la Mara de las Fonts, acistint també differents convidats, lo religiós que
diu la missa y son company, y per lo present any
1711.
Divendres, a 9 de octubre de 1711. En aquest
dia, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo
síndich del General ha portat en mà del
excel·lentíssim concistori dels senyors concellers un recado en escrits acerca la dependència
de port franch, establerta ab lo capítol 79 de la
última cort general, còpia de la qual és assi cusit
y signat de lletras A y B, y també entregà còpia
dels papers següents: primo, de la idea de ordinacions feta per la junta de port franch en lo juliol de 1710; secundo, de la nova idea de ordinacions novament feta per las dotse personas;
tertio, del vot deun dels magnífichs acessors y
consulents aplicats ab què són de vot y parer
que·s deu estar a la última idea; quarto, del que
passà en la junta de port franch tinguda a 10 de
abril del corrent any, a hont se fa menció dels
papers de la nova planta y dit vot; quinto, del
que passà en la junta de port franch tinguda als
22 de maig pròxim passat; sexto, de un paper de
las sis personas de que se hagué rahó en la dita
pròxima junta; septimo, de un paper fet per las
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dotse persones de negoci en repulsa del de las
sis; octavo, de un vot de dit acessor y consulents
a favor del últim paper de ditas 12 personas;
nono, còpia de la exortació de visita acerca port
franch; y decimo, del que passà en la junta de
port franch tinguda als 2 de setembre pròxim
passat.
En aquest mateix dia, constituhits personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo doctor Joseph Romanyà, prevere y benefficiat de la iglésia
parroquial de Santa Maria del Mar, de la present
ciutat, y lo doctor Pau Viella y Valent, benefficiat de la iglésia parroquial de Sant Pere de las
Puel·las, també de dita ciutat, com a manumissors y executors del testament de Jaume Solà,
prevere, subrrogats en lloch y per mort dels
marmessors testamentaris, del què fa fe Joseph
Mandri, prevere y scrivà de la cúria ecclesiàstica
de la taula dels testaments de la present ciutat,
als 3 de agost del corrent any, com de dita fe és
de vèurer que és assí cusida y signada de número 343, en dits noms han jurat en forma sacerdotal en presència de sas excel·lèncias fidelíssimas, de com havent fet las possibles y degudas
diligèncias per a vèurer si trobarian lo acte de la
original creació de aquell censal del dret de guerra de preu de sinch-centas lliuras barcelonesas y
penció 500 sous, que venia a terme als 13 de setembre, que lo General de Cathalunya prestava
a dit Jaume Solà per los títols continuats en los
capbreus en la mesada de desembre, foli 82, lo
qual censal fonch extret en la extracció de censals del dret de guerra als 26 de mars del present
any, no·ls és estat possible trobar dit acte.
En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo noble don Ramon de Codina y de Ferreras y magnífich Pau Corbera y de
Palau, ciutedà, se han postrat als reals peus de la
reyna, nostra senyora, a fi de saber de sa salut y
de la del rey, nostre senyor, que Déu guart, no
obstant que lo síndich del General té orde de
quant en quant y des de què sas magestats honren ab sa real presència a esta capital, de fer semblant diligència. Del què sa magestat se ha donat per molt servida de esta demostració y ha
expressat gosava de salut perfeta, estant molt
gustosa de affavorir al comú y indivíduos dels
concistori, y que en quant al rey, nostre senyor,
la última notícia tenia era de que ya havia passat
lo golf de Leon, que·s creya hauria tingut després felís viatge, segons relació ne han feta tornats a concistori dits de Codina y Corbera.
Dilluns, a 12 de octubre de 1711. En aquest dia
lo síndich de la excel·lentíssima ciutat ha posat
en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de

la deliberació feta per lo excel·lentíssim y savi
Concell de Cent lo dia 10 del corrent sobre lo
assumpto del recado en escrits enviat lo dia 9,
junt ab molts altres papers acerca la matèria de
port franch, ab què resolgué que dit negoci fos
comès als excel·lentíssims senyors concellers y a
8 personas de concell, los quals miren dit paper
ab facultat de consultar ab qui ben vist lo sie y
de conferenciar ab las personas que anomenaran sas excel·lèncias fidelíssimas y del que acordaran y trobaran tenir reparo formen un paper
ab tota expressió, servint-se los senyors concellers reportar-lo al Concell, donant facultat als
senyros concellers per gastar del compte los
aparega lo que menester sia, com de la còpia de
dita deliberació és de vèurer que de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas és assí cusida y signada
de número 344.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari un sermó imprès, junt ab las pohesias, que predicà en la present casa lo pare presentat fra Esteve Segarra, predicador de sa
magestat, que Déu guarde, y ministre del conbent de la Santíssima Trinitat de Religiosos Calsats de esta ciutat lo dia 13 de juliol pròxim passat en las exèquias, que a expensas de sas
excel·lèncias fidelíssimas, se celebraren en lo
saló gran de Sant Jordi per la mort del senyor
emperador Joseph de Àustria, que de glòria
gose, lo qual és assí cusit y signat de número
345.
Dimecres, a 14 de octubre de 1711. En aquest
dia, havent-se obtinguda hora, los nobles don
Emanuel de Roca, Julià y Llunes y don Anthon
de Vilana y Judice han participat a sas excel·lèncias fidelíssimas de com la magestat del rey, nostre senyor, que Déu gaurde, se havia dignat
honrar a don Isidro de Bertran, ardiaca major y
canonge de la santa iglésia de Gerona, proposant-lo a sa santedat per la santa primada y metropolitana iglésia de Tarragona, dignitat que és
cap del bras ecclesiàstich en aquest Principat,
esperant que sas excel·lèncias fidelíssimas solemnisarian ab impodenrable gust esta notícia,
acompanyant-la de repetidas ocasions de son
servey. Al què per lo senyor president en veu del
excel·lentíssim y fidelíssim concistori se ha respost que se apreciava molt est avís, majorment
havent recaygut ab subjecte de tantas rellevants
prendas com obtenia sa il·lustríssima que passaria lo concistori a cumplimentar-lo y donar-li la
enorabona quant antes y que podia restar cert se
celebraria ab imponderable gust. Esta funcció
és estada a las deu horas del matí, essent absents
los senyors deputat ecclesiàstich y oÿdor real. Y
se deu advertir que dits cavallers tant al entrar
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com al axir, són estats cumplimentats de alguns
officials de la present casa, a saber és, al entrar
des del cap de la escala fins a la porta de la sala
dels Reys que entra a la sala intermèdia, y al axir
des de esta fins al cap de la escala.
En aquest mateix dia tant en la santa iglésia cathedral, com y també en totas las demés de la
present ciutat, ha estat patent lo santíssim sagrament del altar, que per a sempre sie alabat, a fi
de impetrar de la divina clemència felís viatge al
rey, nostre senyor, que Déu guart, y gloriosos y
dichosos progressos en fets de la guerra. Y se
adverteix que lo dia de demà se farà semblant
demostració per lo mateix effecta y, per ço, no·s
notarà.
Divendres, a 16 de octobre de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau de Corbera y de
Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, ha fet relació de com, havent-se conferit de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia
10 del corrent ab lo molt reverent senyor canceller a fi y effecta de posar en sas mans una intima, que·s troba fixada in balbis en las portas de
la sala Real, per rahó de una causa que·s vertia
en la Real Audiència entre alguns particulars de
Monblanch contra de sert personatge a relació
del noble don Joseph de Cancer y Pratsenjulià,
en la qual intima constava que se havia provehit
se rebessen testimonis, del què se veya evidentment lo perjudici gran se seguia als refferits, per
trobar-se part del real exèrcit en los confins de
Monblanch y altres ab somatens alçats en servey
del rey, nostre senyor, que Déu guart, per lo
que se veyan impossibilitats de poder cuydar de
dita causa. Y que no sols ells, sinó altres, tots los
dias recorrian al concistori ab las mateixas queixas per rahó de significar que altrament tampoch no·s podia donar providència als testimonis de las causas. Y com a sa senyoria ab altres
recados se li havia respost que la Real Audiència
atendria en no provehir ninguna causa de tot lo
districte del Panadès, ni tampoch del Vallès y en
totas las parts se trobàs lo real exèrcit, y com no
se hagués trobat remey sobre eixa dependència
se li posava en sa mà dita intima per a què la participàs a la Real Audiència. Al què respongué dit
senyor canceller que gustosíssim la participaria a
las tres salas lo mateix dia per juntar-se aquellas
a sa tarde en sa casa.
En aquest mateix dia, també constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo dit síndich ha fet relació de què, havent-se conferit de
son orde lo dia present ab dit senyor canciller
per sol·licitar-li la pòrroga de negoci per causa
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del dalt-referit y altrament per la continuació de
las repetidas queixas, ab insinuació que, si per
tot lo dia present no·s porrogava, seria precís
posar-se als reals peus de la reyna, nostra senyora, que Déu guart, ab humil y obsequiosa
representació. A tot lo què ha respost que, ya
temps havia, ne havia parlat a las tres salas y que
la resolució de aquella fonch que per si no podia
fer pòrroga, sinó per tres o quatra dias, y que
axís, si gustavan, sas excel·lèncias fidelíssimas
podrian recórrer a sa magestat.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas los
noble don Ramon de Codina y de Ferreras y lo
magnífich Pau de Corbera y de Palau, ciutedà
honrat de Barcelona, són anats a cumplimentar
al il·lustríssim y reverendíssim senyor don Isidro
de Bertran, ardiaca major y canonge de la santa
iglésia de Gerona y archabisbe elet de la santa
metropolitana y primada iglésia de Tarragona,
donant-li moltas enorabonas de tant acertada
elecció que se ha dignat fer lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, de sa persona per dit
empleo. Notícia que, essent estada participada
per sa senyoria il·lustríssima als 14 del corrent,
com apar en dietari dit dia, ha merescut molt
universal aplauso en tot lo Principat. Del què sa
il·lustríssima ha fet summo aprècio y ha manifestat estar sempre molt propencionat en servir
a sas excel·lèncias fidelíssimas, conforme la relació ne han feta tornats que són estats en concistori dits de Codina y Corbera.
Dissapta, a 17 de octubre de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau de Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, ha fet relació de com, havent-se conferit ab lo il·lustre marquès de Rialp, secretari del
Despaitg Universal del rey, nostre senyor, que
Déu guart, lo dia present y de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, a fi de posar en sa concideració las diligèncias se havian aplicat de part
de sas excel·lèncias fidelíssimas per causa de la
pòrroga del negoci, de las quals apar en lo present dietari lo dia de ahir, experimentat no conduhian y recorrian a sa senyoria antes de voler
executar posant-se als reals peus de la magestat
de la reyna, per a què fos servit donar providència a est assumpto. Li havia respost dit marquès
de Rialp ó participaria al gavinet.
En aquest mateix dia la reyna, nostra senyora,
que Déu guart, ha anat en la santa iglésia cathedral a visitar al cos sant de la invicte, gloriosa,
verge y màrtir la santa Eulària, filla y primera patrona de esta excel·lentíssima ciutat y prot1204

homàrtir de la Espanya Tarraconense, en la capella de la qual ha ohit dos missas baixas, estant
lo santíssim sagrament patent, que per a sempre
sie alabat. Devoció que adamés de causar aquell
bon exemple que·s deixa conciderar que la ha
practicada sa magestat tots los dissaptas que han
discorregut des de que la magestat del rey és
fora. Y que no·s dubta la continuarà fins sie tornat. Se té per cert és per a què la santa sie medianera ab la divina omnipotència, concedesca
felís viatge, estada y retorn a son real espòs y dichosos y afortunats progressos en tot. Y, per ço,
no·s notarà altre vegada.
Dilluns, a 19 de octubre de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Anthon Riera, notari y altre dels escrivans jurats de la cort del veguer de la present
ciutat, y secretari y scrivà major que fou de la visita del General de Cathalunya del trienni 1707,
feta en los anys 1710 y 1711, en dit nom, ha fet
relació dels salaris, són estats deposats per las
sentèncias proferidas per los senyors visitadors
del General de Cathalunya en lo judici de recors
per alguns dels querellats, per los quals fou suplicat de la sentència proferida en primera
instància: per la querela de número 1, 9 lliures
18 sous; per la querela de número 2, 75 lliures;
per la querela de número 36, 1 lliura, per la
querela de número 52, 2 lliures 5 sous 3; per la
querela de número 37, 3 lliures 1 sou 3; per la
querela de número 33, 1 lliura 7 sous 6; per la
querela de número 23, 1 lliura 7 sous 6; per la
querela de número 46, 2 lliures; per la querela
de número 11, 15 sous. També ha fet relació de
com lo General havia pagat y satisfet per augment de salaris lo següent: per la querela de número 33 ha pagat lo General 5 sous 9; per la
querela de número 46, 10 sous; per las querelas
de números 1, 2 y 36, 17 sous 5.
Dimars, a 20 de octubre de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau de Corbera y de
Palau, ciutedà honrrat de Barcelona y síndich
del General, ha fet relació de que havent-se
conferit lo dia present ab lo il·lustre marquès de
Rialp, secretari del Despaig Universal del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, a fi de saber de ell lo
que havia resultat de la diligència de parlar-se o
tractar-se en lo gavinet de la dependènica de la
pòrroga del negoci que per causa dels accidents
d’esta guerra, de que se ha fet llarga narració en
lo present dietari en jornadas de 16 y 17 del corrent, havia respost no havia tingut lloch de poder-ne parlar fins ara y que axís ho procuraria lo
dia de avuy.

Dimecres, a 21 de octubre de 1711. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar ha fet relació mitjensant jurament de
com se era conferit en lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecte que disposa lo capítol
102 de las últimas corts y que, haguda relació
dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos
ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
346.
Dilluns, a 26 de octubre de 1711. En aquest
dia, a las sis horas de la tarda, havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los noble y
magnífich don Ramon de codina y de Ferreras y
Pau de Corbera y de Palau, ciutedà honrat de
Barcelona, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, se han postrat als reals peus de la reyna,
nostra senyora, que Déu guart, per saber del estat de sa salut y notícias de la del rey, nostre senyor, que Déu guart, y de son viatge. De què ha
manifestat singular gratitud, dient «que se hallava gracias a Dios muy buena, que estimava el
zelo del concistorio y que del rey, su señor y esposo, y
de su viage no sabía cosa en la forma que devía
saberlo, que en tener aviso lo participaría» conforme ne han fet relació, tornats en concistori,
dits de Codina y Corbera.
Divendres, a 30 de octubre de 1711. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari un bitllet del il·lustre
marquès de Rialp, secretari del Despaitg Universal de sa magestat, que Déu guarde, escrit de
real orde de la reyna, nostra senyora, als 28 del
corrent, ab què avisa que a la notícia de la reyna,
nostra senyora, havia arribat alguns clamors de
alguns pobles del Pla de Vich y Montanyas respecte de las instàncias que per part del excel·lentíssim y fidelíssim consistori se feyan per rahó de
las instàncias de la cobransa del donatiu, com de
dit bitllet és de vèurer, qu·és assí cusit y signat
de número 347.
En aquest mateix dia lo magnífich doctor misser Emanuel Flix, subprogat en lo offici de altre
dels assessors del General y present casa, ha fet
relació, mitjensant jurament, de com se era conferit lo dia present en lo Arxiu Real de la present
ciutat per lo effecta que disposa lo capítol 102
de las últimas corts y que, haguda relació dels
officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat
en ell lo que està continuat en lo paper que per
lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat de número 348.
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Dissapte, a 31 de octubre de 1711. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar, acompanyat del secretari y scrivà major
y dels demés officials acostumats, és baixat a la
casa del General a effecte de pèndrer inventari
dels fraus apresos en lo present y corrent mes de
octubre. Y se han trobat los fraus infrascrits y següents: primo, als 9, aprehenció feta en casa de
Maria Tort, viuda, de quatra canas dauhets de
seda; dit dia, aprehenció feta en casa de Joan
Sala, mestre sastre, de quatra canas quatra palms
escot de Ipra negra; ítem, als 27, aprehenció
feta en casa de Anna Clavera, viuda, de 12 parells de mitjas de fil de cera.
E, seguidament, dit senyor oÿdor militar, trobant-se en la dita casa del General, ha manat venir en sa presència als officials de General y Bolla, junt ab los llibres que quiscun de aquells
regeix per rahó de son offici, havent fet regoneixensa de dits llibres no ha advertit falta digna de
nota, lo que ha fet dit senyor oÿdor militar, inseguint lo disposat ab lo capítol 62 del nou redrés de 1706.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptes, inseguint lo
disposat ab dit capítol 62 del nou redrés de las
Corts de 1706, han visitat los aposentos de la
present casa, fent regoneixensa dels llibres que
cada un official de ells respective regeix per rahó
de sos officis y no han advertit falta digna de
nota, com axí ne han fet relació tornats en concistori.
Dimars, a 3 de novembra de 1711. En aquest
dia lo magnífich Pau de Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General,
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, se ha
conferit ab lo il·lustre don Ramon de Vilana
Perlas, marquès de Rialp y secretari del Despaig
Universal del rey, nostre senyor, que déu guart,
y ha posat en sa mà un recado en escrits, en nom
y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, acerca
los fets y dependèncias de donatiu. Y han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y
scrivà major del General cusís y incertàs en lo
present dietari còpia de dit recado, la qual és assí
cusida y signada de número 349.
Dijous, a 5 de novembra de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo concistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo noble don
Francisco de Magarola y de Fluvià, arxiver del
Real Arxiu, ha fet mitjensant jurament la relació
que en escrits de sa mà firmada ha entregat a sas
excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y
signada de número 350. Y han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present die-
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tari un compte per dit arxiver entregat, que és
assí cusit y signat de número 351. Y se adverteix
que de la quantitat de 10 lliures 12 sous 6 que
conté dit compte, ha entregat a sas excel·lèncias
fidelíssimas pòlissa per lo banch de la present
ciutat.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
cusís y continuàs en lo present dietari un vot en
escrits fet per los nobles y magnífichs acessors,
advocat fiscal del General y consulents aplicats
lo dia present, ab què són de vot y parer que lo
doctor misser Salvador Cervera y de Ferrer, auditor general del Mar, ab la sentència y procehiments criminals fets contra March Busquets,
natural de la vila de Blanes, y Joseph Flor, napolità, habitant en Barcelona, exercint contra de
ells, no tenint plaça assentada, jurisdicció, ha
contrafet al disposat ab lo capítol 7 de las últimas corts y que, per consegüent, sas excel·lèncias fidelíssimas podan y deuhan axir al reparo
de dita contrafacció per los medis que aparegan
més proporcionats asas excel·lèncias fidelíssimas, segons stil de la causa, com més extensament de dit vot és de vèurer, que és assí cusit y
signat de número 352, y del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio», etcètera, inseratur.
Divendres, a 6 de novembra de 1711. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepta, se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per differents negocis y affers de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y incertàs en lo present dietari un
bitllet escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas de
real orde de la reyna, nostra senyora, que Déu
guart, per lo il·lustre marquès de Rialp, secretari del Despaitg Universal, del dia de ahir, ab què
se serveix la magestad de la reyna manar participar a sas excel·lèncias fidelíssimas la felís notícia
de haver arribat lo rey, nostre senyor, que Déu
guart, als 7 de octubre pròxim passat al port de
Vado ab perfeta salud, com més extensament de
dit bitllet és de vèurer, que és assí cusit y signat
de número 353.
Dissapta, a 7 de novembra de 1711. En aquest
dia, a las quatra horas de la tarda, havent-se obtinguda hora per medi del síndich del General,
sas excel·lèncias fidelíssimas concistorialment a
peu, absent lo senyor oÿdor militar, acompanyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat
fiscal, officials mestres y demés de la present
casa, ab los verguers devant ab massas altas y un
aguasil ordinari, són anats a cumplimentar a la
reyna, nostra senyora, que Déu guart, a fi de
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donar-li la enorabona de la felís notícia, que lo
dia de ahir se dignà manar participar-los, de haver arribat lo dia 7 de octubre pròxim passat lo
rey, nostre senyor, que Déu guart, al port de
Vado ab perfeta salud. De què la magestad de la
reyna se ha donat per molt servida y ha manifestat molt singular gratitud. Y després de haver
parlat sas excel·lèncias fidelíssimas y antes de
respòndrer sa magestad, los ha manat cubrir y
tant sas excel·lèncias fidelíssimas com los officials, sacerdots y gaudints han besat sa real mà.
De esta funcció més llargament és de vèurer en
lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias.
Diumenge, a 8 de novembra de 1711. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepta, se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas, absent
lo senyor oÿdor militar per alguna indisposició,
per negocis y affers de la Generalitat.
Dilluns, a 9 de novembra de 1711. En aquest
dia en la capella petita de la present casa, per
tres capitulars de la santa iglesial cathedral de
esta ciutat, en la forma se ha acostumat altres
vegadas, acistint la capella de la Seu se ha cantat
un solempne Te Deum y un offici de Maria Santíssima en acció de gràcias a Déu nostre senyor
per haver-se dignat concedir felís arribo a la magestad del rey, nostre senyor, que Déu guart, ab
perfeta salut en lo port de Vado. A esta funcció
són estats convidats los nobles y magnífichs
acessors, advocat fiscal y quatre officials mestras
y demés officials de la present casa y de la casa
de General y Bolla de la present ciutat. Y en
aquella tant sas excel·lèncias fidelíssimas, absent
lo senyor oÿdor militar, com y també dits officials han acistit vestits de gala al llevar Déu, sas
excel·lèncias fidelíssimas y los officials que·s trobavan dins dita capella petita han tingut ciris a
las mans. Lo demés se trobarà en lo llibre que
aporta lo mestra de cerimònias.
Dimars, a 10 de novembra de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrrat de Barcelona y síndich del
General, ha fet relació de com havent-se conferit de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo
noble don Joseph de costa, del Concell de sa
magestat y doctor de la Real Audiència en la
sala del magnífich regent la Real Cancellaria lo
dia 15 de octubre pròxim passat, a effecte de
que la causa que a sa relació se era introduhida
per lo doctor en medicina Joseph Fornés, com a
obtenint lo offici de guarda, contra Gertrudes
Astells, viuda, qui pretén dit offici, la qual tenia
ja introduhida causa devant del excel·lentíssim y
fidelíssim consistori contra lo doctor Emanuel
Piquer, preúltim obtentor de dit offici, fos re-

tornada en dit concistori attès que en ella se
tractava de fets dependents y emergents de la
Generalitat, y que, per ço, fos servit remètrer las
parts devant de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Havia respost que·u participaria a la sala y que
de sa resolució ó manaria avisar a dit síndich.
En aquest mateix dia dit síndich ha fet relació
com als 29 de dit mes de octubre dit don Joseph de Costa li insinuà com la sala havia acordat se restituhís en dita causa y parts al
excel·lentíssim y fidelíssim concistori y, trobantse present lo notari de dita causa, manà a aquell
posàs en mà del ajudant tercer de la present casa
tots los procehiments fets en dita causa.
En aquest mateix dia dit síndich ha fet relació
de com havent-se conferit als 24 de dit mes de
octubre ab lo il·lustre marquès de Rialp, del
Concell de sa magestad, Déu lo guarde, y son
secretari del Despaitg Universal, per la dependència llargament expressada en aquest dietari lo dia 20 de dit mes de octubre, li havia respost que lo gavinet havia acordat que sa
senyoria enviàs a cercar al molt reverent senyor
canceller a effecte de informar-se de quals eran
los motius tenian las salas en no porrogar y que
la nit de dit dia lo manaria avisar sens falta.
En aquest mateix dia dit síndich ha fet relació
com als 27 de dit mes de octubre dit marquès
de Rialp li insinuà que se eran ajuntadas las salas
y que, discutida la matèria entre ells sobre dita
pòrroga, no havian tingut camí per fer-la, si sols
se’ls havia ocorregut un medi que era que todas
aquellas causas que se aportavan a la Real Audiència entre particulars y comuns que estiguessen cerca lo real exèrcit de sa magestad y altres
que·s trobassen en mitg dels dos exèrcits se donaria providència en fer avisar als notaris y procuradors que aquellas no pasessen avant y que
los doctors de la Real Audiència anirian vigilants en no provehir cosa. Emperò, en las causas
que alguns particulars o comuns que·s troban
cerca de dits exèrcits actors y a aquells que demanarian no·s trobassen cerca de dits exèrcits,
podrian passar-las avant. Y en quant al perjudici
se podria seguir a las parts per las dilacions dels
terminis, després de estar las cosas en son prístino estat la Real Audiència los concediria la restitució de gràcia y que açò era lo únich medi que
dita Real Audiència havia trobat. Y que de esta
manera quedarian las parts aconsoladas.
En aquest mateix dia ha fet també relació dit
síndich com se era conferit ab lo molt reverent
senyor canceller lo dia de ahir a effecte de què se
servís obrir lo Tribunal de Contrafaccions, perquè tenia una súpplica per a presentar al dit tribunal, a fi de concedir-se-li la deprecatòria de
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cartells contra la persona del doctor misser Salvador Cervera y de Ferrer, auditor general del
Mar, per pretèndrer haver contrafet a las generals constitucions del Principat, havent condempnat a açots a un cathalà y a un habitant en
lo present Principat, contra lo disposat ab lo capítol 7 de las últimas corts de 1706 per no tenir
plaça assentada. Al què ha respost dit senyor
canceller que ell se trobava desganat en lo llit y,
per consegüent, impedit de poder manar obrir
dit tribunal y que axís recorregués al qui se seguia després de ell.
En aquest dia, axí mateix, dit síndich ha fet relació que en concideració de la resposta li féu dit
molt reverent senyor canceller en orde al expressat en lo antecedent capítol, lo dia present
se és conferit ab lo noble don Joseph Anthon de
March, antiquior, a effecte de què dit nom y
per lo effecta sobredit manàs obrir dit Tribunal
de Contrafaccions. A què ha respost ó participaria a las salas y que dijous primervinent a la tarda
se conferís ab sa mercè per la resposta.
Dimecres, a 11 de novembra de 1711. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor ecclesiàstich ha fet relació mitjentsant jurament de com se era conferit lo dia present en
lo Arxiu Real de la present ciutat per lo effecta
que disposa lo capítol 102 de las últimas corts
y que, haguda relació dels officials de dit Real
Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit
Real Arxiu se li ha entregat, que és assí cusit y
signat de número 354.
En aquest mateix dia y alguns antecedents no
ha acistit en concistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar per trobar-se un
poch indispost y fins torne no se’n farà altre
nota.
Dissapta, a 14 de novembra de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Francisco Minguella, notari públich
de Barcelona, y Pere Mir, escrivent, per ésser estats avisats de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per medi de un verguer, per orga del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich y en nom y veu de tot lo concistori
és estat dit y refferit a ells que, tenint entès lo
concistori que se trobarian destinats per a arxivar respective lo que·s conté ab lo capítol 53 del
nou redrés de 1706 y desitjant sas excel·lèncias
fidelíssimas posar-ho totalment en execució, los
encarregavan se conferissen ab don Anthon de
Foix, canonge de la santa iglésia de Barcelona, y
pare mercedari fra Emanuel Ribera, prior del
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real convent de Nostra Senyora de la Mercè, de
la present ciutat, experts anomenats per a fer relació del quantum se’ls hauria de donar de pecúnias del General en paga y satisfació de son
treball respective aguda concideració del temps,
treball y altrament se deurian ocupar y suportar
en dit empleo del que devian informar-los per a
passar-se a la conclusió de aquest assumpto. Al
què han respost ó executarian ab molt gust y sas
excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa
ó contiuàs en lo present dietari.
En aquest mateix dia, entre onse y dotse horas
del mitgdia, de la iglésia parroquial de Nostra
Senyora dels Reys, vulgarment dita del Pi, se
ha administrat lo viàtich al excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar del General de Cathalunya Francisco de Fullà y de Gassol, donsell, habitant en lo carrer Condal, de part de dit
senyor oÿdor militar y per medi de dos cavallers
són estats convidats sas excel·lèncias fidelíssimas
al dit combregar, qui han dit acistirian ab molt
gust en la forma stilada y la forma y modo ab
què se ha executat dita funcció és estat en esta
manera: primo, sas excel·lèncias fidelíssimas han
manat aportar en la iglésia dotse aixas de cera
blanca, ab las armas del General, y que se tinguessen previngudas dotse personas decents per
a què las aportassen ab satisfacció del General;
secundo, han manat convidar a tots los officials
de la present casa tant acessors com altres per
los verguers per a què se trobassen en casa de dit
senyor oÿdor militar per dita funcció a hont sas
excel·lèncias fidelíssimas se han posat las insígnias, y allí estavan ja los verguers ab sas cotas y
massas esperant, y sas excel·lèncias fidelíssimas,
havent-se posat las insígnias, han esperat lo Santíssim, que per a sempre sia alabat, acistint-los
un nét del senyor oÿdor militar y altres cavallers;
tertio, quant sas excel·lèncias fidelíssimas han
tingut notícia que lo viàtich se acercava han baixat a la porta del carrer, donant la mà dreta al
sennyor sacramentat, acompanyats de dits nét
del senyor oÿdor militar, officials y altres cavallers, posant-se de filera, primer, lo senyor deputat eclesiàstich, després lo militar, després lo
real, després lo senyor oÿdor eclesiàstich y, últimament, lo senyor oÿdor real. Després, un
poch distant, lo mestra de serimònias, després
dit nét, després dits officials y útlimament dits
cavallers. Los verguers estavan a la altre part.
Baix, a la entrada, se ha donat a gastos del General ciris de llura de cera blanca a sas excel·lèncias fidelíssimas, de mitja lliura al net y officials.
Al arribar nostre senyor sacramentat, los tres
verguers ab tres massas altas al coll se han posat
immediadament devant de sa divina magestad,
seguint, immediadament després, los sinch senyors concistorials en la forma estílan per los ca1208

rrers. Seguia’s després lo nét, després los officials
y, últimament, los convidats. Dins lo aposento
sols han entrat los concistorials, posant-se de filera cerca de la cabacera del llit del malalt y, últimament, lo nét, a hont han estat fins que ha comulgat lo senyor oÿdor militar; quarto, havent
comulgat dit senyor oÿdor militar per viàtich,
sas excel·lèncias fidelíssimas han acompanyat al
senyor sacramentat fins a dita iglésia del Pi,
anant devant del Santíssim los tres verguers ab
las massas altas al coll y, immediadament del tàlam, sens mediar-hi ningun sacerdot, sas
excel·lèncias fidelíssimas concistorialment conforme acostúman anar, després venia lo nét sol,
després los acessors advocat fiscal, officials, mestres y de la present casa, agraduats com se stila
y, últimament, los convidats y devots. Y se adverteix que fins se ha reservat lo senyor tant sas
excel·lèncias fidelíssimas com los officials han
aportats encesos ciris y que en la iglésia sas excel·lèncias fidelíssimas se’n han muntat al presbiteri posant-se a la part del Evangeli de filera
com acostúman los senyors concellers y a son
costat lo nét y officials que·y podian càbrer. Y
allí reservat lo senyor han deixat los ciris.
Dimars, a 17 de novembra de 1711. En aquest
dia, a las vuyt horas de la nit immediadament
tocadas per la Seu, com y també en totas las
iglésias de la present ciutat, han tocat per llarch
temps totas las campanas en demostració del júbilo y alegria del avís que ha aportat esta tarda lo
excel·lentíssim senyor comte de Estampa, grande de Espanya, a la reyna, nostra senyora, que
Déu guart, per mar, per rahó de quedar ab tots
los vots dels electors elegit en emperador de romans lo rey, nostre senyor, que Déu guart, y al
mateix temps se ha fet una salva real de tota la
artillaria de esta capital.
Dimecres, a 18 de novembra de 1711. En
aquest dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en lo present dietari una real carta manada escriurer a sas excel·lèncias
fidelíssimas per la magestad de las de data del
dia de ahir, de sa real mà firmada y sotaescrita,
per lo il·lustre marquès de Rialp don Ramon de
Vilana Perlas, del Concell de sa magestad y son
secretari en lo Despaitg Universal, ab què mana
insinuar a sas excel·lèncias fidelíssimas de com
lo rey, nostre senyor, que Déu guart, unànimanet queda elegit emperador de romans, com
més extensament és de vèurer de dita real carta,
que és assí cusida y signada de número 355 y
del thenor següent: «La reyna», etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia, entre nou y deu horas del
matí, lo molt il·lustre Capítol de canonges de la

santa iglésia chatedral de la present ciutat, per
medi de dos capitulars y ab embaixada, havent
obtinguda hora per medi de un sacerdot official
de Capítol, ha fet convidar a sas excel·lèncias fidelíssimas a la celebració del Te Deum que a las
deu horas de esta matinada faria celebrar en acció de gràcias per la sobredita elecció. Al què és
estat respost per lo senyor deputat ecclesiàstich,
en veu de sos companys, que lo concistori apreciava al molt il·lustre Capítol eix favor que, estant ab eixa notícia, se trobava molt ocupat en
idear lo que deuria obrar per sa part y que, si las
ocupacions lo·y donavan lloch, acistiria ab molt
gust. Dits capitulars són estats cumplimentats
en esta forma, so és, que al venir són estats rebuts per alguns officials al cap de la escala y
acompanyats fins a la porta per la qual se entra a
la sala intermèdia y, al tornar-se’n, des de esta
fins al cap de la escala. Y dins de concistori los
dos capitulars han estat assentats ab cadiras de
vaqueta de moscòvia a la gotera del dosser, a la
part dreta, y los dos capellans que·ls acistian ab
un banch de vaqueta negra, posat al entrar a mà
dreta de la porta per la qual se entra de la sala intermèdia a la sala del concistori.
En aquest mateix dia, a las deu horas del matí,
en la Seu de la present ciutat, a gastos y cuydado
del molt il·lustre Capítol, se ha cantat un solempníssim Te Deum y offici ab tota encesa per
causa de la elecció de emperador de romans a
favor del rey, nostre senyor. Durant dit Te
Deum han tocat las campanas de la Seu y demés
iglésias de la present ciutat y, axí mateix, la senyora emperatrís la reyna, nostra senyora, que
Déu guart, ha tingut capella en la iglésia parroquial de Santa Maria del Mar, a hont celebrant
lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Solsona, entre onse y dotse horas del matí, se ha
cantat per lo mateix effecte molt solempnement
lo Te Deum y offici ab salva real de la artillaria y
gran porció de la coronela de la present ciutat. Y
se adverteix que de real insinuació de la magestad de la reyna tota la cort avuy, demà y després
demà, anirà vestida de gala.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas han embiat
una embaixada a dit molt il·lustre Capítol, havent-se obtinguda hora per medi de un verguer,
per los noble y magnífich don Ramon de Codina y de Ferreras y Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona, concistint en què donavan moltas gràcias a sa senyoria de haver-los
convidat aquest matí per la dita funcció del Te
Deum que las indispensables ocupacions del
concistori no li havian donat lloch en poder lograr eixa honra y que donava mil parabiens a sa
senyoria de estar nostre rey y senyor elegit emperador del que únicament dependia nostre
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consuelo. Al què per lo senyor president és estat
respost ab gran estimació y són estats tractats
com se acostuma y ne ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia, de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas, per modo del síndich del General
són estats convidats al Te Deum y offici, que lo dia
present han deliberat se celebrassen ab pompa en
la sala o capella gran del invicte cavaller y màrtir
Sant Jordi, patró del Principat, de la present casa,
divendres primervinent que comptarem 20 del
corrent, per causa de ser estat elegit emperador
de romans lo rey, nostre senyor, los dos excel·lentíssims concistoris de la ciutat y bras militar, havent acordat sas excel·lèncias fidelíssimas que lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich celebre en ditas funccions de pontifical.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, Jaume Solà, corredor de coll jurat y ministre del General, ha fet
relació de com havent subastat lo preu fet de las
alimarias fahedoras en la present casa y, altrament, per rahó de la sobredita elecció de emperador feta a favor de la magestad del rey, ha fet
relació que havent publicat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas lo preu fet de ditas alimarias, havia trobat qui las emprenia fer per 400
lliures. Emperò, havent publicat que qui·s posaria en dita de empèndrer fer-ho per 350 lliures
ab 25 lliures de axaus no havia trobat ningú que
volgués acceptar la dita.
E, seguidament, ha fet relació de què havent
publicat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
que qui·s posaria en dita de empèndrer dit preu
fet per 370 lliures se li donarian 25 lliures de
axaus per una vegada tantsolament, se havia acceptat la dita per Joan Camps, gerrer, de la present ciutat, a qui se ha lliurat la hasta fiscal, per
no haver-hi hagut ningú que·y hage dit altre
dita ni a mitjas ditas ni altrament.
En la nit del dia present se han fet y principiat
las alimarias en aquesta casa, palau real, sala real,
càrcels reals, casa de General y Bolla y casa del
Portal de Mar, ab la mateixa forma y música stilada, anyadit que en lo balcó de dita casa de General y Bolla, per estar la reyna, nostra senyora,
en la present capital y en lo palau que antes habitavan los virreys, se han posat quatra atxas de
cera blanca y han sonat timbalas, trompetas,
menestrils y ciegos, casas de sas excel·lèncias fidelíssimas y de tots los officials del General, a
gastos de la Generalitat, per rahó de la sobredita
elecció de emperador y per tots los demés comuns y particulars de dita ciutat no se ha faltat a
esta demostració.
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Dijous, a 19 de novembra de 1711. En aquest
dia los síndichs dels dos excel·lentíssims comuns, de la ciutat y bras militar han aportat a sas
excel·lèncias fidelíssimas respectivament recados de sos comuns, dient que llurs concistoris
acistiran ab molt gust demà de matí a la festa, Te
Deum y offici a què són estats convidats y que se
celebrarà en la capella gran de Sant Jordi de la
present casa, per la elecció al throno imperial
del rey, nostre senyor, que Déu guart.
En aquest mateix dia, a gastos y expensas de la
excel·lentíssima ciutat, se ha fet per lo mateix assumpto una solempníssima festa en la Seu, estant patent lo Santíssim Sagrament del Altar,
que per sempre sie alabat.
En aquest mateix dia, entre quatra y sinch horas
de la tarda, tots vestits de gala y havent-se primer
obtinguda hora per medi del síndich del General,
sas excel·lèncias fidelíssimas concistorialment a
peu, acompanyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, quatra officials, mestras y demés de la present casa, anant devant los tres verguers ab massas altas, y acistint-los un aguasil
ordinari, són anats a donar la enorabona a la sacra, cathòlica, real y cesària magestad de la senyora emperatrís la reyna, nostra senyora, que
Déu guart, de trobar-se sublimat al throno de
emperador de romans la sacra, cathòlica, real y
imperial magestad del rey, nostre senyor, don
Carlos ters de Àustria, que Déu guart. La oració
és estada molt cèlebre y com del garbós desempenyo del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich y segons demanava fet de tanta
sèria y importància, la resposta de la magestad de
la reyna és estada ab tals excessos de carinyo, que
sens pèrdrer res de tanta magestad, ha continuat
en captivar los affectes y voluntats de estos primers y amantíssims vassalls de sa magestad y entre altres clàusulas, que refferí, bastarà refferirse’n una per totas, concistint «quien primero
experimentará de esta soberana elección los effectos
seréys vosotros y el fidelísimo Principado, porque su
paternal amor sólo atenderá a exterminar por todos medios los trabajos que se padecen porque más
lusga la gloria de la nación». Després de haver
parlat sas excel·lèncias fidelíssimas, la reyna ha
manat de cubrir-los y tant sas excel·lèncias fidelíssimas com tots los officials gaudints han besat sa
real mà. Esta funcció més extensament constarà
en lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias.
En la nit del present dia se han continuat las lluminàrias ab lo mateix lustre y per lo mateix assumpto que·s troba notat en lo present dietari
lo die de ahir.
Divendres, a 20 de novembra de 1711. En
aquest dia en la capella gran de Sant Jordi, patró
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del Principat, de la present casa se ha celebrat la
festivitat dedicada a la Santíssima Trinitat ab
aquella pompa deliberada lo dia 18 del corrent
y per a rendir a la magestat divina, trina en persona y una en essència, que eternament sie alabada, de haver-se dignat per sa infinita clemència elevar en emperador de romans a la
magestad del rey y ab totas aquellas circumstàncias que narra y reffireix dita deliberació. Y axí
sols se anyadirà que a ella per los verguers foren
convidats tots los officials de la present casa y
los de la casa del General y Bolla, que en los
claustros a·y havia música de timbalas, trompetas y menestrils, y al coret de dita capella gran,
música de corda. Han acistit al Te Deum y al offici, que ha celebrat de pontifical lo senyor deputat ecclesiàstich, los dos excel·lentíssims concistoris de la ciutat y bras militar. Al venir és
estat primer lo bras militar, qui se ha assentat ab
banchs de vellut carmesí a la part de la epístola,
y després la ciutat, qui se ha assentat a la part del
evangeli ab banchs de vellut carmesí al costat
de sas excel·lèncias fidelíssimas en esta forma,
los senyors concellers 2, 3, 4, 5 y 6. De seguida,
estant est més cerca del altar y al costat del conceller segon los senyors deputats eclesiàstich,
militar, real y oÿdors eclesiàstich y real, perquè
lo senyor conceller en cap era mort y lo senyor
oÿdor militar malalt. Y després, seguidament,
ab banchs de vaqueta de moscòvia se seguian
los acessors, advocat fiscal, 4 officials mestras y
demés officials de la present casa per son orde y
graduació. Al tornar-se’n, la Ciutat se’n ha anat
primerament y, després, lo bras militar. Esta
funcció ha principat d’esta manera, primerament, sas excel·lèncias fidelíssimas concistorialment acompanyats de tots los refferits són anats
a dita capella gran, a hont se han assentat sas excel·lèncias fidelíssimas a la part del evangeli en
aquell lloch, com si ý fossen y trobassen los senyors concellers. Després avisat, ha vingut lo
bras militar, qui és estat rebut al peu de la escala
per los 4 officials mestras y altres, y al replà per
los acessors y advocat fiscal, y al costat de cada
concistorial se ha posat un dels refferits fins al
cap de la escala, a hont són estats rebuts per sas
excel·lèncias fidelíssimas, posant-se a mà squerra de cada hun. Lo mateix se ha observat ab la
excel·lentíssima Ciutat venint després, tant a sas
excel·lèncias fidelíssimas com al bras militar y
ciutat per un sacerdot ab un hisopo y fuente és
estada donada aygua beneyta en la porta de dita
capella. Assentats tots, los quatre officials mestras y altres sacerdots y gaudints, per quant celebrava lo senyor deputat eclesiàstich, se han acercat a ell y, acompanyant-lo al altar, havent fet
sobre una almohada oració y, després, al bras
militar y lo han acompanyat a la cadira que sehavia de revestir de pontifical. Acabat lo Te
Deum y offici, també dits officials lo han acom-

panyat en la mateixa forma des de dita cadira
fins al costat del senyor conceller segon. Y, al
tornar-se’n, la ciutat y bras militar són estats
cumplimentats com al venir. Al evangeli han
axit dos atxes y al llevar Déu, quatra, totas de la
casa, lo diaca primerament ha donat la pau a la
Ciutat, després al bras militar y, últimament, a la
Deputació. Y finida la funcció sas excel·lèncias
fidelíssimas ab lo mateix acompanyament se’n
han tornat a la sala de concistori, havent axit de
la pessa a hont se juntat los acessors.
En aquest mateix dia, a la nit, se han continuat
las lluminàrias per dit assumpto, conforme és
estat notat en lo present dietari los dias 18 y 19
del corrent.
Dissapta, a 21 de novembra de 1711. En aquest
dia, havent-se proposat una súpplica presentada
per part de Pera Prieto, Joseph Jacomel y Joan
Batista Fàbregas, soldats del regiment de la present casa, que és assí cusida y signada de número 356, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich és estat de vot y parer que
còpia de dita súplica sie entregada al magnífich
racional del General per a què quant antes fassa
relació sobre lo assumpto en ella expressat, per a
què se puga donar la providència més convenient per a poder ser acistits. Lo excel·lentíssim
y fidelíssim senyor deputat militar és estat del
mateix parer Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real és estat del mateix sentir. Lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor senyor oÿdor
eclesiàstich és de vot y parer que, attès se han girat moltas sumas de diner de la Generalitat per
tot lo regiment, attès que se estava amenassat de
differents sitis com foren de Castell-lleó, Solsona y Cardona, als pagador y vehedor que sian
ohits ells de com estan pagats los soldats. Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real és estat del mateix parer que lo senyor deputat eclesiàstich.
Dimecres, a 25 de novembra de 1711. En
aquest dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, lo noble doctor don
Joseph de Nadal y Despujol, advocat fiscal del
General, ha fet relació mitjensant jurament de
com se era conferit per lo effecta disposat ab lo
capítol 102 de las últimas corts y que, haguda
relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per
estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit, incertat y signat
de número 357.
Divendres, a 27 de novembra de 1711. En
aquest dia, constituhit personalment en lo ex1211

cel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, Joseph Soler, sastre,
de la present ciutat, receptor dels salaris menors
dels doctors de la Real Audiència del present
Principat, ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas lo sobredit offici y per ser
vendible y altre dels que podan alienar-se a favor y en cap del doctor en sagrada theologia
Jaume Soler, son fill, supplicant per sas
excel·lèncias fidelíssimas ésser-li dita renúnciació admesa. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
admès la renúncia del sobredit offici, si et in
quantum per capítols y actes de cort és a sas excel·lèncias fidelíssimas lícit y permès y altrament, etcètera, essent presents per testimonis
Joseph Pelegrí y Diego Andanyà, menor, veguers de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dissapte, a 28 de novembra de 1711. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
real, acompanyat del noble secretari y scrivà major y dels demés officials acostumats, és baixat a
la casa del General a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes
de novembra. Y se han trobat los infrascrits y següents: primo, als 7, aprehenció feta en casa de
Pere Juan, boter, de dotse faixas de estam blancas; ítem, als 16, aprehenció feta en casa de
Francisco Bernardo, cabellarayre, de 26 caballeras forasteras; ítem, als 18, aprehenció feta a una
dona incògnita de una caputxa de escot blanch
de la terra y de unas mitjas de seda.
En aquest mateix dia, per medi de son secretari,
lo excel·lentíssim senyor almirant de la Corona
de Aragó compte de Cardona ha participat a sas
excel·lèncias fidelíssimas de com la magestat del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, era estat
servit als 13 de setembre proppassat afavorir-lo
ab la real gràcia de gran condestable de Aragó y,
axí mateix, de com als 26 de dit mes de setembre se dignà sa magestat declarar de que las dignitats de gran condestable y almirant de la Corona de Aragó recayguen de quí al devant en
nacionals de la Corona, ab las grandezas de primera classe a ellas respectivament annexas, que
té consedit per reals despaigs a dit senyor comte
de Cardona en personas, fills de la Corona de
Aragó o que per lo menos sos pares ó sien estats
sens que·s puga per ningun motiu, servey particular ni altra rahó alterar-se ni derogar-se, com
més extensament és de vèurer dels papers que
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per mi
secretari y scrivà major del General de Cathalunya se troban estar assí cusits, incertats y signats
de números 358, 359 y 360.
En aquest mateix dia tenint entès sas excel·lèncias fidelíssimas que era del real y imperial gust y
agrado de la senyora emperatrís la reyna, nostra
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senyora, que Déu guarde, de què se alleujàs lo
dol que comuns y particulars aportan per causa
de la mort del senyor emperador Joseph, que
està en glòria, han ordenat al magnífich regent
los comptes del General y present casa fes posar
en las salas dels Reys, intermèdia y del concistori los quadros ab sas guarnicions deuradas sobre
los portals y, axí mateix, sota del dosser del consistori lo retrato de la magestat cessària del senyor emperador lo rey, nostre senyor, que Déu
guarde, ab sa guarnició dorada y vestit de gala.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per los molt il·lustres senyors concellers de la molt lleal, constant y fidelíssima ciutat
de Vich, ab què supplícan a sas excel·lèncias fidelíssimas tingan a bé interposar sa gran authoritat ab la magestad imperial de la senyora emperatrís la reyna, nostra senyora, que Déu guart,
per a què socorre a Cardona en lo siti que actualment està patint, com de dita carta és de vèurer
que és assí cusida y signada de número 361.
Diumenge, a 29 de novembra de 1711. En
aquest dia en nom y per part de sas excel·lèncias
fidelíssimas, havent-se obtinguda hora per medi
de un verguer, los noble y magnífichs don Ramon de Codina y de Ferreras y Pau Corbera y
Palau, ciutedà honrat de Barcelona, se han conferit ab lo excel·lentíssim senyor comte de Cardona, gran almirant y condestable de la Corona
de Aragó y mayordom mayor de la magestad de
la reyna, que Déu guarde, per la dependència
que supplicava la ciutat de Vich, que apar en
dietari lo dia de ahir, ponderant-li estimarian
molt sas excel·lèncias fidelíssimas se servís mediar ab la reyna, nostra senyora, per a què manàs
socòrrer a la plaça de Cardona, lo què ha offert
fer ab molt gust, no duptant que sa magestad
com a tant verdadera mare aconsolaria a tant
amats vassalls. Del què han fet relació tornats en
concistori.
Dimecres, a 2 de desembra de 1711. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari un bitllet de real orde de la reyna, nostra senyora, escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas de data de 1
del corrent per lo il·lustre marquès de Rialp, secretari del Despaitg Universal de la cesàrea magestad del emperador lo rey, nostre senyor, que
Déu guart, ab què se serveix insinuar-los que
sens pèrdrer-se instant se embien a Castellciutad tots los soldats del regiment que han arribat
a esta cort, dels que serviren en Castell-lleó,
puix ab ells y los que poguessen fer reclutar a
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tota diligència, se podria umplir la guarnició de
Castellciutad com se necessita y que sa magestad ha manat donar las corresponents providèncias al socorro de Cardona, y en eixa confiança
podrian sas excel·lèncias fidelíssimas respòndrer
a la ciutat de Vich la vigilància de sa magestad a
son alívio y al comú consuelo, com més extensament de dit bitllet és de vèurer que és assí cusit y signat de número 362.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han anomenat a Joan Aldabó, fuster, per
expert a effecte de fer relació mitjensant jurament, de si Juan Camps, gerrer, de la present
ciutat, ha cumplert o no en lo preu fet que emprengué de las lluminàrias se feren en la present
casa y altres del General los dias 18, 19 y 20 del
mes de nohembra pròxim passat per ocasió de la
elecció de emperador de romans a favor y en
cap del rey, nostre senyor, que Déu guart, segons lo thenor de la tabba y memorial incertats
en lo cos del acte rebut en la Scrivania Major als
18 de dit mes de nohembra. E lo dit Aldabó,
constituhit personalment lo dia present en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha fet relació mitjensant
jurament de com las llanternas que corrian a
cuydado de dit Camps per rahó de dit preu fet
totas las ditas tres nits de lluminàrias cremaren.
Lo que diu saber per aver-ho axí vist y axí creu
que ha cumplert ab lo pactat en dita tabba y memorial.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los noble y magnífich don Ramon de Codina y de Ferreras y Pau de Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona, en nom y per part
de sas excel·lèncias fidelíssimas, han cumplimentat al excel·lentíssim senyor comte de Cardona, gran condestable y almirant de la Corona
de Aragó, donant-li la enorabona de la real gràcia que fou servit participar a sas excel·lèncias fidelíssimas li havia conferit la real magestat del
rey de gran condestable de dita Corona y multiplicadas gràcias de que a sas instàncias se hagués
dignat sa magestad resòldrer, que de aquí al devant las ditas dos dignitats de almirant y condestable ab los conexos de grandesas de primera
classe no pugan ser conferidas, sinó a fills de
dita Corona, o que, per lo menos, lo pare ó sia
estat, com de tot més extensament és de vèurer
en lo corrent dietari als 28 de nohembre pròxim
passat, de la qual demostració ha fet dit senyor
comte de Cardona imponderable aprècia, conforme ne han fet relació dits de Codina y Corbera tornats que són estats en concistori.
En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
havent-se obtinguda hora per medi de un ver-

guer, los mateixos de Codina y Corbera, en nom
y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, se han
posat als cesàreos peus de la magestad imperal
de la emperatrís la reyna, nostra senyora, que
Déu guart, per saber de sa salut, de la del senyor
emperador, nostre rey y senyor, que Déu prospere. Y, axí mateix, rendir-li obsequiosas gràcias
ab lo més respectuós y profundo acatament possible de ser estat de sa augustíssima clemència lo
manar aliviar a la ciutat de Vich ab la deliberació
de què se obrassen las corresponents providèncias per al socorro de Cardona, de què obehint
sa real insinuació ó tenia escrit lo concistori a
dita ciutat. Al què se ha servit respòndrer: «Mi
maternal desvelo en aliviar vasallos que tiernamente amo como a hijos, no sólo ha atendido al socorro de Cardona, si y también a la manutención
de Vique, Montanya, Hostalrique y demás del
Principado, sin que por esso sossiegue mi real ánimo, pues no cessaré jamás hasta ver conseguido el
total consuelo de todos con la conclusión de la guerra. Que spero en Dios será más presto de lo que
pensamos». Y després han besat sa imperial mà,
com de tot ne han fet relació tornats en concistori dits de Codina y Corbera.
En aquest mateix dia los mayorals de la real
confraria fundada en los claustros de la Seu de la
present ciutat, sots invocació de la Immaculada
Concepció de la gran reyna del cel y terra Maria
Santíssima, mare de Déu, han supplicat a sas excel·lèncias fidelíssimas per la festivitat y octava,
que és als 8 del corrent, per rahó de dita Immaculada Concepció, fossen servits ordenar al
magnífich regent los comptes los deixe per lo
ornato de dita festivitat y octavari la plata, tapisserias, colgaduras, salamons y demés que se’ls
offeresca que sia de la present casa. Al què, annuhint sas excel·lèncias fidelíssimas ab molt
gust, han advertit a dit regent los comptes
quedàs previngut de manar als officials a qui toque la sobredita dependència.
Divendres, a 4 de desembra de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau de Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, ha fet relació de com als 12 de nohembra pròxim passat se conferí ab lo noble don Joseph Anthon de Martí, antiquior de la Real Audiència de aquest Principat, a fi de saber de ell lo
que havian resolt las tres salas acerca la abertura
del Tribunal de Contrafaccions, per rahó del
negoci llargament mencionat en lo present dietari lo dia 10 de dit mes de nohembra. Al què
per dit Martí fou respost que no podia entrevenir en la abertura de dit tribunal per trobar-se lo
molt reverent senyor canceller ab salut perfeta
acistint a la sala.
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També en aquest mateix dia ha fet relació com
lo dia 13 del sobredit mes de nohembra se era
conferit ab dit senyor canciller, a qui trobà en lo
llit, solicitant-li la abertura de dit Tribunal de
Contrafaccions. Al què li respongué que aquell
dia havia pres una purga y que lo dia 16 del refferit mes se conferís ab ell per la resposta.
Axí mateix, lo dia present ha fet relació dit síndich de què havent-se conferit lo dia 16 de nohembra proppassat ab lo dit sneyor canciller per
la dependència sobredita li havia respost que
encara no havia parlat de eix assumpto al il·lustre marquès de Rialp, secretari del Despaitg
Universal, y que a la nit la·y participaria.
En aquest mateix dia, no menos, ha fet relació
dit síndich de que havent-se conferit lo dia 17
del mateix mes dalt-referit ab lo sobredit senyor
canciller per lo mateix negoci, li havia respost
que ell ja havia parlat al dit marquès de Rialp,
qui li digué ho participaria a la reyna, nostra senyora, que Déu guarde, y que tornaria resposta
a dit síndich de la resolució pendria sa magestat.
També dit síndich ha referit lo dia de avuy de
com lo dia 20 de nohembra del corrent any se
conferí ab lo senyor canceller per la sobredita
resposta, qui li ha dit que havent-se vist ab lo dit
marquès de Rialp li insinuà que dit assumpto lo
havia comunicat ab la reyna, nostra senyora, y
que sa magestat tenia dit fet comès al il·lustre
don Domingo de Aguirre, del Concell de sa
magestad y son regent en lo Supremo de Aragó
y son antiquior en ell, ab qui se veuria lo dia següent per la resposta y que axís podria dit síndich los dias 22 o 23 pròxims tunch vinents tornar a sa senyoria per a saber la resposta que faria
dit de Aguirre.
Dit síndich, continuant las diligèncias per la
subyecte matèria, ha fet relació que als 23 de dit
mes de nohembra pròxim passat se veu ab dit
senyor canceller que li refferí que, havent-se
conferit ab lo narrat regent del Supremo de
Aragó, don Domingo de Aguirre, li respongué
que eixa dependència corria per son compta y
que ya de ella se’n donaria part al excel·lentíssim
y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas. No descansant lo ànimo del síndich, en
orde al negoci tant ponderat en la present diada, antes bé en cumpliment de sa primera obligació, en aquest dia ha continuat en fer relació
de que als 24 del mencionat mes de nohembra
se havia vist ab dit regent del Supremo de Aragó
don Domingo de Aguirre, qui posà en sa concideració que la ocasió de no haver presa lo gavinet la última resolució sobre dit fet era lo no haver-se ajuntat quatra dias havia, per causa de las
lluminàrias y que lo dia següent se conferís ab
ell per la resposta.
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En aquest mateix dia també ha offerit dit síndich que a 27 de nohembra pròxim passat se
veu y conferí ab dit regent don Domingo de
Aguirre per la resposta mencionada en lo antecedent capítol, emperò que li havia respost que
per quant la cesàrea magestad de la senyora emperatrís la reyna, nostra senyora, acistí al gavinet, no se havia pogut parlar en ell de est negoci
y que quant antes ne parlaria.
En aquest mateix dia lo refferit síndich ha fet relació que, havent-se conferit al primer del corrent ab dit regent del Supremo de Aragó don
Domingo de Aguirre, li havia dit que encara de
est negoci no se havia pogut parlar al gavinet
per haver estat fora ciutat lo dit marquès de
Rialp y que lo dia immediat següent ne tractaria. També en aquest dia ha refferit dit síndich
que als 3 del present mes se veu ab lo senyor
canceller a fi de què se servís obrir lo Tribunal
de Contrafaccions, attès que lo regent don Domingo de Aguirre li havia dit que tornaria la resposta a sa senyoria. Al què se havia dignat
respòndrer-li dit senyor canceller que dit regent
Aguirre no li havia dit cosa, emperò que ell lo
mateix dia s·i conferia per a saber aquella y que
axís hi tornàs lo endemà.
Y, últimament, lo refferit síndich ha fet relació
de que, havent-se conferit lo dia present ab lo
senyor canceller per a saber de ell la resposta
que·s narra en lo immediat antecedent capítol, li
ha dit lo senyor canceller de què havent-se conferit ab lo regent don Domingo de Aguirre li
havia respost que avuy ne parlaria al gavinet y
que de tot ne donaria individual notícia al excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
Dissapta, a 5 de desembre de 1711. En aquest
dia, constituhits personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas, los magnífichs doctors missers
Aleix Fornaguera, subrogat en acessor ordinari
del General de Cathalunya, y Francisco Bach,
Francisco Borràs y Joseph Thomàs Rovira, quatre consulents aplicats, han fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de paraula de com inseguint lo deliberat als 28 de nohembra pròxim
passat y en orde al real decret de la reyna, nostra
senyora, que Déu guart, de que sobre fet de
port franch se fa menció en dita deliberació, de
que eran de parer y sentir que podian y devian
sas excel·lèncias fidelíssimas posar-se als reals
peus de la reyna, nostra senyora, ab una humil y
obsequiosa representació, conforme la que posavan en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, servint-se al mateix temps entregar a sa
cesàrea magestad còpia de tots aquells papers,
de què en dita representació se havia rahó. Y sas
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excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major continuàs en lo present
dietari aquesta relació.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
continuàs en lo present dietari una real carta del
senyor emperador lo rey, nostre senyor, que
Déu guart, sa data en Cremona, als 11 del mes
de nohembra pròxim passat, ab què és servit fer
mil favors a Cathalunya y altrament, assegurant
que ab gent y diners y altrament acistirà a sos
amats vassals, com de dita real carta és de vèurer
y de un bitllet del il·lustre marquès de Rialp, secretari del Despaitg Universal, que la acompanya, tot lo què és assí cusit y signat de números
363 y 364. Y dita real carta del thenor següent:
«El rey. Illustres», etcètera, inseratur.
Diumenge, a 6 de desembre de 1711. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepta, se
ha ajuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis
y affers graves de la Generalitat y, altrament, per
las dependèncias de la guerra present.
Dimecres, a 9 de desembre de 1711. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas, inseguint lo vot
y parer donat de paraula per los magnífichs
acessor y consulents aplicats acerca lo fet de
port franch, del qual apar en lo present dietari
als 5 del corrent mes, a hont se troba lo assumpto llargament descrit, en nom y per part del excel·lentíssim y fidelíssim concistori de la Deputació y per medi dels excel·lentíssims y
fidelíssims senyors deputat y oÿdor reals, sens
verguers ni massas, si sols acompanyats del síndich del General, anant aquest a la portalera de
mà dreta de un cotxe de dos mulas en què dits
senyors deputat y oÿdor reals també sens insígnias anavan, havent obtinguda hora per medi de
dit síndich a las sis horas de la tarda, se han posats als imperials peus de la senyora emperatrís
la reyna, nostra senyora, que Déu guart, y en sa
real mà una molt humil y obsequiosa representació acerca de port franch aconcellada, formada y disposada per dits acessor y consulents aplicats, junt ab còpias dels infraescrits papers, los
quals se mencionan ab dita representació: primo, de la junta de port franch tinguda als 19 de
setembra de 1710; ítem, del paper de apuntaments de reparos que és en lo llibra de Deliberacions del corrent trienni als 11 de dit mes de octubre; ítem, de las juntas tingudas als 2 y 11 del
refferit mes de octubre; ítem, de un vot fet per
altre dels magnífichs acessors y consulents aplicats als 18 del narrat mes de octubre, que és en
dietari als 20 de dit mes de octubre; ítem, de la
idea de ordinacions feta per la junta de port
franch als 21 de juliol 1710; ítem, de la nova

idea de ordinacions feta per las dotse personas
que és en dietari als 17 de desembre de 1710;
ítem, de altre vot fet per dits acessors y consulents que és en dietari als 10 de abril 1711;
ítem, de la segona proposició se féu dit dia 10
de abril en la junta de port franch y de tot lo que
passà en ella; ítem, de la segona proposició se
féu en la junta de port franch tinguda als 22 de
maig del corrent any y de tot lo que en ella
passà; ítem, del paper fet per las sis personas de
la junta del qual se hagué rahó en dita última
junta; ítem, del paper fet per las dotse personas
de negoci en resposta del fet per las ditas sis personas que és en dietari als 24 de agost del present any; ítem, del vot fet per lo sobredit acessor
y consulents a favor del paper últim fet per las
dotse personas que és en dietari dit dia 24 de
agost; ítem, de tot lo que passà en la junta de
port franch tinguda als 2 de setembra pròxim
passat; ítem, de un recado enviat a la excel·lentíssima ciutat que és dietari als 9 de octubre del
corrent any; ítem, y finalment, de la sentència
fulminada en la visita del General del trienni
pròxim passat contra los antecessors de sas excel·lèncias fidelíssimas sobre la querela de número 2 ab sa exortació que fou publicada als 15
de juny 1711 y confirmada en causa de recors,
la qual fou publicada als 9 de agost del mateix
any y la resposta que ha fet la reyna, nostra senyora, a dits senyors deputat y oÿdor reals és estada: «Que atendería a lo que le representava la
Deputación y que procuraría darle en todo consuelo», conforme ne han fet relació tornats que
són estats en concistori. Y, encontinent, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General cusís y continuàs en
lo present dietari còpia de la sobredita representació, la qual real carta del thenor següent: «El
rey. Illustres», etcètera, inseratur.
Dijous, a 10 de desembre de 1711. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una
súpplica presentada per Joseph Narcís Anglada,
notari y causídich de esta ciutat, com a procurador de las sis personas de la junta de port franch,
que estan mencionadas en lo present dietari als
31 de octubre de 1710, a hont també consta de
sos poders, sobre fet de port franch, junt ab la
decretació en escrits feta al peu de dita súpplica
per sas excel·lèncias fidelíssimas, tot lo què és
assí cusit y signat de número 366.
Divendres, a 11 de desembra de 1711. En
aquest dia, a las sinch horas de la tarda, haventse obtinguda hora per medi del síndich del General, inseguint lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori lo deliberat lo dia present acerca de la
real abadia vacant del imperial monestir de Sant
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Cugat del Vallès, de la orde de sant Benet, per
medi dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputat y oÿdors reals, qui són anats sens verguers, massas y insígnias, si sols ab un cotxe de
dos mulas anant lo síndich a la portalera de mà
dreta, se ha posat als imperials peus de la cesàrea
magestat de la senyora emperatrís la reyna, nostra senyora, que Déu guarde, y en sa real mà
una molt humil y obsequiosa representació ab
què suplica lo consistori a sa magestat sie servida provehir dita abadia a favor del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich. Y
sa magestat se ha servit respòndrer que deseava
aconsolar a la Deputació y que «haría lo posible», conforme ne han fet relació dits senyors
deputat y oÿdor reals tornats en consistori. Y,
encontinent, sas excel·lèncias fidelíssimas han
ordenat a mi secretari y scrivà major del General
y present casa incertàs y continuàs en lo present
dietari còpia de la sobredita representació, la
qual és assí cusida y signada de número 367 y
del thenor següent: «Señora. Teniendo entendido», etcètera, inceratur.
Diumenge, a 13 de desembre de 1711. En
aquest dia se ha ajuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
per ocasió y causa de la present guerra y altres
affers del General.
En aquest mateix dia, a la tarda, se ha fet la professó general que tots anys se acostuma de fer lo
dia 8 del present y corrent mes a honrra y veneració de la sempre Immaculada Concepció de
Maria Santíssima, reyna de cel y terra, patrona y
tutelar del Principat, en tant soberà misteri per
quant plogué aquest any dit dia 8.
Dimars, a 15 de desembra de 1711. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar, per estar convalescut de sa passada desgana, ha tornat a residir en consistori.
Divendres, a 18 de desembra de 1711. En
aquest dia lo magnífich doctor misser Gaspar
Singla, subrogat en lo offici de exactor del General de Cathalunya y procurador de rossechs
del dit General, en execució del disposat ab lo
capítol 56 del nou redrés y observant-se la formalitat en dit capítol presenta, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo
senyor oÿdor real, ha fet la relació infrascrita, la
qual per mi secretari y scrivà major de dit General en execució del refferit capítol és estada assí
incertada y cusida, signada de número 368 y
continuada del thenor següent: «Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Lo doctor en drets»,
etcètera, inseratur.
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo dit excel·lentíssim y fidelíssim concistori,
Jaume Solà, corredor de coll, jurat y ministre
del General, ha fet relació de com havent subastat la provisió de cents gambetos, casaquetas,
balons, camisas y corbats, y més si se’n voldran,
per los soldats del regiment de la present casa,
conforme lo pactat ab la tabba a ell entregada,
sols ha trobat qui·n emprengués fer cada un de
dits vestis, en què a·y va comprès lo daltdit, per
la suma y quantitat de vint lliuras barcelonesas.
Per lo què és estat ordenat per sas excel·lèncias
fidelíssimas a dit Solà porrogàs per lo dia de
demà dissapta, publicant que sas excel·lèncias fidelíssimas volan donar axaus.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich ha fet relació, mitjensant jurament, de com se era conferit lo dia present en lo Real Arxiu per lo effecte
disposat ab lo capítol 102 de las últimas corts y
que, haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit
Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y
incertat y signat de número 369.
Dissapta, a 19 de desembra de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich doctor misser Emanuel
Flix, subrogat en acessor ordinari del General
de Cathalunya, ha fet relació, mitgensant jurament, de com se era conferit lo dia present en lo
Real Arxiu per lo effecte disposat ab lo capítol
102 de las últimas corts y que, haguda relació
dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos
ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y incertat y signat
de número 370.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, Jaume Solà, corredor de coll, jurat y ministre del General, ha fet
relació de com havent subastat la provisió de
cent vestits per los soldats del regiment de la
present casa, conforme la tabba y més, si més
se’n voldran, concistint cada vestit ab gambeto,
casqueta, balons, camisa y corbata segons la
mostra, y publicat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas que a qui se posaria en dita de
empèndrer fer dits vestits, a rahó de 14 lliures
per quiscun, se li donarian sinch doblas de axaus
per una vegada tantsolament, no ha trobat nin1216

gun que aye acceptat la dita, y axí per sas
excel·lèncias fidelíssimas li és estat ordenat porrogàs per lo dia 22 del corrent.
Dimars, a 22 de desembre de 1711. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Jaume Solà, corredor de coll, jurat y
ministre del General, ha fet relació de que en la
provisió de fer cent vestits per los soldats del regiment de la present casa, concistint quiscun
vestit ab gambeto, casaqueta, balons, camisa y
corbata, conforme la mostra y lo pactat ab la
tabba, y més, si més se’n voldran, havent-ho subastat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
ha trobat qui empendrà fer quiscun de dits vestits per 18 lliures. Y que, axí mateix, havent publicat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
que al qui empendria fer quiscun de dits vestits
per 14 lliures 10 sous, se li donarian sinch doblas de axaus per una vegada tantsolament, restava acceptada la dita.
Dimecres, a 23 de desembre de 1711. En
aquest dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, Jaume Solà, corredor
de coll, jurat y ministre del General, ha fet relació que havent subastat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas la provisió de cent vestits per los
soldats del regiment de la present casa, concistint quiscun vestit en gambeto, casqueta, balons, camisa y corbata, segons la mostra y lo
pactat ab la tabba, y més, si més se’n voldran, y
publicat a mitjas ditas, no havia trobat cosa. Y
que axís, havia passat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas a lliurar la hasta fiscal a Joseph
Combet, mestre sastre, de la present ciutat, per
ser lo qui per menos preu ha emprès fer dits vestits, que és a rahó de 14 lliures 10 sous per quiscun, ab sinch doblas de axaus per una vegada
tantsolament.
Dijous, a 24 de desembra de 1711. En aquest
dia, a las quatra horas de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas concistorialment, havent-se primer obtinguda hora per medi del síndich, anant
sas excel·lèncias fidelíssimas ab las insígnias de
domàs carmesí ab los escuts de or sens ser cubertas de escomilla negra, aportant los verguers
las massas altas descubertas y ab cotas de panyo
negra, lo senyor deputat ecclesiàstich sols ab almuça y mantallet de bayeta negra, lo senyor oÿdor ecclesiàstich ab lloba de bayeta negra, y los
quatre senyors concistorials seculars sols ab capa
llarga de bayeta negra, y tots los officials que·ls
acompanyavan vestits a lo militar de panyo negra, per quant sa magestad cesàrea ha allaujat lo
dol. Sas excel·lèncias fidelíssimas, ab dos cotxes
de dos tiros, los officials y verguers ab cotxes de

un tiro y acistits de un alguasil ordinari, són
anats a obsequiar a la magestad cesàrea de la
emperatrís la reyna, nostra senyora, que Déu
guarde, ya per a anunciar-li las Pasquas del Santíssim Naixament de Nostre Redemptor, com
se stila tots anys, com y també per donar-li la
enorabona del gloriós succés han tingut nostres
armas en lo socorro de Cardona, havent-se lo
enemich retirat, conforme se ha dignat manar
participar-ho a sas excel·lèncias fidelíssimas ab
bitllet de son real orde escrit lo dia present, que
han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas esta tarda
y després de tenir hora, lo qual de son orde per
mi secretari y scrivà major és assí cusit y signat
de número 371. És estada molt elegant la peroració feta per lo senyor deputat ecclesiàstich en
nom del concistori y la real resposta tant plena
de favors com sap sa magestad cesàrea dispensar-lo en mayor alarde y ostentació de tanta magestad. Sa magestad, després de haver parlat lo
senyor deputat ecclesiàstich, ha manat cubrir a
sas excel·lèncias fidelíssimas y tots los officials,
sacerdots y gaudints han besat sa real mà després. De esta funcció constarà més estensament
en lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias.
Dissapta, a 26 de desembra de 1711. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepta, se han
ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per a tractar
de las demostracions fahedoras per causa del socorro de Cardona y altres successos.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y continuàs en lo
present dietari un vot en escrits fet per los nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, ordinaris del General y consulents aplicats, ab què
són de vot y parer per las causas y rahons que en
ell se expressan que podan y deuhen sas
excel·lèncias fidelíssimas passar a la provisió per
interim del offici de tauler de Reus y elegir
llochtinent de tauler de dita taula durant lo impediment y ausència del noble don Anthon de
Albertí, com més extensament de dit vot és de
vèurer, que és assí cusit y signat de número 372,
y del thenor següent: «Jesús, Maria, Joseph cum
divo Georgio», etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau
Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com
lo dia present se era conferit ab lo noble don
Plàcido Copons, doctor de la Real Audiència de
aquest Principat, y de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas li havia entregat còpia del sobredit
vot, com a exercint de present lo càrrech de advocat fiscal patrimonial. Axí mateix, dit síndich
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ha fet relació de com lo dia present, de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas, se era conferit ab
lo il·lustre marquès de Rialp, del Concell de sa
magestat y son secretari del Despaitg Universal,
a fi de que fos servit procurar y mediar ab la
cesàrea magestad de la senyora emperatrís la
reyna, nostra senyora, que Déu guart, per a què
fos servida affavorir al concistori en lo despaitg
de la representació que té posada en sa imperial
y real mà acerca lo fet de port franch. Y ha respost que ab molt gust ó executaria.
Diumenge, a 27 de desembre de 1711. En
aquest dia se ha juntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
per differents negocis y affers de la Generalitat
com y també altrament.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General cusís y incertàs en lo present dietari tres
cartas rebudas per propris de peu, sas datas de
Manresa, ab què se avisa a sas excel·lèncias fidelíssimas del bon succés del socorro de Cardona
y altres, com més extensament de ditas cartas és
de vèurer que són assí cusidas y signadas de números 373, 374 y 375.
En aquest mateix dia, en la capella petita de la
present casa, ha començat lo novenari de missas
baixas per lo assumpto deliberat per sas
excel·lèncias fidelíssimas lo die de ahir. Y se adverteix que com no·s deixarà de continuar, no
se’n farà altre nota.
Dimecres, a 30 de desembre de 1711. En
aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor militar, acompanyat del noble secretari y
scrivà major y dels demés officials acostumats,
és baixat a la casa del General a effecte de pèndrer inventari de fraus apresos en lo present y
corrent mes de desembre. Y se han trobat los infrascrits y següents: primo, aprehenció feta en la
galera capitana de Espanya, anomenada de
Nostra Senyora de la Concepció, trobada en lo
moll de la present ciutat, de set pessas de sarja
de differents colors cap-y-cua; ítem, quinse pessas de panyo refí de differents colors cap-y-cua;
ítem, cen setanta-quatre pessas blavas. Ítem, dit
dia, aprehenció feta en la galera capitana de Gènova: primo, de 25 pessas de telas de matalassos, que·s diu són de Jaume Malabava, mestre
de aixa de dita galera; ítem, del dit quatre trossos de panyo refí de colors; ítem, dos pessas de
tela viada de filadís y seda, y són de Joan Baptista Musta, mestre boter de dita galera; ítem, del
dit Musta, 18 manguitos; ítem, 16 dotzenas de
vetas de color de Joan Capelín, comit de dita
galera; ítem, 34 plechs de vetas de differents colors y són de Vicens Gallo, sotacomit de dita ga-
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lera; ítem, tres plechs de vetas de Andreu de la
Plana; ítem, 78 papers de tabaco de pols florentí de Francisco Arata, bonaboya; ítem, 8 papers
de tabaco de pols florentí de Nicolau Gallo, artiller de dita galera.
Dijous, a 31 de desembre de 1711. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepta, se ha
ajuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers graves del General y altrament.
En aquest mateix dia lo noble don Francisco de
Sans Miquel y de Monrodon, novament provehit del puesto y càrrech de coronel de regiment de la present casa, com apar ab deliberació
feta als 26 del corrent, actual thinent de coronel
del mateix regiment, per mort del noble don
Pedro de Montaner Ramon y de Çacosta, últim
obtentor de aquell, se ha conferit en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, a fi de tributar-los las degudas gràcias per rahó de la sobredita provisió y
nominació.
En aquest mateix dia, a las nou horas del matí,
obtinguda primer hora per medi del síndich del
General, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat y oÿdor militars, en nom y per
part del excel·lentíssim y fidelíssim concistori,
han cumplimentat al excel·lentíssim senyor mariscal comte Guido de Estaramberch, donant-li
la enorabona de sa felís vinguda a esta capital y
moltíssimas gràcias de lo molt se havia esmerat
esta capmanya en procurar per medi de sa gran
conducta, zel y experièncias militars, la llibertat
del pahís de aquest Principat, lo major auge de
la justa causa de la real, cesàrea y cathòlica magestad del senyor emperador lo rey, nostre senyor, que Déu guart, don Carlos ters, y la manutenció de estos sos primers y fidelíssims
vassalls baix lo suau y amantíssim govern de sa
cathòlica magestad. A tot lo què és estat servit
respòndrer ab inexplicable agrado, elogiant infinit a la nació cathalana dient que a sa fidelitat
innata se devia la mayor part dels felices progressos se havian lograt y conseguit, puix passavan de deu mil los que los paÿsans, fusillers y voluntaris havian mal·lograt al enemich, essent
causa de la summa misèria havia patit en los viurers lo exèrcit enemich, de forma que després
del socorro de Cardona y altres operacions militars, per eix respecte era estat precisat lo enemich a alçar lo camp y retirar-se, refferint al mateix temps moltas glòrias del bon procehir y
valor del regiment de la Deputació durant dit
siti de Cardona, conforme ne han fet relació
tornats en concistori dits senyors deputat y oÿdor militars. Y també la han feta de que al despedir-se dit senyor mariscal los havia recomanat
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en nom seu se servissen dir al excel·lentíssim y
fidelíssim concistori lo quant aprèciaria acomodàs ab lo puesto de thinent de coronel del
regiment de la Deputació a don Nicolau Axandri, actual sergent major, per lo bé se havie senyalat durant dit siti y altrament. Y se deu notar
que dits senyors deputat y oÿdor militars han
executat esta funcció aportant bandas de domàs
carmesí ab los escuts de or descubertas y capas
de bayeta llargas, los verguers las massas descubertas ab cotas de panyo, lo demés extensament
constarà en lo llibre del mestra de cerimònias.
En aquest mateix dia, a las tres horas de la tarda,
obtinguda primer hora per medi de un verguer
y ab un cotxe de dos mulas, lo noble don Ramon de Codina y de Ferreras, subrogat en secretari y scrivà major del General de Cathalunya, se ha conferit ab dit senyor comte Guido
de Estaramberch per a participar-li, de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas, com havia passat
en concideració de la sobredita recomendació y
altrament lo dia present a provehir en thinent
coronel del mencionat regiment al dit sargento
mayor don Nicolau Axandri, del què dit senyor
comte ha fet singular y molt apreciable estimació.
En aquest mateix dia, en la cathedral de la present ciutat, la excel·lentíssima ciutat, a sas expensas, ab molta ostenció, ha celebrat una solempníssima festa estant lo Santíssim
Sagrament, que per a sempre sie alabat, patent
tot lo dia ab solempne Te Deum, offici, ciesta y
mil missas. Y tot per lo felís succés del socorro
de Cardona. Y se déu advertir que lo il·lustríssim Capítol de canonges de dita Seu per lo mateix fi cantà Te Deum solempne, a la tarda, del
dia 24 del corrent.
Dissapta, a 2 de janer de 1712. En aquest dia,
en la capella petita de la present casa del invicte,
cavaller y màrtir Sant Jordi, patró del Principat,
se ha celebrat festa, solempnes Te Deum y offici
per lo bon succés del socorro de Cardona, si y
conforme se deliberà als 26 de desembre pròxim passat, acisitiren sas excel·lèncias fidelíssimas concistorialment ab los verguers ab cotas
de panyo negra y massas descubertas, los quatre
senyors concistorials seculars ab capas llargas de
bayeta negra, lo senyor deputat eclesiàstich ab
almussa y mantallet de bayeta negra y lo senyor
oÿdor eclesiàstich ab lloba de bayeta negra, y
tots sis ab las bandas de domàs carmesí y escuts
de or recubertas. Y se adverteix que de aquí al
devant praticaran assí totas las funccions fins
que dexaran lo dol que apòrtan per causa de la
mort del senyor emperador Joseph, que de glòria gose, associats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, quatre officials mestras y de-

més de tant de la present casa, com dels de las
casas del General y Bolla, de la present ciutat, y
acistint-los lo mestra de cerimònias. Esta funcció se ha fet com las demés se fan en la capella
petita de la present casa, tant en lo sèurer, tenir
siris, quant se lleva Déu, com y també altrament
en ella han celebrat tres capitulars de la Seu, havent precehit que de part de sas excel·lèncias fidelíssimas se ha enviat lo síndich del General al
il·lustríssim Capítol per est assumpto.
Dilluns, a 4 de janer de 1712. En aquest dia han
ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una carta escrita per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
mariscal comte Guidobaldo de Estaramberch al
regiment de la present casa, entregada a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo noble don Francisco de Sans Miquel y de Monrodon, coronel del
mateix regiment, la qual carta és molt affavorida
y ab ella se manifesta lo bisarro procehir de dit
regiment durant lo siti de Cardona. La qual carta és assí cusida y signada de número 376.
Dilluns, a 11 de janer de 1712. En aquest dia, a
las cinc horas de la tarda, los noble y magnífich
don Ramon de Codina y de Ferreras y Pau de
Corbera y Palau, ciutedà honrrat de Barcelona,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas són anats a cumplimentar y obsequiar a
la magestat cesàrea de la senyora emperatrís la
reyna, nostra senyora, que Déu guarde, per a saber pel estat de sa perfeta salut y de la del senyor
emperador lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, del que ha fet molt apreciable estimació.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat als officials a qui especta de las
cosas del General y bolla de la present ciutat
despatxen totas las robas y mercaderias que los
particulars de Vilamajor vingan dins ditas cosas
alsant lo orde que en contrari se’ls havian donat
antecedement.
Dissapte, a 16 de janer de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrrat de Barcelona, síndich del General
y present casa, ha fet relació com als 12 del corrent se conferí ab lo molt reverent senyor canceller per instar-li li obrís lo Tribunal de Contrafaccions, com altres vegadas li té solicitat,
acerca la contrafacció que se insta contra lo doctor misser Salvador Cervera. Al què respongué
que ell se conferiria ab lo il·lustre don Domingo
de Aguirre, regent y antiquior en lo Supremo
de Aragó, per a vèurer si esta dependència per
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mans del qual corra lo revocar dit Cervera havia
sortit effecta o no, y si la part lesa havia fet lo
acte de donar-se per satisfet o no, y del que diria
dit Aguirre ó participaria al excel·lentíssim y fidelíssim concistori.
En aquest mateix dia també dit síndich ha fet
relació de que, attès dit senyor canceller no havia tornat resposta, se conferí als 15 del corrent
ab dit senyor canceller a effecte de saber de sa
senyoria la resposta li hauria tornada dit de
Aguirre sobre la dita dependència. A què respongué que per tres vegadas se era conferit en
sa casa y que en ninguna de ellas pogué lograr lo
trobar-lo en ella y que axí lo mateix dia faria la
diligència de poder-li parlar en sa casa o en lo
real palàcio, per solicitar-li en què estat se trobava dita revocació, y del que li diria ó participaria
a dit concistori.
Divendres, a 22 de janer de 1712. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y Despalau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General y present casa, ha fet relació com havent-se conferit lo dia 18 del corrent ab lo molt
reverent canceller per saber la resposta li havia
feta lo il·lustre don Domingo de Aguirre, regent y antiquior en lo Concell Supremo de Aragó, acerca lo fet de la contrafacció del doctor
misser Salvador Cervera, li ha respost que se era
conferit ab dit senyor y que li havia dit que los
molts negocis tenia no li havian donat lloch en
fer fer lo que se havia de fer per la revocació de
la dita contrafacció y acontentament de la part
lesa, però que ara no ne alsaria la mà fins a estar
del tot fet y revocat per dit Cervera.
En aquest mateix dia ha fet relació com als 19
del present y corrent mes se havia conferit de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo il·lustre marquès de Rialp, secretari del Despaitg
Universal, per a donar-li lo recado concistint en
què attenent lo concistori al bitllet rebut de sa
senyoria acerca de que quant antes fes lo concistori marxar la gent que té en la present ciutat de
son regiment a la plaça de Cardona, per a què la
que·s troba de dit regiment allí està molt atropellada per lo treball suportat en lo siti, posava
en notícia de sa senyoria que lo concistori incessantment solicitava als officials impressaris dels
vestits de dit regiment que per esta semmana
tinguessen a punt cent vestits per poder marxar
cent hòmens y que, axís, esta semmana marxaria
dita gent. Y, axí mateix, li noticià com lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori havia passat a fer elecció de sargento mayor y que havia
anomenat a don Joan Jansà, capità de dit regiment, y consequtivament a tots los demés offi-
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cials subalternos, per a què dit regiment quedàs
ab los cabos se necessita per lo lustre de aquell.
Del que dit marquès se havia alegrat molt y respongué que una cosa y altre posaria a la soberana intel·ligència de la magestat, cesàrea y cathòlica de la reyna, nostra senyora, que Déu guart.
En aquest mateix dia dit síndich ha fet relació
com de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas dit
dia 19 havia solicitat a dit il·lustre marquès de
Rialp insinuàs a la reyna, nostra senyora, se servís
pèndrer resolució sobre la representació havia
feta a sa magestad, cesàrea y cathòlica acerca lo
del port franch. Al què havia respost dit marquès
que se era olvidat de posar en lo bitllet la resolució de la reyna, nostra senyora, sobre dit negoci
y que axís digués a sas excel·lèncias fidelíssimas
que sa magestad havia anomenat per est fet al
il·lustre marquès de Montnegre del Supremo de
Aragó, per a què ell ohís al excel·lentíssim y fidelíssim concistori y als senyors anomenats per la
cort. Y, ohits aquells, informàs al Concell Supremo per a què en virtud de dit informe sa magestad pogués pèndrer la resolució que li aparagués
més convenient. Y que axí dit concistori podria
anomenar per eix effecte o a algun de son concistori o a altre persona li aparagués per poder
informar a dit il·lustre marquès de Montnegre y
que ell dit marquès de Rialp ho participaria al
il·lustre marquès Despuyol, altre dels anomenats per la cort, per a què ells fessen lo mateix.
En aquest mateix dia dit síndich ha fet altre relació concistint en que als 20 del present y corrent mes se era conferit en palàcio per a parlar,
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, ab dit
marquès que era impossible ohir-lo per estar
ocupadíssim en despatxar lo correu de Itàlia. Y
que axís donàs lo recado a don Ramon Llaurador, son nebot, que ell ya lo·y donaria després
de despatxat dit correu y que axí ell dit síndich
donà lo dit recado a dit don Ramon Llaurador.
Y fou que digués a dit marquès que en virtud
del que sa senyoria lo dia antecedent havia recomanat a dit síndich refferís a sas excel·lèncias fidelíssimas acerca lo haver la reyna, nostra senyora, anomenat al il·lustre marquès de
Montnegre per lo fet de port franch sas
excel·lèncias fidelíssimas no podian pèndrer resolució sobre eixa dependència que primer dit
marquès de Rialp no los ho participàs ab bitllet
de orde de sa magestad la resolució que la reyna, nostra senyora, havia pres sobre exa dependència, assegurant a sa senyoria que luego
que·s tindria dit bitllet, lo concistori se ajutnaria
y veuria lo que·s tindria de obrar sobre ella y
que axís ho participàs a son oncle lo marquès.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
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sas excel·lèncias fidelíssimas, Jaume Solà, corredor de coll, jurat y ministre del General, ha fet
relació que, havent subastat de son orde lo preu
fet de 450 sombreros, y més, si més se’n voldran, 450 parells de mitjas, y més, si més se’n
voldran, y 450 parells de sabatas, y més, si més
se’n voldran, segons las mostras respective y tabbas, y tot per abillament dels soldats del regiment de la present casa, ha trobat qui emprèn
fer quiscun sombrero a rahó 1 lliura cada parell
de mitjas, a rahó de 12 sous, y quiscun parell de
sabatas a rahó 1 lliura.
Axí mateix, dit Solà ha fet relació que havent
publicat qui·s posaria en dita de fer quiscun
sombrero a rahó de 16 sous se li donarian 10
lliures de axaus, y cada parell de sabatas a rahó
18 sous, altres 10 lliures de axaus per una vegada tantsolament, no han quedat acceptadas las
ditas, sí emperò la de cada parell de mitjas a
rahó 9 sous ab 5 lliures de axaus per una vegada
tantsolament. També ha fet relació de com, en
fer quiscun sombrero, se ha trobat qui empendrà fer per 18 sous. Axí mateix, ha fet relació
que havent publicat de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas que qui se posaria en dita de
empèndrer fer quiscun de dits sombreros a rahó
17 sous, se li donarian 5 lliures de axaus per una
vegada tantsolament, quedava acceptada la dita.
També ha fet relació que havent publicat de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas a mitjas
dita la provisió de 450 parells de mitjas, y més,
si més se’n voldran, ha trobat qui las emprenen
fer per cada parell, so és, un per 8 sous 9, pagador per lo General, y altre per 8 sous 3, també
pagador per lo General.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari un bitllet escrit de orde de la reyna,
nostra senyora, que Déu guart, per dit marquès
de Rialp de dita de 20 del corrent, ab què per
los motius que en dit bitllet se expressan insinua
a sas excel·lèncias fidelíssimas que sa magestad
se ha servit anomenar al il·lustre marquès de
Montnegre per a què concorre en la terminnació de la dependència de port franch, recomanant la brevedat, com de dit bitllet és de vèurer
qu·és assí cusit y signat de número 377.
Dissapta, a 23 de janer de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
real ha fet relació, mitjensant jurament, de com
se era conferit lo dia present en lo Real Arxiu
per lo effecte disposat en lo capítol 102 de las
últimas corts y que, haguda relació dels officials
de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos

treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és
assí cusit, incertat y signat de número 378.

presents per testimonis Joseph Niella, estudiant
de gramàtica, y de sa família, y Joseph Roig, soldat del regiment de la excel·lentíssima y fidelíssima Deputació de Cathalunya.

En aquest dia, constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Jaume Solà, corredor de
coll, jurat y ministre del General, ha fet relació
que havent publicat a mitjas ditas la provisió de
450 parells de sabatas, y més, si més se’n voldran, per lo abillament dels soldats del regiment
de la present casa, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, no ha trobat dita alguna. Y axí, de
son orde, ha passat a lliurar la hasta fiscal de dita
provisió a Lluís Olivella, sabater, de la present
ciutat, a rahó de 1 lliura per quiscun parell de
sabatas. Axí mateix, ha fet relació que, de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas, havia publicat a
mitjas ditas en la provisió de 450 sombreros, y
més, si se’n voldran, per lo abillament de dits
soldats y no havia trobat dita alguna. Y que axí,
de son orde, havia passat a lliurar la hasta fiscal a
Magí Mercader, corredor de coll, també de la
present ciutat, a rahó de 17 sous per quiscun
sombrero ab 5 lliures de axaus per una vegada
tantsolament. Y, finalment, ha fet relació com,
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, havia
passat a lliurar la hasta fiscal de la provisió de
450 parells de mitjas.

En aquest mateix dia, y al un quart de la una del
mitgdia, lo sobredit Miquel Ignasi Reverter,
com a obtenint lo dit offici, personalment constituhit en la casa de la pròpria habitació del excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar,
que la té molt cerca de la pròpria habitació del
excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar,
que la té molt cerca de la plaça de la Trinitad de
esta ciutat, y en sa presència ha fet semblant renúncia del dit offici que és estada admesa per dit
senyor oÿdor militar, sí y conforme dalt està narrat del senyor deputat ecclesiàstich, essent presents per testimonis Pau Malet, veler, de aquesta ciutat y lo sobredit Joseph Roig.

Diumenge, a 24 de janer de 1712. En aquest
dia, constituhit personalment lo magnífich Miquel Ignasi de Reverter y de Ferrer, donsell,
com a obtenint lo offici de racional del General
y present casa, en presència del excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, y en lo palau real a hont habita, ha renunciat lo dit offici
en mà y poder de sa excel·lència fidelíssima y per
ser altre dels officis antichs vendibles y que podan alienar-se a favor y en cap del magnífich
Anthon de Massanés y Reveter, donsell, antes
de las dotse horas del mitgdia, supplicant dita
renúncia ésser-li admesa. E dit senyor deputat
ecclesiàstich ha admès dita renúncia, si et in
quantum, etcètera, per actes y capítols de cort li
és lícit y permès, etcètera, essent presents per
testimonis Pau Ferrusola y Bernat Francès, tots
dos estudiants de theologia y de sa famíla.
En aquest mateix dia, y al punt de las dotse horas del migdia, dit de Reverter, com a obtenint
lo dit offici, personalment constituhit en
presència del excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor ecclesiàstich y en la casa de sa pròpia habitació, que la té en lo cantó del carrer de Paradís, de la present ciutat, ha fet semblant renunciació del refferit offici, la qual és estada admesa
per dit senyor oÿdor ecclesiàstich, si y conforme
ó ha fet lo senyor deputat ecclesiàstich, essent
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En aquest mateix dia, cerca dels dos quarts de la
una hora del mitgdia, constituhit personalment
en la casa de la pròpria habitació del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, que la
té en lo carrer dels Banys de la present ciutat y,
en sa presència, lo dit de Reverter, com a obtenint lo dit offici, ha fet semblant renúncia de
aquell, la qual és estada admesa per dit senyor
deputat militar, si y conforme està notat del senyor deputat ecclesiàstich, essent presents per
testimonis Joseph Ximenis, negociant, de sa família, y lo sobredit Roig. Y, finalment, en
aquest mateix dia, als tres quarts de la una hora
del mitgida, poch més o manco, dit Miquel Ignasi de Reverter, constituhit personalment en
presència del excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat real, trobat en la casa de sa pròpria habitació, que la té en lo carrer dels Capellans, de
dita present ciutat, com a obtenint lo dit offici,
ha fet de ell semblant renunciació que és estada
admesa per dit senyor deputat real, si y conforme està dit y refferit del senyor deputat ecclesiàstich, essent presents per testimonis Pera Capell, estudiant en theologia, de sa família, y lo
refferit Roig.
Dilluns, a 25 de janer de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà
honrat de Barcelona y síndich del General, ha
fet relació de que havent-se conferit als 23 del
corrent ab lo il·lustre marquès de Montnegre,
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, y posat
en sa mà còpia del bitllet que·s fa menció en lo
present dietari acerca fet de port franch, als 22
del mateix, li havia respost que ya tenia en son
poder tots los papers se havian posat en la real
mà de la reyna, nostra senyora, que Déu guart,
ab la representació li havia fet lo excel·lentíssim
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y fidelíssim concistori y que ya tenia notícia de
la nominació feta per sa magestad a son favor
per dit assumpto.
Dimars, a 26 de janer de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari les tatxes manades reimprimir dels salaris que ha de
pagar los presos qui seran aportats y encarcerats
en les càrcers reals de la present ciutat, etcètera,
las quals són assí cusidas y signadas de número
379.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, Fermí Vehils, subrogat en verguer, ha fet relació de com haventse conferit lo dia present a la una hora del mitgdia en les càrcers reals de la present ciutat y
demanat a Joseph Font, substitut de escarceller
en lloch del doctor misser Joseph Vila, per a què
fes obrir las portas, per a posar la taula deliberada als 15 del corrent de les tatxes dels salaris que
han de pagar los presos qui seran aportats y encarcerats en les càrcers reals de la present ciutat,
etcètera, en lo aposento de ditas càrcers reals a
hont se troba estar la altre taula vella, li ha fet
obrir ditas portas. Y ell dit Vehils ha clavat la
taula nova de ditas tatxas entre mitg de las dos
vellas en dit aposento, que és en lo aposento en
què se prenan las deposicions als encarcerats.
Divendres, a 29 de janer de 1712. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, ha fet relació de que essent estat enviat
a cercar lo dia de ahir per lo il·lustre marquès de
Montnegre per la dependència de port franch,
de què llargament en est dietari se ha fet menció
als 25 del corrent, li havia dit posàs en notícia de
sas excel·lèncias fidelíssimas de com, no havent
vist des de dit dia fins ara ningú per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas per a tractar de dit assumpto, ell se era conferit ab lo il·lustre marquès de Rialp, secretari del Despaitg Universal,
a fi de saber si ell dit marquès de Montnegre havia de obrar ninguna cosa per sa part, a vista del
passat que li havia insinuat que no. Y que, havent refferit a don Bonaventura de Lanuça y de
Oms, degà y canonge de la santa metropolitana
iglésia de Tarragona, primada de las Espanyas,
altre de las sis personas anomenadas per la cort,
com ell quedava anomenat per la reyna, nostra
senyora, que Déu guart, per a terminar lo negoci de port franch. Y que axís, per part de ditas sis
personas, se anomenàs una o més personas per a
conferir-se ab ell, li havia refferit que las sis per1222

sonas estavan en dictamen de no anomenar a
ningú, que primerament no vessen a què persona o personas lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori eligiria y, anomenadas per dit excel·lentíssim consistori aquellas, ells passarien a
anomenar encontinent tants subgectes en número com anomenaria dit excel·lentíssim consistori de dits senyors deputats, per a què junts
se pugan conferir ab ell per tractar de dita dependència. Y que axís sas excel·lèncias fidelíssimas fossen servits anomenar als qui aparagués,
los quals se podrian conferir a solas primerament si’ls aparexia ab sa senyoria, y després també ab las quals anomenarian las sis personas, per
a què en sa presència se vés si·s podria terminar
eix assumpto, o bé que ell, ohidas las parts, posaria en la gran intel·ligència de sa magestad lo
que regoneixeria més convenient en lo assumpto.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han passat segons lo disposat ab lo capítol
32 del redrés de 1599 a fer una visita general de
botiguers, velluteres y altres de la present ciutat,
acistits de differents aguasils y officials de la present casa.
Dissapta, a 30 de janer de 1712. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar, acompanyat de mi secretari y scrivà major
del General y present casa y dels demés officials
acostumats, és baixat a las casas de General y
Bolla, de la present ciutat, a effecte de pèndrer
inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes de janer. Y se ha trobat lo frau infrascrit y següent: primo, a 26, aprehenció feta per
Francesch Lladó, guarda ordinària de la Bolla, a
una dona incògnita de una caputxa de escot de
la terra blanch.
E, seguidament, dit senyor oÿdor militar, trobant-se en las ditas casas de General y Bolla, ha
manat venir en sa presència als officials de General y Bolla junt ab los llibres que quiscun de
aquells regeix per rahó de son offici. Y, havent
fet regoneixensa de dits llibres, no ha advertit
falta digna de nota, lo que ha fet dit senyor oÿdor militar inseguint lo disposat ab lo capítol 62
del nou redrés de 1706.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptes, inseguint lo
disposat ab lo dit capítol 62 del nou redrés de
las Corts de 1706, han visitat los aposentos de
la present casa, fent regoneixensa dels llibres
que cada un official de ells respective regeix per
rahó de sos officis y no han advertit falta digna
de nota, com axí ne han fet relació tornats en
concistori.

En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor
deputat real per estar un poch indispost, lo
magnífich doctor misser Aleix Fornaguera, subrrogat en altre dels acessors ordinaris del General y present casa, ha fet relació mitjensant jurament de com se era conferit en lo Real Arxiu per
lo effecte disposat en lo capítol 102 de las últimas corts y que, haguda relació dels officials de
dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és
assí cusit, incertat y signat de número 380.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor
deputat real per estar un poch indispost, lo
magnífich Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit ab lo molt reverent senyor canceller als 27 del corrent, de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas, li havia participat que en atenció de què vàrias y differents vegadas en nom y per part del excel·lentíssim y fidelíssim consistori ell havia instat a sa senyoria
tingués a bé ordenar se obrís lo Tribunal de
Contrafaccions y fins lo dia present no se havia
pogut conseguir que, per ço, lo noble advocat
fiscal del General y present casa havia passat a
formar una súplica, la qual ensenyava a sa senyoria y és conforme la còpia que de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas per mi secretari y scrivà
major del General y present casa se troba estar
assí cusida, incertada y signada de número 381.
Y que axís, no manant obrir sa senyoria al dit
tribunal, seria precís a sas excel·lèncias fidelíssimas passar a tot lo que per disposicions municipals y altrament los era consedit y permès.
Dilluns, a 1 de febrer de 1712. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas han anomenat per experts y visuradors dels cent vestits, y més, si més
se’n voldran, que per abillament dels soldats del
regiment de la present casa ha emprès fer Joseph Combet, sastre, de la present ciutat, a Jaume Crest, botiguer de telas, y a Joan Garriga,
sastre, tots de la present ciutat, per a què mitjensant jurament fassen relació de si dit Combet
cumplirà o no en lo pactat en la tabba del acte
de dit preu fet y segons la mostra. E los sobredits Crest y Garriga han prestat lo sobredit jurament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau
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Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com
havent-se conferit ab lo magnífich doctor misser Rafel Bruguera, assessor de la comanda de
Sant Joan de la present ciutat, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, per a què fos servit manar entregar al General lo procés de la causa que
Joseph Bartolí, prevere, se diu que devant de ell
intentà aportar per quant en dita causa se tracta
de fets pertanyents y concernents a la jurisdicció
de la Generalitat, com axí aparexia de una súpplica presentada per part del noble don Joan
Geroni de Gachapay y Vera, com a tudor de la
pubilla dona Antònia de Pallarès, senyora y proprietària que·s diu ésser com de dita súplica ne
feya ostenció, ha respost dit Bruguera que ab
molt gust se conferiria ab lo notari de dita causa
per a informar-se del fet de ella.
En aquest mateix dia, y a las 5 horas de la tarda,
dit síndich ha fet relació de com havent-se conferit de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas,
poch antes de la present relació, ab lo il·lustre
marquès de Montnegre, persona anomenada y
elegida per la magestad, cesària y cathòlica de la
reyna, nostra senyora, que Déu guarde, a fi y effecte de participar-li com sas excel·lèncias fidelíssimas esta mateixa tarda havian passat a anomenar personas per la dependència de port
franch, a saber és, dos letrados per lo punt legal
y dos mercaders per lo fet de negoci, per a què,
conferint-se ab sa senyoria tinguessen facultat
respectivament de informar lo discòrrer y premeditar dit fet ab sa senyoria a solas, ab report
de tot al excel·lentíssim y fidelíssim consistori,
havia respost que venerava molt dita elecció feta
per sas excel·lèncias fidelíssimas, emperò que li
aparexia y regonexia que en la estació present
no era convenient ni de la intenció de sa magestad, que per terminar dit negoci las personas se
havian de conferir ab ell fossen letrados ni gent
de negoci, sinó altres de major gerarquia, que
axís esperava que dit excel·lentíssim y fidelíssim
consistori reflectaria dit negoci ab lo acert que
sempra.
Dimecres, a 3 de febrer de 1712. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar, havent-se obtinguda hora per medi del
síndich del General, ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas com havent-se conferit
lo dia de ahir a las 11 horas de la matinada de
part y en nom del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori ab lo il·lustre marquès de Rialp, del
Consell de sa magestat, que Déu guart, y son
secretari del Despaitg Universal, acerca la resposta feta per lo il·lustre marquès de Montnegre al síndich del General al recado que li aporta
lo dia primer del corrent, de què apar en lo present dietari, en orde a dependència del port
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franch, tenia posat en sa consideració que si dit
marquès de Montnegre comprenia que se devian elegir per sas excel·lèncias fidelíssimas que
fassen concistorials per a conferir-se ab sa senyoria, no trobavan exemplar algun que yamay
concistorials fossen anats en casa de persona de
semblant graduació. Y que axís fent-los difficultat dit assumpto, estimaria a sa senyoria fos servit desviar-ho. Havia respost que los exemplars
se podrian al·legar quissà eran en què lo rey o
reyna tenian interès en los que·s tractava, o bé
que recaqueyan sobre fet de etiquetas. Y que
axís aparexia que est cas se differenciava dels altres, pues en est lo concistori feya part en fet de
consulta. Y que aparexia que algun concistorial
o concistorials podrian practicar privadament
conferir-se ab dit marquès de Montnegre, puix
lo concistori creya que no podia delegar sens
que se enviassen recados per síndich ni verguer,
ni constar en dietari. Ab lo que discurria se podrian obviar y sanar-se totas difficultats.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació com en virtud de un recado rebut de part
del magnífich regent la Real Cancellaria se havia
conferit ab ell, qui li digué que en virtud de las
taxsas que lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori havia ordenat fixar en las càrcers reals, en las
quals tacsas se citava algun capítol de cort. Y
que examinat aquell, no se havian trobat las ditas tacsas embibidas en dit capítol y que axís se
desitjaria saber de a hont emanavan. Y si la querela feta en la visita real contra lo escarceller estava dirigida contra ell dit regent y que, per ço,
estimaria se entregàs còpia de dita sentència. Y
que de tot lo refferit se donàs notícia a sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia també dit síndich ha fet
relació com havent-se conferit al matí ab Juan
Salamó, ciutedà honrat de Barcelona y altre dels
escribans de manament de sa magestat, que
Déu guarde, a fi y effecte de què a sa instància se
trobàs en las casas del molt reverent canceller,
entre las dos y tres horas de la tarda del present
dia, a effecte de llevar acte junt ab lo secretari y
scrivà major del General, simul stipulants y in
solidum clohent, pagat dit escribà de manament
de llur competent salari, de la súpplica, llargament designada en lo present dietari als 30 de
janer passat, li havia respost que estava prompte
y aparellat per a acistir y llevar dit acte, en dita
hora, si dit molt reverent canceller li donava
permís de llevar-lo y que, entre las dos y tres horas de la tarda, ab dit Salamó, de part de dit
molt reverent canceller, li havia refferit que lo
doctor misser Salvador Cervera luego revocaria
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los procehiments y faria entregar lo acte de
acontentament de la part lesa. Y que axís sas excel·lèncias fidelíssimas fossen servit ordenar-li a
ell dit síndich lo que devia obrar en est cas. Al
què li fou ordenat per sas excel·lèncias fidelíssimas que ell dit síndich complís ab la obligació
de llur càrrech, trobant-me present en concistori yo lo secretari y scrivà major del General y
present casa.
En aquest mateix dia lo noble don Ramon de
Codina y de Ferreras ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas de com havent-se conferit esta tarda, entre sinch y sis horas, de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas, ab dit marquès
de Rialp havia posat en sa intel·ligència que havent reflectat lo concistori sobre lo assumpto
dalt-refferit havia trobat exemplars que etiam
en lo cas que lo concistori feya part en fet de
consulta, no havian anat concistorial ni concistorials en casa la persona destinada per los senyors reys, que si sa senyoria se inclinava al mateix que havia insinuat ahir al senyor deputat
militar, lo concistori no podia deixar de juntar
una Novena de personas dels tres estaments, y
que esta aconcellaria lo que deuria fer. Emperò,
que si a sa senyoria li aparagués que est assumpto se pogués sanar per medi de dos cavallers,
passaria lo concistori a anomenar-los, puix ab
esta forma se venia a lograr lo mateix, perquè lo
concistori no podia delegar, ab què sols tinguessen facultat de poder-se conferir a solas ab
dit marquès de Montnegre y ab report de tot al
concistori. Al què dit marquès de Rialp ha respost que premeditaria est assumpto, estimant al
concistori la notícia de participar-la-y, y que
manaria tornar resposta acerca est fet.
Divendres, a 5 de febrer de 1712. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit lo
dia de ahir, que contàvem 4 del present y corrent mes, ab lo molt reverent senyor canceller,
a fi y effecte de presentar-li ab acte la súpplica,
per a què manàs obrir lo Tribunal de Contrafaccions, de la qual súpplica en est dietari se ha fet
llarga narració als 30 de janer pròxim passat, se
havia servit respòndrer que en concideració de
que lo Tribunal de Contrafaccions ha de aportar molt gastos a la Generalitat y desitjant per sa
part obviar aquells, majorment recayent la
instància que ell dit síndich li feya, per a què
obrís dit tribunal acerca la pretesa contrafacció
feta per lo doctor misser Salvador Cervera, de
què consta en est dietari en differents yornadas,
que si per tot lo die de avuy dit Cervera no havia
revocat tots los procehiments fets y entregat ab

acte autèntich lo acontentament de la part lesa,
que en est cas ell dit síndich se conferís ab ell dit
senyor canceller lo dia de demà, entre las set y
vuyt horas del matí, en sa casa, a hont lo trobaria.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo noble don Francisco de Magarola y de Fluvià, arxiver del Real
Arxiu, ha fet, mitjensant jurament, la relació
que en escrits de sa mà firmada ha entregat a sas
excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y
signada de número 382.
Dissapta, a 6 de febrer de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà
honrat de Barcelona y síndich del General, ha
fet relació com havent-se conferit lo dia present
ab lo molt reverent senyor canceller, de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas, y posat en sa notícia que si bé lo dia de ahir se presentaren al excel·lentíssim y fidelíssim concistori dos actes rebuts en poder de don Ignasi de Solano, escrivà
real del auditor de la Mar, en la present ciutat,
als 4 y 5 del corrent, pretenent-se en lo primer
haver revocat, cassat y anul·lat lo doctor misser
Salvador Cervera, auditor general del Mar, tots
los procehiments fets contra March Busquets,
cathalà, y Joseph Flor, napolità, y en lo segon
que se donavan per satisfets dits Busquets y
Flor; consultats dits dos actes ab los nobles y
magnífichs acessors y advocat fiscal del General,
si aquells estavan ab la deguda forma o no, eran
estats de sentir que en manera alguna se podian
admètrer aquells, perquè en la revocació feta
per lo auditor general del Mar de la sentència y
procehyments contra March Busquets y Joseph
Flor se encontra lo reparo que suposa quedan
los referits presos en las galeras, lo que encontra
ab lo dret municipal, que disposa que ningun
nacional puga estar pres, sinó en las càrcers reals
y no en atarassanas ni altres presons de militars.
En quant a la satisfacció de la reintegració y
danys patits y supportats per los sobredits Busquets y Flor se encontra que estos han fet lo
acte de dita satisfacció trobant-se detinguts en
la galera com a forçats y supportant la pena sels
imposà ab la sentència donada pel dit auditor,
puix se expressa en lo refferit acte que recorre a
la real clemència de la reyna, nostra senyora, per
a què de gràcia sia servida minorar-los la dita
pena y appar per lo sobredit acte de satisfacció
hauria de ser spontàneo y, trobant-se dits Busquets y Flor ab aquella llibertat, que segons dret
han de ésser constituïts aquells reos que són estats capturats per jutges que no tenen jurisdicció sobre ells, y en presons que no poden ser re1225

tinguts, y que exís per estos motius appar que lo
síndich del General no pot deixar de continuar
la instància de la contrafacció que pretén contra
lo dit auditor general y, a més, per los procehiments que se han fet contra dits March Busquets y Jospeh Flor. Y després de haver entregat
a dit molt reverent senyor canceller còpia de
dits motius, li respongué dit molt reverent senyor canceller que luego faria la diligència, però
que dits actes vinguessen ab aquella conformitat que se insinuava.
Dimecres, a 10 de febrer de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una
carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per
los molt il·lustres senyors jurats de la universitat, ciutat y regne de Mallorca, de data de 28 de
janer pròxim passat, acerca lo disposat ab lo capítol 101 de las últimas Corts de 1706, que
tracta del Arxiu Real, la qual és assí cusida y signada de número 383.
Dissapta, a 13 de febrer de 1712. En aquest dia,
per ocasió de estar indispost del poagra lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich, se ha juntat en sa casa lo excel·lentíssim
y fidelíssim concistori per fets de port franch y
en què convenia la acistència de tots. Y és conforme lo paper que de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas és assí cusit y signat de número 384
per mi secretari y scrivà major del General y present casa.
En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, a las onse horas tocadas
del matí, lo noble don Ramon de Codina y de
Ferreras, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha posat en mà del il·lustre marquès de
Rialp, del Concell de sa magestad y son secretari del Despaitg Universal, un paper en resposta
del sobredit, còpia del qual han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà
major del General y present casa la cusís y incertàs en lo present dietari, la qual és assí cusida
y signada de número 385.
Dilluns, a 15 de febrer de 1712. En aquest dia,
per las vuyt horas del matí, han manat sas excel·lèncias fidelíssimas als verguers de la present
casa convidar una Novena de personas dels tres
estaments. Y són: per lo estament eclesiàstich,
don Balthesar de Bastero, degà y canonge de
Barcelona, don Miquel Bosch, canonge de
Vich, doctor Mariano Cortès, canonge de Gerona; per lo estament militar, lo noble don
Francisco de Tord y de Granollachs, lo egregi
comte don Felip de Ferran y de Çacirera, lo
egregi comte don Salvador de Tamarit y de Vi-
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lanova; per lo estament real, mossèn Christòfol
de Lladó y Carreras, mossèn Francisco de Monfar y Sorts, mossèn Joseph Bosch y Talavera,
ciutedans honrats de Barcelona. A la qual Novena de personas dels tres estaments axí congregada de paraulas per sas excel·lèncias fidelíssimas fonch feta en veu y per orga del
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich la proposició següent:
«Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Lo il·lustre
marquès de Rialp, del Concell de sa magestad,
Déu lo guarde, y son secretari del Despaig Universal, ab bitllet de data de 20 de janer pròxim
passat, escrit de real orde de la reyna, nostra senyora, que Déu guarde, al concistori fou servit
insinuar-lo que, havent merescut en lo real ànimo de sa magestad molt particular acceptació lo
que li representà tocant a la dependència de
port franch, li manava fer eixa expressió al concistori y de que, en conseqüència de dit fet, era
estat de la soberania de sa dignació anomenar al
marquès de Montnegre per a què concorregués
en la terminació de dita dependència, prometent-se la brevedat la reyna, nostra senyora, del
zel del concistori. Don Ramon de Codina y de
Ferreras, qui de son orde per est assumpto se
havia conferit ab dit marquès de Rialp, als 3 del
corrent, per a ponderar-li las difficultats patiria
si lo dit marquès de Montnegre entenia què
concistorial anàs en sa casa, essent estat enviat a
cercar als 12 per dit marquès de Rialp per a tornar-li resposta, acerca del que dit dia 3 en nom
del concistori ponderà a dit marquès de Rialp, li
digué que lo marquès de Montnegre, havent-se
donat part al Concell Supremo de Aragó, comprenia que aquest se inclinava a que un concistorial podria conferir-se en sa casa per dit effecte, majorment tenint en los papers a ell
entregats una resolució de concistori, concistint
en què lo deputat eclesiàstich se conferís per
cert negoci ab lo regent don Domingo de Aguirre y que, si en aquell fet se havia acordat, aparexia no devia tenir reparo ara en est. En atenció
del últimament refferit, passà lo concistori per
medi de dit don Ramon de Codina insinuar als
13 del present y corrent mes al dit marquès de
Rialp que ya havia vingut lo cas de estar precisat
lo concistori de comunicar lo sobredit assumpto a una Novena, Divuytena o Trentasisena de
personas dels tres estaments per a aconcellar del
que deuria fer, sens que aparagués pogués ser
de ponderació lo exemplar que·s contava, perquè seria estat un acte sols voluntari y, passant
en avant, vindria a fer-se necessari, com més extensament ó entendrà vostra excel·lència fidelíssima, del que se li llegirà per lo secretari y scrivà
major del General y present casa, com en effecte
és estat llegit ab alta e intel·ligible veu, y se troba en est dietari als 22 de janer proppassat, 3 del
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corrent y 13 del mateix, y en altres dias y altrament. Per tot lo què, ha convocat a vostra excel·lència fidelíssima supplicant-li tinga a bé donar son sentir en esta dependència, que serà
sempre ab lo acert acostumat».
La qual Novena, ohida la sobredita proposició,
ha aconsellat a sas excel·lèncias fidelíssimas que
en consideració de què segons los exemplars de
la present casa consistorial algun no va per fets
de la Deputació en casa de ministres alguns reals, ni altrament, que, per ço, continuen sas excel·lèncias fidelíssimas dita observansa sens que
puga ser de attenció lo exemplar que se al·lega,
puix ademés de no poder perjudicar a la Generalitat de Cathalunya, sols seria estat un acte voluntari, lo qual, si imposterum se immitava y
practicava, vindria a injungir serta precisa obligació. Per quant sas excel·lèncias fidelíssimas
han annuhit al aconsellat per dita Novena, per
medi del síndich del General han enviat al dit
marquès de Rialp còpia del sobredit consell lo
dia present.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau
Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com
als 11 del present y corrent mes, havent-se conferit ab lo molt reverent senyor canceller a effecte de continuar-li la instància per a què fos servit
disposar que los actes de revocació dels procehiments fets per lo magnífich doctor misser Salvador Cervera, auditor general del Mar, contra las
personas de March Busquets y Joseph Flor, napolità, y lo de acontentament de dits Busquet y
Flor respective fossen consebuts en lo modo y
forma que a sa senyoria en escirts se participà lo
dia 6 del mateix mes, li havia respost dit senyor
canceller havia feta la diligència y que encara no
havia tingut resposta y que, tinguda aquella,
manaria participar a dit síndich. Y axí mateix, ha
fet relació de com lo dia 13 del corrent per lo
mateix effecte se conferí dit senyor canceller per
lo mateix assumpto y, no havent-li pogut parlar
per trobar-se indispost en lo llit, li féu entendre
per un sacerdot de sa família que encara no sabia la resposta y que, en tenir-la, la ordenaria
participar a dit síndich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, estant estos assentats ab cadiras sota lo dosser y lo infrascrit ab cadira de vaqueta de moscòvia a la gotera de la
part dreta del dosser, lo magnífich March Anthon de Llassera y Nadal, donsell, veguer de la
vegueria de Barcelona, ha prestat lo sòlit jurament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssi-

mas, com en lo llibre corrent de Juraments de
Officials Reals és de vèurer.
Dimecres, a 17 de febrer de 1712. En aquest
dia, constituhit eprsonalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com, havent-se conferit ab
lo molt reverent senyor canceller lo dia present
al matí a effecte de que se servís o bé de fer-li
entregar los actes de revocació dels procehiments fets per lo doctor Salvador Cervera, auditor general del Mar, y de acontentament de la
part lesa, o bé de ordenar obrir lo Tribunal de
Contrafaccions, que altrament li era precís presentar-li la súpplica ab acte que li ensenyà los
dias passats, havia respost que·s trobava en lo llit
indispost de un peu que tenia inflat, per la qual
cosa se trobava impedit, y que axís podria recòrrer al magnífich regent la Real Cancelleria.
En aquest mateix dia també ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas dit síndich de com en
la tarda del dia present, havent-se conferit ab lo
dit magnífich regent la Real Cancelleria y per lo
assumpto dalt-referit, li havia respost que sobre
la subjecta matèria no·y sabia cosa per haver estat fora ciutat molt de temps y que axís se informaria del fet y que podria en altra ocasió conferir-se ab ell per la resposta.
Divendres, als 19 de febrer de 1712. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, los noble y magnífich don Ramon de
Codina y de Ferreras y Pau Corbera y de Palau,
ciutedà honrat de Barcelona, han fet relació de
com als 17 del present y corrent mes, entre las
sinch y sis horas de la tarda, primerament obtinguda hora de la reyna, nostra senyora, que Déu
guart, per medi de un verguer, en nom y per
part de sas excel·lèncias fidelíssimas, se han posat als reals y imperials peus de sa magestad cathòlica y cesària a fi y effecte de saber de sa salut
y de la del emperador lo rey, nostre senyor, que
Déu guart. Y que se havia dignat respòndrer se
trobava ab perfecta salut y que las últimas notícias tenia de son espòs y senyor eran de que participava de semblant beneffici, apreciant molt
esta demostració.
En aquest mateix dia dits de Codina y Corbera
han fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de
com, havent-se conferit ab lo excel·lentíssim senyor comte de Cardona, almirant y condestable
de Aragó y mayordom de la reyna, nostra senyora, dit dia 17 del corrent, a las quatra horas
de la tarda, havent obtinguda hora per medi de
un verguer, y donat la embaixada que concistia
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que als pas que lo concistori devia tant a sa excel·lència per ser estat lo medianer de què sa
magestad se hagués dignat admètrer baix de sos
reals peus las cartas que la Deputació tenia escrit
al rey, nostre senyor, Déu lo guart, des de què
se ausentà de aquest son Principat, al mateix
temps se trobava molt afligit per no tenir la fortuna de poder ésser sa real firma en alguna real
carta, y, en resposta de las sobreditas y conciderant podria ser la causa lo haver-se quissà desviat
o tingut algun sinistre succés en la mar, recorrian a son amparo per a què se servís aconsellar
al concistori lo que deuria fer per son mayor
acert y desempenyo de sa fidelitat, a saber és, si
deuria secundar las mateixas cartas per duplicat,
ço és, aquellas que contenian lo donar-li la enorabona de quedar elegit emperador y del felís
succés del socorro de Cardona y las gràcias de
no voler entèndrer sa magestad en la pau, sinó
ab los avantatges que li dictava lo gran amor tenia a sos vassalls y molt en particular als de
aquest Principat. Y requiria sa justa causa, deixant las que contenian los affans que suportava
Cathalunya en aquella ocasió, podent assegurar
a sa excel·lència que lo concistori faria molt singular aprècio y vanitat de son acertadíssim dictamen. A tot lo què, dit senyor comte de Cardona era estat servit respòndrer que ninguna
cosa estimava més que lo tenir ocasions de servir
al concistori y que, després de poder estar en
esta confiança, podia assegurar-li que, encara
que un correu se havia estraviat un poch, emperò que no dubtàs que totas sas cartas havian
arribat en mans de sa magestad cathòlica y cesàrea, y que assegurava al concistori que tenia fonament per crèurer que lo ayuda de càmara que
ha de venir a la reyna, nostra senyora, ab la notícia de la coronació del emperador lo rey, nostre
senyor, aportaria cartas per los comuns, que
com aquest havia de passar a Venècia, Mòdena,
Parma, Florència, Gènova y Saboya, tardaria algun temps, y que al mitg de tot assò, per a solicitar de la salut de sa magestat tindria per molt
gustós que de nou lo concistori li escrigués. Y
ab dita carta podria expressar-se lo haver-li escrit altres vegadas, resumint molt en breu lo que
contenian aquellas ab lo urbà pretext de si per
cas per algun accident no haguessen arribat a sas
reals mans.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han anomenat per expert y visurador de
450 sombreros, y més, si més se’n voldran, que
ha emprès fer Magí Mercader, corredor de coll,
de la present ciutat, per habillament dels soldats
del regiment de la present casa a Rafael Fexas,
sombrerer, de la present ciutat, per a què fassa
relació, mitgensant jurament, de si són conforme la matèria y lo pactat en la tabba. E ha prestat jurament en mà y poder de sas excel·lèncias
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fidelíssimas de haver-se bé y llealment en dita visura segons Déu y sa pròpria consiència, tot odi,
amor y rencor postposats. E lo dit Rafael Fexas
ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas, mitgensant jurament, de com, havent visurat y regonegut 200 de dits sombreros, ha trobat ésser
bons y recibidors, segons la mostra y lo pactat
en la tabba.
En aquest mateix dia, constituït personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau
Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com,
havent-se conferit lo dia present ab lo magnífich
regent la Real Cancelleria per la resposta de la
dependència llargament expressada en lo dietari
corrent als 17 del present mes, li havia insinuat
que dit fet lo havia comunicat ab lo il·lustre don
Domingo de Aguirre, regent y anthiquior del
Supremo de Aragó, qui antecedentment la tenia
a son càrrech, que li havia refferit que ab tota
brevedat se donaria la providència per la conclusió de dit negoci.
Diumenge, a 21 de febrer de 1712. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar don Francisco de Solà de Santesteva se
és partit per la vila de Tarraça per negocis y affers seus propris ab llicència de sas excel·lèncias
fidelíssimas, com axí apar ab deliberació de 17
del corrent. Y fins no tornarà, no se’n farà altre
nota.
Dilluns, a 22 de febrer de 1712. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han anomenat per
expert y visurador de 450 parells de mitjas, y
més, si més se’n voldran, que per habillament
dels soldats del regiment de la present casa ha
emprès fer Carlos Guilla, sastre, de la present
ciutat, a Albert Cortada, mestre gorreter de
agulla, de la present ciutat, qui ha jurat en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, havent-se
bé y llealment segons Déu y sa conciència en la
dita visura, tot amor, odi y rencor postposats. Y
regonegudas las mostra y tabba, ha fet relació,
mitgensant jurament, de com, havent visurat
450 parells de mitjas que ha entregat dit Guilla,
ha trobat ésser bons y rebadors y conforme la
mostra.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutedà honrrat de Barcelona y
síndich del General, ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas com lo dia de ahir lo
magnífich regent la Real Cancelleria y ell dit
síndich se conferiren ab lo il·lustre don Domingo de Aguirre, regent y antiquior del Consell
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Supremo de Aragó, a fí de terminar lo assumpto
de què se fa menció en lo present dietari en jornada de 19 del corrent mes, y que dit de Aguirre havia regonegut que si aparexia a sas
excel·lèncias fidelíssimas podrian esta tarda a las
dos horas disposar-se conferir ab ell los nobles y
magnífichs assessors y advocat fiscal per a reflectar sert punt que convenia per la conclusió, y
que los interessats eran ja fora de galera.
Dimars, a 23 de febrer de 1712. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han anomenat per
expert y visurador de 450 bayonetas, y més, si
més se’n voldran, que per habillament dels soldats del regiment de la present casa ha emprès
fer Ramon Esteve, espaser, de la present ciutat,
a Honorat Maseras, major, daguer, de la present ciutat, que ha jurat en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas haver-se bé y llealment
segons Déu y sa conciència en la dita visura, tot
amor, odi y rencor postposats, y regonegudas
las mostra y tabba.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas,
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich ha fet relació, mitjensant jurament,
de com se era conferit en lo Real Arxiu per lo effecte disposat en lo capítol 102 de las últimas
corts y que, haguda relació dels officials de dit
Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és
assí cusit y signat de lletras M. N.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia de un paper, que de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo dia present, per
medi del síndich del General, se ha posat en mà
dels excel·lentíssims senyors concellers de la
present ciutat, contenint las difficultats que se
offerian sobre lo acte de compra feta per la ciutat al rey, nostre senyor, que Déu guart, de differents drets y rèddits reals, la qual còpia és assí
cusida y signada de lletras E.F.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han anomenat per expert y visurador de 450
parells de sabatas, y més, si més se’n voldran,
que per abillament dels soldats del regiment de
la present casa ha emprès fer Lluís Olivella, sabater de la present ciutat, a Geroni Bo, sabater,
també de la present ciutat, qui ha jurat en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas que se
haurà bé y llealment en visura fahedora segons
Déu y sa conciència, tot amor, odi y rencor postposats, y regonegudas la mostra y tabba.

En aquest mateix dia los magnífichs acessors ordinaris del General y present casa y lo noble advocat fiscal de dit General, constituhits personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim
concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, han
fet relació de com, havent-se conferit lo dia de
ahir a la tarda ab lo il·lustre don Domingo de
Aguirre, regent y antiquior del Supremo de
Aragó, y per lo negoci que llargament està expressat en est dietari, havent-lo reflectat y premeditat, quedavan conformes.
Divendres, a 26 de febrer de 1712. En aquest
die, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, Honorat Maseras, daguer, expert y visurador anomenat per sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dia 23 del corrent
per a visurar y regonèxer las bayonetas que ha
emprès fer per lo abillament dels soldats del regiment de la present casa Ramon Esteve, espaser, de la present ciutat, consta ab acte rebut en
la Escrivania Major als 11 del present y corrent
mes, mitjensant lo jurament que tenia prestat
en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas ha fet relació de com, havent regonegut 89 bayonetas,
ha trobat que de aquellas n’i havia 70 de bones
y rebedoras segons la mostra y pactes de la tabba y que las restans 19 no eran bonas ni segons
las mostras y pactes de la dita tabba per ser malas y dolentas.
Dissapte, a 27 de febrer de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Honorat Maseras, mayor, daguer, de la
present ciutat, expert y visurador anomenat per
sas excel·lèncias fidelíssimas als 23 del corrent
per a visurar lo preu fet de bayonetas, que per
abillament dels soldats del regiment de la present casa ha emprès fer Ramon Esteva, espaser,
de la present ciutat, ha fet relació, mitjensant lo
jurament per ell ya prestat, que havent visurat
44 bayonetas ne ha trobat 40 de bonas y segons
la mostra, y las demés dolentas.
Dilluns, a 29 de febrer de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim ocncistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau de Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General,
ha fet relació de com, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo die de ahir se havia conferit
ab lo il·lustre marquès de Rialp a effecta de posar en sa mà la carta que escriuhan al rey, nostre
senyor, que Déu guart, per a què sie servit encaminar-la y posar-la baix del real plech de la reyna, nostra senyora, que Déu guart.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar acompanyat de mi se1229

cretari y scrivà major del General y present casa
y dels demés officials acostumats és baixat a las
casas de General y Bolla, de la present ciutat, a
effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos
en lo present y corrent mes de febrer. Y se han
trobat los fraus infrascrits y següents: primo,
aprehenció feta al primer de febrer de 1712 en
casa de Joseph Canals, mestre sastre, de la present ciutat, de unas faldillas de pelfa carmesina
fetas a modo de Alemanya, baix al rivet ab un
galó de or de quatre dits de ample y altre galó
molt més estret; ítem, die 6, aprehenció feta en
casa de Maria Gausachs, al carrer de Sant Pere
més Baix, de 31 bions de seda y cotó ab dos
trossos.
Dimars, al primer de mars de 1712. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar don Francisco de Solà de Santesteve ha
tornat a residir en concistori, havent tornat de la
vila de Tarrassa, per a hont se partí per affers y
negocis seus propris lo dia 21 de febrer pròxim
passat, ab llicència concedida per sas excel·lèncias fidelíssimas ab deliberació de 17 del mateix
mes de febrer.
Dimecres, als 2 de mars de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo noble doctor don Joseph de Nadal y
Despuyol, canonge de la santa iglésia de Lleyda
y advocat fiscal del General de Cathalunya, ha
fet relació, mityensant jurament, de com se era
conferit en lo Real Arxiu y que, haguda relació
dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos
ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, que és assí cusit y signat de lletras G.
H.
Divendres, als 4 de mars de 1712. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, ha fet relació de com als 24 de febrer pròxim
passat se conferí ab lo senyor canceller per instar-li la abertura del Tribunal de Contrafaccions
per la contrafacció se insta lo doctor misser Salvador Cervera, auditor general del Mar. Al què
li respongué dit senyor canceller que vehia ell
que March Busquets y Joseph Flor avian fet lo
acte de donar-se per reintegrats del agravi avian
patit supuesto que ells ja estan fora de galera, y
que axí luego enviaria recado al senyor regent
perquè dita part fes dit acte, y que ja lo manaria
avisar. Així mateix, dit síndich ha fet relació que
veyent que no se li tornava resposta, se conferí
ab dit senyor canceller als 27 del mateix mes per
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saber lo que avia dit dit senyor regent. Y li respongué dit senyor canceller que dit regent li
avia enviat a dir que luego se faria dit acte per
dita part lesa. També ha fet relació dit síndich
que, solisitant dit síndich al dit senyor canceller
o bé dit acte o si no la abertura de dit Tribunal
de Contrafaccions lo dia present o, que quant
no, passaria al que dispòsan las generals constitucions, trobant-se presents en dit recado lo
il·lustre don Domingo de Aguirre, del Supremo
de Aragó y antiquior en ell, y lo senyor regent
Toda. Y havian quedat ab dit senyor canceller,
dit don Domingo de Aguirre y regent que dit
regent fes fer dit acte de acontentament als dits
Busquets y Flor. Y que aquell quant antes se li
entregàs a ell dit síndich.
Dimars, als 8 de mars de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Miquel de Reverter y de
Lana, donzell, tinent de la companyia del sargento major del regiment de la present casa, ha
renunciat y fet dexació pura, líbera y spontàneament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas del dit càrrech o puesto de tinent de dita
companyia, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas ésser-li admesa aquella. E sas excel·lèncias
fidelíssimas han admès aquella, si et in quantum, etcètera, los és lícit y permès, etcètera, essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y
Diego Andanyà, menor, verguers de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
Dimecres, a 9 de mars de 1712. En aquets dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà
honrat de Barcelona y síndich del General, ha
fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de
com, havent-se conferit lo dia de ahir ab don
Feliciano de Sayol y Quarteroni, comanador de
la sagrado orde de Sant Joan, per a què se servís
per lo càrrech serveix de la assemblea de sa sagrada religió ordenar al magnífich Rafel Brugera, doctor en drets, acessor assumpt en la causa
que se aporta en dita assemblea entre los hereus
y successors del quòndam noble don Miquel de
Pallarès, de una, y Joseph Bartholí, benefficiat
en la iglésia de Sant Juan de Jerusalem, de la
present ciutat, de altre, entregàs al ajudant tercer de la Scrivania Major de la present casa dit
procés y parts, per ser fet concernint a un offici
de la Generalitat, y axís no poder-se litigar en altre algun tribunal, sinó devant de sas excel·lèncias fidelíssimas perquè, no obstant se hagués
recorregut a dit Bruguera, havia respost que no
dependia de ell, si sols de dit fra don Feliciano
de Sayol per no ser sinó acessor consulent per lo
que se recorria a ell dit fra don Feliciano per a
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què donàs la deguda providència sobre la subyecta matèria, era estat servit respòndrer que
enviaria a cercar dit doctor Bruguera, y que se
informaria del fet y que tornaria quant antes
resposta a dit síndich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo dit Pau Corbera
y Palau, síndich del General, ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas de com lo dia present,
havent-se conferit ab lo molt reverent senyor
canceller, a effecte de que se servís sa senyoria
manar obrir lo Tribunal de Contrafaccions com
differents vegadas li té demanat per continuar la
contrafacció se pretén contra lo doctor misser
Salvador Cervera y de Ferrer, com a auditor general del Mar, dit senyor canceller ha respost
que·s trobava indispost en lo llit y, per consegüent, inpossibilitat per fer ni pèndrer lo jurament de sos conjúdices y que, axís, recorregués
al senyor regent qui especta en defenció de dit
senyor canceller.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo dit Pau Corbera
y Palau, síndich del General, ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas de com lo dia present,
havent-se conferit ab lo magnífich doctor Francisco de Toda y Gil, ciutedà honrrat de Barcelona y regent la Real Cancelleria, per a què se servís obrir lo dit Tribunal de Contrafaccions per
ocasió de trobar-se indispost lo molt reverent
senyor canceller y, per consegüent, tocar-li a ell
en virtut del disposat en los capítols de cort, celebradas en la present ciutat en lo any 1706, a
effecte de poder-se continuar la contrafacció
que se instà contra lo dit doctor Cervera; ha respost dit senyor regent que se informaria sobre la
subjecta matèria y que, informat, manaria avisar
a dit síndich.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, Honorat Maseras,
mayor, daguer, de la present ciutat, expert y visurador anomenat per sas excel·lèncias fidelíssimas al 23 de febrer pròxim passat per a visurar
lo preu fet de bayonetas, que per abillament
dels soldats del regiment de la present casa ha
emprès fer Ramon Esteve, espaser, de la present
ciutat, ha fet relació, mityensant lo jurament per
ell ya prestat, que havent visurat 116 bayonetas
ne ha trobat 110 de bonas segons la mostra.
Dilluns, a 14 de mars de 1712. En aquest mateix dia, constituhit personalment en dit
excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo dit Pau Corbera y Pa-

lau, síndich del General, ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de com fra don Feliciano
de Sayol, comanador de la sagrada orde de Sant
Joan de Hierusalem, en consideració del que se
troba estar notat en lo present dietari als 9 del
corrent, lo dia 12 se era conferit ab ell dit síndich y li havia dit que sempre que aparegués al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori enviar un
verguer en casa de Pere Llosas, notari públich
de Barcelona y actuari de la causa de què se féu
menció en dietari dit dia 9 del corrent, se li entregaria lo procés. Així mateix, en aquest dia dit
síndich ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de com, havent-se conferit ab lo magnífich
Francisco de Toda y Gil, regent la Real Cancellaria de aquest Principat, y ab lo noble don
Gerònim de Salvador, doctor de la tercera sala
també de aquest Principat, dit don Gerònim de
Salvador en presència de dit síndich ordenà a
Mariano Ros, notari públich real col·legiat de
Barcelona, prengués lo acte de March Busquets, cathalà, y Joseph Flor, napolità, de donar-se per contents y satisfets dels procehiments
contra de ells fets per lo doctor misser Salvador
Cervera, auditor general del Mar.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present
dietari un bitllet escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo il·lustre marquès de Rialp, del Consell de sa magestat y son secretari del Despaig
Universal, de data de 13 del present y corrent
mes escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas, ab què
és servit insinuar-los de com havent arribat dit
dia lo pinco de la posta ab plechs del rey, nostre
senyor, y ab ells la dessijada notícia de sa perfeta
salut y, entre ells, la real carta de que abaix se
farà menció, ho posà en notícia de sas excel·lèncias fidelíssimas, com de dit bitllet és de vèurer
qu·és assí cusit y signat de número 386. Y, axí
mateix, han ordenat a mi dit secretari y scrivà
major continuàs en lo present dietari la sobredita real carta que sa magestat, Déu lo guarde, se
ha dignat manar escriurer a sas excel·lèncias fidelíssimas, sa data als 9 de febrer pròxim passat,
en Viena, ab la qual manifesta sa real gratitut a
las expressions que ab carta li escrigueren als 26
de desembre de 1711, donant-se-li la enorabona del feliz succés del siti de Cardona y offerint
sa magestat quantas providèncias pugan conduhir al logro de totas felicitats de aquest Principat, com més extensament de dita real carta és
de vèurer que és assí cusida y signada de número 387 y del thenor següent: «El Rey. Illustres»,
etcètera, inceratur.
Dimars, a 15 de mars de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consitori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Anton de Massanés y Rever1231

ter, donzell y racional del General, ha fet relació
a sas excel·lèncias fidelíssimas de com, havent
attentament mirat y regonegut de si en los aposentos de son offici se trobarian llibres impressos intitulats «Summari dels càrrechs y obligacions dels collidors, taulers o receptors dels
drets de la Generalitat del present principat de
Cathalunya», etcètera, per capítol de cors, ordinacions del General y per sentèncias de visitas
imposadas, no·n ha trobat ningun.
Dimecres, a 16 de mars de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Bernat Tamé, sargent de la companyia del
capità comendant don Francisco Torrents, del
regiment de la present casa, ha renunciat y fet
dexació del dit puesto de sargento pura, líbera y
spontàneament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, suplicant-los sien servits admètrer-li dita dexació y renúncia. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès aquella, si et in
quantum, etcètera, los és lícit y permès, etcètera, essent presents per testimonis Fermí Vehils y
Diego Andanyà, menor, subrrogats en verguers
de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dijous, a 17 de mars de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Jaume Solà, corredor de coll, jurat y ministre del General, ha fet relació de com, havent
subastat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
per differents temps la provisió de 70 gorras, y
més, si més se’n voldran, per abillament dels
soldats de la companyia de granaders del regiment de la present casa, conforme la mostra y lo
pactat ab la tabba, ha trobat qui·u emprén ferho per 2 lliures quiscuna gorra. Y que, havent
publicat, també de son orde, que qui·s posaria
en dita de fer quiscuna gorra per 1 lliura, se li
donarian 3 sous de axaus per quiscuna gorra per
una vegada tantsolament, no és estada acceptada.
En aquest mateix dia dit Solà ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas de com, havent publicat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas que
al qui se posaria en dita de fer quiscuna gorra de
las sobreditas, se li donarian per 1 lliura 7 sous 3
sous de axaus per quiscuna gorra per una vegada tantsolament, no era estada acceptada y que
axís, de son orde, havia porrogat per lo dia de
demà.
En aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda, havent-se pres hora per un verguer, los noble y magnífich don Ramon de Codina y de
Ferreras y Pau de Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, en nom y per part de sas ex-
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cel·lèncias fidelíssimas, són anats a postrar-se als
reals y imperials peus de la magestat de la emperatrís la reyna, nostra senyora, que Déu guart, a
fi de donar-li la enorabona de haver-se dignat lo
rey, nostre senyor, que Déu guart, ab sa real
carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas des
de Viena, de data de 9 de febrer pròxim passat,
noticiar-los com continua ab perfeta salut. Y,
axí mateix, las gràcias de que offerís totas providèncias per la manutenció de aquest Principat
en son domini per regonèixer que tot real favor
únicament se devia a son maternal amor, com
de dita real carta és de vèurer en dietari als 14
del present y corrent mes, se havia sa magestad
donar-se per molt servida de esta demostració
responent ab molt particular agrado, conforme
ne han fet relació dits Codina y Corbera en concistori.
Divendres, a 18 de mars de 1712. En aquest
dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Jaume Solà, corredor de coll, jurat y
ministre del General, ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas de com, havent publicat de son orde que al qui se posaria en dita de
fer quiscuna de las 70 gorras, y més, si més se’n
voldran, que han de servir per lo abillament dels
soldats de la companyia dels granaders del regiment de la present casa, a rahó de 1 lliura 10
sous, se li donarian per quiscuna gorra 3 sous de
axaus per una vegada tantsolament, quedava la
dita acceptada.
En aquest mateix dia dit Solà ha fet relació de
com, havent de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas publicat a mitjas ditas lo preu fet de ditas
gorras, no ha trobat ningú que·y haya dit dita
alguna. Y que axís de son orde ha passat a lliurar
la hasta fiscal a Joseph Combet, sastre, de la present ciutat, com a qui per menos preu ha
emprès dita provisió de gorras.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat militar ha fet relació
mityensant jurament de com se era conferit lo
dia present en lo Real Arxiu per lo effecta disposat ab lo capítol 102 de las últimas corts y que,
haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y
feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat
haver-se treballat en ell lo que està continuat en
lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, que és assí cusit y signat de
número 388.
Dilluns, a 21 de mars de 1712. En aquest dia, a
la matinada, han passat a fer sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor oÿdor militar, ex1232

tracció dels censals del dret de Guerra, etcètera,
vulgarment dit de la Nova Ampra, per la lluïció
de aquells disposada ab lo capítol 11 de las últimas corts, per la quantitat de dotse mil lliuras, la
qual extracció se ha fet en la sala dels Reys de la
present casa, estant sas excel·lèncias fidelíssimas
assentats ab cadiras de vellut carmesí, cubertas
de bayeta per aportar encara dol per rahó de la
mort del senyor emperador Joseph y anant los
verguers ab cotas de panyo negre, y los acessors
y advocat fiscal, ab cadiras de vaqueta de
moscòvia y ab la forma y cerimonial que·s fan
las extraccions dels officis. Lo secretari y scrivà
major, los escrivents de la Escribania Mayor, lo
ajudant primer de la Escribania Mayor y lo ajudant comú de racional y regent los comptes han
estat assentats, a saber és, dit secretari ab cadira
de vaqueta de moscòvia y los altres ab banchs
devant de altre taula molt gran posada al mitg
de las dos finestras de dita sala, sobre de la qual
taula estaven los capbreus, la cadira de vaquesta
de moscòvia del secretari estava al cap de la taula a la part de la porta, per a hont se entra en la
sala del concistori, y los banchs dels altres arrimats a la paret. Y se han posat los rodolins dels
acrehedors de dit dret ab bolas de fusta en la
urna de plata, havent precehit primerament lo
contar-se las bolas en dita sala de concistori, y
per un minyó de poca edat són estats extrets los
següents, després de haver cantat lo dit ajudant
primer los noms de tots los acrehedors en dita
sala dels Reys, estant en peus, y de una en una
bola responent, haver posat lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich dins la
urna las ditas bolas:
Primo, a Cecília Puigjaner, per la resta de un
censal de preu 444 lliures y penció 444 sous en
lo mes de desembre, per los títols continuats en
lo capbreu dit mes de desembre, foli 92, perquè
essent estat extret lo últim en la extracció feta
als 26 del mes de mars de 1711, li falten per lo
cumpliment del preu de dit censal per no haver
bastat la quantitat de dotse mil lliuras, 101 lliuras. Ítem, comunitat de Sant Jaume, nohembre,
foli 43, penció 40 lliures, preu 800 lliures. Ítem,
Francesch Comeles, janer, foli 256, penció 40
lliures, preu 800 lliures. Ítem, Paula Arenas,
mars, foli 720, penció 25 lliures, preu 500 lliures. Ítem, Germin de Gaver, febrer, foli 615,
penció 50 lliures, preu 1000 lliures. Ítem, Joseph Mas, setembre, foli 417, penció 25 lliures,
500 lliures. Ítem, Paula Arenas, juliol, foli 202,
penció 52 lliures 10 sous, preu 1050 lliures.
Ítem, los tudors de Joan Porciolas, janer, foli
310, penció 15 lliures 1 sou, preu 301 lliures.
Ítem, los hereus de Joseph Miquel Quintana,
agost, foli 270, penció 25 lliures, preu 500 lliures. Ítem, Bernat Sambesart, desembre, foli
136, penció 35 lliures, preu 700 lliures. Ítem, lo

obtenint lo beneffici o personat de Santa Creu y
Santa Madalena en Gerona, juliol, foli 208,
penció 20 lliures, preu 400 lliures. Ítem, Rafel
Bonastra, febrer, foli 482, penció 18 lliures,
preu 360 lliures. Ítem, Sebastià de Miralles,
maig, foli 35, penció 50 lliures, preu 1000 lliures. Ítem, los administradors de la causa pia de
Joan Francesch Costafreda, desembre, foli 98,
penció 36 lliures, preu 720 lliures. Ítem, Gerònim de Gaver, febrer, foli 444, penció 15 lliures, preu 300 lliures. Ítem, convent de Sant
Agustí de Barcelona, febrer, foli 458, penció 35
lliures, preu 700 lliures. Ítem, Gerònim de Gaver, octubre, foli 518, penció 35 lliures, preu
700 lliures. Ítem, comunitat de Santa Maria de
la Mar, maig, foli 27, penció 75 lliures, preu
1500 lliures. Ítem, los tudors de Joseph Matheu Grau, janer, foli 282, penció 25 lliures,
preu 500 lliures.
Axí que faltaran en la present extracció, salvat
error, quatra-centas trenta-dos lliuras per los
sobredits tudors de Joseph Matheu Grau y se
hauran de rellevar de la primera venidera, attès
estan ya consumidas las 12000 lliures de esta.
Dissapta, a 26 de mars de 1712. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari dos actes, lo un rebut en poder de don Ignasi de Solano, escrivà real del rey, nostre senyor, que Déu
guart, en tots sos regens y senyorios y de las galeras de Espanya, en Barcelona, als 4 de febrer
del corrent any, del qual apar com lo doctor
misser Salvador Cervera y de Ferrer, auditor general del Mar, revoca y vol que estigan per revocats tots procehiments, sentència y demés que
féu en dit nom contra March Busquets y Joseph
Flor, cathalà y nepolità, per furts comesos en la
mar, per a què sien reintegrats en lo estat y
modo ab què se trobavan als 6 de juliol 1711, y
lo altre acte rebut també en Barcelona als 14 del
present y corrent mes en poder de Mariano
Ros, notari públich real col·legiat, del qual
consta com dits March Busquets y Joseph Flor
han renunciat a la instància de contrafacció pretesa per rahó del sobredit, donant-se per contents y satisfets y reintegrats en tots los danys,
gastos, injúrias, etcètera, com més extensament
de dits actes és de vèurer que són assí cusits y incertats y signats de números 389 y 390, los
quals actes han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major cusís y incertàs, attès que los noble y magnífichs acessors
y lo advocat fiscal han aconcellat, presents en
concistori de paraula, que dits actes estavan bé y
conforme requiria y que axís podian y devian
ordenar se incertassen y cusissen en dietari, essent present a tot yo dit secretari y scrivà major.
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Dimecres, a 30 de mars de 1712. En aquest dia,
constituït personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor oÿdor militar per estar un
poch indispost, lo magnífich doctor misser Emmanuel Fèlix, subrrogat en altre dels acessors
ordinaris del General y present casa, ha fet relació, mitjensant jurament, de com se era conferit
en lo Real Arxiu per lo effecte disposat en lo capítol 102 de las últimas corts y que, haguda relació dels officials del dit Real Arxiu y feta per
estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, lo qual és assí cusit y signat de número
391.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real acompanyat de mi secretari y scrivà major del General y present casa y
dels demés officials acostumats és baixat a las casas de General y Bolla de la present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en
lo present y corrent mes de mars y se han trobat
los infrascrits y següents: primo, aprehenció feta
en casa de Maria Theresa Verdaguer, viuda, de
4 canas quatre palms de vayeta vintissinquena
negra. Ítem, dia 11, aprehenció feta a una dona
incògnita trobada al carrer dels Escudellers de
una caputxa de escot blanch de la terra. Ítem,
dit dia 11, aprehenció feta en lo ganguil del patró Joseph Genés, de la ciutat de Mataró, de
quatre pipas de oli de 100 quartants quiscuna
poch més o menos. Ítem, dia 15, aprehenció
feta en casa de Domingo Vilamala, veler, de una
cana un palm de xamellot negre. Ítem, lo dia
16, aprehenció feta en la vila de Olesa en casa de
Jaume Valldeperas y Sala, pagès de dita vila: primo, de 11 canas 4 palms cordellats de sa color;
ítem, 36 canas 3 palms de estamenya negra estreta; ítem, 15 canas 1 palm de escot negre de la
terra; ítem, 34 canas 6 palms de estamenya color de canyella. Ítem, dit dia 15, denunciació
feta y la aprehenció feta als 2 de juny 1711 en lo
ganguil del patró Diego Massó, de la ciutat de
Mataró, y per litigar-se devant lo excel·lentíssim
y fidelíssim consistori no·s tocà la denunciació
fins lo dia sobredit: primo, 2 cuxins cuberts de
vellut carmesí; ítem, 1 fardó ab 19 lliuras de
drogas; ítem, 1 capsa ab dos perrucas; ítem, de
un tros de setí negre per una pupa; ítem, una
conquilla de aram; ítem, dos arpions de pescar.
Ítem, lo dia 23, aprehenció feta a Valentí Bruguerolas, perayre, de Castelltersol, trobat en lo
camí real qui ve de la ciutat de Mataró a la de
Barcelona: primo, de 3 trossos de cordellats
blanchs de tir 10 canas 5 palms; ítem, un tros de
estamenya negra de tir 5 canas 1 palm; ítem, un
tros de escot negre de tir 5 canas 1 palm; ítem, 6
canas 1 palm de estamenya de sa color ab dos
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trossos; ítem, 5 palms de estamenya musca;
ítem, 2 canas de estamenya blanca ab dos trossos; ítem, 3 canas 5 palmas de escot blanch de la
terra; ítem, de 32 lliures 3 sous 9 dinés que trobaren al dit Valentí y los prengueren per las penas.
Dijous, a 31 de mars de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Honorat Maseras, major, daguer, de la
present ciutat, expert y visurador anomenat per
sas excel·lèncias fidelíssimas als 23 de febrer
proppassat per a visurar lo preu fet de bayonetas
que per habillament dels soldats del regiment
de la present casa ha emprès fer Ramon Esteve,
espaser, de la present ciutat, ha fet relació mitjensant lo jurament per ell ya prestat que, havent visurat 79 bayonetas lo dia 12 del mes de
mars corrent, ne ha trobat 77 de bonas y segons
la mostra y també fa relació de haver lo dia 30
del mateix mes de mars visurat 946 bayonetas y
trobat totas bonas y rebedoras segons la mostra
y los pactes de la tabba.
Dissapte, a 2 de abril de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, Rafel Frexas, sombrerer, de la present ciutat, expert anomenat, als 19 de fabrer pròxim
passat, per sas excel·lèncias fidelíssimas a fi y effecte de visurar 450 sombreros empressos fer
per Magí Mercader, corredor de coll, de la present ciutat, per abillament dels soldats del regiment de la present casa, mitgensant jurament,
ha fet relació de com, havent visurat y regonegut 250 de dits sombreros, ha trobat ésser
aquells bons y rebedors segons la mostra y lo
pactat en la tabba y, per consegüent, haver
cumplert en tot y per tot dit Marcader.
En aquest mateix dia los excel·lentíssim y fidelíssim senyors oÿdors de comptes y magnífich
racional del General de Cathalunya, etcètera,
han elegit y anomenat per expert y visurador de
la feyna feta y expressada en un compte donat
per Joan Mariner, manyà de la present casa, la
oblata del qual per mi secretari y scrivà major
del General fou tocada als 15 de mars proppassat a Joan Sampera, farrer manyà, de la present
ciutat, que junt ab Salvador Ferrer, també ferrer
manyà, de dita ciutat, expert y visurador anomeant per part de dit Mariner, per rahó de dit
compte, ha prestat lo jurament en poder de mi
dit secretari y scrivà major bé y llealment en la
visura y avaluació de la mercaderia y feyna mencionada en dit compte.
Dimars, a 5 de abril de 1712. En aquest dia se
ha desganat lo excel·lentíssim y fidelíssim se1234

nyor deputat eclesiàstich y fins tornarà en concistori, no se’n farà altre nota.
Dimecres, a 6 de abril de 1712. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent del concistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich per sa indisposició, han ordenat
a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia de una relació en escrits mitjensant jurament
feta lo dia present per Joan Sanpera, ferrer
manyà, expert y visurador anomenat per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes y magnífich racional del General de
Cathalunya a 2 del corrent, com apar en lo present dietari, y Salvador Pau Ferrer, també ferrer
manyà, elegit en visurador per Joan Mariner, ferrer manyà de la present casa, per a visurar la
mercaderia y partits de feyna expressats en un
compte donat per dit Joan Mariner, la oblata
del qual fou tocada als 15 de mars pròxim passat, la qual còpia és assí cusida y signada de número 392.
Divendres, a 8 de abril de 1712. En aquest dia,
entre las sinch y sis horas de la tarda, los noble y
magnífich don Ramon de Codina y de Ferreras
y Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, havent obtinguda hora per medi de un
verguer, han anat en lo Real Arxiu y allí han donat la enorabona a la magestad de la reyna, nostra senyora, que Déu guarde, la senyora emperatrís de trobar-se convalescuda de la passada
indisposicioneta, offerint-se de nou a son real
servey. Del què sa magestad ha manifestat molt
singular gratitud, conforme ne han fet relació
tornats en concistori. Y se adverteix que durant
la desgana lo síndich del General ha anat quotidianament a saber de sa salut y, altrament, a·y va
tal qual dia.
Dissapte, a 9 de abril de 1712. En aquest dia
Bonaventura Carrió, natural de la vila de
Tremp, de aquest Principat, galeot de la galera
de Espanya, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor deputat ecclesiàstich per causa de sa desgana, ha
donat las més obsequiosas gràcias a sas
excel·lèncias fidelíssimas de haver procurat, per
medi de son síndich, sa llibertat per haver cumplert ya lo temps de sa penitència.
Dissapta, als 16 de abril de 1712. En aquest dia,
entre las nou y deu horas del matí, los senyors
canonges don Joseph Ignasi de Amigant y Olsina y don Joseph de Rius, havent obtinguda
hora per medi de un official del il·lustríssim Capítol de canonges de la Seu de Barcelona, han

reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas, absent
del concistori lo deputat ecclesiàstich, una embaixada de part de dit Capítol, concistint en què
com en la present ciutat se troba congregat lo
sacro concili provincial, aparexia al Capítol ésser
una ocasió molt oportuna y convenient que a
dit sacro concili provincial, qui se ajunta en casa
lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de
Solsona, com a president, per ser bisbe més antich, per vacar de pastor la santa metropolitana y
primada iglésia de Tarragona, se suplicàs tingués a bé ordenar que tots anys als 12 de febrer
per tot lo Principat sia festa de colent la festivitat de la gloriosa verge y màrtir santa Eulària,
primera patrona de esta ciutat. Y que, essent lo
concistori de la Deputació en qui se representavan tos los tres braços de la cort general y axís
tots los comuns y indíviduos del Principat, no
podia deixar lo Capítol de excitar-li la gran devoció té a la santa lo ser la primera patrona de
esta capital y, finalment, quant deutora és tota
Cathalunya a ella. Y, per consegüent, supplica a
sas excel·lèncias fidelíssimas que motu proprio
fossen servits demanar a dit sacro concili provincial eixa gràcia, no obstant qualsevol resolució tingués en contrari. Y que per a facilitar
aquella sas excel·lèncias fidelíssimas se dignassen passar sos bons officis ab la magestad de la
senyora emperatrís, nostre reyna, que Déu
guart, asegurant a sas excel·lèncias fidelíssimas
que ademés que ne resultaria molta glòria al Senyor, lo Capítol apreciaria infinit quant obraria
lo comú de la Deputació en orde a est assumpto. A tot lo què és estat respost per lo senyor
president, qui és lo senyor deputat militar per la
indisposició del senyor deputat ecclesiàstich,
que podia estar cert lo il·lustríssim Capítol que
quant dependís del Concistori sobre dependència tant devota, no·s negaria lo Concistori, que
reflectaria lo assumpto y, del que acordaria, ne
donaria part al il·lustríssim Capítol per medi de
embaixada. Esta funcció se ha solempnisat conforme se stila en totas las demés embaixadas, so
és, que al venir són rebuts al cap de la escala per
alguns officials de la present casa y acompanyats
fins a la porta per la qual se entra de la sala dels
Reys a la intermèdia del concistori y, al tornarse’n, des de dita porta fins al cap de la escala y
dins de la sala del concistori, de front al dosser
al costat de la porta per a hont se entra, se han
assentat ab un banch de vaqueta negra, arrimada a la pared, los sacerdots que acompanyan als
senyors capitulars, lo que sols se stila ab las embaixadas del Capítol y no ab las altras. Y de esta
funcció constarà més per extens en lo llibre del
mestra de cerimònias.
Diumenge, a 17 de abril de 1712. En aquest
dia, a las onse horas del matí, havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, los noble
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don Francisco Ignasi de Amigant y de Olsina y
magnífich Joseph Bosch y Talavera, ciutedà
honrat de Barcelona, de part de la excel·lentíssima ciutat, han reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas una embaixada, concistint que la ciutat no
sols havia deliberat recórrer al sacro concili provincial, que de present se troba estar ajuntat en
la present ciutat, per a què dispose y ordene que
tots anys als 12 de febrer sia festa de colent la
festivitat de santa Eulària, sa filla y primera patrona, sinó y també que·s rese de dita santa per
tota la universal iglésia, valent-se per tot de la
soberana interposició y authoritat de la senyora
emperatrís y reyna nostra, que Déu guart, gran
devota de la santa. Y que axís estimaria que
motu proprio solicitassen sas excel·lèncias fidelíssimas lo mateix. Al que és estat respost per lo senyor president, en veu de sos companys, que la
Deputació no podia desityar dependència més
grasiosa que la que la excel·lentíssima ciutat li
insinuava per lo molt confessava ser interessada
en lo mayor culto de dita santa y que lo concistori premeditaria dit fet y, del que resoldria, ó
participaria a la ciutat per embaixada.
En aquest mateix dia, entre las onse y dotse horas
del matí, los noble don Ramon de Codina y de Ferreras y lo magnífich Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona, per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, han reportat a la excel·lentíssima
ciutat una embaixada, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, en resposta de la sobredita, concistint en què lo concistori ab molt gust
contribuhiria en lo que aquella se li ha insinuat. De
què han fet los excel·lentíssims senyors concellers
singularíssima estimació.
Dilluns, a 18 de abril de 1712. En aquest dia,
de part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, los nobles don Francisco Despuyol de
Moncorp y don Fèlix de Vadell y Besturs, havent obtinguda hora per medi de un de sos massers, han reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas
una embaixada contenint que lo excel·lentíssim
bras militar havia annuhit ab molt gust en lo
que per part de la excel·lentíssima ciutat se havia
dit lo dia present, insinuant al bras ab embaixada que és lo mateix que hair se significà a sas excel·lèncias fidelíssimas en lo tocant a ser esta de
precepta lo dia de Santa Eulària y resar-se de
dita santa per tota la universal iglésia, y que no
dubtava que sas excel·lèncias fidelíssimas farian
lo mateix. Al què fou respost per lo senyor president, en veu de sos companys, que ahir ya havia tornat resposta la Diputació a la excel·lentíssima ciutat, dient-li que ab molt gust
contribuhiria en assumpte tant devot.
Dimars, a 19 de abril de 1712. En aquest dia, a
las deu horas del matí, havent-se obtinguda
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hora per medi de un verguer, los noble y magnífich don Ramon de Codina y de Farreras y Ignasi de Marí y Gironès, donsell, han reportat al
il·lustríssim Capítol de canonges de la santa
iglésia cathedral de esta ciutat, de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, una embaixada y en resposta de la que per part de dit Capítol se reportà
als 16 del corrent, dient que lo concistori, no
sols annuhia per sa part en lo insinuat per dit
Capítol en quant al instar-se al sacro concili
provincial que sia feta de precepta lo die de Santa Eulària per tot Cathalunya, valent-se de la
poderosa mediació de la reyna, nostra senyora,
que Déu guart, sinó y també per a què sa santedat estenga lo reso de la santa per tota la universal iglésia. De tot lo què ha significat al il·lustríssim Capítol summo goitg y regosityo.
En aquest dia, constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real doctor misser Joseph
Vilar ha fet relació, mitjensant jurament, de
com se era conferit en lo Real Arxiu lo dia present per lo effecte disposat ab lo capítol 102 de
las últimas corts y que, haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció
de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell
lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat que
és assí cusit y signat de número 393.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari dos còpias de deliberacions fetas per
lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y
il·lustríssim Capítol de canonges de la santa
iglésia cathedral de Barcelona en orde al aplicar
per sa part sas fervorosas deprecacions, per a
què lo sacro concili provincial, que actualment
està congregat en aquesta ciutat, ordene sia festa de precepte per tot lo principat de Cathalunya la festivitat de la gloriosa verge y màrtir santa Eulària, que cau als 12 de febrer, com més
extensament de ditas dos còpias és de vèurer,
que són assí cusidas y signadas de números 394
y 395.
En aquest mateix dia ha tornat en concistori lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich per trobar-se convalescut de sa passada
indisposició.
Dimecres, a 20 de abril de 1712. En aquest dia,
a las quatra horas de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas a peu concistorialment, havent obtinguda hora per medi del síndich del General,
acompanyats dels nobles y magnífichs acessors,
advocat fiscal quatre officials mestres, mestra de
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cerimònias y altres de la present casa, aportant
los verguers las massas altas al coll, acistint-los
un aguasil, se han posat als imperials peus de la
emperatrís la reyna, nostra senyora, que Déu
guart, y en sa real mà una obsequiosa representació, ab què li suplican sie servida interposar sa
gran mediació, per a què lo sacro concili provincial que actualment en esta ciutat congregat, ordene sia festa de precepta lo dia 12 de febrer, en
què concorra la festivitat de Santa Eulària, verge
y màrtir. En esta funcció ha manat sa magestad
cubrir a sas excel·lèncias fidelíssimas y tant los
senyors concistorials, com los officials, sacerdots, gaudints han besat sa real mà y donant pia
petició ha ensenyat sa magestad gran júbilo y
manifestat com a tant devota de la santa practicar sa gran devoció. Y sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General continuàs en lo present dietari la còpia
de dita representació, la qual és assí cusida y signada de número 396 y del thenor següent: «Senyora. Lo concistori», etcètera, inseratur.
Dijous, a 21 de abril de 1712. En aquest dia,
entre las vuyt y nou horas del matí, havent-se
obtinguda hora per medi de un verguer, en
nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas,
los noble y magnífich don Ramon de Codina y
de Ferreras y Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, han posat en mà del il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Solsona,
com a president del sacro concili provincial, que
ara actualment està ayuntat en aquesta ciutat, y
per a dit sacro concili un paper ab què per part
de sas excel·lèncias fidelíssimas se insta ab devotas deprecacions que dit sacro concili provincial
se digne ordenar sie festa de precepta la festivitat de Santa Eulària, que esdevé tots anys als 12
de febrer. De tot lo què ha fet summa estimació
dit senyor bisbe president, dient se alegrava
molt que essent ell president cathalà y fill de
aquest bisbat se tratàs de eix assumpto y que ell
ab molt gust se constituhirà agent de la santa. Y
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General incertàs en
lo present dietari còpia de dit paper que és assí
cusit y signat de número 397.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Francisco de Sembasart, cavaller, en Barcelona domiciliat, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas ha prestat jurament de com, havent fet
las possibles y degudas diligèncias per a vèurer
si·s trobaria lo acte de la original creació de
aquell censal de preu 700 lliures y penció 700
sous que Bernat Sembasart, adroguer, ciutedà
de Barcelona, tots anys en lo mes de desembre
rebia sobre lo dret de General de Guerra y Nova

Ampra, per lo títol continuat en lo capbreu de
las mesades de nohembre al abril inclusive, en
foli 136, que fou extret a 21 de mars proppassat, lo qual censal specta y pertany a dit Francisco de Sembasart, no li és estat possible trobar
aquell.
En aquest mateix dia Jaume Crest, botiguer de
telas de la present casa, y Joan Garriga, sastre
també de la present casa, constituhits personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, com a experts y
visuradors anomenats per sas excel·lèncias fidelíssimas a 1 de febrer del corrent any, a fi de visurar los 450 vestits que Joseph Combet, sastre,
de la present ciutat, ha emprès fer per abillament dels soldats del regiment de la present
casa, han fet relació mityensant lo jurament que
tenen prestat a sas excel·lèncias fidelíssimas de
com dits quatre-cents y sinquanta vestits quedan entregats y que són conforme lo pactat en
la tabba y segons la mostra.
Divendres, a 22 de abril de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una súplica presentada per part els rearrendataris del
dret de bolla de la col·lecta de Vilafrancha del
Panadès, en què poderant alguns deordes succehits en Capellades y altrament, junt ab la relació en escrits feta al peu de dita súpplica per los
nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del
General. Tot lo què és assí cusit y signat de número 398.

panyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, officials mestres y demés de la present
casa, tenint velas a las mans al llevar Déu, junt ab
los acessors, advocat fiscal y demés officials militars que estavan dins la capella, y per la tarda
ciesta de la capella de la Séu y de ciegos. Lo concurs de gent a venir a visitar lo sant és estat imponderable. En lo llibre del mestre de cerimònias se trobarà més extensa esta funcció y se
adverteix que avuy de dita capella, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, se han llevat las bayetas negras y almohadas que·y havia per a sempre
per causa del dol de la mort del senyor emperador Joseph, que de glòria gose.
En aquest dia, constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo noble don Gerònim
de Generes, drassaner del General de Cathalunya, ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas
de com en las drassanas de la present ciutat y,
singularment, en la ferreria de aquella se necessitava fer-s·i obras necessàrias de mestra de casas
y fuster. Lo què han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa ó continuàs en dietari, essent present a tot yo dit secretari y scrivà major.

En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
cusís y incertàs en lo present dietari còpia de un
paper que, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, per lo síndich del General se ha entregat
avuy al excel·lentíssim senyor comte Guido de
Estaramberch, inseguint lo aconcellat per dits
acessors y advocat fiscal ab la sobredita relació,
còpia del qual paper és assí cusit y signat de número 399. Al què és estat servit respòndrer dit
senyor Estaramberch que·u faria ab molt gust,
segons ne ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas dit síndich.

Dimars, a 26 de abril de 1712. En aquest dia, a
las sis horas de la tarda, lo il·lustríssim y reverendíssim senyor don fra Francisco Dorda, bisbe de
Solsona, comissari general apostòlich de la santa
crusada y president del sacro concili provincial
tarraconense, que actualment està congregat en
la present ciutat, per medi de un sacerdot de sa
família, ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas un bitllet de sa il·lustríssima que acompanya a una sagrada constitució autènthica de
dit sagrat concili, de la qual consta com als 25
del corrent quedà estatuhit que lo dia 12 de febrer fos dedicat a la gloriosa verge y màrtir la senyora santa Eulària, filla y patrona de esta ciutat
y prothomàrtir de la Espanya tarraconense, sie
festa de precepte per tota esta província. Y, encontinent, sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y
present casa cusís en lo present dietari dit bitllet
y constitució tarraconense, que tot és assí cusit y
signat de números 400 y 401.

Dissapta, a 23 de abril de 1712. En aquest dia,
per ser la festivitat del gloriós, senyor, invicte cavaller y màrtir Sant Jordi, patró del Principat, y
poder entrar en la capella petita de la present
casa, se ha fet la festa en la forma estilada, aventhi hagut lo die de ahir a la tarda ciesta de la capella de la Séu y ciegos, aquest matí a·y ha agut cieta de ciegos y solempne offici celebrat per
capitulars de la cathredal, al qual han acistit concistorialment sas excel·lèncias fidelíssimas acom-

En aquest mateix dia en la capella de la present
casa, se ha celebrat la funerària acostumada y se
ha observat com als 24 de abril de 1711, sols ab
esta differència, que per aportar-se algun dol del
senyor emperador Joseph, que de glòria gose,
se ha fet la funcció com als 23 del corrent, estant agenollats sas excel·lèncias fidelíssimas ab
cuxins de vellut carmesí. Y perquè en los dias 24
y 25 del corrent no se han pogut dir missas de
rèquiem, se ha executat avuy.
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Dimecres, a 27 de abril de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y continuàs en lo present dietari un
paper fet y disposat als 12 del corrent per los
noble y magnífichs acessors, advocat fiscal y dos
consulents aplicats, inseguint lo deliberat per
sas excel·lèncias fidelíssimas als 27 de febrer del
corrent any acerca los reparos que expressà lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar sobre lo
vot fet per los mateixos acessors, advocat fiscal y
consulents als 14 de juliol de 1711, lo qual paper és assí cusit y signat de número 402 y del
thenor següent: «Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Obehint los acessors», etcètera, inseratur.
Còpia del sobredit paper, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, per medi del síndich
del General, lo dia present és estat posat en mà
del excel·lentíssim senyor protector del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.
Dijous, a 28 de abril de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una
certificatòria autènthica feta per Ignasi Gelambí, ciutedà honrat de Barcelona, notari públich
de la ciutat de Tarragona, notari y escrivà del
magistrat de la Deputació local de dita ciutat y
sa col·lecta, de la qual apar que als 21 del corrent Sebastià Ferran, negociant, de la vila de
Reus, subrogat per sas excel·lèncias fidelíssimas
en lo offici de tauler del General de dita vila de
Reus, en lloch del senyor oÿdor militar durant
son empleo, qui fou subrogat als 6 de aquest
mes, prestà lo sòlit jurament en mà y poder del
magnífich deputat local de dita col·lecta com a
commissari de sas excel·lèncias fidelíssimas, com
apar de dita certificatòria que és assí cusida y
signada de número 403.
En aquest mateix dia, a las quatra horas de la
tarda, los noble y magnífich don Francisco Ignasi de Amigant y Joseph Bosch, ciutedà honrat de Barcelona, havent obtinguda hora per
medi de un verguer, de part de la excel·lentíssima ciutat, han reportat una embaixada a sas
excel·lèncias fidelíssimas posant en sa mà còpia
de una deliberació presa per lo excel·lentíssim y
savi Concell de Cent lo dia de ahir, acerca lo
haver-se posat per lo Sacro Concili Provincial de
precepta la festivitat de Santa Eulària, verge y
màrtir, que és als 12 de febrer, y en lo procurar-se la extenció de son reso per tota la universal iglésia. De què sas excel·lèncias fidelíssimas han fet molt particular aprècio y han
ordenat a mi dit secretari y scrivà major cusís
dita còpia en dietari, que és assí cusida y signada de número 404.
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Divendres, a 29 de abril de 1712. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
militar, acompanyat de mi secretari y scrivà major del General y present casa y dels demés officials acostumats, és baixat a las casa de General y
bolla de la present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent
mes de abril, y se han trobat los fraus infrascrits
següents: primo, als 9 aprehenció en casa Madalena Dalmau de deu canas un palm taffatà negra
de llustra y 26 parells de guants de differents
sorts. Ítem, als 21 de dit aprehenció feta a una
dona incògnita trobada en travessia des de Sant
Cugat als assahonadors de la present ciutat de
set canas dos palms xamellot de Ubèrnia. Ítem,
als 22 aprehenció en casa Pau Casas, hostaler
del Garrofer, de dos canas xamellot de color de
canyella y dotse palms estamenya obscura.
Ítem, dit dia aprehenció en un sastre Victorio
del Vale de nació espanyol, trobat en lo carrer
de Sant Pere més baix, de vuyt canas taffetà doble a dos caps trossos de color negre y duas canas taffetà sensillo negre. Ítem, dit dia aprehenció a Isabel Pasqual trobada en dit carrer de
Sant Pere de sinch canas set palms filadís y seda
de differents colors. Ítem, als 25 aprehenció en
la col·lecta del portal del Àngel del magnífich
clavari de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, se ha trobat sinch pessas groguets de differents colors. Als 29 aprehenció a un home
incògnit de una cana un palm taffetà negra de
tres palms de llustre. E seguidament dit senyor
oÿdor militar, trobant-se en las ditas casas de
General y bolla ha manat venir en sa presència
als officials de General y bolla, yunt ab los llibres
que quiscun de aquells regeix per rahó de son
offici. Y havent fet regoneixensa de dits llibres
no ha advertit falta digna de nota, lo que ha fet
dit senyor oÿdor militar, inseguint lo disposat
ab lo capítol 62 del nou redrés de 1706.
En aquest mateix dia des de las tres horas de la
tarda fins a las quatra, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, los noble y magnífich
don Ramon de Codina y de Ferreras y Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, han
reportat a la excel·lentíssima ciutat, excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y il·lustríssim Capítol de canonges de la santa iglésia cathedral de
esta ciutat, embaixadas de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, posant en sa mà còpias de la
deliberació feta per sas excel·lèncias fidelíssimas
lo dia de ahir acerca lo fet de haver resolt lo Sacro Concili Provincial Tarraconense, que actualment està ayuntat en aquesta ciutat, ser festa
de precepte als 12 de febrer tots anys, la festivitat de Santa Eulària barcelonesa en Cathalunya,
y solicitar-se la extenció del resò per tota la universal iglésia, del que han manifestat tot singular aprècio. Y se adverteix que ab esta embaixa-

da, en quant al bras militar se tornà resposta a la
què per part de dit bras se reportà a la Deputació als 18 del corrent, dient que ab molt gust sas
excel·lèncias fidelíssimas per la gran devoció tenen a santa Eulària havian interposat sos officis
a la reyna nostra senyoria, que Déu guart, y Sacro Concili Provincial com se tenia experimentat, en quant al cap de ser festa de precepte de
dita festivitat en Cathalunya.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas concistorialment ab cotxes han passat, absent lo senyor oÿdor, havent obtinguda hora
per medi del síndich del General, a posar-se als
augustos peus de la emperatrís la reyna nostra
senyora, que Déu guart, a fi de tributar a sa magestad las més agrahidas gràcias de haver aplicat
sa poderosa mediació a impulsos de las repetidas súpplicas de la ciutat, bras militar, Capítol y
del concistori de la Deputació, ab lo Sacro Concili Provincial Tarraconese que actualment se
troba estar ayuntat en la present ciutat per a què
estatuhís y decretàs com ó ha fet als 25 del corrent, de què tots anys en Cathalunya als 12 de
febrer sia festa de precepte la festivitat de la gloriosa senyora y santa Eulària, filla y primera patrona de esta ciutat, y ínclita prothomàrtir de la
Espanya Tarraconense. De la qual demostració
sa magestad se ha donat per molt servida y ha
quedat molt gustosa de què haya lograt la gran
devoció té a la santa. Esta funcció se ha fet com
las demés, manant sa magestad cubrir a sas excel·lèncias fidelíssimas després de haver parlat
estos y tant sas excel·lèncias fidelíssimas com
tots los officials gaudints que·ls acistian han besat sa real mà. De esta funcció constarà llargament en lo llibre de Mestra de Cerimònias.
Dissapta, a 30 de abril de 1712. En aquest dia
en la seu de la present ciutat a expensas de dita
ciutat se ha fet una solemne festa, cantant-se un
Te Deum y offici que ha celebrat de pontifical lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Solsona, per ocasió de haver decretat lo Sacro Concili Provincial Tarraconense, que ara actualment
està ajuntat en la present ciutat, als 25 del corrent que tots anys als 12 del mes de febrer sia
festa de precepte la festivitat de la gloriosa verge
y màrtir santa Eulària. Y altrament esta festivitat
se ha fet ab gran pompa, puix que en aquella ha
acistit la emperatrís y reyna nostra senyora, que
Déu guart, ab las damas, cort, consistori dels
excel·lentíssims senyors consellers, gran concurs
de noblesa y poble.
En aquest mateix dia a las 9 horas de la matinada, havent-se obtinguda hora per medi de un
verguer, los noble y magnífich don Ramon de
Codina y Ferreras y Pau Cobera y Palau, ciutedà
honrrat de Barcelona, en nom y per part de sas
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excel·lència fidelíssimas han reportat una embaixada, inseguint-se lo deliberat als 28 del corrent, al il·lustríssim y reverendíssim senyor don
fra Francisco Dordà, bisbe de Solsona, comissari apostòlich general de la Santa Crusada y president del dit Sacro Concili Provincial Tarraconense, a fi de donar-li com an donat infinitas
gràcias a sa il·lustríssima de la gran ditxa ha conseguit lo principat per ocasió del sobredit decret
de dit Sacro Concili,a confessant dèurer-se a la
gran devoció y agència del dit senyor bisbe de
Solsona, president. De la qual demostració ha
fet sa il·lustríssima molt especial y particular
aprècio, conforme ne han fet relació, tornats
que són estats en concistori dits Codina y Corbera.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich doctor
misser Aleix Fornaguera, subrrogat en altre dels
assessors ordinaris del General y present casa, ha
fet relació mitjensant jurament de com se era
conferit en lo Real Arxiu per lo effecte disposat
en lo capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y
feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat
haver-se treballat en ell lo que està continuat en
lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, lo qual és assí cusit y signat
de número 405.
En aquest mateix dia a las 9 horas tocadas de la
matinada los il·lustre y nobles don Francisco
Despujol y de Moncorp y don Fèlix de Vadell y
Basturs, havent obtinguda hora per medi de un
verguer, de part del excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, han reportat una embaixada a sas
excel·lèncias fidelíssimas concistint en què lo
bras donava a sas excel·lèncias fidelíssimas mil
enorabonas de què lo Sacro Concili Provincial
Tarraconense, que de present se troba estar
ayuntat en aquesta ciutat, a impulsos de las rogativas de la ciutat de sas excel·lèncias fidelíssimas, Capítol y bras militar, y molt en particular
per la poderosa mediació de la reyna nostra senyora, que Déu guart, aye resolt y decretat
de què tots anys lo dia 12 de febrer sie festa de
precepta la festivitat de santa Eulària, verge y
màrtir, del que se han congratulat molt sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors ohidors de comptes del General
de Cathalunya, inseguint lo disposat ab lo capítol 62 del nou redrés de las Corts de 1706, han
visitat los aposentos de la present casa, fent re-

a. a continuació 5 linies ratllades.
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goneixensa dels llibres, que cada un official de
ells respective regeix, per rahó de sos officis y no
han advertit falta digna de nota, com axí ne han
fet relació tornats en concistori.
Dilluns, a 2 de maig de 1712. En aquest dia en
la capella petita de la present casa del invicte cavaller y màrtir lo senyor Sant Jordi, patró del
principat, se ha celebrat festa dedicada a la gloriosa invicte màrtir santa Eulària, verge prothomàrtir de la Espanya Tarraconense, filla y
primera patrona de aquesta ciutat, per los motius, causas y rahons llargament expressadas en
deliberació de 28 de abril pròximpassat, solempne Te Deum y offici. La festa en quant al
número de velas se ha fet com la que tots anys
se celebra als 23 del mes de abril al dit invicte
cavaller y màrtir lo senyor sant Jordi. Han acistit
sas excel·lència fidelíssimas concistorialment associats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, 4 officials mestras y demés, tant de la
present casa com dels demés de als casas del General y bolla de la present ciutat, y acistint-los lo
mestra de cerimònias. Esta funcció se ha fet
com las demés se fan en dita capella petita, tant
en lo sèurer, tenir siris quant se lleva Déu, com
y també altrament en ella han celebrat tres capitulars de la seu, so és, lo doctor Joseph Riffós,
vicari general, don Joseph Ignasi de Amigant y
de Olsina, y don Joseph de Rius, havent precehit que de part de sas excel·lèncias fidelíssimas
se ha enviat lo síndich del General al il·lustríssim
Capítol, per est assumpto. De esta funcció
constarà més llargament en lo llibre del Mestra
de Cerimònias.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y continuàs en lo
present dietari una real y imperial carta, escrita a
sas excel·lèncias fidelíssimas per la magestat del
emperador lo rey nostre senyor, que Déu guart,
sa data en Viena als 9 de abril del corrent any,
ab què apar tenir perfeta salut y desvetllar-se en
quant té mira al consuelo de Catalunya, y cusís
un bitllet escrit per lo il·lustre marquès de Rialp,
son secretari del despaitg universal, lo tot que és
assí cusit y signat de números 406 y 407, y dita
real carta del thenor següent: «El rey», etcètera,
inseratur.
Divendres, a 6 de maig de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en lo excel·lentísim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo noble don Francisco de Magarola y de
Fluvià, arxiver del Real Arxiu, ha fet mityensant
jurament la relació que en escrits de sa mà firmada ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas,
la qual és assí cusida y signada de número 408 y
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
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secretari y scrivà major del General cusís y incertàs en lo present dietari un compte per dit arxiver entregat que és assí cusit y signat de número 409. Y se adverteix que de la quantitat de
7 lliures, 3 sous que conté dit compte ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas pòlissa per lo
banch de la present ciutat.
Dissapta, a 7 de maig de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari una relació feta per lo magnífich racional de General y
present casa acerca lo censal del dret de guerra
de preu 500 lliuras y penció annual 25 lliuras
que·s troba en lo capbreu de la mesada de agost
fòleo 270, extret en sort en la extracció feta als
21 de mars del any corrent creat a favor de Joseph Miquel Quintana, ciutedà honrat de Barcelona, ab què se pretén que dit censal seria
obligat en 20 lliuras per las causas y rahons que
en dita relació se expressan, la qual relació és
assí cusida y signada de número 410.
En aquest mateix dia Geroni Bo, sabater de la
present ciutat, expert y visurador anomenat per
sas excel·lèncias fidelíssimas, com axí apar en lo
present dietari als 23 de febrer del corrent any,
de 450 parells de sabatas, y més si més se’n voldran, que per abillament dels soldats del regiment de la present casa ha emprès fer Lluís Olivella, sabater, també de la present ciutat,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim
y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas mityensant lo jurament dit dia per ell
prestat, ha fet relació de com dit Lluís Olivella
ha cumplert en tot y per tot, havent entregat los
450 parells de sabatas, que devia, los quals són
bons y rebedors conforme la mostra y lo pactat
en la tabba.
Dimars, a 10 de maig de 1712. En aquest dia,
constituhits personalment en la casa de la Deputació de la present ciutat de Barcelona los excel·lentíssims y fidelíssims senyors ohidors real y
ecclesiàstich del General del present principat
de Cathalunya en lo corrent trienni, Joan Andreu Mercader y notari públich de la ciutat de
Gerona, y Fèlix Reig, canonge de la santa iglésia
cathredal de Barcelona respective, en poder de
mi don Ramon de Codina y de Ferreras, subrrogat en lo offici de secretari y scribà mayor del
General de Cathalunya y present casa de la Deputació han constituhit y ordenat procurador
seu cert, etcètera, ita quod, etcètera, al magnífich Jaume Ubach, doctor en drets, en Barcelona populat, present, a saber és, per ells y en nom
seu respective devant dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes
de dit General o en son concistori comparèixer

y entrevenir y allí, a saber, per dit Joan Andreu
lo offici de regint lo llibre del Manifesta de la
bolla de la present ciutat y per dit Fèlix Reig lo
offici de altre dels taulers de dit General de la
vila de Sant Feliu de Guíxols, bisbat de Gerona,
de present vacants, etcètera, dels quals per sas
excel·lèncias fidelíssimas depròxim provehir esperan respective acceptar, y que bé, feelment y
legalment en lo exercici de dits respective officis
se hauran en ànimas suas jurar, promètrer respective y per això sas personas y tots y sengles
béns seus com en deutes fiscals y reals respective
obligar sagrament y omenatge respective en la
acostumada forma prestar y totas las demés cosas respective fer y líberament exercir, que per la
acceptació de dits respective officis segons forma de las generals constitucions, capítols y actes
de cort, ús, pràctica, stil y observansa de la casa
de la Deputació de dit General. Y altrament
conforme a ells dit Andreu y Reig respective
apareixerà ser convenient, se requirescan fer y
ab special poder de pèndrer pocessió de dits respective officis, ab tots los poders y clàusulas necessàrias y stiladas, etcètera. Et demum, etcètera. Prometen respective tenir per fermas y
agradables las sobreditas cosas, etcètera, y no
revocar-las, etcètera. Tot fet, etcètera. Los testimonis són Joseph Pelegrí y Diego Andanya,
menor, verguers del excel·lentíssim y fidelíssim
concistori.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scribà major
cusís y incertàs en lo present dietari un paper
que de alguns dias a esta part entregà al
excel·lentíssim y fidelíssim concistori lo síndich
de la excel·lentíssima ciutat, concernent acerca
un pretès frau après als 23 de abril pròximpassat
en la casa de la col·lecta de la ciutat en la portal
del Àngel per lo receptor dels fraus de la Generalitat, y la resposta formada per los nobles y
magnífichs acessors y advocat fiscal del General
y present casa, que de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas lo dia present se ha posat en mà del
excel·lentíssim concistori dels senyors concellers per medi del síndich de la Deputació, tot lo
que és assí cusit y signat de números 411 y 412.
Dimecres, a 11 de maig 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scribà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari un bitllet escrit a sas excel·lèncias fidelíssimas de orde
de la magestad de la emperatrís la reyna nostra
senyoria, que Déu guarde, per lo il·lustre marquès de Rialp del concell de sa magestat y son
secretari del despaitg universal de data de dia
present, ab què se insinuava a sas excel·lèncias
fidelíssimas que fent-se demà la professó de la
festivitat que lo emperador lo rey nostre senyor,
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que Déu guart, votan perpètuament celebrar als
12 de maig a la Verge de la Concepció en rendiment de gràcias de la llibertad de esta capital en
lo any 1706, li manava sa magestad dir a sas excel·lèncias fidelíssimas seran molt de son real
agrado de què no sols lo concistori acistesca en
porfessó sinó y també en los demés actes que
celebrarà esta cathredal, com de dit bitllet és de
vèurer que és assí cusit y signat de número 413.
En aquest mateix dia constituhits personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo egregi don Joseph de Oliver, com a pare y administrador dels
béns del noble don Carlos de Miralles y Oliver,
son fill, y dit don Carlos, com a proprietari, han
jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas de com havent en dits respective noms fet
las possibles y degudas diligèncias per a vèurer si
trobarian lo acte de la original creació de aquell
censal de preu mil lliuras, que Sabastià de Miralles, donsell, en Barcelona domiciliat tots anys
en lo mes de maig rebia sobre los drets de General de guerra y nova ampra per lo títol continuat en lo capbreu de las mesades de maig al octubre inclusive en fòleo 35, que fou extret als
21 de mars proppassat y que pertany y specta a
dits Olivers en dits noms respective. No (és) estat possible trobar dit acte.
Diyous, a 12 de maig de 1712. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absents los excel·lentíssims y fidelíssims senyors ohidors de comptes
militar y real, ha acistit a la matinada a la funcció
de la professó general y demés que té resolt la
magestad del emperador lo rey nostre senyor,
que Déu guart, fins a la piramide·l Born a hont
se venera la imatge de Maria santíssima en sa inmaculada Concepció en memòria de haver quedat esta capital deslliurada en semblant dia del
siti en lo any de 1706. Y encara que en lo llibre
que aporta lo mestre de cerimònies llargament y
extensament constarà de la formalitat que se ha
observat en esta funcció, differentment dels altres antecedents anys ya perquè la magestad del
emperador lo rey nostre senyor no ha pogut
acistir per ser fora, y perquè la magestad de la
emperatrís la reyna nostra senyora, que Déu
guart, sols ha acistit el Te Deum y offici com y
també altrament se advertiran en est dietari sols
las circunstàncias que no han permès se fes la
funcció com los altres anys, restant-se en lo demés en la forma stilada y acostumada. Primo,
per haver-se sabut que era del augusto gust de
sa magetad que se anàs a mitya gala per aportarse de present algun dol encara per la mort del
senyor emperador Joseph, que de glòria gose,
los senyors concellers sobre de las gramallas de
panyo negra ab giras de vellut negre, han apor-
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tat las becas de escarlata o grana y sos verguers
gramallas de panyo negra y las becas encarnadas, los senyors del bras militar casacas de panyo
negra, jupas molt ricas, curbatas y pulàynas de
puntas, y los massers gramallas de panyo negra
ab las becas de domàs vert. Y en quant a sas excel·lèncias fidelíssimas los senyors deputat ecclesiàstich y ohidor eclesiàstich com van en las
funccions concistorialment quant no aportan
dol de persona real y los senyors deputats militar y real, axí com van de present emperò ab
polàynas de puntas blancas y los verguers ab
gramallas de panyo negra y las becas de panyo
morat. Secundo, per quant la magestat de la reyna no ha acistit a la professó des de la real capella de Nostra Senyora de la Concepció fins a
pèndrer lo tàlam los senyors concellers al anar y
al tornar des de què han deixat lo tàlem fins a
dita capella després del gremial, anant las masses
dels tres excel·lentíssims comuns en la forma stilada, so és, primer las del bras militar, després
las de la Deputació y últimament las de la ciutat,
són anats primerament de dos en dos los senyors concellers; després de dos en dos sas excel·lèncias fidelíssimas per ser sols 4 y últimament de dos en dos, los del bras militar. En
quant emperò durant la professó, anant las massas en la forma dalt dita, immediadas antes del
tabernacle, sas excel·lèncias fidelíssimas y los senyors del bras militar han anat immediats al gremial ab dos fileras, so és, a mà dreta sas
excel·lèncias fidelíssimas y a mà squerra los del
bras, a saber és senyor deputat ecclesiàstich y
protector primer, y després consequutivament
per son orde y grau. Tertio, per quant la emperatrís reyna nostra senyora no ha acistit en la
professó acabada y finida esta ha arribat a la seu
y ha acistit al Te Deum y offici que ha celebrat
de pontifical lo senyor bisbe de Cartagena de las
Índias, estant los tres comuns com quant lo rey
nostre senyor acistia. Y se deu advertir que en
esta funcció no·y ha agut sermó com los altres
anys, que los tres excel·lentíssims comuns de
ciutat, bras militar y Deputació han tingut devant de sa real presència los banchs cuberts de
bayeta negra com los demés grandes, perquè
encara aportan dol per causa de la mort del senyor emperador Joseph, que en lo offici a la magestad de la reyna no se ha donat a a ella a besar
lo Evangeli, ni la pau y que al Te Deum y al llevar Déu sols han axit quatre patges ab atxas
blancas. Quarto, y finalment que com en esta
funcció han acistit las damas de la reyna nostra
senyora la emperatrís per la part squerra y en lo
enfront a hont estava sa magestad ab son dosser
se ha allargat lo presbiteri per la meytat y allí se
han posat la camarera mayor y las damas tenint
devant banchs rasos de fusta cuberts de panyo o
bayeta negra.
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Dissapta, a 14 de maig de 1712. En aquest dia a
las deu horas del matí, havent obtinguda hora
per medi de un masser de part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, lo il·lustre marquès
don Francisco Despuyol y de Moncorp, y lo noble don Fèlix de Vadell y de Besturs han posat
en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de
una deliberació feta als 3 del corrent per dit bras
militar en orde a la extenció del res de la gloriosa Verge y màrtir santa Eulària per tota la universal iglésia. Y després de haver-ne fet sas excel·lèncias fidelíssimas molt singular estimació
han ordenat a mi secretari y scribà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari la còpia de dita deliberació que és
assí cusida y signada de número 414.
En aquest mateix die constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Joachim Vives y de Ximenis, ciutadà honrat de Barcelona, ensaculat per lo esta– ment real en deputat per la ciutat de Barcelona, ha renunciat
pura, líbera y espontàneament en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit lloch o rodolí
de deputat real, supplicant tingan a bé a ensacular altre subyecte en son lloch, etcètera. E sas
excel·lèncias fidelíssimas han acceptat si et in
quantum, etcètera, dita renúncia, etcètera, per
capítols y actes de cort los és lícit y permès, etcètera, y altrament, etcètera, essent presents per
testimonis Joseph Pelegrí y Diego Andanya,
menor, verguers del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori.
Diumenge, a 15 de maig de 1712. En aquest
dia se ha ayuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim
concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas no
obstant ésser festa de precepta y primer dia de la
Pasqua de Sperit Sant, perquè segons capítol de
cort, en semblant dia se deu fer la extracció de
ensaculadors y estos deuhan jurar y ohir sentència de excomunicació.
En aquest mateix dia y poch aprés de haver jurat
y ohit sentència de excomunicació los il·lustríssims senyors ensaculadors per sas excel·lèncias
fidelíssimas, y per medi del promovedor, se ha
posat en mà de dits senyors ensaculadors còpia
dels llochs que lo procurador fiscal del General
de Cathalunya, à denunciat vacar per a ensacular-se en esta ensaculació. Y encontinent dits senyors ensaculadors han requirit a mi secretari y
scribà major del General y present casa incertàs
en lo present dietari lo paper de dita còpia de
llochs, que és assí cusit y signat de número 415.
Dilluns, a 16 de maig de 1712. En aquest dia se
han ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas no
obstant ser festa de precepta per ser Dilluns de

Pasqua de Pentecostes per rahó de continuar-se
lo acte de ensaculació.
En aquest mateix dia han requirit a mi secretari
y scribà major del General y present casa, cusís y
continuàs en lo present dietari un vot en escrits
fet a instància de los il·lustríssims senyors ensaculadors per los nobles y magnífichs acessors y
advocat fiscal del dit General sobre fet de ensaculació y origen, lo qual és assí cusit y signat de
número 416 y del thenor següent: «Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio», etcètera, inseratur.
Dimars, a 17 de maig de 1712. En aquest dia,
no obstant ésser festa de precepte per ser lo tercer dia de Pasqua de Pentecostes, se han ayuntat
sas excel·lèncias fidelíssimas per quant los il·lustríssims senyors ensaculadors han continuat
ayuntar-se per la present ensaculació.
En aquest mateix dia al punt de las set horas de
la tarda, dits senyors ensaculadors han enviat un
recado de paraula a sas excel·lèncias fidelíssimas
per medi del promovedor, dient com participavan al excel·lentíssim y fidelíssim concistori que
Bernadí Llop, ciutedà honrat de Barcelona,
quedava inhabilitat per lo lloch de ohidor real
de la ciutat de Tortosa, y que axís fos servit proposar y anomenar altre en son lloch. Y dits senyors ensaculadors han requirit a mi secretari y
scribà major del General de Cathalunya continuàs en lo present dietari lo sobredit recado en
la forma prescrita.
En aquest mateix dia al punt de las vuyt horas
de la tarda lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de comptes
del General de Cathalunya, per medi del promovedor, han enviat als senyors ensaculadors
un recado en escrits y en resposta del que de paraula antecedentment per dits senyors ensaculadors los era estat respost, contenint algunas
ponderacions que affavoreixen a dit Bernadí
Llop en lo cas de què la inhabilitació fos per
causa de no tenir tot aquell domicili o habitació
que·s pretendria requirir. Y en continent dits senyors ensaculadors han requirit a mi dit secretari y scribà major incertàs en lo present dietari dit
recado que és assí cusit y signat de número 447.
Dimecres, a 18 de maig de 1712. En aquest dia
als dos quarts de las sinch horas de la tarda, per
medi del promovedor, los il·lustríssims senyors
ensaculadors han enviat al excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors
de comptes del General de Cathalunya un paper
de resposta, al que lo dia de ahir sas excel·lèncias
fidelíssimas per lo mateix promovedor a las vuyt
horas de la tarda remeteren a dits senyors ensa1243

culadors, del qual apar com la rèplica feta a favor de Bernadí Llop, ciutedà horant de Barcelona, restava entesa y no admesa. Y encontinent
dits senyors ensaculadors han requirit a mi secretari y scribà major del General y present casa
cusís y incertàs en lo present dietari una còpia
de dit paper de rèplica que és assí cusida y signada de número 418. E poch aprés, sas excel·lèncias fidelíssimas han remès a dits senyors ensaculadors nova membrana, proposant en ella
nou subyecte en lloch del refferit Bernadí Llop,
com axí apar en lo llibre de Membranas de la
present ensaculació.
Diyous, a 19 de maig 1712. En aquest dia han
ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scribà major del General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una relació
feta per lo magnífich racional del General y present casa acerca lo censal del dret de guerra de
preu 500 lliuras y penció 500 sous que·s troba
en lo capbreu de la mesada de mars fòleo 730
venut a Anthoni Isern, pagès de Sant Genís de
Vilassar, extret en sort als 26 de mars de 1711, a
hont se ponderan alguns reparos com més extensament de dita relació és de vèurer que és
assí cusida y signada de número 419.
Dimars, a 14 de maig 1712. En aquest dia constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo noble doctor don Joseph de Nadal y
Despuyol, canonge de la santa iglésia de Lleyda
y advocat fiscal del General de Cathalunya, ha
fet relació mityensant jurament de com se era
comferit en lo Real Arxiu per lo effecte disposat
ab lo capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y
feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat
haver-se treballat en ella lo que està continuat
en lo paper que per lo especulador de dit Real
Arxiu se li ha entregat, que és assí cusit y signat
de número 420.
Dimecres, a 25 de maig de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en la casa de la Deputació de la present ciutat de Barcelona, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar
del General del present principat de Cathalunya
en lo corrent trienni don Francisco de Solà de
Santesteve en poder de mi don Ramon de Codina y de Ferreras, subrrogat en lo offici de secretari y scribà major del General de Cathalunya
y present casa de la Deputació, ha constituït y
ordenat procurador seu cert, etcètera, ita quod,
etcètera, al magnífich Jaume Ubach, doctor en
drets en Barcelona populat, present, a saber és,
per ell y en nom seu devant dels excel·lentíssims
y fidelíssims senyors deputats y ohidors de
comptes de dit General o en son concistori
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comparèixer y entrevenir, y allí per ell dit don
Francisco de Solà, lo offici de tauler del General
de la vila de Figueras de present vacant per ínterim, etcètera, del qual per sas excel·lèncias fidelíssimas depròxim provehir espera per ínterim,
segons la sèrie y thenor del vot en escrits fet per
los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal
del General y present casa acceptar, y que bé, feelment y legalment en lo exercici de dits officis
se haurà en ànima sua jurar, promètrer, y per
això sa persona y tots y sengles béns seus com
en deutes fiscals y reals, obligar sagrament y homenatge en la acostumada forma prestar y totas
las demés cosas fer y líberament exercir, que per
la acceptació de dit offici per ínterim segons forma de las generals constitucions, capítols y actes
de cort, ús, pràctica, stil y observansa de la present casa de la Deputació de dit General. Y altrament conforme a ell dit Solà apareixerà ser
convenient se requirescan fer, etcètera. Et demum, etcètera. Promet tenir per fermas y agradables las sobreditas cosas, etcètera, y no revocar-las, etcètera. Fou fet, etcètera. Los
testimonis són Anthon Comelles, escrivent en
Barcelona habitant, y Joseph Pelegrí, verguer
del excel·lentíssim y fidelíssim concistori.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Vicens Tàrrega,
tauler del General de la vila de Monroig, camp
de Tarragona, ha renunciat pura, líbera y espontàneament en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas dit offici de tauler de la vila de
Monroig, supplicant dita renúncia ésser-li admesa. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès
aquella, etcètera, si et in quantum per capítols y
actes de cort y altrament los és lícit y permès,
etcètera, y molt en particular per haver-los
constat de la certificatòria feta per lo magnífich
racional del General y present casa que dit Tàrrega no és debitor al General, la qual és assí cusida y signada de número 421, essent presents
per testimonis Joseph Pelegrí y Fermí Vehils,
verguers.
Diyous, a 26 de maig de 1712. En aquest dia
per ser la festivitat de Corpore Christi se ha fet la
professó general del Corpus a la tarda com antes, per ser ausent la magestad de nostre rey y
senyor, que Déu guart, en ella, han anat los senyors concellers ab mitg dol, so és, gramallas de
panyo negra ab giras y crossas de vellut negre,
becas y caperons de escarlata o grana. Y se deu
advertir que, no obstant de aportar-se encara algun dol per ocasió de la mort del senyor emperador Joseph, que està en glòria, las casas de la
ciutat y Deputació se han colgat del mateix
modo per deffora que quant no se aporta dol y
per semblant funcció.
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Divendres, a 27 de maig de 1712. En aquest
dia, constituhits personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias
fidelíssimas Juan Font, natural de Vidrà, bisbat
de Vich, y Pera Fruytós, natural de Cruïlles, bisbat de Gerona, galeots de la galera capitana de
Espanya, han donat gràcias a sas excel·lèncias fidelíssimas de haver solicitat y alcansat per medi
del síndich del General en la forma acostumada
sa llibertat per haver ya cumplert lo temps de sa
penitència.
Dissapta, a 28 de maig de 1712. En aquest dia,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas entre las deu y onse horas del matí
los noble y magnífich don Ramon de Codina y
Ferreras, y Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, han posat en mà dels
excel·lentíssims senyors concellers de la present
ciutat y del excel·lentíssim y fidelíssim senyor
protector y officials del bras militar una embaixada a quiscun de ells respective en escrits,
acerca de una idea de enviar embaixada a la
cort de Viena, o allí a hont permètia sa magestad, etcètera, per los motius que·s narran en
dita embaixada en escrits. Y los concistoris han
respost per orga de sos respective presidents
que feyan molt aprècio de dita idea y que se
proposaria al excel·lentíssim y savi Concell de
Cent y al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, y se adverteix que lo paper que se entregà
per dit bras sols se differenciava del altre en lo
tractament de excel·lentíssim y fidelíssim senyor y vostra excel·lència fidelíssima y dins,
després de vostra excel·lència fidelíssima diu
excel·lentíssima ciutat, y per quant dita embaixada recau sobre fet de molta importància han
ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa
cusís y continuàs en lo present dietari lo paper
de dita embaixada, lo qual és assí cusit y signat
de número 422 y del thenor següent: «Excel·lentíssim senyor», inseratur.
Dilluns, a 30 de maig de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor ohidor
eclesiàstich Fèlix Reig, canonge de Barcelona,
ha fet relació mityensant jurament de com se era
conferit en lo Real Arxiu lo dia present per lo effecte disposat en lo capítol 102 de las últimas
Corts, y que haguda relació dels officials de dit
Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat que és assí
cusit y signat de número 423.

En aquest mateix dia per tenir entès sas
excel·lèncias fidelíssimas que la magestad de la
emperatrís la reyna nostra senyora, que Déu
guart, en son imperial y real palau havia manat
posar de gala las pessas y llevar lo dol que en
ellas a·y havia per rahó de la mort del senyor
emperador Joseph, que sia en glòria, han ordenat també sas excel·lèncias fidelíssimas, que las
salas de la present casa se colgassen de gala com
antes se posassen los dossers, cadiras, cortinas y
demés de color, axí que en la present casa no·y
haurà més dol per rahó de la mort de dit senyor
emperador Joseph.
Dimars, a 31 de maig de 1712. En aquest dia
entre las deu y onse horas del matí, havent-se
obtinguda hora per medi de un verguer, lo
il·lustre marquès don Francisco Despuyol y de
Moncorp y lo noble don Fèlix de Vadell y Besturs, de part del excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar han posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de una deliberació presa per dit
bras militar als 30 del corrent y en resposta de la
embaixada que per part de sas excel·lèncias fidelíssimas fou reportada a dit bras als 28 del present mes, ab la qual deliberació se aplaudeix la
idea de embiar a Viena, etcètera. Y encontinent
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi
secretari y scribà major del General y present
casa, cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de la dita deliberació, la qual és assí cusida y signada de número 424.
Dimecres, a 1 de juny de 1712. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor ohidor militar, acompanyat de mi secretari y scribà major
del General y present casa y dels demés officials
acostumats, és baixat per no haver pogut lo dia
de ahir per ocasió de la pluya a las casas del General y bolla de la present ciutat a effecte de
pèndrer inventari dels fraus apresos en lo mes de
maig pròximpassat, y se han trobat los fraus infrascrits y següents: primo, aprehenció feta a 2
de maig de nou lliuras fil de rams blanch pesat
ab la cuxinera trobat en una llanxa en la ribera
del moll de la present ciutat a un home incògnit. Ítem, dia 5 de dit aprehenció de 15 canas
tela crua blanca trobada en un home incògnit
en una llanxa en la ribera del moll de la present
ciutat. Ítem, dia 9 de dit aprehenció de 10
palms de tafetà doble trobat en casa de Anton
Forcada, villuter. Ítem, dia 25 de dit aprehenció
de una casaca y xupa droguets color mesclat de
blau perla trobat en un home incògnit en lo carrer Condal. Ítem, dit dia aprehenció de 7
palms y mitg de gorguera color de canyella y un
giponet també de gorguera de differents mostras y un mateix color trobat en casa de Maria
Comas, viuda sastresa. Ítem, dia 28 de dit aprehenció de 4 caputxas las tres blancas y la altra
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negra tot escot de la terra y una ropilla també de
escot negra de la terra, trobat a Eulària Mitjans,
viuda.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas Arasma Pons y
Mauri, notari públich de la vila de Granollers,
com a obtenint lo offici de altre dels taulers del
General de dita vila, ha renunciat en mà y poder
de sas excel·lèncias fidelíssimas lo dit offici y a
favor y en cap de Joseph Argemir, també notari
públich de dita vila, per ser altre dels offici antichs vendibles, y que podan alienar-se segons
lo declarat ab sentència promulgada en la causa
que devant sas excel·lèncias fidelíssimas aportava contra lo procurador fiscal del General de
Cathalunya als 18 de maig del corrent any que
fou intimada als 19. Y axí se troba haver passat
en cosa judicada per no haver-ne supplicat dit
procurador fiscal supplicant dita renúncia ésserli admesa. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
admès aquella si et in quantum, etcètera, per actes y capítols de cort los és lícit y permès, etcètera, et alias en concideració de la sobredita
sentència del vot donat de paraula per los magnífich doctor misser Emanuel Fèlix, subrogat en
acessor ordinari del General, present en concistori al fer-se la present renúncia, ab què és estat
de sentir podian y devian sas excel·lèncias fidelíssimas admètrer dita renúncia y a la relació en
escrits feta per lo magnífich racional del General, de la qual apar que no deu quantitat alguna
al General dit Pons, la qual és assí cusida y signada de número 425, essent presents per testimonis Fermí Vehils y Diego Andanya, menor,
verguers.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Mariano Jofre, ciutedà honrat de Barcelona y batlle
de la ciutat de Mataró, ha fet relació de com havent capturat als 30 de maig pròximpassat a Isidro Payerolas, traginer de dita ciutat, per haver
comès lo delicte de resistència al subbatlle de
dita ciutat en la ocasió que feya acistència als officials de la Generalitat, y posat pres en la presó
de la Golfa de la casa de la ciutat per a què estigués més ben custodit, se valgué del capità comendant del regiment del excel·lentíssim senyor mariscal comte Guido de Estaramberch,
qui féu anar 8 soldats y un sargento a las vuyt
horas de la nit de dit dia 30 per dit effecte, a
hont estigueren dits soldats pagats y satisfets a
expensas de ell dit Jofre fins a las 8 horas de la
nit del dia 31, perquè essent estat avisat de dit
capità comendant, ell dit Jofre, que anàs en sa
casa ó executà; y parlant devant de altres capitans y officials de dit regiment li digué que, ha-
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vent-lo anat a trobar certa persona, li havia refferit que no podia dit capità comendant dexar-li
soldats per custòdia de dit pres, y que continuant ell seria molt cert succehiria algun sinistre
succés a dits soldats, per quant lo presoner tenia
molts parents y valedors en dita ciutat. Y que
sobrevenint-li la captura per fets de tabacos tindria molta gent que li ayudarian, per lo que al
punt de las ditas vuyt horas se retiraren dits soldats de orde de dit capità comendant, y entregaren llavors la guarda de dit pres als 11 paysans
que ell dit Jofre en vista del refferit féu anar allí;
y en presència de dos testimonis los requirí a estos tinguessen tot cuydado y guardassen bé al
dit pres per convenir axí al real servey y tranquilitat pública. Y que no obstant tot lo dalt ponderat entre la una y dos horas del matí del present dia se han vist differents subyectes
aquadrillats, arrahonant ab dit pres des del carrer a la Golfa de la casa la ciutat, y ohit dir al
mateix pres per tres o quatra vegades que no·u
volian fer, comprenent ell dit Jofre que lo pres
a·u entenia dir de què no·l volian llibertar. Y
que al mateix temps los de baix deyan que·l
aportarian a Barcelona, y que poch després se
sentiren alguns colps de dintra, tenint las guardas silenci. Y al cap de rato se sentiren algun de
nou altres colps que era senyal que, tant la primera vegada com la altra despanyavan la cadena
y presons, y que després se disparà un tret cridant aquells alashoras, lo que no pogué
compèndrer ell dit Jofre. Y al mateix temps ell
dit Jofre ab sos fadrins de las Golfas de sa casa,
disparant alguns tirs envès la presó los cridaren
se tinguessen per al rey. Y axí mateix aquells dispararen alguns tirs a la pared de la casa a hont
habita ell dit Jofre, y seguidament baixà la guarda a donar avís a ell Jofre de com lo pres havia
fugit havent deixat los delinqüents un parpal y
una escala.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, síndich del
General, han participat al il·lustre marquès de
Rialp del concell de sa magestad y son secretari
del despaitg universal y al excel·lentíssim senyor
mariscal comte Guido de Estramberch lo expressat en la sobredita relació feta per lo batlle
de Mataró; y que axís resolian enviar allí los officials del General que sian menester ab acistència
de un nobe jutge de la règia cort per a punir-se y
castigar-se semblants delictes; y que axís fossen
servits donar las degudas providèncias per a què
se’ls done tota la deguda acistència, la qual han
offerta ab impoderable gust, segons ne ha fet relació dit síndich a sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dissapta, a 4 de juny de 1712. En aquest dia a
las onse horas del matí, havent-se obtinguda
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hora per medi de un verguer, los magnífich y
noble Rafel Casanova, ciutedà honrat de Barcelona, y don Emanuel de Ferrer y Ciges, de part
de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, han
posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de una deliberació presa en lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo dia de ahir, y en
resposta de la embaixada que per part de sas excel·lèncias fidelíssimas fou reportada als 28 de
maig pròximpassat al excel·lentíssim concistori
dels senyors concellers, ab la qual deliberació se
insinua que la ciutat aprecia la honra de comunicar-li la idea de embiar a Viena, etcètera. Y sas
excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scribà major del General y present casa
cusís y incertàs en lo present dietari còpia de
dita deliberació, la qual és assí cusida y signada
de número 426.
En aquest mateix dia se han partit per a la ciutat
de Mataró, Bilamayor y altres parts, inseguintse lo deliberat lo dia de ahir per sas excel·lèncias
fidelíssimas y los motius expressats en la deliberació los magnífichs doctors missers Emanuel
Flix, subrogat en altre dels magnífichs acessors
ordinaris del General de Cathalunya, y Joseph
Marmer, subrrogat en advocat fiscal de dit General, lo magnífich Francisco de Monfar y Sorts,
ciutedà honrat de Barcelona, subrogat en procurador fiscal de dit General, y Francesch
Lluscà, subrrogat en altre dels verguers, y se
deu advertir que lo dia de ahir se partiren per eixos paratges lo noble doctor don Joseph de
Aguirre, jutge de la règia cort, y lo aguasil ordinari Joseph de Gendre, per a fer acistència als
refferits.
En execució del deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia present, y inseguint-se lo disposat ab lo capítol 46 del nou redrés de 1706 y
en lo número 3 de aquell se ha passat a la extracció de una Divuytena de personas dels tres
estaments ab rodolins de fusta de las bolsas de
deputats y ohidors, y de las que se troban en la
present ciutat, en presència de sas excel·lèncias
fidelíssimas en la sala del concistori, assistint lo
secretari y scrivà major del General y present
casa ab sos dos escrivents y lo magnífich procurador fiscal del dit General y són estats extrets
los infrascrits y següents, ecclesiàstichs: don Joseph de Homdedéu, thesorer y canonge de Tarragona; don Joseph Ignasi de Amigant, canonge de Barcelona; lo doctor Pau Llinàs, canonge
de Urgell; lo doctor Jaume Vidal, canonge de
Tortosa; lo doctor Pau Ferrer, canonge de Lleyda; lo doctor Miquel de Nabona, canonge de
Lleyda. Socós: fra don Juan de Marimon y
Tord; lo doctor Joseph Romaguera, canonge
de Barcelona; fra don Joseph de Vilamala; fra
don Diego de Olsina y Vilanova; lo doctor Do-

mingo Fogueras, canonge de Barcelona; Guillem Pradell, canonge. Militars: mossèn Joseph
de Alemany y Navel; mossèn Felip de Ferran y
Çacirera; mossèn Francisco de Marí y Ginovès;
mossèn Thomàs de València Franquesa y
Regàs; mossèn Carlos de Vila y Casamityana;
mossèn Jaume de Llosellas. Socós: mossèn Anthon de Berenguer y Gabriel; mossèn Joan de
Reart y Xammar; mossèn Ramon de Falguera y
Brocà; mossèn Francisco Nebot; mossèn Joseph Niubó; don Francisco de Berardo. Reals:
mestre Francisco Fornells; Francisco Anthon
Vidal, mercader; mossèn Thomàs Antich Saladrich, menor; mossèn Vicens Francesch y Pastor; lo doctor misser Miquel Coll; lo doctor
misser Pau Oriol y Vidal. Socós: mestre Rafel
Esteva; mestre Francisco Costa; mossèn Joseph
Braçó y Duran; lo doctor misser Joan Plana y
Junquer; lo doctor misser Francisco Hortet; lo
doctor misser Joseph Arcidet.
Diumenge, a 5 de juny de 1712. En aquest dia,
no obstant ésser festa de precepta, se han ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers graves de la Generalitat. [...]
En aquest dia constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas Jaume Claret, botiguer
de telas de la present ciutat, ha fet relació que
havent arribat lo sobrestant del arrendatari dels
drets de la Generalitat del present y corrent
trienni en la vila de Figueras, no trobà allí encunys, tenalla ni llibres, y demanat a hont eran
se li fou respost que Francisco Boer, tauler de
dita vila, no sol se’n ho havia portat en dominis
del enemich sinó y també que havia demanat los
dietaris de las botigas de dita vila los quals no li
volgueren entregar, la qual mateixa relació diu
fou feta per dit sobreestant a dit arrendatari. Y
interessats la qual relació han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà
major del General y present casa continuàs en lo
present dietari. En atenció a la sobredita relació
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat entregar a Joan Anthoni Pasqual, subrogat en tauler
per interim del General de dita vila de Figueras,
encunys y tenalla que de nou se han fabricat,
presents per testimonis Jaume Pena, correu del
General, y Joseph Pelegrí, verguer.
En aquest mateix dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar la Divuytena de personas dels tres estaments extreta en sort lo dia de
ahir de las bolsas de deputats y ohidors per las
tres horas de la tarda, y per lo fet llargament expressat en la deliberació feta per sas excel·lèncias
fidelíssimas també lo dia de ahir en orde a si és
convenient o no lo enviar-se embaixador. Y inseguint-se lo disposat ab lo capítol 46, número
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3 del nou redrés de 1706 y de las personas extretas han acistit los infrascrits y següents: [...]
text inacabat.
Dilluns, a 6 de juny de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en lo excel·lentísim y
fidelísim concistori sas excel·lèncias fidelíssimas
Joseph Vigo, prevere, com a obtenint lo personat o personal beneffici sots invocació de Santa
Creu y Santa Madalena en la iglésia col·legiata
de Sant Feliu de Gerona en forma sacerdotal, y
en dit nom ha jurat que havent fet las possibles
y degudas diligèncias per a vèurer si trobaria lo
acte de la original creació de aquell censal de
preu 400 lliures y penció 400 sous, que Miquel
Grimosachs com a obtenint dit personat tots
anys en lo mes de juliol rebia sobre los drets de
General de guerra y nova ampra per lo títol continuat en lo capbreu de las mesades de maig al
octubre inclusive, a fòleo 208, que fou extret en
la extracció dels censals de dits drets feta als 21
de mars proppassat, no li és estat possible trobar
aquell.
Dimars, a 7 de juny de 1712. En aquest dia, havent-se obtinguda hora per medi del síndich del
General a las sinch horas de la tarda, los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat y
ohidor reals en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas acistits de dit síndich, anant ab
un cotxe de dos mulas y sens insígnias ni massas, se han postrat als imperials y reals peus de la
magestat de la emperatrís la reyna nostra senyora, que Déu guart, a fi de posar en sa soberana comprehenció molts dels motius que han
mogut al ànimo de sas excel·lèncias fidelíssimas
y que estan continuats en la proposició, yunt ab
altres que en escrits fou donada a la Divuytena
extreta en sort segons lo disposat en lo número
3 del capítol 46 del nou redrés de 1706. Y altrament de què als 5 del corrent ohida dita proposició fou decidit per pluralitat de veus per escrutini per dita Divuytena, yunt ab los sis
concistorials, la conveniència de embiar embaixada a la magetad cesàrea del emperador lo rey
nostre senyor, que Déu guart, en la cort de Viena o allí a hont se trobarà sa magestat y demés
que permetia, sí y conforme y per lo que en dita
proposició se conté. Y altrament, que per evitar
tota prolixitat se reffereix tant en orde la proposició com en la decisió al que molt extensament
apar en dietari dit dia 5 del corrent, supplicant a
sa magestat cesàrea se digne donar grata acceptació a dita decisió dar-se per servida de esta resolució que únicament naix de la deguda propenció en servir-la y del indefectible amor que
tenen al mayor real servey del rey nostre senyor
y de sa magestat donar son imperial y real beneplàcit per a la nominació, y al anomenat
acompanyar-lo ab reals cartas y demés que con-
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vinga per a què en lo sobrerà conspecte de sa
magestad cesàrea encontre est nou sacrifici
aquell aprècio que se espera dèurer-li. A tot lo
que se ha servit respòndrer sa magestad ab lo
mayor semblant de tot son real agrado dient «la
decisión me ponderáys estimo la medida de lo que
tiernamente amo a vassallos que han sabido y que
saben merecerlo, y ha sido muy conforme a vuestras grandes atenciones y obligaciones mayormente en esta positura, y assí en esta confiança gustosamente doy mi imperial y real beneplácito para
que pase el concistorio al nombramiento de sujeto
a quien y al principado favoreceren y acompanyaren, de manera que se conosca que no puedo faltar a vassallos que han sabido ganar la primogenitura de reverenciar, obedecer y respetar por su
legítimo soberano al emperador y rey mi senyor,
empenyando mi palabra real que para que sean
mantenidos en su devido dominio he contribuhido muy finamente, y que mi maternal amor no
puede permitir que dexe de la mano assumpto que
tanto llena de goso a los coraçones de su magestad
y mio», segons relació ne han feta tornats en
concistori los senyors deputats y ohidor reals.
Diyous, a 9 de juny de 1712. En aquest dia ha
passat a mayor vida la ànima del noble doctor
don Joseph de Nadal y Despuyol, canonge de la
santa iglésia de Lleyda y advocat fiscal del General de Cathalunya, que de glòria gose. Y per
quant lo noble don Emanuel de Nadal y Despuyol son germà ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas la sua mort, han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas encontinent als verguers que per lo spay de tres dias contínuos tingan tancadas la meytad de las portas de la present casa; que lo dia de demà al matí se li fasse la
funerària estilada. Y a las tres horas de la tarda,
havent-se previngut per un verguer al dit don
Emanuel, los noble y magnífich don Ramon de
Codina y de Ferreras y Pau Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona, anant ab un cotxe
de dos mulas y acistits de un verguer, en nom y
per part de sas excel·lèncias fidelísimas són anats
a donar lo pèsame a dit don Emanuel en sa casa,
a hont són estats rebuts al anar per differents cavallers al cap de la escala, y al tornar-se’n són estats acompanyats per los mateixos cavallers fins
al cap de la dita escala y en concideració de què
don Emanuel no tenia dol en forma ha donat al
entrar porta y cilla, y al tornar-se’n és axit acompanyat a dits de Codina y Palau, fins que estos
no·u han permès més.
Divendres, a 10 de juny de 1712. En aquest dia
en la capella petita de la present casa se han ditas
tantas quantas missas baixas se han pogut celebrar de Requiem, estant lo altar ab adorno negre y cremant quatra ciris de cera groga de pes
mitya lliura quiscun y tot per la ànima del quón1248

dam noble doctor don Joseph de Nadal y Despuyol, canonge de la santa iglésia de Lleyda, y
advocat fiscal del General de Cathalunya, que
de glòria gose, en la forma acostumada. Anima
eyus in pace requiescat, amen.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari un acte rebut en poder de Joachim
Ros, notari públich real col·legiat de Barcelona
y subrogat en ajudant 3 de la scrivania major, en
la ciutat de Mataró als 9 del present y corrent
mes, del qual consta com lo magnífich doctor
misser Emanuel Flix, subrogat en acessor, usant
de la facultat a ell concedida per lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori ha anomenat al magnífich doctor misser Joseph Marmer y Móra, en
lo offici de advocat fiscal del General de Cathalunya, vacant per mort del doctor don Joseph
de Nadal y Despuyol, canonge de Lleyda y advocat fiscal de dit General per lo ínterim, y fins y
a tant que sie extret altre en lloch del deffunct y
que hage aquell jurat per los negocis y fets ab
sos dependents y emargents, per tots los quals
fou subrogat en advocat fiscal, lo qual ha acceptat dit offici jurat en mà y poder de dit Flix y
prestat sagrament y homenatge en mà y poder
de Francesch Lluscà, subrogat en altre dels verguers en la forma acostumada, com més extensament de dit acte és de vèurer que és assí cusit y
signat de número 428.
Dissapta, a 11 de juny de 1712. En aquest dia
inseguint lo disposat ab lo real decret dat en
Madrid als 27 de agost de 1655 vacant lo offici
de advocat fiscal del General de Cathalunya per
mort del noble doctor misser don Joseph de
Nadal y Despuyol, canonge de la santa iglésia
de Lleyda, últim obtentor de aquell, y per lo resíduo del present y corrent sexcenni, que tingué
son principi al primer de agost 1710 y finirà al
últim de juliol de 1716 ab acistència dels magnífichs acessors, advocat fiscal de ínterim y demés officials necessaris en la sala dels Reys procehiren a fer extracció de dit offici en la forma
acostumada. Y posats tots los noms dels ensaculats en dit offici, escrits en llencas de pergamí ab
rodolins de cera dins la urna de plata ab aygua
beneyta per un minyó de poca edat, fou extret
un rodolí en lo qual està escrit lo nom del doctor Emanuel Mas y Soldevila. Y deu advertir-se
que antes de fer-se la dita extracció se ha suscitat dubte per lo magnífich racional del General
de Cathalunya y present casa si podrian concórrer dels ensaculats en dit offici que fossen fermansas de concistorials que·s troban continu en
debitors en lo llibre de Vàlues. Y feta relació per
dits acessors y advocat fiscal de paraula en concistori que si que podian concórrer mayorment,

inseguint-se lo vot que·s troba en lo dietari del
trienni de 1695, en lo mes de novembre de dit
any se ha quedat acordat que dit racional no·ls
posàs la excepció. Acabat lo acte de la sobredita
extracció per lo procurador fiscal del General de
Cathalunya se ha opposat la excepció al dit doctor Emanuel Mas y Soldevila, non potest quia est
officialis regius, quia prior regiae curiae vicarii
et bayuli Barchinonae en la sala del concistori, el
qual excepció han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General
y present casa continuàs en lo present dietari.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lència fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari un transumpto del real privilegi
concedit en la present ciutat als 3 del present y
corrent mes a la vila de Reus, camp y arcebisbat
de Tarragona, del qual apar y consta com dita
vila per la magestad de la emperatrís la reyna
nostra senyora, que Déu guarde, queda elevada
al honor y títol de ciutat ab lo timbre de «imperial attenta», attès que havent vist y regonegut
lo original privilegi de son orde, los magnífichs
acessors y advocat fiscal del General y present
casa han fet relació de paraula en concistori que
no han encontrat en ell cosa alguna que contravinga a las generals constitucions, capítols y actes de cort, drets y llibertats de la pàtria altrament, ans bé concideran ésser molt digna de
ésser incertat en lo present dietari lo qual transumpto és assí cusit y signat de número 429.
Diumenge, a 12 de juny de 1712. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepta, se han
ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis
y affers graves de la Generalitat.
Dilluns, a 13 de juny de 1712. En aquest dia,
constituhit personalment en la present casa de
la Deputació de esta ciutat de Barcelona lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real del
General del present principat en lo corrent
trienni doctor misser Joseph Vilar, en poder de
mi don Ramon de Codina y de Ferreras, subrrogat en lo offici de secretari y scrivà major del
General de Cathalunya y present casa de la Deputació, ha constituhit y ordenat procurador
seu cert, etcètera, ita quod, etcètera, a Anton
Comellas, escrivent en Barcelona habitant, present, és a saber, per ell y en nom seu devant dels
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes de dit General o en son consistori comparèixer y entrevenir y allí per ell dit
doctor misser Joseph Vilar lo offici de tauler del
General de la vila de la Bisbal, col·lecta de Gerona, de present vacant per ínterim, etcètera, del
qual per sas excel·lèncias fidelíssimas depròxim
provehir espera per ínterim, segons la sèrie y
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thenor del vot en escrits fet per los nobles y
magnífichs assessors, acceptar y que bé, feelment y lealment en lo exercici de dit offici se
haurà en ànima sua jurar promètrer y per axò sa
persona y tots y sengles béns seus com en deutes fiscals y reals obligar, sagrament y homenatge en la acostumada forma prestar y totas las demés cosas fer y líberament exercir que per la
acceptació de dit offici per ínterim, etcètera, segons forma de las generals constitucions, capítols y actes de cort, ús, pràctica, stil y observança de la present casa de la Deputació de dit
General, y altrament conforme a ell dit Vilar
apareixerà ser convenient se requirescan fer,
etcètera. Et demum, etcètera. Promet tenir per
fermas y agradables las sobreditas cosas, etcètera, y no revocar-las, etcètera. Fou fet, etcètera.
Los testimonis són Joseph Pelegrí y Fermí
Vehils, verguers del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors del
General de Cathalunya.
En aquest mateix dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar a las sis personas elegidas y anomenadas per la última Cort general sobre lo disposat ab lo capítol 79 de dita última
Cort que tracta de port franch, per a las sinch
horas de la tarda qui són, per lo estament eclesiàstich: fra don Feliciano de Sayol de la sagrada
orde de Sant Joan; don Bonaventura de Lanuça
y de Oms, dagà y canonge de la santa iglésia
metropolitana de Tarragona y primada de las
Espanyas. Per lo estament militar: lo il·lustre
marquès don Francisco Despujol y de Moncorp; don Fèlix de Vadell y Besturs. Per lo estament real: mossèn Francisco Costa, ciutedà
honrrat de Barcelona; lo doctor misser Francisco Florit. A la qual Sisena axí convocada y congregada en la qual per indisposició no han pogut acistir dits de Sayol y Vadell, per lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich en veu dels demés companys seus se ha
donat per proposició un bitllet de real orde escrit per lo il·lustre marquès de Rialp del consell
de sa magestat y son secretari del despaix universal de data de 11 del corrent, ab què, desitjant sa magestat cesàrea la terminació de la dependència de port franch, se serveix insinuar
que·s convoquen per sas excel·lèncias fidelíssimas las ditas sis personas y resolgan junts o ceparadament si no poden convenir-se lo recors a
sa magestat, per la decissió del encontre de opinions que·y ha entre sí, com més extensament
de dit bitllet és de vèurer que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit y signat de
número 430, lo qual per mi secretari y scrivà
major del General és estat llegit ab alta e intel·ligibla veu. Per tant sas excel·lèncias fidelíssimas
com ditas quatre persones han concordat y deliberat que per quant dits de Sayol y de Vadell
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per indisposició no han pogut acistir, sia porrogat per altre dia lo pèndrer-si resolució.
Diyous, a 16 de juny de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una
certificatòria feta per Joseph Artigalàs, notari
públich de la ciutat de Urgell, als 24 de maig
pròximpassat, de la qual apar las obras necessàrias tant de mestra de casas com de fuster que·s
necessitan fer en las casa del General de dita ciutat y del cost importaran, la qual certificatòria és
assí cusida y signada de número 231.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas també han ordenat a mi dit secretari y
scrivà major del General y present casa cusís y
incertàs en lo present dietari una relació en escrits feta per lo magnífich racional de dit General, ab què pretén que cert censal del dret de
guerra vulgarment dit de la nova ampra, que
fou extret en la extracció dels censals de dit dret
als 21 de mars proppassat, perquè lo possehí lo
quóndam noble don Pedro de Magarola y Lupià, pare del noble don Vicens de Magarola y
Escatllar, qui ha succehit a dit censal sent debitor al General en certa quantitat, com més extensament és de vèurer de dita relació que és
assí cusida y signada de número 432.
En aquest mateix dia per a las sinch horas de la
tarda, han manat sas excel·lèncias fidelíssimas
convidar a las sis personas anomenadas per la última Cort general per lo fet que·s troba estar
disposat ab lo capítol 79 de dita Cort que tracta
de port franch y per los verguers de la present
casa y ditas sis personas són, per lo estament ecclesiàstich: fra don Feliciano de Sayol de la sagrada orde de Sant Juan de Jerusalem; don Bonaventura de Lanuça y de Oms, degà y canonge
de la santa metropolitana iglésia de Tarragona,
primada de las Espanyas. Per lo estament militar: lo marquès don Francisco Despuyol y de
Moncorp; don Fèlix de Vadell y de Besturs. Per
lo estament real: mossèn Francisco Costa, ciutedà honrat de Barcelona; lo doctor misser
Francisco Florit. A la qual Sisena axí congregada y convocada se ha donat per proposició, en la
qual no ha pogut acistir per causa de indisposició dit de Sayol, per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich en veu de sos
companys lo mateix bitllet de què se fa llarga
menció en lo present dietari en altra junta de
port franch tinguda als 13 del present y corrent
mes, lo qual bitllet que·s troba dit dia incertat
en lo present dietari per mi secretari y scrivà major del General y present casa és estat llegit ab
alta y intel·ligibla veu. E sas excel·lèncias fidelíssimas y las ditas sinch personas unànimes y con1250

formes han deliberat y acordat que ohit lo sobredit bitllet, lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y las sis personas anomenadas per la última Cort general separadament recorren a la
magestat cessàrea de la emperatrís la reyna nostra senyora, que Déu guarde, per lo assumpto
expressat en dit bitllet.
Seguidament a dita junta de port franch se han
donat també per proposició dos comptes de
Joan Aldabó, fuster del excel·lentíssim y fidelíssim concistori y sis personas de la junta de port
franch, per la barana de la escala de dalt, grahons de dita escala y per lo taulell y altrament
per la casa de port franch.a
Dissapta, a 18 de juny de 1712. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en consistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar per trobar-se indispost y desganat, axí que fins que
puga tornar en consistori no se’n farà altra nota.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat militar y oÿdor real, havent obtinguda
hora per medi dels síndich del General y anant
ab cotxo de dos mulas sens insígnias y verguers
y ab lo síndich a la portalera de mà dreta, han
posat en la imperial y real mà de la emperatrís la
reyna nostra senyora, que Déu guarde, una obsequiosa representació sobre la dependència de
port franch en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas y en execució del deliberat per
la junta de port franch als 16 del corrent, y sa
magestat se ha servit respòndrer que procuraria
aconsolar al consistòrio conforme del sobredit
ne han fet relació tornats que són estats en consistori. Y encontinent sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y continuàs en lo
present dietari còpia de la sobredita representació, la qual és assí cusida y signada de número
433 que és del thenor següent: «Senyora. Los
deputats», etcètera, inceratur.
Dilluns, a 20 del juny de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas al
magnífich Pau de Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General se conferís ab lo il·lustre marquès de Rialp del concell de
sa magestad y son secretari en lo despaitg universal, a fi de donar-li un recado concistint en
què trobant-se sas excel·lèncias fidelíssimas affavorits ab dos imperials y reals cartas de las magestads cesàreas del emperador lo rey nostre senyor y emperatrís la reyna nostra senyora, que
Déu los guart, de data de Franchfort als 31 de

a. a continuació quatre línies ratllades.

desembre de 1711 y en Barcelona als 19 del
present y corrent mes, ab què se dignan participar a sas excel·lèncias fidelíssimas respective las
coronacions del rey nostre senyor, a saber és, de
emperador als 22 de desembre de 1711 en
Francfort y de rey de Ungria als 22 de maig pròximpassat, y que la reyna nostra senyora ab la
dita de 19 se digna insinuar se escusen demostracions que per ço, per saber sa real mente y intenció acudian a sa senyoria per medi de ells per
a què fos servit participar-li lo que sabria sobre
est assumpto. Al qual recado que avuy dit síndich ha donat a dit marquès de Rialp li ha respost que la reyna nostra senyora havia resolt als
22 un solempne Te Deum y offici cantats de
pontifical en la iglésia parroquial de Santa Maria
del Mar ab lo disparo de salva real de la artillaria
los dias 22, 23 y 24 lluminàrias y que eixos tres
dias se vestís la cort de gala, y per consegüent lo
mateix que per la elecció, y que axís no volia sa
magestad apartar-se del que en aquella ocasió se
practicà, puix regonexia que no era excés, si sols
lo condecent, attesa la oportunitat del temps
que no·s differenciava ara de aquella conyuntura, ni esta era més calamitosa que aquella. Y sas
excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa
continuàs en lo present dietari la sobredita relació.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, havent-se obtinguda hora per medi del síndich o subsíndich de part del il·lustríssim Capítol de canonges de la santa iglésia chathredal de
Barcelona los senyors don Joseph Ignasi de
Amigant y de Olsina y don Joseph de Sayol, canonges de dita santa iglésia, han vingut a convidar a sas excel·lèncias fidelíssimas per las funccions de Te Deum y offici que demà a dispensas
de dit Capítol se celebraran en la festa que farà
dit Capítol per rahó de la coronació del rey nostre senyor, que Déu guart, en emperador de romans als 22 de desembre de 1711. Al que és estat servit respòndrer lo concistori per orga del
senyor deputat eclesiàstich que feya molt particular aprècio de esta nova honra, y que si las
ocupacions donavan lloch, lo que no creyan,
acistirian ab molt gust emperò que ya avisarian.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de la present ciutat
han participat per medi de son síndich a sas excel·lèncias fidelíssimas que tenia entès com la
cort faria las alimàrias per rahó de dita coronació los dias 22, 23 y 24 del corrent y que als mateixos dias las faria la ciutat.
Dimars, a 21 de juny de 1712. En aquest dia
entre las nou y deu horas del matí de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo síndich del General
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se ha conferit ab lo president del il·lustríssim
Capítol de canonges de la santa iglésia de Barcelona, aportant un recado consistint en què sas
excel·lència fidelíssimas no podian acistir aquest
matí a las funccions del Te Deum y offici que
baix se referiran y foren convidats lo dia de ahir,
prevenint-lo que per quant los capitulars se trobavan ja en lo cor, sas excel·lèncias fidelíssimas
per exa rahó no enviavan embaixada.
En aquest mateix dia al matí en la seu de Barcelona, ha expensas de dit Capítol, se ha fet una
molt solemne festa per ocasió de la coronació
del rey nostre senyor, que Déu guarde, en emperador de romans a 22 de desembre 1711, ab
solemno Te Deum y offici y acistència del excel·lentíssim consistori dels senyors concellers.
Lo Te Deum y offici ha celebrat de pontifical lo
il·lustríssim y reverendíssim senyor don Jordi de
Espinola, archabisbe de Cesena y nunci apostòlich de Espanya, ab facultat de delegat a latere,
y se adverteix que al cantar-se lo Te Deum han
tocat las campanas de la seu y de totas las iglésias de la present ciutat.
En aquest mateix dia de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau Corbera y de
Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, se ha conferit ab lo magnífich doctor
misser Salvador Móra y Bosser, ciutedà honrat
de Barcelona y auditor general del real exèrcit
en aquest principat, a effecte manàs suspèndrer
la venda de uns mobles de mossèn Hipòlit Solsona, també ciutedà honrat de Barcelona, que·s
trobavan en la casa de la guarda real, los quals
se’n havian aportat de la casa de dit Solsona en
virtud de una execució que de son tribunal era
estada despatxada contra dit Solsona per la paga
de uns bastrets, perquè esti[...] concistori a la
reyna ordenaria dit concistori se suspengués fins
y a tant que los magnífichs acessors y advocat
fiscal de la present casa havessen mirada y regoneguda la matèria en virtud de la súplica havia
presentada en llur concistori. Al que respongué
que gustosíssim serviria al excel·lentíssim y fidelíssim concistori, manant suspèndrer la venda
de un matalasset de alcatre y no altra cosa que
los officials se’n havian aportat de dita casa,
però que feya admiració que dit Solsona hagués
recorregut a dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, havent-se ell per dit tribunal fet anomenar tudor y curador de la persona y béns de cert
povill, fill de un soldat del real exèrcit. Y com
dit Solsona no donàs plena satisfació de dita tutel·la y cura, conparegué en dit tribunal un parent de dit povill qui demanà fos remogut dit
Solsona de la tal tutel·la y cura com a mal administrador, y en son lloch posat lo tal com en effecte fou anomenat tudor y curador de dit povill. Y encontinent devant de ell fou introduhida
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causa demanant lo compte y rahó de dita tutela
y cura, la qual han procehit las parts fins a
sentència de la qual dit Solsona fou condempnat en 13 [...] en restituhir a favor de dit Povill
unacum expensis de la qual dit Solsona se hapellà al consell de guerra, del qual baixà inhibició a dit Móra. Y com la part de dit tudor instàs
la provisió de ca[...] per los bestrets, en manera
alguna dit Móra las havia volgut provehir attès
tenia dita inhibició. Y axís que la part concorregués a dit consell de guerra per a què [...]sàs la
inhibició en quant a eix cap, com en efecte li fou
ordenat provehís dits cart [...] en virtut dels
quals se féu dita execució y en esta matèria és de
subjectes que estan súbdits al judici de son tribunal, no creu haver faltat en alguna cosa de las
generals constitucions si sols refugi de dit Solsona per no haver de pagar una cosa ni altra.
Dimecres, a 22 de juny de 1712. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas a las sinch horas de
la tarda concistorialment a peu, havent-se obtinguda primer hora per medi del síndich del
General, acompanyats dels nobles y magnífichs
assessors, advocat fiscal, quatre officials, mestres
y demés de la present casa, ab los verguers devant ab las massas altas al coll, y tots vestits de
gala, y advertín-se que de vuy en enllà queda
dexat lo dol que se aportava per ocasió y causa
de la mort del senyor emperador Joseph, que
està en glòria, y acistits del mestre de ceremònias y un alguazil ordinari, són anats al real palau y allí han donat a la magestat de la emperatrís la reyna nostra senyora, que Déu guarde, la
enorabona de la coronació del rey nostre senyor, que Déu prospere, en emperador de romans als 22 de desembre de 1711, havent fet en
nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas
una molt elegant peroració lo deputat eclesiàstich. Y sa magestat ha demostrat molt particular
agrado d’esta demostració y ha manat cubrir a
sas excel·lèncias fidelíssimas després de haver
parlat, y tant sas excel·lèncias fidelíssimas com
los officials del General gaudints, li han besat sa
real mà y lo demés d’esta funció constarà en lo
llibre que aporta lo mestre de serimònias. Y deu
notar-se que al matí del dia, present en la iglésia
parroquial de Santa Maria del Mar celebrant lo
il·lustríssim y reverendíssim bisbe de Chartagena de las Índias, a instància de la reyna nostra
senyora la emperatrís se ha celebrat Te Deum y
offici per ocasió de dita coronació, ab salva real
de artillaria y tocant las campanas durant lo Te
Deum de totas las iglésias de la present ciutat,
menos la seu, ab acistència de sa magestad en la
real tribuna.
En aquest dia han principiat las alimàrias per
rahó de la sobredita coronació y en la conformitat deliberada ab deliberació de 21 del corrent.
1252

Diyous, a 23 de juny de 1712. En aquest dia ab
gran solempnitat a las sis horas de la tarda, a expensas de la ciutat, en la seu se ha celebrat lo Te
Deum en acció de gràcias a la divina magestad
de la coronació del rey nostre senyor, que Déu
guart, en emperador de romans als 22 de desembre 1711, cantant-lo de pontifical lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Carthagena de las Índias, y han acistit en esta funcció
los excel·lentíssims senyors concellers ab promania.
En aquest mateix dia han continuat las alimàrias
per rahó de dita coronació com lo dia de ahir.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich del General han convidat als excel·lentíssims concistoris de la ciutat y
bras militar a la festa que·s celebrarà en la present casa dedicada a la santíssima Trinitad lo dia
25 del corrent en la capella gran de Sant Jordi
de esta casa al matí, en solempnisació de dita
coronació, y han respost acudirian ab molt gust.
En aquest mateix dia dit síndich se ha conferit
ab lo molt reverent senyor canceller de Cathalunya, y de part de sas excel·lèncias fidelíssimas li
ha participat la sobredita festivitat expressant-li
estimaria molt lo concistori fos servit disposar
que la Real Audiència porrogàs per lo dia 25, y
ha respost que apreciava la notícia y que·u faria
ab molt gust.
Divendres, a 24 de juny de 1712. En aquest dia,
no obtant ésser festa de precepta, se han ayuntat
sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers
graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia en la santa iglésia chathredal de Barcelona, a expensas y gastos de la excel·lentíssima ciutat, per tot lo dia se ha fet una
solempníssima festa en acció de gràcias a la divina magestad de la coronació del rey nostre senyor, que Déu guart, en emperador de romans.
Ha estat tot lo dia lo santíssim patent, que per a
sempre sie alabat, al offici han acistit los
excel·lentíssims senyors consellers ab promania
y lo offici lo ha celebrat de pontifical lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Cartagena
de las Índias y al reservar a la tarda sols los senyors concellers.
En aquest mateix dia han continuat las lluminàrias per ocasió de la sobredita coronació y en la
mateixa conformitat que los dies 22 y 23, y han
finit aquellas.
Dissapte, a 25 de juny de 1712. En aquest dia
lo magnífich Pau Corbera y de Palau, ciutedà
honrrat de Barcelona y síndich del General y

present casa, present en consistori, ha fet relació
a sas excel·lèncias fidelíssimas de com lo dia de
ahir a la tarda havia trobat en lo carrer serca la
plaça del Àngel lo magnífich Francisco de Toda
y Gil, regent la Real Cancellaria, participàs a dit
excel·lentíssim y fidelíssim consistori com lo
batlle de la ciutat de Mataró se era restituhit en
sa casa. Y axí si a dit excel·lentíssim y fidelíssim
consistori consideràs inconvenient per lo General que aquell estigués en dita ciutat lo manàs
havisar que ell encontinent donaria orde a dit
batlle se restituhís en la present ciutat de Barcelona, y axí en consideració de dit recado donat
per dit regent a dit síndich, ha aparegut a dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori que dit síndich se tornàs a conferir ab dit regent per a què
dit manàs a dit batlle que encontinent en la present ciutat, per a convenir axís a la Generalitat
en virtut del qual se conferí ab dit regent, lo
qual li ha dit com lo real consell havia ja presa
resolució de què luego dit batlle se restituhís en
dita present ciutat.
En aquest mateix dia se ha celebrat en la present
casa en la sala o capella gran de Sant Jordi, capella petita y clàustros la festa dedicada a la santíssima Trinitad que deliberaren sas excel·lèncias
fidelíssimas als 21 del corrent, y en la mateixa
conformitat que·s deliberà y per ocasió de la coronació del rey nostre senyor, que Déu guart,
en emperador de romans. En esta funcció han
acistit los dos excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar, en esta funcció per a estar ab
mayor lustre los tres comuns han comensat de
tenir delantals de vellut en los banchs de vellut
carmesí a hont seyan. Sas excel·lèncias fidelíssimas han acistit acompanyats de tots los officials
de la present casa y la de General y bolla de
aquesta ciutat convidats per verguers. Y lo Te
Deum y offici ha celebrat de pontifical lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich fra don Anthon de Solanell, abat de
Sant Pere de Galligans, ab què en lo tocant al
ceremonial se ha observat lo mateix que és de
vèurer en lo present dietari als 20 de novembra
de 1711, y altrament és de vèurer llargament en
lo llibre que aporta lo mestra de cerimònias.
Dilluns, a 27 de juny de 1712. En aquest dia ha
tornat ha residir en concistori lo excel·lentíssim
y fidelíssim senyor ohidor militar per trobar-se
convalescut de sa passada indisposició, y constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
dit senyor ohidor militar Francisco de Sulla y
de Gassol, donsell, ha fet relació mityentsant
jurament de com se era conferit en lo Real Arxiu lo dia present per lo effecte disposat ab lo
capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda
relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per
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estos ostenció de sos treballs ha trobat haver-se
treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha
entregat, que és assí cusit y signat de número
434.
En aquest mateix die obtemperant lo noble don
Vicens de Magarola y Escatllar, una deliberació
per sas excel·lèncias fidelíssimas feta als 25 del
present y corrent mes, ab la qual se ordena als
officials a qui especte despedescan los papers
necessaris per a fer-se lo depòsit, solta y deffinició de aquell censal del dret de guerra, de preu
301 lliures y penció 15 lliures, 1 sou, als 26 de
janer venut a favor del quóndam noble don Vicens de Magarola als 26 de janer de 1641, que·s
troba continuat en lo capbreu de la mesada de
janer, fòleo 310, que fonch extret en la extracció de censals del dret de guerra vulgarment dit
de la nova ampra als 21 de mars pròximpassat,
no obstant los reparos posats per lo magnífich
racional del General y present casa feta als 14
del present mes, que·s troba incertada en lo corrén dietari als 16 de aquest mes de juny, ab què
dit don Vicens de Magarola y Escatllar ratifique,
lloe, aprove y confirme la obligació feta per lo
quóndam noble don Pedro de Magarola y de
Lupià, llur pare, pocessor que fou de dit censal,
prometent pagar al General la quantitat de 17
lliures, 14 sous, en lo cas que vingués a ser dit
deute líquit sens novació de las primeras obligacions. Per ço dit don Vicens de Magarola y Escatllar aprova, ratifica y confirma lo dit dèbit de
17 lliures, 14 sous, contret per dit don Pedro de
Magarola, son pare, sens novació ni derogació
de las primeras obligacions en los actes primitius de dit dèbit continuadas y altrament, ans bé
acumulant a aquellas. Y altrament promet als
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats
que vuy són y per temps seran encara que absents y a mi secretari y scrivà major present que
sempre y quant tinga execució y lloch la solució
y paga de ditas 17 lliuras, 14 sous, per dit don
Pedro de Magarola degudas, donarà y pagarà al
General las ditas 17 lliuras, 14 sous, per lo que
ne obliga tots y sengles béns, drets, rèddits y
emoluments seus y sa persona com a deutes fiscals y reals y ab totas las promesas y obligacions
per est effecte necessàrias y oportunas, sí y conforme se estila en la scrivania major en semblants actes y ab jurament. Essent presents per
testimonis Fermí Vehils, altre dels verguers del
excel·lentíssim y fidelíssim concistori, y Diego
Andanya, daguer, ciutedà de Barcelona.
En aquest mateix dia a la tarda ha comparegut
la flota de Ingalaterra que en Mahó devant de
esta capital y la capitana ha disparat 21 canonada(s) y la ciutat li ha correspost ab altres tantas.
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Dimars, a 28 de juny de 1712. En aquest dia a
las sis horas del matí devant de esta metropoli
ha donat fons la flota de Olanda ab sa comendant y altres embarcacions que aportan gent per
lo exèrcit de aquest principat. La comendant ha
disparat 21 canonadas y la terra li ha respost ab
altres tantas.
Dimecres, a 29 de juny de 1712. En aquest dia,
no obstant ésser festa de precepta, se ha ayuntat
lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers
graves de la Generalitat.
Diyous, a 30 de juny de 1712. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor ohidor real
acompanyat de mi secretari y scrivà major del
General y present casa y dels demés officials
acostumats, és baixat a las casas del General y
bolla de la present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent
mes y se han trobat los infrascrits y següents:
primo, aprehenció feta lo dia 28 a Pau Canet de
Castelltersol trobat en lo carrer d’en Caldes de
un mantó de estam negre; ítem dos canas y dos
palms de estamenya de la terra musca; ítem un
tros de escot de la terra de tir 3 palms.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han anomenat en expert y visurador de 70
gorras empresas fer per Joseph Combet, sastre
de la present ciutat, per los granaders del regiment de la present casa, ab acte rebut en la scrivania major als 18 de mars proppassat, a Joan
Garriga, sastre, també de la present ciutat, lo
qual present en concistori ha acceptat la dita
nominació y jurat en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas que en dita visura fahedora, vistas y regonegudas las tabbas y mostra
de dit preu fet, tot odi, amor y rencor postposats farà relació segons Déu y sa conciència del
que trobarà. E lo dit Garriga inseguint dit jurament ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de com dit Combet ha cumplert en tot y
per tot segons la mostra y tabbas en dit preu fet.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich doctor
misser Miquel Marmer, advocat fiscal del General y present casa interino, ha fet relació mityentsant jurament de com se era conferit en lo
Arxiu Real lo dia present, per lo effecte disposat
ab lo capítol 102 de las últimas Corts, y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y
feta per estos ostenció de sos treballs ha trobat
haver-se treballat en ell lo que està continuat en
lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat que és assí cusit y signat de
número 435.
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En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han anomenat en expert y visurador de las
lluminàrias que ab acte rebut en la scrivania major als 21 del corrent emprengué fer Joan
Camps, gerrer de la present ciutat, los dias 22,
23 y 24 del corrent, per causa de la coronació
del rey nostre senyor, que Déu guart, en emperador de romans, tant en la present casa, palau
real, sala real y dels senyors de de las salas civils
com de las càrcers reals, casas de General y bolla
y del General del portal de Mar tot de la present
ciutat, a Sebastià Aldabó, fuster, també de la
present ciutat, per a fer relació a sas excel·lèncias
fidelíssimas de si dit Camps ha cumplert o no ab
lo pactat en la tabba y segons las mostras entregadas. E lo dit Aldabó ha acceptat la dita nominació y ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas de haver-se bé y llealment en la
dita visura tot odi, amor y themor postposats
segons Déu y sa conciència. E seguidament dit
Aldabó mitjensant lo sobredit jurament ha fet
relació de què dit Camps havia cumplert en tot
y per tot en lo preu fet de ditas lluminàrias segons lo pactat en las tabbas y las mostras.
En aquest mateix dia per los verguers de la present casa sas excel·lèncias fidelíssimas han manat
convidar per las sinch horas de la tarda a las personas dels tres estaments de una Novena extreta
en sort als 20 de desembre de 1706 en execució
del disposat en lo capítol 53 del nou redrés de
1706 que disposa la forma ab què se deuhen
elegir las personas que han de arxivar las scripturas del arxiu de la present casa y las del aposento del ajudant tercer de la scrivania major. Y
són, per lo estament eclesiàstich: don Andreu
Foix, canonge de Barcelona; lo doctor don Miquel Joan Bosch, canonge de Vich; fra don Diego de Olsina y Vilanova, sacristà de Sant Pau del
orde de Sant Benet. Per lo estament militar:
don Fèlix de Vadell y Besturs; don Emanuel de
Ferrer y Siges; don Francisco de Vilana y Vilamala. Per lo estament real: lo doctor misser Rafel Llampillas; lo doctor misser Joseph Thomàs
Rovira; lo doctor misser Francisco Minguella y
Llunell. A las quals personas axí ajuntadas, absents de la present junta los dits Bosch y Vilana
per ésser apsents de la present ciutat, se ha donat per proposició los dos papers entregats y firmats per Francisco Minguella, notari públich de
Barcelona, y Pere Mir, escrivent, anomenats per
lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori. Y dita
Novena extreta en sort, so és, aquell per a arxivar los papers del arxiu de la present casa y lo últim los papers del aposento del ajudant 3 de la
scrivania major segons lo disposat ab lo sobredit
capítol 53 acerca del temps, y per lo quant respectivament faran dit treball y molt en particular a la relació que de paraula faran los experts
anomenats per dit concistori y Novena, que són

lo dit canonge don Andreu Foix y pare mestre
Emanuel Ribera, prior del primer y real conbent
de Nostra Senyora de la Mercè de esta capital
acerca dit assumpto.
E sas excel·lèncias fidelíssimas y dita Novena,
ohits los sobredits dos papers que per mi secretari y scrivà major del General y present casa ab
alta e intel·ligible veu de orde del excel·lentíssim y fidelíssim concistori són estats llegits, y la
sobredita relació de paraula per los dalt mencionats experts feta devant de la junta, de la qual
apar ésser excés lo que pretenan dits Minguella
y Mir respective per rahó de dits treballs, la present junta delibera que lo fet proposat sie porrogat per lo dia que aparexerà al excel·lentíssim y
fidelíssim concistori ayuntar la present Novena,
y que en lo ínterim dits experts envien a cercar
als dits Minguella y Mir, y ab ells sien servits
convenir lo temps y per quanta quantitat los
dits respective podran fer los sobredits treballs,
tenint la mira al mayora ...
Diumenge, a 3 de juliol de 1712. En aquest dia,
no obstant ésser festa de precepta, se han ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per affers y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix die de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich del General se ha posat en mà del il·lustre marquès de
Rialp del concell de sa magestad y son secretari
del despaitg universal la carta que deliberaren
als 21 de juny pròximpassat escríurer a la magestad del emperador lo rey nostre senyor, que
Déu guart, per a donar-li la enorabona de sa coronació en emperador de romans, per a què sie
servit affavorir a sas excel·lèncias fidelíssimas encaminant segurament a dita carta per a què arribe a sas imperials y reals mans.
Dilluns, a 4 de juliol de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas don Pau Pont, tinent agregat de la companyia del sargento major del regiment de la
present casa com a procurador de don Pere de
Toralla y Puigdesàlit, tinent de la companyia
dels granaders de dit regiment, consta de sa
procura en poder de Pere Màrtir Vila, notari
públich de Barcelona, al primer del corrent mes,
que és assí cusida y signada de número 436, en
dit nom ha renunciat y fet dexació per dit son
principat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas de dit offici de tinent de granaders que
ell dit son principal obté, suplicant en dit nom
dita renunciació y dexació esser-li admesa. E sas

a. text inacabat.
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excel·lèncias fidelíssimas han admès la sobredita
dexació y renunciació si et in quantum per capítols y actes de cort los és lícit y permès, etcètera,
et alias, etcètera. Essent presents per testimonis
Fermí Vehils, altre dels verguers del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, y Diego Andanya,
major, daguer de la present ciutat.
Dimars, a 5 de juliol de 1712. En aquest dia a la
matinada se ha partit de la present ciutat per a
las vilas de Tarrassa y Moyà y altres part del present principat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar del General de Cathalunya
don Francisco de Solà de Santesteva per negocis
y affers seus propris, obtinguda llicència del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, com axí apar
ab deliberació feta lo dia present.
En aquest mateix dia se han partit las flotas de
Ingalaterra y Olanda del port de esta capital.
En aquest mateix dia a las onse horas del matí de
part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar,
havent obtinguda hora, lo noble don Francisco
de Çabastida y Cartellà y lo magnífich Joan de
Ponsich y Monyó, donsell, han posat en mà de
sas excel·lèncias fidelíssimas un paper de resposta al que als 27 de abril pròximpassat fou posat
en mà del excel·lentíssim senyor protector del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per lo
magnífich síndich del General que era còpia de
un vot fet als 12 del mateix per los nobles y magnífichs asessors, advocat fiscal y consulents aplicats, acerca los reparos que havia expressat lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar sobre lo vot
fet als 14 de juliol de 1711 persistint ara lo dit
bras militar en los mateixos o altres reparos.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar del General de Cathalunya don Francisco de Solà de Santesteve y
lo senyor don Fèlix de Vadell y Besturs, altres
de las sis personas de la junta de port franch,
usant de la facultat, commissió y poder a ells
atribuhits per la junta de port franch tinguda als
16 de juny pròximpassat, han deliberat que sie
anomenat com en virtud de la present deliberació anomenan en expert per visurar dos comptes entregats per Joan Aldabó, fuster de la present ciutat, lo un acerca los jornals se han hagut
menester en la feyna feta en la casa de port
franch fora los murs de la present ciutat, construhida de orde dels antecessors de sas
excel·lèncias fidelíssimas y sis personas de la junta, y lo altre en orde al valor de la fusta a·y ha
entrat; y que yunt ab lo anomenador per part de
dit Aldabó, fassa mityensant jurament prestador
en mà y poder de dit senyor deputat militar, relacions en escrits entregant-las a dit senyor deputat militar.
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En aquest mateix dia mityensant jurament prestat en mà y poder del excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat militar del General de Cathalunya don Francisco de Solà y de Santesteva, Salvador Torrents y Andreu Gras, mestras fusters
de la present ciutat, experts anomenats per a visurar dos comptas entregats per Joan Aldabó,
també mestra fuster de dita present ciutat, acerca jornals y fusta per obrar de orde dels antecessors de sas excel·lèncias fidelíssimas y sis personas de la junta de port franch fetas en la casa de
port franch construhida fora los murs de la present ciutat, han posat en mà de dit senyor deputat militar las relacions en escrits per ells fetas
yunt ab los comptes en orde al valor de dits jornals y fusta, respective. E sas excel·lèncias fidelíssimas encontinent han ordenat a mi secretari
y scrivà major del General y present casa cusís y
incertàs en lo present dietari las ditas relacions
yunt ab los comptes que són ací cusidas y signadas de números 437 y 438.
Divendres, a 8 de juliol de 1712. En aquest dia
lo molt il·lustre senyor marquès de Montnegre
don Francisco de Berardo y de Sanyust, havent
precehit que embiat a cercar per ell lo síndich
del General li havia refferit que·s servís pèndrer
hora per lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per quant tenia que comunicar-li cert negoci de molta importància a las sinch horas de la tarda, és vingut
a la present casa y és estat cumplimentat tant en
lo sèurer com altrament, axí com a regent del
Concell Supremo de Aragó, ministre de capa y
espada, o advocat fiscal de dit Concell, que tot
és hu. Y per a què no se ignore la formalitat se
adverteix que en tot y per tot se ha executat axí
com se troba en lo dietari del trienni de 1698 en
yornada de 21 de novembra de 1701, y altrament en lo llibre que aporta lo mestre de cerimònias advertint-se sols la differència que, axís
com en aquella ocasió a·y havia set cadiras de
vaqueta de Moscòvia per sèurer, ara sols eran
sis, perquè lo senyor deputat militar era fora
ciutat, y dit senyor marquès de Montnegre ha
participat a sas excel·lèncias fidelíssimas que havent-se-li fet enténdrer si elegint-lo y anomenant-lo lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori
en nom del principat per embaixador a la cort
de Viena o allà a hont sa magestad, que Déu
guart, se trobàs, y per anar a las demés que sa
magestad permetés mayorment de las potèncias
marítimas per lo assumpto deliberat als 5 de
juny pròximpassat per la Divuytena y excel·lentísim y fidelíssim concistori segons el capítol 46
del nou redrés de 1706, posava en la gran intel·ligència de sas excel·lèncias fidelíssimas que
sols lo únich reparo havia tingut en la prompta
acceptació de eix empleo era lo faltar-li lo imperial y real consentiment de la emperatrís la reyna
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Nostra Senyora, que Déu guart, que ara ya lo
obtenia, y que axís sas excel·lèncias fidelíssimas
disposassen d’ell com los aparagués, que ell estava prompta per sacrificar-se luego en servey de
ambas magestads y del beneffici de la pàtria. A
tot lo que és estat respost per sas excel·lèncias fidelíssimas y orga del excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich, que lo concistori
feya molts singulars aprècios y estimacions a dit
senyor marquès de sa resignada voluntat y
prompte sacrifici, y que axís passaria a obrar per
sa part lo que devia, y que tot se posaria en notícia de dit senyor marquès, com en effecta encontinent sas excel·lèncias fidelíssimas han deliberat sie anomenat en embaixador dit senyor
marquès de Montnegre per lo assumpto dalt
refferit, com axí apar en lo llibre de Deliberacions en lo present dia.
En aquest mateix dia a las sis horas de la tarda,
havent obtinguda hora per medi del síndich del
General, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat y oÿdor reals sens insígnias ni verguers si sols acompanyats de dit síndich, anant
ab un cotxe de dos mulas y lo síndich a la portalera de mà dreta, en nom y per part del
excel·lentíssim y fidelíssim concistori han posat
en la soberana comprehenció de la magestad de
la emperatrís la reyna nostra senyora la sobredita elecció y nominació de embaixador, supplicant-li fos de sa dignació acompanyar y affavorir
a dit embaixador ab las veras que sa magestad
acostumava executar-ho, la qual elecció és estada aplaudida y agrahida per tanta magestad, offerint valer, amparar y honrar a dit embaixador
de forma que no és fàcil que la pluma puga explicar tantas soberanas honras quals se ohiren
de la gran intel·ligència de sa magestad en esta
funcció a favor del principat, concistori y embaixador, conforme tornats en concistori ne
han fet relació dits senyors concistorials.
En aquest mateix dia a las set horas de la tarda,
de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per mi
secretari y scrivà major del General y present
casa se ha noticiat al il·lustre marquès de Rialp
del concell de sa magestad y son secretari del
despaitg universal la deliberació presa y feta lo
dia present de la dita nominació y elecció de
embaixador y per la dita dependència ya deliberada dit dia 5 de juny, del que lo dit marquès ha
fet gran aprècio y estimació, celebrant ab molt
gust tant elevada elecció.
En aquest mateix dia, a las vuyt horas de la tarda
los noble y magnífich don Ramon de Codina y
de Ferreras, y Pau Corbera y de Palau, ciutedà
honrat de Barcelona, obtinguda hora per medi
de un verguer, han reportat una embaixada al
excel·lentíssim y savi Concell de Cent, que ac-

tualment se trobava estar congregat, participant
ab ella en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas a la excel·lentíssima ciutat, de com lo
dia present havian passat a anomenar y elegir
embaixador en nom del principat al dit marquès
de Montnegre per lo assumpto que en modo de
idea se havia ya comunicat a sa excel·lèncias als
28 de maig pròximpassat, supplicant tinguessen
a bé acompanyar ab cartas per sa magestad lo
rey nostre senyor, que Déu guart, per las dos senyoras emperatrices y 4 senyoras archiduquessas, y per los cas de obtenir permissió de sa magestad, per la senyora reyna de la Gran Bretanya
y molt alts senyors generals de las Províncias
Unidas, y ya que sas excel·lèncias fidelíssimas no
podian ambiar més que una persona segons lo
disposat ab dit capítol 46 quant aparexia era
convenient y necessari que per tant assumpto
se’n enviassen més, ya per los accidents del mar
ya per los de desgana, y finalment per los de tant
dilatat viatge y per los que promptíssimament y
no podian prevenir-se podia ocórrer, esperavan
que la ciutat per sa part eligiria subyecte per a
què yunt ab ell se pogués lograr aquell coronat
y garbós desempenyo que tant importava y se
anhelava. Al que és estat respost per lo
excel·lentíssim senyor conceller en cap que·s
proposaria y lo que lo concell resoldria se participaria, com de tot se han fet relació tornats en
concistori.
Dissapta, a 9 de juliol de 1712. En aquest dia a
las vuyt horas del matí, havent-se obtinguda
hora per medi de un verguer, los noble y magnífich don Ramon de Codina y de Ferreras, y
Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, han noticiat al senyor marquès de Montnegre don Francisco de Berardo y de Sanyust la
elecció y nominació feta de embaixador a favor
seu per sas excel·lèncias fidelíssimas y per lo assumpto extensament declarat en lo present dietari lo dia de ahir, del que ha fet infinit aprècio
dit senyor marquès ensenyant y affectant que
cada instant que li retarda sa partida és un sigle
enter, per lo que com a tant bon patrício desitya
contribuhir ab sas operacions en aquella dependència, conforme ne han fet relació tornats
en concistori.
En aquest mateix dia entre vuyt y nou horas del
matí, havent obtinguda hora per medi de un
verguer, dits Codina y Corbera han reportat al
il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Solsona una embaixada de part y en nom de sas excel·lèncias fidelíssimas, participant-li com lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori havia elegit y
anomenat en embaixador al dit senyor marquès
de Montnegre per dit assumpto, y que axís estimarian a sa senyoria il·lustríssima fos servit
acompanyar-lo com se stilava en semblant cas
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ab cartas per sa magestad cesàrea y cathòlica y
per las dos senyoras emperatrices. Y per a què
més extensament li constàs lo assumpto posavan en sa mà, còpia de la proposició feta als 5 de
juny proppassat a la Divuytena extreta en sort.
Al que se ha servit respòndrer que estimava
summament dita notícia, que se alabava molt
tant acertada elecció y que ab molt gust escriuria las cartas se li instavan, conforme ne han fet
relació tornats en concistori.
En aquest mateix dia en nom y per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas a las nou horas del
matí, obtinguda hora per medi de un verguer,
per dits Codina y Corbera, se ha reportat semblant embaixada al molt il·lustre Capítol de canonges de la santa iglésia de Barcelona, entregant semblant còpia de proposició al senyor
president qui ha respost que dit fet se proposaria a Capítol, y del que resoldria se participaria
encontinent conforme ne han fet relació tornats
en concistori.
En aquest mateix dia a las deu horas del matí,
semblant embaixada se ha reportat per dits de
Codina y Corbera al excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, obtinguda hora per medi de un
verguer, instant-se-li també cartas per las 4 senyoras archiduquessas y per lo cas de permissió
per la senyora reyna de la Gran Bretanya y molt
alts senyors Estats Generals de las Províncias
Unidas, y per lo assumpto del paper de idea que
als 28 de maig proppassat se entregà al bras. Al
que és estat respost que se proposaria al bras y
lo que resoldria se participaria com axí ne han
fet relació en concistori.
En aquest mateix dia a las onse horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un verguer, lo noble don Emanuel de Ferrer y Ciges, y
lo magnífich doctor misser Joseph Bosch y Talavera, ciutedà honrat de Barcelona, en nom y
per part de la excel·lentíssima ciutat han posat
en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de
una deliberació feta per lo excel·lentíssim y savi
Concell de Cent lo dia de ahir, en resposta de la
embaixada que per part de sas excel·lèncias fidelíssimas lo die de ahir fou resportada a dit Concell de Cent. Y encontinent sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General y present casa cusís y incertàs
en lo present dietari dita còpia de deliberació, la
qual és assí cusida y signada de número 439. Y
se deu advertir que havent dits senyors pres intel·ligència de sas excel·lèncias fidelíssimas del
que se narra en dita deliberació, los és estat respost que no tenan més motius per dita embaixada que los expressats en lo paper de idea que se
entregà a la excel·lentíssima ciutat lo dia 28 de
maig proppassat.
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En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una relació feta per lo magnífich Anton de Massanes y de Reverter, donzell, racional del General y present casa, ab què pretén
que lo censal de preu mil lliuras y penció sinquanta als 31 de juliol venut a Sabastià Costa als
31 de juliol 1641, que és del dret de guerra, lo
qual sortejà als 21 de mars del corrent any perquè lo possehí y fou creat a favor de dit Sabastià
Costa, deuria al General quinse lliuras, divuyt
sous y sis plata per los motius que·s narran en
dita relació, la qual és assí cusida y signada de
número 440.
En aquest mateix dia han tornat a la present ciutat des de la de Mataró, los magnífichs doctors
missers Emanuel Flix, subrogat en altre dels
magnífichs acessors ordinaris del General y present casa, y Joseph Marmer, advocat fiscal de dit
General, lo magnífich Francisco de Monfar y
Sorts, ciutedà honrat de Barcelona subrogat en
procurador fiscal de dit General, y Francesch
Llupià, subrogat en altre dels verguers, yunt ab
altres a hont eran anats per lo assumpto deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas als 3 de juny
pròximpassat.
Diumenge, a 10 de juliol de 1712. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepta, se ha
ayuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia a las nou horas del matí,
havent-se obtinguda hora per medi de un official de Capítol, los senyors canonges don Joseph Ignasi de Amigant y Vilanova y don Joseph de Sayol de part del molt il·lustre Capítol
de canonges de la santa iglésia de Barcelona,
han reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas una
embaixada, y en resposta de la que lo dia de ahir
fou resportada a dit Capítol de part de sas excel·lèncias fidelíssimas, concistint en què lo Capítol havia resolt acompanyar al senyor embaixador de Cathalunya ab cartas per las magestads
cesàreas del emperador, lo rey nostre senyor,
que Déu guart, y senyoras emperatrices del que
han fet sas excel·lèncias fidelíssimas imponderable estimació.
Dilluns, a 11 de juliol de 1712. En aquest dia,
havent-se obtinguda hora, de part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar a las dotse horas
del mitgdia lo il·lustre marquès don Francisco
Despuyol y de Moncorp y lo magnífich Joan
Ponsich y de Monyó, donsell, han reportat una
embaixada a sas excel·lèncias fidelíssimas en resposta de la que per part de sas excel·lèncias fide1258

líssimas fou reportada a dit bras lo dia 9 del corrent, concistint en què lo bras havia deliberat
acompanyar al senyor embaixador de Cathalunya ab cartas, per lo emperador lo rey nostre senyor, que Déu guart, per las dos senyoras emperatrís, quatra senyoras archiduquessas en son
cas y lloch per la senyora reyna de la Gran Bretanya y als molt alts senyors los Estats Generals
de las Províncias Unidas. De tot lo que han fet
sas excel·lèncias fidelíssimas singular aprècio.
Dimars, a 12 de juliol de 1712. En aquest dia a
las sinch horas de la tarda ha vingut en la present casa a despedir-se del consistori dels
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya lo excel·lentíssim senyor
marquès de Montnegre don Francisco de Berardo y de Senjust, qui va a Viena per embaixador de dit principat, o allà a hont trobarà y encontrarà a la magestat cesàrea y cathòlica del
emperador lo rey nostre senyor, que Déu guart,
y demés corts que sa magestad permetia singularment de las potèncias marítimas, tant al entrar com al tornar-se’n en la capella y estar assentat. És estat cumplimentat y tractat com a
gran de Espanya per tenir lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori la grandesa y representar-lo
dit senyor embaixador, exceptat que lo senyor
deputat ecclesiàstich lo ha precehit sempre. Y
després de haver estats assentats sota lo dosser
de la sala del consistori, sas excel·lèncias fidelíssimas y dit senyor embaixador un bon rato, ha
jurat dit senyor embaixador a Déu nostre senyor y als seus sagrats quatre sants Evangelis,
corporalment tocats en mà y poder de dit senyor deputat eclesiàstich, de haver a bé y llealment en la embaixada per ell en nom del principat fahedora a sa magestat y altrament. Prestat
lo qual jurament se ha despedit dit excel·lentíssim senyor embaixador de sas excel·lèncias fidelíssimas ab molta cortesia, y se adverteix que en
esta funcció no ha pogut acistir lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar per trobar-se fora la ciutat, axí que sota lo dosser sols
hi hagué sis cadiras de vellut y que de esta funció constarà més extensament en lo llibre del
mestre de ceremònias.
Dimecres, a 13 de juliol de 1712. En aquest dia,
a las onse horas del matí, havent obtinguda
hora per medi de un verguer, los senyors don
Emanuel de Ferrer y Siges y Joseph Bosch y Talavera, ciutedà honrrat de Barcelona de part de
la excel·lentíssima ciutat han posat en mà de sas
excel·lèncias fidelíssimas una deliberació feta
per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo
dia de ahir, consistint en què sia acompanyat lo
excel·lentíssim senyor embaixador del principat
ab carta y representació per sa magestat, y axí

mateix han posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de las quatre cartas que la
excel·lentíssima ciutat ha escrit a las quatre senyoras arxiduquessas. Y després de haver fet sas
excel·lèncias fidelíssimas suma estimació de tot,
han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs en lo present
dietari las sobreditas còpias de deliberació y cartas que són assí cusidas y signadas de números
441 y 442, y se adverteix que la excel·lentíssima
ciutat també ha escrit a sa magestat, Déu lo
guarde, senyoras dos emperatriz, senyora reyna
de la Gran Bretanya y molt alts senyors los Estats Generals de las Províncias Unidas.
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà
major cusís y incertàs en lo present dietari còpias de las cartas escritas per lo excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar acompanyant a dit senyor
embaixador al rey nostre senyor, senyoras dos
emperatrís, quatra senyoras archiduquessas, senyora reyna de la Gran Bretanya y dits Estats
Generals, las quals còpias són assí cusidas y signadas de números 443, 444 , 445, 446 y 447,
las quals còpias se han entregat per medi del secretari de dit bras.
En aquest mateix dia no menos han ordenat a
mi dit secretari y scrivà major de sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present
dietari un real privilegi concedit a la excel·lentíssima ciutat de Barcelona per lo senyor rey don
Carlos segon, que està en glòria, als deu de novembra de 1694, del qual apar en lo llibre 12
dels Diversorum, fòleo 88, y de com concedeix
a las personas que embiarà dita ciutat que gosen
y fruescan del títol de embaixadors. Y axí mateix
una real carta escríurer per dit senyor rey des de
Madrid als 15 de desembre 1695 donada per
proposició en lo excel·lentíssim y savi Concell
de Cent celebrat als 8 de febrer 1696, en què se
troba que a don Joseph Galceran de Cartellà y
Çabastida, baró del Albí, li fou donat lo títol de
embaixador com més extensament apar y consta del concordat ab dit real privilegi y real carta
que és assí cusit y signat de número 448.
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà
major cusís y incertàs en lo present dietari tres
còpias de cartas escritas per la magestad de la
emperatrís la reyna nostra senyora, que Déu
guart, a las magestads del emperador lo rey nostre senyor, que Déu guart, y de las dos senyors
emperatrís, las quals cartas són molt dignas de
estar impressas en los cors dels cathalans, per lo
molt que són affavoridas y per lo quant se digna
honrar al marquès de Montnegre, donant-li lo
títol de embaixador, com més extensament de
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ditas còpias de cartas és de vèurer que són assí
cusidas y signadas de números 449, 450 y 451;
las quals per medi del síndich del General lo
il·lustre marques de Rialp del concell de sa magestad y son secretari en lo despaitg universal de
orde de la reyna nostra senyora, ha fet posar en
mans de sas excel·lèncias fidelíssimas, advertintse que las originals yunt ab còpias se han entregat al dit marquès de Montnegre.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim senyor
marquès de Montnegre don Francisco de Berardo y de Sanyust, embaixador del principat de
Cathalunya, se ha embarcat a las sis horas tocadas de la tarda ab una faluga per anar a un vaxell
de guerra inglès que esta nit ab altre de guerra
de la mateixa nació ha de partir per Gènova,
emperò després de haver besat la mà a la reyna
nostra senyora y postrat a sos reals peus y, no
obstant no haver convidat a ningú y ser estada
sa partida tant prompta, és estat acompanyat
fins al embarcadero de [...]des, títols, noblesa,
senyors del Concell Supremo de Aragó y de la
Real Audiència de Cathalunya y lo molt il·lustre
senyor canceller de Cathalunya anant ab cotxes
en lo saló del senyor embaixador a la popa, a mà
dreta anava lo senyor deputat eclesiàstich com a
particular y a sa mà squerra dit senyor embaixador; també se ha trobat en esta funcció algun
dels officials més preheminents de la present
casa com a particular. Sa magestad ha manat a
las guardas que alsassen y presentassen las armas
com si fos grande y los alabarders al passar lo
cumplimentassen ab lo mateix tractament. La
reyna nostra senyora, des de què eixís de palàcio
dit senyor embaixador fins al axir del portal de
Mar, may se és axida de un balcó m[...] lo a qui
ha saludat per tres vegadas dit senyor embaixador. També corra valgut de què en lo gau[...]
avuy se havia acordat dar-se-li lo tractament de
excel·lència y que era estat molt aplaudit per sa
magestad.
Divendres, a 15 de juliol de 1712. En aquest
dia no ha acistit ni vingut a consistori lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per causa de estar un poch indispost, y
fins tornarà no se’n farà altre nota.
Dimecres, a 20 de juliol de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en la casa a hont habita lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich que és en lo palau real de la present
ciutat lo noble don Geroni de Generes, com a
llegítim procurador del doctor Isidro Miquel,
prevere y benefficiat de la seu de Barcelona,
com a obtenint lo offici de ayudant primer de
racional de la casa de la Deputació del General
del present principat de Cathalunya, consta de
sa procura ab acte rebut en poder de Joseph
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Francesch Fontana, notari públich de Barcelona
al primer de abril de 1711 en esta ciutat, que és
assí cusida signada de número 452, y en presència de dit senyor deputat eclesiàstich trobat en
dita sa casa ha renunciat en dit nom en mà y poder de dit senyor deputat eclesiàstich lo sobredit
offici a favor y en cap del doctor en sagrada theologia Salvi Cortada, clergue en Barcelona habitant, per ser altre dels officis antichs vendibles,
y que podan alienar-se supplicant a sa excel·lència fidelíssima sie servit acceptar dita renúncia. E
sa excel·lència fidelíssima ha acceptat la dita renunciació si et in quantum per capítols y actes
de cort et alias li és lícit y permès, etcètera, essent presents per testimonis Pau Ferrussola y
Bernat Francàs, estudiants en theologia de la família de dit senyor deputat eclesiàstich. Seguidament dit don Geroni de Generes, en dit nom
ha renunciat en mà y poder del excel·lentíssim y
fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich trobat en la
casa de sa pròpria habitació que la té en esta ciutat cerca de la iglésia de la seu lo sobredit offici
en la mateix forma a favor de dit Cortada, lo
qual senyor oÿdor eclesiàstich ha acceptat dita
renúncia sí y conforme ó ha executat lo dit senyor deputat eclesiàstich, essent present per testimonis lo sobredit Ferrussola y Joseph Viella,
estudiant de gramàtica de la família de dit senyor oÿdor ecclesiàstich. Poch aprés dit don
Geroni de Generes en dit nom ha renunciat lo
mateix offici a favor de dit Cortada, y en mà y
poder del excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar trobat en la casa de sa pròpria habitació que la té en la plaça de la Trinitat de
aquesta ciutat, lo qual senyor oÿdor militar ha
acceptat la dita renúncia sí y conforme lo senyor
deputat eclesiàstich, essent presents per testimonis lo magnífich Joseph de Meli[...] y de Sulla, donsell, y Juan Matheu, negociant en Barcelona habitants. Consequutivament lo refferit
Geroni de Generes, en lo referit nom ha renunciat lo daltrefferit offici en mà y poder del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real trobat en sa casa que la té en lo carrer dels
Capellans de la present ciutat, y a favor y en cap
de dit Cortada, lo qual senyor deputat real ha
acceptat dita renúncia en la mateixa conformitat
que lo senyor deputat eclesiàstich, essent presents per testimonis Alfonso Portús, pagès en
Barcelona habitant, y Ramon Janer, negociant
de la mateixa ciutat. Y finalment dit don Geroni
de Generes en dit nom de procurador poch
aprés ha renunciat lo sobre expressat offici en
mà y poder del excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real, qui ha arribat en la casa de dit
senyor deputat real y a favor y en cap de dit
Cortada. E lo sobredit oÿdor real ha acceptat la
renunciació de dit offici en la mateixa conformitat que los altres senyors concistorials, essents
presents per testimonis Diego Andreu, veler
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ciutedà de Barcelona, y Lluís Jaquet de sa família.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssima a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una relació de tots los papers que
fins lo dia present se han entregat y enviat al excel·lentíssim senyor embaxador del present
principat en la cort de Viena, per a què en tot
temps conste quals foran, la qual relació és assí
cusida y signada de número 453.
Diyous, a 21 de juliol de 1712. En aquest dia ha
tornat a residir en concistori lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat eclesiàstich per estar
ya convalescut de sa passada indisposició.
Dissapta, a 23 de juliol de 1712. En aquest dia
no ha acistit ni vingut a concistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich
per estar indispost y se adverteix que fins tornerà no se’n farà altre nota.
En aquest mateix dia a las vuyt horas del matí,
havent obtinguda hora, se ha despedit de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor mariscal comte Guido de Estaramberch. És estat cumplimentat conforme se
observa, stila y practica ab los grandes de Espanya, lo motiu ha tingut per esta funcció és estat lo
partir-se per campanya, en lo llibre del Mestre
de Cerimònias constarà més llargament de lo
que·s practicà en esta funcció.
Dimecres, a 27 de juliol de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelísim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
real, ha fet relació mityentsant jurament de com
se era conferit en lo Real Arxiu per lo effecta
disposat ab lo capítol 102 de las últimas Corts, y
que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit
Real Arxiu se li ha entregat, que és assí cusit y
signat de número 454.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar ha tornat a residir en
concistori, havent vingut de la vila de Terrassa y
altres parts per a hont se havia partit ab llicència
del excel·lentíssim y fidelíssim concistori als 5
de juny pròximpassat per negocis y affers seus
propris.
En aquest mateix dia ha tornat a concistori lo
excel·lentíssim senyor deputat eclesiàstich per
trobar-se convalescut de sa passada desgana.

Diyous, a 28 de juliol de 1712. En aquest dia sas
excel·lèncias fidelíssimas, menos lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich han
passat segons lo disposat ab lo capítol 32 del redrés de 1599 a fer una visita general de botiguers,
velluters y altres de la present ciutad, acistits de
differents aguasils y officials de la present casa.
Divendres, a 29 de juliol de 1712. En aquest
dia constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich advocat fiscal ha fet relació mityensant jurament de com se era
conferit lo dia present en lo Real Arxiu per lo effecta disposat ab lo capítol 102 de las últimas
Corts, y que haguda relació dels officials de dit
Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, que és
assí cusit y signat de número 455.
Dissapta, a 30 de juliol de 1712. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar, acompanyat de mi secretari y scrivà major
del General y present casa y dels demés officials
acostumats, és baixat a las casas de General y
bolla de la present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent
mes de juliol, y se han trobat los fraus infrascrits
y següents: primo, aprehenció feta dia 7 de una
pessa de panyo refí blanch cap y cua ab lo oli
trobant-se estesa en lo hort dels Tiradors de la
present ciutat. Ítem, dia 27 aprehenció feta de 7
canas 5 palms de boqueals color de sofre y encarnat ab dos trossos; ítem, 3 canas xamellot
musco; ítem, 1 cana 5 palms xamellot lleonat
obscur; ítem, 1 cana xamellot color de canyella;
ítem, 4 canas 1 palm estamenya negrilla dos
trossos; ítem, una mitja cana de fusta y unas estisoras grans de sastre, las quals cosas se són trobadas en un dels aposentos del quarto de la infermeria del convent y monastir de Nostra
Senyora del Carme de la present ciutat. Ítem,
dia 29 aprehenció feta de 5 canas de escot negre
de la terra de Pere Pau Canet, perayre de Castelltersol, trobat en lo carrer dels Assahonadors.
Ítem, dit dia aprehenció feta de 2 trossos de
galb lo un de or y altre de plata, lo de or pesa 15
onsas y lo de plata 4 onsas y mitja, lo qual se ha
trobat en la botiga de Adrià Fo(l)ch, botiguer
de telas.
E seguidament, dit senyor oÿdor militar, trobant-se en las ditas casas de General y bolla ha
manat venir en sa presència als officials de General y bolla yunt ab los llibres que quiscun de
aquells regeix per rahó de son offici, y havent fet
regoneixensa de dits llibres no s·ha advertit falta
digna de nota, lo que ha fet dit senyor oÿdor
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militar, inseguint lo disposat ab lo capítol 62 del
nou redrés de 1706.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General
de Cathalunya inseguint lo disposat ab lo capítol 62 del nou redrés de las Corts de 1706 han
visitat los aposentos de las present casa fent regoneixensa dels llibres, que cada un official de
ells respective regeix per rahó de sos officis y no
han advertit falta digna de nota, com axí ne han
fet relació tornats en concistori.
Diumenge, a 31 de juliol de 1712. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepta, se han
ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas tenint concistori per offerir-se negocis graves de la Generalitat.
Dilluns, a 1 de agost de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una
súpplica presentada per Anthon Roselló de la
ciutat de Mataró, ab què representa que dias ha
se troba detingut en la present ciutat ab una
manlleuta per orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab motiu de què se li imputaria alguna cosa
que no hauria executat, ab tot, desityant recoperar la llibertad offereix vint doblas supplicant
li sie remesa la instància, com més extensament
de dita súpplica és de vèurer que és assí cusida y
signada de número 456.
En aquest mateix dia lo excel·lentísim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich ha donat per
proposició al excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas la sobredita
súpplica y son contengut y expressat, y passat a
votar és estat de sentir que dit Rosselló fos remís
pagant emperò al General sinquanta doblas per
ser esta dependència pura y merament de gràcia, y que regonexia que dit Rosselló la merexia
per haver ya algun temps que·s trobava manlleutat. Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat militar és estat del mateix sentir del senyor deputat ecclesiàstich. Lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat real és estat del mateix
vot del senyor deputat eclesiàstich. Lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclesiàstich és estat de vot, parer y sentir de què lo
sobredit Roselló sie remès ab què done y pague
al General cent doblas, per conciderar que los
acessors y advocat fiscal inclinarian a què se li
demanaria la sobredita quantitat. Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar és estat
del mateix sentir que lo senyor oÿdor eclesiàstich. Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real és estat del mateix sentir que lo senyor
deputat eclesiàstich.
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Dimecres, a 3 de agost de 1712. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi
secretari y scrivà del General y present casa cusís
y incertàs en lo present dietari una súpplica presentada per lo magnífich doctor misser Hipòlit
Solsona, ciutedà honrat de Barcelona, pretenent ab ella per los motius que en aquella narra
que lo magnífich doctor misser Salvador Móra y
Bosser, ciutedà honrat de Barcelona, y auditor
general del Real Exèrcit de aquest principat
hauria contrafet a la constitució primera, llibre
7, títol «De execució de sentèncias», per haver
provehit certa execució contra dit Solsona, axí
mateix lo acte de execució feta contra dit Solsona yunt ab la relació en escrits feta al peu de dita
súpplica per los nobles y magnífichs acessors y
advocat fiscal del General de Cathalunya, ab
què són de vot y parer que dit auditor general
no ha contrafet a la dita constitució y que axís
no·s deu axir a la dita instada contrafacció, com
tot més extensament és de vèurer de ditas súpplica, execució y relació que tot és assí cusit y
signat de número 457.
En aquest mateix dia lo magnífich Pau de Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General, constituhit personalment en
lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas ha fet relació de com,
havent-se conferit de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas ab lo dit doctor Salvador Móra y
Bosser, auditor general del Real Exèrcit, li havia
donat lo recado que li havian ordenat, concistint en què sempre que li aparegués podria passar a administrar justícia en la causa que·s tenian
pretencions contra lo sobre referit doctor Solsona, estimant summament lo concistori la gran
atenció havia tingut en suspèndrer lo curs de
dita causa fins y a tant hagués estat plenament
informat del fet, de tot lo que dit Móra y Bosser
havia fet molt inponderable aprècio.
Divendres, a 5 de agost de 1712. En aquest dia
a las deu horas del matí, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich
doctor en medicina Onofre Figueras, pura, líbera y espontàneament ha renunciat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssima, primo un
lloch de deputat real que per la ciutat de Barcelona se troba estar ensaculat; ítem, altre de donador de ploms per lo estament real en què se
troba estar també ensaculat; y finalment altre de
exactor en què per lo mateix estament real se
troba axí mateix estar ensaculat e o bé los tres
respective rodolins, supplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas tingan a bé admètrer-li dita renúncia. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
admès aquella si et in quantum, etcètera, per capítols, actes de cort, de dret et alias, etcètera,
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los és lícit y permès, essent presents per testimonis Fermí Vehils, sastre, y Diego Andanya, mayor, daguer tots ciutedans de Barcelona.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo dit concistori lo noble don Francisco de
Magarola y de Fluvià, arxiver del Real Arxiu, ha
fet mityensant jurament la relació que en escrits
de sa mà firmada ha entregat a sas excel·lèncias
fidelíssimas, la qual és assí cusida y signada de
número 458, y ha ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major cusís y incertàs en lo present dietari un compte per dit arxiver entregat, que és assí cusit y signat de
número 459. Y se adverteix que de la quantitat
de 2 lliuras que conté dit compte ha entregat a
sas excel·lèncias fidelíssimas pòlissa per lo banch
de la present ciutat.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, havent obtinguda hora per medi de un verguer, lo noble don Ramon de Codina y de Ferreras, y lo magnífich Pau de Corbera y Palau,
ciutedà honrat de Barcelona, en nom y per part
del excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas, se ha posat als imperials y reals peus de la magestad cesàrea y cathòlica de la emperatrís la reyna nostra senyora, que
Déu guart, per a saber de sa salut y de la del emperador lo rey nostre senyor, que Déu guart. Al
que se ha dignat respòndrer sa magestad que
tant son espós com ella se trobaven en perfeta
disposició per a affavorir al principat, conforme
ne han fet relació tornats en concistori.
Diumenge, a 7 de agost de 1712. En aquest dia
se ha ayuntat, no obstant ésser festa de precepta, lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas per causa de affers y
negocis graves de la Generalitat.
Dilluns, a 8 de aogst de 1712. En aquest dia,
obtemperant lo magnífich Anton de Llenes y de
Bosser, donzell en la vila de Figuerola, bisbat de
Urgell, domicilat, e o son llegítim procurador
Pau Martorell, prevera, en la iglésia de Sant
Joan de Hierusalem de la present ciutat beneficiat, consta de sa procura en poder de Alfonso
de Gassol y Serra, prevere y rector de la parrochial iglésia de Santa Maria de dita vila, als 4 del
corrent mes qu·és assí cusida y signada de número 460, una deliberació per sas excel·lèncias
fidelíssimas feta als 10 de juny del corrent any
ab la qual, inseguint lo vot y parer en escrits donat per los nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa, se ordena
als officials a qui convinga despatxen los papers
necessaris a effecte de fer-se lo depòsit, diffinició y lluició del resíduo de aquell censal que falta lluir qu·és del dret de guerra de preu 2000

lliures y penció 100 lliuras als 7 de juny que
fonch extret, en la execució de censals del dret
de guerra vulgarment dit de la nova ampra als
18 de desembre 1709, en lo qual sortejà Joan
de Llenes y Montany, son avi, per mort del qual
ha succehit a dit censal per ser net seu, y com a
fill y hereu de Joseph de Llenes y de Malla, son
pare, entès emperò que dit Anton de Llenes y
de Bosser antes de totas cosas degués retificar
en la forma acostumada las obligacions de dit
Joseph de Llenes y de Malla, altre dels visitadors
que fou de la visita del trienni 1665, prometent
pagar al General de Cathalunya la quantitat de
301 lliuras, 9 sous, 4, sempre y quant feta llegítima execució se troba ésser líquit lo dit deute.
Per ço lo refferit Pau Martorell, prevere, com a
procurador de dit Anthon de Llenes y de Bosser, per ell aprova, ratifica y confirma lo dit dèbit de 301 lliuras, 9 sous, 4, contret per dit Joseph de Llenes y de Malla sens novació ni
derogació de las primeras obligacions en los actes primitius de dit dèbit continuadas y altrament, ans bé acumulant a aquellas y altrament
promet per son principal als excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats que vuy són y per
temps seran encara que absents y a mi secretari y
scrivà major present, que sempre y quant tinga
execució y lloch la solució y paga de ditas 301
lliuras, 9 sous, 4, per dit Joseph de Llenes y de
Malla degudas donarà y pagarà son principal al
General las refferidas 301 lliuras, 9 sous, 4, per
lo que ne obliga tots y sengles béns, drets, rèddits y emoluments de dit son principal y també
la persona de son principal com a deutes fiscals y
reals, y a totas las promesas y obligacions per est
effecte necessàrias y oportunas sí y conforme se
estila en la scrivania major en semblants actes y
ab jurament per dit son principal, essent presents per testimonis lo magnífich doctor misser
Jaume Ubach y Joseph Perearnat, passamaner,
ciutedà de Barcelona.

contrafacció pretesa y haja tingut notícia dit
consistori que dit don Lleó de Peyrí passaria
avant en los dits procehiments, havent-se publicat lo dissapte proppassat la enquesta a Pere Ferrer, de dita vila, donant-se defensas fins lo dia
present y per la gravedat del negoci no pot lo
consistori tenir tant prest terminada esta dependència. Per ço estimarà lo consistori a vostra
mercè done los convenients per a què se suspenga lo fer procehiment algú en dita causa y
negoci algun temps proporcionat, mentres que
lo consistori acaba de pèndrer resolució sobre
est fet. Al que dit magnífich regent respongué
que gustosíssim serviria al excel·lentíssim y fidelíssim consistori, que per sa part no·y trobava
ningun inconvenient però que ell, per si sol, no
podia resòldrer, però que al divendres vinent ho
participaria al Real Consell per què resolgués lo
que aparegués resòldrer sobre la subjecta matèria. Semblant relació ha fet a don Lleó de Peyrí,
relador de dita causa, y ha respost lo mateix que
lo magnífich regent la Real Cancelleria.

En aquest dia, present en consistori lo magnífich Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrrat de
Barcelona, síndich del General, ha fet relació de
com de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas se
era conferit ab lo magnífich doctor Francisco de
Toda y Gil, regent la Real Cancelleria, a effecte
de posar en sa intel·ligència com per part del
síndich de la universitat de Espluga de Francolí
se havia presentat en dias passats una súplica
que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és
assí cusida y signada de número 461, en la qual
pretén haver-se contrafet a las generals constitucions de Cathalunya sobre alguns procehiments que·s feren en dita universitat per don
Lleó Peyrí, jutge de la règia cort, en lo mes de
mars proppassat, contra alguns particulars de
dita universitat. Y per quant lo consistori està
consultant y premeditant sobre lo punt de dita

Divendres, a 12 de agost de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari un paper que en dias passats posà en mà de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo síndich de la
excel·lentíssimas ciutat de part del excel·lentíssim concistori dels senyors concellers, sobre lo
fet de preténdrer no havent-se pogut aportar de
la duana de la ciutat en lo portal del Àngel un
pretès frau lo receptor de fraus del General, lo
qual paper és assí cusit y signat de número 462.
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Diyous, a 11 de agost de 1712. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en concistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real per causa
y rahó de trobar-se indispost, y fins que torne
no se farà altre nota.
En aquest mateix dia per quant lo noble don
Francisco de Sayol y Quarteroni, anomenat que
fou per escrutini segons lo disposat ab lo capítol
96 de las últimas Corts de 1706 que tracta de
las obras fahedoras en lo Arxiu Real per altre de
las sis personas per dita fàbrica, és actualment
official real per ser llochtinent de batlle general,
han passat sas excel·lèncias fidelíssimas a anomenar altre en son lloch. Y votat per escrutini
en la forma que disposa dit capítol de cort se ha
trobat ésser estat elegit y anomenat lo noble
don Joseph de Bru y Olsina.

En aquest mateix dia lo síndich del General, de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha posat
en mà de dits senyors concellers un paper de
resposta al refferit, lo qual és estat format y
aconcellat de pagar-la per los nobles y magní-
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fichs acessors y advocat fiscal del General y present casa presents en concistori al fer-se esta
nota, y sas excel·lèncias fidelíssimas també han
ordenat a mi dit secretari y scrivà major cusís y
incertàs en lo present dietari còpia de dit paper
que és assí cusit y signat de número 463.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
cusís y incertàs en lo present dietari un real despaitg en deguda forma de Cancellaria de Cathalunya despedit y firmat de la real mà de la reyna
y emperatrís nostre senyora, que Déu guart, sobre dependència de port franch que és assí cusit
y signat de número 464.
En aquest mateix dia han ordenat axí mateix sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y
scrivà major cusís y continuàs en lo present dietari una còpia de representació feta, formada y
per la reyna nostra senyora aconsellada per un
dels magnífichs assessors, no podent entrevenir
lo altre per estar impedit magnífich advocat fiscal y consulents aplicats presents en consistori al
fer-se esta nota sobre lo assumpto expressat en
dit real decret, la qual representació per medi
del excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar lo dia present en nom y per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas és estada posada en mà
del il·lustre marquès de Rialp del consell de sa
magestat y son secretari en lo despaig universal,
qui ha referit que ab molt gust posaria en la intel·ligència de la magestad tot quant lo consistori li representava. E còpia de la sobredita representació és assí cusida y signada de número
465.
Disapta, a 13 de agost de 1712. En aquest dia
és tornat en concistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real, convalescut de la passada indisposició.
Dimars, a 16 de agost de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en la present casa de
la Deputació de esta ciutat de Barcelona lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich del General del present principat en lo
corrent trienni fra don Anthon de Solanell, abat
del monestir de Sant Pere de Galligans del orde
de Sant Benet, en poder de mi don Ramon de
Codina y de Ferreras, subrogat en lo offici de
secretari y scrivà major del dit General de Cathalunya y present casa de la Deputació, ha
constituhit y ordenat procurador seu cert, etcètera, ita quod, etcètera, al magnífich doctor
misser Jaume Ubach en Barcelona populat, és a
saber, per ell y en nom seu devant dels
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes de dit General o en son concistori comparèixer y entrevenir, y allí per ell dit
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fra don Anthon de Solanell lo offici de tauler del
General de la vila de Cardona de present vacant
per mort del últim obtentor, etcètera, del qual
per sas excel·lèncias fidelíssimas depròxim provehir, espera acceptar y que bé feelment y lealment en lo exercici de dit offici se haurà en ànima sua jurar promètrer, y per axò sa persona y
tot y sengles béns seus com en deutes fiscals y
reals obligats sagrament y homenatge en la
acostumada forma prestar, y totas las demés cosas fer y lliurament exercir que per la acceptacó
de dit [...] segons forma de las generals constitucions, capítols y actes de cort, ús, pràctica, estil y observança de la present casa de la Deputació de dit General y altrament conforme a ell dit
Solanell apareixerà ser convenient se requiresca
fer, etcètera. Et demum, etcètera, promet tenir
per fermas y agradables las sobreditas cosas,
etcètera, y no revocar-las, etcètera. Fou fet,
etcètera. Los testimonis són Fermí Vehils, sastre, y Diego Andanya, major dias tots de la present ciutat.
Dimecres, a 17 de agost de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelísimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa
cusís y incertàs en lo present dietari una súplica
presentada per Joseph Llaris, official major del
Real Arxiu de tota la Corona de Aragó, ab què
suplica per los motius que en ella narra y per lo
disposat en lo capítol 99 de las últimas Corts
sien servits sas excel·lèncias fidelíssimas posar-se
als reals peus de la reyna nostra senyora, que
Déu guart, supplicant-li mane donar los ordes
convenients per a què lo receptor de la Batllia
General pague a dit Llaris los salaris atrassats y
los que aniran conyunt ab un real decret y relació en escrits feta per los nobles y magnífichs
acessors y advocat fiscal del General y present
casa, ab que són de vot y parer que podan y
deuhen sas excel·lèncias fidelíssimas practicar
los medis que·ls aparegan més proporcionats
per a concedir a dit official, com més extensament és de vèurer de tots los papers que són assí
cusits y signats de número 466.
Diyous, a 18 de agost de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una súplica presentada per part de Pau Turet, arrendatari dels drets de la Generalitat, ab què representa a sas excel·lèncias fidelíssimas que als 12
del present y corrent més la excel·lentíssima ciutat reduhí a un diner los remarcats fent públicas
cridas que dins 10 dias se aportaven tots a la
Universitat Literària, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas per los motius més extensament
expressats en dita súplica que sien servits manar
fer las diligèncias necessàrias per a què la

excel·lentíssima ciutat explique lo modo ab què
se pagarà lo diner remarcat, que serà trobat en
poder dels taulers, resultant de la col·lecta dels
drets de la Generalitat, procurant lo abone a
rahó de dos diners quiscú, com de dita súpplica
és de vèurer que és assí cusida y signada de número 467.
En aquest mateix dia han ordenat també a mi
dit secretari sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y
incertàs en lo present dietari còpia de un recado
en escrits fet, format y aconcellat per los nobles
y magnífichs acessors y advocat fiscal del General y present casa, presents en concistori al fer-se
esta nota per rahó del contengut en la antecedent súpplica y per lo representat per lo magnífich regent los comptes del General y present
casa de paraula, lo qual recado en escrits és estat
aportat lo dia present per medi del síndich del
General de orde y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas al excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de la present ciutat, còpia del
qual recado és assí cusida y signada de número
468.
Dissapta, a 20 de agost de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de una deliberació feta per lo excel·lentíssim y
sabi Concel de Cent lo dia de ahir acerca lo assumpto extensament expressat en aquest dietari
als 18 del present y corrent mes, la qual còpia de
deliberació de orde y per part de la excel·lentísima ciutat, lo dia present per medi de son síndich és estada posada en mà de sas excel·lèncias
fidelíssimas, la qual còpia és assí cusida y signada
de número 469.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Salvador Feliu de la Penya, ciutedà honrrat de Barcelona, com a procurador de Maria de Hizern y
Coll, muller de Miquel Coll y Hizern, consta de
sa procura en poder de Antoni Guals, notari públich de la parròchia de Sant Janís de Vilassar,
bisbat de Barcelona, als 18 de janer 1712, feta
en dita parròchia ab consentiment de son marit,
la qual és axí cusida y signada de número 470,
ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas per dita sa principal que, havent aquella
fet las posibles y degudas diligèncias per vèurer
si trobaria lo acte de la original creació de aquell
censal de preu 500 lliuras y penció 500 sous que
Pere Hizern, pagès de dita parròchia tots anys
als 16 de mars rebia sobre lo dret de General de
guerra y nova ampra per lo títol continuat en lo
capbreu dels censals de General de guerra y
nova ampra de las mesadas de nohembre al abril
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inclusive en fòlio 730, que fou extret en la extracció de censals del dret de General de guerra
y nova ampra feta a 26 de mars de 1711 a sa
principal no li és estat posible trobar aquell.
Dimars, a 23 de agost de 1712. En aquest dia
no ha vingut ni acistit en concistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich
per ocasió de estar indispost.
Diyous, a 25 de agost de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar del General de Cathalunya ha fet relació mitjensant jurament de com se era conferit
lo dia present en lo Arxiu Real per lo effecte disposat en lo capítol 102 de las últimas Corts, y
que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit
Real Arxiu se li ha entregat, que és assí cusit y
signat de número 471.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo noble don Bernat de
Montargull com a tudor y curador de la persona
y béns del povill de Joseph Martines y Areny en
dit nom ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, que havent fetas las degudas
deligèncias per vèurer si trobaria lo acte de la
original creació de un censal de penció 98 sous,
10, en què sortejà en la execució de censals feta
a 12 de juliol 1674 lo quóndam Àngel Martines
y de Folcràs, ciutedà honrrat de Barcelona, son
fill, que tots anys rebia sobre lo General de Cathalunya als 21 del mes de juliol, no li és estat
posible trobar aquell.
Dissapta, a 27 de agost de 1712. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich ha tornat ha residir en consistori per
estar ya convalescut de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau
Corbera y de Palau, ciutedà honrrat de Barcelona, síndich del General, ha fet relació de com
havent-se conferit de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas ab lo il·lustre marquès de Rialp del
consell de sa magestat y son secretari del despaix universal, a fi y effecte de saber de sa senyoria si seria del imperial y real gust de la reyna y
imperatriz nostra senyora, que Déu guarde, el
que sas excel·lèncias fidelíssimas ordenassen instar la cobrança a las universitats del present
principat, del que estan devent per rahó del do-
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natiu voluntàriament offert a sa magestat en la
última Cort general, ha respost que de la solicitació de dita cobrança se’n donaria sa magestat
per molt servida.
Dimars, a 30 de agost de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich doctor misser Emanuel Flix,
subrrogat en altre dels assessors ordinaris del General de Cathalunya, ha fet relació mitjensant jurament de com se era conferit lo dia present en lo
Arxiu Real per lo effecta disposat ab lo capítol
102 de las últimas Corts, y que haguda relació
dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs ha trobat haver-se treballat
en ell lo que està continuat en lo paper que per lo
especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat,
que és assí cusit y signat de número 472.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una carta, sa data en Gènova als 23
de juliol pròximpassat, escrita des de allí a sas
excel·lèncias fidelíssimas per lo excel·lentíssim
senyor marquès de Montnegre, embaixador al
rey y emperador nostre senyor, que Déu guart,
ab què avisà de com als 24 en posta se partirà
per Viena y altres cosas, com més extensament
de dita carta és de vèurer que és cusida y signada
de número 473.
Dimecres, a 31 de agost de 1712. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real
acompanyat de mi secretari y scrivà major del
General y present casa y dels demés officials
acostumats és baixat a las casas de General y bolla de la present ciutat, a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent
mes de agost, y se han trobat los fraus infrascrits
y següents: primo, als 6 aprehenció feta a
monsenyor Simon Vaquer, sastre, de nació flamench, de un gambeto y jupa de panyo color
de canyella ab mescla, lo qual és comensat y no
acabat. Ítem, als 20 aprehenció feta en casa
mossèn Andreu Tallaferro, prevere, de tres
troços de panyo, so és, los dos trossos blaus y n’i
ha sis palms y lo tros encarnat n’hi ha dos palms.
Ítem, als 23 aprehenció feta en casa Anthònia
Jaume Andreu, viuda, de unas faldillas de xamallot obscur comensadas y no acabadas ab sa ferma que és de tela color de plom y tres palms y
tres quarts del mateix xamallot. Ítem, als 26
aprehenció feta en casa Joseph Fàbregas, veler,
de 17 canas y un palm taffetà llis negra y sinch
canas y un palm sagrí negra tot ab una pessa.
Diyous, a 1 de setembra de 1712. En aquest dia
per las vuyt horas del matí han manat sas
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excel·lèncias fidelíssimas per medi dels verguers
convidar a la Sisena de personas dels tres estaments votada per escrutini per la dependència
de las obras del Real Arxiu, segons lo disposat
ab lo capítol 96 de la última Cort general, són,
per lo estament eclesiàstich: don Bonaventura
de Lanuça y de Homs, degà y canonge de Tarragona; lo doctor Joseph Ramon y Reig, canonge de Barcelona. Per lo estament militar: lo
egregi comte de Claramunt don Joseph de Ribera y Espuny; lo noble don Joseph de Bru y
Olsina, elegit en lloch del noble don Francisco
de Sayol y Quarteroni per ser ara official real.
Per lo estament real: mossèn Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona; mestre
Joseph Casalins. A la qual Sisena axí congregada, en la qual no han acistit dits Lanuça y Ribera, és estat proposat per sas excel·lèncias fidelíssimas que per Joseph Arnaudias, mestra de casas
de la present casa, se havia format lo dissenyo de
la nova escala se ha de fer segons dit capítol de
cort y per las obras de dit Real Arxiu antes de
totas cosas, y axí mateix la tabba y que per ço la
junta tingués a bé deliberar lo que millor li aparegués. E la dita junta ha deliberat y resolt que
lo fet proposat sie comès al excel·lentíssim senyor oÿdor eclesiàstich y a dits Lanuça, Bru y
Monfar, per a què yunt ab dit Arnaudias sien
servits conferir-se en la inquisició, mirar y regonèxier dits dissenyo de escala y tabba, y del
que los apareixerà fer-ne relació y reportar-ho a
la present junta, perquè en vista de son contengut se puga deliberar lo fahedor.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari un paper entregat a sas excel·lèncias
fidelíssimas per lo egregi comte don Felip de
Ferran y Çacirera, persona anomenada per lo
asumpto que·s conté ab deliberació de 30 de
agost pròximpassat, lo qual paper és assí cusit y
signat de número 474.
Divendres, a 2 de setembre de 1712. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de una deliberació feta per lo excel·lentíssim y
savi Concell de Cent, tingut y celebrat lo dia de
ahir, acerca lo mateix fet que conté el paper entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas lo mateix
dia per lo egregi comte don Felip de Ferran, lo
qual paper és en lo present dietari en jornada de
1 del corrent que ve a ser lo mateix que lo paper
entregat a la excel·lentíssima ciutat per lo noble
don Pau Ignasi Dalmases y Ros, persona per sa
part anomenada, la qual còpia és assí cusida y
signada de número 475.

En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas fra don Francisco de
Aguirre, dispenser menor del real monestir de
Nostra Senyora de Ripoll de la sagrada orde de
Sant Benet, obtenint lo offici de guarda y alcàyt
del palau del rey, ha renunciat en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas y a favor y en cap del
magnífich doctor misser Francisco Borniach, dit
offici per ser altre dels officis antichs vendibles y
que podan alienar-se suplicant a sas excel·lèncias
fidelíssimas dita renúncia ésser-li admesa. E sas
excel·lèncias fidelíssimas han admès dita renúncia si et in quantum, etcètera, per capítols y actes
de cort et alias, los és lícit y permès, etcètera. Essent presents per testimonis Diego Andanya,
mayor, y Diego Andanya, menor, tots daguers
de la present ciutat.
En aquest mateix dia lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar ha posat en mà de
sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de una deliberació feta per lo senyor protector y officials de
dit bras lo dia present acerca lo mateix assumpto, que dalt se ha refferit avuy acerca la
excel·lentíssima ciutat, la qual còpia de deliberació és assí cusida y signada de número 476.
En aquest mateix dia se ha desganat lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, de modo que no ha pogut venir ni acistir en concistori y no se’n farà altre nota fins torne.
Dissapta, a 3 de setembra de 1712. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari un paper que conté la nominació de 6 personas per lo
excel·lentísim y fidelíssim bras militar, feta per la
conferència deliberada per los tres excel·lentíssims comuns entregat per lo síndich de dit bras
a sas excel·lèncias fidelíssimas, com de dit paper
és de vèurer que és assí cusit y signat de número
477.
En aquest mateix dia lo síndich de la excel·lentíssima ciutat de part del concistori dels
excel·lentíssims senyors concellers ha aportat un
recado a sas excel·lència fidelíssimas de paraula,
contenint que lo consistori, junta de vint-y-sis
personas assosciadas no havian pogut passar a
anomenar las sis personas per sa part, conforme
lo deliberat per lo excel·lentíssim y savi Consell
de Cent, de què apar en lo present dietari en lo
dia de ahir per quant la deliberació que feren
ahir sas excel·lèncias fidelíssimas sobre lo mateix
assumpto, no concordava ab la feta per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent, y que axís
estimarian fossen servits sas excel·lèncias fidelís1267

simas moderar-la, per quant altrament no podria escusar lo muntar a Consell de Cent dit fet
per a què resolgués lo que li aparegués.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han enviat un recado de paraula a dits senyors consellers y en resposta del sobredit per
medi el síndich del General, consistint en què
havent refflectat lo consistori de la Deputació lo
que per dits senyors consellers lo dia present los
era estat participat, devia respòndrer comprenian sas excel·lèncias fidelíssimas no poder-se
apartar del deliberat.
Dilluns, a 5 de setembre de 1712. En aquest dia
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de una deliberació feta per lo excel·lentíssim y
savi Consell de Cent tingut y celebrat lo dia de
ahir, ab què revocà en matèria del modo de haver-se de comunicar lo que se ha de proposar la
deliberació feta al primer del corrent acerca la
conferència se ha de tenir per lo fet de la separació dels inglesos del real exèrcit per causa de la
suspenció de armas firmada entre Ingalaterra y
França, yunt ab la nominació de personas per
part de la excel·lentíssima ciutat, com tot és de
vèurer del paper que és assí cusit y signat de número 478.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
cusís y incertàs en lo present dietari dos cartas
escritas per lo excel·lentíssim senyor marquès de
Montnegre, embaixador al rey y emperador
nostre senyor, que Déu guart, per lo present
principat sa data de 10 y 20 de agost pròximpassat en Viena, ab què avisa a sas excel·lèncias fidelíssimas de moltas cosas de importància y entre altres la gran difficultat se encontra en dita
Cort de poder permètrer que pose en la porta
gran de la casa de sa pròpria habitació las armas
del principat, y los motius perquè demanant li
aconcellen sas excel·lèncias fidelíssimas lo fahedor. Y axí mateix còpia de una carta escrita per
lo il·lustre marquès de Erendazu, secretari de
estad de sa magestad cesàrea y cathòlica en Viena de son imperial y real orde, de la qual apar de
com se li dóna y permet lo tractament de excel·lèncias, y que se li diu que per certas circunstàncias fora bon medi de què se mantingués incògnit mentres estigués en aquella cort,
com de ditas dos cartas y còpia és de vèurer, que
són assí cusidas y signadas de números 479, 480
y 481.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas per los verguers han manat convidar una
Novena de personas dels tres estaments per las 4
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horas de la tarda y són, per lo estament eclesiàstich los senyors: don Francisco de Jusà, ardiaca
de Santa Maria del Mar, canonge de Barcelona
y visitador general; don Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina, també canonge de Barcelona;
fra don Ramon de Semmanat del orde de Sant
Joan. Per lo estament militar los senyors, comte
de Centellas; comte don Felip de Ferran y de
Çacirera; comte don Salvador de Tamarid y Vilanova. Per lo estament real los senyors, Christòfol de Lladó y Carreras, Francisco de Monfar y Sorts, Fèlix Texidor y Sastre, ciutedans
honrats de Barcelona. A la qual Novena axí
ayuntada y congregada, en la qual no ha pogut
acistir lo senyor comte Ferran per sas excel·lèncias fidelíssimas, se ha proposat la gran difficultat ocorra al senyor embaixador per a poder posar las armas en la porta principal de sa casa per
los motius, causas y rahons que expressa en las
sobreditas dos cartas, las quals en quant a dit assumpto se han donat també per proposició yunt
ab la còpia de la carta del marquès de Enderazu.
E la excel·lentíssima Novena aconcella a vostra
excel·lència fidelíssima sobre lo fet proposat,
que pot vostra excel·lència fidelíssima escríurer
al excel·lentíssim senyor embaixador que continuï lo mitg terme començat de quedar incògnit
en la cort de Viena, com y també que en lo cas
de vèurer-se precisat a fer alguna funcció pública de sa embaixada, se precaucione procurant
alcansar de sa magestad cesàrea las declaracions
convenients per a què no puga est principat
quedar perjudicat en sas perrogativas, prevenint-li que en lo ínterim lo concistori formarà
representació a fi de què, posant-se als peus de
sa magestad sobre ella, puga resòldrer lo més
convenient a son real servey y més decorós a
esta província.
Dimars, a 6 de setembre del 1712. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han manat a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari un real
despaitg firmat de la real mà de la reyna y emperatrís nostre senyora, que Déu guart, de data de
31 de agost pròximpassat y en deguda forma de
Real Cancellaria del present principat despedit,
sobre la dependència de port franch, lo qual és
assí cusit y signat de número 482.
Diumenge, a 11 de setembra de 1712. En
aquest dia se ha ajuntat, no obstant de ésser festa de precepte, lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per
causa de affers y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia lo síndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar ha posat en mà de
sas excel·lèncias fidelíssimas còpia de una deli1268

beració feta per lo senyor protector y officials de
dit bras lo dia present acerca lo assumpto que de
orde de la emperatrís y reyna nostra senyora,
Déu lo guart, ha proposat lo il·lustre marquès
de Rialp, etcètera, fent-se commissió a la
excel·lentíssima conferència reportant-se a la
junta, com més extensament de la còpia de dita
deliberació és de vèurer que és assí cusida de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas y signada
de número 483.
En aquest mateix dia se ha principiat y ayuntat
la conferència dels tres excel·lentíssims comuns
de la ciutat, bras militar y Deputació en la present casa sis personas per cada comú, com axí
apar en los llibres de Deliberacions y dietari del
present y corrent trienni, a las sinch horas de la
tarda, per lo assumpto de la separació de las tropas inglesas del real exèrcit y acampament per
vàrios y differents officials de la present casa. Las
personas de la excel·lentíssima ciutat y bras militar són estadas cumplimentades al entrar des del
cap de la escala fins a la porta de la sala del concistori passant per lo portal més cerca de la capella petita de Sant Jordi y terraplè, y al axír des
de dita porta fins al cap de la escala y per las sis
personas anomenadas per sas excel·lèncias fidelíssimas des de dit portal al venir fins a la sala del
concistori [...] puerta y silla, y al tornar-se’n des
de dita sala fins la sobredita sala anant de dos en
dos tenint la mà dreta los forasters. Y per quant
era de nits ab 4 atxes foren acompanyadas tant
la de la ciutat com bras militar, anant los qui
aportaven las atxas devant de tots los altres y en
la sala del concistori devant la taula de dessota
lo dosser se ha posat arrimada una tauleta petita
ab dotse cadiras de vaqueta de Moscòvia a mà
dreta y sis a la mà squerra, y se adverteix que durant las conferèncias no·s farà altre nota dels
cumpliments. Estigué ayuntada dita conferència des de las sinch horas de la tarda fins mitya
nit, y lo que ha aconcellat és lo contengut en un
paper que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per mi secretari y scrivà major del General y
present casa és assí cusit y signat de número
484.
Dilluns, a 12 de setembre de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una
súpplica presentada per lo procurador fiscal del
General y present casa, ab què representa y insta
que per via de representació sien servits sas excel·lèncias fidelíssimas fer las degudas diligèncias per a què la reyna y emperatrís y nostre senyora, que Déu guart, se digne provehir en
subyecte cathalà, en execució del disposat ab lo
capítol 10 de las últimas Corts la plaça vacant en
lo Real Concell de Milà per mort de Filipo Ar-

chinto, senador, com de dita súpplica és de vèurer que és assí cusida y signada de número 485.
En aquest mateix dia, també sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi dit secretari y scrivà
major cusís y continuàs en lo present dietari còpia de una representació que fan sas excel·lèncias fidelíssimas a sa magestad en orde a dit
plaça vacant, la qual representació de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich del General se ha posat lo dia present en
mà del il·lustre marquès de Rialp del concell de
sa magestad y son secretari del despaitg universal, qui ha refferit la posaria en la real mà de sa
magestad, de qui no dubtava manaria aconsolar
al principat en una petició tant justificada, la
qual còpia de representació és assí cusida y signada de número 486 y del thenor següent: «Senyora. Los deputats», etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia han ordenat també sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà
major cusís y continuàs en lo present dietari còpia
de una representació que sas excel·lèncias fidelíssimas fan a sa magestad en orde al expressat en lo
capítol 99 de la dita última Cort general, y que
axís sie satisfet Joseph Llaris, official mayor del
Arxiu Real, la qual representació yunt ab còpia de
altre que per los antecessors de sas excel·lèncias
fidelíssimas feren sobre lo mateix assumpto,
que·s troba estar continuada en lo dietari del
trienni 1707 als 28 de janer de 1708, lo dia present de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas per
medi de dit síndich se ha posat en mà de dit marquès de Rialp, qui ha refferit la posaria en mà de
sa magestad del gran zel de la qual tenia per cert
manaria donar las providèncias més effectivas per
a què se fes lo consuelo que·s desityava, la qual
còpia de representació és cusida y signada de número 487 y del thenor següent: «Senyor. Los deputats», etcètera, inseratur, etcètera.
En aquest mateix dia han ordenat també a mi
dit secretari y scrivà major del General sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y incertàs en lo present dietari dos deliberacions fetas, a saber és, la
una per la excel·lentíssima ciutat lo dia de ahir y
la altra per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar lo dia present, ab què han resolt respective sien repetidas las gràcias a sa magestat, reportant-se a la excel·lentíssima conferència conformant-se al sentir de ella que fos comès a dit
conferència lo disposar la representació que insinua lo paper entregat de ella, etcètera, com
més extensament de ditas dos deliberacions és
de vèurer que són assí cosidas y signadas de números 488 y 489.
En aquest mateix dia se ha juntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims co1269

muns de la ciutat, bras militar y Deputació, en
la sala a hont se acostuma juntar lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, en la qual conferència se ha format la sobredita representació de
què se ha tractat en las dalt referidas deliberacions.
Dimars, a 13 de setembra de 1712. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y continuàs en lo present dietari còpia
de la representació formada lo dia de ahir per la
excel·lentíssima conferència, acerca la ceparació
de las tropas inglesas del Real Exèrcit y del paratge a hont apar se poran acampar, la qual representació a las sinch horas de la tarda per
medi dels presidents dels tres excel·lentíssims
consistoris dels comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació se ha posat en la imperial y real mà
de la magestad de la reyna y emperatrís nostre
senyora, que Déu guart, ensenyant y demostrant molt aprècio y estimació de ella, y dita còpia de representació és assí cusida y signada de
número 490 y del thenor següent: «Senyora. La
ciutat de Barcelona», inseratur.
Divendres, a 16 de setembre de 1712. En
aquest dia se ha desganat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar de modo que no
ha pogut venir ni acistir en consistori y no se’n
farà altra nota fins torne.
En aquest mateix dia se ha yuntat en casa de la
excel·lentíssima ciutat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns que
actualment se troba estar uberta.
Diumenge, a 18 de setembre de 1712. En
aquest dia se ha juntat, no obstant de ésser festa
de precepte, lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per causa
de affers y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han orenat a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia de una deliberació feta per lo
excel·lentíssim y savi Consell de Cent, tingut y
celebrat lo dia de ahir y entregada a sas
excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de la excel·lentíssima ciutat, ab què se resolgué que lo
paper que conté los tres punts tant àrduos de la
cort, sia comès a la excel·lentíssima conferència
dels tres excel·lentíssims comuns, la qual còpia
és assí cusida y signada de número 491.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat també a mi dit secretari y
scrivà major cusís y incertàs en lo present dietari
còpia de la deliberació feta per lo excel·lentíssim
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y fidelíssim bras militar lo dia present en orde al
mateix assumpto que dalt se ha dit de la
excel·lentíssima ciutat y se ha posat en mà de sas
excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich de
dit bras militar la qual còpia de deliberació és
assí cusida y signada de número 492.

Divendres, a 23 de setembra de 1712. En
aquest dia se ha ajuntat, no obstant de ésser festa de precepte, lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per
causa de affers y negocis graves de la Generalitat.

En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda en la present casa se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació per
lo sobredit assumpto dels tres punts tant àrduos.

En aquest mateix dia a las 4 horas de la tarda en
la present casa se ha ayuntat la excel·lentíssima
conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
la ciutat, bras militar y Deputació per las dependèncias corrents.

Dimecres, a 21 de setembre de 1712. En aquest
dia se ha ajuntat, no obstant de ésser festa de
precepte, lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per causa de
affers y negocis graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del
General, ha posat en mà del il·lustre marquès de
Rialp del concell de sa magestad y son secretari
del despaitg universal una representació que fan
a la reyna y emperatrís nostre senyora, que Déu
guart, acerca desordes que succeheixen en fet
de bagatges y maltractament de paysans per a
què fos servit posar-la en la real mà de sa magestad, lo que ha dit executaria ab molt gust y que
aplicaria sos dos officis per a què se logràs lo
consuelo que desityava y encontinent sas
excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà major del General y present casa
cusís y continuàs en lo present dietari la còpia
de dita representació que és assí cusida y signada de número 493 y del thenor següent: «Senyora. Los deputats», etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia a las 4 horas de la tarda se
ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels
tres excel·lentíssims comuns en la sala a hont se
acostuma de ayuntar lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per lo assumpto corrent.
En aquest mateix dia entre las 5 y 6 horas de la
tarda en la iglésia parroquial de Sant Jaume de
esta ciutat, ha fet la funcció de padrí per bateig
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar del General de Cathalunya don Francisco de Solà de Santesteve, ab verguer que aportava la massa y ell la insígnia.
Diyous, als 22 de setembra de 1712. En aquest
dia a las 4 horas de la tarda se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns en casa la excel·lentíssima ciutat
per los negocis corrents.
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Dissapta, a 24 de setembra de 1712. En aquest
dia a las sis horas de la tarda se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació en la sala a hont acostuma de ayuntar-se lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per las
occurrèncias presents.
Diumenge, a 25 de setembre de 1712. En
aquest dia en casa la excel·lentíssima ciutat se ha
ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació a las quatra horas de la tarda per los
negocis corrents.
Dilluns, a 26 de setembre de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General de Cathalunya cusís y continuàs en lo present dietari
un vot fet y firmat als 15 del corrent per altre
dels magnífichs assessors, magnífich advocat fiscal y magnífichs consulents aplicats, ab què són
de vot y parer que sas excel·lèncias fidelíssimas
poden y deuhen seguir y conformar-se ab lo real
dictamen de sa magestat, Déu lo guarde, en
orde a la disposició y ordinació dels capítols
que·s deuhen estatuhir y publicar per la ereció y
obertura de la casa de port franch, conforme ab
los reals despaixs de 27 de juliol y 31 de agost
proppassat que són cusits y incertats en lo present dietari, lo qual vot és assí cusit y incertat y
signat de número 494 y del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat», etcètera, inceratur.
En aquest mateix dia han ordenat també sas excel·lèncias fidelíssimas, absents per indisposició
los senyors deputat eclesiàstich y oÿdor militar,
continuàs en lo present dietari de com inseguint
lo sobredit vot y parer, seguiran y se conformaran ab lo dit real dictamen de sa magestat en
orde a la ordinació dels dits capítols que·s
deuhen estatuhir per la obertura de dita casa de
port franch, y no altrament.
En aquest mateix dia per las 8 horas puntualment del matí per medi dels verguers de la pre-

sent casa han manat sas excel·lèncias fidelíssimas
convidar a las sis personas de la junta de port
franch, que són, per lo estament eclesiàstich lo
senyors, fra don Feliciano de Sayol de la sagrada
orde de Sant Joan; don Bonaventura de Lanuça
y de Oms, degà y canonge de la santa metropolitana iglésia de Tarragona, primada de las Espanyas. Per lo estament militar los senyors, marquès don Francisco Despujol y de Moncorp;
don Fèlix de Vadell y Besturs. Per lo estament
real los senyors, doctor Francisco Costa, ciutedà honrat de Barcelona; doctor misser Francisco Hort. A la qual junta de port franch axí
convocada y congregada és estat donat per proposició per sas excel·lèncias fidelíssimas del consistori per desgana los senyors deputat eclesiàstich y oÿdor militar, los sobredits dos reals
despaigs. Y votant sobre dit assumpto la referida
junta al arribar a votar lo senyor don Fèlix de
Vadell y Besturs ha requirit a mi dit secretari y
scrivà major del General y present casa continuàs en lo present dietari son vot y parer junt ab
una protesta, tot lo que és del thenor següent:
«Don Fèlix de Vadell y Besturs és del mateix
vot, y per quant la reyna y emperatriz nostra senyora ab son real decret de 27 de juliol del corrent any se ha servit ordenar que se escuse la
creació del offici de receptor de fraus de la casa
de port franch, lo qual offici elegí dit don Fèlix
de Vadell quant lo concistori de deputats y ohidors del trienni 1707 y las sis personas anomenadas per la cort general se repartiren entre si
los officis de la casa de port franch, havent-li tocat a dit don Fèlix de Vadell lo quint lloch en lo
torn de la dita repartició de officis, y no és presumible de què la real intenció de sa magestat
cesàrea ab dit real decret sia estada de voler prejudicar a dit don Fèlix de Vadell en lo dret y facultat que si competia de elegir lo offici que li
aparegués dels que faltavan a repartir-se en la
occasió li tocà la sort en lo dit torn per dita elecció, y per dita rahó està dit don Fèlix en la pretenció de què deu reposar-se esta dependència
en lo estat se trobave quant li tocà la sort en dit
torn, y que pot reiterar la dita elecció y pèndrer
lo offici que li aparega dels que aleshoras quedavan per repartir-se, y sobre assò té presentat memorial a sa magestat cesàrea, suplicant-li sia servida manar se ejecute lo que sia més de son real
servey del qual memorial està encara pendent
consulta. Per ço dit don Fèlix de Vadell protesta
a vostra excel·lència fidelíssima que per lo present acte y per tots los demés que se subseguiran en la dependència de la casa de port franch,
estant pendent la dita consulta, y fins que sia legítimament decidit sobre la dita sa pretenció no
entén prejudicar-se en cosa alguna en lo dret y
facultat que pretén li assisteix per reiterar la dita
elecció de officis, ans bé que aquell li quede
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sempre salvo e il·lès, la qual protesta vol tenir
per repetida en tots los dits actes encara que en
aquells se trobàs absent, omni et quocumque
modo meliori. Requirint a vostra excel·lència fidelíssima que fins a tant que sia legítimament
decidit y declarat sobre lo dit dupte y pretenció,
sia servit no donar pocessió de offici algun de la
casa de port franch als officials de aquella que
pretenen tenir officis, dels que faltavan a repartir-se en la occasió que a dit don Fèlix li tocà la
sort en lo torn de dita repartició, y en cas de ferse lo contrari diu de nullitat nunch pro tunch de
la dita pocessió y de tot lo demés que li puga ser
prejudicial, y que lo present vot y protesta sia
insertat per lo scrivà major y secretari de la present casa en lo dietari.»
E la sobre(dita) junta de port franch ha deliberat y resolt que, attès al contengut en los dos reals despaigs de data de 27 de juliol y 31 de agost
proppassat, que se han donat per proposició, se
inseguesca y conforme com ab la present deliberació la present junta insegueix y se conforma
en tot y per tot al imperial y real dictamen de la
reyna y emperatriz nostra senyora, que Déu
guarde, explicat ab los dits dos reals despaigs, y
que axís la formació de las novas ordinacions fahedoras segons dit real dictamen que sia comès,
com la present junta ho comet als senyors deputat real, oÿdor eclesiàstich, don Bonaventura de
Lanuça y don Fèlix de Vadell, reportant-se tot
després a la present junta per deliberar lo fahedor ab expressa emperò declaració de què no
entén ni vol en manera alguna approbar la protesta feta per lo dit don Fèlix de Vadell en son
vot, si sols lo contengut en dits dos reals despaigs y només.
En aquest mateix dia a las 4 horas de la tarda en
la present casa de la Deputació se ha ayuntat la
excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació.
Dimars, a 27 de setembra de 1712. En aquest
dia a las quatra horas de la tarda se ha ayuntat la
excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació en la sala a hont se acostuma de ayuntar lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.
Dimecres, a 28 de setembra de 1712. En aquest
dia constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat real del General de Cathalunya, ha fet
relació mitjensant jurament de com se era conferit lo dia present en lo Arxiu Real per lo effecte disposat ab lo capítol 102 de las últimas
Corts, y que haguda relació dels officials de dit
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Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, que és
assí cusit y signat de número 495.
En aquest mateix dia en nom y per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, presa hora per
medi de un verguer, se ha conferit ab lo il·lustre
marquès de Rialp del concell de sa magestad y
son secretari del despaig universal, y li ha entregat una representació que va dirigida a la reyna
y emperatrís nostre senyora, que Déu guarde,
acerca lo fet de differents excessos se cometan
en Cathalunya contra los paysans, per a què la
passàs a sa imperial y real mà, a què à respost ó
executaria ab molt gust y que no dubtàs que sa
magestad a·y donaria lo degut remey, conforme
ne ha fet relació tornat en concistori lo senyor
deputat militar. Y encontinent sas excel·lèncias
fidelíssimas han ordenat a mi secretari y scrivà
major del General y present casa cusís y continuàs en lo present dietari còpia de dita representació, que és assí cusida y signada de número
496, y del thenor següent: «Senyora. Lo concistori», etcètera, inceratur.
Divendres, a 30 de setembra de 1712. En
aquest dia ha tornat en consistori lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar convalescut de la passada desgana.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich senyor
misser Miquel Marmer, advocat fiscal interino
del General y present casa, ha fet relació mitjensant jurament de com se era conferit lo dia present en lo Arxiu Real per lo effecte disposat ab
lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta
per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo
paper que per lo especulador de dit Real Arxiu
se li ha entregat, que és assí cusit y signat de número 497.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real acompanyat de mi secretari y scrivà major del General y present casa y
dels demés officials acostumats, és baixat a las
casas de General y bolla de la present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en
lo present y corrent mes de setembre, y se han
trobat los fraus infrascrits y següents: a 3 de setembre 1712 aprehenció feta de una xupa y casaca de groguets de color gris de ferro après a
mossur Simon Vaquer, sastre, de nació flamench.
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Dissapta, a 1 de octubre de 171. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major continuàs en lo present
dietari de com avuy per causa de cumplir anys la
sacra cesàrea, cathòlica y real magestad del rey y
emperador nostre senyor, que Déu guart, devia
sas excel·lèncias fidelíssimas cumplimentar a la
reyna y emperatrís nostre senyora, que Déu
guart. Emperò com havent enviat al real palau
lo síndich del General per pèndrer hora per lo
excel·lentíssim senyor almirant de Aragó, mayordom mayor de sa magestad, se li hage respost que se servissen sas excel·lèncias fidelíssimas escusar-ho perquè sa magestad se trobava
indisposta, no se ha passat a esta funcció com se
devia y se practicà lo any passat en semblant dia
y altrament.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
cusís y continuàs en lo present dietari un vot fet
per los magnífichs doctors missers Francisco
Bach y Agustí Ramoneda, consulents, acerca las
differèncias entre acessors y advocat fiscal per la
causa que·s verteix devant de sas excel·lèncias fidelísimas entre lo procurador fiscal del General
de Cathalunya contra lo doctor misser Emanuel
Mas y Soldevila, acerca la excepció a est opposada de no poder ser-ho per preténdrer-se ser official real, lo qual és assí cusit y signat de número
498 y del thenor següent: «Jesús, Maria,» etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia en la present casa se ha
ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació per las occurrèncias que se han
proposat a ella a las sinch horas de la tarda.
Dilluns, a 3 de octubre de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi
secretari y scrivà major cusís y incertàs en lo present dietari una carta a sas excel·lèncias fidelíssimas escrita sa data en Viena als 7 de setembre
pròximpassat per lo excel·lentíssim senyor marquès de Montnegre, embaixador del principat
de Cathalunya a la sacra, cesàrea, cathòlica y real
magestat del emperador lo rey nostre senyor,
que Déu guarde, ab què insinua haver donat al
primer de dit mes a sa magestat cesàrea la embaixada altres dependèncias tocants a ella molt
importants y axí mateix notícias de consideració. Y per quant ab dita carta se fa menció de la
còpia de un bitllet a ell escrit per lo egregi
compte Stella, també han ordenat a mi dit secretari lo incertàs en lo present dietari, las quals
carta y còpia són así cusidas y signadas de números 499 y 500. Y també han ordenat a mi dit secretari cusís y continuàs en lo present dietari la
còpia de la sobredita embaixada de què també

se fa menció en dita carta, la qual és assí cusida y
signada de número 501. Y del thenor següent:
«Senyor. Postrat als peus», etcètera, inceratur.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar don Francisco de
Solà de Santesteva se ha partit per la vila de Tarrassa y altres parts per negocis y affers seus propris ab llicència consedida ab deliberació feta lo
dia primer del corrent, y se adverteix que no
se’n farà altra nota fins que torne.
En aquest mateix dia, obtinguda hora per un
verguer, los noble y magnífich don Ramon de
Codina y de Ferreras y Pau Corbera y de Palau,
ciutedà honrrat de Barcelona en nom y per part
de sas excel·lèncias fidelíssimas, han reportat una
embaixada als dos excel·lentíssims consistoris de
la ciutat y bras militar posant en sa mà còpias de
las sobreditas carta, bitllet y embaixada, posant
en sa consideració que estimaran summament
sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits aconsellar-los lo que apareixerà respòndrer-se en la importància tant grave que conté la sobredita carta
del senyor embaixador, del que han fet dits dos
comuns particular aprècio. Y han respost que
premeditarian dit assumpto y ne tornarian resposta conforme ne han fet relació tornats en
consistori dits de Codina y de Corbera.
En aquest mateix dia a las 4 horas de la tarda se
ha juntat en la sala a hont se acostuma congregar lo bras militar la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat,
bras militar y Deputació.
Dimars, a 4 de octubre de 1712. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich ha tornat a residir en consistori per
estar ja convalescut de sa passada indisposició.
En aquest mateix dia, havent-se pres hora per
medi de un verguer, los magnífichs Joan de
Ponsich y Monjo, donzell, y Joseph Bosch y Talavera, doctor en drets, ciutedà honrrat de Barcelona, en nom y part del excel·lentíssim consistori dels senyors consellers, han aportat una
embaixada a sas excel·lèncias fidelíssimas, y en
resposta de la que ahir ly fou embiada, contenint que al pas que lo consistori desitjava
complàurer a sas excel·lèncias fidelíssimas, sentia no poder condecendir a las instàncias que li
feyan sas excel·lèncias fidelíssimas per quant,
com las notícias que contenia la carta del senyor
embaixador no eran molt plausibles, aparexia
no era convenient al bé públich que·s publicassen en lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent
qui era lo que havia de aconsellar lo fahedor, y
que axís escusaria per esta rahó lo proposar-o a
dit Consell.
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En aquest mateix dia lo il·lustre marquès don
Francisco Despujol y de Montcorp y lo magnífich Ignasi de Bòria y Gualba, ciutedà honrat de
Barcelona, han aportat, obtinguda primer hora,
una embaixada de part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, contenint que dit bras regoneixia que la importància que per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo dia de ahir ly fou reportada per a tenir lo degut acert lo consell, regoneixia que lo propri era consultar-se ab la excel·lentíssima conferència dels tres comuns, no
dubtant per part sua consultar-la·y.
Dimecres, a 5 de octubre de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari còpias
de unas deliberacions presas per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, lo dia 4 del corrent, acerca
lo aconsellat per la excel·lentíssima conferència
dels tres excel·lentíssims comuns, las quals còpias de deliberacions se han posat en mà de sas
excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich de
la present ciutat y dit bras. Y són assí cusidas de
orde de (sas) excel·lèncias fidelíssimas y signadas de números 502 y 503.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas y a mi scrivà major cusís y continuàs en lo present dietari un vot en escrits fet
per los magnífichs doctors misser Francisco
Bach y Agustí Ramoneda, prevere, ab què són
de sentir que lo magnífich advocat fiscal pot y
deu supplicar per medi del procurador fiscal de
la provisió feta als 22 de setembra pròximpassat
a favor del doctor Mas y Soldevila, com de dit
vot és de vèurer que és assí cusit y signat de número 504 y del thenor següent: «Jesús, Maria,
Joseph cum divo Georgio. Havent», etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència
dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat,
bras militar y Deputació en casa de la ciutat.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda, havent-se obtinguda hora per medi del síndich del General, sas excel·lèncias fidelíssimas
concistorialment a peu ab los verguers ab massas altas, acompanyats dels magnífichs acessors,
advocat fiscal y los demés officials de la present
casa, y acistits de un aguasil, han anat a obsequiar a la reyna y emperatrís nostre senyora, que
Déu guart, per a donar-li la enorabona del cumpleanys del rey y emperador nostre senyor, que
Déu guart, al primer del corrent, per quant dit
dia esta funcció no·s pogué practicar per causa
de la indisposició de la reyna. Y per esta rahó
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també en esta funcció se ha donat a sa magestad
la enorabona de sa recobrada salut. Y després de
haver parlat sas excel·lèncias fidelíssimas y tots
los officials, sacerdots, gaudints, han besat sa
real mà y d’esta funcció se nota que més extensament constarà en lo llibre del Mestra de Cerimònias.
Dilluns, a 10 de octubre de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich síndich del General y present
casa ha fet relació que, havent-se conferit de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo il·lustre marquès de Rialp del concell de sa magestad
y son secretari del despaitg universal, acerca lo
assumpto de la representació que als 12 de setembre pròximpassat posà en mà de sa senyoria
per la magestad de la reyna y emperatrís nostre
senyora, que Déu guart, per la satisfacció de Joseph Llaris, official mayor del Real Arxiu, etcètera, li havia respost dit marquès que havent-ne
parlat ab la reyna sa magestad havia manat donar la deguda providència.
En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas han
ordenat a mi secretari y scrivà major del General
y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una súplica junt ab sa decretació presentada
per Joseph Antoni Roig, ciutedà honrrat de
Barcelona, sobre fet de tabacos, la qual és assí
cusida y signada de número 505.
Dimecres, a 12 de octubre de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari dos còpias de deliberacions presas als 11 y 12 del corrent per los dos excel·lentíssims comuns de la
ciutat y bras militar, entregadas a sas excel·lèncias fidelíssimas per los respective síndichs de
dits dos comuns acerca los negocis corrents del
servey de sa magestad cesàrea, que Déu guart, y
beneffici públich, las quals còpias són assí cusidas y signadas de números 506 y 507.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
cusís y incertàs en lo present dietari una súpplica
presentada per Joseph Llaris, official mayor del
Real Arxiu yunt ab sa decretació, tot lo que és
assí cusit y signat de número 508.
En aquest mateix dia en la present casa de la Deputació se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns per los
negocis corrents a las quatra horas de la tarda.
Diyous, a 13 de octubre de 1712. En aquest dia
se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels
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tres excel·lentíssims comuns en la sala a hont se
acostuma ayuntar lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar per los negocis corrents.
En aquest mateix dia ha tornat de la vila de Terrassa y altres parts a hont era anat als 3 del corrent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar del General de Cathalunya don
Francisco de Solà de Santesteva, per negocis y
affers seus propris ab llicència del concistori.
Divendres, a 14 de octubre de 1712. En aquest
dia a las quatra horas de la tarda se ha ayuntat la
excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns en la casa de la ciutat per los negocis àrduos y corrents.
Dissapta, a 15 de octubre de 1712. En aquest
dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar per medi dels verguers de la present casa
las sis personas que componan la junta de port
franch, qui són, per lo estament eclesiàstich los
senyors fra don Feliciano de Sayol de la sagrada
orde de Sant Joan; don Bonaventura de Lanuça
y de Homs, degà y canonge de la santa metropolitana iglésia de Tarragona, primada de las
Espanyas. Per lo estament militar, los senyors
marquès don Francisco Despuyol y de Moncorp; don Fèlix de Vadell y Besturs. Per lo estament real los senyors doctor Francisco Costa,
ciutedà honrat de Barcelona; doctor misser
Francisco Florit. A la qual junta de port franch
axí convocada y congregada és estat donat per
proposició per sas excel·lèncias fidelíssimas lo
paper ideat y format per los senyors deputat
real, oÿdor eclesiàstich y dits de Lanuça y Vadell
en virtud de la commissió a ells feta per la present junta als 26 de setembra pròximpassat, lo
qual és assí cusit y signat de número 509.
E la sobredita junta, havent ohit lo paper que és
estat donat per proposició, ha deliberat y resolt
que per quant en dit paper se fa menció de
què·s deurian consultar alguns capítols ab los
magnífichs acessors y advocat fiscal del General
y present casa per tenir respecta de si lo superintendent de la casa de port franch, quedant en la
forma concebuda vindria a exercir alguna jurisdicció, y que exercint-la seria contra la imperial
y real mente de la reyna y emperatrís nostre senyora, que Déu guart. Que per ço dit fet tot lo
demés contengut en dit paper y lo arreglament
de totas las ordinacions per a guanyar-se los [...]
sia comès com ó comet als dits senyors deputat
real, oÿdor eclesiàstich, don Bonaventura de
Lanuça y don Fèlix de Vadell. Segonament a la
present junta se ha donat per proposició una
súpplica que·s troba incertada en lo present dietari als 11 del corrent presentada per Joseph
Anthoni Roig, ciutedà honrat de Barcelona, y

en la qual ya ý ha decretació sobre que ha resolt
que ohida la dita súpplica, tot lo contengut en
ella sia comès com la present junta ó comet als
refferits senyors ab intervenció de dits acessors y
advocat fiscal qui aconcellen en escrits lo que
podrà y deurà executar la present junta, reportant-se tot després per deliberar lo fahedor.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència
dels tres excel·lentíssims comuns en la present
casa de la Deputació per los negocis àrduos corrents.
Diumenge, a 16 de octubre de 1712. En aquest
dia en la sala a hont se acostuma de ayuntar lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar se ha
congregat la excel·lentíssima conferència dels
tres excel·lentíssims comuns per los negocis àrduos y graves que ocorran.
Dilluns, a 17 de octubre de 1712. En aquest dia
a las quatra horas de la tarda se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns en casa de la ciutat per los negocis
àrduos y graves corrents.
Dimars, a 18 de octubre de 1712. En aquest dia
en la present casa se ha ayuntat a las quatra horas de la tarda la excel·lentíssima conferència
dels tres excel·lentíssims comuns per la arduïtat
dels negocis corrents.
Dimecres, a 19 de octubre de 1712. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de una deliberació feta per lo excel·lentíssim y
savi Concell de Cent lo dia present entregada a
sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de la
present ciutat, ab què queda resolt que la representació formada y disposada sie posada en las
reals mans de la reyna y emperatrís nostre senyora, que Déu guart, per medi dels tres presidents dels excel·lentíssims comuns, yunt ab las
còpias expressa cometent a la conferència lo
premeditar sobre lo punt dels excessos y lo formar la representació, y axí mateix lo practicar
sobre lo insinuat per sa magestad cesàrea ab report, com més extensament de dita còpia és de
vèurer que és assí cusida y signada de número
510.
Diyous, a 20 de octubre de 1712. En aquest
dia, obtinguda hora per medi de un verguer, lo
magnífich Joan Llinàs, ciutedà honrat de Barcelona, y lo noble don Anthon de Solà y Carreras,
de part de la excel·lentíssima ciutat, han reportat a sas excel·lèncias fidelíssimas una embaixada
concistent que, conciderant la ciutat que lo
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únich medi per reprimir los excessos és lo Tribunal de Contrafaccions, que axís fossen servits
sas excel·lèncias fidelíssimas fer quantas diligèncias fossen possibles per la abertura de dit Tribunal, a què és estat respost per sas excel·lèncias
fidelíssimas en veu del senyor deputat eclesiàstich que podia estar certa la excel·lentíssima ciutat que lo concistori sempre invigilava en lo
cumpliment de sa obligació.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari cusís y incertàs
en lo present dietari còpia de una deliberació
feta lo dia present per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors protector y officials del bras militar, ab la qual se conforman al deliberat per las
excel·lentísimas ciutat y Deputació, menos en lo
punt de obrir-se lo Tribunal de Contrafaccions,
la qual còpia de deliberació han rebut sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich de
dit bras, y és assí cusida y signada de número
511.
En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, entre las 11 y 12 horas
de la matinada, los noble y magnífich don Ramon de Codina y de Ferreras y Pau Corbera y
Palau, ciutedà honrrat de Barcelona, en nom y
per part de sas excel·lèncias fidelíssimas han reportat al excel·lentíssim consistori dels senyors
consellers de la present ciutat una embaixada en
escrits y en resposta de la que lo dia present és
estada per part de dita ciutat enviada, com apar
de la còpia de dita embaixada que de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas és assí cusida y signada
de número 512.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
del General y present casa, cusís y continuàs en
lo present dietari dos representacions ideadas,
formadas y aconselladas per la excel·lentíssima
conferència dels tres comuns per las magestads
de rey y reyna, que Déu guart, las quals són assí
cusidas y signadas de números 513 y 514. Y del
thenor següent: «Senyor. La ciutat de Barcelona», etcètera; «Senyora. La ciutat de Barcelona», etcètera, inceratur una post aliam.
En aquest mateix dia a las 4 horas de la tarda per
los tres presidents dels concistori de la ciutat,
bras militar y Deputació se han posat en la real
mà de la reyna y emperatrís nostre senyora, que
Déu guart, las sobreditas dos representacions
yunt ab còpia de la carta ideada per la excel·lentíssima conferència per lo rey y emperador nostre senyor, que també Déu lo guart. Al que se
ha servit respòndrer la reyna nostre senyora que
feya particularíssima estimació de tot lo que se li
expressava en la representació, y se contenia en
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las còpias de la representació y carta que van dirigidas a la magestat del emperador y rey nostre
senyor, y que apreciava moltíssim lo gran zel
dels tres comuns y afecte a son major real servey
y exaltació de la justa causa que axís podrian enviar la representació y carta a son espós; y que
assegurava als comuns sentia entranyablament
los desordes y excessos que se havian perpetrat
en carta y que donaria la més prompta providència per a què indefectiblament quedassen
punits y castigats, procurant lo major consuelo,
alívio y tranquilitat que tant desitja y li tenen
merescut estos fidels vassalls de aquest principat; y que no omitiria diligència alguna que
puga conduhir a tant important fi com ho encenyarà la nova experiència de son maternal
amor y propenció a tan amats comuns, esperant
que los tres comuns contribuhirian per sa part a
la conveniència del bé públich se deu advertir,
que quant se enviarà a Viena la representació
per sa magestad cesàrea serà sols en nom de la
Deputació, y axí ho observaran los altres dos comuns també.
Divendres, a 21 de octubre de 1712. En aquest
dia lo magnífich Pau Corbera y Palau, síndich
del General y ciutedà honrat de Barcelona, en
nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas
ha reportat de son orde un recado de paraula al
excel·lentíssim concistori dels senyors concellers de la present ciutat, contenint que sas excel·lèncias fidelíssimas no podian acudir al socorro del regiment y a altres urgèncias per haver
dit los officials del banch al ayudant de pagador
que no·y havia diner en ell per a pagar-li las pòlissas li té fetas lo concistori, axí que estimarian
fos servit donar-hi la deguda providència. Al
que és estat respost que ab molt gust manaria
donar los ordes més convenients.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda
en la sala a hont se acostuma ayuntar lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació
per la ocurrència dels negocis corrents.
Dissapta, a 22 de octubre de 1712. En aquest
dia de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas lo
síndich del General ha reportat un recado al excel·lentíssim concistori dels senyors concellers
acerca lo mateix assumpto que·s narra en lo present dietari lo dia de ahir, y per llevar tota equivocació lo ha reduhit en escrits en son nom. Y
sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi
secretari y scrivà major lo cusís y incertàs en lo
present dietari, lo qual és assí cusit y signat de
número 515. Al que és estat respost que se assegurassen sas excel·lèncias fidelíssimas se donaria
la deguda providència.
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Diumenge, a 23 de octubre de 1712. En aquest
dia, no obstant ésser festa de precepta, se han
ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis
y affers graves de la Generalitat.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa continuàs en lo present
dietari de com, havent als 21 del corrent lo
il·lustre marquès de Rialp del concell de sa magestad y son secretari del despaitg universal participat, de orde de la reyna y emperatrís nostra
senyora, que Déu guarde, al excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich ab la gran
satisfacció y gratitud quedava sa magestad del
que havian obrat las personas que componan la
excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns, aconcellar als tres comuns acerca las importàncias ordenadas per sa magestad,
insinuar-los·y que ya que los comuns de nou havian comès a la dita conferència lo aconcellar
respecte dels dos punts dels excessos o desordes
y dels subsidis per la manutenció de las tropas,
fóra molt de sa real estimació que se encarregàs
a las personas de dita conferència que, sens pèrdrer instant de temps, reflectassen dits dos assumptos y sobre de ells aconcellassen lo que judicassen més convenir al servey de Déu,
adelantament de la justa causa del emperador y
rey son espós y al beneffici públich, aument y
concervació del principat. Tot lo refferit lo dia
present ó havian comunicat sas excel·lèncias fidelíssimas per orga de dit senyor deputat eclesiàstich a las sis personas per sa part anomenadas, las quals apreciant tanta honra y favor han
offert obehint gustosíssims a la insinuació de sa
magestad de posar-ho en execució ab la mayor
brevedat possible.
En aquest mateix dia a las 4 horas de la tarda en
casa de la ciutat se ha ayuntat la excel·lentíssima
conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
la ciutat, bras militar y Deputació per la
ocurrència dels negocis graves corrents.
Dilluns, a 24 de octubre de 1712. En aquest dia
a las quatra horas de la tarda en la present casa
se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels
tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras
militar y Deputació per la ocurrència dels negocis graves corrents.
Dimars, a 25 de octubre de 1712. En aquest dia
constituhits personalment en lo excel·lentíssim
y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor eclesiàstich y lo magnífich doctor misser
Aleix Fornaguera, subrogat en altre dels acessors ordinaris del General y present casa, han fet
relació mityensant jurament de com se eran

conferits en lo Real Arxiu per lo effecta disposat
ab lo capítol 102 de las últimas Corts, a saber
és, lo senyor oÿdor eclesiàstich lo dia present y
dit doctor Fornaguera als 20 del present y corrent mes. Y que haguda relació dels officials de
dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos
treballs han trobat haver-se treballat en ell lo
que està continuat en dos papers que per lo especulador de dit Real Arxiu se’ls ha entregat
respective que són assí cusits y signats de números 516 y 517.
En aquest mateix dia se ha desganat lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, per lo que no ha pogut venir en concistori y fins torne no se’n farà altre nota.
Diyous, a 27 de octubre de 1712. En aquest dia
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo noble don Francisco de Areny y Queralt,
baró de Claret, com a únich administrador de la
causa pia per la quóndam noble dona Escolàstica Ximenis y Queralt, muller que fou del magnífich misser Joan Ximenis, doctor en drets ciutedà de Barcelona, instituhida y fundada, ha
jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas de com, havent fet en dit nom las possibles
y degudas diligèncias per vèurer si trobaria lo
acte de la original creació de aquell censal de
preu mil lliuras que dita dona Escolàstica Ximenis y Queralt rebia sobre lo dret de General de
guerra y nova ampra per los títols continuats en
lo capbreu de las mesades de maig al octubre,
inclusive en fòleo 228, que fou extret en la extracció de censals del dret de guerra feta a 26 de
mars 1711, no li és estat possible trobar aquell.
En aquest mateix dia a las quatra horas de la tarda se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència
dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, per los negocis graves corrents en la
sala a hont acostuma de yuntar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.
Diumenge, a 30 de octubre de 1712. En aquest
dia se ha juntat la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació en casa de la ciutat a las quatra horas de la tarda per causa y ocasió dels negocis
graves corrents tocants al mayor real servey y
beneffici públich del principat.
Dilluns, a 31 de octubre de 1712. En aquest dia
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real
acompanyat de mi secretari y scrivà major del
General y present casa y dels demés officials
acostumats és baixat a las casas de General y bolla de la present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent
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mes de octubre, y se han trobats los fraus infrascrits y següents: primo, al primer aprehenció de
dos caputxas, la una blanca y la altra negra a
Eulària Mityans, viuda. Ítem, dit dia aprehenció
de catorse parells de guants de differents colors
a Maria Vilardell. E seguidament dit senyor oÿdor real trobant-se en las ditas casas de General
y bolla ha manat venir en sa presència al officials
de General y bolla yunt ab los llibres que quiscun de aquells regeix per rahó de son offici. Y
havent fet regoneixensa de dits llibres no ha advertit falta digna de nota, lo que ha fet dit senyor oÿdor real, inseguint lo disposat ab lo capítol 62 del nou redrés de 1706.
En aquest mateix dia los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, inseguint lo disposat ab lo capítol 62 del nou redrés de las Corts de 1706, han
visitat los aposentos de la present casa fent regoneixensa dels llibres que cada un official de ells
respective regeix per rahó de sos officis, y no
han advertit falta digna de nota, com axí ne han
fet relació tornats en concistori.
En aquest mateix dia en la present casa se ha
ayuntat la conferència dels tres excel·lentíssims
comuns de la ciutat, bras militar y Deputació a
las quatra horas de la tarda per los negocis corrents.
Dimecres, a 2 de novembra de 1712. En aquest
dia en la sala a hont se acostuma de congregar
lo bras militar se ha ayuntat la conferència dels
tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras
militar y Deputació per los negocis corrents.
Diyous, a 3 de novembra de 1712. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
eclesiàstich ha tornat a residir en concistori per
trobar-se ya convalescut de sa passada indisposició.
Dissapta, a 5 de novembra de 1712. En aquest
dia a las deu horas del matí, havent-se obtinguda hora per medi del síndich del General, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat y oÿdor de comptes militars en nom y per part del
excel·lentíssim y fidelíssim concistori han anat a
visitar al excel·lentíssim senyor mariscal comte
Guidobaldo de Estaramberch, y donar-li la benvinguda de campanya, qui ha fet molt aprècio
de esta demostració segons ne han fet relació en
concistori. Esta funcció la han feta aportant las
bandas, anant ab cotxe de quatra mulas, y a la
portalera de mà squerra lo mestre de cerimònias, acompanyats de alguns officials de la present casa, yunt ab lo síndich qui anavan ab un
cotxe de dos mulas immediat al que anavan los
concistorials, los tres verguers devant ab un co-
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txe de dos mulas ab las massas y un aguasil anava, procurant que carretas ni altrament impedís
lo pas. De tot lo demés se trobarà en lo llibre del
Mestra de Cerimònias.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich síndich del General y present casa ha fet relació de
com, havent-se conferit de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas ab lo il·lustre marquès
de Rialp del concell de sa magestad y son secretari del despaitg universal acerca lo assumpto de
la representació que als 12 de setembre pròximpassat posà en mà de sa senyoria per la magestad
de la reyna y emperatrís nostre senyora, que
Déu guarde, en lo tocant a la satisfacció de Joseph Llaris, official mayor del Real Arxiu, etcètera, li havia respost dit marquès que·s donavan
las degudas providèncias.
En aquest mateix dia Joseph Ximenis, galeot de
la galera capitana de Espanya, se ha presentat en
la sala de concistori de la present casa devant de
sas excel·lèncias fidelíssimas, donant-los las gràcias de què per son medi, diligenciant-ho de son
orde lo síndich del General per aver cumplert ya
lo temps de sa penitència, sia estat tret de dita
galera y posat en llibertat.
En aquest mateix dia a las sinch horas de la tarda en casa de la ciutat se ha ayuntat la conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat,
bras militar y Deputació per los negocis graves
que ocorran del mayor real servey y beneffici
públich del principat.
Dilluns, a 7 de novembre de 1712. En aquest
dia constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lència fidelíssimas lo noble don Francisco de Magarola
y de Fluvià, arxiver del Real Arxiu, ha fet mityentsant jurament la relació que en escrits de sa
mà firmada ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y signada de número 518, y han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major cusís y
incertàs en lo present dietari un compte per dit
arxiver entregat, que és assí cusit y signat de número 519. Y se adverteix que de la quantitat de
11 lliures, 15 sous que conté dit compte ha entregat a sas excel·lèncias fidelíssimas pòlissa per
lo banch de la present ciutat.
En aquest mateix dia han ordenat també sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scirvà
major cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de una deliberació feta per lo savi Concell als 6
del corrent, entregada per lo síndich de la excel·lentíssima ciutat acerca lo aconcellat per la
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conferència dels tres excel·lentíssims comuns en
orde als excessos se cometan en Cathalunya. Y
que per quant lo concell de la conferència no
dóna medi algú per la manutenció de las tropas,
premedite si seria bo obrir un parlament general, com més extensament de dita còpia és de
vèurer que és assí cusida y signada de número
520.
Dimecres, a 9 de novembra de 1712. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari còpia
de una deliberació feta als 8 del corrent per lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, la qual
per medi de son síndich se ha posat en mà del
excel·lentíssim y fidelíssim concistori, ab què se
conforma al deliberat per lo Concell de Cent,
segons la còpia incertada en lo present dietari lo
dia de ahir, la qual còpia és assí cusida y signada
de número 521.
Diyous, a 10 de novembra de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una
súpplica presentada per lo assert síndich de la
universitat de la vila de Ozor, bisbat de Vich, ab
què pondera vàrias y differents extorcions y assenyaladament quexant-se de Joan Albert, alferes del regiment de fusil·lers del thinent general
Salvador Pla, com més extensament de dita súpplica és de vèurer que és assí cusida y signada de
número 522. En concideració del que han ordenat al síndich del General y present casa se
conferís ab lo il·lustre marquès de Rialp del concell de sa magestad y son secretari del despaitg
universal per a què fos servit aconsolar al dit assert síndich, com en effecta ho ha fet entregantli carta per a què quede mortificat lo dit thinent
general, del que dit síndich ha fet relació a sas
excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia han també ordenat a mi
dit secretari cusís y continuàs en lo present dietari un vot en escrits fet als 7 del corrent per altre dels magnífichs acessors, lo altre venint bé a
no acistir, lo advocat fiscal y consulents aplicats,
ab què són de vot y parer que ab la evocació de
la causa instant lo doctor misser Francisco Poca
contra alguns particulars de la universitat de la
Espluga de Francolí, no se ha contrafet al capítol 109 de las últimas Corts, com més extensament de dit vot és de vèurer que és assí cusit y
signat de número 523 y del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet consultat», inseratur.
En aquest mateix dia no menos han ordenat a mi
dit secretari cusís y continuàs en lo present die-

tari un vot en escrits fet també als 7 del present y
corrent mes per los magnífichs acessor y un consulent, ab què són de vot y parer que encara que
se hage inquirit en lo procés criminal format en
la règia cort sobre lo votat, resolt y tractat en lo
concell que·s tingué en la vila de la Espluga de
Francolí en grave dany de dit doctor Poca, no se
ha contrafet com de dit vot és de vèurer que assí
cusit y signat de número 524 y del thenor següent: «Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat», etcètera, inseratur.
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari cusís y
continuàs en lo present dietari tres vots, lo un
fet y format lo mateix dia 7 per los magnífichs
advocat fical y un dels consulents aplicats, ab
què són de vot y parer que se ha contrafet altre
fet als 15 de octubre pròximpassat per los doctors en sagrada theologia Anthon Serra y Joseph Coder, preveras, ab què confirman y corroboran lo sobredit sentir y altre fet als 29 del
mateix mes de octubre per lo doctor Benet Vinyals, prevere y archipreste de Àger, ab què se
adereix al sentir dels altres theòlechs, com més
extensament de dits vots és de vèurer que són
assí cusits y signats de números 525, 526 y 527
y del thenor següent: «Jesús, Maria, Joseph cum
divo Georgio. Los advocat fiscal», etcètera; «Havent-se dignat», etcètera ; « En lo fet consultat
», etcètera, inseratur unum post aliud.
Divendres, a 11 de novembra de 1712. En
aquest dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y
present casa cusís y incertàs en lo present dietari
una deliberació feta per lo excel·lentíssim y savi
Concell de Cent als 10 del corrent, y enviada a
sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich de la excel·lentíssima ciutat, ab la qual deliberació annuheix la present ciutat al deliberat
per sas excel·lèncias fidelíssimas als 9 del corrent
en orde al suspèndrer lo posar la representació
en las reals mans de la reyna y emperatrís nostre
senyora, que Déu guart, etcètera, com de dita
deliberació és de vèurer que és assí cusida y signada de número 528.
En aquest mateix dia també han ordenat sas excel·lèncias fidelísimas a mi dit secretari y scrivà
major cusís y incertàs en lo present dietari una
súpplica en concistori presentada per part de fra
don Joan Anthoni de Puigdorfila, de la orde de
Sant Joan, y pretès síndich de la universitat de la
Espluga de Francolí, yunt ab sa decretació acerca de una pretesa contrafacció y a las instàncias
de què sas excel·lèncias insten lo obrir-se lo Tribunal de Contrafaccions, com de dita súpplica y
decretació és de vèurer que tot és assí cusit y signat de número 529.
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En aquest mateix dia han ordenat no menos a mi
dit secretari y scrivà major cusís y continuàs en lo
present dietari un vot en escrits fet per lo magnífichs acessors y advocat fiscal del General y present casa, ab què són de vot y parer que lo doctor
misser Olaguer Vila, escarceller mayor, y Joseph
Font, son llochtinent, ab la exacció de differents
cosas que se extorqueixen dels encarcerats en las
càrcers reals han contrafet y contrafan a la constitució 1, títol «De salaris», y a la tatxa en execució
de dita constitució feta, etcètera, com més extensament de dit vot és de vèurer, qu·és assí cusit y
signat de número 530 y del thenor següent: «Jesús, Maria, Joseph», etcètera, inceratur.
Dilluns, a 14 de setembra de 1712. En aquest
dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar per medi els verguers de la present casa per
las vuyt horas del matí a las sis personas que
componan la junta de port franch qui són, per
lo estament eclesiàstich los senyors: fra don Feliciano de Sayol de la sagrada orde de Sant Joan;
don Bonaventura de Lanuça y de Homs, degà y
canonge de la santa metropolitana iglésia de Tarragona, primada de las Espanyas. Per lo estament militar los senyors: marquès don Francisco Despuyol y de Moncorp; don Fèlix de Vadell
y Besturs. Per lo estament real los senyors: doctor Francisco Costa, ciutedà honrat de Barcelona; doctor miser Francisco Florit. A la qual junta de port franch, axí convocada y congregada,
és estat donat per proposició per sas excel·lèncias fidelíssimas lo paper de ordinacions y cridas
ideadas, formadas y disposadas per las personas
a qui se féu la commissió, y altrament en execució del deliberat per dita junta de port franch als
15 de octubre pròximpassat, lo qual paper de
ordinacions és assí cusit y signat de número
531. E la present junta, ohidas las ditas ordinacions y cridas ideadas, formadas y disposadas
per las ditas personas, a qui se féu la commissió
ab deliberació de 15 de octubre pròximpassats
ab intervenció dels magnífichs acessors y advocat fiscal del General y present casa, delibera y
resol que còpia de aquellas yunt ab las dels reals
decrets y de la present deliberació sie reportada
per medi del síndich del General a la excel·lentíssima ciutat per a què se digne manar reflectarlas y premeditar-las, y que si per cas se li ocorra
alguna difficultat o reparo, elegir las personas
que li apareixera per a què ab las anomenadoras
per la present junta se puga terminar ab la mayor brevedad possible.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar don Francisco de
Solà de Santesteve, se ha partit ab llicència de
sas excel·lèncias fidelíssimas per la vila de Terrassa y altres parts del present principat per negocis y affers seus propris.
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En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich Pau
Corbera y de Palau, síndich del General ha fet
relació dient que, havent-se conferit ab lo molt
reverent senyor canceller de Cathalunya de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas a fi de instar-li la
abertura del Tribunal de Contrafaccions y per
las pretesas contrafaccions per la universitat de
la Espluga de Francolí y la del escarceller de las
càrcers reals de la present ciutat y son llochtinent, havia respost que tenia salas y que ho participaria a aquellas.
Dimars, a 15 de novembre de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari la deliberació feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar als 14 del corrent y enviada a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de dit bras,
ab la qual resol dit bras ésser comès a la conferència dels tres comuns lo discórrer y premeditar si serà medi proporcionat per la concervació de las reals tropas lo obrir-se lo parlament
general, com de dita deliberació és de vèurer
qu·és assí cusida y signada de número 532.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona,
síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit lo dia present ab lo molt reverent senyor canceller de Cathalunya de orde de
sas excel·lèncias fidelíssimas a effecte de repetirli las instàncias de què manàs obrir lo Tribunal
de Contrafaccions per las pretesas contrafaccions de la universitat de la Espluga de Francolí
y escarceller mayor, yunt ab son thinent de las
càrcers reals de la present ciutat, havia respost
que se havia conferit en lo real palau dos vegadas per parlar de eix assumpto ab lo il·lustre
marquès de Rialp y que no havia pogut parlar-li.
En aquest mateix dia en la present casa a las
sinch horas de la tarda se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns.
Dimecres, a 16 de novembre de 1712. En
aquest dia per lo síndich del General y present
casa y en execució del deliberat per la junta de
port franch als 14 del corrent, se ha posat en mà
del excel·lentíssim concistori dels senyors concellers, còpias de la deliberació dit dia feta per
dita junta dels dos reals decrets que en aquella
se mencionan y del paper de ordinacions y cridas ideadas y formadas, a què és estat respost
que las moltas ocupacions que se acarreavan al
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concistori a la fi del concellerat eran imponderables però, no obstant ellas, se veuria lo que·s podria obrar sobre la subyecta matèria y que·s participaria a sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia constituhit personalment
per lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y
síndich del General, ha fet relació de què havent-se conferit lo dia de avuy ab lo molt reverent senyor canceller de Cathalunya a effecte de
repetir-li las instàncias y de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas per a què mane obrir lo
Tribunal de Contrafaccions y per las pretesas
contrafaccions de la universitat de la Espluga de
Francolí y del escarceller mayor y son llochtinent de las càrcers reals de la present ciutat, li
havia respost de què no havia pogut parlar encara ab lo il·lustre marquès de Rialp per dit effecte
y que faria lo possible per conseguir-ho.
En aquest mateix dia en la sala a hont acostuma
congregar-se lo excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la
ciutat, bras militar y Deputació a las sinch horas
de la tarde.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una carta escrita a sas excel·lèncias
fidelíssimas per lo excel·lentíssim senyor marquès de Montnegre, embaixador del principat
de Cathalunya a la sacra, cesàrea, cathòlica y real
magestad del emperador lo rey nostre senyor,
que Déu guart, rebuda lo dia present y sa data
en Viena als 21 de setembre del corrent any, ab
què causa a sas excel·lèncias fidelíssimas notícias
molt importants, com de dita carta és de vèurer
que és assí cusida y signada de número 533.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas havent manat congregara fra don Ramon
de Semmanat de la sagrada orde de Sant Juan,
don Felip de Ferran y Çacirera y don Salvador
de Tamarid y Vilanova, Christòphol de Lladó y
Carreras y Fèlix de Texidor y Sastre, ciutedans
honrats de Barcelona per la tarda, qui són las sis
personas que per part de la Diputació entrevenen en la conferencia que actualment se té per
los tres comuns, en veu del senyor deputat eclesiàstich en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas se’ls ha comunicat la dita carta y ohida y reflectada aquella, los ha aparegut insinuar
a sas excel·lèncias fidelíssimas que inseguint-se
la bona correspondència dels tres comuns podian sas excel·lèncias fidelíssimas comunicar per
son president las notícias sols als presidents dels

dos comuns de la excel·lentíssima ciutat y bras
militar sens còpias de la carta, puix que practicant-ho axí se obviava la publicitat de las notícias que per no ser tant alegres com se desityava
sempre havian de donar que discórrer als melancòlichs, y al mateix temps conferir-se algun
concistorial ab lo il·lustre marquès de Rialp, secretari del despaitg universal, per a comunicar-li
ditas notícias, y axí mateix pèndrer de ell algunas intel·ligèncias dels negocis corrents, no
dubtant que dit senyor marquès ó estimaria y se
serviria participar lo que pogués sens faltar-se a
la obligació de ministre.
Divendres, a 18 de novembre de 1712. En
aquest dia constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del general, ha fet relació de com havent-se
conferit lo dia present ab lo molt reverent senyor canceller a effecte de saber lo que ell havia
resolt en orde a la abertura del Tribunal de
Contrafaccions per poder presentar en ell las
dos súpplicas tenia en son poder, so és, la una
de la pretesa contrafacció contra lo noble don
Lleó Peyrí, jutge de la règia cort, y la altre contra lo magnífich doctor misser Olaguer Vila, escarceller mayor de las càrcers reals de la present
ciutat y son llochtinent, ha respost que se era
conferit ab lo il·lustre marquès de Rialp del concell de sa magestad y son secretari del despaitg
universal, noticiant-li dels recados que dit síndich en nom de sas excel·lèncias fidelíssimas li
havia reportat per lo dalt refferit, y que havia insinuat dit marquès al dit senyor canceller ó participàs al magnífich regent la Real Cancellaria
per a què aquell ne fes paraula al Real Concell
Criminal qui informàs de tot a la cort.
En aquest mateix dia al matí sas excel·lèncias fidelíssimas, inseguint la insinuació de la junta
que·s tingué als 16, com apar en lo present dietari per medi del senyor deputat eclesiàstich se
ha comunicat la carta del senyor embaixador
sols als dos senyors presidents dels dos
excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar, y han fet molt singular estimació de esta
atenció.
En aquest mateix dia de orde del excel·lentíssim
y fidelíssim concistori y inseguint-se lo insinuat
per la sobredita junta lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich, per la tarda se
ha conferit ab lo il·lustre marquès de Rialp del
concell de sa magestad y son secretari del despaitg universal, a fi de comunicar-li lo contengut en la carta del senyor embaixador que·s troba incertada en lo present dietari als 16 del
corrent y yuntament per lo que insinua dita jun1281

ta lo mateix dia. A què ha respost dit marquès
de Rialp que estimava molt la atenció del concistori; que aplaudia ab gran gust la insinuació
de la junta; que lo que podia ell dir ab certesa
que sabia molt bé que sa magestat cesàrea, Déu
lo guart, havia fet demanar en lo congrés de
Utrech la Corona de Aragó per lo tractat de la
pau per medi de sos plenipotenciaris, emperò
que no sabia qual resposta tenia acerca est assumpto, lo que podia assegurar era que per a
conservar a Cathalunya baix de son suau y amable domini, patrocini y azilo, agotaria tots sos
eraris, forsas y estats fins a exposar sa imperial y
real persona, com ya constava molt bé a Cathalunya ho havia sabut practicar altres ocasions.
Dissapta, a 19 de novembra de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una
carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas des
de Viena per lo excel·lentíssim senyor marquès
de Montnegre, embaixador del principat de Cathalunya a la sacra, cesàrea, cathòlica y real magestad del emperador lo rey nostre senyor, que
Déu guart, de data de 16 de octubre pròximpassat, ab què avisa de differents importàncias
de sa embaixada la qual és assí cusida y signada
de número 534.
En aquest dia, havent manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar als senyors don Francisco de
Josa, ardiaca y canonge de la seu de Barcelona,
fra don Ramon de Semmanat de la sagrada orde
de Sant Joan, los comtes don Felip de Ferran y
Çacirera y don Salvador de Tamarid y Vilanova,
Christòphol de Lladó y Carreras, y Fèlix Texidor y Sastre, ciutedans honrats de Barcelona,
personas que per part de la Deputació acisteixen
a la conferència dels tres excel·lentíssims comuns, y per medi dels verguers sas excel·lèncias
fidelíssimas han posat per orga del senyor deputat eclesiàstich en notícia dels refferits la sobredita carta y lo que lo il·lustre marquès de Rialp
del concell de sa magestad y son secretari del
despaitg universal insinua y participa al senyor
deputat eclesiàstich als 18 del corrent, del que
apar en lo dietari dit dia, y dits senyors han fet
particular estimació de tot.
Diumenge, a 20 de novembra de 1712. En
aquest dia ha tornat en la present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar
don Francisco de Solà de Santesteve des de la
vila de Tarrassa y altres parts per a hont se havia
partit als 14 del corrent per affers y negocis seus
ab llicència.
Dilluns, a 21 de novembra de 1712. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelíssimas concistorial-
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ment ab differents cotxes de quatra mulas ab los
verguers ab massas altas acompanyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, 4 officials mestres y demés de la present casa que són
sacerdots, militars y gaudints, són anats en la
forma stilada a visitar la mare de la fonts, acistint
també differents convidats, lo religiós que diu la
missa y son company y per lo present any 1712.
Dimars, a 22 de novembra de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una deliberació feta per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent als 20 del corrent y reportada per lo
síndich de la excel·lentíssima ciutat, ab què ha
resolt se adheresca al aconcellat per la excel·lentíssima conferència, etcètera, com de dita deliberació és de vèurer qu·és assí cusida y signada
de número 535.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas també han ordenat a mi dit secretari cusís y
incertàs en lo present dietari una deliberació lo
dia present feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y entregada a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de dit bras, ab què se
conforma al que fou deliberat per la excel·lentíssima ciutat, sí y conforme dalt se ha dit, com
apar de dita deliberació qu·és assí cusida y signada de número 536.
Dimecres, a 23 de novembra de 1712. En
aquest dia a las deu horas del matí constituhit
personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim
concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich del General de Cathalunya don fra Anthon de Solanell, abat del monestir de Sant Pere
de Galligans de la orde de Sant Benet, ha renunciat pura y líberament en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo offici de tauler del
General de la vila de Cardona, de què se troba
estar provehit, supplicant dita renúncia ésser-li
admesa. E sas excel·lèncias fidelíssimas han
admès aquella si et in quantum, etcètera, capítols y actes de cort et alias lo és lícit y permès,
essent presents per testimonis Joseph Pelegrí y
Diego Andanya, menor verguers de sas
excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia constituhits personalment
en la present casa de la Deputació de esta ciutat
de Barcelona y en lo aposento de las scrivania
major los excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputats eclesiàstich y militar del General del
present principat de Cathalunya en lo corrent
trienni don fra Anthon de Solanell, abat del
monestir de Sant Pere de Galligans, y don Francisco de Solà de Santesteve en poder de mi don
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Ramon de Codina y de Ferreras, subrrogat en
lo offici de secretari y scrivà major del General y
present casa de la Deputació, han constituhit y
ordenat respective procurador seu cert, etcètera, ita quod, etcètera, entre las deu y onse horas
del matí al magnífich doctor misser Jaume
Ubach, present, és a saber, per dit Solanell y en
nom seu devant dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes de
dit General o en son concistori comparèixer y
entrevenir, y allí per ell dit don fra Anthon de
Solanell lo offici de tauler del General de la vila
de Figueras de present vacant, etcètera, del qual
per sas excel·lèncias fidelíssimas depròxim provehir espera acceptar, y per dit don Francisco de
Solà, lo offici de tauler del General de la vila de
Cardona de present vacant, etcètera, del qual
per sas excel·lèncias fidelíssimas també depròxim provehir espera acceptar; y que bé y llealment en lo exercici de dits respective officis se
hauran en ànimas suas jurar promètrer y per axò
sas personas y tots y sengles béns seus respective
com a deutes fiscals y reals obligar, sagrament y
homenatge en la acostumada forma prestar, y
totas las demés cosas fer y líberament exercir,
que per la acceptació de dits respective officis,
etcètera, segons y forma de las generals constitucions, capítols y actes de cort, ús, pràctica, stil
y observança de la present casa de la Deputació
de dit General y altrament conforme a ells dits
Solanell y Solà respective apareixerà ser convenient se requirescan fer, etcètera. Et demum,
etcètera, prometan tenir per ferma y agradables
las sobreditas cosas respective, etcètera, y no revocar-las, etcètera. Fou fet, etcètera. Los testimonis són los sobredits Pelegrí y Andanya.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, síndich del General, ha fet relació de com, havent
conferit ab lo molt reverent senyor canceller als
22 del corrent per a solicitar-li la abertura del
Tribunal de Contrafaccions per a evocar las causas de las dos pretesas contrafaccions, la una
contra lo noble don Lleó Peyrí, jutge de la règia
cort, y la altre contra lo escarceller mayor y son
llochtinent, com altres vegadas ya ó té solicitat, y
particularment per a saber la resposta del que dit
molt reverent senyor canceller li insinuà als 18
del corrent, com apar en lo present dietari, li ha
respost que, havent-se conferit ab lo il·lustre
marquès de Rialp, secretari del despaitg universal, li havia dit que·s conferiria ab lo senyor deputat eclesiàstich per dit effecte quant antes, y
del que resultaria de dita conferència insinuaria a
dit senyor canceller lo que deuria obrar y tinguda aquella manaria avisar a ell dit síndich per participar-li la resposta de dit marquès.

En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y continuàs en lo
present dietari una representació per la reyna y
emperatrís nostra senyora, que Déu guarde,
feta, ideada, formada y aconsellada per la
excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns contenint los excessos que se
han comès en Cathalunya. Y posada en sa real
mà per medi dels presidents dels tres comuns la
qual és assí cusida y signada de número 537 y
del thenor següent: «Senyora. La ciutat de Barcelona», inseratur. Axí mateix han ordenat a mi
dit secretari y scrivà major continuàs en lo present dietari la relació que a sas excel·lèncias fidelíssimas se ha servit fer lo senyor deputat eclesiàstich en orde a la entrega de la sobredita
representació qu·és del thenor següent ...a
A la embaxada y entrega de la representació que
ha executat lo die present lo excel·lentíssim senyor conseller en cap ab assistència dels presidents dels dos excel·lentíssims comuns fou servida la emperatrís y reyna nostra senyora
respòndrer preguntant y que es lo que contiene
esta representación?, al que ha satisfet lo senyor
conseller dient: contiene, señora, en general los
excesos y desórdenes que los soldados y tropas executan en los quarteles y tránsitos que parece impossibilitan del todo al principado el poder hazer el
real servicio de vuestra magestad. A la qual resposta anyadí sa magestat lo següent: que lo que
pedía a los comunes era la individuación destos
excessos [...] persona para su consuelo. Replicà lo
senyor conseller que esperavan los comunes de su
imperial clemencia y benevolencia daría su magestad aquellas mayores y más promptas providencias para el remedio que importava tanto
para ocurrir al mayor servicio de su magestad.
Divendres, a 25 de novembre de 1712. En
aquest dia a las onse horas de la nit lo síndich de
la excel·lentíssima ciutat se ha conferit ab lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat eclesiàstich a fi de què se servís procurar, de què sas
excel·lèncias fidelíssimas suspenguessen per ara
lo posar en execució la deliberació presa acerca
la cobrança del que deu la ciutat a la Diputació
en banch.

posat ab lo capítol 102 de las últimas Corts, y
que haguda relació dels officials de dit Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha
trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper que per lo especulador de dit
Real Arxiu se li ha entregat, que és assí cusit y
signat de número 538.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Anton de Solanell, deputat
ecclesiàstich y en dit nom comissari delegat
apostòlich elegit y anomenat per la santedat de
Clement setè, de felís recordació, ab butlla especial dada en Roma als 17 de las calendas de
maig 1624, usant de la facultat en dita butlla a
ell atribuhida ha subdelegat a Joseph Llobera,
prevere habitant y residint en la vila de Tàrrega,
a effecte que puga regonèixer qualsevols casas,
yglésias y llochs sagrats, monestirs y convents de
ecclesiàstichs axí religiosos y religiosas regulars
y seculars al qual subdelegat lo dia present són
estadas despedidas lletras de subdelegació en la
forma acostumada ab ple poder de excomunicar
y publicar sensuras contra qualsevols personas
tant ecclesiàsticas com seculars.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Pau
Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona y
síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit lo dia 24 del corrent ab lo molt
reverent senyor canceller de Cathalunya de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas a fi de donar-li
un recado urbà, concistint en què si sa senyoria
no manava obrir lo Tribunal de Contrafaccions,
se trobaria precisat en haver de practicar lo previngut ab capítols y actes de cort, li havia respost se tornàs a conferir ab ell dilluns pròximvinent per no haver vist lo il·lustre marquès de
Rialp.

Dissapta, a 26 de novembra de 1712. En aquest
dia constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelísim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat eclesiàstich del General de Cathalunya
ha fet relació mitjensant jurament, de com se
era conferit en lo Arxiu Real per lo effecte dis-

En aquest mateix dia, havent-se obtinguda hora
per medi de un verguer, los senyors Joan Llinàs,
ciutedà honrat de Barcelona, y don Anthon de
Solà y Carreras, de part de la excel·lentíssima ciutat han reportat una embaixada a sas excel·lèncias fidelíssimas que reduhida en escrits és conforme lo paper que de orde de sas excel·lèncias
fidelíssimas és assí cusit y signat de número 539,
provenint del que ahir entengué lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent acerca la deliberació
feta també ahir per sas excel·lèncias fidelíssimas
en orde a la cobrança dels diners té la Deputació
en taula y banch en son crèdit y per lo sdevenidor. Al que és estat respost que lo concistori ó
premeditaria y tornaria resposta.

a. text inacabat.

Dilluns, a 28 de novembra de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
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mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari la deliberació feta per lo excel·lentíssim y savi Concell
de Cent als 25 del corrent en orde a la abertura
del Tribunal de Contrafaccions y enviada per lo
síndich de la excel·lentíssima ciutat, que és assí
cusida y signada de número 540.
En aquest mateix dia constituhit personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich doctor
misser Emanuel Flix, subrogat en altre dels
magnífichs acessors del General y present casa,
ha fet relació mityensant jurament de com se era
conferit lo dia present en lo Arxiu Real per lo effecta disposat ab lo capítol 102 de las últimas
Corts, y que haguda relació dels officials de dit
Real Arxiu y feta per estos ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit Real Arxiu se li ha entregat, que és
assí cusit y signat de número 541.
Dimars, a 29 de novembra de 1712. En aquest
dia lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor
real acompanyat de mi secretari y scrivà major
del General y present casa y dels demés officials
acostumats, és baixat a la casa de General y bolla
de la present ciutat a effecte de pèndrer inventari dels fraus apresos en lo present y corrent mes
de nohembre y se han trobats los infrascrits y següents: primo, als 11 aprehenció feta en la ciutat de Mataró a Pere Sirvent, brasser, ciutedà de
dita ciutat de nou pessas de xamellots nombre
hu, cap y cua.
En aquest mateix dia de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas lo síndich del General ha posat
en mà del excel·lentíssim concistori dels senyors
concellers de la present ciutat un recado en escrits en resposta de la embaixada que als 26 del
corrent fou reportada a sas excel·lèncias fidelíssimas de part de la present ciutat, lo qual paper
de recado és assí cusit de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas y signat de número 542.
Diyous, a 1 de desembre de 1712. En aquest dia
per las nou horas del matí per medi dels verguers
han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar
a la Sisena de personas dels tres estaments votada per escrutini per dependència de obras del
Real Arxiu, segons lo disposat ab lo capítol 96
de la última Cort general als 11 de febrer 1707,
y ara són, per lo estament eclesiàstich: don Bonaventura de Lanuça y de Homs, degà y canonge de Tarragona; lo doctor Joseph Ramon y
Reig, canonge de Barcelona. Per lo estament
militar: lo egregi comte don Joseph de Ribera y
Claramunt; lo noble don Joseph de Bru y Olsina, elegit en lloch del noble don Francisco de
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Sayol y de Quarteroni, per ser ara official real.
Per lo estament real: mossèn Francisco de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona; mestre
Joseph Casalins. A la qual Sisena axí congregada
és estat proposat per sas excel·lèncias fidelíssimas
de què los senyors oÿdors eclesiàstich don Bonaventura de Lanuça, don Joseph de Bru y Francisco de Monfar en execució del deliberat per la
present junta al primer de setembra del corrent
any yunt ab Joseph Arnaudias, mestra de casas
de la present casa, se havian conferit algunas vegadas en lo palau de la inquisició, y que havent
mirat y regonegut lo dissenyo de la nova escala
se ha de fer segons lo disposat ab dit capítol de
cort y per las obras de dit Real Arxiu antes de totas cosas, y axí mateix la tabba tot format y ideat
per dit Arnaudias, feyan relació a la present junta
aparèixer-los estar tot bé y que axís podria deliberar lo fahedor. E la dita junta ha deliberat y resolt que ohida la sobredita proposició sien dits
dissenyo y tabba entregats als corredors de la
present casa per a què subasten lo preu fet de
dita obra com se acostuma, y que sie concedit facultat y poder als refferits per a donar axaus y offerir mityas ditas, y que quant los apareixerà estar en térmens de lliurar-se se convoque la
present junta per a deliberar lo fahedor.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present cusís y incertàs en lo present
dietari una deliberació feta per lo excel·lentíssim
fidelíssim bras militar als 29 del passat enviada
per son síndich acerca la resposta féu la reyna
nostre senyora, que Déu guart, als 23 de novembra, de què consta en dietari y la abertura
del Tribunal de Contrafaccions, la qual és assí
cusida y signada de número 543.
En aquest mateix dia se han presentat a sas excel·lèncias fidelíssimas Francisco Cames, Joan
Baptista Gandulfo y Celdoni Mirabaldes, forçats
que eran en la galera capitana de Espanya, donant-los las gràcias de haver procurat per medi
del síndich sa llibertad per haver acabat lo temps
de sa penitència.
Divendres, a 2 de desembre de 1712. En aquest
dia constituhit personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich Francisco Monfar y Sorts, ciutedà honrrat de Barcelona subrrogat en lo offici de procurador fiscal
del General de Cathalunya, ha fet relació de
com als 15 del mes de maig proppassat que·s
féu la execució de ensaculadors a mossèn Ignasi
de Ferrer y Tresserres, qui se troba estar ensaculat en oÿdor militar, per ell li fou posada la accepció non potest, quia est edilis presentis civitatis Barchinonae, y que axí no concorregué a
ensaculador.

Dissapta, a 3 de desembra de 1712. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa
cusís y incertàs en lo present dietari una carta
escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo
excel·lentíssim senyor marquès de Montnegre,
embaixador del principat de Cathalunya en Viena, sa data als 5 del mes de octubre del corrent
any, rebuda al primer del present, ab què donà
avís a sas excel·lèncias de importàncias de sa embaixada y de novedats, com de dita carta és de
vèurer qu·és assí cusida y signada de número 544.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas també han ordenat a mi dit secretari cusís y
incertàs en lo present dietari una deliberació
feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar al primer del corrent, enviada per son síndich, ab què resol que lo fet de la real resposta
de la reyna nostre senyora, que Déu guart, sia
comès a la excel·lentíssima conferència, com de
dita deliberació és de vèurer que és assí cusida y
signada de número 545.
Diumenge, a 4 de desembra de 1712. En
aquest dia, no obstant ésser festa de precepte, se
han ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis y affers graves de la Generalitat.
Dilluns, a 5 de desembra de 1712. En aquest
dia sas excel·lèncias fidelísimas han ordenat a mi
secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una deliberació feta per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo dia de ahir, ab què resolgué que
la resposta de la reyna nostre senyora, que Déu
guart, fos comesa a la conferència dels tres excel·lentíssims comuns, com de dita deliberació
reportada per lo síndich de la excel·lentíssima
ciutat és de vèurer qu·és assí cusida y signada de
número 546.
En aquest mateix dia a las tres horas de la tarda
en casa de la ciutat se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns per a tractar y conferenciar dels negocis
àrduos corrents.
En aquest mateix dia los mayorals de la real
confraria de la Immaculada Concepció de Maria santíssima fundada en los clàustros de la seu
de Barcelona han supplicat a sas excel·lèncias fidelíssimas fossen servits ordenar al magnífich
regent los comptes los deixe la plata, tapissarias
y demés adornos que se’ls offerescan per la festa
de la Concepció y octavari a què han annuhit ab
molt gust sas excel·lèncias fidelíssimas.
Dimars, a 6 de desembre de 1712. En aquest
dia constituhit personalment en lo excel·lentís1285

sim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich doctor misser Maurici
Oliver y Miralles, subrogat en síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit ab
lo molt reverent senyor canceller lo dia de ahir a
la tarda entre dos y tres horas, inseguint lo deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas als 2 del
corrent, a fi de continuar las instàncias per la
abertura del Tribunal de Contrafaccions, li respongué que estava prompta en manar obrir dit
Tribunal sempre que gustassen sas excel·lèncias
fidelíssimas, emperò que estimaria fossen servits
avisar-lo dos o tres dias antes per a què pogués
informar-se de lo que contenen los capítols de
cort que tractan de dit Tribunal.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà major
del General y present casa cusís y incertàs en lo
present dietari un paper de concell acordat per
la excel·lentíssima conferència lo dia 5 del corrent, lo qual paper és assí cusit y signat de número 547.
En aquest mateix dia han ordenat també sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari cusís y
incertàs en lo present dietari una deliberació
feta lo dia present per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y enviada per lo síndich de dit
bras, ab què comet a la excel·lentíssima conferència lo paper entregat per lo il·lustre marquès don Francisco Despuyol y de Moncorp,
com de dita deliberació és de vèurer que és assí
cusida y signada de número 548.
Dimecres, a 7 de desembra de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari una deliberació feta per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo dia de ahir y enviada per lo síndich de la excel·lentíssima ciutat, ab què comet
a la excel·lentíssima conferència lo paper reportat per lo noble don Pau Dalmases y Ros, y que
no se obre cosa alguna en lo tocant al fet que
conté lo paper de concell de dita conferència,
com de dita deliberació és de vèurer qu·és assí
cusida y signada de número 549.
En aquest dia en la present casa a las tres horas
de la tarda se han ayuntat las personas que componan la excel·lentíssima conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació per tractar dels negocis graves corrents.
Divendres, a 9 de desembra de 1712. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi secretari y scrivà major del General y present
casa cusís y incertàs en lo present dietari quatra
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cartas escritas des de Viena a sas excel·lèncias fidelíssimas per lo excel·lentíssim senyor marquès
de Montnegre, embaixador del principat de Cathalunya a la sacra, cesàrea, cathòlica y real magestad del emperador lo rey nostre senyor, que
Déu guart, de datas de 19 y 26 octubre, 2 y 9 de
nohembre del corrent any, ab què dóna notícias
de las novedats corrents y dels fets y negocis de
sa embaixada, com de ditas quatra cartas és de
vèurer que són assí cusidas y signadas de números 550, 551, 552 y 553.
En aquest mateix dia a las tres horas de la tarda en
la sala a hont se acostuma ayuntar lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels tres estaments comuns de la ciutat, bras militar y Deputació per
los negocis graves corrents.
Diumenge, a 11 de desembra de 1712. En
aquest dia, no obstant ser festa de precepta, se
han ayuntat y congregat sas excel·lèncias fidelíssimas per los negocis graves y affers de molta
importància del real servey y benefici públich
del principat.
En aquest mateix dia lo molt il·lustre senyor
comte don Felip de Ferran y Çacirera, elegit y
anomenat per a ladear al general comendant en
lo Real Exèrcit del Ampurdà, de gust y per insinuació de sa magestad, que Déu guart, se ha
despedit de sas excel·lèncias fidelíssimas per a
partir-se demà a dit exèrcit, de la qual atenció
han fet summo aprècio sas excel·lèncias fidelíssimas y ha posat en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas tres papers ab què la reyna y emperatrís
nostre senyora lo ha affavorit, a saber és, còpia
de una carta molt affavorida que sa magestad ha
manat escríurer al excel·lentíssim senyor mariscal comte Gudibaldo de Estaramberch, y dos
reals despaitgs, lo un de instruccions y lo altre
orde real, per a què los officials reals lo acistescan. Y encontinent han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del General y present casa cusís y incertàs en lo present
dietari dita còpia y dos despaitgs, que tot és assí
cusit y signat de números 554, 555 y 556.
Dilluns, a 12 de desembre de 1712. En aquest
dia a las tres horas de la tarda en casa de la ciutat
se ha ayuntat y congregat la excel·lentíssima
conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
la ciutat, bras militar y Deputació per causa dels
negocis graves corrents.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari una súpplica presentada per lo síndich de la confraria dels pallers de la present ciu1286

tat yunt ab relació, decretació y sindicat sobre lo
fet de concessió de llicèncias de pallers, tot lo
que és assí cusit y signat de número 557.
Dimars, a 13 de desembra de 1712. En aquest
dia a las tres horas de la tarda en la present casa
se ha ayuntat la excel·lentíssima conferència dels
tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras
militar y Deputació per ocasió dels negocis graves corrents.
Divendres, a 16 de desembra de 1712. Conferència a las tres al bras militar. Síndich aporta
al concistori de la ciutat recado en escrits sobre
ardits.
Dissapta, a 17 de desembra de 1712. Paper incertat y continuat acerca que lo archabisbe de
Tarragona encara que no tinga lo ús del pàl·lio,
pot y deu acistir al Tribunal de Contrafaccions.
Diumenge, a 18 de desembra de 1712. En
aquest dia, no obstant ésser festa de precepta, se
ha ayuntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas per ocórrer
negocis graves y de importància.
Dilluns, a 19 de desembre de 1712. En aquest
dia constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich doctor misser Maurici
Oliver y Miralles, subrogat en síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit als
17 del corrent ab lo il·lustríssim y reverendíssim
senyor archabisbe de Tarragona de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas, a fi de participar-li de
com instant al molt reverent senyor canceller la
abertura del Tribunal de Contrafaccions, havia
respost tenia orde de la reyna y emperatrís nostre senyora, que Déu guart, lo obrís sempre que
sas excel·lèncias fidelíssimas volguessen que lo
avisassen dos dias antes y sa il·lustríssima aye y
dega jurar en mà y poder del excel·lentíssim y fidelíssim concistori per part dels conjúdices de la
cort, com axí ó disposa lo capítol 83 de la última Cort general que per ço lo dia que de nou
serà avisat sie servit venir en concistori lo dia se
assenyalarà ha ...a
En aquest dia [...] del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar qui ha respost acistirà ab molt
gust a prestar lo jurament, etcètera, sempre que
serà avisat de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Axí mateix en est dia, consemblant relació en
orde al senyor conceller en cap de la present
ciutat qui ha donat per resposta que sempre que
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sas excel·lèncias fidelíssimas lo manaran avisar
no farà falta en venir a prestar lo jurament y demés dega.
Dimars, a 20 de desembre de 1712. Conferència a las tres de la tarda a la ciutat.
Dimecres, a 21 de desembre de 1712. Consistori ajuntat sén festa de precepte.
Dijous, a 22 de desembre de 1712. Relació de
Arxiu, oÿdor militar. Doctor Gaspar [...]ngla ha
passat comptes segons lo capítol 56 del redrés
de 1706. Deliberació de consell de present
aportada per lo síndich de la ciutat. Súpplica y
demés papers de Tarragona incertats.
Divendres, a 23 de desembre de 1712. Síndich
fa relació que havent-se conferit ab lo senyor archabisbe de Tarragona per lo effecte de obrir lo
Tribunal de Contrafaccions, li ha respost que las
difficultats que li ocorren ja las hi posarà en escrits. Deliberació del bras militar incertada.
Conferència a la Diputació a las tres horas de la
tarda. Joseph Vessanes de Balsareny forsat en la
galera capitana de Espanya dóna gràcias.
Dissapte, a 24 de desembre de 1712. Incertadas
cartas del embaixador de 22 y 23 de novembre
rebudas als 21 del present mes. Síndich del General entrega paper de reparos del archabisbe de
Tarragona que li aporta paper ab solta de
aquells, yunt ab lo paper o còpia de aquell qu·és
incertat en lo bras militar als 23 de abril 1708.
Diumenge, a 25 de desembre de 1712. Se ha
anat a dar las pasquas a la reyna nostra senyora.
Dilluns, a 26 de desembre de 1712. Conferència en lo bras militar.
Dimars, a 27 de desembre de 1712. Consistori
ajuntat sent festa de precepte. Concell de la
conferència incertat y se annueix a ell.
A las 5 horas de la tarda los tres presidents, so
és, per la Diputació lo deputat militar per estar
malalt deputat eclesiàstich, posan representació
en mà de la reyna que és assí continuada y la noticían de la nominació els tres ab Estampa, etcètera. Resposta de la reyna: «que acceptava con
mucho gusto la representación le hasían los comunes y que attendría a ella por el mayor consuelo de
sus fieles vassallos, y que estimava mucho el nombramiento havían hecho los comunes para conferenciar con el conde Estampa su concejero de estado, conde Villafranquesa y don Joseph Moret del
Supremo de Aragón, de los sujetos que me havéys
expressado que son muy de mi gusto.»
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Diyous, a 29 de desembra de 1712. Doctor
Fornaguera, relació de Arxiu Real.
Divendres, a 30 de desembre de 1712. Inventari de fraus, ohidor real.

1713
Gener
Dilluns, a 2 de janer de 1713. Síndich fa relació
que lo archabisbe de Tarragona fa dificultat que
té: és que se puga subjectar al ordinari per la excomunicació. Y que axí la·y aconcellen advocats. Y ne sia donat part al nunci.
Altre relació: que avent acudit a perlar per excessos li ha dit que de aquí al devant se acude al
comte Estampa, president de la nova conferència.
Dimars, a 3 de janer de 1713. Renúncia Ubach,
com de procura. Testes Fermí Vehils y Andanya.
Dijous, a 5 de janer de 1713. Deliberació de
Consell de Cent aportada per síndich de la ciutat.
Divendres, a 6 de janer de 1713. Conferència
en la Ciutat.
Dissapte, a 7 janer, 1713. Mort de Gaspar Gatillepa, mercader, receptor de la Bolla.
Diumenge, a 8 de janer, 1713. Requesta al senyor archabisbe de Tarragona. Sis missas ditas
per Gatillepa.
Dilluns, a 9 de janer de 1713. Baixats al General
per arrendaments. Síndich fa relació sobre Tribunal de Contrafaccions.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas
lo magnífich doctor micer Maurici Oliver y
Miralles, subrogat en síndich del General, ha fet
relació de què, havent-se conferit ab los
excel·lentíssims senyors protector del bras militar y conceller en cap de la present ciutat, de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, a fi de participar-los fossen servits dimarts primer vinent
venir en la sala del consistori a las quatra horas
de la tarda per a presidir lo jurament y sagrament y homenatge, que segons lo disposat en lo
capítol 83 de la última Cort General, com a jutges per part del Principat del Tribunal de Contrafaccions, han y deuhen portar en mà y poder
de sas excel·lèncias fidelíssimas, y així mateix, en
presència sua promulgar-se’ls per lo ordinari ec-
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clessiàstich sentència de excomunicació, han
respost acistiran ab molt gust.

Conferència al bras militar a la tarda. Racional
baix al General per arrendaments.

En aquest mateix dia, semblant relació de haverse conferit lo dia 8 ab lo molt reverent senyor
canceller, per a que fos servit manar convidar als
dos ministres reals a qui specta, en la sala del Tribunal de Contrafaccions que està destinada ab
dit capítol 83 de la present casa, per dimarts, qui
vostra excel·lència a las quatra horas de la tarda,
per principiar-se dit Tribunal, y axí prestar-se
per sa senyoria y los altres dos lo degut jurament
y ohir sentència de excomunicació, conforme lo
disposat ab dit capítol 83. Ha respost que manaria avisar. Sols, emperò, féu reparo si sabia que
acistís lo senyor archabisbe de Tarragona. A que
li digué no·u sabia, sí que estava requestat. Y havent-hi tornat lo mateix dia, dient-li que·s
dignàs acistir a dit Tribunal perquè, havent participat al consistori sa resposta, est li havia ordenat fes sabidor a sa senyoria que lo consistori
tampoch no sabia si dit senyor archabisbe acistiria o no. Ohit lo què li insinuà que estimaria sabés dit síndich si dit senyor archabisbe acistiria o
no, y que li’n donàs avís, perquè si no acistia
quedaria lo Tribunal imperfet.

Dijous, als 12 de janer de 1713. Missas comenadas per 9 dias, segons deliberació de ahir per
la guerra. Y no·s farà altre nota.

Extracció a las 4 horas de la tarda del offici de
receptor de la Bolla per mort de Gaspar Gatillepa, mercader, últim obtentor. Y és estat extret
mossèn Joseph Blanch y Fontanills.
Conferència en la Diputació a las tres horas de
la tarda.
Síndich de la ciutat aporta deliberació de Consell de Cent.
Dimars, a 10 de janer de 1713. Síndich del bras
militar ha entregat còpia de la deliberació feta lo
dia de ahir.
Incertat paper de cumpliments en dietari acerca
canonge més antich, protector y conceller en
cap, per lo Tribunal de Contrafaccions.
Protesta de procurador fiscal avisant contumàcia al archabisbe de Tarragona en virtut del que
per lo síndich és estat avisat per lo canonge més
antich, doctor Pere Roig y Morell.
Acte de jurament dels tres y sentència de excomunicació.
Després són anats a la sala del Tribunal de Contrafaccions, a hont eran los demés per part del
rey. Y axís avuy se ha ubert dit Tribunal.
Dimecres, als 11 de janer de 1713. Deliberació
del bras militar aportada per síndich. Insertada.
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Divendres, als 13 de janer de 1713. Conferència a la ciutat a las tres horas de la tarda.
Dissapta, als 14 de janer de 1713. A las 10 horas
del matí conferència en casa de la ciutat dels dos
comuns de Deputació y ciutat per fet de taula y
banch.
Insertada súplica, relació y demés papers de Llaris, official major de arxiu real.
Deputat militar, en nom y per part del consistori, inseguint la sobredita relació, ha posat en
mà de Perlas, a las 9 horas de la tarda, una representació per dit Llaris a la reyna. Y ha respost que lo Consell de Aragó havia consultat
de a hont podrian cobrar sos salaris los de la
batllia, y que axís creye que dit Llaris hi seria
comprès, y que per lo sí o per lo no ho miraria.
Y així mateix, instant-li la llicència per a tornarse’n en sa casa, Ferran li respongué faria diligència ab la reyna, y que demà de matí ho
participaria al consistori.
Diumenge, a 15 de janer de 1713. Consistori
ajuntat sent festa de precepte.
Insertat un bitllet de Perlas, del qual consta
llicència de Ferran per tornar-se’n en sa casa.
4 horas de la tarda, conferència al aposento dels
assessors dels dos cumuns per fet de banch y
taula, y en la sala del consistori la conferència
dels fets de la guerra y ocurrèncias presents.
Insertadas cartas de Montnegre, de 13 y 14 de
desembre de 1712.
Insertada la representació que fa la ciutat al rey
per extraordinari, de anada y tornada, del inferil
estat de Catalunya.
Dilluns, a 16 de janer de 1713. Francisco Puig,
fuster, per part de la Deputació, Ambrós Bujons, per part de Aldabó, per visurar un compte
de dit Aldabó. Que sa oblata és de 16 de desembre de 1712. Han jurat de bene et legaliter se habendo en poder del oÿdor ecclessiàstich.
Racional baix per arrendaments.
Conferència de taula y banch en casa la ciutat.

Dimars, a 17 de janer de 1713. Conferència de
taula y banch en la Diputació.

Avui, al matí, las sis personas dels comuns se
han ajuntat ab Stampa, y no se’n farà altre nota.

Comte Ferran se ha conferit en consistori tornat
de campanya.

Divendres, a 27 de janer de 1713. Racional baixat a baix per arrendament.

Doctor micer Pere Màrtir Pons y Llorens informa a Consell de Cent sobre la deliberació avuy
feta per consistori acerca banch y taula.

Diumenge, a 29 de janer de 1713. Consistori
ajuntat tot ésser festa.

Dimecres, a 18 de janer de 1713. Insertada deliberació de Consell de Cent ahir feta acerca un
banch y taula entregada per lo síndich de la Ciutat.
Conferència en casa la ciutat de banch y taula a
la tarda.

A las tres horas de la tarda, los marquesos de
Semmanat y Cartellà avisan y diuhan que de las
conferèncias tingudas ab Estampa, lo primer
pas era establir la quietud pública en Catalunya.
A què han dit sas excel·lèncias fidelíssimas que
ya estava fet ab las cartas circulars.

Racional baix per arrendament.

Dilluns, a 30 de janer de 1713. Racional baixat
al General per arrendaments.

Dijous, a 19 de janer de 1713. Conferència de
banch y taula a la tarda a la Deputació.

Dimars, als 31 de janer de 1713. Advocat fiscal
relació de arxiu real.

Insertada carta de Gerardo de 21 desembre, 1712.

Síndich del bras entrega deliberació.

Divendres, a 20 de janer de 1713. Conferència
a la tarda de banch y taula en la casa la ciutat; y
Ferrer fa relació que del atrassat donarà la ciutat
a la Deputació mil lliuras.

Inventari de fraus. Ohidor real y regoneixensa
de llibres de la casa del General.

Dissapta, a 21 de janer de 1713. Oÿdor real, relació de arxiu real.

Conferència en casa la ciutat dels 28.

A las sis horas de la tarda, reyna envia a cercar los
tres presidents y los diu lo mateix que després escriu ab carta que serà ab deliberació de demà.
Diumenge, a 22 de janer de 1713. Consistori
ajuntat sent festa.
Esta tarda se ha fet la professó de la Concepció
que no·s pogués fer per pluja lo dia de la Concepció.
Síndich de la ciutat avisa que las personas anomenadas són Pinós, Comte, Oliver.
Dilluns, a 23 de janer de 1713. Racional baixat
per arrendament baix.
Dimars, a 24 de janer de 1713. Síndich del bras
militar entrega deliberació y nominació de personas.

Oÿdors, regoneixensa de llibres.

Febrer
Dimecres, a 1 de febrer de 1718. Síndich del
General se veu ab concellers per tres cosas,
que·s: mesadas de embaixador, ministres se
queixan y que los de sa part tornen resposta a
conferència de banch y taula u diuhan que tornaran resposta, que se’n va al combregar del senyor bisbe de Carthagena de las Índias.
Divendres, a 3 de febrer de 1713. Deliberació
del bras, incertada.
Racional baixat al General per arrendaments.
Dissapta, a 4 de febrer de 1713. Renúncia de
tauler de Igualada. Testes Fermí Vehils y Diego
Andanya, verguers.
Síndich de la Deputació fa relació que havent-se
conferit per a que se junte la conferència de taula y banch han dit que demà se juntaria.

Conferència en lo bras militar a la tarda.
Dimecres, a 25 de janer de 1713. Cusit bitllet
de Perlas ab que la reyna anomena per sa part al
comte Stampa.
Racional baixat a baix per arrendaments.
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En la Diputació se ha juntat conferència de taula y banch.
Dilluns, a 6 de febrer de 1713. Racional baix al
General per arrendaments.
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Dimecres, a 8 de febrer de 1713. Racional baix
al General per arrendaments.

Insertada súplica y papers de Marí y fets actes
per tots sis consistorials.

Divendres, a 10 de febrer de 1713. Consistori
baixat al General per arrendaments.

Dimars, a 21 de febrer de 1713. Insertadas deliberacions de Consell de Cent y bras militar enviadas per síndichs.

Diumenge, a 12 de febrer de 1713. Consistori
ajuntat per negocis.
Dilluns, a 13 de febrer de 1713. Racional baixat
al General per arrendaments. Cartas de Montnegre de 28 de setembra, 1712, y 4 janer,
1713, insertadas.
Dimars, a 14 de febrer de 1713. Magarola. Relació de arxiu y nota de pòlissa.
Síndich, relació de llibres de Palla. És entre los
papers.
Codina y Marimón. És a saber: què fa la reyna y
lo rey.
Dimecres, a 15 de febrer de 1713. Racional baixat a arrendaments.
Divendres, a 17 de febrer de 1713. Tres cartas
de Berardo de 11, 18 y 29 de janer. Insertadas;
rebudas avuy.
Racional baixat al General per arrendaments.
Diumenge, a 19 de febrer de 1713. Consistori
ajuntat essent festa.
A las quatra horas de la tarda, marquesos de
Semmanat y Cartellà entregan al consistori un
paper de estampa; y lo té lo consistori.

Relació de arxiu real per deputat ecclessiàstich.
Dimecres, a 22 de febrer de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.
A las 8 horas del matí, conferència dels 18 en la
casa la ciutat.
A las 4 horas de la tarda, conferència los 18 a la
Diputació.
Síndich fa relació de port franch. És lo paper entre los altres.
Síndich fa relació que s’és conferit ab Perlas per
lo fet de Llaris. Y ha respost que esparava la resposta de la ciutat.
Dijous, a 23 de febrer de 1713. A las tres horas
de la tarda, conferència de 18 en lo bras militar.
Als dos quarts per las sinch, lo archabisbe de
Tarragona, per medi de don Francisco de Basteró y don Anthon de Vilana y Judice, fa a saber a
diputats com és consagrat y té lo pallio.
Divendres, a 24 de febrer de 1713. Los sis de la
conferència de Estampa ajuntats al bras militar.
Insertada deliberació del bras militar de 23.
Racional baixat per arrendaments al General.

Pinós, Oliver, Semmanat, Cartellà, Centellas y
Cordellas se ajuntan en casa la ciutat a la tarda.
Dilluns, a 20 de febrer de 1713. Racional baixat
al General per arrendaments.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas al síndich del General reportàs al excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de
la present ciutat un paper firmat per los magnífichs
assessors y advocat fiscal del General y present casa
contenint lo modo y forma ab que apareixeria a sas
excel·lèncias fidelíssimas poder-se conformar ab
lo aconsellat per la conferència que·s té ab la excel·lentíssima ciutat en orde als fets de taula y
banch, del que han fet particular estimació los senyors concellers. Y han respost a dit síndich sobre
son assumpto que tornarian resposta.
A las 3 horas de la tarda, los sis de la conferència
de Estampa, ajuntats a la Deputació.
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Dissapta, a 25 de febrer de 1713. Pons, assessor. Relació de arxiu real.
Dos deliberacions de Consell de Cent de 24 insertadas.
Conferència dels 18 en casa la ciutat a las tres
horas de la tarda.
Dilluns, a 27 de febrer de 1713. Renuncia de
sargento del regiment. És la procura ab los papers.
Nominació de manyans per un compte. És ab
los papers.
Racional baixat al General per arrendaments.
Dimars, a 28 de febrer de 1713. Inventari de
fraus. Oÿdor real. Y no·y ha cosa.

Don Fèlix Vadell y don Emanuel de Ferrer
aportan per ambaixada una deliberació del bras
de 27.

Junta a las 10 horas del matí dels sis de la conferència, absents deputat militar y Josa, malalts,
y han aconsellat lo recado que·s entre papers.

Març

Síndich del bras militar entrega deliberació.

Dimecres, a 1 de mars de 1713. Racional baixat
al General per arrendaments.

A las 3 de la tarda conferència dels 18 de la Deputació.

Al matí, los sis de la conferència de la Deputació, en vista de deliberació del bras de ahir,
aconsellan la ambaixada entre los papers enviada per síndich avuy a la tarda a la ciutat y demà
de matí al bras.

Divendres, a 10 de mars de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.
Síndich de la ciutat entrega dos deliberacions.
Conferència a les 4 de la tarda dels 18 del bras.

Conferència, a la tarda, dels 18 en la Diputació;
y al matí de dijous.
Dijous, 2 de mars de 1713. Novenari de missas
per occurrèncias; comensa si serà consequutivament, sens nova nota.

Insertada relació de manyans.
Dissapta a 11 de mars de 1713. Deputat militar
està bo y tornat consistori.
Proposició de consistori acerca taula y banch.

Divendres, a 3 de mars de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.

Joseph Lopes, natural de la vila de Moxén, forsat de la capitana de Espanya, dona gràcias.

En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich ha ordenat a
mi, secretari y scrivà major del General, continuàs en lo present dietari la següent proposició,
que en presència mia feta a tots los demés senyors consistorials:

Deputat militar malalt.

«Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

Dissapta, a 4 de mars de 1713. Los tres presidents a la reyna, nostra senyora, y li entregan representació formada per conferència als 2
quarts per las sis de la tarda. Y respon lo que diran.

Ab deliberació feta per vostra excel·lència fidelíssima fou dexat lo consistori de las dependèncias de taula y banch per rahó dels interessos de
la Generalitat a una conferència entre la
excel·lentíssim ciutat y est comú, a que annuhí
lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent. Y havent-se anomenat per part del consistori als senyors don Andreu Foix, canonge de Barcelona,
don Emanuel de Ferrer y Siges y Francisco de
Monfar y Sorts, ciutadà, estos, per differents vegadas, han conferenciat dit assumpto ab los
anomenats per part de la excel·lentíssim ciutat.
Y ultimadament de conformitat han posat en
mà dels dos comuns respective un paper, lo
qual, havent-se consultat ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present
casa per lo consistori, los aparegué anyadir-se
alguna circunstància y ab ella firmar-se dit paper, y que se entregàs als senyors concellers de
la present ciutat. Los quals, havent-ho proposat
al excel·lentíssim y savi Consell de Cent, est deliberà conformar-se en tot y per tot, en vista de
lo que de paraula se consultà lo dit assumpto
per lo consistori ab dits assessors y advocat fiscal, que han fet son vot en escrits, aconsellant
que podian y devian sas excel·lèncias fidelíssimas abraçar lo dit conveni en la forma que havia
deliberat lo savi Consell de Cent. Y que assí do-

Conferència a las 4 de la tarda dels 18 del bras.

Deliberacions de la ciutat de 26 de febrer y del
bras militar als 2 y 3 de març. Insertadas.
Oÿdor ecclessiàstich malalt.
Dilluns, a 6 de mars de 1713. Marquès de Assumar, embaixador de Portugal, se despedeix als 2
quarts de las sinch horas de la tarda.
Racional baixat al General per arrendaments.
Dimecres, a 8 de mars de 1713. Conferència
dels 18 a las 9 horas del matí a la ciutat.
Racional baixat al General per arrendaments.
Síndich del bras aporta un recado en escrits.
Síndich de la cutat aporta deliberació.
Dijous, a 9 de mars de 1713. Oÿdor ecclessiàstich torna en consistori estant bo.
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nava per proposició a sas excel·lèncias fidelíssimas tot lo referit per que se servissen donar son
sentir acerca lo fahedor.
E lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
ecclessiàstich és estat de sentir que en consideració de tot lo dalt dit, que·s delibere per guanyar-se los instants del temps que tant convé,
majorment ab las novedats corrents. Y haguda
consideració de que tota dilació pot ser danyosa
al bé de la Generalitat y que de no abraçar-se est
medi no·s faria corrible, banch y taula y per consegüent tenir execució lo disposat ab capítols de
Cort que tractan del depòsit del diner de la Generalitat que sie ordenat als receptors vagen deposant las quantitats en taula y banch, etcètera.
Y que se excepte lo deliberat per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent, y quan així mateix
per a posar-se en execució del millor modo que
convinga, sie servit conferir-se lo excel·lentíssim
y fidelíssim senyor oÿdor real ab lo excel·lentíssim senyor conseller segon per a péndrer la última y millor forma.
Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
militar és estat del mateix sentir del senyor deputat ecclessiàstich.
Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
real és estat del mateix sentir del senyor deputat
ecclessiàstich.
Lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor ecclessiàstich és estat de sentir que en consideració de que esta matèria és tant grave àrdua y del
major pès, que per ço, ans de totas cosas, sie
juntada una Novena de personas dels tres estaments per a que, donant-se-li tot lo dalt referit,
per proposició puga aconsellar lo fahedor y ab
son sentir lograr lo consistori lo major acert,
protestant de tots los danys, gastos y demés se
pot ocasionar a la Generalitat en vista dels contratemps presents y que se amenassan.

mateix, a la excel·lentíssim ciutat, y aprobada
per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent y
aconcellada ab vot fet per los magnífichs, assessors y advocat fiscal de orde de tot lo excel·lentíssim consistori, de que pot y deu lo excel·lentíssim consistori executar aquella, volent
exposar a varios sentirs y a vots consultius lo
que té ja lo excel·lentíssim consistori tractat y
plenament digerit ja per medi de conferèncias
com y ab lo sobredit vot en seguida de ellas firmadas per los assessors y advocat fiscal.
A la qual reprotesta se adhereixen los deputats
militar y real y oÿdors militars y real.
E lo dit senyor oÿdor ecclessiàstich ha perseverat en son sentir ab la protesta expressada.»
Conferència dels 18 en casa la ciutat a las 4 de la
tarda.
Diumenge, a 12 de mars de 1713. Consistori
ajuntat essent festa. Conferència las 4 en la Diputació.
Incertadas cartas de Monnegre de 1 y 15 de febrer, 1713, junt ab la representació dins de la de
1 per lo fet de las armas.
Dimars, a 14 de mars de 1713. Insertada carta
de la reyna.
A las 4 y mitja sas excel·lèncias fidelíssimas se
despedeixen de la reyna y respon.
Conferència dels 18 de bras.
Dimecres als 15 de mars de 1713. Racional al
General per arrendaments.
Lo comte Estampa se despedeix del consistori,
és grande de Espanya, a las deu del matí.
Conferència dels 18 a las 4 de la tarda a la ciutat.

Los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors
militar y real són estats del mateix sentir que lo
senyor deputat ecclessiàstich.
E lo senyor deputat ecclessiàstich, havent ohit
lo vot y parer de dit senyor ecclessiàstich, reprotesta al fidelíssim oÿdor ecclessiàstich de tots los
danys se podan seguir a la Generalitat y observansa dels capítols de Cort, als salaris, als ministres per la administració de justícia, al sou dels
officials y soldats del regiment y als salaris dels
senyors consistorials y demés officials de la casa
de la Deputació y demés a qui deu fer pagas la
Generalitat, per la oposició fa a la més prompte
execució de la convenció sobredita proposada
per tot lo excel·lentíssim consistori, y axí per ell
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Codina y Marí a la reyna a las 6 de la tarda, per
la hora y dia de anar-la servint al embarcadero.
Y respon avisarà.
Divendres, a 17 de mars de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.
Carta de Perlas, incertada.
Deputat militar, relació de arxiu real.
Dissapte, a 18 de mars de 1713. Oÿdor militar
malalt. Conferència en casa de la Deputació a
las 4 de la tarda.

Renúncia de Francisco Balaguer, candaler de
Seu, del offici de guarda de la Bolla, a favor de
Gerònim Gelabert, també de candeler de Seu.
Testimonis Pelegrí y Vehils.
A las 5 de la tarda, deputat real y oÿdor real van
a la reyna donar-li las gràcias de quedar provehit
lo deputat ecclessiàstich de abat de Sant Cugat;
y la representació dels de la montanya, de que
féu molta estimació.

són dos anys, sis mesos y set dias, per tot dit
temps se ha trobat dita de 40 mil lliuras.
Dimars, a 28 de mars de 1713. Geroni Gelabert, candaler de Seu de Barcelona, ha renunciat lo offici de guarda de la Bolla a favor de
Francisco Balaguer, també candaler de Seu de
Barcelona. Testes, Fermí Vehils y Diego Andanya.
Conferència de 18 del bras a las tres de la tarda.

Diumenge, a 19 de mars, 1713. Consistori juntat tot essent festa.
A palàcio cumplimentan dos cavallers de la Deputació al almirant Jenins per no haver tingut
temps.
A las 7 del matí, reyna se embarca los comuns,
hi acisteixen y com y la acompanyan al embarcadero.
Avui comensa lo Novenari de missas per bon
viatge de la reyna y no·s notarà més.
Ignasi de Texidor, scribà de manament, ha
aportat privilegi de virrey als deputats, y ý són
las protestas. Se farà com a 13 de juliol, 1706.
Vide dietari, 1704.
Dilluns, a 20 de mars de 1713. Racional baixat
al General per arrendaments.
Entre 4 y 5 de la tarda jurà lo senyor comte
Guidobaldo de Estaramberg per virrey en la
Seu, y acisteix lo síndich ab las protestas se farà
com a 7 de agost, 1706. Vide dietari, 1704.
Dimars, a 21 de mars de 1713. Consistori dona
enorabona al comte de Estaramberg de virrey.
Se farà com en dietari als 9 de agost, 1706, a las
4 de la tarda.

Dimecres, a 29 de mars de 1713. Racional baixat al General.
Relació de port franch. En aquest mateix dia,
constituhit personalment en lo excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich doctor micer Maurici Oliver
y Miralles, subrogat en síndich del General, ha
fet relació de com, havent-se conferit de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo excel·lentíssim consistori dels senyors consellers a effecte
de sol·licitar-los la dependència de port franch,
li han respost que lo temps no havia donat lloch
per a juntar la junta, y axís la ordenarian juntar
quant antes.
Dijous, a 30 de mars de 1713. Conferència a la
ciutat dels 18 a la quatra de la tarda.
Entre 4 y 5 de la tarda, consistorialment, visitan
al senyor archebisbe de Tarragona donant-li la
enorabona de ser archebisbe consagrat, tenir-li
pàl·lio y pocessió per primer ingrés.
Divendres, a 31 de mars de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.
Inventari de fraus. Oÿdor real és entre los papers.
Doctor Aleix Fornaguera, arxiu real.

Oÿdor militar està bó y tornat a consistori.
Dimars, a 22 de mars de 1713. Racional baixat
al General per arrendaments. Insertadas dos còpias que la reyna escriu a la de Inglaterra y Estats de Olanda.
Divendres, a 24 de mars de 1713. Consistorials
en forma de consistori són baixats al General
per arrendaments.
Dilluns, a 27 de mars de 1713. Racional baixat
per arrendaments.
Jaume Solà, corredor de coll, fa relació de com
ab lo arrendament del estanch del tabaco des de
24 setembre de 1713 fins a 31 mars, 1716, que
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Abril
Dilluns, a 3 de abril de 1713. Racional baixat al
General per arrendaments.
A las onse del matí archebisbe de Tarragona
torna visita al consistori per primera vegada. Se
fa la defunció com als grandes.
Conferència, a las 4 de la tarda en la Diputació,
dels 18.
Dimars, a 4 de abril de 1713. Don Jordi de Espinola, archabisbe de Cesaria. Y només se despedeix a las onse del matí. És tractat com a
Grande.
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A las 4 horas de la tarda se té Novena y és per fet
de professó; la proposició és entre los papers.
Per lo estament ecclessiàstich: los senyors don
Balthasar de Basteró, degà y canonge de la Seu
de Barcelona; doctor Joseph Godorí, cabiscol
de la Seu de Barcelona, qui obté un priorat del
orde de Sant Benet, capàs de ésser insecultat per
la present casa; don Miquel Joan Bosch, canonge de Vich, qui no ha acistit. Per lo estament
militar, los senyors: don Francisco de Sort y
Granollers, lo comte don Salvador de Tamarit y
Vilanova, don Carlos de Fivaller, qui no ha acistit. Per lo estament real, los senyors: don Francisco Monfar y Sorts, mossèn Juan Batista Pastor y Sentís, mossèn Joseph Bosch y Talevera,
tots tres ciutedans honrats de Barcelona, qui
tampoch ha acistit.
E la sobredita Novena, ohida la refferida proposició, ha aconsellat que attès que sas excel·lèncias fidelíssimas en las ocasions que han acistit
en professons del temps que las magestats del
rey y la reyna, nostres senyors, que Déu guarde,
han honrat ab sa real presència a esta ciutat, és
estat precehint cartas reals o bitllets de son real
orde escrits ab que se’ls insinuava acistissen, lo
que cessa en la present ocasió, que per ara sas
excel·lèncias fidelíssimas no acistescan en dita
processó general.

mossèn Ignasi de Bòria y Gualba, mossèn Fèlix
Teixidor y Sastre, mossèn Francisco de Monfar
y Sorts, qui no ha acistit, mossèn Christòfol Lledó y Caunero, qui no ha acistit.
Proposició a dita Divuytena y resolució de dita
Divuytena. És dintre los papers.
Divendres, a 7 de abril de 1713. Racional baixat
al General per arrendaments.
Insertat bitllet al virrey de 5 del corrent, y síndich aporta sa excel·lència un recado en scrits.
Dissapte, a 8 de abril de 1713. Codina y Fèlix
Teixidor y Sastre han anat a Granollers a cumplimentar al senyor cardenal Sala, bisbe de Barcelona.
Diumenge, a 9 de abril de 1713. Codina y Fèlix
Teixidor són tornats de Granollers.
Insertat bitllet de sa excel·lència de 8 de abril.
Deliberació del bras militar de 8 de abril; insertada.
Dilluns, a 10 de abril de 1713. Racional baixat
al General per arrendaments.
A las 5 horas de la tarda, entra lo cardenal.

En la Seu Te Deum y offici solempne per estar
elevat a cardenal lo bisbe Sala de Barcelona. Y
Te Deums per lo mateix en las parròquias d’esta
ciutat.
Dimecres, a 5 de abril, 1713. Racional baixat al
General per arrendaments.
Dijous, a 6 de abril de 1713. Deliberació de
Consell de Cent de 4 de abril; incertada.
Divuitena per fet de Bernardo convidada.
Per lo estament ecclessiàstich, los senyors: don
Balthasar de Basteró, degà y canonge de Barcelona; don Andreu de Foix, canonge de Barcelona; don Miquel Joan Bosch, canonge de Vich;
Vicens Gomis, canonge de Tortosa; doctor Jaume Martí, canonge de Lleyda; doctor Mariano
Cortès, canonge penitencier de Gerona. Per lo
estament militar, los senyors: lo il·lustre marquès de Vilallonga, don Pau Dalmases y Ros;
don Antoni de Valencià y Gavàs, qui no ha acistit; lo egregi comte don Salvador de Tamerit y
Vilanova; lo egregi comte don Alexandro de
Palau; mossèn Fèlix de Quintana y Fàbrega;
don Francisco de Tord y Granollachs. Per lo estament real, los senyors: mossèn Jacintho
Blanch, mossèn Joan Baptista Pastor y Sentís,
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Dimars, a 11 de abril de 1713. A las 4 horas de
la tarda consistori visita al cardenal Sala.
Dimecres, a 12 de abril de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.
Dilluns, a 17 de abril de 1713. Consistori juntat
sent festa.
A las 4 de la tarda la sala de consistori se han
juntat Pinós, Oliver, Semmanat, Cartellà, Sentelles y Cordellàs, conseller en cap, protector
del bras militar y deputat ecclessiàstich, y junts
estigueren en rodona, a qui proposà lo deputat
ecclessiàstich dos cartas de Bernardo, que són
assí insertas, y junt ab uns capítols impressos de
la evaqüació de Catalunya. Y són de 24 de febrer y 17 de mars del corrent any. Foren de sentir aconsellar se dilatàs la notícia per ser malencòlica, y que las sis personas estavan avisadas
de sa excel·lència, que creyan que ell trobaria algun expedient més suau.
Dimars, a 18 de abril de 1713. Consistori juntat
sent festa.
Dimecres, a 19 de abril de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.

Dos deliberacion de Consell de Cent insertadas
y altre del bras militar.
Dijous, a 20 de abril de 1713. Carta de Bernardo de 24 de mars; insertada. Y la representació
al bisbe de Bristol.

opus sit per don Joan de Gathapay y Vera com a
procurador de Bartholí a favor de Camps, de
Bonaventura Prats, prevere, beneficiat de la
Seu. Testimonis Vehils y Andarinya.
Oÿdor real: inventari de fraus. Regoneixensa de
llibres.

Conferència al bras a las 4 de la tarda.
Oÿdors: regoneixensa de llibres.
Divendres, a 21 de abril de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.

Diumenge, a 30 de abril de 1713. Consistori
juntat sent festa.

Relació de arxiu real per deputat real; insertada.

Maig

Conferència a la ciutat a las quatra de la tarda.
Súpplica de differents officials de la cort; insertada.
Dissapta, a 22 de abril de 1713. Conferència a
la Diputació a las quatra horas de la tarda.

Dimars, a 2 de maig de 1713. Dos deliberacions, una de la ciutat y altre del bras de 28 de
abril.
Súpplica de pallers. Insertada.
Conferència a las 4 de la tarda en la Diputació.

Diumenge, a 23 de abril de 1713. Consistori
ajuntat sent dia de festa.
Per quant avuy no pot entrar la festa de sant
Jordi, y oy és lo jubileu, al matí se han dit dotse
missas a la capella, cremant 4 ciris. Y lo síndich
ha instat al canceller que demà se porrogàs; y ho
ha fet la Real Audiència.
Dilluns, a 24 de abril de 1713. Festa petita de
sant Jordi per no haver pogut entrar ahir.
Insertada deliberació del bras militar de 22 del
corrent.
Deputat ecclessiàstich malalt.
Dimars, a 25 de abril de 1713. Conferència al
bras a las quatra de la tarda.
Dimecres, a 26 de abril de 1713. Funerària petita per no haver-se pogut fer ahir.
Consistori baixat baix per arrendaments.
Insertada relació de arxiu real per Termes, advocat fiscal.
Deputat ecclessiàstich tornat a consistori estant bó.
Dijous, a 27 de abril de 1713. Conferència a la
ciutat a las quatra horas de la tarda.
Divendres, a 28 de abril de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.
Dissapte, a 29 de abril de 1713. Renúncia del
offici de ajudant segon del General, quatennus
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Divendres, a 5 de maig, 1713. Racional baixat
al General per arrendaments.
Dissapte, a 6 de maig, 1713. Relació de arxiu
real insertada de Magarola.
Sobre assumpto de escala de arxiu real. Axaus.
En aquest mateix dia los senyors oÿdor ecclessiàstich, don Bonaventura de Lanuça y de
Homs, degà y canonge de Tarragona, y don Joseph Bru, com a major part dels qui tenen comissió en virtut deliberat per la junta tinguda al
primer de desembre, 1712, usant de la facultat y
poder a ells atribuhit per la junta acerca lo fet de
subastar-se las obras de la escala, arxiu real, han
deliberat que sie ordenat a Jaume Solà, corredor de coll y ministre del General, fatse relació
si ý ha dita sobre dit preu fet. E lo dit Solà ha fet
relació que·ý havia dita de 700 lliures.
En aquest mateix dia, los refferits, usant de dita
facultat, han deliberat sie ordenat a dit Solà publique que qui se posarà en dita de 300 lliures
ab dit preu fet se li donan 25 lliures de axaus per
una vegada tantsolament.
E dit Solà ha fet relació que no quedava acceptada.
En aquest mateix dia, los dits, usant de la mateixa facultat y poder, han deliberat que sie ordenat a dit Solà publique que qui·s posarà en dita
de 400 lliures ab dit preu fet se li donaran 25
lliures de axaus per una vegada tantsolament, y
que acceptada o no la dita porrogue per dilluns
primer vinent.
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E lo dit Solà ha fet relació que quedava acceptada la dita y que havia porrogat per dilluns primer vinent.
Dilluns, a 8 de maig de 1713. Racional baixat
del General per arrendaments.
Súplica de religiosos del Carme y demés papers;
insertada.
Escala de arxiu real. En aquest mateix dia, los
senyors oÿdors ecclessiàstich, don Bonaventura
de Lanussa y de Homs, degà y canonge de Tarragona, don Josep de Bru y Olsina y Francisco
de Monfar y Sorts, ciutedà honrat de Barcelona,
usant de la facultat a ells atribuhida per la excel·lentíssima junta tinguda al primer de desembre de 1712, han deliberat que sie manat a Jaume Solà, corredor de Coll y ministre del
General, publique que qui se posarà en dita de
325 lliures ab lo preu fet de la escala fahedora
en lo arxiu real, segons lo disposat en lo capítol
96 de la última Cort General, se li donaran 25
lliures de axaus per una vegada tantsolament.
E lo dit Solà ha fet relació de que no quedava
acceptada.
En aquest mateix dia los refferits, usant de dita facultat, han manat a dit Solà publicàs mitjas ditas.
E dit Solà ha fet relació que a mitjas ditas se diu
troba qui·u emprenia fer per 388 lliures. Axí,
que venia a lucrar lo General 6 lliures, y ne havia
de pagar 394 lliures; y altre que·u emprenia fer
per 35·, axí que lucra lo General 15 lliures, y
sols deu pagar lo General 373 lliures.
Dimars, a 9 de maig de 1713. En aquest dia han
baixat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar
personalment dels verguers de la present casa
per las nou horas del matí a la Sisena de personas dels tres estaments votada per escrutini per
dependèncias de las obras del real arxiu, segons
lo disposat ab lo capítol 96 de la última Cort
General, als 11 de febrer de 1707. Y ara són, per
lo estament ecclessiàstich, los senyors: don Bonaventura de Lanuça de Homs, degà y canonge
de Tarragona; lo doctor Joseph Ramon y Reig,
canonge de Barcelona. Per lo estament militar,
los senyors, comte de Claramunt, don Joseph
de Ribera, don Joseph de Bru y de Olsina, elegit
en lloch del senyor don Francisco de Sayol y
Quarteroni, per ser ara official. Per lo estament
real, los senyors: Francisco de Monfar y Sorts,
ciutedà honrrat de Barcelona, mestre Joseph
Casalins.
Sobre fet de la escala del arxiu real. A la qual Sisena axí congregada y ajuntada, fou per sas ex1296

cel·lèncias fidelíssimas donat per proposició lo
que delibera al primer de desembre de 1712 la
present junta, en orde al obrar-se la escala en lo
arxiu real, sy y conforme se disposa ab lo dit capítol 96 que·s troba en lo present dietari dit dia,
y lo que està continuat en lo present dietari sobre la mateixa dependència en jornadas de 6 y 8
del corrent, ohit tot lo que, ha deliberat y resolt
que sie manat, com ab la present deliberació se
mana, a Jaume Solà, corredor de Coll y ministre
del General, continue en publicar mitjas ditas
sobre lo preu fet de la obra de la escala del arxiu,
y que no trobant-s·i més dita ne fasse relació per
deliberar lo fahedor.
En execució del dalt deliberat, dit Solà ha continuat en publicar mitjas ditas, y ha fet relació de
com no s·i trobava nova dita.
E la sobredita junta, ohida la relació feta per dit
Solà, ha deliberat y resolt que li sie manat lliure
la acta fiscal del preu fet de la obra de dita escala, y que essent propri y peculiar del excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo paper de las pecúnias de la Generalitat, tot lo que és del General,
ademés de ser assumpte recomanat per la Cort
General ab lo dit capítol, que sie servit pagar y
satisfer tot lo cost que importava la fàbrica de
dita escala.
E dit Solà ha fet relació de què, en execució de
la sobredita deliberació, havia passat a lliurar la
hasta fiscal. Y encontinent se ha firmat lo acte
per dita junta y per lo interessat com en dit acte,
y axí mateix per la junta se ha abonat las fianças.
Dimecres, a 10 de maig de 1713. Racional baixat al General per arrendament.
Oÿdor ecclessiàstich: jurament de arxiu real.
Renuncia de un offici vendible. És entre los papers.
Dijous, a 11 de maig de 1713. Bitllet ab què lo
virrey convida per la professó de demà.
Divendres, a 12 de maig de 1713. Lo consistori, absents oÿdor militar y real, acisteixen a la
professó y offici.
Dissapta, a 13 de maig de 1713. Renúncia del
offici de ajudant primer de racional. És entre los
papers.
Dilluns, a 15 de maig de 1713. Consistori baix
al General per arrendaments.
Dimecres, a 17 de maig de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.

Divendres, a 19 de maig de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.
Conferència dels 18 a la tarda al bras.
Dissapta, als 20 de maig de 1713. Conferència
dels 18 a la tarda a la ciutat.
Diumenge, a 21 de maig de 1713. Consistori
juntat sent festa de precepte.
Insertada deliberació del bras militar.
Dilluns, a 22 de maig de 1713. Racional baixat
al General per arrendaments.
Novenari de missas per rogativas comensada.
Dimars, a 23 de maig de 1713. Deliberació de
la junta del bras militar de 21 del corrent; insertada, aportada per síndich.
Deliberació de la junta del bras militar del dia
present; insertada, aportada per ambaixada a las
sinch horas de la tarda. Y són don Fèlix Vadell y
don Emanuel Ferrer.
Dimecres, a 24 de maig de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.
A las nou horas junta de port franch. Fou congregada als 14 de novembra de 1712. Se aportaren los papers per síndich als 16 del mateix, als
22 de febrer relació del síndich, als 29 mars relació de síndich.
En aquest mateix dia han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar, per medi dels verguers de la present casa, per las nou horas del
matí, a las sis personas que componan la junta
de port franch. Que són, per lo estament ecclessiàstich, los senyors: fra don Feliciano de Sayol,
de la sagrada orde de Sant Juan, qui no ha acistit; don Bonaventura de Lanuça y de Homs,
degà y canonge de la Santa Metropolitana Iglésia de Tarragona, primada de las Espanyas. Per
lo estament militar, los senyors: marquès don
Francisco Despujol y de Moncorp, qui no ha
acistit; don Fèlix de Vadell y de Besturs. Per lo
estament real, los senyors: doctor Francisco
Costa, ciutedà honrat de Barcelona; doctor micer Francisco Florit.
A la qual junta de port franch axí convocada y
congregada se ha donat per proposició, per lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclessiastich en veu de sas excel·lèncias fidelíssimas, un real despaig en forma Real Cancellaria
de aquest Principat despatxat de la reyna y emperatrís, nostra senyora, que Déu guarde, se
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data en Barcelona, als 17 de octubre de 1712,
dirigit a sas excel·lèncias fidelíssimas y personas
de dita junta, ab que se serveix declarar no haver
volgut perjudicar ab lo real decret de 27 de juliol del mateix any a don Fèlix de Pladevall y
Besturs per lo dret li competia que·s prengué lo
offici de receptor de fraus, que queda supprimit,
posant-lo en aquell mateix estat, y que los que
se subsegueixen rayar després elegint, com més
extensament de dit real despaig és de véurer,
que és assí cusit y signat de númeroa. Y així mateix lo que fou deliberat per dita junta als 14 de
novembre de dit any 1712, de com en execució
de dita deliberació per lo síndich del General als
16 de dit mes de novembre són entregats tots
los papers als excel·lentíssims senyors concellers
que eren llavors, y com lo dit síndich havia solicitat la resposta als 22 de febrer y 29 de mars del
corrent any, com tot apar en lo present dietari
en ditas jornadas, sens que fins ara la present
ciutat aye respost sobre dita dependència. Tot
lo que ab alta e intel·ligible veu, per mi, secretari y escrivà major és estat llegit en la present junta.
E la sobredita junta ha deliberat y resolt que en
quant al fet tocant en lo real despaig, attès dependeix de posar-se en execució lo port franch,
y que apar ser convenient per ara la proposta de
la excel·lentíssima ciutat acerca lo que se li participà ab deliberació de 14 de novembre pròxim
passat y se executà per medi del síndich del General als 16 del mateix, que perçonalment tenir
resposta de dita ciutat sie servit lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori manar congregar la
present junta per deliberar lo fahedor. Y per
quant és molt just se solicite dita resposta de la
excel·lentíssima ciutat, que per ço, per medi de
recado en escrits, format ab la major vivesa possible y reportador per lo síndich del General, se
inste ab las majors veras a dita ciutat dita resposta, per a que puga passar la present junta a deliberar y conclòurer dependència tant recomanada per la Cort General.
Recado de la junta de port franch a la ciutat. En
execució del dalt deliberat per la dita junta lo
síndich del General ha posat lo dia present en
mà dels excel·lentíssims senyors concellers de la
present ciutat un recado en escrits que és si y
conforme la còpia que és assí cusida y signada
de númerob. Al que se ha servit respóndrer los
senyors consellers que premeditarian dit assumpto y tornarian resposta.
Súplica de Llaris, insertada. En aquest mateix
dia, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
a. a continuació un espai en blanc de 5 mms.
b. a continuació un espai en blanc de 8 mms.
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mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y insertàs en lo present dietari una súplica presentada per Joseph Llaris, official major
del real arxiu, en orde a la satisfacció de salari a
ell destinat ab lo capítol 99 de la última Cort
General, junt ab la relació en escrits feta al peu
de dita súplica per los magnífichs acessor y advocat fiscal del General y present casa. Que tot
és assí cusit y signat de número.
Ambaixada al virrey per lo fet de dit Llaris. En
aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda,
obtinguda hora per medi de un verguer, inseguint sas excel·lèncias fidelíssimas lo supplicat
per dit Llaris y lo dit vot de acessors y advocat
fiscal, han enviat una ambaixada en escrits al excel·lentíssim senyor llochtinent general per
medi dels senyors don Ramon de Codina y de
Ferreras y don Ignasi de Mari y Genovès, de la
qual ha fet sa excel·lència molt singular estimació. Y ha respost que procuraria donar consuelo
a dit Llaris en quant pogués, com me ne han fet
relació tornats en consistori. Y sas excel·lèncias
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, ý continuàs en lo present dietari dita embaxada, que és assí cusida y
signada de númeroa y del thenor següent: «Excel·lentíssim senyor. Ab lo capítol 99, etcètera.
Inseratur».
Divendres, a 26 de maig de 1713. Racional baixat al General per arrendaments.
Dissapta, a 27 de maig de 1713. Cardenal bisbe
de Barcelona fa a saber tenir la birreta.
En aquest dia, entre las nou y deu horas del
matí, lo noble don Benet de Sala, nebot del excel·lentíssim y reverendíssim senyor cardenal
presbítero de la Santa Roma Iglesia, fra don Benet Sala, bisbe de Barcelona, de part sua, y en
son nom, ha participat a sas excel·lèncias fidelíssimas de com lo clèrico de Càmara de sa Santedat, Octavio Christini, ab breu de sa Santedat,
del qual ha fet ostenció la birreta, del que sas excel·lèncias fidelíssimas ne han fet singular estimació.
Dilluns, a 29 de maig de 1713. En aquest dia
los excel·lentíssims senyors concellers de la present ciutat han participat a sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi de son síndich, de com havian
posat en mà del senyor Juan Llinàs, ciutedà
honrat de Barcelona, president de la junta de
personas a qui ha comès la ciutat de dependència de port franch, lo recado que als 24 del corrent los fou entregat. Axí que dit senyor Llinàs
ha offert que ab sos companys no deixaran de la

mà eixa dependència, premeditant-la, y que·s
tornarà resposta quant antes.
Racional al General per arrendaments.
Subdelegació a favor de Balthesar Cassanyas,
prevere y beneficiat de Barcelona.
Dimars, a 30 de maig de 1713. Han partit per
Tírvia y Aro. En aquest dia ha partit per las vilas
de Aro y Tírvia lo magnífich doctor micer Francisco Mas y Calderó, ciutedà honrat de Barcelona y subrrogat en procurador fiscal del General
de Catalunya, acistit de Balthasar Cassanyas,
prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona, subdelegat del excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat ecclessiàstich, magnífich Joseph de Romea, ciutedà honrrat de Barcelona y alguasil ordinari del present Principat; magnífich Francisco Teixidor, burgués de Perpinyà, subrrogat en
ajudant tercer de la Scribania Major; senyor
Diego Andanya, subrrogat en verguer del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, inseguint-se
lo deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas als
27 del present y corrent mes.
Novena juntada per fet de las ocurrèncias de Cathalunya y lo que resol. En aquest mateix dia, per
las quatra horas de la tarda, han manat sas
excel·lèncias fidelíssimas convidar a la Novena de
personas dels tres estaments, de que se fa menció
ab deliberació de 27 del corrent y per lo assumpto
que se expressa, als verguers de la present casa. Y
són, per lo estament ecclessiàstich, los senyors:
don Balthasar de Basteró, degà y canonge de la
Seu de Barcelona; don Joseph de Asprer, ardiaca
y canonge de la Seu de Urgell; lo doctor Mariano
Cortés, canonge de Gerona. Per lo estament militar, los senyors: marquès de Vilallonga, don Pau
Dalmases y Ros; don Carlos de Fivaller; don Joan
de Pinós y de Rocabertí. Per lo estament real, los
senyors: mossèn Jacinto Blanch, mossèn Ramon
de Çabater, mossèn Joan Baptista, Pastor y Santís, tots tres ciutadans honrats de Barcelona.
A la qual Novena axí convocada y congregada
per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat
ecclessiàstich, en veu y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim senyor
oÿdor militar, se ha donat per proposició lo que
fou deliberat als 27 del corrent en orde a la nominació de dita Novena y als 22 del mateix
acerca lo consell donat per la excel·lentíssima
conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
la ciutat, bras militar y Diputació. Y per consegüent de tots los papers fahents a dita assumpto, dependents y emergents.
E la excel·lentíssima Novena, ohida la proposició feta per sas excel·lèncias fidelíssimas, ha

a. a continuació un espai en blanc de 6 mms.

1298

aconsellat que demà dimecres a la tarda se ajunta la present Novena, en la qual se llegescan la
carta de sa magestat, que Déu guarde, los dos
bitllets de sa excel·lència, lo paper del excel·lentíssim senyor comte Estampa, las dos últimas
cartas del senyor embaixador y lo últim consell
de la excelentíssima conferència, junt ab los demés papers que convingan, per anar aconsellant
lo que menester sia, fent-se dels sobredits papers y ab la major brevedat possible las còpias
que·s requirescan.
Dimecres, a 31 de maig de 1713. Sisena de
obras del arxiu real. En aquest dia han manat sas
excel·lèncias fidelíssimas convidar, per los verguers de la present casa, per las 9 horas del matí,
a la Sisena de personas dels tres estaments votada per escrutini segons lo disposat ab lo capítol
96 de la última Cort General acerca la dependència de las obras fahedoras en dit archiu
real. La qual Sisena fonch votada per escrutini
als 11 de febrer de 1707. Y hara són, per lo estament ecclessiàstich, los senyors: don Bonaventura de Lanuza y de Oms, degà y canonge de la
Santa Metropolitana Iglésia a Tarragona, primada de las Espanyas; lo doctor Joseph Ramon
y Reig, canonge de Barcelona. Per lo estament
militar, los senyors: compte de Claramunt, don
Joseph de Ribera y Claramunt, don Joseph de
Bru y Olzina, en lloch del senyor don Francisco
de Sayol y Quarteroni, per ser lloctinent de batlle general, y axí official real. Per lo estament
real, los senyors: mossèn Francisco de Monfar y
Sorts, ciutadà honrat de Barcelona, mestre Joseph Casalins.
A la qual junta se ha donat per proposició, per
lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclessiàstich, en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor militar, una súplica
presentada per lo noble don Francisco de Magarola y Fluvià, archiver de dit real archiu, qui
ha informat de paraula sobre lo assumpto que
conté dita súplica, la qual és assí cusida y signada de númeroa; y altre per lo doctor Emanuel
Vinyals, de la Torre y Escarrer, secretari del secret del sant Tribunal de la Inquisicio, que també és assí insertada y signada de número.
E la sobredita junta, en orde al supplicat per dit
don Francisco de Magarola y Fluvià y per ell a
boca informat, essent present lo mestre de casas
qui ha emprès lo preu fet de la fàbrica de la escala, per rahó de ensanchar-se lo arxiu real, segons
lo disposat ab lo capítol 96 de la última Cort,
attès que de dit informe apar ser molt digna

a. a continuació un espai en blanc de 5 mms.
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executar-se, com se ha expressat, majorment,
havent fet relació dit mestra de casas ésser de
poch gasto, ha resolt y deliberat que dita fàbrica
sie feta per dit mestre de casas si y conforme se
ha suplicat, pagant lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori a dit mestra de casas lo import de formals y materials, que adamés del pactat de la
tabba deurà dit mestre de casas executor. En
quant al supplicat, per dit doctor Manuel Vinyals de la Torre ha resolt y deliberat que no
creu ni·s persuadeix la junta que segons lo disposat ab dit capítol de Cort sie restreta en haver
de fer la fàbrica segons lo dissenyo que supposa
antes del mateix capítol resulta ser-li facultatiu,
que per ara per falta de havers y tenir la Generalitat molts gastos no ha pogut fer tota la dita fàbrica, emperò, està en intel·ligència de consumar-la conformant-se ab dit capítol de Cort en
quant puga y ab aquella millor hermosació
que·s puga practicar en atenció, y que per ço se
deixarà recomanat encaridament al consistori
que que·s logre quant antes se puga.
Inventari de fraus. Oÿdor real. En aquest dia lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor oÿdor real,
acompanyat de mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, y dels demés officials
acostumats, és baixat a la casa del General y bolla de la present ciutat a effecte de repéndrer inventari dels fraus presos en lo present y corrent
mes de maig. Y se ha trobat los fraus infrascrits y
següents.
Advocat fiscal. Relació del archiu real. En
aquest dia, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas
excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich advocat
fiscal, ha fet relació, mitjensant jurament, de
com se era conferit lo dia present lo real arxiu
per lo effecte disposat ab lo capítol 102 de las
últimas Corts, y que haguda relació dels officials
de dit real arxiu y feta per estos ostensió de sos
treballs, ha trobat haver-se treballat eb ell lo que
està continuat en lo paper que per lo especulador de dit real arxiu se li ha entregat, que és assí
cusit y signat de número.
Novena de negocis de Catalunya. En aquest
mateix dia, a las 4 horas de la tarda, se ha juntat
en la excel·lentíssima Novena de personas dels
tres estaments per la dependència que aconsellà
lo dia de aÿr; y per ara no ha aconsellat cosa.

Juny
Dijous, a 1 de juny de 1713. Claus de la casa de
port franch entregadas. En aquest dia, don
Martín Micego, provehedor general, ha fet posar en mans de sas excel·lèncias fidelíssimas totas
las claus de la casa de port franch que tenia en
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son poder, ab declaració de la cúria de port
franch.

singular servey, al que se ha smerat en beneffi
de la pàtria.

Novena ajuntada. En aquest mateix dia, a las
quatra horas de la tarda, se ha ajuntat la Novena
anomenada y per los fets que·s fa mensió en lo
present dietari als 30 y 31 de maig proppassat,
la qual ha acordat se fes un paper de apuntaments y que fos feta commisió als senyors don
Joseph de Asprer, ardiaca y canonge de la Seu
de Urgel, don Carlos de Fivaller, y mossèn Juan
Batista Pastor y Sentís, ciutadà honrat de Barcelona, per a formar lo paper se té ideat, reportant-se després.

Comissaris de Novena y ajuntats. En aquest mateix dia, a las quatre horas de la tarda, los tres
comissaris de la Novena se han ajuntat per a
continuar sa commissió.

Divendres, a 2 de juny de 1713. Consistori baixat al General. En aquest dia sas excel·lèncias fidelíssimas, consistorialment, exceptat lo senyor
oÿdor militar, ab cotxes y acompanyats dels nobles y magnífichs acessors, advocat fiscal, secretari, racional y procurador fiscal, són anats al
matí a las casas del General y Bolla de la present
ciutat a fi de fer continuar lo subast de tots los
arrendaments. Y attès que lo corredor ha fet relació de no haver-hi dita alguna, de orde de sas
excel·lèncias fidelíssimas se ha porrogat per dimecres primer vinent.
Comissaris de la Novena ajuntats. En aquest
mateix dia, a las quatra horas de la tarda, en la
present casa, se han ajuntat los tres senyors comissaris de la Novena y en lo aposento dels
magnífichs acessors, attès a la mateixa hora estava junta la excel·lentíssima conferència.
Conferència ajuntada. En aquest mateix dia, a la
mateixa hora, se ha ajuntat la excel·lèntíssima
conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
la ciutat, Deputació y bras militar, per la gravedat dels negocis corrents y en la present casa de
la Deputació.
Disapta, a 3 de juny de 1713. En aquest dia, al
matí, lo molt il·lustre senyor comte don Salvador de Tamarit y de Vilanova, constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha fet
relació de com ya avia finit la incumbència que
lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori li havia
encomanat acerca lo assumpto de ferratjar la
cavalleria en los paratges que li destinà, logrant
per son cuydado y aplicació tota aquella quietud y bona correspondència entre tropas y paysans que·s podia y devia desitjar, restant ab la
seguretat que lo excel·lentíssim senyor llochtinent general ordenaria satisfer los papers que
las universitats entregarian de l’import del gasto de dit Ferratge. De tot lo que, de part del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori, se han
donat a dit senyor las més agrahidas gràcias del
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Te Deu a la Seu per rahó de la birreta. En
aquest mateix dia, a las sinch horas de la tarda,
en la iglésia cathedral de la present ciutat, ab
molta solempnitat, se ha cantat lo Te Deum,
donant gràcias a Déu, nostre senyor, de que lo
dia present, en la capella del palau episcopal, a la
matinada, se hagués entregat per lo clèrico de
càmara de sa santedat, Octavio Christini, ab
breu de sa Santedat, al senyor bisbe de Barcelona, fra don Benet de Sala, de la sagrada orde de
Sant Benet, la birreta de cardenal presbítero de
la Santa Romana Iglesia. Lo Consell de Cent és
estat molt numerós, totas las iglésias de la present ciutat han tocat al tocar la Seu, la plassa una
vegada ha disparat la artilleria. Sa eminència,
mentres se ha cantat lo Te Deum, ha estat baix
de dosser, que estava parat en lo presbíteri a la
part del Evangeli. Del mateix modo ab estrado
que estava parat quant la reyna, nostre senyora,
que Déu guart, anava a la Seu a festas, acistit de
las dos primeras dignitats de la Seu qui tenian
per a séurer taburets del pontifical. Est dia és estat molt alegre per lo Principat respecte de ser
fill de Principat dit senyor Cardenal.
Dilluns, a 5 de juny, 1713. Consistori ajuntat
sent festa. En aquest dia lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas se ha ajuntat, no obstant ser dia de festa de
precepta, per quant es de Pasqua del Esperit
Sant aquest any y per los negocis y affers de la
Generalitat graves y corrents.
Novena ajuntada a las sinch horas de la tarda.
En aquest mateix dia han manat convidar, puntual per las sinch horas de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas, y per medi dels verguers, a la
mateixa Novena dels tres estaments de que se
ha fet menció en lo present dietari als 30 de
maig pròxim passat, y per lo continuació del
mateix assumpto. Y són, per lo estament ecclessiàstich, los senyors: don Balthesar de Basteró,
degà y canonge de Barcelona; don Joseph Asprer, ardiaca y canonge de Urgell; lo doctor
Mariano Cortés, canonge de penitencier de Gerona. Per lo estament militar, los senyors: marquès de Vilallonga, don Pau Dalmases y Ros,
don Carlos de Fivaller, don Juan de Pinós y de
Rocabertí. Per lo estament real, los senyors:
mossèn Jacintho Blanch, mossèn Ramon de Sabater, qui no ha acistit; mossèn Juan Baptista
Pastor y Sentís, ciutedans honrats de Barcelona.

Resolució de Novena acerca fet de conferència.
E la sobredita Novena ha aconsellat lo que està
expressat en un paper que·s assí cusit y signat de
númeroa. Del qual còpia se ha enviat al president de las sis personas que per part de la Deputació entrevenan en la excel·lentíssima conferència dels tres comuns.
Que lo consistori visite al Cardenal Sala. Aconsella Novena. En aquest mateix dia, havent-se
proposat per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori a dita Novena se dignàs aconsellar-li lo
que li aparagués devia fer lo consistori en consideració de que lo excel·lentíssim senyor cardenal fra don Benet de Sala, bisbe de Barcelona,
als 27 de maig pròxim passat se havia servit participar-li, com axí apar en lo present dietari en
dita jornada, que sa Santedat ab son breu li havia enviat la birreta de Cardenal, la dita Novena,
attenent que los senyors cardenals són equiparats als prínceps jurats de las festas coronadas y
als prínceps soberans, y que lo dia de ahir la excel·lentíssima ciutat de Barcelona cumplimentà
a dit senyor cardenal per medi de tot, lo consistori ha aconsellat a sas excel·lèncias fidelíssimas,
fent consistori, lo obsequien del mateix modo y
forma que ahir ó executà dita excel·lentíssima
ciutat.
Dimars, a 6 de juny de 1713. Consitori cumlimenta al Cardenal Sala. En aquest dia, obtinguda hora per medi del síndich del General a las sis
horas de la tarda, sas excel·lèncias fidelíssimas,
absent lo senyor militar, consistorialment, y així
tot lo consistori, ab los tres verguers ab sas massas altas, y aportant sas excel·lèncias fidelíssimas
las bandas de domàs carmesí ab los escuts de or
ab las armas del General, acompanyats dels officials de la present casa, y acistits de un aguasil
ordinari y del mestre de cerimònias, inseguint lo
consell donat per la Novena lo dia de ahir, són
anats a cumplimentar al eminentíssim senyor
cardenal bisbe de Barcelona, fra don Benet de
Sala, cathalà y de la sagrada orde de sant Benet.
Y li han duplicat las enorabonas de la confirmació de estar elevat a la dignitat cardenalícia, de
que sa eminència ha fet imponderable aprecio y
gran demostració de júbilo y contento. En esta
funció són estats obsequiats sas excel·lèncias fidelíssimas de sa eminència, havent estat assentats ab iguals cadiras que las de sa eminència, en
sa presència y cuberts com ell, havent-los rebut
al entrar fora de la porta de la pessa que ix al
claustro per a hont se baixa a la escala, y al axir
acompanyat fins al mateix puesto. Y la família
de sa eminència al venir los ha rebut al peu de la
escala, y al anar-se’n acompanyat fins al arch per
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a hont se passa per axir per la porta del carrer.
Lo demés constarà en lo llibre del mestre de cerimònias.
Dimecres, a 7 de juny de 1713. Consistori baixat al General per arrendaments. En aquest dia,
a las deu horas del matí, sas excel·lèncias fidelíssimas, consistorialment, ab cotxes, acompanyats
dels magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari, racional y procurador fiscal, y acistits de un
aguasil ordinari, han baixat a la casa del General
per a continuar lo subastar-se los arrendaments
de tots los drets. Y attès que per los corredors és
estada feta relació de no trobar-s·i dita alguna,
de orde del excel·lentíssim y fidelíssim consistori se ha porrogat per divendres primer vinent.
Conferència del bras militar. En aquest mateix
dia, al punt de las quatra horas de la tarda, en la
sala a hont se acostuma ajuntar lo bras militar,
se ha juntat la excel·lentíssima conferència dels
tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras
militar y deputació per los negocis corrents.
Dijous, a 8 de juny de 1713. Conferència en la
ciutat. En aquest dia, al punt de las quatra horas
de la tarda, en casa la ciutat, se ha ajuntat la conferència dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació per los negocis corrents.
Deliberació de la ciutat, insertada. En aquest
mateix dia, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General,
cusís y insertàs en lo present dietari una deliberació feta lo dia present per lo savi Consell de
Cent posada en mans de sas excel·lèncias fidelíssimas per lo síndich de la ciutat, la qual és assí
cusida y signada de número.
Divendres, a 9 de juny de 1713. Racional baixat
al General. En aquest dia, a la matinada, per
trobar-se sas excel·lèncias fidelíssimas ocupats
per rahó de las moltas occurrèncias presents del
Principat, no han pogut baixar a la casa del General y bolla de la present ciutat per a fer continuar lo subast dels arrendaments de tots los
drets. Y aixís, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo magnífich racional del General y present casa és baixat a dita casa per dit effecte. Y
en consideració de que los corredors li han fet
relació de que no·y havia dita alguna se ha porrogat per dilluns primer vinent, que contarem
als 12 del corrent.
Novena juntada. En aquest mateix dia, per la
punta de las 8 horas del matí, y per medi dels
verguers, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, és estada convidada la mateixa Novena de
personas dels tres estaments de que se ha fet
menció en lo present dietari en jornada de 5 del
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corrent, a la qual se ha donat per proposició lo
deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia
de ahir acerca uns papers dels quals se fa commissió a dita Novena. E la dita Novena, ohida la
dita proposició, ha aconsellat a sas excel·lèncias
fidelíssimas lo que apar en un paper que de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit y signat de número.
Deliberació del bras militar. Insertada. En
aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo present dietari una
deliberació feta per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar als 8 del corrent acerca los negocis corrents del present Principat, la qual és
estat posada en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas per medi del síndich de dit bras, la qual deliberació és assí cusida y signada de número.
Junta dels sis senyors del virrey, ab los presidents. En aquest mateix dia, al punt de las 5 horas de la tarda, en la present casa se han juntat
las excel·lentíssimas sis personas que per part
dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat,
bras militar y Deputació tenen comissió per a
conferenciar ab lo llochtinent general las
ocurrèncias presents. Y són, per part de la ciutat, los senyors don Joseph de Pinós y Rocabertí y don Joseph de Oliver y Botaller, comte de
Camprodon. Per lo del bras militar los senyors:
comte de Centellas y Marquès don Feliciano de
Cordellas. Y per part de la present casa los senyors marquesos de Semmanat y Cartellà. Acistint en dita junta los tres senyors presidents dels
comuns, exceptat lo senyor conseller en cap que
no ha pogut entrevenir-hi per ocasió y causa de
estar extremonciat son sogre. En la qual junta
han estats acentats ab cadiras en rodona, y en
ella han tractat de tots los negocis àrduos corrents.
Conferència juntada en la Deputació al punt de
las 5 horas de la tarda. En aquest mateix dia, al
punt de las 5 horas de la tarda, se han juntat las
personas que componan la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar
y Deputació per las occurrèncias presentas.
Dissapte, a 10 de juny de 1713. Conferència en
lo bras militar a las 4 horas de la tarda.
En aquest dia, al punt de las 5 horas de la tarda,
se han juntat las personas que componen la excel·lentíssima conferència dels tres comuns de la
ciutat, bras militar y Deputació per la gravedat
dels negocis corrents en la pessa a hont se acostuma juntar lo excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar.

Un verguer demana hora al almirant Jennings.
En aquest mateix dia, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha anat un verguer al excel·lentíssim senyor almirant Jennings a péndrer hora
per una ambaixada de dos cavallers. Y ha respost
que hi vaigen demà de matí, diumenge, a bordo, al punt de las nou horas del matí.
Diumenge, a 11 de juny de 1713. Consistori
ajuntat sent festa de precepte. En aquest dia, no
obstant ser festa de precepte, se han juntat sas
excel·lèncias fidelíssimas per la ocurrència dels
negocis graves de Catalunya.
Conferència juntada en la Ciutat. En aquest
mateix dia, al punt de las 8 horas de la matinada, en casa la Ciutat, se ha juntat la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació per
la gravedat dels negocis que ocorren en Catalunya.
En aquest mateix dia, per al punt de las 8 horas
del matí, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, és estada convidada per los verguers la mateixa Novena de personas dels tres estaments,
que se fa menció en lo present dietari als 9 del
corrent. A la qual Novena, axí convocada, se ha
donat per proposició lo deliberat per sas senyorias fidelíssimas lo dia present. E la sobredita
Novena ha aconsellat a sas excel·lèncias lo que·s
conté en un paper que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és assí cusit y signat de númeroa. Còpia de la qual se ha remès a la excel·lentíssim conferència.
Diferents papers insertats. En aquest mateix dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi,
secretari y scrivà major del General, cusís y insertàs en lo present dietari dos deliberacions fetas per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent
als 10 del corrent, y altre per lo bras militar feta
al mateix dia, reportadas a sas excel·lèncias fidelíssimas per los síndichs respective de dits dos
comuns. Las quals són assí cusidas y signadas de
números.
Ambaixada al almirant Jennings. En aquest mateix dia, al punt de las 9 horas del matí, los senyors don Ramon de Codina y Ferreras y don
Ignasi de Marí y Genovès, en nom y per part de
sas excel·lèncias fidelíssimas, són anats a bordo,
assistits de un verguer y ab una faluga ben adornada y ben flasada, la qual aportava un estandart
propri del General ab sas armas, a cumplimentar
al almirant Jennings. Al qual, arribats en lo vaxell, dit lo almirante li han donat la enorabona
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de son felís y ditxós arribo a esta capital, offerint-se, de part del comú de la Deputació, a tot
quant se li offeresca de son servey, gust y agrado. Al que lo dit senyor almirant respongué
molt dilatadament en la llengüa. Y axí lo dit senyor almirant Jennings se ha servit respóndrer,
per medi de son intèrprete, a la dita ambaixada,
que apreciava molt esta demostració que li feya
lo consistori de la Deputació, y en ell tot lo
Principat, no essent nou lo affavorir-lo ab molt
particular finesa. Però que desitjant, ara més
que mai, correspòndrer a tanta bisarria de Catalunya, a la qual sa ama, la reyna de la Gran Bretanya està molt propencionada, tant com a ministre de ella com y també per si devia ponderar
trobar-se ab ordes molt apretats de sa magestat
britànica, per a que al mateix temps de la evacuació de est Principat ab sos fueros y privilegis,
axí en comuns com en los particulars, a que
contribuhiria ab esplicable esfors alegrant-se de
trobar al excel·lentíssim senyor mariscal Estaremberg previngut en lo mateix dictamen y sentir per lo molt que està satisfet y content del
obrar del Principat, assegurant al Principat que
las proposicions que en breu se tractaran seran
participadas als brassos, y que no·s conclouran
que no sien conformes al gust del Principat per
son alivio y consuelo, segons relació ne han feta,
tornats que són estats en consistori dits de Codina y Marí.
Conferència en la Deputació. En aquest mateix
dia, al punt de las 5 horas de la tarda, se ha juntat en la present casa de la Deputació la
excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la Ciutat, bras militar y Deputació, per la gravedat dels negocis de Catalunya que ocorran.
Dilluns, a 12 de juny de 1713. Novena juntada
a las 8 horas del matí. En aquest dia, per al punt
de las 8 horas de la matinada, han manat sas excel·lèncias fidelíssimas convidar, per medi dels
verguers de la present casa, a la mateixa Novena
de personas dels tres estaments que fou convidada lo dia de ahir. A la qual per lo consistori se
ha donat per proposició lo deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia de ahir, al que
aconsellat dita Novena que apar en un paper
que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas és
assí cusit y signat de númeroa. Còpia del qual és
estat entregat a la excel·lentíssima conferència.
Conferència juntada en lo bras militar. En
aquest mateix dia, al punt de las 9 horas del
matí, se ha juntat la conferència dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, per
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los negocis corrents en la sala a hont se acostuma juntar lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.
Relació que ha feta lo senyor deputat ecclessiàstich en consistori acerca del coronel Eduardo.
En aquest mateix dia lo senyor deputat ecclessiàstich ha fet relació a sas excel·lèncias de com
lo coronel Eduardo li havia participat haver-li
ordenat la magestat de la reyna y emperatrís,
nostra senyora, que Déu guarde, insinuàs al
consistori de la Deputació en son real nom de
com ja havia arribat al primer lloch del imperi
ab perfeta salut y felicíssim viatge, y que ab clàusulas molt expressivas, que no las sabia ni podia
explicar, havia dit y refferit que ya mai podria
olvidar al Principat y sas finesas.
Conferència ajuntada a la ciutat a las sinch horas
de la tarda. En aquest mateix dia, al punt de las
sinch horas de la tarda, en casa la ciutat, se ha
ajuntat la dita conferència per los negocis àrduos corrents.
Racional baixat al General per arrendaments. En
aquest mateix dia, per quant sas excel·lèncias fidelíssimas no han pogut devallar a las casas del
General y Bolla de la present ciutat, per a continuar-se lo subast de tots los arrendaments dels
drets de orde del consistori, és baixat allà lo magnífich racional del General y present casa de orde
del consistori per a continuar dit subast. Y no havent-s·i trobat dita, segons relació dels corredors, se ha porrogat per dimecres primer vinent.
Dimars, a 13 de juny de 1713. Novena ajuntada. En aquest dia han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas convidar per al punt de las 8 horas
del matí a la mateixa Novena dels tres estaments
que està mencionada en lo present dietari lo dia
de ahir. La qual, havent-se donat per proposició
lo deliberat per sas excel·lèncias fidelíssimas lo
dia present, ha aconsellat lo que apar de un paper que de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas
és assí cusit y signat de númeroa. Y còpia de ell
és estat embiat a la excel·lentíssima conferència
dels tres comuns.
Conferència juntada al matí, en la Deputació.
En aquest mateix dia, al punt de las 9 horas del
matí, se ha juntat en la present casa de la Deputació la excel·lentíssima conferència dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, per
la gravedat dels negocis corrents.
Conferència al bras militar. En aquest mateix
dia, al punt de las sinch horas de la tarda, se ha
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ajuntat en la sala a hont se acostuma juntar lo
bras militar la conferència dels tres comuns de la
ciutat, bras militar y Deputació per la gravedat
dels negocis corrents.
Dimecres, a 14 de juny de 1713. En aquest dia
no havem pogut baixar en las casas del General
y Bolla de la present ciutat sas excel·lèncias fidelíssimas per a fer continuar lo subast dels arrendaments de tots los drets han ordenat al racional del General y present casa, acistís allà en
nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas
en dit fet. Y havent fet relació los corredors que
no·y havia dita alguna se ha porrogat per divendres primer vinent.
Síndich aporta una representació al virrey cerca
pròrroga. En aquest mateix dia han ordenat sas
excel·lèncias a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y insertàs en lo present dietari una representació que lo dia present, en nom y per part de sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi del síndich del General, se ha
posat en mà de sa excel·lència fidelíssima sobre
lo fet de porrogar lo negoci, la qual és assí cusida y signada de númeroa. A que se ha servit respóndrer a sa excel·lència que se informaria del
que contenia dita representació, y que en quant
pogués desitjava donar gust al consistori.
Conferència juntada al matí en casa la ciutat. En
aquest mateix dia, al punt de las 9 horas del
matí, se ha juntat la conferència dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació per
los negocis corrents en casa la ciutat.
Conferència ajuntada a la tarda en la Deputació.
En aquest mateix dia, al punt de las sinch horas
de la tarda, se ha juntat la conferència dels tres
comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, per
los negocis corrents en la casa de la Deputació.

En aquest mateix dia se ha fet la processó del
Corpus.
Tempesta en Barcelona. En aquest mateix dia,
entre set y vuit horas del matí, ha succehit un
gran uracan o tempesta en esta ciutat, de manera que ha plogut summamment ab pedregada.
Y és estat tant gran que ha romput en pedaços la
creu del portal de Mar.
Divendres, a 16 de juny de 1713. Racional baixat al General per arrendaments. En aquest die,
per quant per las occurrèncias presents no han
pogut sas excel·lèncias baixar en las casas del
General y Bolla de la present ciutat per a fer
continuar lo subast dels arrendaments de tots
los drets, han ordenat al magnífich racional del
General y present casa baixàs allí per dit effecte.
Y havent fet relació los corredors de que no·y
havia dita alguna han prorrogat per dilluns primer vinent.
Conferència juntada en lo bras militar al matí.
En aquest mateix dia, al punt de las 8 horas del
matí, se ha ajuntat la excel·lentíssima conferència dels tres comuns de la ciutat, bras militar y
Deputació en la sala a hont se acostuma juntar y
congregar lo bras militar per los negocis corrents.
Relació de arxiu real del oÿdor militar. En
aquest mateix dia, constituhit personalment en
lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo
senyor oÿdor militar, ha fet relació, mitjensant
jurament, de com se era conferit lo dia present
en lo arxiu real per lo effecte disposat ab lo capítol 102 de las últimas Corts. Y que haguda relació dels officials de dit real arxiu, y feta per estos
ostenció de sos treballs, ha trobat haver-se treballat en ell lo que està continuat en lo paper
que per lo especulador de dit real arxiu se li ha
entregat, que és assí cusit y signat de número.

Novenari de missas comensat. En aquest mateix
dia, en la capella petita de la present casa, se ha
comensat lo Novenari de misas baixas, deliberat
lo dia de ahir per sas excel·lèncias fidelíssimas,
per las ocurrèncias presents. Y se adverteix que
no se’n farà altra nota per que cadal dia se continuarà dit Novenari fins que sie acabat.

Conferència ajuntada en casa de la Deputació, a
la tarda. En aquest mateix dia, al punt de las
sinch horas de la tarda, se ha ajuntat la conferència dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, per la gravedat dels negocis corrents en la present casa.

Dijous, a 15 de juny de 1713. Consistori ajuntat sent festa de precepta. En aquest dia, no
obstant ser festa de precepte, per quant és la festivitat del Corpus, se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per los affers y negocis graves de
la Generalitat, y altrament per las ocurrèncias
presents.

Dissapta, a 17 de juny de 1713. Conferència al
punt de las nou del matí al bras. En aquest dia,
al punt de las nou horas del matí, en la sala a
hont acostum ajuntar-se lo bras militar, se ha
ajuntat la conferència dels tres comuns de la
ciutat, bras militar y Deputació, per los negocis
graves y corrents.

a. a continuació un espai en blanc de 6 mms.

Conferència a las 8 horas de la nit, a la Ciutat.
En aquest mateix dia, a las 8 horas de la nit, se
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ha ajuntat en casa la Ciutat la conferència dels
tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, per los negocis graves corrents.
Novena ajuntada. En aquest mateix dia, al punt
de las vuyt horas de la nit, se ha ajuntat en la
present casa la Novena de personas dels tres estaments que està nomenada, elegida y destinada
per los negocis àrduos y corrents.
Tornats de Haro y Tírvia. En aquest mateix dia,
lo magnífich procurador, micer Francisco Mas y
Calderó, ciutedà honrrat de Barcelona, subrrogat en procurador del General de Catalunya,
per la anada de Aro y Tírvia, a que se partí, acistit dels demés officials als 31 de maig pròxim
passat, à arribat y tornat en la present ciutat als
dits officials.
Diumenge, a 18 de juny de 1713. Consistori
ajuntat sent festa. En aquest dia, no obstant
sent festa de precepte, se han ajuntat sas
excel·lèncias fidelíssimas per la ocurrència dels
negocis graves.
Conferència ajuntada en casa de la Ciutat. En
aquest mateix dia, a las quatre horas de la tarda,
se ha juntat en casa de la Ciutat la excel·lentíssima conferència dels tres comuns de la ciutat,
bras militar y Deputació, per los negocis graves
corrents.
Dilluns, a 19 de juny de 1713. Execució de censals del dret de guerra. En aquest dia, a la matinada, han passat a fer sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor oÿdor militar, extracció
dels censals del dret del General de guerra, etcètera, vulgarment dit de la nova ampra, per la
lluïció de aquells disposada ab lo capítol 11 de
las últimas Corts, per la quantitat de dotse mil
lliuras, la qual extracció se ha fet en la sala dels
reys de la present casa, estant sas excel·lèncias fidelíssimas assentats ab cadiras de vellut carmesí
y los assessors y advocat fiscal ab cadiras de vaqueta de moscòvia, y ab la forma y ceremonial
ab que·s fan las extraccions dels officis lo secretari y scribà major, lo racional, lo escrivents de la
Scrivania Major, lo ajudant primer de la Scrivania Major y lo ajudant comú de racional y regent los comptes. Han estat assentats a saber: és
dits secretari y racional ab cadiras de vaqueta de
moscòvia y los altres ab banchs, devant de altre
taula molt gran posada al mitg de las dos finestras de dita sala, sobre de la qual taula estavan
los capbreus, la cadira del secretari al cap de taula a la part de la porta per a hont se entra en la
sala del consistori, y la cadira del racional al altre
cap de taula, y los banchs dels altres arrimats a la
paret. Y se han posat los rodolins dels acreadors
de dit dret ab volas de fusta en la urna de plata,
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havent precehit primerament lo comptar-se las
bolas en dita sala de consistori. Y per un minyó
de pocha edat són estats extrets los següents,
després de haver cantat lo dit ajudant primer los
noms de tots los acreadors en dita sala dels reys,
estant en peus de una en una bola, responent,
haver posat lo senyor deputat ecclessiàstich dins
la urna las ditas bolas:
Primo, als tudors de Joseph Mateu Grau, per la
resta de un censal de preu 500 lliures y penció
25 lliures, per los títols continuats en lo capbreu
del mes de janer, fòlio 282, per què essent estat
extret lo últim en la extracció feta als 21 del mes
de mars, 1712, li faltan per lo cumpliment del
preu de dit censal, per no haver bastat la quantitat de 12.000 lliures. 432 lliures
Ítem, col·legi de Sant Sever. Janer. Fòleo 232,
penció cent lliures, preu 2.000 lliures
Ítem, comunitat de Sant Jaume de Barcelona,
fabrer, fòlio 380, pensió 15 lliures, preu 300
lliures
Ítem, Miquel Vergés, juny, fòleo 124, pensió
40 lliures. Preu 800 lliures
Ítem, Eulària Miralles y Cellors. janer, foli 326,
pensió 40 lliures. Preu 800 lliures
Ítem, col·legi de Sant Saver, janer, foli 120,
pensió 11 lliures, 2 sous, preu 222 lliures
Ítem, majorals de la confraria de Sant Nicolau,
maig, foli 5, pensió 22 lliures, preu 440 lliures
Ítem, Marianna Oller y Barba, fabrer, foli 418,
pensió 25 lliures, preu 500 lliures
Ítem, Pau Xammar, maig, foli 3, pensió 25 lliures, preu 500 lliures
Ítem, Bernat Sala, setembra, fòlio 406, pensió
50 lliures, preu 1.000 lliures
Ítem, doctor Magí Fogueres, desembre, foli 90,
pensió 26 lliures, preu 520 lliures
Ítem, Diego Martínes, octubre, foli 486, pensió
15 lliures, preu 300 lliures
Ítem, comunitat de Sant Jaume, fabrer, foli
638, pensió 20 lliures, preu 200 lliures
Ítem, Enrich Casas, maig, foli 15, pensió 50
lliures, preu 1.000 lliures
Ítem, Isabel Maresch, setembre, foli 410, pensió 10 lliures, preu 200 lliures
Ítem, Joseph Miralles, juny, foli 104, pensió
250 lliures, preu 5.000 lliures
Axí que faltaran en la present extracció, salvat
error, dos mil, dos-centas catorsa lliuras per lo
sobredit Joseph Miralles. Y se hauran de rellevar
la primera vinidera, attès estan ja consumidas las
12.000 lliures de esta.
Consistori baixat al General per arrendaments.
En aquest mateix dia, a la matinada, sas
excel·lèncias fidelíssimas, consistorialment, ab
cotxes, han baixat en las casas de General y Bolla de la present ciutat, absents los senyors de-
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putat ecclessiàstich y oÿdor militar, acistits dels
magnífichs assessors, advocat fiscal, secretari racional y procurador fiscal, a fi de fer continuar
lo subast dels arrendaments de tots los drets. Y
havent-se fet per los corredor relació de que
no·y havia dita alguna, se ha porrogat per dimecres primer vinent.
Conferència al matí en la Deputació. En aquest
mateix dia, al punt de las 9 del matí, se ha juntat
en la present casa de la Deputació la conferència
dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, per fets dels negocis corrents.
Embaixada del bras militar. En aquest mateix
dia, a las 10 horas de la nit, de part del bras militar, havent-se obtingut hora per medi del andador, los senyors don Ramon de Maranyosa y de
Granada y don Bonaventura de Vidal, han reportat una ambaixada a sas excel·lèncias consistint en que lo bras militar suplicava al consistori
de la Deputació guanyàs los instants del temps
en la expedició de las convocatòrias de la junta
de brassos per las ocurrèncias presents. Al que
és estat respost estimava lo consistori lo acuerdo
se li feya que ja tenia previnguts tots los papers,
emperò, que per lo mayor acert los subjectava a
la censura de la conferència que se ajuntaria per
est effecte demà al matí.
Embaixada de la ciutat. En aquest mateix dia,
poch aprés, y havent-se obtinguda hora per
medi de un verguer, los senyors Joan Llinàs,
ciutedà honrat de Barcelona, y don Francisco
Ignasi de Amigant y de Olsina, han reportat, de
part de la excel·lentíssima ciutat, semblant ambaixada, a la qual se ha donat per a resposta per
lo consistori de la Deputació lo mateix que se
ha respost al bras militar.
Dimars, als 20 de juny de 1713. Conferència
juntada a la Deputació. En aquest dia, a las 10
horas del matí, se ha juntat en la present casa de
la Deputació, la conferència dels tres comuns de
la ciutat, bras militar y Deputació per los negocis corrents.
Relació que ha fet lo doctor Mas y Calderó, ciutedà. En aquest mateix dia lo magnífich doctor
micer Francisco Mas y Calderó, ciutedà honrat
de Barcelona, subrrogat en procurador fiscal del
General de Catalunya, per anar a las parts de
Tírvia y Aro, ha feta la relació següent: «que havent-nos conferit en la Seu de Urgell y entregat
la carta de sas excel·lèncias fidelíssimas al coronel del regiment de la present casa, se veu que
en los puestos a hont se tenia de conferir dit
procurador fiscal y altres officials de sa comitiva
se trobavan haver levantat gent, tenint-los astependiats contra los miquelets y voluntaris, y no
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voler estar a la obediència del rey, nostre senyor, que Déu guarde, com de eixa conformitat
ho expressa lo dit coronel ab sa carta de dada de
5 del corrent. Y regoneixent dit procurador fiscal lo eminent perill que encontrava en passar a
la execució del orde a ell donat per sas excel·lèncias fidelíssimas, requirí lo dia 10 del corrent a
Francisco Texidor, ajudant tercer de la Scrivania
Major, subrrogat, que·s trobava ab sa companyia, llevàs acte del sobredalt referit, com de fer
ne llevà dit acte.
Dimecres, als 21 de juny de 1713. Racional baixat al General per arrendaments. En aquest dia,
per quant sas excel·lèncias fidelíssimas no han
pogut, per rahó de sas grans ocupacions en los
negocis corrents, consistorialment baixar a las
casas del General y Bolla de la present ciutat per
a la continuació del subhast dels arrendaments
de tots los drets, han ordenat al magnífich racional del General y present casa baixàs allí per
dit effecte. Y attès que per los corredors se ha fet
relació no haver-hi dita alguna se ha porrogat
per divendres primer vinent.
Conferència a las 4 horas de la tarda al bras militar. En aquest mateix dia, se ha ajuntat la
excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, per los negocis graves corrents, a las quatra
horas de la tarda en la sala a hont se acostuma a
juntar lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.
Dijous, a 22 de juny, de 1713. Deputat militar
se ha conferit ab lo virrey y li ha portat un paper,
que·s entre los papers. En aquest dia, a las onse
horas del matí, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar, en nom y per part de sas
excel·lèncias fidelíssimas, se ha conferit ab lo senyor llochtinent general de aquest Principat y
ha posat en sa mà un paper que conté los inconvenients que·s discorran en la subsistència de
pallas y llenya per la cavalleria, si se ha de ajuntar
tota en un cos cerca de Badalona. Lo qual, de
orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, és assí cusit
y signat de númeroa. Al que se ha servit respóndrer sa excel·lència se informaria del assumpto y
tornaria resposta.
Divendres, a 23 de juny de 1713. En aquest dia
lo magnífich racional del General y present casa
és baixat a las casas de General y Bolla de la present ciutat de orde del consistori en consideració de trobar-se ab las graves ocupacions que
són públicas y del major pes del Principat. Y
attès los corredors han fet relació de no haver-hi
dita se ha porrogat per dilluns primer vinent.

a. a continuació un espai en blanc de 12 mms.

Dissapta, a 24 de juny de 1713. Consistori
ajuntat matí y tarda. En aquest dia, no obstant
ser festa, matí y tarda se ha ajuntat lo consistori
de sas excel·lèncias per los negocis tant graves
que ocorran del Principat.
Conferència al matí a la ciutat. En aquest mateix dia, a las nou horas del matí, se ha ajuntat
en casa la ciutat la conferència dels tres comuns
de la ciutat, bras militar y Deputació, per las
ocurrèncias presents.
Diumenge, a 25 de juny de 1713. Consistori
ajuntat. En aquest dia se ha ajuntat sas
excel·lèncias, no obstant ser festa, per ocasió de
las ocurrèncias tant importants corrents.
Conferència en la Diputació a las 4 horas de la
tarda. En aquest mateix dia, a las quatra horas
de la tarda, en la present casa, se ha ajuntat la
conferència dels tres comuns de la ciutat, bras
militar y Deputació, per las importàncias corrents.
Dilluns, a 26 de juny de 1713. Consistori baixat
al General. En aquest dia, absents los senyors
deputats eclessiàstich y oÿdor militar, sas
excel·lèncias fidelíssimas han baixat en la casa
del General y Bolla de la present ciutat a fi de fer
continuar lo subast dels arrendaments de tots
los drets. Y havent-se fet relació per los corredors no·y havia dita alguna se ha porrogat per
divendres primer vinent.
Proposició de braços generals. En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, per medi
del síndich del General, han enviat a la ciutat y
bras militar còpias de la proposició que esperan
fer sas excel·lèncias divendres qui ve als braços
generals, per a què se servescan premeditar-la y
insinuar lo que los aparega sobre dit fet.
Conferència del bras militar. En aquest mateix
dia, a las 6 horas de la tarda, se ja juntat la conferència dels tres comuns de la ciutat, bras militar y Deputació, en la sala a hont se acostuma
ajuntar lo bras militar per las occurrèncias presents.
En aquest mateix dia han comensat las rogativas
deliberadas lo dia de ahir; no se’n farà altre
nota.
Dimarts, a 27 de juny de 1713. Conferència en
la ciutat. En aquest dia, a las quatre horas de la
tarda, en casa la ciutat, se ha ajuntat la conferència dels tres comuns, ço és, de la ciutat, bras militar y Deputació, per los negocis graves corrents.
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Censal de 720 lliures. En aquest mateix dia,
constituhits personalment en lo consistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas, absents los senyors deputat ecclessiàstich y oÿdor militar, lo
noble don Francisco de Cardona y Vidal, Bernat Forés, notari públich real col·legiat, y Juan
Darbó Gerrer, majorals de la confraria de la
Santíssima Trinitat y Nostra Senyora del Remey, fundada en lo convent de religiosos trinitaris calsats de la present ciutat, en dit nom
han jurat a Nostre Senyor Déu y a sos quatra
sants evangelis, en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, de com havent fet las possibles
diligèncias per véurer si trobarian lo acte de
original creació de aquell censal preu 720 lliures y penció altres tants sous, al qual han succehit per sos llegítims títols, que fou extret en
la extracció de censals del dret de guerra feta
als 21 de mars de 1712, del qual apar en lo
capbreu de desembre, foli 98, no és estat possible trobar aquell.
Una relació de Racional serca de un censal. En
aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias a
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa, cusís y insertàs en lo present dietari una relació en escrits y feta per lo magnífich racional
del General y present casa en y ab la qual insinua
patir alguna difficultat un censal del dret de
guerra que·s estat extret als 19 del corrent y present mes, la qual relació és assí cusida y signada
de número.
En aquest mateix dia no ha acistit en consistori
lo senyor deputat ecclessiàstich per haver pres
purga.
Dimecres, a 28 de juny de 1713. Racional baixat al General. En aquest dia lo magnífich racional del General y present casa és baixat a las casas del General y Bolla de la present ciutat per a
fer continuar lo subast dels arrendaments de
tots los drets, per quant sas excel·lèncias fidelíssimas, per sas grans ocupacions, no·y han pogut
devallar. Y se ha porrogat per divendres primer
vinent.
Conferència y Novena juntats al matí a la Deputació. En aquest mateix dia, a la matinada, se
han ajuntat la excel·lentíssima conferència dels
tres comuns y la excel·lentíssima Novena dels
estaments acostumada y per arduïtat dels negocis corrents en la present casa.
Conferència y Novena a la tarda al bras. En
aquest mateix dia, a la tarda, se ha juntat en la
sala a hont se acostuma juntar lo excel·lentíssim
bras militar dita conferència y Novena en la present casa per la importància dels negocis que
concorran, la qual Novena ha aconsellat lo que
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apar en un paper que·s assí cusit y signat de númeroa que se ha entregat a la conferència.
Deputat ecclessiàstich malalt. En aquest mateix
dia no ha acistit en consistori lo senyor deputat
ecclessiàstich per endemà de purga.
Dijous, a 29 de juny de 1713. Consistori ajuntat essent festa. En aquest dia, no obstant ser
festa de precepta per ser la festivitat dels gloriosos senyors apòstols Pera y Pau, se han juntat
sas excel·lèncias fidelíssimas, absent lo senyor
deputat ecclessiàstich per desgana, que no·s notarà fins torne, per los negocis graves que ocorran.
Novena ajuntada al matí. En aquest mateix dia,
a las 9 horas del matí, se ha ajuntat la excel·lentíssima Novena de personas dels tres estaments
per la arduïtat dels negocis corrents.
En aquest mateix dia, sas excel·lèncias fidelíssimas, absents los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats ecclessiàstich y oÿdor militar,
anant consistorialment a peu, ab los verguers
devant ab massas altas, acompanyats dels magnífichs assessors, advocat fiscal y demés officials,
axí de la present casa com de las casas de General y Bolla, són anats a la dita casa del General, a
hont, després de haver fet encantar la Bolla de
Barcelona y Bollas foranas, dret de monedas y
dret de safrans, entre las 8 y 9 horas de la nit,
que·s la hora vulgarment dita de ca y llop, han
tret de mà dels arrendataris dels drets de General y bolla de Barcelona y demés drets qui havian acabat lo trienni de sos arrendaments y posat en mà dels officials destinats per la
administració de dits drets per compte del General los encunys y demés cosas següents:
Per lo dret de General:
Primo, un encuny anomenat pich de telas
Ítem, altre encuny anomenat dit cap de moro
Ítem, altre encuny dit pich de mitjas
Ítem, altre encuny per galons de plata de Milà
Ítem, altre encuny per galons y puntas de plata
fetas en Barcelona
Ítem, una inclusa per desota de dits pichs ab
una femella y martell.
Per la bolla de Barcelona:
Primo, una enclusa per picar lo manifest
Ítem, altre enclusa per picar los rams
Ítem, altre enclusa per picar ploms de guarda
Ítem, un martell de ferro sense mànech

a. a continuació un espai en blanc de 8 mms.
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Ítem, un encuny anomenat de manifest
Ítem, altre encuny anomenat pich de rams
Ítem, altre encuny anomenat pich de guarde ab
una femella per picar rams y per picar manifest
Ítem, altre encuny dit de guarda per picar a las
botigas ab femella, un pich y un martell
Ítem, dos tenallas, ço és, una per posar cera y altra per a arrencar los ploms
Ítem, altre encuny ab son pich y femella per los
texidors de llana ab son martell
Ítem, dos llumeneras de coure posadas damunt
del taulell per bollar
Ítem, altre encuny ab son pich y femella per los
velluters y una tenalla petita per velluters.
Ítem, un encuny de guarda y dos femellas, la
una per a tallar y altra per a posar plom, ab son
martell.
Ítem, altre encuny de paga, mascle y femella.
Ítem, altre encuny de manifest de la roba que ve
de defora.
Ítem, altre encuny sense femella de la roba que
va per fora.
Ítem, un piló de fusta ab lo encuny de la femella
per manifest de defora.
Ítem, altre piló de fusta ab una femella del manifest y guarda.
Ítem, un encuny de manifest
Ítem, altre encuny per guarda.
Ítem, un encuny de femella sola.
Ítem, dos tenallas, una per posar cera y altre per
a arrencar ploms, y un martell.
Ítem, una tenalla per posar cera.
Ítem, dos encunys y una femella per picar als texidors de llana.
Ítem, un encuny per bollar los sombrerers.
Essent presents per testimonis a la entrega de
ditas cosas Joseph Pelegrí y Jeroni Vehils, verguers del consistori, y altres, en moltitut numerosa, que·s troban presents per dita casa del General y Bolla.
Convocació de brassos generals en la sala de
Sant Jordi. En aquest mateix dia, a las tres oras
de la tarda, se han juntat en la sala gran de sant
Jordi de la present ciutat los brassos generals
que ab veu de pública crida als 20 del present y
corrent mes foren convocats tant en la present
ciutat com y també en las demés ciutats y vilas
que són cap de vegaria y sotsvegueria, y axí mateix en alguna ciutat real, y no menos los prelats, militars y universitats de defora de la present ciutat, tant reals com de barons. Són
estadas convocadas per medi de cartas impresas,
y tots de part de sas excel·lèncias fidelíssimas,
inseguint lo deliberat per lo savi Consell de
Cent y bras militar, havent-se antecedentment
participat al excel·lentíssim senyor comte Guidobaldo de Estaramberg.

La formalitat que en tot se ha observat en esta
funció és lo següent: en lo cap de la sala gran de
Sant Jordi estavan posats de banchs ab respalder
de vellut carmesí colxats per assentar-se sas excel·lèncias presidint, tenint una taula gran que
prenia la delantera dels senyors consistorials,
cuberta de domàs carmesí ab guarnició de or,
sobre la qual ay havia un juratori de plata, tot lo
adrés de escríurer y campaneta de plata. A mà
dreta de dita taula, banchs de vellut carmesí y de
vaqueta, possibles ab respaldo y altres de fusta
rasos per lo estament ecclessiàstich; a mà esquerra de dita la semblants banch per lo estament
militar.
Y després de mitja pessa, semblants banchs de
cara y arrimats a la part dels banchs del estament
ecclessiàstich. Estavan posats semblants banchs
per lo estament real als dos caps de dita sala, so
és, en lo cor principal y allà a hont se disposa lo
altar a ý havia dos imatges de sant Christo. Lo
secretari estava assentat ab banchs a la part a
hont seyan los militars, en una taula davant, ab
tapete, tinters y polseras, asistit dels tres ajudants de scrivà major y los dos escribents de la
Escrivania major.
Al claustro y al costat de la porta principal de
dita sala gran de sant Jordi, a cada part à y havia
una tauleta, a hont, assentats ab banchs de respalder, estavan allí tres escrivens per a escríurer,
com de fet escrivian los noms dels qui havian de
entrevenir en dits estaments. Y se deu advertir
que las dos portas, ço és, la del devant de sant
Jaume y la de la part del carrer, de la font de
sant Honorat, estavan tancadas. Y que al costat
de las portas dels aposentos del ajudant primer
dels doctors de la Real Audiència hi havia una
rexa de fusta que acistia un alguasil ordinari y
differents sentinelas dels soldats del regiment de
la present casa, y tot per a lograr-se la major
quietut. Y per quant axís se observarà tot lo die
mentres durarà la junta de brassos generals se
adverteix que no se’n farà altre nota.
Al que foran quatre oras de la tarda, sas
excel·lèncias, absent en causa de desgana lo senyor deputat ecclessiàstich, ab los verguers devant ab massas altas, són anats consistorialment
a la sala gran de Sant Jordi. Y allí se han acentat
si y conforme se veu en consistori en los banchs
de vellut, que com dalt és dit estavan previnguts. Y havent sabut lo excel·lentíssim senyor
conceller en cap que sas excel·lèncias fidelíssimas estavan ja a son puesto, és vingut ab gramalla, acompanyat de quatre senyors ciutedans
honrats de Barcelona, y ab un verguer ab massa
alta. Y se adverteix que en esta junta ha entrevingut també lo excel·lentíssim senyor comte de
Plasència, protector del bras militar.
1309

Las personas que han entrevingut en la present
junta de brassos generals són, per lo estament
ecclessiàstich: los doctors. Loa paper dels ecclessiàstichs és entre los papers. Per lo estament militar, los senyors. Lob paper dels militars és entre
los papers. Per lo estament real, los senyors. Loc
paper del bras real és entre los papers.
E congregada la sobredita junta de brassos generals. Lod paper és entre los papers.
Las quals protestas fetas per sas excel·lèncias se
ham donat per proposició a la dita junta de
brassos generals, havent precehit una peroració
que ha fet lo doctor deputat militar, lo paper
que és assí cusit y signat de númeroe. Que per
mi, secretari y scrivà major del General y present
casa ab alta i intel·ligible veu és estat llegit.
Ohida la sobredita proposició per la present
junta de brassos generals se ha entrat a dubtar,
antes de votar, si los estaments o brassos generals se podian separar y per millor reflectar lo
negoci proposat, per ser molt àrduo, juntar-se
separadament en pessas distinctas de la present
casa. Y havent-se consultat ab los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present
casa, de paraula, si·s podia practicar, són estats
de vot y parer que com no sabian exemplar y altrament la consuetut era contrària, no podian
aconsellar semblant separació, que si tenian
gust los brassos podrian aconsellar al consistori
lo que millor los aparegués al major servey de
Déu y benefici públich.
E la present junta de brassos generals, ohit lo
refferit, havent passat al estar prenent los vots lo
escrivent ordinari de la Escrivania Majorm ha
aconsellat a sas excel·lèncias que en consideració de que lo assumpto proposat a la major gravedat que pot occorrer-se al principat, essent
precís fer-se madura reflecció sobre la proposició feta, que altrament no podria conseguir-se
lo major acert, ha acordat aconsellar al consistori que sie entregada còpia de proposició a quiscun dels tres presidents dels brassos, a fi que separats en distintas pessas destinadoras per sas
excel·lèncias, pugan reflectar-la y donar lo consell que regoneixeran de major glòria de Déu y
benefici públich. Que per facilitar la brevedat en
lo despaig dels negocis se anomenen per secretaris dels tres braços, a saber, és per lo ecclessiàstich un dels ajudants del secret de la Deputació,
per lo militar lo qui ya serveix a eix comú, y per
a.
b.
c.
d.
e.

Lo ... papers interlineat al marge esquerre.
Lo ... papers interlineat al marge esquerre.
Lo ... papers interlineat al marge esquerre.
Lo ... papers interlineat al marge esquerre.
a continuació un espai en blanc de 8 mms.
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lo real lo de la ciutat. Que se imprimesca la dita
proposició, a fi de repartir-se entre los individuos dels brassos perquè pugan millor reflectar
son contengut. Que los brassos se junten cada
matí a las 8 horas y a la tarda a las quatra per la
expedició dels negocis que se ocorrian. Y que se
disposen altars en quiscuna de las pessas en
que·s juntaran, devent-se celebrar en ells quiscun dia la missa del Esperit Sant.
Deliberació de consistori. E sas excel·lèncias fidelíssimas, inseguint lo consell dalt expressat y
donat per la excel·lentíssima junta de brassos
generals, han annuhit a tot lo aconsellat per dita
junta y han destinat per lo estament ecclessiàstich la pessa a hont se acostuma juntar lo bras
militar, assenyalant-los un Cortiner, y per secretari lo ajudant primer de la Escribania Major,
per lo estament militar la sala dels reys y per lo
estament real la sala del consistori. Advertint-se
que los presidents de dits tres estaments en sas
respective salas seuhen sota dossers ab banchs
de vellut de respalder y los individuals al banch
de vaqueta y altres de respalder y altres sens respalder, conforme se han pogut lograr. Y que en
cada hu se ha disposat un altar, a hont antes de
ajuntar-se se dirà la missa de Esperit Sant. Y finalment en tot y per tot han annuhit al aconsellat, donant los ordes convenients y necessaris.
Inventari de fraus. En aquest mateix dia lo senyor oÿdor real és baixat a las casas de General y
Bolla de la present ciutat, acistit del secretari y
scrivà major, racional y demés officials acostumats, a fi de continuar-se en inventari los fraus
trobats y apresos en lo present y corrent mes y
són los següents:
Primo, a dos, aprensió feta a Maria Codina, trobada en lo carrer del Hospital, de una pessa de
Olanda, cap y cua, y de una pessa de canya de
gena cap y cua.
Ítem, die tres de dit, aprensió feta en casa de Joseph Flaquer, sabater de tres canas, sinch palms
boqueals color de oliva.
Ítem, dit die aprehensió feta a una dona incògnita, trobada en lo carrer de Albret, de quatre
canas, sis pams tafetà de mantó.
Ítem, dit die aprehensió feta en casa de Isidro
Gassol, mestre veler, de un plegador y llisos ab
sinch canas roba texida y sens de texir de estam
y seda filada.
Ítem, dit die disset de dit, apprehensió feta en
casa de Anthon Vinyals, negociant, de trenta-sis
pessas de telas de differents colors cap y cua.
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Juliol
Dissapte, al primer de juliol de 1713. Pau Comellas, pagès de Esparaguera, jura. En aquest
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lèncias Pau Comellas, pagès de la
vila de Esparaguera, bisbat de Barcelona, ha jurat a Déu, nostre senyor, y sos 4 sants evangelis
corporalment tocats, en mà y poder de sas excel·lèncias, que havent fet las possibles y degudas diligèncias per véurer si trobaria lo acte de la
original creació del censal de dret de Guerra
que li pertany y especta de preu 800 lliures, no
és estat possible trobar aquell.
Jurament de Güell per altre censal. En aquest
mateix dia, constituhit personalment en dit
consistori Joseph Güell, escrivent, en Barcelona
resident, com a procurador de la noble dona
Maria Theresa de Sala, muller de Francisco de
Sala, Sangenís y Alemany, en la vila de sant
Martí de Arenys domiciliat, consta de la procura
en poder de Gabriel Arquer, notari públic de
dita vila y ciutedà honrat de Barcelona, als 23 de
juny, 1713, ha jurat per dita sa principal de
com, havent fet aquella las diligèncias possibles
per véurer si trobaria lo acte de la original creació de aquell censal que tots anys lo magnífich
Bernat Sala rebia als 28 de setembre sobre lo
dret de guerra continuat en lo capbreu de las
mesadas del maig al octubre en foli 406, de
preu mil lliures y pensió mil sous, que fou extret
en la extracció de censals feta a 19 de juny proppassat, no obstant aquel no li era estat possible
trobar aquell.
Relacions de síndich acerca Busquets y Baró. En
aquest mateix dia, constituhit personalment en
dit consistori lo síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit ab lo noble don
Joseph de Aguirre, de orde de aquell, per lo fet
de Francisco Busquets y Pausa, ciutedà honrat
de Barcelona, li havia fet de resposta que primer
se volia conferir ab lo excel·lentíssim senyor
comte de Estamberch.
En aquest mateix dia ha fet altre relació de com
de orde del consistori se havia conferit ab dit de
Aguirre acerca la suplicació entregà al magnífich
regent la Real Cancellaria en orde al fet de
Boxó. Y ha respost que·u despatxarà.
Brassos se han ajuntat. En aquest mateix dia al
matí, a las vuyt horas, y a la tarda, a las quatra, se
han ajuntat los excel·lentíssims y fidelíssims estaments, ecclessiàstich, militar y real, en sas respective salas.
Diumenge, a 2 de juliol de 1713. Consistori
ajuntat. En aquest dia, no obstant ser festa de

precepta, se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per ocasió de la arduïtat dels negocis corrents.
Síndich: relació a Busquets. En aquest mateix
dia, constituhit personalment en lo consistori
de sas excel·lència lo síndich del General, ha fet
relació de com havent-se conferit avuy, de orde
de sas excel·lèncias fidelíssimas, ab lo excel·lentíssim senyor comte Guidobaldo de Estaramberch, y posat en sa mà un paper de recado que
és assí cusit y signat de númeroa, per lo fet de
Francisco Busquets, ciutedà honrat de Barcelona, li havia respost que se informaria ab lo relador.
Montargull ha jurat de com no·s troba lo acte
del censal de Martines. En aqueix mateix dia,
constituhit personalment en lo consistori per
sas excel·lèncias don Benet de Montargull, com
a tudor y curador de Joseph Martines y Areny,
ciutadà honrat de Barcelona, impúber, ha jurat
a nostre senyor Déu y a sos quatre sants Evangelis corporalment tocats de com havent fet en
dit nom las possibles y degudas diligèncias per
véurer si·s trobaria lo acte de original creació de
aquell censal de preu tres-centas lliures y pensió
300 sous que lo doctor Diego Martínes rebia
tots anys sobre lo dret de General de Guerra y
no ampara per los títols continuats en lo capbreu de las messadas de maig al octubre inclusive en foli 486, que fou extret en la extracció de
sensals del dret de guerra feta als 19 de juny
pròxim passat, lo qual pertany a dit Martines y
Areny, no és estat possible trobar aquell.
Braços convocats. En aqueix mateix dia, ço és,
al matí a las vuyt horas y a la tarda a las quatra,
en sas respectiva salas, se han ajuntat los estaments ecclessiàstich, militar y real.
Relacions de síndich acerca papers del real arxiu. En aqueix mateix dia, constituït personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo síndich del General ha fet relació de
com havent-se conferit després de tocadas las
orasions lo dia present de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas ab lo il·lustre don Joseph de
Suelves al Consell Supremo de Aragó per a que
se servís manar als officials de dit Consell entregasse los processos, ha respost que ell lo participaria al il·lustre marquès de Noguera, qui ajuntaria lo consell y tornaria resposta a sas
excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia, dit síndich ha fet altre relasió a sas excel·lèncias fidelíssimas contenint

a. a continuació un espai en blanc de 13 mms.
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que, com després del dalt dit, de orde del consistori, se aja conferit ab lo marquès de Noguera, ministres de capa y espasa y axí de gràsia del
dit Consell Supremo de Aragó, per a que se servís donar orde se entregassen los papers de gràsia, ha respost que tenian un decret de sa magestat ab que se ordenava que dits papers se
embarquen. Y que per dit effecte lo excel·lentíssim senyor compte de Starambourg tenia altre
decret y que axí·s responia que ningú ó sabria
millor si dits papers eran embarcats o no sino
don Felip Gallart.
Dilluns, a 3 de juliol de 1713. Jurament de don
Anton Móra, com a procurador, per lo censal
de preu 500 lliures. En aquest dia, constituhit
personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas don Anton Móra com a procurador de la noble donya Madalena Móra y Xammar, consta de la procura en poder de Joseph
Francesch Fontana, notari públich de Barcelona, als 26 de juny proppassat, ha jurat per dita sa
principal de com havent fet aquella las diligèncias possibles per véurer si·s trobaria lo acte de la
original creació de aquell censal de preu 500
lliures y penció 500 sous que tots anys rebia lo
doctor Joan Pau Xammar sobre lo dret de General de Guerra, continuat en lo capbreu de las
mesadas de maig al octubre inclusive, en foli 3,
que fou extret en la extracció de censals del dret
de guerra feta als 19 de juny proppassat, no li és
estat possible trobar aquell.
Jurament de Joseph de Llunell y Mir per lo censal de preu 1.000 lliures. En aquest mateix dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias Joseph de Llunell y Mir, donsell,
en Barcelona populat, ha jurat en mà de sas excel·lèncias de com havent fet aquellas degudas
diligèncias per véurer si trobaria lo acte de la
original creació de aquell censal de preu mil
lliuras y pensió 1.000 sous que rebia Enrich Casas, mercader, sobre los drets de General de
guerra per los títols continuats en lo capbreu de
dita mesada en foli 15, lo qual censal fou extret
en la extracció de censals feta als 19 de juny
proppassat, no és estat possible trobar aquell.
Jurament de don Ramon de Sellers, com a procurador de donya Eulària de Cellers. En aquest
mateix dia, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias don Ramon Cellers y
Miralles, com a procurador de la noble donya
Eulària Cellers y Miralles, viuda de don Miquel
Joan Cellers, quòndam, consta de la procura en
poder de Isidoro Famades y Morell als 25 de
abril, 1693, ha jurat per dita sa principal de com
havent fet aquella las diligèncias possibles per
véurer si·s trobaria lo acte de la original creació
de aquell censal de preu 800 lliures y pensió
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800 sous que tots anys rebia la noble dona
Eulària Cellers y Miralles sobre lo dret del General de Guerra continat en lo capbreu de las
mesadas de novembre al abril inclusive, en foli
326, que fou extret en la extracció de censals
feta als 19 de juny proppassat, no és possible
trobar aquell. Y que ell, havent-las buscat com a
fill y procurador, no·l ha encontrat.
Brassos convocats. En aquest mateix dia, al
matí, a las 8 horas, y a la tarda, a las 4, en sas respective salas de la present casa, se han ajuntat
los tres estaments o brassos: ecclessiàstich, militar y real.
Relacions del síndich sobre papers que se han
de posar en lo arxiu. En aquest mateix dia,
constituït personalment en lo consistori lo síndich del General, à fet relació de com havent-se
conferit ab don Felip Gallart acerca dels papers
de gràcia del Consell Supremo de Aragó a fi de
que los entregàs a dit síndich per a recondir-se
en lo arxiu real, se ha respost que dits papers
eran embarcats ab orde del senyor compte de
Harbemberg.
En aquest mateix dia, dit síndich ha fet relació
que com havent-se conferit ab don Joan Rosinyol, de orde de sas excel·lèncias, a fi de que entregàs a ell, a fi de recondir-se en dit arxiu real,
los papers de justícia de dit Consell Supremo de
Aragó, li han respost que no tingués orde del
secretari del consell de guerra no·ls podia entregar.
Dimars, a 4 de juliol de 1713. En aquest dia,
constituït personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias lo síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit lo dia present ab
lo senyor compte de Starbenburg, qui·s troba
en Sant Andreu de Palomar, possant en sa mà
un paper de recado en escrits, còpia del qual és
assí cusit y signat de númeroa, ab que se suplica,
per los motius y causas que en ells se expressa,
sia de sa dignasió de que los papers de gràcia,
justícia y demés del Consell Supremo de Aragó
que són embarcats se servís fer-los desembarcar
al General, se ha servit respóndrer tenia orde de
sa magestat que se embarcasen tots los papers.
En aqueix mateix dia, axí mateix ha fet relació a
sas excel·lèncias de com, havent-se conferit de
son orde ab dit senyor compte de Starbemberg,
possant en sà ma altre paper de recado en escrits, còpia del qual és assí cusit y signat de númerob, per a que se dignàs participar a sas excel·lèncias fidelíssimas la nominació de tres
a. a continuació un espai en blanc de 10 mms.
b. a continuació un espai en blanc de 10 mms.
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personas al primer de agost pròxim vinent en visitadors per la visita real per part de sa magestat,
li à respost que se informaria.
Relació del síndich acerca del fet de Busquets.
En aqueix mateix dia, dit síndich ha fet relació
de com havent fet memòria a sa excel·lència de
orde del consistori acerca la dependència de
Francisco Busquets, ciutadà honrat de Barcelona, li ha fet de resposta que ja avia parlat ab lo
relador de la causa y que·s despacharia.
Braços ajuntats. En aqueix mateix dia al matí, a
las 4 horas y a la tarda, a las 4, en sas respective
salas, se han ajuntat los braços, estament ecclessiàstich, militar y real, y així mateix la Novena
de cada un de dit estaments.
Dimecres, a 5 de juliol de 1713. Deputat ecclessiàstich tornat en consistori. En aquest mateix dia, à tornat a residir en consistori lo senyor
deputat ecclessiàstich per trovar-se ja convalescent de sa passada indisposició.
Braços congregats. En aquest mateix dia, és a
saber, al matí a las 8 oras, y a la tarda, a las 4, se
han ajuntat en sas respective salas los tres braços
o estaments ecclessiàstichs, militar y real.
Relasions del síndich. En aqueix mateix dia,
constituït personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias lo síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit lo dia present de
orde del consistori ab don Joseph de Forns, secretari del Consell Supremo de Aragó, per los
negocis y papers del regne de Valènsia, a fi y effecte de que se servís entregar a don Francisco
de Magarola y Fluvià, archiver del real arxiu,
tots los papers de gràcia que té en son poder, ha
respost seria un real decret de sa magestat que li
manava tots los dits papers.
En aqueix mateix dia dit síndich a fet relació de
com, havent-se conferit lo dia de vuy ab lo doctor Joseph Suelves, regent del Supremo de Aragó, per a saber de sa senyoria qual resposta que
li havia feta lo il·lustre marquès de Noguera, ministre de dit Consell, acerca la entrega al archiver de dit arxiu real tots los papers de justícia, li
ha respost que com los processos y demés papers de justícia de que·s tracta tingan interès, las
té las de la jurisdicció de dit consell supremo de
Aragó, que per ço li era presís retrorir-se’ls.
En aquest mateix dia, dit síndich ha fet relació
de com havent-se conferit esta tarde, a las 8 horas de la nit, amb lo senyor mariscal compte de
Starbemburg, que·s troba en Santa Andreu de
Palomar, a fi de posar en sa mà, com ó ha executat, un paper de recado en escrits de orde de sas

excel·lèncias fidelíssimas, contenint de que sia
servit manar que los regiments se mantingan
dins los límits dels arreglaments que té disposats
per lo egregi compte de Tamarit y que·s restituesca lo procés o enquesta al notari del noble
don Joseph de Aguirre, relador de aquella, fulminada contra Joan Buxó, se ha servit respóndrer que en quant regiment ja té dit a dit compte de Tamarit que tenia ordenat a las milícias y
donadas las degudas providèncias per a que se
mantingan dins los límits del arreglaments, y axí
mateix que enviaria a cercar a dit relador per a
que despachàs a dit Buxó. Y sas excel·lèncias fidelíssimas han ordenat a mi, secretari scribà major del General y present casa, cusís y insertàs en
lo present dietari lo recado en escrits lo qual és
assí cusit y signat de númeroa. Y així mateix de
que, havent posat en mà de dit senyor mariscal
una carta, de la qual apar estar ab vexells los de
la vila de Lloret de estar saquejats de las tropas
francesas que són dintra de Gerona, per què en
nom de sas excel·lèncias fos servit donar·i la deguda providència, ha respost que escriuria a Fierres no passàs de la ralla.
Súplica de Esteva y Pera. Incertada. En aqueix
mateix dia, han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major, cusís y insertàs en lo present dietari una súplica presentada per don Esteva y Pera, junt ab un paper que
la acompanya, y ne fassa relació dita súplica. Tot
lo que és assí cusit y signat de número.
Dijous, als 6 de juliol de 1713. En aquest dia
han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi,
dit secretari, cusís y insertàs en lo present dietari
diferents cartas han rebudas sas excel·lèncias
dels senyors marquesos don Pau Ignasi Dalmases y Ros, compte don Felip de Ferran y Çacirera, enviats a la excel·lentíssima ciutat, junt ab
dos representacions. Las quals cartas són: la una
sa datta en Linares, a 26 de maig del corrent
any; la altra sa datta en Haya, lo mateix dia; la
altra sa datta en Haya, als 30 de maig; y la altra
sa datta en Haya, als 2 de juny. Tots del corrent
any. Las quals són assí cusidas y signadas de número.
Brasos convocats. En aquest mateix dia, al matí,
a les 8 horas, y a la tarda, a las quatre, se han
juntat en sas respective salas los tres excel·lentíssims y fidelíssims braços, ecclesiàstich, militar y
real.

insertàs en lo present dietari un paper enviat a
sas excel·lèncias a la matinada per lo bras real
per medi de son promovedor acerca la forma
com las fronteras no sian invadidas. Lo qual és
assí cusit y signat de númeroa; y una carta que
sas excel·lèncias han rebut del senyor compte
don Felip de Ferran y Çacirera, sa datta en
Haya, als 22 de maig del corrent any. La qual és
assí cusida y signada de número.
En aquest mateix dia, a saber, és al matí a las 8 y
a la tarde a las 4, se han ajuntat los braços ecclessiàstichs, militars y reals en sas, respective salas.
Dissapte, als 8 de juliol de 1713. En aquest dia,
constituït perosnalment en lo consistori Jaume
Garriga, subrrogat en sobrecullidor de ponent,
ha fet relació de com Carlos Sançam, traginer
de la present ciutat, qui aportava cartas del consistori per los deputats locals de Corvera, Tàrrega, Tremp y Pallàs y Seu de Urgell, y així mateix
també los llibres, cera, albarans y ploms per ditas col·lectas, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, en consideració de que han finit los
arrendaments dels drets y no aver·y arrendataris
nous dende Monblanch y arribant fins a Santa
Coloma de Queralt, no ha pogut passar més endavant respecte de ocupar lo enemich aquells
paratges, com axí apar de una fe que és assí cusida y signada de número. Y que ha estat en lo
camí sis dias aportant tres matxos.
Relació del síndich. En aquest mateix dia, constituhit personalment en dit consistori lo magnífich síndich del General y present casa a fer relació de com havent-se conferit lo dia present, en
Sant Andreu de Palomar, al punt de las set horas del matí, de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas, a fi de posar en mà del senyor compte de
Starbemberg un paper de recado en escrits
aconsellat per los tres brasos acerca las ocurrèncias, lo qual paper és assí cusit y signat de número, o a lograt y li ha insinuat tornaria resposta en
escrits.
Braços ajuntats. En aqueix mateix dia se han
juntat, a saber, al matí a las 8 horas y a la tarde a
las quatre, en sas respective salas, los fidelíssims
braços o estaments ecclessiàstichs militar y real.

Divendres, als 7 de juliol de 1713. En aquest
dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a
mi, secretari y scrivà major del General, cusís y

En aquest mateix dia, constituït personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias lo síndich
del General, à fet relació de com havent-se conferit de orde de sas excel·lèncias als dos quarts
tocats de las nou de la nit del dia present en
Sant Andreu de Palomar ab lo senyor compte
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de Starbemberg, a fi de posar en sa mà un paper de recado en scrits acerca lo donar providència a sas excel·lèncias per lo resguart de las
fronteras y plaças que los afectes dels sagrestos
reals no·s desvian, y que per medi de carta circular se mane a tots los pobles impedescan lo
passatge de armas y cavalls al enemich, inseguint lo consell donat per los braços militar y
real, com més extensament apar en dit paper de
recado, que·s assí cusit y signat de númeroa. Al
que fou servit respóndrer, en orde al primer
punt, que havia donat orde als voluntaris que
anessen a sos paratges sens inquietar a ningú, y
que per ço havia manat fossen satisfets de son
sou; y que si acàs inquietaven escriuria als llochs
y vilas los perseguissen y al senyor duch de Populi que·ls perseguís. Que en quant als segrestos, donaria orde se entreguessen los llibres al
tribunal del racional quant auria passat comptes
lo noble verguer la real Tesoreria. Y finalment,
en orde a las sobreditas cartas circulars, que no
tenia res que dir·i, y que ell també ó escriuria
als llochs y vilas per quant los propris no podian
anar segurs, y que enviaria las cartas de lloch a
lloch.
Diumenge, als 9 de juliol de 1713. En aqueix
dia se han juntat sas excel·lèncias, no obstant ser
festa de precepte, per causa de la gravedat dels
negocis corrents, de forma que de nit y de dia
fan residència contínua.
En aqueix mateix dia, al matí, a las 8 horas, y a
la tarda, a las 4, en sas respective salas, se han
ajuntat los braços ecclessiàstich, militar y real.
Dilluns, als 10 de juliol de 1713. En aquest die,
constituhit personalment en lo consistori lo
doctor Ignasi Cabirol, prevere, com a procurador de Christóphol Cabirol, prevere, majordom
de sa eminència, tant en nom propi particular
com altrament, conste de sa procura en poder
de Joseph Ignasi Vidal, notari públich de Barcelona, als 25 de juny pròxim passat, que és assí
cusida y signada de númerob, ha jurat a nostro
senyor Déu y a sos quatre sants Evangelis corporalment tocats, en mà y poder de sas
excel·lèncias per dit son Principal, que tenia en
son poder los actes originals de las creacions de
qualsevols censals li espectan. Y així mateix, fetas las degudas diligèncias, no ha pogut trobar
los actes de ditas originals creacions.
En aquest dia, a saber, és a las 8 horas del matí y
a la tarda, a las quatre, se han juntat los brassos
en sas respective salas.

a. a continuació un espai en blanc de 8 mms.
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En aquest mateix dia, sas excel·lèncias, absents
los senyors deputat ecclessiàstich, per indisposició, de que no se’n farà altre nota fins torne,
han ordenat a mi, secretari y scrivà major del
General y present casa, cusís y incertàs en lo present dietari còpia de una deliberació feta per lo
savi Consell de Cent als 9 del corrent y enviada
a sas excel·lèncias per medi de ambaixada ahir a
las set horas de la tarda tocadas, per part de la
ciutat, per los senyors Ignasi de Costa y Vinyola, cavaller, y Diego Lasetas, ciutadà honrat de
Barcelona. La qual còpia és assí cusida y signada
de número.
En aquest mateix dia, per medi de un senyor
militar y real, han enviat una ambaixada al molt
il·lustre portanveus de General governador a fi
de suplicar-li sie servit manar obrir la vicerègia,
attès que lo senyor llochtinent general se troba
estar fora del present Principat. Al que se ha servit respóndrer ho executaria ab gran gust.
En aquest mateix dia és vingut a la present casa
lo molt il·lustre portantveus de General governador. Y entrat en consistori ha posat en mà de
sas excel·lèncias lo paper que és assí cusit y signat de númeroa, de orde de sas excel·lèncias.
En aquest mateix dia, de part de sas excel·lèncias, los senyors don Ramon de Codina y de Ferreras y Francisco Mar y Caldero, ciutedà honrat
de Barcelona, havent obtinguda ora per medi de
un verguer, han reportat al excel·lentíssim consistori dels senyors concellers de la present ciutat
una ambaixada consistint en que donavan las
gràcias de haver-los participat ahir la deliberació
y resolució del savi Consell de Cent, que se inclinavan en aumentar lo regiment de la present
casa, fent-se la lleva en las Atarasanas, acistint-hi
lo tinent coronel y demés officials del regiment,
que coadjuvàs la present ciutat en los socorros
dels soldats; y finalment que·ls donàs pà de monició quiscun die fins y a tant que marxa la leva.
Al que han respost los senyors concellers que ho
premeditarian y ne tornarian resposta.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
en lo consistori lo síndich del General, ha fet relació de com havent-se conferit lo die present
ab lo general Valis ha portat en sa mà una carta
de sas excel·lèncias. Ha respost de que rebia la
carta molt gustosament y que en estar informat
del molt il·lustre senyor comte don Salvador de
Tamarit y Vilanova tornaria resposta.
En aquest mateix dia, semblant relació de com
havent-se conferit ab lo noble regent la real the-
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soraria, a effecte de que posàs en mà y poder del
mestre racional del General y present casa los
llibres de segrestos de dita thesoreria, ha respost
que havia donat orde a son secretari per a que
entregàs aquells, per tenir també orde de sa magestat lo rey, nostre senyor.
Dimars, a 11 de juliol de 1713. Relacions en escrits. En aquest dia han ordenat sas excel·lèncias
fidelíssimas a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y insertàs en lo present
dietari una relació en escrits feta per Francisco
Biorench, per Joseph Llaris, receptor de fraus, de
la qual apar que Anton Mauri, llogater de mulas,
ha anat ab tres machos carregats a fer la entrega
als taulers de las dotse taulas de la present col·lecta dels llibres, ploms, ceras y albarans, en que ha
estat sis dias, com apar de dita certificatòria, que
és assí cusida y signada de númeroa, de la qual
apar ara ab tres machos carregats.
Altre relació. En aqueix dia han ordenat sas excel·lèncias a mi, dit secretari y escribà major del
General y present casa, cusís y insertàs en lo present dietari una relació en escrits feta per Narcís
Pla, prebere subrrogat en lo offici de sobrecullidor de la part de llevant, de la qual apar que Josep Fargas, ab dos machos de bast, ha portat y
entregat los llibres, cera y ploms en Manresa, a
hont a estat lo espai de nou dias, com axí apar
de dita relació, que és assí cusida y signada de
número.
Relacions de verguers. En aquest mateix dia,
Francesch Lluscà, subrogat en verguer, ha fet
relació a sas excel·lèncias de com havent personalment per esta tarda convidat per la junta al
senyor abat de Gerri, li ha dit acistiria, al senyor
abat de Sant Pere de Roda, que com patia de la
orina no podia acistir, al senyor don Joseph Asprer, ardiaca y canonge de Urgell, li ha dit acistiria, y al senyor don Bonaventura de Lanusa,
degà y canonge de Tarragona, que·s trobava ab
una ocupació y que si podia venir acistirà.
En aquest mateix dia, Diego Andanya, subrogat
en verguer, ha fet relació de com havent convidat per dita junta als senyors doctor Andreu Arbell, canonge de Vich, lo doctor Barrera, canonge de Vich y síndich del capítol, y doctor
Joseph Company, camarer de Gerri, han dit tots
que acistirian.

clessiàstichs que faltavan per cumpliment dels
dotse per a acistir a la dita junta, li han dit que
acistirian ab molt gust.
Junta juntada. En aquest mateix dia, ha comensat a juntar-se la excel·lentíssima y fidelíssima
junta dels tres estaments ecclessiàstich, militar y
real, per las mateixas causa que·s narran en altra
de las deliberacions fetas per sas excel·lèncias fidelíssimas lo dia present. Y per sas excel·lèncias
se·ls ha destinat la pessa del costat en que se
acostuma de ajuntar lo bras militar.
En aquest mateix dia, constituït personalment
en lo consistori de sas excel·lèncias lo magnífich
Maurici Miralles y Oliver, doctor en drets en
Barcelona populat, com a procurador de Francisca Oliver y Miralles, muller del magnífich Joseph Oliver, doctor en medicina, també en Barcelona populat, tant en nom propri com y a
hereva fideicomissària de la heretat y béns que
foren del magnífich Joseph Miralles, quòndam,
ciutadà honrat de Barcelona, consta procura en
poder de Joseph Baralt, notari públic de Barcelona, al primer del corrent mes, la qual procura
és assí cusida y signada de númeroa, en dit nom,
ha jurat en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas per dita sa principal a nostre senyor Déu
y sos quatre sants evangelis corporalment tocats
haver fet sa principal moltas diligèncias en cercar
lo acte original de la creació de aquell preu
5.000 lliures y ànnua penció altres tants sous
que tots anys en cert termini dit Joseph Miralles,
quòndam, ciutedà honrat de Barcelona, per los
títols continuats en lo capbreu de las mesadas de
maig a octubre de dit General en foli 104 rebia,
no haver-lo trobat ni saber a ont és.
Deliberació del bras ecclessiàstich. Insertada.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scribà major del
General y present casa, cusís y insertàs en lo present dietari una deliberació feta per lo bras ecclessiàstich als 10 del present y corrent mes, que
per son promovedor és estada posada en mà de
sas excel·lèncias fidelíssimas, la qual és assí cusida y signada de número.
Dimecres, a 12 de juliol de 1713. En aquest dia
se han comensat de juntar las juntas de política,
guerra, medis y prevencions, que se han subdividit de la junta general de brassos, matí y tarda,
en differents pessas.

En aquest mateix dia, Fermí Vehils, subrogat en
altre dels verguers de sas excel·lèncias fidelíssimas, ha fet relació al excel·lentíssim y fidelíssim
consistori de com havent convidat los sinch ec-

Dijous, a 13 de juliol de 1713. En aquest dia se
han ajuntat, matí y tarda, en la present casa, las
4 juntas subdivididas de la general dels brassos.
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En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
don Anton de Villarroel, nomenat general en
jeffe, ab deliberació del dia de ahir, ha vingut a
obsequiar a sas excel·lèncias donant-los las gràcias de la dita nominació; y és estat tractat en tot
y per tot com als grandes.
En aquest mateix dia, a las set horas de la tarda,
los senyors don Ramon de Codina y de Ferreras
y Ignasi de Mari y Genovès, donsell, de part y
en nom de sas excel·lèncias fidelíssimas, han reportat, inseguint lo consell donat per la junta
general de braços, un paper en escrits al magnífich magistrat de la llotja de Mar acerca un prèstamo, lo qual paper és assí cusit y signat de númeroa. Al que és estat respost que·s proposaria
al consell.
Divendres, a 14 de juliol de 1713. Racional baixat al General. En aquest die, de orde de sas excel·lèncias, per estar ab moltas ocupacions, lo
magnífich racional del General y present casa ha
baixat a las casas del General y bolla de la present ciutat per a fer continuar lo subast dels
arrendaments de tots los drets en lo present y
corrent trienni. Y se adverteix que en tots los
dies del present mes que hi ha hagut encant encara que no stiga notat, y altrament se ha observat lo mateix.
Juntas. En aquest mateix dia se han juntat las
quatre juntas subdivididas de la junta general de
brassos. Y també se ha ajuntat dita junta a las set
oras de la nit.
Ambaixada de la ciutat ab sa deliberació, y la tenen los deputats Llinàs y Ribera. En aquest die,
a las set horas de la tarda, havent pres hora per
medi de un verguer los senyors Joan Llinàs y
don Joseph de Ribera y Claramunt, de part de
la ciutat de Barcelona, ab ambaixada, han posat
en mà de sas excel·lèncias fidelíssimas una deliberació presa per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent que és assí cusida y signada de número.
Llotja del Mar. Envia resposta tenen los deputats lo paper sobre diners.
Dissapta, als 15 de juliol de 1713. Juntas ajuntadas. En aquest dia se han ajuntat las 4 juntas
subdivididas y la junta general de braços.
Despaitg de Cancilleria, insertat. En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y insertàs en lo present dietari un
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real despaig en forma de Real Cancellaria de
aquest Principat despedit acerca lo assumpto de
poder péndrer a censal las confrarias, lo qual és
assí cusit y signat de número.
Renúncia de Butinyà. En aquest mateix dia,
constituhit personalment en lo consistori de sas
excel·lèncias, Felip Butinyà y Modolell, doctor
en drets y ciutedà honrat de Barcelona, ha renunciat pura, líbera y espontàniament, en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas, lo lloch
de oÿdor real de Barcelona en que·s troba estar
ensaculat. E sas excel·lèncias han acceptat dita
renúncia si et in quantum, etcètera, per capítols
y actes de Cort los és lícit y permès. Essent presents per testimonis lo doctor micer Jaume
Ubach y Grau Ferrussola, escrivent.
Avuy ha comensat la insaculació, y axís se notarà
com l’any passat. En aquest mateix dia, los
il·lustríssims senyors insaculadors han requirit a
mi, don Ramon de Codina y Ferreres, cusís y
insertàs en lo present dietari la nòmina de tots
los llochs vacants, axí de deputats com oÿdors, y
altres officis vacants, entregat per lo promovehedor de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Lo qual és assí cusit y signat de número.
Diumenge, als 16 de juliol de 1713. Insertadas
cartas dels ambaixadors y enviats de 16 y 9 juny.
En aquest dia han ordenat vostras excel·lèncias
a mi, secretari y scrivà major del General y present casa, cusís y insertàs en lo present dietari
tres cartas escritas a sas excel·lèncias fidelíssimas
per los excel·lentíssims senyors marquès de
Monnegre, marquès don Pau Ignasi de Dalmases y Ros y compte don Felip de Ferran y Gessiren, enviats de la ciutat, los quals són de data de
9 y 16 de juny pròxim passat, las quals són assí
cusidas y signadas de números.
Continua la insiculació. En aquest mateix dia
han continuat en justar-se los senyors insaculadors per a insacular los llochs vacants.
Juntas ajuntadas. En aquest mateix dia se han
ajuntat las quatra juntas subdivididas per la excel·lentíssima y fidelíssima junta general de
brassos. Y aquesta també s’és ajuntada.
Renúncia de dos officis. En aquest mateix dia,
constituhit personalment en consistori, lo senyor ohidor real, Joan Andreu, mercader y notari públich de la ciutat de Gerona, ha renunciat
pura y líbere y espontàniament, en mà y poder
de vostras excel·lèncias fidelíssimas, dos llochs
en que·s troba estar insiculat com a notari, és a
saber, lo un de ajudant segon de la Scribania
Major y ajudant tercer de la mateixa Scribania
Major. E sas excel·lèncias han acceptat la dita

renúncia si et in quantum per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès. Essent presents per
testimonis Joseph Pelegrí y Diego Andenya,
verguer.
Renúncia del marquès de Rubí. En aquest mateix dia, constituhit personalment en lo consistori lo noble don Carlos de Clasquerí, òlim de
Fivaller y Torres, com a procurador del senyor
don Joseph Anton de Rubí y de Boxadós, marquès de Rubí, consta de sa procura en poder de
Rafel Albià, notari públic de Barcelona, als 21
de mars pròxim passat, certificatòria de la qual
és assí cosida y signada de númeroa, en dit nom
ha renunciat pura y liberament, en mà y poder
de sas excel·lèncias, lo lloch eo rodolí de ohidor
militar en què dit son principal se troba insaculat. E sas excel·lèncias han acceptat la dita renúncia si et in quantum per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès. Essent presents per
testimonis Fermí Vehils y Diego Andanya, verguers.
Renúncia del doctor Esteve Mata. En aquest
mateix dia, constituhit personalment en dit
consistori lo doctor Esteva Mata, tesorer de la
Iglésia de Solsona, ha renunciat pura, libre y
spontàniament, ab mà y poder de sas excel·lèncias, los llochs de officis en que·s troba insiculat,
que són de las bolsas de exactor, receptor y donador de ploms. E sas excel·lèncias han acceptat
ditas renúncias si et in quantum per capítols y
actes de Cort los és lícit y permès. Estant presents per testimonis Fermí Vehils y Diego Andonya, verguers.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas cusís y insertàs en lo present
dietari un paper de recado en escrits al molt
il·lustríssim portantveus de general governador,
lo qual és assí cusit y signat de número.
Dilluns, als XVII de juliol de 1713. Renuncia. En
aquest die, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias lo magnífich doctor
micer Jaume Ubach, com a procurador del senyor deputat ecclessiàstich, fra Anton de Solanell, abat del imperial monestir de Sant Cugat
del Vallès, consta de sa procura en poder de
Bernat Forés, notari públich de Bagà, lo die
present, en dit nom ha renunciat pura y líberament y spontàneament, en mà y poder de sas
excel·lèncias fidelíssimas, lo lloch en què·s troba
ensaculat de procurador fiscal de la visita de la
present casa. La qual renúncia han acceptat sas
excel·lèncias fidelíssimas si et in quantum per
capítols y actes de Cort los és lícit y permès. Es-
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sent presents per testimonis Fermí Vehils y Diego Andanya, verguers.
Insaculadors se han ajuntat. En aquest mateix
dia se han ajuntat los senyors insaculadors que
han finit a la matinada lo acte de ensaculació.
Juntas se han ajuntat. En aquest mateix dia se
han ajuntat las juntas subdivididas a la junta general de braços. Y esta també.
Renúncia. En aquest mateix dia han ordenat sas
excel·lèncias fidelíssimas a mi, secretari y scrivà
major de la present casa, cusís y insertàs en lo
present dietari una certificatòria o paper del
qual consta com lo doctor en medicina Domingo Fogueras, coadjutor ordinari del offici de
mestre racional subrrogat per Francisco Busquets y Rausa, ciutadà honrat de Barcelona, renuncia dita subrogació en mà y poder del tribunal del racionals als 20 de juny proppassat, lo
qual paper de renúncia és assí cusit y signat de
número.
En aquest dia ý ha agut junta de brassos en la
casa de la Deputació, a effecte de fer extracció
de nou personas de las bolsas de deputats y oÿdors per habilitar las personas que poden concórrer a deputats y oÿdors la extracció de pròxim fahedora per lo trienni propvinent, en la
qual junta han intervingut per testimonis los infraescrits y següents. Per lo estament ecclessiàstich: lo doctor Joseph Ramon y Reig, canonge
de Barcelona; lo doctor Domingo Fogueras, canonge de Barcelona; fra Joan Cerva, obrer de
Besalú. Militars: Joseph de Malianta, don Francisco de Basteró, don Thomàs de València,
Franquesa y Regàs. Reals: doctor micer Francisco Boxadell, doctor micer Anton Postius, mestre Isidro Frabra.
Y havent fet los militars y reals la solita y acostumada protesta per no séurer interpoladament
junt ab los ecclessiàstichs, se ha passat a fer extracció de habilitadors en la forma que disposa lo
capítol 85 del redrés de las Corts del any 1599. Y
són estats extrets los infraescrits y següents. Ecclessiàstichs: lo doctor Jaume Vidal, fra don Joseph de Vilamala, lo doctor Pau Llinàs. Militars:
mossèn Ignasi Costa y Vinyola, don Joseph Ribera, mossèn Ignasi Mari. Reals: mestre Francisco Fornells, don micer Fèlix Bullferines y Perons, micer Anton Boffill y Vilarrubia.
Dimars, als 19 de juliol de 1713. En aquest dia
se ha juntat la Novena de la habilitació a effecte
de habilitar las personas que poden concórrer a
deputats y oÿdors per lo trienni pròxim vinent. Y
volent-se assentar en sas cadiras los militars y reals han fet la solita y acostumada protesta per no
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séurer interpoladament ab los ecclessiàstichs,
com se pretén. Y luego, tots los dits senyors de la
Novena han prestat lo sòlit y acostumat jurament en mà y poder de sas excel·lèncias, posantse los ecclessiàstichs las mans en los pits. Y en
observansa del capítol 85, Corts 1599, han oÿt
sentència de excomunicació, que·ls és estat promulgada del thenor següent:

Dimecres, als 19 de juliol de 1713. Novena de
habilitadors. En aquest dia se ha ajuntat la Novena de habilitadors, matí y tarda, per continuar
la habilitació.

«Nos, Josephus Rifos, doctor canonicus Sedis Barchinona, in spiritualibus et temporalibus vicarius
generalis et officialis pro eminentissimo doctorem
fra Benedicto de Sala, cardinal presbitero Sante
Ecclessie Romane episcopo Barchinone, monemus
vos, dominos doctore Paulus Llinas, canonicus Sedis Urgellensis, doctorem Jacobus Vidal, canonicus
Sedis Dertusem et fra don Josephus de Vilamala,
pro estamento ecclessiastico, et dominus Josephus de
Ribera, Ignacium de Mari, et Simones et Ignacium de Costa et Vinola, domicellos, pro estamento
militari, Antonio Boffill Villarubia, Franciscus
Fornells, medicine doctorem, pro estamento regali,
habilitatores iuxta formam capitulo 85 reformacionis anni 1599 extractos, quatenus bene et fideliter vos habeatis in exercicio vestre habilitacionis
fienda, de his qui concurrere possint vel non in deputatos et auditores computorum Generalis Catalonie in extraccione de proximo facienda pro triennio qui currere incipiet die prima augusti prope
venturi, iuxta Divi et conciencias vestras et pro his
auditis excomunicacionem sentencie, quam in vos
et quemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica monicione premissa ferimus et promulgamus in his scriptis».

Dijous, als 20 de juliol de 1713. No se ha juntat
junta de habilitació. En aquest dia no se ha juntat la Novena de habilitadors per haver porrogat
per demà.

E immediatament de oÿda dita sentència de excomunicació, dits senyors deputats y oÿdors y
Novena han comensat a enténdrer en lo negosi
de la habilitació de las personas que podan concórrer a deputats y oÿdors, conforme és de véurer en lo llibre de habilitacions.
En aquest mateix dia, havent-se suscitat dupte
en orde si don Bonaventura de Tristany podria
o no concórrer en deputat militar. Y així mateix,
lo noble don Joseph de Meca y Casador, en lo
acte de la habilitació, sas excel·lèncias junt ab la
Novena de habilitadors han acordat de que se
envien metges a casa de dit Tristany per a saber
si lo estat de sa indisposició li permet poder
concórrer a diputat, del que ne facen relació jurada. Y que així mateix per propri de peu de
anada y tornada sia feta carta al tauler o taulers
de la vila de Sabadell, per a que se informe de si
la indisposició permet a dit Joseph de Meca
concórrer a diputat o no.
Juntas ajuntadas. En aquest mateix dia se han
juntat las quatra juntas subdivididas de la universal de brassos, y esta també.
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Juntas ajuntadas. En aquest mateix dia, se han
ajuntat las quatre juntas subdivididas de la junta
general de brassos, y esta general també.

Juntas juntadas. En aquest mateix dia se han
juntat las quatra juntas subdivididas de la junta
general de brassos, y esta també.
Divendres, als 21 de juliol de 1713. Deputat
militar no està bo. En aquest dia no ha acisitit
en consistori lo senyor deputat militar per ocasió de estar indispost. Y se adverteix no se’n farà
altra nota fins que torne en consistori.
Representació per al rey, incertada. En aquesta
mateix dia han ordenat sas excel·lèncias, cusís,
insertàs y continuàs en lo present dietari una representació ideada, formada y aconsellada per la
junta general de braços per al rey, nostre senyor, que Déu guarde, la qual és assí cusida y
signada de númeroa y del thenor següent: «Señor, etcètera». Inseratur.
En aquest mateix dia se han juntadas quatre
juntas subdivididas de la junta general de
braços, y esta també.
En aquest mateix dia, matí y tarda, se ha juntat
la Novena de habilitació per a continuar lo acte
de dita habilitació. Y com a dependents, emergents, de aquella, han ordenat sas excel·lèncias
cusís y insertàs en lo present dietari una súplica
presentada per lo procurador fiscal, informació
rebuda sobre son contengut y relació en escrits
feta al peu de dita súplica per los magnífichs assessors del General y present casa, ab que són de
vot y parer que poden y deuhen sas excel·lèncias
continuar la habilitació, clóurer-la, y close passar a la extracció de deputats, etcètera. Així mateix, una carta escrita a sas excel·lèncias per Pau
Xixet, prevere, tauler de Sabadell, de data de dinou del corrent, ab un acte que la acompanya,
lo que fa per don Joseph de Meca y Cassador.
No menos una relació en escrits feta mitgensant
jurament per los doctors en medicina Isidro Fabra y Francisco Barenys, que fa per la desgana
del noble don Bonaventura de Tristany. Y final-
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ment una altra relació en escrits mitjensant jurament feta per los doctors en medicina Francisco
Clarassó y Domingo Fogueras, aserca la indissposició del doctor micer Anton Grazes. Y de tot
lo que és assí cusit y signat de número.
En aquest mateix dia lo excel·lentíssim senyor governador de las armas de la present plassa ha vingut a despedir-se de sas excel·lèncias fidelíssimas.
Disapte, als 22 de juliol de 1713. En aquest dia,
a les 8 horas del matí, se han juntat sas
excel·lèncias, junt ab la Novena de habilitadors,
a efecte de clòurer lo acte de habilitació. Y després, a las 9 hores del matí, és vingut lo doctor
Joseph Rifós, official y vicari de sa eminència, y
havent-los donat màcula Maria per penitència
se ha clos lo acte de la habilitació.
En aquest mateix dia, y poch aprés de clos lo acte
de la habilitació, en la sala gran de sant Jordi, se ha
fet extracció de deputats, després de aver oÿt sas
excel·lèncias missa de Esperit Sant consistorialment, en la capella petita de la present casa, segons forma dels capítols de Cort per lo trienni
que comensarà lo primer dia de agost propvinent
del corrent any de 1713. Y serviren de testimonis
los infraescrits y següents, ecclessiàstichs: don
Baltasar de Bastaró, degà y canonge de Barcelona; lo doctor Joseph Ramon y Rey, canonge de
Barcelona; fra Joan Serna, obrer de Besalú. Militars: don Alonso de Pallarès, don Ignasi de Mari y
Genovès, don Joseph de València, Franquesa y
Regàs. Reals: doctor micer Francisco Boxadell,
doctor micer Anton Postius, mestre Isidro Fabra.
Y foren extrets per diputats, a la matinada, y oÿdors de comptes, a la tarde, als tarongers, a las
sinch oras, del trienni propvinent, per un minyó
en la forma solita y acostumada los següents:
Deputat ecclessiàstich, don Joan de Fluvià.
Deputat militar, mossèn Joseph de Clariana y
Guabes.
E immediatament de ser estat extret y publicat,
dit Rodés, constituït personalment durant del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels assessors y advocat fiscal y testimonis del acte, Joseph Gargalló, negociant, en Barcelona habitant, com a procurador del dit il·lustre senyor
don Joseph de Clariana y Gualbes, compte de
muntar y contas de sa procura en poder de Gaspar Grassas, notari públich de Barcelona, als 20
de juliol corrent, la qual és assí cusida y signada
de númeroa, ha renunciat en mà y poder de sas
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excel·lèncias fidelíssimas lo càrrech o ofici de
deputat militar del General de Catalunya en que
ara poch a estat extret en sort son Principal, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sian servits
admètrer-li dita renúncia, la qual li han admesa
sine in quantum per capítols y actes de Cort, y
altrament lo és lícit y permès. Essent present per
testimonis Fermí Vehils y Diego Andesia, verguers. Per causa de la sobredita renúncia és estat
extret inmediatament de feta aquella, mossèn
Francisco de Rocabertí y de Palau.
E poch aprés de ser estat extret y publicat dit rodolí, com dalt se ha referit en la altra renúncia,
Rafel Albià, notari públich de Barcelona, com a
procurador del dit notari don Francisco de Rocabertí y de Pau, consta de sa procura en poder
de Anton Gusí, notari públich de Mataró, als 20
de juliol al corrent any, ha renunciat en la mateixa forma dalt dita lo càrrech o ofici de deputat militar en que ha sortejat dit son principal, la
qual renuncia també és estada admesa en la forma dalt dita. Essent presents per testimonis los
mateixos Vehils y Andenya.
E consecutivament de feta dita renúncia y acceptada, se ha passat a la extracció. Y és estat extret mossèn Anton de Berenguer y Novell. Deputat real, doctor micer Anton Grasses y Des.
Oÿdor ecclessiàstich, don Oleguer de Marles.
Oÿdor militar, mossèn Francisco de Perpinyà
Sala y Sasala. Oÿdor real, mossèn Thomas Antich Saladrich, menor.
Ajuntadas juntas. En aquest mateix dia se han
ajuntat las quatra juntas subdivididas y la junta
general de brassos.
Diumenge, a 23 de juliol de 1713. Juntas ajuntadas. En aqueix mateix dia se han ajuntat las
quatra juntas subdivididas de la junta general de
brassos, y esta també.
Relació de verguer. En aquest mateix dia, consituït personalment en lo consistori de sas
excel·lentíssimas fidelíssimas, Diego Ardena,
subrrogat en verguer, ha fet relació de com, havent convidat per assistir a consistori lo dia present, de par de los senyors deputats militar y real
y oÿdor militar y real al senyor oÿdor ecclessiàstich, ha respost no podia, per trobar-se ab alguna indisposició, y que axís anava al senyor deputat ecclessiàstich.
En aqueix mateix dia, a las onse horas tocadas
del matí, los dits senyors deputats militar y real
y oÿdors militars y real han requirit a mi, don
Ramon de Codina y Ferreras, subrrogat en lo
offici de secretari y scrivà major del General y
present casa, cusís y insertàs en lo present dieta-
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ri una relació mitjensant jurament feta per los
doctós en medicina Francisco Fontllonga y Bernat Moxí, del qual apar que dit senyor oÿdor ecclessiàstich pot assistir en consistori.
Relació de metges del diputat ecclessiàstich. En
aqueix mateix dia, han hordenat sas excel·lèncias a mi, dit secretari, cusís y insertàs en lo present dietari una relació en escrits mitjensant jurament feta per los doctors en medicina Isidro
Fabra y Domingo Fogueras, de la qual apar que
lo senyor deputat ecclessiàstich no és possible
assistir en consistori, com de dita relació és de
véurer, que és assí cusida y signada de número.
Dilluns, a 24 de juliol de 1713. Juntas juntadas.
En aquest die se han juntat matí y tarda las juntas de política, guerra, medis y provisions.
Dimars, a 25 de juliol de 1713. Juntas juntadas.
En aquest dia, matí y tarda, se han ajuntat las
juntas de política, guerra, medis y provisions.
Enemich se ha deixat véurer en esta plassa. En
aquest mateix dia, molt a la matinada, lo exèrcit
del enemich ha comparegut davant de esta capital, arribant fins al mar de Guinardó; y a la tarda
se ha retirat a la part de Sans, havent precehit
que per los voluntaris y paysans se tingué un
rencontre ab ells, havent disperat la plassa vàrias
y differents canonadas. Y deu advertir-se que a
la nit se ha fet salva per ocasió de ser sant Jaume,
patró de Espanya.
En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias cusís y insertàs en lo present dietari un consell donat a sas excel·lèncias fidelíssimas per la
junta general de brassos, que és assí cusit y signat de númeroa, del que se ha seguit, de orde de
sas excel·lèncias, instant lo síndich del General
requestar-se al molt il·lustre y espectable senyor
portantveus de general governador, qui ha respost a dita requesta com més extensament és de
véurer del acte de requiriment y resposta, que és
assí cusit y signat de número.

Dijous, a 27 de juliol de 1713. Extracció de assessor. En aquest die, a las deu oras del matí, se
ha feta extracció en la sala dels reys de la present
casa de un dels assessors ordinaris de la present
casa per acabament del doctor micer Rafel de
Arbona, donsell, per lo sexcenni que lo comensarà lo die primer del mes de agost propvinent y
finirà lo últim die del mes de juliol del any
1719. Y és estat extret lo doctor don Francisco
de Balaguer, a qui per lo procurador fiscal encontinent li és estada posada la següent excepció: non potest quia est acessor baiulia Generalis
Catalonia. Y en consideració de esta excepció
encontinent és estat extret lo doctor micer Ignasi Pi y Riu.
Juntas juntadas. En aquest mateix die se han
juntat matí y tarda las quatra juntas de política
de guerra, medis y provisions.
Lo enemich fa moviment. En aquest mateix dia
lo enemich ha dilatat son camp des de Sans,
muntant-se’n a Sarrià y arribant fins a Gràcia.
Són estats molestats los enemichs matí y tarde
per los voluntaris y altres, aportant-se ab molta
bissarria y valor. Y des de la plaça són estats canonejats ab molts trets de artellaria.
Divendres, a 28 de juliol de 1713. Juntas juntadas. En aquest dia, matí y tarda, se han ajuntat
las juntas de política, de guerra, de provisions y
de medis, y també se ha juntat la junta general
de braços, que·s compón de les sobredites quatre.
Lo enemich. En aquest mateix dia lo exèrcit
enemich, al matí, se ha estès des de Gràcia fins al
mas Guinardó. Ý hagut moltas escopetadas entre los enemichs, voluntaris, fusellers y molts altres. La plaça ha disparat moltas canonadas de
artellaria y ha arribat fins a sant Martí.

Enemich continua sobre Sans. En aquest mateix dia lo exèrcit enemich, que·s diu compóndrer-se de 15 mil hòmens, entre cavalleria y infanteria, se manté sobre Sans, tenint a la mar sis
galeras, tres vaxellets y altres embarcacions de
transport.

Carta circular del governador de Catalunya. Insertada. En aquest mateix dia han ordenat sas
excel·lentíssimas fidelíssimas a mi, secretari escrivà major del General de la present casa, cusís
y insertàs en lo present dietari una carta circular
impressa y formada per lo molt il·lustre y espectable senyor portantveus de General y governador, de data del dia de aïr, ab que ordena que en
lo militar, en tot y per tot, se ha de estar als ordes de sas excel·lèncias fidelíssimas. La qual carta circular és assí cosida y signada de númeroa. Y
és en resposta de la ambaixada que a sa senyoria
se li féu ahir de part de sas excel·lèncias fidelíssimas.

a. a continuació un espai en blanc de 8 mms.

a. a continuació un espai en blanc de 8 mms.

Dimecres, a 26 de juliol de 1713. Juntas juntadas. En aquest die se han juntat matí y tarda las
juntas de política, guerra, medis y provisions.
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Disapte, als 29 de juliol de 1713. Renúncia de
la taula de sant Feliu de Guíxols. En aquest dia,
estant junt lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori en casa de deputat ecclessiàstich, per estar
indispost, y per lo effecte que baix suplicada y
tant solament lo senyor oÿdor ecclessiàstich Fèlix Reig, canonge de Barcelona, tauler del General de la vila de Sant Feliu de Guíxols, ha renunciat pura, líbera y espontàneament en mà y
poder de sas excel·lèncias lo dit offici de tauler
del General, suplicant-los sien servits admètrer
dita renúncia. E sas excel·lèncias han admès
aquella si et in quantum per capítols y actes de
Cort los és lícit y permès, et alias. Y singularment en atenció de que dit Fèlix Reig no deu
cosa al General, com així apar de la certificatòria
feta per lo racional del General y present casa,
que és assí cusida y signada de númeroa. Essent
presents per testimonis Pau Ferrer Solà y Bernat
Francas, estudiants de Teologia y de la família
del senyor deputat ecclessiàstich.
Juntas se han ajuntat. En aquest mateix dia se
han juntat las qualtre juntas de política, guerra,
provisions y medis, y també la junta general de
braços, que·s compón de ditas juntas.
Se ha enviat al senyor governador de Catalunya.
En aquest mateix dia sas excel·lèncias fidelíssimas ý han enviat lo síndich del General al molt
il·lustre y espectable senyor portantveus de General y governador per a que se servís, segons lo
disposat en la última Cort General, fer anominació per sa magestat, Déu lo guarde, de tres
subjectes per visitadors de visita real. Y ha respost sa senyoria que·u faria ab gran gust.
En aquest mateix dia se ha mantingut lo enemich en los mateixos paratges que lo die de ahir.
Diumenge, als 30 de juliol de 1713. En aquest
dia se han juntat las quatre juntas de política,
guerra, provisions y medis, y la junta general,
que·s compon de aquestes quatre.
En aquest mateix dia se han juntat las excel·lentíssimas fidelíssimas, no obstant ser festa de precepte, per quant las urgèncias corrents són moltas, y particularment per causa del present
bloqueo que té posat lo enemich a esta capital.
En aquest mateix dia lo exèrcit enemich no ha
fet moviment algun dels paratges en que·s trobava lo die de ahir.
Dilluns, als 31 de juliol de 1713. En aquest dia,
per quant sas excel·lèncias han pogut per sas
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grans ocupacions baixar a las casas del General y
Bolla de la present ciutat per a fer continuar lo
subhast dels arrendaments de tots los drets, y
per causa del present bloqueo han ordenat baixar a dita casa lo magnífich racional del General
y present casa. Y havent-se fet relació que no·y
havia dita alguna, se ha prorrogat per dimecres
primer vinent. Y se adverteix que encara que en
lo present dietari no·s trobe haver baixat dit racional en los dias de encant, se nota en lo present dia que sempre en dies de encant hi ha devallat de orde de sas excel·lèncias fidelíssimas.
En aquest mateix dia, matí y tarda, se han ajuntat las quatre juntas de política de guerra, medis
y provisions, y també la junta general de braços.
En aquest mateix dia lo exèrcit enemich no se
ha mogut dels mateixos paratges en que estava
lo die de ahir.
Renúncia de la taula de Cardona. En aquest
mateix dia, constituhit personalment en lo consistori de sas excel·lèncias fidelíssimas lo senyor
deputat militar, don Francisco de Solà de Sant
Esteva, tauler del General de la vila de Cardona,
ha renunciat pura, libre y spontàneament, en
mà y poder de sas excel·lèncias, lo dit offici de
tauler del General de dita vila de Cardona, suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits
admètrer-li aquella. E sas excel·lèncias fidelíssimas han admès dita renunciació si et in quantum per capítols y actes de Cort los és lícit y
permès et alias y en consideració de que dit don
Francisco de Solà no pot déurer cosa alguna al
General attès és estat provehit en lo present y
corrent trienni. Essent presents per testimonis
Fermí Vehils y Diego Andanya, verguers.
Renúncia de la taula en interim de la Bisbal. En
aquest mateix dia, constituhit personalment en
lo consistori lo senyor deputat real, doctor micer Joseph Vila de la Bisbal, ha renunciat pura,
libre y spontàneament, en mà y poder de sas excel·lèncias, lo dit offici de tauler en interim del
General de dita vila, suplicant a sas excel·lèncias
sien servits acceptar dita renunciació. E sas excel·lèncias han acceptat aquella si et in quantum
per capítols y actes de Cort los és lícit y permès
et alias y en atenció de que no pot ser debitor al
General per quant és estat provehit de dit offici
en lo present trienni. Essent presents per testimonis los dits Vehils y Andanya.
Inventari de fraus. En aquest mateix dia, lo senyor oÿdor real, acompanyat de mi, secretari y
scribà major, y dels demés officials del General
acostumats, és baixat a las casas del General y
Bolla de la present ciutat a fi y effecte de fer
continuar en inventari los fraus apresos en lo
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y fidelíssim senyor don Francisco de Solà de Sant
Esteve, deputat militar del General del present
principat de Catalunya, en poder de mi, secretari
y scribà major del General y present casa, ha fet
procura al senyor micer Jaume Ubach, encara
que absent, per a acceptar lo offici de guarda o
romaner de la casa de port franch de la present
ciutat, que vaca per mort del doctor micer Francisco Florit, últim obtentor de aquell, del qual
espere ésser provehit per sas escel·lèncias fidelíssimas, ab obligació de poder obligar per ell sa
persona y béns com a deutes fiscals y reals y ab jurament llargament y facultat de poder prestar sagrament y homenatge per ell, dit son principal, y
ab totas aquellas clàusulas que en semblants procuras són menester. Essent presents per testimonis Fermí Vehils y Diego Andanya, verguers.

present y corrent mes. Y són los infrascrits següents:
Primo, als 21 de juliol, 1713, aprehensió de
dotse canas, sis palms, escot negre, de la terra,
après en casa de Grau Romaní, blanquer.
Visitats llibres. E encontinent dit senyor oÿdor
real se ha fet aportar devant de sí tots los llibres
que regentan los officials de ditas casas de General y Bolla, segons lo disposat ab lo capítol 62
del nou redrés, a fi y effecte de regonéxer si en
aquells hi havia falta alguna. Ha trobat no encontrar-s·i falta digna de ser notada.
Oÿdors: visita en los aposentos de la present
casa. En aquest mateix dia, los senyors oÿdors
de comptes ecclessiàstich y militar, en execució
del disposat ab lo dit capítol 62 de dit redrés,
han visitat los aposentos de cada hun dels officials de la present casa. Y regoneguts y mirats
los llibres que cada un de ells té obligació de
portar, no han trobat en ningun de ells falta que
sia digna de fer-se’n nota.

Procura del doctor Vilar a Ubach. En aquest mateix dia, los escel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat real, lo doctor micer Joseph Vilar, en poder
de mi, secretari y scrivà major del General y present casa, ha fet semblant procura que la dalt dita
feta per lo senyor deputat militar, a fi y effecte de
acceptar per ell la provisió de altra guarda o romaner de la mateixa casa de port franch, vacant
per mort de talisa Sastre, últim obtentor de dit
offici, del qual espere ser provehit per sas
excel·lèncias fidelíssimas. Essent presents per
testimonis los dits Vehils y Andanya.

Oÿdor real fa relació. En aquest mateix dia, lo senyor oÿdor real ha requirit a mi, secretari y scribà
major del General y present casa, de com, havent-se conferit en lo present mes quatre o sinch
vegadas en lo arxiu real, per a visitar-lo, conforme està disposat per capítols de Cort de la última
Cort General, no li és estat possible executar-ho,
per quant per ocasió del bloqueo que té posat en
la present ciutat lo enemich no ha pogut trobar
allí los officials que disposa dit capítol.

Se nota que tots los dependents y emergents de
esta guerra seran continuats en llibre apart de
Deliberacions y dietari, començant al primer de
agost de 1713.
Laus Deo.

Termes y Fornaguera han visitat lo arxiu real.
En aquest mateix dia, constituhit personalment
los doctors micers Ignasi Termes y Aleix Fornaguera, subrrogat en advocat fiscal y assessor ordinari del General y present casa, de com han visitat lo arxiu real de la present ciutat segons
disposa lo capítol de la última Cort General,
que tracta de dita visita, als 30 de juny passat,
15 y 29 de juliol, tots del corrent any. Y així,
mitjensant jurament, fan relacions de haver trobat lo que·s conté en los tres papers que són assí
cusits y signats de números.
Relació de arxivat lo arxiu real y aposento de
Foix. En aquest mateix dia han ordenat sas excel·lèncias cusís y insertàs en lo present dietari
un paper firmat als 30 de juny pròxim passat per
lo canonge don Andreu Foix, aserca lo fet de arxivar-se lo arxiu de la present casa y lo aposento
del ajudant tercer de la Scrivania Major. Lo qual
és assí cusit y signat de número.

Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Borrador del Dietari del trienni 1713 començant al primer de agost de dit any essent deputats, ço és, ecclesiàstich: fra don Joseph de
Vilamala, sagristà de Banyolas; militar: don Anton de Berenguer y Novell; real: lo doctor misser Anton Grasés y Der, per Barcelona. Oÿdors
de comptes, ecclesiàstich: lo doctor fra don
Diego de Olzina y Vilanova, sagristà de Sant
Pau; militar: don Francisco de Perpinyà, Sala y
Çaçala en Granollers populat; real: mossèn
Thomàs Antich Saladrich, menor, ciutedà honrat de Barcelona per Tortosa.
s.n.r

Procura de don Francisco de Solà de Sant Esteve
a Ubach. En aquest mateix dia, lo excel·lentíssim
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Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
Dimars, al 1 de agost de MDCCXIII. En aquest
die fonch lo jurament dels excel·lentíssims y fi-

a. a continuació un espai en blanc de 15 mms.

delíssims senyors deputats y ohidors de comptes
militars y reals per ocasió del bloqueo que lo
enemich té posat an esta capital. No han vingut
los senyors concistorials en la present casa ab
acompanyament sinó com a particulars ab un
cotxe fent braços. Y així no se ha pogut practicar lo cerimonial conforme al primer de agost
1701, emperò, són anats a la cathedral de ohir
missa de Esperit Sant en la capella de Santa
Eulària, y seguidament han prestat son jurament y ohit sentència de excomunicació en la
forma acostumada en la sala gran de Sant Jordi,
com més extensament és de vèurer en lo llibre
de Serimònies que deu aportar lo ajudant segon
de escrivà major.
En aquest mateix die han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y scrivà major del
General y present casa cusís y incertàs en lo present dietari un real despaitg en forma de Cancilleria, sa data als 31 de juliol pròximpassat, del
qual apar lo nombrament ha fet lo molt il·lustre
y espectable senyor portantveus de general governador de visitadors de la visita real per part
de sa magestat, que Déu guarde, // s.n.v // lo
qual és assí cusit y signat de número 1.
En aquest mateix die també han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi dit secretari y scrivà
major del General cusís y incertàs en lo present
dietari un vot en escrits fet per los magnífichs
acessors y advocat fiscal del General y present
casa lo die present, en y ab lo qual són de vot y
parer que deuhen sas excel·lèncias fidelíssimas
lo die de demà passar a la extracció de visitadors
així de la visita del General com dels officials reals, com apar de dit vot que és assí cusit y signat
de número II y del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet de paraula consultat per los excel·lentíssims y
fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya als acessors y advocat fiscal infrascrits, en y sobre si deu fer-se
demà la extracció de visitadors, sí y conforme se
disposa ab lo capítol primer del redrés Corts
1599 y capítol 31 del nou redrés de any 1706, e
o bé si deu aquella prorrogar-se en atenció de
trobar-se la present ciutat circunvelada per los
enemichs y estat del present principat. Vist los
dits capítols de cort y lo demés se devia vèurer,
attès que per trobar-se com resta dit circunvelada la present ciutat dias ha, no se han pogut ni
podan per lo procurador fiscal fer-se las degudas
diligèncias per la averiguació dels que viuhen y
resideixen en obediència dels enemichs y altres
excepcions que podan competir al dit procurador fiscal; attès semblantment que en lo cas que
sortejassen subjectes de fora la present ciutat no
porian fer-se líberament las diligèncias que dis1323

posan dits capítols de cort, com són de avisarlos ab carta com se acostuma enviar per medi de
porter per a què als 16 del mes de agost se troben en la casa de la Deputació de la present ciutat a effecte de prestar lo jurament // s.n.r // y
obeir sentència de excomunicació, y que aquells
pugan venir a dita present ciutat per lo effecte
sobredit y dins lo refferit termini per regonèixer-se que non est tutus accessus en vistas del estat del principat y circunvelació de la present
ciutat. Per ço los infrascrits són de vot y parer
que no deu vostra excel·lència fidelíssima lo die
de demà passar a la extracció de visitadors així
de la visita del General com dels officials reals,
ans bé que deu prorrogar aquella fins y a tant
cesse lo dit actual impediment y aixís ho sentan.
Barcelona, y agost 1 de 1713. Pi y de Riu, acessor. Alexius Fornaguera, assessor subrogatus. Ignatius Termens, advocatus fiscalis subrrogatus.»
Dijous, a III de agost de MDCCXIII. En aquest
die entre las sinch y sis oras de la tarda, havent
obtinguda hora per medi del síndich, los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat
real y ohidor militar de part y en nom de sas excel·lèncias fidelíssimas són anats a cumplimentar
al molt il·lustre y espectable senyor portantveus
de general governador, vicerègia, precehint y
també a effecte de offerir-se al real servey en
quant pugan y volgan de què dit senyor portantveus de general governador ha fet summa y
particular estimació.
Divendres, als IIII de agost de MDCCXIII. En
aquest die lo molt il·lustre y espectable senyor
// s.n.v // portantveus de general governador ha
vingut a la present casa, obtinguda primer hora
entre sinch y sis horas de la tarde ha tornat la visita a sas excel·lèncias fidelíssimas. Al venir és estat rebut al peu de la escala per los officials del
General y present casa, al replà per los magnífichs assessors y advocat fiscal y al cap de la escala per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors
oÿdors militar y real. Ha entrat en la capella que
per est effecte estava ben adornada a la porta de
la sala dels Reys que hix als Tarongers y és estat
rebut per lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat real, per no haver-hi altres consistorials
en la sala del Concistori. Se ha assentat dit senyor portantveus de general governador sota lo
docer precehint als senyors consistorials per córrer la vicerègia; al tornar-se’n és estat acompanyat fins als mateixos puestos en la mateixa
conformitat que fou rebut. Y constarà d’esta
funcció més extensament en lo llibre que aporta
de Ceremònias lo ajudant segons de la scrivania
major.
Diumenge, als VI de agost de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se
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han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas a fi y effecte de donar providèncias a las grans urgèncias que ocorren per ocasió del bloqueo formal
que té posat lo enemich a esta capital.
s.n.r

Dilluns, als VII de agost de MDCCXIII. En aquest
die ý ha agut junta de brassos en la casa de la
Deputació a effecte de fer extracció de nou personas de las bolsas de deputats y oÿdors per habilitar las personas que poden concórrer a deputat y oÿdor ecclesiàstichs respective en la
extracció depròxim fahedora per lo trienni corrent, segons lo provehit per los magnífichs assessors ordinaris del General y present casa als
sis del present; en la qual junta han entrevingut
per testimonis los infrascrits y següents, per lo
estament ecclesiàstich: lo doctor Pau Llinàs, canonge de Urgell; don Pedro de Amigant y de
Olzina, canonge de Gerona; Fèlix Antich Saladrich, canonge de Tortosa. Per lo estament militar: lo il·lustre marquès del Poal don Anton
Desvalls y de Vergós; don Carlos de Ribera y
Claramunt; don Joseph de Codina Costa y de
Ferreras. Per lo estament real: mossèn Thomàs
Antich Saladrich, mossèn Joseph Serras, lo doctor misser Anton Postius, ciutedans honrats de
Barcelona. Y havent fet los militars y reals la sòlita y acostumada protesta per no sèurer interpoladament junt ab los ecclesiàstichs, se ha passat a fer extracció de habilitadors en la forma
que disposa lo capítol 85 del redrés de las Corts
del any MDLXXXXIX y són // s.n.v // estats extrets
los infrascrits y següents, ecclesiàstichs: doctor
Miquel Joan Bosch, fra don Emanuel de Copons, fra Galderich de Senjust y Pagès. Militars:
mossèn Francisco de Bassols, mossèn Bernat
Gaver, mossèn Francisco de Vilana y Vilamala.
Reals: mossèn Anton Pastor y Gallart, mossèn
Ramon Texidor, mossèn Bernat Moxí.
Dimars, als VIII de agost de MDCCXIII. En aquest
die a la matinada se ha ajuntat la Novena de la
habilitació a effecte de habilitar las personas que
poden concórrer a deputat y oÿdor ecclesiàsitch
respective per lo trienni corrent. Y volent-se assentar en sas cadiras los militars y reals han fet la
sòlita y acostumada protesta per no sèurer interpoladament ab los ecclesiàstichs com se pretén.
Y luego tots los dits senyors de la Novena han
prestat lo sòlit y acostumat jurament en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas posant-se
los ecclesiàstichs las mans en los pits. Y en observansa del capítol 85, Corts 1599, han ohit
sentència de excomunicació que·ls // s.n.r // és
estada promulgada del thenor següent:
Nos Josephus Riffos, decretum doctor canonicus
sedis Barchinonae in spiritualibus et temporalibus visitatoris generalis et officialis pro eminentissimo decretum doctore fra Benedicto de Sala,
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cardinali presbitero Sanctae Ecclesiae Romana,
episcopo Barchinonae, monemus vos dominos fra
dompnum Galdericum de Senjust et Pages, abbatem Campirotundi, dompnum Michaelem Bosch,
canonicum sedis Vicensis et fra dompnum Emmanuelem de Copons et Esquerrer, camarerium
monasterii Sancti Stephani de Banyolas, ordinis
Divi Benedicti pro stamento ecclesiastico, dompnos Bernardum de Gaver et Fluvia, et Franciscum de Vilana et Vilamala, et Franciscum de
Bassols, domicellum, pro stamento militari, Raymundum Texidor, utriusque iuris doctorem et
burgensem honoratum Perpiniani, Antonium
Pastor et Gallart, civem honoratum Ilerdae, et
Bernardum Moci, medicine doctorem, pro stamento regali, habilitatores juxta formam capituli 85 reformationis anni 1599 extractos, quattenus bene et fideliter vos habeatis in exercicio
vestrae habilitationis fiendae de his qui concurrere possint vel non in deputatum et auditorem
computorum Generalis Cathaloniae ecclesiasticos
pro triennio currenti, quod incepit die prima augusti currentis, juxta Deum et consientias vestras. Et pro his auditis excomunicationem sententiam quam in vos et quemlibet vestrum
contrafacientem seu // s.n.v // contrafacientes trina canonica monitione praemissa ferimus et promulgamus in his scriptis.
E immediadament de ohida dita sentència de
excomunicació dits senyors deputats y oÿdors y
Novena han comensat a enténdrer en lo negoci
de la habilitació de las personas que poden concórrer a deputat y oÿdor ecclesiàstich respective,
comforme és de vèurer en lo llibre de Habilitacions.
En aquest mateix die entre quatre y sinch horas
de la tarde se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas junt ab la Novena de habilitadors a effecte
de clòurer lo acte de habilitació, y després és
vingut lo il·lustre y molt reverent doctor Joseph
Riffós, official y visitador general de sa eminència, y havent-los donat una Ave Maria per
sentència se ha clos lo acte de la habilitació.
En aquest mateix die y poch aprés de clos lo
acte de la habilitació als Tarongers se ha fet la extracció de deputat y oÿdor ecclesiàstichs, havent
ohit missa sas excel·lèncias fidelíssimas al matí
missa del Esperit Sant en la capella petita de la
present casa, segons forma dels capítols de cort,
per lo trienni que comensà al primer de agost
corrent y serviren de testimonis los infrascrits y
següents, ecclesiàstichs: don Miquel Joan
Bosch, canonge de Vich; // s.n.r // Fèlix Antich
Saladrich, canonge de Tortosa; fra don Diego
de Olzina y Vilanova, sagristà de Sant Pau. Militars: don Diego de Pallarès, don Emanuel de
Ferrer y Siges, don Anton de Berenguer y Ga-

briel. Reals: mossèn Thomàs Antich Saladrich,
ciutedà honrat de Barcelona; mossèn Felip
Bullferinas y Perons, ciutedà honrat de Lleyda;
lo doctor misser Rafel Bruguera. Y fou extret en
deputat ecclesiàstich y oÿdor ecclesiàstich per lo
trienni corrent per un minyó en la forma sòlita y
acostumada los següents:
Deputat ecclesiàstich: doctor don Ignasi de
Cruïlles. Després de haver sortejat dit senyor
doctor don Ignasi de Cruïlles ha comparegut
devant lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
Joseph Roig, prevere, com a procurador que ha
dit ésser de dit doctor don Ignasi de Cruhilles,
com apar de la pretesa procura qu·és assí cusida
y signada de número 3, dient que en nom de dit
senyor doctor don Ignasi de Cruïlles y com a
llur procurador renunciava la dita sort y càrrech
de deputat ecclesiàstich ab tots los lucros y
emoluments a dit càrrech espectants, // s.n.v //
suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas fossen
servits admètrer-li dita renúncia y passar seguidament a la extracció de altre subjecte per obtenir lo dit càrrech de deputat ecclesiàstich, entregant per est effecte lo poder o procura de dit
senyor son principal; y per quant vist y examinat
lo dit poder o procura feta per dit senyor don
Ignasi de Cruïlles a favor de dit Joseph Roig se
ha trobat no ésser aquella bastant per fer dita renúncia per trobar-se aquella consebuda ab limitat poder de renunciar lo dit càrrech en lo cas de
sortejar en ell lo die 22 del mes de juliol proppassat y no en altre die o estracció subsegüent al
referit dia de 22 de juriol. Per ço sas excel·lèncias fidelíssimas inseguint lo parer de paraula
donat per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General no han admès ni acceptat dita
renúncia.

consistori a donar la enorabona a sas excel·lèncias fidelíssimas de sa sort ha precehit en concistori y al anar y tornar-se’n és estat acompanyat
fins al cap de la escala.
En aquest mateix die per mar se ha partit de la
present ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar per anar per Cathalunya
per las ocurrèncias presents, com així està deliberat y se adverteix que fins torne no se’n farà
altre nota.
Dijous, als X de agost de MDCCXIII. En aquest
die, no obstant ser festa de precepte per la festa
de sant Llorens màrtir, se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per las ocurrèncias presents.
s.n.v

Oïdor ecclesiàstich: lo doctor fra Diego de Olsina Vilanova.
Dimecras, als VIIII de agost de MDCCXIII. En
aquest dia a las deu oras del matí, obtinguda ora
del concistori, à vingut en la present casa sens
acompanyament y ab coche a pirar lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor oïdor exclesiàstich lo
doctor fra Diego de Olsina y Vilanova acompanyat //s.n.r // de un militar y real; la capella estava adornada per dit effecte y després de aver
prestat lo jurament, comforme apar de ell en lo
llibre de Juraments y de la funcció en lo llibre
que aporta lo mestra de serimònias, sas
excel·lèncias fidelíssimas han anat a dir misa
concistorialment ab los vergués ab masas altas
junt ab dit senyor oïdor eclesiàstich.
En aquest mateix die a las onse horas del matí lo
excel·lentíssim senyor general en xefe don Anton de Villarroel, obtinguda hora, ha vingut en
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Divendres, als XI de agost de MDCCXIII. En
aquest die a las sis horas de la tarde havent-se
obtinguda hora per medi del síndich, los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ecclesiàstich y real, de part y en nom de sas
excel·lèncias fidelíssimas han tornat la visita al
excel·lentíssim senyor general en xefe don Anton de Villarroel.
Diumenge, als XIII de agost de MDCCXIII. En
aquest die, no obstant ser festa de precepte, se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
ocasió de las ocurrèncias presents.
Dilluns, als XIIII de agost de MDCCXIII. En
aquest die han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y escrivà major del General y
present casa cusís y continuàs en lo present dietari un vot en escrits fet per los magnífichs assessors y advocat fiscal del General y present casa;
en y ab lo qual són de vot y parer que poden y
deuhen sas excel·lèncias fidelíssimas passar a fer
extracció de deputat ecclesiàstich per la renunciació de don Ignasi de Cruïlles, sagristà major y
canonge de la Seu de Urgell, dins deu dies precehint la extracció de habilitadors en la forma
acostumada; y que se suspenga per ara la extracció de visitadors fins que cesse lo // s.n.r // impediment que suposan com més extensament és
de vèurer de dit vot que junt ab altres papers és
assí cusit y signat de número IIII, lo qual vot és
del thenor següent:
«Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio. En lo
fet de paraula consultat per los excel·lentíssims y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya als assessors y advocat fiscal infrascrits en y sobre lo que podan y
deuhen obrar sas excel·lèncias fidelíssimas en
vista de la renunciació feta per lo doctor don Ignasi de Cruïlles, sagristà y canonge de la santa
iglésia de Urgell, del càrrech de deputat eccle-
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siàstich per lo corrent trienni en què sortejà lo
die vuyt del corrent mes; y si havent-se de passar
a la extracció de deputat ecclesiàstich per la renunciació de dit don Ignasi de Cruïlles se poria
de fer també la extracció de visitadors per las visitas del General y real. Vist lo acte de dita renunciació que·s troba en poder del rector de la
iglésia parroquial de Santa Coloma de Centellas
a deu del corrent; vista la carta escrita a sas excel·lèncias fidelíssimas per dit don Ignasi de
Cruïlles de data de onse del mateix corrent mes
en què remet lo dit acte de renunciació, repetint
aquella y suplicant a sas excel·lèncias fidelíssimas
lo escusen de la acceptació de dit puesto. Vist lo
vot fet per los infrascrits assessors y advocat fiscal lo die primer del corrent mes de agost y differents exemplars de la present casa y, assenyaladament, del vot fet als onse setembre mil
sis-cents vuytanta-tres; y vist // s.n.v // lo demés
se havia de vèurer. Attès que per los capítols de
cort de Santa Anna està disposat que la extracció de nou deputat o oÿdor per lo cas de mort
se haja de fer dins deu dies després de sabuda la
mort de algun dels deputats y oÿdors y, per
consegüent, lo mateix dega observar-se en lo
cas de renunciació per militar la mateixa rahó.
Attès que havent ohit de paraula al procurador
fiscal del General de Cathalunya acerca la excepcions que se poden offerir contra los insaculats en las bolsas de deputats y oÿdors de la present casa, ha dit y refferit que encara que la
present ciutat se troba circumvelada per terra
per los enemichs, emperò que ab las notícias
que podan venir per mar y aplicant per sa part
las possibles diligèncias y degut examen, no li
serà totalment diffícil lo adquirir las notícias
dels paratges a hont resideixen las personas
que·s troban insaculadas en la bolsa de deputat
ecclesiàstich per ser pochs los insaculats en ella.
Sí, emperò, troba per impossible per més que
aplique las possibles diligèncias adquirir dita
notícia respecte dels militars y reals, per ser las
bolsas de estos molt dilatadas y lo principat trobar-se en lo present estat molt internat dels enemichs que no·s pot saber ab certesa los paratges
que ocupan. Attès també // s.n.r // que encara
que se passàs a la dita extracció de visitadors se
regoneix per impossible poder-se posar la visita
en execució, ja per no poder venir los llibres de
las taulas foranas, dels quals se deu fer examen
per la formació de las querelas com per altres
motius que de sí són ben notoris en vista de la
estació del temps. Per ço los assessors y advocat
fiscal infrascrits són de vot y parer que pot y deu
vostra excel·lència fidelíssimas passar a fer extracció de deputat ecclesiàstich per la renunciació de dit don Ignasi de Cruïlles dins deu dies,
precehint la extracció de habilitadors en la forma acostumada y que se suspenga per ara la extracció de visitadors fins que cesse lo sobredit
1326

impediment. Y aixís ho sentan. Barcelona, y
agost als catorse de mil set-cents y tretse. Pi y de
Riu, assessor. Alexius Fornaguera, assessor subrogatus. Ignatius Termens, advocatus fiscalis subrrogatus. »
En aquest mateix die ni sas excel·lèncias fidelíssimas ni lo magnífich racional són baixats a las
casas del General y bolla de la present ciutat per
a fer continuar lo subast dels arrendaments dels
drets de la Generalitat ni altres, no obstant ser
die de encant, per quant esta capital se troba estar bloqueada formalment dels enemichs. Y aixís per esta causa ni en los dies antecedents de
encant se ha fet nota ni tampoch se’n farà en los
subsegüents mentres durarà lo bloqueo.
Dimars, als XV de agost // s.n.v // de MDCCXIII.
En aquest die no obstant ser festa anyal per ser
la festivitat de la Assumpció de Maria santíssima
se ha ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
ocasió de las ocurrèncias presents del bloqueo
que lo enemich té posat a esta capital.
Dimecres, als XVI de agost de MDCCXIII. En
aquest die a la matinada ý ha agut junta de
braços en la casa de la Deputació a effecte de fer
extracció de nou personas de las bolsas de deputats y oÿdors per habilitar las personas que poden concórrer a deputat ecclesiàstich en la extracció depròxim fahedora per lo corrent
trienni, per haver renunciat don Ignasi de Cruïlles, sagristà major y canonge de la Seu de Urgell, en la qual junta han entrevingut per testimonis los infrascrits y següents:
Per lo estament ecclesiàstich: don Pedro de
Amigant y Olzina, canonge de Gerona; Fèlix
Antich Saladrich, canonge de Tortosa; lo doctor Gerònim Talavera, prior de Santa Maria de
Colell del orde de Sant Benet. Per lo estament
militar: don Bonaventura de Vidal; don Vicens
de Magarola y de Llupià; // s.n.r // mossèn Jaume de Llosellas. Per lo estament real: mossèn
Thomàs Antich Saladrich, ciutedà honrat de
Barcelona; lo doctor misser Miquel Sanahuja y
Boter; lo doctor misser Felip Bullferines y Perons.
Y havent fet los militars y reals la sòlita y acostumada protesta per no sèurer interpoladament
junt ab los ecclesiàstichs, se ha passat a fer extracció de habilitadors en la forma que disposa
lo capítol 85 del redrés de las Corts del any mil
sinch-cents noranta-nou y són estats extrets los
infrascrits y següents, ecclesiàstichs: lo doctor
Pau Llinàs, canonge de la Seu de Urgell; fra don
Emanuel de Copons y Esquerrer; lo doctor Miquel Joan Bosch, canonge de Vich. Militars:
don Francisco Sans Miquel y de Monrodon;

don Geroni de Claresvalls y de Miquel; mossèn
Francisco Bassols. Reals: mossèn Jaume Estrada, lo doctor misser Joseph Bosch y Talavera, lo
doctor misser Rafel Casanovas.

En aquest mateix die a las quatre horas de la tarde ha vingut lo il·lustre y molt reverent don Joseph Riffós, official y visitador general de sa
eminència, y havent-los donat una Ave Maria
per penitència se ha clos lo acte de habilitació.

En aquest mateix die a la tarda se ha ayuntat la
Novena de la habilitació a effecte // s.n.v // de
habilitar las personas que poden concórrer a deputat ecclesiàstich per lo corrent trienni, per haver renunciat don Ignasi de Cruïlles, sagristà
major y canonge de Urgell. Y volent-se assentar
en sas cadiras los militars y reals han fet la sòlita
y acostumada protesta per no sèurer interpoladament ab los ecclesiàstichs com se pretén. Y
luego tots los dits senyors de la Novena han
prestat lo sòlit y acostumat jurament en mà y
poder de sas excel·lèncias fidelíssimas posant-se
los ecclesiàstichs las mans en los pits y en observança del capítol 85, Corts 1599, han ohit
sentència de excomunicació que·ls és estada
promulgada del thenor següent:
Nos Josephus Riffos, decretum doctor, canonicus
sedis Barchinonae in spiritualibus et temporalibus visitatoris generalis et officialis pro eminentissimo doctore fra don Benedicto de Sala, chardinali presbitero Sancta Ecclesiae Romanae,
episcopo Barchinonae, monemus vos dominos doctorem Paulum Llinas, canonicum sedis Urgellensis, dompnum Michaelem Joannem Bosch, canonicum sedis Vicensis, et fra dompnum
Emanuelem de Copons et Esquerrer, camarerium monasterii Sancti Stephani de Banyolas,
pro stamento ecclesiastico, dompnos Franciscum
Sans Miquel et de Monrodon, et Hieronymum de
Claresvalls et Miquel, et Franciscum Bassols domicellum pro stamento militari, Raphaelem Casanova et Josephum Bosch et Talavera, cives honoratos // s.n.r // Barchinonae, et Jacobum Estrada,
civem honoratum Ilerdae, pro stamento regali,
habilitatores juxta formam capituli 85 reformationis anni 1599 extractos, quattenus bene et fideliter vos habeatis in extractione vestrae habilitationis fiendae de his qui concurrere possint vel
non in deputatum ecclesiasticum generalis Cathaloniae in extractione deproximo fienda pro
triennio currenti juxta Deum et contientias vestras. Et pro his auditis excomunicationis sententiam quam in vos et quaemlibet vestrum contrafacientem seu contrafacientes trina canonica
monitione praemissa ferimus et promulgamus in
his scriptis.

En aquest mateix die poch aprés de clos lo acte
de la habilitació y a las sis horas de la tarde als Tarongers se ha fet la extracció de deputat ecclesiàstich per lo present y corrent trienni de 1713,
per causa de la // s.n.v // renúncia de don Ignasi
de Cruïlles, sagristà major y canonge de la Seu
de Urgell, havent ohit missa sas excel·lèncias fidelíssimas del Esperit Sant al matí en la capella
petita de la present casa, segons forma dels capítols de cort; y serviren de testimonis los infrascrits y següents, ecclesiàstichs: don Pedro de
Amigant, canonge de Gerona; Fèlix Antich Saladrich, canonge de Tortosa; fra Joseph Company, camarer de Gerri. Militars: don Carlos de
Fivaller y Torres, don Ignasi de Marí y Ginovès,
don Vicens de Magarola y de Llupià. Reals:
mossèn Thomàs Antich Saladrich, mossèn
Francisco Sentís, ciutedans honrats de Barcelona; mossèn Felip Bullferines y Perons, ciutedà
honrat de Lleyda. Y fou extret per deputat ecclesiàstich per lo trienni corrent per un minyó
en la forma sòlita y acostumada lo següent:
Deputat ecclesiàstich: fra don Joseph de Vilamala, sagristà de Banyolas.
s.n.r

E immediadament de ohida dita sentència de
excomunicació dits senyors deputats y oÿdors y
Novena han comensat a enténdrer en lo negoci
de la habilitació de las personas que poden concórrer a deputat ecclesiàstich, comforme és de
vèurer en lo llibre de Habilitacions.
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Divendres, als XVIII de agost de MDCCXIII. En
aquest die a las onse horas del matí, havent precehit que lo die de air per medi de dos cavallers
se demanà hora y dia per a jurar, lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat ecclesiàstich novament extret fra don Joseph de Vilamala, sagristà del monastir de Sant Esteve de Banyolas
del orde de Sant Benet, ha jurat y ohit centència
de excomunicació en la forma que consta en lo
llibre de Juraments. Després de ser estat avisat
per un verguer és vingut ab cotxe a la present
casa acompanyat de un militar y real; al cap de la
escala és estat rebut per los magnífichs assessors
y advocat fiscal del General y present casa qui lo
han acompanyat a la capella petita, que per est
efecte estava adornada, a hont ha fet oració
arrodillat sobre una almuada de vellut, havent-li
donat aigua beneÿta un sacerdot al entrar; de
allí ha pasat al aposento a hont fan residència
dits assessors y advocat fiscal y, obtenint llicència del concistori per medi de un militar y ciutedà, ha entrat en concistori y després de haver
jurat y ohit sentència de excomunicació se ha
posat la venera y insígnia; y després en companyia dels demés concistorials ab los verguers ab
massas altas és anat a ohir missa en dita capella
petita.

[ 1713 ]

[ 1713 ]

s.n.v

oÿdor ecclesiàstich és baixat a las casas del General y bolla de la present ciutat acompanyat de
mi secretari y escrivà major del General y present casa y dels demés officials // s.n.r // estilats
per a continuar en inventari los fraus apresos del
present y corrent mes y no se’n ha trobat ningun.

Diumenge, als XX de agost de MDCCXIII. En
aquest die se ha ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas no obstant ser festa de precepte per ocasió
de las grans occurrèncias presents del bloqueo y
siti de esta capital.
Dijous, als XXIIII de agost de MDCCXIII. En
aquest die se han juntat sas excel·lèncias fidelíssimas, no obstant ser festa de precepte per ser la
festivitat del gloriós sant Barthomeu apòstol,
per causa y ocasió de las grans ocurrèncias presents del bloqueo formal que lo enemich té posat en la present capital.

s.n.r

En aquest mateix die han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y escrivà major del
General y present casa continuàs en lo present
dietari de com la causa perquè ningun dels senyors concistorials ni dels magnífichs assessors
ni advocat fiscal en aquest mes no han anat a visitar lo Arxiu Real com deuhen per disposició
de capítols de cort és per trobar-se esta capital
acitiada del enemich.

Diumenge, als XXVII de agost de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se ha
juntat lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori
de sas excel·lèncias fidelíssimas per ocasió y causa de las ocurrèncias del present siti.
En aquest mateix die a las sinch horas tocadas de
la tarde, constituhit personalment en lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori de sas excel·lèncias fidelíssimas, absents los senyors deputat militar y oÿdor ecclesiàstich, lo magnífich
Anton de Solà y de Carreras, donsell, com a procurador del magnífich Pere Màrtir de Carreras,
donzell, com a obtenint lo offici de ajudant del
racional del General o casa de la Deputació del
present principat de Cathalunya, consta de la
procura en poder del doctor Melchior Corbés,
notari públich real col·legiat de Barcelona als 13
de setembre de 1708, qu·és assí cusida y signada
de número V, en dit nom ha renunciat lo dit offici en mà y poder de sas excel·lèncias fidelíssimas y per ser altre dels officis antichs vendibles y
que·s poden alienar a favor y en cap del doctor
Jacinto Torres, prevere y beneficiat de la parrochial iglésia de Sant Pere de la present ciutat, suplicant dita renunciació ésser-li admesa. E sas
excel·lèncias fidelíssimas //s.n.v // han acceptat si
et in quantum per capítols y actes de cort et alias
los és lícit y permès, etcètera. Y per quant dit
Pere Màrtir de Carreras se troba ausent de la
present ciutat ab expressa declaració y no altrament de què·s fassa constar legítimament de què
dit Pere Màrtir de Carreras en lo die y hora presents viu y se troba enrol·lat que és de la obediència del rey nostre senyor, que Déu guart, essent presents per testimonis lo doctor en drets
Joseph Borrell y Pere Matarodona, escrivent.

Diumenge, als III de setembre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se
han ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
causa de las ocurrèncias del present citi.
s.n.v

Divendres, als VIII de setembre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ésser festa de precepte,
per quant lo die present és la festivitat del naxament de Maria santíssima, se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per las ocurrèncias grans
del present citi.
Diumenge, als X de setembre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ésser festa de precepte se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per las
ocurrèncias del present citi.

s.n.r

Diumenge, als XVII de setembre de MDCCXIII.
En aquest die se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per las ocurrèncias de la guerra no
obstant ser festa de precepte.
Dijous, als XXI de setembre de MDCCXIII. En
aquest die, no obstant ser festa de precepte per
ser la festivitat de sant Matheu apòstol, se han
ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per negocis
y ocurrèncias de la guerra.

s.n.v

Dilluns, als XXVIII de agost de MDCXIII. En
aquest die no obstant de ésser festa de precepte
per ser la festivitat del gloriós sant Agustí doctor
de la Iglésia se ha ayuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per ocasió del present siti.
Dijous, als XXXI de agost de MDCCXIII. En
aquest die lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
1328

Dissapte, als XXIII de setembre de MDCCXIII. En
aquest die, no obstant ser festa de precepte per
ser la festivitat de santa Tecla, se han ajuntat sas
excel·lèncias fidelíssimas per las ocurrèncias del
present siti y bloqueo.
Diumenge, als XXIIII de setembre de MDCCXIII.
En aquest die encara que festa de precepte se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per las
ocurrèncias de la present guerra y siti.
Divendres, als XXIX de setembre de MDCCXIII.
En aquest die lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor fra don Joseph de Vilamala, deputat eccle-

com havent visitat lo die present lo Arxiu Real
han trobat lo que·s troba estar continuat en lo
paper que és assí cusit y signat de número 6.

siàstich y en dit nom comissari delegat apostòlich elegit y anomenat per la Santedat de Clement VII de feliz recordació ab bulla especial
dada en //s.n.r // Roma als 17 de la chalendas de
maig 1624, usant de la facultat en dita butlla
tribuhida, ha subdelegat a Joseph Camarans,
prevere y beneficiat de Santa Maria de Meyà,
bisbat de Urgell, a effecte que puga regonèxer
qualsevols casas, iglésias y llochs sagrats, monestirs y convents de ecclesiàstichs, així religiosos y religiosas, regulars y seculars; al qual subdelegat lo die present són estadas despedidas
lletras de subdelegació en la forma acostumada
ab ple poder de excomunicar y publicar censuras contra qualsevols personas tant ecclesiàsticas
com seculars.

Diumenge, al primer de octubre de MDCCXIII.
En aquest die no obstant de ésser festa de precepte se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas
per // s.n.r // causa y ocasió de las grandíssimas
ocupacions que ocasiona lo present siti y bloqueo d’esta capital.
Dijous, als V de octubre de MDCCXIII. En aquest
die és tornat de fora ciutat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar per a hont se havia partit als nou del mes de agost del corrent
any, com així apar y és de vèurer en lo present
dietari.

En aquest mateix die, no obstant ser festa de
precepte per ser la festivitat del gloriós archàngel sant Miquel, se han ajuntat sas excel·lèncias
fidelíssimas per causa de la guerra, siti y bloqueo
de esta capital.
Dissapte, als XXX de setembre de MDCCXIII. En
aquest die lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor ecclesiàstich és baixat a la casa del General y bolla de la present ciutat a fi y effecte de fer
continuar en inventari los fraus apresos en lo
present y corrent mes acompanyat dels secretari
y escrivà major del General y present casa y demés officials estilats y se han trobat lo següents:
primo, aprehenció feta als 7 del corrent en lo
convent de la Ensenyansa de la present ciutat y
dintre de una bala de roba del doctor don Salvador de Baldrich en la qual se ha trobat dos canas, // s.n.v // sinch palms grana; ítem una pessa
roba de la Xina ab flors de tir, sinch canas, tres
palms.
En aquest mateix die han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y escrivà major
continuàs en lo present dietari de com la causa
de no haver anat en lo present mes ningun dels
concistorials a visitar lo Arxiu Real, segons lo
disposat ab lo capítol 102 de las últimas Corts,
és lo trobar-se assitiada y bloqueada la present
ciutat de modo que com són infinitas las ocupacions que tenen per ocasió de la present guerra
no poden en manera alguna deixar de assistir al
concistori un punt.

Diumenge, als VIII de octubre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
ocasió y causa del present siti y bloqueo.
s.n.v

Divendres, als XIII de octubre de MDCCXIII. En
aquest die han ordenat sas excel·lèncias fidelíssimas a mi secretari y escrivà major del General y
present casa cusís y incertàs en lo present dietari
una attestació de la qual apar que lo magnífich
Pere Màrtir de Carreras, antes en esta ciutat populat, als 5 del corrent mes se trobava en la
parròchia de Palaudàrias; y aixís que vivia y que
los de dita parròchia estavan y havian estat ab
molta quietut en lo suau domini del rey nostre
senyor, que Déu guarde, a hont estava dit Carreras des del principi de agost pròximpassat fins
alesores, com més extensament apar de dita attestació qu·és assí cusida y signada de número 7.
Diumenge, als XV de octubre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per las
urgèncias corrents de la guerra y siti de la present ciutat.

s.n.r

Diumenge, als XXII de octubre de MDCCXIII. En
aquest die se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas no obstant ser die de precepte per causa
de las ocurrèncias presents del siti y bloqueo
d’esta capital.

s.n.v

Dissapte, als XXVIII de octubre de MDCCXIII. En
aquest die, no obstant ser festa de precepte per
celebrar-se la festivitat dels gloriosos sants apòstols Simon y Judas, se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per causa de las ocurrèncias presents del siti y bloqueo d’esta capital.

En aquest mateix die constituhits personalment
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de
sas excel·lèncias fidelíssimas los magnífichs doctors missers Ignasi Pi y de Riu, assessor ordinari
del General de Cathalunya, y Aleix Fornaguera,
subrogat en assessor ordinari del General, inseguint lo disposat en lo sobredit capítol 102,
mitjensant jurament prestat en mà y poder de
sas excel·lèncias fidelíssimas han fet relació de
1329

Diumenge, als XXIX de octubre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per

[ 1713 ]

[ 1713 ]

causa de negocis urgentíssims de la present guerra.
Dimars, als XXXI de octubre de MDCCXIII. En
aquest die lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
oÿdor ecclesiàstich és baixat a las casas del General y bolla de la present ciutat acompanyat de
mi secretari y escrivà major del General y present casa y demés officials estilats a fi de continuar en inventari los fraus trobats y apresos en
lo present mes y no se’n ha trobat ningun. Y així
mateix inseguint lo disposat ab lo capítol 62 del
nou redrés ha visitat dit senyor oÿdor ecclesiàstich los llibres dels officials de las casas del General y bolla y lo mateix han fet los excel·lentíssims y fidelíssims senyors oÿdors ab los dels
officials de la present casa, y no ha // s.n.r // trobat cosa digne de ser notada. Y per causa de la
guerra ningun senyor concistorial est mes és
anat a visitar lo Arxiu Real.

han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
causa dels negocis urgentíssims de la guerra.
s.n.r

Diumenge, als XIX de noembre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
causa dels negocis urgentíssims de la guerra.

s.n.v

Diumenge, als XXVI de noembre de MDCCXIII.
En aquest die no obstant ser festa de precepte se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
causa dels negocis urgentíssims de la guerra.
Dimecres, als XXIX de noembre de MDCCXIII. En
aquest die havent-se tingut notícia de no haverhi frau algú, per ço lo excel·lentíssim y fidelíssim
senyor oÿdor ecclesiàstich no ha baixat baix.
Dijous, als XXX de noembre de MDCCXIII. En
aquest die, no obstant ser festa de precepte per
quant és la festivitat del gloriós sant Andreu
apòstol, se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per ocasió y causa del present siti y bloqueo
d’esta capital; y se deu advertir que per causa de
la present guerra aquest mes ningun concistorial és anat a visitar lo Arxiu Real.

Dimecres, als primer de noembre de MDCCXIII.
En aquest die, no obstant ésser festa de precepte per ser la festivitat de Tots los Sants, se han
ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per causa
dels negocis urgentíssims de la guerra.
Diumenge, als V de noembre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
causa dels negocis urgentíssims de la guerra.

s.n.r

Dilluns, als VI de noembre de MDCCXIII. En
aquest die per ser la festivitat de sant Sever, bisbe de Barcelona, patró del principat y així festa
de precepte, emperò no obstant aquella,
// s.n.v // se han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per causa dels negocis urgentíssims de la
guerra.
Divendres, als X de noembre de MDCCXIII. En
aquest die constituhit personalment en lo excel·lentíssim y fidelíssim (consistori) de sas excel·lèncias fidelíssimas lo magnífich doctor misser Aleix Fornaguera, subrogat en altre dels
assessors de la present casa mitjensant jurament
ha fet relació a sas excel·lèncias fidelíssimas de
haver visitat lo Arxiu Real y trobat lo que està
continuat en un paper qu·és assí cusit y signat
de número 8.
Diumenge, als XII de noembre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se
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Diumenge, als III de desembre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
ocasió y causa del present siti y bloqueo d’esta
capital.
Divendres, als VIII de desembre de MDCCXIII.
En aquest die, no obstant de ésser la festivitat
de la Immaculada Concepció de Maria santíssima reyna del cel y terra, per causa y ocasió del
siti y bloqueo d’esta capital se han ajuntat sas
excel·lèncias fidelíssimas y a la tarda se ha fet la
professó general passant devant la piramida del
Born en la forma acostumada, en la qual a més
dels dos excel·lentíssims concistoris de la ciutat
y bras militar //s.n.v // hi ha acistit lo il·lustríssim
y espectable senyor portantveus de general governador procehint vicerègia. Y així en los dietaris de la excel·lentíssima ciutat y bras militar se
trobarà, si convé, lo modo y cerimonial ab què
ha acistit a dita funcció.
Diumenge, als X de desembre de MDCCXIII. En
aquest die no obstant ser festa de precepte se
han ajuntat sas excel·lèncias fidelíssimas per
ocasió y causa del siti y bloqueo d’esta capital.

Apèndix 1

8/1r

lunya y en mà dels officials y personas que convenga en virtut de la qual medio juramento asseresca que dit Hospital General ha fetas las possibles diligèncias en sercar los títols, actes y papers
fahents y no·ls ha trobats per los tres censals següents e o part d’ells a dit // s.n.v // Hospital
lluhïts per partidas de taula per dits molt il·lustres senyors deputats del General de Catalunya,
fetas als administradors de dit Hospital a solta
del escrivà major de dit General als 19 de noembre 1699. Los quals censals són, ço és, un de
preu cinch-centas sinquanta lliuras y pensió 343
sous 9 diners, que tots anys a 21 de juliol; altre
de preu quatra-centas sexanta-set lliuras y pensió 800 sous, que tots anys a 15 de juny, los
quals per sos legítims títols ha acostumat rèbrer
dit Hospital General. Y per rahó de tot lo sobredit fer y firmar los actes que convinga ab las
clàusulas útils y necessàrias, com llargament en
dita procura se explica, a què me refferesch.
Barcelona, y juliol a 31 de 1701. Premissis prebeo fidem ego Raphael Cassañes, notarius et scriba predictus, manu propria.

Número 1
Fasa fe, Yo, Rafel Cassañes, notari públic de
Barcelona y escrivà major del Hospital General
de Santa Creu, de la present ciutat infrascrit,
que en poder meu lo dia present y avall continuat los il·lustres senyors doctor Luís de Josa,
ardiaca de Santa Maria del Mar y canonge de la
Seu de Barcelona, senyor Alexandre de Boxadors y Crassi, en Barcelona populat, lo doctor
Joseph Ramon, canonge de dita Seu, y Jaume
Texidor, mercader, ciutedà de Barcelona, com a
administradors que són de dit Hospital General
de Santa Creu en dit nom han feta y firmada
procura a Francisco Miquel, notari públic de
Barcelona, present per a què en nom de dit
Hospital, // 1v // sens prejudici de las primeras
obligacions, preste caució als molt il·lustres senyors deputats y ohidors de comptes del General de Cathaluña per la quantitat de dos-centas
sinquanta-vuyt lliuras set sous y quatre, moneda
barcelonesa, que són part de aquellas mil lliuras,
són lo preu del censal de pensió vuyt-cents sous
que lo quòndam Miquel Doms, per sos legítims
títols, rebia sobre dit General de Catalunya y
vuy dit Hospital General per los títols continuats en lo capbreu de dit General de la mesada
de juny, foli vuyt-cents sexanta-vuyt, lo qual
censal fou extret en la extracció feta a 25 de setembre 1688, per la qual quantitat se diu estaria
obligat dit Miquel Doms // s.n.r // a dit General
de Cathaluña, y axí mateix lloar, rattificar y confirmar les obligacions fetas per dit Miquel
Doms, respecte de dita quantitat y per rahó de
dita caució obligat los béns de dit Hospital General tantum, no los propris per tractar negoci
alieno, ab totas renunciacions y necessàrias
clàusulas oportunas y ab jurament en nom de
quiscú de sos principals prestadors. Y axí mateix
li han donat facultat y poder per a què preste
caució juratòria en la casa del General de Cata-

10/1r

a. certificatòria intercalada entre els folis 7v-8r del trienni
1701-1704.
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Número 2
Ina Dei nomine. Noverint universis quoniam
justum et racioni consonum est testimonium veritati perhibere et cetera. Nos Christophorus Cassal, magister domorum, et Josephus Catus, ligni
faber, cives Vici, medio juramento per nos et alteribus nostum ad dominum Deum et eius Sancta
quatuor Evangelia manibus nostris corporaliter
tacta, extrajudicaliter et ponte in manu et posse
notari infrascripti prestito, attestamur et per presentes fidem atque relacionem facimus de comuna instància del reverent Agimon Mas, prevere
beneficiat de la seu de Vic lo trienni que finirà lo
últim dia del present y corrent mes de juliol, dea. relació intercalada entre els folis 9v-10r del trienni 17011704.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

putat local del General en la present ciutat de
Vich y sa col·lecta. Nos sóm conferits en las casas del General de Cathalunya que són situadas
en la plassa del Mercadal de la present ciutat de
Vich a efecte de ragonéxer y visurar, ço és, jo dit
Christòfol Cassa las obras de mestre de casas fetas per Francesch Vegaria, mestre de casas, ciutadà de Vich, com ha tenint lliuradas aquellas e
o lo preu fet de aquellas en lo encant públich
com ha menos preu fent dit preu fet de ditas
obras, y jo dit Joseph Catus las obras de mestre
fuster per Pere Joan picó, mestre fuster, ciutadà
de Vich, fetas en ditas casas del General y ha ell
lliuradas o lo preu fet de ellas ab lo modo referit, per ordre de dit senyor deputat local y avent
bé y attentament miradas y regonegudas e o visitadas ditas obras respective avem trobat y judicat aquellas estar ben fetas y fabricadas ab la deguda instància y segons art de mestre de casas y
fuster respective, y segons los foren designadas
y especificadas ab las tabbas que per ditas obras
foren despedidas respective, de las quals respective estaven cerciorats per aver-se’ns llegit aquellas antes de fer dita visura paraula per paraula
axía que al cumplir y donar satsifacció al promès
ita approbar ... manu propria et ne quoniam super his dubitare liceat, hoc presens publicum instrumentum ex inde fieri et confici fecimus et requisivimus per notarium infrascriptum quod
quidem actum fuit in civitate Vici, hac die jovis,
vigesima octava mensis julii, anno a Nativitate
Domini millesimo septingentesimo primo, presente ad hec vocato atque rogato me Dominico Soler
Moner, apostolica et re-//1v //gia ac reverendissimi domini Vicensi episcopi auctoritatibus notario publico Vicense infrascripto, presentibus
etiamque testibus reverendo Joanne Forts, presbitero beneficiato sede Vicense, et Hyacintho Forts,
scriptore Vicense, ad istas vocatis et rogatis.

trons y omes de negosi en aver de anar en Tarragona per dita llisència. Y en ocasió que àn alcansat ex victigale al cap de dos mesos de aver-o
imposat, ne posaren de nou que fou lo demanar
dita llisència y si la volian obtenir avian de pagar
dos pessas de 8, y asò no-u fèian, sinó perquè lo
governador de Salou sabés avian demanat dita
llisència. Lo que partisipo ara a vostra senyoria ò
partisipi als antesasors de vostra senyoria a ont
tingui avís aver-o participat a sa excel·lència y
que se avia llevat lo orde.
Però senyor, com vuy me trobo en una nau en
lo port de Salou per Tarragona de aiguardens,
lo dit Valero no vol permetra dexar carregar
ninguna bota sens llisència del governador de
Tarragona, lo que me (ha) obligat lo partisiparo a vostra senyoria perquè me afavoresca donar
la providència nesasària a al cas tan orgent, asegurant a vostra senyoria à perdut mols drets de
la Generalitat los dits vitigals per aver-sa’n anat
moltas barcas a carregar vins en lo regna de
València, que axís com àn posat dos pessas de 8
dins un mes ne posaran 4 y aniran crexen com
en los anys pasats. Confio que vostra senyoria
me farà marset, desitjant moltas ocasions del
servey de vostra senyoria, soplicant a Déu a vostra senyoria molts anys. Reus, y agost 8 de
1701.
Bes la mà de vostra senyoria y sempre lo més
umil servidor Amador Dalmau.

13/1r

Sig+num Dominici Soler Moner, apostolica et regia ac reverendissimi domini episcopi auctoritatibus notarii publici Vicensi, qui premissa scribere fecit ac requisitis signavit et clausit in fidem.

11/1r

Número 3
Il·lustreb senyor. Després de aver besat la mà a
vostra senyoria no puch dexar de partisipar a
vostra senyoria com lo governador de Tarragona à donat orde al de Salou no dexar carregar vi
ni aiguardent que no vagen a demanar llisència
al governador de Tarragona, ab què obliga lo
cabo de la torra, que se diu Valero, a tots los paa. axí que ... propria, afegit al final del document.
b. carta original intercalada entre els foli 10v-11r del trienni
1701-1704.
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Número 5
Memòriaa del que costarà, poch més poch mancho, adobar la escala rodona de pedra per muntar des de la plassa del Rey a la sala dels Plets:
Primo, fàltan en las gradas de dita scala doscents vint-y-sinch palms de pedra, de 3 palms
de llarch y un palm de alsada, per compra y
parts a 4 lliures palm, 45 lliures; més, per picar a
4 lliures lo palm és lo mateix 45 lliures; més, per
mans de asentar dits grahons y compra de cals,
parts de arena y tràurer la terra, val tot junt 70
lliures; 160 lliures.
Cost per fer un tros de volta a la sala dels Plets,
desfer la volta vella y tornar ha enpavimentar sobra la volta nova:
Primo, per quatra mil rejolas novas, a 6 lliures lo
miler, valen 24 lliures; més, per 60 quintars de
cals, a 4 lliures quintar, 12 lliures; més, per
a. memòria intercalada entre els folis 12v-13r del trienni
1701-1704.

veu y ohí lo dit Estapà com lo dit Valero Pardo
posà pena de dos mil lliuras al dit Estapà de no
anbarcar an ditas botas de aiguardent, lo que
diuen ells y quiscú de ells referints sabian per
trobar-se presents en dita ocasió. Y mediant lo
// 2r // jurament que tenen prestat de quibus et
que fuerunt acta, et cetera.

mans de mestres de casas val 30 lliures; 66 lliures.
Scala, 160 lliures; Volta, 66 lliures; 226 lliures.

15/1r

Número 7
Siaa notori a tots que en lo any de la Nativitat
del Senyor de mil set-cents y hú, dia, és a saber,
diumenge, set del mes de agost del mateix any,
intitulat present y a estas cosas cridat y requerit
jo, Joan Roca, per las auctoritats appostòlica y
real notari públic de la vila de Reus, del Camp y
archebisbat de Tarragona, avall scrit, y presents
també Pau Badia, negosiant, y Joan Aliu, asaumador, tots de dita vila de Reus, per testimonis
a las devall scritas cosas cridats y asumpts. Com
constituïts personalment Antoni Estapà, perayre de la dita vila de Reus, y Gerònim Fàbregues,
mariner, habitant en la ciutat de Barcelona, devant de mi dit y avall scrit notari y dels testimonis sobredits exhistents en casa del senyor cónsul de Inglaterra, que és fora y prop los murs de
dita vila de Reus, los quals mitjensant jurament
per ells y quiscú de ells extrajudicialment prestat
en mà y poder de mi, dit y avall scrit notari, sia
instància y requisisió del senyor Amador Dalmau, adroguer de la ciutat de Barcelona, e present en la dita vila de Reus habitant, han fet la
relació y testimoni següent:

Sig+num mei, Ioannis Roca, auctoritatibus
apostolica atque regia notarii publici villae de
Reus, Campi et archidiocesi Tarracone, qui predictum instrumentum receptum et propri a calamo scriptum requisitus et rogatus clausi.

47/1r

Número 15

És a saber, que lo dia de ahir, que·n contàvem
als sis del present y corrent mes y any, trobantse ells // 1v // y quiscú de ells referints en lo port
o platja de Salou a effecte de fer embarcar unas
botas de aiguardent que·s trobavan en dita platja o port de Salou per barca o navio que·s troba
sobre ferro en lo dit port o platja de Salou, en
ora que devia ser entre vuyt y nou del matí,
ahont se trobava present Valero Pardo, soldat
de la torra de dit port de Salou, y a este temps
veren y ohiren, ells y quiscú de ells referints,
com Valero Pardo digué ab veu alta y intel·ligible que no volia que anbarcasen ditas botas d
ayguardent y pesant. Més avant veren y ohiren,
ells y quiscú de ells referints, com lo dit Valero
Pardo digué que qualsevol persona que se atraviria (a) anbarcar ditas botas de aiguardent
que·s trobavan en dita platja, li tiraria una escopetada. Tenint en dita ocasió lo dit Valero Pardo en la vila lo canó de una escopetada tocant
en terra la cul·lata de dita escopeta. Y també fa
relació lo dit Estapà que ell referint com lo dit
Valero Pardo en dita ocasió aportava al costat
esquerra dos pistolas, y al últim de ditas rahons

Señor.a La ciudad de Barcelona, puesta a los reales pies de vuestra magestad, dise que el conde de
Palma, lugarteniente de vuestra magestad en el
principado de Cathaluña, entregó a sus concelleres la real carta de vuestra magestad de 17 de
agosto de este año de 1701, despachada por cancillería, en que se sirve vuestra magestad encargar
y mandar que por quanto con real despacho de 19
de junio 1665, dirigido a la ciudad que se recibió
por mano de Don Vicente Gonzaga, lugarteniente general de dicho Principado, manifestó el señor
rey Felipe Quarto, que santa gloria haya, la conveniencia que sería para la quietud de la Universidad litteraria y evitar dissenciones entre sus
cathedráticos por votar y proveher las cáthedras
que las de filosofía tomista las votassen sólo thomistas y las de no thomistas las votassen los no tomistas, que assimismo se hiziessen unas listas o
memorias distinctas de los unos y los otros en los libros de la Universidad, y que concurriessen a la
habilitación de los sujetos los thomistas por los thomistas y los no thomistas por los no thomistas, y
porque a más de que por este medio se harían las
elecciones en los de mayores prendas y méritos, se
daría también en mayor aprovecha-// 1v //miento de los estudiantes para su adelantamiento y
con motivo de lo que ha manifestado la experiencia en los alborotos y disturbios últimamente sucedidos en aquella universidad no executándose las
providencias y órdenes dadas para su mayor quietud y aprovechamiento de los estudiantes, teniendo presente lo representado por la ciudad a cerca
la materia en su memorial y carta de 7 de junio
próximo passado y que no se perjudica en nada el
privilegio del señor rey don Alonso quarto de 3 de
setiembre 1450 tocante al govierno y regimen de
dicha Universidad, se observasse y cumpliesse lo
que se ordenó en el mencionado despacho de 19 de
junio 1665 que se dirigio a la ciudad, declarando

a. relació intercalada entre els folis 14v-15r del trienni 17011704.

a. representació intercalada entre els folis 46v-47r del trienni
1701-1704.
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y mandando que las referidas cáthedras de thomistas las voten sólo los thomistas y las de opinión
suarista, que es la contraria, voten sólo los suaristas que real y verdaderamente lo fueren, formándose las listas de unos y otros con la misma expressión para la habilitación de sujetos, pues en la
generalidad de palabra «no thomistas» se han reconocido graves inconvenientes y que se mesclan
en ella dotrinas no conocidas en las universidades
de aquella provincia, mandando vuestra magestad se execute y establesca el referido medio de
tanta utilidad, assí en // 2r // las cáthedras que
ahora se han de publicar como en las demás que
en adelante se ofrecieren.
Particípasse la real carta de vuestra magestad en
Consejo de Ciento el día primero de este mes y en
vista de su contenido, deliberó se remitiesse a los
concelleres y junta destinada para negocios de la
Universidad. Y haviendo con especial reflexión
premeditado los motivos habían inclinado el real
ánimo de vuestra magestad, formó la junta su
parecer consultivo que se participó el Consejo de
Ciento el día 5 del mismo mes, el qual deliberó
acudir a los reales pies de vuestra magestad con
esta humilde y obsequiosa representación, esperando merecer de la real grandesa y soberana rectitud de vuestra magestad la suspensión del real
decreto. Y para que el real ánimo de vuestra magestad quede enteramente informado de todas las
circunstancias pertanecientes al assumpto es preciso referir que erigida antiguamente la Universidad Litteraria de Barcelona sólo por la Facultad de Medecina algunos años después de de
1300, el sereníssimo señor rey don Martín, haviéndola tomado bajo su real protección con el
real privilegio de 12 de abril 1402, en concideración de que la referida Universidad y Collegio de
Medicina havía creado maestros en artes, se sirvió
favorecer a dicha Universidad y Collegio con el
real // 2v // privilegio de 9 de mayo del mismo
año, otorgándole entre otras prerrogativas la de
poder estatuhir y ordenar en su utilidad con las
siguientes palabras:a «Inter curas multiplices et
immensas quae ministerio nostrae regiae dignitatis incumbunt, cui prudentia prisca super imposuit sapientiae titulum et in qua jam noviter
nech diu est auxiliaris humanorum corporum
medecinae studium, recolimus fundavisse quorundam magistrorum liberalium artium, sine
quibus ad dictae medicinae studium attenditur
quasi frustra, tanquam quoddam viridarium
praelectum virens herbis et floribus variis densetur honoreturque titulis et conventu, ut sit in civitate jamdicta fons scaturiens, unde emanent et
prosiliant rivuli, quibus corda volentium adipisci
saluti ferunt dogma scientiae medecine ad nostri

a. El fragment següent en llatí està subratllat a l’original.
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temporis laudem et gloriam et salutem perpetuam nostrorum subditorum fidelium irrigentur
fecundius et in civitate ipsa, et cetera. His igitur
et quamplurimis aliisque ducimus delinquenda
scilentio longioris evagassionis gratia evitandae
quaeque sunt digna movere circa haec rationaliter animum cujusque sapientiae amatoris moti
ferventiori animo et inducti, et ut magistri in
medicina de collegio predicti Studii Barchinonensis in artibus graduati de laboribus per eos
quesitae scientiae prerrogativas honores quae debitos consequantur, thenore presentis cartae nostre //3r // irrefragabiliter cunctis temporibus valiture per hoc nostrum indultum sine spetiale
privilegium concedimus uni vel pluribus ex magistris in medicina Studii Barchinonensis tamen
in Artibus graduatis qui nunch sunt vel pro tempore fuerint quod hujusmodi nostri rescripti vigore quibuscumque volentibus in artibus magisterii
vel baccallaureatus titulo insigniri, si eos sufficientes repererint honorem seu gradum magistratus vel baccallaureatus insigniaque ac alia
pertinentia ad magisterium vel baccallaureatum in artibus concedere et donare ac ipsis titulis
redimere sicut est licitum atque possunt in medicina magistri studii Illerdensis, quiquidem magistri in artibus tamen de collegio medicinae possint sibique liceat ordinationes facere, et cetera».
Obtuvo dicha Universidad y Collegio de Medicina a instancias del mismo señor rey don Martín
la aprobación pontificia de la Santidad de Benedicto 13, datum en Aviñón a 2 de las nonas de
julio del año 7 de su pontificado y del sereníssimo
señor rey don Fernando el real privilegio de 14 de
henero 1488 otorgando al canciller y Universidad del Studio de dotores en medecina y artes singularíssimas prerrogativas, suponiendo su magestad que por antecedentes regias concessiones le
competían a dicha Universidad y Collegio la facultad de estatuhir y ordenar, // 3v // y todas ellas
fueron augmentadas y confirmadas por las magestades de la sereníssima señora reyna doña Isabel y por la cesárea del señor emperador Carlos a
13 de junio 1510 y 3 de octubre 1533.
Procuró la ciudad para su mayor lustre y utilidad del Principado el cumplimiento de un Estudio General en que se enseñasse y se sirvió favorecerla el señor rey don Alonso el quarto con el real
privilegio de 3 de setiembre 1450 otorgando a la
ciudad la facultad de estatuhir y ordenar en todo
lo pertaneciente a su govierno y para la eseñansa
de la sagrada theología, cánones, leyes, medicina,
filosofía, artes liberales y todas las demás scientias
y al canciller de ella, rector, maestros, dotores y estudiantes en la misma Universidad los honores,
prerrogativas, favores, libertades, exempciones y
privilegios concedidos a las demás Universidades
y Estudios Generales fundados por los sereníssimos
señores reyes, sus predecessores en los reynos de Ara-

gón, Valencia y principado de Cathaluña, de forma que a los dotores, maestros y estudiantes en la
Universidad de Barcelona les quedassen comunicados todos los privilegios y concessiones otorgadas
a las referidas Universidades y especialidad a las
de Lérida y Perpiñán. Y a esta real concessión se
subsiguió la confir-//4r // mación apostólica de la
santidad de Nicolás 5 pridie chalendas octobris
1450.
Erigida con cabal cumplimiento la Universidad
y Studio General en la ciudad de Barcelona reconociendo esta la antigua erección del Collegio de
Medicina y Artes los privilegios, prerrogativas y
exempciones con que se havían servido favorecerle
los sereníssimos señores reyes, y para que de aquellos gosasse también toda la Universidad y Studio
General sus maestros, dotores y estudiantes, solicitó la concordia y unión del Studio General con el
de la Universidad y Collegio de Medecina y Artes, y se consiguió a 16 de março 1565 con auto
que passó ante Luýs Jorba, notario de Barcelona,
interviniendo el decreto y autoridad del lugarteniente de Su Magestad y en fuerça d·esta unión
consiguió Barcelona el tener Estudio General
como parece de las ordinaciones y nuevos redressos
de la Universidad echas en los años 1629 y 1638.
Infiéresse de lo referido que la Universidad y Estudio General de Barcelona, su rector, collegios,
conciliarios, maestros, dottores y estudiantes gozan en común y particular todas las prerrogativas, gracias y exempciones que tienen las demás
universidades y estudios generales en los reynos de
Aragón y Valencia, y con especialidad los de las
universidades de Lérida y Perpiñán. Y, por consiguiente, la ciudad y Universidad juntos pueden
ordenar y disponer lo que les pareciere conveniente según las occurrencias de los tiempos. Y reconociéndolo //4v // assí la ciudad en el capítulo 52 de
la ordenansa y nuevo redresso que hizo en el año
1638 dispuso que lo contenido en dichas ordinaciones no pudiesse dispensarse sin consentimiento
de todos los dotores collegiados, de forma que, dissintiendo uno de ellos, no valiesse lo que en contrario se dispondría. [A. Capítulo 52 de dichas
ordinaciones, ibi: «Y també que ninguna de las
ditas ordinacions ni en part alguna de aquellas
no·s puga dispensar sine omnibus doctoribus collegiatis consentientibus y que, discrepant un sol
doctor col·legiat de dita universitat, no vàlega la
dispensa».] Y en la possessión de esta facultad de
estatuhir y ordenar en todo lo perteneciente al govierno de aquélla se hallan y están la ciudad y
Universidad.
Parece señor que lo que vuestra magestad se sirve
mandar y disponer con el real orden le suspende a
la ciudad y Universidad los effetos de la ampla
potestad con que se hallan favorecidas y condeco1335

radas por los sereníssimos señores reyes predecessores de vuestra magestad y, con especialidad, por el
señor rey don Alonso.
Los dotores graduados en Philosofía en la Universidad Litteraria de Barcelona como tales y según
lo dispuesto en dichos reales privilegios y ordinaciones tienen derecho adquirido y radicado, no
sólo de concurrir y oponerse indistinctamente en
todas las cáthedras vacantes de Philosofía, pero
también de votar en ellas sean de thomistas o no
thomistas, y en la possessión de este derecho y prerrogativa se hallan sin contradicción ni opposición alguna.
Impetrosse por los dotores Francisco Juncadella y
Anthonio Pastor en el año 1681 el real orden de
la magestad del señor rey // 5r // don Carlos sigundo, que está en gloria, datum en Madrid a 3
de julio del mismo año, excitando su magestad la
observancia de lo que havía ordenado y dispuesto
sobre la misma separación de votos con real carta
de 19 de junio de 1665 el señor rey don Felipe
quarto, el Grande, su padre, y fomentando los
concelleres del año 1681 con el supuesto nombre de
la ciudad la pretención de los referidos dotores
Pastor y Juncadella en cumplimiento de dichos
reales órdenes a impulsos de particulares affectos
en daño de la Universidad y de su estado pacífico,
compareció introduciendo pleyto en la Real Audiencia de dicho Principado el síndico de la Universidad Litteraria y en su nombre y de todos los
dotores graduados en Philossofía y assumiéndose
la deffensa de éstos y por el interés de la Universidad allegó hallarse dichos dotores en la possessión
quieta y pacífica de muchos años de votar sin distinción de thomistas y no thomistas en las provisiones de las cáthedras de Philosofía vacantes, la
qual causa fue cometida a don Juan de Carbonell, oydor de dicha Real Audiencia, escrivano
Joseph Brossa y en fuerça de provisión facto verbo
de 24 de setiembre 1681 se despacharon carteles
citatorios e inhibitorios que fueron presentados a
los concelleres, clavario, síndico de la ciudad y al
retor de la Universidad.
El derecho y prerrogativa cathedram assendendi
que se hallan favorecidos los dotores de
Philosofía graduados en la Universidad Litteraria de Barcelona les pertenece en premio de sus vigilias y estudios sin distincción ni restricción alguna, como se expressa en el privilegio del grado
que se les confiere y entrega. [B. Con estas palabras: «dans et concedens illi licentiam, liberum
permissum legendi, glosandi, docendi, interpretandi doctoralem et magistralem cathedram ascendendi ceterosque actus et cetera]. Y con la credulidad y buena fe de gozar de esta prerrogativa
se hallan graduados los dotores en Philosofía, de
forma que ni la ciudad ni la Universidad no
// 5v // con
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pueden abdicarles, disminuhirles ni alterarles
aquélla.
La facultad de votar los mesmos dotores en las vacantes de Philosofía sin distinción de thomista o
no thomista les pertenece por disposición del capítulo 27 de las mismas ordinaciones del año 1638,
[C. Ibi: «Volen emperò y ordènan que ditas càthedras se donen per oposició, çò és, quiscun
any duas a dos differents subjectes y que la provisió la fassan tots los doctors de dita Facultat
graduats o agregats en aquesta Universitat tantsolament», et cetera], cuya revocación como se ha
dicho no pende del libre alvedrío de la ciudad, sigún la qual dende el año 1638 han estado los dotores gradudos en Philosofía en la possessión y
exercicio de esta prerrogativa votando indistinctamente en todas las provisiones de cáthedras.
Hallándose la ciudad en la possessión y derecho de
estatuhir y ordenar en todo lo pertaneciente al govierno y regimiento de la Universidad, parece que
esta potestad se le suspendería y limitaría por el
real orden de vuestra magestad y quedaría en
parte derogada dicha ordinación prevenida por
la ciudad. Y siendo el derecho que le compite a la
ciudad materia capaz de deducirse en juyzio, parece no podría vuestra magestad, salva la real clemencia disponerlo, //6r // en la forma que se sirve
mandarlo sigún lo dispuesto en la constitución 1,
título «De offici de canceller y vicecanceller»,
[D. Ibi: «E per altras rahons plàcia a Vós, senyor,
imposar e fer lley a Vós mateix e als vostres successors, etcètera, que de aquí havant no signarets ne signaran alguna carta, rescrit, lletra o albarà o qualsevol altre escriptura de què·s seguís
o prosseguís conexensa o exequció alguna dins
lo di principat de Cathalunya que concerne o
toc, o tocar puxa, interès de part deduhïble en
juy, e si per oblívio, importunitat o encara de
certa scièntia, ço que Déu no vulla, era fet lo
contrari, que ipso facto fos nulle e no puxés haver
alguna efficàcia de dret ni fet, ne sien obehïts»] y
de la constitución 4, título «De violència y restitució de despullats», [E. Ibi: «nós e officials nostres no despullen algú o alguns de qualque condició o estament sian sens conexensa de causa de
possessió o quaix de aquellas cosas que tengan o
possehescan, etcètera»], del usatge Alium namque, título «De dret del fisch», y de las constituciones 1 y 14, título «De jurisdicció de tots jutjes»
[F. Constitución 1, ibi: «Totas las causas que sian
de Cathalunya o del comptat de Barcelona, si
que sian principals o de apel·lació, sian tractadas
dins Cathalunya o comptat de Barcelona», et cetera, et ibi: «Mas, si èram fora de Cathalunya, no
conegam de las ditas causas».], y otras disposiciones municipales, según las quales en Cathaluña
deven las causas dessidirse por derecho o per directum y con cognición de causa dentro del Principa1336

do, en lo que conforman todos los prácticos cathalanes [G. Mieres, in curia Barchinone Petri 2, col.
2, ad dictam const. 4, cap. 27, n. 3, ibi: «Nota hic
ergo rex noster sibi hanc legem imposuit ut non
spoliet aliquem sine causa cognitione». Oliba, De
jure fisci, cap. 3, n. 25, ibi: «quibus cautum est ut
in hac provincia judicetur et jus suum cuique
reddatur, servatis constitutionibus et aliis juribus
patriae». Canc. Var. 3, parte cap. 3, n. 43, ibi:
«unde cum in Cathalonia dominus rex non sit
absolute dominus juris positivi Cathaloniae cum
ipse solus illud non ponat nisi simul cum curia
hinc est, quod nech ei libero derogare poterit nech
jus alicui competens rex delatione juris municipalis libere auferre». Font. Decis. 221, n. 18 ad
decis. 356, n. 20. Ripoll, De regal., cap. 35 a n.
134 ad 139. Nobilis regius senator de Tristany,
decis. 2, n. 33, ubi: «in fine refert canonizatam
hanc propositionem per senatum junctis tribus
aulis in consultatione suae regiae magestati facta
et missa 27 januarii 1668»].
Las referidas disposiciones municipales y otras parece favorecerían también a los dotores en philosofía para continuar su possessión y con especialidad atendiendo tenerla ya propuesta y deducida
en juyzio, como se ha dicho, y por esta razón, hallándose inhibidos la ciudad y sus concelleres por
la Real Audienca, parece no tener la ciudad en
su mano ni facultad alterarles ni disminuirles a
los dotores en philosofía el exercicio de las referidas
dos prerrogativas.
La representación de estas disposiciones municipales y, en particular, de las constituciones 1 y 14,
título «De jurisdicció de tots jutjes», según las
cuales todas las causas principales y de apellación,
mixtas o fiscales, deven decidirse y terminarse
dentro del principado de Cathaluña et per directum tunc gratta acceptación en el real conspecto
de la magestad del señor rey don Carlos segundo
en la duda del contrafuero que pretendían dona
María Ángela de Alamany y don Joseph, su hijo,
contra don Emanuel de Llupià, portanvezes de
general governador del principado de Cathaluña, y por ser muy al intento lo que //6v // passó sobre dicha duda y su declaración, ha parecido indispensable el referirse.
Tertia. Pleyto en la Real Audiencia del principado de Cathaluña entre don Carlos Ros de Ortafá
y los dichos madre e hijo de Alamany. Y por haver
obtenido don Emanuel de Llupiá cessión de las
pretenciones deducidas en juyzio por don Carlos y
de su instancia, se pretendió haverse contravenido
por don Emanuel a differentes constituciones y leyes de Cathaluña. Y para su reparo y observancia
acudieron los deputados a su magestad con representación, eligiendo el medio extrajudicial y teniendo noticia el braço militar de Cathaluña

que el haver la Deputación elegido el referido medio para la declaración de contrafuero y que la
práctica de éste y la declaración que de su magestad esperava el concistorio se oponía a lo dispuesto
en las constituciones referidas, en que se previene
como queda dicho haverse de terminar y decidir
todas las causas en que áy interés de parte a parte,
deducible en juyzio per directum dentro del Principado, se sirvió su magestad resolver con reales
cartas despachadas en forma de Cancillería, de
31 de octubre 1686 al marqués de Laganés, lugarteniente en aquel Principado, y con la de 21
de março 1687 al braço militar, motivando su
magestad la declaración de su real ánimo para
remitir, como se sirvió hazerlo, la declaración del
contrafuero a la Real Audiencia por tratarse de
interés de parte a parte deducilbe en juyzio.

tribuhir a emulación del Estudio General, se persuade la ciudad fueron effetos y //7v // se originaron las inquietudes últimamente sucedidas entre
algunos estudiantes del collegio y de la Universidad.

Añádese a lo referido que siendo vuestra magestad ley divina y animada parece no habría sido
de su real intención comprehender los dotores ya
graduados, por hallarse éstos con el derecho adqui-// 7r //rido y radicado de las referidas prerrogativas sin distincción ni limitación. Y por esta
causa sólo quedarían en todo caso comprehendidos los que en adelante se graduarían en philosofía. [H. Ad text., in l., leges 7, ubi Bald. et dd., c.
«de legibus» et in cap. 2, et Fin., De constitucio.
Don Ludovicus de Paguera, decis. 64, n. 2 et
tomo 2, decis. 23, n. 1 et 5. Fontanella, De pact.
nubtial., in addit. n. 37, decis. 90, n. 19 et decis.
393, n. 12. Alderan. Mascard. De estatut. interpret., conclus. 13, «feré per tot»].

En la práctica de la real declaración de vuestra
magestad sobre la división de votos y cáthedras
para thomistas y suaristas, que real y verdaderamente lo sean, reconoce la ciudad no poca dificultad, porque, primeramente, duda puedan admitirse ni concurrir opposiciones y voto de las
cáthedras los dotores o discípulos de las escuelas de
Escoto Durando y otras aprobadas y clássicas por
decretos regios y pontificios, y a ellos les quedaría
inútil la prerrogativa del grado por no ser thomistas ni suaristas. Y esta restricción de sugetos se
concidera en notable perjuyzio de la Universidad
porque quanto mayor es el número que pueden
concurrir en las opposiciones más se assigura la
elección de un sujeto el más cabal. Y quedaría la
Universidad de Barcelona sin el lustre de que gozan las demás Universidades de los reynos de
vuestra magestad, pues // 8r // en las vacantes de
sus cáthedras concurren sin distinción todos los
dotores y discípulos de qualquier opinión aprobada.

El motivo que vuestra magestad se sirve manifestar en la real carta que habría inclinado para la
distinción y separación de votos y cáthedras por lo
que habría enseñado la experiencia en los alborotos y disturbios sucedidos en la Universidad, no
exequtándose las providencias y órdenes que están
dadas para su mayor quietud y aprovechamiento
de los estudiantes, ha aparecido a la ciudad la ponía en obligación de passar a la real noticia de
vuestra magestad que en las provisiones de las
cáthedras de philosofía en la conformidad que
hasta oy se han conferido, se ha gosado de summa
quietud, sin embargo del crecido número de votantes, estudiantes y gente de todos estados que
acostumbran hallarse y acudir en la Universidad
y su theatro. Y si alguna inquietud se experimentó este año en la Rambla y cerca la casa de aquella Universidad, no pudo atribuhirse a la Universidad ni a sus dotores ni a los maestros
cathedráticos de philosofía, sino a algunos de los
estudiantes que cursan philosofía en el collegio de
Cordellas, sin ser collegiales, al lado de la Universidad, governado por los padres jesuytas, en el
qual de dos años a esta parte se han habierto dos
aulas o cursos de philosofía. Y de esta novedad,
que sin nota de temeridad parece haverse de at1337

Deseando vuestra magestad la observancia del
real orden de la magestad del señor rey don Philipe quarto de 19 de junio sobre la división de los
votos para las cáthedras vacantes de philosofía en
thomistas y no thomistas, se ha servido desir y declarar que por no thomista se entienda sólo suaristas, que real y verdaderamente lo fueren, pues en
la generalidad de la palabra «no thomistas» se
reconocerían graves inconvenientes y que se mesclarían en ella dotrinas no conocidas en las Universidades de aquella provincia.

En los dotores graduados en otras Universidades
concurriría la misma difficultad en orden al votar por no ser fácil la averiguación de la opinión
habrían cursado. Y aunque podría allanarse la
duda con el juramento de los votantes, por este
medio se podrían temer algunos perjuros y falsedades, haziéndoles tropeçar en este absurdo el calor del affecto a la opinión que deffenderían.
El ser uno real y verdaderamente suarista para
ser continuado en otra de las dos classes parece
conciste en haver cursado la philosofía con opinión suarística y hasta ahora no se sabe según noticia de personas muy cursadas en esta materia
que el padre Francisco Suárez tenga entre sus
obras y escritos sino methafísica, y no comenzó alguno sobre la lógica de Aristóteles, los libros de la
phízica y instituciones de Porphirio y, por consiguiente, las conlusiones y medios de dicha opinión
suarística no podrían leerse en conformidad lo
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tiene prevenido la ciudad en el capítulo 27 de las
ordinaciones del año 1638, por las quales se ha governado la Universidad hasta oy, en donde se halla dispuesto haverse de leer sobre dichos libros [I.
Cap. 27 de dichas ordinaciones, ibi: «repartint lo
curs ab la forma següent: ço és, de Nostra Senyora de Setembre fins a Sant Andreu llegiran
lo compendi de tots los preceptes de la lògica,
després, comensaran las Institucions de Porphiri y prosseguiran la Lògica de Aristòtil, procurant en llegir tantsolament las qüestions logicals, reservant las methafísicas per lo tercer any
en tot lo que sia possible, la qual degan acabar
per Sant Lluch del segon any. Y lo restant del
dit any explicaran los vuyt llibres de Phísica del
mateix Aristòtil fins a Sant Lluch del tercer any.
Y lo restant explicaran los llibres de Celo, los de
Ortu et interitu, los Metheoros y los de Ànima»]. Es muy del intento la dotrina del padre
Andrés Mendo de la companya de Jesús en el tratado De jure academico, lib. 2, quest. 2, n. 11 et
12, que por ser tan del caso no pudo escusarse su
transcripción, ibi: «Dico secundo, eos qui moderantur cathedras teneri in conciencia ad edocendas opiniones et doctrinas illius doctoris aut libri
// 8v // ad quem interpretandum sunt illae destinatae dummodo doctrina sit probabilis et non
absoleta, seu communi omnium calculo rejecta
ab scholis. Hoc suadetur, nam animus manifestaus instituendi eas cathedras designandique stipendia pro earum moderamine fuit ut predicti
doctores aut libri auditoribus exponentur, et hi
eorum disciplinam addicerent, alias nullus appareret titulus nech ratio ad illas instituendas;
qui, ergo, non satisfacit animo fundatoris illarum et statutis academiae id ipsum decernentibus deficit a numere suo in re gravi cum prejuditio et detrimento ipsius academiae et auditorum,
indeque nequit stipendia percipere, et si percipiat
ad eorum restitutionem tenebitur, cum nullus ei
assistat titulus ad percipiendum illa ac retinendum. Siquidem dum taxat destinata sunt in
mercedem ejus, qui predictos autores et libros interpretatur et, enim, si id non prestet, per inde se
habet ac si aliam omnino scientiam edoceret aut
penitus ab edocendo cessaret, quibus casibus nequit stipendia percipere, quare in academiis
multantur privatione portionis stipendii correspondentis hiis, qui lectiones aliquas omittunt.
Hinc ut parcticae rem proponamus si is qui moderatur cathedram sancti Thome non interpretaretur illius scripta ejusque sententias non doceret
graviter peccaret», et cetera. Lo que con tanta expressión y advertencia previno el padre Andrés
Mendo para el cumplido desempeño de los maestros y cathedráticos en las cáthedras que regentan
en las Universidades constituye a la ciudad y a
quantos han de contribuhir para la división de
votos en una summa dificultad, por más que deseen la obediencia y //9r // entero cumplimiento del
1338

real orden de vuestra magestad, porque hasta
ahora no se sabe qué conclusiones ni medios uniformes se siguen en enseñansa del curso de philosofía con nombre y realidad de suarista, ni que
haya autor que con tal nombre de «suarista»
haya escrito exponiendo y comentado Aristóteles y
Porphirio, que es lo que la ciudad y Universidad
con madura acuerdo previnieron en las ordenansas del año 1638, arreglándose al que en otras
Universidades se observava. Y se ignora que en
alguna se halle cáthedra fundada con tal nombre
de «suarista», para que en caso que vuestra magestad se sirva mandar se observe lo que ahora se
sirve disponer pudiesse lo que en aquélla se practica servirle de norma para conocer a los suaristas
para continuarles en su categoría, ni en la sagrada religión de la companya dichosa Madre del
padre Francisco Suárez, se siguen con uniformidad de pareceres los dogmas y opiniones de este dotor, de quién y no de otro se coyentura haverse tomado la denominación de «suarista», porque
ninguno de los padres ni sus discipulos «jurant in
verba magistri», y en los años que en la Universidad de Barcelona regentavan tres cáthedras de
philosofía tres maestros que se prohijavan el nombre de «suarista», no enseñavan a sus discípulos y
oyentes con uniformidad las mesmas conclusiones
y medios. Y en esta conformidad qualquier opinión contraria a la thomista podría introducirse
en las tres cáthedras con el nombre de «suarista»
frustrándose las reales ideas de vuestra magestad.
Quando la ciudad y Universidad formaron en el
año 1638 la ordenansa para la enseñansa de philosofía no les ocurrió la distinc-// 9v //ción de thomista y suaristas, si sólo que se comentasse a Porphirio y Aristóteles con comentos y pareceres no
uniformes, no haviendo tenido por blanco una ni
otra de las dos opiniones, si sólo la exposición de estos autores con la discordancia en la interpretación en que jusgaron assigurado el fruto de la enseñansa. La experiencia lo ha manifestado en
todas edades en aquélla y otras Universidades,
pues no teniéndose aún en la República Litteraria noticia de opinión suarista, salieron consumados maestros para la universal enseñansa, y la
Universidad de Barcelona no ha conocido su falta por espacio de muchos años en la enseñansa de
la philosofía, haviendo tenido, como de presente
tiene, consumados maestros que con singular
aplauso y conocido fruto regentan las seys cáthedras.
El hallarse las seys cáthedras de philosofía como todas las demás de la Universidad con los honorarios que les subministra la ciudad, gastando todos
los años crecidas summas y haviendo como a patrón dado leyes a su institución y fundación, parece que de la soberana rectitud de vuestra magestad puede prometerse la suspención de real

decreto por conciderarse como prerrogativa honorífica de dicho patronasgo la facultad de estatuhir según lo dispuesto en las referidas ordinaciones.
La representación de los referidos y otros motivos,
que la ciudad, el concistorio de la Deputación,
rector y claustro de la Universidad hizieron a las
magestades de los señores reyes Felipe quarto y
Carlos segundo en los años 1665 y 1682, merecieron gratta acceptación, favoreciéndoles con la
suspención de los // 10r // reales órdenes de 19 de
junio 1665 y 3 de julio 1681, dados sobre la división de votos para las provisiones de dichas cáthedras. Y siendo en las magestades poderosíssima la
imitación de los heróicos echos de los reales ascendientes en vuestra magestad, en que se admiran
heredades las regias virtudes de sus reales predecessores, espera la ciudad ha de favorecerla vuestra magestad como lo mereció de los señores reyes
don Phelipe quarto y don Carlos segundo.
Los referidos motivos son los que a la ciudad se le
han de nuevo ofrecido para acudir himilde y reverente a los reales pies de vuestra magestad, esperando que, mereciendo esta representación gratta
acceptación en el real conspecto de vuestra magestad, se servirá por su real grandesa de favorecerla
con la suspención del real decreto, que lo recibirá
a merced.

48/1r

Número 16
Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Passant lo general de la artilleria don Joseph de Agulló y Pinós a fer relació a vostra senyoria fidelíssima de
tot lo succehït en la legacia que lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori possà a son càrrech en la
embaixada al rey nostre senyor, que Déu guarde, don Felip quart de Aragó y quint de Castella, a fi de manifestar-li lo gran dolor y sentiment que avia ocassionat a tot lo principat de
Cataluña la pèrdua del senyor rey don Carlos
segon, que està en glòria, y expressat a sa magestat lo singular gust ab què celebrava lo ser
anomenat sucessor per lo dit senyor rey difunt
en esta dilatada monarquia y donar a sa magestat la enorabona de un feliz arribo a sos dominis, referirà a vostra senyoria fidelíssima, per a
què en tot temps puga constar, lo esdevingut en
esta commissió, en cuya suposició diu que havent partit de esta ciutat de Barcelona lo dia 13
de janer del present any de 1701, y havent arribat a la ciutat de Çaragoça lo dia 30 del mateix
mes, fiu entregar lo dia primer de febrer la carta
a. relació intercalada entre els folis 47v-48r del trienni 17011704.
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que portava del molt il·lustre y fidelíssim concistori per los deputats del regne de Aragó per a
que donàs lo propri ús. Y lo dia següent me anaren a visitar dos del(s) dits deputats anant ab
forma de Deputació ab sos verguers ab las massas y ab molts offeriments y galanteria me aseguraren desitjaven en tota ocassions manifestar
a vostra senyoria fidelíssima los desitges de servir-lo y mantenir // 1v // en tot aquella bona correspondència que sempre avian tingut estos
regnes, dient-me que tot son concistori avia resolt que, en cas que jo portàs algunas mercaderias que deguessen drets, quant los arrendadors
fessen algun reparo estavan promptes a pagar-o
ells. A què responguí ab tot agrahiment dient
ho participaria a vostra senyoria fidelíssima,
com ho executo, y que en quant al despaig de la
roba yo no portava sinò la de mon propri ús y
de ma família. Després que·s despediren lo mateix dia a la tarde, passaren a regalar-me ab un
present de dulces y...a las de cera. Jo los torní la
visita lo dia 10, no havent-o executat antes per
no fer-los la mala obra de què se juntassen en
aquells dias de Carnestoltas, en los quals no tenian consistori. Així com arribí a la casa al apearme del cotxe isqueren a rèbrer-me dos cavalleres ab quatre porters de la Deputació y, a la
porta del concistori, isqueren los dos deputats
que eran anats a ma possada. Ab què havent entrat dintre, me donaren assient al costat dret del
primer deputat prelat, que és quant se podria
donar, trobant-se ell president del concistori,
havén-los degut en la conversació que tinguèrem moltas demostracions de honrras y agasajos. A què per ma part procurí correspòndrer en
la millor forma que poguí, ab la expressió de
agrahïment y estimació en nom de vostra senyoria fidelíssima y meu. Y al despedir-me, me
acompanyaren los mateixos dos deputats fins
haver passat la prota a hont me reberen, y los
dos cavallers y quatre porters fins a la porta del
carrer y que hagués partit ab lo cotxe.
Fou precís antes de arribar a Çaragoça lo anar
fent algun // 2r // temps per lo camí per algun
accident que sobrevingué de haver declarat sa
magestat no era de son real agrado que ningú lo
anàs a cumplimentar per lo camí, lo qual embaraçà lo anar a encontrar a sa magestat a la entrada de sos dominis. De què de mi part a vostra
senyoria fidelíssima y de orde de vostra senyoria
fidelíssima en carta de 4 de febrer me detinguí
en Çaragoça fins als 26 de dit mes, que ab nou
orde de vostra senyoria fidelíssima en carta de
19 del mateix mes, y ab la inteligència de què lo
rey nostre senyor era arribat a Madrid, per una
carta del senyor duch de Montalto, firmada de
orde de s’excel·lència de mà de son secretari per
a. mot il·legible.
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trobar-se s’excel·lència ocupat al Consell de Estat, continuí mon viatge arribant a la Cort lo dia
5 de mars, cumplint ab la atenció de anar-me a
apear a casa del senyor duch de Montalto per
trobar-se president del Consell Supremo de
Aragó, y haver regonegut de la grandeça de
s’excel·lència una cabal disposició de affavorirnos en tot y un enter coneixement y notícia del
mayor zel, amor y aplicació ab què vostra senyoria fidelíssima avia obrat y continuava sas
operacions en las ocurrèncias de mayor conseqüència se offerian y podien succehir per la lamentable pèrdua del senyor rey don Carlos segon, que gosa de glòria, y felizitat de la
successió de nostre amat monarcha Felip quart
de Aragó y quint de Castella, que Déu guarde, y
prospere ab las mayors felizitats.
Lo dia següent de mon arribo a la Cort, entreguí
en mans de dit senyor duch de Montalto la carta
que portava de vostra senyoria fidelíssima per sa
excel·lència tocant a ma embaixada en lo fet de
cumplimentar a sa magestat y li diguí com en la
intenció que vostra senyoria fidelíssima // 2v //
me avia donat, me manava possar las armas del
Principat a la porta de ma casa y governar-me en
tot lo demés segons avian fet mos antecessors
embaixadors de vostra senyoria fidelíssima que
eran en la cort. A què·m respongué donaria part
a sa magestat de mon arribo y del que jo li referia. Y havent passat a participar-o ab un billet al
secretari del despaig universal, remeté sa magestat aquest paper al Consell de Estat a hont poguí
enténdrer extrajudicalment se consultà la matèria molt favorablement, dient tots aquells senyors, sens discrepar ningú, no·y avia dificultat
ni reparo algú particularment en lo punt de las
armas. Ab què luego digué lo senyor duch de
Montalto avia manat sa magestat se’m digués
me podia governar segons avian fet los alters
embaixadors de vostra senyoria fidelíssima que
eran estats en aquella cort. Y passí sens dilació a
fer possar las armas de aquest Principat a la porta
de casa a hont estigueren tot lo temps de ma habitació en Madrid fins lo dia que m’entorní.
Havent elegit per padrí de la embaixada al senyor duch de Sessa, supliquí a sa excel·lència ab
tot esfors y vivas instàncias se servís solicitar ab
sa magestat me asenyalàs dia y hora per a possar-me a sos reals peus y fer ma funció, entregant-li la carta de vostra senyoria fidelíssima. Y
havent estat sa magestat servit asenyalar-me lo
dia 7 de abril a las 11 de la matinada, quedàrem
de acort lo senyor duch de Sesasa y jo en què sa
excel·lència com a padrí, segons se estilava,
combidaria a la grandeza de la cort per a què se
trobàs en lo Retiro, a hont aleshores habitava lo
rey nostre senyor, y que jo combidaria a tots los
títols y cavallers aragonesos, valencians, mallor1340

quins, sardos y catalans se trobavan a la cort, per
a què //3r // des de ma possada me fesen la honrra de acompanyar-me fins al Retiro. Lo qual se
executà y no obstant que succehí la concurrència de què lo mateix dia 7 de abril avia assenyalat
sa magestat per a què se cubrís com a grande de
Espanya don Antonio Martín de Toledo, fill
primogènit del duch de Alba, per cuya funció
assistiren també al palàcio del Retiro los primers
senyors y nobleça de la cort y que per aquesta
rahó lo senyor duch de Sessa hagué de venir sol
a buscar-me a ma casa. Ab tot, fou tanta la nobleça me féu la honrra de acudir a ella dels demés regnes de la Corona y altres senyors del
Consell de Guerra y personas de molta supusició y entre los demés los embiats de València,
de Mallorca, de Mòdena y lo marquès de la
Vega, que era enbiat per la ciutat de Còrdova,
que asseguraven tots los que veien lo acompanyament fou dels més numerosos y lluhits se
aguessen vist en semblant funció.
Després que se hagué servit lo agasajo de dulces,
ayguas, bescuïts y xacolate ab suficient abundància, acercant-se la hora de la audiència y dient lo
senyor duch de Serra era ja ocasió de que paríssem, prenguèrem los cotxes, entrant s’excel·lència en la carrossa que jo tenia previnguda per la
funció, fent-me péndrer a mi lo millor lloch y
sentant-se s’excel·lència a la mia mà esquerra a la
popa, y a la proa don Joseph Cernecio, fill del
compte de Percent, a mà dreta, y don Guillem
Descallar a la esquerra, embiat lo primer de
València y los segons // 3v // de Mallorca, y a las
portaleras a la una lo compte de la Alcúdia y a la
altra lo marquès de Tamarit. Immediatament
després lo meu cotxe de càmara ab los criats mayors y luego lo forló en què anavan lo marquès de
Semmanat don Juan de Balleró y don Francisco,
mon fill, y després los demés cotxes dels senyors
del acompanyament. Havent arribat al palàcio
del Retiro, encontràrem allà la asistència de la
grandeza y nobleça de la cort que tenia combidada lo senyor duch de Sessa y, després de ser feta la
funció de la cobertura de don Antònio de Martin
de Toledo, que era arribat primer, me acompanyà dit senyor duch fins a possar-me als reals
peus de sa magestat. Y havent fetas las acostumadas cortesias, tenint jo ideat lo no dilatar-me
massa per la molta ocupació de aquell dia, fou
precís ceñir ma oració al què se seguex:
«Senyor. Lo concistori dels deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya, desitjant
manifestar a vostra magestat son mayor obsequi
y rendiment me ha encarregat que en so nom
pose reals peus de vostra magestat tot aquell
Principat que representa en sos tres braços eclesiàstich, militar y real, expressant lo summo alborós ab què celèbran la fortuna de ser vassalls

de un tran gran y amabilíssim rey, regoneixentse mol particularment affavorits de Déu los catalans en la ditxosa successió de vostra magestat, pues, trobant-se tot aquell país tant
expossat als contratemps que ha patit en la sèrie
dels successos de tan continuadas guerras de
què és estat teatro tant temps, ab la ditxa de ser
vassals de vostra magestat queda preservat
d’ells, esperant restablir-se aquell Principat
// 4r // baix lo suau y generòs govern de vostra
magestat a son mayor lustre y felizitat y recobrar aquells naturals nous alientos per a desitjar
rendir als reals peus de vostra magestat altres
dominis, com los antichs catalans saberen conquistar y anyadir a la Corona servint als sereníssims reys y senyors gloriosos progenitors de
vostra magestat. Devent possar també en la notícia de vostra magestat que aquell concistori ha
festejat ab totas las demostrations que ha
permès lo estat en què se troba aquell comú, lo
avís del feliz viatge y arribo de vostra magestat a
esta cort, del què dóna a vostra magestat ab la
mayor summissió y respecte la enorabona, suplicant ab tot rendiment a vostra magestat se
digne de admétrer ab particular aceptació aquell
fidelíssim Principat baix la soberana protecció
de vostra magestat, com més individualment ho
entendrà vostra magestat per esta carta de crehensa que posso ab tot rendiment en las reals
mans de vostra magestat».
Sa magestat fou servit rèbrer-me ab molt particular agrado y havent-me ohït, respongué en
idioma castellà «estimava mucho el affecto del
concistorio y del Principado». Y entregant en sas
reals mans la carta de crehensa y las demés que
portava de acompanyament dels prelats y comuns de Catalunya, entreguí al secretari del
despaig universal y me retirí ab las mateixas cortesias. Y acompanyant-me lo senyor duch de
Sessa ab la demés comitiva que avia portada,
tornàrem a péndrer los cotxes en la mateixa
conformitat que // 4v // anàrem al Retiro y passant per los carrers més públichs y vistosos de
Madrid. Arribàrem a ma possada a hont lo duch
de Serra me féu la honrra de restar-se a dinar,
juntament ab molta part de la nobleça que me
avia acompanyat que eran molt cerca de 50 de
taula dels convidats, y tots gent molt coneguda,
que fou precís fer-ne duas taulas y necessari que
jo tingués previst aquest llans, prevenint des de
que tinguí la notícia del dia de ma funció lo desempeño que corresponia a una acció tant pública y de tant gran concurs, que creche quedaren tots satisfets y contents ab la abundància y
esplendidez se requeria. Y en lo demés que tocà
al lluhiment de la embaixada en las prevencions
de cotxes, libreas, família y demés requisits per
lo mayor lustre de esta funció, crech avrà vostra
senyoria fidelíssima tingut individual notícia per
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altras personas, per lo qual jo escuso cansar a
vostra senyoria fidelíssima en expressar-o ab individualitat.
Ab carta de 29 de dit mes de abril del present
any de 1701 me remeté lo molt il·lustre y fidelíssim consistori inclusa una altra per sa magestat en què solicitava sa real vinguda a est Principat, ordenant-me que segons la contextura de la
còpia de dita carta fes fer una representació de
aquell tenor y que tot junt se passàs quant antes
a las reals mans de sa magestat, lo que executí
puntualment. Y la còpia de la representació és la
que se segueix:
5r

«Señor. El concistorio de la Deputación del principado de Cataluña, postrado a los reales pies de
vuestra magestad, por medio del general de la artillería don Joseph de Agulló y Pinós, su embaxador, después de dar a vuestra magestad las devidas gracias por la benignidad y gratitud con que
se ha servido de recibir los recientes officios de
amor y vassallage que ha passado su innata fidelidad por el mismo medio a la memoria y dignación de vuestra magestad, cumpliendo ahora con
la primera de sus obligaciones deve expressar a
vuestra magestad como rendidamente lo haze por
esta representación y la carta adjuntas el deseo
con que vive de que vuestra magestad, a imitación de lo que executaron sus gloriosos reales progenitores, le favorezca en el dichoso principio de su
govierno con su real presencia para el último
complemento de su afortunada felizidad.
La obligación, señor, que executa a la Deputación a la precissión de esta súplica es no menor
justa que indispensable por nacer de lo que literalmente disponen las Generales Constituciones
de Cataluña y tener jurada su inalterable observancia los deputados como de leyes y estatutos de
vuestra magestad en el ingresso de sus officios, de
forma que serían justamente notados con el nombre no sólo de inobservantes de sus leyes pero con el
más culpable de irreligiosos si pretendiessen affectar con algún pretexto su olvido.
Por esta razón, los señores reyes antecessores de
vuestra magestad // 5v // admitieron tan gratamente y se dieron por tan servidos de esta tan reverente atención y asín se confessaron tan recíprocamente obligados de las mismas leyes que excepto la
magestad del señor rey don Carlos segundo, que
está en gloria, a quien el cansancio que le ocassionó en su temprana edad la jornada de Aragón a
jurar sus fueros y lo achacoso de su complexión en
la més crecida, le impidieron poner por obra el deseo que manifestó siempre de executarlas, los demás todos luego que por este medio tuvieron noticia de ellas, se dispusieron con promptitud sin
embargo de otras ocupaciones a cumplirlas y ju-
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rarlas personalmente dexando a sus sucessores este
loable repetido exemplar como el más estimado y
venerado del amor y reconocimiento de los súbditos.
En la ocassión presente juzga la Deputación por
más precisso e indispensable esta súplica, no sólo
para que condescendientemente conceda vuestra
magestad, como lo espera de su real clemencia, logren los vasallos del Principado restablecerse del
grave desconsuelo en que han vivido, faltándoles
de muchos años a esta parte el beneficio dichoso
influxo de la presencia de su rey, sino también
para que se alivien de los ahogos y se reparen de los
crecidos daños que han padezido en las dilatadas
últimas guerras con la desproporción y desigualdad de los alojamientos que tienen arruinados
muchos lugares y se eviten otros inumerables perjuicios que sensiblemente embaraçan el mayor
servicio de vuestra magestad y offenden con
igualdad la causa común, // 6r // siendo entre los
demás dignos de mención y reparo especial los que
aún asta oy se están suportando, ocassionados de
los grandes dispendios y gastos que se hizieron en el
último sitio de la plaza de Barcelona, de cuyo mal
nunca podrá informarse tan cabal y verdaderamente vuestra magestad como experimentándolo
en su propia causa, siendo cierto que fue siempre
menos efficaz medio para reglar el conocimiento y
comprehensión de las cosas el informe ageno de los
ohídos que la perspicacia propia de los ojos. Y no es
menos poderoso motivo acia el mismo fin el saber
que no se han tenido ni celebrado cortes a los vassallos de Cataluña des de el año del 1599, pués
aunque la Magestad del señor rey don Phelipe tercero de Aragón y quarto de Castilla, el Grande,
segundo abuelo de vuestra magestad, quisso començarlas y las abrió con effecto por el de 1626, es
también cierto que a los daños que ya entonces se
padecían no se les pudo prevenir el común y devido remedio. Y no ay duda que en tan crecido número de años se han aumentado y se padecen muchos que necessitan de efficacíssimo y prompto
reparo, no siendo el menor haver cancelado el
tiempo muchas de las antiguas leyes que devieran
tal vez observarse por justas estar oy en observancia algunas que por la diversa constitución
// 6v // de los tiempos, piden una proporcionada
mudança y haverse engendrado por la misma
causa diferentes costumbres que, siendo dañosas
las unas, no ay efficaz medicina que las enmiende
y, siendo saludables las otras, suele faltarle toda
aquella autoridad que tendrían aprobadas o elevadas a la esfera de leyes. A lo qual bien notorio es
que no se puede dar la providencia correspondiente en el Principado en el acto de públicas cortes.
Por estos motivos que ha devido poner en la real
consideración de vuestra magestad la Deputación en cumplimiento de sus obligaciones, dexan1342

do otros igualmente justos y poderosos para el mismo fin, pero que piden más dilatada y prolixa
narración y de que brevemente confía se ha de informar por experiencia propia la real persona de
vuestra magestad, aunque no puede omitir por
ahora el zelo con que por el mayor servicio de vustra magestad, curando de la real clemencia esta
misma gracia, se dedicó a facilitar el juramento
del virrey conde de Palma.
Suplica rendidamente a vuestra magestad se digne de favorecer y honrrar al Principado con su
real y beningna presencia para que cese el desconsuelo en que han vivido por tantos años los vassallos que le componen, se reparen los sensibles e innumerables daños que oy se experimentan, se
faciliten los expedientes mejores del real servicio y
del beneficio del público, se dé vigor a las justas
antiguas leyes y costumbres, // 7r // se moderen y
corrijan las que se hallaren dignas de alteración,
estableciéndose de nuevo las que se tuvieren por
necessarias, y, últimamente, consiga la Deputación y la fidelidad toda del Principado el incomparable beneficio de ponerse personalmente con la
brevedad que lo instan y lo dessean a los reales pies
de vuestra magestad.»
A esta representació y carta que entreguí en las
reals mans del rey nostre senyor fou sa magestat
servit respóndrer al molt il·lustres y fidelíssim
concistori en data de 4 y 9 de juliol, donant-se
per servit de tot lo en ellas mencionat y tenint
per molt pròprias del consistori las affectuosas y
finas expressions que manifestava de que quedava sa magestat ab tota gratitut y li donava las
gràcias, dient que havent resolt anar a encontrar
a la sereníssima senyora Maria Luisa Gabriela,
princessa de Saboya, ab qui sa magestat avia
ajustat son casament, tenia asenyalat lo dia 16
de agost pròxim següent per a partir de la cort y
executar lo viatge en dretura a esta ciutat ahont
avia deliberat juntar corts del principat de Catalunya en lo convent de Sant Francesc, com se
estilava, de què avisava al consistori per a que ho
tinguen entès y executàs per sa part lo que li tocava.
Als 21 de març del present any, me remeté lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori una carta
per sa magestat ab còpia // 7v // de ella y de la
última representació que avia feta a la senyora
la reyna y Junta de Govern acerca lo alívio dels
allotjaments en est Principat, manant-me que
en vista de lo en ella contengut, formàs una
nova representació suplicant a sa magestat lo
alívio del Principat en la conformitat que referia la dita carta y que esta, junt ab la representació, la possàs ab la mayor brevedat possible
en las reals mans de sa magestat esforsant en
veu esta instància, així ab lo rey nostre senyor

com ab los demés senyors ministres. Tot lo
qual executí ab la puntualitat y cuydado se me
ordenava, passant antes y després de haver parlat a sa magestat a enterar de la mateixa als senyors cardenal Portocarrero, president de Castella, duch de Montalto y altres ministres del
Consell de Estat y del Supremo de Aragó, expressant lo miserable estat a què la continuació
y multitut de treballs tenian reduït aquest pobre país. Y ponderant a tota la viveça que alcançà ma poca comprehensió los motius sobre
no haver lograt en lo número del allotjament
després de la pau ningun alívio, la exorbitància
dels gastos, extraordinaris modos dels ajusts
dels quartells dels officials, mala disposició de
dits allotjaments y moltas altras rahons ab què
me aparegué prevenir los ànimos de aquells senyors, los quals me manifestaren se compadexian del que jo les referia y que en lo que estigués de sa part atendrian // 8r // al consuelo
del Principat. Y havent-se remès la carta del
concistori y la representació que jo fiu formar
que la acompanyava, de què remetí còpia a
vostra senyoria fidelíssima, al Consell de Aragó, passí luego a repetir las instàncias y recorts
antecedents a tots aquells senyors ministres per
a que affavorissen y patrocinassen esta dependència, però com en lo Consell de Aragó
foren tantas y tant continuadas las ocupacions
se offeriren tots aquells dias per causa del ajsut
del casament y disposicions de la jornada de sa
magestat no fou possible lograr se tractás de
aquest negoci, fins que jo estava per a partir de
la cort que aleshores seveu y al temps que sigui
de allà, estava per a pujar la consulta esperant
que ab las diligèncias que jo havia executadas y
los demés bons officis que avia previngut se
déu crèurer se mourà lo paternal y clementíssim ànimo del rey nostre senyor acondescendir
al alívio que humilment se li ha suplicat y que
tant se necessita.
Després me ordenà lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori que com a particular solisitàs tornassen tots los primers propossats en las insiculacions que remetia de assí a la cort ab què luego
passé a parlar sobre de aquest punt al senyor
duch de Montalto y demés senyors del Consell
de Aragó. Y havent pujat a sa magestat ditas
insiculacions, baixaren // 8v // de la mateixa
manera que eran anadas, sens que en ellas se
agués tocat ni mudat cosa alguna y se tornaren
a enviar assí altra volta en la mateixa conformitat.
Havent rebudas las dos referidas cartas de sa
magestat lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
de data de 4 y 9 de juliol, me escrigué als 16 del
mateix mes que avisant-li sa magestat tenia
asenyalat lo dit 16 de agost per a executar sa jor1343

nada a esta ciutat y cessant ab la real vinguda los
motius tingué per a què jo passés a la cort y me
mantingués en ella, podia demanar llicència a sa
magestat quant antes me aparagués per a restituir-me altra volta a esta ciutat. Ab què en execució de aquest orde, després de haver possat en
sas reals mans las dos cartas que vostra senyoria
fidelíssima fou servit remétrer-me inclusas en la
que me escrigué als 6 del mes de agost proppassat, en què vostra senyoria fidelíssima li donava
part de la nova extracció del present consistori,
y responia vostra senyoria fidelíssima a la que sa
magestat li escrigué tocant al particular del passatge de las robas y propri ús dels que aniran seguint sa jornada. Y assegurat en veu a sa magestat dels desitgs asisteixen a vostra senyoria
fidelíssima de encontrar en sas operacions lo
que sia del real agrado y mayor servey de sa magestat y bé públich del Principat, passí a suplicar
a sa magestat personalment a boca se dignàs
concedir-me la llicència y, havent-la obtinguda
de sa real benignitat y besat sa real mà, prenguí
la marxa lo dia //9r // 21 del referit mes de agost
a la nit, partint ab la satisfacció y consuelo de
què totas las instàncias que he fet a sa magestat
en las dependèncias que lo molt il·lustre y fidelíssim consistori me ha recomanadas en esta legacia són estadas molt de la real aceptació y
agrado de sa magestat, com vostra senyoria fidelíssima podrà servir-se de manar regonèixer
per las reals respostas, que no dupto se trobaran
insertas en lo dietari. Podent asegurar a vostra
senyoria fidelíssima que també en tots aquells
senyors ministres així del Consell de Estat com
del Supermo de Aragó, regoneguí sempre molt
particular aplauso y estimació en tot lo que podia tocar als negocis del molt il·lustre y fidelíssim concistori. Y en quant estigué de ma part,
procurí en cumpliment de ma primera obligació
en totas las ocasions se offeriren ab la mayor
aplicació y cuydado desempenyar la honrra y
mercè fou servit fer-me lo molt il·lustre y fidelíssim concistori en fiar de ma insuficiència una acció de tant pes y importància, esperant de sa
gran galanteria y fineça de vostra senyoria fidelíssima que en lo que avré faltat en esta legacia
se servirà continuar-me sos favors en perdonar
mos defectes y emplear ma prompta obediència
en quant puga ser del mayor agrado y servey de
vostra senyoria fidelíssima ab la seguretat de
que de totas maneras la trobarà sempre molt
puntual per a executar sos ordes. Barcelona, setembre 17 de 1701.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Besa la mà de
vostra senyoria fidelíssima son més sofert servidor don Joseph de Agulló y Pinós.
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Número 17
Certificha y fas fe yo Lluís Cases, notari públic
real col·legiat de Barselona, escrivà racional de
la casa y concell de la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona, com en un llibre de cubertas de cartró, forrat de cuyro vermell, ab dos bagas y botons, recòndit en un armari de la instàcia vulgarment dita Racional, de dita casa de la ciutat,
ab armas de la ciutat sobre ditas cubertas emprentades, en lo primer full del qual llibre està
escrit lo següent: «Quint llibre de Cerimònias
de la ciutat de Barcelona. MDLXIII», en lo qual
llibre estan descritas y continuades moltes cerimònias fetas en las entradas de molts reys y senyors nostres y de altres persones reals y entre
altres, y és continuada la cerimònia que·s féu al
senyor rey don Feliph, fill del emperador don
Carles, feta als V de fabrer de MDLXIIII, en la
qual cerimònia entre altres coses se troba descrit
y continuat lo següent: «E girant per la Rambla
avall e tiraren per lo portal de Fra Menors que
és devant la drassana abans de la qual per lo General o sos deputats era estat fet un arch triumfal ab unas torras, sota lo qual arch passaren,
hont ans de passar se féu una salva de arcabuzeria y artilleria e per lo dormidor de Sant Francesch arribaren al catafal que era bastit al Pla de
Sant Francesch, devant la casa de Montcada, lo
qual era cubert», com estas y altres coses en dit
llibre són més llargament // 1v // de véurer al
qual me remeto en testimoni demunt dit fas la
present certificatòria segellada, lo sagell de ma
offici, vuy als XXII de setembre MDCCI.

Liberalitas.
Dona serens, rex magne, venis praedivite quosquos
Liber adis populos, munere liber alis
Hoch testatur ovans Gotholonia fausta super nunc
Quae sibi laeta canit nuper adesse patrem.
Et bene, tam largos nam cum te coelica donet
Gratia pignoribus, quid minus esse reara
Vel dea te genuit, donis qua libera subdit
Corda, vellillius numine plenus agis.
1v

Hich, qui appensa refert, allambins sidera fornichs
Mille trophea, quibus regnis astat honos:
Non magno erigitur, quamvis tibi, parce Philippe,
Haud sunt haec magnis excta trophea viris
Magnos magna decent, magnis, tu, major, an
ergo
Maxime cum doceant te, quoque magna decent.
Cornissa:
Quae nova ad cethereso consurgit machina tractus,
Quam decorant miris tanta trophea modis
Robur an Herculeum re divinis fama, triumphhis,
Civibus herculeis concelebrare jubes.
Heu me deceptum! Tibi sunt haec sacra Philippe:
Te minor Alcides sacra minora tulit.
Religio Philippi.
Numa novel con incessante ruego
Al sacro Numen votos multiplica
De affecto pura inextinguible fuego
En las aras de el pecho le dedica
De el cielo espera el immortal sossiego
De dos orbes, que al cielo sacrifica:
Siendo en Phelippe soberano auspicio
De dos mundos, que rige, el sacrificio.

De premissis fidem facio ego idem Ludovicus Casas, notarius et scriba rationalis predictus, hac
propria scribens manu.
55/1r

A
Poemasb que estavan descritas en lo arch triumfal de la Deputació:
Aeternitas.
Hec tibi diva suum subdit, rex maxime, numero
Nomen, ut aternam surgat ad astra tuum
Id tua gesta petunt, decus immortale reposcit,
Majestas, superum dotibus cuncta jubet.
Si populos sequitur regum fortuna sub actos,
ut solet hinch nobis sors, rogo, quanta venitur
auspicis, auguste, tuis honor Philippe,
aeternus noster nam sine fine tuus.

a. certificatòria intercalada entre els folis 49v-50r del trienni
1701-1704.
b. paper intercalat entre els folis 59r-60r del trienni 17011704.

1344

A la cornissa superior de la mà squerra:

Debajo de Hércules:

2r

Hércules soy, a cuyo noble aliento
Deve su origen la immortal Favencia
a quien di mi valor por fundamento
Y vertí de Amalthea la opulencia,
Mas de Phelippe Augusto el ardimiento
De sus timbres realsa la excellencia,
Pues de sus glorias en eterno abono
A Favencia oy elige para throno.
Debajo de Amílcar:
Soy de Carthago el deffensor glorioso
Soy contra Roma oppositor jurado
De laureles y triumphos ambicioso

a. sic a l’original.

El punto en que el bién todo se assegura,
De las dichas el centro interminable,
De Cathalunya immenso la ventura,
Y el júbilo del mundo imponderable
Sólo es Felipe, que en heroico modo,
Aunque todo es en él, es más que todo.
En la estàtua de la Spes publica.

Contra Roma a Favencia he dilatado
Pero ya de otro Amílcar poderoso
Mi designio se mira derribado
Pués al jurar Phelippe se desploma
La gran Carthago y se establece Roma.
En lo pedestal de la Justícia:

Octava:

No diga Ovidio que dexasse Astrea
Por el cielo, la Tierra como indigna
Quando en el reyno de Philippo vea
De augustas prendas elección condigna
Y Cathalunya diga quando sea
A influjos de la estrella más benigna
De mejor sol eclíptica más bella
Que es Gracia, que es Justicia y que es Estrella.
En la base esquerra del arch se pintarà un home
armat y ferit en lo pit que teé en lo bras esquerra
un escut lo camp //2v // de or y las quatra barras
vermellas comensadas però no acabadas, y un
rey que suca los quatre dits de la mà dreta en la
llaga del ferit y desobre lo lema Sanguis fulgentior auro y baix se escriurà:
De real mà dibuxat,
De sanch pròpria colorit,
Si fonch esmalt lo teñit
Del or fonch lo tint quilat
Però més vuy que adorat
Felip per rey y senyor
De aquell ferit y pintor
Tant igualment decendeix
Que per sach és lo mateix
En pinsell, llens y color.
Se ha de pintar un home armat y en peu ab corona en lo cap, tenint embrassat un escut, en lo
qual hi sian pintadas las armas reals de Espany
ab un lema sobre lo escut que diga Protegit et
decorat.
Dècima:

3r

Junt ab la Seguretat,
Immortalisa est escut
Mayor glòria que ha degut
Al valor que·l ha gravat
Mires donchs vuy col·locat
En Felip, de qui digne és,
Conseguint per tal progrés
Part en sas aclamacions,
Pues quant més són los blasons
Los mèrits del pols són més.

Tu mérito, Felipe, no imitado,
En el auge mayor en que le advierto
En tu imperio vincula assegura
El acto repetido de tu acierto,
Tu acierto, digo, en quien se ve cifrado
De virtud y fortuna igual concierto,
Unión feliz que a todos afiansa,
Mas que aún de todos cabe en la esperança.
Philippo unde quaque maximo servatori optimo.
// 3v // Hispano solio jure potissimo occupato.
Sceptro praesso,a ... regno in dito Hispaniae,
Hispano, Galliae, et Gallicae Gallicanicae nomine Gallis, Hispanis factis, Hispanis, Gallis,
Pireneais saltibus, olim utriusque imperii terminis, in dulcissima vincula mutatis perviis, ariis
actis ultimis Hispaniae finibus ultimis Galliae
designatis, extinctis odiis, haud distinctis imperiis, regni lachrimis, hilaritate publice populis
respersa abversis pace, Borbonia agnatione, aeternum stabilita filia matri adhibita, nimirum
paci justitia, morosis pleris, moratis ampleris,
adauctis sociis, adactis hostibus moderatione stata, ambitione strata, antiquis legibus, ut pote
sanctissimis non antiquatis, denuo rogatis haud
abrogatis, congiario egenis regnicolis viritim
dato, egestate egesta, Gotholaunis regio aspectu
felicitatis, cunctisque ad perennem prosperitatem dispositis.
Obsequentissima regi suo Gothilaunia hunch extruxit aut decrevit fornicem, quem Philippo, ut
ipsius memoria amplissimo posteritati monumento consecraretur, voluit.
Dicatum.
Sobre la effígies del rey:
Al rededor del escut que tindrà en la mà Sant
Jordi.
Hoc signo vinces, o, Constantine resurgens mucro
ut si dextram cor clipeusque regat.

En la estàtua de Hilaritas publica.
Octava:
La alegria mayor, la más segura,
El público consuelo, el más amable,

a. segueix fragment d’uns 7 mil·límetres malmès.
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mundi Mas, presbiteri beneficiati Sedis Vicensis,
triennio proxime elapso deputati localis Generalis civitatis et collecte Vicensis, liberam operum
tunc fieri ratione mei officii ligni fabri in domibus Generalis Cathaloniae, sitis in platea Mercatalis, presentis civitatis Vici, juxta tenorem cartelli ocasione dictorum operum facti et expediti pro
ut de predictis late continentur cum instrumento
transactionis sive capitulaionis de super operibus
predictis et solutione dicti pretii per et inter me,
ex una, et dictum reverendum Sigismundum
Mas, dicto nomine, ex altera partibus, facto et
firmato apud notarium infrascriptum die tertia
mensis maii, proxime elapsi, modus vero solutionis dictarum quinquaginta quinque librarum
Barchinone fuit talis et est quoniam eas habui et
recepi a vobis bene, realiter et de facto numerando in notario et testium infrasciptorum presentia
per manus vestras solvendorum ex pecuniis recuperatis per vos a Joane Paulo Serratola, cive Vice,
vigore cuiusdam littere sibi directe. Et ideo renunciandum firmo vobis dicto nomine apocham
et pactum de non petendo necnon cancellationem
obligationis per dictum reverendum Sigismundum Mas, dicto nomine factam, et cetera. Actum, et cetera.

Número 19
Diea veneris decima sexta mensis septembris,
anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo primo. Vici.
Ego, Francisco Vegaria, magister domorum, civis
Vici, confiteor et in veritate recognosco vobis
magnifico Michaeli Sauleda, mercator, civi Vici
et triennio presente et currenti deputato locali civitatis et collecta Vicensis presente, quod modo infrascripto dedistis et solvistis mihi nonaginta
quatuor libras et quindecim solidos Barchinone et
sunt ad complementum illarum centum octuaginta novem librarum et decem solidorum Barchinone, que sunt pretium del preu fet mihi de
ordine reverendi Sigismundi Mas, presbiteri beneficiati Sedis Vicensis triennio proxime elapso
deputatis localis dicte civitatis et collecte Vicensis,
liberaque operunt tunc ratione mei oficii in domibus Generalis Cathaloniae, sitis in platea
Mercatalis, presentis civitatis Vici, juxta tenorem
cartelli ocasone dictarum operum facti seu expediti pro et de predictis late visum est contineri
cum instrumento transactionis sive capitulationis de super operibus predictis et solutione dicti
pretii per et inter me, ex una parte, et dictum reverendum Sigismundum Mas, predicto nomine,
ex altera partibus, facto et firmato apud notarium infrascriptum die tertia mensis may proximo elapso, modus vero solutionis dictarum nonaginta quatuor librarum et quindecim solidorum
Barchinone fuit talis et est quoniam eas habui et
recepi a vobis bene, realiter et de facto numerando in notario et testium infrasciptorum presentia
per manus vestras solvendorum ex pecuniis recuperatis per vos a Joanne Paulo Sermosa, cive Vici,
vigore cujusdem litterae sibi directae et ideo renunciandum firmo vobis dicto nomine apocham
et pactum de non petendo hec non cancellationem
obligationis per dictum reverendum Sigismundum Mas, dicto nomine, factam apocham actum. Testes sunt Franciscus Fito, studens, et Hyacintus Forti, scriptor, Vicenses habitatores.

Testes sunt Franciscus Fito, studens, et Hyacinthus Forti, scriptor, Vicenses habitatores.
In quarum licet calamo alieno scriptorum fidem,
ego Dominicus Soler Moner, apostolica et regia ac
reverendissimi domini Vicensis episcopus notarius publicus Vicensis, hic me subscribo et quo utor
meum appono sig+num.

88/1r

Número 23
Diea decima sexta mensis julii a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo octuagesimo nono,
Barchinone.

Ego, Petrus Joannes Prio, ligni faber, civis Vici,
confiteor et in veritate recognosco vobis magnifico
Michaeli Sauleda, mercatori, civi Vici, et triennio presenti et currenti deputato locali civitati et
// 1v // collecte Vicensis presenti, quod modo infrascritpo dedistis et solvistis mihi quinquaginta
quinque libras Barchinone et sunt ad complementum illarum centum et decem librarum
Barchinone, que sunt pretium del preu fet mihi
in encantu publico de ordine reverendi Segis-

Ego, Franciscus Cardeñas, utriusque juris doctor, Barchinone populatus, tamquam tenens et
exercens unum ex oficiis custodis sive de guarda
ordinaria domus Deputationis et Generalis Cathaloniae dicto nomine gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratores meos certos et cetera, ita
quod vos magnificos Franciscum de Mares, militem, Barchinone populatum, Hieronimum de
Ferrer et Ignatium de Ferrer, domicellos et
utriusque juris doctores, Barchinone domiciliatos, licet absentes, et cetera, et quemlibet vestrum
insolidum. Ita quod primitus ocupantis conditio
potior non existat nech deterior subsequentis sed

a. àpoques intercalades entre els folis 57v-58r del trienni
1701-1704.

a. procura intercalada entre els foli 87v-88r del trienni 17011704.

Dicto die, Vici.
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quod per unum vestrum inceptum fuerit per alterum vel alios nihilominus mediari valeat prosequi, finiri ducique omnino et totaliter ad efectum ad videlicet pro me dicto nomine coram ad
modum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum presentis Generalis Cathalonie,
qui nunch sunt et pro tempore fuerunt, semel et
pluries comparendum et dictum meu oficium de
guarda ordinaria in manibus et pose dictorum
dominorum deputatum et auditorum computorum pure, libere et simpliciter vel aliis illis vicelicet melioribus via, modo et forma vobis dictis
magnificis dominis procuratoribus meis et altero
vestrum in solidum bene visis in favorem persona
seu personarum vobis dictis dominis procuratoribus meis constitutis et ab altero vestrum in solidum nominade et designande seu nominandarum et designandarum semel et pluries
renuntiandum et dicats personam seu personas
de dicto oficio provideri postulantdum juxta formam generalium constitutionum, capitulorum
et actuum curiarum usum, practicam, stilum et
observantiam dicti generlais et dictas renuntiationem seu renuntiationes admiti petendum instandum et suplicandum et de his quecunque instrumenta utilia et necesaria seu quomodolibet
oportuna faciendum et firmandum seu fieri et
confici petendum, instandum et requirendum et
pro his quascunque suplicationes tam verbo quam
inscriptis dandum, oferendum et presentandum
et cum pose substituendi, et demum ac generaliter // 1v // promitto dicto nomine habere rattum
et non revocare, et cetera.

a sa magestat, Déu lo guarde, y així no és menester pèrdrer temps en instar de que se prenga
resolució antes que sa magestat se’n vinga per
assí.a No tinch notícia alguna que sia digna de
participar a vostra mercè, a qui Déu guarde
molts anys que li suplico. De Madrid, octubre
22 de 1701.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors. Besa les
mans de vostra mercè son menor capellà don
Joan Gensanat.
Molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
hoydors de comptes del General de Cathalunya.

92/2r

Muyb ilustres señores. Aviéndoseme hofresido dar a
su majestà un aviso inportante para este reino de
Valensia, y considerando que vuestras señorías són
los más finos vasallos de su majestad, me motiva en
remitir esta inclusa para que toda seguridat llege a
mano de su majestat, suplicando a vuestras señorías escusen el trabajo en dar respuesta, pués se me
promete que vuestras señorías hobrarán lo suplicado sin falta, porque podrá ser que quando vuestras
señorías reiban ésta me halle en Madrit. Diós guarde a vuestras señorías muchos años como desseo.
D·esta villa de Ontiñente y Hotubre 16 de 1701.
Capellán de vuestras señorías quien sus manos
besa el doctor Visente Catalá. Mui illustres diputados de Barselona.

Testes sunt Franciscus Soler, sartor, et Franciscus
Sades, negociator, cives, ac Franciscus Cervera et
de Ferrer, scriptor, Barchinone, qui et cetera.
In quorum alieno licet calamo scriptoris fidem et
testimonium, ego Franciscus de Cervera et de Ferrer, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus et regius collegiatus Barcinone,
hanc subscribo et meum solitum appono sig+num.

92/1r

Número 26

95/1r

Número 25
Molta il·lustres y fidelíssimes senyorias. A la secretaria de guerra totavia no se sap de la consulta dels allotjaments, y encara lo senyor don Antoni de Ubilla diu, com m’o escriu vostra
senyoria, que no l’a vista, y per voler fer temps o
tenir alguna màxima per no desperthar-la. Vostra mercè li pot dir que lo senyor doctor Manuel de Bodillo y lo senyor cardenal me àn dit a
mi que mols dias ha que dita consulta se remeté
a. carta intercalada entre els folis 91v-92r del trienni 17011704.
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Número 27
Moltc il·lustre y fidelíssim senyor. Joan Ortells,
paraire y abaxador, de la present ciutat, arrendatari que fonch dels drets del General y bolla en
lo trienni pròxim passat, usant de la facultat a ell
atribuïda en lo ítem de la tabba del arrendament
de las bollas foranas, rearendà a difarents parsonas algunas col·lectas de ls dita bollas foranas,
ab parte exprés de que dits rearrendataris li
aguessen de entragar los llibres de las taulas de
ditas col·lectas dins los quatra mesos finit lo
arrendament, dins los quals devia dit Ortells entregar-los a vostra senyoria fidelíssima, com foren la col·lecta de la Bolla de Manrresa a Jaume
Claret, botiguer de telas, de la present ciutat, y a
a. li pot ... assí, subratllat a l’original.
b. carta intercalada entre els folis 91v-92r del trienni 17011704.
c. decretació intercalada entre els folis 94v-95r del trienni
1701-1704.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

Ramon Valls, botiguer de Calaf, la de Tortosa, a
Gabriel Espinàs, possamaner de la present ciutat, la de Puigcerdà al dit Espinàs, la de Lleyda,
a Francisco Martí, candaler de sera, de la present ciutat, la de Cervera a Magí Cantalarpí, botiguer de Cervera, y a Ramon Valls, botiguer,
de Calaf, la de Tarrasa, a Joseph Robinat, botiguer de Guissona, y a Joseph Dalmases, pagès
de Santa Maria las Garjolas, la de Vilafranca del
Panadès, a Joan Llopart, botiguer de Vilafranca,
y a Francesch Torrents, botiguer de la matexa
vila, la de Tremp y Pallàs, a Ramon Casanovas,
calsater, de Vilafranca, la de Balaguer, a Joseph
Manuvellas, botiguer, de dita ciutat, la de Camprodon, a Anton Mover y a Pere // 1v // Aulí,
parayres, de dita vila, la de Sant Joan Sass Abadesas, a Carlos Brusi, retorsedor de seda, de la
present ciutat, la de Olot, a Esteva Giral, corder, de dita vila, la de Vich, a Pau Cerratosa, parayre, de Sant Hipòlit, y a Josep Bertan, pagès,
de Olot, la de la Seu de Urgell, a Pere Gasset,
botiguer, de Lleyda, y la de Berga y Bagà, a Jacinto Montada, parayre, de Berga. Y no obstant
que dit Ortells ha invitat difarents vegades als
sobredits després de ésser finit dit arrendament
ly entregassen los llibres de sas respective col·lectas a ells rearrendadas, ab tot no és estat possible
aconseguir-o. Per lo que en concideració de
què los quatre mesos prefinits als sobredits rearrendataris, dos dels quals devian entregar al dit
Ortells los llibres abans que las respective
col·lectas finexan, suplica dit Ortells que sia manat als sobredits que dins lo termini per vostra
senyoria fidelíssima prefigidor, sots la pena imposadora per vostra senyoria, entreguen o entregar fassen al dit Ortells los llibres de totas las
taulas de las col·lectas per ells respectivament
rearrendades, y per dit effecte ésser comesa la
present als magnífichs assessors de vostra senyoria fidelíssima, qui de lletras y cartells penals degudament provehits, offitio, et cetera. Altissimus. Coromines.

96/1r

Ob die XXXI mensis octobris MDCCI in concistorio et
cetera et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt, supllicata non procedere pro nunch quia dictus Joannes Ortells ante omnia tenetur adimplere
promissa in instrumento arrendamenti et si quid
domni patiatur ex facto vel omissione rearrendatorum, tunch ministratibur eis iustitia prout juris
fuerit quod inseratur in dietario hac suplicatio et
intimetur dicto Ortells hac decretatio.
Illustrissimus don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.

Número 28
Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Estos dies
passats fou cervit vostra senyoria molt il·lustre
dir a Joseph Nuri de Lana y de Càrcer, donzell,
racional de la present casa, procuràs a posar en
forma lo Balans del General que se ha de entregar a las Corts Generals que de present se estan
celebrant en la present ciutat, y per poder dit de
Lana effectuar lo formar aquell li fou necessari
lo trobar lo model·lo que en las Corts passadas
se havia obcervat, y per dit effecta, per trobar-se
dit de Lana en hurgents ocupacions del curs ordinari de son offica, las quals se aumentan molt
més en cada principi y fi de trieni, recomenà a
Erasme de Lana y Fontanet, son pare, fos cervit
fer-li la diligènica de idta everiguassió, lo qual
procurà vèurer lo procés del il·lustríssim y fidelíssim bras militar de las Corts dels anys 1626 y
1632. Y com aquell estave ocupat, per quant los
advocats de dit bras estaven mirant y regonexent aquell, per tràurer y continuar difarents
notas podian aprofitar y convenir per casos se
podrian ocòrrer a dit bras, no pogué dit son
pare rregonèxer dit procès ab la promptitut desitjave. Y en dita concideració procurà fer diligèncias ab los advocats dels dos il·lustríssims
brassos eclesiàstich y real, per a que li fessen favós de dexar-li veure los processos de dits rrespective brassos, los quals li feren de rresposta
que ni un ni altre bras tenian dits prossesos, per
lo qual se veu pressisat haver de tornar a rregonèxer dit procés del bras militar, a bé que enhoras furtadas, per no fer mala hobra a dits advocats, per la qual rrahó agué de emplear //1v //
alguns dies. Y havent rregonegut aquell, full per
full, sols trobat lo Balans fet des del darrer de
mars 1599 fins lo darrer de mars del any 1626,
que és lo discurs de vint-y-set anys, sens que Balans conste qui lo havia fet y format, y en quant
al que té respecta a Balans fet des de dit mes de
mars 1626 fins lo die se disgregaren ditas Corts
en lo any 1632, no consta ni·s troba dit Balans.
Y com molt il·lustre y fidelíssim senyor lo Balans
del qual vuy se nessesita se hage de formar del
discurs de cetanta-y-sinch anys que van des de
dit any 1626 fins al corrent 1701 se dexa col·legir la escriptura y traball aquell ha de ocasionar.
Y com no·s trobe ni conste en ninguna disposició de capítols de cort de que dit Balans lo dega
fer y formar dit racional y aquell se hage de formar, part del que·s trobe descrit y continuat en
los llibres del offici del regent los comptes, és a
çaber, tot lo que se ha pagat per pencions de
sensals y sensos, estrenes y altres gastos hordinaris com extrahordinaris per qualsevol rrahó y
causa sia y part dels cabbreus del aposento del
a. súplica intercalada entre els folis 95v-96r del trienni 17011704.
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ajudant primer de la Escrivania Major, com són
si alguns sensals se havien mentllevats en dit discurs de cetanta-y-sinch anys o part de aquells, lo
que importa la mota del sensals que vuy rrestan
en peu, lo que se haurà lluït y quitat de dits sensals y lo que havuy se rresta a dèurer de pencions dels sensals no lluïts y porrates dels lluhits,
tot des del primer de abril 1626 fins, si aparexen, al darrer de octubre del corrent any, y part
dels llibres de Vàlues del aposento del offici del
racional, com és lo que és entrat de arrendaments tant dels drets del General com també
bolla de Barcelona, bollas foranas, dret de monedatge, dret de safrans, restitucions y qualsevols altres quantitats hage cobrat lo General, las
quals sien arribades a acentar-se // 2r // en dits
llibres de Vàlues, en lo qual treball ja dies ha
està posat dit racional, que en quant als debitors
del General se troben vuy, té obligació lo exactor del General tenir-los continuats en lo llibre
dit de Fernando Paga del trieni proppassat de
1698, segons las hordinacions de las Corts de
Tortosa del any 1420, en lo Llibre Negre continuades, com dels dèbits tant de arrendaments
com altres del corrent trieni aquells no pot dit
exactor tenir continuats en dit llibre de Fernando Paga, per ésser dèbits moderns formats des
del principi del present trieni de 1701, los quals
offereix dit racional continuar en lo treball correspon a son offici, perquè se’n puga també haver rrahó. Ab què podria vostra senyoria dar-se
per cervit de que dit racional forme y continue
lo que trobarà en sos llibres y hordenar a dits regent los comptes y ajudant primer de la escrivania major continuen lo que trobaran y constarà
en los llibres de sos rrespective officis, perquè de
ex modo se guanyarà ab més facilitat lo temps
de poder-se entregar dit Balans a ditas corts per
la més prompta expedissió de aquellas, suplicant
dit racional sie del cervey de vostra senyoria
hordenar al noble escrivà major de la present
casa continue la present en lo dietari del corrent
trieni, perquè en tot temps conste no haver-i
agut omissió en dit racional que ho rrebrà a singular mercè de la mà de vostra senyoria. Joseph
Nuri de Lana y de Càrcer, racional.

100
/1r

Número 31
Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Esta matinada és estat vostra senyoria servit ordenar de paraula a Joseph Nuri de Lana y Càncer, donzell,
racional de la present casa, de que procuràs a
posar apunt lo que concluhia y constave en los
llibres de dit offici per rahó del Balans se déu fer
en las Corts que de present se estan celebrant en
la present ciutat, y respecte del qual per no cansar a vostra senyoria molt il·lustre diu no offerirse-li de present dir altre més del que ya té representat a vostra senyoria a serca la subgecta
mateixa ab súplica per ell a vostra senyoria pressentada lo die 3 del corrent, que·s troba continuada en lo dietari corrent sots dita jornada, en
lo qual treball ha dies se està treballant moltas
horas de matí, tarda y en la nit, y se anirà continuant tot lo que serà possible y lo temps donarà
lloch, suplicant dit racional a vostra senyoria sie
de son servey ordenar al escrivà major de la present casa continue la present en dit dietari allí
ahont se troba continuat lo orde lo die present a
ell donat. Joseph Nuri de Lana y de Càncer, racional.
Ob die VII mensis novembris MDCCI in concistorio
et cetera et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt quod praesens suplicatio inseratur in
dietario.
Illustrissimus don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.

100
/2r

Ob die III mensis novembris MDCCI in concistorio
et cetera et domini deputati intervinientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt quod inseratur in dietario.
Illustrissimus don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.

Número 32
Apuntamentsb que·s posan en la gran concideració dels il·lustríssims senyorsc los tres estaments del principat de Cathalunya convocats
en las corts generals que la sacra, cesària y real
magestat celebra en la present ciutat de Barcelona.
Número 1. Declaració de contrafaccions. Per
quant la experiència ha ensenyat que la constitució dita «De la observansa» y altres del títol
«De observar constitucions» no han donat

a. súplica intercalada entre els folis 99v-100r del trienni
1701-1704.
b. apuntaments intercalats entre els folis 99v-100r del trienni
1701-1704.
c . senyors lo ... Barcelona interliniat al marge esquerre del
foli.

Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
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cumplida providència per assegurar la observansa de las generals constitucions, usos, privilegis,
costums y particularment a la expedició del judici de contrafacció, havent-se experimentat la
major part de las contrafaccions de molt temps
a esta part són proposades y no són estadas declaradas. Per so, seria convenient se fes nova
constitució, prevenint los casos que se ha experimentat no estar provehit y que ab ells se assegurà millor lo èxit prompte de ditas declaracions de contrafaccions, y lo alívio total dels
querelants. Tot lo qual segons lo que se ha vist y
regonengut apar quedà previngut ab las constitucions que se són trobadas y ajornadas de
temps passat, y en particular en la que·s llig continuada en lo procés familiar del bras militar de
las corts se comensaren lo any 1626, a folis 203
ad 206, y en altres dos, còpia de las quals va adjuncta.
2v

Número 2. Allotjaments. Havent tingut notícia
los deputats que·s trobaven en lo any 1630 que
lo compte de Fonclara y sos officials y soldats de
sa compañia estant allotjats en lo present Principat havian fet difarents excessos y extorquit
moltas summas de diners de las universitats y
singulars per rahó de hospedatje y allotjament,
contravenint a las generals constitucions, y en
particular a la constitució 20, títol «De vectigals», y altres posades baix títol «De offici de alcayds, capitans y altre gent de guerra», senialadament la primera, en foli 140, 3, 12, 13 y final,
y a la constitució única, títol «De ofici de aposentadors», acudiren ab embaxada lo die 10
abril de dit any al excel·lentíssim lloctinent general, instant lo reparo de dita contrafacció y la
revocació y esmena de dits excessius danys, la
qual féu sa excel·lència lo die 13 de dit mes y
any, ab acte públich en observança de ditas
constitucions. Y al mateix // 3r // temps per a
què en lo esdevenidor se sabés la obligació que
tenen los provincials ab los soldats que se allotjan en los poblats del present Principat segons
lo disposat en ditas consitucions, consultaren
esta matèria als magnífichs assessors y advocat
fiscal del General, advocats de la casa de la present ciutat y doctors consulents aplicats, per los
quals als 17 de dit mes de abril fonch fet y entregat lo vot adjunct, del qual segons consta en lo
dietari de la casa de la Deputació de dit any, seguint lo parer de la Junta de brassos tinguda en
la casa de la Deputació, se·n entregà còpia
transcrita a sa excel·lència y se manà imprimir a
effecte de donar-ne a totas las universitats y provincials qui la demanarian. Y havent-se experimentat, no obstant tot lo previngut en las referidas constitucions y vot, y las moltas y repetidas
diligèncias que en tot temps ha aplicat lo consistori dels senyors deputats, axís ab los antecessors de sa magestat, que Déu guarde, com ab
1350

sos lloctinents generals lo excés a que se ha arrbat en lo modo dels //3v // allotjaments y las vexacions ab ells se han fet, extorquint tant crescudas contribucions y vectigals per los quals las
universitats y particulars se troban en lo estat
que és sobradament notori. Apar que se hauria
de nou suplicar a sa magestat la confirmació y
exacta observansa de ditas constitucions y del
disposat en ellas ajustant a aquellas la expressa
limitació dels casos en los quals en temps de
guerra y en los de pau respectivament axís per
trànsit en alguna població seran obligats los
provincials a allotjar als soldats segons la forma
de ditas constitucions y vot, imposant penas als
officials, cabos y qualsevols altres officials, y
aquells que ab pretext de dits allotjaments faran
alguna extorsió o pendran algunas contribucions o sumas de diner o altres qualsevols
// 4r // cosas ultra del que serà disposat haverse’ls de donar.
Número 3. Jurament dels nous successors. Per a
prevenir que en lo esdevenidor cessen los duptes que fins assí se ha suscitat aserca las constitucions nostres succehidors 2 títols de jurament
axí voluntari com necessari, y la única titulació
de audiència del governador vicerègia, deurian
explicar-se los casos en què deu entrar la viceregia, y en particular antes de haver jurat los nous
successors dins Barcelona, axís trobant-se fora
del present Principat com dins de ell y si podran
crear lloctinent general antes de dit jurament.
Advertint que sobre est assumpto se troba formada constitució en las Corts del any de 1626,
que·s en lo procés familiar del il·lustríssim bras
militar, foli 264.
Número 4. Fills y fillas menors de 25 anys que
se casan contra voluntat de son pare. En lo privilegi consedit a la present ciutat de Barcelona,
continuat en lo segon volum, sots títol «De esposalles», pàgina 118, és disposat que lo fill o filla menor de 25 anys que contraurà matrimoni
sens voluntat de son pare, no puga conseguir
// 4v // cosa de llegítima ni heretar de son pare o
mare. Apar convenient extèndrer expressment
esta disposició a tot lo present Principat y explicar que ha de tenir lloch etiam en los dots, y
també encara que se justificàs y provàs haver casat a persona igual o condigna, revocant en assò
qualsevol observansa en contrari, per considerar-se altrament inútil la disposició y privilegi,
dexant-se compèndrer que no és dessent al pare
replicar a la prova que·s fasse aserca de ésser la
persona igual y condigna per lo prejudici que ab
la prova en contrari inferiria a sos nets y descendents.
Número 5. Archabisbats, bisbats, pencions sobre d’ells y offici de inquisidor del present Prin-

cipat a catalans. En las constitucions del títol
«Que los estrangers no pugan obtenir beneficis
ecclesiàstichs en Cathalunya», no foren compresos lo archabisbats y bisbats del present Principat, los quals de ordinari se proveheixe en estrangers. Apar molt convenient // 5r // obtenir
de sa magestat, que Déu guarde, fossen compresas en dits constitucions las dignitats archiepiscopal y episcopals del present Principat y que
sobre estas axís com y sobre altres algunas no se
pugan reservar pencions a favor de alienígeno, y
que los inquisidors deguessen semblantment
ésser cathalans, encarregant als deputats que a
gastos de la Generalitat fassen exactas diligèncias per a obtenir de sa santedat la confirmació
de las constitucions de dit títol, y de las que novament se establescan sobre est assumpto, en la
forma que la obtingué lo regne de València.
Número 6. De la Nova Ampra. En conformitat
de las resolucions de la Junta de brassos de 15,
22 y 28 de octubre 1640, se imposaren los drets
dits de la Nova Ampra y vuy de General de guerra, y plus de sedas, cartas y sombreros, sobre los
quals manllevaven los tunc deputats y oÿdors
tres-centas mil lliuras a censal, ab fermansa de la
present ciutat de Barcelona, lo qual dret se
// 5v // administrà y cobrà per los officials de la
Generalitat, fins en lo any 1661, després de la reducció del present Principat a la deguda obediència. Y havent suplicat los diputats a sa magestat fos servit permètrer continuar la exacció de
dit dret per la paga de las ditas tres-centes mil
lliuras, ab real decret de 24 de febrer 1661 resolgué que si bé segos lo mode ab què se avia fet dita
imposició, fora de corts generada y sens consentiment de sa magestat podia manar que no·s continuàs en sa exacció. Emperò, attenent que de resultant de dita imposició se podia acudir a
algunas imporàncias de la causa pública y dels
acreadors censalistas, era de son servey manar se
continuàs en la exacció de dits drets y corregués
com fins aleshoras per los diputats fins que sa
magestat manàs altra cosa. Ab tal que de dits
drets se pagassen lo salari y gastos, axís ordinaris
com extraordinaris, de la plaza de capa y espasa
del Real Concell Supremo de Aragó de natural
de Catalunya, y lo sou y ajuda de carta ordinària y
extraordinària de lloctinent y capità general en lo
Principat y del capità, tinent y soldats de sa guarda. Y atenent també sa magestat al consuelo dels
censalistas manà que lo que //6r // sobraria quiscun any se repartís proporcionadament entre
aquells, segons lo que importaria la penció, agut
respecte a la meitat de la sort principal de sos censals. Havent los tunc diputats tingut alguns reparos acerca la exequccióa de dit real decret, que re-

a. Sic, a l’original.
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presentaren al lloctinent general lo senyor marquès de Olias y Mortara, manà est ab despaigs de
cancelleria de 22 de juliol de dit any 1661 en
nom de sa magestat als administradors, col·lectors y arrendataris de dits drets que per aver regal
sa magestat que de allí avant y fins a que altra cosa
se disposàs los efectes procehits y procehydor de
dits draps. Y encara que dits deputats en vista del
referit passaren a fer instàncias ab dit lloctinent
general, pretenent que se contrafeya a las generals constitucions, emperò tingueren de desistir
de esta instància en vista de un real decret de 27
de agost del mateix any, ab lo qual sa magestat
fonc servit declarar aver estat de sa real intenció
quant concedi de nou al Principat sas // 6v //
constitucions y privilegis, reservant-se los dits
drets per a si.
Conciderant després los diputats del trienni
1671 los incovenients se avian experimentat,
axís als drets de la Generalitat com als acreadors
censalistas, que feyan contínuas instàncias de
còrrer la exacció de dit nou dret per la Real
Thesoreria, los representaren a la reyna mara y
governadora, que està en glòria, per medi de
son embaxador don Lluýs Sabater, suplicant-li
fos servida manar que la administració y cobransa de dit dret se restituís als deputats, offerint
pagar los salaris al lloctinent general y conceller
de capa y espasa, y distribuir lo demés entre los
acreadors, conforme al real decret de 24 de febrer 1661 sobreexpressat. Y a esta súplica fonch
sa magestat servida respòndrer que lo reparo
que se offeria a sa magestat en fer esta gràcia era
que los diputats no·s podian obligar sinó en
corts, y axí que vessen lo deputats quina seguretat podian donar per a cumplir ab lo que sa
magestat ajustaria ab los deputats, y no haventse sa magestat del que acerca d’esta seguretat se
li representà ab paper, del qual va copia adjuntant-se a continuat, com de antes la //7r // exacció de dit nou dret per la Real Thesoreria, sens
donar satisfacció alguna als acreadors. Apar que
se deuria suplicar a sa magestat que lo dit dret y
sa exacció cesse totalment, per ésser menos legítimament imposat, o alomenos, que en cas dega
continuar-se, se digne manar que se pose en
exequució lo dit real decret de 24 de ferbrer
1661, corrent la administració y exacció per los
diputats, confirmant en tal cas la cort general y
en quant menester sie fent de nou la dita imposició llevar tots escrúpols.
Número 7. Que las llanas no se pugan tràurer
de Catalunya. En atenció al gran benefici y utilitat que se seguiria al Principat de que de ell no
se poguessen tràurer las llanas, y a est fi se imposà en la constitució 9, titulada «De dret de
general dret de exida» a de 50 per cent, lo que
no és estat bastant per a què no íscan de Cata-
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lunya. Apar se deuria totalment prohibir la treta
de las llanas de Catalunya y donar providència
en què se treballen en lo Principat, en la conformitat que ya en las Corts del any 1626 se avia
disposat, ajustant-hi que esta prohibició, comprenga també als hòmens naturals y habitants
de la Vall de Aran, als quals no’s sie lícit aportar
llana a dita vall, per ésser los que més fraudan en
// 7v // las llanas. Y en cas aparegués, se’ls deuria
señalar un número limitat de arrobas de llana
que puguessen tràurer per propri ús ab permís
dels Diputats.
Número 8. Decisions de la Real Audiència. Attenent al gran crèdit y estima que à de seguir-se
en útil del Principat que de las conclusions
que·s fan en la Real Audiència se’n fassen decisions en lo modo y forma que se disposa en la
constitució única, titulada «De decisions de la
Real Audiència», posada en lo tercer volum, pàgina 16, apar se deuria innovar y perpetuar dita
constitució prohibint expressament que de aquí
en avant no·s puga imprimir a gastos del General llibre algú sots títol «De decisions, civils o
criminals del Consell y Real Audiència», o altre,
si no és que las decisions sian de la forma disposada en dita constitució, (sots) pena de aver-o
de pagar de propris béns los diputats y oÿdors.
Y que per est efecte sien antes de imprimir-se
manats revèurer dits llibres per los diputats.
Número 9. Dret de General y bolla de las cosas
de sa magestat y del real exèrcit. La experiència
va ensenyant cada dia majors inconvenients de
haver-se pretès que ab la constitució 1, títol
«De dret de General», no se dignà la magestat
del sereníssim senyor rey don Fernando primer
compèndrer en la paga dels drets de General y
bolla a sos reals successors, y que axí bé per las
robas y demés cosas de sa magestat no es dega
// 8r // dret ni tampoc de las robas y altres gèneros que servexen per provisió del real exèrcit y
presidis axís per compte de sa magestat com per
assentistas, los quals per sas negociacions ab lo
pretext de esta exempció àn defraudat y defraudan notablement, y fets per cert que altras també se àn valgut de eix mateix pretext. Per lo què
se judica per de summa importància se assente
present fixo en est artigle, suplicant a sa magestat, Déu lo guarde, sie servit disposar y dignarse junt ab sos reals successors, compèndrer-se
en la solució de dits drets y declarar per subjectes a aquells també las cosas y gèneros que agen
de servit per lo real exèrcit y presidis, tant que la
provisió corre per compte de la Real Hazienda,
com per assentistas revocant tot lo que fins ara
se age abusat en contrari.
Número 10. Trebellianica. Las constitucions 27
y 28, Corts 1599, foli 9 y 10, disposants acerca
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la prohibició de la trebollianica als fills del primer grau y que la perda lo hereu no fent inventari, necessítan de explicar-se si la prohibició à
de ésser ab paraulas expressas, de tal manera que
no basten per equipollentiam, // 8v // y si estas
contitucions àn de tenir solament en los testaments fets y inventaris omitits després de sa promulgació, o si també en los de antes.
Número 11. Observansa de las constitucions
36, 41 y 42 de las Corts de 1599. Las constitucions 37, 41 y 42 de les Corts de 1599, foli 14 y
15, per estar totalment olvidada sa observansa,
deu excitar-se y encarregarse de nou, o altrament abrrogar.se.
Número 12. Taxa en los dots. Per a obviar als
grans danys que de cada dia se experimenten
majors per los adots excessius que·s dónan per
matrimoni carnal que destruexen las casas, axís
dels que dónan lo dot com dels qui lo prenen, y
ocasiònan altres inconvenients per los gastos
exorbitants que·s fan en conseqüència de la dot,
apar seria molt convenient lo tassar los dots en
tots estats de personas ultra de la qual taxa no se
puga excedir, sots graves penas, comprenent
també y taxant los gastos y apendicis dotals,
acerca dels quals són sobrat notoris los excessos.
Número 13. Los capítols 51, 52 y 53 de las
Corts de 1599, foli 38. Los capítols 51, 52 y 53
de las corts de 1599, que foren concedits fins a
las conclusió de las presents corts sian perpetuats o alomenos prorro-// 9r //gats fins a la
conclusió de las presents corts, per los grans inconvenients y qüestions que se seguiran del
contrari.
Número 14. Commissari apostòlich per las causas civils contra eclesiàstichs exempts de la jurisdicció ordinària. Per evitar los grans gastos que
se seguexen als poblats en est Principat per a
proseguir sos plets y demandas contra los ecclesiàstichs exempts de la jurisdicció ordinària ecclesiàstica se auria de suplicar a sa magestat se
interposàs ab sa santedat per a que se anomene
un commissari \apostòlich/ en cada diòscesi,
devant del qual pugan ésser convinguts dits ecclesiàstichs exempts, axís comuns com particulars, y que de las sentèncias de aquell no se puga
apel·lar, sinó a efecte devolutiu, ans bé se exequuten praestita cautione, pendent la appel·lació.
Número 15. Que se exequuten las sentèncias
contra lo metropolità praestita cautione, no
obstant appel·lació. Per las mateixas rahons
convindria obtenir-se de sa santedat que de las
delcaracions y sentèncias proferidas y proferidores per lo metropolità de Catalunya no se puga

apel·lar son o sols a dit efecte devolutiu, exequutant-se també praestita cautione.
5r

Còpia constitució «De la observansa»:
«Per observansa de ls constitutions y altres lleys
de Catalunya y per reparar ab felicitat y sens gastos las contrafaccions de aquellas, volem, estatuhïm y ordenam que sia erigida y creada una
sala en la qual hi haja president que haja de ser
de capa y spasa, noble o militar, y quatre doctors en lleys, ab què n·i haja hú de cada estament, és a saber, eclesiàstich, militar y real, nomenadora la sala de Sant Jordi. Los quals hagen
de conèxer de totas las contrafaccions de constitucions y altres lleys del present Principat y
comptats, d’esta manera:
Que si alguna universitat, communitat o col·legi
o particular persona pretendrà que lo llochtinent general, nostre capità general, a sos thinents y mestres portantveus de general governador de Catalunya y comptats, canseller,
vicecanceller, regent la cansellaria, thesorer,
doctors de la Real Audiència, advocats y procuradors fiscals, alguatsils o altres qualsevol officials regents o mestres nostres majors o menors
de qualsevol dignitat o condició que sien, han
fet algun acte contra constitucions, capítols de
// 5v // cort, pracmàticas, concòrdias, privilegis
generals o particulars o altres lleys o drets de la
terra, usos y costums de aquella particulars y generals, on es voldrà fer algun acte a que estarà
obligat conforme las ditas constitucions y lleys,
com lo acte de commissió o omissió que·s pretendrà ésser contrafacció, no sia per rahó de
sentèncias difinitivas o altres que·s poden reparar per via de súplica o de apel·lació o per altre
remey ordinari la dita part que pretendrà la dita
contrafacció si voldrà, y si no lo síndich del General tinga obligació de conparèxer ab suplicació en escrits narrant lo fet devant de dit president y escrivà major de la Diputació, lo qual
scrivà haja de fer oblata de dita suplicació y lo
president haja de ordenar encontinent y provehir al peu de dita suplicació que si lo que·s petendrà haver contrafet és lochtinent general y
portantveus de governador de Catalunya y
comptas, canceller y vicecanceller, regent thesorer, doctor de la Real Audiència y qualsevol official de semblant preheminèntia vaja hú dels doctors de dita sala de Sant Jordi ab embaxada en
escrits, y si seran alguatsils o altres officials menors, se li fassa manament també en escrits, y si
seran absents de la present ciutat los officials que
petendrà hauran contrafet, se’ls envien per porter unas lletras per a què dins tres dias notifi// s.n.r //quen lo dit acte o fassan lo que estan
obligats a fer conforme a constitucions y altres
drets de la terra o altrament comparega lo pro1353

curador fiscal de la règia cort o lo official si
voldrà devant dit president, si són presents dits
tres dias y sis són absents de la ciutat de Barcelona dins deu dias, per dir, al·legar y provar lo que
voldran contra la pretenció de la part o del fisch
del General que petendrà dita contrafacció, y
per ço tinga trenta dias precisos y perenptoris,
los quals no·s pugan en manera alguna perrogar
ni allargar ni per restitució in integrum, ni per
concentiment de las parts, los quals comensen a
córrer després de passats los tres y deu dias dalt
mensionats, los quals sien comuns a las parts. Y
passats los dits trenta dias de las provas, corregan
ipso jure immediatament quinse dias dins los
quals lo dit president ab los de la sua sala fassan
sentència declarant si se ha contrafet, y si no se
ha contrafet. Y si declaran haver-i contrafacció,
lo official que aurà contrafet puga ésser condemnat en la injúria, danys y despesas en favor
de la part que tindrà lo interès segons aparexerà
ésser de justícia y lo cas lo requerria, pro modo
culpe, fent la liquidació y taxsació en la matexa
sentència. Y, al contrari, // s.n.v // si es declara no
haver-se contrafet y lo mateix acerca la condemnació de la injúria y danys, pugan fer lo dit president y la sua sala segons serà de justícia, en cas
que lo official ans de la declaració revocàs lo acte
o actes que·s pretenen ésser estar fets contra
constitucions, de la qual sentència no·s puga
apel·lar ni recórrer, ni altrament venir contra
aquella ni per restitució in integrum ni per altre
qualsevol remey de dret. Y lo mateix dia se haja
de intimar al dit procurador fiscal y als official
que aurà contrafet, lo qual tinga tres dias de
temps per a optemperar a dita sentència revocant los actes, y dins trenta dias pagar lo que serà
estat condemnat. Y si passats dits tres, obtemperant dita sentència no aurà revocat lo dit official
major o menor, per la propera vegada haja de
pagar mil ducats, aplicadors al General, per los
quals hajen de fer execució los deputats contra
lo official com a dèbits del General, aplicadors la
meytat a la Generalitat y la altra meytat al Hospital General de Santa Creu de Barcelona. Y si en
assò seran negligents, caygan en pena per la primera vegada del salary de un any, y per la segona
del salari de tot lo trienni, y altres a arbitri dels
visitadors del General. Y per la segona vegada lo
official que no obtenperarà a dita sentència,
inse-//s.n.r //desca en pena de privació de son offici y de no poder per avant optenir altres officis
nostres. Y volem més avant que los tals actes que
serà declarat ésser contra constitutions de Catalunya ab la forma dalt dita, sien nul·los y de ningun valor. Estatuhim més avant que los dits presidents y doctors de dita sala no pugan rèbrer
mercè ni gràcia alguna de nos ni successors nostres may en algun temps, ni potenir offici y benefici eclesiàstich ni secular per mà nostra ni de
nostres successors, directe o indirectament, y
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sos fills o descendents tot lo temps que sos pares
passendents viuran. Y per dit effecte volem que
dit president o altres de dita sala en lo ingrés de
son offici hajan de obligar-se a restituhir tot lo
salari que auran rebut de la Deputació en cars
que contrafessen a est capítol y prestar caució ab
fermansas en mà y poder dels deputats fins en
quantitat de tres mília lliuras, sens perjudici de la
obligació de tots sos béns per la restant quantitat, y que nos ni successos nostres no pugam llevar, privar ni suspèndrer dels officis als dits president y altres de la sala per ninguna causa o rahó,
sinó que aquells hagen de ser sindicats y visitats
cada trienni per nou personas, tres de cada estament, extretas a sort conforme se solia fer en la
extracció dels visitadors dels officials del General
dins espay de tres // s.n.v // mesos, hú per la offensa, altre per la defensa y altres per fer la
sentència, los quals tingan jurisdicció de privarlos y imposar qualsevols altres penas, segons la
calitat de llurs delictes y excessos, los quals visitadors tingan de salari cent lliuras quiscú, sens
poder haver ninguna altra cosa, ni en espècia ni
en diner per ninguna causa ni rahó, sinó que·s
vàlegan de las alages de la Diputació, y a hont
auran de fer lo exercici, ni pugan crear officials,
sinó valer-se dels matexos de la Deputació, los
quals tingan obligació de servir sens altres salari
ni satisfacció, pena privació de sos officis. Y los
accessors del General sols tingan vot consultiu, y
los dits visitadors hagen de accpetar lo càrrech
sots pena de ésser desinsiculats dels llochs de la
Diputació y altres insiculats en los llochs de
aquells. Que la nominació dels dos de dita sala
toque a nós y a nostres successors y les dels altres
dos toque al Principat, ço és, a quinse personas,
sinch de cada estament, extretas a sort ab rodolins dels insiculats en las casas de la Diputació y
la del president alternativament, toque a nós y a
successors nostres per primera vegada, y la altre
a las ditas quinse personas dels tres estaments.

Que los dits doctors de la dita sala hagen de
portar toga o garnatxa, com los de nostra Real
Audiència, y tenir lloch ab ells quant se trobaran
per llur antiguitat, y lo president de esta sala lo
haja de tenir després delconseller, regent y thesorer.
Que de dits doctors de dita sala y president n·i
aurà alguns de suspectes, pugan votar las causas
de contrafaccions los que restaran hàbils com ne
resten tres, y no havent-n’i tres, se haja de cumplir lo dit número de alguns advocats de la plassa no suspectes, nomenadors per los de la matexa sala que no ho seran. Y que las causas de
suspita se hajen de declarar dins sis dias precisos
y perenptoris, oÿdas las parts y examinats los
testimonis verbalment y sens escrits, volent més
avant que los sobredits quatre doctors y president voten las causas de ditas contrafaccions per
escrutini en la forma y manera que millor los
aparexerà.
s.n.v

Que los quatre doctors que seran elegits \per
nós/ o successors nostres, o per ditas 15 personas per a ser admesos en dit offici, sian personas
ja de edat medura dels més eminents y de millors parts que·s podran trobar, e que al president se li pague per son salari mil dos-centas
lliuras y als demés de la sala mil lliuras // s.n.r // a
quiscú, cada any per tersas de pecúnias de la Generalitat.
Que los dits president y demés de la dita sala ab
lo mateix salari hajan de fer las causas de suplicació de la Diputació y no res menys hajen de
visitar quiscun trienni als deputats y altres officials del General y Diputació, la qual visita se
haja de fer en la forma que ab altra constitució
se ordenarà.
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Volem, emperò, que per lo dalt estatuhit y ordenat no se entenga ésser derogat a la constitució del rey don Fernando segon de las Corts de
Barcelona, capítol 22, que és onsena del dit títol
«De observar constitucions», que comensa
«Poch valdria», y altres aplicables del mateix títol, ans sia en elecció de la part que pretendrà la
contrafacció y no del official, valent-se de
aquest o aquell remey entès y declarat que sa
part se valdrà del remey de la dita constitució
«Poch valdria» y altres aplicables, no se haja de
guardar ni tenir atendència si lo official ha fermat dupte o no, sinó que, no revocant després
de aquest, entre encontinent lo remey de dita
constitució, instant la part que pretendrà la contrafacció en la forma daltdita.»
Constitució de la observansa:
«Com la observansa de las lleys sia lo medi més
principal per alcansar lo fi per al qual se fan, y de
no observar-se com convé y desitjam resulten
gran desordes, debats, danys y gastos, volent
aquells obviar, estatuhïm y ordenam ab lloació y
aprovació de la present Cort que en la declaració de les contrafactions de usatges, constitucions, capítols, pactes y drets de la pàtria, en cas
succehesca, se guarde y observe la forma següent:
És a saber, que sempre que alguna universitat,
cos o col·legi o alguna particular persona pretendrà algun acte ésser fet, provehit y exercit
tant en luy com fora luy contra los dits usatges,
constitucions, capítols o actes de cort, privilegis, concòrdias, usos, pràcticas o costums, axí
comuns com de personas eclesiàsticas o seculars
del present Principat y comptats per algun offi-

cial o officials, ministre o mestres majors o menors, encara que sien aguts a tenir taula per
Constitucions de Catalunya e sien los tals actes
de tal naturalesa que per suplicació, apel·lació o
reclamació revocar no·s pugan, acceptats emperò aquells actes que tenen respecte a dilations
per constitutions prefigides //6v // als jutges per
instrucció y decissió de las causas en las quals
puga la part que pretendrà la contrafacció elegir
y triar aquest remey o lo de la apel·lació o suplicació, axí que havent feta elecció de un d’ells,
no·s puga valer del altre. Ab què si se elegeix lo
remey de la contrafacció, no·s impedesca lo curs
de la causa, hage e sia tingut notificat a lo fficial
o officials, ministre o ministres que tal acte espedit o administrat auran de qualsevol preheminència, qualitat e o condició sia ésser dit acte
contra dits usatges y constitucions, capítols y
actes de cort, privilegis, usos y costums, especificant y designant en què y per què se ha contrafet, instant y requerint que lo tal acte sia revocat
ab tot lo de aquell seguit, restituhint las cosas a
son primer estat. E si dit official o officials, ministre o ministres, request o requestos, lo dit
acte revocat no aurà o no auran dins tres dias de
la notificiació o requesta computadors, en tal
cas lo qui petendrà lo dit acte ésser contra los
sobredits drets, haja comparèxer per si o per son
procurador devant del president o regent y en
son cars del més antic quan aquells sien impedits o devant del acessor del governador en
temps de sa presidència, assistint-li y fent part a
ell si-u demanarà e ins-// s.n.r //tarà lo síndich
del General sens salari algú a despesas del dit
General, de la qual presentació ne haje de fer y
llevar acte lo escrivà major de la Deputació dins
dos dias naturals, del punt que dita suplicació li
serà presentada comptadors, revoque, casse y
anul·le e revocar y anul·lar ab tot effecte lo tal
acte o actes haja y dega dins lo mateix termini
proposarà fer o proposar en la Audiència Real,
juntadas las salas de aquella, ab que no ý intrevingan los que seran querelats de la contrafacció, y si tots seran querelats o tans que no restasen almenys onse doctors de la Real Audiència
hàbils, o sien cridats los acessor del General,
acessors de la Batllia General y altres solemnes
advocats de la plassa a fins sie cumplit lo número de onse jutges, ab que no sien parents del qui
seran querelats o querelaran ni dels qui intrevindran en lo judici dintre del qual grau feta computació segons lo dret sivil per consaguinitat o
afinitat, ni altrament suspectes per causas legítimas y aprovadas. Los quals jutges se hagen de
juntar lo endemà després de feta relació o dita
nominació respective immediadament següent
en un aposento del Palau Real, que serà asseñalat y degudament // s.n.v // aderessat de orde de
dits deputats e oÿdors, en la qual junta axí la
part que donarà la quexa y síndich del General
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com lo official querelat o part en favor de la
qual se pretendrà haver feta la contrafacció, si
la-y eurà, hagen de proposar las causas de suspitas que tindran contra dits jutges o altre d’ells,
las quals suspitas los restants hagen de disidir
verbalment y summàriament, oÿda la part que
las proposarà y examinats los testimonis que
presentaran verbalment y sens escrits dins tres
dias següents.
De manera que aquells passats, no sien admesas
suspitas algunas, ans les personas que trobaran
en la junta en forsa de la present lley sien agudas
per àbils per al dit judici y tingan obligació los
tals jutges y, essent repel·lits alguns per suspectes, los qui restaran almenys sien sinch, lo procurador fiscal del General, y les parts y lo official
o officials. Llurs advocats, si·u demanaran dins
15 dies immediadament següents compresos
qualsevols feriats, los quals per dit effecte de la
present constitució se abiliten, fer declaració de
la pretesa contrafacció en esta forma, ço és, que
lo dia que voldran fer dita declaració dins los
// s.n.r // dits 15 dies congregats y ajustats en lo
aposento del Palau Real, que serà com dit és asseñalat, hagen de jurar en mà y poder del official
eclesiàstich y del mateix ohir sentència de escomunicació, que faran justícia sobre lo fet ocorrent, tot amor, odi y respectes posposats, tenint ull sols a la puntualitat, observansa dels
drets de la pàtria sens fer entre si conferència alguna ni declaració los uns ab los altres. Y donaran sos vots de esta manera, és a saber, que posadas duas capsas en la una de las quals serà
escrit contrafactum y en la altra non contrafactum, votaran per escrutini ab botons blanchs y
negres, y sia aguda per declaració lo que prevaldrà en una capsa o altra, ab major número de
botons blanchs, la qual declaració per lo escrivà
de manament y per lo escrivà major de la Deputació, lo qual volem que ý entrevinga ab lo
scrivà de manament, sia reduhida en escrits en
forma de sentència y sia encontinent y abans de
disgregar-se la junta publicada y notificada a las
parts y official o officials en la forma acostumada. De la qual declaració o sentència no·s puga
apel·lar, suplicar o recòrrer, dir de nul·litat, ni
contra de ella dema-// s.n.v //nar-se restitució in
integrum ni altre benefici algú, ans sia aguda
per cosa judicada difinitivament, totas exceptions repel·lidas. Entenén, emperò, que ningú
dels dits jutges puga rèbrer per dita causa salari
algú.
Però per quant poria ser cas que los dits canseller, regent, acessor del governador o més antich de la Reial Audiència en son cars no volguesen fer dita proposició de las salas y
anomenar dits jutges, en cas faltasen dins dits
terminis, com és dit, o los dits jutges no pogue-
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sen o no volguesen juntar-se de manera que n’i
faltassen al dit número de onze, o juntats no
volguessen lo die assenyalat votar en la forma
sobredita, en tals cassos y quiscun de ells si lo
interés és solament contra ministre o official real
y quant al interès de aquells la declaració sia tinguda per feta en favor de la part que pretendrà
la contrafacció, ço és, esse contrafactum y de ella
hajen de fer certificatòria y intimas los scrivans
de manament y major de la Deputació que·y entrevindran o altre de ells perquè sia notificat a
las parts y al official o officials y tinga tanta forsa, eficàcia, autoritat y valor, com si per tots los
jutges fos estada feta en conformitat, servada la
forma de la present constitució, //s.n.r // y desús
esta ordenat. Emperò, si hi aurà interès de part
privada en tal cars quan al seu interès no sia aguda per feta la dita declaració, sinó que los dits
que havian de fer dita declaració insidescan en
las penas baix posadas, si després de declarada la
contrafacció no la fan observar, executadores
per los deputats com allí està dit. E feta y aguda
per feta dita declaració, ço és, esse contrafactum,
com és dit, lo official o officials que aquella auran feta, dins tres dias aprés que·ls serà estat notificat, hagen y degan revocar lo dit acte y tot lo
de aquell seguit ab tot effecte, reposant la part
en lo estat y punt en que·s trobava abans fes dit
acte. Y si no aurà feta dita revocació dins dit termini, degan los deputats del General de Catalunya instar y requerir per llur síndich al llochtinent general o portant veus de general
governador en son cas que lo tal o tals actes fassen revocar ab tot effecte, com és dit, dins altres
tres dias. E si lo dit llochtinent general o portant veus de governador en son cars dins dit termini no aurà feta dita revocació ab tot effecte,
en est cas, la Real Audiència a instància dels dits
deputats o de llur síndich hage de fer aquella en
nom // s.n.v // de dit llochtinent general o portantveus de governador dins altres tres dias immedadament següents per observansa de las generals constitutions de Cathalunya y
asseñaladament de la present, sots pena de privació de una íntegra tersa de sos salaris y guanyables, y dels salaris y guanyables que après se’ls
deuran, si no feyan la revocació y fins aquella sia
ab tot effecte feta, fahedora y executadora per
los deputats e oÿdors encontinent passats dits
terminis sens altra solemnitat, la qual pena no
puga ésser per ninguna causa dispensada o disimulada per dits deputats e oÿdors irrimisiblament executada.
Y lo official o officials, ministre o ministres que
dit acte aprés de ésser feta la declaració o que sia
aguda per feta en favor de la contrafacció, com
és dit, dins tres dias que assenyalats li són, revocat no aurà en la forma sobredita ultra dels
danys, gastos e interessos de la part que aurà
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instada la contrafacció, insidescan ipso facto per
la primera vegada, si seran officials majors, com
són lloctinent o capità general, tinent de dit capità general, governador del principat de Catalunya, comptats de Rosselló y Cerdanya, canceller regent la Real Cancellaria y Thesoreria,
doctors de la Real Audiència, jutges de Cort,
advocats fiscals, mestre racional, batlle general,
llochtinents y assessors de aquells, doctors del
Consell de la governació de dits comptats, protonotari y thinents seus, algua-// s.n.r //sils ordinaris, en pena de mil ducats, y si seran officials
menors, com són scrivans de manament, escrivans petitioners y de registre, procuradors fiscals, alguatsils extraordinaris, notaris del criminal y sivil, comissaris, porters, veguers, batlles,
sotsveguers, sotsbatlles y altres officials reals, en
pena de 200 lliures. La qual pena la hagen de
exacutar los deputats y oÿdors de comptes del
General de Catalunya ab la matexa forma que
solen executar los debitors del dit General, y sia
aplicada la meytat a la part que aurà instada la
contrafacció, y si estos officials seran dels que
reben salari de la Generalitat o tindran censals
sobre lo General, los deputats se hagen de retenir los salaris y censals a fins a la total satisfacció,
y en la dita pena no·s pogués cobrar, sien en virtut de la present constitució suspesos de llurs
officis a fins la hagen realment pagada, y entretant sien inhàbils de tenir altres officis en Catalunya. Y per la segona vegada, ultra de ditas penas, insidescan en pena de privació de officis y
ipsofacto sien aguts per privadas personas y llurs
officis que abans obtenian, vaquen y sien provehïts en altres personas, y sien inàbils per a obtenir officis o beneficis alguns en Catalunya y
comptats de Rosselló y Cerdanya, de las quals
penas no·s puga fer gràcia o remissió alguna. Y
per a facilitar la execució de la present constitució en favor de las personas de poca posibilitat
domiciliadas fora de la vegueria estreta de Barcelona, estatuhim y // s.n.v // ordenam ab la matexa aprobació y lluhïció que notificant qualsevol persona al deputat local de la stació o
col·lecta en la qual dit cas se esdevindrà, e fent-li
fe de la requesta presentada al official o officials,
hage dit deputat o son acessor dins sis dies rèbrer informació del fet, lo qual ab la requesta
autèntica, encontinent aquells passats, envien
als deputats closa y sagellada ab lletras patents
per un porter o altre persona per lo dit deputat
local nomenadora, a relació de la qual se haje de
estar, y que los deputats e oÿdors de comptes
hagen de servar, del punt en què dita informació los serà entregada, tot lo que està de-sobre
en la present constitució estatuhit y ordenat per
a què·s vinga al reparo de la contrafacció se pretén, entès y declarat no sia menester citar lo official o officials contra els quals se pretén la contraffacció, sinó que la sola requesta de la part y

tinguts axí com los altres acostuman jurar que
tendran e servaran los usatges, generals constitucions de Catalunya, capítols e actes de corts,
privilegis, llibertats, usos e costums desús dits e
encara sien tinguts jurar expressament que servaran quant a ells toca la present constitució o
faran servar aquella per los officials e altres personas en dita constitució mencionadas. Si emperò seran // s.n.r // altres llochtinents generals
que no fossen los desús dits, volem que aquells
en tot lo que·s mostrarà ésser fet sens determinació e conclusió feta en lo Consell Real o en la
Audiència Real sien compresos en la present
constitució e sien tinguts cervar aquella en la
forma en aquella ordenada.

denegació o recusació sua sia aguda per legítima
notificació y signada.
Volem encara e ordenam que quant lo dit governador haja y dega fer dita nominació y son
acessor o aquell que serà posat en son lloch per
impediment de aquell haja de fer la proposició
en la sobredita forma en los casos en què se offerescan contrafactions dels comptats de Roselló y Cerdanya axí com ho ha de fer lo lloctinent
general y lo canceller y regent // s.n.r // y Real
Audiència, quant va la llochtinència.
Y més, estatuhim ab dita lloació y aprovació que
en los casos extajudicials en los quals la present
constitució tindrà lloch, haja la part que podrà
pretèndrer contrafacció proposar la acció y fer
instància dins tres mesos, comptadors del dia
serà fet lo acte y si los actes seran judicials y seran fets abans de la denunciació del procès, la
haja de proposar abans de la sentència també
dins tres mesos. Y si seran après de dita denunciació de procés, haja de fer dita proposició ans
de la sentència si del acte a la sentència aurà un
mes, y si no le·y aurà, la puga proposar després
de la sentència dins lo termini mateix de tres
mesos del dia de la contrafacció comptadors. Y
passats dits terminis respectivament no sia oÿda
per ningun benefici de restitució in integrum,
ni altra acceptadas las contrafaccions pretesas
contra officials qui purgan taula, contra los
quals puga la part si voldrà dexar est remey y
acudir al dit judici de taula sens còrrer-li temps
algú, antes y declarat que en ningú dels casos
sobredits se impedesca lo curs de la causa principal y execució de aquella.
Declarant encara ab dita lloació y aprovació que
en las cosas en la present constitució contengudas no volem //s.n.v // ni entenem ésser compreses la sereníssima reyna, muller nostra, e altres
reynas mullers dels successors o fills e nets nostres e dels predecessors o successors devallant
per línea masculina, si seran per nós o nostres
successors creats llochtinents generals en lo
principat de Catalunya, comptats de Rossello y
Cerdanya, o si los dits fills primogènits fossen
en lo dit Principat governadors generals, en los
actes e provisions que per ells seran fets o fetas
personalment, sinó solament en no fer ni obehir
provisions, commisions y altres actes ab carta e
sens carta fets e provehïts contra los dits usatges, constitucions, actes, capítols de cort e altres
llibertats o privilegis, usos y costums generals e
particulars del dit Principat, segons desús és dit.
E si lo contrari hera per ells fet, las provisions,
commissions e altres actes sien ipso jure nullas.
Emperò, volem que los dits fills primogènits
governadors generals en lo jurament que prestar deuhen han de exercir jurisdicció alguna sien

Revocant totas las constitucions en las corts
passadas en esta matèria fetas en quant sien a la
present contràrias, restant en lo demés en sa forsa y valor. Y si los deputats generals y oÿdors de
comptes y los deputats locals en lo quals toca no
cumpliran en lo dalt disposat insidescan en pena
de privació de sos officis y de restituhir lo salari
de tot lo trienni y pagar los danys a la part. Las
quals penas pugan y degan executar los deputats y oÿdors que després vindran contra los dits
y ses fianses dins un mes després que dien extrets, ço és, las matexas penas.
E després de declarada la contrafacció, tingan
obligació los matexos de declarar sobre la injúria, danys y despesas que ha patit la part dins de
un mes aleshores pròxim vinent, sots las matexas penas dalt posades executadores sots la matexa forma per los diputats y oÿdors, les quals
tingan las matexas penas que dalt los són posadas en los altres casos, sens que dit termini per
ningun camí se puga allargar com està dit dels
demés terminis.
s.n.r
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Forma se ha de observar en lo votar per escrutini:
Perquè és just que lo escrutini del qual se ha parlat en la precedent constitució se fassa ab tota solemnitat y satisfació, per ço, ab aprovació y consentiment la present cort, estatuhim y ordenam
que lo scrutini se fassa en esta manera: que en
una stància la qual estiga contígua en la stància
en què·s tindrà la congregació o junta de las personas que auran de votar, sia posada una taula en
part que no puga ésser vista dels qui seran en la
dita stància del ajutament, y en ella sien posades
dues capses, la una intitulada contrafactum, y la
altra non contrafactum, las quals sien fetas de
manera que no·s pugan vèurer las mans dels qui
posaran en ellas los botons blanchs y negres per
estar cubertas, y als dits votans los hagen de demanar dits botons de un en un entrant en dita
estància. Los dos scrivans que entrevindran en lo
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acte de dit scrutini estaran per a dit effecte en las
portas de dita stància o aposento y, havent son
vot quiscú, ser els que del dit aposento per altra
porta de manera que no puga parlar ab los qui
rèstan per a votar, y que expressament en lo jurament que prestaran hajan de jurar que servaran
la forma de la present constitució y que sols
quiscú posarà un botó blanch y altre negre en las
ditas capsas, y no més.»

105
/1r

cials dexaran de executar-ho dins lo mateix
temps.
2r

Número 35

Número 18. Prohibició als pàrochos de rèbrer
scripturas. En consideració dels molts danys se
experimentan en què los pàrochos àduch dins
sas parròquias y entre sos parrochians rèbian altres escripturas que sols testaments y codicils,
com sols en estas y no en altres scripturas puga
recàurer la necessitat urgent y utilitat pública,
per la contingència de poder morir molts sens
disposar, y en las demés scripturas no concòrrer
necessitat alguna, ans pública utilitat en què se
reben per notari públic, qui ab la perícia de son
art posan los actes y escripturas ab la deguda forma, lo què no poden fer los pàrochos //2v // qui
regularment són impedits en dita art de notaria.
Apar que a tots los de las ciutats y vilas de Cathalunya a hont ý ha notaris, hauria de prohibir-se
la dita facultat de poder rèbrer actes com testaments, reservada als sols pàrochos dels llochs a
hont no-i haurà notaris la facultat de rèbrer només que testaments y codicils, o alomenos en
qualsevol part a hont los ý hagués, si per necessitat apareixia haver de quedar lo pàrocho ab dit
poder, que no·l tingués en quant a las demés escripturas que no necessítan de tant prompte ni
puntual remey com són testaments y codicils.

Continuacióa del memorial de apuntaments per
a los il·lustríssims senyors. Los 3 estaments del
principat de Catalunya convocats en las Corts
Generals, que la sacra, cesària y real magestat
celebra.
N. 16. De escripturas de notaris difunts. Havent ensenyat la experiència de no haver-se donat la total providència als danys que se segueixen, no obstant lo disposat enb lo capítol de
cort uniçtit de actes y escripturas de notaris difunts, perdent-se o mutilant-se moltas escripturas de notaris difunts per no trobar-se aquellas ab la deguda custòdia. Apar seria de gran
conveniència per la utilitat pública ajustar a dit
cap o fer nova constitució que disposàs que las
escripturas de dits notaris difuntss tant en la
present ciutat de Barcelona com en altres qualsevols y vilas y llochs del present Principat, inmediadament de ésser enterrats o almenys dins
aquell temps se regonega necessari, tingan
obligació los veguers, batlles o altres ministres
de justícia en lloch de estos pèndrer en inventari las escripturas sobreditas, so és, de aquells
notaris que no dexaran successor que sia notari
públich, y aquellas degan posar en un retiro o
// 1v // aposiento qual en totas las ciutats, vilas
y llochs degan tenir preparat per dit effecte y
estar allí recòndidas las ditas escripturas separadament las de quiscun notari difunt, las quals
hage de regir lo notari més antich, ab obligació
de haver de entregar, en lo ínterim las regirà, la
meytat o aquella part ben vista del rèddits y
emoluments a aquella persona de qui seran
pròprias ditas scripturas y que aquellas degan
tornar ha entregar de qui seran pròprias quant
tinga la authoritat de poder-las regir e o bé a
qualsevol notari a qui las hauran venudas, donadas o cedidas lo propri dueño, imposant-se
axí mateix las penas aparexaran convenients a
las parts impedirian la entrega de ditas escripturas dins lo temps se destinarà, com als offia. memorial intercalat entre els foli 104v-105r del trienni
1701-1704.
b. Segueixen tres mots ratllats de difícil lectura.
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Número 17. Prohibició de panyos forasters. Per
evitar los grans danys y gastos se experimentan
de cada dia, permetent-se la entrada de panyos
de fora regne, no necessitant de ells, si molt del
diner que per dit medi se trau del present Principat. Apar fora de conveniència se constituhis
ab penas que ninguna persona pogués vèndrer,
comprar ni cusir vestits de dits panyos.

Número 19. Col·lateral de Nàpols cathalà. Apar
seria de utilitat y lustre de esta província se
dignàs sa real magestat consedir per e après capítol de cort que dita present província tingués
en lo Concell col·lateral de Nàpols.
3r

Número 20. Penas contra abatuts. Apar molt
convenient se done providència als molts y considerables inconvenients y danys se seguexen tots
los dits en los que se abate, qui en considerable
dany de molts acrehedors com de iglésias, causas
pias, viudas, pubills y altres particulars y comuns,
ans de retirar-se, fallir o latitar, escondexen lo millor tenen de béns mobles y després sobre los immobles des de son retiro procura un conveni ab
sos acredors obligant-los ha fer lo que vol lo fallit,
procurant ha conseguir la cort per obviar a tants
danys y desordes o bé que a semblant delinqüents
no li valgués lo sagrat //3v // ya que no obstant se
a. y que ... primeras corts, escrit al marge esquerre del foli. A
continuació, segueixen nou línies ratllades a l’original.

convinguessen o ajustacen ab sos acrehedors,
restacen indignes y inhàbils per obtenir càrrech o
offici públich qualsevol y de qualsevol espècie o
qualitat sia en pena de aver perpetrat dit delicte,
ajustant ditas penas al disposat ab diferents constitucions col·locadas sots lo títol «De abatuts y
latitants». Y que la 8, de dit títol, sia con especial
confirmada y porrogada fins a la conclusió de las
primeras corts.
3v

21. Seguretat de resmersos de censals. Que los
hereus gravats, dignataris eglesiàstichs o beneficiats res poguessen en manera alguna reesmersar las rendas de las heretats fidecomisàrias, dignitats o beneficis que primer no constan per
legítima informació al notari de la solta tenir
bastant seguretat de béns inmobles que pendria
los tals esmersos per exterminar, exís la multitud de fraus que per dit camí se cometen atropellant las concièncias los fraudants ab gran y
irreparable dany de ditas heretats y prebendas,
ordenant que en cas de privada fraudulència per
part del notari en la seguretat restàs aquell obligat a la esmena del frau.

4r

22. Llevar los abusos y excesos se fan en las execucions. Que per evitar los molts y excessius desordes se cometen tots los dies per los officials,
notari y procurador van per lo principat de Catalunya per las execucions fahedoras contra debitors aguardant y procurant excitosament lo
portar-se’n 2, 3, 4 o més negocis que aver de
executar en diferents ciutats, vilas o llochs distants o talvegada sols a diferents personas de
una mateixa ciutat, vila o lloch, y per dits officials, notaris y procuradors executants se fa pagar las dietas per quiscun dels executats com si
sols aguessen anat ha executar un sol debitor.
Apar seria de gran conveniència per lo bé públich ordenàs aprobant y ajustant a la constitució 2 «De salaris de dietas», que dos executants
per dietas no poguessen exegir de tots los executats més del que exegirian de un sol, ab esta
emperò moderació, que si los dos o més executats són en un mateix lloch, lo gasto de salaris
de dietas se aja de repartir ab igualtat entre los
executats. Altrament, quiscun dels executats aja
de satisfer als executants las dietas del camí se
aurà de fer per executar a quiscun en singular,
ço és, lo primer las dietas se han fet per executar-lo a ell, y exí los demés servada proporció. Y
que fent los executants lo contrari, aja de restituhir los gastos de la execució en què auran
contrafet, y ademés incidescan en las penas,
aparexseran con dignas a la satisfació de les
quals estigan los executants obligats in solidum.

4v

23. Per llevar excessos de execucions. Que per
llevar los excessos se rimetan a menut en las immediadament ditas execucions que ab pretext
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de no aver de bestràurer cosa, lo acrehedor, instant als executants per anar y fer aquellas, moguts de la pròpria ambició, comohuen als dits
acrehedors, brindant-los a que no ajan de
bestràurer cosa y offerint-los a dits officials lo
pagar-se ells de béns dels debitors executats.
Del què resulta lo dany per dits executats que
ab dit pretext, cuidant los officials de fer sols
son propri negoci en lo mateix acte de execució
y sens esperar los terminis de 10 dies de dret estatuhïts, passan a fer venda de béns mobles dels
debitors, venent o aportant, en cas de no trobar
comprador, lo que a dits officials apar de dits
béns mobles ab dit pretex de satisfació de gustos. Del què a menut senten y suporten dits debitors danys considerables y de ordinari sens esmena. Y moltas vegadas perquè los debitors
no·s quexen del excés comès per dits officials en
lo ja dit, tol·leren estos en dany dels acrehedors
fer bon passaport als debitors, disimulant o ja la
captura del debitor o, altrament, lo continuar
en inventari los béns mobles de dits debitors, en
notable dany també dels acrehedors instants.
Apar se llevarian dits danys y abusos prohibint
ab rigurosas penas a dits officals no pugan en
avant pèndrer-se ells satisfació // 5r // de sos treballs y dietas, sinó que dita satisfació la ajan de
pèndrer del acrehedor instant, ara sia antès, ara
després de feta la execució y si apar sots pena de
pèrdrer dits executants sos treballs y salaris, y
ademés de pagar las penas, aparexerà posar ab
obligació in solidum de satisfer aquellas dits officials.
24. Tarifas de salaris de officials executants de
escripturas, lluïsmes, terços, mortizacions y
qüerns diners sian tingudas per tots los pobles.
Que per los molts fraus se poden fer y fan, tant
per dits officials de execucions com per los notaris acerca de la exacció de salaris de execucions
y escripturas, demanant a las parts instants mayors sumas de las justament degudas y continuadas en las tarifas dels salaris de ditas cosas,
mayorment si topan las ambicions de molts de
dits officials y notaris ab personas rústicas y poc
noticiosas, apar seria convenient a gastos de la
Generalitat fer fer y imprimir tarifas generals de
tot lo tocant a salaris de officials executants y de
escripturas de notaris, ahont se podrian continuar també las tarifas de lluhismes, terços, mortizacions y qüerns diners, y per a que per totas
pars y llochs de Cathalunya y qualsevols personas de ella ab facilitat puga tenir la notícia certa
de qualsevol cosa ocorria aver manester del continuat en dita tarifa, se podria ordenar y manar
ab penas a tots los consellers, cònsols, pahers o
jurats de las ciutats, vilas y llochs // 5v // de Cathalunya fora de esta ciutat aguessen de tenir lo
llibret o quadern ab ditas tarifas en lo comú de
ditas univercitats ab obligació, també sots pe-

[ 1701 ]

[ 1701 ]

nas, de aver-lo d’ensenyar o dexar registrar a
qualsevol persona, de qualsevol condició sia, en
la mateixa casa comuna a hont estaria guardat y,
en cas de recusació, constant de ella, pogués lo
instant solicitar la execució, sots penas devant
las ordinacions.
Los 5 següents inmediatament a orde judiciari:
25. Que tresllat de una part no sia may dexat
per lo notari a la part contrària. Que per evitar
los molts danys se poden fer y fan y ocasionan
per los notaris reals col·legiats altres de qualsevols cúrias, tant eclesiàsticas com seculars, y escrivents de aquellas en entregar lo tresllat y procehiments de altre dels col·litigants a las parts
contràrias,a podent una part véurer en lo tresllat
de la altra diferens cosas notadas per los marges
o lineadeas per las pàginas, podent-se encara llegir tot lo que podia ésser molt perjudicial a la
part de qui és lo tresllat entregar-lo ni ensenyarlo a la part contrària,b se podria lo dit prohibir
ab penas pagadoras per los contrafahents, probada la contrafació, y aplicadora al que aparexeria convenient.
6r

26. Que notari no puga sots alguna pena restituhir lo tresllat a la part ans de aver donat còpia
o de buydada la deducció en procés. Que del
mateix modo fou pròvidament disposat en la
constitució 17, títol «De notaris y escrivents»,
que no·s pogués restituhir lo tresllat ha la part
que primer no fos donada còpia a la contrària o
buydada la deducció en lo original procés, però
com fou sens penas, per mayor seguretat de sa
observança, se podria apar ajustar la comminació y incurs de penas pagadoras per los contrafahents a instància de la part interesada y aplicadoras ut supra.
27. Que escrivents no pugan ésser admesos sens
precehir exàmen y aprobació de altre dels presidents del Real Concell. Que los molts y considerables desordes y danys soccehexen en pèndrer los notaris de la sala, reals, col·legiats
qualsevols escrivents tant sàpien poch com medianament de escriurer, tant sàpian com no de
lletí, tant de ortografia com no, seguint-se de
aquí donar aquells las còpias a las pars ab mal
formada y caractenada lletra, mal ortografats los
mots o diccions, sí com de llatí la deducció o lo
de provisions y sentèncias, sens àduch saber-lo
llegir, com més correctament copiar, tot en notable dany de las pars, pagan bé las fullas de procés y còpias del tresllat, com ni los jutges ni advocats moltas vegadas sàpian llegir diccions en
cosas substancials, apar seria lo únich remey se
a. a continuació segueixen tres línies i mitja ratllades.
b. a continuació segueixen quatre línies i mitja ratllades.
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manàs la observança del disposat en la costitució 15 del llibre 4, títol 13 «De notaris y escrivents», ajustant en ella que //6v // lo examen fahedor per altre dels presidents del Concell Real
agués de fer-se ans de acceptar-los los notaris
per escrivents, ab particular recomendació se
tingués mira en què tinguesen dits escrivents las
part y qualitats contràrias als defectes sobredits.
Y, altrament, també que sots unas penas competents fos manat als notaris comprovar en totas
las cartas donadas y fetas per los escrivents.
28. Que los col·litigants tingan obligació de donar-se ad invicem còpia de totas las exibitas.
Que diferint en gran manera las comunicacions
de processos lo exit de las causas en gran dany y
considerable molèstia y inpaciència dels col·litigants, de manera que si són diferents en causa y
quiscun tinga diferent advocat, se no·s fa immortal, alomenos se prolongue ab desmesia la
delcaració y fi de la causa, mayorment si és de
moltas exibitas y vol altra de las pars diferir-la,
demanant las comunicacións pot obtenir o mudant de quant en quant de advocat o, altrament, cautelosament conduptant un fill, parent
o aderent de ministre, per lo fi de no poder-se
recobrar de aquells ab tanta facilitat com de altres dit procés. Apar seria de gran consideració
que per obviar dits danys y inconveninets se ordenàs, com en moltas pars, lo procés original y
compost de las exibitas y deduccions de tots los
col·litigants no anàs més que de mà del notari a
la del relator per provehir o sentenciar y, en son
cas del calculador, y que la part tindria que exibir agués de donar una còpia de las exibitas al
col·litigant o col·litigants // 7r // a sos gastos,
perquè exís quiscuna de las parts tindria còpia
del procés y seria gran lo gasto se ahorrarian las
parts, considerable brevedat del despatg se conseguiria en las causas, los jutges y advocats podrian millor instruhir-se dels processos que
sempre durant las causas tindrian si volian en
son poder, y, finalment, lo gasto importaria la
còpia de exibitas restaria en molt més que compensat ab la multitut de beneficis se’n seguirian,
y entre altres lo no pèrdrer-se tants processos
com se perden, fent-se’ls, no sols advocats, sinó
comunicar las pars si són de causas no corrents.
29. Que los calculadors no pugan aver més de 2
diners per lliura del calculat en dèbit o crèdit y
no puga muntar son salari a més de 75 lliuras.
Que lo abús dels calculadors de contar lo treball
de recitar en los càlcols las rahons deduhïdas en
causa per los advocats de las pars ab lo intol·lerable excés de 12 reals per hora, contrafahent a
la lletra lo tenor de la constitució única titulada
«De salari de calculacions», disposant en correcció ja del desordre se introduhia per eix
camí de aver mayor salari y lucro de las causas

dits calculadors que jutges ni advocats en lo any
1493, que de aquella hora en avant no tinguessen més de dos diners per lliura de la suma liquidada en crèdit o dèbit de altre dels col·litigants,
de manera que arrribant son salari a 25 lliures
no poguessen aver més, fos qualsevol la suma liquidada, com vuy se experimèntia la contrafacció de dita constitució en tanta manera y excès
que no sols // 7v // dits calculadors excedexan
los salaris dels jutges, però encara tots los guanyables dels advocats arribant a tal desorde que
de processos un poch crescuts demanan a las
pars las 80, 90, 100 y més doblas,a procurant lo
relador ab orde inviolable manar al actor y solicitant del despatg que ante omnia pague lo que
demana lo calculador, tol·lerant los reladors los
excessos y transgrecions de dita disposició principal. Tot lo què no sols és en dany dels que actualment pledejan, però encara de manera perniciosa a la pública utilitat que los que tenen
causas pendents o ja per la imposibilitat de dit
gasto no las continuan o ja per temors del mateix altres no las introdohexan, restant per dit
indirecte molts amos impedits, uns per molt
temps, altres imposibilitats del goze de sos
béns, sens altre dany intol·lerable de què, avent
pagat lo solicitador de la causa lo crescut salari
per enter al calculador, etiam que publicada la
sentència o provisió no li resulti lucro del tal càlcol, no li donan lloch ha rèbrer del col·litigant
més de la meytat de las 25 lliures disposà la
constitució, ab què la mateixa constitució y per
una mateixa cosa no se observa en lo tocant al
interès del calculador y se fa // 8r // inviolablament observar per la pobre part ha bestret en
pagar al calculador, no donant-li lloch a mayor
recobro que de la meytat de la suma ordine dita
constitució tenga lo calculador de quiscuna
causa. Apar exís se auria de manar ésser dita
constitució inviolablement observada y si apar
ab lo sol addendo de que lo salari dels treballs
de calculadors puga sols muntar a rahó de dos
diners per lliura de la suma en dèbit o crèdit liquidada, fins a la quantitat de 75 lliures y no
més.
30. Que lo inventari no valga sens estar fet en
presència de testimonis qui vejan las cosas se
continuaran en ell. Que per los fraus se poden
de fàcil comètrer en la confecció del inventari
fahedor per los que tenen obligació de fer-lo,
continuant per lo espay de molts dias las cosas
en aquell ab sola interesència de la part y notari,
cridant sols per forma y solemnitat del acte dos
testimonis lo últim dia, qui ni àn vist las cosas ni
qualitat de elles, podent-se per eix medi comètrer molts fraus, avent-se de crèurer a la sola

a. a continuació segueixen dues línies i mitja ratllades.
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part y notari, apar se pot ordenar que la continuació de ditas cosas en inventari aja de ésser
sempre en presència de testimonis, no important lo aver de ésser tal vegada difarents quiscun
dia y que fet en contrari no obre los effectes de
lo inventari de dret comunicats.
8v

31. Que en inventari se dagan continuar tant
béns inmobles com mobles ab individuació de
confrontacions y qualitats. Que en lo sobredit
inventari se ajan de continuar sots la mateixa
pena no sols los béns mobles, sinó també los
béns immobles, aquells ab la indicació de totas
las qualitats y estos de tinguda y confrontacions
per obviar exís als fraus en quant se puga y evitar
la oposició de opinions en eix particular de averi o no de continuar las cosas inmobles.
32. Designa de cert temps dins lo qual se dega
fer lo inventari per tudors, curadors y marmesors. Que en los tudors, curadors, marmesors y
altres adults administradors obligats ha fer inventari lo quam primum et quam citius del dret
comú se entenga en los dits aver de fer inventari
ans de comensar-se administrar, no valent-los
altrament per benefici algú, si ja no foren cosas
que cum servando servari non posset necessitaven
de prompta providència en la conducció, recol·lecció, venda o altrament y que en tal cas se
aja de fer de ellas solas inventari a part, a fi o de
continuar las mateixas en lo fahedor, o de continuar las demés en lo inventari comensat.

9r

33. Que tot hereu gravat dega fer inventari sots
pena de pèrdrer tot crèdit y dèbit y poder demanar àduc lo de quarta legítima y dega fer-se dins
un mes de vinculada la heretat. Que per evitar
molts fraus y danys se seguexen de que se dexe
en mà del primer hereu gravat lo que faça o no
inventari, tenint sols en no fer-lo lo sol dany de
no poder lucrar la quarta trebellianica en cas de
no tenir expresse ni tàcite prohibida la detracció
de aquella, y de ésser opulent y solbendo la heretat vinculada, restant lo camí obert en cas de no
fer inventari per poder fraudar en gran manera
als fideicomissaris acerca de que ab gran dificultat quant a son favor se’ls purifica lo fideicomís
poden saber y averiguar estos las cosas mobles y
inmobles de dita heredat vinculada y que tenia
lo vinculant quant morí, mayorment si lo primer
hereu gravat viu per lo espay de molts anys, podent succehir a menut lo tenir dit primer hereu
gravat mayor benefici en no fer inventari, que en
lo fer-ne y gosar de dita quara, y per poder inportar més lo que dexaria de provar lo fideicomissari era del vinculant quant morí, que no dita
quarta, descrivint-ho tot en inventari, podent
exís per eixa part pèndrer per àrbitre lo dexar
scient y advertidament de pèndrer dit hereu gravat inventar, apar se pot provehir de remey orde-
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nant en què no fent inventari, no pugan dits hereus gravats pretèndrer // 9v // detracció de algun crèdit per privilegiat sia, etiam, de legítima
en aquells hereus gravats que·ls competís dita legítima com ha decendents o acendents del vinculador, sinó que absolute sens detracció alguna
de crèdit algú passàs la heretat del vinculant y
que possehia lo hereu gravat en mà del fideicomissari inmediatament de purificat a son favor lo
fideicomís, no podent-se dir exís algun de dits
hereus gravats penats ultra modum y exorbitadement, com tingan a sa mà lo poder evitar semblant pena y, quant no la eviten, dir-se «càrrega
o pena voluntària». Y que la confecció de dit inventari aja de ser ab las qualitats en altre ditas,
com dins lo termini de un mes contador del dia
de la agnició o adició de la heretat en avant.
34. Que tot hereu dega fer inventari dins un
mes de acceptada la heretat. Que del mateix
modo apar sia conforme a equitat y rahó que los
hereus qualsevols sian tingan obligació de fer lo
inventari dins dit mes contador del dia de la agnició a adició de heretat, perquè exís se té menos temps que discòrrer lo fraudar dit inventari,
limitant en açò lo disposat per dret comú.
10r

35. Que lo usufructuari ab hobligació dega fer
inventaris dins un mes de acceptat lo usdefruyt
sens precehir requisició del hereu. Que los usufructuaris tingan obligació de fer-ne sens precehir requisició del hereu, obviant exís als molts
danys y fraus se àn experimentat aver-se fet y
poder-se fer cada dia per eix camí, sots pena altrament de pèrdrer son usdefruyt, y que degan
fer-lo dins 30 dias de acceptat lo usdefruyt.
36. Tudors, curadors, marmesors, hereus gravats, usufructuaris y altres obligats a fer inventari
convensuts de aver dexat de continuar cosas mobles en aquell, degan pagar-las en doble; si inmobles, lo tudor perda lo salari, si hereu, gravat la
trebellica, si usufructuari, lo ús de fruyt de la cosa
dexada de continuar. Que segons la inobservança del dret comú y pretori en no condemnar
in duplum als tudors que no fan inventari del valor de totas las cosas que no donan compte dits
tudors, constant que ý eran quant entrarien la
administració, com en lo duplo de aquellas que
dolosament aurian dexat de continuar en dit inventari, se vejan los pubills y menors danyats sobre manera, y al contrari beneficiats los referits
tudors de son defectuós y mal obrar, de aver acceptat y administrat sens aver fet inventari o bé
avent-lo fet diminut y fraudulent. Puix no avent
fet inventari o avent-lo fet diminut per tot lo què
no·s troba descrit per confessió dels tudors en
aquell serian los dits tudors libres de restiturhir-o
als menors, si ja estos no provavan ab testimonis
o altrament aver arribat ditas cosas en mà y poder
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de tals tudors, y com en cas de provar-ho sols serian condemnats dits tudors en aver de restituhir
las cosas, aurian provat los menors aver arribat en
mans de dits tudors, se seguiria tindrian dits tudors mayor benefici de no fer inventari o de ferlo diminut que // 10v // bo y lleal, y encara que
per medi del dolo presumpt concòrrer en los tudors no àn fet inventari com del real y verdader,
en los que lo àn fet diminut no·s donaven crèdit
als tudors si alguns ne pretenian sobre los béns
dels menors, no per axò restaria esmenat en los
tudors la dolosa omició de fer inventari com ni
de fer-lo diminut. Perquè en dits casos de no fet
o fet diminut estaria en mà de dits tudors lo evitar aver de tenir en los béns dels menors pretencions de crèdits, puix podian dexar de fer-ne algun sobre dits béns dels menors exís restarian
dits tudors per ditas culposas y dolosas omicions
y més premiats que punits y castigats. Veu-se
donchs que per evitar un dany tant conciderable
per los menors y refrenar lo insolent apetit de la
avarícia, tant de dits tudors com de qualsevols altres administradors, sien aquells tinguts y obligats a fer inventari, en los quals concorra la mateixa rallo, que de esta hora en avant qualsevols
curadors, marmessors, hereus gravats, usufructuaris o altres qualsevols obligats a fer inventari,
menos la part com a usufructuari legal dels béns
advocaticis dels fills, que en judici sien convensuts de aver dexat de continuar scientment en inventari algunas cosas mobles, ço és, lo procurador de la heretat del menor, lo marmesor de la
heretat del difunct de qui és executor, hereu gravat del testador, ususfructuari de la heretat usufructua, y demés administradors de la heretat administran, en tal cas sia disposat per pena de sa
dolosa omició aver de restituhir la mateixa cosa si
subcisteix, si és la vulla lo actor //11r // y ademés
de la cosa lo valor a que respecte al que valia
quant los tals obligats a fer inventari comensaren
de administrar o de tenir y gosar los béns delsquals devian fer inventari. Y en cas de no voler lo
actor dea no sucistir la cosa dexada de continuar,
ajan de satisfer al actor lo duplo del valor tenia en
dit temps se auria entrat en la administració. Si lo
dexat dolosment de continuar per los dits en inventari fos cosa immoble, com lo dol en no averla continuada no puga may ser tant gran com de
ls cosas mobles, per poder de aquellas sols ocultar los títols y papers, y de estas las mateixas cosas, que provada la sciència y omició en continuar-la, sian privats tudors, curadors y
marmesors de tot lo íntegro salari de sa administració, etiam que en lo ingrés de sa administració
dits tudors y curadors se·l aguessen fet tatxar. Si
és hereu gravat, perda la íntegra quarta trebellianica, y si usufructuari, perda lo úsdefruyt de
aquellas cosas inmobles aurà dexat dolosment de
a. no voler... de interlineat.

continuar. Entenent-se emperò pugan tots los
dits purgar la mota y escusar la pena de dita dolosa omició, continuant en lo inventari diminut los
partits dolosment dexats de continuar o bé fent
addició de nou inventari ans de oposar-se judicialment de dita dolosa omició y frau per lo actor
interesat.
11v

12r

37. Cosas vinculadas y subjectas de pacte de retro sian prescriptible. Que avent-se introduhïda
la prescripció per utilitat y benefici públich per a
evitar que los terminis de las cosas no restaven
sempre incerts y los plets perpeuts; apar seria de
conveniència per a est Principat dictant la mateixa utilitat y equitat y per evitar perpetuhitat
de plets y qüestions que després de centúrias de
anys se solen algunes vegadas sucitar demanantse isiendas o cosas vinculadas o subjectes també
a pacte reversional, que per no prescriurer est en
esta província, ni aquellas en prejudici del fideicomissari expresa o implícitament cridat al fideicomís, se admeten en qualsevol temps, accions
y demandas de ditas cosas, que de ordinari per
no poder los possessors de las cosas vinculadas y
subjectas a pacte reversional per lo lapse de
temps justificar los diferents drets tindrian sobre
ditas cosas y heretats, statuhir un temps competent de 100 ho més anys, finits los quals se diguessen prescrits dits vincles y pactes revercionals y no poguesen ser admesas las peticions y
demandas dels tals fideicomissaris amos del jus
luendi finit dit termini, sens que de dita prescripció se poguessen fer algunas detraccions.

12v

39. Que sols una iglésia o dos de cada ciutat,
vila o lloch valga per sagrat als delinqüents. Per
evitar lo gran y consederabilíssim dany ocasionat en esta ciutat de Barcelona y altres ciutats y
vilas de est Principat que en ellas ý aja tantes
iglèsias y llochs que gosen de inmunitat eclesiàstica y que los delinqüents y facinerosos de ella
recullint-se y refugiant-se en ditas iglésias y
llochs, donant an ça dita seguretat de què los
hòmens de mal y depravada condició cometen
molts crims y delictes; apar del servey de Déu
Nostre Senyor ya gran benefici per la utilitat y
publica salut lo que·s procuràs ha conseguir de
sa santedad que sols una iglésia de quiscuna de
ditas ciutats y vilas gosàs per dit effecte de dita
inmunitat participant sols de ella delinqüents
que en ella o en las que apareixerà designar se
refugiaran.
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Número 36

38. Que la execució de presos no puga renunciar-se per privada convenció. Suposadas las
mateixes causas de equitat ysalut pública perquè
fou introduhida y admessa la prescripció, apar
auria de ésser contra dita equitat admètrer en
Cathalunya,com volen alguns autors, lo que
pugan los singulars y particulars de ella renunciar a dita excepció de prescripció en los actes y
contractes fets entre pars privadas, com si axò se
admetia, segons se té notícia de aver-se admès
en judici contradictori, las privadas convencions
derogarian a dita pública utilitat, y lo que més
és que apenas en las cosas se conseguiria lo fi se
ha tingut en la introducció de dita excepció,
puix per medi de la extenció de ditas particulars
convencions casi sempre lo domini de las cosas
vergeret in incerto,a y no tindrian fi los plets,
procurant los contrahents acrehedors dita renunciació de no poder lo debitor oposar en
temps algú de dita prescripció; podria disposar
la cort no deroguen en cosa alguna ditas privadas convencions al disposat de dret municipal y
comú sobre dita excepció de prescripció.

a. les últimes tres paraules subratllades a l’original.
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Continuaciób de apuntaments per a los il·lustríssims senyors los 3 estaments del principat de
Catalunya, convocats en las Corts Generals que
la sacra, cesària y real magestat celebra en la present ciutat de Barcelona:
Número 40. Termini de defensa dels reos. Per
quant se veu per experiència que los presos són
detinguts en las càrcers no sols per mesos, si
també de vegadas per alguns anys, en lo qual intermedi se’ls fotifican los processos y enquestas
y després quant apar al fisch se’ls pubican
aquells ab lo limitat temps de pocas horas per a
donar las defensas, lo que pot ser ocasió de no
poder-las fer ab aquella premeditació y estudi
que·s necessita en matèria tant grave en que·s
tracta de las vidas y honrras. Apar se hauria de
statuhir y dispsar per constitució que als presos,
tant per la règia cort com per ordinaris axí reals
com de barons, dec qualsevols crims o delictes
encara que sian enormes o gravíssims, dels quals
seran delats, al publicar-se’ls las enquestas, se’ls
hage de donar alomenos quatre dias de termini
per a defensar-se, los quals comensen a còrrer
des del punt que per lo notari de la causa se entregarà lo original procès, o la còpia en los casos
que poden obligar a pèndrer còpia, al advocat
del reo, ultra del qual termini de la defensa,
dega lo jutge donar-ne de competent per a rèbrer-se los testimonis que·s voldran ministrar. Y
en cas de publicar-se nous actitats, se dega doa. servey ... y interliniat al marge esquerre del foli.
b. memorial intercalat entre els folis 109v-110r del trienni
1701-1704.
c. de qualsevols ... delats interliniat al marge esquerre del
foli.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

Número 46. Prorrogació y confirmació de
constitucions. Las constitucions 22, 23, 33 y 48
y capítols de corts 1, 2, 3, 8, 51, 52 y 53 de las
Corts de dit any 1599 que són duradors fins a la
conclusió de las pròximas corts y totas las constitucions y capítols de cort mencionats en la
constitució 1 de dit any, apar se dèuen o perpetuar o prorrogar fins a la conclusió de las pròximas corts.

nar alomenos dos dias per a ser las defensas sobree aquells, y assò tantas quantas vegadas se
publicaran, y competent termini axí mateix per
a rèbrer los testimonis de defensa.
1v

Número 41. Edat dels militars per entrar en
Corts. La constitució 15, Corts 1599, disposant
la edat han de tenir los militars per entrar en
Corts, apar deuria explicar-se si los vint anys o
altre mayor edat que·s judica convenient haurian de tenir, si ha de ser complert lo any o si
basta comensat.

2v

Número 42. Fèrias. La constitució 39, Corts
1599, se hauria de ampliar y disposar que las fèrias de estiu comensassen del primer de juliol
fins al últim de agost tots inclusive, rellevant algunas fèrias de entre any, si aparexerà útils.
Número 43. Impressió del volum de las Constitucions. Per quant de present apenas se troba
ningun llibre del volum de las Constitucions
que se imprimiren en lo any 1588 després de la
nova compilació, apar se deuria disposar que los
deputats fassen reimprimir a costas del General
dit volum, fent aiustar primer a dit volum las
constitucions y capítols de corts fets en la Cort
de 1599, y en las que de present se celebran,
distribuint-ho a cada rúbrica o títol al qual corresponen y que·s vengan y beneficien en útil
del General, prohibint ab graves penas que dins
lo termini de 20 anys no las puga ningun altre
imprimir, ni impressas en altre part introduhirlas en Catalunya per a vèndrer.
2r

110
/s.n.r

Número 44. Galeots que àn acabat. En lo capítol 20 de las Corts de 1585 que és vuy constitució 9 de títol «De penas corporals», pàgina 523,
suplicà la cort a sa magestat la forma ab què
avian de èsser llibertats los galeots que àn acabat
lo temps de sas condempnacions y de no haverse concedit llisament, si bé se à procurat a practicar dit capítol se segueix no poder entrar plenament al empeño. Se auria de suplicar de nou a
sa magestat, Déu lo guarde, concedís llisament
dit capítol ajustant que comprenga a tots los galeots que se trobaran a los ports de Catalunya
de qualsevol part sien naturals y a qualsevols
regnes sien estats condempnats.
Número 45. Salaris del canceller regent la Cancelleria y ministres de cort. Los capítols 89 y 90
de las Corts de 1599, foli 52 y 53 que foren suspesos ab lo concert que se llig, imprès a la fi, foli
67, apar ésser molt conforme a la bona administració de la justícia que sien manats posaren
exequució de consentiment dels tres estaments,
revocan-se’n quant a dits dos capítols dit acte
de concert.
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Número 47. Los capítols y constitució de dit
anys 1599 parlans de la jurisdicció dels pares inquisidors y del jutge del preu que no se àn posat
en exequució se aurian donar forma y expedien
que se exequten y observen, majorment en tot
lo que depèn de sa magestat, Déu lo guarde,
que és tot lo que toca a jurisdicció temporal.

Número 37
Memoriala de agravis.
1. En lo any 1635 per haver-se transferit la Real
Audiència en la ciutat de Gerona, se pretenguí
haver-se contrafet a las constitucions 5, 6 y 8, títulats «De Audiència y Consell Real», y se escrigué alegació e dret per part dels diputats y no se
arribà a declaració, sinò que al cap de alguns
mesos se restituí a la present ciutat la Real Audiència.
2. Al mateix temps, se pretengué que de no publicar-se la enquesta dins 30 dias als presos de
mandato del llochtinent general se contrafeya a
la constitucions 5, titulada «De acusacions», se
escrigué en dret y no se té notícia de la declaració.
3. En lo any 1637 se pretengué contrafacció per
aver sa magestat des de la cort de Madrid fet publicar per son llochtinent general en Catalunya
lo usatge Princeps namque, titulat «De dret del
fisch», se escrigué al·legat en dret y se té notícia
no se posà en exequució.
4. En lo any 1638 se suscitaren los ruidosos
empeños entre la jurisdicció real y de diputats
acerca la regonexensa que feren violentment los
officials de la Capitania General, asistits de altres officials reals, en la duana o casa del General de la vila de Mataró. Y entre altras restan
dos provisions o declaracions molt prejudicials
a la jurisdicció de diputats, una de 22 de juliol
1638, feta a la Capitania General, de que a lo
clau de compte se obrissen las portas de la casa
a. memorial intercalat entre els folis 109v-110r del trienni
1701-1704.

del General en Mataró, y altra de 3 de agost de
dit any, juntas las tres salas, aserca la firma de
dupte que interposà lo alguasil Monrrodon.
Las refereix Amigant, tom II, decis. 42, n. 12 y
13.
s.n.v

5. Des de l’any 1675 se segueix e insta judicalment contrafacció contra los excel·lentíssim
senhyors capitans generals y officials de capitania general per diferents cosas que an obrat y
obran contra diversas generals constitucions
que se explícan en la al·legació impressa dit any
1675 intitulada «Justificación jurídica de las
contrafactiones que insta la Generalidad del
principado de Catalunya contra el tribunal de la
Capitanía General». Y se explica en dits papers
la primera des del número 3 al 59, la segona des
del número 60 al 74, la tercera del 75 al 78, la
quarta del 79 al 86, la cinquena del 87 al 91, la
sisena del 92, la setena del 93 al 95, la vuitena
número 96, la novena, número 97, la desena a
número 98 ad 100, la onzena 101 y 102, la
dotzena a número 103 ad 109, la 13 número
110 y 111, la catorzena número 112 ad 117, la
quinzena número 118, la setzena número 119
ad 131, la dissetena a número 132 ad 137, la
divuitena número 138 y 139, la dinou número
140 ad 145, la vintena número 146, la vint-iunena número 147, la vintidosena número
148.
6. Havent-se representat a la magestat de la reyna governadora que lo tenir los ministres reals y
altres officials reals procuras de alguns magnats
y personas de graduació y altras era contra las
generals cosntitucions que indistinctament los
prohibexen lo advocar y procurar, se obtingué
real decret de 24 de octubre 1670, manant-ho
en eixa conformitat encara que assò no obstant
en casos partiuclars se concedeixen decreyén
contrari, com refereix Amigant, decis. 85, n. 18
y 18, tom II.
7. Pretenent-se que una cessió feta a favor de un
official real molt preheminent de cosa litigiosa,
encontrava ab las constitucions 1, títol «Que no
sie lícit cessionar», usatge y constitució 1, títol
«De cosas litigiosas» y capítol 29, Corts 1599,
se declarà en contrari juntas // s.n.r // las tres sales, als 30 de abril 1687, que transcriu Tristany,
decis. 51, n. 55, tom 2.
8. Los diputats en diferents ocasions àn suplicat
a sa magestat que en observansa de la constitució primerament 4, titulada de offici de canciller, vicecanciller y en particular en lo any 1690
se imprimí un memorial per sa magestat sobre
est assumpto y no se à pogut conseguir cosa alguna.
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9. Instant lo sýndich de la Generalitat a molts
anys que està a punt de declarar-se la causa de
dupte firmat contra lo lloctinent de protonotari, arxiver real y escrivans de registre, per las
notòrias contrafactions que ab la exacció del
dret de sello, salaris de escripturas del Arxiu
Real y de registrar que respectivament fan a las
constitucions encara que 2, títol «De dret de sagell», y altres baix dit títol, consitucions confirmant 2 títols «De Archiu Real», y a la real
pragmàtica volent entèndrer 7 capítols 50, 51 y
53, títol «De salaris», en lo segon volum. Per la
qual causa de dupte se escrigué una al·legació
en dret en lo any 1691, en la qual des del número 5 al 48 se manifestà la contrafacció fa lo
llochtinent de protonotari, des del 49 al 52, las
que fa lo arxiver, y des del 53 al últim las dels escrivans de registre. Y és matèria molt digna de
que se doner prompta providència.
10. Als 24 desembre 1682 se proferí real
sentència de decapitació contra una persona militar, inquisità instància de part de un furt de
cosa molt conciderable. Y avent cessat y decistit
// s.n.v // la part antes de la exequució de la
sentència, comminant-se passar a ella, foren requirits los officials de que se contravindria a las
generals constitucions y als privilegis concedits
al estament militar acerca del què se escrigué y
imprimí per part dels diputats. Y si bé no se exequutà la sentència, no se conseguí la declaració
ni la excarceració del dit militar fins que est segons se té entès acceptat per pacte voluntari en
desterro.
12. En lo any 1681 se forma indici de contrafacció per ocasió de que se tractava de posar en
exequucions reals decrets, tocants a la divisió
de las càtedras de philosophia de la Universitat
Litterària de Barcelona y dels doctors que
avian de votar-las, y havent-se aleshoras ab la
representació impressa que feren los diputats,
suspès la exequució per exprés orde real del sereníssim senyor rey Carlos segon, ara novament à tingut lo concistori ordre del rey nostre
senyor, Déu lo guarde, contenint que se déu
fer dita divisió de càthedras de thomistas y suaristas.
12. Per part dels sýndichs de la terra de Serdanya y la vila de Puigcerdà, se à expressat al concistori que se’ls féu una vexació y composició ab
pretext de què avian incidits bestiars e frau del
dret de general de guerra y respecte de no tenirne justificació lo concistori se remet a la que
subministrarà lo dit sýndich de la vila de Puigcerdà, que asisteix en las corts generals.

[ 1701 ]

[ 1701 ]

151
/1r

cada trentí diem 6 lliures 6 sous; ítem, lo adobar y dorar cada una de ditas sis massas valen
de mans quiscuna sexanta sis lliures, diem 66
lliures; ítem, lo adobar tres capssas ostieras valen de mans una lliura, las ditas tres, diem 1
lliura; ítem, lo aver adobat tres platets, sis canadellas, dos pessas per dintre de las capssas de
ditas ostieras per a blanquejar-las y fer-las dos
pessas novas, val tres lliures deu sous, diem 3
lliures deu sous; ítem, lo blanquejar y adobar
lo escriptori del molt il·lustre y fidelíssim consistori val una lliura, diem 1 lliura; ítem, lo aver
adobat un candelero de tomba que estava romput lo matexero, lo qual servex per dit molt
il·lustre consistori, val una lliura quatra sous,
diem 1 lliura 4 sous; // 2v // ítem, per las mans
de fer drachgafets y deu famellas per guarnir tres missals, scriurer per las corts generals
tot de plata per mans, valen sis lliures, diem 6
lliures.

Número 43
Nosaltresa Bonaventura Fornaguera y Joan Pau
Pol, argenters de la present ciutat, anomenats,
so és, dit Fornaguera per part dels molt il·lustres
y fidelíssims procurador, oÿdors de comptes del
General de Catalunya y magnífich racional de la
casa de la Deputació, y dit Pol per part de Miquel Rigalt, argenter de dita casa, per fer relació
acerca de la feyna de argenter per dit Rigalt per
servey de las Corts Generals continuada eorum
compte la oblata del qual fou tocada als 9 del
corrent mes de desembre 1701. Avent vista y
regoneguda dita feina, fem relació, mitjensant
jurament, que val aquella lo següent: primo,
cada onssa de plata val una lliura deu sous, diem
1 lliura 10 sous; ítem, las mans y treball de gravar dos billets, un gran y altre de mitjà gravado,
en cada un de ells las armas del present Principat, junt ab lletrero alrededor de ells, valent los
dos juns trenta-vuit lliures deu sous, diem 38
lliures 10 sous.

Y esta és la relació que los baixfirmants fem mediant lo jurament tenim prestat, vuy en Barcelona desembre a 12 de 1701.

Y esta és la relació que los baixfirmants fem mediant lo jurament tenim prestat, vuy en Barcelona desembre a 12 de 1701.

Bonaventura Fornaguera, argenter. Juan Pau
Pol, argenter.

Bonaventura Fornaguera, argenter. Juan Pau
Pol, argenter.
157
/1r
151
/2r

Número 44
Nosaltresb Bonaventura Fornaguera y Joan Pau
Pol, argenters de la present ciutat, anomenats,
so és, dit Fornaguera per part dels molt il·lustres y fidelíssims procurador, oÿdors de comptes del General de Catalunya y magnífich racional de la casa de la Deputació, y dit Pol per
part de Miquel Rigalt, argenter de dita casa,
per fer relació acerca de la feyna de argenter
per dit Rigalt per servey de las corts generals
continuada eorum compte la oblata del qual
fou tocada als 9 del corrent mes de desembre
1701, avent vista y regoneguda dita feina, fem
relació, mitjensant jurament, que val aquella lo
següent: primo, cada onsa de plata val una lliura deu sous, 1 lliura 10 sous; ítem, lo adobar y
blanquejar la plata de la capella de dita casa, so
és, la llàntia, un faristol, una safata, canadellas,
ostiera, una campanilla, salpasés y una palmateria, va tot junt de mans deu lliures, dich 10
lliures; ítem, cada trentí de or fi per a dorar las
sis massas del General val sis lliures sis sous,
a. compte intercalat entre els folis 150v-151r del trienni
1701-1704.
b. compte intercalat entre els folis 150v-151r del trienni
1701-1704.
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Número 48
Senyor.a Los deputats y oÿdors de comptes del
General del present principat de Cathaluña per
a la provisió del offici de escrivent ordinari de
la scrivania major de la casa de la Diputació de
dit General, vacant per mort del noble don
Joan Vivet, lo qual fou provehit de dit offici
exercint lo càrrech de oÿdor militar de dit General, últim pocessor de dit offici, proposan a
vostra magestat los subgectes contenguts en lo
infrascrit memorial: doctor misser Jaume Oliva, de present deputat real. Lo doctor misser
Balthazar Prous. Lo doctor misser Rafael
Llampillas. Dat en Barcelona, als XXI de dezembre de MDCCI. Pedro de Magarola de Lupià. Fra don Anton de Planella y Cruïlles, abat
de Besalú. Fra Rafael de Padellas y Calamitjana. Doctor Pere Màrtir Cerdà.
Sig+illi don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

a. memorial intercalat entre els folis 156v-157r del trienni
1701-1704.

180
/1r

[ 1701 ]

Número 53
Joa Joseph Alamany, vidrier, de la present ciutat, anomenat per part dels molt il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General
de Catalunya y magnífich rational de la casa de
la Diputació per a fer relació acerca del expressat y continuat en un compte donat per Joseph
Partagàs, vidrier de la present casa, la oblata del
qual fou tocada a 10 de desembre 1701, fas delació, mitgensat jurament, en la forma següent:
primo, cada dotsena de tassas xacolatadas dobles val 14 lliures; cada dotsena de tassas ordinàrias val 10 lliures; cada tassa de cristal de
Boèmias val; les mitjas taronges y a tall de xicara
ab nansa val 10 lliures; cada got (de) vi tallat de
Boèmia val 14 lliures.

183
/1r

185
/1r

Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Havent pasast
lo dia de ahir don Anthon de Escalera, sargento
major de esta plassa, à capturat y posat pres en
lo fort de Monjuhich a la persona de Joseph Cellera, causídich y habitant de esta ciutat, no estant lo tal Cellera subjecta al for y jurisdicció de
dit sargento major, sinó al for del ordinari de
esta ciutat. Procurant jo voler cumplir a la incumbència de mon offici de assessor de la cort
real de esta ciutat, passo a fer presentar una requesta, copiada la qual remeto a vostra senyoria
fidelíssima, a dit sargento major, la què no obstant se queda ab dita persona de dit Cellera presa y detinguda. Tot lo què represento a vostra
senyoria per a que se servesca aplicar sa providència en semblant dependència y ordenarme lo fahedor y demés del servey de vostra senyoria fidelíssima. Deú a vostra senyoria
guarde. Gerona, y febrer 2 de 1702.

Número 54
Il·lustríssimb y fidelíssim senyor. Diem los infrascrits que havem mirat, vist y regonegut lo
Ceremonial de corts de Arrovira, estampat per
Rafael Figueró, estamper de vostra senyoria fidelíssima, ab set fulls y mitg en quart y de paper
de Gènova. Y axí que per rahó de la impressió se
li deu donar y pagar de las primeras quaranta
còpias, de quiscú dels set fulls, 1 lliura 8 sous, y
per lo mitg full, 14 sous, que juntas las ditas
quaranta còpias o llibres primers de dit Ceremonial importan o suman 10 lliuras 10 sous. Y
los restants 1210 llibres de dit Ceremonial, que
se han impressos a més de dits quaranta, se li
deu donar 1 sou 3 diners per quiscun, los quals
1210 importan, salvo error, 75 lliures 12 sous 6
diners, y tots junts suman o valen 86 lliures 2
sous 6 diners. Y axí mateix, per los 430 llibres
de Paguera de celebrar corts, per quant la impressió y feta a expensas y costa de dit Rafel Figueró per a vèndrer aquells y haver trobat, segons mos havem informat que los venia a 8 sous
quiscú encodernat, som de sentir li deu donar
vostra senyoria fidelíssima per quiscú 8 sous, per
ser axí mateix encodernats los dits 430 que ha
entregats dit Figueró a vostra senyoria fidelíssima, ab que valen, salvo error, los dits 430 llibres
172 lliures. Esta és la relació que per rahó del
sobredit y per lo jurament tenim prestat fem a
vostra senyoria fidelíssima en Barcelona, als 31
de janer 1702.

Número 55

Servidor de vostra senyoria fidelíssima que sa
mà besa.
Doctor Bernat Parer, assessor de la cort real de
Girona.

185
/2r

Joan Solís, estamper. Jaume Surià, estamper.

a. compte intercalat entre els folis 179v-180r del trienni
1701-1704.
b. compte intercalat entre els folis 182v-183r del trienni
1701-1704.
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Número 56
Inb Christi nomine. Amen. Noverint universi
quod sub anno a Nativitate Domini millessimo
septingentessimo secundo, die vero prima mensis
februarii, ejusdem anni intitulata, in Mathei
Thio, scriptori in notaria publica Gerunda substituti jurati hiisque die, loco et nomine meis
Francisci Padres, notarii publici Gerunda infrascripti, interessentis et testium, videlicet, Josephi Matias, ferri fabri, et Michaelio Pi, assahonatoris pellium, Gerunde, adhuc vocatorum et
rogatorum presentia et audientia dompnus Jacobus Bargues, notarius caussidicus et procurator
fiscalis curia regia presentis civitatis Gerunda,
exhitens personaliter constitutus coram et ante
presetniam domini dompni Anthony de Barlera,
satellitis majoris sive sargento major de la plasa
presentis civitatis Gerundae, personaliter in carrario nuncupato de la Barca, dictae presentis civitatis Gerundae, reperte et adiuventi qui eisdem
dompno Anthonio de Escalera quamdiu in scriptis obtulit et presentavit et seu per dictum scriptoa. carta intercalada entre els folis 184v-185r del trienni
1701-1704.
b. requesta intercalada entre els folis 184v-185r del trienni
1701-1704.

[ 1701 ]

rem ut supra interessentem offerri et presentari
fecit, instavi et requisivit papiri requisitionis sedulam, quam praemanibus suis habebat et deferebat thenoris sequentis: «A notícia del venerable
procurador fiscal de la cort real de Gerona ha
novament previngut que lo die present que
comptam al primer de febrer del corrent any auria vostra mercè senyor don Anthon de Escalera,
sargento major de esta plassa de Gerona, capturat la persona de Joseph Cellera, notari causídich de Gerona, // 2v // y aquell tindria, com té
pres y detingut en las presons del fort de Monjuhic, fora dels murs de la present ciutat. E com
sàpia vostra mercè molt bé y li sie notori que lo
dit Joseph Cellera és persona habitant en la present ciutat y així bé subjecte al ordinari de aquella y no enmanera alguna subjecte a vostra mercè
ni tenir sobre de aquell jurisdicció alguna. De
hont, és haver vostra mercè contrafet y usurpat
la jurisdicció ordinària y generals constitucions
de Cathalunya y capítols de cort. Per tant y altrament, dit venerable procurador fiscal constituhit
devant de vostra mercè lo requereix y interpel·la
per una, dos y tres vegadas y per tantas quantas
de dret menester sia, que sens mora ni tardansa
alguna entregue la persona de dit Cellera, notari
causídich y habitant de la present ciutat, y aquell
pose en mà y poder de son ordinari que és lo
batlle e o sots-batlle de la present ciutat, an als
quals està dita persona subjecte, offerint com offereix dit batlle y sots-batlle tenir aquell en bona
custòdia y dar-ne compta y rahó quant y sempre
sie requerit. Altrament, li pretesta que recusant
cosa tant justa procehir contra de vostra mercè y
combinar y instar qualsevols penas posadas per
constitucions y capítols de cort y demés drets de
la pàtria, si y conforme contra semblants usurpadors y contrafahedors dels dits drets y capítols és
lícit y permès instar y haver de procehir y protestar». Requirens, et cetera. Quasiquidem papiri
requisitioni sedula sicut premititur dicto domino
dompno Anthonio de Escalera oblata et presentata et illam acceptare renuens, fuit in sua presentia //3r // per dictum scriptorem ut supra interessentem projecta interra copia de eadem et
premissis secuutis dictus dominus dompnus Anthonius de Escalera dixit «que havia feta dita captura per ordre del senyor rey». De et super quibus
omnibus et singulis promissis fuit petitum per dictum Bargues, dicto nomine, unum et plura publicum seu publica confici et cuya interrit dari et
tradi consimilia instrumenta a me hujusmodi
notario. Acta fuerunt haec Gerundae, anno, die,
mense et loco quibus supra presentibus dicto scriptore ut supra interessente et pro testibus superius
nominatis ad praemissa vocatis adhibitis atque
rogatis.

don Joannis Carrera et de Gurb, quondam, publico civitatis bajuliae et vicariae Gerundae suarumque pertinentiarum notario, hec penes me recepta ... feci inscripti et in fidem clausi.

187
/1r

Eg+o Franciscus Padres, notarius publicus Gerundae regia auctoritate substitutus ab herede
1368

Número 58
Diea trigesima mensis desembris anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo secundo,
in villa Falseti, Tarrachonensis diocesis.
Ego Franciscus Pi, agricola villae Falseti, Tarraconensis diocesis, tabularius que tabulae Generalitatis dictae villae, pro illustrissimis et fidelissimis dominis deputatis presentis principatus
Cathaloniae dicto nomine citra revocationem, etcetera, gratis, etcetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, etcetera, itaquod, etcetera, vos reverendumb Marianum Pi, sanctae fedis
doctorem, presbiterum et rectorem villae de Arbeca, Tarraconensis diocesis, filium meum, nunc
Barchinonae residentem, liset absentem, etcetera,
ad videlicet pro me et nomine meo coram illustrissimis et fidelissimis brachiis ecclesiastico, militari
et regali presentis Cathaloniae principatus, nunc
in civitate Barchinonae convocatis pro Curia Generali, quae per serenissimum dominum nostrum
regem celebratur, etc seu coram illustrissimis et fidelissismis dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis Cathaloniae aut alibius
ubi expediat et in manibus et posse dictorum illustrissimorum et fidelissimorum brachiorum vel
// 1v // dominorum deputatorum et auditorum
renunciandum dictum meum officium tabularii
presentis villae Falseti, et insuper suplicandum et
petendum quattenus attenta mea senectute et srviciis per me factis inexercitio dicti officii per spacium viginti octo annorum, dicti illustrissimi et
fidelissimi dominorum deputati et auditores
computorum dignentur ispssum officium conferre in personam maginfici Joannis Bernardi Galano, utrisque juris doctoris, generis mei levitique
vestri mecum seu in domo mea commorantis. Et
pro inde quasqumque suplicationes dandum, offerendum et presentandum et eas provideri petendum et suplicandum et acta circa predicta
necessaria et opportuna ac vobis dicto filio et procuratori meo bene visa faciendum et exercendum
et demum, et cetera, promitto habere ratum, et
cetera, et non revocare, et cetera, sub bonorum
meorum omnium obligatione, et cetera. Actum,
et cetera.

a. procura intercalada entre els folis 186v-187r del trienni
1701-1704.
b. el nom i títol del procurador està subratllat a l’original.
c. et ... Cathaloniae subratllat a l’original.

llibre de Deslliberacions, 8 sous; ítem, la aluda
fil aiguacuïta per dit llibre val 6 sous; ítem, lo llibre de full de dos mans de paper de Gènova ab
corretxs val 10 sous // 1v //; ítem, cada pergamí
dels tres tomos de Cartas val 6 sous; ítem, la
aluda, fil, aiguacuïta per dits llibres val 6 sous;
ítem, lo pergamí, fil y aluda y aiguacuïta per lo
Dietari val 14 sous; ítem, lo llibre de full de
sinch mans paper fliret, 16 sous; ítem, lo llibre
de Vàlues de paper imperial val 19 lliures; ítem,
la rúbrica de dit llibre val 15 sous; ítem, lo llibre
d Comptes retuts de dotse mans de paper mitjà
val 9 lliures 12 sous; ítem, lo llibre de Va y Ve
de quart de una mà paper mitjà val 10 sous;
ítem, lo llibre de las Ordinacions y tarifa val 3
sous; ítem, cada llibre de full de mitja mà paper
mitja val 10 sous; ítem, lo llibre Comú de dotse
mans de paper imperial, 19 lliures; ítem, la rúbrica de dit llibre val 15 sous; ítem, lo llibre de
paper mitjà de una mà, paper de llarch val 14
sous; ítem, la encodernació dels llibres de full
val 6 sous; ítem, lo llibre de Fernando Paga de
nou mans de paper mitjà val 3 lliures 8 sous;
ítem, lo llibre en dotse per lo exector val 3 sous;
ítem, lo llibre de full de sinch mans paper mitjà
1 lliura 18 sous; ítem, la dotsena de pergamins
per escriurer val 3 lliures 10 sous; ítem, la encodernació del llibre de registre val 8 sous; ítem,
lo llibre de full de dos mans de paper de Gènova
val 10 sous // s.n.r //; ítem, la encodernació de
cada llibre de los Tersos dels senyors del consell
val 6 sous; ítem, lo llibre de full de paper fliret
de una mà paper val 8 sous.

Testes sunt reverendus Ludovicus Anguera, legum doctor, presbiter et rector ecletiae parroquialis Falseti, et magnificus Josephus // s.n.r //
Claberia, utriusque juris doctor, Falseti habitator.
In quorum alieno calamo scriptorum fidem ego
Josephus Bernardinus Llop, civis honoratus Barchinone, in villa Falceti, Tarrachonensis diocesis
domiciliatus, apostolica et regia auctoritatibus
notarius publicus, hic me subscribo et meum appono sig+num.

187
s.n.r

Número 59
Certificha y fas fe lo baix firmat com he vistos y
regoneguts los llibres de Vàlues y de Concerts
de la present casa de la Deputació, en los quals
estan continuats los debitors del General. Y en
ells no consta que Francesch Pi, tauler del General, de la vila de Falcet, dega quantitat alguna
al General. Del aposento del racional, a VII de
febrer MDCCII. Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional

188
/1r

Número 60
Diemb nosaltres Bernat Nivell, llibrater, anomenat per lo molt il·lustre y fidelísim consistori
dels molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats
y oïdors de comptes y magnífich racional del
present Principat, y Eudalt Terresanches, llibreater, anomenat per part de Joan Pau Martí, llibrater, anomenat per estimar o adverar lo present compte, y fem la relació següent:
Primo, la rayma de paper floret net de costeras
picat y igolat val 2 lliures 8 sous; ítem, lo sent de
plomas de irlanda val 1 lliura; ítem, la mà de paper imperial igolat val 1 lliura; ítem la rayma de
paper floret net de costeras val 2 lliures 4 sous;
ítem, un pergamí rellat per escriurer val 6 sous;
ítem, la mà de paper mitjà val 6 sous; ítem, lo
llibre de full de paper mitjà de dos mans, 1 lliura; ítem, la mà de paper mitjà igolat val 6 sous;
ítem, lo llibre de full de sinch mans y mitja val
16 sous; ítem, lo llibre de full de de mans val 1
lliura 8 sous; ítem, lo llibre de full de una mà de
paper imperial cosit y igolat val 1 lliura 2 sous;
ítem, lo llibre de full de una mà de paper mitjà
cusit y igolat val 7 sous; ítem, lo pergamí per lo

Diem nosaltres baix firmats que·m tatxat o adverat lo presetn compte justes nostres consièncias per lo juramén tanim prestat fiel y llealment, y per ser lo vero firmam de nostres mans
pròpies, vui als 10 de fabrer 1702.
Bernat Nivell, llibrater. Ceudalt Terrasanches,
llibreter.

191
/1r

a. certificatòria intercalada entre els folis 186v-187r del
trienni 1701-1704.
b. relació intercalada entre els folis 187v-188r del trienni
1701-1704.
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Número 61
1. Molta il·lustre y fidelíssim senyor. En totas las
ocasions que los sereníssims senyors reys de
Aragó se han dignat celebrar corts als habitants
del present principat de Cataluña, se ha estilat
que la cort general àn tatxat als protonotaris de
la Corona de Aragó que asistian a ellas certa
porció com a altres dels laborants de las corts, lo
que no necessita de més justificació que és la de
que vostra senyoria mane que·s regoneguen
tots los procesos de cort y singularment lo de las
a. la súplica, relació i els altres documents orignals es troben
intercalats entre els folis 190v-191r del trienni 1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

Corts dels añs 1585, en las quals al protonotari
Climent se li senyalaren per dita rahó mil lliuras
y a don Pedro Franquesa, que era llochtinent
seu en Madrid, 300 lliuras, y en las del any 1599
se senyalaren a don Pedro Franquesa, que en
lloch del protonotari y com exercint son ofici
vingué a asistir a las corts, per la matexa rahó
tres mil lliuras de moneda barcelonesa que en
tots estos temps corresponia a la moneda de
plata doble.
Estas porcions no comprengueran ni han
comprès may la satifacció dels drets dels despatgs de las contitutions y dels capítols de cort
que en tota forma de canselleria se han acostumat y acostumen fer per los protonotaris y entregar-se als molt il·lustres senyors diputats del
General de Catalunya, ni tampoch la còpia del
procés de las corts que també se’ls ha acostumat
entregar, puix aquexa satisfació y paga sempre la
han donada a part, concordant-se ab lo protonotari // 1v // lo que·s comproba ab la constitució que de estil y sempre de un matex thenor se
hacostuma y se ha acostumat fer en totas las
corts, com en las presents, que és de número
61, còpia de la qual ab esta se entrega a vostra
senyoria, y encara que en estas Corts se ha decretat per sa magestat que·s fase lo que se és fet
en las últimas corts y en las del any 1599, que és
lo capítol 92, decretà «Plau a sa magestat» lo
contengut en dit capítol, si y segons se és acostumat fer y se féu en las Corts del any 1585, en
las antececents dels añs 1585, que és lo capítol
28, en las del any 1564, que és lo capítol 31, en
las del any 1547, que és lo capítol 49, en las del
any 1542, que és lo capítol 22, en las del any
1537, que és lo capítol 27, en las del any 1534,
que és lo capítol 35, y en totas las demés, que
per evitar prolixitat dexan de referir-se. Sempre
han acostumat de decretar-las los senyors reys
en una matexa conformitat que·s com se segueix: «Plau a sa magestat», ab lo sagell franch,
segons és suplicat e que los treballs, salaris e escripturas del protonotari e altres scrivans se paguen moderadament o per via de concòrdia ab
ells fahedora, segons que en las altres corts és
acostumat, lo que comproba ab tota evidència
que a demés de la remuneració que si li tatxa, se
li pàgan per via de concòrdia los drets dels dos
despaigs scrits y del procés.
Y per dexar tota la dificultat y posar lo sobredit
en clar, pot vostra senyoria manar véurer la deliberació feta en lo trienni de 1584, que·s en foli
768, en la qual se delibera //2r // que·s pagassen
mil lliuras al protonotari don Miquel Climent y
a Pere Franquesa, son llochtinent, en satisfacció
dels salaris y treballs del volam autèntich de las
constitucions y del procés y del redrés. Sobre
què, consta antecedentment en ditas delibera1370

cions que se’ls pagaren als dos las remuneracions, que se’ls havia tatxat per la cort com a altres dels laborants de las corts.
En vista de tot lo sobredit, desitjant lo protonotari ajustar-se puntualment al que se ha servit
manar sa magestat, que Déu guarde, en la decretació de la dita constitució 61 de las presents
Corts, à donat providència en què se sercàs ab
tot cuydado en tots los llibres de la Diputació
las quantitats que·s donaren a don Pedro Franquesa, axí per lo que li tatxa la cort com a laborant com també per rahó dels despatgs de las
constitucions y redrés y per la còpia del procés,
per demanar-o en la matexa conformitat a vostra senyoria per rahó dels drets dels dits despatgs y còpia del procés, y no haver-se pogut
trobar, antes bé, havent-se trobat una carta que
los senyors diputats escrigueran a sos embaxadors a 20 de mars 1605, en la qual los diuhen
que pagaran las remuneracions que tatxà la cort
al senyor vicecanceller y als demés ministres, de
forma que no cònstia de la paga per ser la que
desitjava trobar lo protonotari. En conseqüència de la dita, se ha desenganyat que no seria posible trobar-la en la Diputació per la cautela que
suposan los senyors diputats en la sobredita carta, còpia del capítol, de la qual signada de número 2 de // 2v // presenta.
Però no obstant la cautela ab què foren las ditas
pagas, consta de ellas ab tota condividuació ab
lo despatg de 12 de maig 1620, còpia del qual
se presenta signada de número 3, ab lo qual sa
magestat suposa que al dit don Pedro Franquesa, que després fou compte de Vilallonga, se li
pagaren quatre mil y cent lliures barceloneses
en aquella ocasió era lo matex que de plata doble per los drets dels despatgs sobre-referits y
procés de cort.
Per la qual rahó y la de haver manat sa magestat
en la decretació sobredita de què se face lo matex que en las últimas corts, suplica a vostra senyoria don Joseph de Villanueva Fernández de
Íxar, del Concell de sa magestat y son protonotari en los regnes de Aragó, sie servit manar-li
deliberar la matexa quantitat per los despatgs de
las constitucions y capítols de cort, que té
promptes per a entregar, que consta per lo despatgs que·s pagà a dit Franquesa, després comte
de Vilallonga, oferint a vostra senyoria una idònea causió per la qual se obligarà entregar a vostra senyoria la còpia del procés dins tres mesos
en la conformitat que preveuen las constitutions. Tot lo què apareix que és indispensable
per dependir de ordenació feta en corts, lo què
no obstant rebrà a singular mercè. Altissimus, et
cetera.

Ob die X mensis februarii MDCCII in concistorio,
et cetera, et domini deputati, intervenientibus
dominis auditoribus computorum, militari absenti, commiserunt praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae, qui super supplicatis
relationem in scriptis faciant cum interventione
notarii.

singulars de aquellas, o per qualsevol altres, per
raó dels presents capítols y de las cosas en
aquells contengudas e de las execucions e provisions en virtut de aquellas fahedoras, e de totas
las cosas tocants los presents capítols e actes de
cort, e dependents de aquells y qualsevols privilegis, gràcias y mercès, que las universitats reals
de las presents Corts han obtingut de vostra
magestat sian donadas líberament y franques de
escriptures y de salaris y dret de sagell y totas altras despesas que·s poguessen demanar y, altrament, pertanguessen als officials y ministres de
vostra magestat. Y axí mateix, que los deputats
sien franchs de dret de sagell de qualsevols provisions, sentèncias y lletras que ara o en lo
// 3v // esdevenidor hauran menester, tocants
dits capítols y altras cosas de que necessítan lo
General de dit Principat en la mateixa forma
que per los tres estaments se suplicà a la magestat del senyor rey don Phelip segon en lo capítol
92 que comensa: «Ítem, los tres estaments», de
las Corts de 1599. Y sa magestat los ne féu gràcia com en dit capítol se conté.

De Gallart y pastor, assessor subrogatus. Don
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
s.n.r

Vistaa la suplicació lo die 10 del corrent presentada per part del senyor don Joseph de villanueva Fernández de Íxar, del Concell de sa magestat, que Déu guarde, y son protonotari en los
regnes de la Corona de Aragó, y la communicació als infrascrits feta, vistos los papers ab dita
suplicación entregats, signats de números 1, 2 y
3 contenints còpia de la constitució 61 de las fetas en estas últimas corts, de un ítem o capítol
de carta de 20 de mars 1603 y un real decret de
12 de maig 1620, y vist lo demés se devia véurer.
Attès que en la precalendada constitució 61 o
capítol de cort, ab la qual se suplica a sa magestat la franquesa del sagell y de escripturas y salaris y altres depesas de tots los despaigs dependents de la cort, fonc sa magestat servir decretar
ibi: «Plau a sa magestat que se fassa tot lo que
en assò se és feren las últimas corts». Attès que
fins vuy no consta, com seria menester, lo qeu
se féu en las Corts del any 1599, que foren las
últimas a que se déu referir la transcrita decretació, en orde al contengut en dita suplicació. Per
ço y altrament, los infrascrits fan relació a vostra
senyoria fidelíssima que pot y deu oferir a dit senyor protonotari fer en quant al contengut en
dita suplicació lo que constarà clarament aver-se
fet y obrat per lo General respecte de ditas
Corts del any 1599. Y axís ó senten. Barcelona y
febrer 15 de 1702.

Plau a sa magestat que se fasa tot lo que en assò
se és fet en les últimas corts.
La sobredita còpia concorda ab son son original. Don Balthasar Oriol y Marcè.
4r

«A la carta del senyor visecanceller de 28 del
passat en que·ns escriu avisant-nos com sa magestat fou servit manar que·s corretgís aquell
error, reponem agrahint-li la mercè que·ns ha
feta en solicitar-ho. Després a 27 del matex na
escrigué pregant-nos que sercàsem forma com
fossen pagadas las remuneracions que la cort
general senyala per a ell y per altres ministres del
rey, nostre senyor. Al què toca a la resposta de
aquesta y a la què sa magestat nos mana escriurer sobre lo mateix efecte nos referim, al què us
informaran per no ésser convenient respòndrer
sobre axò en escrit y axí enviarà a vostra senyoria una relació en paper a part de tot lo discurs
que ha fet lo negoci, per a què pugan pèndrer
de aquella la substància y lo que més serà al
propòsit, tenint concideració al fi que prete// 4v //nem, lo qual és encaminat a que no conste ésser feta la paga de aquexas quantitats per lo
General tenint respecte a alguns inconvenients
se’n podian seguir.»

De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Cançer, fiscalis
Generalis Cathaloniae advocatus.
3r

1. 61. Ítem, los tres estaments de la present
Cort suplícan a vostra magestat li plàcia atorgar
y fer gràcia de totas y qualsevols lletras y provisions que se hagen de fer, se demanaran e voldran tràurer en forma per los tres estaments de
la cort e singulars personas de aquellas, iglésias,
monestirs, Capítols, col·legis, per los barons,
cavallers, en gentils hòmens y hòmens de paratge, per las ciutats, vilas o llochs, universitats e
a. el present full està intercalat, per error, a l’inici de l’insert.
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2. Còpia del capítol de una carta que escrigueren los senyors deputats a sos embaxadors de la
cort a 20 de mars 1603, que·s troba registrada
en lo registre primer de cartas del trienni 1602,
en foli 220.

5r

3. Nós don Guillem Ramon de Moncada Castro Spes Cervello y Rocabertí, marquès de Ay-

[ 1702 ]

[ 1702 ]

ten cartas de pago del dicho don Francisco Gassol
de las siete mil y cien libras que montan las dichas dos provisiones se las admitáis y passéis en
qüenta.

tona y de la Puebla, compte de Ossona, bescompte dels bescomptats de Ylla, Bas y Cabrera,
Pinós y Mataplana, baró de la Laguna y Llagostera, en el principat de Catalunya, senyor de la
real casa y estat de Castro y de las baronias de
Spes y Anzano, de las de Peralta, del honor y
quatre castells de las de Miquensa, Fayo y Alfaxarín, en el regne de Aragó, de las de Chriva y
Godolleta, Palma y Ador, Benarchio y Pardinas
y de las de Callosa y Taruena, en el regne de
València, cavaller del orde de Calatrava y comanador de la encomanda de Begís y castell de
Castells, gran senescal dels regnes de la Corona
de Aragó, del Consell de sa magestat, mestre rational de la real casa y cort de sa magestat en los
regnes de la Corona de Aragó, capità general de
la cavalleria del real exèrsit del principat de Catalunya, a tots y sengles officials, axí reals com
altres, salut.»

Y porqué al mismo don Francisco Gassol se le
deve lo corrido de su quitación y vestuario por rasón del dicho officio de protonotario desde primero de enero hasta 13 de mayo inclusive del dicho
año 1619 que murió, os encargo y mando assí
mismo le admitáis y passéis en cuenta lo que
montare la dicha quitación y vestuario del dicho
tiempo sin que se os entreguen los albaranes del
escrivano de ración de mi casa y corte, ni otro recaudo alguno, pues por su muerte tampoco pudo
atorgar carta de pago d·ellos ni cobrarlos del dicho escrivano de ración, no obstante qualesquiera
pracmáticas, ordinaciones y estilo de nuestra real
casa y Cancellería que dispongan lo contrario,
con las quales por esta vez y en este caso tan solamente dispenso, quedando para todo lo demás en
su fuersa y vigor, que ésta es mi voluntad. En
Aranjuez a XXII de mayo MDCXX. Yo el rey. Vidit Roig, vicecancellarius. Vidit don Salvador
Fontanet, regens. Vidit Perez Manrriquez, regens. Vidit Sentis, regens. Vidit Vilar, regens.
Vidit don Fanciscus Castelvi, regens. Çafont, locumtenens protonotarius.»

Certificam com en la estànçia de nostre consistori de dit offici de mestre racional y en lo armari de número XXI, ahont estan recòndits y
archivats difarents llibres y registres de dit nostre offici, entre altres se·n ha trobat un de forma de full ab cubertes de pregamí, intitulat Regiarum Litterarum primus cum responsionibus,
de 1600 fins 1640. E en foli 23 de dit llibre o
registra se torba una carta real de la sèrie y tenor següent:
«Illustre marqués de Aytona, primo maestre rational de mi casa y corte, a 13 de febrero del año
passado mil seiscientos y diesynueve, manda despachar una provisión dirigida a don Francisco
Gassol, entonses mi protonotario de los reynos de
la Corona de Aragón, para que el dinero del cello de la Cancellería de Aragón, que estava a su
cargo, se retuviesse y hisiesse pago de quatro mil y
cien libras barcelonesas, que mandé pagale por
los drechos de los despachos y processos de las cortes
que hiso el conde de Vilallonga en las de Cataluña, que tocavan a don Gerónimo Gassol, padre
del dicho don Francisco. Y después, con otra provisón dirigida al mismo, dada a primero de
mayo del dicho año, le hise merced que del mesmo
dinero de cello de la Can-// 5v //cellería que estava a su cargo se hisiesse también pago y retuviesse
tres mil libras que mandé pagarle por tantas que
dio el principado de Cataluña al dicho conde de
Vilallonga, como a uno de los laborantes de las
dichas Cortes del año noventanueve, que assimismo tocavan al dicho don Francisco Gassol. Y porqué en ambas provisiones se ordena que atorgassen carta de pago de las dichas cantidades y
porqué su muerte repentina no pudo haserlo y mi
voluntad es que sin embargo d·esto en las cuentas
de su administración del cello de la dicha Cancellería se le admittan y passen en datta y descargo,
os encargo y mando que sin embargo no se presen-

Perquè a les demunt ditas cosas en judici y fora
de aquells se’ls sia donada entera fè y crèdit, a
instància del noble don Balthezar de Oriol y
Merser, escrivà de manament de sa magestat y
lloctinent de protonotari en la lloctinència general de Cathalunaya, havem manat despachar
la present certifficatòria de nostra // 6r // mà firmada y segellada ab lo segell de dit nostre offici
de mestre rational. Expedida en Barcelona, en
lo concistori de aquell, als X de febrer anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
secundo. El marquès de Aytona. In Litterarum
et aliorum 3, foleo 171.

192
/s.n.r

1372

A
Señor.a Los juezes de agravios nombrados por los
tres estamentos de las Cortes celebradas por vuestra majestad en esta ciudad dizen que, haviéndoles convocado el obispo canciller el día 16 del corriente mes de febrero en el convento de San
Francisco para el primer congresso, advirtieron
que el lugartiniente de protonotario entre los juezes nombrados por vuestra magestad leyó a don
Francisco de Portell, abogado fiscal de la regia
corte. Y que éste pretendió se le admitiese el juraa. súplica intercalada entre els folis 191v-192r del trienni
1701-1704.

convocada ahir a la tarda per ocasió del dubte
que·s suscita en la il·lustríssima junta dels jutges
de greuges, convocadas al matí per lo jurament,
sagrament y homenatge instava prestar don
Francisco de Portell, assessor fiscal de la règia
cort, ab pretext de ser nomenat per sa magestat
en lloch de don Gerònim de Magarola, de dita
Real Audiència doctor; suplicant que lo present
bras los aconselle y acompañi la representació
que entenen fer al dit rey, nostre senyor, Déu lo
guarde; ohida la representació disposada per a
posar als reals peus de sa magestat y la relació de
las individuals circunstàncias passaren en dit
congrés y las diligèncias que fins al estar present
se són fetas per dits senyors jutges de greuges,
nomenats per la cort; attenent que est negoci
necessita de tota premeditació. Delibera, per ço,
que per medi de embaxada en scrits, se suplique
als excel·lentíssims senyors concellers sien servits
juntar quant antes lo savi Concell de Cent per a
tractar y resòldrer //2v // en esta dependència. Y
que també se suplique al molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats se servesca
pèndrer deliberació en ella, expressant-los la
gravedad del assumpto y quant importa fer-se
totas aquellas diligèncias que pugan conduir per
a posar en la real notícia del rey, nostre senyor, la
justificació de la pretensió dels senyors jutges de
greuges, nomenats per la cort, y los graves perjudicis que·s podrian seguir en lo servey de sa
magestat y benefici públich de no córrer lo negoci segons las disposicions municipals y estils
de celebrar corts, puix en ells se estableix y acenta per participi text y constant que los actes de
cort se han de fer y no·s podan alterar ni variar,
sinó és en las mateixas corts. Esperant que un y
altre comú com a igualment interessat pendran
aquella resolució que demana lo negoci.

mento, sacramento y homenage por el obispo canciller y regentes. Dificultaron los suplicantes sobre
esta pretención por quanto durante la corte se leyó
en los brassos de ella la decretación que vuestra
magestad se dignó hazer. Y el protonotario puso
al pie de la suplicación de greuges que la corte
presentó a vuestra magestad en la sacristía del
convento de San Francisco y en ella no se lee ni
está nombrado por vuestra magestad dicho don
Francisco de Portell, sino don Gerónimo de Magarola.
Y por ser esta nominación hecha por vuestra magestad en el lugar de la corte y po ser acto d·ella ya
perfecto y consumado // 1v // queda por su naturaleza irrevocable, sigún disposición del capítulo
16 de las Cortes de 1599, en que se estatuyó no poderse revocar, alterar ni suspender las constituciones, capítulos y actos de corte, sino en cortes generales y, por consiguiente, el nombramiento de
don Gerónimo de Magarola como a acto de corte
aprobado por los tres estamentos, no sólo no admitiría revocación ni alteración, si también haviera
revocado qualquiera precedente disposición municipal o estilo que pudiese fomentar la pretención de don Francisco Portell.
Y como, senyor, por razón de esta deuda se halle
suspendido el progresso de los juizios de agravios
en prejuizio de los que se han querelado, siéndoles
nociva toda dilación por tener limitados el término de justificar sus razones y motivos, haviendo ya
discurrido mes y días. Por lo qué, los dichos juezes
de agravios elegidos por los tres estamentos poniendo en las reales manos de vuestra magestad
certificatoria de la decretación referida continuada en los Processos familiares de los tres brassos de cortes y fir-// s.n.r //mada por los secretarios
de ella, suplican a vuestra magestad sea servido
mandar a don Francisco de Portell no concurra
en los congressos de dichos juizios y que a don Gerónimo de Magarola se le admita el juramento,
sacramento y homenage para concurrir con los
demás nombrados por vuestra magestad, que lo
reciviran a merced de vuestra magestad.

192
/2r

Y que fetas estas ambaxadas y obtinguda resposta
de ellas, lo il·lustre senyor president, officials y
personas aparexerà nomenar al senyor president
tingan poder per a fer embaxadas als rey, nostre
senyor, y altres senyorias, tenir conferèncias y fer
embaxadas a dits comuns, consultar ab los súbdits de aquells y fer totas aquellas representacions
y diligèncias que més pugan facilitar lo breu èxit y
favorable resolució del negoci proposat en major
servey de las dos magestats, observansa de las generals constitucions y benefici públich.

Número 62
Ena lo bras militar juntat als 17 de febrer 1702
se féu la deliberació següent.
E lo dit bras militar, ohida la relació de la embaxada que de part dels senyors jutges de greuges
nomenats per la Cort, últimament celebrada, li
reporta a la junta de officials del present bras,

193
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a. deliberació intercalada entre els folis 191v-192r del trienni
1701-1704.

1373

Número 63
Certificama y fem fe nosaltres Rafel Albià, Joan
Francesch Verneda y Francisco Cortès, notaris
a. certificatòria intercalada entre els folis 192v-193r del
trienni 1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

públichs de Barcelona, escrivans y secretaris
dels tres il·lustríssims brassos ecclesiàstich, militar y real de la última cort general que la sacra,
cesària y real magestat del rey, nostre senyor,
que Déu guarde, se ha dignat celebrar en lo
convent de Sant Francesch, orde de frares menors de observansa, d’esta ciutat de Barcelona,
avall scrits, com al peu de la súplica que de part
dels tres il·lustríssims brassos de la matexa cort
general se posà en la real mà de sa magestat en
la sagristia de dit convent de Sant Francesc lo
dia 12 del mes de janer del corrent any 1702,
per la nominació fahedora per sa magestat de
provehidors e o jutges de greuges y approvació
dels nomenats per dita cort, fou servit sa magestat manar continuar la decretació del thenor
següent:
«Plau a sa magestat y accepta la nominació feta
per la cort de provehidor de greuges y per sa
part anomena lo reverent en Christo Pare don
Miquel Joan de Taverner y Rubí, bisbe de Gerona, canceller, don Joseph Rull y don Francisco Comas y Turró, regents del Consell Supremo de Aragó, don Miquel de Caldaró, regent
la Real Cancellaria en lo present Principat, lo
compte de Centellas, batlle general, don Jaume Alamany Descallar, regent la Real Thesoreria, // 1v // don Narcís de Anglasell y don
Gerònim de Magarola, de la Real Audiència de
Catalunya, y don Joan de Colomer, de dita
Reial Audiència y advocat fiscal patrimonial, als
quals juntament ab los que·ls ha anomenat
dóna ple, bastant y absolut poder e irrevocable
de conèxer, determinar, difinir y executar simplament y de pla la sola veritat attesa y considerada tots y sengles greuges de revocacions, de
provisions, de privilegis e o administració de la
justícia e altres qualsevols greuges donats e donadors, y encara de deutes y demandas donadoras y tots los mèrits y duptes ab insidents,
dependents y amergents, dins lo temps de la
present cort, segons en las Corts proppassadas
de 1599 fonc donat y acostumat donar. Los
quals greuges, revocacions, provisions y privilegis e o ministració de justícia et alias deutes y
demandas donats, donadors y donadoras, los
dits provehidors de greuges hagen y sien tinguts per si mateix sens tenir facultat de cométrer ni delegar a algú, declarar, decidir y demanar, ans que la present cort sia finida e o dins
deu mesos aprés immediadament següents,
comptadors del dia de la conclusió de la present cort en avant.
E que los dits provehidors de greuges hagen e
sien tinguts jurar e o ohir sentència de escomunicació en la forma acostumada, e que lo canceller o regent // 2r // la Cancellaria puga subrrogar en lloch dels absents, impedits o suspitosos
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dels nomenats per nostra part y en las que alguns greuges dits canseller y regent o altre de
ells seran al·legats per suspectes, que en tal cas
lo llochtinent general nostre dega elegir y anomenar los subgectes ben vistos en lloch del canceller o regent o de altre de ells. E los deputats
del principat de Cathalunya en lloch dels nomenats per part dels estaments de dita cort absents,
impedits o suspitosos, com dalt és dit, altres
personas àbils y suficients tenint las qualitats referidas, axí que tanta veu y potestat tingan los
nomenats y nomenadors per part dels dits estaments e per lo contrari, encara que no fossen
iguals en nombre per observar igualtat. E los
qui seran absents, sien tinguts y obligats de venir set mesos, comptadors de la conclusió de la
present Cort, y en aquella residir lo restant
temps dels dits deu mesos o allà ahont lo canceller o regent la Real Cancellria en son cas voldran, havent just impediment en dita ciutat de
Barcelona. En los quals set mesos, dits provehidors de greuges, qui·s trobaran en Barcelona o
en dit lloch elegidor en cas de impediment en
Barcelona, pugan instar los processos y, encara
passats los dits set mesos, si alguns ne restaran
per instruir, si las parts voldran, puix emperò hi
resta temps per poder véurer, regonèxer y sentenciar dits processos. Y en los dits tres mesos
darrers, los provehidors de // 2v // greuges entengan en la expedició de ditas causas, entès
emperò que en las de just impediment com dit
és en Barcelona, se hage de elegir y anomenar
per la recognició y expedició sobreditas aquella
ciutat o lloch ahont serà o se celebrarà la Real
Audiència per lo llochtinent general o, en
absència de aquell, a hont lo portantveus de general governador serà o tindrà audiència y lo
que serà declarat per dits provehidors de greuges sia executat ab tot effecte y sens impediment
algú, volent que las declaracions per ells fetas
tingan tanta forsa y valor com las sentèncias y
declaracions donadas per los provehidors de
greuges en las últimas corts celebradas en esta
ciutat y en altres corts elegits y assignats han tingut.
E plau a sa magestat que totas las sentèncias,
provisions e executorials y que qualsevols altres
actes se han de expedir per la rahó sobredita se
expedescan y sien expedidas francas de sagell,
prometent sa magestat que la dita commissió o
poder sa magestat no revocarà ni ampatxarà,
ni revocar, empatxar, impugnar o contravenir
permatrà per ningun official ne per altre qualsevol, directe o indirectament, manant ab la
present a tots y sengles officials de sa magestat
que las declaracions, provisions y execusions de
y per los dits provehidors de greuges donadas y
fahedoras, hagen y sien tinguts fer expressament tota excepsió y escusa cessants, segons

que per los dits provehidors de greuges serà
declarat.
E plau a sa magestat que los // 3r // greuges se
pugan presentar dins quinze dias no feriats
aprés la conlusió de la present Cort, los quals
valguen com si fosen estats presentats durant la
present Cort. Probata per sacram, cesaream et
regiam magestatem die duodecima mensis januarii millessimo septingentessimo secundo in civis Barchinone. Don Joseph de villanueva Fernandes de Hixar, protonotarius.»
La qual súplica per nominació de jutges de
greuges ab dita decretació, al peu de aquella posada, se troba continuada en los processos familiars de dits respective il·lustríssims brassos, sots
jornada de dit dia 12 del mes de janer pròxim
passat, com ditas y altras cosas en dits respective
processos són més llargament contengudas. En
fe de las quals cosas a instància y petició del
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya,
fem la present certificatòria escrita de mà agena,
sota escrita y firmada de nostras mans pròprias.
En Barcelona, a divuyt de febrer de mil setcents y dos.
Ita est Joannes Franciscus Verneda, notarius publicus Barchinone et dicti illustrissimi stamenti
militaris scriba et secretarius. Ita est Raphael
Albia, notarius publicus Barchinone, illustrissimi stamenti eclesiastici alter ex scribis et secretariis. Ita est Franciscus Cortes, notarius publicus
Barchinone, illustrissimi stamenti regalis alter
ex scribis et secretariis. Concordant cum suo originali. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

196
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Número 65
Señor.a La ciudad de Barcelona con el más humilde rendimiento postrada a los reals pies de
vuestra magestad dize que por parte del consistorio de deputados y ohidores de qüentas del General de este Principado se le ha participado que,
haviendo sido servido vuestra magestad el día 12
de enero del presente año nombrar entre los juezes de agravios con approbación de los estamentos
a don Gerónimo de Magarola, del Consejo de
vuestra magestad, en la tercera sala de la Real
Audiencia, se halló en su lugar en el primer congresso del día 16 de este mes de febrero don Francisco de Portell, abogado fiscal de la regia corte,
a. representació intercalada entre els folis 195v-196r del
trienni 1701-1704.
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que dixo haverle vuestra magestad elegido en lugar de dicho don Gerónimo de Magarola por haver sido su nombramiento equivocado, requiriendo se le tomasse el juramento y homenage
para concurrir con los demás juezes o provehedores de agravios, en que no conformaron los nombrados por los braços sin participarlo al consistorio de los deputados. Los quales, advirtiendo que
haviendo sido nombrado por vuestra magestad
en solempne acto de corte dicho don Gerónymo de
Magarola, qualquier novedad después de la conclusión de la corte se concideraría contraria a
aquel acto, que es ley particular jurada con las
demás por vuestra magestad, y que tendría opposición también a differentes constituciones y capítulos de otras cortes // 1v // antecedentes, en
que se establece que las constituciones, capítulos y
actos de corte no puedan revocarse, alterarse y
suspenderse menos que en cortes generales. Y que
siendo de la obligación de dichos deputados y ohidores vinculada con la religión del juramento el
zelar con la más atenta vigilancia la observancia de las constituciones, capítulos y actos de corte y demás leyes municipales les havía constituhído en precisa obligación de ponerse a los reales
pies de vuestra magestad y en su real concideración el encuentro que tendría el nombramiento
de dicho don Francisco de Portell despues de la
conclusión de las cortes y quan conforme a ellas es
la de dicho don Gerónymo de Magarola, suplicando a vuestra magestad sea de su real servicio
acontentar este Principado en que se le observen
sus leyes, constituciones, capítulos y actos de Corte, mandando que don Francisco de Portell no
concurra en los congressos de dicho juyzio y que a
ellos se admita don Gerónymo de Magarola, tomándosele el juramento y homenage por el canceller y regente a quien pertenece. Para cuyo effecto, han pedido los deputados a la ciudad
acompañasse con su representación y súplica, la
que ellos ponen a los reales pies de vuestra magestad, y siendo tan justificados sus motivos como
fundadas las leyes municipales de su naturaleza
irrevocables si no es en cortes generales en fuerça
de constituciones y capítulos de corte con que
vuestra magestad y sus gloriosos progenitores han
favorecido al Principado, y hallándose la ciudad
de Barcelona // s.n.r // interessada en la puntual
observancia de las constituciones, capítulos y actos de corte y demás leyes de la patria, por ser
parte tan principal de la Generalidad del Principado y cabeça del estamento real, ha parecido
ser de su precisa obligación acompañar la representación de dichos deputados y suplicar a vuestra magestad, como lo executa con el mayor rendimiento y veneración, que en concideración de
lo referida y que por ocasión de esta duda se halla suspendido el progresso de los juyzios de agravios, en perjuyzio de los que se han querelado,
siéndoles nociva qualquier dilación por tener li-

[ 1702 ]

[ 1702 ]

texas rahons en lo any 1599. Y encara que segons lo capítol de la cort que se presenta ab
dita súplica apareix no podia constar per la
cautela ab que·s féu la dita paga, ab tot se justifica que que en lo any 1601 los senyors deputats resolgueren fer aquella saltim fins a la
quantitat de 1000 lliuras de plata dobla, que
com és notori en dit temps era la moneda que
corria, per la còpia del capítol de altra carta
que presenta.a Y és indubitat que segons lo vot
calendat no podia lo General dexar-la de fer,
per lo menos fins a la dita quantitat de 1000
lliures, per aver-se fet y decretat en ditas Corts
de 1599 lo capítol 92, en la matexa conformitat que en estas últimas Corts se és feta y decretada la constitució 61. Ab què avent fet
constar esta part en sa primera súplica que al
protonotari Climent per los // 1v // despaigs y
còpia del procés se li avian donat en paga lo
any 1585 per los tunch deputats 1000 lliuras,
és indubitat que per a cobrar la matexa quantitat tenia dret adquirit lo que féu los despaigs
en lo any 1599; tot lo que justifica clarament,
no sols la paga de las 1000 lliuras de plata dobla donada per lo General en dit any 1599,
sinó també que de justícia devian fer-la ab la
matexa conformitat y que per cobrar-las tenia
dret lo que féu los dits depaigs en dit any
1599. En vista del què, encara que en virtut
del despaig del senyor rey don Felip ters podia
preténdrer las 4100 lliuras, vent que fins ara
sols ha pogut fer constar que lo General paga
1000 lliuras de plata dobla, se contentaràs ab
la mateixa quantitat fins a que puga fer constar
clarament a vostra senyoria que en dit any
1599 se donà una major quantitat per lo General per las ditas rahons. Per lo què suplica a
vostra senyoria sie sevit manar-li deliberar las
ditas 1000 lliuras de plata dobla, que ho rebrà
a singular favor de vostra senyoria, officio, et cetera. Altissimus. De Oriol y Marcet.

mitado el término de justificar sus razones y motivos, sea del real servicio de vuestra magestad
mandar a don Francisco de Portell no concurra
en los congressos de dichos juyzios y que a don Gerónymo de Magarola se le admita el juramento y
homenage para concurrir con los demás nombrados por vuestra magestad, que la ciudad lo
recibiría a merced.
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Número 66
Señor.a El braço militar del principado de Catalunya, con todo rendimiento a los reales pies
de vuestra magestad, dize que, haviendo acudido la junta de greuges a su protección y participado los deputados y ciudad una embaxada en
que humilmente suplican a vuestra magestad
sea de su real servicio mandar a don Gerónimo
de Magarola, doctor de la Real Audiencia de
Cataluña, que acista a la junta de greuges se
halla formada, lloada y apobada por la corte con
el real decreto de vuestra magestad, attendiendo
a que es irrevocable hasta otras cortes y que otro
no puede remplaçar la persona de Magarola sin
oponerse a las leyes municipales del Principado y
a la real voluntad de vuestra magestad, que con
tanta soberana munificiencia las tiene concedidas, con estos justificados motivos, passa el braço,
acompañanado la ciudad, Deputación y junta,
con la mayor veneración y respeto, a suplicar a
vuestar magestad sea de su real agrado mandar el que acista don Gerónimo (de Magarola)
a la junta de greuges, sin permitir se viole cosa
tan sagrada como las leyes establecidas, juradas y
aprobadas por vuestra magestad, de que toda
la noblesa quedarà aconsolada y lo recibirà a
merced.

202
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Número 67
Il·lustríssimb senyor. Segons lo que ha participat a esta part de don Joseph de Villanueva
Fernández de Ýxar, del Concell de sa magestat
y son protonotari en los regnes de la Corona
de Aragó, lo síndich de vostra senyoria, la resolució que vostra senyoria ha presa, fundada ab
lo vot de sos acessors sobre la súplica presentada als 10 del corrent, és de pagar-li per rahó
dels despaigs de las constitucions y redrés y per
la còpia del procés tot lo que clarament consterà aver-se pagat per la Generalitat per las maa. representació intercalada entre els folis 195v-196r del
trienni 1701-1704.
b. súplica y altres papers intercalats entre els folis 201v-202r
del trienni 1701-1704.
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Ob die II mensis martii MDCCII IN concistorio, et
cetera, et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt quod insertur in dietario praedictis
supplicatio.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
2r

«Don Francisci Gassol. Don Phelippe, por la
gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de
León, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Ungría, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de
Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Sevilla, de Córdoba, de Córcega, de

a. y per ... a la cort afegit al marge esquerre.

Murtia, de Jaén, de los Algarbes, de Algecira, de
Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias
Orientales y Occidentales, islas y tierra firme del
mar Océano, archiduque de Austria, duque de
Borgoña, de Brabante, de Milán, de Athenas y
Neopatria, conde de Abspurg, de Flandes, de Tirol y Barcelona, de Rosellón y Cerdaña, marqués
de Oristán y conde de Goceano. Al noble magnífico y amado conde don Francisco Gassol, nuestro
protonotario de los reinos de la Corona de Aragón. Salud y dilección. Por quanto es nuestra voluntad que las tres mil libras que el principado
de Cataluña dio al conde de Villalonga, como a
uno de los laborantes en las Cortes que se celebraron en aquel Principado el año de 1599, se os libren y paguen a vos en el derecho del sello de
nuestra Real Cancillería, que está a vuestro cargo, por pertenecer y tocar de justicia a don Gerónimo Gassol, vuestro padre, cuio heredero sóis,
como protonotario y secretario que entoces era de
aquel Principado, y a Nos la paga de ellas por
aver succedido en todos los bienes y hazienda del
dicho conde, demás y allende de las quatro mil y
cient libras que se os han pagado por los derechos
y remuneraciones de // 2v // los despachos y procesos de las cortes en el mismo derecho del sello. Por
tanto, con tenor de las presentes, de nuestra cierta sciencia y real auctoridad, deliberadamente y
consulta, os decimos, encargamos y mandamos y
damos permisión, poder y facultad bastante para
que de qualesquiera dineros a vuestras manos y
poder pervenidos o que primero pervendrán del
derecho del sello de la dicha Cancillería de Aragón cobréis y retengáis en vuestro poder las dichas
tres mil libras que por la dicha razón os mandamos librar y en la redicción de las qüentas del dicho derecho del sello quando diéredes por pagada
la dicha partida presentaréis y entregaréis al
maestre racional de nuestra casa y corte, o en su
officio, carta de pago otorgada por vos en favor
de nuestra regia corte, traslado autentico del testamento del dicho vuestro padre, por donde consta sóis su heredero, y las presentes originalmente, con los quales recaudos mandamos al dicho
maestre racional de nuestra casa y corte, y a otra
qualquiere persona que examinará vuestra
qüentas, que os admita y pague descargo dellas
las dichas quatro mil y cient libras, que assí os
retuviéredes y hiziéredes pagado del dicho derecho del sello de la dicha Cancillería, no obstante
qualesquiera pragmáticas, ordinaciones, estilo,
prohiviciones o vedamientos que aya en contrario. Con las quales dispensamos y las derogamos
por esta vez y en este // 3r // caso, quedando para
en lo demás en su fuerza, efficacia y valor. Que
esta es nuestra voluntad. Datum en nuestra ciudad de Truxillo, a primero del mes de mayo año
del nascimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de
mil seiscientos y diezynueve. Yo el Rey. Vidit
Roig, vicecancellarius. Vidit comes Thesauris
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Generalis. Vidit don Salvador Fontanet, regens.
Vidit Perez Manrique, regens. Vidit Sentis, regens. Vidit Villar, regens. Vidit don Franciscus
de Castelvi, regens. Vidit Orlandis, conservatoris
generalis.
Dominus rex mandavit mihi Hieronymo Villanueva, visia per Roig, vicecancellarium, comitem Thesaurium Generalem, don Salvatorem
Fontanet, Perez Manrrique, Sentis, Villar et
don Franciscum de Castelvi, regentes Cancellariam, et Orlandis, conservatorem generalem.
Al protonotario de Aragón que del derecho del
sello de la Cancellería que está a su cargo, se
haga pago de tres mil libras, que se le pagan por
tantas que dio el principado de Cataluña al
conde de Villalonga como a uno de los laborantes de las Cortes del año 1599, que tocaban a
don Gerónymo Gassol, padre del dicho protonotario.
Yo Juan Martorell, escrivano del registro de su
magestad en la Real Cancillería de Aragón, y
por auctoridad real notario público en todos sus
reinos y señoríos, saqué la presente copia contenida en estas dos ojas, inclusa la presente, //3v // del
registro original intitulado Curiae III, que se
guarda en dicha Real Cancillería, y concuerda
con él bién y fielmente. Y para que a la dicha copia se la dé entera fe y crédito la firmé. En Madrid, a diezyocho de febrero de mil setecientos dos
años. Juan Martorell.
Don Diego Agustín Bencaid, del Consejo de su
magestad, su secretario y lugarteniente en el oficio de protonotario de los reynos de la Coronga de
Aragón, certifico que Juan Martorell, de quien
la presente copia está escripta y firmada, y sacada
del registro Curiae Tercero de la Cancillería, es
escrivano de registro en ella, y que a las copias por
el assí sacadas y firmadas, como está la presente, se
les an dado y da entera fe. Y para que conste donde combenga, hago la presente firmada de mi
mano y sellada con el sello secreto de su magestad,
que está en mi poder. En Madrid, a veynte de febrero de mil setecientos y dos. Don Diego Agustín
Bencaid.
4r

Don Francisci Gassol.
«Don Phelippe, por la gracia de Dios rey de Castilla, de Aragón, de León, de las Dos Sicilias, de
Jerusalem, de Ungría, de Dalmacia, de Croacia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de
Córdoba, de Córcega, de Murtia, de Jaén, de los
Algarbes, de Algecira, de Gibraltar, de las Islas
Canarias, de las Indias Orientales y Occidentales, islas y tierra firme del mar Océano, archidu-
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que de Austria, duque de Borgoña, de Brabante,
de Milán, de Athenas y Neopatria, conde de
Abspurg, de Flandes, de Tirol y Barcelona, de
Rosellón y Cerdaña, marqués de Oristán y conde
de Goceano. Al noble magnífico y amado conde
don Francisco Gassol, nuestro protonotario de los
reinos de la Corona de Aragón. Salud y dilección. Haviéndonosvos suplicado que os mandásemos pagar lo que montaron los derechos y remuneraciones que se celebraron en Cataluña en el
año de mil quinientos noventaynueve por pertenezer a don Gerónimo Gassol, vuestro padre,
como protonotario y secretario que entonces era
de aquel Principado, y a nós la paga de ello por
aver sucedido en todos los bienes y hazienda del
dicho conde, mandamos hazer averiguación y liquidación del derecho del dicho vuestro padre y
de todo lo que pueden montar los que cobró el dicho conde con intervención de nuestro regio fisco.
Y aviendo constado por la liquidación que se ha
hecho que los dichos derechos de los despachos
montaron y importaron tres mil quinientas y
ochenta libras, y parezido que aquellas y los mil
ducados que se dieron al dicho conde // 4v // por
el proceso de las dichas cortes tocaban de justicia
al dicho vuestro padre, havemos tenido por bién,
descontando y bajando de la partida de los derechos las quinientas y ochenta libras por el trabajo
que tuvo el dicho conde en hazer y disponer los
dichos despachos, mandamos librar y cosignar
como a heredero de vuestro padre la restante
cantidad que son quatro mil y ciento libras, las
tres mil por razón de los derechos de los despachos
y las mil y ciento por el proceso de las cortes. Y
que se paguen todas y las cobréis del derecho del
sello de esa Real Cancillería de Aragón que está
a vuestro cargo.
Por tanto y con tenor de las presentes, de nuestra
cierta sciencia y real auctoridad, deliberadamente y consulta, os decimos, encargamos y mandamos y damos permisión y poder y facultad
bastante para que de qualesquiera dineros a
vuestras manos y poder pervenidos, o que primero
pervendrán del derecho del sello de la dicha
Cancillería de Aragón, cobréis y os retengáis en
vuestro poder las dichas quatro mil cient libras
que por la dicha razón os mandamos librar en la
reddición de las qüentas del dicho derecho del sello quando diéredes por pagada la dicha partida
presentaréis y entregaréis al maestro racional de
nuestra casa y corte o en su officio carta de pago
otorgada por vos a favor de nuestra regia corte,
traslado auténtico del testamento del dicho vuestro padre por donde consta sóis su heredero, y las
presentes originalmente, con los quales recaudos
mandamos al dicho maestro racional de nuestra
casa // 5r // y corte, y a otra qualquiere persona
que examinará vuestra qüentas, que os admita y
pague descargo dellas las dichas quatro mil y
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cient libras, que assí os retuviéredes y hiziéredes
pagado del dicho derecho del sello de la dicha
Cancillería, no obstante qualesquiera pragmáticas, ordinaciones, estilo, prohiviciones o vedamientos que aya en contrario. Con las quales dispensamos o las derogamos por esta vez y en este
caso, quedando para en lo demás en su fuerza, efficacia y valor. Que esta es mi voluntad.
Datum en la villa de Madrid, a treze días del
mes de hebrero del año del nascimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil seiscientos y diezynueve. Yo el Rey. Vidit Roig, vicecancellarius.
Vidit comes Thesauris Generalis.. Vidit don Salvador Fontanet, regens. Vidit Perez Manrique,
regens. Vidit Sentis, regens. Vidit Villar, regens.
Vidit don Franciscus de Castelvi, regens. Vidit
Orlandis, conservatoris generalis.
Dominus rex mandavit mihi Hieronymo Villanueva, visia per Roig, vicecancellarium, comitem Thesaurium Generalem, don Salvatorem
Fontanet, Perez Manrrique, Sentis, Villar et don
Franciscum de Castelvi, regentes Cancellariam,
et Orlandis, conservatorem generalem.
Al protonotario de Aragón que del derecho del
sello de la Cancellería que está a su cargo, se retenga y haya pagado de quatro mil y cient libras,
que se le pagan por los derechos de // 5v // los despachos y proceso de las cortes que hizo el conde de
Villalonga en las de Cataluña, que tocaban a
don Gerónimo Gassol, padre del dicho protonotario».
Yo Juan Martorell, escrivano del registro de su
magestad en la Real Cancillería de Aragón, y
por auctoridad real notario público en todos sus
reinos y señoríos, saqué la presente copia contenida en estas dos ojas, inclusa la presente, del registro original intitulado Curiae III, que se guarda en dicha Real Cancillería, y concuerda con
él bién y fielmente. Y para que a la dicha copia se la dé entera fe y crédito la firmé. En Madrid, a diezyocho de febrero de mil setecientos dos
años. Juan Martorell.
Don Diego Agustín Bencaid, del Consejo de su
magestad, su secretario y lugarteniente en el oficio de protonotario de los reynos de la Coronga de
Aragón, certifico que Juan Martorell, de quien
la presente copia está escripta y firmada, y sacada
del registro Curiae Tercero de la Cancillería, es
escrivano de registro en ella, y que a las copias por
el assí sacadas y firmadas, como está la presente, se
les an dado y da entera fee. Y para que conste
donde combenga, hago la presente firmada de mi
mano y sellada con el sello secreto de su magestad,
que está en mi poder. En Madrid, a veynte de febrero de mil setecientos y dos. Don Diego Agustín
Bencaid.»

6r

Quant en lo de don Pedro Franquesa, acerca de
la còpia del procés, y dites mil lliuras diu demana per ell y dels demés actes, vostra magestat li
posa dir y certificar que desitjam servir a sa
mercè y que havem resolt en donar-les-hi y donar-li tot gust y contento.
Esta còpia de capítol és de una carta escrita per
los senyors deputats a sos embaxadors de la
cort, als 24 de octubre 1601. És registrada en lo
registre 3 de dit any, foli 39.

203
/1r

Número 68
Señor.a El consitorio de deputados y oidores de
cuentas del presente principado de Cathaluña,
attendiendo que a ocasión de las Cortes Generales
se ha nuevamente suscitado la disputa que ya verció en los años 1626 y 1632 sobre la provisión de
los officios de la Generalidad, pues haviendo vacado el officio de dicho de las ...b, de la ciudad de
Urgel, y el de escriviente ordinario de la Escrivanía Mayor de la casa de la Deputación, y passado
el concistorio a 21 del mes de dicembre passado a
proponer para el último sujeto a vuestra magestad por parte de los tres estamentos presentaron
letras a 22 del mismo mes para que los deputados
y oidores no se entremetiessen la provissión y terna
de dichos officios ni de otros de la Generalidad
que, abiertas las cortes, huviessen vacado o vacarían, so pena de una tercia de su salario, representa el concistorio a vuestra magestad las raçones que para su justificación le assisten apoyadas
en gran parte con el allegado que el doctor Felipe
Viayes, oidor de la Real Audiencia, escrivió en el
año 1632 en defensa de la prerrogativa de los antecessores de vuestra magestad contra la pretensión de los tres estamentos y tan efficaces que estos
no provehieron officio alguno, de los que en aquel
tiempo vacaron.
Fúndasse pues el concistorio en que en las Cortes
del año 1413 // 1v // la magestad y los estamentos cometieron libremente a los deputados y oidores la que successivamente acabarían la nominación de sus successores de tres en tres años, cuia
commissión duró hasta las Cortes de 1453, en
que se introduxo la ensaculación y extracción,
quedando todavía a los deputados y oidores la
nominación de los que havían de ser ensaculados
en los lugares que vacassen, sin otra habilitación,
hasta el año 1585, en que añadió la corte que los
nombrados fuesen habilitados por nueve personas

a. representació original intercalada entre els folis 202v-203r
del trienni 1701-1704.
b. mot il·legible.
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de todos estamentos, forma que confirmó la Corte en el año 1599 con alguna mejora. Y respecto
de los demás officios de la Generalidad, ya en las
Cortes del año 1289, dea cuio tiempo es la memoria más antigua, que se halla de las imposiciones
generales, con real privilegio del señor rey don
Alonso en 7 de los idus de noviembre de dicho
año se comeció a los diputados la nominación,
confirmándose ésta en las Cortes de los años
1358, 1365, 1420, 1435, y en el capítulo 2 de las
del año 1533, y capítulo 9 y 10 de las del año
1599, y otros. En todos los quales las provisiones
de los officios del General van dirigidas a los deputados y oidores, sin que se halle palabra que
pueda inducir commissión echa a los braços para
proveherlos.
Del mismo capítulo de las Cortes del año 1413 se
saca otra ponderación y es que los brassos en cortes, hasta dicho año, havían simpre nombrado
deputados y oidores del General y assí, introduciéndose aquella nueva forma, que successivamente en la fin de cada triennio los nombrassen
los deputados y oidores que acabarían, fue abdicarse los braços la facultad de nombrarlos // 2r //
en el interin que por vuestra magestad y los
braços no se proveyesse otra cosa, cuia intelligencia a más de ser literal acredita la observancia
uniforme del año 1413 hasta el de 1585, pues los
deputados y oidores en los años 1419, 1422,
1431, 1455, 1458, 1476 y 1480 nombraron, y en
los de 1503, 1510, 1512, 1519, 1528, 1533,
1452, 1547, 1552 y 1564 hizieron la ensaculación de deputados y oidores, sin que los braços que
en dichos años se hallavan juntos en cortes se entremetissen en ellas, siendo muy de atenderse que
en el año 1510 en los estamentos, con diversas
embaxadas de unos a otros, se trató de ensacular
los lugares vacantes y no se dio lugar a ello con
motivo que tocava por capítulos de las cortes passadas a los deputados y oidores y no parecía justo
se les quitasse.
Con que teniendo los deputados y oidores esta prerrogativa en fuersa de capítulos de corte echosb y
estatuídos por los progenitores de vuestra magestad con voluntad y consentimiento de los braços
no pudieron solos derogarla ni menoscabar sin voluntad y consentimiento de vuestra magestad,
por ser constante, según las constitución 16, Cortes del año 1599, que las constituciones de Cathaluña, capítulos y actos de corte no pueden ser revocados, alterados ni suspendidos, sino en cortes
generales, en la misma forma y solemnidad que se
hizieron, la qual constitución 16 por hablar generalmente y sin distinción comprehende todos los
capítulos de corte, assí los que miran a la justicia
a. de cuio ...se interliniat al marge esquerre del foli.
b. echos y ... braços interliniat al marge esquerre del foli.
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universal como los estatuhídos para redreço del
General, pues todos se hazen por la real magestad
a petición de los braços.
2v

reales decretos que la magestad del señor rey don
Phelippe tercero, de inmortal memoria, sólo sia
concurrir los estamentos después de la reserva de
todos los officios echa en la confirmación de los reales privilegios de 19 de enero 1654 fue servido
atorgar a los deputados y oidores, pues con el de 25
julio 1654 les dio // 3v // facultad de proponerle
personas assí para los officios de ensaculación,
como para los de nominación, que su magestad se
havía reservado, y con otro dea ... fue su magestad
servida conceder a los deputados y oidores la nominación para los officiales menores de 30 libras
de salario el año, cuia nominación antes era del
lugartiniente general y, assí, dirigiéndose expressa y litteralmente con los referidos reales decretos
a los deputados y oidores, losb quales aún presentes
y juntos los braços exercen sus officios y jurisdicción, sin hablar palabra de los estamentos, a
aquéllos y no a éstos compete en todos tiempos la
facultad, terna y nominación para dichos officios, según la calidad de ellos.

Ni puede favorecer a los braços el motivo que expressan en sus letras diciendo que en ellos juntos
en cortes reside la jurisdicción de los officios privative a los deputados y oidores, teniéndola éstos
solamente delegada y para después de finida la
corte, como procuradores de aquella. Porqué la
dicha jurisdicción que compete a los deputados y
oidores no es delegada, sino ordinaria a ellos
concedida por los sereníssimos progenitores de
vuestra magestad y braços en cortes, en que concordasse no sólo por vía de ley y capítulo de corte,
si también per modum pacti, poniendo para su
mayor estabilidad decreto irritante en el capítulo 2, Cortes año 1533, que habla de la provisión
de officios, y en capítulo 20, Cortes de 1599, que
haze mención de las ensaculaciones y, por consiguiente, las braós solos sin conocimiento de vuestra magestad no pudieren aportarse de dicho
pacto, ni durante éste radicar la jurisdicción en
lo que mira a las provisiones de officios, con el
motivo que los deputados y oidores representan y
son procuradores de ellos.
A más, que aunque éstos fuessen únicamente
procuradores de los braços sería con aprobación
de la ley y por capítulos de corte y, assí, no cessaría su poder por hallarse presentes y juntos en
cortes, pues con la presencia del principal no se
suspende el poder del procurador, que es aprobado de la ley, como lo hemos probado en el bayle
general, que si bién es procurador de vuestra
magestad en Cathaluña, mas como el poder que
tiene es apoyado por las constituciones, no cesa en
el exercicio de su jurisdicción por la presencia de
vuestra magestad. // 3r // Y quando los braços
pudiessen allegar en apoyo de su pretensión algunos exemplares, éstos a más de no poderse dudar
que fueron con beneplácito y consentimiento de
los antecessores de vuestra magestad, serían antes
de la conclusión de las Cortes del año 1599 y,
assí, no pudieran aprovecharles, pues haviendo
reconocido la Corte del año 1599 que estas y semejantes dispensaciones, suspensiones o derogaciones de constituciones y capítulos de corte echas
por la real magestad sin los braços, o por los
braços sin él, eran prejudiciales, en la constitución 16 las declaró generalmente por mal echas y
estableció que no se pudiessen suspender, dispensar o derogar las constituciones, capítulos de corte, sino en cortes por la real persona y braços en
la forma que se havían echo.

Por lo qué, el consistorio de los deputados y oidores, de cuentas postradoc a los reales pies de vuestra magestad que en continuación de la honra
con que les han favorecido los antecessores de
vuestra magestad, se digne vuestra magestad
aprobar la pretensión del concistorio cerca la facultad de hacer terna y nominación respectivamente para los officios del General que aún
abiertas las cortes generales hayan vacado o vacarán, como lo espera de la real munificiencia
de vuestra magestad.

206
/s.n.r

No solamente tiene el concistorio de los deputados
y oidores a su favor para el assumpto presente la
disposición de los referidos capítulos de corte echos
por los señores reyes y los braços, sino también los
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Número 70
Jesús,d Maria, Josep. En lo fet consultat als advocats dels il·lustríssims tres estaments acerca
del que han, deuen y poden obrar en la occurrència dels dos mandatos fets y despedits als
20 y 22 del corrent, y presentats al molt il·lustre
y fidelíssim consistori de deputats y oÿdors de
comptes del General en lo propdit dia 22, en effecte contenints que no fessen procehiments ni
diligèncias algunas concernents a la provisió de
una de las taulas del General y Bolla de Urgell,
ni per la terna o proposició de subjectes a sa magestat, Déu lo guarde, acerca la provisió del offici de altre dels escrivans ordinaris de la escrivania major de la Deputació, vuy vacants, ni se
entremetessen en provisions de qualsevols offia. segueix espai en blanc d’uns 40 mil·límetres.
b. los quales ... jurisdicción interliniat al marge esquerre del
foli.
c. postrado a ... magestad interliniat al marge esquerre del
foli.
d. vot original intercalat entre els folis 205v-206r del trienni
1701-1704.

cis vacants, que hajen vacat y vacaran durant la
present Cort, ans bé cassen, revoquen y anulen
dins quarant-y-vuyt horas tots los procehiments
en orde al sobredit fossan fets y cercioren a la
cort de la revocació de aquells, prohibint al escrivà major no continue procehiment alguns en
orde a ditas provisions, tots sots pena de privació de una terça del salari de quiscú de dits concistorials y escrivà major. Y consultats també en
respecte de la carta y resposta als 24 del mateix
corrent mes feta y remesa per dit concistori als
dits tres il·lustríssims estaments en resposta de
dits mandatos, en la qual ab differents motius
en dita carta expressats y en la còpia remesa a
dits tres estaments de certa suplicació als 27 de
juny 1632 per los tunc il·lustres deputats y oÿdors presentada als il·lustríssims estaments de la
Cort General ales-// s.n.v //hores congregada en
la present ciutat, responent a altre mandato se’ls
havia presentat per causa de semblant pretenció
qual vuy té dit molt il·lustre y fidelíssim consitori en orde a espectar-li la provisió de dits officis
privative a la present Cort, pretenen haver procehit en son cas. Vistos dits mandatos, vista la
resposta feta per dit molt il·lustre y fidelíssim
concistori, vista dita còpia de la referida suplicació, vistos differents vots y memorial en fet y
dret, impresos sobre de dit y consemblant fet,
insertats en los Processos familiars dels il·lustríssims estaments de las ditas Corts Generals de
1632 y differents resolucions y deliberacions
per dita Cort presas, concorrents a la subjecta
matèria, vist finalment tot lo que se devia premeditar y vèurer. Attès que lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de la Deputació y oÿdors és
erigit y creat per representar los tres brassos o
estaments, que són la universitat de tot lo present principat de Catalunya y tota la jurisdicció,
administració y auctoritat a dit molt il·lustre
concistori concedida és per contemplació de
aquells y de tot lo Principat y a sa petició en las
generals corts per a què en son nom la exercescan, administrant y governant los béns de la Generalitata y conservació de las generals constitucions, exempcions, privilegis y llibertats de
comuns y particulars de dit Principat. Y així bé
en via de dret tota la dita jurisdicció, administració y potestat sie pròpria y peculiar de dits
tres estaments privative ad alios y als mateixos
deputats y oÿdors, com a cosa pròpria sempre
que vullen usar-ne com en qualsevols concessions, contractes, privilegis y disposicions dega
sempre attèndrer-se com a principal la persona
contemplada.
Consta que tota la jurisdicció a dit molt il·lustre
y fidelíssim concistori concedida per rahó de la
a. en consideració ... Generalitat interliniat al marge esquerre del foli.
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administració de dita Generalitat, principalment per tot lo que conduesca y convinga feta
// s.n.r // per la més puntual observansa de ditas
generals constitucions, exempcions, privilegis y
llibertats de dits comuns y particulars del Principat, la qual incumbència és pròpria dels tres
brassos congregats en corts, privant-se a dits deputats y oÿdors y, per consegüent, anant inseperablement unidas, a qui competeix la una, competeix y dega spectar la altre. Consta que a dits
tres estaments congregats en corts los toca y
specta la plena jurisdicció, administració y potestat de tots los béns de la universitat del Principat, y així bé no sols de la exacció, col·lecta y
distribució dels drets y pecúnias de la Generalitat, sinó també de que se observen las ditas generals constitucions y demés lleys y drets de la
pàtria, de comuns y particulars. Y, per consegüent, que dits sos officis y officials sien erigits,
augmentats y proposats, reformats o extincts en
tot quant se regoneix per dits tres brassos necessitar de redrés per la més útil administració de
dits béns y segura observansa de las lleys de la
pàtria privative a dit molt il·lustre y fidelíssim
consistori de deputats y oÿdors. Attès, més havant, no consta de constitució ni capítol de cort,
que concedescan las ditas jurisdicció, administració y potestat a dit molt il·lustre y fidelíssim
consistori per lo temps y mentres que los dits
tres estaments estan congregats en corts. Consta, altrament, que los dits tres estaments congregats en Corts des del any 1493 fins al de
1599, en totas las que foren celebradas en los
anys de 1493, 1510, 1512, 1519, 1533, 1542,
1547, 1553, 1564, 1585 y de 1599 han fet y
exercit tot y qualsevol gènero de actes que segons capítols de cort y generals constitucions
estan y han estat concedidas, fer y exercir als dits
deputats y oÿdors, com són ensacular personas,
prohivir-las // s.n.v // dels officis o proposar-las
en las ternas dels llochs vacants de las bolsas de
deputats y oÿdors y demés officis de la casa inhibir y vedar als deputats y oÿdors que no fessen
insaculacions, provehir officis, concedir las futuras de aquells, nomenar ajudants als officials,
concedir remuneracions o prohibir que no se’ls
donassen, com en las presents corts se ha executat, remètrer fraus, condonar drets de exida, fer
restituhir cosas de facto commisadas, provehir
excarceracions; y, en lo tocant a la administració
de justícia, assumir-se causas, manar als assessors y deputats locals, que las despatxassen o
que rebessen testimonis nomine curiae; y, en lo
concernent al econòmich y polítich, manar als
deputats que fessen festas públicas o prohibir
que no las fessen o que no anassen a juntas, manar als visitadors fessen relació del estat de la visita; y tot sots las penas a dits estaments ben vistas, y de ordinari la de privació de tersas o de
officis. Y com a superiors en tot han fet y exercit
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dits actes ab plena potestat indistinctament. Y
en totas las corts per primeras y preàmbulas diligèncias sempre los estaments se han fet entregar los sagells y massas del General y aportar los
llibres y balansos de tot lo cobrat y pagat per
examinar y passar los comptes de tot lo administrat per los deputats des de las últimas corts, y
cerciorar-se del estat y patrimoni de la Generalitat com a propri de dits brassos y de tota la univeritat de Cathalunya, com tot consta dels processos familiars dels tres brassos de las corts
sobre-referidas y altres.
Del què se segueix que la dita antiquíssima observansa no sols té forsa de lley y constitució
general per ser més que centenària, sinó també
com a ús y costum, majorment essent tant inveterat tribueix legítim títol a dits tres estaments per a fer los referits // s.n.r // actes segons lo disposat per nostre dret municipal y
particularment en la constitució «Si algú», títol
«De prescripcions», y en tot lo títol «De observar constitucions». La qual inconcusa observansa com a més segura interpretació obra que
tot lo observat és com si se trobava escrit y exceptuat en totas las constitucions y capítols de
cort que tribueixan la jurisdicció y administració als dits deputats y oÿdors de comptes per
fer dits actes. Consta més havant que, haventse sucitat semblant dubte y comptència mentres que·s celebraven las Corts del any 1632,
entre los dits tres estaments y los tunc deputats
y oÿdors de comptes acerca la provisió de alguns officis vacants de la casa de la Deputació,
attesos los motius sobre expressats, los magnífichs advocats de dits tres il·lustríssims brassos,
que foren onse en número ab sos vots y memorials en dret, que impresos se troban insertats en los Processos Familiars de ditas Corts
de 1632, aconcellaren a dits il·lustríssims brassos que la provisió de dits officis spectava a ells
privative als deputats y oÿdors, fent verídica relaicó en dits vots y memorials de tots los exemplars que des de dit any 1493 fins al 1632 han
succeït, en què los dits il·lustríssims brassos
congregats en corts privative a dits deputats y
oÿdors han fet y exercit tots los dits actes y
provisions de dits officis, administrant los béns
de la Generalitat y exercint tota la jurisdicció
que los deputats han fet, exercit y administrat
en lo temps que no se han trobat congregats
los brassos.
Attès que en conformitat del aconcellat en dits
vots y memorials, y observat en los exemplars
continuats en ells, en dit any 1632, havent los
tres il·lustríssims estaments posats la mà als actes
de extracció de ensaculadors, habilitadors y
provisió de alguns officis aleshores vacants, y a
la extracció dels mateixos deputats // s.n.v // y
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oÿdors, que se havia de fer en lo dia 22 de juliol
de aquell any per tocar privative a dits estaments, pretenent lo contrari dits deputats y oÿdors; consta també dels processos familiars de
dits estamens com del dietari de la casa de la
Deputació del trienni de 1629, que als 15 de juliol 1632 fonch nominada y elegida per dits tres
estaments una divuytena de sis personas de
quiscú de aqeulls, ab commissió y facultat de
impedir a dits deputats y oÿdors los predits actes
y fer aquells en nom de la cort.
Attès consta de dits processos y dietari que las
ditas divuyt personas lo mateix dia 15 de juliol
se conferiren en la capella gran de dita casa de la
Deputació, a effecte de impedir la referida insaculació y demés actes de provisions de officis,
las quals divuyt personas sens disgregar-se estigueren en dita casa fins als 23 de dit mes. Y en
dit intermedi impediren als insaculadors extrets
per lo concistori lo fer la funcció fins que obtingueren nova nominació de dits tres estaments,
fent mandatos als assessors, avocat fiscal, escrivà
major y altres officials y ministres de dita casa,
per a què sots pena de privació de sos respective
officis y decret de nulitat de tots actesa de insaculació y provisió de officis.
Consta en dit dietari que dita Divuytena, als 17
de dit mes de juliol y en execució del capítol 85
del nou redrès, manà als deputats y oÿdors que
fessen la extracció de las nou personas en habilitació de las què havian de concòrrer en dita extracció de nous deputats y oÿdors. Y després a
22 del predit mes, feren la dita extracció, executada la qual, la dita Divuytena en lo endemà que
fonch a 23 de dit mes de juliol se·n anà de dita
casa de la Deputació y reportà als tres il·lustríssims brassos las diligèncias per ella fetas en execució de la commissió a ella donada. Y després
als 30 de // s.n.r // dit mes de juliol fou per la
cort despedit mandato als dits deputats y oÿdors
per a què, sots las penas a dits estaments ben
vistas, no donassen remuneracions y satisfaccions de treballs als officials y ministres, com
apar de dit mandato y sa presentació insertat en
dit dietari de 1629, en foli 336. Y axí mateix,
havent los deputats y oÿdors novament extrets
pres possessió de sos càrrechs al primer de agost
1632, en lo mateix die per deliberació de dita
cort los fonch notificat lo mateix mandato que
als 7 de juny era estat fet y presentat a sos antecessors, prohibint-los lo procehir a provisions
algunas de officis, tant dins com fora de dita
casa. Notificat lo qual mandato, dits nous deputats y oÿdors regonegueren a dita cort la supperioritat y majoria, així en orde a la administració
a. no assistissen ... actes interliniat al marge esquerre del
foli.

dels béns del General com respecte de la provisió de officis y representant la falta dels officials
necessaris per la administració, govern y exercici
de la jurisdicció y cobransa dels drets, per ser los
que vacavan los de advocat fiscal, assessors, deputat local y guardas extraordinàrias, que havian acabat sos officis, suplicaren a la cort condecendís en que dits deputats y oÿdors, fins y a
tant que per dita cort se hagués ordenat lo convenient, poguessen encomanar los dits officis en
pura y voluntària comanda en mà de personas
hàbils, com apar del referit en dit dietari de
1632, a foli 1 ad. 4. Attès la qual súplica, dits
tres estaments lo dia 3 de dit mes de agost, per
medi de sos promovedors, manifestaren als
nous deputats y oÿdors la estimació de llur bona
correspondència y ordenaren que fessen la crida
estilada per la extarcció de visitadors y, així mateix, lo acte de la extracció. Y que en tot lo demés tocant a la provisió de dits officis, se pendria resolució en son lloch y temps, com apar en
dit Procés Fami-// s.n.v //liar del bras militar de
ditas corts, en foli 781. Y en dit dietari, foli 5 et
6 y, després, sots diada de 22 de setembre de dit
any 1632 los deputats y oÿdors representaren
de nou los dany que se seguian de ditas vacants
y que havian encomenats los officis de assessors
y advocat fiscal. Y proposaren lo pensament de
encomanar las deputacions locals en personas
benemèritas durant la mera y líbera voluntat de
dits estaments fins se fessen las provisions de
dits officis, com apar en lo referit dietari, foli 35.
Com en effecte los dits estaments als 27 y 28 de
agost del praedit any deliberaren comètrer als
deputats y oÿdors que per lo interim fins altre
cosa se provehís per dits brassos nomenar dos
assessors y advocat fical, ab tal que fossen un
dels advocats de cada estament, que aleshores
servian a la cort, y que també anomenassen las
guardas, com apar en lo Procés Familiar del bras
eclesiàstich, foli 813, y del militar, foli 840.
De tot lo què, se infereix evidentment que als
il·lustríssims estaments los toca privative a dit
concistori de deputats y oÿdors la provisió dels
officis vacants en dita casa de la Deputació, estant congregada la cort, y lo fer las ternas per los
officis reservats a sa magestat. Y que la referida
jurisdicció y facultat és assistida, no sols de dret,
però també fonamentada ab la observància inconcusa de dos centúrias, continuada des del
any 1493 fins a las Corts imediat antecedents de
1632, ab expressa confeció y adquiesència dels
tunc deputats y oÿdors, sens faltar-los lo últim
estat, lo que bastaria per la justificació dels tres
brassos en tot cas que·s pogués reduhir a tela de
judici la pretenció del dit molt il·lustre y fidelíssim concistori en tot allò que no se li permet o
tolera per la cort congregada.

Y encara que dits molt il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors // s.n.r // vullan pretextuar sa recusació per los medis ponderats en la representació de 24 del corrent y còpia adjuncta de la
súplica als 8 de juny 1632, presentada als tres
estaments de la Cort aleshoras congregada,
contenint que sens voluntat de sa magestat o
del sereníssim senyor infant cardenal, que presidia en ditas Corts, no podian los estaments passar a fer la nominació dels officis vacants y que
dits estaments se satisferen ab dita representació
y se abstingueren de fer la nominació de dits officials. Emperò, lo dir y afirmar lo sobredit és estada notòria y affectada equivocació, que avista
de dits representats motius la cort se abstingués
de passar a la ensaculació y provisió de officis,
suposat que del sobre referit, de que devian estar cerciorats dits deputats y oÿdors per la lectura de dits dietaris, consta lo contrari, ço és, de
haver dita cort, per medi de la divuytena, impedit la insaculació y provisió de officis. Y fets los
actes de nominació de insaculadors, extracció
de habilitadors y dels nous deputats y oÿdors. Y
si bé se suposa en dita súplica fonch dubtat si lo
senyor rey o son llochtinent devia concòrrer en
la provisió de dits officis, y que dita extracció se
féu ab llicència del sereníssim senyor infant cardenal, ab tot los il·lustríssims brassos no demanaren dita llicència, ans bé se’n quexaren com a
prejudicial al dret y possessió tant antígua y calificada, ab copiós número de exemplars. Y que
així no necessitavan de dita llicència. Y que perquè no quedassen lesiats los brassos ab ella,
fonch deliberat que la dita Divuytena ab un advocat de cada bras se conferissen ab los tractadors de sa magestat, com en effecte ho feren. Y
disputada la matèria, demostraren dits tractadors quedar ab la intel·ligència de la justícia y
dret que assistia als brassos, donant-los // s.n.v //
per expedient que passassen a fer la extracció de
dits officis sense valer-se de la dita llicència, ni
donar-se per entesos dea... suposat no la havian
demanada y se’n quexaven. Lo que fou així
puntualment deliberat per los brassos y executat
per la Divuytena, segons tot apar en los Processos Familiars de dits brassos en diadas de 11 fins
a 15 de dit mes de juliol. Y no obstant que també responen los dits deputats y oÿdors que des
del any 1413 fins al 1585 a la fi dels triennis feren la ensaculació y extracció de deputats y oÿdors sens que se entremetessen en ella los brassos junts, segons referexen succehí en los de
1419, 1422, 1431, 1455, 1458, 1476, 1480,
1503, 1510, 1512, 1519, 1528, 1533, 1542,
1547, 1552, 1564 y 1585. Essent així que se
trobaven obertas Corts en los dits anys de 1503,
1510, 1512, 1533 y 1542. Y que en dit any de
1510, per rahó de haver volgut los estaments
a. mot il·legible.
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ensacular los llochs vacants de deputats y oÿdors, se feren differents embaxadas de uns a altres y no se hauria effectuat dita ensaculació per
los brassos, ab motiu que tocava fer-lo per capítols de cort als deputats y oÿdors.

llonga, cavaller, altre expectativa de un lloch de
deputat, manant ab lletra a dit concistori que
per rahó de dita //s.n.v // gràcia derogaven qualsevols capítols de cort en contrari disposants,
com apar en fòlios 101 y 126 de dit procés.

Emperò, deixant a part que los officis vuy vacants que se han de provehir no són de insaculació de deputats y oÿdors, y que respecte de estos, segons lo últim estat, que principalment se
atén en los progressos de las corts per la manutenció, se troban los brassos en possessió de ferne la extracció. De la qual possessió no porian
ser expoliats ni despullats, segons la constitució
2 y tot lo títol «De violència y restitució de despullats» se respon altrament que en tot cas suposat y negat que lo concistori tingués possessió, dret o facultat de fer la ensaculació y
extracció dels officis de deputats y oÿdors, trobant-se congregats los brassos en Corts, no se
podria extèndrer a altres officis de la Generalitat
// s.n.r // per ser constant en dret que la possessió és magis facti quam juris. Y no se extén de
un fet a altre, de cas a cas, de persona a persona,
de lloch a lloch, ni de un temps a altra, majorment contra lo qui la té perocupada. Y més si és
antiquíssima y ab assistència del dret, com la tenen los tres estametns de més de dos-cents anys,
conforme sobre se ha establert.

En lo referit any, fonch feta per los tres estaments insaculació de un lloch de deputat que vacava en la vegaria de Vich a favor de Joan Quintana, despedint lletras al concistori per effectuar
dita gràcia, ab derogació dels capítols de cort lo
contrari disposants, com consta en lo mateix
procés en foli 127 y 130. En lo any 1542, deliberà lo bras ecclesiàstich que·s fes inhibició als
deputats perquè no fessen las ensaculacions y
provisions de officis, com apar en foli 38 de dit
Procés Familiar del il·lustríssim bras eclesiàstich.
En lo mateix any foren despedidas lletras dels
tres estaments manat als deputats que no ensaculassen en lo lloch de oÿdor real vacant per
mort de Onofre Balaguer, ciutadà de Lleyda, y
després foren despedidas altras lletras de dits tres
estaments insaculant a misser Pere Rubió en dit
lloch vacant y manant als deputats ho executassen, com apar en foli 42 y 104 de dit procés.

A més, que també consta que los brassos congregats en corts han provehit los llochs vacants
de deputats y oÿdors, manant al concistori no se
entremetés en las ensaculacions de aquells, no
sols en anys dels que en la resposta se expressan,
sinó també en tots los altres subsegüents,
obehint sobre assò lo concistori als estaments.
Perquè en lo dit any 1510 fou deliberat per los
estaments que dita insaculació de deputats y oÿdors se fes per lo senyor rey ab intervenció de sis
personas per cada bras, ab protesta que per espectar a dits brassos lo fer-la, se fes per aquella vegada tantsolament, ab intervenció de sa magestat y de ditas personas. Y que en temps algú no se
pogués tràurer conseqüència, com apar del Procés Familiar del il·lustríssim bras ecclesiàstich, a
foli 40 ad 46. Y així és estat voluntari lo assegurar
dits deputats y oÿdors que en dit any no se effectuà la insaculació per los brassos ab motiu que
tocava als deputats y oÿdors lo fer-la. Y perquè
no aparexia just se’ls llevàs dita facultat.
En lo any 1533 fonch feta gràcia a don Federich
Manrique, don Joan de Moncada y a don Juan
de Zúnyiga dels primers tres llochs vacants de
deputats, concedint-los per dit effecte la espectativa, com consta en foli 87 del Procés Familiar
del bras ecclesiàstich. En lo mateix any, fou
concedida per los tres estaments a Joan Coma1384

En dit any, fonch feta per los estaments altre insaculació de un lloch de deputat, vacant per
mort de misser Joan Xaulès de Perpinyà, en favor de misser Francesch Vila-seca. Apar en foli
59 y 104 del mateix procés. En aquest mateix
any, fonch feta altre ensaculació per los tres estaments en favor de misser Joan Antoni Gil, del
lloch de oÿdor, que vacava per promoció de dit
Francesch Vila-seca, com consta en lo foli 104
del mateix procés.
En lo propchalendat any, foren despedidas lletras de dits tres estaments manant als deputats
que no se entremetessen en ensacular persona
alguna en un lloch de oÿdor, vacant per mort de
Pere Ifortodó, de la vila de Puigcerdà, inhibintlos y abdicant tota facultat de ensacular en dit
lloch, ab decret de nul·litat, com apar en foli 65
del referit Procés.
Així mateix, en dit anyfonch feta ensaculació
per dits tres // s.n.r // estaments en favor de
Francesch Andreu, de Gerona, en lo lloch de
oÿdor real de dita ciutat, que vacaria per mort o
altrament, com apar en foli 143 de dit Procés.
Dels quals exemplars notòriament se veu la affectada equivocació del concistori fundamentant sa resposta en que en lo any 1542 se havian
fet las ensaculacions de deputats y oÿdors per lo
concistori y no per los tres estaments.
En lo any 1547, fonch feta deliberació per los
tres brassos, en la qual fonch concedida la es-

pectativa al abat de Cuxà del primer lloch vacant de diputat, com apar en lo Procés Familiar
del bras ecclesiàstich, en folis 143 y 144. En lo
propdit any, foren despedidas lletras dels tres
estaments manant als deputats enseculassen a
Pere Botaller en lo lloch primer de deputat real,
que vacaria per la ciutat de Tortosa, no obstant
qualsevols capítols de corts y altres ordinacions
lo contrari disposants, derogant-los per dit effecte, com apar en folis 148 y 149 del referit
procés.
En lo mateix any, fonch feta gràcia per los tres
estaments a favor de fra Onofre de Monsuar del
primer lloch ecclesiàstich, que vacaria, no obstant qualsevols capítols de corts y altres ordinacions del General, com apar en foli 156, y per
dit effecte se despediren lletas, que·s troban en
foli 157 del mateix Procés.
En dit any se féu també ensaculació per los estaments a favor de Ramon Xammar de cert lloch
de oÿdor militar de Gerona, com apar en foli
167 del mateix procés. Y en lo mateix any fonch
feta gràcia per los tres estaments a favor de Joan
Lluýs Llull, ciutadà de Barcelona, de lloch del
deputat real, vacant per mort de Galceran Rovira, com apar en lo Procés, en foli 168.
En las Corts de 1552 y 1553, segons se llitg en
lo Procés // s.n.v // Familiar del bras ecclesiàstich, en folis 40, 63, 86, 94 y 102, consta que
los tres estaments conegueren si estaven bé o
mal insaculats Antich Andreu en un lloch de deputat de la vegaria de Balaguer y lo comenador
Pol en altre de la de Manresa. En las propditas
corts, foren despedidas lletras dels tres estaments manant als deputats dexassen concòrrer a
deputat a N. Comalonga, encara que secretari
de sa magestat, apar en foli 223 de dit procés.
En ditas corts, se despediren també altres lletras
per los tres estaments manant al concistori
que·n la extracció de deputats deixasen concòrrer la persona de Rafel Joan, no obstant secretari de sa altesa, apar en foli 147. Y en lo mateix
procés, foren despedidas altras lletras, manant a
dit concistori deixasen concòrrer a Miquel Ciurana, regent los comptes del General, no obstant lo capítol de cort prohibia que los officials
de la casa de la Deputació no poguessen concòrrer a deputats, apar en foli 147 del referit procés.
En las Corts de 1563 y 1564, foren despedidas
lletras per los tres estaments manant al concistori que·n lo lloch de oÿdor, vacant per mort de
misser Joan Cerveró, insaculassen a misser Ramon Jordà, en lo qual per ells era estat ensaculat
als 10 de octubre, apar en foli 53 del Procés Familiar del bras militar de ditas corts.
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En las Corts del any 1585, foren despedidas lletras per los tres estaments manant als deputats
qu·ensaculassen a Nicolau Frexenet en un lloch
de oÿdor real de la vegaria de Lleyda, vacant per
mort de Francesch Tarrés, com apar en lo Procés Familiar del bras militar sots diada de 6 de
agost, foli 120 y 121 de dit procés. En lo mateix
any, foren despedias altres lletras en que los tres
estaments manaren al concistori que ensaculassen a Macià // s.n.r // Sabata, doctor en medicina, en un lloch de oÿdor, vacant per mort del
doctor Miquel Ferrer de Lleyda, com apar en
foli 183 del predit procés. En lo referit any, a 16
de setembre, foren despedidas lletras per dits
tres estaments manant al concistori ensaculassen en lo primer lloch que vacaria a don Plegamans de Marimon, no obstant qualsevols capítols o altres ordinacions del General lo contrari
disposants, a las quals derogaven solament per
dit effecte, com apar en lo Procés Familiar del
bras ecclesiàstich, en foli 235. En lo mateix any,
fonch feta insaculació per los tres estaments en
favor de Gerònym de Argensola en un lloch de
deputat, vacant per mort de mossèn Antoni de
Vilademor, y altra ensaculació en favor de
Hugo de Tamarit en un lloch de oÿdor vacave
per promoció de dit Argensola, com apar en dit
procés, foli 230.
En las Corts de 1599 fonch fet manament als
deputats per los tres estaments que no passassen
a provehir officis alguns de assessors y altres del
General després que las corts estavan convocadas y juntadas. Y si algunas previsions havian
fet, las revocassen y anulassen, com ja dits brassos las revocaven y anul·laven, com apar en lo
Procés del bras ecclesiàstich de ditas corts, foli
37. En las mateixas corts, als 7 de juny, fonch
feta deliberació y manament per los tres estaments al escrivà major de la Deputació que no
entrevingués en provisió alguna de officis, com
apar de dit procés, folis 40 y 41.
Per últim, en las Corts de 1626 y 1632, se féu la
ensaculació, habilitació y extracció de deputats
y oÿdors per los brassos, com sobre se ha dit.
De ahont se veu restar més que provat lo contrari del què // s.n.v // ab dita resposta se refereix
y pondera per son intent lo molt il·lustre y fidelíssim concistori, al·legant que los tres estaments no haurian fet insaculacions de deputats
y oÿdors. Y encara que lo dit molt il·lustre concistori per justificar-se també ha respost que la
facultat de fer terna per los officis vacants li
competia per capítols de cort, y que així sa jurisdicció seria ordinaria y no expiraria ni se suspendria per la presència del principal, a exemple del
molt il·lustre batlle general y procurador dels
reals feus, que·s conserva en son exercici estant
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salari quiscun any, y de provehir líberament los
demés officis que no tenen salari cert més de 30
lliuras, la provisió dels quals antes se havia reservat ab lo dit decret de 25 de juliol 1654 per sos
llochtinents generals, percehint ternas del concistori. En forsa dels quals decrets apar al concistori no poder-se dubtar que sols estos nous
títols li bastarian per sa justificació en lo tocant
al poder fer ditas ternas y provehir dits officis
respective.

present sa magestat. Y que en tot cas dits capítols de cort no se podrian revocar ni alterar, sinó
és per sa magestat y los tres brassos, segons lo
disposat en la constitució 16 de las Corts de
1599.
Però, se respon que los capítols de cort que tribueixan la facultat a dits deputats per la provisió
dels officis vacants de la Generalitat no parlan ni
comprenen lo cas de trobar-se los brassos congregats en corts, com ja sobre se ha assentat, ans
bé la dita facultat la tenen los mateixos brassos
ab uniforme observansa de més de dos-cents
anys, que té forsa de lley municipal y, altrament,
assistida de tot dret. Perquè no és crehïble ni
versemblant que los estaments sens dir-ho expressament volguessen a ceteo de ditas cosas imposar-se lley, de la qual no poguessen apartar-se
quant fossen presents, ni que no volguessen reservar-se lo mateix y encara major poder dels
que·s donava al concistori de deputats y oÿdors,
ni que volguessen encomenar a altri la administració de sas cosas y de sa casa, podent ells mateixos administrar estant convocats, sinó solament
en tal cas que los dits estaments no estassen presents. Com en effecte se ha observat y practicat
en los referits exemplars, en los quals los estaments deliberaren se fessen las ditas ensaculacions, no obstant qualsevols capítols de cort que
apareguen dispo-//s.n.r // sasen lo contrari.

s.n.v

A més de que los mateixos capítols de cort, assenyaladament lo 8 del nou redrés de las Corts
de 1599, que és lo que dóna las insaculacions
als deputats y oÿdors, manifesta no haver entès
donar-los-la estant junt los brassos, com a impracticable, volent que ab veu de crida pública
s·i convoquen las personas dels tres estametns
que·s trobaran presents en Barcelona, perquè
acudan al acte de la insaculació, conforme a altres semblants convocacions fahedoras per la
extracció de visitadors, segons lo disposat en lo
capítol primer de dit nou redrés, y per la extracció dels habilitadors en lo capítol 85. Y la referida convocació de personas dels tres estaments
és cert no la poden fer los deputats, estant la
cort oberta y corrent, per tenir allí sa magestat
convocadas y cridadas las mateixas personas per
a las corts y per cosas majors, més urgens y necessàrias, del lloch de la qual no poden apartarse sens llicència.
Y, finalment, encara que per dit molt il·lustre y
fidelíssim concistori se haje recorregut per fonament de sa pretenció als reals decrets de 25 de
juliol 1654 y altre que no chalenda sa diada, ab
los quals refereix que sa magestat concedí als
deputats la facultat de fer terna per la provisió
de tots los officis de la Generalitat que·s reservà
a sa disposició, excedints trenta lliuras per son
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Emperò, attès que dita reserva sols obra respecte de tenir sa magestat líbera la facultat de provehir dits officis als subjectes als quals seria sa
real voluntat fer-ne gràcia, no emperò lo demès
tocant a la proposició de las ternas, qualitats, aspectes y demés que segons capítols de cort, usos
y observansas se troba estatuhit y ordenat acerca
dels mateixos officis y de sa insaculació, habilitació, extracció y exercicis respective de aquells. Y
ab estas intel·ligèncias y no altrament, se han
sempre entès y observat dits decrets sens violar
ni alterar en res los dits capítols, usos y observansas sobre dits officis disposants sens que la
designació de deputats y oÿdors als officis dels
quals se suposan dirigits dits reals decrets, puga
atribuir dret peculiar al molt il·lustre y fidelíssim
concistori privative als il·lustríssims brassos,
perquè la dita direcció y designació se féu a dits
deputats y oÿdors en nom del càrrech que exercian y com a portants veus de tot lo Principat, y
així com a procuradors dels tres brassos y del
mateix Principat, y per no trobar-se estos congregats. Y per consegüent la facultat de fer ditas
ternas fonch adquirida a dits il·lustríssims brassos com a principals, als quals congregats en
corts los toca la administració dels béns de la
Generalitat y tot lo que pertany a la universitat
del principat de Catalunya.
Per tot lo què y altrament, los doctors infrascrits, advocats dels il·lustríssims brassos, són de
vot y parer que a dits il·lustríssims brassos toca y
especta privative al il·lustríssim concistori de
deputats y oÿdors lo fer y proposar a sa magestat
las ternas per los officis majors de 30 lliuras y
provehir líberament los menors de tots los de la
Generalitat, y fer tot lo demés que toca a la administració de ...a Y que per conservació de tant
superior prerogativa, inseguint o immitant lo
que ab tant acreditat zel, obraren dits estaments
en las corts antecedents, han procehït en son cas
en la expedició // s.n.r // de ditas primeras y segonas lletras, manant-los se abstingan de provehir aquells, sots las penas expressadas y comminadas en ditas lletras, y que en concideració
de no haver obehit dits molt il·lustres y fidelís-

a. mot il·legible.

Il·lustríssima senyor. Lo concistori dels deputats y oÿdors de comptes del General de Cataluña à vist las lletras per vostra senyoria il·lustríssima manadas despedir als 4 del corrent mes de
janer y a ells presentadas als 6 del mateix, hont
ab lo vot dels advocats acerca si trobant-se vostra senyoria il·lustríssima congregat en cort general, la provisió dels officis de la Generalitat y
proposició de subjectes a sa magestat, que Déu
guarde, per los que són reservats a sa real disposició és peculiar de vostra senyoria il·lustríssima
o si pot y deu fer-la lo concistori, aixís com en la
ocasió que nos troban com és dit convocats dits
il·lustríssims staments, encarregant vostra senyoria il·lustríssima ab duas lletras al concistori
pose en execució lo resolt per vostra senyoria
il·lustríssima y participat ab consemblants de 20

y 22 de desembre pròxim passsat. Acerca del
què se refereix al concistori representar a vostra
senyoria il·lustríssima que dit concistori, després de la notificació de las primeras lletras, no
ha passat a fer provisió alguna de officis vacants
de la Generalitat ni proposició de subgectes a sa
magestat, havent-ho suspès en lo entretant que
vostra senyoria il·lustríssima se dignàs attèndrer
a las rahons té representat lo concistori, li acisteixena així que no ha comprès donar motiu a
vostra senyoria il·lustríssima per a passar a nova
comminació. Y encara que lo concistori antes
de la presentació de las duas primeras lletras havia proposat a sa magestat subgectes per a la
provisió del offici de scrivent ordinari de la scribania major del General y casa de la Deputació,
que ha vacat per morir-se don Joan Vivet, se
persuadeix lo concistori no serà estat de la intenció de vostra senyoria il·lustríssima se revoque dita proposició, attenent als motius particulars que acisteixen al concistori respecte de
aquella, puix que del mateix // s.n.v // vot dels
advocats de vostra senyoria il·lustríssima se
col·ligeix lo duptós e intricat de la matèria subgecta. Encara que després de haver passat vostra
senyoria il·lustríssima a prohibir al concistori
semblants provisions y propositions, de tal manera que apar no admet difcultat ésser legítimament fetas las executadas antes de haver vostra
senyoria il·lustríssima passat a fer la referida diligència e inibició, tenint esta distincció y diversificació de casos lo apoyo del dret que dóna per
ben fet lo executat per lo procurador present
principal antes que est lo·y prohibís. Y així bé lo
executat per lo concistori antes de la prohibició
de vostra senyoria il·lustríssima, encara que fos
jurídica la intel·ligència dels que volen suposar
al concistori procurador dels tres il·lustríssims
estaments sols y no de la cort general integrada
de sa magestat, que Déu guarde, y dels il·lustríssims braços. Concorrent també a favor del concistori lletra dels reals decrets ja insinuats a vostra senyoria il·lustríssima per la més genuïna
intel·ligència dels quals dexada a part la que en
dit vot se’ls dóna per los advocats de vostra senyoria il·lustríssima, és precís recòrrer a sa magestat, que Déu guarde, a qui peculiarment
toca donar-la a sas reals concessions. Per lo què,
posant lo concistori lo prenarrat en la gran comprehenció de vostra senyoria il·lustríssima, certament espera de vostra senyoria il·lustríssima
satisfació de las operations del concistori y
suspèndrer las referidas comminations, mentres
que sa magestat declare son real ànimo. Al què
se conformarà lo concistori, com és de sa obligació y no menos en donar gust a vostra senyoria il·lustríssima en to lo que li sia possible.

a. recado intercalat entre els folis 205v-206r.

a. segueixen dues línies ratllades.

sims deputats y oÿdors poden y deven los dits
il·lustríssims estametns despedir novas lletras,
manant a dits deputats y oÿdors que encontinent y sens més dilació obehescan al que los
fonch manat en ditas primeras lletras, sots las
penas als il·lustríssims brassos ben vistas, comminant-los en cas de recusació de executar-las
encontinent, per las primeras y segonas penas
en què hauran incorregut. Y de procehir contra
d’ells segons dret, justícia y estils de cort serà
trobat fahedor. Y que per ésser lo dret de dits
il·lustríssims brassos tan cert y clar y ésser los
principals interessats en la conservació y augment de las pecúnias y béns de la Generalitat y
sa administració, inseguint lo que en altres semblants casos se ha acostumat, practicat y observat, poden y deven manar als dits il·lustríssims y
fidelíssim deputats y oÿdors que sobre esta dependència y fet que volen entravenir, no gasten
de las pecúnias de la Generalitat, y al escrivà major de dita casa de la Deputació que no prenga
ninguna deliberació tocant a gastos sobre dit
fet, y que lo noble regent los comptes no pague
tampoch quantitat alguna que se offeresca gastar per rahó del mateix fet o sas dependèncias. Y
així ho senten salvo semper. Barcelona, y desembre 29 de 1701. Doctor don Lluís de València,
advocat del il·lustríssim bras militar. Doctor y
canonge Joseph Romaguera, advocat del bras
ecclesiàstich. Doctor Francesch Toda y Gil, advocat del bras real. Doctor Jacinto Dou, advocat del bras ecclesiàstich. Doctor Joseph Minguella, advocat del il·lustríssim bras real. Doctor
Plàcido de Copons, advocat del bras militar.

206
/s.n.r

Número 71
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210
/1r

scribaque et secretarius consistoris Deputationis
localis Ceritaniae, hic me subscribo et meum solitum arti notariae requisitus appono sig+num.

Número 72
Aba acte rebut en poder de mi lo notari y secretari baix scrit als vint-y-hú dies del mes de febrer, any de la Nativitat del Senyor mil set-cents
y dos, en la vila de Puigcerdà, consta que Nicolau Labró, mestre fuster, llosador y de cases, de
la dita vila, comunique y en bona fe prometé al
reverent Pere Rusca, prevere, beneficiat y president en primer grau del molt reverent col·legi
de preveres de Santa Maria de dita vila y deputat
local del General en la col·lecta y estació de Cerdanya present, que dins un termini competent y
a dit reverent senyor deputat local ben vist farà y
fer farà y degudament las obras necessàrias fahedores en la casa del General de dita col·lecta, situada devant la plassa major de dita vila, no sols
las expressades en lo memorial de ditas obras,
continuat al dors del albarà de subast de las matexas obras, fet que és continuat en lo registre
de dita col·lecta sots diada de // 1v // nou de
maig mil set-cents, per y encara los reparos necessaris del que se ha dirruït en los taultas de
dita casa des de dit die nou de maig mil setcents. Y baix los pactes, condicions, modo y forma en dit albarà de subast y memorial expressats, dels quals albarà de subast y memorial se·n
ha enviat còpia als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya, de ordre dels quals de data de
onse del present y corrent mes de febrer, y precehint la deliberació presa per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori en dit die se és fet lo present acte, ab obligació de tots y sengles béns y
drets seus. E lo dit reverent Pere Rusca, preverer, deputats predit, inseguint dit ordre ha
promès donar y pagar realment y de fet a dit Labró per lo obratge y per drets de ditas obras
onse dobles y mitja espanyolas de bon or y pes,
so és, la mitat lo de que dit Labró comensarà
dita obra y l’altre meitat lo die serà fini-// s.n.v //
da y lliurada dita obra, tot segons thenor de dit
albarà, sots obligació dels béns de la Generalitat, com llargament apar en dit acte al qual me
refferesch. Y en ell foren presents per testimonis
Andreu Forcada, sabater, y Francisco Montellà,
sastre, de Puigcerdà, fins vuy posant-hi tots los
pertrets, etcètera, ita approbo ego notarius publicus infrascriptus manu propria, et cetera.

253
/1r

In quorum propria manu scriptorum fidem ego
Dominicus Marti et Aldran, acutoritatibus
apostolica et magnificorum consilium presentis
villae Podio Ceritani regio eis attributo privilegio notarius publicus et collegiatus ejusdem villa
a. acte intercalat entre els folis 209v-210r del trienni 17011704.
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Número 80
Pera lo fet del frau de Montserrat.b
Señor. Los deputados y oydores de cuentas de la
Generalidad de Cathaluña, puestos a los reales
pies de vuestra magestad con la más profunda veneración, dizen: Que el día 17de março de este
año 1702, fueron instados del arrendetario de los
derechos de la Generalidad, dieran la devida
asistencia para reconoscer con convento de esta
ciudad, sin expressarle, con la intelligencia insinuó tenia, de haver en aquel algunas ropas o géneros que devían commisarse por haverse introducido sin pagar los derechos.
No pudieron negarse los deputados y oÿdores a la
petición del arrendatario, por ser esta una de sus
principales obligaciones que en el ingresso de sus
officios juraron, y se halla dispuesto en la forma
del juramento y homenage que se lehe en libro de
los Quatro Senyales, página 33 y en la página 96,
número 18 y 136, número 38 del mismo libro, lo
que prometen observar al arrendatario. Y assí, le
vieron precisados a dar la assistencia. Executose
esta en las casas de los monjes de nuestra señora de
Montserrate de esta ciudad. Y a la // 1v // en reconocerle sin el real permiso de vuestra magestad,
por lo que por su síndico el consistorio, entre la
una y las dos de la tarde del mismo día, acudió
con representación a vuestra magestad. Y viéndose que tardava la resolución, que fue instantáneamente solicitada por el síndico, embió el consistorio dos cavalleros al duque de Medinasidonia
para que mediante su intercesión se lograra
aquella. Y en effeto del duque y por medio del
marqués de Rivas, secretario de vuestra magestad, se entendió a las diez de la noche del mismo
día, hasta cuyo tiempo estava congregado el consistorio. Ser la real voluntad y orden de vuestra
magestad, que se franquearen las llaves de los cofres que se hallavan en dicho quarto a fin de reconoscerse.
Deseando el consistorio el mayor acierto en materia tan grave la consultó, el día 18 a las 9 de la
mañana, con differentes personas de los tres estamentos o braços ecclesiástico, militar y real, que a
otro fin se hallaran congregados. Y en execución
de su sentir, embiaron el síndico del General al
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada al
foli 253r del trienni 1701-1704.
b. anotació al marge superior esquerra.

duque de Medinacidonia, a las onze del mesmo
día, a fin que por su medio merece //s.n.r // lograr
de vuestra magestad la assitencia de un ayudante
real para dicha función. A que respondió el duque, que lo participarais a vuestra magestad, y
después, en su real nombre, dixo al síndicho ser del
real agrado de vuestra magestad conceder dicha
assistencia, y en effecto el duque dio orden a un
ayudante real fuesse a executarla.
Obtenido el permisso, y entendido por el consistorio y personas de dichos braços, con parecer de
aquellos, y de los assessores y abogado fiscal del
General, se passó a ordenar que en el auto de reconocimiento de los cofres y de la aprehención, se
continuassen y descriviessen todas las ropas y géneros que se hallarían y se pretendía haver incidido en commisso. Como assí le executó, con auto
en poder del ayudante tercero de escrivano mayor.
Noticiado por la tarde de dicho día, el consistorio,
que los cofres de que se havia echo aprehención en
las casas de Montserrate se llevavan a las del General, y no menos, que el duque de Medinacidonia instava, que un concistorial fuere a hablarle
con parecer de dichas personas de los tres estamentos, se confirió el oydor militar con el duque, y
vuelto a las nueve de la noche hizo relación que el
duque le havia expressado que vuestra magestad
quedava algo dessabrido, assí de no havérsele echo
representación de la familia de vuestra magestad, como de haver //s.n.v // passado a reconocer el
día 17 su quarto, sin preceder la assistencia de un
ayudante real, y sobre todo, por haverse llevado a
las casas del General el día 18 los cofres, en su real
presencia. Y que, dicho oydor militar, respondió a
dichos cargos, que el consistorio havia dado la assistencia en cumplimiento de sus obligaciones y
observancia de los capítulos de corte, y haverse estilado por el consistorio pedir al arrendatario
para donde o a que lugar insta la assistencia, por
no haver alguno exempto; y que luego que el consistorio havia entendido ser de la familia de vuestra magestad, micer Larzán, y que su quarto era
el que havia de reconocerse, se havia suplicado a
vuestra magestad la assistencia de un ayudante
real y que con ella se havia echo la aprehención; y
que lo mismo havia entendido del marqués de Rivas, secretario de vuestra magestad, anyadiendo
este la orden de que se les remitiere un memorial
de lo contenido en dicha aprehención, que vuestra
magestad se serviría expressar lo que era suyo.
Oyda por el consistorio la relación que hizo el oÿdor militar, y reconociendo la gravedad del negocio y quan precio era a un mesmo tiempo attender a la mayor satisfacción y real servicio de
vuestra magestad, y no // s.n.r // faltar a la obligación de sus cargos el día 19 a las siete de la no1389

che, propuso a la junta de los tres estamentos la
noticia havia tenido en aquel instante, que entre
los cofres llevados a la casa del General havia algunos con la cifra de vuestra magestad y que entre ellos se hallarían algunos vestidos y otras cosas
propias de vuestra magestad, si bien, que no se
continuaron en el auto de la aprehención por no
tener pretención alguna en ellos. Reconociéndose
affectadamente, introducidos en dichos cofres por
micer Larzán y otros de su familia, ahunque fue
instado franqueasse las llaves a fin de que en su
presencia le hiziera la separación de unas a otras,
antes de partirse para llevarlas a las casas del
General.
Con parecer de la junta, y de los assessores y abogado fiscal, resolvió el consistorio que lográndose
que micer Larzán habriesse dichos cofres el receptor de los fraudes del General, después de echa la
separación de las ropas y géneros, volviesse en las
casas de Montserrate dichos cofres y allí entregasse, a micer Larzán, aquellos y lo demás que no estuviesse continuado // s.n.v // en el auto de aprehención. En cuya conformidad, el día 20 a las
siete de la mañana, confirió el consistorio en las
casas del General, y embió recado a micer Larzán
para que llegara a dichas casas con las llaves de
dichos cofres, y se escusó.
Participó estas diligencias, con sus circunstancias, el consistorio el mismo día por la tarde a la
junta de los braços, como también una representación que era ya formada por solución del día
18, en que se suplicava vuestra magestad, fuesse
de su real agrado, mandar a micer Larzán que
habriendo los cofres en la casa del General o franqueando las llaves de aquellos, diera lugar a que
se pudieren entregar dichos cofres, ropas y géneros
no comprehendidos en el auto de la aprehención,
a effeto de ponerla a las reales manos de vuestra
magestad por medio del marqués de Rivas, entregando al mesmo tiempo copia de aquella al duque
de Medinacidonia y conde de Santistevan, el real
ánimo de vuestra magestad a su gratta acceptación.
Executosse por medio de dos cavalleros, el //s.n.r //
enviar al marqués de Rivas la refferida representación, y les respondió que vuestra magestad se hallava con grave sentimiento de lo sucedido en el
transporte de dichos cofres a las casas del General.
Y que assí, le escusasen de acetar dicha representación, significando seria muy justo que todo lo
que se havían llevado de las casas de Montserrate,
fuesse restituhido al mismo lugar en donde se habrirían dichos cofres y se pagaría el derecho del
General de todo lo que seria devido, y que en essa
conformidad quedaría vuestra magestad satisfecho de lo obrado.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

Es tan grande el dezeo del consistorio de poder assertar al mayor obsequio y servicio de vuestra magestad, que luego que entendió la respuesta, la
consultó con sus assessores y abogado fiscal, que con
parecer en escrito le respondieron que podía y devía el consistorio, por todos los medios prudenciales y más respetuosos, procurar que echas la separación de dichas ropas se effectuasse la restitución
de dichas ropas se effectuasse la restitución y entrega, a gastos del arrendatario que justo su aprehención, de los cofres y géneros que no fueron descritos en el auto de dicha aprehención haziéndose
sólo por entonces la restitución y entrega sin perjuizio de las otras ropas continuadas en el auto de
la // s.n.v // aprehención, respeto de las quales, devía averse lo dispuesto en los capítulos de Corte.
Hallándose la materia en el refferido estado, recibió el consistorio orden del marqués de Rivas,
para que uno de sus individuos se confiriesse a la
covachuela y haviéndole assí executado, le persuadió dicho marqués el cumplimiento de la restitución de los cofres y demás géneros en el lugar donde se hizo la aprehención, anyadido que en el se
averiguaría de que se devían pagar los derechos,
solicitando la respuesta antes de las sinco de la
tarde.
A vista de esta expressión, affectado el consistorio
hallar forma para obedecer a la refferida insinuación sin faltar a la obligación de su cargo, juramento y homenage que prestan de orden de
vuestra magestad para la exacta observancia de
las Constituciones, capítulos y actos de Cortes, passaron a juntar según el estilo de la Generalidad
en semejantes casos, 36 personas de los tres braços,
los quales después haver consultado otra vez, y oydor en voz y en escritos a los assessores y abogado
fiscal, y otros consulentes, fueron de parecer que
considerados los reparos se offrecían, se confiriessen deputados y oÿdores de cuentas consistoriales
// s.n.r // al real palacio de vuestra magestad, a
effeto de poder conseguir la dicha de ponerse a los
reales pies de vuestra magestad con una succinta
representación del estado, y diligencias echas por
el mesmo consistorio para merecer de vuestra magestad mayor dilación, de que precisamente se necessitava, para noticiar al real ánimo con esta representación las Constituciones, capítulos, y actos
de corte, que dificultavan al consistorio el poner
en execución dichos reales órdenes.
Fue tan corta la dicha del consistorio en esse lance, que haviéndolo executado después de tener permisso y hora de vuestra magestad, no solo no pudo
lograr el consuelo de ponerse a los reales pies de
vuestra magestad, pero ahun, se le insinuó por el
duque de Medinacidonia, la real resolución de
vuestra magestad en no admitirles a su real presencia hasta que por el consistorio se huviese dado
cumplimiento, al que poco antes se le ordenó con
1390

billete que remitió el marqués de Rivas por la effectiva restitución de dichos cofres y géneros.
No es ponderable señor el desconsuelo del consistorio, que hallándose con tan effectuosos dezeos de
poder cumplir a los refferidos reales órdenes de
vuestra magestad, a un mesmo tiempo // s.n.v //
les dificulte su execución el vínculo de juramento
de la observancia de las Constituciones y capítulos
de corte, que se lo impiden lo que le precisa a individuar a magestad su contenido para que llegando a real noticia de vuestra magestad merezca su
real aprobación.
Hallasse en primer lugar dispuesto en los 29 y 30,
Cortes 1533, junto con el capítulos 16, Cortes
1553; que todas las ropas y géneros que se hiziera
aprehención deban poner y encomendar en mano
del official destinado, que en esta ciudad es el receptor de los fraudes, sin que de allí puedan sacarles los deputados. Ahun en los casos que en grado de apellación o recurso, conoscen de las causas
que sobre aquellas han, en primera instancia, de
declararse por los deputados locales, que en esta
ciudad de Barcelona es el defenedor del General.
Estrecharse más individualmente esta disposición, respeto de las ropas y géneros que se aprendieren dentro la ciudad de Barcelona, y su districto y collecta, en el capítulo 66 del redresso del
General echo en las Cortes de 1599. Mandándose
en el se pongan // s.n.r // en mano de dicho receptor de fraudes, recondiéndose en el lugar por esse
effeto designado que según la observancia inconcussa ha sido y es la casa, aduana del General de
la misma ciudad.
En conformidad de estas disposiciones consta en
los registros de la casa de la Deputación, de muchos exemplares que califican su observancia y en
particular se offrece el del año 1570, en que haviéndose echo aprehensión de sinquenta mil ducados que con unas galeras genovesas se sacavan de
este Principado, sin haver pagado los derechos de
la Generalidad, fue servido el serenísimo señor rey
don Phelipe Primero de Aragón y Segundo de
Castilla, gloriosíssimo antessessor de vuestra magestad, con su real carta su fecha en Jahen a 29 de
mayo de dicho año 1570. Insinúan al consistorio
que dichos sinquenta mil ducados eran propios de
su magestad y de su real patrimonio, que de su
real orden se remitían a la ciudad de Génova
para el sustento de las tropas de Italia, encargando se restituyeran sin dilación y en consideración
de que se hallava echa la aprehención, y era preciso // s.n.v // que se viera por justicia. Cosultados el
regente la Real Cancellaría y demás doctores de
la Real Audiencia, con los assessores de la Generalidad, en 27 de junio de dicho año, acosejaron
a los Deputados que enviassen persona a su ma-

gestad para que en su nombre le certificaren del
que dichos deputados havían echo, podían y devían hazer y continuar en negocio de dicha aprehención, en observancia de dichos capítulos de corte y por la obligación de sus cargos, juramento, y
homenage y sentencia de excomunicación, que en
su ingresso havían prestado y oydo. Como lo executaron los deputados y oÿdores, embiando sus embaxadores a la Corte logrando la real aceptación,
pues consta en los citados registros que se prosiguió
judicialmente en la causa.

fres y géneros que no se discrivieran en el acto de
la aprehención, y quedando los demás en aquella
se viesse en justicia la causa del pretendido commisso.
Empero viéndose totalmente cerradas las puertas
a la representación, y con la noticia que el día dos
de este mes de abril les participó el dicho marqués
de Rivas, de haver el arrendatario cedido a su derecho resignándolo enteramente a la real disposición de vuestra magestad, encargándoles de nuevo executasen luego la restitución en essa
conformidad, y queda ya executado. Exponiéndose los suplicantes, como se han obligado a satisfacer al General, la porción que se pertanesca en el
caso de declararse el commisso de los géneros o parte de ellos que están continuados en dicho auto.

Y ahunque el dezeo que assiste al consistorio y a
todos los demás que han entrevenido en este negocio, de dar gusto y obedecer a los reales órdenes de
vuestra magestad, les ha subministrado exemplares de algunos casos en que por particulares circunstancias, precediendo caución idónea de fiadores siempre que se pretendía comissió, se ha
effectuado la restitución de ropas y otros géneros
aprehendidos, antes de // s.n.r // concluirse judicialmente la causa. Empero, se hallan estos exemplares ya reprobados con voto, que en el año de
1693 hizieron los assessores y abogado fiscal que
entonces eran junto con otros letrados consulentes,
dos de los quales oy están condecorados con la honrra de ministros de vuestra magestad en el Real
Consejo de este Principado.

Esta resignación señor, no dudan los diputados la
tendrá presente vuestra magestad, para favorecerles con el real abono y permisso de que se pueda
continuar el conocimiento judicial de esta aprehención, según prescriven los capítulos de corte, a
cuya observancia precisa el juramento con que religiosamente fue vuestra magestad servido assegurarle, y que prestaron los suplicantes en el ingresso
de sus cargos. Dignándose vuestra magestad mandar, que se pongan en la aduana del General las
ropas y géneros que expressa //s.n.v // el auto de dicha aprehención, cuya memoria se pone en las reales manos de vuestra magestad, explicando por su
real benignidad los que huviera proprios de vuetra
magestad. Por lo que pudiera conducir esta sircunstancia, a los méritos de la causa y exposición
de lo que deven satisfacer los suplicantes a la Generalidad, según la obligación que han impuesto.

Lo refferido no queda en solos términos del citado
voto, pero ahun de nuevo se halla establecido con
expresso capítulo de estas últimas Cortes, que es el
26, en que vuestra magestad se dignó con la Corte
disponer que quales quier usos y costumbres contra
los usajes, Constituciones, capítulos y actos de
Cortes, privilegios, usos y costumbres sean irritos y
nullos, y en particular los hechos des del año 1599
hasta la conclusión de estas últimas Cortes; de calidad que no pueden allegarse en exemplar, previniendo expressamente que quedassen en su viril y
mayor observancia las Constituciones, capítulos,
actos de Cortes, privilegios y costumbres que no estuviessen derogados en otras Cortes.a // s.n.v // Todas las referidas sircunstancias consultaren los
suplicantes, anciosos solo de hallar expedido con
doctores tehólogos de la primera graduación de
Barcelona, y no pudiendo conseguir de ellos positiva respuesta por haver pedido que antes bolviese
los letrados a dar su parecer, acerca de alguna reflexiones sobre el caso.
Por estos motivos señor, esperavan los diputados
puestos a la real noticia y soberana conprehensión
de vuestra magestad, aurían de merecer la real
aprovación e inclinar el real y justo ánimo de
vuestra magestad a concederles //s.n.r // se pudiessen entregar a micer Larçan en la aduana, los co-

Por lo que, puestos a los reales pies de vuestra magestad, suplican sea de su real agrado darse por
servido de las operaciones de los suplicantes en este
lance, y en adelante no se les impida al proceder
aprehensiones de los géneros de que no se han satisfecho los derechos de la Generalidad. Y por que en
esta se pueda proseguir en justicia, a mandar se
pongan las ropas y géneros que se inventen en la
aduana del General, significando vuestra magestad los sean de vuestra magestad para que assí
obedecido, vuestra magestad reintegre y assegure
la observancia de las Constituciones, capítulos y
actos de corte, estilos y prerrogativas de la Generalidad que lo recibirán a merced.

s.n.r

Número 86
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 275v i 276r del trienni 1701-1704.

a. a continuació dinou línies ratllades.
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donà vostra señoria fidelíssima subrogat en lo
dit offici de ajudant tercer de escrivà major. Y
semblantment, a 20 de novembre 1660, lo
donà vostra señoria fidelíssima a don Joan Guinart en lo offici que tenia de regent los comptes,
per trobar-se habilitador en dita insiculació dels
officis de la present ciutat.

La unió y conformitat ab què han procehit sempre los dos concistoris, és a saber, lo de vostra
señoria fidelíssima y lo de la excel·lentíssima
ciutat de Barcelona, és estat lo medi més eficàs
per a què se logrà lo millor acert en los negocis,
que ha ocorregut del mayor servey de las magestats divina y humana, y benefici de la present
ciutat y Principat. Y per esta rahó digna de continuar-se y perpetuar-se en la attenció de concistoris de tanta agraduació, ha acompanyat
sempre esta conformitat la recíproca correspondència, ab què se han afavorit y honrat, permetent y executant que a las personas que troban ocupar lo puesto de un y altre concistori, y
que juntament se troban officials de una o altra
casa se’ls donàs subrogat en aquell offici, ab lo
integro salari y adeales que corresponen a
aquells, de què contants los exemplars com las
ocasions, en què ha esdevingut venir semblants
casos, dels quals solament se farà memòria de
alguns per a què de aquí se veja la contínua observansa de esta mútua correspondència.

En atenció y observansa de dita mútua correspondència, ha observat la present ciutat practicar-ho ab sos officials, qui han ocupat lo puesto
de concistorials de aqueixa il·lustríssima casa
sempre que han esdevingut semblant ocasions,
com foren en lo any 1665, en què lo doctor Miquel Boneu fonch deputat real, cathedràtich de
la universitat litterària //s.n.r // d’esta ciutat, se li
donà subrogat en sa cathedral durant son trienni. Lo mateix se practica ab lo doctor Francisco
Boneu en lo trienni subsegüent, en què fou oÿdor de comptes del General. Així mateix, s’és
continuà ab lo doctor Joan Alòs en lo trienni que
fou deputat real, trobant-se també cathedràtich
de dita universitat. Com també ho observà la
present ciutat ab lo doctor Jacintho Blanch en lo
trienni 1696, que fou oÿdor real y se trobava cathedràtich de dita universitat; y ho ha practicat
en la mateixa comformitat ab los visitadors del
General per son stituhir son consistori, y ser officials tant preheminents de la Generalitat, y així a
26 de agost 1665 trobant-se visitador Francesch
Alòs, mercader, li donà la present ciutat subrogat
en lo offici que tenia de aportant lo llibre major
corrible de la taula del cambi o comuns deposits
de la present ciutat. Al doctor Joan Baptitsta Reverter, que·s trobava visitador en lo any 1692,
per ésser cathedràtich de dita universitat li concedí la present ciutat subrogat en sa cathedra. En
lo any 1695, que·s trobava visitador lo doctor
Joseph Comellas, també li donà la present ciutat
subrogat en lo offici que sortejà de advocat fiscal
de la visita. Y resta la present ciutat, ab ànimo y
fina voluntat de continuar-o en dita conformitat.
Esperant que vostra señoria fidelíssima ho continuarà, així mateix y ab la mateixa recíproca correspondència, com per medi de esta embaxada
ho suplica a vostra señoria fidelíssima.

En lo any 1668, fonch conceller en cap de la
present ciutat lo doctor Gismundo Bofill, y per
lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de vostra
señoria fidelíssima, li fonch donat subrogat en
lo offici que obtenia de ajudant tercer de escrivà
mayor del General. En lo any 1682, fonch conceller en cap de la present ciutat Erasme de
Lana y Fontanet, y per vostra señoria fidelíssima
li fonch donat subrogat al offici que obtenia de
racional del General.
En lo any 1672, fonch conceller ters de esta ciutat mossèn Joseph Melich, que·s trobava tener
lo offici de ajudant // s.n.v // primer de racional,
y per vostra señoria fidelíssima li fou donat subrogat durant la ocupació de dita concelleria; y
lo que més és que lo sobredit mossèn Joseph
Melich, en lo any 1686 en què fou conceller en
cap, en ocasió que juntament se trobava reputat, y per estara-ho, li obstava la disposició del
capítol de cort de poder tenir subrogat ab doble
salari y adealas, la y donà lo molt il·lustre y fidelíssim consistori a comtemplació de trobar-se
conceller de la present ciutat.
En lo any1697, sortejà en conceller quart Gaspar Latillepa, mercader, y per trobar-se obtenir
lo offici de receptor de la bolla, li donà vostra
señoria fidelíssima subrogat en dit offici.

279
/1r

Ni solament se ha restret la correspondència del
molt il·lustre y fidelíssim concistori a donar subrogat per la ocupació de conceller, si no també, ho ha extés a la ocupació de habilitadors,
per què a 19 de novembre 1659 per trobar-se
habilitador en la insiculació dels officis de la
present ciutat, lo doctor Gismundo Bofill li
1392
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Ramona Pellicer y Vidal, en quiscun dret doctor
y escrivà de manament per la sacra cathòlica y
real magestat del rey nostre señor, que Déu
guarde, en los regnes de la Corona de Aragó ab
exercici en la present llochtinentsa general de
Cathalunya.
a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 278v i 279r del trienni 1701-1704.

Certifico y fas fe, com ab acte rebut en poder
meu als vint-y-nou del mes de abril del corrent
any mil set-cents y dos, lo noble señor don Joan
Baptista de Aloy, escrivà de manament, secretari de província y arxiver del real arxiu del present principat de Cathalunya, ha prestat jurament en mà y poder del fidelíssim y il·lustríssim
señor en Christo Pare don Miquel Joan de Taverner y Rubí, del consell de la magestat y son
canceller en lo present Principat, y bisbe de Gerona, de observar lo capítol dotsè de lasa Corts
celebradas per lo sereníssim señor rey don Felip
Quint, en la present ciutat, en lo convent de
Sant Fransech, en lo any pròxim passat de mil
set-cents y hu y corrent de mil set-cents y dos,
se y de la moneda en dit capítol mes llargament
se conté. Y per a què altre ferit se done fe y crèdit, tant en [...] com fora de ell, fay la present
certificatòria a instància de dit noble señor don
Joan Batista de Aloy, escrita y signada de mà
mia pròpia. En Barcelona, als trenta del mes de
abril any de la Nativitat de nostre Señor, mil setcents y dos, y per lo mon acostumat. Sig+num.

279
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ha dit señor vostra excel·lència y official en cas
de contrafacció, trina canonica monicione praemissa promulgat. Com en un dels registres de la
present Cort del officielat, en què semblants actes se continuan, es més llargament de vèurer a
què me refaresch. En fe de //s.n.v // las quals cosas fas la present certificatòria de mà mia pròpia.
En Barcelona, die, mes y any sobradits.
De premissis propria manu scriptis fidem faut
don Franciscus Vila, que apostolica atque ordinaria auctoritatibus notarius publicus et publica
curie officelatus ecclesiastici Barchinonae, hec
propria etiam subscribens manu cum imprestio
ne sigilli ejusdem curie.

284
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Número 90
Còpia.a
Moltb il·lustre y fidelíssim señor.

Ab las presents certifico y fas fe, lo doctor Francisco Vila, prevere per las auctoritats apostòlica
y ordinària, notari públich y escrivà de la cúria
del officielat ecclesiàstich de Barcelona. Com ab
acte rebut y certificat en mon poder, lo dia present que contam vint-y-nou del mes de abril any
de la Nativitat del Señor mil set-cens y dos, don
Joan Batista Aloy, escrivà de manament y arxiver del Arxiu Real de la present ciutat. Inseguint
lo disposat en lo capítol 12 de las Constitucions
Generals de Cathalunya, novament fetas en las
Corts Generals en la present ciutat de Barcelona, celebradas per la magestat de nostre rey y señor don Philip Quart en Aragó y Quint en Castella que comensa: «Per obviar los notables
danys, et cètera.» Constituhit personalment devant lo il·lustre y molt señor Domingo Fogueras, en quiscun dret doctor, canonge de la Santa
Iglésia de Barcelona, y per lo il·lustríssim y fidelíssim señor don fra Benet de Sala, per la gràcia
de Déu y de la Santa Sede apostòlicca bisbe de
Barcelona y del concell de sa magestat. Y en las
casas de sa pròpia habitació, que las té en la present ciutat de Barcelona, en lo carrer dit de Paredís, ha ohit sentènsia de excomunicació; la
qual en la forma acostumada, y amonestant-lo
primer de què cumplís, observàs y guardàs tot
lo contengut y disposat en dita Constitució, li

La unió y conformitat ab què han procehit sempre los dos concistoris, és a saber lo de vostra señoria fidelíssima y lo de la excel·lentíssima ciutat
de Barcelona, és estat lo medi més eficàs per a
què se logràs la millor acert en los negocis, que
han ocorregut del major servey de las magestats
divina y humana y benefici de la present ciutat y
Principat. Y per esta rahó, digna de continuar-se
y perpetuer-se en la attenció de concistori de
tanta agraduació, ha acompañat sempre esta
conformitat la recíproca correspondència ab
què se han afavorit y honrrat, permetent y executant que a las personas que·s troban ocupar lo
puesto del un y altre concistori, y que juntament se troban officials de una o altra casa, se’ls
donàs subrrogat en aquell offici ab lo íntegro
salari y adeales que corresponen a aquells, de
què son tants los exemplars com las ocasions en
què ha esdevingut venir semblants casos, dels
quals solament se farà memòria de alguns, per a
què de aquí se veja la contínua observansa de
esta mútua correspondència. En lo any 1668,
fonch conseller en cap // 1v // de la present ciutat lo doctor Grismundo Boffill, y lo molt il·lustre y fidelíssim concistori de vostra señoria fidelíssima li fou donat subrrogat, en lo offici que
obtenia de ajudant tercer de escrivà major del
General. En lo any 1682, fonch conceller en
cap de la present ciutat Erasma de Lana y Fontanet, y per vostra señoria fidelíssima li fonch
donat subrrogat al offici que obtenia de racional
del General. En lo any 1672, fonch conceller

a. a continuació ratllat constitució.
b. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 278v i 279r del trienni 1701-1704.

a. anotació escrita al marge superior esquerre.
b. l’original d’aquesta embaxada i vot es troba intercalat entre els folis 283v i 284r del trienni 1701-1704.
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ters de esta ciutat mossèn Joseph Melich, que·s
trobava tenir lo offici de ajudant primer de racional, y per vostra señoria fidelíssima li fou donat subrrogat durant la ocupació de dita conselleria. Y lo que és, que lo sobredit mossèn
Joseph Malich, lo any 1686 en què fou conseller en cap, en ocasió que juntament se trobava
deputat y per esta rahó, li obstava la disposició
del capítol de cort, de poder tenir subrrogat ab
doble salari y adealas la y donà lo molt il·lustre y
fidelíssim concistori, a contemplació de trobarse conseller de la present ciutat. En lo any 1697,
sortejà en consellera Gaspar Gatillepa, mercader, y per trobar-se tenir lo offici de receptor de
la bolla, li dona vostra señoria fidelíssima subrrogat en dit offici. Ni solament se ha restret la
correspondència del molt il·lustre y fidelíssim
concistorial, donàs subrrogat per la // s.n.r //
ocupació de consellers, sinó també, ho ha extés
a la ocupació de habilitadors per què a 19 de
nohembre 1659, per trobar-se habilitador en la
inciculació dels officis de la present ciutat, lo
doctor Grismundo Boffill, li donà vostra señoria fidelíssima subrrogat en lo dit offici de ajudant tercer de escrivà major. Y semblantment, a
20 de nohembre 1660, lo donà vostra señoria
fidelíssima a don Joan Guinart, en lo offici que
tenia de regent los comptes per trobar-se habilitador en dita inciculació dels officis de la present ciutat.
En atenció y observansa de dita mútua correspondència, ha observar la present ciutat practicar-ho ab sos officials, que·s han ocupat puesto
de concistorials de aqueixa il·lustríssima casa
sempre que han esdevingut semblants ocasions.
Com foren en lo any 1665, en què lo doctor
Miquel Boneu fonch deputat real, trobant-se
cathedràtich de la universitat literària de esta
ciutat, se li donà subrrogat en sa càthedra durant son trienni. Lo mateix se practicà ab lo
doctor Francisco Boneu, en lo trienni subsegüent en què fou oÿdor de comptes del General. Axí mateix, se continuà ab lo doctor Joan
Alòs en lo trienni que fou deputat real, trobantse també cathedràtich de dita // s.n.v // universitat. Com també, ho observà la present ciutat ab
lo doctor Jacintho Blanch en lo trienni 1696,
que fou oÿdor real y se trobava cathedràtich de
dita universitat, y ho ha practicat en la mateixa
conformitat ab los visitadors del General per
constituhir son concistori y ser officials tant preheminents de la Generalitat. Y axí, a 26 de agost
1665, trobant visitador Francesch Alòs, mercader, li donà la present ciutat subrrogat en lo offici que tenia de aportant lo llibre major corrible
de la taula del cambi o comuns depòsits de la

present ciutat. Al doctor Joan Baptista Reverter, que trobava visitador en lo any 1692, per
ésser cathedràtich de dita universitat li concedí
la present ciutat subrrogat en sa càthedra. En lo
any 1695, que·s trobava visitador lo doctor Joseph Cormellas, també li donà la present ciutat
subrrogat en lo offici, que sortejà, de advocat
fiscal de la visita, y restà la present ciutat ab ànimo y fina voluntat de continuar-ho en dita conformitat. Esperant que vostra señoria fidelíssima
ho continua axí mateix, y ab la mateixa recíproca correspondència, com per medi de esta embaxada ho suplica a vostra señoria fidelíssima.
2r

Oblata die XXVIII mensis aprillis MDCCII, in concistorio, et cetera.
Domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum comiserunt praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui supera in la contentis, relationem in scriptis faciant
cum interventione nobile advocati fiscalis dicti
Generalis.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
Vista la embaxada a vostra señoria fidelíssima, que
part de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, reportada; y la commissió als infrascrits feta. Referexen a vostra señoria fidelíssima que lo contengut,
e dita embaxada, és matèria que deu resolver-se
per via de declaració de dupte, sobre la intel·ligència del capítol 16 del nou redrés del General, fete
las Corts últimament celebradas, de la qual deliberació e interpretació vindrà lo cas, sempre que
la part interessada firme lo dupte, y que axís se li
pot insinuar y respòndrer. Barcelona, y maig 9 de
1702. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.
Sans, assessor subrogat. Don Josephus de Cancer,
fiscalis Generalis Cathaloniae advocatis.

284
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Número 91
Comteb de Palma, llochtinent general.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comtes del General de Cathalunya. Havent-se
enviat lo rey nostre señor, Déu lo guarde, un
real orde, despachat en deguda forma de Cancelleria, del Concell Supremo de Aragó, que és
com se segueix:
«El rey, ilustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente y capitán, por que el ínterin que la reyna
a. a continuació ratllat suplic.
b. anotació escrita al marge superior esquerre.

a. a continuació ratllat en.
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llega a Madrid y resuelvo las providencias correspondientes a la mayor authoridad de su real persona, también no cesse el govierno. He querido encargar al cardenal Portocarrero, arçobispo de
Toledo, que en consequencia del decreto en que a
mi propartida de la corte pusse a su cuydado, como
lo ha estado otras vezes, el govierno de mis reynos
continúe con él, ampliándole todas las demás facultades que en el estado presente he considerado,
con bementes como reconoceréis de las copias de decretos que van aquí rubricadas de mí infrascripto
secretario, el marqués del Palacio. De que he querido avisaros para que lo tengais entendido, y ordenar mandaros, como lo hago, lo participéis a
essa Real Audiencia, y demás tribunales y ministros, que conbengan para su puntual observancia
y cumplimiento, que en ello me daré por servido.
Dada en Madrid, XXVIII de abril MDCCII. El cardenal Portocarrero. Vidit marchio de Serdañola.
Vidit don Joannes de la Torre, regens. Vidit Lopez, regens. Marchio del Palacio, secretario.

Perçò, en execució del que sa magestat és estat
servit manar-nos, vos participam y notificam dit
real despaig y decret, per què estigau // s.n.r //
en intel·ligència de són contengut. Y vos diem y
manam, lo tingau present per sa puntual observància y cumpliment. Dada en Barcelona, als
IX de maig MDCCII. El conde de Palma. Vidit M.
J. episcopus Gerundae cancellarius. Don Joanes
Baptista de Aloy. Registrata in Curiae locumtenentiae XVII, foleo CLXXXXII.
Los ilustres y fidelísimos deputados y ohidores de
quentas, que den inteligencia de lo arriba contenido observando y cumpliendo la real voluntad
de su magestad.

285
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Y junt ab dit real orde, ajam rebut còpia del real
decret en ell mesionat que és del thenor següent: Haviendo dispuesto que de la reyna en España, para asistir y consolar a mis reynos en el
sentimiento que les ocasiona mi pasaje a la guerra de Italia, y siendo precisso con este motivo dar
las providencias correspondientes a la mayor authoridad de su real //3v // persona, y por que en el
ínterin que llegué a la corte ne bien no cesse el
curso de los negocios, he querido que en consequencia del decreto en que a el tiempo de salir de Madrid fe, vrío, zelo y amor, el gobierno de mis reynos
en la conformidad que se expresa en el decreto referido, continuéis de la misma suerte este importante cuydado. Siendo mi voluntad, tengáis toda
la supremacía, autoridad que en mi reside sin
que falte cosa alguna. Y por que los enemigos pueden infestar las costas de mis dominios en España,
y no ser bastantes para su defensa las trobas de infantería y cavallería que dexa en ellos, os doy facultad y authoridad para resultarlas. Y aumentar y hazer de nuevo todas las demás, que del vrío
y otro se necesitan para la siguridad de los reynos,
y nombrar en ínterim los maestres de campo, sargentos mayores, capitanes, oficiales menores, seriándolos y consignándolos sus sueldos. En el ínterin, que yo nombre en propiedad los que por bien
tubiere, a cuyo fin me dareys quenta, dándoos
también facultad para que tengáis al vuestro
cuydado la superintendencia de mi Real Hazienda, en todos los caudales de que compone sin excepción de efectos ni caudales y para que todo lo
podays cumplir y executar en la forma referida, y
se tenga entendida mi voluntad, la he expresado
a todos mis tribunales, remitiéndolos copia de este
decreto para que cada uno, por lo que le toca, le
observe, compla y execute. En Barcelona, a 5 de
abril de 1702. Al cardenal Portocarrero.
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Número 92
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
Com de part de la il·lustríssima junta del donatiu voluntari ofert a sa magestat, que Déu guarde, en la qual acisteixo y té vot vostra señoria fidelíssima, se agués posat a Pere Ferrer, valluter
y arrendatari dels drets de las entrades y exides
del General de Cataluña per lo corrent trienni,
ha despedit en la escrivania major de la present
casa de la Deputació, als 26 de abril proppassat,
contenint aquell dexàs tràurer del present Principat y són districte tots géneros de tabacos, de
qualsevols personas que fins al dit dia los tinguessen manisfestats, prestant aquellas una causió ydónea a coneguda de dit arrendatari, per a
què en cas se degués lo dret de exida de aquells
quedàs asegurat. Y que no volent prestar los
despatxants de dits tabacos dita caució, cobràs
dit arrendatari los drets deguts per rahó de la eixida de dits tabacos, se passà en vista de aquell y
dit arrendatari ha fer una representació a dita
il·lustríssima junta, y en ella ha expressar las rahons acistian a dit arrendatari, per a no poder
condecendir al que se li manava ab dit mandato
y menos que contrafent als capítols de cort expressats ab de representació. Y així mateix, a la
observança, estil, pràctica, y costums de exhigirse y cobrar-se los drets de entrada y eixida del
General de Cataluña. Com y també, los de las
demés gabellas ab diners compitants, ralment, y
de fet y en la mateixa forma y modo que acostuma y ha acostumat vostra señoria fidelíssima per
medi de sos oficials, de exhigir y cobrar aquells
en los triennis que no se són arrendats. Com
més llargamen és de vèurer de la còpia de la suplicació de dita representació, que·s presenta a
vostra señoria fidelíssima junt ab la present. Y
a. l’original d’aquesta decretació es troba intercalat entre els
folis 284v i 285r del trienni 1701-1704.
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persuadint-se dit arrendatari, // 1v // que la dita
il·lustríssima junta se donaria per satisfet de las
rahons de dita representació, y que suspendria
la execució de dit mandato, ha experimentat dit
arrendatari la expedició de altres, sots diada de
11 del corrent, contenint aquells que sots pena
de 500 lliures barceloneses, per cada vegada
que seria renitent en no deixar eixir los dits tabacos en la forma expressada en dit primer mandato, sens altres arbitarias a dita il·lustríssima
junta; obtemperàs y obehís ab tot efecte, lo
contengut en aquella. Com altrament ne queda
vostra señoria fidelíssima enterament cerciorat,
per acistir y haver acisitit, en las deliberacions
presas per dita il·lustríssima junta, com ha part y
membre de aquella. Y com vostra señoria fidelíssima aje arrendat, a esta part de Pere Ferrer,
los drets de la Generalitat de entrada y eixida
del present Principat per lo corrent trienni; y ab
ells també los drets de entrada y eixida dels tabacos, prometent fer, tenir y valer aquells,a donant facultat a dit arrendatari de exhigir-los y
cobrar-los, no per medi de caucions prestadores
per los despaxants si ab diners de comptants,
com se cobran los demés drets y gabellas, y ha
acostumat vostra señoria fidelíssima de cobrarlos, a par que compellint al dit arrenatari en la
cobrança dels dits drets de eixida de dits tabacos, per medi de dita caució expressada en lo referit mandat. No sols se ve ha contravenir al acte
de arrendament per vostra señoria fidelíssima
firmat, sinó també a las generals disposicions y
estatuts de la present casa de la Deputació, fets
per la recta col·lectació dels drets de la Generalitat expressats ab la dalt referida representació,
sens molts de altres aplicables per poder-ne ésser querelat en la llista, si voluntariament condecendia a la nova forma de la exacció de dits
drets. Ésent així també veritat, que lo arrendatari no fa los despaigs de las entrades y eixidas,
sinó sols los oficiales per las Corts Generals destinats, al cuydado dels quals queda també lo rèbrer y exihigir los drets deguts a la Generalitat
per rahó de // s.n.r // ditas entredas y eixidas.
Com en la present ciutat, a lab incumbència del
credencer y receptor de dits drets, y així sols a
ells y no a altri, a par se podian dirigir los dits
mandatos per éser los qui án de fer los despaigs,
y rèbrer los diners dels drets respective y no lo
arrendatari, havent aquest de passar per tot lo
que aquells fan y doran en sos officis. Per lo que
y altrament, dit Pere Ferrer, arrendatari, suplica
a vostra señoria fidelíssima en concideració de
las rahons expressades en la present suplicació,
com de las continuades en la referida representació y en total cumpliment del arrendament,
no sia donat lloch a què dit credencer y receptor

fasse los dits despaigs, y se cobren los drets de
aquells per medi de dita caució. Altrament, en
cas que los dits credencer y receptor passen a fer
lo referit, ab la caució prestadora per los despatxants, protesta a vostra señoria fidelíssima de
tots los danys y prejudicis que foran, per rahó
de dits despaigs se li podran ocasionar, exhigidors aquells insolidum de quiscun a vostra señoria fidelíssima en son cas y lloch, y no menos
protestadora contrafacció que ab dits despaigs
su farà als dits estatuts general, usos y costums
de la present casa, concernents a la exacció de
dits drets. Y per a què infuturum, aparega de las
diligèncias se són fetas per part de dit arrendatari, ab vostra señoria fidelíssima, y no menos ab
la il·lustríssima junta. Sobre la subjecta matèria
súplica també a vostra señoria fidelíssima, éser
ordenat al escrivà major incerte en dietari la present suplica junt ab la referida còpia de la representació, donada per dit arrendatari a dita il·lustríssima junta. Com així ho espera y ho rebrà, a
mercè ministrant-li tot cumpliment de justicia,
la qual implora ab lo millor modo lo ofici, et cètera. Altissimus, et cetera. Balart. Sans, assessor
subrogat.
s.n.v

a. a continuació ratllat y.
b. la interlineat.

Oblata die XIII mensis may MDCCII in concistorio,
et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt,
inseguint lo vot i parer donat de paraula, per los
nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal del
General presents en concistori, al fer-se esta decretació, que la il·lustríssima junta per la Cort
General ab lo real plàcet de sa magestat, que
Déu guarde, destinada en lo capítol 56 del nou
redrés, foncha ab tota aquella àmpla facultad y
poder, que si la Cort fos congregada per tot lo
que toca als negocis y dependents que se cometeren a dita junta, axí que éssent lo que se à manat al arrendatari del General dependent del estanch del tabaco, àn de cessar totas rèplicas y
cavil·lacions, y obehir-se lo que dita il·lustríssima junta disposa encara que fos contra alguna
formalitat o altra prevenció dels capítols de cort,
que per eix effecte fou menester donar-li la refferida àmpla potestat y facultat, y en est concideració se conformà lo concistori, ab lo que ordenà dita il·lustríssima junta en lo concernent a
sa commissió y limits de son poder y facultats, y
que sia la sobredita supplicació ab la present decretació continuada en lo corrent dietari y intimada esta refferit Pere Ferrer, arrendatari. Don
Raymundus de Codina et Ferreres, secretarius et
scriva majoris Generalis Cathaloniae.

a. a continuació espai en blanc d’uns 30mm.
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En execució de la sobredita decretació, lo mateix dia 13 del corrent mes de maig del present
any 1702, és estada despatxada intima enclohent dita decretació. Lo qual per Jacintho Morató, altre dels verguers de sas señorias, és estada presentada a dit Pera Ferrer, arrendatari,
personalment trobat en sa casa als 17 del present y corrent mes de maig, als 3 quarts per a los
8 horas de la nit, segons relació a mi, secretari y
scrivà major del General per dit Morató.
285
/2r

Il·lustríssim señor.
De part del vostra señoria fidelíssima a Pere Ferrer, valluter de la present ciutat. Lo dia 6 del corrent, com ha arrendatari que és dels drets del
General per lo corrent trienni, que reb y acostuma de rèbrer lo General de Cathalunya dins lo
present Principat un manament ordenant-li ab
ell, diexàs tràurer del present Principat y son districte tots gèneros de tabacos de qualsevol personas que·ls tingan manifestats fins lo dit dia. Tant
en la casa de la Deputació, com y també, en qualsevols taulas del General de dit Principat. Prestant, los despatxants, caució idònea per la seguretat del dret de eixida a coneguda del dit
arrenatari, per a què en cas se dega pagar lo dit
dret de exida de dits tabacos, reste aquell asegurat per medi de dita caució. Com de dit mandato
altrament és així de vèurer, al qual se refereix sobre lo que se ofereix al dit arrendatari posar a la
gran comprehenció de vostra señoria fidelíssima,
que tenint com té arrendats los dits drets de General, y ab ells los drets de entrada y eixida dels
tabacos, com demes mercaderias que deuhen y
acostuman pagar dret del General, no a par puga
ser practicable lo medi de la caució. Per la exacció de dits drets, per quant en via de dret los drets
de las imposicions y gavellas no admeten caució
alguna per a exhigir-se y cobrar-se, ans bé, aquelles se deuhen pagar realment y de fet des del instant que són deguts dits drets, de manera que per
aquells tenen los gavollaris o libellaris rigurosa
execució, lo que proseheix majorment en los
drets de la Generalitat de Cathalunya. Los quals
se troban imposats per las Corts Generals tingudas en lo present Principat, y haver-se de pagar
així, de las mercaderias que entran en lo present
Principat com de las que ixan fora de aquell, los
drets pertanents en las taula o col·lectas, y per los
cullidors de aquellas en las quals se fan y forman
los despaigs de ditas mercaderias, sens poder-se
donar dits despaigs que primer no sian pagats
dits drets. Com molt en particular se troba així
estatuhit en lo capítol 8 de las Corts 1547, en lo
ítem 15, // 2v // foli 138, ahont parlant de las
mercaderias que és trahurien de la present ciutat
per portar-las fora del present Principat, ara fos
per mar o per terra, se ordenà lo següent, Ibi:
«Que tota persona de qualsevol estament o con1397

dició sia, que de Barcelona traurà o tràurer farà,
per mar o per terra fora lo dit Principat qualsevols mercaderias» et Ibi: «Que ans que los tragué
o fasse tràurer de Barcelona, aje aquells o aquellas denunicar en la taula ahont se cullan los dits
drets en la ciutat de Barcelona, y en aquella paguen los drets pertanents pagar de las ditas cosas
que traura e tràurer voldrà del dit Principat, prenent albarà de la dita taula de despatxament de
aquellas.» Imposant pena de 200 sous als contrafactors, ultra de pérdrer las robas o mercaderies;
lo que així mateix y ab major claredat de paraulas
ho expressa la Cort, y cobrança dels drets de General que deuhen fer los cullidors de aquells per
las mercaderias que despatxan, se diu Ibi: «Y per
aquellas pagar bé y llealment als dits cullidors lo
dret pertañent al General» al que condueix també lo capítol 45 de las ordenacions fetas en lo
trienni 1698, en aquellas pasar-las Ibi: «Sens éser
primer verament despatxades» y mal porran
cumplir los dits cullidors, si aquells los auran de
cobrar ab la sola caució. Lo que, ademés que se
encontraria ab la dita disposició, y altres se vendrian a fer inútils los dits drets no pagant-se
aquells realment y de fet, sinó ab caució majorment quan lo dret que·s deu pagar de ditas mercaderias és encontrovertible, com ho és lo de eixida dels tabacos fora de la present ciutat y
Principat, per altres regnes. Y no pot persuadirse dit arrendatari, que vostra señoria fidelíssima
tinga dubte en la solució y paga del dit dret, ja
per trobar-se aquell estatuhit y posat en la tarifa
dels preus de las robas y mercaderias, que de orde
del molt il·lustre i fidel concistori de deputats y
ohidors de comtes del present Principat, se troba
estampada y entregada als taulers y cullidors dels
dits drets. Com y també, per regonèixer-ho així
vostra señoria fidelíssima en lo dit manament, a
esta part presentat, en lo qual se li ordena que no
prestant dita caució, los despatxants de dits tabacos, esta part los drets deguts per rahó de la exida
de aquells. // s.n.r // Lo que asegura trobar-se
vostra señoria fidelíssima en la intelligència de
dèurer-se lo dret de eixida de dits tabacos, altrament, no se auria expressat per part de vostra
señoria fidelíssima, en dit manament, que no
prestant-se dita caució, agués de cobrar lo arrendatari los drets deguts de la exida de dits tabacos
y per consegüent, no poder-se practicar lo medi
de dita caució per la exacció de dits drets. Menos
que contrafent a ditas disposicions, y altrament,
se encontraria també de directo amb lo disposat
en lo capítol 92 de las Corts de 1599, en lo qual,
entre altres cosas, que en aquell, se estatuhí
fonch que les cradencer o cullidors dels drets de
General y Bolla de la present ciutat, sis dias aprés
de finida la quinsenada, tinguessen de girar en la
taula de la present ciutat tot lo que hauria valgut
aquella o aquelles, imposant-los pena de privació
de offici en cas de contrafacció, finí y atant ajen
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pagat lo valgut de dita quinsenada o quinsenadas, a gastos y despesas de aquelles, y de pérdrer
la terça de llurs salaris. Y que los molt il·lustres y
fidelíssims deputats aguessen de fer servar y
guardar lo disposat en dit capítol, çots pena de
pérdrer una terça de llur salari, per quiscuna
quinsenada que no farian servar, y se veu imposible en los dits credencers o cullidors, lo poder
cumplir al disposat en aquella, si se auran de fer
los despaigs observant-se lo medi de dita caució,
puix no podrian deposar lo valgut dels drets per
rahó de dit tabaco despatxat, y així bé notòria la
contrafacció. Per lo que y altrament, dit Pere Ferrer, arrendatari, posat en la gran comprehenció
de vostra señoria il·lustríssima las rahons sobre
refereidas, com a tan zelador de la major y més
recta observança dels capítols de cort y execció
dels drets de la Generalitat, espera que en vista de
aquellas se donarà vostra señoria fidelíssima per
satisfet, sens haver de pasar a fer altra diligència,
com ho suplica y ho rebrà a mercè. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pro Balart. Durant.
Sans, assessor subrogat.

s.n.r

Siendo tantos y tan graves los negocios que ocurren
con el ingreso en mi reynado, y los que se han de
augmentar con la ocasión de celebrar las Cortes en
Cataluña y Aragón, y que si el tiempo y la disposición lo permite será posible la tenga también en
Valencia. Y que las amenazas de la guerra se continúan, para cuyas defensas son precisas las prevenciones en que se está entendiendo y que, se deven
continuar en quanto nezesitare mi servicio y pudiere ocurrir en todas las dependencias, de el assí
en lo político como en la militar. He resuelto encargar al cardenal Portocarrero, arcobispo de Toledo, esta gran confiança merecida de su experimentado amor y çelo; y assí mando, que todo lo que
en mi nombre ordenare y declarase, rubricado o
firmado de su mano, o por papel de aviso del secretario don Manuel de Vadillo, a quien he mandado
asita al cardena para lo que le ordenare de mi servil, como también a los demás secretarios que quedan en la secretaría del despacho, a todos mis consejos y tribunales, presidentes, governadores y
ministros de ellos, y demás subditos y vassallos mios
de qualquiera calidad y grado; se execute con la
puntual obediencia devida a mi real authoridad
como si yo mismo lo ordenase. Que a este fin quiero
tenga com se la doy tal facultat, de sin excepción en
cosa ni casso alguno por graves // s.n.v // y urgente
que sea, que todos los que ocurra o puedan ocurrir
los tenga por comprehendido y expresados a qui, y
fio de las grandes obligaciones del cardenal me
dará quenta de todo que executaré, en virtud de
esta facultat y de lo demás que juzgare de mi servicio poner en mi noticia para la resolución. Tendrase entendido en el Consejo de Aragón para su
complimiento. En Madrid, a 1º de septiembre 1701.

Número 93
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
Persuadint-se lo bras militar, que vostra señoria
fidelíssima haurà tingut lo mateix plech y cartas
que lo bras, pochs dies ha rebé de Madrit, concernents a la planta y disposició del govern de la
monarquia durant la ausència del rey nostre señor, Déu lo guarde, y en lo interim que la reyna
nostra señora tardà arribar a la Cort. Desitjant
acertar en negoci tant grave, y seguir los exemplars de altres semblants orasions que vostra señoria fidelíssima tindrà en sos archius. Suplica a
vostra señoria fidelíssima sie servit participar al
bras dits exemplars, y la resolució de vostra señoria fidelíssima en esta importància, per lo
molt que desitja continuar la bona conformitat
y unió de vostra señoria fidelíssima, com son
major desempeño que la y assegura lo favor que
espera merèxer de vostra señoria fidelíssima,
quedant sempre lo bras ab desitgs de servir a
vostra señoria fidelíssima.

s.n.r

Papers del govern del señor Cardenal.
Sua magestad a primero de septiembre. Sobre el
govierno del señor cardenal Portocarrero. En
Madrid, a 2 de septiembre 1701. Excecútese y dese
copias a los señores secretarios. Concuerda con su
original que queda en la protonotaría. Marqués
del Palacio.

s.n.r A

Elb rey.
Al duque de Montalto.
s.n.r

A
Alb duque de Montalto.

Por que en el ínterim que la reyna llega a Madrid, y resuelbo las providencias correspondientes

a. l’original d’aquesta embaxada es troba intercalat entre els
folis 258v i 259r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entrre els folis
258v i 259r del trienni 1701-1704.

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
258v i 259r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
258v i 259r del trienni 1701-1704.
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a la mayor authoridad de su real persona, es bien
no cese el govierno. He querido encargar al cardenal Portocarrero, arçobispo de Toledo, que en consequencia del decreto en que a mi propartida de
la corte puesto a su cuidado, como le ha estado
otras vezes, el govierno de mis reynos continúe en
el ampliándole todas las demás facultades, que en
el estado presente he considerado combenientes,
como reconoceréis de las copias de decretos que van
aquí firmaddos y rebricados de mi infrascripto secretario el marqués del Palacio. He que he querido avisároslo para que lo tengais entendido y encargaros, como lo hago, deis entero cumplimiento
y ejecuçión a lo que por supueste ses ordenare y encargare en mi real nombre por lo que toca a essa
provincia. Que en ello me daré por servido. Dada
en Madrid, a V de mayo MDCCIII. [...] marchio
del Palacio, secretario. Vidit marchio de Serdanyola. Vidit B. Balthasar Villalpando. Vidit Lopez, regens.
s.n.r

vuestro cuidado la superintendencia de mi Real
Hazienda, en todos los caudales de que se compone sin excepción de efectos ni caudales, y para que
todo lo podáis complir y executar en la forma referida y se tenga entendida mi voluntad, la he expresado a todos mis tribunales remitiéndolos copia de este decreto, para que cada uno por lo que
le toca lo observe, cumpla y execute. En Barcelona,
a 5 de abril de 1702. El marqués de Ribas.

s.n.r

Ela Rey.
Venerables, amados, ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de la Generalidad del principado
de Cathaluña.
Ilustresb y fidelíssimos diputados. Por que en el ínterin que la reyna llega a Madrid, y resuelvo las
providencias correspondientes a la magnífica autoridad de su real persona, es bien no çese el govierno. He querido encargar al cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo, que en consequencia
del decreto en que a mi propartida de la corte
puse a su cuidado, como lo ha estado otras veces, el
govierno de mis reynos continúe en él, ampliándole todas las demás facultades que en el estado
presente he considerado convenientes. Como reconoceréis de las copias de decretos que van a qui
firmados y rubricadas de mi infrascripto secretario, el marqués del Palacio. De que he querido
avisaros para que lo tengais entendido y encargaros, como lo hago, deis entero cumplimiento y ejecuçión a lo que por su presente se ordenare y encargare en mi real nombre, por lo que toca a esa
providencia. Que en ello me daré por servido.
Dada en Madrid, a V de mayo MDCCII. Marchio
del Palacio, secretario. Vidit marchio de Serdañola. Vidit don Baltasar Villalpando. Vidit Lopez, regens.

Barcelona, 5 de abril 1702.
Su magestat, sobre el encargo que su magestad
haze al señor cardenal del govierno de estos reynos
mientras llega a la corte la reyna nuestra señora
sereníssima, en consequencia de lo resuelto en el
decreto de la propartida de su magestad. Concuerda con su original. Madrid, 26 de abril de
1702.

s.n.r

Al cardenal Portocarrero.
Haviendo dispuesto quede la reyna en España,
para asistir y consolar a mis reynos en el sentimiento que les ocasiona mi passaje a la guerra de
Italia oy. Siendo preciso con este motivo, dar las
providencias correspondientes a la maior authoridad de su real persona, y por que en el ínterin
que llega a la corte, es bien no zesse el curso de los
negocios, sie querido que en consequencia del decreto en que al tiempo de salir de Madrid sie de
vuestro çelo y amor el govierno de mis reynos, en la
conformidad que se expresa en el decreto referido,
continúen de la misma suerte est inportante cuidado. Siendo mi voluntad, tengais la suprema
authoridad que en mi reside, sin que os falte cosa
alguna y porque los enemigos pueden insertar las
costas de mis dominios en España, y no ser bastantes para su defensa las tropas de infanteria y cavallería que dejó en ellos, os doy facultad y authoridad para reclutarlas y augmentarlas, y hazer
de nuebo todas las demás que de una y otra se necesitaren para la seguridad de los reynos, y nombrar en ínterin los maestros campo, sargentos mayores, capitanes y demás officiales menores,
señalándolos y consignándolos sus sueldos, en el
ínterin que yo nombro en propriedad. Los que por
bien tubiere, a cuyo fin me daréis quenta, dándoos también facultad // s.n.v // para que tengais a

A

s.n.r
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Número 94
Il·lustríssimc y fidelíssim señor.
De orde y mandato de vostra señoria fidelíssima,
és estat intimat lo capítol 8 del nou redrés de las
últimas Corts celebradas en la present ciutat, y
closas en lo més de janer proppassat, de corrent
a. anotació al marge superior esquerre.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
258v i 259r del trienni 1701-1704.
c. l’original d’aquesta decretació és troba intercalat entre els
folis 258v i 259r del trienni 1701-1704.
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y present any 1702. En y ab lo qual, se trobaria
disposat que quant succehesca algun de aquells
casos extraordinaris en los quals és lícit y permès
als diputats, drets y llibertats de la terra per als
quals si dona diner, li serà estat girat antes de girar-li de altre. Manant a dit Francisco de Marí,
com a regent los comptes, pose en execució lo
disposat en dit capítol 8 del nou redrés. Y com lo
disposat y ordenat en dit capítol, no se dirigesca
al suplicant si sols a vostra señoria fidelíssima,
prohibint lo poder-se girar a dit regent los
comptes altre quantitat, fins y a tant, que se li
hajan passat los comptes de las quantitats, que
per rahó dels casos extraordinaris eo, per cada
hu de ells respective en los antecedents tres mesos, se li haguessen entregat com és de vèurer,
de dit capítol. Axí que no dega dit de Marí, en
força de dita disposició executar cosa alguna per
sa part, y altrament, encara que volgués enténdrer-se // s.n.v // y compèndrer-se que ab la disposició de dit capítol vingués ordenat a dit regent, los comptes que dins tres mesos, després
de haver-li entregat alguna quantitat per qualsevol de aquells respective, haguésa de donar sos
comptes, lo que no·s llitg en la disposició de dit
capítol. El cert, és que a més de què és impossible lo poder-ho practicar, per las moltas diligèncias que deuen precehir antes de poder-se donar
dits comptes, com y també, per la gran multiplicació dels casos extraordinaris que concorren en
la casa de la Generalitat, per qualsevol dels quals
deu formar y aportar, dit regent los comptes,
compte y llibre a part, a més del gran concurs y
multiplicació de comptes ordinaris, yb de la contínua residència que deu fer en la present casa,
per rahó de dit son offici y en cumpliment de la
precisa y indispensable obligació de dit son offici, consumint en dita residència la major part del
dia, particularment ab los nous càrrechs que per
disposició de la última Cort se li han novament
injungit, éssent-li com li és del tot impossible en
las horas de dita sa residència, ocupar-se ni emplear-se en la formació de dits comptes sens faltar a lo menos a las ditas obligacions, que precisan forçosament a dita sa residència a més de què
la disposició de dit capítol no pot enténdrer-se
en tots los casos extraordinaris que esdevenen y
solen esdevenir en la Generalitat, y per los quals
se dona diner per compte a part al dit regent los
comptes, per parlar aquella expressament discretive en certs casos ab aquellas paraulas, Ibi:
«Com són en defensa de la Generalitat drets y
llibertat de la //s.n.r // terra per als quals, et cètera» sens passar a prevenir ni disposar en los demés casos extraordinaris que poden ocórrer y esdevenir a la Generalitat, que no són mencionats
ni previnguts en dit capítol, y sobre tot que no és
a. hagués...comptes interlineat al marge esquerre.
b. y interlineat.

practicable a lo menos sens gran dispendi y evident perjudici de la Generalitat, lo poder continuar los comptes dels dits negocis extraordinaris
ab la deguda perfecció, y com se requireix, havent-se de aguardar per la paga dels officials que
han de emplear-se en lo últim per la perfecció y
cumpliment de dits negocis y casos extraordinaris, y del que han de bestràurer a què sian donats
los comptes de las quantitats que se han entregades a dit regent los comptes per paga dels primers com se ha experimentat en lo negoci dels
que se han ocupat en la última vinguda de sa magestat, que Déu guarde, de què és impossible,
fins vuy, no sols donar dit regent los comptes
son compte ab tanta brevedat, però ni encara lo
habilitar los de dits officials, y finalment en tot
cas és cert e infal·lible que dita pretesa disposició
no podria compèndrer los comptes dels affers y
casos fins ara esdevinguts. Com sia cert, que en
lo cas que en la lley o estatut no·s troba expressa
comprehenció dels casos succehits o esdevinguts antes de la promulgació, no venen compresos en la disposició per la regla «quod lex non tendit ad praeterita sed ad futura.» Per lo que dit
Francisco de Marí representant tot lo sobredit,
omni meliori, suplica que sia vostra señoria fidelíssima // s.n.v // servit manar girar-li las quantitats que són precisas per pagar tot lo que conduesca a aquells negocis y affers, que foren
comensant y executats antes de la íntima y notificació de dit capítol de cort. Com y també, que
li sia concedit lo termini que sia precís per la formació de tots los comptes dels negocis y affers
que vuy se troban pendent, sens faltar a la precisa obligació de sa residència, en compliment de
sa major obligació en servey de vostra señoria fidelíssima y de la Generalitat, offerint-se no llevar
la mà en quant abastan sas forças en la formació
dels sobrereferits comptes, que a més de ser cosa
tant justa ho rebrà. Lo suplica a singular mercè
de vostra señoria fidelíssima, y perquè en tot
temps conste del molt que affecta lo suplicant lo
cumpliment del que està a son càrrech, com y
arribe de la impossibilitat notòria y evident en la
formació de dits comptes, aba tanta brevedat
que de si deixa considerar-se y se veu ocular, y
dels demés inconvenients que dalt té representats. Suplica que sia vostra señoria fidelíssima
servit manar al escrivà major de la present casa
continue esta representació en lo dietari corrent.
Lo offici, et cetera. Altissimus, et cetera. Prous.
Oblata die XX mensis maii MDCCII in concistorio,
et cetera
Et domini deputati, ecclesiastico absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum di-

a. ab tanta brevedat interlineat al marge esquerre.
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xerun et decreverunt, inseguint lo vot y parer
donat de paraula per los magnífichs acessors y
advocat fiscal del General presents en concistori, al fer-se esta decretació que quid quid sita de
las rahons se pondera. Lo cert és que sas señorias deuhan procurar sie posat execució lo dit
capítol 8 del nou redrés del General, fet en la última Cort General que li estat intimat personalment ditb Marí, y que perçò se lic ordenat que
dins 8 dias comptadors del dia de la present decretació, li serà intimada aye y dega aver entregat lo compte de la visita. De Gallart y Pastor,
assessor subrogat.

285
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Número 95
Moltd il·lustre y fidelíssim señor.
Don Carlos de Alamany y de Bellpuig diu: Que
havent vingut a sa notícia que lo síndich del General de Cathaluña havia deduhit y opposat de
diferents agravis, en lo judici de greuges que està
pendent de las Corts últimament celebradas; y
que lo de número 7 seria lo de una cessió que
feu don Carlos Ros y de Ortafà, a favor del espectable y noble don Emanuel de Llupià, a les
hores portantveus de general governador de
aquest Principat. Y regoneixent que lo principal
interès de dita querela o agravi, era propri y peculiar del duplicant se conferí ab los magnífichs
assessors y noble advocat fiscal de la Generalitat,
a fi de notícia ha de tot lo necessari per a fundar
plenament lo procés de dita querela o agravi.
Havent-ho executat y regonexent las sobradas
ocupacions de aquells, los offerit que per sos advocats faria fer lo treball de la deducció era precisa fer-se per lo effecte sobredit, en què convingueren dits assessors y advocat fiscal y ho feu
posar luego en execució dit don Carlos. Y acabat
lo treball, entregà la scèdula que havian fet sos
advocats a dits assessors y advocat fiscal, per a
què feta lectura de aquella y firmada per ells, ordenassen que lo síndich de la Generalitat la presentàs. Y després de feta la refferida diligència,
advertint dit don Carlos que·s retardava lo fer-se
dita presentació, acudí a dits assessors y advocat
fiscal per a saber qual era la causa de retardar-se a
presentar-se dita deducció. Y lo que·n conseguí
fou donar-li per resposta, que lo dit paper o scèdula contenia alguns caps que apareixia podian
excusar-se, deduir-las, és a saber, // 2v // alguns
obgectes y respostas fetas a aquells que conté
a. a continuació ratllat sie.
b. dit Marí interlinealt
c. a continuació paraula ratllada.
d. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
258v i 259r del trienni 1701-1704.
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dita scèdula apareixen tenir lo necessari ab la
sola relació de las Constitucions, usatge y capítol
de cort del nostre dret municipal, que quedaren
legiats ab la dita cessió. E, com la veritat del fet
sia que los obgectes narrats en dita scèdula, sian
los mateixos que donaren los magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents, als advocat de
dona Mariàngela de Alamany y don Joseph de
Alamany y de Bellpuig, mare y germà respective
del suplicant, al temps que acudiren al present
concistori, per a què se axís al reparo de las contrafaccions. Com a par del paper imprès que a les
hores se presentà al molt il·lustre concistori y se
esparsí per la present ciutat y altres parts, axí que
a més de ésser públichs dits obgectes; a par que
no quedaria dita reducció ab lo degut compliment ni fundada, com se deu dita querela o
agravi, havent-se de presumir que no los ignorar
a lo il·lustríssim concistori del judici de greuge,
quant se hage remirat lo procés com fàcilment se
dexa compèndrer. Per tant y altrament, lo sobredit don Carlos, posant en la notícia de vostra
senyoria fidelíssima lo narrat de sobre, suplica sia
de son agrado ordenar que los dits magnífichs
assessors y noble advocat fiscal, firmen la dita
scèdula y que lo síndich de la Generalitat la presente al dit judici de greuges. Y juntament, que
aquest inste, que dit espectable y noble don
Emanuel de Llupià, sia citat a la causa del dit
greuge per sa validitat, y quant aparagués a vostra señoria fidelíssima no condecendir a ditas peticions. Lo que no·s pot persuadir, attesa su justificació, sia ordenat al escrivà major y secretari
de vostra señoria fidelíssima que incerte en lo
dietari la present súplica, a fi de què lo suplicant
en tot temps puga fer constar de està diligència y
per medi de ella acudir als jutges competents,
per a acusar y instar // s.n.r // la execució de la
pena establerta en nostre Generals Constitucions contra los renitents. Y ho rebrà a singular
gràcia y mercè, de sa mà de vostra señoria fidelíssima. Offici, et cetera. Altissimus, et cetera.
Romà. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.
Oblata die XX mensis may MDCCII in concistorio,
et cetera.
Et domini deputati, ecclesiastico absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt, et decreveruntaquod continuetur seub inserat in dietario currenti attento quia praesens
supplicatio lecta et notificata est magnificis acessoribus et advocatus fisci Generalis Cathaloniae
praesentibus in concistorio quando [...] decretatio fiebat. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva Generalis Cathaloniae.

a. a continuació dues línies ratllades.
b. seu incerat interlineat.
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1. Pera a manifestar y fer constar de la legítima
justificació, que conté lo gravament o agravi
que és del número 7 dels que tocants a la Generalitat del present Principat foren presentats a sa
magestat, Déu lo guarde, lo die 12 de janer
proppassat, acerca de una cessió feta per don
Carlos Ros y de Ortafà a favor del spectable y
noble don Emanuel de Llupià, portantveus de
general governador de dit Principat, sobre cosa
litigiosa. Y axí bé, contra las Constitucions 1, títol: «Quant sia lícit cessionar usatge» y Constitució 1, títol: «De cosas litigiosas» y capítol 29
Corts 1599, que se declara en contrari ab real
provisió de contrafacció juntas las tres salas feta
als 30 de abril 1687, reproduint la suplicació
presentada per esta part del síndich del General
sobredit agravi «ut inseratur si et quatum, et cetera» diu y dedueix lo següent omni meliori
modo.
2. Primerament, haver-se de suposar que estant
vertent causas de suplicació de possessori summaríssim en la Real Audiència, a relació del que
magnífich doctor Rafel Nabona de una provisió
de manutenció feta per lo que doctor Joseph
Aleny, als 20 de maig 1683, entre parts de dit
don Carlos Ros y de Ortafà, actor de una; y
dona Mariàngela de Alameny y don Joseph de
Alamany y Bellpuig, son fill teos de part altre
notari Rufasta y Vuy Cervera, lo dit don Carlos
Ros insolutum donà, cedí, transferí y transportà
a favor de dit spectable governador don Emanuel de Llupià y del seus, y dels que ell voldria
perpètuament tota la hazienda y bens que antes
foren de dona Hyerònima de Alamany Joan y
Malars, ab tots sos drets y accions que dit don
Carlos Ros, pretenia y ha pretès tenir, y competir-li en dita hazienda y bens per las causas y rahons llargament deduïdas en la dita causa de
possessori. Com y també la instància de dita
causa axí en la de petitori y judici de prorietat,
//3v // com del possessori summaríssim, com ab
major individuació és de vèurer del acte de dita
insolutum dació y cessió, que fou rebut en poder de Ramon Vilana Perlas, ciutedà honrat y
notari públich de la present, als 9 de febrer
1686, lo qual se exhibeix si «et quantum et ut
inseratum, et cetera.»
3. Secundo, és de premeditar que havent-se tingut notícia de dita insolutum dació y cessió, per
los dits mare y fill de Alamany. Y haver regonegut, que ab ella se havia contrafet a las sobre referidas Constitucions, usatge y capítol de Cort.b
Acudiren al concistori dels deputats y oïdors de
comtes del General de Cathaluña, ab súplica
a. l’original d’aquest document es troba intercalat entre els
folis 258v i 259r del trienni 1701-1704.
b. a continuació paraula ratllada.
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que presentaren al primer de abril del dit any de
1686. Y feta representació ab ella de ditas contrafaccions, conclogueren demanant que dit
concistori per medi de son síndich axís al reparo
de aquellas en compliment de sa primera obligació.
4. Tèrcio, és de advertir que la dita suplicació
fou admesa per dit concistori y attenent a la gravedat del negoci, que ab ella se’ls proposava y
sas circunstàncias, passaren a fer nominassió de
differents advocats, per a què junt ab los assessors y advocat fiscal de la Generalitat, se examinassen y prenguessen en dit negoci en aquella
forma que dit concistori acostuma en semblants
casos y en totas sas operacions. Y després de haver plenament informat los advocats de dits Alamany, al congreso o junta dels dits assessors, advocat fiscal y consulents aplicats estos los
donaren differentes dubtes; y a ells satisferen
per medi de una llarga al·legació jurídica impressa, la qual premeditada y demés que se havia de vèurer y premeditar, resolgueren que lo
dit contracte de insolitum dació y cessió, en
contrava ab las disposicions expressas y litterals
de las refferidas Constitucions, usatge y capítol
de Cort. Y attenent, que lo reparo de ditas contrafaccions podia conseguir-se tant per medi judicial com per extrajudicial, elegiren aquest recorrent, als peus de sa magestat, ab
representació llarga e individual de tot lo succehit. Y havent-se tingut notícia lo dit spectable
don Emanuel de // s.n.r // Llupià, apareixent-li
que li era més útil que dit negoci se tractàs per
lo medi judicial, ab súplica dels 12 de octubre
de 1686 acudí en la Real Audiència, y donant-se
per requirit o requestat firmà dubte segons la
forma y disposició de la Constitució «Poch valdria», títol: «De observar Constitucions» y suplicà fos declarat, que ab lo refferit contracte no
se havia contrafet a ditas Constitucions, usatge
y capítol de cort, ni altre dels drets de la pàtria.
Y que axí bé, no tenia lloch la pretensió del síndich del General de Cathalunya, en lo que se
jactava a instància de dits nobles de Alamany,
respecte de la reparació de las pretesas contrafaccions comesas per dit spectable don Emanuel
de Llupià, ab lo dit contracte de insolutem dació
y cessió.
5. Quarto, és de suposar que si bé per part de
dits deputats se feren vàrias instàncias y diligèncias en la cort de sa magestat, a fi de què se
dignàs, per dit medi extrajudical, manar reparar
ditas contrafaccions; y al mateix temps, obrar en
esta ciutat per a què no se passàs avant en dita
causa de firma de dubte feta per dit spectable
governador. Emperò, no·s pogué lograr lo fi
desitjat per dit concistori, de manera que éssent
així que lo síndich del General no passà a fer o

instar las requisicions necessàrias y estiladas, ni
lo demés que se acostuma en cas semblant de
contrafaccions, ab dita real provisió dels 30 de
abril 1682, juntas las tres salas facto verbo fou
declarat que lo dit espectable don Emanuel de
Llupià, portantveus de general governador de
Cathaluña, ab lo contracte que celebrà ab lo dit
don Carlos Ros y de Ortafà no se havia contrafet a las refferidas Constitucions, usatge, capítol
de cort, ni a altres drets de la pàtria conforme a
par en dita real provisió la qual també se exhibeix ut inseratum si et quatum et non alias.
6. Quinto, és de premedità que del literal de la
mateixa real provisió ad oculum patet, que
aquella únicament se funda en dos motius: lo
un dels quals concisteix en dir que la pretesa
contrafacció de las mencionadas Constitucions,
// s.n.v // usatge y capítol de cort, no era clara
formal y directa, ans bé, intricada y controversa
per rahó de la diversitat de opinions dels intèrpretes o doctors, lo que seria bastant per a què
cessàs lo judici de contrafacció; y lo altre, que lo
spectable don Emanuel de Llupià feu y celebrà
lo dit contracte com a privada persona, y no per
contemplació del offici de portantveus de general governador de Cathaluña ab dit don Carlos
Ros y de Ortafà, y ab contracte ultro citro, que
axí per la revocació de aquell se necessitava del
concentiment dels dos; que dit don Carlos Ros
no podia ésser cridat en dit judici de contrafacció, y que per consegüent no estava en mà de
dit spectable don Emanuel reposar la cosa en
son pristino estat, com puntualment és de vèurer de la mateixa real provisió, a la qual ab tals
salvetats referidas y no altrament se reffereix.
7. Ben premeditats los mèrits de dita causa de
contrafacció, las circunstàncias del fet que ocasionà aquella, y la disposició tant de nostre dret
municipal com del comú que occorregué en
ellas, a par resultar-ne per indubitat que lo dit
contracte se encontrava ab las Constitucions,
usatge y capítol de cort citats desobre número
1.
8. Y per a què en esta veritat no·s puga dubtar,
se discorrerà individualment per quiscuna de las
refferidas disposicions de nostre dret municipal,
a las quals se va contrafer de directe per lo dit
spectable don Emanuel de Llupià, ab lo refferit
contracte de insolutum dació y cessió que feu ab
lo sobre chalendat acte don Carlos Ros y de Ortafà, a favor de dit Emanuel, governador predit
en la conformitat que per dits nobles de Alamany se justificà, al temps que instarem la declaració de ditas contrafaccions.
9. En primer lloch, se al·lega per part de dits nobles de Alamany que lo referit contracte de inso1403

litum dació y cessió, com a fet a favor de persona més poderosa per rahó de offici encontrava
ab la disposició de la Constitució primera,
// s.n.r // títol: «Que no sia lícit cessionar, et cètera.» En la qual, expressament se disposà que
las lleys romanas que prohibian fer-se cessions a
favor de més poderosa personas, fossen aquellas
inviolablement observadas y tinguessen lloch
etiam en las mateixa persona del señor rey, sereníssima reyna y de sos fills y altres officials reals
de qualsevol preheminència fossen. Y en la lley
2, cod. «ne liceat potentiaribus, et cetera» trobar-se previnguda expressament la prohibició
de semblants cessions ab aquellas formals paraulas Ibi: «si cujus cumque modi actiones ad potestiores, fuerint delatae personam debiti creditores jactures multctitur aperte enim credentium
videtur esse voracitas qui aliorum actionum suanum redimunt exactores, et cetera.»
10. En segon lloch, ab dit contracte se feu altre
contrafacció per haver-se ab ell insolutum donat, cedit, transportat y transferit cosa litigiosa,
com se confessà en lo mateix acte o escriptura
de aquell Ibi: «De la part a hont dits bens y hazienda que estan en litigi se troban scituats» y la
mateixa instància y plet Ibi: «Com també la
instància de dita causa, et cètera» lo que espressament se encontra ab lo disposat en lo usatge
«Cum in contentione» del títol de cosas litigiosas Ibi: «La cosa encontesa posada, ço és, aquella que altre abans que su assajat de demanar si
rahonable lo podia pèndrer no sie lícit donar-la,
ni vèndrer ni en algun altre lloch transportar, et
cètera» y amb la Constitució primera del mateix
títol: Ibi: «Nos e los fills o successors nostres, no
comprem ni comprar fassam ne per algun altre
títol adquirim o adquirir fassam baronias, castells, vilas o altres llochs posats encontesa o litigi, ne per alguna altre manera, las accions de la
cosa encontesa o litigi posada comprem ne per
algun altre títol adquiram, et cètera.»
11. Axí mateix, per dita rahó lo refferit contracte se encontra ab lo ordenat a lo capítol 49 de
las Corts de 1599, que és del thenor següent:
Ibi: «Ítem, plàssia a vostra magestat estatuir y
ordenar, a petició y suplicació dels dos brassos
//s.n.v // militar y real, per llevar los grans abusos
que cada dia se fan per los decretorum doctorum
del Real Concell, ni los assessors de la Batllia
General, ni altres qualsevols officials reals no
pogan ni·ls sia permès per ells, ni per interposadas personas, comprar o fer comprar casas, terras, vinyas, ni oliveras, ni altres qualsevols poprietats que·s vengan per execució ni comprar
cosas litigiosas. Plau a sa magestat, en las cosas
que·s vendran per execucions en los sens tribunals respectivament y que no·s pugan comprar
cosas litigiosas.»
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12. Del thenor y sèrie de ditas disposicions municipals, fet coteix ab so contengut en lo dit
contracte de insolutum dació y cessió, ab tota
evidència a par resultar-ne dos contrafaccions
claras, formals y directas a las citadas constitucions, usatge y capítols de cort, la una per ser
feta dita insolutum dació y cessió, a favor de
persona més poderosa ratione officii; y la altre
per ser de cosa litigiosa y no intrincadas ni controvertidas, com se digué y suposa en la refferida real provisió de contrafacció de què se ha fet
menció desobre.
13. Sens embarch, que la il·lassió referida, attessa la justificació de sas premissas per si sola se
manifesta per ligitimal e incontrastable. Ab tot,
per a què la matèria que de sens scrúpol de dificultat no se escusarà fer relació individual dels
dubtós o obgectes, que per part de dit spectable
governador, se opposiaren contra de aquella; y
se donarà cabal satisfacció a quiscuna de las rahons ab què se pretextuaven los dits obgectes.
14. Ab dit supòsit, entrant en lo assumpto diu y
dedueix que dit spectable don Emaunuel de
Llupià al·legà primerament que la dita insolutum dació y cessió, no encontrava ab la disposició de dita Constitució 1, títol: «Que no sia lícit
cessionar per no obstar al ordenat en laa lley segona, cod. ne liceat potentioribus, et cetera» per
dos principal rahons, ço és, la una per faltar la
qualitat de potència per rahó de offici que requireix y demana la dita lley fundant-ho, en què
la // s.n.r // referida causa civil vertia en la Real
Audiència, y axí bé, en lo concistori del príncep
a hont cessà, y deu cessar, qualsevol potència
cum memo dicatur potens coram principe. Y la
altre, per faltar los requisits de simulació, lo que
la acció reverà no·s trobe cedida encara que se
fingesca, tal y que sia feta ab dol y mala fe, las
quals se regoneixen per substancial en dita lley
2, per a ésser reprobada la cessió feta a més poderosa persona ratione officii, lo que se asseria
no concorregué en lo dit contracte per haver-se
fet verdadera cessió, y sens pacte algun de cota
littis ni altre simulat. Y que altrament, cessava lo
requisit de dol y frau per ésser fet lo contracte
ab tota bona fe, tenint la mira solament los contrahents a fer son negoci, procurant beneficiar
los bens que cada un de ells tenian exposats a
molts perills y accidents.
15. La satisfacció al prop referit obgecte y a sas
circunstàncias és fàcil. Perçò, que en quant a la
pretesa falta de la qualitat de potència se respon,
que tots los poderosos per rahó de offici, com a
official rals ja de dret, com estam exempts de la

a. la interlineat.
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jurisdicció dels ordinaris, y sols subgectes al
concistori del príncep disposant-ho axí diferents
lleys y entre altres la 3, cod. «Ubi senatores vel
clarissimi, et cetera» y en nostre dret municipal
se troba lo mateix disposat en la Constitució 12,
títol: «De jurisdicció de tots jutges» y exclou
tota dificultat en odre al dit obgecte la Constitució 1, títol: «Que no sia lícit cessionar a altre
més potent» en què se troba ordenat que las
lleys romanas tingan lloch en la pròpria persona
del señor rey, de la señora reyna, de sos fills, del
thesorer y altres officials de qualsevol preheminència que sian. Y axí, havent de litigar forsosament tots los propdits en lo concistori del
príncep, se’n segueix precisament en legal conseqüència que tant la dita lley segona, com la
refferida Constitució primera, han y deuhen tenir // s.n.v // lloch encara, que la litte sie vertent
devant lo concistori del príncep, y per consegüent, éssent com és, y ha confessat ser lo noble
y espectable don Emauel de Llupià potention
per rahó del dit offici de portantveus de general
governador; y axí bé, com a official real dels més
preheminents en Cathaluña y ab jurisdicció ordinària, se veu no obstar en lo sobredit obgecte.
16. En quant, emperò, als dos pretesos requisits
de simulació, dol y mala fe que·s digué faltavan
en lo dit cas, per a què restés prohibit lo mencionat contracte y la cesió feta ab el en virtut de
dita lley segona. Se respon, que per a entrar y
tenir lloch la prohibició de dita lley no són menester los refferits dos requisits ni altre de
aquells, ans bé, dita lley 2 espressament parla, y
entenen los decretorum doctorum procehir sa
prohibició en la cessió verdadera. Y en lo cas
que la acció reverà trànsit en lo cessionari, tant
si és feta ab mala fe com ab bona fe, a effecte de
adquirir y fer son negoci, axí lo cedent com lo
cessionari d’un modo, la cessió y contracte sia
voluntari y no forsos o necessari, per rahó de alguna obligació antecedent legítima y forsosa.
17. Perçò, que és innegable que la dita lley 2
disposa y compren la cessió verdadera, com se
manifesta de la mateixa lectura de aquella Ibi:
«si cujuscumque modi actiones ad potentiorum
fuerint delats personas, et cetera» actes que la
dicció cujus cumque en via de dret y de sa naturalesa és universal, y comprèn tots los casos sens
excepció de algun, encara que impòpriament si
comprenguessen. Y axí mateix, que la paraula
delats que de sa naturalesa també significa trànsit verdader de acció, se justícia axí mateix lo dit
assumpto de la lectura del rubro del mateix títol: «Ibi: ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus prestare velactiones in se tramifere.»
Attès que aquell conté oració per feta, y axí bé,
té forma de lley y explica las que estan baix son
títol, y afavoreix també al mateix intent la pa-

raula «transferre» la qual significa trànsit de acció vere et realiter cedent al cessionar. Y axí bé,
suposa y parla de verdadera y effectiva cessió.
s.n.r

18. Semblantment, se comprova lo dit assumpto ex quo dita prohibició de dit títol, mira y té
respecte a al utilitat pública com se expressa en
la 1 lley, de dit títol : «Ibi: Quare cum intersit in
universum omnium et precipue tenuiorum que
sepe inportunis potentium intercessionibus opprimuntur, et cetera» y és cert en dret, que la lley
encara que exorbitant si té la mira a la conveniència pública, compren tots los casos en què
milita la mateixa rahó. Y axí, com no·s puga
conciderar menor rahó de conveniència en lo
tenuior, quant la acció és verdaderament cedida
al potentior que quant se ha simulat, ans bé, major suposat que lo potentior en dit cas de la cessió verdadera, aplica ab major vigor y efficàcia
som poder, que no en lo cas de la simulada, per
no tractar-se en aquest de interès propri sino del
cedent, se segueix necessàriament restar compresa en dita lley segona la cessió verdadera, y
per consegüent no ésser de efficàcia alguna lo
referit obgecte.
19. Y que per a entrar y tenir lloch la prohibició
de dita lley 2, en las cessions verdaderas fetas a
favor de potenciar, no·s riquiresca dol ni mala
fe, és cert y constant perçò, que com se ha dit la
prohibició de dita lley 2, y rúbrica del dit títol,
se feu a contemplació y respecte de la pública
utilitat, és a saber, per a obviar la contingència
de què los tènciors y menos poderosas personas
no forsen vexats dels més poderosos. Y axí bé,
«ut littes juditiaris suo marte decuarrerent et ne
niterentur potentiorum opibus» prohibint axí al
cedent, lo cercar persona més poderosa per a diligenciar y allanar las dificultats de son pretès
dret, y facilitar la expedició del plet; y axí bé,
prohibint lo mer fet de cercar dit patrocini del
potentior, multant al cedent en la pèrdua de son
crèdit, per a què a vista de dita pena, se abstinguessen de semblants cessions a favor de potentior, y restassen castigats semblants abusos com
a prejudicials als tenuioris. Axí que, la rahó final
de dita lley 2, y tot son títol, fou occórrer
// s.n.v // y prevenir lo obviar y rececar dits abusos y los prejudicis que podian resultar de semblants cessions. Y com la dita rahó y causa final,
concórrer tant en lo cap, que la cessió és feta ab
tota bona fe; com en lo cas de dol y mala fe se’n
segueix per llegítima conseqüència que en la
prohibició de dita lley no·s contemplà la bona o
mala, si solament lo mer acte y fet de la cessió a
potentivus.
20. Y que lo señor rey don Pere y la Cort, en la
formació de dita Constitució 1, no contemplaren altre cosa que lo mer acte de cedir a favor
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del més poderós, sens atténdrer dol ni a frau, és
clar y evident suposat, que com se ha dit en ella,
se dignà compèndrer o incluir sa real persona, la
de sa señora reyna y las de tots sos fills. En las
quals no cabia, ni podia càbrer participació, ni
admissió de dol ni frau algun, si solament atténdrer a aconolar y beneficiar los vassalls, no volent que sos bens estiguessen exposats a perills
del més poderós.
21. Afavoreix més lo sobredit, la concideració
que lo principal anelo de la real magestat y
Cort, no fou prohibir generalment lo cedir a favor de més poderós, sino sols als oficials reals de
qualsevol magnitut, que fossen incluint y comprenent en dita prohibició, fins a las mateixas
personas reals. Lo que explica y fa notori, que la
idea de sa magestat y de la Cort fou contemplar
solament, no la persona del cedent sino dels
cessionaris, y que en assò regonegué particular
rahó per a encarregar o manar inviolablement sa
observança. Y axí, sempre y en tot cas que·s fasse la cessió a favor de official real, té lloch la dita
Constitució sens que·s puga soldar ab lo present
de bona fe.
22. Y en cas se volgués al·legar que alguns decretorum doctorum han passat a dir, que la cessió feta ab bona fe a més poderós era vàlida, emperò examinats y enteros com deuhen
enténdrer-se, de ningun modo provan lo intent. Per lo que se deu advertir que tant la dita
lley 2, com la referida // s.n.r // Constitució 1,
contenian dos disposicions: la una consisteix en
la prohibició de fer la cessió a favor de més poderós; y la altre, en respecte de la pena imposada
al cedent, ab la multa de pèrdua de la cosa cedida. La primera, de ningun modo, té dependència de la bona fe, comforme consta del ponderat
desobre. La segona, si per quant la pena solament té la mira a la operació dolosa, pues sens
ella no pot tenir lloch.
23. Los decretorum doctorum que escusan als
contrahens en cas de bona fe, se deuhen entèndrer en orde a la pena, però no en quant a la
porhibició y nul·litat de la cessió. Y axí, los que
mes intrínsecament han tractat esta matèria,
quant parlan de què la bona fe escusa en fent relació a la pena imposada per dita lley, y no és
novedat que la lley penal procehesca y obligue a
alguns en quant a la porhibició y no a la pena;
com se regoneix en lo estatut penal fet ratione
publics utilitatis, lo qual admet extenció ex
idemptitate rationis en respecte de la prohibició, però no en lo tocant a la pena. Y se exemplica ab major evidència esta theòrica ab altre
instància més ajustada al assumpte, y és que, la
lley publicada, encara que en orde a la pena, no
comprenga als que justament la ignoran, però si
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en quant al vincle, obligació y nul·litat del acte
o fet contra ella, en la qual no dispensa; y la ignorància per justa y provable que sia, y en quant
a la dita Constitució 1, a par cessar tota dificultat, suposat que lo precepte que conté aquella
volgueren procehir ab manor efficàcia mediant
la dita dicció inviolabiliter. Y axí bé, volent fer
nova lley havent-se també de observar que a par
que dita Constitució primera, principalment té
la mira a la prohibició de cedir a favor dels officials reals, expressant los officials majors de
ahont se ven, no haver tingut attendència a las
personas dels cedents, si sols a las dels cessionaris officials reals. Y per consegüent, ha de importar poch la bona fe del cedent, // s.n.v // si lo
cessionari per rahó de son offici se troba inàbil
per a admètrer la cessió.
24. Y per exclòurer in totum lo referit obgecte
fundant en las mala, o bona fe, no·s necessita de
altre que retenir en la memòria que dita distinció és sols foment de interpretacions, que han
volgut fer alguns decretorum doctoribus sobre la
disposició de dita lley segona; lo que no pot tenir cabiment respecte del disposat per nostre
dret municipal ab dita Constitució 1. Per quant,
si bé regularment los estatuts conformes al dret
comú y que·s reffereixen a aquell reben las interpretacions e intel·ligèncias de ell. Emperò,
dita theoria, se limita quant lo statuent disposa
y orde absoluta e indistinctament, per què en
est cas sols se attent a la lletra del statut y no a
las intel·ligèncias del dret comú; y que, en dita
Constitució 1, absoludament se volgués establir
la prohibició de cedir a potenciar, és clar, segons la enargia ab què se parlà en ella «Ibi: Declaran loc haver e aquellas inviolablement ésser
servadas, et cètera.» Notant la dicció inviolablement que significa y explica lo ànimo de fer disposició y lley nova, y de ninguna manera limitada als termens de la antiga. Lo que·s califica
també, del que repetidas vegadas se ha referit de
sobre, que lo señor rey don Pere estigué tant
zelós de què no·s pogués fer cessió a persona
més poderosa per rahó de ofici, que se dignà
compèndrer en la mateixa prohibició sa real
persona, la de sa señora reyna y la de sos fills. Lo
que no·s trobava disposat en las lleys romanas,
prohibisions de fer cessions a més poderosos; y
de aquí se prova lo ne resulta que la dita Constitució primera comprengué més del que estava
disposat per lo dret comú, y axí, no poder admétrer las restitucions, que en tot cas podrian
aplicar-se a las lleys romanas. Del que se ven y
manifesta que dit señor rey don Pere, volgué fer
altre major disposició de manera que no havent
volgut escusar de dita prohibició las reals personas se proba y manifesta que·s tingué la intenció
de fer la major del que·s trobava disposat
// s.n.r // en las lleys romanas. Y per consegüent,
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tenint dita Constitució 1 més alt motiu que la
prohibició del dret comú, y comprenent més,
que aquell no poden ser justas ni proporcionadas per lo fet contencios, las intel·ligèncias que
han volgut donar alguns doctors a la disposició
de las lleys romanas perquè ab ellas se faltaria al
rigurós del precepte de dita Constitució 1, ab
violència de la rahó y mente ab què fou dictada
y disposada. Com ho manifesta la paraula inviolabiliter, y axí bé, no aplicar-se al disposat ab
dita Constitució qualsevol interpretació que
forsan los doctors donen, sobre lo disposat per
lo del dret comú com punctualment ho adverteixen nostres pràtichs.
25. Y quant fos cas, que dita Constitució 1 se
pogués dir conforme al dret comú; y que per
dita rahó o causa hagués de admètrer las mateixas interpretacions, lo que·s nega, se hauria de
entèndrer de aquellas que induhí y disposà lo
mateix dret comú, y en estos termens parlan los
decretorum doctoribus que tractan la matèria.
Axí que en tot cas, la dita Constitució 1, sols
podria admétrer las interpretacions que·s trobaren disposadas per lo mateix dret comú, y no las
quimèricas de alguns decretorum doctoribus que
al temps que·s feu dita Constitució 1, no eran ni
foren de centenars de anys després.
26. Que lo espectable portantveus de general
governador de Cathalunya, se hage de tenir y
contemplar per més poderosa persona, a més de
no havers aquell pogut negar, ans bé, haver-o
confessat en la dita litte com se ha deixat observat de sobre número 15. Altrament, és constant
y cert, per ser un dels officials reals de major
prerrogativa y preheminència que y ha en Cathalunya, ara sia, conciderant-se quant proceheix la vicerègia, en lo qual cas coneix y determina tots los casos civils y criminals
respectivament ab los doctors de la Real Audiència, segons la Constitució única títol: «De
la audiència del governador vicerègia, et cètera»
se iguala al president de la província; o ara sia,
que dit portantveus de general governador procehesca via // s.n.v // ordinària, segons las Constitucions 11 y 13 «del offici de governador» per
què en est cas és ordinaris y se anomena ordinarius ordinariorum et major quocumque adinario en la vegueria que·s troba residir. Y axí se
manifesta en clar aplicar-se a nostre cas, las disposicions municipals y de dret comú de sobre
establertas en los números 9, 10 y 11.
27. De tot lo discorregut y ponderat de sobre,
des del número 9 fins al present, ab tota evidència resulta, que lo referit contracte de insolutum
dació y cessió se encontra de directo ab lo disposat ab la refferida Constitució 1, títol: «Que
no sia lícit cessionar» y ab la dita l. 2, cod. «ne

liceat potentioribus» no obstant los obgectes y
rahons que se han dalt ponderat.
28. En quant emperò, a què lo dit contracte se
encontre també ab diferents disposicions de
nostre dret municipal, que·s troban citades y
transcritas desobre número 10 y 11; és cosa que
no pot patir dificultat, per haver-se cedit tota la
hasienda y bens, com se ha dit, que foren de
dona Hyerònima Alamany Joan y Malars, y de
tots los drets y accions que dit don Carlos Ros y
de Ortafà tenia deduhidas en la dita causa civil,
y de la mateixa instància de aquella, tant respecte de la possessió com de sa proprietat. Y axí bé,
se feu la cessió de cosa contra lo literal del dit
usatge «Cum in contentione» y la Constitució 1,
títol: «De cosas ligitosas» y del capítol 49, Corts
1599.
29. Contra ditas disposicions municipals, lo per
a evadir la contradicció ab ellas, no pot obstar
en manera alguna lo dir-se, ço és, en orde al dit
usatge «cum incontentione» que aquell no
prohibiria indistinctament lo donar, vèndrer y
transportar la cosa contenciosa o ligitiosa; sino
és tant solament aquella que altre abans ha assejat de demanar, si rahonablement la podria pèndrer. Lo que se assereix no concórrer en nostre
cas, y que altrament lo dit usatge fou limitat a
las cosas se movents, en virtut de aquellas paraulas «Ibi: Ni en algun lloch transportar, puix
que la transportació local no convé a las cosas
immobles, si solament a las movibles y se movents.»
30. Per a què se respon, a saber, és en quant al
primer obgecte o rahó // s.n.r // que en nostre
fet concorra punctualment lo literal de dit usatge, y sentit de las ditas paraulas, «Ibi: ço és
aquella, que altre abans que tu ha assejat de demanar, si rahonablement la podia pèndrer.»
Com manifestament, a par del que dalt se ha
discorregut, puix és innegable lo haver-se demanat en litigi la cosa cedida, y que no era dificultós al cedent lo alcansar-la en cas hagués tingut justícia en dita litte o causa. Y en quant al
altre obgecte o rahó, se satisfà dient que la disposició del dit usatge és general, y com a tal, lo
entenen generalment nostres pràctichs; attès
que és cert, que la paraula transportar és lo mateix que transferir y alienar, y en lo mateix acte
de la cessió contenciosa se digué per lo cedent
«Ibi: cedeix, transfereix y transporta, et cetera.»
Y és comú, parlàs en las causas de capbrevació,
demanar los lluysmes de las transportacions fetas, éssent la veritat que no·s podan daurar ni
demanar lluysmes, si no és de cosas immobles, y
axí quedan totalment repel·lits y soldats los
prop referits dos obgectes o rahons.
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31. Lo que·s digué o se obgectà, per evadir la
contrafacció a dita Constitució 1, títol: «De cosas litigiosas» de resol a què la dita Constitució
y prohibició, en aquella contenguda, era singular, especial y limitada a la persona del señor rey,
señora reyna, y a sos fills y successors. Sens y
que axí no compendria altre persona alguna ex
quo la lley special, feta per certas personas, no se
extén ni pot exténdrer, y ab singularitat, nostres
Generals Constitucions per no admètrer interpretació extentiva y extrínseca, si sols la significativa e intrínseca.
32. Al que se respon ab facilitat dient, que lo
portantveus de general governador de Cathalunya, precisament ha de ser comprés en dita
Constitució. Suposat que aquell representa la
persona del real primogènit, de tal manera, que
tot lo que·s troba estatuït y disposat en Cathalunya, acerca la persona del primogènit, se entén
també statuhit y disposat en la del portantveus
del General governador de Cathalunya. Com
ho assereixen nostres // s.n.v // pràctichs, y se
manifesta del thenor o sèrie del privilegi o provisió de la creació del offici del portantveus de
general governador de Cathalunya. A més que
lo compèndrer sa magestat sa real persona, la de
la señora reyna, y la de sos fills y successors en la
prohibició de dita Constitució 1, fou voler donan exemple als demés officials reals, perquè de
qualsevol preheminència que fossen se abstinguessen de comptar y adquirir qualsevols cosas
litigiosas. Y axí bé, per a què dits officials reals se
entreguessen compresos en la disposicions del
dit usatge, y se repetia y esforsava ab la disposició de dita Constitució 1, y aquest és lo sentit literal y significativa intrínsech de aquella y quid
quid fos sempre restaria comprés lo portantveus
de general governador de Cathalunya, en la disposició del dit usatge «cumincontentione» per
ser la prohibició de aquell universal; y la disposició del capítol 49, Corts 1599 litigiosas en orde
a tots los officials reals.
33. Y en quant a la contrafacció fundada contra
lo disposat en lo dit capítol 49, Corts 1599, lo
que·s digué o subgecta en summa concistia en
dir, que la disposició de dit capítol no compendria la persona del portantveus del general governador per no expressar-se en aquell, y ésser
de special nota per sa preheminència major que
la dels decretarum doctoribus Real Consell y assessors de la Batllia General que expressa. Y altrament, que dit capítol no compendria lo contracte de dita cessió per parlar solament de
alienació feta per via de compra y vendas.
34. Que ninguna de ditas ponderacions tinga
capacitat ni color, per a obnubilar lo sólido de
las rahons o medis ab què se ha fundat obstar de
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directo lo refferit contracte ab la litteral disposició de dit capítol 49, és innegable suposat ho és
que dit capítol disposa la prohibició contra tots
y qualsevols officials reals des del més preheminent fins al mes ínfim, sens exceptuar-ne algun
en virtut de aquellas paraulas «Ibi: ni altres qualsevols officials reals» per a què si bé és veritat,
que dita clàusula general se segueix després de
haver anomenat expressament los decretarum
doctoribus // s.n.r // del Real Concell y de la Ballia, y que la paraula altres per si sola sia repetiva
de personas de semblant qualitat. Emperò,
quant aquella va associada de dicció universal
com en nostre cas Ibi: «ni altres qualsevols, et
cètera» a las hores en via de dret no·s limita, ans
bé, se exten universalment a qualsevols altres
encara que de different qualitat y spècie, y de
major y menor preheminència, premàxime concorrent la mateixa rahó de la disposició, com axí
ho ha acostumat declarar lo real senat, de què se
poden ensenyar diferents exemplars y per ditas
concideracions queda també satisfet al que·s digué que en altres Constitucions se expressa la
persona de dit portantveus, per a què lo mateix
és compòndrer aquell ab una Generalitat que
no admet excepció de semblant persona, que
expressar-se literalment en la disposició majorment concorrent la mateixa idemptitat de rahó.
35. Y respecte del altre rahó o obgecte, se respon que baix la paraula compra y venda de
compren en via de dret qualsevol contracte, per
lo qual se transfereix lo domini; y és altrament,
doctrina constant que lo contracte de insolutum
dació de redueix al contracte de venda y compra, y sens difficultat alguna quant se fa per cert
preu per què a les horas reverà és contracte de
compra y venda. Y segons lo thenor del dit acte
de insolutum, donà y cedí lo dret que pretenia
tenir en los dits bens que estaban sub lite y la
instància de ella per cert preu, ço és, de onse mil
lliures. Y axí, havent-se fet por preu cert fou
pròpriament celebrar contracte de compra y
venda; y por dita rahó és constant hauria vingut
també compresa baix la disposició y prohibició
de dit capítol 49, majorment éssent dita insolutum dació y cessió voluntària.
36. De tot lo que ne resulta, evidentment que la
prohibició de cedir y alienar las cosas litigiosas
ultra de ésser disposada per lo dret comú, ab
singular expressió en nostre dret municipal, en
virtut del dit usatge y ab major providència
// s.n.v // y per a llevar tota dubietat. Se volgué
comprèndrer en ella la persona del príncep y de
sos fills, y fou repetida ab dita Constitució 1, y
després confirmada ab dit capítol 49, Corts
1599; expressant-se en ell Corts y qualsevols officials reals, y axí bé ésser totalment inútils los
refferits obgectes.
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37. Regoneixent-se la efficàcia dels fonaments
de ditas contrafaccions, volent donar evasió a
aquells, se recorregué dient que los bens y heretat que foren insolutum, donats y cedits lo die
que·s feu lo dit contracte, no eran litigiosos per
no haver-se, a les hores per encara, tractat del
domini y proprietat de dits bens, si sols de la
possessió de aquells; y que no·s tracta del domini y proprietat de ella, segons disposició de la
autèntica litigiosa cod. «de litigiosis» per què a
més de què en dita autènctica no·s troba dicció
alguna taxativa, que excloga altres maneras de
poder-se dir ligitiosa, la cosa encara que no·s
dispute del domini de ella; altrament, al dit obgecte se satisfà ab diferents rahons, y se la primera que la dita causa civil no sols se devia conciderar vertir sobre la possessió dels bens cedits,
sino també sobre la proprietat de aquells per a
ser lo porsessori intentat en forsa de la lley fina
«C. de edicto divi Adriani Tollendo» lo qual en
via de dret habet immixtam causam proprietatis.
38. La segona, per què en Cathalunya sempre
que·s pretén o intenta lo interdicte interim summarissim se suposa comensant lo plet sobre la
proprietat. Y perçò, se demana dient expressament «interim hac lite pendente» y en esta conformitat se declarà lo possessori en dita causa civil dient-hi «pro nunc et huc lite pendente et
donech super petitorio sit jus dictu, et cetera» lo
que és en tant veritat, que en la primera commissió que·s fa de las causas quant se intenta lo
possessori summaríssim ja se fa semblant commissió «cum intermediis et aliis, et cetera» lo
que comprèn també lo petitori, y perçò, per entrar en mèrits de aquell no·s necessita ni se stila
fer nova commissió, ans bé, en virtut de la sobredita // s.n.r // que és la primera se passa al petitori, ab la sola petició de què corren los terminis de aquell com tots los dias se observa y
experimenta.
39. La tercera, per què ab lo mateix acte de insolutum dació y cessió, expressament se vingué
a confessar tot lo sobredit com litteralment resulta de aquella clàusula «Ibi: Tota la dita hazienda y bens que foren de la dita dona Hyerònima Alamny, Joan y Malans, y tots los drets y
accions que pretenia ha pretès, pretén y si competeixen en ells de duhidas en la dita causa de
possessors summaríssim vertent en la dita Real
Audiència contra los dits mare y fill Alamany, en
dits respective noms. Com també, la instància
de la dita causa de possessori summaríssim ab
tots los demés drets y accions que li competian
en dita hazienda de Malans, axí en la proprietat
com en la possessió de aquells, et cètera.» De las
quals paraulas manifestament resulta, que los
contraents entengueren ésser la proprietat, do-

mini y possessió de dits bens litigiosos. Com ho
expressaren y en effecte ho eran.
40. Y lo que lleva tota disputa és, que quant fos
que en nostre cas la proprietat dels bens cedits
no·s pogués dir litigiosa. Si emperò, ho seria indubitadament la possessió y axí, aquella no se
hauria pogut alienar ni cedir, com effectivament
fou cedida y alienada ab dit contracte segons resulta de la clàusula proptranscrita, y dita possessió litigiosa, segons la com una opinió dels decretarum doctoribus, és incapàs de cedir-se o
alienar-se majorment en Cathalunya, en virtut
de las refferidas disposicions de nostre dret municipal.
41. Al que refragar no pot en manera alguna lo
que·s digué, que encara que la possessió sia litigiosa pot alienar-se, simil, ab la proprietat o domini de la cosa que no és litigiós, havent-se a les
hores precisament de permètrer la alienació de
la possessió, com a accessòria de la proprietat. Y
que axí bé, se deu fer diferència del cas en què
se aliena la possessió per si sola y // s.n.v // separada de la proprietat al cas en què se aliena, simul ab la proprietat, per què en lo primer cas si
és litigiosa la posessió no pot alienar-se, si emperò en lo segon, mentres que la proprietat y
domini no sie litigiós.
42. Per què se diu y respon primerament que,
ans bé, la opinió més corrent y probable, y que
se ajusta més a la disposició de dret segons la comuna sentència dels decretarum doctorius més
clàsichs, y tribunals més preheminents qual és lo
de la Sagrada Rota romana y altres, és que la
possessió litigiosa no pot alienar-se per si sola ni
junt ab la proprietat, ni menos per si sola té capacitat de alienar-se, sino és que sia arrimada a
algun dret dels qui la aliena, transferint aquell
son dret junt ab la possessió. De manera que
no·s pot trobar cas de alienar-se possessió per si
sola, per ser aquella igualment principal ab lo
domini de la cosa, y perçò los finits segueixen
sempre lo possessor suposant aquell, tenir altres
drets ultra de la possessió.
43. Y quant fos no procehís, lo sobredit com
proceheix respecte de nostre cas quedaria indubitada la matèria per rahons condoents. La primera, per què la possessió o acció no se ha cedit
en nostre cas en conseqüència, sino de per se et
principaliter, com a par del acte de dita insolutum dació y cessió; y en particular, de la clàusula de sobre transcrita número 39, a hont després
de haver-se cedit principalment la proprietat de
dits bens se cedí també que principaliter la possessió ab la instància de la causa o litte de possessori summaríssim ab las ditas paraulas «Ibi:
com també la instància de la causa de possessori
1409

summaríssim, et cètera.» Lo que també se manifesta, ex quo subsistint dita cessió, lo que·s
negà, y confirmant-se com fou confirmada la
dita real provisió de prossessori summaríssim,
entraria lo cessionari en la possessió de dits bens
sens la proprietat; y axí la possessió no podia ésser en conseqüència de la proprietat puix que
sobre esta se havia de esperar declaració, y antes
de aquella hauria obtingut com obté vuy dita
possessió del que se segueix ab evidència que la
dita possessió, // s.n.r // acció per aquella no·s
pugue cedir en conseqüència sinó principalment.
44. Y la segona, per què en nostre cas no fou cedida possessió alguna que estigués en poder del
cedent, si sols la acció que aquell creya tenir en
dita possessió. Ab què, com sia cert en dret que
la acció litigiosa no·s puga cedir y sia nul·la semblant cessió, com a reprobada o prohibida per
lo dit usatge «Cum incontentione» y per altres
disposicions de nostre dret municipal segons se
ha dixat fundat de sobre, de a qui és no ésser de
alguna effecàcia lo sobre ponderat obgecte, ni
obstar en manera alguna en nostre fet quid quid
foret de la theòrica en què se funda aquell.
45. Segueix-se de tot lo discorregut y ponderat
des del número 8 fins al present, que ab lo refferit contracte de insolutum dació y cessió que fou
feta per lo dit don Carlos Ros y de Ortafà, a favor de dit spectable y noble don Emanuel de
Llupià ne resulta contrafacció formal, clara y directa disposicions de las ditas Constitucions,
usatge y capítol de Cort de sobre citat y transcrits en los número 9, 10 y 11. No obstant, los
obgectes o rahons que·s ponderaren per dit noble governador, y per consegüent queda en clar
no subsistir de jure lo primer motiu de la refferida real provisió de contrafacció, repetit de sobre
número 7. Y axí bé, haver-se fet ab ella notable
gravamen al síndich del General de Cathalunya,
part esta y als dits mare y filol Alamany, qui instaren ditas contrafaccions.
46. No menos ho és també, lo altre motiu que
se ha repetit de sobre en dit número 7. En què
se digué que lo dit spectable y noble don Emanuel de Llupià, havia celebrat lo dit contracte
com a privada persona y no intuitu del offici
que obtenia de portantveus del general governador del present Principat de Cathalunya. Per
quant diu y dedueix ésser cert y constant, que la
refferida Constitució primera, títol «Que no sia
lícit cersionar, et cètera» parla y disposa sobre
las cesions fetas a officials reals com a privadas
personas. Y no per rahó de ofici, y altrament, ésser regla tant corrent // s.n.v // com certa en la
jurisprudència que en lo cas que la lley general,
com ho és la dita Constitució 1, se hay deu ge-
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neralment enténdrer; y axí bé, tant del cas que
la cessió és feta com a privada persona, com
també intuitu fui officii, y per consegüent de
qualsevol manera que·s volgués contemplar fa
dita insolitum dació y cessió quiscun de dits dos
casos, sempre encontraria ab dittas disposicions
municipals.

49. Per lo que y altrament, opposant de tot lo
sobredit formiter hay, deu ésser declarat que lo
contracte de la dita insolutum dació y cessió,
acte fet de aquella, declaracions per rahó de
aquell fetas, axí en la dita causa de contrafacció
com y també en la sobremencionada causa civil
de possessiori summaríssim; y tot lo demés subseguit a aquell deu ésser declarat nul·lo. Com a
fet y obrat, de directo, contra la expressa disposició de ditas Constitucions, usatge y capítol de
cort, et quatenus de facto processit. Ésser manat
revocat, cassar y anul·lat ab reffecció y esmena
de tots danys, gastos y despesas, reposant las
parts interesadas y negoci en lo estat que·s trobaven immediadament antes de fer-se y celebrar
lo referit contracte. Com axí lo síndich del General de Cathaluña demana sia declarat per la
observança de ditas Constitucions, usatge y capítol de cort, implorant per dit effecte tot compliment de dret y de justícia per a què sia ministrada en son favor nedum praemisso, verum et
alio quocumque. Meliore modo y [...].

47. Ni a par puga ésser de algun obstagle ni foment per evadir ditas contrafaccions, lo que
també se digué en dit real provisió que lo refferit contracte fou convingut y celebrat entre dit
spectable y noble don Emanuel de Llupià y lo
sobredit don Carlos Ros y de Ortafà, que axí se
tracta de un contracte ultro citroque obligatori,
que per la recissió de aquell se necessitava del
concentiment dels dos; que en dit judici de contrafacció no·s trobava dit don Carlos Ros y de
Ortafà, ni podia ésser convingut en el; y que per
consegüent, no estava en mà de dit don Emanuel reposar la cosa en son pristino estat.
48. Per què se satisfà dient que donant-se per
constant, com deu donar-se, que lo dit contracte se encontra de directo ab ditas Constitucions, usatge y capítol de cort, aquell ve a ser
nul·lo y de ninguna efficàcia, en virtut de ditas
disposicions; y que axí bé, lo official real que
ha contrafet, quants de facto procesit deu revocar lo per ell obrat respecte de sa contrafacció, reposant lo negoci en son pristino estat; y
en reffer a la part interessada tots los danys gastos y despesas que ha suportat per a obtenir la
recisió del tal contracte lo que no admet dificultat alguna. Y se ha declarat en eixa conformitat repetidas vegadas per nostre real senat,
en judicis de contrafaccions y de greuges; y
quan dit spectable don Emaunel hage fet la
dita revocació y reposats lo negoci en son pristino estat, a par no quedar cosa que obrar ni
fer per dit don Carlos Ros, majorment se troba
vuy la possessió de dits bens cedits en mà y poder del mateix don Emanuel. A més de què encara que lo judici de sindicat, que és lo de contrafacció y de greuges, sols // s.n.r // tingan
lloch contra los officials reals que no purgan
taula. Emperò, la declaració de aquells també
obran contra las demés personas que han tingut qualsevol interesència en lo mateix fet, del
qual se originals contrafacció o greuge encara
que no sian officials reals, de manera que feta
la declaració en qualsevol de dits judicis lo tal
fet, operació o contracte queda declarat per
nul·lo, de forma que de ell no se’n pot valer
persona alguan més que si fet no fos estat. Y
per consegüent, no se’n podria valer lo dit don
Carlos Ros y de Ortafà, per lo que no era necessària sa interessència en aquell judici ni en lo
present per lo effecte de quo agimus.
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Número 96
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
De part de la il·lustríssima junta del donatiu voluntari offert a sa magestat, que Déu guarde, en
la última Cort General que fou als 14 de janer
pròxim passat, de la qual és part vostra señoria fidelíssima. Y en virtut de deliberació feta lo die
13 del corrent mes y any, se an despedit de la escrivania major de la present casa de la Diputació
dos mandatos, que són estats presentats a Joseph Vilar, corredor de orella subrogat en lo offici de cradenser dels drets del General, y a Armengol Casals, apotecari, receptor dels drets del
General de la present ciutat. Contenint un y altre de aquells, dexen tauler y exir de dita present
ciutat tots géneros de tabacos, de qualsevols
perçones que·l tingan manifestat fins lo die 26
de abril pròxim passat en la dita casa de la Diputació, prestant una idònea caució los despatxants per lo dret de exida, a coneguda de Pere
Ferrer, arrendatari del drets de la Generalitat, en
lo present y corrent trienni de 1701. Para què en
cas se dega lo dret de exida a este assegurat, y no
volent prestar dita caució, cobrassen los drets
deguts per rahó de dita exida. Com axí és de
vèurer, de dits mandatos y deliberació en lo referit die despedits, als quals se refereix. Y si bé, tant
dit credenser com deceptor desijen obehir fer
ordes de dita il·lustríssima junta emperò, com
segons la disposició del capítol 8, Corts 1547,
a. l’original d’aquest dubte es troba intercalat entre els folis
289v i 290r del trienni 1701-1704.

en los números 1, 2, 10 y 15; los despatxants en
lo temps dels despatxs de las robes o mercaderias, axí de entrade com de exida, deuen pagar,
bé y llealment, als cullidors dels drets del General los deguts per rahó dels despatxos de ditas
robas, fos per entrada o exidas de la present ciutat o Principat, prenent albarà de paga del despatxament de aquellas. La qual disposició, de
pagar-se los dits drets en la forma refarí de resta
corroborada de la disposició // 3v // del capítol
79, Corts 1599, a hont parlant dels despatxos fa
los cradenser del General de la present ciutat, y
pena fue no·s puga fer frau als dits drets de las
robas que estan dins lo magatzem, al temps de
tràurer aquellas, ans bé, se pague íntegrament lo
dret toca al General. Se estatuhí en aquell certa
forma cervadora per dit credenser, sots pena de
pagar una terça de sou entre la qual és lo despatxar ditas robas, pagant-se lo dret de ellas integrament «Ibi: Per què en lo despatxà se puga integrament lo dret toca al General, et cètera.» Y
per ocasió que lo cullidor de las entradas y exidas
del General, no paguen las vàluas de las quinsenades en la forma que se deuan pagar, perquè en
lo capítol 92 de ditas Corts, a fi de què dits cullidors puguessen retenir-se vers si, ni servir-se de
ninguns diners del General y a fi de què se sabés
lo que en quiscun die se exigiren, se estatuhi y
ordena que los carneres de draps y sedas de la
bolla, y axí mateix, de las entrades y exides del
General a pena de suspenció de sos officis y de
pòndrer una terça de llur salari, hagin y sian tinguts y oblitgats antes de tancar la casa de dita
Bolla y General, si comprovar ab los cullidors de
la bolla, quiscun de ells respectivament, las
quantitats dels diners que en aquella jornada seran despatxats y bollats; y ajan de clourer dita
jornadas, y assentar en un quaern ditas quantitats a fi que finida la quinsenada, se puga saber la
vàlua de aquella. Y que los dits cullidors de Bolla
y General, sis dies disprés de finida la quinsenada, aguessin de girar la taula de la present ciutat
tot lo valgut de dita quinsenadas de Bolla y General, de manera que si passats dits sis dies no
hauran pagat y girat en dita taula, pogués vostra
señoria fidelíssima posar altres cullidors en lloch
de ells per a servir a dits respective officis, fins y
atant, aguessen pagat a costas y despesas llurs, y
perdessen la terça de llur salari irremesiblament,
comminant no menos a vostra señoria fidelíssima de una terça per quiscuna quinsenada que no
aura fet //s.n.r // servar lo contengut en dit capítol. Axí que, se veu de las preditas disposicions
que los drets de la Generalitat se deuhen cobrar,
y fen los despatxs de las mercaderias que deuhen
dit dret pagan los despatxants lo valgut de dit
dret, com en esta conformitat se són fets sempra. Y sea observat y practicat després de aquellas en la casa del General, y no per medi de caucions, per no ser paga real y verdadera, que·l
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volen las ditas disposicions no creuhen dits credenser y receptor quede denegada per ninguna
disposició feta en las últimas Corts celebradas en
la present ciutat. Y així, haver-se de estar a la estatuhida, la qual com queda dit, és de cobrar dits
drets de entradas y exides donave la paga del valgut lo credenser al receptor, y cobrar aquell ab
diners de comptants. Com ni tampoch, que en
virtut del capítol 56 del nou redrés de ditas últimas Corts, tinga la il·lustríssima junta poder y
facultat de derogar las referidas disposicions, ni
menos alterar la forma de la execció dels drets de
la Generalitat, com a par se derogarian aquellas,
y se mudaria y alteraria la forma de la exacció de
dits drets fins vuy practicada y observada en
força de las referidas disposicions, si se havia de
practicar en la exacció dels drets de exida dels tabaco lo deliberat y manat per dita il·lustríssima
junta, puix no se cobrarian aquells en la forma
estatuhida, observada y practicada. Axí que,
dubtan dits credenser, y receptor del General
per totas cumpliment de sos oficis y obligacions,
y luitar las penas dels capítols 79 y 92 de las
Corts 1599, dalt referits. Si la il·lustríssima junta
té poder de la Cort, en virtut de dit capítol 56,
per a derogar o alterar las referidas disposiçions
dels predits capítols de Cort dalt mensionats, y
per a mudar la forma de la exacció dels drets de
la Generalitat, axí de las entrades y exidas dels tabacos, com de las demés mercaderias com lo tenan las Corts Generals, per tenir-lo dita il·lustríssima junta llimitat en orde al poder estancar
los tabacos, sens especialitat alguna de coneser
dels drets imposats per Corts Generals, sobre las
entradas y exidas dels dits tabacos, // s.n.v //
modo y forma de exigir aquelles; y per consegüent, si dita il·lustríssima junta à pogut manar a
dits credenser y receptor dexassen exir dits tabacos prestant caució los despatxants, per al cas se
digués pagar lo dret de eixida de aquelles. Per
tant y altrament, dits credensers y receptors del
General de la present ciutat firmant dit dubte de
aquell modo y manera que millor de dret poden
y deuen. Suplican a vostra señoria fidelíssima los
sia aquell admès, y que ab foren de la disposició
del capítol 39, Corts 1599, sia aquell declarat en
la forma en dit capítol presenta com o esperan.
Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Joseph Vilar, subrogat en lo offici de cardencer del General. Armengol Casals, receptor del General.
Oblata die XVI mensis maii
rio, et cetera.

MDCCII

in concisto-

Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt huyus modiadubium magnificis acessoribus Generalis Ca-

a. a continuació paraula ratllada.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

per ditas y altras causas, dits duenyos, no estar
obligats a haver de pagar al General ni a son
arrendatari dit dret de exida. Y com la pretenció
de no haver-se de pagar dit dret de exida, nasca
dels pactes, ha pogut fer y facultats ha pogut
consedir, dita il·lustríssima Junta, per la effectuació de dit estanch y arrendament; y exís com
a article dependent y emergent de dita facultat
de estancar y arrendar, haja de tenir també dita
il·lustríssima junta lo coneixement ena la resolució o deliberació de dita dubietat,b y enc est cas
no és trobia prevenció en los dits ni altres capítols de cort de què cardenser y receptors, degan
ab diner effectiu, y no de altra manera, exigirlos ans moltd duptós y ambiguo de que·s dega, y
contingent no·s dega pagar per dits despatxaments. Diuhen y declaren no procehir lo referit
dupte posat per dits cardenser y receptor, ans
déurer aquells abtemperant als ordes de dita
il·lustríssima Junta, fer y donar per dita treta de
tabacos los despaigs convenients y estilats. Barcelona, y maig als 20 de 1702. Doctor Pedro de
Magarola. Doctor Jaume Oliva. Don Jaume
Eva y de Malla. Fra Raphel [...] y Casamitjana.
Doctor Pau Màrtir Cerdà. Sans, assessor subrogat. De Gallar y Pastor, assessor subrogat. Testes
son March y Pelegri.

thaloniae qui una cum sues dominatiorabus illud
videant decidant et declarent servata forma capitulo curiae.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretari
et scriva majoris Generalis Cathaloniae. Sans,
assessor subrogator.
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Losa molt il·lustres y fidelíssimis deputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya,
y assessors infrascrits.
Vista la suplicació presentada lo dia 16 dels corrents, y dupte en ella format per los cradenser y
receptor del General sobre la intel·ligència del
capítol 56 del nou redrés, de las Corts closas lo
corrent any. Si no tenint en força de aquell la
il·lustríssima Junta, comunicat poder per a derogar ni alterar disposicions de altres capítols de
corts,b com creuhen dits suplicants, auria pogut
manar-los fer y donar los acostumats despaigs
per la treta dels tabacos, ha ordenat la il·lustríssima Junta se traguessen dins cert temps fora
del present Principat. Encara que los despatxants no paguen effectivament los drets de exida ab diner, com donen idònea caució per la seguretat de pagar-los en cas se degan, per tenir
dificultat dits suplicants en haber-hi dits ordes,
tenint com diuhen los capítols 79 y 92 del redrés de 1599, ab comminació de penas de haver
de exigir los drets deguts ha la Generalitat per
treta de mercaderias ab diner effectiu, y no altrament. Atès emperò, no·s pot duptar que lo
ordenar y manar dita treta de tabaco y fahedora
dins cert temps del present Principat, sia permès
a la sobredita il·lustríssima Junta en força del
poder amplíssim y absolut a aquella comunicat
y tribuhit per la Cort General, en orde a estancar, arrendar lo estanch dels tabacos; com per
tot lo dependent y emergent de fer, y poder fer
lo convenient y important per conseguir-se la
effectuació de dit estanch y arrendament, y per
tot lo demés en dit capítol 56 individuat. Atès
també, fou precís a dita il·lustríssima Junta per
poder trobar arrendatari a dit estanch de tabacos, consedir al que vuy ho és lo pacte sobre dit
treta de tabacos continuat en las tabbas y cridas
de dit arrendament; y que éssent als duenyos de
dit tabacos forçada y involuntària dita treta de
tabacos, y // 2v // los demés per dit respecte y
privació als mateixos duenyos, feta de poder los
acomodar ni aderesar, degan y tingan forçosament de traura-los ab la forma los introduhiren
en est Principat. Frustrant-se’ls exís, lo fi del lucro y benefici contemplat en la introducció de
dita espècia de mercès en Cathalunya, pretenen
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Número 97
Entree 3 y 4 hoas de la tarda de 20 de maig
1702. Embaxada aportada a la ciutat per don
Vicens Margarola y Francisco Gallart y de Pastor, ciutadà.f
Exel·lentíssim señor.
Fonch vostra excel·lentíssima servit, ab embaxada en escrits, reportada per los señors Onofre
Monsalvo, cicutadà, y don Domingo Verdier,
als 28 de abril pròxim passat, al consistori de deputats y oÿdors del General del present Principat, insinuar-li lo ànimo y fina voluntat que resideix en vostra excel·lència de continuar la fina
correspondència, que ha sempre manifestat, donant y concedint als officials de vostra excel·lència, quant sorteyen en los càrrechs de consistorials de la present casa y de visitadors del
General subrrogats, ab salaris y adeales. Sperant
correspondra est consistori ab la matexa forma,
en los casos que sos officials logren la sort en lo
a. en...dubietat interlineat al marge esquerre.
b. a continuació línia ratllada.
c en interlineat.
d. a continuació paraula ratllada.
e. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 289v i 290r del trienni 1701-1704.
f. anotació al marge superior esquerre.

càrrech consular, com és servit vostra excel·lència instar-o ab dita embaxada, manifestant differens exemplars de una y altra de las dos casas
que asseguran la deguda conformitat, que ha
corregut fins assí entre dos comuns de la primera jerarquia, com són vostra excel·lència y est
consistori tant en los negocis àrduos que se han
offert, com y també, acerca esta dependència.
Assegura a vostra excel·lència lo consistori de
deputats y oÿdors, que sa única mira y desitgs
sols estriban en //1v // conservar y ratificar la estrechés de unió y uniformitat, que sempre ha
procurat y procurarà ab vostra excel·lència, y
que a est fi, no perdonarà ninguna diligència
que puga vincular-la y afiansar-la més. Restant
ab la deguda comprehenció, que aquellas han
produhit y produhiran acertadas y favorables resolucions al servey de ambas magestats, y bé públich del present Principat y ciutat. Emperò, no
pot escusar posar en la gran consideració de
vostra excel·lència que lo capítulo 16 del nou
redrés del General, fet en las Corts últimament
celebradas, los ha dificultata de poder condecendir al gust de vostra excel·lència, acerca la
subyecta matèria si bé havent passat a consultarho ab los magnífichs assessors y advocat fiscal,
estos són estats de sentir que est fet se devia
resòldrer per via de declaració de dupte sobre la
intel·ligència de dit capítol de cort, de la qual
declaració e interpretació vindria a lo cas. Sempre que la part interessada, firmàs lo dupte, tot
lo que se notícia a vostra excel·lència, esperant
se ha de donar per servit de esta diligència. Offerint servir a vostra excel·lència, dit consistori,
ab molt gust en totas las ocasions que serà servit
vostra excel·lència, franqueyar-li en lo de son
mayor agrado.

293
/1r

poder por orden de su magestad, no puedo executarlo sin otra en que su magestad me lo mande, y
así lo pongo //s.n.r // en la notizia de vuestra excelencia para que lo pase a su real inteligenzia.
Vuestra excelencia mandará lo que fuere servido.
Barcelona, y maio 9 del 1702. Don Jayme de Escallar.

302
/2r

Número 98
Remitob a vuestra magestad el papel adjunto de
la Diputazión, para que en la forma que estuviere este común obligado a recibir el derecho de guerra, se le entregue vuestra magestad, nuestro señor guarde a vuestra magestad muchos años.
Barcelona, 9 de mayo de 1702. El conde de Palma. Señor don Jaime de Escallar.
En vista del papel de 9 del corriente, se sirve vuestra excelencia // 1v // remitirme otro de la Diputazión, para que en la forma que estuviere este común obligado a recibir el derecho de guerra se lo
entregue. La que se me ofreze representar a vuestra excelencia es, que temiendo este derecho en mi
a. dificultat interlineat, damunt imposibilitat ratllat.
b. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
292v i 293r del trienni 1701-1704.

1413

Número 100
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
A Pere Ferrer, velluter de la present ciutat y
arrendatari dels drets de la Generalitat en lo corrent trienni de 1701, se li presentà una intima
de part de vostra señoria fidelíssima lo die 17
del corrent. La qual, avia estada feta en la escrivania major de la present casa de la Deputació
lo die 13 del mateix. Contenint aquella, de com
vostra señoria fidelíssima al peu de la súplica
presentada per dit arrendatari, lo mateix dia 13,
se avia servit, inseguint lo vot y parer de paraula
a vostra señoria fidelíssima donat per lo noble
señor magnífich assessor y advocat fiscal del General, decretar que la il·lustríssima Junta destinada en lo capítol 56 del nou redrés, tindria
tota aquella, ampla facultat y poder mateix que
si la Cort General fos congregada per tot lo que
toca als negocis y dependents que se cometeren
a dita Junta; increpant, al dit arrendatari, de
inobedient y demesiat cabillós en voler replicar
a las deliberacions presas per la il·lustríssima
Junta, sobre los negocis del estanch, y dependen de aquell, lo que motiva al dit arrendatari,
sens cabil·lació alguna, en pasar a la notícia y
comprehenció de vostra señoria fidelíssima, que
lo dit Pere Ferrer, se troba arrendatari dels drets
de entrada y eixida del General per lo corrent
trienni de 1701. Y lo arrendament de aquells lo
té fet per vostra señoria fidelíssima, inseguint la
disposició del capítol 4 foli 8, del «Llibre dels
quatre senyals» en força del qual, se troba dit
Ferrer en la possissió de rèbrer y exhigir los dits
drets de la Generalitat, així de las entradas com
eixidas, en la conformitat, modo y forma que se
troba disposat en lo capítol 8, Corts 1541, a n.
1 ad. 28. Y així bé, de exhigir y cobrar aquells
indistinctament per medi dels credencers, taulers y receptors, ab // 2v // diner de comptants,
realment y de fet, si y conforme los exhigeixen y
cobran dits officials, y los han exhigits y rebuts
per compte de vostra il·lustríssima fidelíssima,
en tots los triennis que no ha tingut arrendats
dits drets. Coneixent vostra señoria il·lustríssima, tantsolament, de las qüestions se originan
a. l’original d’aquest dubte es troba intercalat entre els folis
309v i 302r del trienni 1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

sobre la solució de aquells, modo y forma de
com se deuen pagar segons lo disposat en lo capítol 3, pàgina 7 et 8 del dit «Llibrea dels quatra
señals» número 1, 2 et 4; tenint obligació vostra
señoria fidelíssima de procurar tota la utilitat y
profit possible del General, segons lo statuït en
lo capítol 4, n. 10 del dit llibre. Com y també,
de declarar los dubtes sobre los arrendaments
del General pasat. Y declarant, corregint, esmenant y interpretant tantas quantas vegades esdevé lo cas de dubtar, inseguint la disposisió del
General 46 y 48, pàgina 80 et 81 del dit «Llibre
dels quatra senyals.» De manera, que en tot lo
que toca a la exacció y cobrança de lo dret de la
Generalitat, dependents y emergents de aquells,
sols ne és coneixedor y jutge vostra señoria fidelíssima, privative a qualsevol altre tant, que havent-se dubtar en las Corts últimament celebradas. Si congregada la Cort General, cessava en
vostra señoria fidelíssima tota la jurisdicció que
té y gosa, així en orde als drets de la Generalitat
com de las demés cosas, si bé, sobre de aquest
particular, per a resecar ingrusurum la dita dificultat y dubte en què se trobava la dita Cort, ne
feu particular stat ab lo plàcet de sa magestat,
Déu lo guarde, statuint que congregada la Cort
cessar en vostra señoria fidelíssima tota la jurisdicció que rey goza. Ab tot regonexent ésser
precisa e indispensable, en vostra señoria fidelíssima, la jurisdicció per lo tocant a la exacció dels
drets de la Generalitat dependent y emergent
de aquella, se exceptua dita jurisdicció volen
que aquella la tingués vostra señoria fidelíssima,
encara que se trobàs dita Cort General congregada com resulta del capítol 2 de sas Constitucions, capítols y actes de Cort en últim lloch celebradas, baix de aquellas paraulas Ibi:
«Exceptada la que tocarà en la exacció dels
// s.n.r // drets de la Generalitat y dependents de
aquella.»
Tot, lo que no obstant de tenir y considerar-se
en vostra señoria fidelíssima, privativa la jurisdicció sobre la exacció dels drets de la Generalitat dependents y emergents de aquells modo y
forma, se deven pagar ha esperimentat, dit
arrendatari, de part de la il·lustríssima Junta tres
mandatos, ço és, de 26 de abril, 11 y 16 de may
del corrent any. Contenint los dos primers,
deixàs eixir y tràurer de la present ciutat y Principat ab caució, per seguretat del dret de eixida
a coneguida del dit arrendatari, los tabacos que
fins lo dit dia 26 de abril se troban manifestats; y
en lo tercer, de 16 del corrent, que deias eixir
60 robas de tabaco de Joseph Abadal, adroguer
de la present ciutat, actes era idònea la caució
per ell prestada a dita il·lustríssima Junta, sots

a. a continuació una paraula ratllada.
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pena de 200 lliures, sous barceloneses. Alterant
així no sols lo modo y forma de pagar-se dits
drets de eixida, sinó també la coneixença de la
idoneïtat de ditas fiansas. La qual, en era de dalt
sempre toca y pertany a la part interesada, com
així ho avia conciderat dita il·lustríssima junta
en los dos presents mandatos, deixant la conexença de la dita caució al dit arrendatari tot lo
que a par no ha pogut fer ni obrar dita il·lustríssima Junta, que si bé, en força del disposat en lo
capítol 56 del nou redrés, té la potestat de estancar lo tabaco, formant tabbas, posar penas y
fer aquellas ordinacions que menester sian per la
millor seguretat y exacció del útil que se espera
resultar de dit estanch, y per dit efecte se li aje
concedit a dita il·lustríssima Junta, tota aquella
ampla potestat y facultat que menester sia, la
mateixa que té la Cort General. Emperò, esta
únicament si fonch concedida per la dita Cort
General, en orde al estanch de dit tabaco, y no
en respecte dels drets del General, modo y forma de cobrar-se aquells, per no trobar-se en tot
lo capítol 56 del dit nou redrés paraula alguna
expressa, ni altrament, que conduesca a comunicar a dita il·lustríssima Junta poder ni jurisdicció alguna sobre la exacció // s.n.v // dels drets
del General, modo y forma de pagase aquells,
per considerà dita Cort General residir en vostra
señoria fidelíssima dita potestat. Com ho regonegué així en lo sobre referit capítol 2 de ditas
últimas Corts, no obstant de què se trobàs congregada dita Cort General, y aparèxer del referit, no aver pogut dita il·lustríssima Junta manar
fer y presentar los dits mandatos a dits arrendataris, mudant així lo modo y forma fins vuy stylada y praticada sobre la exacció dels drets de la
Generalitat, statuïda per capítol de Cort. Y així
bé, dubtant lo dit arrendatari si en força de
aquellas clàusulas expressadas en lo dit capítol
56 del nou redrés, dient la una Ibi: «Pugan formar tabbas y posar pena, y fer aquelles ordinacions que manester sian per la millor seguretat y
exacció del útil que se espera resultar del dit estanch.» Y la altra Ibi: «Tingan tota aquella ampla potestat y facultat, que menester sia, per imposar lo sobredit dret al vi claret, com blanch y
al ayguardent, estancar los tabacos, festas, tabbas y arrendaments.»
Té comunicada dita il·lustríssima Junta, la jurisdicció de conèixer sobre la exacció de drets del
General, modo y forma de pagar-se aquells o
no. Y per consegüent, si ha pogut alterar la forma de la exacció de dits drets, com no de part la
tinga comunicada per no expressar-se en ninguna de ditas clàusules de dit capítol, y aver-se de
enténdrer las paraulas a la lletra, y segons sonan,
sens poder-se exténdrer a altre cosa més regalia,
que deu servar vostra señoria fidelíssima, en las
interpretacions de dubtes sobre paraules de ca-

pítols de cort, quedant cohartat en haver de estar a la lletra tot lo que se puga sens poder-se
exténdrer fora del disposat. Per tant, en execució y observança del capítol 39, Corts 1599, suplica a vostra señoria fidelíssima, dit arrendatari,
sia de son servey declarar lo sobradit dubte y dificultat en què se troba construït. Y quant causa,
rahó o respecte no volgués passar vostra señoria
fidelíssima a la declaració de aquell y a la interpretació de ditas clàusulas de dit capítol 56, en
orde al poder y jurisdicció tocant a dita il·lustríssima Junta, lo que no creu. Suplica que la
present, mane vostra señoria il·lustríssima incertar en dietari, per lo que no requereix en lo prop
dit cas al escrivà major de la present casa de la
Deputació, y per lo sobradit efecte ésser fetas las
decretacions y demés provisions acostumadas y
practicadas en semblans casos. Lo Officio, et certera. Altissimus, et cetera. Pere Ferrer en casa
pròpia. Sans, assessor subrogat.
Oblata die XX mensis may MDCCII in concistorio,
et cetrera.
Et domini deputati, ecclesiàstico absenti, intervenientibus // 3r // dominis autitoribus computorum commisserunt hujus modi dubium magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae qui una
cum suis dominationibus illud indeant decident
et declarent servataa forma capitulo curiae. Don
Raymundus de Codina et Ferreras, secretari et
scriva major Generalis Cathaloniae.
Los molt il·lustres y fidelíssims señors deputats
y ohidors de comptes del General de Cathalunya, y assessors infrascrits.
Attès, lo dupte format per Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la Generalitat en lo corrent
trienni, acerca de la intel·ligència del capítol 56
del nou redrés de las últimas Corts closas est corrent any 1702. És a saber, si en virtut del en
aquell disposat, auria pogut y podrà la il·lustríssima Junta, de la qual en dit capítol se fa menció, passar ha ferb los mandatos a dit Pere Ferrer dels quals est fa menció, en fa súplica
presenta lo dia 20 dels corrents. Atesa, y atentament considerada la lletra de dit capítol 56, y
per ella la ampla y extesa facultat, potestat y autoritat que la Cort General té consedida y comunicada, a dita il·lustríssima junta, durantc lo
temps dels pròxims set anys veniders per a estancar tot gènero de tabacos, arrendar dit estanch, y fer per lo mayor útil de dit arrendament. Tot quant condohesca y convinga
haver-se de fer, com a dependents y emergent
a. servata interlineat, damunt celebrata ratllat.
b. a continuació repetit fer.
c. a continuació paraula ratllada.

de dit estanch y arrendament, en subenció de la
Generalitat y adjutori de la satisfacció fahedora
al donatiu offert a sa real magestat; y que, los
mandatos fets a dit Pere Ferrer, serian com son
dependents // 3v // del referit estanch y arrendament, de tal manera, aquell a no promètrer dita
il·lustríssima Junta al arrendatari que vuy és de
dit estada, lo fer tràurer de Cathalunya dins lo
temps y ab la forma se ha manat a sos duanas,
los tabacos se trobava manifestat per aquest en
la present casa no·s tenia esperanças si total desconfiança de trobar arrendatari per dit estanch.
Attès finalment, lo ja dit y exprestat en altra declaració de dupte format per los cardencer y receptor del General lo dia 16, y declarat lo dia 20
tot dels corrents, y que lo fet per la il·lustríssima
Junta en orde als mandatos dels quals fa menció
dit Ferrer, no se oposan als capítols del «Llibre
dels quatra señals» ni al 8 de las Corts de 1547,
tots citats per Ferrer en dita súplica per què
quid quid sib per estos sie prohibit lo dexar tràurer mercaderias del present Principat ab sola
caució pro securit de solutionis jurius Generalitat debitorum. Emperò, com per la treta involuntària y coarta dels tabacos, parla la suplicació
y ex facto del estanch,a arrendament, promesa
de pactes ha fet y pogut fer indubitanter dita
il·lustríssima Junta, resultia obsequioses, ço és,
probabilitat al que·l trau en no haver de pagar
dret per dita treta, dubietat en que·s dega al
arrendatari dels drets de la Generalitat, o a lo
menos lo quant se li dega pagar per dit dret de
trega, quant li tòquia no podia ni devia lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori, servando justícia
et amando adquitatem y en observança dels citats capítols de Cort, fer pagar ab diner dit dret
de exida als que provablement no·l deuhen ni
refer y esmenar a dit arrendatari Ferrer, //s.n.r //
lo dret que no és cert se li degué, ni quant se li
degués seria cert de què partida o quantiat del
tabaco se trauria se li auria de refer. Axí, que seria estat propri y pecular de dita il·lustríssima
Junta, en execució del promès al arrendatari del
estanch, lo manar fer-se dita treta de tabacos
dins lo temps prescrit. Y com a conseqüència
necessària de dit poder y facultat, y ordenar
també poguessen los duenyos de dits tabacos
fer dita treta ab sola prestació de idònea caució,
per seguretat de satisfer ells lo dret de dita exida
en cas lo deguessen pagar, no venint-hi impedida dita interesència a dita il·lustríssima junta en
força del capítol 2 de las Corts últimament celebradas. Ordenant-se en ell, per via de excepció,
que present la Cort General no cesse in totum la
jurisdicció dels deputats y ohidors en orde a la
exacció dels drets de la Generalitat, ço ni respecte de allò, que·ls permetrà y tollerarà, dita

a. a continuació ratllat y.
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Cort. Com en cas de què dits mandatos, de què
fa manció dit Ferrer, se poguessen dir tenir mixtura de exacció de drets de la Generalitat, no
dexava de tenir-hi en tal cas interesència dits
molt il·lustres señors deputats y ohidors, concorrent també,a y sent altres dels indivíduos de
dita il·lustríssima Junta. Per lo que, y altrament,
diuhes y declaren no provehir lo dupte posat
per dit Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la
Generalitat lo corrent trienni, no obstant tot lo
per aquell dit y ponderat en dita súplica, per lo
mateix // s.n.v // presentada dit dia, mes y any.
Barcelona, y maig als 24 de 1702.
Don Pedro de Magarola. Fra don Anton de Planella. De Lupià y Cruylles. Fra Raphel de [...] y
Casamitjana. Doctor Pere Màrtir Cerdà. De
Gallart y Pastor, assessor subrogat. Sans, assessor subrogat. Testes, Pelegrí y Morató.

295
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Número 101
Moltb il·lustre y fidelíssim señor.
Avent-se vostra señoria molt il·lustre, cervit deliberar lo die de ahir fos hordenat a Joseph Nuri
de Lana y de Cànser, donzell racional de la present casa, que entregue a la mayor brevedat posible als señors bilancers nomenats per la última
Cort General, tot lo que se troba narrat en la
còpia del inclús memorial, ço és, de allò que sia
peculiar del offici de dit racional; y com en dit
memorial, e o còpia de aquell, se narra es troba
descrit, nota dels coderns, memorials y relacions que se han de acabar de entregar per los
officials del General a la Juncta dels bilansers,
per la conclusió del balans fins que·s clogueren
las últimas Corts:
Primo, los decrets de General axí vell com moderns, y com tot lo narrat y contengut en tots
los partits, fins al que parla de destitucions, tinga dit racional entregat a vostra il·lustra fidelíssima com consta en lo dietari del corrent trienni,
en diferents jornadas, la última de las quals fou
als vint del corrent. Tres dels quals, lo últim signat de número 27, contenia totas las entradas
del dret de guerra, los quals tres coderns foren
lo compliment de tot lo que·s troba continuat
en los llibres de vàluas, haver entrat y cobrat lo
General per qualsevol causa y rehó. Y per las
contengudas en dit memorial fins a dit partit,
que parla de destruccions inclusive, y axí mateix, als vint-y-sinch de febrer del corrent any
a. a continuació paraula ratllada.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
294v i 295r del trienni 1701-1704.
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dit racional entregà a vostra señoria fidelíssima,
en codern e o memorial de tots los subgestes se
troban debitors al General des del primer de
agost mil sis-cents cinquanta, y non fins tot lo
any proppassat de 1701. Com los dèbits antichs
y de diferents triennis fins dit die del primer de
agost, se // 1v // dexaren de continuar inseguint
lo hordre, per vostra señoria, a dit racional donat en virtut de altre a vostra señoria fet per part
dels tres braços de las Corts Generals, dient expressament, que primer se fossen entregats los
dèbits moderns. Y de molts dies a esta part, ço
és, des de dit die vint del corrent mes de maig,
dit racional, està treballant y format los coderns
e o memorial de dits dèbits antichs, prevenint a
vostra señoria que és matèria de alguns mesos
per no poder concórrer en dit treball més que
dos subjectes, com per a mirar y seguir los llibres de vàluas, per aun mateix temps haver-se
de anar seguint del un al altre llibre, y lo altre,
per aportar las plomas ademés que dits dèbits
són en gran número y la major part de trienis
molt antichs; y haver de continuar totas las fermanças dels arrendaments y concerts per rahó
de aquells fets, lo que consterà y se trobarà en
dits llibres qualsevols altres notas se trobaren
que pugan subministrar a la facilitat de la cobrança de dits dèbits, oferint dit racional no llevar mà en dit treball, en lo temps li donarà lloch
la expedissió del concurs hordinari de dit son
offici, majorment trobant-se en ocasió de haver
de examinar y clòurer los comptes dels gastos
fets, tant per las festas fetas per la vinguda de sa
magestat, que Déu guarde, los fets per ocasió
de ditas Corts y altres. Tant los que deu, axía
mateix, passar lo regent los comptes, com los
que diferents perçonas, en dit aposento, que en
lo discurts del any son innumerables. Ademés,
que en la present ocurrència se veu presisat en
aver de fer un nou treball, havent de mirar y reconèxer tots los llibres de las mesadas dels drets
de General y los llibres de credença de las taulas
de tota Cathalunya, per vèurer y posar en memorial tot lo que se ha cobrat del dret de axida
dels tabacos del present Principat, per lo mens
de uns nou anys a esta part, com // 2r // axí lo
die 21 del corrent fou deliberat per la il·lustríssima junta de medis, dient fos ab la brevedat posible. Lo qual treball, axí mateix, demana y requerís dilatat temps per ésser dits llibres en
copiosíssim número, y haver-se de llegir totas
las pertidas dels partits dels despatxs continuats
en dits llibres. Y en tot lo que toca al narrat en
dita nota e o memorial donat, per part de dits
señors bilancers, des del dit parat que por la de
restitucions en avall; menos lo últim, que diu
dels debitors del General que com desobra està

a. axí mateix interlineat al marge esquerre.

dit in actum dit racional està treballant. Com
no és peculiar ni toca a dit racional, podrà cernir-se vostra señoria molt il·lustre quant li aporega dar la providència nessesària. Suplicant, dit
racional, a vostra señoria sie cervit hordenar al
noble scrivà major de la present casa, continue
la present en lo dietari del trienni corrent, per
què a tot temps comte que dit racional cumple
al cervey de vostra señoria, y càrrech de offici,
son offici. Del aposento del racional, a 24 de
maig 1702. Joseph de Nuri de Lana y de Cànser, racional.

se escrivian als tunch deputats en ausència de
persona real:
Primo, una carta.a
Ítem, altra carta de 23 de dezembre 1535, per lo
Consell de Aragó. Ab la qual, la señora reyna escriu als tunch deputats, de com lo señor emperador y rey li dexava ordenat, que ells ateguesen al
bon regimen de sos càrrechs, per què quant major necessitat hi havia de major vigilància en los
mares de la república, per la absència de son rey,
tanta major rahó tindria ell en mirar per a sas
honrras. Y que no se havia pogut notificar antes,
fins en aquella ocasió, per haver-se detingut los
de son Consell que havian de residir en la cort
per manament de sa magestat. En esta carta,
dalt, se deya la reyna y en la firmab lo mateix.

Oblata die XXVI mensis may MDCCII in concistorio, et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt
quod inseratum in dietario currenti. Don Raymundus de Codina et Ferreras secretarius, et
scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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Ítem, tres cartas de la matexa señora reyna, de
data de 15 de abril, 22 de mars y 16 de septembre 1536, per negocis de la monarquia, escrita
als tunch deputats. En las quals, en lo pricipi se
troba la reyna y en la firma també.

Número 102
Ítem, una carta de la señora reyna de Bohèmia,
escrita als tunch deputats de data de 17 desembra 1550, se diu en lo principi el «Rey y por su
magestat dona María, reyna de Bohemia» firmant-se «Yo, la reyna».

Molta il·lustre y fidelíssim señor.
Responent lo consistori de deputats y oÿdors, a
la embaxada en escrits per part de vostra señoria
fidelíssima reportada, als 19 de maig corrent,
diu que en continent de trobar-se ab los plechs y
cartas que vostra señoria fidelíssima insinua, en
orde a la forma del govern de la monarquia durant la ausència del rey nostre señor, que Déu
guarde. Y en lo interim que la reyna nostra señora tardà a arribar a la Cort, passà a consultar esta
dependència ab los nobles y magnífichs señors
assessors y advocat fiscal del General, los quals
fins la present ocasió no han manifestat son sentir. Emperò, desitjant donar gust a vostra señoria fidelíssima, ab lo inclús paper, remet a vostra
señoria fidelíssima sa resolució per lo dalt referit,
y per quant desitja continuar la bona lley y correspondència ab vostra señoria fidelíssima que
sempre li ha professat; y ab ella indefectiblament
perseverarà. Suplica a vostra señoria fidelíssima,
sia servit noticiar al consistori de tot lo que sa
gran comprehenció aurà sabut al causar en esta
importància, assegurant a vostra señoria fidelíssima que est favor que espera dèurer a sa gran
generositat, ha de Constituhit a est consistori en
la més viva sol·licitut de molts empleos, en lo del
servey de vostra señoria fidelíssima.
4r

Relació dels exemplars han trobat en lo arxiu de
la casa de la Deputació, acerca a differents cartas
a. l’original d’aquesta embaxada i paper es troba intercalat
entre els folis 294v i 295r del trienni 1701-1704.
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Ítem, carta de 30 de janer 1554, en la qual dalt
se diu «El rey y por su magestad la infanta pricessa» y en la firma «La princesa.»
Ítem, 3 cartas de 21 novembra,c 18 de abrild y
28 juny 1555 en las quals en lo principi se diu
«El rey y por su magestad la infanta princessa» y
en la firma «La Princesa.»
Ítem, una carta de 3 febrer 1556, en la qual se
diu en lo principi «El rey» y la firma «La Princesa», no és escrita per lo Consell de Aragó, y altra
de 17 de mars 1566 a hont se diu lo mateix, és
escrit per lo Consell de Aragó.
Ítem, 4 cartas de 23 mars 1556, 30 de abril, 3 de
agost y 2 de octubre del mateix any, en las quals
en lo principi se diu «El rey y per su magestad la
infanta princessa» y en la firma «La princessa».
Ítem, y finalment, quatre cartas, ço és, una de 14
de abril 1557. Altra de 10 de agoste y altra de 4
de septembre del mateix any. En las quals en lo
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat dos línies.
a continuació ratllat la reyna.
a continuació ratllat 1555 de.
a continuació ratllat 1555.
a continuació ratllat del mateix any.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

fonch intimat lo capítol 73 e foli 68 de dit llibre,
per a què passàs a manar publicar lasa sis Constitucions Generals del present Principat, fetas ab
diferens Corts, y que son baix lo títol «De bomians y vagamundos, et cètera». Y lo dit capítol
73, en lo modo y forma que en ell se conté, alb
que respongué, ho faria com és de vèurer en lo
dietari del present y corrent trienni de 1701. Y
com tingan notícia dits señorsc deputats y oÿdors, que fins lo dia present vostra magnificència
no ha fet publicar lo sobredit, en cumpliment de
llur obligació, de sos càrrechs requirexen y interpellan a vostra magnificència, que sens mora ni
tardansa alguna passe a fer publicar, en lo cap de
sa vegueria, las ditas sis Constitucions y capítol
73 dalt referits. Comminant-hi las penas en las
de contraveneix en dit capítol 73, expressadas y
las demés que per la obligació de llurs càrrechs,
són tinguts y obligats. Requirens vos notarium.

principi se diu «El rey» y en la firma «La princessa» però ninguna de ditas tres cartas fou despatxada per lo Consell de Aragó. Y una carta de 11
de dezembre 1557, en la qual se diu en lo principi «El rey y por su magestat la infanta princesa» y
en la firma «La princesa.» Y esta carta fou despatxada per lo Consell Supremoa de Aragó.
296r

B
El rey.
Ilustreb y fidelíssimo deputados. Haviendo llegado el casso de ejecutar mi jornada a Italia, como
lo pide la postura presente para el bien común de
todos mis reynos y señoríos. He querido participároslo, y encargaros como lo hago, que en la parte
que os toca pidáis, con promptas y contínuas rogativas a nuestro señor, la felicidad en mi viaje,
arribo aquellos reynos y properos sucessos en las
empresas militares. Manteniéndome en perfecta
salud y conzedíendosela también a la reyna. Que
assí confío de vuestro celo y amor a mi servicio,
que en ello medare primer servidor. Dada en Madrid, a XIII de mayo MDCCII. Marchio del Palacio, secretario. Marchio de Sercañola. Vidit marchio de Laconi. Vidit Lopez, regens.
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Divendres, a 2 de juny 1702, entre 9 y deu horas de la matinada.
B. Responent lo noble don Llatser de Gelcen, regent la vegueria de la present ciutat, a un requeriment a ell presentat, a instància del síndich del
General de Cathalunya, als 31 de maig pròxim
passat entre deu y onse horas del matí. Que comensa, «ignorar no pot vostra magnificència, et
cètera» y fineix «requirens vos notarium.» Diu,
que ya té manat lo contengut en las sobreditas
Constitucions, ab lo primer, ítem de las cridas
per ell manadas publicar en lo ingrés de son offici, y que offereix manar-ho publicar com insinua
dit síndich, sempre y quant per part del General
se li satisfasse lo gasto que importaran ditas novas
cridas. Requirint a mi, secretari y scrivà major del
General, lleve acte de sa present resposta; y que
no done còpia y fe autèntica de la sobredita requisició, sens inserta de la present resposta.

A
Dimecres,c a 31 de maig 1702 entre deu y onse
horas de la matinada, a instància del doctor Rafel Llampillas y Prous, subrogat en síndich del
General.
Bé sap e ignorar no pot, vos, magnífich don Llàtser de Gelsen, regent la vegueria de Barcelona,
de com als 19 de abril del corrent any, de part
dels molt il·lustres y fidelíssims señors deputats y
oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya, fonch entregat a vos, un llibre que conté las Constitucions, capítols y actes
de cort fetas y otorgats per la sacra cathòlica y
real magestat del rey nostre señor don Felip
Quart de Aragó y Quint de Castella, comte de
Barcelona. En la primera Cort celebrada als cathalans en la ciutat de Barcelona, en lo monestir
de Sant Francesch en los anys 1701 y 1702, per a
què restàs noticiós de tot lo disposat y contengut
en ellas. Y que axí mateix, als 29 de abril del present any, de part de sas señorias per Llorens
March, altre dels verguers de son consistori li

Testes sunt Laurentius March et Jacinthus Morato virgarii.

Testimonis són: lo doctor Vicens Carreras, prevere y benefficiat de la seu de Barcelona, y Joseph Vehils, sastre de la present ciutat.
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a. supremo interlineat.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
295v i 296r del trienni 1701-1704.
c. l’original d’aquesta requesta es troba intercalat entre els folis 296v i 297r del trienni 1701-1704.
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Número 103
Noverintd universi quod anno a Nativitate Domino millessimo septingentessimo secundo die
a. a continuació ratllat cridas.
b. al que interlineat.
c. señors interlineat.
d. l'original d'aquest acte de requesta intercalat entre els folis
296v i 297r del trienni 1701-1704.

vero mercurii, trigessima prima mensis may ejusdem anni intitulata interdecimam et undecimam horas ante meridiam presente et ad hec vocato, rogato, atque requisito me, don Raymundo
de Codina et Ferreras, secretarius et scriva major
Generalis Cathaloniae et presentibus protestibus
Laurentio March et Jacito Morato, virgariis admodum illustris et fidelissimi consistorii dominorun deputatorum et auditorum computorum
Generalis Cathaloniae, a dista vocatis specialiter
et assumptis magnificus Rafael Llampillas et
Prous, utriusque juris doctor subrrogatus in officium sindici dicti Generalis Cathaloniae, dicto
nomine constitutus personaliter ante presentiam
nobilis don Latseri de Gelsen, regentis vicariam
Barchinone, personaliter reperti et adinuenti intus domos, sua propria habitacionis sitas in presenti civitate Barchinone, in vico dicto de la Portafarrissa, dicto nomine eidem obtulit et
presentavit et seu per me, dictum secretario et
scriva, majorem obtullere eta presentare publice
petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisitionis sedulam thenoris sequentibus:
Bé sap e ignorar no pot vostra magnificència,
don Llàtzer de Gelsen, regent la vegueria de
Barcelona. Inseratum de verbo ad verbum usque
ad sui finem. Fiat sic ut hi in papiro hic affiso sub
litera A. Qua quidem papiri requisitonis sedula
sicut proedicitur oblata et presentata et per me,
dictum secretarius et scriva majoris alta et intelligibili voce lecta et publicata copia que illius
cum suo originali comprovata eidem, // 2v // nobili don Latzaro de Gelsen, tradita et liberata
illico dictus nobilis don Latserus de Gelsen, verbo
respondendo, dixit quod retenet sibi terminum
juris ad respondendum. De quibus ita per actis et
gestis at que sequutis dictus señor Rafael Llampillas, dicto nomine petit et requisivit sibi et admodum illustrissimus et fidellissimus dominus deputatis etbcui intersit fieri et tradi unumcet plura
publicum et publica instrumentum et instrumenta per me dictum et infrascriptum secretarium et scrivam majoris, dicti Generalis, que fuerunt actam Barchinone sub anno, die, mense,
loco et hora praedictisdpraesente et ad hoec vocato
at que rogato me, dicto don Raymundo de Codina et Ferreras, supramemorato et paesentibus testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter
et assumptis prout superius continetur.

liter in scribania mayori domus deputationis tradidit et liberavit mihi don Raymundo de Codina
et Ferreras, secretari et scriva majoris Generalis
Cathalonia, supramemorato quandam in scriptis respontionis se edulam quam proemanibus suis
habebat thenoris seguentis: Responent lo noble
don Llatser Gelcen, et cetera. Inseratur de verbo
ad [...] usque ad sui finem sicuti in papiro signato de littera B. hic affiro petenset requirens ipsam
inseri et continuari in pede seu calce requisitionis
sibi praesentatae diea trigessima prima mensis
may currentis anni, ad instanciam dicti sindici
Generalis Cathalonia et de dicta requisitione nemini copiam dari sine dictae respontionis incertione, quae fuerunt acta Barchinone sub anno,
die, mense, // 3r // loco et hora praedictis praesentibusb reverendo doctore Vicentio Carreras, praesbitero et benefficiato sedis Barchinonen, et Josepho Vehils, sartore, in praesenti civitate
habitante, pro testibus ad ista vocatis spetialiter
que assumptis, et cetera.
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Postea auctem, die secundo mensis junii eiusdem
anne inter nonum et decimom horas ante meridiem dictus nobilis don Latzarus de Gelcen, regense vicariam Barchinonae, constitutus personaa.
b.
c.
d.
e.

et interlineat.
et cui intersit interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat publica.
a continuació ratllat praesente.
a continuació paraula ratllada.

Número 104
Moltc il·lustre y fidelíssim señor.
No obstant que sempre los dos concistoris de la
Deputació y de esta ciutat, han tingut entre si
uniforme correspondència, no sols en los negocis àrduos que han ocorregut, del que se han seguit los effectes de acertadas resolucions en servey de ambas masgestats y crèdit gloriós de la
fidelitat cathalana, sinó també, en donar-se los
salaris y aldeales recíprocament en las ocasions
que obtenints officis de una y altre de las dos casas, han sortejat en los càrrechs de concistorials,
y altrament, com ho manifestan los exemplars
subseguits dels quals alguns se’n reflereixen, et
cètera. Ab tot, a notícia del síndich de la present
ciutat, ha previngut que vostra señoria fidelíssima dificultaria continuar surrogat ab doble salari y adeales, en lo offici de deffenedor del General que obté lo il·lustre conceller segon Pau
Lledó y Dalmases, ciutadà honrat de Barcelona,
des de 14 de janer pròxim passat en avant. Ab
motiu de què lo capítol 16 del nou redrés del
General, fet en la última Cort General, se voldria dir o impediria, pretenent-se que exclouria
tots los casos de tenir subrrogat ab doble salari y
adeales un offici del General, encara que sia ab
just impediment. Y com quid quid sit de dit capítol de cort, lo cert és que a poder subsistir lo
en ell disposat se’n seguiria lo faltarie, un y altre
a. a continuació ratllat praesenti.
b. a continuació ratllat pro testibus.
c. l’original d’aquest dubte es troba intercalat entre els folis
294v i 295r del trienni 1701-1704.
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[ 1702 ]

[ 1702 ]

dels dos comuns a la deguda correspondència;
per quant si a un concistorial de la ciutat o habilitador que // 5v // té offici del General, no se li
donava subrrogat ab doble salari y adeales del
General, seria precís que observàs lo mateix la
ciutat. Quant un official seu ocupàs lo càrrech
de concistorial de la Deputació, visitador, insiculador o habilitador del que se’n seguiria notable perjudici al real servey y bé públich de la
present ciutat y Principat. A més, que seria cosa
molt monstruosa, que éssent com és tant llegítim y just lo impediment del càrrech consular,
que no és permès a ningú poder-lo renunciar de
la major preheminència son exercici y que no té
salari algú, de sos propris bens hagués de pagar
son subrrogat. Y lo que lleva tota difficultat és,
lo ser casos omissos en dit capítol de cort y no
previnguts en ell; y per consegüent, no ésser estat, ni pogut ser de la mente de la Cort, quedàs
esclosos en ell, si emperò, exceptuats. Per tant y
altrament, lo síndich de la present ciutat, qui
exhibeix son poder ut inseratum, formant dubte del sobredit. Suplica a vostra señoria fidelíssima, que junt ab los magnífichs assessors del General en la forma disposada per capítols de cort,
sie servit declarar que sempre y quant esdevindrà lo cas que un official del General ocuparà
lo càrrech consular o habilitador de la present
ciutat, se ha y pot concedir-li subrrogat ab doble salari y adeales del General, sens contravenir-se al disposat en dit capítol 16, per ser casos
omissos y no compresos ab ell «deducens adomne id omnejus sibi competens et quomo dolibet
competiturum non non solum permisso sed quocumque alio meliori modo» offerint la ciutat que
si té lloch sa pretenció, continuarà ab la mútua
correspondència fins // 6r // assí estilada acerca
esta matèria ab vostra señoria fidelíssima. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pi et de Riu,
advocatus subrrogatus.

Vist lo dupte format per lo síndich de la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona, ab súplica
per est presentada als 27 del corrent, acerca la
intel·ligència del capítol 16 dels del nou redrés
fets en las últimas Corts pròximament celebrades. Y si en ell ve compresa la privació de poder
tenir un subrogat de official del General,a doble
salari yb adeales o un tandúndem del que té son
principal. Trobant-se, dit son principal, condecorat del offici de conseller de dita excel·lentíssima ciutat de Barcelona. Vist, axí mateix, las rahons en dita súplica expresadas, y finalment, lo
a ella concernint. Atès, consta en la casa de la
Deputació haver estat entre los dos comuns de
ciutat y Deputació inconcussa, vicissitudinària y
recíproca la correspondència, de donar-se doblat salari y adealas en dits comuns //6v // als subrogats que anomena los concistorials de una y
altra de ditas casas respectiva y mútuament,
quant per haver tastejat concistorial de un de
dits comuns posa subrogat per exercicis, lo offici té en lo altre. Atès, axí mateix, dita inconcussa vicissitudinària y recíproca correspondència
de dits dos comuns antiquíssima, de manera
que ab los mateixos termes sobredits testifica de
ella lo doctíssim y observantíssim Joan Pere
Fontanella, en quiscun dret doctor y ciutadà
honrat de Barcelona, en lo tomo primer decis.
247 n. 7, Ibi: «Et praerogativis civitatis Barchinonae ubi istud inconcusse observatum quod qui
extrahit consul sive consiliarius povit substitutum
in domo Deputationis si in ea habet officium cum
duplici salario et» 27. Ibi: «Cum civitate enim
Barchinonae et ejus officialibus praedicta observant quia idem facit civitas en Generali et ejus
officialibus quod non est in aliis civitatibus et locis et ratione cujus vicissitudinariae, et reciproce
correspondentiae tolleranae hec inter Generale et
civitatem Barchinonae.»c

Los molt il·lustres y fidelíssimis señors deputats
y ohidors de comptes del present Principat, junt
ab los assessors infrascrits.

Y que dit Fontanella, estava ben instrocuhit,
noticiós y informat de dependència, com dels
demés negocis, drets y prerogativas de la present casa de la Deputació. Com a assessor se
troba avia estat de aquella quant escrigué lo sobre dit. Atès, del mateix modo que ademés de
las causas en la suplicació axpressadas per a altras econòmicas, políticas y urbanas la dita recíproca correspondència, té mira y influència a la
pública utilitat y al mayor acert dels comuns
progressos de ditas casas. // 7r // Atès finalment,
a què de dita particular y singular correspondència no sols no se’n fa en dit capítol 16, y
necessitar-se altrament, de què se’n agués fet
expressa menció per ésser dita mútua correspondència antiquíssima, digna de especial nota,

a. a continuació paraula ratllada.

a. General interlineat, damunt la casa del General ratllat.
b. y adeales interlineat al marge esquerre.
c. a continuació dues línies ratllades.

Oblata die XXVII mensis may MDCCII in concistorio, et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, militari absenti, commiserunt magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae huyus modia dubium qui una cum suis
domenationibus illud videant decidant et declarent servata forma capitulo curiae. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriva majoris Generalis Cathaloniae.

1420

y no poder-se crèurer que la Cort General en
uns y altres dels capítols de cort, en los quals se
ha tractat de reformació de dobles salaris y de
causas, per las quals se avian o no de sèurer o
prestar, en temps passats, a subrogats dit doble
salari. Com ni sa causa aja admès ni pogué
admètrer habilitació dels deputats y ohidors, ni
poder si comètrer frau algú ni abús per dependir
de la sort de exir consistorial de dita excel·lentíssima ciutat, lo obtentor de altre offici del General. Y altrament, las ocurrèncias de dits casos
ser poch freqüents, y las raras de pocha dilació
tot lo que asegura no venir compresa dita inconcussa, vicissitudinària y recíproca correspondència baix lo capítol «Prohibitius» de donar doble salari y adealas a subrogats. Com ho
confirmat la deliberació se llitg feta per los deputats y ohidors del trienni 1683, que // 7v //
trobant-se deputat real Joseph Melich, ciutadà
honrat de Barcelona, y de altra part, obtenir en
la casa de la Deputació lo offici de ajudant primer de racional y com a deputat, era trobar-se
prohibit lo concistori de deputats de poder-li
admétrer subrogat ab doble salari y adelas, per
dit offici de ajudant primer, segons lo capítol 63
del redrés de 1599. Aver sortejat durant dit
trienni lo càrrech de conseller en cap de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, en força de
dita mútua correspondència sens embràs de la
prohibició expressada dit capítol 63, li fou
admès subrogat ab doble salari y adealas durant
lo exercici de son càrrech consular. Per totas las
quals causas y rahons, diuhen y declaren en
atenció de dita mútua correspondència se pot y
deu admétrer al il·lustre conseller, en orde segon de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona,
subrogat ab doble salari y adealas per administrar durant dit càrrech consular lo offici de defenedor del General. Com y també sempre y
quant esdevindria lo cas, que official del General sortejarà en lo offici de conseller de dita excel·lentíssima ciutat, sens contravenir-se al disposat en dit capítol 16 de dit nou redrés.
Barcelona, maig als 31 de 1702.
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Don Pedro de Magarola y de Llupià. Fra don
Anton de Planella y Cruÿlles. Doctor Jaume
Oliva. Fra Rafel de Padellàs y Casamitjana.
Doctor Pere Màrtÿr y Cerdà. De Gallart y Pastor, assessor subrogat. De Sans, assessor subrogat.
Testimonis:a Joseph Pelegrí, verguer de sas señorias y Juan de las Casas, negociant de Barcelona.

Número 105
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
Havent lo bras militar de aquest Principat, vistos los exemplars que vostra señoria fidelíssima
fou servit ab embaxada participar-li, concernents al que se ha observat en los casos, que sos
sereníssims señors reys predecessors de sa magestat, que Déu guarde, se han ausentat de los
regnes acerca la planta del govern que dexaren
en ells, ha passat a premeditar y discórrer sobre
est assumpto.
Y attenent que tota la jurisdicció axí voluntària
com comtencionsa, se ha acostumat exercir-se
en est Principat per sa magestat, per los sereníssims primogènits, com a general governadors,
per los llochtinents de sa magestat com a alter
nos y per lo portantveus de general governador,
en forssa de differents Constitucions, privilegis,
usos y costums, ab què se troba afavorit universalment lo Principat.b Havent de precehir en
tots, excepta en sa magestat, respecte de la jurisdicció voluntària lo jurament per observansa de
las Constitucions, privilegis y demés drets municipals; y encara que sa magestat se serveix comunicar a sos excel·lentíssims llochtinents de
est Principat, com a alter nos tota la plenitut de
sas regalias, sens excepció de alguna d’ellas. Per
part de vostra señoria fidelíssima se protesta y
discent a què exercescan ni pugan exercir, algunas de aquellas, com són la de convocar Corts y
la del usatge «Princeps Namque» per conciderar
ésser estas personalíssimas de la real persona y
del tot incomunicables e indelegables. Com en
la de celebrar Corts, a par ho manifesta lo no
haver lo Principat concentit, sinó ab protesta,
que·s communicàs ni exercís per altra // 1v //
persona que per la real consorte y del sereníssim
primogènit, en las quals naturalment se representa la real persona. Attenent, que los exemplars mencionats ab la embaxada que vostra señoria fidelíssima són de personas reals, y en
quant al ritu de totas estas circumstàncies y altres que vostra señoria fidelíssima tindrà previstas, se veja la gravedat del negoci desitjant lo
bras militar assegurar lo acert, yc com per a
aconseguir-lo no se li offereix altre medi més efficàs que lo de suplicar a la exel·lentíssima ciutat, sie servida demanar com lo dit bras súplica a
vostra señoria fidelíssima tingad a bé obrir conferència, puix los tres comuns igualment interessats, fent lo bras un cos ab la excel·lentíssima
a. l’original d’aquesta embaxada es troba intercalat entre els
folis 297v i 298r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat y.
c. y com interlineat.
d. tinga a bé interlineat.

a. anotació escrita al marge esquerre.
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ciutat podran unànimes discórrer, conferir y
resòldrer tot lo que més conduesca per la inviolable observansa de las Constitucions, privilegis
y demés drets municipals en que·s cifra lo major
servey de sa magestat y consuelo de estos sos fidelíssims vassalls. Lo que és per a merèxer lo
bras militar de rectitut y generositat de vostra
señoria fidelíssima.

299
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Número 106
Diea secunda mensis juny anno a Nativitate Domine milessimo septingentessimo secundo, Barchinone.
Nos prior monasteri fra Franciscus Bataller,
prior monasterii Beatae Mariae de Monte Carmelo presentis civitatis Barchinone prior monasteri fra Gabriel Caxanes, prior monasteri fra
Franciscos Solo, prior monasteri fra Josephus Serra, prior monasteri fra Joannes Gay, prior fra
Josephus Puig subprior, prior fra Franciscus Marti, prior fra Angelus Sever, prior fra Ludovicum
Ferret, prior fra Josephus Masdeu, prior fra Augustimus Soler, prior fra Emanuel Soler, prior
fra Gerardu Ferret, prior fra Jacobus Puyals,
prior fra Raymundus Rius, prior fra Chistophorus Molas, prior fra Petrus Blanch, prior fra
Franciscus Blanco, prior fra Franciscus Riera,
prior fra Hieronymus Mir, prior fra Emanuel
Victor, prior fra Hieronumis sel sacerdotes, fra
Virilus Palol, fra Josephum Aleu, fra Crhistophorum Borrent, fra Josephus Olivares, fra Bernardus Català, fra Josephus Bonau choristae, fra
Antonium Puig, fra Joannum Ramon, fra Josephus Fernández, fra Franciscus Gavarro, fra
Josephus Trach et fra Joannes Boix omnes religiosi
proferi dicti nostri monasterii convocati et congregati de mandato mei dicti priores ad sonum
lamponae ut morierur in capitulo dicti monasterii ubi et alias que tantquam majores habitarenes et capitulum tenentes et eorum dictum conventum representantes gratis, et cetera.
Constituimus et ordinamus procuratorem meum
seu verum dicti nostre conventus certem, et cetera. Itaquod, et cetera. Vos, dictum et cetera fra
Josephum Masdeu [...] convocationum presentem
ad videlicet pro nobis seu verec dito nostro conventum obtempesandum deliberationem factam per
admodum illustres et fidelissimos dominos deputatos et auditores computorum Generalis presentis Principatus Cathaloniae, die decima quinta
mesis may proxime praeteriti cumqua ordinatum fuit officialibus dicti generalis quibusb speca. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 298v i 299r del trienni 1701-1704.
b. a continuació paraula ratllada.
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tet expediantur papirea necessaria ad soltam favendaum //1v // expresio iluius censualis seu partis censualis precii quaturcentum libras et pentionis annuae quatuorcentum solidorum, die prima
aprilis soluendorum quodquidem censuale est
continuatum in capibrevio dicti mensis aprilis et
extractum fuit in extractione censualium facta
per tum dominos deputatos dictos generales die
prima julii milessimo sextuagesimo octovagessimo
tercio nono obstantibus in contrarium ponderatis
per magnificus rationalem [...] cum relatione
facta die decima quinta aprilis milessimo sextuangesimo octuagesimo quarto, et etiam ex pretio altendus censualis pretii ducentarum librarum et pensioni annua ducentum solidorum
solvendorum die vigessima septembris pro titulis
continuatis in capibrevio dicti mensi quod sortitum in sorte fuit in extractione anualium facta
die vigesima quinta may millessimo sextuangesimo octuagessimo secundo cum tamen laudemus,
approbemus, ratificemus et confirmemus obligaciones factas per Martinum Joanum Despuny,
possessorem qui fuit dicti primi censualis et fidejussorem Franciscus Naves, subcollectoris subcollecta partis occidentis et constat debitorum remenssise dicto generali in quantitate sexuntum
nonaginto octo libro que undecim solidoque et
quinque denarios et etiam oblaciones factat per
Josephum Despuny, possessorem dicti secundi censualis qui fidejussor fuit Magini Cortadella,
arrendatarii bullae Trempi et Pallas triennii
milesimo sextuangesimo undecimi et constat debitorem remanssisse dicto generali in quantitate
ducentum septuaginta novem librarum sexdecim
solidoque et quinque denarios ad circo approbandum, ratificandum et confirmandum dicta fidejusione factas per dictos Martinum Joanem Despuny et Josephum Despuny dictis Francisco Naves
et Magino Cortadella, respective, absque tamen
aliqua novatione et derogatione primuum oblacionum in instrumentis primitivis dictaque fidejussnum respective continuatas // 2r // et alii
imo eisdem acumulandum et alias promittendum dictum dominis deputatis qui nunc tunc eo
protempore fuerint et aliis quibus opus sit o quod
semper et quotiens cumque habeat executionem et
locum solutio dictam sexcentum nonaginta octo
librarum undecim solidoque et quinque denarium per relatum Franciscum Travet, debitaque
dabimus et soluemus dicto generali prorartas
quatuorcentum libras pretium dicti primi censualis et etiam tamquo habeat locum solutio dictorum ducentum septuaginta novem libram sexdecim solidoque et quinque denarioque debitaque
per dictum Maginum Cortadella, dabimus et solumque dicto generali dictas ducentum libraque
precium dicti secundi cennualis. Et pro his ommia et singula bona jura, redditus et emolumenta dicti nostri conventu obligandum tanquo debitis fiscalibus et regalibus et omnia alia

promissionum et obligacionum instrumenta ad
id necessaria et opportuna vobisque benevisa juramento fulcita et roborata facundum et firmandum. Item, etiam comparendum et interveniendum coram dictis admodum illustrissimis et
fidelissimis dominis deputatis et auditoribus
computorum dicti generalis, ibidemque in manu
et possse eorundem in animam nostram more solito jurandum quattenus instrumenta originalium exrationum dictoque censualium minime
invenire posuimus licet pro eis invenindis fecimus
seu fieri fecimus diligentias necessarias et sic illoque repetitio est nobis totaliter impossibilis et de
omnibus et singulis supradictis instrumenta opportuna et necessaria fieri et confici mutandum
et requirendum. Et demumque promittimus habere ratum et non revocarem actum, et cetera.
Testum sunt Isidrus Tay Anglada[...].
2v

Petri de Premia diocesis [...] et Petrus Busquets
faber lignarius civis [....].
Quorum proprio calamo scriptoque fidem et testimoni ego Josephus Tres auctoritatibus apostolica
et regia notarius publicus Barchinona hic propria me saburibens manu et meumquo utor appono. Sig+num.
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Número 107
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
Obeint Joseph Nuri de Lana y de Cànser, donzell, racional de la present casa, al ordre per vostra señoria a ell donat ab deliberació per vostra
señoria presa, als tres del corrent. La qual li fou
notificada a sis de dit mes, contenint aquell, que
atès a una súplica a vostra señoria entregada per
la junta dels señors balancers de la última Cort
General, ab la qual representan que a cerca de
sinch mesos que foren closas las Corts Generals,
temps més que bastant per què dit racional
agués acabat de fer los memorials dels debitors
del General. No obstant haver fet los de las entradas dins lo termini, a vostra señoria ben vist,
e o bé, fasse aportar los llibres de vàlues per la
formació de aquells a la dita Junta, per descançar-lo de dit treball, ordenant perçò vostra
señoria, a dit racional, que ab la major brevedat
posible acabe de fer los memorials dalt referits,
e o bé, sinó té inconvenient e o reparo algun,
del qual si acàs y és dega informar-ne a vostra
señoria, fasse aportar los dits llibres demanats a
la dita Junta. Y en primer lloch, ab llicència de
vostra señoria, dit racional diu no pot dexar de
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
302v i 303r del trienni 1701-1704.
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estranyar lo dir dits señors en dita súplica, que
havent passat cerca de sinch mesos són conclosas las Corts, ésser temps més que bastant per a
què dit racional agués acabat de fer dits memorials dels debitors. Per quant a tots vostra señoria, officials de la present casa y altres perçonas,
y lo que més és a dits señors balancers bastantment los consta lo treball y fatiga gran, a agut
de suportar dit racional, des dels primers de noembre proppassat fins als vint de maig també
proppassat, en lo qual die, foren entregats a dits
señors balancers los últims tres coderns que venian a fer lo compliment del número 27, quiscun de ells de tres codernillos de sinch fulls de
paper quiscun, // 1v // contenint dits vint-y-set
coderns tot lo cobrat, tant per rahó de tots los
arrendaments de General de bollas, de galeras,
de guerra com y també per qualsevol altre causa
o rahó agués, dit General, cobrat de qualsevols
parçonas, que per no [...] vostra señoria no se
expremexen, des del primer de abril 1626 fins al
últim de desembre proppasat. Com també tot
lo que difarents perçonas restan deure al General, des del primer de agost 1659 fins dit die
dels dèbits moderns, segons lo ordre per vostra
señoria a dit racional donat, e manat aquell de
altre ordre per los tres braços de ditas Corts, a
vostra señoria donat ordenan-se dexàs los antichs per desprès, havent dit racional agut de
ocupar en dit treball y en la formació de aquell,
des del principi fins que se clogueren las ditas
Cots, a vuyt y nou hores quiscun die entre matí,
tarda y part de la nit. Y després, ençà de closas
aquellas, totas las tardas tenint de diadas las matinadas per lo despaitg del curs del negoci de dit
offici de racional, y fou manifesta equivocació lo
dir dits señors ab súplica, per ells a vostra señoria presentada als vint-y-tres de dit mes de maig,
los faltava a entregar lo sobredit.
Queda dit racional molt regonegut y agrehit a
la mercè que dits señors balancers són cervits
fer-li, dient en la última súplica per ells a vostra
señoria donada, ordene vostra señoria portar los
llibres de vàluas per la formació dels memorials
dels dits debitors, que són los antichs que començan en lo trienni 1624 fins al derrer de juliol 1659. Per a descançar a dit racional del treball y passant dit racionala a respòndrer, en
ordre ab què vostra señoria ab la dita deliberació se cerveix dir-li, entregue dits llibres a dits
señors balancers no tenint aquell inconvenient
o reparo algun, que diu a vostra señoria que los
reparos són, dexant-o a la gran comprehenció
de vostra señoria. Que conforme ab altres súplicas se a representat a vostra señoria lo dit treball, no admet molt concurs de subjectes, per

a. a continuació una paraula ratllada.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

quant és necessari anar seguint los llibres de vàluas de un al altre per un mateix debitor, y no
podria dit racional anar continuant a apluer-se
// s.n.r // a la continuació de dit treball. Éssent
axís, que per part dels dits tres braços a trenta de
desembre proppassat, li fonch presentat mandato ab lo qual li ordenaven fer dit treball, y complint dit racional a dit mandato y al cervey de
vostra señoria. Va continuant y continuarà, a la
aplicassió de aquell ab lo temps li serà més posible, segons la còpia gran de dits debitors, offerint lo anar continuant de entregar en mà de
vostra señoria, los coderns de dit treball se aniran formant per a què vostra señoria los puga fer
entregar a dits señors balancers. Suplicant dit
racional, sie del servey de vostra señoria lo ordenar al noble scrivà major del General y present
casa de la Deputació, continue la present súplica
en lo dietari del trienni corrent, per a què en tot
temps conste que dit racional a procurat, procura y procurarà anomenar dit treball en tant
quant li és estata posible, per què de ex modo
no obstant lo ésser aquell tant exorbitant, se
puga arribar ab lo temps [...] y possible a la total
conclusió de aquell. Del aposento del racional,
a 8 de juny 1702. Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, racional.

ayudant tercer de la scrivania major, 2. A don
Joseph de Generes y Malich, ayudant de racional, 2. A don Francisco de Sayol, ayudant de racional, 2. Al doctor Magí Casas, prevere y ayudant comú de regent los comptesa. A Diego
Martines y de Folcras, ayudant primer de la scrivania major, 2. A Francisco Torras, menor subrogat en dit offici, 2. Al doctor Sagimon Bas,
credencer dels salaris, 2. A Joseph Soler, receptor dels salaris, 2. 24. // 2v // A Pera Màrtir Carreras, ayudante de racional, 2. A Joseph Pelegrí,
verguer, 2. 28.
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Memorialb dels oficials de la Deputació a qui se
han entregat «Llibres del nou redrés» intimantlos las obligacions que estan iniungidas a llurs
officis, per a què las cumplen:
Primo, al doctor Maurici Rechs y Gallart, acessor, 2. Ítem, al doctor Francisco de Gallart y
Pastor, subrogat en acessor, 2. Ítem, al doctor
Ramon Sans, subrogat en acessor, 4. Ítem, a
don Joseph de Càncer y Pratsenyulià, advocat
fiscal, 4. Ítem, a Francisco de Monfar y Sorts,
procurador fiscal, 2. Ítem, a don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, 4. Ítem, al doctor Vicens Carreras, prevere subrogat en escrivent extraordinari de la
scrivania major, 2. Ítem, a Juan Francesch Verneda, notari públich de Barcelona y escivent ordinari de la scrivania major, 2. Ítem, a don
Francisco de Marí y Ginovès, regent los compte, 4. 26. // 3v // Ítem, al doctor Jacinto Salines,
subrogat en escivent de regent los comptes, 2.
Ítem, al doctor Joseph Bosch, ayudant de regent los comptes, 2. Ítem, a don Joseph de
Amigant, exactor, 4. Ítem, a Juan Padritxes,
verguer, 2. 30. Ítem, a Joseph Moyà, andador
de la confraria de Sant Jordi, 2. Ítem, a Anton
Moyà, subrogat de andador de la confraria de
Sant Jordi, 2.c

Oblata die VIIII mensis junii MDCCII in concistorio, et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominos
auditroibus computorum domino deputato militari absenti, dixerunt et decreverunt quod inserat in dietario currenti. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris
Generalis Cathaloniae.
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Número 108
Ab don Geroni Geners, drassaner, 2. Al doctor
micer Rafel Llampilles y Prous, subrrogat en
síndich, 2. A Juan de Las Casas, subrogat en correu, 2. A Manuel Rossell, receptor de las avarias, 2. Al doctor Borniach, alcayt de palau real,
2. A don Pau Ignasi Dalmases y Ros, coronista,
2. A don Pere Pupio, picador de cavalls, 2. A
Juan Graells, verguer, 2. A Llorens March, subrogat en verguer, 2. A Jacintho Morató, subrogat en verguer, 2.c // 2r // Al señor Joseph
Nuri de Lana, racional, 4. A Pedro Llosas, subrogat en escrivent ordinari de racional, 2. A
Bernat Fores, notari públich real col·legiat y

Número 109
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a. estat interlineat.
b l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
309v i 310r del trienni 1701-1704.
c. a continuació una línia ratllada.
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Número 110
Ad don Genori Generes, drassaner, 2. Al doctor
micer Rafel Llampillas y Prous, subrogat en síndich, 2. A Juan de las Casas, subrogat en correu

a. a continuació paraula ratllada.
b. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 302v i 303r del trienni 1701-1704.
c. a continuació línia ratllada.
d. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
303v i 304r del trienni 1701-1704.

2. A Manuel Rossell, receptor de las avarias, 2.
Al doctora Borniach, alcayt del palau reial, 2. A
don Pau Ignasi Dalmases y Ros, coronista, 2. A
don Pere Pupio, picador de cavalls, 2. A Juan
Graells, verguer, 2. A Llorens March, subrrogat
en verguers, 2. A Jacintho Moratò, subrogat en
verguer, 2.b
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Número 112
Losc reverents Joseph Màscara, prevere y racioner de la cathedral de Leyda, subrrogat en lo offici de receptor de les taules foranes de dita ciutat y sa col·lecta, per los molt il·lustres y
fidelíssims señors deputats y oÿdors de comptes
del General del Principat de Cathalunya, ab deliberació per sa señoria presa als vint-y-quatre
dies del mes de maig pròxim passat. Acceptà lo
dit offici y subrrogació, y tirà en mà y poder del
il·lustre señor Francisco de Pallarès, canonge de
la Seu de Leyda, assessor del General y col·lecta
de dita ciutat, de haver-se bé y llealment en lo
exercici de son offici com atenent commissió
particular dels dits il·lustres y fidelíssims señors
deputats y oÿdors de comptes, ab dita deliberació. Y lo doctor Domingo Llopis, receptor de
dites taules foranes de dita ciutat // 1v // y sa
col·lecta, affirma que a petició sua se ha demanat la dita subrrogació, volent corre a son risch
y perill conforme en dita deliberació se conté,
dequibus, et cetera. Fet en Leyda, als trenta-un
dia del mes de maig del any mil set-cents y dos.
Presents per testimonis los reverents Vicents
Busquets y Ignasi Gracelles, preveres benefficiats de dita Seu de Leyda. In quorum fidem
propria manu scriptorum, ego Alberdis, preoris
regia auctem notarii publicus de collegio notarius publicum civitatis Ilerde, hic me subscribo et
meum quo utor rattum notarium appono.
Sig+num.
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Número 113
Died undecima mensis junii anno a Nativitate
Domini milessimo septuacentesimo secundo, Barchinone.
Nos, prior monasterii fra Franciscum Bataller
prior manasterii Barchinone Maria de Monte

a. a continuació espai en blanc d’uns 20mm.
b. a continuació una líniea ratllada.
c. l’original d’aquest acte es troba intercalat entre els folis
306v i 307r del trienni 1701-1704.
d. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 306v i 307r del trienni 1701-1704.
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Carmelo presente ciutatis Barchinone, prior monasterii fra Gabriel Caxanes, prior monasterii
fra Franciscus Sola, prior monasterii fra Josephum Scana, prior monasterii fra Joannes Gay,
prior fra Josephus [...] subprior, prior fra Franciscus Martí, prior fra Angelus [...], prior fra
Ludovicus Ferrer, prior fra Josephus Masdeu,
prior fra Augustium Soler, prior fra Gerardu Ferrer, prior fra Jocobus Pujoli, prior fra Raymundus Rius, prior fra Christoprohus Molas, prior
fra Petrus Blanch, prior fra Franciscus Blanco,
prior fra Franciscus Riera, prior fra Emanuel
Vitor, prior fra Hieronimus Sol lavadores, fra
Cirilum Palol, fra Josephus Aleu, fra Chirstophorum Barrera, fra Josephum Clavero, fra Bernardu Catrala, fra Josephus Bonau chorista, fra Antonium Puig, fra Joannes Ramon, fra Josephus
Fernandes, fra Franciscus // 1v // Gavarro, fra
Josephus Isach et fra Joanne Boix, layui siu de
obedientia omnes religiosi profusi dicti nostri monasterii convocati et congregati de mandato mi
dicto prioris et ad sonum campanae ut morir et
sic capitula edurdem monasterii ubi et alias et cetera tanquam major pares habitaciones et capitulum dementes et totum dictum conventum representantes gratis, et cetera. Constituimus et
ordinamus procuratorem nostri seus verius dicti
coventes certum. Itaquod, per vos, dictum prior
fra Josephum Masdeu, [...] convocationis presentem. Ad videlicet pro nobis seu besius pro dicto nostro conventu comparendum et interessendum coram illustrissimo et fidelissimo concistorio
dominos deputatorum et auditorum et computorum Generalis Cathaloniae, ibidemque in manu
et posse dictaque illustrissimo et dominorum deputatorum et auditorum computorum, in animas nostras more solito jurandum quattenus instrumenta originalium creatonium ex que
dependet ilia pars censualis pretii sui proprietatis
quinquaginta libra et presentionis annua quinquaginta solidorum quod // s.n.r // annit singulis
in mensi septembris, nos seu dictum nostrum monasterium recipribat super dicto generali prostitulis continuatis in dicti mensis septembri dicti
[...] folio 472 minime inunde portuimus licet
procis incomudis fecimus seu fieri fecimus diligentia necessaria et sic illoque repraitio est nobis
totaliter impossibilis quaequidem pars censualis
fuit sorte sortita cum extractione cnsualium dicti generalis facto in anno milessimo sextingentessimo octuagesimo quinto. Et de omnibus et singulis superioris. Instrumenta, opportuna et
necessaria faeri et confici intandi et requirendum, et demunque. Promitius habere rattum et
non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Josephus Ferreras et Carolus Ferrer
fratres retoriatores sericandis ciutatis Barchinone.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

en la present relació. Y així o firman vui en Barcelona, als 19 de juny 1702. Bernat Nivell, llibrater. Eudalt, Terre Sanches, llibrater.

Praemistit fidem probeo ego Josephus Treus auctoritatibus apostolica et regia notarius publicum
Barchinone hic propia me subscribens manu.
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Número 114
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Diema nosaltres: Bernat Novell, llibrater anomenat per los molt il·lustres y fidelíssims señors
oÿdors de comtes y manífic resional del present
Principat de Cathaluña; y Eudal Terresanxes,
llibrater anomenat per part de Joan Pau Martí,
llibrater de la Diputació, per estimar o adverar
lob comte perc ell donat, la oblata del qual és al
8 del juny corrent, del que fem la relació present:
Primo, la rayma de paper picat y igolat net de
corteras val, 2 lliures, 8 sous. Ítem, la rayma de
paper floret de Gènova sens picar net de costeras val, 2 lliures, 4 sous. Ítem, lo sent de plomas
val, 1 lliura. Ítem, la lliura de pals per cartas val,
3 sous. Ítem, lo paguera de selebrar Corts val,
10 sous. Ítem, las tatxas de notari val, 4 sous.
Ítem, las Constitucions vellas y novas encodernades ab cuiro vermell y daurades val, 14 lliures.
Ítem, las Constitucions vellas y novas encodernades en pargamí val, 9 lliures. Ítem, lo nou redrés de 1599 val, 14 sous. Ítem, lo encodernar
lo seremonial de Corts val, 1 sou, 6 diners.
Ítem, un llibre de full de la forma mitjana de
tres mans paper val, 1 lliura, 6 sous. Ítem, lo codern de las missas novas val, 4 sous. Ítem, un
botó de seda per un misal y ab flochs val, 18
sous. Ítem, un llibre de full encodernat, anomenat «Abilitacions», per lo secretari del il·lustríssim bras militar val, 6 sous. Ítem, per lo sobra
dit una rúbrica de mà de paper de Gènova floret
cobertas de pargamí val, 6 sous. // 1v // Ítem, lo
llibra de quart de una mà paper floret de Gènova val, 5 sous. Ítem, la rayma de paper de estrasa
val, 14 sous. Ítem la dotsena de agullas val, 3
sous. Ítem, la maytadella de tinta val, 4 sous.
Ítem, los cotons de seda per los tintes de la Cort
val, 2 lliuresd. Ítem, lo rètol de pergamí per los
portals dels aposentos de la Cort val, 3 sous.
Ítem, lo jornal del mestres val, 14 sous. Ítem,
uns gafets per posar en un miral val, 6 sous.
Diem nosaltres, los sobredits, per lo jurament
tenim prestat, tanim vist y regunagut lo present
compte. Lo qual, just a nostras conscièncias,
som de sentir se deu pagar als preus contenguts
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
307v i 308r del trienni 1701-1704.
b. a continuació paraula ratllada.
c. per...corrent interlineat al marge esquerre.
d. a continuació espai en blanc.
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Número 115
Codina.a
Universisb et sungulis, harum deriae inspectures
vicaris libraris pariter quet audituris attestor indubiamque fidem facio ego, Francisco Planes et
Juglar, aplicam regia authoribus notarius publicus ville Rivipulli a villa Sancti Pheliis Casserra,
diocesis Vicens Ortus, quod penes me dictum et instrumentum nostrum fuit alitatum quoddam instrumentum procuraritonis thenoris sequentis: Die
decima septima mensis junii annorum Nativitate Domini millessimo septingentesimo secundo in
villa Sancti Hipoliti de Vultrega, diocesis Vicens..
Ego Bernardinus Verdaguer perator pannorum
lanae villae Sancti Hipoliti de Vultrega, diocesis
Vicens, tabularius Generalitatis presentis principatus Cathaloniae dictum villae Sancti Hipoliti
de Vultrega dicto [...] Gratis, et cetera. Constituo et ordinao procuratorem meum verum certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos, Josephum
Camps, negotiatorem civim Barchinone licet absemtem, et cetrera, ad videlicet pro me, dicto [...]
et [...] meo renuntiandum et resignandum in
manu et posse admodum illustri domini concistorii Generalitatis presentis Cathaloniae principatus dictum officium tabularii generalitatis dicte
villae Sancti Hipoliti de Vultrega admodum
illustri concistorio Generalitatis Cathaloniae
quascumque suplicationes dandum, offerendum
et presentandum, et cetera, pro his instrumenta
quecumque renuntianum et resignationum in
manu et posse notarius et [...] dictum admodum
illustri domini concistorii ad predicta necessaria
et opportuna ac vobis dicto procuratori meo, constituto benevisa faciendum et firmandum, et cum
posse substituendi, et cetera, et demum, et cetera,
prometum habere rattum, et cetera, et non revocare, et cetera. Testes sunt Josephus Palet, ferma
copola dicto villae // s.n.v // Hipoliti de Vultrega
et Michael Amblas, magister [...] parroqiae
Sancti Baudilius de Llussanessio, dicoesis Vicens.
[...] quorum proprio calamo scriptor fidem ego
Francisco Planes et Juglar aplicam regia autoritatibus notarius publicus villae Riupulli supra
memoratum hic subscribo et [...] appono artis notari. Sig+num.
a. anotació al marge superior esquerre.
b. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 307v i 308r del trienni 1701-1704.
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sims señors oÿdors de comptes del General de
Cathalunya y magnífich racional de la casa de la
Diputació; y Francisco Just, també sastre de la
present ciutat y anomenat per Joseph Vehils, sastre de la present casa de la Diputació, per a fer relació acerca del expressat y continuat en un
compte per ell donat. La oblata del qual fou tocada als 3 del present y corrent mes de juny, acerca lo treballat per servey de la Cort, fem la relació
mitgensant jurament en la forma següent:

Número 116
Certificha y fas, fe lo bax firmat, que he vistos
los llibres de vàlues y de concerts de la present
casa de la Deputació, en los quals estan continuats los debitors del General, y en ells no consta que Bernadí Verdaguer, parayre y tauler de la
vila de Sant Hipòlit de Boltregà, bisbat de Vich,
dega quantitat alguna a dit General. Del aposento del racional, a XII de juny MDCCII. Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, racional.
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Primo, per cubrir de cordellats lo sòlio real, 80
lliures. Ítem, per tres tapetes de damas guarnits,
9 lliures. Ítem, per tres cortinas de damas, 9 lliures. Ítem, per tres cotas dels tres verguers, dels
tres brasos, 18 lliures. Ítem, per tres vestits de golilla per los tresa ayudants de verguers de la Cort,b
15 lliures. Ítem, per altres tres vestits de la matexa
manera, per los tres verguers de la Cort, 15 lliures. Ítem, per sis golillas y dotse balonas, 11 lliures. Ítem, per coranta-un tapete de vint-i-dosè a
rahó de 14 sous; 28 lliures, 14 sous. Ítem, per
nou tapetes més grans a rahó 25 sous quiscú, 12
lliures, 14 sous. Ítem, per tres casullas a rahó 4
lliures quiscuna, 12 lliures. Ítem, per tres pàlits
que han servit per las credensas dels altars a rahó
14 sous quiscun, 2 lliures, 2 sous. Ítem, per dos
cortinas de bocaram, 2 lliures. Ítem, per una cortina gran també de bocaram, 2 lliures, 12 sous.
Ítem, per una cortina per una finestra, 1 lliura.
Ítem, per una cortina per lo nou redrés, 1 lliura, 4
sous. Ítem, per nou cortinas per las portas dels
claustros a rahó 14 sous quiscuna, 6 lliures, 6
sous. // 2v // Ítem, per haver transportat los cordellats tenian en lo menestir de Sant Francesch, a
la sala real, a dit Vehils un jornal; lliures, sous.
Ítem, Joan Baptista Rodrigues, fadrí,c altre jornal; lliures, sous. Ítem, a Marturia Vinyas, fadrí,d
altre jornal; lliures, sous. Ítem, a Joseph Casas,
apranent, un jornal; lliures, sous. Ítem, a Jaume
Viñas, fadrí, un jornal; lliures, sous. Ítem, a Thomas Sabell, fadrí, un jornal; lliures, sous.

Número 117
Nosaltresb Jaume Planes, sastre de la present
ciutat anomenat per part dels molt il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, y magnífich racional de la casa
de la Diputació; y Francisco Just, també sastre
de la present ciutat y anomenat per Joseph
Vehils, sastre de la present casa de la Diputació,
per a fer relació acerca del expressat y continuat
en un compte per ell donat. Lac oblata del qual
fou tocada als 2 del present y corrent mes de
juny, fem relació mitgensant jurament en la forma següent:
Primo, onse cotas a rahó, 5 lliures, 10 sous quiscuna valen, 60 lliures, 10 sous. Ítem, dotse bandarillas a rahó 14 sous quiscuna valen, 8 lliures,
8 sous. Ítem, dotse cotas per menestril a rahó 5
lliures, 10 sous quiscuna valen, 66 lliures. Ítem,
quatra cotas per las timbalas a rahó 6 lliuras quiscuna, 24 lliures. Ítem, vuyt bandarillas per las
timbales a rahó 14 sous quiscuna valen, 5 lliures,
12 sous. Ítem, quatra mantas per ditas timbalas
a rahó 4 lliures quiscuna valen, 16 lliures.
Y esta és la relació que los baix firmats fem per
lo jurament tenim prestat. En Barcelona, als 19
de juny 1702. Jaume Planes, sastre. Francisco
Just, sastre.
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Número 118

Y esto és la relació que los baix firmats fem per lo jurament tenim prestat. En Barcelona, als 19 de juny
1702. Jaume Planes, sastre. Francisco Just, sastre.
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Número 119

Nosaltresd Jaume Planas, sastre de la present ciutat, anomenat per part dels molt il·lustre y fidelís-

Nosaltres,e Jaume Planes, sastre de la present
ciutat anomenat per part dels molt il·lustres y fi-

a. l’original d’aquesta certificació es troba intercalat entre els
folis 307v i 308r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
308v i 309r del trienni 1701-1704.
c. a continuació ratllat data.
d. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
308v i 309r del trienni 1701-1704.

a. tres ayudants de interlineat.
b. a continuació ratllat de la Diputació.
c. fadrí interlineat.
d. fadrí interlineat.
e. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
308v i 309r del trienni 1701-1704.
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xer lo compte presentat per dit Ferrer, als 13 del
corrent mes de juny, mitjensant jurament fem la
relació següent:

delíssims señors oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, y magnífich racional de la casa
de la Diputació; y Francisco Just, també sastre
de la present ciutat y anomenat per Joseph
Vehils, sastre de la present casa de la Deputació,
per a fer relació acerca del expressat y continuat
en un compte per ell donat. La oblata del qual
fou tocada als 3 del present y corrent mes de
juny, acerca las festas se han fet per ocasió de las
vingudas de sas magestats, que Déu guarde, en
la present ciutat fem relació mitgensant jurament en la forma següent:
Primo, per lo tendarol de la primera faluga, 40
lliures. Ítem, per set cortinas, 4 lliures. Ítem,
per un estandart, 4 lliures. Ítem, quinse jupas a
rahó 1 lliura 4 sous quiscuna, 18 lliures. Ítem,
per quinse balons a rahó 8 sous quiscun, 6 lliures. Ítem, per altre tendarol y per la segona faluga, 20 lliures. Ítem, per set cortinas de lligaduras a rahó 8 sous quiscuna, 2 lliures, 16 sous.
Ítem, per altre tendarol per la tercera faluga, 20
lliures. Ítem, per set cortinas per dita faluga a
rahó 8 sous quiscuna, 2 lliures, 16 sous. Ítem,
per un estandart de tafetà per dita segonaa faluga, 1 lliura. Ítem, per un estandart per la tercera faluga, 10 sous. Ítem, per catorse estandardets per la primera faluga a rahó 14 sous
quiscun, 9 lliures, 16 sous. Ítem, per la flamula,
3 lliures, 10 sous. Ítem, per altre tendarol de
tela per la quarta faluga, 20 lliures. Ítem, per
set cortinas de dita faluga, 2 lliures, 16 sous.
Ítem, per un estandart de dita faluga, 10 sous.
Ítem, per las tres cotas dels verguers, 18 lliures.
Ítem, per tres insígnias, 6 lliures. Ítem, per la
cota del andador de Sant Jordi, 5 lliures. // 3v //
Ítem, per duas bandas, 3 lliures. Ítem, per cusir
las telas del arc triumfal, 25 lliures. Ítem, per las
telas dels costats del arch, 10 lliures. Ítem, per
cusir los bocarams, 8 lliures. Ítem, per la empavasada, 1 lliura.

Primo,a la guarnició de las trompetas valen de
menys tres sous per cada cana, 3 sous. Ítem,
cada lliura seda carmesina vale, 13 lliures, 4
sous. Ítem, cada lliura seda color de perla vale, 9
lliures, 12 sous.
Y esta és la relació fem a vostra señoria per lo jurament tenim prestat. Barcelona, y juny 21 de
1702.
Per no saber de escríurer los sobredit Thomàs
Arquès y Anton Sangrà Major, perxers, firmo
yo, Joan Saladriga, notari de sa voluntat y en sa
presència.
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Moltb il·lustre y fidelíssim señor.

Nosaltresb Thomàs Arquès, perxer anomenat
per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de
comptes y magnífich racional del General; y
Anthon Sangrà, major anomenat per Joseph
Ferrer, perxer, a effecte de examinar y regonè-

Encara que en lo capítol 32 del nou redrés que
comensa «Per quant en los capítols» de las
Corts pròximament celebradas en la present
ciutat de Barcelona, se ha donat de propòsit
nova y clara forma en quan a la creació, y en tot
lo que té respecte al ordinatori y decisori del
molt il·lustre concistori de visitadors, magnífichs assessor, advocat fiscal, notari y ajudants
per las causas de suplicació, recors o appel·lació
interposadas de las sentèncias proferidas per lo
molt il·lustre concistori de visitadors. Havent-se
estatuhit entre altras cosas, que dins tres mesos
comptadors del die immediadament següent,
després de haver finit los nou mesos de la primera instància de la visita, agen los dits assessors
y advocat fiscal de fer relació als tres visitadors,
per a què dins dit termini de tres mesos agen
declaradas y executadas las sentèncias que hauran fetas. Estatuhint també, per major declaració, que lo qui voldrà recórrer, suplicar o appel·lar-se de alguna sentència dega, dins un mes
comptador del dia dalt expressat en havant, no
sols suplicar, recórrer o appel·lar sino y també
deduhir y provar tot quant conduesca a la justificació de son gravamen. Y que finit dit mes, no
puga deduhir cosa, per quant finit dit mes lo
termini de altre igual temps ha de ser per lo advocat y procurador fiscal // 1v // per a repel·lir, o
impugnar o replicar las rahons novament al·legades; y fortificar las querelas justificadas en la
primera instància. Lo qual finit en lo tercer mes,

a. segona interlineat.
b. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
308v i 309r del trienni 1701-1704.

a. a continuació ratllat cada lliura de seda carmesina.
b. l’original d’aquesta declaració de dubte es troba intercalat
entre els folis

Y esta és la relació que los baix firmats fem per
lo jurament tenim prestat. En Barcelona, als 19
de juny 1702. Jaume Planes, sastres. Francisco
Just, sastre.
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se degan delcarar per dits visitadors executors; y
finir totas las causas hi haurà agudas de suplicació, recors, o apel·lació. Ab tot, lo molt il·lustre
concistori de visitadors de ditas causas de suplicació, recors o appel·lació en vista del capítol 19
de las mateixas Corts que comensa: «Per quant
en lo capítol, et cètera» no podent creure que la
Cort, quant tant de propòsit y evidentment ha
donat lloch y termini prefigit de tres mesos respectives, per a poder-se fer novas defensas, offensas y las sentències, o declaracions y execucions de aquellas en lo dit capítol 32 del redrés,
age volgut no admétrer novas provas, ni defensas ni que se hagen de declarar dins 20 dies immediadament següents després de haver-se interposat la suplicació, recors o appel·lació.
Dubta en primer lloch si las paraulas de dit capítol Ibi: «Ans bé de las ditas declaracions y
sentències la part condemnada, o que pretendrà
gravamen, pugan una vegada tant solament ex
eisdem actis demanar-ne revista per via de suplicació, recors o altrament en la mateixa casa de la
Deputació. Y en lo mateix modo y forma, tenen
y tindran segons lo estatuhit y ordenat en lo capítol 32 del nou redrés de las presents Corts,
que comensa: Per quant en los capítols, et cètera.» Se deuhen com creuen enténdrer copulative denotant-ho la conjucció. Y Ibi: «Y e lo mateix modo y forma, et cètera» és a saber que las
ditas // s.n.r // causas de suplicació, recors o appel·lació se agen de declarar ex eidem actis, y ab
los que·s podran fer y seran fets dins lo termini
dels dos mesos en defensa y ofensa prefigits en
lo dit capítol 32 del nou redrés. Havent, en via
de dret, admètrer interpretació una lley y estatut per altre, consiliant-se de manera que no se
encontren, majorment, quant lo un estatut en
sa disposició se refereix al estatuhit en lo altre,
com sempre, segons dret la disposició referent
continga y comprenga, en si, la referida ab totas
las qualitats y circunstàncias, no emperò, las
transcritas paraulas del dit capítol 19, pugan enténdrer-se exclusive, és a saber, de haver-se de
declarar ex eidem actis tantum de la primera
instància, exclohenta a tots altres. Així, per faltar en la disposició referent del dit capítol 19 la
taxativa tantum o altra semblant, com també
per las demés rahons fundadas ab la força y virtual comprehenció de las ditas conjunció, relació y altres circunstàncias sobre expressadas.
Majorment, conciderant-se que lo poder-se fer
novas provas, a més de ésser conforme al dret
comú per la regla «non brotata probabo non deducta deducam, et cetera» fundada ab la disposició de la ley 4 cod. de tempor. appob. és cosa favorable, y que deu aplicar-se, per manifestar
més las justícia de las parts respective y assegurar

lo assert acridolant-se la veritat, així en fet com
en dret, y particularment és més favorable
// s.n.v // al fisch de la Generalitat, lo poder fer
novas provas per fortificar las querelas, que regularment recauhen, sobre fet de diffícil prova y
per defecte del compliment de ella, moltas vegadas se ha experimentat haber-se absolt en la
causa de recors los querelats y condemnats en la
primera instància, per los molt il·lustres visitadors, sens aparèixer desigualtat. Que lo fishc sia
últim en deduhir y provar en la segona instància, per què en la primera ja se troba últim en fer
lo mateix lo querelat, sens poder replicar lo
fisch. Y així,a encara a par té més favor lo querelat, per què té la facultat de suplicar recórrer o
appel·lar si li apareix lab sentència gravatòria, y
poder-se revocar o modificar ab novas deduccions o provas, lo que no fa ni pot fer lo fisch
quant lo querelat és absolt o comdemnat, en
menos del que podria y deuria condemnar-se,
fortificant-se la querela ab novas provas sobrevingudas a sa notícia, y omitidas per inadvertència o altrament en la primera instància. Y finalment, perquè en lo dit capítol 19, segons se
demostra de la rahó final explicada en sos proemi, lo que principalment la Cort entregue y volgue estauhir, fou la revocació dels reals decrets
que permetian los recorsos de la visita a la Real
Audiència, y evitar estos abusos de rectament
contraris al disposat en lo capítol primer del redrés de 1599. Y en quant a donar nova forma
per las causas de revista, no se entengue, ni volgué // s.n.r // en dit capítol 19 disposar cosa de
per si, sinó per relació subjectant sa disposició al
que se trobaria estatuhit y ordenat en lo dit capítol 32 del nou redrés. Y és cert en via de dret,
que la rahó és la ànima de la lley o estatu, que
per virtual e instrínseca comprehenció o exclusió àmplia, restreny o declara sa literal disposició
y contextura de paraulas, encara que estas se hagen de impropriar, y que entre si aparegan repugnar ab la rahó. Tant mateix, se ha de estar al
que comprèn la rahó, y només, y no al que se
extenen las paraulas de la disposició.
Y així mateix, dubta lo dit molt il·lustre concistori si lo referit termini de un mes, que té estatuhit en lo capítol 32 del nou redrés, per a declarar y decidir las causas de suplicació, recors o
appel·lació, y executar las sentèncias, se ha de
enténdrer com creu de esta manera, ço és, que
dins vint dies se hagen de fer y proferir las
sentèncias, y dins los altres deu dies executarlas, y que los dits 20 dies han de comensar immediadament després de haver-se finit los dos
mesos de la defensa y ofensa, encara que en lo
dit capítol 19 se llitg Ibi: «Entent emperò, que
a. aixi interlineat.
b. la sentència interlineat.

a. exclohent a tots altres interlineat.
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los dits jutges hagen de decidir y declarar la causa de suplicaió o recors dins 20 dies, comptadors des del dia que serà entregat a aquells lo
procés de dita causa, tenint obligació lo notari
de entregar-lo als jutges // s.n.v // de dita causa
de suplicació o recors. Encontinent, de haver-se
suplicat o recorregut, et cètera.» Per que la paraula encotinent en via de dret comú, del qual
prenen intel·ligència las disposicions municipals
no denota temps cert y determinat, deixant la
designació del temps o termini al àrbitre del jutge regalat a la subjecta matèria, de manera que
sempre se diu fer-se encontinent allò que se fa
tant prest com pot, commoda y legalment, ferse. Y attès lo estatuhit, en lo capítol 32, a la disposició del qual està subjectat y se refereix lo dit
capítol 19, no pot lo notari entregar lo procés a
dit molt il·lustre concistori, ni aquest passar a
declarar fins a haver finit los dits dos primers
mesos per las provas y deduccions respectives
prefigits. Per tot lo que, y altrament, lo dit molt
il·lustríssim concistori de la visita per las causas
de suplicació, recors o appel·lació proposa a
vostra señoria fidelíssima los sobredits dubtes,
per què en observan-sa del disposat en los capítols 39 del redrés de 1599, y en lo capítol 24 del
nou redrés, declare si dits capítols 32 y 19 se
dehuen enténdrer, com sobre se ha explicat, o
de altre millor manera, fent dita declaració segons estil. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Toda y Gil, advocat fiscal del General de Cathalunya. Nobile Thomas de Marti et Vilanova, fisci
procuratoris Generalis Cathaloniae. Sans, assessor subrogat.
Oblata die XVIIII mensis junii
torio, et cetera.

MDCCII

in concis-

Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum,a commiserunt huyus,
modi dubium magnificisb Josepho Thomae Rovira utriusque juris doctor, acessori assumpto Generalisc Cathaloniae pro hoc negotio in uim
// s.n.r // absentis decretationis, ab impedimentum magnifici Francici de Gallart y Pastor,
utriusque juris doctor, et Raymundo Sans,
utriusque juris doctor subrrogat in officio acessoris Generalis Cathaloniae qui una cum suis dominationibus illud videant decidant et declarent
servata forma capítulo curiae. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, secretarius et scrivà majoris Generalis Cathaloniae.

Vista la suplicació presentada per part del molt
il·lustre concistori de visitadors del General, als
19 dels corrent y comissió feta a dits assessors.
Vist lo dupte en dita suplicció proposat, acerca
de si en força del capítol 32 del nou redrés comensant «Per quant en los capítols, et cètera.»
Dits molt il·lustres señors visitadors, assessors y
advocat fiscal, que són vuy y en avant seran del
comcistori de dita vista, format per lo judici de
las causas de suplicació, recors o apelacions, e
interposaran o auran interposat per los querelats, o que se sentiran gravats de las sentències
de visita del General en primera instància proferidas, auran de permètrer a dits suplicants, recorrents o apel·lants, lo que aquells tingan lo
termini de un mes, comptador del dit immediadament següent de finits los nou mesos de la
visita per poder, dins dit mes, no sols suplicar,
recórrer o apel·lar, sinó també deduhir y provar
tot quant condohesca a la justificació de son
gravament. Lo advocat y procurador fiscal, altre més immediat següent per a repel·lir, impugnar o replicar las rahons novament allegadas, y fortificar las querel·las justificadas en la
primera instància. Y si exí mateix, finits dits dos
mesos, dins altre immediadament següenta tercer mes, deuran declarà, executar y terminar totas las causas, y haurà agudas de suplicació, recors o apel·lació. No obstant lo disposat en lo
capítol 19 de las Corts pròximament celebradas
y colosas, est corrent // s.n.v // any 1702, per
aparèixer a dit molt il·lustre concistori, que tot
lo disposat en dit capítol 19 no derogaria expressa ni tàcitament la referida disposició de dit
capítol 32 del nou redrés, en lo tocant a dit
temps y orde judiciari. Ans bé, que aquell se refeririab a est, y que com a tal referent auria de
dir-se com tenir aquell en sa tot y ab lo mateix
modo que est capítol 32.

Los molt il·lustres y fidelíssims señors deputats
y ohidors de comptes del General de Cathalunya, junt ab los assessors, baix firmants.

Vist atentament dits capítols, y ponderadas sas
clàusulas. Atès que dit capítol fa menció del 32,
y que exís aquell saltem ordinem compositionis
és posterior a est y que, com a tal, en tot lo que
sea contrària la lletra y disposició de dit capítol
19 a la lletra y disposició del capítol 32, deu est
dir se derogat per aquell com la lley posterior
sia derogatòria de la anterior, en tot lo que esta
conté de encontrat y oposat a aquella. Atès que
ab dit capítol 19, y en mayor confirmació y ratificació, del ja antes disposat en lo del redrés de
1599, y ajustant, declarant o anyadint a aquell
en quant menester fos,c se ordina, que per ninguna causa, pretex o rahó de las declaracions y
sentèncias dels visitadors o procehiments que
interfarian se’n pogués suplicar, reclamar

a. computorum interlineat.
b. a continuació ratllat Thomae.
c. Generalis Cathaloniae interlineat.

a. següent interlineat.
b. a continuació paraula ratllada.
c. a continuació tres paraula ratllada.
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apel·lació, recórrer a la Real Audiència, Vicerrègia o Audiència del general governador o de
són portantveus, ni a sa real magestat, judicial
ni extrajudicial. Y que,a passant després a la
nova forma de la facultat, tot poder recórrer los
condemnats en visita, se disposa Ibi: «Ans bé de
las ditas declaracions y sentèncias, la part condemnada o que pretèndrer puga una vegada
tant solament ex eidem actis demanar-ne revista
per via de suplicació, recors, o altrament, en la
mateixa casa de la Deputació y en lo mateix
modo y forma que la tenen y tindram, segons
lo estatuhit, y ordenam lo capítol 32 de nou redrés de las presents que comensa: «Per quant
en los capítols, et cètera.» Revocat los dits decrets y qualsevol consuetut, observança,
// s.n.r // us o abús en contrari.» Y que exís, la
relació que se auria fet en dit capítol 19 del dit
capítol 32, seia estat sols en confirmació del
queb fins en dita clàusula inmediada-ment
transcrita, se aurà ordenat que era la consessió
dec revista per via de suplicació, recors, o altrament, de las declaracions y sentèncias de visita a
la sola casa de la Deputació. Com en ditas
aquellas paraulas «que la tenen y tindran».
Atès, finalment, que en lo mateix capítol 19,
posterior y després de dita disposició de nou recors, y de feta dita relació a dit capítol 32 per
modo de declaració y addició de nova forma y
disposiciód se diu en aquell Ibi: «Entenent emperò, que los dits jutges hajen de dicidir y declarar la causa de suplicació o recors dins 20
dias, comptadors del dia que serà entregat a
aquells lo procés de dita causa, y tenint obligació lo notari, de entregar-lo als jutjes de dita
causa de suplicació o recors en continent de haver-se suplicat o recorregut.» Y se veja clarament, que ditas paraulas, literalment suposan
que al notari del molt il·lustre concistori de dita
visita, la obligació de portar lo procés als jutges
de la causa de suplicació, entra en continent de
aver suplicat los recorrents, de forma que si luego de entrar a dita obligació lo aporta a dits jutges, a estos no·ls restarà del dia tindran, dit
procés, més de dits 20 dias per declarar las causas de suplicació. Y com esttas, se ordenaria lo
mateix capítol 19 aver-se de declarar Ibi: «ex
eisdem actis, demanar-ne revista» que literalment tot és contrari y se oposa directament al
disposat en dit capítol 32. En quant al que est
disposava de consedir-see per dit judici de declaració de causas de suplicació, recors, o altrament, y per lo effecte als expresat, 3 mesos
// s.n.v // comptadors del dia immediat de finits
a.
b.
c.
d.
e.

los nou de la visita, diuhen y declaran que no
tenint consilació alguna, com dit és, ansa literal
oposició dit capítol 32 ab lo literal de dit capítol 19,b deuhen dits molt il·lustres señor visitadors, assessor y advocat fiscal del concistori de
la visita, destinat per declaració de las causas de
suplicació, recors o apel·lació de las declaracions o sentèncias de primera instànciac de visita, segons lad intel·ligència que precisament ha
de rèbrer lo capítol 32 del capítol 19, declarar
las ditas causas de suplicació, recors o apel·lació
ex eidem actis, sens admetra novas provas, y
dins 20 dias comptadors del dia que per lo notari de dita visita los seria entregat lo procés.
Barcelona, y juny als 23 de 1702.
Don Pedro de Margarola de Lupià. Señor don
Anton de Planellas y Cruÿlles. Doctor Jaume
Oliva. Doctor Jaime Eva y de Molla. Fra Raphel
de Padella y Casamitjana. Doctor Pere Màrtir
Cerdà. Doctor Joseph Thomàs Rovira. Sans, assessor subrogat. Testes sunt March y Morato.
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Número 121
Nosaltrese Francesch Martí, candaler de sera,
anomenat per los molt il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes y magnífich racional
del General; y Miquel Garrell, també candaler
de sera, anomenat per part de Martí Valls, candaler de la present casa, a effecte de visurar y fer
relació del compte per dit Valls donat, als 12 del
corrent mes de juny, que consisteix entesa per
lo gasto corrent de la present casa. Mitgensant
jurament fem la relació següent:
Primo, los partits dels mesos de agost y septembre 1701, que consistexen en atxas y siris a rahó
11 sous la lliura; y los que concistexen en sera
per enserar las ventallas a rahó 12 sous la lliura,
per ésser sera de grum blanch; y més las mans
conforme se li acostuma pagar; lliures, sous
Ítem, los partits dels mesos de octubre, novembre y dezembre 1701, janer y febrer 1702, se
han de contar a rahó 11 sous 6 (diners) la lliura. Los que consistexen en atxas y siris, y los
que concistexen en las velas serilla, y sera de encarar ventallas a rahó de 13 sous la lliura; lliures, sous.

a. a continuació ratllat fa.
b. a continuació tres paraules ratllades.
c. a continuació paraula ratllada.
d. a continuació paraula ratllada.
e. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1701-1704.

que interlineat.
a continuació paraula ratllada.
a continuació una línia ratllada.
a continuació paraula ratllada.
a continuació paraula ratllada.
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[ 1702 ]

[ 1702 ]

Y esta és la relació que los infrascrits fem per lo
jurament tenim prestat. Barcelona, y juny 20 de
1702. Francesch Martí, candaler de ceras. Miquel Garrell, candaler de cera.

Ítem, los partits dels restans mesos de mars,
abril, maig y juny del corrent any, ço és, los que
consisteixen en atxas y siris a rahó 11 sous la
lliura; y los que consistexen en velas, serilla y
sera de enserar ventallas a rahó 12 sous la lliura;
y los que consistexen en sera groga a rahó 10
sous la lliura; lliures, sous.
Ítem, lo rafús de sera blanca se ha de // 1v //
contar a rahó de 9 sous la lliura, y lo de sera groga a raó de 8 sous la lliura; lliures, sous.
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Nosaltresa Francesch Martí, candaler de sera,
anomenat per los molt il·lustres y fidelíssims
señors oÿdors de comptes y magnífichs racional del General; y Miquel Garrell,b també candaler de sera, anomenat per part de Martí
Valls, candaler de la present casa a effecte de
visurar y fer relació del compte per dit Valls,
donat als 24 de novembre proppassat, acerca
de las alimarias de vinguda de rey y reyna, festas de torneig y momeria, y festa de la translació de Sant Olaguer. Mitgensant jurament fem
la relació següent:

Y esta és la relació que los infrascrits fem per lo
jurament tenim prestat. Barcelona, y juny 20 de
1702. Francisco Martí, candeler de cera. Miquel Garrell, candeler de cera.
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Número 122
Nosaltresa Francesch Martí, candaler de sera,
anomenat per los molt il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes y magnífich racional
del General; y Miquel Garrell, també candaler
de sera, anomenat per part de Martí Valls, candaler de la present casa, a effecte de visurar y fer
relació del compte per dit Valls donat, als 12 del
corrent mes de juny acerca de la sera de las
Corts. Mitgensant jurament fem la relació següent:

Primo, los partits que se li han pres en los dias
primer de octubre 7, 11 y 12 de novembre se
han de contar a rahó 11 sous 6 per lliura de tesa;
lliures, sous.
Ítem, lo partit del dia 13 de dit mes de novembre per ésser velas de grum blanch, a rahó 13
sous la lliura; lliures, sous.
Ítem, los partits del refús de dit compte a rahó 9
sous 6 la lliura; lliures, sous.

Primo, los partits de 13, 15, 29, 31 de octubre;
3, 6 y 12, 14, 18, 19, 22, 27, 30 de novembre;
3, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 27, 30 de
dezembre 1701;b 3, 10, 12 y 13 de janer 1702
quec serà de grum blanch se han de contar a
rahó 13 sous la lliura; lliures, sous.
Ítem, los partits dels dias 13, 14, 25 de octubre;
10, 14 de novembre; 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 19,
21, 23, 27, 30 de dezembre 1701; 3, 5, 10, 11,
12, 13 y 14 de janer 1702. Se han contar a rahó
11 sous 6 (diners) la lliura per consistir en atxas
y siris; lliures, sous.

Número 123

Y esta és la relació que los infrascrits fem per lo
jurament tenim prestat. Barcelona, y juny 20
del 1702. Francesch Martí, candaler de cera.
Miquel Garell, candeler de sera.
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Número 124

Ítem, més las mans que se li acostuman a pagar
y lo refús a rahó de 9 sous 6 (diners); lliures,
sous.

Nosaltresc Joseph Loyga, pintor, cònsul en cap
del col·legi de pintors, anomenat per part dels
il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes
del General de Cathalunya; y Pau Priu, cònsul
segon de dit col·legi, anomenat per Miquel
Martorell, pintor de la casa de la Diputació, per
a fer relació aserca lo continuat en un compta
per ell donat. La oblata d’ell, del qual fou tocada als 21 del present y corrent més, y dit compta és per rahó de la feyna sea feta en las Corts
Generals. Fem la relació migensant jurament:

a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1701-1704.
b. 1701 interlineat al marge esquerre.
c. que...blanch inerlineat al marge esquerre.

a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat anomenat.
c. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1701-1704.

Ítem, lo partir de la sera ha entrat en enserar los
ventallas que consisteix en sera de agrum blanch
se ha de contar a rahó 13 sous lliura; lliures,
sous.
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il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes
del General de Catalunya; y Pau Priu, cònsul segon de dit col·legi, anomenat per Miguel Martorell, pintor de la casa de la Diputació, per a fer
relació aserca la continuat pren un compta per
ell donat. La oblata del qual fou tocada als 24
del present y corrent mes, y dit compta és per
rahó de las festas fetas per la vinguda de sas magestats, que Déu guarde, en aquest Principat y
ciutat. Fem la relació migensant jurament y en
la forma següent:

Primo, dos rellotjas dorats
en la forma diu en lo compta
a rahó 15 sous cada rellotja, 1 lliura, 10 sous
Ítem, gradas de altar de
10 palms de llarch cada
una per dos altars, valan,

12 lliures
13 lliures, 10 sous

Y esta és la relació que los baig firmants fem per
lo jurament tenim prestat. En Barcelona, als 26
de juny 1702. Joseph Loige, pintor, cònsul en
cap. Pau Priu, cònsul segon.
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Número 125
Nosaltresa Joseph Loyga pintor, cònsul en cap
del col·legi de pintors, anomenat per part dels
il·lustres y fidelíssimis señors oÿdors de comptas
del General de Catalunya; y Pau Priu, cònsul segon de dit col·legi, anomenat per Miquel Martorell, pintor de la casa de la Diputació, per a fer
relació aserca de lo continuat en un compta per
ell donat. La oblata del qual fou tocada als 21
del present y corrent mes, y dit compta és per
rahó de la feyna sea feta en la present casa. Fem
relació migensant jurament:
Primo, 12 armas pintadas y platejadas en ciris de
una roba, a rahó 6 sous cada arma; 3 lliures, 12
sous.
Ítem, 24 armas, en la forma ya dita, en ciris de 4
lliuras, a rahó 3 sous cada arma; 3 lliures, 12
sous.
Ítem, 8 armas en ciris de mitja roba, a rahó 5
sous cada arma valan; 2 lliures.
Ítem, 72 armas en 36 atxas, a rahó 4 sous cada
arma valan; 14 lliures, 8 sous.
Ítem, unas portas de armari de la mida diu al
compta, pintadas de blau valan; 2 lliures, 16
sous.
Y esta és la relació que los baig firmats fem per
lo jurament tanim prestat. En Barcelona, als 26
de juny 1702. Joseph Loiga, pintor, cònsul en
cap. Pau Pintor, cònsul segon.
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Número 126
Nosaltresb Joseph Loyga, pintor, cònsul en cap
del col·legi de pintors anomenat per part dels
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1701-1704.
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Primo, en lo partit primer que diu 600 llanternas, en la forma diu al compta, a rahó 1 sou
cada una; 30 lliures.
Ítem, al partit número 2, les 411 candeleros, a
rahó 11 sous cada un valan; 226 sous.
Ítem, al partit número 3, los dos balcons de la
casa del General valen; 80 lliures.
Ítem, a número 4, 62 atxeras a rahó 1 sou cada
un; 3 lliures, 2 sous.
Ítem, a número 5, sis finestras a 1 lliura sou
cada una; 6 lliures.
Ítem, a número 6, una bandareta val; 1 lliura.
Ítem, a número 7, de la faluga primera pintada
en la forma diu en dit partí val; 100 lliures.
Ítem, a número 8, 14 rems pintats y dorats en la
forma diu en dit partit a rahó 5 lliures cada un;
70 lliures.
Ítem, a número 9, un estandart gran pintat y
daurat en el modo referex en dit partit val; 50
lliures.
Ítem, a número 10, renovar un estandart ya bell
val; 12 lliures.
Ítem, a número 11, un gallardet o flàmula val;
10 lliures.
Ítem, a número 12, de dorar las dos astas, 5 lliures.
Ítem, a número 13, altra faluga de menos lavor
de la primera conforme diu en dit partit; 77 lliures.
Ítem, a número 14, dos altres faluga valan; 110
lliures.
Ítem, a número 15, de las barras y astas; 8 lliures.
Ítem, a número 16, las tres estandarts; 13 lliures.
Ítem, a número 17, altras 600 llanternas; 30
lliures.
Ítem, a número 18, de 48 armas en unas atxas a
rahó 4 sous cada arma valen; 9 lliures, 12 sous.
Ítem, a número 19, per 4 armas a rahó 6 sous
cada una; 1 lliura.
Ítem, a número 20, de pintar y platear unas
bantallas, en la forma aspresa en dit partit de la
llargària de ellas junt ab sa balustrada valan; 100
lliures.
Ítem, a número 21, altras bantallas; 9 lliures.
Ítem, a número 22, altras bantallas de la mida
de las primeras valan; 25 lliures.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

Ítem, a número 23, dos trosos de bantallas de la
llargaria en dit partit referex valen; 18 lliures.
Ítem, a número 24, de 40 atxeras pintadas de
color blau quals eran a modo de candaleras a
rahó 3 sous cada una valan; 6 lliures.
Ítem, a número 25, las armas pintadas en la forma se referex en dit partit valan; 18 lliures.
Ítem, a número 26, per 6 candaleros grans pintats de blau a rahó 18 sous cada un valan; 5 lliures.
Ítem, número 27, de pintar 13 llatas a rahó 4
sous llata valan; 2 lliures, 2 sous.
Ítem, número 28, de pintar uns empastisats a
modo de portas, d’estos n’i à 4 un de // s.n.r //
ells pintat a totas dos parts, quals foren pintats
de color blau a rahó 2 lliures per part valan; 10
lliures.
Ítem, a número 29, los dos llatreros de las atxas;
1 lliura, 12 sous.
Y esta és la relació que los baig firmats fem per
lo jurament tanim prestat. En Barcelona, als 26
de juny 1702. Joseph Loiga, pintor, cònsul en
cap. Pau Priu, cònsul segon.
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Número 127
Nosaltresa Olaguer Font, daguer de la present
ciutat, anomenat per part dels il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes del General de
Catalunya; y Vicens Tholdrà, també daguer de
la present ciutat, anomenat per part de Joseph
Rovira, daguer de la present casa de la Deputació, per a fer relació acerca lo continuat en un
compte per ell donat. La oblata del qual fou als
13 del present y corrent mes, y fem la relació
migensant jurament en la forma següent, y és
sobre un compte del que se ha offert per la última Cort General:
Primo, cada escrivania dorada val,b lliures tres
sous; 8 lliures, 3 sous.
Ítem, cada escrivania negra ab safarramenta val,
sis lliures tres sous; 6 lliures, 3 sous.
Ítem, cada templa plomas val sis sous; 6 sous.
Ítem, unas stisoras doradas grans que faltavan
en una escrivania, y redaurar las altras pessas val,
duas lliuras dotse sous, 2 lliures 12 sous.
Y esta és la relació que los baix firmats fem per
lo jurament tenim prestat. Barcelona, y juny 27
de 1702. Olaguer Fort, daguer. Vicens Fol, altra daguer.

a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
310v i 311r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat vuyt.

1434

Número 128
Nosaltresa Joan Font, botiguer de telas anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors
de comptes y magnífich racional del General; y
Joseph Dalmau, botiguer de telas, anomenat
per Jauma Crest, botiguer de telas, afecta de
exeminar y regonèxer un compte per scrit de la
Cort General, comensant dit compte on diada
de 2 de desembre de 1701, presentat per dit
Crest. D’oblata del qual és als 20 de juny del
present y corrent any 1702, mitjansantb jurament fem la relació següent:
Primo, lo fil de (H)olanda a rahó, 6 sous la lliura.
Los cordellats grochs y varmells, per tenir quatre pam y mitg de ampla a rahó, 1 lliura, 8 sous
cana.
Roans colors y negres a rahó, 16 sous cana.
La seda varmella y verda a rahó, 16 sous cana.
La sengala encarnada y colors a rahó, 16 sous
cana.
Lo fil de or fi de Milà a rahó, 4 lliures, sou onsa.
La vete de filadís a rahó, 1 sou cana.
Lo vint-i-dosè vert a rahó, 4 lliures, sou cana.
La seda morat carmesí, y carmesina a rahó, 1
lliura, sou onsa.
Lo tafatà doble negra a un cap a rahó, 2 lliures,10 sous cana.
La alemanya cambrayna a rahó, 2 lliures, 8 sous
cana.
Los navals blanchs a rahó, 1 lliura, 12 sous cana.
La batista fina a rahó, 4 lliures, sou cana.
La (h)olanda fina a rahó, 5 lliures, 10 sous cana.
La tela de Gant blanca de quatra pams a rahó, 1
lliura, 4 sous cana.
La tela de Gant crua de sis pams a rahó, 18 sous
cana.
Los roans blanchs de 4 pams a rahó, 1 lliura,
sou cana.
Lo fil de rams blancha rahó, 8 sous la onsa.
Lo fil cru de França y blau a rahó, 18 sous la
lliura.
La vete encarnada y blava de filet a rahó, 6 diners cana.
Lo fil de saro a rahó, 1 lliura, 4 sous la lliura.
La tela verda parda y colors a rahó, 10 sous
cana.
Lo tafatà de quart y mitg morat carmesí a rahó,
3 sous, 6 cana.
Lo xamallot fi de (H)olanda negra de llustra a
rahó, 4 lliures, sou cana.
Lo tafatà de quart y mitg negra a rahó, 2 sous, 6
cana.
La seda negra a rahó, 14 sous la onsa.
Los mitjas de seda negra de Nàpols de punt de
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
312v i 313r del trienni 1701-1704.
b. mitjansant...següent interlineat al marge esquerre.

Milà a rahó, 3 lliures, 16 sous parell // 1v // las
mitjas de filet blancas a rahó, 14 sous parell.
Lo rocaran blau a rahó, 16 sous cana.
Lo xamellot quinet encarnat ab aiguas a rahó, 2
lliures, sou cana.
Lo gabó de or fals a rahó, 16 sous la onsa.
Lo tafatà de dos quart color de foch a rahó, 2
sous cana.
La dotzena agullas de cussir a rahó, 1 sou dotzena.
La tela blanca de 5 pams 1/2 de ampla a rahó, 1
lliura, sou cana.
Los raninos de 4 pams blanchs a rahó, 14 sou
cana.
Esta és la relació que fem per lo jurament tenim
prestat a 29 de juny 1702. Joseph Dalmau, botiguer de telas. Joan Font, botiguer de telas.

313
/2r

2v

Número 129
Nosaltresa Joan Font, botiguer de telas, anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes y magnífich racional del General; y Joseph Dalmau, botiguer de telas,
anomenat per Jauma Crest, botiguer de telas,
afecta de exeminar y regonèixer un compte per
servey de la present casa de la Diputació. Comensant dit compte en diada de 21 de abril
1700, presentat per dit Crest. D’oblata del
qual és als 20 de juny del present y corrent any
de 1702. Mitjansan jurament feu la relació següent:
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La tela de Gant crua de sis pams a rahó, 18 sous
cana.
La seda color camurat y varmell y perla a rahó,
16 sous onsa.
Lo fil varmell, blau y blanch a rahó, 18 sous la
lliura.
La bayeta divuitena negra a rahó, 2 lliures, 2
sous cana.
Los raninos de 4 pams blachs a rahó, 14 sous
cana.
Los raninos de 5 pams blanchs a rahó, 16 sous
cana.
La vete de filet blanca a rahó, 6 diners cana.
La alemanya cambraina fina a rahó, 2 lliures, 8
sous cana.
Lo fil de crema a rahó, 4 sous onsa.
La tela de 5 pams 1/2 de ampla a rahó, 1 lliura
sou cana.
La sengala encarnada a rahó, 16 sous cana.
Los roans varmells a rahó, 16 sous cana.
La seda carmasina a rahó, 1 lliura, sou la onsa.
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
312v i 313r del trienni 1701-1704.
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Lo tafatà doble carmasina a rahó, 3 lliures, 10
sous cana.
La tela vermella a, 10 sous cana.
Lo domàs carmesí a rahó, 8 lliures, sous cana.
La tela de Gant de 3 pams 1/2 crua a rahó, 9
sous, 6 (diners) cana.
Lo bocaram blau a rahó, 16 sous cana.
La vete de filadís a rahó, 2 sous cana.
Lo tafatà de quart y mitj negra a rahó, 2 sous 6
(diners) cana.
Lo fil de (H)olanda a rahó, 1 lliura, 10 sous la
lliura.
La alemanya de saquet blanca a rahó, 1 lliura, 4
sous cana.
Los raniscos de 4 pams 1/2 a rahó, 16 sous.
Los raniscos de 3 pams 1/2 a rahó, 13 sous cana.
Tela de Gènova blanca a rahó, 14 sous.
Lo tafatà dobla a un cap blanch a rahó, 2 lliures,
12 sous cana.
Lo tafatà doble a un cap carmecí a rahó, 3 lliures, 10 sous cana.
Lo tafatà doble a dos caps camasí a rahó, 4 lliures, 2 sous cana.
Lo vint-i-dosè blau, varmell, blanch y groch a
rahó, 4 lliures, 4 sous.
Esta és la relació que fem per lo jorament tenim
prestat. Barcelona, a 29 de juny 1702. Joseph
Dalmau, botiguer de telas. Joan Font, botiguer
de telas.

Número 130
Nosaltresa Joan Font, botiguer de telas, anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors
de comptes y magnífich racional del General; y
Joseph Delmau, botiguer de telas, anomenat
per Jaume Crest, botiguer de telas, afecta de
exeminar y regonèxer en compte per servey,
aparatos y festas se han fet per la oració de la vinguda del rey nostre señor, Déu lo guarde, en lo
present Principat y ciutat de Barcelona. Comensant dit compte, a 3 de setembre 1701, presentat per dit Crest d’oblata del qual és als 20 de
juny del present y corrent any de 1702. Mitjansan jurament tem la relalció següent:
Seda morat, carmesí y carmasina a rahó, 1 lliura,
sou la onsa.
Tela parda, vermella, verda, blava a rahó, 20
sous cana.
Tafatà doble carmasí a rahó, 3 lliures, 20 sous
cana.
Seda color de perla a rahó, 16 sous la onsa.
Lligaduras de estam y fil de tots colors a rahó, 1
lliura, 8 sous cana.
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
312v i 313r del trienni 1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

3v

314
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Telas viadas de tots colors a rahó, 1 lliura, 2
sous cana.
Lo fil de orfalls a rahó, 18 sou la onsa.
La sengala encarnada y altres colors a rahó, 16
sous cana.
Fil varmell a rahó, 18 sous la lliura.
Tafatà doble color de perla a rahó, 2 lliures, 12
sous cana.
Vete de filadí de tots color a rahó, 2 sous cana.
Bajeta escarlatina del conxer a rahó, 4 lliures,
sous cana.
Fil de or fi de Milà a rahó, 4 lliures, sou la onsa.
Roans blanchs de quatra pams a rahó, 1 lliura,
sou la cana.
Fil de saró a rahó, 1 lliura, 4 sous la lliura.
Boracaran encarnat y groch a rahó, 26 sous cana.
Fil de (H)olanda a rahó, 1 lliura, 10 sous la lliura.
Tafatà doble negra a un cap a rahó, 2 lliures, 20
sous cana.
Roans fins blanchs de grau blaven a rahó, 1 lliura, 8 sous cana.
Tela blanca de 5 pams 1/2 de ampla a rahó, 1
lliura sou cana.
Vete de filet blancha a rahó, 6 diners cana.
Tafatà de dos quart color de rouro a rahó, 1
lliura, 4 sous cana.
Tafatà de quart y mitg morat, carmasí a rahó, 3
sous, 6 cana.
Esta és la relació que fem per lo jurament tenim
prestat. Barcelona, a 20 de juny 1702. Joseph
Dalmau, botiguer de telas. Joan Font, botiguer
de telas.

Vist i regonegut los comtas de dit sombreros,
alsa vint-i-nou de dit mesb segun i del an(y)
1702. Per so firmo, Banet Huguet, sombrarer.
Firmo lo demunt dit compta, per part de Joseph Prats, Joan Bova, sombrer, als 29 de juny
de 1702.

314
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Número 132
Nosaltresc Benet Huguet, sombrerer de la present ciutat, anomenat per los molt il·lustres y fidelíssimis señors oÿdors de comptas y magnífich racional; y Joan Bova, també sombreré,
anomenat per Joseph Prats, també sombreré; a
efecte de examinar, y visurar y fer relació del
compte per dit Prats, presentat als 27 de juny
del corrent mes. De la feyna de sombrerer feta
per servey de la casa de la Diputació, és lo següent:
Primo, per 28 sombreros dobles, que an servit
per los menestrils, trompetas y timbals de la casa
de la Diputació a rahó, de deu reals quisqu valan; 28 lliures, sous.
Vist,d ragunagut los comtas dels sombreros, a
entregàs comforma consta del comta, hem
combingut en dit comta, bui als vin-i-nou de
jun del an(y) 1702. Per so u afirmo, Banet Huguet, sombrarer. Firmo lo demun dit compte,
per part de Joseph Prats, Joan Bova, sombreré,
als 29 de juny de 1702.

Número 131
Nosaltresb Benet Huguet, sombrarer de la present ciutat, anomenat per los molt il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes y magnífich
racional del General; y Joan Bova, també sobrarer, anomenat per Joseph Prats, també sobrarer,
a effecte de examinar, visurar y fer relació del
compte per dit Prats presentat, servey de la Cort
últimament celebrada. Fem mitjensant jurament la relació següent:
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/1r

Primo, per los sis sombreros de aforrar que serviren que a rahó,
1 lliura, sou quisqu valan,
7 lliures 4 sous
y per aforrar dits sombreros,
1 lliura 4 sous
y per tres faldes de sombreros,
que han servit per los verguers
dels tres brasos,
lliura 12 sous
9 lliures 0 sous
a. blanch interlineat.
b. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
313v i 314r del trienni 1701-1704.
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Número 133
Dimecrese a 28 de juny 1702.
Los señors deputats, et cètera. Ab intervenció
dels señors oÿdors.
Més attenent sas señorias, que per part dels
il·lustres señors, tres visitadors de las causas de
suplicació o recors de la visita del General, se’ls
ha representat per lo noble procurador fiscal de
las pecúnias del General 100 lliures, sous, per
una tersa que està disposat donar-se li de més,
ab lo capítol 32 del nou redrés fet en la última
Cort General.f Axí mateix, al sacerdot que cona. a continuació paraula ratllada.
b. mes segun interlineat.
c. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
313v i 314r del trienni 1701-1704.
d. a continuació paraula ratllada.
e. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 314v
i 315r del trienni 1701-1704.
f. a continuació ratllat y.

que estan conditionaliter lo taxative o sols demonstrative, a de precehyr nova declaració de
dupte acerca est present, en quant emperò, al
segon present. Attès, que a dit capítol 32 del
nou redrés, étiam en suposició de què la visita se
prorrogava tres mesos,a previngué la Cort que
no se augmentàs ningú salari ab la nova forma
de visita que disposava, axí que molt menos se
porà augmetar nob havent de durarc tant. Perçò
y altrament, són de sentir que no té lloc la
instància de dits señors visitadors, ni se potd donar augment de salari algú. Y que en quant a la
celebració de la missa y altres gastos precisos e
inescusables, que pere sa decència faran dits señors visitadors de la resta dels diners de la Generalitat, quef tenen girats.g No se dupta que dits
señors, procehiran ab aquella circunspecció que
és tant pròpria de son zel, y de forma que a la
ocasió se passaran los comptes, no se oferira dificultat alguna,h // s.n.r // y axís o senten. Barcelona, y juliol 3 de 1702. De Gallart y Pastor, assessor subrogat. Sans, assessor subrogat. Don
Josephus de Cançer, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.

tinua dir-los la missa la charitat per lo temps celebrarà, y als demés officials convenients y condecents a dita visita, lo salari corresponent al
temps que se emplearan a més del stilat, y antes
disposat per las Corts de 1599. Per quant, pretennen aver ya finit son empleo, y no ésser de sa
obligació lo continuar-lo. Attenent, més avant
sas señorias, que resta afiansat són acert en la resolució de la subyecta matèria, consultant-la ab
los nobles y magnífichs acessors y advocat fiscal,
fassan relació en escrits aconcellant aa sas señorias lo que podan y deuhan fer sobre lo representat per dits señors, 3 visitadors, per a què en
tot temps conste del obrat per sa part acerca
esta dependència.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, als assessors
y advocat fiscal de dit General, avall firmats, ab
deliberació de 28 del passat, en y acerca del que
per part dels il·lustres señors tres visitadors deb
las causas de suplicació o recors se’ls a rapresentat,c fossen servits pagar de pensió de dret
// 1v // al noble procurador fiscal de la dita visita
100 lliures, sous, per una tersa que se suposa
durer-se li segons disposició del capítol 32 del
nou redrés. Y axí mateix, al sacerdot que continua e celebrar-los la missa la charitat, y als demés officials convenients y condecents a dita visita, lo salari corresponent al temps que se
emplearan a més de [...]. Vista la dita deliberació. Vist capítol o Constitució 19 de las Corts
proppassadas. Vist lo capítol 32 del nou redrés
en ditas Corts fet. Vista a la declaració de dubte
feta acerca la intel·ligència dels citats capítols,
als 23 de proppassat. Y lo demés se devia vèurer.

316
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Attès, si bé en lo dit capítol 32 n. 19 se llig,d que
al procurador fiscal de la visita,e allargant-li son
offici tres mesos més, se li done una tersa més
del salari que antes tenia; emperò, com enf la calenda declaració de dupte, se age resolt que dit
capítolg resta derogat y limitat a menosh de tres
mesos, lo temps del exercici de dit offici com y
de tots los demés. Axí, que té molt provable
dubte lo modo ab què deu enténdrer-se la assignació del salari, lo que deu declarar-se per
nou dupte. Perçò y altrament, són de sentir que
antes de passar-se a deliberar lo salari yi si aquellas paraulas, allargant-li son offici tres mesos,

Número 134
Encantau,i y al qui per menos ho farà lliurau, la
impressió de quatra mil thomos en los quals se
compendran los tres volumens de las Constitucions y altres drets del present Principat. Compilats en forsa del capítol 24 de las Corts del sereníssimo rey don Phelip, en la vila de Monsó
any 1585, las Constitucions y capítols de cort
del any 1599 y las fetas y decratada en la última
Cort General de 1701. Ab los pactes, emperò y
condicions avall scrits y següents:
Primo, sàpia lo qui empendrà fer la impreció de
dits quatra mil thomos, que los ha de imprimir
de lletra ditaj text, ab paper segons la mostra; y
finalment, tant en la llargària de las columnas
com en la amplària, y lletras grans; y altrament,
conforma lo modelo ab què cada full tinga quatra pàginas, si y conforme, quiscuna de la nostra.

a. a continuació ratllat se.
b. no interlineat, damunt paraula ratllada.
c. a continuació ratllat menos.
d. a continuació ratllat augmentar ni.
e. per...resta interlineat al marge esquerre.
f. que interlineat.
g. a continuació una línia ratllada.
h. a continuació una línia ratllada.
i. l’original d’aquestes tabbas es troba intercalat entre els folis
315v i 316r del trienni 1701-1704.
j. a continuació ratllat atanasia.

a. a sas señorias interlineat.
b. de interlineat, damunt per ratllat.
c. a continuació ratllat que.
d. a continuació ratllat disposat.
e. a continuació ratllat se’ls.
f. a continuació paraula ratllada.
g. a continuació paraula ratllada.
h. a continuació ratllat lo temps.
i. y...demonstrativas interlineat al marge esquerre.
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respecte a la lletra, amplària y llargària de quiscuna plana, bondat del paper, y altrament, no se
li acceptarà y pendrà en compte incorent se li
acceptarà y pendrà en compte ensenyàa la mostra. De Codina, scrivà major del General de Cathalunya.

2. Ítem, sàpia que lo paper de dits thomos, ne
ha de imprimir o fer imprimir quatra mil per full
en sa estampa, y que se lliuraràa al qui per menos enperdrà lo imprimir cada full, de dits quatra mil tomos. De Codina, scrivà major del General de Cathalunya.
3. Ítem, sàpia que lo paper de dits thomos ha
ser de la formab segons la mostra que se ensenyarà.

s.n.r

4. Ítem, sàpia que lo preu que se li oferire donar
y pagar serà ab tres iguals pagas, és a saber: la
primera, desprès de haver firmat las fermansas
que aurà de donar; la segona, a mitja impreció
de dit thomo; y la tercera, finaida y acabada dita
impreció, y visurada.

9. Ítem, sàpia que per la seguretat del cumpliment de ditas casas y de la bestreta, se li donarà,
aurà de donar, idòneas fermansas a coneguda de
sas señorias; y tantas y quantas los aparexerà, ab
què no sien debitoras en quantitat alguna al General, del que aurà de contar ab certificatòria
del magnífich racional del General y present
casa de la Diputació.

5. Ítem, sàpia qui emc pendrà dita impresió, que
serà obligat en imprimir // 1v // o fer imprimir
dits quatra mil thomos dins lo espay de tres mesos y 9 dias, comptadors des del diad present en
avant.

10. Ítem, sàpia lo qui empendrà dita impreció,
que per rahó de aquella no podrà demanar, millor, ni esmena alguna, per qualsevol causa o
rahó que fos, sinó tantsolament, lo preu que li
serà lliurat.

6. Ítem, sàpia lo qui empendrà dita impreció,
que per si ni interposada personae directa ni indirecta no puga imprimir, nif imprimir fasse,
més thomos del dit número ajustat; ni puga
vèndrer ni fer vèndrer aquells per si, ni interposada persona, ans bé, dega fer aportar dits quatra mil thomos a sas costa en la present casa de
la Diputació, y entregar-los en continent acabada dita impreció, y en las de fer lo contrarig incidirà en pena de mil lliuras moneda Barcelona.

11. Ítem, sàpia que de sos propis diners ha de
pagar al secretari y scrivà major, avall scrit, y al
corredor, quatra diners per lliura a quiscú de
ells, de tot lo valer importarà la impreció de dits
quatra mil thomos; al dit magnífich racional 8
sous per la certificatòria de no ésser debitor qui
empendrà fer dita impreció; y 4 sous per cada
una de las fermansas donarà; y als verguers 1
lliura, 9 sous 6 (diners) per lo sagrament y homenatge per qui empendrà fer dita impreció. E
diga, y qui dir y voldrà, que al qui per menos ho
farà se lliurarà.

7. Ítem, sàpia lo qui empendrà dita impresió,
que ha de entregar en la present casa de la Diputació per tot lo dia 13 del mes de juliol del
corrent any, a ses costas, los dits quatra mil thomos; y que paper quiscun dia retardarà en fer
dita entrega passat dit terma, ni aurà de pagar a
la Generalitat de sos diners deu lliuras.
8. Ítem, sàpia que los molt il·lustres y fidelíssimis señors deputats y oÿdors de comptes del
General del present Principat, se reservan facultat de poder fer vèurer, mirar, y visurar, los dits
quatra mil thomos tant en lo temps se imprimiran y també quant se entragaran; y sempre que
voldran si són imprimits ab los pactes, modo y
forma sobre expressats. Y lo que serà trobat no
ésser conforme se té expressat, tant en lo que té

Tal cas per lo que se li reprotxarà y dexarà de acceptar en la pena de cent lliuras moneda barcelonesa, per quiscun dia, tardarà a fer la entrega
del que se li dexarà de acceptar y pèndrer en
compte, passat lo termini en lo qual deu entregar dits quatra mil thomos.

Dada en la scrivania major de la casa de la
// s.n.v // Diputació, als IIII de abril MDCCII. Señor don Anton de Planella. Don Raymundus de
Codina y Ferreras, secretarius et scriva majoris
Generalis Cathaloniae.
316
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a. lliurarà...Cathalunya interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat major.
c. em pendrà dita interlineat.
d. a continuació ratllat de la firma de acte.
e. persona interlineat.
f. ni imprimir interlineat.
g. a continuació ratllat per quina una vegada.

Molt il·lustre y fidelíssimi señor.
Obtemperant los infrascrits, al orde donat per
vostra señoria fidelíssima de què manassem y
atentament regoneguèssem la tabba, junt ab los
pactes que per a posar en execució la impressió
dels volúmens de las Constitucions manà disposar vostra señoria fidelíssima, a fi y efecte, de
què mitjensant jurament sobre lo contengut en

a. ensenya...Cathalunya interlineat al marge esquerre.
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ells diguèssem nostre sentir. Axí mateix, referíssem y expressassen a vostra señoria fidelíssima
novament, aquells que nos apareguèssen ser
més útils, conformes per a què ab la major brevedat y millor, se pogués facilitar la conclusió de
dita impresió. A tot lo que diem a vostra señoria
fidelíssima, que los pactes que per dit efecte
deuhen posar-se en dita tabba, salvat lo major
dictamen y censura de vostra señoria fidelíssima, per a poder-se lograr y conseguir del modo
y forma sobredit, dita impressió són los següents:
1. Primo, sàpia lo qui impendrà fer la impressió
de dits quatre mil tomos, que los ha de imprimir o fer imprimir de lletra anomenada test, en
fòlio y a columnas, sent aquellas en totas las
quatre pàgines que ha de tenir quiscun full, ab
la disposició axí en llargària y amplària, com en
lo demés, conforme lo modelo que se ensenyarà.
2. Ítem, sàpia que de dits tomos ne ha de imprimir o fer imprimir quatre mil per full. Y que se
lliurarà al qui per menos temps y menos preu
empendrà lo imprimir cada full, de dits quatre
mil tomos.
3. Ítem, sàpia que lo paper de la impressió de
dits quatre mil tomos, ha de ser de la forma major, y de la calitat y bondata segons la mostra
que se ensenyarà.
4. Ítem, sàpia que lo preu que se li oferirà donar
y pagar //2v // serà ab quatre iguals pagàs divididoras, segons lo temps en què se obligarà a fer
dita impressió; y dividint aquell en tres terminis
iguals, és a saber: la primera, paga luego de haver format las fermansas que haurà de donar; la
segona, acabat lo primer termini de dit temps,
la persona acabat lo segon; y la última, finida y
acabada dita impressió, y entregada y visurada
aquella.
5. Ítem, sàpia qui empendrà dita impressió, que
serà obligat en imprimir y fer imprimir dits quatre mil tomos, y entregar aquells en la present
casa de la Deputació, a sas costas, dins lo temps
ab què se obligarà. Y per consegüent, se li lliurarà dita impressió comptant, des de dia en què
se li donan lo original per començar a estampar,
y que per quiscun dia retardarà en fer dita entrega, passat dit termini, haurà de pagar a la Generalitat de los diners, deu lliuras.
6. Ítem, sàpia qui empendrà dita impressió, que
per si ni interposada persona directa, ni inderec-

a. a continuació paraula ratllada.

1439

ta no puga imprimir, ni imprimir fasse més tomos del dit número ajustat; ni puga vèndrer ni
fer vèndrer aquells per si, ni per interposada
persona, y en cas de fer lo contrari incidirà en
pena de mil lliuras moneda Barcelona.
7. Ítem, sàpia que los molt il·lustres y fidelíssims
senyors deputats y ohidors de comptes del General del present Principat, se reservan facultat
de poder fer, vèurer, mirar y visurar los dits quatre mil tomos, tant en lo temps se imprimiran,
com y també, quant se intregaran, y sempre que
voldran si són imprimits ab los pactes, modo y
expressats y lo que serà trobat no ésser conforme se té expressat, //s.n.r // tant en lo que té respecte a la lletra, amplària y llargaria de quiscuna
plana, bondat del paper, y altrament, ensenyà la
mostra no se li acceptarà; y pendrà en compte
incorrent a tornar fer a las costas tot lo que se li
reprotxerà y dexarà de acceptar, dins lo temps
estarà obligat, en cas que la visura se fasse antes
de acabar-se dita impressió. Y si és dita visura
després de finida y acabada aquella dins lo
temps que se li assenyalarà, y si acabat aquest no
haurà entregat lo que se li serà reprotxat y deixat de acceptar, per quiscun dia tardarà més del
dit termini hage de pagar de los propris diners a
la Generalitat, deu lliuras.
8. Ítem, sàpia que per la seguritat del cumpliment de ditas cosas y de la bestreta, se li donarà
pauta de donar idònees firmansas a coneguda
de sas senyorias, y tantas quantas los apareixerà,
ab què no sien debitoras en quantitat alguna al
General de què haurà de contar ab centificatòria
del magnífich racional del General y present
casa de la Deputació.
9. Ítem sàpia, lo qui empendrà dita impressió
que per rahó de aquella no podrà demanar milloras ni esmena alguna, per qualsevol causa o
rahó que fos sino tantsolament lo preu que li
serà lliurat.
10. Ítem, sàpia que de los propis diners ha de
pagar al secretari y escrivà major, avall escrit, per
rahó de fer lo acte de la dita impressió, y donar y
entregar còpia autèntica de aquell al que quedarà lliurada dita impressió lliures, sous; al corredor lliures, sous; al dit magnífich racional, 8
sous per la certificatòria de no ésser debitor qui
empendrà fer dita impressió; y 4 sous per cada
una de las fermansas donarà; y als verguers
// s.n.v // 1 lliura, 9 sous, 6 (diners) per lo sagrament y homenatge per qui empendrà fer dita
impressió; e digay qui dir hi voldrà, que al qui
per menos temps y menos preu ho farà se lliurarà. Vuy en Barcelona, al primer de juliol de
1702. Rafael Figueró, estamper. Joan Jalis, estamper. Jaume Súria, estamper.

[ 1702 ]

[ 1702 ]
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dictis conficeret et sibi traderet instrumentum
quae fuerunt acta Barchinone sub anno, die,
mensea, loco et hora praedictis praesente et interessente dicto Raymundo Pellisser praesenteque et
ad hec vocato, atque rogato me, dicto don Raymundo de Codina et Ferreras, supramemorato
[...] et ad instanciam dicti sindici dicti simul stipulantibus solidum claudentibus et praesentibus
testibus[...] ad praemissa vocatis specialiter et assumptis pro ut [...] continetur.

Número 135
Noverinta universi, quod anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo secundo, die
vero mercurrii, quinta mensis julii eiiusdem annii, intitulata inter sextam et septimam horas
ante meridiem praesente et ad hec vocato, rogato,
at que requisito me, don Raymundo de Codina et
Ferreras, secretario et scriva majoris Generalis
Cathaloniae, et interessente magnifico Raymundo Pellisser, utriusque juris doctor, regio mandati scriba Barchinone, domiciliato simul stipulantibus et in solidum claudentibus et praesentibus
protestibusb Cosma Planes, nottario, et Petro Garriga de familia infrascripti, nobilis, don Narcisi de Anglasell, ad ista vocatis specialiter et assumptis, magnificus Rafael Llampillas et Prous,
utriusque juris doctor subrrogatus in officium
sindicti dicti Generalis Cathaloniae, dicto nomine constitutus personaliter ante praesentiam dicti nobilis don Narcisi de Anglasell et Roca, de
concilio sua regiae mayestatis in Regia Audientia praesentis Cathaloniae principatus personaliter reperti et adinventi intus domos, suae propriae habitationis, scritas in praesenti civitate
Barchinonae in vico dicto de Sant Pera mes Baix
dicto nomine illis quibus decit respectu et reverentia eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum secretarium et scribam majorem, obtulere, et
presentare publice petit instanvit et requisivit
quandam in scriptis papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap vos micer,
señor don Narcís de Anglasell y Roca del concell de sa magestat, y de la tercera sala doctor en
la Real Audiència de Catalunya» et inserat de
verbo ad verbum usque ad suy finem. Quidem
papiri, requisitionis scedula // 3v // sic ut praedicitur, oblata et praesentata et per me, dictum secretarius et scriva majoris alta et intelligibili
voce lecta et publica copia que illius cum suo originali comprobata eidem nobilis Narciso de Anglasell tradita et liberata illico dictus nobilis
Narcisus de Anglasell, verbo respondendo dixit:
quod retinet terminum juris ad respondendiem.
De quibus itacper actis, et gestis at que seguntis
dictus doctor Rafael Llampillas dicto nomine petit, et requisivit sibi et admodum illustrisibus et
fidelisimus dominis deputatis fieri et tradi unum
et et plura publicum publica instrumentum et
instrumenta per me dictum et escriptum secretarium et scriva majoris dicti Generalis. Et dictus
nobilis dominus Narcisus de Anglasell, petit et
requisivit dictum Raymundus Pellisser de prae-

Postra autem eodemmet die et quasi in continenti dictus nobilis Narcisus de Anglasell, eristensb
personaliter in dictis domibus, suae propriae habitationis, tradidit et liberabit mehe Raymundo
de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae, supramemorato praesente et interessente dicto Raymundo de Pellisser,
simul stipulantibus et in solidum claudentibus
quandam scriptis respontionis scedulam quam
praemanibus suis // s.n.r // bat thenoris sequentis
omitint et inseratur de verbo ad verbum usque ad
sui finem petins et requirens ipsam inseri et continuari incpede seu calse requisitionis sibi praesentate die praesenti ad instancioam dicti sindici
Generalis Cathaloniae, et de dicta requisitione
nemini copiam dari sine dictae respontionis incertione quoi fuerunt acta Barchinone sub anno
die, mense, loco, et hora praedictis praesentibus
supradictis Cosma Planes et Petro Garriga, pro
testibus etiam ad ista vocatis spetialiterque assumptis.
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a. l’original d’aquest acte de requiriment es troba intercalat
entre els folis 315v i 316r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat Josepho.
c. a continuació ratllat actis.
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Molt bé sab vos, micer señor don Narcís de Anglasell y Roca, del concell de sa magestat y de la
tercera sala doctor en la Real Audiència de Cathalunya, com en los capítols 36, 37 y 38 de las
Corts últimament per sa magestat, que Déu
guarde, celebradas, en lo monestir de Sant
Francesch de la present ciutat, per a donar forma a la declaració de las causas de contrafaccions o contra Constitucions. Fonch estatuhit,
que lo regent la Real Cancellaria y los dos doctors de la Real Audiència més antichs, lo arcabisbe de Tarragona, lo protector o president del
bras militar, y lo conseller en cap de la present
ciutat de Barcelona, sien tots junts jutges de dites causas instadas, pendents e instadoras; fetas
y fahedoras ab tots sos inccidents y emergents
ab la matèria, potestat y ple poder, que fins a les
horas havian tingut de judicar-los los doctors de
la Real Audiència y Real Consell. Surrogant-se
aquells en loch de estos, y que en cas de mort,
absència, o impediment dels dits regent la Real
Cansellaria y doctors de la Real Audiència més
antichs, entrevingan y sien subrrogats, en son
a. a continuació ratllat et.
b. eristens...habitationis interlineat.
c. a continuació una paraula ratllada.

lloch un, dos o tres dels altres que se segueixen
més antichs doctors de la Real Audiència y Real
Concell; ab què no sien los advocats fiscals. Y en
cas de mort, absència o impediment de dit arcabisbe sia subrrogat en son lloch lo canonge més
antich dels capítols de las cathedrals de Cathalunya, que se trobaria present en dittaa de Barcelona. Y en lloch del conseller en cap, en dits
casos, sie subrrogat per orde: lo conseller segons, ters i quarts de dita ciutat. Disposant axí
mateix, que tots los predits sis jutges en lo
ingrès de son offici o exercici, agen de ohir
sentència // 4v // de excomunicació y prestar lo
jurament de et legaliter habendo. Y si bé, los
il·lustres y fidelíssims deputats del General de
Cathalunya, en cumpliment de la obligació de
sos càrrechs, han repetidas vegadas per medi del
síndich de dit General, instat y sol·licitat que
dits sis jutges presentassen dit jurament y ohissen la sentència de excomunicació, segons thenor de dits capítols 36 a effecte de poder passar
avant en las causas de contrafacció, que se troban pendents de antes de la conclusió de dita
Corts, y de altres que se han de introduhir; y en
effecte passà lo noble regen la Real Cancellaria,
ab los nobles don Narcís de Anglasell, y don
Gerònim de Magarola, doctors més antichs de
la Real Audiència; y lo ardiaca doctor Joan Lacasa, capitular més antich per ausència del il·lustríssims arcabisbe de Tarragona; don Feliciano
de Cordellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar; y Pau Lladó y Dalmases, conseller segon la excel·lentíssima ciutat de Barcelona per indisposició del conseller en cap, a
congregar-se en la casa de la Deputació. Y en lo
quarto vulgarment dit de la visita, a effecte, segons digueren, de conferir y tractar alguns
punts preliminars a la formació de dit judici de
contrafaccions, y prestació del jurament y
sentència de excomunicació; emperò no han
passat a la execució de prestar-lo ni ohir dita
sentència de excomunicació, ans en est intermedi se és ausentat, per inportàncias, segons se diu
del real servei dit noble regent la Real Cancellaria, axí que veloràs de entrar lo noble don Pere
de Amigant, doctor de la Real Audiència, per
son orde més antich junt ab dits nobles don
Narcís de Anglasell y don Gerònim // s.n.r // de
Margarola. Y de retardar-se la formació de dit
judici, prestant dit jurament y ohint la sentència
de excomunicació, se’n seguesca notable dany y
prejudici a la cosa pública, per no haver-i forma
com obtenir judicialment lo reparo de las contrafaccions, restant ab esta suspenció y ab la recusarció de dits jutges designats, lesiada la disposició de dits capítols y la deguda observansa.
Persò y altrament, lo síndich del General de Ca-

thalunya a vos, micer, ab lo degut honor parlant, requireix e interpel·la una, dos y més vegadas y quantas de dret sien manester per observansa de dits capítols, que en continent y sens
mora ni tardansa alguna preste lo jurament, y
oyda la sentència de excomunicació que disposa
dit capítol 36, y passe ab sos conjúdices a la formació del tribunal y expedició del que en ell entén sol·licitar dit síndich per lo reparo de las ditas contrafaccions, y altres que forsan se
offerescan. Altrament, en cas de recusació lo
que no creu li protestà de la contravenció de
dits capítols, y de las penas contra los contrafactors disposadas y altres aplicables, y de tot lo demés que li sia lícit y permès omni que modo meliori requirens vos notari. M. J. episcopus
Gerundae cancellarius.
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Número 136
Requestaa presentada al señor don Pere de Amigant, doctorb de la Real Audiència, als 5 de juliol 1702 entre 2 y 3 horas de la tarda; scribà de
manament, lo doctor micer Ramon Pellicer; y
testimonis Thomàs Tos, scrivent y Ignasi San
Genís, ciutedà honrat de Barcelona en la vila de
Cambrils habitant. Trobat, dit de Amigant, en
las casas de sa pròpia habitació que las té devant
lo carrer per lo qual se va a la font de Santc Miquel. Per part de casa la ciutat quant se voldrà
tràurer en pública forma se allargarà com la requesta signada de número 135, que és en lo
present dietari. Mutatis mutandis.
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a. a continuació ratllat ciutat.
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Molt bé vos, micer señor don Pere de Amigant,
del consell de sa magestat en la Real Audiència
de Cathalunya, com en los capítols 36, 37 y 38
de las Corts últimament per sa magestat, que
Déu guarde, celebradas en lo monestir de Sant
Francesch de la present ciutat, per a donar forma
a la declaració de las causas de contrafraccion o
contra Constitucion. Fonch estatuhit, que lo regentd la Real Cancellaria, y los dos doctors de la
Real Audiència més antichs, y lo archabisbe de
Tarragona, lo protector o president del bras militar, y lo conceller en cap de la present ciutat de
Barcelona, sien tots junts jutges de ditas causas.
Instadas, pendents e instadoras, fetas y fahedoras, ab tots sos incidens y emergens ab la matèria, potestat y ple poder, que fins a las horas havian tingut de judicar-las los doctors de la Real
Audiència y Real Concell. Subrrogant-se aquells
a. l’original d’aquest acte de requisició es troba intercalat entre els folis 315v i 316r del trienni 1701-1704.
b. doctor de la Real Audiència interlineat.
c. Sant interlineat.
d. a continuació ratllat de.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

en lloch de estos; y que en cas de mort, absència
o impediment dels dits regent la Real Cancellaria y doctors de la Real Audiència més antichs,
entrevingan y sien subrrogats en son lloch un,
dos o tres dels altres que se segueixen més antichs doctors dels Real Audiència y Real Consell,
ab què no sien los advocats fiscals. Y en cas de
mort, absència o impediment de dit arcabisbe
sie subrrogat en son lloch lo canonge més antich
dels capitulars de las cathedrals de Cathalunya,
que se trobarà present en dita ciutat de Barcelona. Y en lloch del conseller en cap, en dits casos
sia subrrogat per orde lo conseller segon, ters o
quart de dita ciutat. Disposant, axí mateix, que
tots los predits sis jutges en lo ingrès de son offici o exercici, agen de ohir sentència //6v // de excomunicació y prestar lo jurament de bene et legaliter se habendo. Y si bé, los il·lustres y
fidelíssims deputats del General de Cathalunya,
en cumpliment de la obligaicó de sos càrrechs,
han repetidas vegadas per medi del síndich de
dit General instat y té visitat, que dits sis jutges
prestassen dit jurament y ohissen la sentència de
excomunicació segons té de dit capítol 36, a effecte de poder passà avant en las causas de contrafacció que se troban pendents de antes de la
conclusió de dita Cort, y de altres que se han de
introduhir. Y en effecte, passà lo noble regent la
Real Cancillaria ab los nobles don Narcís Anglasell y don Gerònim de Magarola, doctors més
antichs de la Real Audiència; y lo ardiaca doctor
Joan Lacasa, capitular més antich per ausència
del il·lustríssim arcabisbe de Tarragona; don Feliciano de Cordellas, protector del molt il·lustre
y fidelíssim bras militar; y Pau Lladó y Dalmases,
conseller segon de la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona, per indisposició del conseller en cap;
a congregar-se en la casa de la Diputació. Y en lo
quarto, vulgarment dit de la visita, a effecte segons digeren de conforir y tractar alguns punts
preliminars a la formació de dit judici de contrafaccions, y prestació del jurament y sentència de
excomunicació. Emperò, no han passat a la exequció de prestar-lo ni ohir la dita sentència de
excomunicació, ans en est intermedi se és ausentat, per importàncias segons se diu del real servey,a dit noble regent la Real Cancellaria. Axí
que de lo cas de entrar lo noble don Pere de
Amigant, doctor de la Real Audiència per son
orde més antich, junt ab dits nobles don Narcís
de Anglasell y don Gerònim de Margarola;
//s.n.r // y de ratardar-se la formació de dit judici
prestant dit jurament y ohir la sentència de excomunicació, se’n seguesca notable dany y prejudici a la casa pública, per no haver-i forma com
obtenir judicialment lo reparo de las contrafaccions. Restant ab esta suspenció y ab la recusació

de dits jutges designats, lesiada la disposició de
dits capítols y sa deguda observansa. Perçò y altrament, lo síndich del General de Cathalunya a
vos, micer, ab lo degut honor parlant, requireix
e interpel·la una, dos y més vegadas, y quantas
de dret sian manesser per observansa de dits capítols. Que en continent, sens mora ni tardansa
alguna presta lo jurament y oyga la sentència de
excomunicació que disposa dit capítol 36, y passe ab sos conjúdica a la formació del tribunal y
expedició del que en ell ensén sol·licitar, dit síndich, per lo reparo de las ditas contrafaccions y
altres que forsan se offerescan. Altrament, en cas
de recusació de dits capítols, y de las penas contra los contrafacctors disposadas y altres aplicables, y de tot lo demés que li sia lícit y permès
omni que modo meliori requirens vos notario.
M.J. episcopus Gerunde cancellarius
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Resposta feta per lo señor don Pedro de Amigant, en continent de la presentació de la requesta. Ésa axí mateix, com la de don Narcís de
Anglasell.
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Omitint que los recados se li han enviat fins vuy,
no són estats per a què juràs sino per a què concorregués en una junta se avia de tenir en casa
de la Deputació, per la subyecta matèria. Respon que està prompta a posar en execució, per
sa part, lo disposat en los capítols de cort. Se
allergar en la excriptura se li presenta quant sa
magestat, Déu lo guarde, se age servit anomenar la persona, en mà de la qual se haurà de
prestar lo jurament, se li insta, y manat y resolt
sobre altres formalitats de què se necessita. Y no
estan previngudas per dits capítols, requirint al
notari no lleve acte de la presentació de dita escriptura, sens inserta de la present resposta.
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Número 137

a. servey interlineat.
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Requestab presentada al señor don Gerònim de
Magarola, del consell de sa magestat, als 6 de
juliol 1702 entre 2 y 3 horas de la tarda; scribà
de manament lo doctor micer Ramon Pellicer;
testimonis, Jaume Costa, de la família de dit señor y Mariano Puigdevigelas, studiant en philosophia, y en continent ha donat resposta. Trobat, dit de Magarola, en las casas de sa pròpria
habitació que las té en la present ciutat, en lo
carrer per lo qual se va des dec la llibrateria a
la iglésia parroquial de Sant Just y Sant Pastor.
Quant se aye de tràurer, se allargarà del mateix
a. és interlineat.
b. l’original d’aquest acte de requisició es troba intercalat entre els folis 316v i 317r del trienni 1701-1704.
c. a continuació ratllat lo carrer de.

quarto vulgarment dit de la visita, a effecte segon digueren de conferir y tractar alguns punts
preliminars a la formació de dit judici de contrafaccions, y prestació del jurament y sentència de
excomunicació. Emperò, no han passat execució de prestar-lo ni ohir dita sentència de excomunicació, ans en est intermedi se és ausentat,
per importàncias segons se diu del real servey,
dit noble regent la Real Cancellaria. Axí que,
// 3r // lo cas de entrar lo noble don Pere de
Amigant, doctor de la Real Audiència per son
orde més antich, junt ab dits nobles don Narcís
de Anglasell y don Gerònim de Magarola, y de
retardar-sa la formació de dit judici prestant dit
jurament y ohint la sentència de excomunicació, se’n seguesca notable dany y prejudici a la
cosa pública, per no haver-i forma com obtenir
judicialment lo reparo de las contrafaccions.
Restant ab esta suspenció y ab la recusació de
dits jutges designats, lesiada la disposició de dits
capítols y sa deguda observança. Perçò y altrament, lo síndich del General de Cathalunya a
vos, micer, ab lo degut honor parlant, requireix
e interpel·la, una, dos y més vegadas, y quantas
de dret sien menester per observansa de dits capítols, que en continents y sens mora ni tardansa alguna preste lo jurament y oyga la sentència
de excomunicació que disposa dit capítol 36, y
passe ab sos conjúdices a la formació del tribunal y expedició, del que en ell entén sol·licitar
dit síndich per lo reparo de las ditas contrafaccions, y altres que forçan se offerescan. Altrament, en cas de recusació, lo que no creu li protestà de la contravenció de dits capítols, y de las
penas contra los contrafactors disposadas, y altres aplicables; y de tot lo demés que li sia lícit y
permès omni que modo meliori requirens vos notario. M.J. episcopus Gerunde cancellarius.

modo que la requesta que és en lo present dietari, signada de número 135 mutatis mutandis.
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Molt bé sab vos, micer señor don Gerònim de
Magarola, del consell de sa magestat y de la tercera sala doctor en la Real Audiència de Cathalunya, com en los capítols 36, 37 y 38 de las
Corts últimament per sa magestat, que Déu
guarde, celebradas en lo monestir de Sant Francesch, de la present ciutat, per a donar forma a
la declaració de las causas de contrafaccions o
contra Constitucions. Fonch estatuhit, que lo
regent de la Real Cancellaria y los dos doctors
de la Real Audiència més antichs, lo arcabisbe
de Tarragona, lo protector o presidents del bras
militar y lo conseller en cap de la present ciutat
de Barcelona, sien tots junts jutges de ditas causas instadas, pendents e instadoras, fetas y fahedoras ab tots sos incidents y emergens, ab la
matèria, potestat y ple poder, que fins a les horas havian tingut de judicar-los los doctors de la
Real Audiència y Real Consell, subrrogant-se
aquells en lloch de estos. Y que en cas de mort,
absència o impediment dels dits regent la Real
Cansellaria y doctors de la Real Audiència més
antichs, entrevinguen y sien subrrogats en son
lloch un, dos o tres dels altres que se segueixen
més antichs doctors de la Real Audiència y Real
Consell, ab què no sien los advocats fiscals. Y en
cas de mort, absència o impediment de dit arcabisbe, sia subrrogat en són lloch lo canonge més
antich dels capítols de las cathedrals de Cathalunya, que se trobarà present en dita ciutat de
Barcelona. Y en lloch del conseller en cap, en
dits casos sia subrrogat per orde lo conseller segon, ters o quart de dita ciutat. Disposant, axí
mateix, que tots los predits sis jutges en lo ingrés // 2v // de son offici o exercici, agen de ohir
sentència de excomunicació y prestar lo jurament de bene et legaliter se habendo. Y si bé, los
il·lustres y fidelíssims deputats del General de
Cathalunya en cumpliment de la obligació de
sos càrrechs, han repetidas vegades per medi del
síndich de dit General instant y solicitat la
sentència de excomunicació, segons thenor de
dit capítol 36, a effecte de poder passar avant en
las causas de contrafacció que se troban pendents de antes de la conclusió de dita Cort, y de
altre que se han de introduhir. Y en effecte,
passà lo noble regent la Real Cancellaria, ab los
nobles don Narcís de Anglasell y don Gerònim
de Margarola, doctors més antichs de Real Audiència, y lo ardiaca doctor Joan Lacasa, capitular més antich per ausència del il·lustríssim arcabisbe de Tarragona, y don Feliciano de
Cordellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, y Pau Lladó y Dalmases, conseller segon de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, per indisposició del conseller en cap.
Congregar-se en la casa de la Deputació, y en lo
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Resposta de lo señor don Gerònim de Magarola.
Omitint que los recados se li han enviat fins vuy,
no són estats per a què juràs sino per a què concorregués en una junta se avia de tenir en casa
de la Deputació, per la subyecta matèria. Respon que està prompte a posar en execució, per
sa part, lo disposat en los capítols de Cort se
allegan en la scriptura se li presenta, quan sa magestat, Déu lo guarde, se haye servit anomenar
la persona, en mà de lo qual se haurà de prestar
lo jurament. Se li insta, y manat y resolt sobre
altres formalitats de què se necessita y no estan
previngudas per dits capítols. Y que de altre part
los metges li han aconsellat no·s posàs en negoci, per aver èxit de una grave malaltia y estar encara en convalescència. Requirint al notari no
lleve acte de la presentació de dita escriptura,
sens inserta de la present resposta.

[ 1702 ]

[ 1702 ]
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Primer partint, que són 411 candeleros de paret
blachs a rahó 3 sous, 3 diners quiscú val; 66 lliures, 15 sous, 9 diners.
Segon partit, que són 4 capsas de fusta de montana, que quiscuna de llarch 6 pams, y de ampla
3 pams y de alt 2 pams 1/2 que quiscuna val; 2
lliures, 16 sous que suma; 11 lliura, 4 sous.

Número 138
Comptaa de Corts.b
Nosaltras, Ramon Farer, capser anomenat per
los molt il·lustres y fidelíssims oïdor de comptes
de la present casa; y Jacinto Martí, capser anomenat per lo Jasinto Prats, capser de la present
casa, a fet de agreminar y fer relació de un
compta presentat per dit Prats, als 23 de jun
proppasat, que conté la feina de capsè a entragada per sarbei de la Cort.c Fent mitxensant jurament e la relesió següent:
Primer partit, que són 80 tintes pintats de bert y
groch, val quiscú 4 lliures 6 (diners); que són
18 lliures, sous.
Segon partit, que són 60 polseras pintadas de la
mateixa forma val quiscuna, 3 lliures, 6 sous
que són; 10 lliures 10 sous.
Tercer partit, que són 6 capsas rodonas que són
pintadas val quiscuna, 4 sous que són; 1 lliura, 4
sous.
Esta és la relació que fem a vostra señoria per lo
jurament tenin prestat. Barcelona, y juliol 6 de
1702.d

Esta és la relació que fem a vostra señoria per lo
jurament tenim prestat. Barcelona, y juliol 6 de
1702.a
Per no saber de escríurer los sobre dits, Ramon
Ferrer y Jacinto Martí firmo jo, de sa voluntat y
en sa presència. Don Sagimon Bas.
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Per no saber de escríurer los sobre dits, Ramon
Ferrer y Jacinto Martí firmo jo, de sa voluntat y
ene sa presència. Doctor Sagimon Bas.
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Número 139
Comtef de festas.g
Nosaltres, Ramon Farer, capsé anomenat per
los molt il·lustres y fidelíssims ohidors de comptas de la present casa, a fet de atgeminar y fer raleció de un compta presentat per dit Prats, als
23 de jun proppesat; y de altra part Jacinto
Martí, que conté la feina de capsé, a entragant
per saber de la casa feta perh las festas, referen
per la real vinguda de sa magestat, mitxensant
jorament és la relació següent:

a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
316v i 317r del trienni 1701-1704.
b. interlineat al marge superior esquerre.
c. a continuació ratllat casa.
d. a continuació ratllat Jo, Ramon Farer, capser. Jo, Jacinto
Martí, capser.
e. en interlineat.
f. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
316v i 317r del trienni 1701-1704.
g. anotació al marge superior esquerre.
h. per...magestat interlineat al marge esquerre.
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Número 140
Comtab ordinari de la casa.c
Nosaltres, Ramon Farer, capser anomenat per
los molt il·lustres y fidelíssims oïdors de comptas de la present casa; y Jacinto Martí, caper
anomenat per lo Jasinto Prats, capsé de la present casa, a fet atseminar y fer relació de un
compta presentat per dit Prats, als 23 del un
proppesat, que conté la feina de capsé acuntraguda per sarbei de la casa. Fent mixensant sont
jurament, és lo segent:
Primer partit, que són 24 capsa de serós que val
quiscú 3 sous, 6 (diners) que és; 3 lliures, 18
sous.
Segon partit, que són 8 pells per buit tinbalas
val quiscuna 2 lliures, 4 sous val; 17 lliures, 12
sous.
Tercer partit, que són 120 tintes a rahó 4 sous,
6 (diners) quiscú val; 27 lliures.
Quart partit, que són 90 polseras que val quiscuna 3 sous, 6 (diners) val; 15 lliures, 15 sous.
Esta és la relació que fem a vostra señoria per lo
jurament tenim prestat. Barcelona, y juliol 6 de
1702.d
Per no saber de escríurer los sobre dits, Ramon
Ferrer y Jacinto Martí firmo jo, de sa voluntat y
en sa presència. Doctor Sagimon Bas.

a. a continuació ratllat Jo, Ramon Farer, capser. Jo, Jacinto
Martí, capser.
b. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
316v i 317r del trienni 1701-1704.
c. anotació al marge superior esquerre.
d. a continuació ratllat Jo, Ramon Farer capser. Jo, Jacinto
Martí, capser.
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Número 141
Nosaltres,a Joseph Mas de Roda, manyà anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes y magnífichs racional del General; y Joan Pau Ferrer, manyà anomenat per
Joan Mariner, manyà deb la casa; efechte de visurar y fer la relació del compte de feyna per servey de la Cort General,c presentat als 28 de
junyd proppassat. Fent mitjensant jurament, la
relació següent:
Número 1. Primo, una pessa de ferro per traure
la terrra, y 2 per [...], 2 lliures 14 sous.
2. Ítem, per finestres 17 o frontisses de pam y
mitx, 60 lliures 4 sous.
3. Ítem, per portas 88 frontesses de 2 pams, 39
lliures 12 sous.
4. Ítem, 16 panys de basola ab tot són gorniment, 22 lliures 8 sous.
5. Ítem, 10 panys de cambra ab son gorniment,
7 lliures.
6. Ítem, 8 golfos an pesat 112 lliures a rahó 2
sous lliures, 11 lliures 4 sous.
7. Ítem, 14 golfos de cambra de 2 panys, 7 lliures.
8. Ítem, 54 panys de cop ab sos tancadors, 18
lliures 18 sous.
9. Ítem, 28 panys de calayxos nous, 13 lliures 6
sous.
10. Ítem, 46 manilles, 9 lliures 4 sous.
11. Ítem, 36 baldons, 7 lliures 4 sous.
12. Ítem, 72 frontisses de cayxes de 3 pams de
llargaria, 27 lliures.
13. Ítem, 36 panys de cayxa, 18 lliures 18 sous.
14. Ítem, 3 fronteisses colsades de 4 pams de
llargaria, 2 lliures 2 sous.
15. Ítem, 2 panys ab tancador ab frontissa, 3
lliures 12 sous.
16. Ítem, 14 cantoneras, 2 lliures 2 sous.
17. Ítem, 12 gafes de pam y mitx dee llargaria,
2 lliures 8 sous.
18. Ítem, 16 gafes de pam y mitx de llargaria, 3
lliures 4 sous.
19. Ítem, 108 frontisses per los encerats, 21
lliures 4 sous.
20. Ítem, 15 barres de portaleras, 14 lliures 10
sous.
21. Ítem, 30 peses de portaleras, 5 lliures 5
sous.
22. Ítem, 12 baldes balencianes, 4 lliures 4
sous.
23. Ítem, 3 claus de balda, 2 lliures 8 sous.
24. Ítem, 16 claus doblas, 6 lliures.
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25. Ítem, 15 claus de cambra, 5 lliures 5 sous.
26. Ítem, 14 claus de cayxa, 3 lliures 10 sous.
27. Ítem, 3 poms gallonats, 18 sous.
28. Ítem, un pany de cambra de 2 boltes, 2 lliures.
29. Ítem, 4 barnats de 5 pamys de llargaria, 3
lliures.
30. Ítem, 6 frontisses de cadells, 2 lliures 8 sous.
31. Ítem, 3 panys bolats, 2 lliures 2 sous.
32. Ítem, 2 panys a la caputxina, 1 lliura 4 sous.
33. Ítem, una premsa ab sa maneta, 33 lliures.
34. Ítem, 3 forrellats, 1 lliura.
35. Ítem, 37ganxets y bagues, 2 lliures 15 sous.
36. Ítem, un xuxu, 12 sous.
37. Ítem, 2 gafes y 3 pams ganxuts, 1 lliura 8 sous.
38. Ítem, 3 paletas, 2 lliures 8 sous.
39. Ítem, 2 ganxos de 4 pams de llargaria, 1
lliura.
Números 39.
Esta relació que fem a vostra señoria per lo jurament que tenim. Barcelona, y juliol 5 de 1702.
Joan Pau Ferrer, manyà. Per no saber de escríurer dit Joan Joseph Mas de Roda firmo jo, de sa
voluntat y en sa presència. Francisco Torrent.

317
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a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
316v i 317r del trienni 1701-1704.
b. de la casa interlineat.
c. a continuació paraula ratllada.
d. a continuació paraula ratllada.

1445

Número 142
Nosaltres,a Joseph Mas de Roda, manyà anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors de comptes y magnífich racional del General; y Joan Pau Ferré, manyà anomenat per Joan
Mariner, manyà; a efechte de visurar y fer la relació del compte de feyna y servey, de las festas y
aparatos fetas per los reals vinguda del rey, nostre señor, y de la reyna, nostra señora, Déu los
guarde. Las quals foren als setembre y als noembre de 1701, y és lo següent:
1. Primo, 4 gafes ab dos colsades cada una han
pesat a rahó 42 lliures 1/2, 4 lliures 5 sous.
2. Ítem, dues frontisses de dos pany cada cama,
2 lliures 16 sous.
3. Ítem, per las llances 450 birolles, 29 lliures.
4. Ítem, una clau ab tres cames, 2 lliures.
5. Ítem, 4 frontisses de creu de 2 pany, 1 lliura
16 sous.
6. Ítem, un pany de cambra nou, 14 sous.
7. Ítem, una manilla, 4 sous.
8. Ítem, 4 frontisses de pam y mitx de llargaria,
1 lliura 8 sous.
9. Ítem, 28 ganxos ab las famellas, 4 lliures 4
sous.
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
316v i 317r del trienni 1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

10. Ítem, 2 claus de panys de balda y adobar los
panys, 16 sous.
11. Ítem, una pany de cambra nou, 14 sous.
12. Ítem, una clau de una pessa taladrada, 12
sous.
13. Ítem, 8 frontisses de creu de pam y mitx, 2
lliures 12 sous.
14. Ítem, per los caros 4 agullots, 2 lliures 12
sous.
15. Ítem, 24 xapunets, 9 lliures 12 sous.
16. Ítem, barres de deu panys, 15 lliures 8 sous.
17. Ítem, 24 bagues, 2 lliures.
18. Ítem, per las banderas 4 gondos, 12 sous.
Esta és la relació que fem a vostra señoriaa en
virtut del jurament que tenim prestat. Barcelona, y juliol 5 de 1702. Joan Pau Ferrer, manyà.
Per no saber de escríurer dit Joseph Mas de
Roda firmo jo, de voluntat y en sa presència.
Francisco Torrent.

317
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Número 143
Nosaltresb Joseph Mas de Roda, manyà anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors
de comptes y magnífich racional del General; y
Joan Pau Ferrer, manyà anomenat per Joan
Mariner, manyà; ab efechte de visurar y fer relació del compte de feyna per servey de la casa de
la Diputació, presentat als 28 de juny prop passat. Fent mitjensant parament la relació següent:
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Número 1. Primo, adobar un pany de calayx, 6
sous.
Número 2. Ítem, 4 frontisses de pastera de pam
y quar cada cama, 16 sous.
Número 3. Ítem, 24 gafes de vestimen de finestra, 3 lliures 12 sous.
Número 4. Ítem, 4 frontisses de creu a tots costats y 4 ganxets y bagues, 1 lliura.
Número 5. Ítem, 2 frontisses de cadell de pam
bastan cada cama, 1 lliura 16 sous.
Número 6. Ítem, una clau de un pany de forrellat, 6 sous.
Número 7. Ítem, una planxa de 34 lliures 6
arrobes de pes a rahó 3 sous la lliura, 5 lliures 19
sous.
Número 8. Ítem, 3 ganxets y 3 bagues, 4 sous 6
diners.
Número 9. Ítem, 2 birolles, y 2 perns y 2 planxes, 1 lliura.
Número 10. Ítem, una clau de cambra y adobar
lo pany, 8 sous.
a. a continuació ratllat mitx.
b. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
316v i 317r del trienni 1701-1704.
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Número 11. Ítem, una clau de armaris, 6 sous.
Número 12. Ítem, 2 golfos trencats de 4 pams y
mitx de llargaria ab flor de pera, 2 lliures 12
sous.
Número 13. Ítem, una frontissa de 2 pams y
mitg de llargaria flo de pera a cada cap, 12 sous.
Número 14. Ítem, per dita porta un pany de
cambra, 14 sous.
Número 15. Ítem, 24 perns ab un escut cada
un, 1 lliura 13 sous.
Número 16. Ítem, 4 golfos de pam y mitx de
llargaria flo de pera, 1 lliura 8 sous.
Número 17. Ítem, un pany de balora, 1 lliura 8
sous.
Número 18. Ítem, per dita una manilla, 4 sous.
Número 19. Ítem, una clau de una pessa taladrada y adobada al pañ, 9 sous.
Número 20. Ítem, una clau, 12 sous.
Número 21. Ítem, adobar un pany, 4 sous.
Número 22. Ítem, un forre llat de 2 pany de
llargaria ab sas bagues, 12 sous.
Número 23. Ítem, un pany de cop ab son tancador, 7 sous.
Número 24. Ítem, 6 frontisses de creu ab tots
costats, 1 lliura 4 sous.
Número 25. Ítem, 12 ganxets ab sas bagues, 18
sous.
Número 26. Ítem, una clau y un forrellat, 12
sous.
Número 27. Ítem, 2 bagues y un tancador per
altre forrellat, 4 sous.
Número 28. Ítem, un baldó y una manilla, 8
sous.
Número 29. Ítem, una clau y adobar lo pany, 8
sous.
Número 30. Ítem, una clau de cambra, 7 sous.
Número 31. Ítem, adobar un pam, 4 sous.
Número 32. Ítem, una clau de balda y adobar
lo pany, 16 sous.
Número 33. Ítem. una clau de calyx y adobar lo
pany, 8 sous.
Número 34. Ítem, un tancador per una reyxa, 6
sous.
Número 35. Ítem, una clau de cambra, 7 sous.
Número 36. Ítem, una clau per un calayx, 6
sous.
Número 37. Ítem, un tancador per un pany de
cop, 2 sous.
Número 38. Ítem, una clau de pany de forrellat,
5 sous.
Número 39. Ítem, 4 frontisses ab cantonera flo
de pera, 1 lliura16 sous.
Número 40. Ítem, per dit 4 cantoneras flo de
pera, 16 sous.
Número 41. Ítem, per dit 4 ganxets ab sas bagues, 6 sous.
Número 42. Ítem, una clau de falces entrades,
12 sous.
Número 43. Ítem, un pern de un pam y mitx de
llargaria, 6 sous.
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Número 44. Ítem, una clau de cambra y adoba
lo pany, 9 sous.
Número 45. Ítem, 2 frontisses de creu de pam y
quar de llargaria, 9 sous.
Número 46. Ítem, 12 ganxets ab sas bagues, 18
sous.
Número 47. Ítem, 4 ferros per uns banchs, 2
lliures.
Número 48. Ítem, 36 pesses pesses per las escalas, 17 lliurs 2 sous.
Número 49. Ítem, 11 gafes de pes 47 lliures
arroba a rahó 2 sous la lliura val, 4 lliures 14 sous.
Número 50. Ítem, 26 gafes colsades, 5 lliures.
Número 51. Ítem, 12 gafes de cua de oranella
de pes 25 lliures 1/2, 2 lliures 11 sous.
Número 52. Ítem, una clau de cambra y adobar
lo pany, 8 sous.
Número 53. Ítem, una barra redona à pesat 3
lliures 1/2 a rahó 2 sous, 7 sous.
Número 54. Ítem, un golfo, 7 sous.
Número 55. Ítem, una clau de cambra y adobar
lo pany, 8 sous.
Número 56. Ítem, 3 claus, 1 lliura 10 sous.
Número 57. Ítem, adobar un pany, 8 sous.
Número 58. Ítem, 2 golfos an pesat 36 lliures a
rahó 2 sous la lliura, 3 lliures 12 sous.
Número 59. Ítem, un pany de cambra, 15 sous.
Número 60. Ítem, un pany y forrellat, 1 lliura 4
sous.
Número 61. Ítem, 117 frotisses de pam y mitx
de llargaria, 40 lliures 19 sous.
Número 62. Ítem, 106 frontisses de 2 botons,
60 lliures 19 sous.
Número 63. Ítem, 26 panys de cop ab sos tancados, 9 lliures 2 sous.
Número 64. Ítem, 16 baldons y 12 manilles, 5
lliures 12 sous.
Número 65. Ítem, 4 baldes balenzianes, 1 lliura.
Número 66. Ítem, 2 panys a la caputxina, 1 lliura.
Número 67. Ítem, 13 pams de cambra, 9 lliura
2 sous.
Número 68. Ítem, 10 golfos de 2 botons de 2
pams de mitjana, 10 lliures.
Número 69. Ítem, 10 frontisses de pam y quar
laa cana, 4 lliures.
Número 70. Ítem, 11 panys de balda flo de
pera, 15 lliures 8 sous.
Número 71. Ítem, una gafa per un cap de biga a
pesa 5 lliures 1/2 a rahó 2 sous la lliura, 11
sous.
Número 72. Ítem, 5 galfes an pesat 10 lliures
1/2 a rahó 2 sous lliura, 1 lliura 1 sou.
Número 73. Ítem, per emplomar dites gafes 19
lliures 1/2 plom a rahó 1 sou 2 diners la lliura,
1 lliura 2 sous 7 diners.
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a. a continuació una paraula ratllada.
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Número 74. Ítem, carbó y mans, 10 sous.
Número 75. Ítem, 5 claus ab falces entrades, 3
lliures.
Número 76. Ítem, adobar lo pany, 12 sous.
Número 77. Ítem, una clau, 7 sous.
Número 78. Ítem, una clau de armari, 6 sous.
Número 79. Ítem, adobar un pany, 6 sous.
Número 80. Ítem, dobar un pes dels tormens, 8
sous.
Número 81. Ítem, un pany, 1 lliura 12 sous.
Número 82. Ítem, 3 frontisses de 3 pams lo
mascle un pam la famella, 2 lliures 2 sous.
Número 83. Ítem, una clau de balda y adobar
lo pany, 12 sous.
Número 84. Ítem, altra clau y adobar lo pany,
12 sous.
Número 85. Ítem, 2 barres de 12 pams y mitx
de llargaria y 2 pesses, 2 lliures 12 sous.
Número 86. Ítem, un pern de pam y mitx de
llargaria, 9 sous.
Número 87. Ítem, un pany de forrellat ab sa
clau, 12 sous.
Número 88. Ítem, una clau, 7 sous.
Número 89. Ítem, un pany de calayx nou, 12
sous.
Número 90. Ítem, una clau, 12 sous.
Número 91. Ítem, un pany de calayx nou, 12
sous.
Número 92. Ítem, una clau de un pany de forrellat, 7 sous.
Número 93. Ítem, gornimens de tinbales, 11
lliures 16 sous.
Número 94. Ítem, adobar 3 timbales, 14 caragols, y 8 famelles, 5 lliures.
Número 95. Ítem, al calderer de adobà a las tinbales, 1 lliura 8 sous.
Número 96. Ítem, 53 claus ganxuts de pam y
mitx, 7 lliura 19 sous.
Número 97. Ítem, una clau balda y adobar lo
pany, 16 sous.
Número 98. Ítem, altra clau de balda, 1 lliura.
Número 99. Ítem, una clau, 12 sous.
Número 100. Ítem, una clau de cambra, 8 sous.
Número 101. Ítem, 2 claus, 16 sous.
Número 102. Ítem, adobar dits panys, 8 sous.
Número 103. Ítem, una clau, 7 sous.
Número 104. Ítem, altra clau, 7 sous.
Número 105. Ítem, una baga, 4 sous.
Número 106. Ítem, una clau, 7 sous.
Número 107. Ítem, altra clau, 8 sous.
Número 108. Ítem, una clau, 1 lliura 2 sous.
Número 109. Ítem, adobar lo pany, 6 sous.
Número 110. Ítem, 21 ferros de fogons an pesas 32 lliures 1/2 a rahó 1 sou 8 diners la lliura,
2 lliures 14 sous.
Número 111. Ítem, dues claus, 14 sous.
Número 112. Ítem, una clau de cambra y adobar los panys, 16 sous.
Número 113. Ítem, 2 claus de cambra y adobà
los panys, 16 sous.

[ 1702 ]

[ 1702 ]
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Número 114. Ítem, 8 galfes an pesat 20 lliures
1/2 a rahó 2 sous lliures, 2 lliures 1 sous.
Número 115. Ítem, una clau de cambra y adobà
lo pany, 10 sous.
Número 116. Ítem, 2 frontisses de cadell de un
pam de llargaria cada cama, 1 lliura 8 sous.
Número 117. Ítem, una clau, 7 sous.
Número 118. Ítem, una clau de balda y adobà
lo pany, 1 lliura.
Número 119. Ítem, 2 panys de armaris nous, 1
lliura 4 sous.
Número 120. Ítem, 3 llebas ab planxa, 1 lliura 1
sou.
Número 121. Ítem, un forrellat ab sas bagues, 8
sous.
Número 122. Ítem, una clau de forrellat raforçada, 12 sous.
Número 123. Ítem, 4 frontisses de creu raforçades, 2 lliures 12 sous.
Número 124. Ítem, un pany ab tancador ab
frontissa, 2 lliures 16 sous.
Número 125. Ítem, una pesa ab un cargol, 1
lliura.
Número 126. Ítem, 7 gafes ab 2 colsades, 2
lliures 16 sous.
Número 127. Ítem, 18 lliures plom a rahó 1
sou 2 lliures, 1 lliura.
Número 128a. Ítem, un carbó y mans, 1 lliura 1
sou.
Número 129. Ítem, 2 frontisses de creu de pam
y mitx, 14 sous.
Número 130. Ítem, 2 gafes de pam y mitx, 6
sous.
Número 131. Ítem, 4 frontisses de creu de 2
pams de llargaria, 2 lliures.
Número 132. Ítem, un pany de cop, una lleba
ab planxa y una balda balenciana, 1 lliura 4
sous.
Número 133. Ítem, per emplomar un dau 8
lliures plom a rahó 1 sou 2 lliures, 9 sous 4 diners.
Número 134. Ítem, 2 ganxos reforçats, 8 sous.
Número 135. Ítem, un tancador, 4 sous.
Número 136. Ítem, 3 frontisses colsades, 1 lliura.
Número 137. Ítem, 2 tancados ab frontissa, 10
sous.
Número 138. Ítem, 8 caragols, 1 lliura 8 sous.
Número 139. Ítem, 12 cantoneras ab flocada
cap, 1 lliura 8 sous.
Número 140. Ítem, un pany de cambra nou, 14
sous.
Número 141. Ítem, una clau de balda y adobar
lo pany, 14 sous.
Número 142. Ítem, un pany de forrellat nou,
12 sous.
Número 143. Ítem, un tancador ab frontissa, 8
sous.
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Número 144. Ítem, 2 gafes de un pam y mitx
de llargaria, 10 sous.
Número 145. Ítem, adobar un pany, 5 sous.
Número 146. Ítem, una grua à pesat 1 arroba 2
lliures 1/2 , 3 lliures 4 sous 3 diners.
Número 147. Ítem, un anell ab una clau, 6
sous.
Número 148. Ítem, 5 claus ab sinch diferens
panys, 1 lliura 10 sous.
Número 149. Ítem, una clau y adobar lo pany,
12 sous.
Número 150. Ítem, altra clau y adobar lo pany,
12 sous.
Número 151. Ítem, 3 panys de cop ab son gorniment, 1 lliura 1 sou.
Número 152. Ítem, adobar-ne 4 de altres, 8
sous.
Número 153. Ítem, 4 frontisses de creu de 3
pany de llargaria, 2 lliures 16 sous.
Número 154. Ítem, un pany de cop, 7 sous.
Número 155. Ítem, 2 golfos de 2 pany de llargaria, 1 lliura.
Número 156. Ítem, un pany de cambra nou, 14
sous.
Número 157. Ítem, una manilla, 4 sous.
Número 158. Ítem, una clau de armari,a 1 lliura
4 sous.
Número 159. Ítem, 2 bagas a huna manilla y
una ab un ganxo, 3 sous.
Número 160. Ítem, altra clau de caxa, 10 sous.
Número 161. Ítem, un pany de caxa nou, 3 lliures 10 sous.
Número 162. Ítem, 2 golfos de pes 20 lliures
1/2 a rahó 2 sous lliura, 2 lliures 1 sou.
Número 163. Ítem, un pany de forrellat, 1 lliura 12 sous.
Número 164. Ítem, adobar un pañs, 4 sous.
Número 165. Ítem, una gruab y gorniment de
la corriola à pesat 4 arroba 6 lliures a rahó 3
sous lliura, 16 lliures 10 sous.
Número 166. Ítem, adobar los gornimens de
las galledas, 1 lliura 10 sous.
Número 167. Ítem, al caderer de adobar las galledas, 16 sous.
Número 168. Ítem, una planxa y una balda balenciana, 9 sous.
Número 169. Ítem, una clau de cambra, 7 sous.
Número 170. Ítem, per altra clau de cambra, 7
sous.
Número 171. Ítem, altra clau de cambra, 7
sous.
Número 172. Ítem, un tancado a huna lleba,
10 sous.
Número 173. Ítem, una clau de calayx y adobà
al pany, 10 sous.
Número 174. Ítem, adobar un pany, 6 sous.
Número 175. Ítem, un ganxo, 4 sous.
a. armari interlineat, damunt caxa ratllat.
b. a continuació paraula ratllada.

a. 8. interlineat, damunt 9 ratllat.
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s.n.r

Número 176. Ítem, 2 golfos de un pam y mitx
de llargaria, 14 sous.
Número 177. Ítem, un pany de armari, 12 sous.
Número 178. Ítem, 40 claus ganxuts, 16 sous.
Número 179. Ítem, un mascle de golfo, 4 sous.
Número 180. Ítem, una clau de cambra, 7 sous.
Número 181. Ítem, un pany de cambra nou, 14
sous.
Número 182. Ítem, una clau de calayx y adobà
lo pany, 7 sous.
Número 183. Ítem, una baga grosa, 6 sous.
Número 184. Ítem, una frontissa de 2 panys,
10 sous.
Número 185. Ítem, una clau grosa, 14 sous.
Número 186. Ítem, dos manillas, 8 sous.
Número 187. Ítem, una clau reforçada, 12
sous.
Número 188. Ítem, una clau de un calayx, 6
sous.
Número 189. Ítem, una clau de forrellat, 8 sous.
Número 190. Ítem, un ganxo y un tancador, 7
sous.
Número 191. Ítem, una corriola y un gorniment a pesat 49 lliures 1/2 a rahó 3 sous 4 lliures val, 8 lliures 5 sous.
Número 192. Ítem, una cadena a pesat 3 arroba
9 lliures a rahó 3 sous lliura, 13 lliures 1 sou.
Número 193. Ítem, los 2 gorniments de las galledas (h)an pesat 33 lliures a rahó 3 sous la lliura, 4 lliures 19 sous.
Número 194. Ítem, dos galledas de aram (h)an
pesat 13 lliures 10 sous a rahó 12 sous la lliura,
8 lliures 19 sous 10 diners.
Número 195. Ítem, una clau de cambra, 7 sous.
Número 196. Ítem, adobar un pany, 1 lliura 6
sous.
Número 197. Ítem, un canó de pam y mitx de
llargaria, 6 sous.
Número 198. Ítem, per emplomar 2 lliurs plom
a rahó 1 sou 2 lliures, 2 sous 4 diners.
Número 199. Ítem, 3 panys de cambra nous, 2
lliures 10 sous.
Número 200. Ítem, un pany de balda flo de
pera, 1 lliura 8 sous.
Número 201. Ítem, 2 claus nobas, 18 sous.
Número 202. Ítem, 2 claus de armais y 2 ganxos, 12 sous.
Número 203. Ítem, 6 claus de cambra, 2 lliures
2 sous.
Número 204. Ítem, una clau raforçada y adobà
lo pany, 12 sous.
Número 205. Ítem, adobar altre pany, 6 sous.
Número 206. Ítem, 2 manillas, 8 sous.
Número 207. Ítem, 4 frontisses de un pam y
aquar de llargaria, 1 lliura 8 sous.
Número 208. Ítem, 4 ganxets ab sas bagues, 6
sous.
Número 209. Ítem, 4 vestimens de filats 8
(h)an pesat 4 arroba 9 lliuras 1/2 a rahó 2 sous
la lliura, 14 lliures 3 sous 9 diners.

s.n.v
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Número 210. Ítem, 36 claus ganxuts, 1 lliura 4
sous.
Número 211. Ítem, un pany y balda nou, 1 lliura 8 sous.
Número 212. Ítem, una manilla, 4 sous.
Número 213. Ítem, 6 frontisses de creu de pam
y mitx de llargaria, 2 lliures 2 sous.
Número 214. Ítem, un pany de cop, 7 sous.
Número 215. Ítem, un baldó, 4 sous.
Número 216. Ítem, un pany de cambra nou, 14
sous.
Número 217. Ítem, una manilla, 4 sous.
Número 218. Ítem, 8 barretes de 5 pams de
llargaria cada una, 2 lliures 2 sous.
Número 219. Ítem, 2 galfes (h)an pesat 11 lliures 1/2 a rahó 2 sous la lliura, 1 lliura 3 sous.
Número 220. Ítem, un pany de cambra nou, 14
sous.
Número 221. Ítem, una manilla, 4 sous.
Número 222. Ítem, 2 pesses de cortinas, 4
sous.
Número 223. Ítem, adobar 4 barretes, 8 sous.
Número 224. Ítem, un pany de balda nou, 1
lliura 10 sous.
Número 225. Ítem, 2 golfos de 2 pams la famella, 1 lliura.
Número 226. Ítem, un pany de cambra nou, 14
sous.
Número 227. Ítem, una manilla, 4 sous.
Número 228. Ítem, 3 claus nobas, 1 lliura 3 sous.
Número 229. Ítem, adobar un pany, 6 sous.
Número 230. Ítem, clau de forrellat, 6 sous.
Número 231. Ítem, un cano de pam y mitx de
llargaria, 8 sous.
Número 232. Ítem, 4 lliures plom a rahó 1 sou
2 lliures, 4 sous.
Número 233. Ítem, 10 frontisses de creu de
pam y mitx de llargaria, 3 lliura 10 sous.
Número 234. Ítem, 3 frontisses de creu de pam
y mitx, 1 lliura 1 sou.
Número 235. Ítem, 2 golfos de 2 pams la famella, 1 lliura.
Número 236. Ítem, un pany de cambra nou, 14
sous.
Número 237. Ítem, una manilla, 4 sous.
Número 238. Ítem, 40 frontisses de pam y
mitx, 14 lliures.
Número 239. Ítem, 12 gafes de vestiment, 1
lliura 6 sous.
Número 240. Ítem, 12 baldons y 4 manilles, 3
lliures 4 sous.
Número 241. Ítem, 4 golfos de 2 pams la famella, 2 lliures.
Número 242. Ítem, 2 panys de cambra nous, 1
lliura 8 sous.
Número 243. Ítem, 2 manilles, 8 sous.
Número 244. Ítem, 24 golfos de 3 panys bastans la famella, 14 lliures 8 sous.
Número 245. Ítem, 7 llebas rodonas ab son
gorniment, 11 lliures 4 sous.
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Número 246. Ítem, 24 poms per las portas, 6
lliures 12 sous.
Número 247. Ítem, frontisses de caxa, 14 sous.
Número 248. Ítem, un pany de caxa nou, 16 sous.
Número 249. Ítem, 2 manilles, 8 sous.
Esta és la relació que fem a vostra señoria per lo
jurament tenim prestat. Barcelona, y juliol 5 de
1702.
Joan Pau Ferrer, manyà. Per no saber de escríurer, dit Joseph Mas de Roda, firma de sa voluntat y en sa presència. Francisco Torrent.
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Número 144
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
Pochs dias a anant Pere Soler y Barthomeu
Granges, servint lo ofici de altre de las guardas
de la Bolla, fent assistència a Pere Escolà, sobrestant dels arrendataris en la regonexen-sa se
feia per la present ciutat. Al cap de una hora y
mitja arribaren a casa de un sastre que habita en
lo Regomí, cerca la cepella de Sant Cristòfol,
donde la qual fou ordenat a ditas guardas, per
dit sobrestant, que anassen a regonèxer en casa
de Joseph Vilaseca, sastre, habitant en lo matex
carrer, en la qual trobaren una xupa de domasquillo color de perla, ab flors de or y plata, que
la estava treballant un fadrí seu. Y, avent-ne fet
aprehensió per aver-la regoneguda sens cera, los
deigué, dit sobrestant, que tenia acusador per
ella. Axí matex, assistint ditas guardas en altre
ocasió a dit sobrestant passaren per la Bòria; y
aturant-se, a acàs, en la casa de Pere Anton Cardó, sabater, per anar vist en sa porta uns mocadors de seda, tingueren orde de dit sobrestant
per pujar a regonèxer los obredors de Rafel Vadrinells, valer, que habità en la mateixa casa. Y
pujant a exqutar-o verin llansar al carrer una
pesa de tafetà negra a un cap de tir, sis canas un
palm, i un ral lo plagador y taquillo. Y avent-ne
fet apprehensió per no aver-i trobat plom, digué
dit sobrestant després de ésser fora de dita casa,
que també y tenia acusador. De la mateixa manera, anant ditas guardas ab dit sobrestant, regonexent per la present ciutat encontraren en lo
carrer de la Portafarrisa a una miñona, y rezelant-se que portava alguna cosa de frau baix del
deavantal fou regoneguda, y trobat que·i portava diferens trossos de domasquillo de diferents
colors // 1v // en los quals no si trobava cera, li
foren aquells apressos, e inmediadament després se digué aver-i acusador.
a. l’original d’aquesta súplica i relació es troba intercalat entre els folis 317v i 318r del trienni 1701-1704.
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Del que succehí en los sobrereferits casos, que
és lo que experimenta molt de ordinari en las
regonexenses se fan, que la present ciutat se manifesta, evindentment que a no precausionar-se
algun medi ab què·s conega lo fet de la veritat
de las regonexensas y aprehencions de fraus,
avant faran ditas guardas, és a saber, si aquellas
seran originadas de aver-i agut acusador, o no és
inposible que ditas guardas pugan conseguir-sea
la quarta part dels fraus que seran apresos y declarats, que·ls és estada asseñalada per lo capítol
44 del nou redrés, no avent acusador per què a
crèurer-se de al simpla paraula del sobrestant
que va en ditas regonexensas, dirà sempre per
son interès tenir acusador dels fraus que seran
trobats. Com ho a dit dels referits, per més
que·s veia ser inverosímil. Com se regonex ésser
o dels sobredits, dels quals no és creïble que·n
tingués notícia, attesas las circunstàncias tant
inopinadas que ocorreguesen en lo fet de ditas
regonexensas y aprehencions.
Y com molt il·lustre y fidelíssim señor, sie estat
vostra señoria fidelíssima servit decretar al peu e
altre suplicació presentada a vostra señoria, per ditas guardas a 26 de juny pròxim passat, que segons
los casos ocorrerian donaria vostra señoria fidelíssima la providència que més convindria, y li seria
lícit y permès, per evitar semblant inconvenient.
Que de crèurer de la simple paraula del sobrestant
de dits arrendataris, à de resultar a la Generalitat y
a sas guardas, restant axí frustada la disposició de
dit capítol 44. Per tant y altrement, las guardas ordinàrias de la casa de la Bolla de la present ciutat y
de la Generalitat, suplican a //s.n.r // vostra señoria fidelíssima sie de son servey donar la referida
providència, per a què per medi de ella pugan los
suplicans logràs sa percepció de dita quarta part a
ells asseñalada ab dit capítol 44, per la mayor utilitat de la Generalitat o que esperan de la rectitut
y zel de vostra señoria fidelíssima, y lo rebran a
més. Quaelicer, et cetera. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Riera Riu.
Oblata die IIII mensis julii MLDIIII in concistorio,
et cetera.
Domini deputti intervenientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui super supllicatis relutionem in scritpis faciant cum
interventione nobilis advocati fiscali dicti Generalis.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae. Gallart y Pastor, assessor subrogat.

a. a continuació ratllat ditas.

Vista la suplicació presentada per part de las
guardas ordinàrias dels drets del General y Bolla, als 4 dels corrents comissió de ella feta y lo
en la mateixa contingut y demés se devia vèurer,
són de sentir, los baix firmats, que per llevar los
fraus que discorren los suplicants, se’ls podria
fer per los camins en dita suplicació mencionats
a què en los casos de no haver-hi en los fraus, se
apendran real y verdaderament acusador, degan
dits suplicants lograr lo benefici del quart los
dóna la última Cort General, en lo capítol 44
del nou redrés. En los casos expressats en dita
suplicació, que és ja esdevingut y succehit, pot y
deu vostra señoria fidelíssima, en cas no vullan
provar ditas guardas lo contrari del que diu lo
sobrestant del arrendatari del drets del General
y Bolla; y cullan sia deferit lo jurament lites deciziu a dit sobreestant deferir-lo y fer-los jurar la
veritat del // s.n.v // que aurà succehit. Prestant
dit jurament en mà y poder de vostra señoria, y
lo mateix pot fer vostra señoria sia observat en
avant, quant se offeresca la ocasió que si las
guarda pretendran dit quart o bé no tindran
provas, o no las voldran donar. Y volen deferir
dit jurament o altre al que pretendrà ser acusador o que los haurà. Losa prega vostra señoria fidelíssimab de jurament. Barcelona, y juliol
als 5 de 1702. De Gallart y Pastor, assessor subrogat. Sans, assessor subrogat. Don Josephus de
Cançer, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.
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corrent. Ab tot, perquè en tot temps conste de
què puga part no y ha hagut, n’hi haurà, la més
mínima opposició ni omissió, ans bé, que sempre que sie avisat acistirà personalment ab la
puntualitat y forma disposada en la Constitució
36 de las referidas. Li ha aparegut per medi de
embaxada, fer esta declaració de ànimo a vostra
señoria fidelíssima, suplicant-la sie servit manar
o continuar, y cusir en dietari, y dirigir lo negoci en la forma que més puga felicitar y abreviar.
Se tingan las juntas y congressos per què ab ells
se puga lograr la última voluntat de sa magestat,
lo fi de la Cort, lo benefici públich y major consuelo de estos son fidelíssims vassalls, que és lo
únich blanch ha tingut y té dit don Feliciano. Y
li asegura lo gran y justificat zel, y aplicació de
vostra señoria fidelíssima.
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Nosaltres,a Domingo Gargorí, valluter anomenat per los il·lustres y fidelíssimis señors oÿdors
de comptes y mangífich recional del General; y
Jauma Crest, botiguer de telas anomenat per
Jacintho Cortez a feata de exeminar y regonèixer un compte presentat per dit Cortez. D’oblata del qual és als a 16 de juny del present y
corrent any de 1702. Lo qual compte és per servey de la Cort General. Mitjansan jurament,
fem lo relació següent:

Número 145

Primo, la cama de pellfa morat carmesí a pel de
vallut a rahó; 12 lliures, 16 sous cana.
Lo tisso llis negra a rahó; 12 lliures, sous cana.
Lo satí color de foch ab flors de colors a rahó; 5
lliures, sous cana.
Lo domàs carmesí a rahó; 8 lliures, sous cana.
Y esta és la relació que fem per lo jurament tenim prestat. Barcelona, a 5 juliol de 1702. Domingo Gregori, velluter. Jaume Crets, botiguer
de telas.

Moltc il·lustre y fidelíssim señor.
Don Feliciano de Cordelles, protector del molt
il·lustre y fidelísim bras militar de aquest Principat, diu a vostra señoria fidelíssima que en cumpliment de sa primera obligació des del dia de la
conclusió de la última Cort ha estat, està y estarà sempre, durant lo temps de són càrrech,
prompte per a prestar lo jurament, acistir y
concòrrer en las juntas y congressos que serà
cridat per la execució de las construccions de la
observansa en la última Cort disposadas. Com
ho manifestà en la orasió que fonch avista acistint personalment en lo puesto destinat. Y encara que esta resposta la té donada dit don Feliciano, al síndcih de vostra señoria fidelíssima, al
recado li reporta de part de vostra señoria fidelíssima lo die 23 de maig pròxim passat, y als demés que se han seguit com creu ho tindrà vostra
señoria fidelíssima continuat en són dietari o mà

Número 146
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a. los prega interlineat, damunt puga ratllat.
b. a continuació ratllat pendre los.
c. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
318v i 319r del trienni 1701-1704.

1451

Número 147
Nosaltres,b Domingo Gargorí, valluter anomenat per los il·lustres y fidelíssims señors oÿdors
de comptes y magnífichs recional del General; y
Jauma Crest, botiguer de telas anomenat per Jacinto Cortés, a fecta de exeminar y regonèixar
un compte presentat per dit Cortés. D’oblata
del qual és als 16 de juny del present y corrent
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
318v i 319r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
318v i 319r del trienni 1701-1704.
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està y estarà sempre, durant lo temps de son càrrech, prompte per a prestar lo jurament, ascistir
y concórrer en las juntas y congressos que serà
cridat per la execució de las Constitucions de la
observansa en la última Cort disposadas. Com ho
manifesta lo conceller segon, qui ascistí en lloch
de dit Fèlix Boneu, per trobar-se en aquella ocasió indispost. Y encara que esta resposta la té donada dit Fèlix Boneu al síndich de vostra señoria
fidelíssima, al recado li reportà de part de vostra
señoria fidelíssima, continuat en son dietari o mà
corrent. Ab tot, perquè en tot temps conste de
què per sa part no y ha hagut n’hi haurà, la més
mínima opposició ni ommissió, ans bé, que sempre que sie avisat ascistirà personalment ab la
puntualitat y forma disposada en la Constitució
36 de las referidas. Li ha aparegut per medi de
embaxada fer esta declaració de ànimo a vostra
señoria fidelíssima, suplicant-li sie servit manarho continuar y cusir en dietari, y dirigir lo negoci
en la forma que més puga facilitar y abreviar se
tingan las juntas y congressos, perquè ab ells se
puga lograr la real voluntat de sa magestat, Déu
lo guarde, lo fi de la Cort, lo benefici públich y
major consuelo de estos sos fidelíssims vassalls,
que és lo únich blanch y mira ha tingut y té Fèlix
Boneu. Y li assegura lo gran y justificat zel, y aplicació de vostra señoria fidelíssima.

any de 1702. Lo qual compte és per los aparatos
y festas, se an fet per ocasió de la real vinguda de
sa magestat en lo present Principat y present ciutat de Barcelona. Mitjansant jurament, fem la
relació següent:
Primo, lo satí llís morat camasí a rahó; 8 lliures,
sous cana.
Lo domàs carmesí a rahó; 8 lliures, sous cana.
Lo vallut morat carmasí a rahó; 16 lliures, sous
cana.
Lo tafatà dobla a un cap carmasí a rahó; 3 lliures, 20 sous cana.
Lo tatatà dobla a un cap color de perla a rahó; 2
lliures, sous cana.
La llana blanca a rahó; 9 lliures, sous cana.
Lo satí carmasí a rahó; 9 lliures, 12 sous cana.
Y esta és la relació que fem per lo jurament tenim prestat. Barcelona, a 5 juliol de 1702.
Domingo Gregori, velluter. Jaume Crets, botiguer de telas.
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Número 148
Nosaltresa Domingo Gargarí, valluter anomenat per los il·lustres y fidelíssims assessors oÿdors
de comptes y magnífich racional del General y
Jauma Crest, botiguer de telas anomenat per Jacinto Cortés a fecta de exeminar y regonèixar un
compte presentat per dit Cortes. D'oblata del
qual es als 27 de juny del present y corrent any
1702. Lo qual compte és per servey de la present
casa, mitjansant jurament fem la relació següent:

320
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Alsa 9 de juliol 1702, al punt de las 7 horas de la
tarda, present per testimonis Joseph Pelegrí y
Jacinto Moratò, verguers de sas señorias, se ha
presentat la requesta sens ser habilitada, al doctor Joan Lacasa, ardiaca y canonge de Barcelona. Quantb se traurà se farà,c com la requesta
que als 5 del dit se presentà a don Narcís de Anglasell, menos que no y ha scribà de manament
ni resposta, per quant se aturà per respòndrer lo
temps de dret permès. Y esta requesta no era
habilitada per ningú, y està dit Lacasa al carrer
de la Llibrateria. Fonch rebut dit acte de requesta en poder de mi, don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y scrivà major del General.

Primo, lo domàs carmesí ab flors de or a rahó
44 lliures sous cana.
Lo tafatà dobla carmesí a rahó 3 lliures 20 sous
cana.
Y esta és la relació que fem per lo jurament tenim prestat. Barcelona a 5 de juliol de 1702.
Domingo Gregori, velluter. Jaume Crest, botiguer de telas.
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Número 150

Número 149
Moltb il·lustre y fidelíssim señor.
Fèlix Boneu, conceller en cap de la present ciutat,
president del bras reial, vostra señoria fidelíssima
que en cumpliment de sa primera obligació des
del die de la conclusió de la última Cort ha estat,
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a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
318v i 319r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
318v i 319r del trienni 1701-1704.
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Número 151
Moltd bé sab vostre señor doctor Joan Lacasa,
ardiaca y canonge de sa Santa Iglésia de Barcea. l’original d’aquest acte de requesta es troba interlineat entre els folis 319v i 320r del trienni 1701-1704.
b. quant se traurà se farà interlineat a la part inferior del foli.
c. a continuació se allargarà lo acte ratllat.
d. l’original d’aquest acte de requesta es troba intercalat entre
els folis 319v i 320r del trienni 1701-1704.

lona, com en los capítols «et fiat ut die 5 julii
1702» ab la que·s presentà a don Narcís de Anglasell verbo ab verbum.
320
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C. Responent lo ardiaca y canonge Joan Lacasa,
capítul més antich que és de la Santa Iglésia de
Barcelona y dels que·s troban a la present ciutat,
a una escriptura a ell lo dia 9 del present y corrent mes de juliol presesentada, per part e a
instància del molt il·lustre y fidelíssim consistori
de señors deputats al present principat de Catalunya. Diu, que des del dia que tingué lloch la
subrrogació en sa persona estava, ha estat y està
legítimament impedit, ja per sos crescuts anys,
com per los molts atxaques en què·s troba tenir.
Com és públich y notori que no li donan lloch
de poder prestar lo jurament se insinua en dita
escriptura, y concórrer en las juntas y congresos
se deuhen tenir per la execució y observança
dels capítols de cort. Y per comsegüent, deu ésser escusat de dit càrrech y de concórrer en la
assistència de dits congresos, y en quant menester sia renuncià lo dit càrrech que en força dels
capítols de Cort li competeix, en atenció del sobrereferit, requirint al escrivà major, continue la
present resposta al peu de dita escriptura, y que
ne done còpia de aquella sens inserció de la present.
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Número 151

Die decima nona mensis jannarii como a Nativitate Domini millessimo sexagesimo octuagesimo
secundo, Barchinone.
Ego, Joannes Lacasa, archidianconus et canonicus
Santae Barchinonen ecclesiae, tam nomine meo
proprio quam etiam ut procuratur qui fui, ut assero, in biennio anni millessimi sexagessimi septimi
anniversariorum comunium dictae Sanctae ecclesiae Barchinone dictis non ibi et eorem quolibet.
Gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratores
meos certos, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos, reverendum Joannem Vila, benefitiatum dictae ecclesiae Barchinonae, Clementem Rollan, rectorem
ecclesiae Parralis, villae de Llinas, diocesis Barchinone, et Josephum Duran, Aylan villa Sabadelli,
diocesis Barchinonae, licet abentes, et cetera. Et
quemlibet verum insolidum, et cetera. Ad videlicet
pro me dictis nominibus et eorum quolibet petendum, exhigendum, et cetera. Item ad omnes littes
sive causas activas et passivas, principales et appellatorias, motas et movenda, cum amplissimo litium cursu facultatibus expressi exponendi quocumque retroclama, et cetera. Executiones quasvis
instandi, et cetera. Et cautiones quascumque tam
juratorias quam fidejussorias prestandi, et cetera.
De calumnia jurandi, et cetera. Et demum, et cetera. Promitto dictis nominibus et eorum quolibet
juditio scisti, et cetera. Et ratum habere, et cetera.

Ala 10 de juliol 1702 a las 3 horas de la tarda,
immediadament tocadas, se ha presentat requesta alb molt il·lustre señor Fèlix Boneu, ciutedà
honrat de Barcelona y conceller en cap. Presents per testimonis: Llorens March y Jacintho
Morató, verguers de sas señorias. Y ha respost
luego, y axís lo acte quantc se traurà se farà.d
Com lo de don Narcís Anglasell,e als 5 de juliol
1702, està en lo carrer d’en Gignàs y no y ha
scribà de manament. Esta requesta fou rebuda
en poder de mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major.

Testes sunt Laurennsium Cortada, barraterius
any civi Barchinone. Antonius Olvia et Raphael
Cassanyes, scriptures Barchinone, qui cassanes in
his, et cetera. Inquorum fidem ego Jacobus Corbera, notarius Barhinone publicus, hic meum appono. Sig+num. Concordat cum suo originali. Signo Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius
et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
320
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Als 12 de juliol 1702. Clement Rollant, prevere
de present, canonge de la Santa Iglésia de Barcelona, com a procurador de Joan Lacasa, ardiaca y canonge de la ditaa Santa Iglésia de Barcelona. Consta de sa procura en poder de Jaume
Corbera, notari públich de Barcelona, als 19 de
janer 1682. Que·s assí, signadab de llebra B.
Constituhit en la scribania mayor de la present
casa de la Deputació, entre deu y onse horas del
matí, en dit nom y en presència de Joseph Pelegrí y Jacintho Morató, verguers de sas señorias.
Testimonisc a la present requesta, ha respost lo
següent: «Si acti papiro signato de litera C.»

320
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Molt bé sap señor Fèlix Boneu, conceller en cap
de la present excel·lentíssima ciutat de Barcelona, com en lat et fiat verbo ab verbum com la
que se presenta als 5 del corrrent, a don Narcís
de Anglasell. Menos que esta parla per impersonal y és habilitada per un advocat de la ciutat.

320
/7r

Responent Fèlix Boneu, conceller en cap de la
present ciutat y president del il·lustríssim bras
real, a la interpel·lació o requesta a ell presentada per part del molt il·lustre y fidelíssim concis-

a. dita interlineat.
b. signada de lletra B interlineat al marge inferior.
c. testimonis interlineat.
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a. l’original d’aquest acte de requeriment es troba intercalat
entre els folis 319v i 320r del trienni 1701-1704.
b. molt...y interlineat, damunt Fèlix Boneu ratllat.
c. quant...farà interlineat al marge inferior.
d. a continuació ratllat se allargarà.
e. a continuació ratllat menos.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

tori dels señors deputats diu, que des del dia de
la conclusió de la última Cort ha estat, està y estarà sempre durant lo temps de són càrrech,
promte per a prestar lo jurament, assistir y concórrer en las juntas y congressos que serà cridat
per la exequció de las Constitucions de la observansa en dita última Cort disposadas. Com ho
ha manifestat ab la resposta dels recados que lo
síndich del General, de orde del molt il·lustre y
fidelíssim concistori li ha reportat en diffarents
ocasions sobre dita matèria, y ab major expressió ab lo paper que per medi de embaxada se ha
presentat al molt il·lustre y fidelíssim concistori,
lo dia vuyt del corrent, que·s troba incertat y cusit en lo dietari de la Deputació. La qual declaració de són ànimo rattifica y confirma, ab la
present resposta, offerint que sempre que serà
cridat jurarà y assistirà en tots los congressos per
a posar en exequció lo disposat en dita Cort, per
què de eixa manera se puga lograr la real voluntat de sa magestat, Déu lo guarde. Lo fi de la
Cort, lo benefici públich y major consuelo de
estos sos fidelíssimis vassalls, que és lo únich
blanch y mira que té dit Fèlix Boneu, conceller
en cap y president del il·lustríssim bras real. Demanant y requirint que la present resposta sia
continuada al peu de dita interpel·lació o requesta. Y de aquella no sia donada còpia, sens
incerta de la present resposta.

321
/1r

las conferèncias concistint principalment en
quea lo concistori no pot resòldrer cosa alguna,
acerca de las personas que se insaculan en la casa
de la Deputació, y si vingués lo cas que sa magestat, Déu lo guarde, manàs insacular al dit
Font, a la sort de oÿdor real no poria dexar de
proposar-se a la Novena de insaculadors, que
per est effecte segons capítols de cort se sorteyan, tenint aquells independent del cocistori la
coneixensa de si deuhen // 1v // o no inacular-se
los subyectes, que en exequció dels reals ordes
se’ls proposan. Y en lo tocant al concurs, los habilitadors axí que seria infructuosa qualsevol
prevenció o resolució anticipada, que se volgués
pèndrer acerca de est assumpte, y no dupta restarà vostra excel·lència en eix dictament. Com
ab la certesa de què lo concistori, tindrà particular complacència de poder concórrer en coadjuvar, per altre medi, la pretenció de vostra
excel·lència y que vostra excel·lència en est particular y en quant sie de son mayor gust, lo emplee en desempeño de sa obligació y de la bona
uniformitat y correspondència, que sempra
mantenir y augmentar ab vostra excel·lència.

321
/2r

Número 152
Excel·lentíssima señor.
Lo concistori dels deputats y oydors de comptes
del General de Catalunya. Havent premeditat la
embaxada, que de part de vostra excel·lència explicaren, als 3 del corrent, los señors don Lluís
de Soler y Paguera y doctor Onofre Monsalvo,
ciutedà honrrat en orde a las conferèncias, desitjaria vostra excel·lència se obrissen entre vostra excel·lència y lo concistòri, acerca de la insaculació de Pau Font, mercader a las bolsas de
conceller quart y cònsol de la Llotja. La qual
difficulta vostra excel·lència per la notable diformitat que regoneix en dit Font, resultant de la
notable diformitat que regonèix en dit Font, resultant de la indisposició que pateix en lonas.
Prevehent vostra excel·lència que és molt contingent se trobe lo concistori en sembloant lance, si dit Font resta ara insaculat, puix axís tindrà
la capacitat per a ésser-o a oÿdor real. Diu, a
vostra excel·lència en las dependèncias de son
empeño, li és precís expressar a vostra excel·lència lo reparo troba que per esta matèria se obren
a. l’original d’aquesta embaxada es troba intercalat entre els
folis 320v i 321r del trienni 1701-1704.

1454

Número 153
Nosaltres,b Francisco Cantó, passamaner anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes y magnífich racional del General, y Anthon Durre, passamaner anomenat per
Bernat Brio, passamaner de la present casa, a effecta de visurar y fer relació del compte per dit
Miró, presentat als 26 de juny proppassat, de
feyna de passamaner per servey de la casa de la
Deputació. Serà mitjensant jurament la relació
següent:
Primo, a 22 de juliol 1699, per mans de 32
pams de franyo de or y seda canusada per revendra, una casulla de la capella de Sant Jordi a
rahó 6 sous, val 18 sous.
Ítem, pesa lo or entrat en dit franyo 162, val 2
lliures 16 sous.
Ítem, pesa la seda entrat en dit franyo 162 1/4
a rahó 16 sous 62, val 1 lliura.
Ítem, a 30 de seda a rahó 13 pams flucadura de
seda verda de la migjana, per guarnir dos
banchs de la presó, a rahó 3 sous, 2 diners, val 1
lliura, 1 sou, diners.
Ítem, pesa la seda antrat en dita flucadura 6 2/4
a rahó 16 sous, 5 lliures, 4 sous.
Ítem, a lo del dit de 1700, 15 [...] de vaien ab
formas a la moda per 6 bestits dels mestras de
a. a continuació ratllat se vingués.
b. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
321v i 322r del trienni 1701-1704.

2v

casas y fusters, per rodar lo tunbul del dia de la
funelària del rey, a rahó 29 diners, val 1 lliura,
10 sous.
Ítem, a 19 del dit, 16 alemaros de seda negra,
masclas y femellas, ab un butó a cada mascla per
las ensiegnas dels senyors diputats y oÿdors, valen mans y seda 3 sous quiscun, 2 lliures 8 sous.
Ítem, a dit dia, 18 bestits negra per las cotas dels
varques, 2 sous.
Ítem, a 10 de mars 1701, dos alemares un mascla y altre famella, serveix per lo senyor diputat,
que haguen de seda carmessina valen de mans 2
sous 6 (diners) quiscun, 9 sous.
Ítem, 18 de juliol, 12 alemaras de seda 4 caps
carmessina per mans de una cana, y 6 pams de
flucadura de seda carmesina de un cuart de ampla per lo sol de vall de las insínias, 4 sous, 6 (diners).
Ítem, antrat seda carmesina en ditas alemaras y
flucadura 4 1/4 a rahó 22 sous 6 (diners), val 4
lliures, 13 sous, 6 diners.
Ítem, per lo que suma la contra plana, 22 lliures, 10 sous.
Ítem, a 24 de dit, per mans de 2 canas 1 pam
franyo de or y seda carmesina, per arremendar
lo devant de la forna de dita casa, a rahó 6 sous
cana, 12 sous, 8 diners.
Ítem, pesa lo or a entrat en dit franyo 6 2/4 a
rahó 28 [...], 2 lliures, 9 sous.
Ítem, a 24 de agost, 20 canas de flucadura gran
de seda blanca y carmesina, feta a daus, servex
per las sandarillas de las tronpetas a rahó 3 sous
cana de mans val, 3 lliures, sous.
Ítem, a dit dia, per mans de 15 canas 4 pams de
flucadura de seda carmesina y blanca, feta a
daus, serveys per las timbalas de dita casa a rahó
3 sous cana, 2 lliures, 6 sous, 6 diners.
Ítem, per mans de 5 canas pams de curdó de
seda blanca y carmesina gros, serveix per lligar
las vandarillas de ditas timbalas, a rahó 1 sou, 6
diners val, 7 sous, 6 (diners).
Ítem, a 19 de setembre, per mans de 12 curdons de seda blanca y carmessina ab sas borlas, y
facons y paretas que serveix per las 12 dites
trompetas de dita casa, val quiscuna a rahó, 2
lliures, sous, 12 lliures, sous.
Ítem, a dit dia, per mans de 28 sombreros de
domàs carmesí y blanch, repuntas ab difarens
trosos entre mesclats de blanch y carmesí, y fornar-los de la capa y aleta de desota de domàs y
tafetà carmesí, y lo galonet per totas las costuras, y un curdó de tafetà ab sa toquilla, servexen
per las trompretas, carins y timbalas de dita casa,
a rahó 2 lliures, sous quiscun, 77 lliures, sous.
Ítem, pesa a la seda carmesina y blanca per cusir
dits sombreros 762 a rahó 22 sous, 16 sous, 6
(diners), la meitat blanca y carmesina val, 6 lliures 13 sous.
Ítem, a dit dia, 20 canas 1 pam de cordonet
blanch y carmesí, servex per lligar bandarillas de

3r

las trompetas, val de mans a rahó 1 sou, 6 diners
val, 1lliura, 1 sou.
Ítem, a dit dia 15, dits bestits grosus de seda
blanca y carmesina servexen per las mànegas de
las cotas de dits trompetas, a rahó 4 sous, dits
valen, 3 lliures, sous.
Per lo que suma la contra plana 132 lliures, 5
sous, 2 diners.
Ítem, a 19 de setembre, per mans de 28 alamaras, masclas y famellas, ab un butó espigat
blanch y carmesí, servexen per los collarets de
las cotas valen 2 sous 6 quisquna, 3 lliures, 10
sous.
Ítem, per los tacons y paretas dels vergues de la
casa a rahó sous, 1 lliura, 4 sous.
Ítem, pesa la seda carmesina ha entrada en la sobra dita funa de les trompetes, clarins y fanales 4
lliures, 6 sous, a rahó 22 sous, 6 diners, 59 lliures, 8 sous.
236 lliures 7 sous 2 (diners)
Esta és la relació que fan a vostra senyoria, per
lo jurament tenim prestat. Barcelona, y juliol 6
de 1702. Francisco Cantó, passamaner. Anton
Berret, passamaner.

321
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Número 154
Nosaltres,a Francisco Cantó, passamaner anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comtes y magnífich racional del General, y Anton Darrer, passamaner anomenat per
Barnat Miró, passamaner de la present casa, a
efecte de visurar y fer relació del comte de dit
Miró, presentat als 26 de juny proppassat, de
feina de passamaner per servey de la casa de la
Diputació. Fet mitjensant jurament, la relació
següent:
Primo, en lo mes de setembre y novembre de
1701, per mans de 3 gorres de visó llis folrrades
de tafetà, servexan per los verguers de la casa, a
rahó 2 lliures, 2 sous quiscun valen, 6 lliures, 6
sous.
Ítem, per 3 canas 6 pams de velet per los curdons de las sobraditas gorras, a rahó 11 lliures 4
sous 2 (diners) a rahó 4 lliures, 10 sous.
Ítem, per [...] de seda per cusir las sobraditas
gorras, 14 sous.
Ítem, una dotsena de bestits llamats de seda
morat, carmesí, per las manegas de las cotas dels
verguers, 6 sous.
Ítem, a 22 de setembre, per mans de 113 borlas
de seda carmesina, ab son cordonet, y tacons, y
paretas y balonetas, servex per guarnir un tana. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
321v i 322r del trienni 1701-1704.
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darol de domàs carmesí, per la feluga dels senyors embaxadors de la reyna, a rahó 5 sous val,
28 lliures, 5 sous.
Ítem, a dit dia 25, canas pams flucadura de seda
carmesina per guarnir lo sobradit tandarol a
rahó 3 sous cana, 7 lliures, 16 sous.
Ítem, per la seda carmesina ha entrada en ditas
borladas y flucadura 9 lliures, 6 diners a rahó 22
sous, 6 diners, 125 lliures, sous.
Ítem, 36 canas pams flocadura de seda blanca y
carmesina, per guarnir 14 bandaretas de la faluga
del senyor embaxador 3 sous, 5 lliures, 8 sous.
Ítem, per la seda blanca a entrada en dita flocadura per ditas banderetas [...] a rahó 22 sous, 6
diners, 9 lliures 19 sous.
Ítem, 38 dits bestits de tafetà carmesí per las jaquetas dels mariners de la feluga dels senyors
embaxadors a rahóa sous valent, 2 lliures, 12
sous.
Per lo que suma la contra plana, 198 lliures, 8
sous.
Ítem, per mans de 5 canas pams de flucadura de
un quart de amplària, tramada a 4 fils d’or fals,
servex per lo estandart de la faluga y torsela a
rahó 1 lliura, 10 sous, 2 diners, 7 lliures 10
sous.
Ítem, per mans de 8 canas 4 pams de flocadura
d’un quart de amplària, tramada a 5 fils d’or fi,
serveix per lo rodedor de las duas baudes del
torneig que·s feu a la sala del borboll a rahó 1
lliura, 10 sous.
Ítem, per mans de 1 cana, 4 pams flocadura de
un pam de llarch, tramada a 6 fils de or fi, servex
per los caps de las 2 bandas del sobra dit troneigt, val de torsela y texir-la 4 lliures, sous lo
pam.
Ítem, per mans de 1 cana 6 pams de flocadura
de or fi, tramada a rahó 4 fils, serveix per los
caps de las ensignas dels senyors Diputats y oÿdors a rahó 1 lliura, 10 sous, val 3 lliures 12
sous.
Ítem, per mans de 1 cana pams curdó de or de
fusallets, y 6 bestits espigats de or per cordar las
sobraditas ensignas val, 12 sous.
Ítem, per mans de 16 canas pams flocadura de or
fi per vorallar las voras vinas de las ensignes de
brocat a rahó 1 lliura 10 sous, 24 lliures, sous.
Ítem, per lo or a entrat en la sobradita flucadura, gran y patita per guarnir las ensignas, y ab la
prasilla y botons espigats 13 diners, a rahó 4
lliures, diners, val junt 52 lliures, sous.
Ítem, una gorra de visó llis per lo andador de la
confraria de Sant Jordi, val 2 lliures 2 sous, 2
lliures, 2 sous.
Ítem, 1 cana 2 pams, valer per dita gorra y [...]
seda per cusir dita, 1 lliura, 15 sous.
308 lliures, 14 sous, 6 (diners).

Esta és la relació que fem a vostra senyoria per
lo jurament tenim prestat. Barcelona, y juliol 6
de 1702. Francisco Cantó, pasamaner. Anton
Berret, passamaner.
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Número 155
Nosaltres,a Francisco Cantó, passamaner per los
il·lustres y fidelíssimis senyors oÿdors de comtes
y magnífich racional del General, y Anton Darrer, passamaner anomenat per Barnat Miró,
passamaner de la present casa, a efecte de visurar
y fer relació del comte de dit Miro, presentat als
26 de juny proppassat, de feina de passamaner
per servey de la casa de la Diputació. Fent mitjensant jurament la relació següent:

5v

Primo, a 12 de octubre 1691, per mans de 16
canas 4 pams de flucadura d’or fi d’un cuart de
emplària, tramada a 4 fils, torta per guarnir los 3
tapetas dels presidents de las Corts, a rahó 1
lliura, 1 sou, val 24 lliures, 15 sous.
Ítem, per mans de 16 canas 4 pams de flucadura
de seda carmesina, per a forrar-la d’or per los
sobra dits tapets, a rahó 3 sous per mans de 12
borlas de or y seda carmesina so és las gandalletas y paretas de or, y lo demés de seda carmesina
ab tacons, a rahó 12 sous quisqun y paretas per
los cantons dels tapetas dels presidents, 7 lliures, 4 sous.
Ítem, 3 tapetas dels presidents 1 lliura 6 diners,
a rahó 22 sous 6 diners, 19 lliures, 16 sous.
Ítem, tacons y paretas de las sobraditas borlas,
valen 12 sous.
Ítem, per mans de 313 canas 4 pams flocadura
de seda, 4 caps verts per guarnir, 41 tapeta de
10 pams de llarch y 9 de 3 canas pams de llarch
de paño vert per difarens aposentos del senyor
Francesch, a rahó 3 sous, 2 diners, valen 47 lliures, sous, 6 (diners).
Ítem, per mans de 36 borlas de seda fina verda,
ab sas paretas, y tacons y balonetas, servexen per
9 taquetas difarents dels altres, que eran per los
senyors abilitadors y altres juntas, a rahó 6 sou,
10 lliures, 16 sous.
Ítem, per las 36 tacons y 36 paretas que entraren en la sobraditas borlas dels sobradits tapetas, valen 1 lliura 16 sous.
Ítem, per la seda ya entrada a las 36 borlas y a las
313 canas 4 pams flocadura de un quart de
amplària, poch més o manco 19 lliures, 10 diners, a rahó 16 sous val, 190 lliures, 8 sous.
304 lliures, 16 sous 6 (diners).
Per lo qual suma la contra plana, 304 lliures, 16
sous.
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
321v i 322r del trienni 1701-1704.

a. a continuació paraula il·legible.
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Ítem, per mans de guarnir 23 capanetas de
bronso ab lo mànech de un butó llamat de or y
seda carmesina, al sol demunt y una balona de
flocadura vetada de or, y altre de seda per desota, servexen per los presidents y difarents consistoris a rahó 16 sous quisquna, 18 lliures 8 sous.
Ítem, pesa la seda de ditas campanetas 11 arroves 2/4 a rahó 22 sous, 12 lliures 13 sous.
Ítem, per mans de 20 canas pams flocadura de
seda carmesina de la migtjana, servex per guarnir 3 cortinas de domàs carmesí per las 3 portas
dels 3 brasos de las Corts a rahó, 3 sous, 3 lliures.
Ítem, persa la seda carmesina, ya entrada en dita
flocadura de las 3 cortinas 10 arroves a rahó 22
sous arrova val 11 lliures.
Ítem, per mans de fer 3 gorras de visó llis aforradas de tafetà negra, per los 3 verguers dels presidents, a rahó 2 lliures, 2 sous quisqun, 6 lliures,
6 sous.
Ítem, per 3 canas 6 pams, de volet per las 3 gorras per fer los curdons a rahó 24 sous, 4 lliures,
10 sous.
Ítem, 36 [...] botons amparials de seda negra,
per 3 vestits per los verguers a rahó 3 sous, 5
lliures, 8 sous.
Ítem, per dits 6 bestits llamads negres a rahó 3
sous, 18 sous.
Ítem, per 3 valemaras de seda negra, per las capas dels 3 verguers, 9 sous.
Ítem, per mans de 200 [...] espigats, so és los
100 de blanchs y los altres 100 de negras, de fil
de saro y fil blau, servexen per a votar a la escotina los senyors del bras real a rahó 10 sous, 8
lliures 9 sous.
Ítem, per las 200 bolas de fusta que se cobriren
per votar, a rahó dotzena tretas de mans del torner per nostre conta, 1 lliura, 13 dotzena tretas
de mans del torner per nostre conta, 1 lliura, 13
sous.
Ítem, 36 ditas bottons anparials de seda negra,
per tres vestits per los 3 porters ayudans dels
vergues dels 3 brasos de las Corts, a rahó 3 sous,
5 lliures, 8 sous.
Ítem, 6 [...] botons llamats negras, per 3 gipons
per los porters dels sobradits brassos, a rahó 3
sou, 18 sous.
Ítem, 3 alemaras de capa de seda negra, servexen per los sobradits porters a rahó 3 sous quiscuna, 9 sous.
384 lliures 18 sous.
Per lo que suma la contra plana, 384 lliures 18
sous 10 (diners).
Ítem, per mans de fer y guarnir 3 bosas de corporals de 2 colors, ab son caixell, y tonolados, y
paretas, cama y balonetas, tot de or y seda carmesina, servexen per los 3 altras dels brasos de
las Corts, valen a rahó 1 lliura, 10 sous quisqun,
4 lliures, 10 sous.
Ítem, per la seda y a entrada en las 3 bosas de

corporals, y 6 cartons blanchs per fer las bosas,
pesa la seda 2 arroves 1/4, val seda y cartrons a
rahó 22 sous, 3 lliures 4 sous, 6 (diners).
392 lliures 13 sous 4 (diners).
Esta y la relació que fem a vostra senyoria per lo
jurament tenim prestat. Barcelona, y juliol 6 de
1702. Francisco Cantó, passamaner. Anton
Berner, passamaner.
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Número 156
Alsa 11 de juliol 1702, al punt de las quatra horas de la tarda, presents per testimonis Llorens
March y Jacintho Morató, verguers de sas senyorias, instant lo doctor micer Rafel Llampillas
y Prous, subrrogat en síndich del General, se ha
presentat esta requesta al senyor protector del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar don Feliciano de Cordelles. Y ha respost, que se aturava
lo temps de dret, y trobat en las casas de sa pròpria habitació, que las té en la present ciutat, en
lo carrer de Sant Pere més baix, y se adverteix
no·y ha scrivà de manament, y que dita requesta
fou rebuda en poder de mi, don Ramon de Codina y Ferreres, secretari y scrivà major del General. Y quant se aye de tràurer, se farà com una
que·s llitg en lo present dietari, a les 9 del corrent, feta a don Narcís de Anglassell. Ab esta
differència, que en esta la resposta és en altra
dia, y no en continent.
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Protectorb de la molt il·lustríssim y fidelíssim
bras militar, don Feliciano de Cordellas.
Molt bé sab senyor,c com en los capítuls 36, 37
y 38 de las Corts últimament per sa magestat,
que Déu guarde, celebrades en lo monestir de
Sant Francesch de la present ciutat, per a
donar forma a la declaració de las causas de contrafracció o contra Constitució, fonch estatuhit
que lo regent la Real Cancilleria, y lo dos doctors de la Real Audiència més antichs, lo archebisbe de Tarragona, lo protector o president del
bras militar, y lo conceller en cap de la present
ciutat de Barcelona, sien tots junts jutges de ditas causas instadas, pondents e instadoras, fetas
y fahedoras, ab tots sos incidents y emergents,
ab la matexa potestat y ple poders, que fins a les
hores havian tingut, de judicar-las los decretarum doctoribus de la Real Audiència y Real
Concell, subrogant-se aquells en lloch de estos.
Y que en cas de mort, absència o impediment
dels dits regents la Real Cancilleria y decretaa. l’original d’aquest acte es troba intercalat entre els folis
321v i 322r del trienni 1701-1704.
b. anotació al marge esquerre.
c. a continuació una línia ratllada.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

rum doctoribus de la Real Audiència més antichs, entrevingan y sien subrogats en son lloch
un, dos o tres dels altres que se segueixen més
antichs decretarum doctoribus de la Real Audiència y Real Concell, ab què nos sien los advocats fiscals. Y en cas de mort, absència o impediment del dit archebisbe, sie subrogat en
son lloch lo canonge més antich dels capítols de
las cathedrals de Cathalunya, que se trobarà
present en dita ciutat de Barcelona; y en lloch
del conceller segon, ters o quart, de dita ciutat.
Disposant axí mateix, que tots los predits sis jutges, en lo ingrés de son offici o exercici hagen
de oyr sentència de excomunicació, y prestar lo
jurament de bene et legaliter e habendo. Y si bé
los il·lustres y fidelíssims deputats del General
de Cathalunya, en cumpliment de la // 8v //
obligació de sos càrrechs, han repetidas vegadas
per medi dels síndichs del General, instat y solicitat que dits sis jutges prestassen dit jurament y
oïssen sentència de excomunicació, segons thenor de dit capítol 36, a effecte de poder passar
avant en las causas de dita Cort, y de altres que
se han de introduhir. Y en effecte passiu, lo noble regent la Real Cancilleria, ab los nobles don
Narcís de Anglasell y don Gerònim de Magarola, decretaum doctoribus més antichs de la Real
Audiència, y lo ardiaca doctor Joan la Casa, capitular més antich per ausència, del il·lustríssim
archebisbe de Tarragona don Feliciano de Cardelles, protector del molt il·lustre y fidelíssim
bras militar, y Pau Lledó y Dalmasas, conseller
segon de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona,
per indisposició del conseller en cap, a congregar-se en la casa de la Deputació. Y en lo quarto, vulgarment dit de la visita, a efecte segon digueren de conferir y tractar alguns punts
preliminars a la firmació de dit judici de contrafaccions, y prestació del jurament y sentència de
excomunió, emperò, no han passat a la execució
de prestar-lo ni oyr dita sentència de excomunicació, ans en est intermedi se és ausentat, per
importàncias segons se diu del real servey, dit
noble regent la Real Cancellaria, axí que ve lo
cas de entrar lo noble don Pere de Amigant,
doctor de la Real Audiència, per son orde més
antich junt ab dits nobles don Narcís de Anglasell y don Gerònim de Magarola. Y de retardarse la formació de dit judici, prestant dit jurament y oynt la sentència de excomunicació, se’n
seguesca notable dany y prejudici a la cosa pública, per no haver-li forma com obtenir judicialment lo reparo de las contrafaccions, restant
ab esta suspensió y ab la recusació de dits jutges
designats, lesiada la disposició de dits capítols y
sa deguda observansa. Perçò y altrament, lo síndich del General de Cathalunya, // 9r // ab lo
degut honor, parlant lo requireix e enterpel·la
una, dos y més vegadas, y quantas de dret sian
menester, sens tardansa alguna preste lo jura-

ment y oyga la sentència de excomunicació que
disposa dit capítol 36, y passa ab sos conjúdices
a la formació del tribunal y expedició, del que
en ell entén sol·licitar dit síndich , per lo reparo
de las ditas contrafaccions y altres que forsan se
offerescan. Altrament, en cas de recusació, lo
que no creu li protesta de la contravenció de
dits capítols y de las penas contra los contrafactors disposadas, y altres aplicables, y de tot lo
demés que li sia lícit y permès omnique modo
meliori, requirens vos notari.
321
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Alsa 13 de juliol 1702. Poch després de tocadas les 8 horas del matí, ha respost lo següent,
presents per testimonis: Martín de Amonarres y
Sebastià Ventura, de la família de dit senyor
protector.
Responent don Feliciano de Cordelles, com a
protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, a un paper que en forma de requesta li sie
presentat per lo sýndich dels senyors don Anthon de Planella y Cruÿlles, don Pedro de Magarola, don Jaume Oliva, fra Rafel de Padellas,
don Jaume Eva, y doctor Pere Màrtir Serdà,
com a deputats y ohidors de comtes del molt
il·lustre y fidelíssim concistori del present Principat de Cathalunya, en lo trienni corrent. Lo
qual comensa: Molt bé sap senyor protector, et
cètera, i acaba requirens. Ab lo qual, pretextuant lo molt zel y obligació de sos càrrechs, y
volent demonstrar lo dany y prejudici se segueix
a la casa pública, de no trobar-se format y corrent lo tribunal del judici de contrafaccions,
creat y erigit ab los capítols 36, 37 y 38 dels fets
en estas últimas Corts, per obtenir judicialment
lo reparo de las contrafaccions, asserexen fer lesiada la utilitat pública, restant aquell ab la suspenció que se experimenta per rahó de la recusació, que ab paraula general, voluntàriament
affegeix, dels jutges en prestar lo sòlit jurament
y ohir sentència de excomunicació, segons lo
ordenat en dit capítol 36.
Diu dit don Feliciano de Cordelles, com altre
dels jutges elegits per rahó de son càrrech, en
dit capítol 36, que admirà summament y estraña la presentació de dit paper, quant no sols per
via de resposta al referit síndich, per si propri
donada en totas las ocasions que li ha parlat de
la sujecta matèria, sino també, per medi de embaxada lo die 7 del corrent, a dit molt il·lustre y
fidelíssim consistori, per son orde reportada en
escrits instant ésser continuada en dietari, li ha
fet compèndrer dit don Feliciano com en cumpliment de sas obligacions y de la confiansa que
de si ha fet, tant en Corts com fora de ellas, lo

a. anotació al marge esquerre.

molt il·lustre y fidelíssim bras militar. Estave
prompte y aparellat, per sa part, en acudir y acistir ab tota puntualitat a la formació effectiva de
dit tribunal de contrafaccions, y executar tot lo
demés que conduhís y conduesca per a la formació y curs de aquell, sens mora ni tardansa alguna, com ho manifestà en la // 10v // creació
que relata dit paper, antes de ésser ausent lo noble regent la Real Cancellaria, del que·s veu ésser molt voluntària y supèrflua, dita requisició,
En quant a dit doctor Feliciano, a qui no se
oculta que lo senyor de aquella, és sols per a colocar la obligació que infingeix al molt il·lustre y
fidelíssim concistori de deputats y ohidors de
contes, lo capítol 20 de las mateixas últimas
Corts, sots las penas irrogadas als contrafactors
per què aquí no recusa a bé, se offereix en cumplir la incumbència que de fi sols no dependeix,
com dit don Feliciano ha demonstrat y persevera en lo matex. Sens rahó, se li pot acusar la suposada reluctància y recusació que assereix dit
síndich, majorment quant lo molt il·lustre consistori dels senyors deputats y ohdiors de comtes, en sa mà y obligació de son càrrech, lo medi
més proporcionat y efficàs per què ab tot effecte
se forme corrent dit tribunal de contrafaccions,
sens valer-se dels infructuosos requiriments dels
jutges que no recusan, y supèrfluas digrecions y
recados a què nos resisteix, antes bé, se offereix
a la acistència de dit tribunal y demés preliminars, a la formació necesaris com requereix y ratifica dit don Feliciano, no podent per si sols
formar aquell, segons lo ordenat en dit capítol
36. Per tot lo que y altrament, dit don Feliciano
de Cordelles, protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, ab lo degut honor, parlant a
més del sobredit, y respost acusant als dits senyors deputats y ohidors de comptes del molt
il·lustre y fidelíssim concistori, del trienni corrent, las penas expressadas en lo sobredit capítol 20 de las últimas Corts, com de present los
acusa per al judici de syndicat, nunc pro tunc,
los interpel·la y requireix per una, dos y més vegadas, y tantas quantes de dret si sien lícitas, se
valgan dels medis eficaces per al efecte de la formació de dit tribunal, sens mora ni tardansa alguna. En quant als jutges per aquell nomenats,
que recusan la intervenció y no contra si, que
com té dit, se offereix prompte per a prestar lo
jurament y ohir sentència de excomunicació, y
fer lo demés necessari per al tal cumpliment de
aquell. Altrament, los protesta de la contravenció y penas de dit capítol 20, y altres al fet aplicables, y de tot lo demés, lícit y permès de protestar y reprotestar // 11r // omni modo meliori
requirint. Com requireix al notari, lo noble escrivà major de la casa de la Deputació, y a qualsevol altre en son lloch y nom, ésser continuada
la present resposta al peu de dita requesta, y que
no dona còpia del sobremencionat paper de re-

quisició, sens incertar verbo ad verbum de tota la
present resposta. Quolicet, et cetera.
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Número 157
Nosaltres,a Joseph Marcas, gerré anomenat per
il·lustres y fidelíssims senyors oïdors de comptes
y magnífich racional de la present casa, y Jaume
Puigdoura anomenat per Joan Camps, gerrer
de la present casa, a effecte de visurar y fer relació del compte per dits Camps, presentat als 6
de juliol 1702 mitjensant jurament. Fem relació
de la obra del compte de Corts, y és la següent:

12v
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Primo, a 6 de setembra una cassola gran val, 2
sous.
Ítem, 12 porrons grans a rahó 3 sous 6 la pessa
valen, 2 lliures, 2 sous.
Ítem, 10 gebrellas mitjanas a rahó 2 sous pessa
valen, 1 lliura.
Ítem, 12 gibrelletas a rahó 5 sous pessa valen, 1
lliura.
Ítem, 8 cetras mitjanas a rahó 8 diners pessa valen, 12 sous.
Ítem, 2 gibrellas de pisa grans a rahó 4 sous pessa, 8 sous.
Ítem, 6 cantis grans regadors tots envernisats, a
rahó 3 sous 6 la pessa valen 1 lliura, 1 sou.
Ítem, 4 cantis grans a rahó 2 sous la pessa valen,
8 sous.
Ítem, una dotsena cantis tots anvernissats a rahó
1 sou la pessa valen, 12 sous.
Ítem, 6 cantis negra a rahó 8 diners pessa, 4
sous.
Ítem, 12 dotsenas y mitja candeleros a rahó 7
sous dotsena valen, 4 lliures, 7 sous, 6 dienrs.
Ítem, 12 copas grans de la forma major a rahó 2
sous la pessa valen, 3 lliures, 12 sous.
Ítem, 8 copas mitjanas a rahó 4 sous la pessa valen, 1 lliura 12 sous.
16 lliures 5 sous 10 (diners).
Esta és la relació que fem a vostra senyoria, en
virtut del jurament tenim prestat. Barcelona, y
juliol 12 de 1702. Joseph Macer. Jaume Puigdoura, gerrer.

Número 158
Nosaltres,b Joseph Marcers, gerrer, anomenat
per los il·lustres y fidelíssims senyors oïdors de
comptes y magnífich racional de la present casa,
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalada entre els
folis 321v i 322r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 321v i 322r del trienni 1701-1704.
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y Jaume Puigdoura anomenat per Joan Camps,
gerrer de la present casa, de a effecte de visurar y
fer relació del compte presentat per dit Camps,
als 6 de juliol 1702, mitjensant jurament de la
obra per servey de la casa. Fem relació següent:

13v

Primo, a 19 de agost 1701, dos cantis grans regadors tots envernissats a 3 diners 6 la pessa val,
7 sous.
Dit dia, 2 cantis mitjans y un porro de cortans
val, 9 sous 10 (diners).
A 18 de octubra, una gibrella mitjana y 4 cantis
mitjans val, 6 sous, 8 diners.
A 8 de novembra, 6 gibrellas mitjanas a rahó 2
sous pessa, 12 sous.
Dit dia, 6 cantis grans a rahó 2 sous valen, 12
sous.
A 4 de fabrer 1702, 4 dotsenas cantis grans a
rahó 2 sous la pessa valen, 4 lliures, 16 sous.
Dit dia, 4 dotsenas cantis mitjans a rahó 1 sou 2
(diners) pessa valen, 2 lliures, 16 sous.
Dit dia, 3 dotsenas cantis petits a rahó 7 sous
dotsena, valen 1 lliura, 1 sou.
Dit dia, 24 bacins mitjans a rahó 2 sous pessa, 2
lliures, 8 sous.
Dit dia, una dotsena de orinals valen, 8 sous.
13 lliures, 12 sous, 6 (diners).
Suma la quantra plana, 13 lliures, 12 sous, 6
(diners).
A 4 de abril, una gibrella mitjana y 2 de marines
valen, 4 sous.
A 19 de dit, 3 corians picadís y un cano destaca
val, 7 sous.
A 9 de maig, un corta picadís val, 2 sous.
A 10 de dit, 2 porrons grans valen, 7 sous.
A 1 de juny, 6 canons de bras y un ambut val, 7
sous.
A 4 de juliol, 2 cantis rogadors a rahó 3 sous, 6
(diners).
15 lliures, 6 sous
Esta és la relació que fem a vostra senyoria, en
virtut del jurament tenim prestat. Barcelona, y
juliol 12 de 1702. Joseph Marcer. Jaume Puigdoura, gerrer.
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Generalitat y estat de ellas. Fent relacióa a vostra
senyoria fidelíssima, diu que per lo espay de
poch més de onse anys, que lo present serveix a
vostra senyoria en lo offici de procurador fiscal
del General y present casa, a vist vertiren lo concistori de vostra senyoria las causas de debitors,
infrascritas y següents:
Primo, la causa de comuns de acrehedors dels
bens de Joan Pau de Negrell, la qual de present
se troba suspeta per ignorar-se bens de dit Negrell. Si sols faltan a vèndrer-se tres lliures y sous
de pensió de cens, de aquellas sesse lliures y
sous annuals, francas de corresponció, que fa y
presta Francesch Llopis Boter, ciutadà de Barcelona, per casas de tras palàcio, com las restants
13 lliures y sous, de dita annual pensió, sien estadas separadas y tretas de dit comuns y adjudicadas a Maria de Perpiñà y Masferrer. Ab declaració de 25 de juny 1698, passada en cosa
judicada, de las quals 3 lliures y sous de cens a
par en procés dèurer-se las pensions des del any
1695, inclusive las quals deu cobrar-lo segrestador, que vostra senyoria fidelíssima si apuest, y li
a par le servirà nomenar per no haver-n’i al present.
Ítem, la causa de comuns de acrehedors dels
bens de Magí Florensa, quòndam, ciutadà honrat de Barcelona, la qual també està suspeta per
la mateixa rahó de no saber-se bens alguns de
dit Florensa.
Ítem, la causa del següent dels bens de Gaspar
de Prat y Vila, la qual vuy no corra, per haver-se
concordat lo dèbit de dit de Prat entre sos successors, y vostra senyoria fidelíssima e o los
il·lustres antessessors.
Ítem, la causa o procés de execució, vers y contra, Francisco de Marí y Ginovès, donsell, regent los comptes del General y de Joan Ribes,
són subrrogat, la qual també està suspesa en virtut de concòrdia entre lo General y dit de Marí
y Ginovès.

Desijant lo baix firmant, posar en execució lo
ordenat per vostra senyoria fidelíssima, ab deliberació de tres de juny proppassat, acerca de entregar als senyors balancers de la última Cort
General, relació de las causas dels debitors de la

I havent-se aplicat lo suspent en esta dependència, fent moltas y vàrias diligències, fins vuy sols
ha pogut conseguir lo entregat, a vostra senyoria
fidelíssima, la relació de las causas y processos
dalt referits, per trobar-se los demés processos
del aposiento del ajudant tercer de la scribania
major, ab summo desorde y confusió, originada
de las repetidas ocasions le hagueren de tràurer
dits processos de los armaris y puestos, a effecte
de recondir-los en part tuta y segura, a causa dels
infortunis de las guerras pròxim passadas.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
321v i 322r del trienni 1701-1704.

a. a continuació ratllat fent.

Número 159
Molta il·lustres y fidelíssims señors.

1460

Per lo que posant tot lo referit, en la gran comprehenció de vostra senyoria fidelíssima, suplica
sie de son servey, donar-se per servit y satisfet ab
las // 1v // referidas relació y diligèncias fetas per
lo present. Y en cas aparega a vostra senyoria ser
necessari donar la providència més convenient,
per a què tot los processos se troban en lo dit
aposiento de referit ajudant tercer, estigan ab
tota claredat y bona forma a rehuiats, si y conforme, estavan antes de las últimas guerras a effecte se pugan trobar ab facilitat los processos,
sempre que convinga y menester sie, per la bona
expedició dels negocis de la Generalitat, concervació de la jurisdicció, drets, prerrogativas a
vostra senyoria fidelíssima, y permètrer que la
present sie continuada en lo dietari corrent per
lo noble secratari y scribà major de la present
casa. Com tot ho espera de la gran rectitut y
bon zel de vostra senyoria fidelíssima. Officio, et
cetera. Altissimus, et cetera. Francisco de Monfar y Sorts, procurador fiscal del General de Cathalunya.
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Número 161
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la Generalitat per lo corrent trienni, en descàrrech de sas
obligacions participa a vostra senyoria fidelíssima, com sobre ésser la Vall de Aran del present
Principat de Cathalunya y frontera de França, y
aquella composta de moltas y diferents vilas y
llochs, no ha cobrat dit arrendatari quantitat alguna dels drets de General ni Bolla, en tot lo
corrent trienni, per no voler-los pagar los naturals de aquella terra. Y lo que més és, ni permètrer de què los françesos, o altres negocians que
van ha comprar en la dita Vall de Aran, paguen
aquells, tirant d’esta manera a extinguir del tot
los drets de la Generalitat. Éssent dits, que serian molt los que se col·lectarian en dita Vall,
sia que ells se pagaven en la forma deguda.
Perçò, que de la dita Vall, uns ans ab altres, se
tract de aquella grandíssima part de fusta, de
forma que se proveheix molta part de la França,
baixant aquella per lo riu dit de la Garona que
arriba fins a Bordeus. De la qual, hi ha per dret
de exida un sou per lliura. Així mateix, los naturals de dita Vall, van a // 1v // comprar en terras de França molta còpia de bestià, de pel, de
llet, com són mulas, mulats y altres, los quals
aportan després en dita Vall ahont los caian per
a enviar-los a vèndrer a las firas de Cathalunya,
sens que dels tals paguen los quatra diners, lliua. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
322v i 323r del trienni 1701-1704.
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res de entrada que deuen pagar a la Generalitat.
Y finalment, lo que pitjor és, que los naturals
de la Vall no tantsolament se acontentan de
fraudar y de no pagar los drets, del que entra y
hix de la Vall per anar en França, y portar de
França, sinó que també passan aquells a comprar per Cathalunya la major part de llanas, tabacos y altres mercaderies per a portar-las en
dita Vall, prenent albarans de guia per a ella
com si ditas mercaderias se aguessen de consumir en dita Vall, ahont després las passan dits
naturals a la França sens pagar dret algun de
aquellas. Y per estos respectes, no sens trau la
Generalitat útil algú, del que consumeix en dita
Vall, y del que en ella entra de França, ans bé,
aquells y aquella serveixen de escala per a fraudar los drets, de entrada y eixida, que los altres
deurian pagar. Per lo que dit Pere Ferrer, posant las referidas cosas en la intel·ligència de
vostra senyoria fidelíssima, suplica sia de son
servey donar la providència que més convinga,
y sia oportuna, per la conservació dels drets de
la Generalitat en dita Vall, y estirpació dels
frausa que fan los naturals de aquella, comprant
las // s.n.r // mercaderias per Cathalunya per a
passar-las en França, ab lo motiu que las compran per a portar-las y consumir-las en dita
Vall. Ahont nos podan consumir las llanas que
en ella aportan, per no aver-hi fàbrica alguna de
parayraria, ni tampoch las demés mercaderias,
per no ser terra apta per a expedir-las sino que
sia passant-las en França. Y per a què dit Pere
Ferrer, arrendatari, no puga ser culpat de omís
en una falta tant conciderable y prejudicial a la
Generalitat, y conste de aver fet las diligèncias
que li incumbian, demana y suplica a vostra senyoria fidelíssima sia aquella insertada o continuada en dietari. Per lo qual effecte, n’és
requireix al escrivà major de vostra senyiria fidelíssima, ho executés en la conformitat disposada en lo capítol 46 del nou redrés. Officio, et
cetera. Altissimus, et cetera. Balart.
Oblata, die XIII mensis julii
rio, et cetera.

MDCCII

in concisto-

Et domini deputati, regali absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum, ecclesiastico etiam absenti, dixerunt et decreverunt que
estan promptes en donar providència y atténdrer a tot lo que conduhesca a la bona exacció
dels drets de la Generalitat, y per a què se conseguesca en lo particular que conté la suplicació,
requireixen a Pere Ferrer, arrendatari dels drets
de la Generalitat, cerciore ab tota jurisdicció al
concistori dels fets y casos que·l han motivat a
las clàusulas // s.n.v // que conté la suplicació. Y

a. fraus interlineat.
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de las personas que ayer cooperan dits fets, ara
sian officials del General o altres privadas personas, per a què se puga passar a la aplicació del
remey y càstich convenint. Protestant a dit
arrendatari, en cas sia omís en donar ditas notícias, de passar al que aparexerà més proporcional, des de luego resoldran lo concistori advertir
per medi de carta als officials del General de la
Vall de Aran, y demés circunvehins, cumplan
exactament y ab tota vigilància a llurs càrrechs,
en la col·lecta dels drets y averiguació dels fraus,
y que dita suplicació ab la present decretació sie
insertada en dietari, y intimada estaa decretació
personalment a Pera Ferrer, arrendatari predit.
Don Raymundus Codina et Ferreras, secretarius
et scriva majoris Generalis Cathaloniae.

1v

Als 14 de juliol 1702, a las sis horas del matí, intima de la present y dalt dita decretació, personalment, és estada presentada, a dit Ferrer, per
Llorens March, verguer de sas senyorias, segons
relació per ell a mi, secretari y scrivà major del
General feta.
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10 claus de deu a 2 sou lo sent, lliures y sous.
4 trizas de espart picat a 8 sous cada una, lliures
y sous.
20 tatxas de mila a rahó 8 sous lo mille, lliures y
sous.
900 claus de enpaliar a 3 sous lo sent, lliures y
sous.
200 claus de empaliar a 3 sous lo sent, lliures y
sous.
3 dotzenas y 6 cabassos mitjans a rahó 1 sou, 6
(diners) cada hu, lliures y sous.
2.800 gavarrots grosos a rahó 1 sou, 6 (diners)
cada hu, lliures y sous.
2 pezas de ternas de 38 canas de llarch cada una
a rahó 7 dines cana, lliures y sous.
6 placas de fusta a 2 sous quiscuna, lliures y sous.
200 claus de deu a 2 sous lo sent, lliures y sous.
300 claus marranxons a 3 sous lo sent, lliures y
sous.
Esta és la relació que fem a vostra senyoria mitjensant lo jurament que tenim prestat. Barcelona, y juliol 11 de 1702. Joseph Trotxa, asparter.
Joseph Riera, sparter.

Número 162
Nosaltres,b Joseph Trotxa, esparter anomenat
per los il·lustres y fidelíssims oÿdors de comptes
y magnífich racional del General, y Joseph Riera, sparter anomenat per Anton Bernada, sparter, a effecte de visurar y fer relació del compte
per dit Bernada presentat, als 26 de juny proppassat, per festas sean fetas per la vinguda de sa
magestat, que Déu guarde, fem mitjensant jurament la relació següent:
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Primo, per 500 claus dinals a rahó 7 sous, 6 (diners) lo sent, lliures y sous.
200 claus dobles a rahó 15 sous lo sent, lliures y
sous.
400 claus dinal y mitxas a rahó 11 sous, 3 (diners), lliures y sous.
100 claus de manilla a rahó 4 dines cada hu,
lliures y sous.
6 tronyellas grosas a rahó 1 sou, 4 (diners) cada
una, lliures y sous.
Una mola llibantons a 11 sous la mola, lliures y
sous.
200 claus de quatra a rahó 3 sous lo sent, lliures
y sous.
200 claus mayals a rahó 5 sous lo sent, lliures y
sous.
18 claus de galavern a 8 dines cada u, lliures y
sous.
a. esta decretació interlineat.
b. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
324v i 325r del trienni 1701-1704.
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Número 163
Nosaltres,a Joseph Trotxa, esparter anomenat
per los il·lustres y fidelíssims oÿdors de comptes
y magnífich racional del General, y Joseph Riera, sparter anomenat per Anton Bernada, sparter, a effecte de visurar y fer relació del compte
per dit Bernada, presentat als 26 de juny proppassat, per festas, sean fetas per la vinguda de sa
magestat, que Déu guarde, fem mitjensant jurament la relació següent:
Primo, 300 claus dinals y mitx a 11 sous, 3 (diners) lo sent, lliures y sous.
300 claus dinals a rahó 7 sous 6 (diners) lo sent,
lliures y sous.
300 claus majals a 5 sous lo sent, lliures y sous.
2 molas llibantons a 11 sous la mola, lliures y
sous.
6 cabassos de espart mitjans a rahó 1 sou 6 (diners) cada hu, y a 3 dines cada manech, lliures y
sous.
100 claus dobles a rahó 15 sous lo sent, lliures y
sous.
30 claus de manilla a 4 dines cada hu, lliures y
sous.
18 claus de galavern a 8 dines cada hu, lliures y
sous.
100 claus de sis a rahó 2 sous, 6 (diners) lo sent,
lliures y sous.
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
324v i 325r del trienni 1701-1704.

2v

10 de gavarrots grosos a 1 sou, 4(diners) lo
sent, lliures y sous.
Dos garbells per pasar guix a 3 sous, 6 (diners)
cada hu, lliures y sous.
6 senallas de palma de tres cortans a rahó 2
sous, 6 (diners) cada hu, lliures y sous.
100 claus de deu a rahó 2 sous lo sent, lliures y
sous.
14 tatxas de mila a 8 sous lo mille, lliures y sous.
300 claus ternals a rahó 4 sous lo sent, lliures y
sous.
100 claus de quatra a 3 sous lo sent, lliures y
sous.
50 claus de enpalià a 3 sous lo sent, lliures y sous.
5 canes corda torna crua a rahó 7 dines cana,
lliures y sous.
2 senallas de tres cortans a rahó 2 sous, 6 (diners) cada hu, lliures y sous.
6 ventalls de foch per ventar los bresers a rahó 1
sou cada hu, lliures y sous.
La llata per las estoras de 60 pams a rahó 5 sous
cada hu, lliures y sous.

3v

Esta és la relació que fem a vostra senyoria mitjensant lo jurament tenim prestat. Barcelona, y
juliol 11 de 1702. Joseph Trotxa, asparter. Joseph Riera, sparter.
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Número 164
Nosaltres,a Joseph Trotxa, esparter anomenat
per los il·lustres y fidelíssims oÿdors de comptes
y magnífich racional del General, y Joseph Riera, sparter anomenat per Anton Bernada, sparter, a effecte de visurar y fer relació del compte
per dit Bernada, presentat als 26 de juny proppassat, per festas sean fetas per la vinguda de sa
magestat, que Déu guarde, fem mitjensant jurament la relació següent:
Primo, un miller de claus de quatra a rahó 3
sous lo sent, lliures y sous.
Mil claus de sis a rahó 2 sous, 6 (diners) lo sent,
lliures y sous.
800 claus de deu a rahó 2 sous lo sent, lliures y
sous.
500 claus dinals a rahó 7 sous, 6 (diners) lo
sent, lliures y sous.
400 claus mayals a 5 sous lo sent, lliures y sous.
500 claus ternals a 4 sous lo sent, lliures y sous.
50 tatxas de mila a 8 sous lo mille, lliures y sous.
19 canas corda picada ternal a rahó 1 sou, 6 (diners) la cana, lliures y sous.
12 canas corda vuit cama picada a rahó 1 sou la
cana, lliures y sous.
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
324v i 325r del trienni 1701-1704.
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Dos cabasos de espart grans sens recordar a 2
sous dada hu, lliures y sous.
12 escombras y sis mànechs a 6 dines cada
scombra y tres dines lo mànech, lliures y sous.
12 escombras de bruch a 3 dines cada una, lliures y sous.
Dos cabassos de espart mitjans a rahó 1 sou, 6
(diners) cada hu, lliures y sous.
Dos palas de fusta a 2 sous cada una, lliures y
sous.
Dos cabassos de espart grans recordats a 2 sous,
6 (diners) cada un, lliures y sous.
Dos molas llibantons a rahó 11 sous cada mola,
lliures y sous.
12 cabassos mitjans recordats a rahó 1 sou, 8
(diners) cada un, lliures y sous.
Una peza de terna de 38 canas de llarch a rahó 7
diners cana, lliures y sous.
Dos senallas grans, una de quartera ab quatra
nansas 14 sous y altre de mitja cortera 7 sous,
lliures y sous.
500 gavarrots grosos a rahó 1 sou, 4 (diners) lo
sent, lliures y sous.
1.300 tatxas de cadira a 6 sous lo sent, lliures y
sous.
1 [...] claus ternals borts a rahó 4 sous lo sent,
lliures y sous.
La llata de 60 pams de llarch quiscuna 5 sous,
lliures y sous.
300 marranxons a 3 sous lo sent, lliures y sous.
25 claus dinal y mitx a 11 sous, 3 (diners) lo
sent, lliures y sous.
Escombras xicas a 3 diners cada una, lliures y
sous.
Per lo llevar las estoras de la Diputasió, salas del
negosi, obra nova de la Diputasió y les del defenador com se acostuma pagar tots anys, lliures y
sous.
Per lo llevar las estoras de la sala del mitx y las de
la sala del bras militar com se acostuma pagar
tots anys, lliures y sous.
Per lo pozar las estoras en lo aposento dels senyors visitadors, assessors de dita escrivania y
calculadors, com se acostuma pagar tots anys,
lliures y sous.
Lo pozar las estoras en la Diputació, sales del
negosi y obra nova de la pressó y las del defenedor en lo General com se acostuma tots anys pagar, lliures y sous.
Per lo pozar las estoras de la sala del mitx y lo
aposento del bras militar com se acostuma pagar tots anys, lliures y sous.
Per lo pozar las estoras del quarto de la visita
com se acostuma pagar tots anys, lliures y sous.
Esta és la relació que ferma vostra senyoria mitjensant lo jurament que tenim prestat. Barcelona, y juliol 11 de MDCCII. Joseph Trotxa, asparter. Joseph Riera, sparter.

[ 1702 ]

[ 1702 ]
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Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris
Generalis Cathaloniae.

Número 165
Divendresa proppassat, de part de vostra senyoria fidelíssima y a instància dels arrendataris dels
drets de la Generalitat, foren presentadas unas
lletras a esta part de Fermí Rovira, tauler de la
vila de Tarrasa. Dient-li ab ellas que en lo capítol 13 del nou redrés de als últimas Corts, està
disposat que en qualsevol taula de las entradas y
exidas del General, en què se troban dos, o
més, taulas que no són de aquellas que tenen
salari cert, sols se puga cobrar dos sous per lliura, de forma que resten 18 sous per cada lliura
per lo General. Y que restituescan lo que se auran retingut, a més dels dos sous per lliura, o
que dins deu dias donen justas causas y rahons.
Y que no obstant, dit capítol, no auria duptat
dit Rovira en retenir-se 4 sous per lliura del
col·lectat en la tersa proppassada, que fins al últim de mars del corrent any, y com molt il·lustre y fidelíssim senyor, dita esta part tant en dita
tersa com en las demés, may se hage retingut
del col·lectat més de dos sous per lliura, si sols
se ha retingut per dita tersa y las demés 2 lliures, 10 sous per botigatge, y 12 sous per tinta,
plumas y paper com han fet sempre ell y sos antecessors taulers en las centúrias passadas. Y
està axí disposat en la tabba del arrendament
dels drets del General y altres disposicions de la
present casa, y se li’n ha fet querela al suplicant
en la present, // 5v // visitars ha citat absolt de
aquella. Com és de vèurer en la querela de número 46, y per haver retingut lo suplicant las
ditas 2 lliures, 10 sous, per lloguer de la botiga,
y los 12 sous per tinta, plumas y paper los dits
col·lectors o arrendataris, volgueren cobrar la
dita tersa. Pertant y altrament, lo dit Fermí Rovira, donant las presents per resposta, diu y representa a vostra senyoria fidelíssima, que en
manera alguna a contrafet a dit capítol 13, per
no diposar tal cosa, que no se hage de pagar lo
lloguer de la botiga per a tenir las mercaderias,
y que esta part està promta per a entregar la
dita tersa als dits col·lectors, en la conformitat
que sempre ho ha observat. Y que no sia més
molestat ab semblans, ni altres, mandatos, que
ho rebrà a singular gràcia de vostra senyoria fidelíssima. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Aragonès.

Als 15 de juliol 1702, per Llorens March, verguer de sas senyorias. Personalment és estada
intimada la sobredita súplica, ab sa decretació, a
Pera Ferrer, arrendatari dels drets de la Generalitat, personalment segons relació a mi, secretari
y scrivà major del General feta per dit March, y
entre 7 y 8 horas del matí, és estada presentada.
Sans, assessor subrogat.
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Número 168
Señor.a
Don Juan Gensana, capellán de vuestra majestad y agente de los diputados y oidores de quentas
de la Generalidad de Cataluña, en nombre de
dichos diputados dize, que en las Cortes que vuestra majestad fue servido de celebrar en los años
próximo passado y pressente, entre otras cosas se
concedió al capítulo 88, que qualquier catalán
pueda llevar libremente vinos y aguardientes, cogidos en Principado, a la ciudad y Baía de Cádiz, y otros puertos de la Andalucía y costas marítimas de España. Y, para que lo cumplan los
capitanes generales, governadores y demás juezes,
y se franquee el comerçio en todas las costas destos
dominios a los catalanes. Suplica a vuestra majestad, se sirva de mandar se menden reales zédulas o el despacho, // 3v // concistente en consequencia de dicho capítulo 88, para que dichos
capitanes generales, governadores y demás juezes,
cada uno en su distrito y jurisdicción, permita
franquear y no prohiba la introducción, tráfico y
comercio de dichos vinos y aguardientes, que lo reciviría a merced.
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Oblata die XIIII mensis julii MDCCII, in concistorio, et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, ecclesiastico absenti, dixerunt et decreverunt quod inserat in dietario, et
intimetur arrendatario. Don Raymundus de
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
324v i 325r del trienni 1701-1704.
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Número 169
Señor.b
Don Juan Gensana, capellán de vuestra majestad y agente de los diputados y oidores de quentas
de la Generalidad de Cataluña, en nombrre de
dichos diputados dize, que en las Cortes que vuestra majestad fue servido de celebrar en los años
próximo passado y pressente, entre otras cosas se
concedió al capítulo 67, que vuestra majestad se
serviría de passar buenos oficios por medio de su
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 325v i 326r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 325v i 326r del trienni 1701-1704.
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embajador en Roma, para que su Santidad y ministros, a quien toca el cuidado y cobranza de los
quinquenios que pagan por razón de unión de decretos, beneficios, los cavildos y canónigos de las
yglesias, cathedrales y collegiatas, universidades
literarias, y otras obras pías. Por tanto, suplica a
vuestra majestad, se sirva de mandar escrivir
// 4v // a su embajador en Roma, para que en su
nombre, de vuestra majestad, passe hazer los meyores oficios que sean posibles com su Santidad y
ministros, a quien toca el cuidado y cobranza de
dichos quinquenios. Para que lo que la remisión
de los quinquenios atrassados, y para que en adelante, se ajusten a una cosa razonable que se pueda pagar, según la cortedad a que han [...] las
rentas eclesiásticas que cobran de los benéficos
unidos, que lo reciviría a merced.
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Número 170
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Nosaltres Joan Font, botiger de telas anomenat
per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes y magnífich recional del General, y
Jaume Crest, botiger de telas anomanat per
Joan Ros, botiger de telas, a efechta de exeminar y regonèxar un compte presentat per dit
Ros, doblata del qual és als 16 de juny present y
corent any 1702 per la Cort general. Mitjançant
jurament fem la relació següent: primo, lo panyo refí negra a 7 lliures cana.
Esta és la relasió que fem per lo jurament tenim
prestat. Barcelona, a 13 de juriol 1702. Joan
Font, botiger de telas. Jaume Crest, botiger de
telas.

Señor.a
Don Juan Gensana, capellán de vuestra majestad y agente de los diputados y oidores de quentas
de la Generalidad de Cataluña, en nombrre de
dichos diputados dize, que en las Cortes que vuestra majestad fue servido de celebrar en los años
próximo passado y pressente, entre otras cosas se
concedió al capítulo 85, que vuestra majestad se
serviría de mandar al cónsul de la naçión española de Lisboa, y a los demás que vuestra majestad nombra y residen en diferentes partes y ciudades marítimas de la Real Corona, que de cada
barca catalana que vaia a cargo de patrón catalán, lleven solo por derecho de consulado de lo que
cargaren y descargaren, en dicha ciudad de Lisboa y otros puertos marítimos donde residen cónsules nombrados por vuestra // 5v // majestad, la
cantidad de diez reales de a ocho por cada barca,
y veinte por cada navío catalán, que lleve patrón
de la misma naçión. Y que aian presisamente de
contretarse con dicha cantidad, sin poder cobrar
por razón de derechos de consulado por el buque,
de la barca y navío, ni por otra razón alguna. Y
en consequencia de dicho capítulo, suplica a vuestra majestad ser servido de mandar se den cartas
a los diputados del General de Cataluña, dirigidas a los cónsules de Lisboa y otros qualesquieras
que vuestra majestad nombra en diferentes puertos marítimos de los dominios de la Real Corona,
para que estén entendidos de lo que vuestra majestad sea servido de mandar, y lo cumplan y executen, que lo reciviría merced.

Número 171a

Número 172b
Nosaltres Joan Font, botiguer de telas anomanat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors
de comptes y magnífich recional del General, y
Jaume Crest, botiguer de telas anomanat per
Joan Antoja, botiguer de telas, a efechta de exeminar y regonexa un compta presentat per dit
Antoja, doblata del qual és als 17 de juny present y corent any 1702 per la Cort general. Mitjançant jurament fem la relació següent: primo,
satins de mostras de Torín de fil y seda a 35 reals
cana.
Esta és la relasió que fem per lo jurament tenim
prestat. Barcelona, a 13 de juriol 1702. Joan
Font, botiguer de telas. Jaume Crest, botiguer
de telas.

330
/3r

a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 325v i 326r del trienni 1701-1704.
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Número 173c
Nosaltres Joan Font, botiguer de telas anomanat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptas y magnífich recional del General, y Jaume Crest, botiguer de telas
anomanat per Francisco Estruch, botiguer de
telas, a efechta de exeminar y regonexa un
compte presentat per dit Estruch, doblata del
qual és als 16 de juny present y corent any
1702 per les festas se feran per las vingudas de
sas megestats. Mitjançant jurament fem la rela-

a. relació intercalada entre els folis 329v-330r del trienni
1701-1704.
b. relació intercalada entre els folis 329v-330r del trienni
1701-1704.
c. relació intercalada entre els folis 329v-330r del trienni
1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

ció següent: primo, tafatà dobla a un cap carmasí a 35 reals cana.
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Nosaltres Joan Font, botiger de telas anomanat
per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes y magnífich resional del General, y
Jaume Crest, botiger de telas anomanat per
Jaume Romanyà, botiger de telas, a efechta de
exeminar y regonexa un compte presentat per
dit Romanyà, doblata del qual és als 16 de juny
present y corent any 1702 per las festas de las
vingudas de sas magestats. Mitjançant jurament
fem la relació següent: primo, vellut morat carmasí a 16 lliures cana; tafatà doble carmasí a 26
reals cana; tafatà dobla carmasí a 35 reals cana;
risso llis negra a 12 lliures cana; tafatà morat
carmasí a 35 reals cana.

Esta és la relasió que fem per lo jurament tenim
prestat. Barcelona, a 13 de juriol 1702. Joan
Font, botiguer de telas. Jaume Crest, botiguer
de telas.

s.n.r

Número 174a
Nosaltres Joan Font, botiger de telas anomanat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes y magnífich recional del General, y Jaume Crest, botiger de telas
anomanat per Jaume Claret, botiger de telas, a
efechta de exeminar y regonèxer un compte
presentat per dit Claret, doblata del qual és als
13 de juny present y corent any 1702, per la
Cort general. Mitjançant jurament fem la relació següent: primo, los cordellats grochs y encarnats de quatra pams y mitj de ampla, valor a
14 reals cana.
Esta és la relasió que fem per lo jurament tenim
prestat. Barcelona, a 13 de juriol 1702. Joan
Font, botiguer de telas. Jaume Crest, botiguer
de telas.
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Número 176a

Esta és la relasió que fem per lo jurament tenim
prestat. Barcelona, a 13 de juriol 1702. Joan
Font, botiguer de telas. Jaume Crest, botiguer
de telas.
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Número 175b
Nosaltres Joan Font, botiger de telas anomanat
per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes y magnífich resional del General, y
Jaume Crest, botiger de telas anomanat per
Jaume Romanyà, botiger de telas, a efechta de
exeminar y regonèxar un compta presentat per
dit Romanyà, doblata del qual és als 16 de juny
present y corent any 1702 per la Cort general.
Mitjançant jurament fem la relació següent: primo, tafatà dobla morat carmasí a 35 reals cana;
panyo refí negra a 7 lliures cana; tafatà dobla a
un cap perla a 26 reals cana; risso llis negra a 12
lliures cana.
Esta és la relasió que fem per lo jurament tenim
prestat. Barcelona, a 13 de juriol 1702. Joan
Font, botiguer de telas. Jaume Crest, botiguer
de telas.

a. relació intercalada entre els folis 329v-330r del trienni
1701-1704.
b. relació intercalada entre els folis 329v-330r del trienni
1701-1704.
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Número 177b
Jo Gerònima Montaner, viuda elegida y anomenada per los molt il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors de comptes y magnífich racional del General, a effecte de examinar lo compte presentat
per Teresa Espelta, puntera, als 30 del mes de
juny 1702 de puntas presas per servey de la cort,
fas mitjensant jurament la relació següent: primo, 22 canas puntas blancas grans finas per tres
albas a 11 sous lo palm; ítem 3 canas, 6 pams
puntas blancas finas grans per colls de albas a 2
sous lo palm; ítem 4 canas 4 palms puntas blancas finas per las mànegas y punyos de las ditas albas a 5 sous; ítem 7 canas puntas blancas per
guarnir tres amitas a 1 sou lo palm; ítem 12 canas puntas blancas grans per lo ruedo de altres
tres albas a 10 sous lo palm; ítem 4 canas 4
palms puntas blancas per lo ruedo de las mànegas y sobrepunyos a 2 sous lo palm; ítem 3 canas 6 palms puntas blancas per colls y uberturas
a 5 sous; ítem 2 canas 2 palms puntas blancas
per guarnir altres 3 amitos a 1 sou lo palm; ítem
7 canas 4 palms puntas per las estovallas dels
tres altars dels 3 brassos a 3 sous lo palm; ítem 7
canes puntas per 6 estovallas per las credensas a
2 sous, 6; ítem 49 canas 1 palm puntas per los
lavabos y purificadors a 1 sou lo palm; ítem 6
canas, 5 palms puntas per 6 corporals y animetas a 3 sous lo palm.

a. relació intercalada entre els folis 329v-330r del trienni
1701-1704.
b. relació intercalada entre els folis 329v-330r del trienni
1701-1704.
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Esta és la relació que fas a vostra senyoria mitjensant lo jurament que tenim prestat. Barcelona, y juliol XVIII de MDCCII. Per no saber escríurer Gerònima Montaner firma en sa
voluntat y en sa presència lo doctor Aleix Fornaguera.

Número 178a
Jo Geltrudis Duxera, custurera, anomenada per
los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes y magnífichs racional del General a effecte de examinar lo compte presentat per Maria Galseran per mans de roba per servey de la
Cort general, la doblata és a 30 de juny proppassat fas mitjensant jurament la relasió següent: primo, per las mans de 6 albas guarnits
de puntas a 2 lliures, 15 sous cada un; ítem per
las mans de tres estovallas grans guarnidas a 14
sous cada una; ítem per las mans de tres estovallas grans guarnidas a 14 sous cada una; ítem per
las mans de 6 estovallas xicas guarnidas a 10
sous cada una; ítem per las mans de 3 estovallas
grans sens guarnir a 3 sous cada una; ítem per
las mans de 3 estovallas de tela crua a 3 sous
cada una; ítem 6 amitos guarnits a 8 sous cada
un; ítem 3 corporals guarnits y 3 animetas a 10
sous cada un; ítem 18 purificadors guarnits a 3
sous cada un; ítem 18 lavabos guarnits a 3 sous
quiscun.
Esta és la relació que fas a vostra senyoria per lo
jurament que tinch prestat. Barcelona, y juliol
XIIII de 1702. Per no saber de escríurer dita
Geltrudis Duxera firmo jo de sa voluntat y en sa
presència lo doctor Aleix Fornaguera.
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Número 179b
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Don Joseph de Cançer y de Pratsenjulià, advocat fiscal del General de Cathalunya, aplicantse a la expedició de la defensa de las causas de
greuges que en nom del sýndic de dit General
se preseguexe, que són fins en número de 12, à
trobat que entre altras de dits greuges consisteix lo de número 11 en lo reparo de la contrafacció que en lo any 1681 se pretengué resultar
de la execució de uns reals decrets que manava
obehyr la magestat del sereníssim senyor don
a. relació intercalada entre els folis 329v-330r del trienni
1701-1704.
b. súplica intercalada entre els folis 329v-330r del trienni
1701-1704.
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Carlos segon, rey y senyor nostre, que està en
glòria, tocant a la divisió de las càthedras y vots
de philosophia de la Universitat Literària o Estudi General de la present ciutat entre los de
opinió thomística y no thomística acerca del
que se trobà un nou decret de sa magestat,
Déu lo guarde. E com sobre esta matèria tinga
dit doctor Joseph reparo en concórrer en advocar y defensar la proposició del dit greuge,
per ço que té present que en dit any 1681, trobant-se lo noble don Francisco de Cançer
quóndam, son pare, conceller de dita ciutat,
fonc de dictamen de què se obehissen dits reals
ordes. Y per haver-o axís explicat y esforsat sostingué las calúmnias y emulacions que foren
notòrias fins que sa magestat, que està en glòria, ab son real decret de 19 de febrer 1682 declarà que havia bé obrat dit don Francisco y
demés concellers sos companys, y que no fossen en cosa alguna impedits ni molestats per lo
que avian obrat tocant a la execució de dits reals decrets. Y de concórrer ara dit don Joseph
en est negoci, se’n poria seguir desconfiansa en
los interessats y prejudici al suplicant, lo qual
altrament ve a restar escusat y no pot entrevenir-i avent-s’i, com se à dit, tant interessat dit
son pare. Per tant y altrament a vostra senyoria
fidelíssima suplica sie servit encarregar al magnífich sýndic del General que per la prosequució de la instància del dit greuge de // 8v // número 11 acuda als magnífichs assessors del
General y a la persona que vostra senyoria fidelíssima tinga destinada per advocat fiscal assumpt en los casos que lo proprietari no pot
concórrer en fets particulars, que li apar és lo
magnífich doctor Joseph Costa o altra que vostra senyoria fidelíssima dispose, y que la present sie insertada en lo dietari corrent. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Don Joseph de
Cançer.
Oblata XVIII mensis julii MDCCII in concistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, ecclesiastico absenti, dixerunt et decreverunt quod inseratur in
dietario et notificetur sindico sicut petitur. Don
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
Als 20 de juliol 1702 entre 11 y 12 horas del
mitgdia personalment per Llorens March, subrrogat en verguer de sas senyorias, en escrits se
ha notifficat en substància lo contengut en esta
súplica al magnífichs doctor misser Rafel Llampillas y Prous, subrrogat en síndich del General,
segons relació a mi secretari y scrivà major del
General feta per dit March.

[ 1702 ]

[ 1702 ]
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Número 180a

Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Per part dels arrendataris dels drets de la Generalitat lo dia 9 del corrent se presentà a Pau Maduxer, tauler de la vila de Cardadeu, una carta
de vostra senyoria en què vostra senyoria manà
que los taulers no pugan retenir-se sinó sols dos
sous per lliura del que col·lectan, y que restituescan tot lo que se haurian retingut a més de
dits dos sous en la terça passada, o bé que dins
10 dias donàs las causas y rahons per a què fer
nou degà. Y com la carta de vostra senyoria,
com és lo capítol del nou redrés en que se funda, sols parle de aquellas taulas en què se troban
dos taulers per a què no pugan aquells retenirse més que 2 sous per lliura entre tots dos no
emperò parla de la taula de Cardadeu ni altres
en què se troba sols un tauler, per quant dit Pau
Maduxer sols se atura 2 sous per lliura del que
col·lecta, y encara que se atura quiscuna terça 2
lliures, 10 sous, per botigatge y 12 sous per tinta, plomas y paper, y en la terça de Nadal 1 lliura, 8 sous, per carbó y candelas, emperò axò no
ve comprès ab la disposició de dit capítol del
nou redrés ni ab la carta de vostra senyoria, ans
bé ho cobra en virtut de una antiquíssima pocessió y consuetut en què ell y sos antecessors
en dit offici han estat de cobrar-ho, de la qual
no pot ser despullat, salva pace, sens cognició
de causa, de tal manera que en virtut de differents sentèncias de visita té dit Pau Maduxer y
altres taulers fundat son dret. Per ço dit Pau
Maduxer obeint al manat per vostra senyoria ab
dita carta, en cas parlàs y se entengués del taulers de las //9v // taulas que no·y ha sinó un tauler, lo que no creu dóna a vostra senyoria la present per llegítima resposta, suplicant a vostra
senyoria se satisfassa de las rahons sobreponderadas y que done la providència per a què no sia
més molestat per dits arrendataris en semblant
pretenció, declarant dit Pau Maduxer que està
prompte per entregar a dits arendataris los diners resultants de las dos terças passadas, retenint-se emperò las sobreditas respective quantitats, y suplica a vostra senyoria que ordene cusir
la present en dietari de què rebrà singular
mercè. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Alexius Fornaguera. Gallart y Pastor, assessor subrogatus.

Als 20 de juliol 1702 entre 10 y 11 horas del
matí en escrits per Llorens March, subrrogat en
lo offici de verguer de sas senyorias, personalment se ha intimat a Pera Ferrer, arrendatari
dels drets de la Generalitat, aver-se donat la súplica present segons relació a mi secretari y
scrivà major del General feta per dit March.
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Número 182a
Molt il·lustre y fidelísim senyor.

Oblata die XVIII mensis julii MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, ecclesiastico absenti, dixerunt et decreverunt quod
inseratur in dietario et int. arrendatario. Don

Ab carta de vostra senyoria de 27 de juny proppasat, la qual és estada entregada a Joseph Tarau y Francesch Lleonart, ciutedans honrats de
Barcelona, taulers de la ciutat de Mataró a 16
del corrent, se ha ordenat a dits taulers que segons lo disposat en lo capítol 13 del nou redrés
del General fet en las últimas Corts restituissen
a Pera Ferer arrendatari dels drets de la Generalitat e o a son legítim pocurador, lo que se aurian retinguts més de dos sous per lliura entre
tots del col·lectat en dita taula en la terça de
mars posada des del dia 14 de janer proppasat
que se conclogueren ditas Corts, y que si alguna
cosa tenian que deduhir en contrari ho participassen a vostra senyoria des del dia que aurian
rebut dita carta dins deu dias, y que axí mateix
se’ls manà sots pena de privasió de sos oficis que
en la terça vivent y de aquí al devant se retingan
sols 2 sous per lliura entre tots del que·s col·lectarà de forma que resten 18 sous franchs per lo
General. Y si bé dits taulers, axí en observansa
del dit capítol 13 del nou redrés y en execusió
del orde de vostra senyoria, an restituhit e o entregat al arrendatari 18 sous per lliura, retenintse sols 2 sous per lliura entre los dos del col·lectat en dita taula des del primer juny proppassat
en què los foren entregats los capítols del nou
redrés, y estant molt promptes per a retenir-se
en la terça vinent y de aquí al devant sols dos
sous per lliura entre tots del què·s col·lectarà.
Emperò en atenció de la permisió que vostra senyoria se dignà donar-los de què si alguna cosa
tenen que deduhir en contrari ho participen a
vostra senyoria dins deu dias, representan a vostra senyoria que dits taulers se persuadexen que
lo disposat en dit capítol 13 no los obliga sinó
des de dit dia primer juny proppasat en què se’ls
entregaren dits capítols, avent pogut des del dia
de la conclusió de las Corts fins al de la entrega
de dits capítols cobrar y retenir-se quiscun 2

a. súplica intercalada entre els folis 329v-330r del trienni
1701-1704.

a. súplica intercalada entre els folis 331v-332r del trienni
1701-1704.
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sous per lliura en la conformitat que antes inconcussament en virtut del capítol 88, Corts
1599, avian acostumat cobrar-los. Perquè quidquid sit, si las constitucions o capítols fets en
corts generals necessitan o no de publicasió,
però lo cert és que en las Corts últimament celebrades se regonegué que se avia de subseguir
la publicasió per aver-i molts capítols del nou
redrés y entre altres lo capítol 6 y capítol 14 que
fan menció de dita publicasió, // 1v // y en lo capítol 90 de las generals constitucions expressament se disposà cerca la publicasió de las constitucions y capítols de cort, y axí antes de ésser
publicats dits capítols de cort ho a lo menos antes de estampar-se aquells y entregar-se a dits
taulers no cadaun estos obligats a la observansa
del capítol 13 y, avent cobrat en lo intermedi
temps quiscun los dos sous per lliura ab la bona
fe y ignorant justament la disposició de dit capítol, no deurian restituir lo que en dit temps an
exhigit més del que se disposa en dit capítol,
principalment essent dit capítol privaria del dret
que antes tenian dits taulers adquirit. Y altrament apar los exhimeix de la obligació de pagar
al arrendatari lo que an retingut més de dos
sous per lliura entre tots, si se attén lo disposat
en lo capítol 14 de dit nou redrés en lo qual expressament se diu que des del dia de la publicasió del dit capítol en avant tot lo que dexaran de
pagar los arrendaments als oficials compresos en
dit capítol ó degan refer a la Generalitat a la fi
del trienni. Y axí com en dit capítol és estatuhit
contra los oficials en aquell mensionats sols té
lloch des del dia de la publicasió en lo capítol 13
immediat antecedent, per ser constant en via de
dret que una lley o constitució se explica y reb
intel·ligènsia de altre. Per tot lo que altrament
los dits taulers de Mataró, posant a la notícia las
sobreditas rahons, suplican que attesas aquellas
no sia donat lloch a què agen de restituhir lo
que se an retingut més de dos sous per lliura entre tots del col·lectat en dita taula des de dit dia
14 janer fins al primer juny del corrent any, com
ho esperan de la gran justificació. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Rovira. De Gallart y
Pastor, assessor subrogatus.

relació a mi secretari y scrivà major del General
feta per dit March.

332
/2r

Relació que los infrascrits fem en orde lo que
havem judicat haver-se de donar a Joseph Ginestar, courer de la present casa de la Deputació, del compte de la feyna per la Cort general.
Primo, dels trenta-sis adressos de tinters grans a
3 lliures per quiscun adrés, que junts importan:
108 lliuras; ítem, dels deu adressos de tinters
mitjans a 2 lliures, 8 sous per quiscun adrés que
junts fan suma de 24 lliuras; ítem, dels tres
adressos de tinters xichs per quiscun adrés a 2
lliuras que junts fan la suma de 6 lliuras; ítem,
de las sinch espavilladoras recòurer a 7 sous
quiscuna que juntat fan suma de 1 lliura, 15
sous; ítem, de las 34 campanetas a 15 sous per
cada una que juntas fan suma de 25 lliuras, 10
sous; ítem, los 50 gots de plom a 2 sou, 6, quiscun suman junts: 6 lliuras, 10 sous; ítem, 30
dotsenas de anellas a 2 sous, 6, per cada dotsena
suman juntas: 3 lliuras, 15 sous; ítem, per lo
adobar una campaneta, ço és, posar mànech de
satal nou en ella: 4 sous; ítem, per 37 parells de
candaleros a 2 lliuras, vuyt sous per cada parell
fan: 88 lliuras, 16 sous. Suma lo sobredit compte: 264 lliuras, 10 sous. // 2v // Del atràs dit
compte se ha de tràurer una lliura y quatre unsas de cóurer vell que a rahó de 6 sous per lliura
val: 8 sous. Lo que resta cobrador dit Joseph
Ginestar, trets dits vuyt sous de las trasditas 264
lliuras, 10 sous, són: 264 lliuras, 2 sous.
Vuy en Barcelona als 10 de juliol de 1702. Joseph Aran, courer. Joseph Rodrigues, courer.
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Oblata die XVIIII mensis julii MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum, ecclesiastico
absenti, dixerunt et decreverunt quod inseratur
in dietario et int. arrendatario. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
s.n.r

Número 183a

Als 21 de juliol 1702 a las 6 horas del matí personalment per Llorens March, subrrogat en
verguer de sas senyorias, és estat intimat aver-se
donat la present súplica a Pera Ferrer, velluter,
arrendatari dels drets de la Generalitat, segons
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Número 184b
Relació que los infrascrits fem en orde a lo que
havem judicat haver-se de donar a Joseph Ginestar, courer de la present casa de la Deputació, del compte de las festas. Primo, per las catorse dotsenas de anellas grans a 5 sous per cada
dotsena suman: 3 lliuras, 10 sous; ítem, per posar y tràurer los deu salamons.
Vuy en Barcelona als 10 de juliol de 1702. Joseph Aran, courer. Joseph Rodrigues, courer.

a. relació intercalada entre els folis 331v-332r del trienni
1701-1704.
b. relació intercalada entre els folis 331v-332r del trienni
1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]
332
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aquest comptes dels que té rebuts y gastats, sinó
en lo tocant al compte de correu y menut y no
respecte de altre compte extraordinari per
// 5v // cosa que cedesca en defensa de la Generalitat com és lo estat de est consistori, per al
qual compte extraordinari pot vostra senyoria
gastar y girar pecúnias del General dins aquells
tres mesos que lo número 3 de dit capítol, li
permet com a la fi de aquells se fassa donar lo
compte a dit official de regent los comptes. Y de
altra part regonega est consistori tenir los terminis de sa continuació tant limitats com a vostra
senyoria fidelíssima li és ben notori, de tal modo
que qualsevol dilació del que representa li és
molt prejudicial y veya axí mateix incumbir-li la
solicitat de dits assessors, ni menos als mencionat don Francisco Marí, encara que·s necessitàs
de esta diligència y axí bé per dita causa, digrecions y allarchs se tròpie est consistori tant sols
ab lo referit desconsol que apar passa a desconfiansa de vostra senyoria la distribució del que
demana, sinó també impedit de son curs y administració de justícia. Per ço representa a vostra senyoria fidelíssima lo referit, esperant ab tot
effecte y brevedat que·s requireix conseguir una
o altra resposta per lograr lo fi de ditas representacions, demanant que la present sia cusida en
dietari perquè sempre conste de las diligèncias
de est consistori fetas per lo que condueix a son
curs de justícia y de la obligació de aquell segons capítols de cort disposada. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. De Copons, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus.

Número 185a
Relació que lo infrascrits fem en orde a lo que
havem judicat haver-se de donar a Joseph Ginestar, courer de la present casa de la Deputació, per lo compte de la feyna feta per dita casa.
Primo, per lo jornal del mestre; ítem, per lo jornal del aprenent; ítem de natejar los 23 salamons: 10 lliuras; ítem, per un mitg jornal de
mestre; ítem, per lo carbó y estany: 8 sous; ítem,
per un candalero: 16 sous; ítem, per lo adobar
lo pom: 2 sous; ítem, per sis parells de candelerosa rahó de 2 lliuras, 12 sous per quiscun parell
suman junts: 15 lliuras, 12 sous; ítem, per lo
adobar dos candaleros: 8 sous; ítem, per posar y
tràurer lo salamó per la festa de sant Jordi; ítem
per los quatre dotsenas de anellas grans a 5 sous
per cada dotsena valen: 1 lliura.
Vuy en Barcelona, als 10 de juliol de 1702. Joseph Aran, courer. Joseph Rodrigues, courer.
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Número 186b
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent est consistori de la visita de recorsos representat per via de recado a vostra senyoria fidelíssima lo dia 19 de juny en orde a la dependència y cumpliment de la satisfació de la
caritat de la missa que per aquest se celebra, y
dels officials de dit consistori sols meresque la
resposta lo dia quatre del corrent, y axí bé retardada per lo espay de quinse dias. Y axí mateix
havent reiterat dita representació per medi de
súplica y recado a vostra senyoria fidelíssima
presentada y reportat lo dia sis del corrent a més
de las diligèncias que en lo intermedi del temps
se són fetas per a conseguir lo fi de ditas respostas en una y altra de las referidas representacions, queda vuy dia est consistori ab lo desconsuelo de no haver merescut effectiva resposta
del sobradit si sols saben est consistori per medi
de un recado que vostra senyoria li posa en sa
notícia, dient que vostra senyoria tenia recomanada esta dependència a sos assessors y que la
dilació de aquella dependència de no haver donat los comptes don Francisco Marí. Y com en
virtut del capítol 8 del nou redrés de las últimas
Corts no estiga vostra senyoria coartat a girar
dinars al regent los comptes antes de donar

s.n.r

Oblata die XVIIII mensis julii MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum, ecclesiastico
absenti, dixerunt et decreverunt quod inseratur
in dietario. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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Número 187a

a. relació intercalada entre els folis 331v-332r del trienni
1701-1704.
b. súplica intercalada entre els folis 331v-332r del trienni
1701-1704.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
En lo capítol 45 de las ordinacions manades publicar per vostra senyoria fidelíssima en lo corrent trienni y en los números 15 y 16 de aquell,
se troba estatuhit y ordenat que tot lo oli que·s
cullirà en las vilas, llochs y ciutats del present
principat scituades a dos lleugas de les costes del
mar, vuyt de la frontera de França y quatre de la
frontera de Aragó o València, agen los amos de
aquell posar-lo en manifest del General en la
a. súplica intercalada entre els folis 332v-333r del trienni
1701-1704.

taula que·s trobarà més vehina, íntegrament tot
frau cessant, acceptat lo oli que serà propi ús y
servey de sas casas, sots pena de confiscació y
comís y de 10 lliures per cada vegada que dexaran aquells de manifestar-lo, lo que semblantment se trobarà ordenat y estatuhit en las ordinacions fetas per los antecessors de vostra
senyoria fidelíssima. Y no obstant que en lo capítol 81 y últim de ditas ordinacions conciderant vostra senyoria fidelíssima lo dany se seguia
a la Generalitat per lo abús se havia introduhit
en los triennis precedents, que después de publicades las ordinacions acudiren al molt il·lustre y fidelíssim concistori diferents comuns y
particulars ab suplicacions y representacions,
quexant-se del disposat en algunas ordinacions
ab paliats pretextos, singularment de redundar
en perjudici del líbero comers; y ditas suplicacions se cometian als magnífichs assessors del
General per a què administrassen justícia, los
quals encara que sols provehissen cartells citatoris la part interessada los feya presentar al procurador fiscal del General y al deffenedor, y feta
esta diligència no·s parlava més del estatut y ordinació que se impugnava per los tals. Per ço a fi
de llevar-se lo dit abús contra tot dret introduhit, puix segons aquell los estatuts tenen
prompta execució y no // 1v // podian ser suspesos per semblants diligèncias, se serví vostra senyoria fidelíssima per extirpar lo referit abús ab
lo predit capítol 81 y últim de ditas ordinacions
estatuhir en aquell que totas las ordinacions publicades en lo corrent trienni, y axí bé lo capítol
45, número 15 y 16 tocant al manifest del oli,
se aguessen de observar y executar inviolablement, no obstant qualsevols suplicacions se presentassen a vostra senyoria fidelíssima, mentres
que ab deliberació o declaració judicial no fos
ordenat lo contrari per vostra senyoria fidelíssima, manant axí a tots los officials a qui especte
sots pena de suspenció de offici y altres a àrbitre
de vostra senyoria fidelíssima, cumplen y observen y executar fassen totas les ordinacions y
cada una de ellas publicades en lo corrent trienni, no obstant qualsevol cartell citatori, íntima,
requesta o altre cosa que se’ls presente mentres
no sie de exprés orde de vostra senyoria fidelíssima ab lo qual se’ls notificàs estar suspesa o moderada alguna de ditas ordinacions, y axí mateix
que no·s poguessen despedir cartells citatoris
contra lo deffenedor ni arrendetari per rahó de
ditas suplicacions per no ser de interès de
aquells, sots pena de una terça al ajudant tercer,
sinó sols per presentar al procurador fiscal per
ser ell sol lo llegítim contradictor, com axí és de
vèurer del dit capítol 81 de ditas ordinacions al
qual se refereix. Ab tot no han dubtat los
sýndichs de las universitats, vila y batllia de Figueras, de Llers y Viladeasens, introduhir devant de vostra senyoria fidelíssima quiscun de
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ells causa contra lo estatuhit en los dits números
15 y 16 del dit capítol 45; y per medi de las rahons y acostumada cantinela del prejudici del
comers y de tenir la dita vila y batllia privilegis
de no aver de manifestar lo oli que en aquella
cullen preténdrer y demanar respective revocació o moderació del ordenat en lo dit capítol
45, número 15 y 16 de ditas ordinacions, y en
conformitat de la decretació per vostra senyoria
fidelíssima al peu de las // s.n.r // suplicacions
feta, cometent-las als magnífichs assessors,
fonch per estos provehit expedició de cartells y
lletras citatòrias dels quals se’n presentà un a
Pere Ferrer, arrendetari dels drets del General,
per lo corrent trienni, contra lo disposat en dit
capítol 81 y últim de ditas ordinacions. Y ab
esta diligència pretén dit síndich estar segur de
no aver de posar en manifest lo oli que cullan
los particulars de dita vila y batllia en la conformitat disposada en dit capítol 45, numeris 15 et
16, essent axí que segons lo estatuhit en lo últim
capítol de ditas ordinacions semblants diligèncias no enpidexan la força del estatut y execució
de aquell, y axí bé lo denunciar y posar en manifest lo oli sots pena de comís y demés expressadas en lo número 15 y 16 del dit capítol 45 de
ditas ordinacions. Per tant, dit Pere Ferrer, posant en la notícia de vostra senyoria fidelíssim lo
dalt referit, y desitjant posar en execució la referida ordinació del capítol 45, número 15 y 16
de ditas ordinacions contra los particulars de ditas vilas y batllia de Figueres y demés que menester sian per a què denuncien lo oli que
aquells tenen en la forma previnguda en dit capítol e o bé altrament fer aprenció de aquells,
que no lo auran denunciat, suplica a vostra senyoria fidelíssima sia de son servey per logro del
referit ordenar y manar al deputat local de la estació de Gerona y demés officials que menester
seran, fassen acistència al dit Pere Ferrer o a sos
col·lectors per a fer aprenció dels olis que no seran manifestats o denunciats de aquells que tenen obligació de manifestar-lo y denunciar-lo.
Y per a què conste com per part de dit arrendetari se són fetas las diligèncias li tocaven fer en
aquest particular, suplica no menos a vostra senyoria fidelíssima que la present suplicació sia
posada y continuada en dietari, en la conformitat disposada en lo capítol 46 del nou redrés, y
per total logro de esta diligència ne // s.n.v //requireix al escrivà major de vostra senyoria fidelíssima perquè ho execute com ho espera. Lo
offici, etcètera. Altissimus, etcètera. Balart.
Sans, assessor subrogatus.
Oblata die XVIII mensis julii MDCCII in concistorio, et cetera. Hora undecima ante meridiem.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

Oblata iterum die XX mensis julii MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum,
eclesiastico absenti, de voto magnificorum acessorum Generalis Cathaloniae verbo dato praesentibus quando haec decretatio fiebatur dixerunt et
decreverunt que los motius y causas mogueran a
sas senyorias lo suspèndrer per lo estat present
lo effecte y execució del disposat en lo capítol
45 y números 15 y 16 de ell de las ordinacions
publicadas en lo present y corrent trienni, fonch
la facultat per sas senyorias reservada en lo capítol final de las mateixas ordinacions, que la present súplica ab la decretació sie insertada en lo
dietari corrent y que dita decretació sie intimada al arrendatari. Don Raymundus de Codina et
Ferreras, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae.
Als 24 de juliol 1702 la sobredita decretació
personalment entre 11 y 12 horas del mitgdia és
estada presentada a Pera Ferrer, velluter arrendatari dels drets de la Generalitat, personalment
en lo present y corrent trienni segons relació a
mi secretari y scrivà major del General feta per
Llorens March, verguer de sas senyorias, per qui
és estada presentada.
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Número 188a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
A la súplica que se presentà a vostra senyoria fidelíssima per part de Pere Ferrer, arrendatari
dels drets de General lo dia 13 del corrent, representant en ella lo infelís estat en què se trobavan los drets de la Generalitat en la Vall de
Aran, de calitat que no se col·lectava apenas
cosa de aquells, no tantsolament del que se consumia en la dita Vall però ni tampoch de las entradas y eixidas de la província, y així que fos
servit vostra senyoria fidelíssima donar la providència y remey opportuno per a què se
col·lectassen los dits drets exactament en la forma deguda, se dignà vostra senyoria fidelíssima
ab peu de aquella fer la decretació següent, és a
saber, que lo dit arrendatari cercioràs ab tota individuació a vostra senyoria fidelíssima dels casos y fets lo avian motivat per fer dita suplicació
y de las personas que havian cohoperat en los
fets dels fraus de la dita Vall de Aran, ara fossen
offici als del General o altres personas privades.
Perquè cerciorat que quedàs vostra senyoria fidelíssima, donaria lo remey convenient a dit desorde, al que se oferex dir y representar a vostra
a. súplica intercalada entre els folis 332v-333r del trienni
1701-1704.
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senyoria fidelíssima per part de dit arrendatari és
que los casos que lo motivaren per fer dita suplicació quedaren expressats llargament en ella, y
lo vèurer que ab lo curs de est trienni no se ha
col·lectat per lo tauler de dita Vall altra cosa més
de lo que los naturals de aquella de son beneplàcit los ha aparegut pagar, lo que és una mínima cosa //2v // en respecte del que se’n podria
tràurer si se pagan los drets, així com en las demés parts y col·lectas de Cathalunya per las moltas y diferents sorts de mercaderias que entran y
hixen de Cathalunya per dita Vall, tant que ve a
ser una escala franca per a fraudar los drets de la
Generalitat al que cohoperan tots los particulars
negociants de dita Vall que són molts en número, dels quals se valen los francesos y altres de
Cathalunya per a passar mulas, llana y telas y demés mercaderias sens pagar los drets deguts a la
Generalitat. Y per a extirpar aquells ha aparegut
al dit arrendatari posar en la comprehenció de
vostra senyoria fidelíssima los remeys següents
en cas aparega a vostra senyoria fidelíssima practicar-ne algun de ells: com són lo primer y més
eficàs per la bona exacció dels drets de entrada y
eixida de mercaderias per la Vall de Aran seria lo
que se practicà per vostra senyoria fidelíssima
després de las Corts celebradas en Montsó per
lo rey don Pere en lo any 1376, com se refereix
en la constitució quarta, títol «De drets del General», com fou que per no voler pagar los drets
en dita Vall se estatuhí que dits drets se deguesen cobrar en las taulas més vehines a dita Vall
quant voldrian entrar o tràurer las tals mercaderias, com serian las taulas de Estarri d’Àneu y
Vilaller, que de eixa manera no porian fraudar
en dita Vall los drets de las mercaderias sàltem
que de la Vall entrarian en Cathalunya y de Cathalunya entrarian en la Vall. Lo segon que podria practicar-se en lo tocant a las mulas y mercaderias forasteras que entran en la Vall //s.n.r //
de Aran y després de allí entran en Cathalunya
seria statuhint vostra senyoria fidelíssima no ser
bastant lo aportar albarà de fina del tauler de la
Vall, ans bé agen de portar una certificatòria del
dit tauler de la dita Vall de com ditas mercaderias són estadas despatxadas y han pagat lo dret
en dita taula individuant lo dia, mes y any del
despaix, y lo que ha pagat de dret segons lo
compte de son cost o bé de la estimació que
se’n ha fet, y que no aportant dita certificatòria
se pugan apèndrer ditas mercaderias en frau. Lo
tercer, tocant a las llanas y altres mercaderias de
Cathalunya, que entran en la Vall de Aran
quant se veu notòriament que no entran per a
consumir-se en dita Vall ajen de ser despatxades
per lo dret de exida en las ditas taulas de Estarri
d’Àneu o de Vilaller, del que no se’ls seguiria
inconvenient algú pués lo mateix dret aurian de
pagar en qualsevol altre taula que pagaran en las
referidas. Lo quart, tocant a la fusta de la qual se

ha de pagar per dret de eixida 1 sou per lliura,
per ser cosa de difícil averiguació per tallar-se
aquella en terras desertas y solitàrias y ser molt
lo que pert lo General per lo dret de eixida de
aquella, apar que podria vostra senyoria fidelíssima estatuhir y ordenar que sempre y quant se
faria constar aver-se dret de dita Vall partida de
fusta per lo regne de França y no aver-se pagat
lo degut dret, pogués lo procurador fiscal de
vostra senyoria fidelíssima o lo arrendatari dels
drets fer represàlias contra qualsevols béns y
personas de dita Vall trobats en Cathalunya, per
la estimació y valor del frau comès per la treta de
dita fusta sens aver pagat lo degut dret. //s.n.v //
Y per quant se creu y té per cert que sempre que
los de la Vall de Aran se trobaran cohartats y
obligats en haver de pagar los drets deguts de
General, maquinaran nous mes per por de fraudar aquells com sempre han acostumat de fer, y
particularment se valdran de medi de què no·y
aje tauler en dita Vall fent que ningun particular
vulla acceptar y tenir la taula, com de fet lo
que·y és ha escrit que volia renunciar aquella,
per ço seria bo de estatuhir y ordenar vostra senyoria fidelíssima que sempre que en la Vall de
Aran aje tauler se’ls prohibesca lo comers en
Cathalunya o bé que·s despatxen las mercaderias de las entradas y eixidas en las taulas de Estarri d’Àneu o de Vilaller. Per ço dit arrendatari,
donat las presents per resposta de la íntima que
li presenta en força de dita decretació, suplica a
vostra senyoria fidelíssima sia provehit del degut
remey per a què pugan col·lectar-se los drets de
las entradas y eixidas de General en la dita Vall
de Aran, en la conformitat se deuen pagar
aquells, que ho rebrà a particular mercè y que
de present mane insertar vostra senyoria fidelíssima en dietari. Lo offici, etcètera. Altissimus,
etcètera. Balart. Sans, assessor subrogatus.
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Oblata die XX julii MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum, ecclesiastico absenti,
dixerunt et decreverunt quod inseratur in dietario et notifficetur magnificis acessoribus et advocato fiscalis Generalis Cathaloniae in scriptis,
per a què se pase a lo que sia de justícia. Don
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
Als 24 de juliol 1702 entre 11 y 12 horas del
mitgdia personalment per Llorens March, verguer de sas senyorias, còpia de la sobredita súplica y decretació és estada presentada als magnífichs acessors y advocat fiscal del General a
tots 3 yunts personalment, segons relació a mi
secretari y scrivà major del General feta per dit
March.

Número 189a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab carta de 23 de juny proppassat fonch vostra
senyoria servit escríurer als taulers de las taulas
en què se troban dos taulers, manant-los que
restituïssen a Pere Ferrer, arrendatari dels drets
de la Generalitat, tot allò que des del dia 14 de
janer proppassat se haurian retingut a més de
dos sous per lliura del col·lectat en ditas taulas, y
que a caetero no se retinguessen sinó sols 2 sous
per lliura entre tots dos, o bé que dins deu dias
donassen a vostra senyoria las causas y rahons
per a què fer no·u deguessen. En virtut de la
qual carta pretén dit arrendatari que los taulers
de Granollers no deuhen cobrar sinó 2 sous per
lliura, y no contentant-se de axò pretén que no
se’ls deu pagar las 10 lliuras de botigatge y 6
lliuras per carbó y candeles y 1 lliura, 4 sous, per
tinta, paper y plomas, de tal manera que havent
en dias passats lo procurador fet y dit arrendatari anat en dita vila de Granollers per a cobrar lo
col·lectat en la terça passada, y havent-li esta
part de Jaume Oms, altre dels taulers de dita
vila, a qui toca dit botigatge, offert entregar los
diners del col·lectat en dita taula, retenint-se
sols 2 sous per lliura, y 2 lliures, 10 sous de botigatge y 6 sous per tinta, paper y plomas, no
volgué dit procurador acceptar los diners dient
que sols me podia retenir los 2 sous per lliura y
no lo demés. Y com molt il·lustre y fidelíssim senyor lo capítol 13 del nou redrés com y la dita
carta de vostra senyoria sols ostentan que la intenció de la cort y de vostra senyoria fou rellevar
als dits taulers de què no // 3v // cobrassen 4
sous per lliura del que col·lectaven com antes se
acostumava, y sols per son salari cobrassen 2
sous entre tots dos no, emperò parla del botigatge y altres gajas de dits officials, essent cosa
molt justa que tenir com té dit Jaume Oms una
botiga llogada per custodir las robas dels despatxants de la qual paga 12 lliuras, cobre dit botigatge que resulta en benefici del General y
arrendataris majorment que dit Oms no sols per
si sinó també per medi de sos antecessors en dit
offici ha estat y està en pocessió seu quasi de cobrar ditas 10 lliures, de la qual pocessió no pot
ser expoliat, curialiter loquendo, sens cognició
de causa. Per tot lo que y altrament, dit Jaume
Oms suplica a vostra senyoria sia servit donar-se
per servit y satisfet de las sobreditas rahons y no
permètrer que sia més molestat per dit arrendatari en dita pretenció, declarant expressament
que està prompte per entregar a dit arrendatari
los diners del col·lectat en la terça passada, retenint-se solament 2 sous per lliura y 2 lliures, 10
a. súplica intercalada entre els folis 332v-333r del trienni
1701-1704.
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sous del botigatge y 6 sous per tinta, paper y
plomas, com és costum. Y per a què conste en
tot temps de esta declaració, suplica a vostra senyoria mane cusir lo present en dietari en què
serà de singular mercè. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Alexius Fornaguera. Sans, assessor
subrogatus.
s.n.r

Oblata die XXI mensis julii MDCCII in concistori,
et cetera. Et domini deputati, intervenientibus
dominis auditoribus et computorum, ecclesiastico
absenti, dixerunt et decreverunt quod inseratur
in dietario et int. arrendatario. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae.
A 24 de juliol del corrent any 1702 personalment entre las 11 y 12 horas del mitgdia és estada presentada íntima a Pera Ferrer, velluter,
arrendatari dels drets de la Generalitat en lo corrent trienni de la sobredita súplica segons relació de dit secretari y scrivà major del General
feta per Llorens March, verguer de sas senyorias, per qui és estada presentada.
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Número 190a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
La fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa diu
y noticia a vostra senyoria il·lustríssima fidelíssima que lo noble don Francisco de Avaria, veguer de dita ciutat, y Ribera de Ebro, manà publicar com se publicaren lo dia 22 de juny
proppassat en dita ciutat de Tortosa, com a tenint commissió y ple poder del molt il·lustre
batlle general y procurador dels feus reals de
Cathalunya unas cridas en virtut de unas lletras
reals que diu són despedides en la deguda forma de part de dit batlle general, ab las quals és
requirit dit veguer elegit ab dita comisió executar de ditas lletras reals per a posar en execució
una venda firmada per dit molt il·lustre batlle
general, com a especial procurador també per
lo infrascrit effecte, de difarents cosas en dita
crida mencionadas a favor del noble senyor don
Joseph Oliver y de Botaller, don Climent de
Riu y Foix, don Plàcido de Riu y Simó, Vicens
Marcó, donsell, y Hyerònim de Pinyana, ciutadà honrrat de Barcelona, entre las quals cosas
que se designan en ditas cridas venudas per dit
molt il·lustre batlle general en dit nom se contenen: primo, la facultat de fer-se pròpia tota la
sal de ventura en lo terme de Tortosa y axí, no
solament, la novena part sinó enterament tota
a. súplica intercalada entre els folis 335v-336r del trienni
1701-1704.
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la sal de ventura; secundo, axí mateix en ditas
cridas se suposan del patrimoni real las illas o islas que naturalment se fan en las avingudas y
diminucions del riu Ebro en sos casos; tercerament, no menos se suposan ser las àreas sols y
terras incultas en dita ciutat y terme de Tortosa, pertanyents al sobredit patrimoni real y en
quart lloch se altera la forma de cobrar-se la
lleuda contra los // 1v // privilegis concedits a
dita fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa; en
quint lloch se suposa en ditas cridas ésser feta
venda de la facultat de concedir stabliments en
los llochs que són y se reputan ser carrers de la
ciutat de Tortosa per a tenir carniserias, flecas,
tavernas y tendas y també de fabricar molins de
oli en ditas partidas, y axí mateix dels censos
imposats per rahó de diversos stabliments, modernament fets, en força de la pretesa facultat
com en ditas cridas llargament se especifica o
conté a las quals se refereix impugnative. Y com
la fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa en
las cosas sobreditas se trobe sufragada de diversos títols, quals se requireixen per a intentar lo
remey de la contrafacció com anirà deduhint y
posant a la comprehensió de vostra senyoria
il·lustríssima y axí damnificada ab dita venda y
cridas. Perquè en quant a la pretesa venda de la
sal de ventura se justifica que aquella no pot
procehir en dret per tenir consedida dita ciutat
y habitants ab lo capítol 7 baix títol «Del ordenament de la ciutat», en los impresos dels costums de aquella foli 2, que originalment se troban en lo arxiu de dita ciutat y carta de
població de aquella en dit llibre de Costums,
foli 111, ab los quals se veu ésser la dita sal de
ventura consedida a la dita ciutat y a sos ciutadans, menos la novena part que en ditas reals
concessions se troba retinguda per lo senyor
rey o compte de Barcelona, don Ramon Berenguer 4, de aquest nom. En orde als establiments de las illas, perquè lo mateix sereníssim
Ramon Berenguer 4, en los costums scrits consedits a dita ciutat en lo foli 96 del llibre 9, rúbrica de «Comuni rerum divisione,» § insulae,
ditas illas foren concedidas als amos de las heretats y terras que confrontan en lo paratge de
allà a hont aquellas se forman pro modo latitudinis y axí contravé a dita disposició la execució
y venda de dit dret a favor de altres perso– //
2r // nas, y no menos a la disposició del dret
comú. Respecte de las àreas, sols y terras incultas gosa la dita ciutat altre costum scrit que és
lo capítol 4, rúbrica 1 del llibre 1 de dits costums scrits y la carta de població en foli 111, y
refereix aquella concessió aprovada per lo real
consell Cançer en sas obras y ab molta rahó,
puig a més dels referits títols se troba en los
matexos costums en lo foli 3, llibre 1, rúbrica
1, capítol últim, podan la explicació del ús de
las àreas, sols y terras incultas en quant a poder

disposar de ellas la ciutat a son honor y profit.
Se prova la contravenció en lo capítol de la lleuda de altre costum que és lo capítol únich del
llibre 9, rúbrica «De las lleudas», del qual se
veu que tots los ciutadans de Tortosa són
franchs de lleuda y que los demés no deuhan
pagar aquella sinó segons la tarifa que té la ciutat ab la concessió continuada en dit costum.
No menos prova la intenció de dita ciutat en
orde al que contenen ditas cridas de las cosas
compresas en la venda del fet que·s tracta, ibi:
«Ítem, de tots y qualsevols censos axí en diner
com en fruits que lo rey nostre senyor rebia y
rèbrer devia en dita ciutat, terme general y vegaria de Tortosa, vila y terme de Benifallet, castell y terme de Amposta, axí en força dels capbreus antichs y moderns com també en virtut
de qualsevols stabliments fets per lo molt il·lustre batlle general y per lo magnífich Fernando
Fivaller de Pol, en quiscun dret y de dita batllia
general assessor, o per altres qualsevols perçonas tenint ple poder de dit molt il·lustre batlle
general,» etcètera, baix de la qual generalitat de
paraulas per lo menos se damnifica la ciutat en
lo dret que li assisteix generalment, y per los
stabliments de facto modernament fets per lo
molt il·lustre batlle general y don Fernando Fivaller y altres dels quals la dita ciutat estava prevenint-se per a opposar-se judicialment, perquè
lo // 2v // que toca a la annona y sas espècias
com són carniçerias, mercadarias, tavernas, hostals y imposició de drets sobre aquellas la ciutat
té la administració absoluta, com és de vèurer
en lo llibre 9 dels Costums, en difarents capítols acerca dels carnicers y pescadors y en altre
acerca de las panedarias y de las tavernas y hostals en lo capítol 4 del llibre 2. Y axí mateix per
la imposició dels drets sobre vituallas y mercaderias ab un privilegi del sereníssim senyor rey
don Pere terçer als 23 de juliol 1363, y en eixa
conformitat ho testifican nostres pràctichs chatalans y aprovan difarents sentèncias reals, al
que se anyadeix la contravenció que impadeix
la llibertat en la ciutat y sos ciutadans, de molins, forns y banys sens contrarietat de perçona
alguna com se llitg en los dits costums foli 89,
pàgina 2, llibre 6 en lo capítol últim, foli 62, en
quant a dita llibertat y dret de la ciutat contravenen ditas cridas, com la generalitat de aquellas no puga compèndrer per indirecta las munificèncias particulars ab què la dita ciutat y sos
particulars se troba condecorada sens que puga
dita ciutat omitir lo prejudici se podria originar
de dita generalitat de cridas en lo que toca al
dret de quarentè pretès de las fustas dels ports.
Com lo sereníssim senyor compte don Ramon
Berenguer en la carta de població que se serví
concedir a dita ciutat lo any 1149, entre moltas
merçès que féu a dita ciutat, los otorgà franchs
y líberos las montanyas, plans, boschs y llenyas
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en tot son terme; y lo senyor rey don Jaume lo
segon li concedí en lo any 1319 la administració dels ports y boschs reals en la conformitat
que en dit real privilegi se llitg sens que puga
salvar-se lo dret del quarentè de la fusta que
axiria dels boschs, com lo dit quarentè sia respecte de la fusta que·s feya per a vèndrer y no
per propi ús, y com lo dit senyor rey don Jaume
ab lo dit privilegi sobre chalendat del // 3r //
any 1319 prohibí lo tallar fusta per a vèndrer,
de aqui és que podèn-se tallar vuy solament
fusta per lo propi ús, cessa lo quarentè, y axí en
quant a dits drets contravindria als privilegis de
la ciutat la generalitat de ditas cridas. Axí que
del sobredit se veya quant perjudicada resta la
fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa ab las
ditas cridas emanadas del molt il·lustre batlle
general y procurador dels feus reals de Cathalunya, y de la execució comesa per la publicació al
noble don Francisco de Avaria, veguer de dita
ciutat y Ribera de Ebro, com en la dita execució consistesca la contrafacció a privilegis, usos
y costums de dita ciutat de Tortosa y particulars de aquella, lo que en tot temps ha estranyat
nostres constitucions de Cathalunya col·locadas devall lo títol de observar constitucions y
altres modernament fetas, posant al cuydado,
vigilància y zel dels il·lustríssims deputats y ohidors del present principat de Cathalunya lo reparo de aquellas, de calitat que tots los provincials restasen per dits medis aconsolats. Per ço
en la conformitat que vostra senyoria il·lustríssima acostuma en cumpliment de son offici axir
al reparo de semblants danys y perjudicis, suplica la fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa
pera medi de son síndich qui presentà son poder junt ab còpia autèntica dels capítols de dits
costums, carta de població y reals privilegis sobre expressats, que vostra senyoria il·lustríssima
done la deguda providència perquè dits danys y
perjudiçis restan reparats dirigint las diligèncias
necessàrias als dits molt il·lustre batlle general y
noble veguer compradorsb sobradits y demés a
qui convinga ab la major prestesa posible. Y per
quant segons lo stat de las dependèncias de
contrafaccions podria dilatar-se lo posar en execució lo fahedor en virtut de constitucions, y
entre tant podrian los dits contrafactors passar a
la total y effectiva execució de ditas cridas y son
contengut per no ser encara requirits. Per ço
suplica a vostra senyoria il·lustríssima dita ciutat
mane tocar la oblata a la present suplicació y
continuar-la en dietari, y ordenar se li done còpia de aquella ab dita oblata per a què, de aquexa manera, per // 3v // medi de estas diligèncias
participadas ab acte de requiriment a dits cona. per medi ... sobre expressats, interlineat al marge esquerre.
b. compradors ... convinga, interlineat al marge esquerre.
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trafactors per dita ciutat puga esta lograr la immunitat de sos reals privilegis y resten detinguts
en lo ínterim per a procehir en altres operacions
fins que la present contrafacció sia declarada, lo
que suplica, nedum premiso sed alias omni modo
meliori. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Valencià. De Cardona. Huguet. De Copons.
Sans, assessor subrogatus.
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Nosaltres Matheu Gardela, godamassiler, anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya y magnífich racional de dit
General, y Jaume Oliver, anomenat per Francesch Llimona, godamassiler, mityensant jurament, fem la relació següent sobre un compte
donat per dit Llimona per feyna feta per la casa
de la Deputació: primo, per un tapeta de guademacil picat daurat y pintat color carmen per la
taula de l’ascrivà major que en entradas set pells
dauradas que a·rraó de setze sous quiscuna pell
valén; ítem, un guademacil darmill per la taula
dels senyors asseçors que y·an entradas vuyt
pells varmellas que a·rraó de onça sous quiscuna
pell valent; ítem, per mans demunt dit, compta:
3 lliuras.

Oblata die XXIIII mensis julii MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, ecclesiastico absenti, dixerunt et decreverunt que la present
suplicació sie incertada en lo dietari corrent,
que·n sia donada còpia autènticha y fefahent a la
dita fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa, y
que còpia d’esta súplica yunt ab los papers que
narra sie entregada als magnífichs acessors y advocat fiscal del General per a què se passe al que
sia de justícia. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
A la dita fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa se ha donat còpia autènticha de la sobredita
súplica. En execució de la sobredita decretació
als 7 de agost 1702, còpia de dita súplica yunt
ab los papers que narra se ha entregat als magnífichs acessors y advocat fiscal del General per a
què se passe al que sia de justícia.
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Barcelona, y juliol 21 de 1702. I dit compta fet
per mans de Mateu Gardela y Jaume Olivé.
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Número 193b
Diem nosaltres Matheu Gardela, godamassiler,
anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors
oÿdors de comptes y magnífich racional del
General, y Jaume Oliver, godamassiler, anomenat per Francesch Llimona, godamassiler, que
mityensant jurament fem la relació següent sobre un compte donat per dit Llimona per feyna
feta per la Cort general: primo, per tres tapetas
daurats fets per las Cors que ab dits tres tapetas
en entradas tres dutzenas y mitja de pells dauradas que a·rraó de dotza sous quiscuna valén;
ítem, per tres tapetas per demunt de tres altas
que y·an entradas tres dotzenas y mitja de pells
darmellas que a·rraó de onça sous quiscuna valén; ítem, de mans demundit, compta: 6 lliuras.

Número 191a
Avent vist y regonegut un compta donat per
Anton Fàbrega, abaxador del panyo, à abaxat
per servey de la Cort general selebrada en lo
convent de Sant Francesch de la present ciutat
lo dia 12 de octubre 1701 y se clogué als 14 de
janer 1702, la oblata del qual és 14 de juliol del
corent, fas-la del thenor següent: primo, per
haver abaxat setanta canas panyo vint-y-dosè
vert que serví per difarents tapetas de las juntas
de dita Cort que a·rraó de 3 sous per cana val:
10 lliuras, 10 sous; ítem, per haver abaxat dotze canas panyo negra que serví per capas y ropillas dels varguers de dita Cort que a·rraó de 3
sous per cana val: 1 lliura, 16 sous. 12 lliuras, 6
sous.

Número 192a

Barcelona, y juliol 21 de 1702. Y dit compta fet
per mans de Mateu Gardela y Jaume Olivé.
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Y esta és la relasió que fas a vostra senyoria fidelíssima per lo jurament que tinch prestat vuy
als 21 de juliol de 1702. Joan Masjoan, abasador.

a. relació intercalada entre els folis 336v-337r del trienni
1701-1704.
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Número 194c
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.

a. relació intercalada entre els folis 336v-337r del trienni
1701-1704.
b. relació intercalada entre els folis 336v-337r del trienni
1701-1704.
c. declaració intercalada entre els folis 336v-337r del trienni
1701-1704.

No obstant que en lo capítol 88, Corts 1599,
que queda confirmat per lo capítol 13 del nou
redrés, estiga disposat que tots los taulers de las
entradas y exidas de Cathalunya tant de llevant
com de ponent aguessen de rèbrer per sos salaris dos sous per lliura del que col·lectarian dels
drets de las ditas entradas y eixidas, menos los
taulers de las taulas de Perpinyà, Gerona, Taragona, Tortosa, Lleyda, Tremp, Pallàs, Seu de
Urgell, Puigcerdà y Caldes de Monbuy, que
per tenir estos salari cert no·s podian retenir los
dits dos sous per lliura del col·lectat en ditas
taulas, ab tot no dubtan los propreferits taulers
menos lo de Gerona y Caldes, de retenir-se en
totas las terças, dos sous per lliura del col·lectat
en ditas taulas per lo dret de bolla, ultra del salari cert que se’ls acostuma donar y pagar per
terças tots los anys, lo que no apar se pugan retenir per cobrar aquells dit salari cert ja perquè
los dits dos sous per lliura del col·lectat sols
fonch statuït per los taulers que no tenian salari
cert, com y també perquè essent las ditas taulas
excepció de las demés que en dit capítol 88 se
manà pagar dits dos sous per lliura per salari,
del que col·lectarian llurs taulers en sas respective taulas, com de fet se retenen aquells, aixó
de col·lectat per los drets de General, com de
bollas se segueix de aqui que las ditas taulas exceptuadas de la assignació del dit salari de 2
sous per lliura del col·lectat per sos taulers salari cert, no podan aquells retenir-se de dits dos
sous per lliura de col·lectat del dret de bolla, y
cobrar lo salari cert per la regla quod exceptio
firmat regulam in contrarium in omnibus casibus exceptuatis. Y per consegüent, tro– // 4v //
bant-se dits taulers exceptuats del dit salari de
dos sous per lliura per tenir aquells salari cert,
apar no podan detenir-se de ningun modo dits
dos sous per lliura del col·lectat del dret de bolla y cobrar de altra part lo salari cert. Per lo
que y altrament Pere Ferrer, arrendatari dels
drets de General y bolla per lo corrent trienni,
firmant dubte devant vostra senyoria fidelíssima
los dits taulers exceptuats en lo dit capítol 88,
Corts 1599, podan o no retenir-se dits dos sous
per lliura del col·lectat del dret de bolla, a demés de salari cert que se’ls paga tots los anys,
suplica a vostra senyoria fidelíssima que en observansa del capítol 24 del nou redrés y altres
aplicables sia declarat aquell en la conformitat
disposada, per d’esta manera vaje més segur dit
arrendatari en lo que deu donar y pagar als dits
taulers y no se fàssian excessos per més del
que·ls toca cobrar, en menoscabo dels rèddits
de vosstra senyoria fidelíssima y de son arrendatari, lo que altrament ho rebrà a particular
mercè de vostra senyoria fidelíssima. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Balart. De Gallart
y Pastor, assessor subrogatus.
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Oblata die XXI mensis julii MDCCII in concistorio,
et cetera. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum, ecclesiastico
absenti, commiserunt huiusmodi dubium magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui
unacum suis dominationibus illud videant, decidant atque declarent, servata forma capitulorum curiae. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae.
5r

Los molt il·lustres y fidelísims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General del present
principat y assessors infrascrits, vista la suplicació presentada per lo arrendatari dels drets de
la Generalitat del corrent trienni als 21 del corrent; vist lo dupte en aquella format y comissió feta a dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors y a dits assessors; vist
lo capítol 88 del redrés de 1599; vista també
altre declaració de dupte feta als 14 desembre
1683 per los tunc deputats, oÿdors y assessors
de la present casa en y sobre si lo tauler de la
taula de Caldes de Monbuy podia retenir-se
del per ell exhigit de dret de bolla en dita taula, més de allò que havia acostumat tenir y exhigir per salari sert; vist finalment lo demés se
devia vèurer. Atès que del literal y textual de
dit capítol 88 consta haver donat y assenyalat
la cort general dos sous per lliura a tots los taulers de les entrades y exides del General de Cathalunya de llevant y de ponent de tot allò que
exhigirian, y que dits dos sous per lliura havian
de servir per llurs salaris, y axí mateix que no
poguessen dits taulers rèbrer altre cosa més per
salaris ni missions abolint axís lo salari sert que
en algunas de ditas taulas antes de dita cort general se acostumava rèbrer per alguns tauler,
ibi: «Y no pugan rèbrer altre cosa per salaris y
missions sinó los dits dos sous per lliura, no
obstant que de abans en algunes taules rebian
salari cert». Y com la mateixa cort general volgués axí mateix exceptuar de las ditas dos disposicions, so és, de rèbrer dos sous per lliura
del col·lectat, com de la abolició o extincció de
salari cert als taulers que ho serian de las taulas
de Perpinyà, Gerona, Tarragona, Tortosa,
Lleyda, Tremp, Pallàs, Seu d’Urgell, Puigcerdà
y Caldes, volent que los de estas taulas restassen ab los salaris serts que aleshores tenian y
havian tingut. Axí que per haver constituhit
// 5v // als tauler de ditas taulas excepció de las
sobreditas dos disposicions se veïa claríssimament haver volgut y disposat dita cort general
que los taulers de las propreferidas taules, del
que en aquellas rebrian, exhigirian y col·lectarian no poguessen retenir-se dits dos sous per
lliura ni lo salari sert que gosavan restàs extinct, ans bé que perseveràs est en aquells y de
est se tinguessen y haguessen de tenir aquells
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per contents y satisfets per firmar la excepció
sobredita la regla, en contrari del que en tots
los demés taulers ó disposava dita cort general.
Atès axí mateix que los dos sous per lliura assenyalà dita cort general a tots los demés taulers o bé que no tenian salari sert, o que tenint-lo quedava suprimit y extinct, eran per tot
lo que col·lectarian y exhigirian en llurs taules,
ibi: «De tot allò que exhigiran», etcètera, et
ibi: «De allò que ells hauran fet de llurs recepcions», etcètera, comprenent axís ab esta generalitat tant lo col·lectat per dret de General
com altrament per lo de bolla, volent axís que
per tot lo col·lectat de dits drets, sols se poguessen retenir dits taulers dos sous per lliura y
no més, significant-ho millor y més conclohentment ab aquellas altres paraules universals
negativas, ibi: «y no pugan rèbrer altre cosa
per salaris y missions sinó los dits sous per lliura», las quals sens dificultat alguna són exclusivas de poder rèbrer dits taulers compresos en
la regla general altra cosa, per tot lo per ells exhigit en sas respective taulas ara fos per dret de
General ara per lo de bolla més que dits dos
sous per lliura. Seguint-se axís, que si los taulers de las taulas daltexpressadas y exceptuadas
de dita regla com a excepció de aquella han de
restar ab los sol salari sert, que fins al die de
dita cort general havian acostumat de rèbrer
dit son salari sert, és exclusiu dels dos sous per
lliura // s.n.r // etiam del col·lectat per dret de
bolla en quiscuna de ditas sas respective taulas;
mayorment, concorrent en estos per sa excepció la mateixa rahó que en los demés taulers de
la regla general. Y finalment, havent-se ya axís
declarat en la alt mencionada declaració de
dupte, respecte del tauler de la taula de Caldas,
altre de las compresas baix la alt dita excepció,
y altrament haver-se anul·lat y abolit per las
constitucions fetas en las últimas corts qualsevol ús, stil o consuetut que forsan se hagués introduhit per algú o alguns de dits taulers exceptuats contra lo disposat en dit capítol de
cort, disposant generalment per la extincció de
tot ús y consuetut en contrari del disposat per
dret municipal; y atesa la disposició del capítol
24 del nou redrés y tot lo demés se devia aténdrer, diuhen y declaran proceheix lo dupte format per dit arrendatari. Y que axís los taulers
que vuy són y en avant seran de las taulas alt
expressadas, és a saber, de Perpinyà, Gerona,
Tarragona, Tortosa, Lleyda, Tremp, Pallàs,
Seu d’Urgell, Puigcerdà y Caldés, degan acontentar-se en son salari del sert que han acostumat y acostuman rèbrer per tot lo col·lectat y
que col·lectan, y exhigeixen en ditas sas respective taulas, sens que pugan a més de dit salari,
retenir-se del col·lectat del dret de bolla cosa
alguna ab pretext de salari, ans bé de tot lo per
ells exhigit degan donar-ne compte a la Gene1478

ralitat e o a son arrendatari, segons lo que
// s.n.v // obre queda ponderat en la interpretació, intel·ligència y verdader sentit del dit capítol 88.
Barcelona, juliol 25 de 1702. Don Pedro de Ardena. Anton de Planella. Doctor Jaume Oliva.
Magarola y Cruïlles. Don Jaume Eva y de Massa. Doctor Pere Màrtyr Cerdà. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus.
Testes sunt Laurentius March et Jacinthus Morato, virgarii.
6r

Divendres, a 14 de juliol 1702. Los senyors
deputats, etcètera, ab intervenció dels senyors
oÿdors, etcètera, lo ecclesiàstich absent, etcètera. Més attenent a una còpia de carta escrita a
sa excel·lència lo excel·lentíssim senyor compte
de Palma, llochtinent general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest principat per lo
il·lustre marquès del Palàcio del consell de sa
magestat y son secretari en lo Supremo de Aragó per Cathalunya, la qual tracta sobre lo fet
del nou Tribunal de Contrafaccions disposat
per la última Cort general, la qual còpia lo dia
present és estada per sas senyorias entregada als
noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General, deliberan per ço que dits assessors y
advocat fiscal sobre lo contengut en dita còpia
de carta fassan relació en escrits aconsellant a
sas senyorias lo que poden y deuhen obrar en
est cas en cumpliment de la obligació de llurs
càrrechs.

8r

Copiaa de carta del senyor marqués de Palacio,
secretario del Suppremo Consejo de Aragón, escrita al conde de Palma, el primero de jullio de mil
setezientos y dos.
Excellentíssimo senyor.
En carta de 13 del pasado se sirve vuestra excellencia remitirme la representazión que ha puesto
en manos de vuestra excellencia don Pedro de
Amigant, en que expresa los reparos que se le ofrezen sobre asistir a la junta de los contrafueros; y
haviéndose visto en el Consejo ha acordado diga
yo a vuestra excellencia, como lo hago, que don
Pedro de Amigant ha hecho vien en no asistir a
esta junta porque este tribunal para formarse es
nezesario que los diputados propongan la forma y
que esta la vea vuestra excellencia con esa Real
Audienzia y digan lo que se les ofreziere en la
materia. De que aviso a vuestra excellencia para
su cumplimiento, suplicando a vuestra excellencia se sirba // 8v // mandarme avisar del resivo
desta para notarlo al Consejo con lo demás que
a. la còpia intercalada entre els folis 342v-343r del trienni
1701-1704.

fuere del agrado de vuestra excellencia, cuya excellentíssima persona guarde nuestro senyor muchos y felizes años.
Madrid.
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Número 195a
Nosaltres Francisco Roix, adroguer anomenat
per lo il·lustríssim senyor oÿdor de comptas y
mechnífich resional del General, y Joseph Abadal, tanbé adroguer anomenat per Joseph Pujol, adroguer, de la casa de la Diputasió, mitgensan jurament fem la relasió següent aserca
del comta donat per dit Pujol de oblata de 19
del corrent: òstias moradas a 6 sous lo sentenar; aygua de olor a 3 sous la unça; pastillas de
olor a 7 sous la unça; ayguacuït a 3 sous la lliura; sera gomara a 14 sous la lliura; malindros a
7 sous la lliura; anís fi a 7 sous 5 la lliura; almangra a 1 sou la lliura; espòngia a 20 sous la
lliura; pedra tosca a 3 sous la lliura; ayguarós a
3 sous la lliura; aygua dels àngells a 12 sous la
lliura; ayguarós del primer de maitg fins lo present a 4 sous la lliura; scura espongiat a 9 sous
la lliura.
Barcelona, y juliol a 27 de 1702. Francisco
Roig, adroguer. Joseph Abadal, adroguer.
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Número 196b
De orde dels molt inlustres fydelísyms senyors
dyputats del Jeneral del present pynsipat de Catalunya nos és estat ordenat a nosaltres Joseph
Furtuny, mestre fuster, anomenat per vos senyorya fydelýsyma y a mestre Joan Todor, fuster, anomenat per mestre Joan Altabó, fuster
del Jeneral, perquè myràsem y regoneguésem y
vysoràsem lo valor o preu de la fusta que y
aprés comptes que mos són estats entregats y
per lo jorament tenym prestat en mà y poder
del sacratary de vos senyoryas, y són los preus
següents: primo, trobam en los dyts 3 comptes
aver-y codrats de vuynt-y-vuyt pams de llarch y
de 32 pams de llarch y de pam y cort y de pam
al capgròs de py bort val cada cordrat uns ab altres: 1 lliura, 6; ítem, trobam en los dyts 3
comptes fyletas de py bort de 18 pams llarch de
un pam de ampla y tres cors de grux, val cada
una: 10 sous; ítem, trobam en los dyts 3 compa. relació intercalada entre els folis 338v-339r del trienni
1701-1704.
b. relació intercalada entre els folis 338v-339r del trienni
1701-1704.
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tes dos maneras de fusta, so és, pots de py bort
y pots de py vert de 12 pams de llarch y dos
pams de ampla y altras de pam y tres cors, val
cada dotsena unas ab altras: 3 lliuras, 14 sous;
ítem, trobam en los dyts 3 comptes llatas de py
bort de 15 pams de llarch y mytg pam de
amplàrya y cort de grux, val cada dotsena de II
llatas dotbla unas ab altras, valan la dotsena: 2
lliuras, 13 sous; ítem trobam en los dyts 3
comptes cabyrons de py bort de 15 pams de
llarch y mytg pam de grux a tot cadró, val cada
dotsena: 2 lliuras, 13 sous; ítem, trobam en los
dyts 3 comptes pots de melys de 16 pams de
llarch y pam y tres cors de amplàrya, val cada
dotsena: 6 lliuras, 12 sous; ítem, trobam en los
dyts 3 comptes fustets de melys de 35 pams de
llarch y pam y mytg cort bastant a tot cadró, val
cada fustet: 3 lliuras, 10 sous; ítem, trobam en
los dyts 3 comptes cabyrons de melys de 16
pams de llarch y mytg pam a tot cadró, val cada
dotsena: 6 lliuras, 12 sous; // 2v // ítem, trobam
en los dyts 3 comptes pots de noguer de 15
pams de llarch cada pot y dos pams de amplàrya
y cort de grux, val cada post: 4 lliuras, 14 sous;
ítem, trobam en los dyts 3 comptes pots de
montanya de 10 pams de llarch y pam y tres
corts de amplàrya y de dos pams de amplàrya,
val cada dotsena: 2 lliuras, 12 sous; ítem, trobam en los dyts 3 comptes pots de melys de 18
pams de llargàrya y dos pams de amplàrya y un
cort de grux, val cada part: 1 lliura, 8 sous;
ítem, trobam en los dyts 3 comptes pots de py
vert de 17 pams de llargàrya y dos pams de
amplàrya y un cort de grux, val cada post: 1
lliura; ítem trobam en los dyts comptes pots de
alba de 14 pams de llargàrya y pam y tres corts
de amplàrya, val cada post: 12 sous; ítem trobam en los dyts 3 comptes costers de alba de
15 pams de llargàrya y pam y mytg de amplàrya
y cort de grux, val cada coster: 7 sous; ítem,
trobam en los dyts 3 comptes llatas de melys de
16 pams de llargàrya y mytg pam de amplàrya y
cort de grux, val la dotsena sensylla: 3 lliuras, 6
sous; ítem, trobam en los dyts 3 comptes un
tros de noguer de tres pams de amplàrya a tot
cadró y cort de grux, val: 18 sous; ítem trobam
en los dyts 3 comptes fyletas de melys de 18
pams de llargàrya y un pam, a tot codró, val
cada fyleta: 1 lliura, 18 sous; ítem, trobam en
los dyts 3 comptes bygas de py bort de 28 pams
de llargàrya y un pam de amplàrya y 3 cors de
grux, val cada: 1 lliura, 2 sous. // s.n.r // Y axyns
dyem los sobradyts que avem myrat y regonegut una y moltas vegadas los dyts 3 comptes, y
axyns ó dyem saber o aver asentat lo preu y valor daltdyt per la esperiènsya tenym en semblans cosas per rauó de nòstron ofysy de fuster,
y axyns ó fyrmam de nostras mans pròpyas, vuy
als 27 de julyol de 1702.
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tocant al posar en manifest lo oli cullan los naturals fontarissos al mar e a altres províncias y regne
seria estat usant de la facultat reservada per vostra
senyoria fidelíssima en lo capítol final de ditas ordinacions, se offereix dir y respòndrer al dit
arrendatari que no ignora tenir vostra senyoria
fidelíssima la potestat y facultat de moderar, tòldrer o suspèndrer en sos casos y lloch alguna o algunas de las ordinacions ara sia en tot o en part
segons la necessitat o urgència ho demana, però
també és veritat que la causa y motiu de suspèndrer o moderar alguna ordinació no és la potestat
y facultat reservada per vostra senyoria fidelíssima sinó lo concurs de las rahons que podan
mòurer lo ànimo en vostra senyoria fidelíssima
per a fer dita moderació o suspenció, de manera
que sia clara y patenta la causa que obliga a vostra
senyoria fidelíssima per a fer aquella y dita moderació o suspensió, apar no pot vostra senyoria fidelíssima exequtar-la sens ésser ohit lo arrendatari y sens // 1v // precehir vot y parer en escrits
dels magnífichs assessors, y aquella no ha de ser
limitada per serta part de terreno com verbigràcia per lo Empurdà, perquè se presumiria esta affectada sinó general per tot lo principat així com
és general la obligació de observar aquellas. Tot
lo que faltaria en lo cas de la suspenció de la dita
ordinació que diu haver fet vostra senyoria fidelíssima per no ser estat oÿt dit arrentatari ni precehit vot y parer de sos magnífichs assessors, y
aquella seria limitada per lo Empurdà tantsolament segons los ordes que·s diu haver donat vostra senyoria fidelíssima. Per lo que suplica dit
Pere Ferrer, arrendatari, a vostra senyoria fidelíssima que la present resposta a la dita decretació
sia cusida y insertada en dietari, així com ho és la
referida suplicació ab sa decretació al peu de
aquella en observança de capítol 46 del nou redrés. Lo offici, etcètera. Altissimus, etcètera. Balart. Sans, assessor subrogatus.

Joseph Furtuny, fuster. Joan Todó, foster.
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Número 199a
Comte de Palma, llochtinent y capità general,
etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya la reyna
nostra senyora, que Déu guarde, és estada servida enviar-nos un real orde firmat de sa real mà y
despachat en deguda forma de la Real Cancellaria del Concell Supremo de Aragó, que és del
thenor següent: «El rey y la reyna governadora.
Illustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente
y capitán general, siendo necesario para formarse
el Tribunal de Contrafueros de essa provincia
que los diputados propongan la forma, he querido
participaroslo y ordenar y mandaros, como lo
hago, la pidáys a este fin a los diputados y me déys
qüenta de lo que resultare por que quiero tenerlo
entendido en que me serviréys. Dado en Madrit, a
XV de julio MDCCII. Yo, la reyna. Vidit marchio
de Serdañola. Vidit don Joannes de la Torre, regens. Vidit López, regens. Vidit Coloma, regens.
Marchio del Palacio, secretarius.» En execució
del qual vos diem y manam doneu providència a
son contengut en la forma se serveix ordenar-o,
que esta és sa real voluntat.
Dat en Barcelona, als XXIX de juliol MDCCII. El
conde de Palma. Don Michael de Caldero, regens. Don Joanes Baptista de Aloy. In curia locumtenentiae, XVII, foleo CCXI. Su excellencia
manda a los illustres y fidelíssimos diputados y
ohidores de qüentas del General de Cathaluña
executen y den providencia a la real orden de su
magestat como arriba se expressa.

346
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Oblata die I mensis augusti MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt
et decreverunt que sia cusida en dietari y ensenyada als noble y magnífichs acessors y advocat
fiscal del General perquè disposen lo que sia de
justícia. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae. La present súplica ab la decretació és estada ensenyada lo dia present als magnífichs acessors y advocat fiscal del General.

Número 200b
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
A la decretació per vostra senyoria fidelíssima
feta de vot y parer dels magnífichs assessors de
paraula donat al peu de la suplicació presentada
per Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la Generalitat lo dia 20 del corrent, dient que los motius y causas que mogueren a vostra senyoria fidelíssima lo manar suspèndrer lo disposat en lo
capítol 45, número 15 y 16 de las ordinacions,
347
/1r

a. reial despatx intercalat entre els folis 343v-344r del trienni
1701-1704.
b. súplica intercalada entre els folis 345v-346r del trienni
1701-1704.
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Número 201a

a. deliberació intercalada entre els folis 346v-347r del trienni
1701-1704.

se malograva apar seria abusar de la real munificència. Per ço los administradors del col·legi de
Sant Sever, lo rector y convent de la parrochial
iglésia de Sant Jaume apòstol, la obra de dita parrochial, dona Madalena Móra, dona Marianna
Marí, don Joseph Falcó, don Anton Granollachs, don Phelip Feran, don Joseph Eril, Joseph de Carreras, doctor Narcís Feliu, Joan
Llinàs y altres acrehedors dels dits drets, regoneixent que en vostra senyoria fidelíssima està
transfundit tot lo poder y aucthoritat de la Cort
//2v // general a qui principalment toca la defensa e instància de la més puntual observància de
las lleys de la pàtria, ab lo degut rendiment supplican a vostra senyoria fidelíssima sie servit per
los medis que aparegan a vostra senyoria fidelíssima més proporcionats disposar la més puntual
execució y observança de dit capítol, que a més
de ser tant propri de la zelosa obligació de vostra
senyoria fidelíssima ho tindran los supplicants a
mercè particular de la poderosa mà de vostra senyoria fidelíssima. Y per a què en tot temps
conste del degut obsequi se fa a vostra senyoria
fidelíssima sie del servey de vostra senyoria fidelíssima manar a qui toque cuse la present en dietari. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Bruguera. Sans, assessor subrogatus.

En lo bras militar de aquest principat convocat a
trenta-y-hu de juliol 1702 entre altres féu la deliberació següent:
E lo dit bras militar en quant a la súplica en
què·s solicita la execució de la constitució disposada estas últimas Corts per a lograr la rehunió del dret de General de guerra, vulgarment
dit de la nova ampra a la Generalitat, ha resolt
fer commissió y donar ampla facultat y poder als
molt il·lustres senyors protector officials y junta
últimament formada per a fer qualsevols representacions y escríurer al rey nostre senyor, Déu
lo guarde, y altres a qui convinga, solicitant la
observansa y més prompte exequució així de
dita constitució com de totas las demés fetas en
la última Cort, la exequució de las quals se differesca e o difficulte, valent-se per ço de tots
aquells temperaments, medis y expedients que
més pugan facilitar aquest fi en major consuelo
d’estos sos fidelíssims vassalls, que fou lo únich
blanch tingué lo rey nostre senyor en concedirlas y la última Cort en suplicar obtenir aquellas,
per a què offerint-se alguna cosa grave que a
dita junta aparega ésser digne de noticiar-la al
present bras dega reportar-le·y.

347
/2r

Oblata II augusti MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum, militari absenti ob infirmitatem, dixerunt et decreverunt quod inseratur in dietario. Don Raymundus de Codina et
Ferreras, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae.

Número 202a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab lo capítol 17 de las Corts últimament celebradas als cathalans en la present casa per la magestat del rey nostre senyor, Déu lo guarde,
fonch estatuhit y disposat que la exacció y
col·lecta dels drets de la nova ampra o de General de guerra fos restituhida y concedida a vostra
senyoria fidelíssima, a fi de convertir lo resultant
de aquells, després emperò de haver pagats lo
sou del excel·lentíssim senyor lloctinent general
del present principat y lo salari de la plaça de
capa y espasa del Supremo de Aragó, natural de
Cathalunya, en lluïcions dels censals a què los
dits drets se troban obligats de què estarà vostra
senyoria fidelíssima ben noticiós. Y com no obstant lo literal de dit capítol fins vuy no se age posat en execució lo disposat en aquell en notable
detriment dels acrehadors censalistas, los quals
sobre haver estat privats per lo termini de tants
anys de la exacció y cobrança de las pencions de
sos respective crèdits, ha que sa magestat per sa
real clemència se ha dignat convenir en la dita
restitució y distribució, gustosos convenen en
cobrar las proprietats de sos censals segons lo
disposat en dit capítol y si per falta de execució

349
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a. súplica intercalada entre els folis 346v-347r del trienni
1701-1704.
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Número 203a
Relasió dels preus de la feyna de vidrier per sarvey de la Cort general contanguda en lo comta
presentat per Joseph Pertagàs als 17 de juliol
1702: primo, los gots per tintés a·rraó deu sous
dotsena; ítem, las llàntias ab sas blaneras a rahó
14 sous dotsena; ítem, las ampollas ordinàrias
per tinta a rahó una lliura vuyt sous dotsena;
ítem, un barral de mitg corte aspartat, val tres
sous; ítem, un barral de corte espartat val sinch
sous; ítem, un barral de corte espartat val sinch
sous; ítem, dos rallotjes de ora daurats valor una
lliura, vuyt sous; ítem, dos barrals de nou maytat d’ellas cadaun aspartats valan los dos dibuyt
sous.
Aquesta és la rrelasió que fem los baxfirmats per
lo jurament tenim prestat. Barcelona, vuy als 3
a. relació intercalada entre els folis 348v-349r del trienni
1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

trar son major desempenyo; y per major explicació del sentir dels advocats posa en mà de vostra senyoria fidelíssima lo paper que han format
per lo molt desitja la unió ab vostra senyoria fidelíssima, puix en ella se asseguran los bons successos en tots negocis quedant lo bras sempre
disposat per a servir a vostra senyoria fidelíssima
en quant se li offeresca, suplicant no menos a
vostra senyoria fidelíssima que un y altre paper,
ço és, lo dels advocats y la present embaxada
sien cusits en dietari.

de agost de 1702. Joseph Alamany, vadrier de
llum, siutadà de Barcelona. David Madam, vidrier de llum ciutadà de Barcelona.

349
/2r

Número 204a
Relasió dels preus de la feyna de vidrier per sarvey de la present casa de la Deputació contenguda en un comte presentat per Joseph Partagàs, vidrier als 17 de juliol 1702: primo, los
gots per los tinters a rahó deu sous dotsena;
ítem, las xicaras ordinàrias a·rrahó deu sous dotsena; ítem, las xicaras doblas a·rrahó quinsa sous
dotsena; ítem, un brocal per un garrafó de pes
a·rrahó dos sous y quatra la lliura; ítem, las ampollas aspartadas per ayguarrós a·rrahó una lliura vuyt sous dotsena.

350
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Y aquesta és la rrelasió que fem los baxfirmats
per lo jurament tenym prestat. Barcelona, vuy
als 3 de agost 1702. Joseph Alamany, vadrier de
llum siutadà de Barcelona. David Madam, vidrier de llum, ciutadà de Barcelona.

350
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Número 205b
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent rebut lo bras militar de aquest principat
dos reals cartas de la reyna nostra senyora ab lo
real despaig de nominació de governadora general de la monarquia de Espanya, passà a consultar son contengut a una junta de advocats. Y
havent estos referit que, en tot cas, semblants
despaigs requireixen lo poder absolut y general
axí com se observa ab lo de Alter nos per especials privilegis y disposicions municipals ab
què·s troba afavorit est principat de sos reys y
senyors, y que las limitacions y circunstàncias ab
què està concebut lo real despaig de governadora general que lo rey nostre senyor se ha servit
enviar, difficultarian a estos sos fidelíssims vassalls la ditxa de vèurer-se governats per la reyna
nostra senyora durant la ausència de son amabilíssim rey y senyor. Y en concideració que vostra
senyoria fidelíssima se troba ab las matexas reals
cartas y despatg desitjant lo bras militar acertar
en matèria tan grave, suplica a vostra senyoria fidelíssima sie servit participar-li la resolució que
pendrà en orde a est assumpto y en lo zel de
vostra senyoria fidelíssima espera lo bras encona. relació intercalada entre els folis 348v-349r del trienni
1701-1704.
b. ambaixada intercalada entre els folis 349v-350r del trienni 1701-1704.
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Número 206a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent rebut lo molt il·lustre y fidelíssim bras
militar dos reals decrets, lo un del rey nostre senyor, Déu lo guarde, dat en Nàpols a 13 de
maig del corrent any, contenint haver sa magestat durant sa absència elegit per general governadora des regnes de Espanya a la reyna nostre
senyora, que Déu guarde, y junta del eminentíssim y excel·lentíssims senyors cardenal archabisbe de Toledo fra don Emanuel de Aries, elet archabisbe de Sevilla, duch de Montalto, marquès
de Mandera, compte de Monterrey, duch de
Medinaceli y marquès de Villafrancha, concellers de estat, donant-los ampla facultat y poder
per a què junts ab la reyna nostre senyora pugan
tractar conferir y votar tots los negocis de dits
regnes reservant-se sa magestat las provisions de
archabisbats, bisbats y pensions ecclesiàsticas,
virreynats, capitanias generals, governs de plassas, empleos de mestre de camp, generals de la
cavalleria y artilleria y las plassas del Concell de
Castella. Y lo altre decret és de la reyna nostre
senyora dat en Madrit a 15 de juliol prop–
//1v // passat, en què se serveix participar al bras
lo dit real decret del rey nostre senyor. Ha aparegut al molt il·lustre y fidelíssim bras ser de sa
precisa obligació posar en la alta comprehensió
de vostra senyoria fidelíssima los reparos se li offereixen sobre los dits reals decrets. Perquè en
lo present principat de Cathalunya segons las
generals constitucions, usos, pràcticas y costums, y particularment per los privilegis a vostra
senyoria fidelíssima concedits per los sereníssims reys de Aragó de gloriosa memòria, de què
vostra senyoria fidelíssima té plena notícia ab los
papers modernament impressos, las jurisdiccions voluntària y contenciosa, salvada la real
clemència de sa magestat, trobant-se dins lo
principat y ausent de aquell sols la voluntària. Y
una y altre en est cas de absència per lo real pria. vot intercalat entre els folis 349v-350r del trienni 17011704.

mogènit trobant-se dins lo principat com a general governador y en sa absència per lo portantveus de general governador o per lo
excel·lentíssim llochtinent y no per altre persona, magistrat, ni offici que no sie conegut, eregit o creat per constitució sots qualsevol nom,
títol o vocable que fos anomenat y creat, y per
qualsevol cas de necessitat o urgència com ab
esta expressió y ab clàusulas irritants literalment
se llitg en la constitució segons baix lo títol
«Que novells //2r // officials no sien posats», tenint encara los dits officials coneguts per constitució precisa obligació de jurar antes dels exercicis de sos respective officis las generals
constitucions y demés lleys del principat y privilegis de comuns y particulars, de què no se troban exceptuats los excel·lentíssims generals
lloctinents ni los sereníssims primogènits de sa
magestat generals governadors com de estos expressament ho disposa la constitució 7 del títol
«De offici de governador». A més de trobar-se
prohibida la nominació de nous officials en la
dita constitució segona per qualsevol cas de necessitat o urgència, ha premeditat lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar que lo càrrech de
lloctinent general ja se introduhí en lo principat
per suplir los reys senyors nostres la ausència de
sas reals personas per las públicas y urgents causas de la guerra, y altres que los precisavan ausentar-se. Y desitjant sas magestats deixar las
providèncias més autorisadas y prevenir ab est
expedient los acasos podian esdevenir, los ha
comunicat sempre lo poder general ab totas las
regalias anomenant-se Alter nos, per representar
a la mateixa persona real dient-se dit general
lloctinent ésser lo mateix senyor rey representant, y per ço és en lo principat y se reputa per
cap // 2r // y príncep gosa dels mateixos honors
y perrogativas de la real persona ocupa lo mateix lloch y no altre, és son tribunal lo mateix,
no se apel·la ni recorra a sa magestat de sas
sentèncias y és tal sa superioritat que com
diuhen comunament los doctors cathalans y entre ells lo docte advocat fiscal Antoni Oliba en
los comentaris al usatge «Alium namque de iure
fisci», capítol 4, número 61, té transfundida en
si tota la potestat real, ibi: «Sic enim se res habet,
ut princeps ipse in mandato, quod facit totum sese
in ipsum suum locumtenentem generalem profundere et omnem suam potestatem in eum
transfundere videatur». És, per consegüent,
tant una e igual la persona del lloctinent en potestat y exercici de son càrrech ab la de sa magestat, que no·s considera grau en la gerarchia
de jurisdicció que medie entre los dos segons
nostre dret municipal sobre que no són menos
expressivas las paraulas del mateix ohidor y advocat fiscal Oliba en lo dit capítol 4, número
64, ibi: «Nec ab eo ad regem est aliquis gradus
medius cognitionis sic enim nostris legibus statu1483

tum est.» Suposat per cert lo sobredit que·s fundamenta ab los drets de la pàtria, occorra també
al bras la difficultat de poder-se posar en actual
exercici en lo principat dita // s.n.r // general governació erigida ab lo real decret de sa magestat
podent-se formar lo següent dilemma, perquè
la dita general governació concedida a la reyna
nostre senyora y junta de dits eminentíssims y
excel·lentíssims senyors o bé se hauria de considerar de autoritat superior al excel·lentíssim
lloctinent general, medi entre sa magestat y dit
excel·lentíssim lloctinent igual o inferior. Superior al lloctinent general repugna y és del tot incompatible ab sa elevada y absoluta superioritat,
que per ésser tant una ab la de la real persona
com se ha dit, aparexeria excedir en autoritat y
poder dita general governació a la magestat real
del tot representada en lo dit son lloctinent general. Medi entre sa magestat y lo excel·lentíssim Alter nos no·s podria considerar dita general
governació, perquè entre sa magestat y son lloctinent general com ja se ha dit no·y ha ni pot haver grau medi de jurisdicció ocupat ni exèrcit
per official algun. Si dita junta de general govern se volgués considerar de igual potestat a la
del excel·lentíssim lloctinent, no podrian sos ordes y mandatos precisar-lo a la obediència de
ells per no haver-i superioritat ni mando de
igual a igual, per la qual rahó los mandatos jurisdiccionals sempre suposan com deuhen residir superioritat en lo mandant, a més de què si
com a iguals se havian de obehir per los comuns
y particulars del principat podrian encontrar-se
en los ordes y mandatos dits generals // s.n.v //
governadors y lloctinent general. Y finalment, si
dita junta del govern general se contemplava inferior a la elevada superioritat del excel·lentíssim lloctinent no seria practicable la obediència
als ordes de dita governació havent-i en lo principat superior a qui per drets de la pàtria se deu
obeir y no a altre qual és lo excel·lentíssim lloctinent, absent lo senyor rey. Repara també lo
bras que si algunas vegadas lo principat ha condescendit a las nominacions del generals governadors en personas dels sereníssims prínceps,
infants o infantas, estos exemplars no apareixen
aplicables per dos circunstàncias dignes de particular reflexió, ço és, la primera per no haver-se
concedit lo poder a solas a la reyna nostre senyora, com en dits exemplars se troba atorgat a
dits sereníssims infants o infantas ab total independència de altres congovernadors, y la segona
és perquè als dits sereníssims infants e infantas
los fou concedit lo poder sens excepció alguna.
Y en la nova erecció participada ab dits decrets
se llitg la limitació en lo ecclesiàstich, militar y
polítich dels actes de jurisdicció de major nota y
graduació, la qual excepció segons usos y costums ratificats y confirmats en estas últimas
corts no se admet en lo principat respecte de las

[ 1702 ]

[ 1702 ]

runt praedicta magnificis acessoribus Generalis
Cathaloniae, qui super suplicatis relationem in
scriptis faciant cum interventione nobilis advocatus fiscalis dicti Generalis. Don Raymundus de
Codina et Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.

nominacions dels lloctinents. Finalment considera lo bras militar que la acquiescència a las
nominacions de generals governadors en personas reals // s.n.r // o dels sereníssims infants e infantas són estats actes facultatius que no han
pogut abdicar al principat ni disminuir-li sas perrogativas, privilegis y lleys municipals, majorment trobant-se revocat qualsevols actes contraris a dits privilegis y lleys de la pàtria ab la
general derogació y revocació de abusos feta en
lo capítol 26 de las últimas Corts, los quals ja ab
singular providència foren abolits, no sols per lo
temps passat sinó també per lo esdevenidor en
lo capítol vint-y-dos de las Corts de 1585, que
és la constitució 17, del títol «De observar constitucions», ibi: «Que sien fets, practicats o en lo
temps esdevenidor se faran o practicaran contra
dits usatges, constitucions de Cathalunya»,
etcètera. Estos són los reparos que sobre dits
decrets se offereixen al molt il·lustre y fidelíssim
bras militar havent consultat la matèria ab advocats, esperant que vostra senyoria fidelíssima ab
sa gran comprehensió y acreditat zel passarà a la
resolució més conforme a las disposicions municipals del present principat y peculiars privilegis del major aprècio de vostra senyoria fidelíssima.

352
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Vista la suplicació per part dels molt il·lustres
senyors visitadors presentada als 30 de juliol
proppassat, comissió de aquella feta als infrascrits, tot lo en dita suplicació mencionat y demás se devia vèurer, fan relació a vostra senyoria
fidelíssima // 1v // que si lo noble assessor y
magnífich advocat fiscal del concistori de dits
molt il·lustres senyors visitadors sentan que los
treballs fets per Joseph Sala, son escrivà mayor,
són dignes de alguna competent satisfació a més
del que suposan haver rebut per dits treballs de
las causas de suplicació o recors de dita visita,
com a més propri y peculiar de dits noble assessor y magnífich advocat fiscal, com a més instruhits y noticiós del quid et quantum inportan
los treballs de dit Sala, y si y en quant merescan
la satisfació demana dit Sala, poden aconsellar a
dits molt il·lustres visitadors lo que sa docta
censura regonexerà fahedor intra limites justitiae et aequitate en orde a dita demanda, en lo
que no pot ni deu vostra senyoria fidelíssima dexar de annuhir ni de aprobar, si y lo que ab concurs de ditas circunstàncias donàs per satisfació
a dit Joseph Sala, com ho senten. Barcelona, y
agost als 4 de 1702. De Gallart y Pastor, assessor
subrogatus. Sans, assessor.

Número 208a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Joseph Sala, escrivà major de la present visita, ha
presentat súpplica en nostre consistori demanant condigna satisfacció de sos treballs, y havent comesa dita supplicació als magnífichs assessor y advocat fiscal per a què en escrits
donassen son parer y relació fessen, ho an executat ab lo modo y forma que serà servit vostra
senyoria fidelíssima vèurer en la còpia de dita
súpplica y vot que se entrega a vostra senyoria
junt ab lo present recado per mà del noble procurador fiscal de la visita, en compliment de la
deliberació presa en lo present consistori. Per lo
que espera est consistori que vostra senyoria fidelíssima se servirà donar la deguda providència
per a què lo dit Joseph Sala quede satisfet de sos
treballs, essent tan acreditat lo zel y rectitut de
vostra senyoria fidelíssima. Officio. Altissimus.
De Copons, assessor. Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Oblata die XXX mensis julii MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commisea. súplica intercalada entre els folis 351v-352r del trienni
1701-1704.
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Lo infrascrit és de sentir que vostra senyoria pot
y deu respòndrer que en la matèria proposada
no té vostra senyoria fidelíssima de present intervenció ni conexensa alguna, y que aquells senyors la poden resòldrer ab aquella circunspecció que de son zel y justificació se promet, y està
cert vostra senyoria fidelíssima ab la precaució
majorment de què no se fassa exemplar per las
esdevenidoras visitas. Barcelona, y agost 5 de
1702. Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis
Cathaloniae advocatus.
2r

Molt il·lustre senyor.
Joseph Sala, notari y escrivà major del consistori
de vostra senyoria, diu y representa a vostra senyoria que ab lo capítol 32 del nou redrés fet en
las Corts últimament celebradas en lo convent
de Sant Francesch de la present ciutat per la magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde,
entre altres cosas expressament se disposan que
en attenció de haver de pagar las personas quereladas per los molt il·lustres senyors visitadors
del dit General al dit escrivà mayor los treballs
de totas las deduccions y provas que farian en la
causa o causas de suplicació, recors o appel·la-

ció, no pogués lo escrivà mayor ni sos ayudans
preténdrer tersa o salari algú del General. Y que
en la súpplica de firma de dupte feta per vostra
senyoria al molt il·lustre y fidelíssim consistori
de deputats y oÿdors de comptes de dit General
en y ab la qual se duptava utrum si se havia de
estar al disposat en lo capítol 19 de las constitucions o al dit capítol 32 de dit nou redrés, se ha
declarat per dit molt il·lustre y fidelíssim consistori de deputats haver-se de estar al disposat en
dit capítol 19 de las constitucions y, per consegüent, haver-se de declarar ditas causas de supplicació recors e o appel·lació ex eisdem actis de
la primera //2v // instància, sens poder deduir ni
provar los querelats cosa alguna, y dins lo termini de vint dies y per esta rahó quedar lo dit escrivà mayor no sols prejudicat en no poder adquirir ningun lucro, no obstant lo molt treball
ha tingut en tot lo temps se és allargada més la
dita visita ya en la formacio del dietari, ya en regular lo llibre de sentèncias y ya en differents
treballs extraordinaris de dita visita, com tot
consta a vostra senyoria, sinó també en més de
200 lliures que li haurian valgut las còpias dels
procesos a no haver llevat los recorsos a la Real
Audiència. Lo intent del contengut en dit capítol 32 és que lo escrivà mayor y sos ayudans tingan son just y condecent salari com ho denotan
las paraulas de dit capítol, ibi: «y per donar providència que lo assessor, advocat fiscal, escrivà
mayor de la visita y sos ayudans tingan lo condecent salari de sos treballs», etcètera. Y encara
que en lo capítol 9 del nou redrés se hage prohibit lo poder-se donar remuneracions per ningun pretext o causa, però en lo capítol 50 del
mateix redrés se estatuhí que en attenció de haver-se llevat lo poder donar remuneració als officials de la casa y de ser los treballs de llurs officis més crescuts, y no ser equitat quedar estos
sens satisfacció de llurs treballs que se’ls aumentàs lo salari, com en effecte se’ls aumentà ab
dit capítol a quiscú de ells menos als del
// s.n.r // consistori de vostra senyoria. Y que és
senyal evident que lo no haver consedit la cort
algun salari més al dit escrivà mayor, fou per
conciderar tindria molt lucro y ganància en las
deduccions y provas farian los condemnats recorrerian de las sentèncias contra ells fulminadas, com en effecte la·y hauria tingut, y no sie
just que lo dit Joseph Sala, escrivà mayor, en
vista de la pèrdua ha tingut en dit offici y del
molt treball se li ha aumentat quede sens satisfació alguna. Per tant y altrament, humilment
supplica a vostra senyoria sie servit manar deliberar-li alguna quantitat de compte de correu y
menut a vostra senyoria ben vista per dits treballs, que a més de ser de rahó y justícia ho
rebrà lo suplicant a singular mercè. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Josephus Sala in
causa propria.
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Oblata die XXVIII julii MDCCII in consistorio, et
cetera, per Josephum Sala, notarium et scribam
majorem dictae visitae, et illustres domini visitatores commiserunt praedicta nobili don Placido
de Copons, utriusque iuris doctori, asessori dictae
visitae et magnifico Francisco Toda y Gil, fiscalis
advocatus eiusdem visitae, qui super supplicatis
consulant et in scriptis relationem faciant. Ludovicus Fontana, notarius publicus Barchinonae
coadjutor primus scribae majoris dictae visitae.
3r

Vista la suplicació presentada al molt il·lustre
consistori de visitadors de las causas del recors,
suplicació o appel·lació del General de Cathalunya per Joseph Sala, notari y escrivà major de la
present visita. Vista la decretació y commissió
per dit molt il·lustre consistori als infrascrits assessor y advocat fiscal feta lo die de ayr que
comptàvem als 28 del corrent mes de juliol, per
a què li aconsellen y en escrits relació facen sobre
lo contengut en dita suplicació. Vist lo capítol
32 del nou redrés y lo capítol 19 de las generals
constitucions pròximament celebradas; vista la
declaració de dupte feta per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya del
trienni corrent y sos magnífichs assessors lo die
vint-y-tres de juny proppassat sobre la
intel·ligència de dits capítols. Vistas las certificatòrias dels treballs fets per dit Sala durant la
present visita y dels lucros fins al die corrent cobrats. Attès que en la dita suplicació lo refferit
Joseph Sala demana condigna satisfacció de sos
treballs per ocasió de la present visita fets com a
son escrivà major, per no tenir assenyalat salari
de públich en lo dit capítol 32 ab la consideració, y rahó final que ja tindria los guanyables y
lucros dels treballs de actuar en ditas causas, suposant-se que se podrian fer novas provas de
deffensa y offensa dins lo termini de dos mesos
respective. Attès que ab la dita declaració de
dupte se ha lluït lo medi per lo qual lo //3v // dit
escrivà major havia de tenir lo condecent salari
de sos treballs, havent-se declarat que las ditas
causas de recors se havian de dessidir ab los matexos actes y proves de la primera instància sens
poder-se’n fer de novas, com en effecte de las ditas certificatòrias consta que lo dit escrivà per
rahó del que ha actuat en los processos de ditas
causas sols ha cobrat y pogut cobrar sinch lliuras, set sous y que ha tingut y tindrà de fer continua residència en lo dit molt il·lustre consistori
per lo termini de sinquanta-un dias que comensaren lo die 16 de juny passat y finiran als 6 de
agost propvinent y alguns dias després, sinó
també ha tingut de fer y formar lo dietari de deliberacions, llibre de sentèncias, decrets de execucions y de tot lo demés que se ha offert regular
y escríurer que fins ara importan 63 fullas, segons apar de ditas certificatòrias. Attès que a vis-

[ 1702 ]

[ 1702 ]

De premissis, licet chalamo alieno scriptis, fidem
facio ego Honofrius Serda et Personada, auctoritate regia notarius publicus civis Barchinonae coadjutor secundus scriba majoris visitationis Generalis Cathaloniae, haec propria scribens manu.

ta de dit capítol 32 clarament se veu que la intenció de la cort no fou ni pogué ésser que dit
escrivà major hagués de exercir y continuar son
treball sens paga alguna. Attès que en via de dret
comú a la disposició del qual se deu estar en deffecte del municipal los officials se deuen satisfer
hagut respecte a sos treballs. Attès que si se havia
de regular segons las tersas que té assenyaladas
per los nou mesos, dit escrivà major importa que
la summa de cent trenta-tres lliuras, sis sous y
vuyt y que lo treball sol de sa residència és estat
de sis a set horas cada dia y que axí bé apar és
digne de satisfació pro modo laborum. Per ço són
de vot y parer // s.n.r // los infrascrits que vostra
senyoria delibere fer representació al molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de la rahó assisteix a dit Joseph Sala per a què delibere sie satisfet de pecúnias del General, y en aquella quantitat que aparexerà proporcionada a dit treball.
De Copons, assessor visitationis Generalis r. Cathaloniae. Toda y Gil, advocatus fiscalis visitationis r. Generalis Cathaloniae.
4r

Certifich y fas fe yo Onofre Serdà, per la auctoritat del rey nostre senyor, que Déu guarde, notari públich ciutadà de Barcelona y ajudant segon de escrivà major de la present y corrent
visita del General de Cathalunya avall escrit, de
com he mirat, vist y attentament regonegut lo
borredor y dietari de dita visita fets des del dia
setze de juny proppassat en lo qual dia entraren
los molt il·lustres senyors visitadors de dita visita del General de Cathalunya de las causas de
suplicació, appel·lació e o recors de las sentèncias en primera instància en lo consistori de dita
visita fetas fins lo die present. Y he vist que en
dit borrador se troban vint-y-una fullas de nota
escritas, y que las matexas fullas se troban reguladas en lo dit dietari de mà de Joseph Sala, notari y escrivà major de dita visita. Y axí mateix fas
fe de com he vist, mirat y regonegut los coderns
de las sentèncias fetas per dits molt il·lustres senyors visitadors de recorsos, las quals estan y
són reguladas per dit escrivà major y que totas
juntas ocupan vint-y-una fullas, com estas y altres cosas són més llargament de vèurer en dits
borredor, dietari y coderns de sentèncias a què
me refferesch. Y semblantment fas fe com del
die present en avant se offerirà en dita visita fer
differents deliberacions, regular los comptes y
formar los memorials dels condemnats y exortacions y altres papers per lo qui haurà de escríurer y treballar dit escrivà major notas y differents
fullas y se haurà de ocupar en dita visita, no sols
tot lo temps // 4v // durarà aquella sinó també
alguns dies després de finida per acabar-se de
regular. En fe de las quals cosas fas la present
certificatòria en Barcelona, vuy als XXVIII del
mes de juliol de MDCCII.

5r

Certifich y fas fe jo Onofre Serdà, per la auctoritat del rey nostre senyor, que Déu guarde, notari públich ciutadà de Barcelona y ajudant segon
de escrivà major de la visita del General de Cathalunya avall escrit, de com he mirat, vist y attentament regonegut lo original procés de dita
visita del General de Cathalunya del trienni
MDCLXXXXVIII feta en los anys propassat de
1701 y corrent de 1702, essent escrivà major de
dita visita Joseph Sala, notari públich ciutadà de
Barcelona, y he trobat que de las sentèncias fetas per los molt il·lustres senyors visitadors de
dita visita sobre las querelas en dit procés contengudas, tantsolament se ha suplicat, recorregut e o apel·lat de las sentèncias profferidas sobre las querelas de números 1, 6, 18, 22, 34, 36
y 42, y que de estas per rahó de dita suplicació,
recors e o appel·lació tantsolament dit escrivà
major ha exhigit y cobrat per rahó de sos salaris
y treballas la quantitat de sinch lliuras, set sous,
moneda barcelonesa, com de dit procés de visita estas y altres cosas són més llargament de
vèurer a què me refferesch. En fe de las quals
cosas fas la present certificatòria en Barcelona,
vuy als XXVIII de juliol de MDCCII.
De premissis, licet chalamo alieno scriptis, fidem
facio ego Honofrius Serda et Personada, auctoritate regia notarius publicus civis Barchinonae coadjutor secundus scriba majoris visitationis Generalis Cathaloniae, haec propria scribens manu.
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Número 209a
Relació que los baix firmats mitgant jurament
dels preus dels partits dels tres comptes presentats per Dionís Riera, corder als 11 de juliol de
1702: primo, la corda de xurriaca a 5 sous la
lliura; ítem, la corda de escandal a 4 sous la lliura; ítem, lo fil de cloura cartas a 18 sous la lliura;
ítem, las singlas a 10 sous cada una; ítem, la corda de reata a 5 sous la lliura; ítem, la corda dels
garvells a 4 sous, 6, la lliura; ítem, las mans de
fer los garvells 5 lliures, 12 sous; ítem, las cordonerras per anfil·lar las àpochas 3 sous; ítem, la
corda de taxidor a 5 sous la lliura; ítem, la corda
de nineta a 2 dinés corda; ítem, la corda de xuriaca a 3 dinés corda; ítem, la corda de pasavant
a 3 dinés corda.
a. relació intercalada entre els folis 353v-354r del trienni
1701-1704.

Y aquesta és la relació que fem per lo jurament
tenim prestat. Barcelona, y agost al primer de
1702. Masià Duran, curdé. Joan Boxó.
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/2r

Número 210a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Després de donar lo bras militar a vostra senyoria fidelíssima las degudas gràcias per la participació de la deliberació que vostra senyoria fidelíssima és estat servit pèndrer de acudir ab una
humil representació als reals peus del rey nostre
senyor, Déu lo guarde, per a conseguir la puntual observansa de las constitucions fetas esta
última Cort, posa lo bras en notícia de vostra senyoria fidelíssima com desitjant servir a vostra
senyoria fidelíssima ha resolt que lo senyor protector, encontinent de tenir còpia de la representació, dega juntar lo bras militar per a què ab
major vivesa puga deliberar en est tant grave assumto y lograr lo que més sie del benefici públich de aquest principat, conservació de sos
privilegis, constitucions, usos y costums y demés prerrogativas y consuelo de sos habitants
en què·s cifra lo major servey de sa magestat, y
és lo únich blanch a què dirigeix vostra senyoria
fidelíssima sa incessant aplicació, quedant lo
bras sempre ab desitgs de correspòndrer a tant
finesa y de servir a vostra senyoria fidelíssima en
quant se li offeresca.

s.n.r

Número 212b
Primo, per dos golfos los quals han servit per lo
palau del rey en lo quarto del senyor diputat ecclesiàstich de pes vint-y-quatre lliures a rahó de
dos sous la lliura, valen 2 lliures, 8 sous; ítem,
als 15 de abril per un baldó lo qual ha servit per
lo quarto de Joan Graells, verguer de dita casa,
4 sous; ítem, als 21 de juny per dotse ferros de
fogons los quals han servit per la casa del dit
Graells que han pasat nou lliuras, sis unças a
rahó de dos sous la lliura, valen 19 sous; ítem,
dit die per un canó lo qual ha servit per la aygüera de la casa del dit Graells, val 8 sous; ítem,
als 30 de dit mes per una reixa la qual ha servit
per la entrada del palau del rey, la qual dóna claró en lo sotarrani baix la entrada de dit palau a
rahó de dos sous la lliura que ha pesat 24 lliuras,
2 lliuras, 8 sous; ítem, dit die per nou lliuras de
a. ambaixada intercalada entre els folis 353v-354r del trienni 1701-1704.
b. relació intercalada entre els folis 364v-365r del trienni
1701-1704.
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plom per emplomar dita reixa a dos sous y dos
la lliura, valen 10 sous, 6; ítem, dit die per los
treballs de emplomar dita reixa, 6 sous; ítem, als
3 de juliol per dos barras de ferro las quals han
servit per la xemaneya del quarto de la galera de
las càrcers reals de sa magestat, que Déu guarde, y ditas barras han pesat quatre robas, vint
lliuras, a rahó de dos sous la lliura valen 12 lliuras, 8 sous; ítem, als 20 de agost per trenta rapblons y vint costellas y sis rodanxas y tres mànechs, que tot ha servit per remendar las
graellas de la teya de dita casa que junt ha pesat
la quantitat de vuyt robas, a rahó de nou lliuras
y mitja lo quintà, valen 19 lliuras; // s.n.v // ítem,
per adobar catorse graellas, ço és, acomodar las
costellas de ditas graellas y mànechs y rodanxas,
val tot junt la quantitat de sis lliuras, dich 6 lliuras; ítem, per aportar las ditas catorse graellas
des de la casa de dita Diputació y fer-las tornar
en dita casa al carrater de pors de ditas graellas
paguí setse sous, dich 16 sous; ítem, als 16 de
octubre fiu una reixa per la casa del General del
portal en la qual rexa s’i feren quatre armas de la
casa de dit General de Cathalunya de pes sinch
quintars, tretse lliuras, a rahó de nou lliuras, deu
sous lo quintar valen junt 48 lliuras, 13 sous, 9;
ítem, als 18 de dit mes per vint-y-sis graellas y
quaranta-vuyt gafas, las quals han servit per los
pals de ditas graellas, que tot junt ha pasat la
quantitat de vint-y-tres quintars, dotse lliuras a
rahó de nou lliuras, deu sous lo quintar que valen 220 lliuras, 11 sous, 2; ítem, als 10 de abril
de 1702 per un guarniment de una corriola ab
sa bolitxa la qual ha servit per la casa de Joseph
Pelegrí, verguer de dita casa, que val 1 lliura, 8
sous; ítem, als 20 de maig per dos golfos y un
ferro per la grua y un ganxo, lo qual tot junt ha
servit per la casa del portal de Sant Anthoni de
pes quinse lliures a rahó de dos sous la lliura, val
1 lliura, 10 sous; ítem, per una reixa la qual ha
servit per una canonada del tarrat de dit palau
de pes dinou lliuras a rahó de dos sous la lliura,
val 1 lliura, 18 sous; // s.n.r // ítem, per dos golfos de pes, onse lliuras, los quals han servit per la
casa de dit Pelagrí a rahó de dos sous lliura, val 1
lliura, 2 sous; ítem dit die per altres dos golfos
los quals han servit per la casa del dit Pelegrí de
pes deu lliuras, a rahó de dos sous la lliura valen
1 lliura; ítem, a 27 de maig per sinquanta golfos
los quals han servit per la casa del Portal Nou y
dits golfos han pesat nou robas, a rahó de dos
sous la lliura que junts valen la quantitat de 23
lliuras, 8 sous; ítem, als 16 de juny per lo valor
de una grua la qual ha servit per la casa del Portal Nou de pes tres robas, set lliuras, rahó de dos
sous la lliura val 8 lliuras, 10 sous; ítem, per
duas barras de ferro en diada de 23 del sobredit
mes de llargària de catorse pams quiscuna que
valen 2 lliuras, 16 sous. Suma 356 lliures, 4
sous, 5.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

Lo sobredit compte és ajustat per part del molt
il·lustre concistori mestre Joseph Regàs, ferrer,
y per part de Jaume Olivó, mestre Miquel Dalé,
també ferrer, y del compte de la casa. Barcelona
y agost 6 de 1702. Per mestra Joseph Regàs, ferrer, firmo jo mestra Miquel Dalé. Mestra Miquel Dalé, ferrer.

s.n.r

dels drets dits vulgarment de la nova ampra, suplicant a vostra magestat sie de son real servey
manar donar los ordes convenients per a què se
posen en execució estas gràcias per vostra magestat concedidas y se observen inviolablement
totas las constitucions y demés lleys de la pàtria,
demanant-nos acompanyassem ab carta per vostra magestat esta representació. Y conciderant
que esta naix del gran zel de aquell concistori al
real servey de vostra magestat que tant se interessa en la concervació y puntual observantsa de
estas lleys, puix ab ella se assegura la quietut y
tranquilitat de aquest principat y recta administració de la justícia, y que és molt de nostra obligació lo procurar-ho ab totas veras, per ço, postrats als reals peus de vostra magestat ab lo més
humil rendiment suplicam a vostra magestat sie
de son real servey per sa real clemència y paternal amor donar grata acceptació y benèvolos
ohidos al contengut y expressat en dita representació, manant donar los ordes convenients y
precisos // 1v // per la effectuació y exhercissi de
dit Tribunal de Contrafueros y reunió dels sobredits drets de la nova ampra a la Generalitat,
que esta ciutat ho rebrà a singular mercè de la
poderosa mà de vostra magestat, la divina guarde la cathòlica y real persona de vostra magestat
com ha de menester la christiandat tota y estos
los fidelíssims vassalls li suplicam.

Número 213a
Primo, quaranta-un ferros de fogons de pes sis
robas vuyt lliuras, a rahó de dos sous la lliura valen junts la quantitat de 17 lliuras, 8 sous, 4;
ítem, per deu cèrcols de portadora cada un, a
rahó de onse sous que junt valen 5 lliuras, 10
sous; ítem, per vint-y-nou cèrcols de llàntia a
rahó de tres sous y sis dinés cada un, valen junts
5 lliuras, 1 sou, 6; ítem, per un guarniment de
una galleda dobla que val setse sous, dich 16
sous; ítem, per una rexa ha servit per la secreta
del aposento del bras ecclesiàstich de pes dos
robas a rahó de nou lliuras deu sous lo quintar
val 4 lliuras, 15 sous; ítem, per dotse cèrcols de
bújols a rahó de sis sous quiscun valen 3 lliures,
12 sous. Summa, 37 lliuras, 2 sous, 10.
Lo sobredit compte és ajustat per part del molt
il·lustre concistori mestre Joseph Regàs, ferrer,
y per part de mestre Jaume Olivó, mestre Miquel Dalé, també ferrer, y és compte de la cort.
Barcelona, y agost 6 de 1702. Per mestra Josep
Regàs, ferrer, firmo jo mestra Miquel Delé.
Mestra Miquel Delé, ferrer.
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Barcelona, y agost a 9 de 1702. Senyor de vostra sacra, cathòlica y real magestat fidelíssims y
obedientíssims vassalls que la real mà de vostra
magestat besen, los concellers de la ciutat de
Barcelona. Hieronimus Brotons, secretarius subrogatus.

Número 214b
366
/2r

Senyor.

Número 215a
Excel·lentíssim senyor.

Lo concistori dels deputats y oÿdors de la Generalitat de aquest principat de Cathalunya nos ha
participat haver resolt posar-se als reals peus de
vostra magestat ab humil y obsequiosa representació en orde a la estabilitat y observansa de
las constitucions, capítols de cort y altres lleys
ab què los gloriosos predecesors de vostra magestat se dignaren afavorir al principat, y vostra
magestat és estat servit conformar-las y jurarlas, concedint-ne de novas ab la última Cort celebrada per vostra magestat, y singularment ab
la erecció del Tribunal de Contrafueros o contra constitucions y ab la reunió a la Generalitat
a. relació intercalada entre els folis 364v-365r del trienni
1701-1704.
b. carta intercalada entre els folis 365v-366r del trienni
1701-1704.
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Per ocasió de posar-se lo concistori de deputats
y oÿdors de la Generalitat de aquest principat
als reals peus del rey nostre senyor, Déu lo guarde, ab humil y obsequiosa representació concernent a la major estabilitat y observança de las
generals constitucions y altres lleys de la pàtria
y, singularment, de las concedidas per sa magestat en las últimas Corts, ab las quals se ha servit
sa magestat erigir Tribunal per los Contrafueros
y reunir a la Generalitat los drets vulgarment
dits de la nova ampra, suplicant-li sie servit manar donar los ordes convenients per a què se posen estas gràcias en total exequució, demanantnos acompanyàssem ab carta per sa magestat la
a. carta intercalada entre els folis 365v-366r del trienni
1701-1704.

en particular de las de la observansa, no havent
fins vuy pogut lograr est fi, ha resolt per medi
de extraordinari posar-se ab una humil representació als reals peus de vostra magestat. Y trobant-se lo bras militar de aquest principat tant
interessat al bon logro d’est assumpto, attenent
que los motius de dita representació són justificats y la vasis en què estriva la tranquil·litat y esperansas concebudas de aquest principat, suplica lo bras militar ab lo major rendiment a vostra
magestat sie de son real servey donar gratos ohidos a dita representació y manar donar los ordes
convenients per a la més puntual e inviolable
observansa de ditas constitucions, puix en ellas
assegura a vostra magestat lo bras militar //3v //
concistir lo major servey de Déu y de vostra magestat y consuelo universal del principat, y resta
la cathalana noblesa sempre ab desitgs de sacrificar sas vidas y haziendas en lo que més sie del
real agrado de vostra magestat. La divina guarde la sacra, cathòlica y real persona de vostra
magestat com ha menester la christiandat tota y
estos sos fidelíssims vassalls li suplican.

representació, còpia de la qual se haurà posat ja
en mà de vostra excel·lència per lo dit concistori, ho havem així executat suplicant a sa magestat sie de son real servey donar gratos ohidos y
benèvola acceptació al contengut y expressat en
dita representació ab la carta, còpia de la qual se
podrà servir vostra excel·lència vèurer ab la inclusa. Y desitjant esta ciutat que la representació
y súplica de dit concistori tinga aquell bon logro, que és tant del servey de sa magestat de la
conveniència, quietut y tranquil·litat del present
principat, y conciderant que és medi summament efficaz per a inclinar lo real ànimo de sa
magestat la poderosa intercessió de vostra execució, y ab la expe– // 2v // riència tant continuada que tenim del molt se ha dignat vostra
excel·lència en totas ocasions afavorir y honrrar
esta ciutat, suplicam a vostra excel·lència sie de
son servey interposar tots sos béns oficis per a
què la dita representació y súplica tinga grata
acceptació en lo conspecte de sa magestat y sie
servit concedir lo que per dit concistori se li suplica de què depenja lo consuelo de esta ciutat y
principat, lo que·ns prometem de la real
clemència y benignitat de sa magestat y de la
gran mediació y generositat de vostra excel·lència, que restarà esta ciutat ab nova obligació sobre las moltas que confessa dèurer a vostra excel·lència, nostre senyor guarde a vostra
excel·lència molts anys sa major grandeza.
Barcelona, y agost a 9 de 1702. Excel·lentíssim
senyor de vostra excel·lència sos major servidors
que sa mà besen, los concellers de la ciutat de
Barcelona. Similis al excel·lentíssim senyor
compte de Sant Esteva, etcètera. Similis al excel·lentíssim senyor compte de Marcin, etcètera. Similis al molt il·lustre senyor don Antonio
de Obilla, marquès de Ribes ab títol de senyoria.
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Barcelona, y agost 9 de 1702. Sacra, cathòlica y
real magestat humilíssims y fidelíssims vassalls
de vostra magestat que sa real mà y peus besen,
lo protector y bras militar del principat de Cathalunya.

366
/4r

Número 217a
Excel·lentíssim senyor.

Essent propri y peculiar del concistori de deputats y ohidors de comptes de aquest principat
invigilar en la puntual observansa de las constitucions y lleys municipals de Cathalunya, las
quals vostra magestat per sa real munificència
ab son paternal amor y carinyo se ha dignat
concedir, jurar y confirmar, regoneixent lo concistori que encara que des de la ausència de vostra magestat ha procurat per tots medis la exequució de las constitucions d’esta última Cort y

Trobant-se precisat lo consitori de deputats y
ohidors de comptes d’est principat de Cathalunya en compliment de sa primera obligació a
posar-se als reals peus de la magestat del rey
nostre senyor, que Déu guarde, ab obsequiosa
humil y rendida representació explicant en ella
lo desconsuelo ab què·s troba tota la província
de què fins vuy, sobre haver exequutadas moltas
diligèncias ab los reals ministres de sa magestat
en est principat per a què concorreguessen a la
formació, exequució y observansa de las generals constitucions disposadas en las últimas
Corts per sa real magestat celebradas en la present ciutat de Barcelona, y no haver-o pogut
conseguir fins al estat present. Ha deliberat lo
bras militar d’est principat acompanyar dita representació y posar-o en la gran intel·ligència de
vostra excel·lència, suplicant a vostra excel·lència sie de son servey interposar ab lo rey nostre
senyor sa autoritat fent tots aquells bons officis
que //4v // sempre ha experimentat lo bras de la

a. carta intercalada entre els folis 365v-366r del trienni
1701-1704.

a. carta intercalada entre els folis 365v-366r del trienni
1701-1704.

Número 216a
Senyor.
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gran mediació de vostra excel·lència, y queda ab
la seguretat de què dignant-se vostra excel·lència fer-li esta mercè tindrà lo concistori de deputats y tots estos fidelíssims vassalls de sa magestat lo consuelo que per medi de dita
representació suplican, del que restarà la cathalana noblesa ab novas obligacions, desitgs de
emplear-se en tot lo que sie del major servey y
agrado de vostra excel·lència. Déu guarde a vostra excel·lència en sa major grandeza.

Oÿdors militars de la vegueria de Manresa:
mossèn Joseph de Rovira, inhabilis quia vacat
per mortem.
s.n.r

Oÿdors militars de la vegueria de Puigcerdà:
mossèn Joan de Lupià y Agulló, inhabilis quia
est gerens vices generalis gubernatoris Cathaloniae; mossèn Gerònim de Magarola, inhabilis
quia est de regio concilio.
Oÿdors militars de la vegueria de Monblanch:
mossèn Joseph de Móra, inhabilis quia est regius bayulus Barchinonae.

Barcelona, y agost 9 de 1702. Excel·lentíssim
senyor besa la mà de vostra magestat lo protector militar del principat de Cathalunya.

Oÿdors militars de la vegueria de Tàrrega:
mossèn Joseph Pons y de Meca, inhabilis propter infirmitatem exercitium offitii impedientem.
369
/1r

Número 218a
Estas són las personas que són estades inhabilitades per los deputats, oÿdors de comptes y Novena per las causas expressadas segons disposició de capítols de cort, y que de dret
proceheixen per la extracció de oÿdor militar fahedora dins 10 dias comptadors del dia 5 del
corrent en què morí lo il·lustre y fidelíssim don
Jaume Eva y de Malla, oÿdor militar, y per lo resíduo del // s.n.v // corrent trienni, suplicant a
vostra excel·lència, attesa la brevedat del temps,
sia servit se puga fer dita extracció dins dits dies
com ó disposan los capítols de cort que ó rebran
en particular mercè.

Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya y los habilitadors novament extrets junts en la casa de la
Deputació, refferint a vostra excel·lència las
causas han tingut de inhabilitar las personas infrascritas antes de clòurer lo acte de la habilitació estan fent, representan a vostra excel·lència
lo següent memorial de las personas exclosas
per las causas en cada una de las expressadas,
conforme se publicarà en lo acte de la extracció.
Oÿdors militars de la vegueria de Barcelona:
mossèn Jaume Eva, inhabilis quia vacat per
mortem; mossèn Francisco de Balaguer, inhabilis quia est acessor Baiuliae Generalis Cathaloniae; mossèn Anton Marí y Ginovès, inhabilis
quia residet extra Europam et in partibus Americae; mossèn Llatser de Gelcèn, inhabilis quia
est regens Regiam Vicariam Barchinonae.
1v

Dat en Barcelona, als XIII de agost MDCCII.
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Número 219a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.

Oÿdors militars de la vegueria de Cervera:
mossèn Pera de Miravall, inhabilis quia vacat
per mortem; mossèn Francisco Planes, inhabilis
quia est alcaydus Castri Leonis et Vallis de Aran.

Havent-se representat per part dels il·lustres
tres visitadors de las causas de suplicació o recors, fou vostra senyoria fidelíssima servit manar
pagar de pecúnias del General al noble don
Thomàs Martí y de Vilanova, procurador fiscal
de la visita, 100 lliuras per una tersa se li estava y
estan devent segons disposició del capítol 32
del nou redrés, y havent vostra senyoria fidelíssima com és dita demanda y representació als
magnífichs assessors y noble advocat fiscal, fou
per estos consultat y resolt que ans de passar-se
a deliberar dit salari havia de precehir nova declaració de dupte aserca est punt, en concideració de què en altre declaració de dupte se havia
resolt que dit capítol 32 restava derogat y limitat per lo capítol o constitució 19 de estas últimas Corts, ab la qual lo termini dels tres mesos

a. memorial intercalat entre els folis 368v-369r del trienni
1701-1704.

a. dubte intercalat entre els folis 369v-370r del trienni 17011704.

Oÿdors militars de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú: mossèn Christòphol Potau,
inhabilis quia est de regio consilio.
Oÿdors militars de la vegueria de Perpinyà:
mossèn Salvador de Sanyés, inhabilis quia supressus est locus; mossèn Emanuel Guanter,
idem; mossèn Joan Balthasar March y Jalpí,
idem; mossèn Lluís de Cantar y Doms, idem;
mossèn Carlos de Llupià, idem; mossèn Joseph
Taquí y Pals, idem.
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en dit capítol 32 prefigit se limita a menos de
dits tres mesos lo temps del exercici de dit offici,
axí que tindria provable dupte lo modo ab què
se deuria enténdrer la assignació de dit salari y si
aquellas paraulas «allargant-li son offici tres mesos més», de dit capítol 32 en lo número 19, estarian condicionaliter et taxative o serian sols
demonstrativas, com més llargament apar en lo
dit vot o consulta de 3 de juliol pròximpassat, al
qual se refereix, e com dit noble procurador fiscal entenga que no obstant la disposició de la
referida constitució o capítol 19 se li dega íntegrament pagar lo dit salari de 100 lliures prefigit
ab lo mencionat capítol 32 del nou redrés per
estar las ditas paraulas «allargant-li son offici
tres mesos més» posadas en ell sols demonstrativament, y que en manera alguna no són condicionals ni taxativas y que requirescan lo actual
exercici de dit offici per lo espay de tots los tres
mesos per moltas rahons, y entre altres per las
següents que representa a vostra senyoria fidelíssima, és a·ssaber: // 1v // primerament, perquè
en lo mateix capítol 32 se troba expressament
expressat que als tres il·lustres visitadors de ditas
causas de suplicació, recors o appel·lació se’ls
done més salari que las tres-centas lliuras acostuman a rèbrer los que no són processals, en
concideració y attento de què sols han de ressidir los tres mesos de las appel·lacions, y no obstant que los predits no han exercit o residit per
tot lo espay de tres mesos sinó sols lo de 51 dias
no se ha tingut dupte tenir la intel·ligència de
no haver de ser los tres mesos de continua residència o exercici, havent per ço passat a deliberar vostra senyoria fidelíssima se’ls pagàs 300
lliuras, com disposa dit capítol en lo número
15. Y axí bé trobant-se en lo número 19 la mateixa disposició respecte del procurador fiscal ab
lo attento de ser indispensable lo haver de acistir en las causas de suplicació o appel·lació,
dient que se li allarga son offici tres mesos més,
conforme ho tenia dit dels visitadors, disposant
per ço que sols se li done una tersa més del salari com havia dit dels visitadors que no se’ls
donàs més salari que las 300 lliuras, per consegüent apar que ditas paraulas «allargant-li son
offici tres mesos més» se deuen enténdrer ésser
sols demonstrativas y no taxativas y condicionals, sí y conforme se han entès com resta dit las
del número 14 y 15 del mateix capítol 32, parlant dels tres visitadors, y encara ab mayor rahó
per trobar-se concebudas las dels tres visitadors
ab aquella expressió que apar induir en ells precissa necessitat de residir o exercir los tres mesos, ibi: «Y sols hagen de residir los tres mesos
de las appel·lacions», no trobant-se ab tanta
precisió expressat respecte del procurador fiscal
en lo número 19 dient sols, ibi: «allargant-li son
offici tres mesos mes». Secundo, perquè en los
números 9, 10 y 11 del mateix capítol 32 se
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prefigeixen tres mesos per lo judici de la visita
per las ditas causas de suplicació, appel·lació o
recors, ço és, lo primer per poder-se recórrer,
suplicar o appel·lar y deduir o provar-se per lo
querelat; lo segon per poder impugnar, replicar
y fortificar lo advocat y procurador fiscal en las
querelas justificadas en primera instància; y lo
tercer per a poder dits visitadors declarar, executar y finir totas las ditas causas de appel·lació,
suplicació o recors, // s.n.r // axí que per la
instància de ditas causas fou prefigit lo termini
de tres mesos en què degués durar sa jurisdicció. Y si bé en la declaració del dupte feta per
vostra senyoria fidelíssima y magnífichs assessors als 23 de juny proppassat, aserca la
intel·ligència del dit capítol 32 y del sobredit capítol o constitució 19, fou resolt se hagués de
estar a dit capítol o constitució 19 en quant disposa que després de haver-se recorregut o appel·lat se dega declarar ex eisdem actis sens admissió de novas provas dins lo termini de vint
dies, emperò no restreny ni limita la instància
dels tres mesos prefigida en lo capítol 32 sinó
sols respecte del punt de la declaració, assenyalant per esta lo dit termini de vint dies y no lo de
la execució de las sentèncias en ditas causas de
appel·lació proferidas, per la qual execució y dependents de ella resta la dita instància dels tres
mesos per no trobar-se mudada, abreviada, ni
corregida ab dita constitució 19 ni ab dita declaració de dupte sinó sols en quant a la declaració, axí que en forsa de dit capítol 32 resta tribuida y donada la jurisdicció a dits visitadors
durant lo termini dels tres mesos en aquell prefigits. Y axí bé resta allargat lo offici de visitadors y procurador fiscal per lo espay de dits tres
mesos, encara que no sia ab lo actual exercici, y
per ço se digué en lo número 19 de dit capítol
32 «allargant-li son offici tres mesos més» sens
parlar-se del exercici actual ni dir «allargant-li
son offici tres mesos més». Y per consegüent
apar haver-se de enténdrer las ditas paraulas en
lo modo sobredit, no obstant la disposició de
dit capítol o constitució 19 ni la dita declaració
de dupte. Tercio, perquè lo estil, consuetut y
observància de la casa de la Deputació és estada
y és de què, no obstant las disposicions de constitucions y capítols de cort de haver-se de pagar
los salaris axí als diputats y oÿdors com als demés officials de la mateixa casa y altres per tersas, comptant-se la tersa per tres mesos de tenir
o exercir los officis, ab tot se pagan y han acostumat pagar íntegras las tersas enca– // s.n.v // ra
que no hagen exercit lo offici o empleo per tots
los tres mesos sinó molts pochs dias de aquells
com consta de infinits exemplars en la mateixa
casa. Y axí bé semblants disposicions que fan
menció de temps per los salaris se entenen y han
entès parlar sols demonstrative y no condicional
y taxativament. Y finalment, perquè en tot cas

[ 1702 ]

[ 1702 ]

que restàs alguna dubietat si la dita clàusula indueix limitació o taxació o si se ha de enténdrer
parlar sols demonstrative respecte del temps de
durar lo offici y del salari, que per rahó de aquell
té de tenir lo procurador fiscal, se haurian de
enténdrer y interpretar-se sas paraulas demonstrative et non taxative per ser regla certa y comuna que verba in dubio potius censentur tam
demonstrative quam taxative apposita, segons
ensenyan los doctors. Per tot lo que y altrament
dit noble procurador fiscal supplica sie vostra
senyoria fidelíssima servit declarar dit nou dupte
y a son favor en lo modo sobre referit per
aparèixer ser conforme a dret y justícia et aliis
omni meliori modo y deliberar li sia pagada al suplicant la dita tersa segons la disposició de dit
capítol 32, com axí ho espera de la mà de vostra
senyoria fidelíssima que ho rebrà a singular
mercè. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Pro Arcidet. Arcidet y Pintor. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Oblata die X mensis augusti MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, militari
deffuncto, commiserunt huiusmodi dubium magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui cum
suis dominationibus illud videant, examinent atque decidant juxta formam capitulorum curiae.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
2r

Los molt il·lustres y fidelíssim senyors deputats
y ohidors de comptes del General de Cathalunya y assessors infrascrits, vista la suplicació presentada per don Thomàs Martí y de Vilanova,
procurador fiscal de la visita pròximament passada, y comissió al peu de ella feta als X dels corrents mes y any. Vist lo dupte en dita suplicació
format en y acerca de si no obstant la declaració
de dupte feta per sas senyorias als 23 de juny
proppassat tocaria y deuria pagar-se al dit noble,
suplicant la terça per enter assenyalada a dit procurador fiscal per la causa expreça lo capítol 32
del nou redrés, ibi: «e declarant que, attès que
és indispensable acistesca en las causas de suplicació o apel·lació lo procurador fiscal de la visita
allargant-li son offici tres mesos més, que a est
sols se li done una terça més del salari que antes
tenia sens poder preténdrer altra cosa més». En
atenció de aver-se declarat en dit dupte precedent que lo temps o termini de aver de declarar
las causas de suplicació de dita visita los molt
il·lustres senyors visitadors de aquella no agués
de regular-se per los tres mesos disposava dit capítol 32 del nou redrés si per lo dels vint dias
disposà posteriorment, saltem ordine compositionis, a dit capítol 32 la constitució o capítol 19
de las últimas Corts, concistint la dificultat o
dupte en si las paraulas aquellas de la clàusula
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sobre transcrita, ibi: «allargant-li son offici tres
mesos més», etcètera, serian condicionals y taxativas e o bé demostrativas, de manera que
esent tacsativas sols degués pagar-se a dit procurador fiscal per porrata lo temps auria durat lo
judici de ditas causas de suplicació, y essent demostrativas degués donar-se-li dita terça per enter sens aténdrer a // 2v // si dit judici de causas
de suplicació auria jurat lo termini de dits tres
mesos ni si dins més breu seria estat conclòs.
Vist exí mateix lo demés se devia vèurer, atesas y
consideradas las rahons de dita suplicació y ab
especialitat la segona, terçera y última, ajustant
a aquellas que de la lletra ni de paraula alguna
de dit capítol 32 no·s pot dir disposat en aquell
lo aver-se de satisfer a dit procurador fiscal la referida terça per porrata, segons la duració del
temps del judici de segona instància de dita visita, ans bé se veu ab evidència lo contrari de son
contingut, puix no suposant dit capítol 32 per
regla ni ab paraulas preceptivas de què precisament dit judici de segona instància de visita
agués de durar lo temps de dits tres mesos sinó
sols que dins dits tres mesos aguessen de declarar-se y executar-se las sentèncias de dita segona
instància, ibi: «Disposant que dins tres mesos
continuadors del sobredit dia en avant ajen dits
assessors y advocat fiscal de fer relació als tres visitadors per a què dins dit termini hajan declaradas y executadas las sentèncias que hauran fetas», era sols precizar a què las sentèncias y
execucions de dit judici se aguessen de fer dins
dit termini de tres mesos, però no era obligar als
oficials de dita segona instància que no poguessen abreviar dit termini, ço és, dels dos mesos
de provas volent-ho las parts y del tercer mes
fent las sentèncias y execucions ab més o menos
prestesa y brevedat. Y axò no obstant no deya
dit capítol 32 com no diu que sinó durava dit
judici de causas de suplicació de la visita o ministeri de dit procurador fiscal, tot lo dit termini
dels tres mesos se li agués de porratejar terça o
satisfer a proporció del temps auria durat dit judici. Confirma lo mateix lo gastar la cort general en dit capítol lo nom de terça que als officials
de la Generalitat se’ls acos– // s.n.r // tuma dèurer y satisfer anticipadament, y no a proporció
de la duració del ministeri de aquells durant los
tres mesos de aquella. Y finalment, no disposant
ni suposant dit capítol 32 que acelerant dits officials de la segons instància de dita visita la promulgació y execució de las sentèncias de aquella
se agués de disminuhir en cosa alguna la terça a
dit procurador fiscal ni lo haver dits officials en
la pròxima visita acelerat dit son ministeri de la
execució de las sentèncias en dit judici proferidas, pot ser causa de no haver-se de satisfer per
enter la terça dona dit capítol 32 del nou redrés
a dit procurador fiscal y exís al suplicant en dit
nom. Atès lo demés se devia aténdrer, diuhen y

declaran que no obstant la disposició de la constitució o capítol 19 de las últimas Corts y declaració de dupte feta en 23 de juny proppassat
acerca de la intel·ligència de dit capítol 32,
combinada ab lo disposat en dita constitució o
capítol 19, deu pagar-se per enter al suplicant
don Thomàs Martí y Vilanova, en dit nom, la
íntegre terça a ell deguda en força de dit capítol
32, havent com ha servit lo offici sobre dit de
procurador fiscal de la visita en lo judici proppassat de las causas de suplicació de aquella, no
obstant de no haver durat per tres mesos en
aquell lo ministeri y exercici de dit offici.

Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Lo concistori dels deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya lo dia 4 del present
reberen una embaxada en escrits de pars de vostra senyoria fidelíssima contenint que, trobantse vostra senyoria fidelíssima dos reals cartas de
la reyna nostra senyora, que Déu guarde, y ab lo
real despaig de govern ad ora general de la monarquia de Espanya, á pasat vostra senyoria fidelíssima a consultar una junta de advocats y est
referit que algunas circunstàncias y limitacions
ab què està concebut dit real despaig dificultarian a estos sos fidelísims vassalls la ditxa de vèurer-se governats per la reyna nostra senyora durant la ausència de son amabilíssim rey y senyor,
en concideració del que desitjava vostra senyoria fidelíssima li participàs lo concistorio la resolució que pendrà en orde a est assumpto. Y fent
lo concistorio lo aprècio y estimació que és tant
degut de la confiansa que és servit fer vostra senyoria fidelíssima, posa en sa notícia com las
notòrias ocupacions en gravíssimas importàncias no li an facilitat antes lo entrar a discórrer
sobre lo ponderós de est assumpto, y havent-lo
consultat ab los assessors y advocat fiscal del
General junt ab lo paper que vostra senyoria fidelíssima li remeté ab dita embaxada, an dits assessors y advocat fiscal expressat al concistori
desitjarian poder conferir per plàtica a esta dependència ab los advocats per vostra senyoria fidelíssima consultats. Y aparexent al concistori
que esta diligència pot tant conduhir per a facilitar la resolució y acert, suplica a vostra senyoria
fidelíssima sie servit disposar puga efectuar-se
ab tota brevedat lo tenir-se dit col·loqui entre
dits assessors y advocat fiscal del General y dits
advocats consultats per vostra senyoria fidelíssima, esperant del gran zel de vostra senyoria fidelíssima esta honrra y que restarà ab la certesa
que lo concistori desitja sols lo desempenyo de
sa obligació y donar gust a vostra senyoria fidelíssima en quant se li oferesca.

Bacelona, y agost als 14 de 1702. Don Pedro de
Magarola. Fra don Anton de Planella. Don Jaume Oliva. De Lupià y Cuïlles. Fra Raphel de Padellas y Casamitjana. Doctor Pere Màrtyr Cerdà.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Testes sunt Josephus Pelegri et Jacinthus Morato, virgarii suarum dominationum.
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Número 220a
Lo compte de Palma, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya e o los habilitadors que vos trobau junts per la extracció
de oÿdor militar fahedora. Havem vist lo paper
que per vostra part se’ns ha presentat de les persones aveu inhabilitades y los motius haveu tingut per a fer-o, que havent-los comunicat ab la
Real Audiència juntes les tres sales y aparegut
justos no·s conformam ab ells. Per lo que vos
diem y manam que en esta conformitat paseu a
clòurer lo acte de habilitació y a la extracció referida de oÿdor militar en la forma acostumada.
Dat en Barcelona, als XIIII de agost MDCCII. El
conde de Palma. Visit Senjust de Pages, cancellarius. Dona Joannes Baptista de Aloy. Registrata
in curiae locumtenentiae XVII, foleo CCXV.
Vuestra excellencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y ohidores de qüentas del General
de Cathalunya executen la orden de vuestra excellencia arriba expressada.
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Número 222b

a. decret intercalat entre els folis 369v-370r del trienni 17011704.
b. ambaixada intercalada entre els folis 375v-376r del trienni 1701-1704.
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Número 223a
Die prima mensis augusti anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo secundo, Barchinonae.
Admodum illustris et fidelissimus dominus
dompnus Jacobus de Eva et Malla, Barchinonae
populatus currentique triennio auditor militaris
Generalis presentis Cathaloniae principatus, corporali aegritudine in lecto detentus intus domus
a. acte intercalat entre els folis 375v-376r del trienni 17011704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

suae propriae habitationis scitae in presenti civitate Barchinonae et in vico vulgariter dicto dels
Escudellés in testium infrascriptorum presentia
dixit et exposuit Paulo Bores, scriptori jurato, sub
me notario infrascripto verba infrascripta et sequentia materno sermone prolata nimirum que
per quant a ell dit molt il·lustre y fidelíssim senyor don Jayme de Eva y Malla, sa emfermedat
li impidia lo poder firmar de sa mà algunas deliberacions, que per ço lo requiria // 2v // llevàs
acte com donava y volia tenir per firmadas totas
aquellas deliberacions per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de dit General fins lo dia present inclusive fetas, en las quals per lo noble don
Ramon de Codina y Ferreras, secretari y escrivà
major de dit General se trobarà ésser continuat
dit molt il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar haver entrevingut. De quibus, et cetera. Quae
fuerunt acta Barchinonae, et cetera.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.

A esta part de Pere Ferrer, arrendatari dels drets
de General y bolla en lo corrent trienni, li importa fer tràurer certificatòria dels llibres de credensa
de la casa de General de la present ciutat de tots
los tabàcos que, en força de mandatos de la il·lustríssima junta y ab caució prestada per los despatchans, han eixit de la present ciutat, la qual reusa
fer Joseph Vilar, subrrogat en lo offici de credencer, sens orde exprés de vostra senyoria fidelíssima. Per ço dit Pere Ferrer, a fi de poder cobrar lo
dret de eixida de dits tabacos que fins ara no se ha
pagat, suplica a vostra senyoria fidelíssima sia de
son servey ordenar y manar a dit Vilar, subrogat
en dit offici de credencer, fasse la referida certificatòria com ho espera així lograr de la gran rectitut y zel de vostra senyoria fidelíssima. Lo offici,
etcètera. Altissimus, etcètera. Balart. Gallart y
Pastor, assessor subrogatus.

En diada de 8 del corrent mes y any per Francisco Gelabert com a procurador dels arrendataris
del dret de General y bolla, fou presentada a
Jaume Costa Nadal, tauler de la vila y col·lecta
de Ribes, una carta circular de data de 23 de
juny pròximpasat firmada per vostra senyoria fidelíssima, ab la qual se li amonesta que no cobre
mes de 2 sous per lliura del que col·lectarà en
forsa de la disposició del capítol 13 del nou redrés de las últimas Corts closas lo dia 14 de janer també propassat, y a més del sobredit y contengut en dita carta, excedit lo thenor de
aquella e intenció de vostra senyoria fidelíssima,
dit Gelabert à recusat pagar al sobredit Jaume
Costa Nadal la quantitat de 2 lliuras, 15 sous,
per quiscuna terça que fins vuy se an acostumat
donar y pagar als taulers de col·lectas a hont lo
General no té botiga pròpria, per rahó de botigatge, plomas, paper y tinta. Y axí conciderada
dita rahó y observansa deduhida del número 58
del sumari de càrrechs en quant a las adealas de
dit paper, plomas, etcètera, se troben absolts en
la última visita tots los càrrechs fundats en la securitat de las prop referidas adealas com a vostra
senyoria fidelíssima se pot donar plena informasió. Y com si bé dit capítol 13 de las últimas
Corts dispose que entre tots los taulers de qualsevol taula a ont se’n troban dos, no pugan exhigir y cobrar més de 2 sous per lliura de tot allò
que exhigiran, reservant 18 sous per cada lliura
a favor del General, emperò lo cert és que segons lo literal de dit capítols sols sa disposició se
dirigeix merament a las taulas a ont se troban
més de un tauler sens que fasse mensió alguna
de la prohibició de ditas adealas y botigatge, encara que dispose que resten al General 18 sous
per cada lliura, perquè assò se entén y es deu enténdrer y tenir relasió a la col·lecta del que se
exhigirà y no a ditas adealas, axí que fundan-se
dita carta circular en la referit capítol se infareix
clarament no aver estat de la intensió de vostra
senyoria fidelíssima que dita carta se presentàs
// 1v // als taulers de aquellas col·lectas a hont
tantsolament ni resideix un sinó a las que se troban dos taulers ni menos del thenor de dita carta pot resultar-ne la recusasió de pagar a dit tauler de Ribes qui·s troba sol en dita col·lecta y
sens botiga pròpria del General las sobreditas 2
lliuras, 15 sous per terça del botigatge, plomas,
paper y tinta fins vuy acostumadas pagar específicament en dita col·lecta. Per tot lo que y altra-

a. súplica intercalada entre els folis 375v-376r del trienni
1701-1704.

a. súplica intercalada entre els folis 377v-378r del trienni
1701-1704.

Testes sunt reverendus Josephus Riquer, presbiter
et beneficiatus in ecclesia Divi Michaelis presentis
civitatis Barchinonae, et Philippus Verdier de familia suae dominationis ac dictus Paulus Bores,
scriptor, qui in his, et cetera. Ita approbat infrascriptus notarium manu propria. Praemissorum
licet calamo alieno scriptorum fidem et testimonium ego Bernardus Fores, apostolica regiaque
auctoritatibus notarius publicus regius collegiatum Barchinonae, hic me subscribo et meum artis
notariae appono sig+num.
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Número 225a

Número 224a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
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ment per evitar lo sobre referit dany a dit Jaume
Costa Nadal, exhibint la dita carta a est presentada, suplica sia vostra senyoria fidelíssima servit
manar als arrendataris dels drets del General y
bolla, y a Francisco Gelabert son procurador
cessen y se abstingan de semblans disturbis y
novedats, que pretexteadas ab dita carta an significat a dit Nadal, que ho rebrà a singular favor
de vostra senyoria fidelíssima. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. De Copons. Sans, assessor
subrogatus.

son arrendetari, ab tot no han dubtat vostra
mercè retenir-se quatra sous per lliura del
col·lectat en la tersa proppassada que fins al últim de mars proppassat en frau y contravenció
de dit capítol de cort, lo qual vingué a tenir sa
forsa y valor des del dit dia 14 de janer pròximpassat en què fonch closa dita Cort, per tot lo
que manam a vostras mercès que restituescan a
Pera Farrer, arrendetari dels drets de la Generalitat en lo present y corrent trieni, o a son llegítim procurador lo que se han retingut mes de
dos sous per lliura entre tots del col·lectat en
eixa taula en la tersa de mars proppassada des
del dit dia 14 janer del present any, y que si alguna cosa tenen que deduyr en contrari no ó
participen dins lo termini de deu dias comptador del dia que la present hauran rebut o serà
estada entregada. Y axí mateix ab esta manam a
vostra mercè, çots pena de privació de sos officis
respective, que en la tersa vinent y de aquí al devant de retingan sols vostra mercè dos sous per
lliura entre tots de col·lectat, de forma que resten 18 sous franchs per la Generalitat per cada
lliura de diners e o bé de son arrendetari. Y açò
faran tota rèplica cessant en observansa del dit
capítol 13. Déu a vostra mercè guarde molts
anys.

Oblata die XVIII mensis augusti MDCCII in scribania mayori inter quartam et quintam horas
post meridiem. Don Raymundus de Codina et
Ferreras, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae.
Oblata iterum die XXII mensis augusti MDCCII in
concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, militari absenti, quia nondum juravit, dixerunt et
decreverunt quod inseratur in dietario et int.
arrendatario. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.
Als 31 de agost 1702 personalment a la 6 horas
de la matinada per Jacintho Morató, verguer de
sas senyorias, és estat intimat a Pera Ferrer, velluter arrendatari dels drets de la Generalitat, de
com la present súplica als 22 fou cusida en dietari y decretació y que ab ella se diu ésser intimat al dit arrendatari segons relació a mi secretari y scrivà major del General feta per dit
Morató.
3r

2r

Barcelona, y juny XXIII de MDCCII. Fra don
Anton de Planella y Cruÿllas. Los deputats del
General del principat de Cathalunya en Barcelona residints.
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La sobredita decretació és estada presentada y
notificada als 31 de agost 1702 personalment
entre 8 y 10 horas del matí als doctors missers
Francisco Regchs y Gallart y Ramon Sans, subrrogats en acessors del General, don Joseph de
Cancer, advocat fiscal, y a Francisco de Monfar
y Sorts, ciutedà honrrat de Barcelona, procurador fiscal per Jacintho Morató, subrrogat en
verguer de sas senyorias, segons relació a mi secretari y scrivà major del General per ell feta.
Per quant a nostra notícia ha previngut que, no
obstant que ab lo capítol 13 del nou redrés del
General fet en la última Cort que finí als 14 de
janer del corrent any és estat estatuhit y disposat
que en qualsevol taula de las entradas y exidas
del General del present principat, en què se troban dos o més taulers que no són de aquellas
que tenen selari cert, sols se puga rèbrer y cobrar dos sous per lliura entre tots de tot allò que
col·lectaren dels drets de la Generalitat, de forma que ajan sempre de restar divuit sous per
lliura del col·lectat a favor de la Generalitat o de
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Número 226a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Lo síndich de la Vall de Aran representa que de
orde de vostra senyoria fidelíssima se li han participat dos súplicas y representacions a vostra senyoria fidelíssima fetas per Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la Generalitat en lo corrent
trienni, en la primera de las quals manifestant lo
arrendatari lo zel diu tenir de la conservació del
dret de la Generalitat y en descàrrech de sa obligació ó representa en la Vall de Aran, no·s
col·lectà quantitat alguna en lo corrent trienni
de drets de General ni bolla per causa dels habitans en la mateix Vall, per ço que de aquella és
grandíssima la fusta que tots anys se passa a
França conduhint-se per lo riu de la Garona de
la qual deu pagar-se 1 sou per lliura. Que no pagan tampoch los aranesos lo dret de quatre diners per lliura per entrada del bestiar de pèl, de
llet, com mulas y mulats, los quals criant-se en
a. súplica intercalada entre els folis 380v-381r del trienni
1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

la Vall se aportan després a vèndrer en differents
firas dins lo principat y que, no acontentant-se
los aranesos de no pagar los drets per lo que entra y hix de la Vall en França, passan en lo present principat ha comprar la major part de las
llanas y tabacos y altres mercaderias ab pretext
de aportar-las en la Vall, prenent per aquellas albarà de guia, conduhint-las després de França
de forma que diu ésser la Vall escala França per
a fraudar los drets de entrada y axida, suplicant
per ço se servís vostra senyoria fidelíssima dar la
deguda providència a fi de obviar prejudicis
// 1v // tant grans y continuant lo arrendatari en
manifestar lo zel que diu té de la conservació de
dits drets, ab altra suplicació que presentà als
vint de juliol proppassat, proposà a vostra senyoria fidelíssima differents medis per assegurar
la col·lecta en dita Vall com són, lo primer lo de
col·lectar-se los drets en las taulas frontaleras
deçà la Vall com en las de Esterri y Vilaller com
se ordenà segons reffereix en las Corts de l’any
1376, de què·s faria menció en la constitució 4,
títol «De dret de General», que en lo tocant a
las mulas y mercaderias forasteras que entran en
la Vall se introduhís que al passar de aquella al
present principat aportassen los que ab ellas passarian certificatòria de aver pagat lo dret, que en
lo tocant a las llanas y altres mercaderias que de
Cathalunya passan a la Vall se despatxassen totas per las taulas de la vila de Esterri y Vilaller,
que en lo tocant a la fusta per ser cosa de diffícil
averiguació per tallar-se en pars desertas y solitàrias y passar a França no és possible o fàcil
poder-se conseguir pagar-se los drets se fessen
represàlias contra personas y béns dels aranesos
trobats en Cathalunya per lo valor del frau
comès en la treta de la fusta, y que per crèurerse y judicar-se que per conseguir los de la Vall lo
continuar en fraudar dits drets procuraria que
tingue accepte lo càrrech de tauler, diu y proposa per últim expedient que seria bo prohibir en
tal cas de no aver-hi taula en la Vall, lo comers
als aranesos en lo present principat de Cathalunya o bé que·s despatxassen las mercaderias de
entrada y axida en las taulas de ditas vilas de Esterri o Vilaller. En vista del que lo arrendatari ha
representat sens més justificació ni prova que la
que pot tenir la asserció de un arrendatari dels
// 2r // drets de la Generalitat, de qui vostra senyoria fidelíssima té tantas experièncias, que no
és zel de la conservació de dits drets sinó un extraordinari anelo de pròprias convenièncias, las
quals en lo temps de son arrendament per tots
medis reprobats y per mesos procura adelantar
sas ganàncias, representa lo síndich que quant
ha dit y volgut denunciar lo arrendatari ab sas
representacions és una impostura manifesta de
què pot vostra senyoria fidelíssima ab molta facilitat ceciorar-se y voler impedir ab dita representació, que vostra senyoria fidelíssima no
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done ohidos a tantas representacions com a fer
lo suplicant, a fi de què no arribe a conseguir
durant lo trienni del dit arrendament ésser reintegrats y mantinguts los habitants en la Vall de
Aran en las exempcions y franquesas de què gozan en la paga dels drets de la Generalitat, en
observança de differents disposicions, capítols y
actes de cort. Y del que en tots temps se ha observat per los antecessors de vostra senyoria fidelíssima y, en particular, en lo trienni passat lo
que no repetirà de nou lo síndich a vostra senyoria fidelíssima, per aver tantas vegadas en
veu y en escrits manifestat la exempció de què
goza, tenint lo particular desconsuelo que per
ningun medi puga arribaran conseguir la observança de sa exempció, quant lo arrendatari,
usant de fet, lo ha pretès spoliar de aquella y de
fet ho intenta quant los habitants en dita Vall als
quals no·ls faltaria medi per precaucionar-se de
fet de las extorsions del arrendatari, obsequiosos y attents han recorregut sempre a la protecció de vostra senyoria fidelíssima de qui han degut promètrer-se // 2v // lo remey y alívio de
tantas oprecions. Y passant ha respòndrer a la
accusació del arrendatari y a tots sos capítols
llargament expressats en la suplicació de 3 de
juliol pròximpassat diu al primer de aquells: que
en la Vall de Aran se col·lectan y han col·lectat
durant lo trienni de vostra senyoria fidelíssima
tots los drets de General a què los habitants en
dita Vall estan obligats, com los de bolla, ni se
hajen may col·lectats en la Vall, ni degan drets
de bolla pagar-se segons la franquesa que de
aquells goza dita terra sens may aver-se pretès lo
contrari, com pot vostra senyoria fidelíssima
cerciorar-se ab los llibres de la col·lecta, y pochs
dias ha que Joseph Rodoreda, mercader en esta
ciutat y altre dels interessats en dit arrendament,
cobrà 300 lliures de altre dels tres taulers de la
Vall de Aran sens altres quantitats que en lo corrent trienni han cobrat dels taulers de dita Vall
los interessats y partícips en dit arrendament.
En orde al dret de la fusta que representa lo
arrendatari, se trau ab gran quantitat de la Vall
per França té igual justificació com lo demés
perquè a més de ésser poquíssima la fusta que
de la Vall hix per lo riu de la Garona passant-se a
França, és contra la veritat lo que reffereix perquè a més de ésser poquíssima la tal fusta que
sols serveix per la fàbrica de casas y encara molt
petitas y no per la fàbrica de naus, que sols és la
que deu pagar 1 sou per lliura de dret de General, com apar en lo llibre dels Privilegis de la Vall
de Aran en foli 196, may en ningun temps ha
pagat la demés cosa alguna per dret de treta, per
la qual causa // s.n.r // permet lo rey christianíssim que en las terras confinant en los llochs de la
Vall pugan los habitants de aquesta provehir-se
dels aliments de què necessitan, los quals no poden venir a servar en la major part del any a esta

part desà los Pirineus en lo present principat, tenint comte de la universitat de la Vall, especial
concessió de esta facultat de la magestat del rey
christianíssim Lluís 13 ab real despaitg de 16
desembre 1615, dat en Bordeus, que·s troba
continuat en fòleo 225 del llibre dels Privilegis
de dita Vall, la qual concessió emanà per conservació de la pública utilitat dels poblats de las
fronteras de las dos coronas de España y França
en aquellas parts de la Gascunya, y no havent-se
may col·lectat dret algú de General per dita fusta, com pot vostra senyoria manar informar-se
ab los llibres de la col·lectas de las taulas de dita
Vall, és evident que sols la codícia del arrendatari que vuy és à intentat semblant novedat sens
motiu ni justificació alguna, que no pot donar
per justificar haver-se de pagar 1 sou per lliura
de dret de General de la fusta que pasa a França
per fàbrica de casas. En orde al segon càrrech
que fa lo arrendatari als habitants en dita Vall de
què no pagan los 4 diners per lliures de entrada
del bestiar mular aportan de França a la Vall, se
offereix dir qu·és igual novedat com las demés
lo voler cobrar tal dret, puix en los llibres de las
col·lectas de la Vall que té vostra senyoria
recòndits en poder del racional de la present
casa sols se troba haver-se pagat per entrada del
bestiar mulat, ço és, per cada cap de matxos,
mulas o rucins que entravan en la Vall tenint
més de un any un real per cap y lo de llet o menor de un any 1 diner per cap y no major quantitat. Queixas també lo arrendatari que los aranesos no pagan lo dret de 50 per 100 de las
llanas que passan a la Vall y de allí a França, ni
menos los drets de diferents mercaderias que
del present principat extrauhen sens pagar
// s.n.v // ningun dret, de forma que diu ve a ésser la Vall escala França per a què·s frauden los
drets de la Generalitat. Lo referit capítol té per
fonament no voler lo arrendatari regonèixer la
exempció certa e indubitada de què gosa y gosar deu la Vall sobre la paga del dret de la Generalitat, així de las llanas com de la sal y mercaderies, y la total y absoluta per tot gènero de viures
y manteniment que del present principat se extrauhen per dita Vall, y per quant regoneix lo
suplicant se troba affectadament implicada vuy
dita exempció ab las difficultats que en ningun
trienni havia experimentat, suplica de nou a
vostra senyoria fidelíssima mane vèurer per informar son ànimo de las exempcions y franquesa de què gosa la Vall. Primo, las concòrdias fetas als 24 maig 1511 y als 20 juliol 1517 en
poder de escrivà major del General de Chatalunya entre los molt il·lustres senyor deputat y
oÿdors de comptes del General de Chatalunya
de una, ab los síndichs de la universitat de la
Vall de Aran de altre; ítem, una carta escrita als
6 de juliol 1633 a altre dels taulers del present
principat per los senyors deputats que alashoras
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eran, que·s llig en lo registre primer de cartas
del dit any en fòleo 367; ítem, un vot y parer
donat en escrits en lo any 1653 que·s llig en foli
243 del dietari de dit trienni per los magnífichs
assessors que alashoras eran del General de
Chatalunya, sobre del que devian y deuhen pagar los aranesos; y la carta de 8 abril 1699 per
los molt il·lustres y fidelíssims antecessors de
vostra senyoria escrita al deputat local del General de Trem y Pallàs en la qual se mana, inseguint lo vot y parer dels asessors y del mateix
noble advocat fiscal que vuy és, que se observassen las ditas concòrdias y que los aranesos no
pagassen més dret per la treta de las llanas que
lo que en dita concòrdia se troba disposat, essent-li notablement sensible al suplicant que en
los passats temps y en estos mateixos se aja
// s.n.r // regonegut sa exempció, y que esta vuy
de fet se li pose en disputa, espolian-lo lo arrendatari de aquella a impulsos de sa conveniència
sens restricció ni atenció a la franquesa de ninguna cosa, quant en tot o en part la gosa en totas las cosas, essent tal la desgràcia dels habitants en dita Vall que no li queda medi a què
recórrer a no afavorir-lo vostra senyoria fidelíssima ab los ordes més precisos perquè no se’ls
negue lo que tant de justícia los toca. Del sobredit inferirà vostra senyoria fidelíssima que las representacions del arrendatari en las queixas que
funda contra los habitants en dita Vall són destituhidas de tota rahó y fonament, y que las del
suplicant no poden tenir lo major, persuadintse que las diligèncias del arrendatari en esta occurrència sols tenen per objecte impedir no se
effectue la nova concòrdia que únicament cedirà en benefici de la Generalitat y no de la Vall,
per lo molt aseguradas té estas totas sas pretencions quant ab la brevedat de què·s necessita
pogués conseguir la judicial declaració de aquellas, havent-se únicament impedit per lo arrendatari no deduhint cosa sinó procurant adelantar lo temps de son arrendament ab sas
affectadas contradiccions. Ab la representació
de 20 juliol proppassat manifesta a vostra senyoria fidelíssima lo arrendatari un gran zel de
la conservació del dret de la Generalitat en la
Vall de Aran, y per ço proposa differents medis
com lo de represàlias y altres en persona y béns
dels aranesos se trobaran en lo present principat
per resarcir lo dany ocasionaran en la Vall los
que no pagaran los drets o impediran que·s paguen. Y desitjant lo suplicant contribuir igualment en matèria tant important per lo universal
del present principat com és la conservació de
dits drets, sols per ara proposarà vostra senyoria
fidelíssima un medi y és posar en notícia de vostra senyoria fidelíssima que differents interessats
en lo // s.n.v // arrendament del present trienni y
entre ells Rafel Albià, notari públich de Barcelona, Jaume Morera, argenter, y altres fermanças

[ 1702 ]
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del mateix arrendament ab conveni firmat als
30 juliol del any pròximpassat ab una escriptura
privada, rearrendaren per temps de tres anys a
altres companys del mateix arrendament la facultat de passar en dit termini tretse mil quintars de llana bruta, pagant per dret de exida de
General 2 lliures de diners per quintar, al pacte
de què se agués de asentar en cradensa aver-se
pagat lo enter dret de 50 per 100, contrafent ab
açò los que a vostra senyoria fidelíssima se li manifestan tant zelosos a tantas disposicions, capítols y actes de cort, havent promès en lo mateix
rearrendament los sobredits Albià, Morera y demés companys que donarian obra ab tot effecte
que ningú sinó los [...] passarian llanas menos
que pagant 50 per 100, lo que ha ocasionat las
novedats tant sensibles als habitants de la Vall.
Per lo que suplica lo síndich se digne vostra senyoria fidelíssima favorir-lo ab los ordes més
precisos, a fi de què puga conferir ab los magnífichs acessors la nova concòrdia que aconsellaren a vostra senyoria fidelíssima devia fer-se o bé
manar que als habitants en dita Vall se’ls observe la exempció de què fins vuy han gosat en la
paga dels drets de la Generalitat, suplicant sia la
present insertada y continuada en dietari en
conformitat de la disposició del capítol 46 del
nou redrés. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Thomasa. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Oblata die XXX augusti MDCCII in concistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, regali absenti,
dixerunt et decreverunt que sie insertada en dietari que sobre lo contengut en esta y las dos súplicas que·s narra de Pera Ferrer que tots són en
dietari, per los magnífichs acessors, advocat fiscal y procurador fiscal se passe a tot lo que sia de
justícia que per dits advocat fiscal y procurador
fiscal, en lo que trobarà ser digne de inquirir-se
sas parts, fassan per a què no se falte a punir lo
que judicaran ser digna de càstich y que esta decretació sie presentada y notifficada als 4 refferits. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba maior Generalis Cathaloniae.
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Número 227a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Jaume Joan Miret, jurat en cap del lloch de Sudanell del bisbat de Lleyda, en virtut de dos ordes de sa excel·lència despatxàs per lo regent la
Real Thesoraria lo un de data de 16 de juny y lo
a. súplica intercalada entre els folis 381v-382r del trienni
1701-1704.
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altre de 8 de juliol pròximpassats, y havent-se
presentat dit jurat de Sudanell al dit regent la
Real Thesoaria y devant de sa excel·lència lo dia
24 de dit mes y any, se li donà intel·ligència de
què pagàs sa universitat la contribució del allotjament an a dita universitat de Sudanell assenyalat discorregut des de 14 de janer fins al dia 26
de abril. Y havent replicat dit suplicant de què
en lo capítol y offerta de la Cort general pròximament celebrada en la present ciutat, se havia
dignat sa magestat, Déu lo guarde, concedir a
las universitats y poblats del present principat lo
alsar lo allotjament de soldats del Real Exèrcit
de aquellas des del dia 14 de janer pròximpassat
en avant, que comensà a córrer lo donatiu en
dita cort offert a sa magestat per lo present principat, y que en attenció de haver pagat per
aquell dita universitat als 31 de maig pròximpassat la quantitat se’ls havia assenyalada, com
apar de la partida de taula que·s presenta, creya
no haver de pagar cosa per rahó de dita // 1r //
contribució. Després de la qual resposta exprimenta dit jurat que dit regent la Real Thesoraria
li manà lo mateix dia 24 del mateix mes de juliol
pròximpassat, que se detingués en la present
ciutat y se presentàs dit jurat devant de ell dos
vegades lo dia, lo que executat fins lo dia present y últimament lo dia de dimecres pròximpassat que contàvem als 16 del corrent y present
mes, don Manuel Fita, ajudant real, digué al dit
Jaume Joan Miret, jurat en nom de sa excel·lència, que si dins 4 dias no dava satisfació lo posaria pres. E com entenga dit jurat que tots los sobre referits procehiments, axí respecta de la
cobransa que se insta del dit allotjament com y
també respecte del modo que·s proceheix en
aquella, sia contra lo disposat en nostras generals constitucions al amparo de las quals deu
vostra senyoria il·lustríssima tràurer la mà per
tots aquells medis y camins judicials, extrajudicials y polítichs que li aparegan més efficasses y
conductius per lo logro de la major stabilitat y
firmesa de ditas constitucions, usos y costums,
lleys y llibertats de la pàtria. Per tant y com altrament dit Jaume Joan Miret, en lo dit nom de
jurat en cap de dita universitat, suplica a vostra
senyoria il·lustríssima sia servit tràurer la mà y
interposar-se ab sa excel·lència ab aquell modo,
forma y manera que li aparega ésser més profíquo y segur, per lo qual puga dit suplicant conseguir lo alívio de restituir-se en dita universitat
a continuar son exercici per lo major útil y benefici públich // s.n.r // de aquella en observansa
de las generals constitucions, lleys y llibertat del
present principat, esperant que ab aquest suau
medi y poderosa interposició de vostra senyoria
il·lustríssima conseguirà dit jurat son total alívio
sens haver de passar als medis judicials y altres
que per las mateixas lleys li són lícits y permesos,
als quals li fora indispensable altrament haver de

passar, tot lo que espera del bon zel y recta intenció de vostra senyoria il·lustríssima. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Jaume Juan Miret, jurat de Sudanell. De Gallart y Pastor, acessor subrrogatus.
s.n.r

En lo manual corrent de compta nou de la taula
dels cambi e o comuns depòsits de la present
ciutat de Barcelona, sots jornada de trenta-hu
del mes de maig del any de la Nativitat del Senyor de mil set-cents y dos, se troba descrita y
continuada una partida del tenor següent: «Devem als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, en compta del donatiu voluntari que
en las últimas Corts lo present principat de Cathalunya per lo temps de set anys té ofert a sa
magestat, que Déu guarde, per lo doctor Emanuel Flix, pagant per los jurats y universitat de la
vila de Solanell, bisbat de Lleyda, y per la terça
de catorse del corrent mes de maig, trenta lliuras: XXX lliuras.»
Ita est Josephus Llaurador, notarius publicus
Barchinonae, scriba, suprascritae cedulae.
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Número 228a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Fonch servit vostra senyoria fidelíssima comunicar als acessors y advocat fiscal del General de
Cathalunya lo real decret dat en Madrit a 15 de
juliol del present any, ab lo qual la reyna nostra
senyora, Déu la guarde, és servida participar a
vostra senyoria fidelíssima com després de ésser
arribada ab felicitat en aquella cort trobant-se lo
rey nostre senyor, Déu lo guarde, en Itàlia, ha
resolt posar al cuydado de sa magestat lo govern
de estos regnes en la conformitat que resulta de
la còpia del real decret que va adyunt firmat de
son secretari. Estant dits acessors y advocat fiscal premeditant y discorrent acerca dits reals decrets, e instruhint-se dels casos que han ocorreguts semblants al present y del que se trobaria
continuat en lo arxiu del General, los donà vostra senyoria fidelíssima notícia com per part del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, ab embaixada de 4 de agost proppassat, se avia expressat
a vostra senyoria fidelíssima que trobant-se dit
bras ab consemblants reals decrets avia passat a
consultar-los a una junta de advocats, los quals
avian referit que en tot cas semblants despaitgs
requereixen lo poder absolut y general, // 1v //
axís com se observa ab lo de alter nos per spea. relació intercalada entre els folis 382v-383r del trienni
1701-1704.

1499

cials privilegis y disposicions municipals ab què
se troba afavorit est principat, y que las limitacions y circuntàncias ab què està concebut lo
real despaitg de governadora general que lo rey
nostre senyor se ha servit enviar difficultarian a
estos sos fidelíssims vassalls la ditxa de vèurer-se
governats per la reyna nostra senyora durant la
ausència de son amabilíssim rey y senyor, y que
desityant lo bras acertar en matèria tant grave
suplicava a vostra senyoria fidelíssima li participàs la resolució que pendria en orde a est assumpto, posant en mà de vostra senyoria fidelíssima per mayor explicació del sentir dels
advocats lo paper que avian format, lo qual yunt
ab dita embaixada fossen cusits en dietari, circunstància peculiar de las requisicions. A vista
de la refferida embaixada y del paper que acompanyava, regoneixent que en est se suscitavan
per via de reparos difficultats mayors de las expressadas en la embaxada, puix aparexent que
esta las reduhia a las limitacions y circunstàncias
ab què se ha concebut lo real despaitg de governadora general, en lo paper se dupta principalment que puga tenir lloch la nominació de governadora general trobant-se ya en Cathalunya,
llochtinent general de sa magestat, en calitat de
alter nos, y ab la plenitud que // 2r // és de stil,
resolgueren significar a vostra senyoria fidelíssima expressàs al molt il·lustre y fidelíssim bras
militar fos servit venir bé que se tinguessen
col·loquis entre los advocats ab qui dit bras avia
consultat y los dits acessors y advocat fiscal, per
a què conferida y placticada la matèria se puguessen millor compèndrer y sondar las difficultats y assegurar-se lo acert. Y havent-se tingut
dit col·loqui, entrevenint los nobles y magnífichs doctors don Lluís de València, Francisco
Toda y Gil y don Plàcido de Copons, advocats
de dit bras, y los assessors y advocat fiscal del
General, fan estos relació a vostra senyoria fidelíssima que en dits congresos en dos differents
ocasions tinguts se ha discorregut lo següent:
després de llarga conferència han comprès dits
assessors y advocat fiscal que los sobre anomenats advocats, per las rahons que insinua lo paper sobremencionat y altres differents ponderacions que ab sa docta energia feren, inclinan en
què las nominacions de governador general dels
regnes de Espanya, en qualsevols circunstàncias
que sian concebudas, no deuhen ni poden tenir
effecte ni exercici algú en est principat menos
que precehint lo haver lo governador general de
Espanya prestat lo jurament dins est principat
de observar las constitucions y trobar-se personalment en dit principat en ausència del rey y de
son llochtinent general, de forma //2v // que segons la present positura, trobant-se com se troba en est principat llochtinent general, no tindria cabiment algú dit govern encara que se
hagués prestat dit jurament. La referida idea
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apar la fundan ab las disposicions municipals de
est principat que prohibexen la creació de nous
officials en ell, especialment la constitució 2 de
est títol y ab la constitució 7 del títol «De offici
de governadors», etcètera, en la qual se prevé
que lo primogènit del rey, que és governador
general de tots los regnes, degués jurar ans de
usar de son offici en Cathalunya. Y més avant
també en què lo llochtinent general en Cathalunya com a alter nos de sa magestat segons lo inveterat ús y estil de Cathalunya, tenint forsa de
lley és tant immediat y hu mateix en la representació a sa real persona, que no admet medi qual
deuria considerar-se ésser lo governador general de Espanya. Al que se’ls dubtà dient que
aparexia que las disposicions que exclouhen la
creació de nous officials, assenyaladament la
constitució 2 de dit títol «Que novells officials»,
etcètera, no eren abtes ni en la mente ni en las
paraulas a compèndrer la nominació de governador general de Espanya, que en casos de
absència de son continent per importàncias de
la real corona han fet y fan los sereníssims reys y
senyors nostres en personas reals per a //3r // assistir en la cort de Espanya, ab la matexa representació de sa magestat y en son real nom fer
aquells despaigs y donar las providèncias en tots
sos regnes que sas magestats si se trobaven en
dita cort, puix que ditas constitucions y en particular la 2 de dit títol, per la intel·ligència de la
qual a més dels pràctichs que la tractan, conduheix la constitució única del mateix títol, volum 3, sols tenen la mira a evitar vexacions als
súbdits que se’ls inferirian ab multiplicació de
commissaris que ab qualsevol títol se creassen,
ordenassen o embiassen a alguna part de Cathalunya, reputant-los per personas privadas sens
que en res degan ésser obehits y permetent se’ls
resistesca sens reprehensió alguna, circunstàncias que ab evidència apar convencen no ésser
aplicable al cas present dita constitució, y que
sols fonch prudencial providència per a exclòurer la multiplicació de officials inferiors en Cathalunya de la qual se seguirian vexacions y los
abusos que expressa la constitució 3 del mateix
títol, no emperò lo govern universal dels regnes
de Espanya en ausència forçosa dels senyor reys.
Ajustant també que si dita constitució 2 se entengués de persona superior en la qual residís la
immediata y total representació de sa magestat,
seria precís dir que las creacions de //3v // llochtinent general de sa magestat que se han seguit
en cerca de tres centúrias que han passat des de
dita constitució 2 foren estadas en contravenció
de aquella, lo que ningun pràctich nos ha dexat
fins ara escrit, ans bé nos ensenyan que la nominació de llochtinent general en Cathalunya en
calitat de alter nos no té opposició ab dita ni altres constitucions ni ab la rúbrica del títol «Que
novells officials no sian posats», perquè ab sa
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creació no se diu fer official nou per considerarse en la representació lo mateix tribunal del rey
present. De hont se ponderava altre rahó exclusiva de la aplicació de ditas constitucions, és a
saber, que sempre que lo govern general de Espanya se cometrà per los sereníssims reys a sas
reals consortes o altres personas reals ab la immediata representació y nom de sas magestats
per a obrar com si los magnífichs eran presents
en la cort, tampoch se porà dir nou official axís
com no·s diu del alter nos en Cathalunya, sens
que aparegués inconvenient lo que se ponderava de induir-se y considerar-se axís medi entre
lo rey nostre senyor y son llochtinent general en
lo present principat, perquè se proposava que
axís com la existència de primogènit no lleva la
immediata representació de sa magestat per son
llochtinent general en Cathalunya, ans bé lo
rey, // 4r // son primogènit y lo llochtinent general de Cathalunya se consideran en un mateix
grau en la representació, encara que entre si se
hage de servar orde. Axí mateix se hauria jurídicament de considerar que aquell govern universal de Espanya, substituït en lloch del mateix rey
en la cort, no és medi entre sa magestat y son
llochtinent general en Cathalunya, ans bé són
de un mateix grau en lo de representació. Y de
la mateixa manera que lo obeir los llochtinents
generals los reals ordes dels reys y de sos primogènits no lleva que aquells no sian alter nos,
tampoch ho impedirà lo executar los que en
nom de sa magestat se’ls donen des de la cort
per medi de la governadora general de Espanya
que donaria sa magestat si fos present en dita
cort. En quant emperò al jurament aparexia que
dita constitució 7, disposant del primogènit, té
la mira al exercici de la jurisdicció contenciosa
que en absència del rey competeix a son primogènit present en Cathalunya presidint en la
Real Audiència y Cancilleria Real, com lo mateix rey si fos present no emperò al exercici de la
jurisdicció voluntària que des de la cort exercís
per sa magestat son primogènit o altre governador general de Es– // 4v // panya, puix seria inconvenient que offerint-se expedició a sa magestat per la que·l degués ausentar-se de la cort
y acudir als regnes fora de est continent, antes
de poder son primogènit sa real consorte o altre
persona real a la qual nomenaria general governadora de Espanya exercir en nom de sa magestat dit govern y donar las providèncias que se
ofereix sempre convenir propris de la jurisdicció
voluntària, degués transitar est principat y demés regnes de la corona que tenen semblant
privilegi de haver-se’ls de jurar sas constitucions, fueros y privilegis ans del exercici de la jurisdicció contenciosa. Y que la observansa hauria acreditat esta intel·ligència en los casos que
haurian ocorregut, puix dels registres de la present casa resulta que en lo any 1551 per ausèn-

cia de la cesària y cathòlica magestat del sereníssim senyor rey don Carlos 5, emperador, tingué
lo govern universal de Espanya y de estos regnes
la sereníssima senyora reyna de Boèmia, filla de
dit senyor emperador, y des de Valladolid, aleshoras cort de Espanya, exercí dit govern ab circunstància que en lo present principat se trobava aleshoras llochtinent general y sens haver
jurat dita sereníssima senyora reyna, de tal manera que tant los tunc senyors deputats com la
present ciutat de Barcelona la regonexian y
obehian acudí a sa magestat ab cartas y representacions per a què manàs al llochtinent //5r //
general de Cathalunya algunas importàncias del
principat en observansa de sas constitucions y,
en particular, en lo tocant a la dependència de
las encomandas de la castellania de Amposta,
admetent y posant en execució los reals privilegis de nominació de officials reals per dita sereníssima senyora reyna governadora en nom de
la magestat cesàrea y cathòlica fets y despedits,
registrant-los en los llibres de la present casa a
effecte de sa total execució. Lo que trobavan
igualment practicat en lo govern universal de
dits regnes en persona de la sereníssima infanta
de Espanya, princesa de Portugal, filla del mateix senyor emperador, la qual per los any 1554
y següents, axís en vida del dit senyor emperador com en los principis del reynat del sereníssim senyor rey don Phelip 1, germà de dita princesa, des de dita cort de Valladolid exercí dit
govern universal acudint a sa altesa los diputats
ab differents cartas y representacions y, entre altres, una enviada per medi del abat de Galligants per alguns debats sucitats ab lo tunc
llochtinent general de Cathalunya, canciller y
regent la Real Cancilleria, obeint-se los reals ordes que de allí emanavan y executant-se los reals
privilegis de provisions y nominacions de officials reals que se despedian per la Real Cancilleria del Supremo de Aragó en // 5r // nom de sa
magestat y de la sereníssima senyora princesa
governadora, y ab la firma de esta ab circunstància de què dita sereníssima princesa per sa magestat com a general governadora creà llochtinent general de est principat a don Garcia de
Toledo, ab real privilegi de 31 de desembre
1559, lo qual fonch registrat en la present casa y
prestat lo jurament als 23 de febrer següent,
sens que en los actes de protestas estiladas per
part dels síndichs del General y ciutat de Barcelona se fes menció o reparo algú en què dit privilegi fos despedit per sa altesa en dit nom ni de
què sa altesa no hagués jurat ni altra cosa alguna
que tinga respecte a eiz assumpto, totas las
quals circunstàncias aparexia no dexar lloch a la
aplicació de la comuna regla de haver-se de dir
abús que és resecat y no admès contra constitucions sinó ans bé observansa, ús y estil del principat en semblants casos tenint força de lley. De

a hont aparexia que en lo cas present sols restava
lo reparo de las limitacions y circunstàncias ab
què dit govern universal de la reyna nostra senyora se trobava concebut, per lo que podian
aquellas considerar-se novas en semblants casos
sobre referits y menos conformes al ús y observansa placticada en los llochtinents generals
// 6r // de sa magestat, però que regonexent-se
lo real ànimo de sa magestat, Déu lo guarde,
tant benignament inclinat a afavorir al principat
en la observansa de sas lleys, constitucions, usos
y prerrogativas, se devia esperar que per medi
de humil representació, fent mèrit de la rendida
obediència, se conseguiria de sa real clemència
la explicació de sa real voluntat per a obviar a
qualsevol prejudici que se pogués recelar a las
generals constitucions, usos y prerrogativas del
present principat, sens emperò aver-se pres resolució alguna. Esta és la relació que succintament fan a vostra senyoria fidelíssima per a què
en atenció a ella dispose lo fahedor en la prosequució de est negoci.
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Número 232a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
En lo any 1670, pretenent lo procurador fiscal
del General del present principat ser acreador
en lo béns que foren del quóndam doctor Joan
Gaspar de Prat, donzell en la present ciutat de
Barcelona, domiciliat per certas quantitats per
arrendament de bollas, havent preseguit segrest
dels béns per lo concistori del molt il·lustre y fidelíssim deputats y ohidors, se passà a distracció y venda del mas Frexas, vulgo anomenat la
Torra de misser Prat, ab son molí, adobarias,
censos directas, senyorias, terras, honors y pocessions cituada en lo terme y parròquia de
Sant Julià de Argentona que aleshores tenia y
pocehia Francisco Vila y de Prat, ciutadà honrrat de Vich, descendent del quóndam Joan de
Prat, donzell senyor de dita Torra y pare de dit
misser Joan Gaspar de Prat, arrendatari de ditas
bollas, y fonch lliurada per preu de 1701 lliuras
al noble quóndam don Miquel de Pallarès, en
dit temps altre de dits concistorials per trobarse ohidor militar, e o per ell al doctor Ramon
Moltnar qui li féu regonexensa de haver-la
comprada a obs en nom y de diners propris de
dit don Miquel, lo qual en affecte entrà en pocessió de dita Torra y la possehí mentres visqué;
y per haver mort la tenen vuy y posseheixan en
certs pretesos noms de usufructuària y proprietari respective lo noble don Joan de Catxapay
a. súplica intercalada entre els folis 391v-392r del trienni
1701-1704.
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com a tudor y curador dels pubills, fills y hereus
de dit don Miquel de Pallarès, junt ab los nobles cònjuges don Lluís de Clarasvallas y dona
Catharina Clarasvalls y Catxapay y en primeras
núpcias Pallarès. Y com en la refferida venda y
distracció de dita Torra, a més de no haver-se
aquella pogut fer en prejudici de dit Francisco
Vila y de Prat a favor // 1v // del qual estava vinculada per literal vincle ordenat per dit Joan de
Prat a favor de sos descendents, y ser estada
enormíssimament lesiva per valer deu mil lliuras
y no haver-se ab las mil set-centas y una lliura a
què fou lliurada arribat a pagar la pedra de dita
casa, com és notat concorragués nota y manifesta contrafacció y contravenció a las claras y
literals disposicions de las corts y constitucions
11, títol «De cosas prohibidas als officials» y capítols de las Corts de 1599 comformes al dret
comú, y ab las quals se troba disposat que ningun official de jurisdicció, qual era dit de Pallarès com a ohidor predit, puga comprar-ni per
comprar tot frau remogut cosa alguna immoble
de personas súbditas a son offici, que per exequució de cort se venga y tant dit Francisco
Vila y de Prat y Saleta son fill per molt que ajan
instat y solicitat al molt il·lustre y fidelíssim
concistori y concistorials que són estats dels
triennis des del temps de dita venda discorreguts, no hagen pogut concedir lo remey del espoli y restitució de dita Torra continuant-se
tant en dit don Miquel de Pallarès y sos successors ab la injusta detenció de dita Torra, com
en dit molt il·lustre concistori y assessors y advocat fiscal differint lo remey de dit espoli la
formal y actual contrafacció, ditas constitucions
y capítol de cort ab las novas constitucions fetas
en las últimas Corts celebradas per sa magestat
del sereníssim senyor don Felip 5, quedan confirmadas las constitucions y capítols de las precedents Corts y abolits tots abusos y assanyaladament a la constitució 36, se hagen summés al
remey de la contrafacció qualsevols officials
tant reals com de barons tant los que purgan
taula com los que no purgan taula, y en la constitució 38 se troba disposat, ibi: «Que en cas
que en // s.n.r // alguna sentència o provisió o
declaració feta per official real o de baró se descidesca algun article o cap que se opposa alguna constitució o demés lleys o drets de la pàtria
sobredits, la part condempnada o lesa a més del
remey ordinari que té de poder appel·lar o suplicar de la tal sentència o declaració puga també recórrer o valer-se del remey extraordinari
de la contrafacció.» Per tant y altrament, dit
Anthon de Prat y Saleta, recorrent a la protecció y amparo de vostra senyoria, humilment suplica a vostra senyoria sia de son agrado interposar los officis a vostra senyoria ben vistos a fi
que ab la pretenció de vostra senyoria y son zel
en la observança de las generals constitucions,

capítols, actes de cort y drets de la pàtria, per
medi del remey y judici de contrafacció en la
forma part comfirmada y part innovada ab las
constitucions de las últimas Corts, puga dit suplicant concedir lo alívio en la revocació y
anul·lació de dits procehiments fets en la nul·la
y espoliativa distracció de dita Torra y proprietat y recobro de la pocessió de ella, que axí ó
espera de la grandesa de vostra senyoria y sa innata propensió y alívio dels indivíduos del present bras naturals del principat en sas opposicions ab menoscabo dels drets de la pàtria, y ho
rebrà sempre a favor de vostra senyoria, suplicant que la present sia manada continuar en
diatari. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Stephanus Perpinya. Sans, assessor subrogatus.
Oblata die XIII mensis septembris MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati, militari
absenti, intervenientibus dominis auditoribus
computorum, regali etiam absenti, dixerunt et
decreverunt quod inseratur in dietario y que per
a què arribe a notícia dels magnífichs acessors y
advocats fiscals y procurador fiscal del General
se’ls notifique la present decretació, a fi de què
passen sobre son contengut a tot lo que sia de
dret y justícia. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.
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Número 233a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Per quant a més dels negocis que·s troban pendents en què se interessa lo General del present
principat de Cathalunya y sobre de ells se troba
suspesa la resolució fins a saber de vostra senyoria fidelíssima, si cosa se ly ofereix dir acerca lo
paper que de la última embaixada se posà en mà
de vostra senyoria fidelíssima se troba precisat lo
concistori de deputats y oÿdors del present
principat posar en la gran concideració de vostra senyoria fidelíssima que lo pretès privilegi de
canciller, en ínterim concedit per la reyna nostra
senyora com a general governadora a favor del
prior claustrer de Tortosa don Emanuel de Sanyust, no·s troba registrat per ocasió dels reparos
que vostra senyoria fidelíssima en general participa al concistori ab embaixada de 4 de agost
passat. Y com a més de aver molt temps que per
sa part se insta lo registre de dit privilegi y, últimament, lo dia present los age fet enténdrer
que si ab tota bre– // 2v // vedat no·s fa ne donarà part al rey nostre senyor, que Déu guarde,
a. recado intercalat entre els folis 391v-392r del trienni
1701-1704.

per ço dits deputats y oÿdors suplican a vostra
senyoria fidelíssima sie servit per tot lo dia de
diumenge pròximvinent manar avisar-los acerca
si sobre dit paper se li offereix algun dupte e o
bé si se conforma ab ell per a què, encontinent,
pugan passar a pèndrer la resolució més madura
y atenta que en sí aporta recomanada dependència de tants graves y superiors respectes,
que fent-se reflexa a ells mereixen guanyar-se
los instants per a què estos acrediten lo obsequi
ab què aquells com a tant soberans deuhan ser
venerats en tot lo possible, no poden duptar
que vostra senyoria fidelíssima se dignaran a estos tant fundats motius acompanyar-los com a
legislador de la més atenta constància y fidelitat
de què com a verdader exemplar y modelo impel·leix ésser imitat de tots, empleant-los en lo
ínterim en lo de son servey y agrado a què se dedicaran ab indefectible gust.
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Número 234a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent lo sýndich del vostra senyoria fidelíssima entregat al protector del bras militar un recado en escrits lo die de ayir dissapte 16 del corrent mes de setembre 1702 serca las vuyt de la
nit, solicitant que per tot lo die de vuy diumenge responga lo bras militar a vostra senyoria fidelíssima si sobre lo paper que ab embaxada reportada lo die 6 del corrent se li offereix algun
dupte e o bé si se conforma ab ella per a què,
encontinent, puga vostra senyoria fidelíssima
passar a pèndrer la resolució més madura y atenta que en si aporta recomanada dependència de
tant graves y superiors respectes. Y attenent lo
bras militar a la gravedat del assumpto des de
què meresque de vostra senyoria fidelíssima resposta de la embaxada del die 4 del passat, se és
dedicat incessantment a discórrer y premeditar
lo negoci ab la major circunspecció que demana. Y no havent permès al bras militar la brevedat del temps poder donar vuy positiva resposta
a vostra senyoria fidelíssima, offereix donar-la
per tot lo die de dimars pròxim. Esperant que
vostra senyoria fidelíssima se servirà dispensar-li
esta dilació, puix no té altre fi ni mira que lo desitg de acertar y de lograr nous ordes del major
servey de vostra senyoria fidelíssima, suplicant a
vostra senyoria fidelíssima que est recado en escrits mane cusir-lo en dietari.

a. recado intercalat entre els folis 392v-393r del trienni
1701-1704.
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Número 235a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Ab súplica presentada a vostra senyoria il·lustríssima per Jaume Joan Miret, jurat en cap del
lloch de Sudanell del bisbat de Lleyda, que segons intel·ligèncias se troba incertada en dietari
çots jornada de 31 de agost pròximpasat, se noticia a vostra senyoria il·lustríssima trobar-se dit
Miret detingut en la present ciutat de orde de sa
excel·lència des del die 24 de juliol també proppassat per respecte segons las intel·ligèncias se
han donadas a dit jurat de no haver pagat ni voler pagar dita universitat de Sudanell cosa alguna de contribució als soldats del real exèrcit des
de 14 de janer fins als 26 de abril pròximpassat,
entenent dita universitat no dèurer pagar cosa
alguna per rahó de aquell en attenció de haver
aliviat sa magestat, Déu lo guarde, a las universitats y poblats del present principat lo tenir
allotjament des de dita universitat, pagant ab la
deguda puntualitat la porció que se li ha assenyalat haver de pagar per lo donatiu voluntari ab
què dita cort serveix a dita sa magestat. Y que
essent lo propdit contra lo disposat en lo capítol
de la offerta feta per la Cort general celebrada
en lo monestir de Sant Francesch de la present
ciutat en lo corrent any 1702, fos vostra senyoria il·lustríssima servit tràurer la mà en lo reparo
del dit capítol per a què per aquells medis que
apareguessen a vostra senyoria il·lustríssima més
proporcionats pogués conseguir dit jurat lo
consuelo de poder-se’n tornar en dita universitat a cumplir las obligacions de son offici en útil
y benefici de aquella. Y si bé ab dita representació esperava dit jurat tenir algun alívio y conseguir lo desitjat fi de poder-se restituir en dita
universitat, exprimenta lo continuar dit son
arrest o detenció, no obstant lo haver representat ab difarents súplicas y memorials a sa
excel·lència fos servit donar-li llicència y permís
per restituir-se en dita sa universitat. E com lo
sobredit sia no sols contra lo disposat en lo dit
capítol de la offerta de la cort, però y // 2v // encara de moltas altras disposicions municipals
com són la de no poder-se detenir ningú per los
officials y ministres del senyor rey sens precehir
provisions, procés y haver-se aquell de publicar
dins 20 dies, per tant com altrament dit jurat de
Sudanell, posant a la alta comprehenció de vostra senyoria il·lustríssima lo sobredit, suplica sie
de son servey exir al reparo de ditas disposicions
municipals per aquells medis que aparegan a
vostra senyoria sereníssima més proporcionats y
eficaces per poder conseguir ab la mateixa brevedat y prestesa lo restituir-se en dita universitat
a. súplica intercalada entre els folis 392v-393r del trienni
1701-1704.
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assessors y noble advocat fiscal de vostra senyoria fidelíssima y del que troban observat en son
archiu acerca lo govern universal de la monarquia de Espanya en ausència de sas magestats, y
sens pèndrer resolució conclouen que fent mèrit de la rendida obediència en lo tocant al govern universal de la reyna nostra senyora, Déu
lo guarde, los aparexia que per medi de humil
representació devia esperar vostra senyoria fidelíssima de la real clemència del rey nostre senyor, Déu lo guarde, la explicació de son real
ànimo per a obviar a qualsevol prejudici que·s
pugués reselar a las generals constitucions, usos
y prerrogativas del present principat. En vista de
dit paper y de altre que per la excel·lentíssima
ciutat per medi de embaxada en escrits fou reportat al bras militar, han disposat dits advocats
lo paper que llegit al bras e o a la junta del die de
ayr sens pèndrer resolució deliberà posar còpia
de aquell en mà de vostra senyoria fidelíssima,
com ho executa per medi d’esta embaxada, esperant que vostra senyoria fidelíssima ab son
acostumat zel se dignarà fer la deguda reflexió
sobre lo contengut en aquell a fi de què axí vostra senyoria fidelíssima com lo bras militar logren en esta y demés // 1v // dependèncias uniformement la resolució que més se adapte a las
generals constitucions, usos y costums de la pàtria en què·s cifra lo major servey de sa magestat
y benefici públich, quedant sempre lo bras ab
desitgs de servir a vostra senyoria fidelíssima.

de Sudanell a cumplir las obligacions de son offici, en útil y benefici públich de dita universitat.
Y suplica axí mateix sie servit vostra senyoria
il·lustríssima manar continuar la present en dit
dietari per a què a tot temps conste haver recorregut dit jurat a la protecció de vostra senyoria
il·lustríssima, antes de passar a valer-se dels medis de justícia que li subministran las mateixas
disposicions municipals de las quals entén valerse, no trobant en vostra senyoria il·lustríssima lo
consuelo que espera. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Jaume Juan Miret, jurat del lloch
de Sudanell. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Oblata die VI mensis septembris MDCCII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, regali
absenti, commiserunt praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae, qui super supplicatis relationem in scriptis faciant cum interventione nobilis advocati fiscalis dicti Generalis.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva maior Generalis Cathaloniae.
Vista la present suplicació y la commissió als infrascrits feta y la suplicació en esta mencionada
ab lo demés que·s devia vèurer, los infrascrits
fan relació a vostra senyoria fidelíssima que són
de sentir que si fetas las diligèncias extrajudicials
que lo suplicant solicita no es // s.n.r // segueix
lo consuelo, vostra senyoria fidelíssima encarregue al dit suplicant done justificació que puga
autenticar-se del que narra ab la suplicació a effecte que, constant puga vostra senyoria fidelíssima passar als demés remeys que aparexerà subministrar las generals constitucions, y axís ó
senten.
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Havent lo bras militar consultat a una junta de
advocats lo paper que vostra senyoria fidelíssima
ab embaxada del die 6 del corrent reportada per
don Ramon de Codina y Ferreras y lo doctor
Jacyntho Blanch, ciutadà honrat de Barcelona,
fou servit posar en sa notícia, contenint una relació dels reparos que se offerian als magnífichs

Trobant-se lo bras militar ab dos reals decrets
del rey nostre senyor, que Déu guarde, dat en
Nàpols als 13 de maig del corrent de 1702, en
lo qual durant sa absència d’estos regnes de Espanya elegí per general governadora a la reyna
nostra senyora, que Déu guarde, y als eminentíssims y excel·lentíssims senyors cardenal arquebisbe de Toledo, don Emanuel de Aries,
elet arquebisbe de Civilla, duch de Montalto,
marquès de Mancera, comte de Monterrey,
duch de Medinaceli y marquès de Villafranca,
perquè junts ab la reyna nostra senyora tractassen, conferissen y resolguessen tots los negocis
de dits regnes ab las reservas de las provisions de
arquebisbats, bisbats, pencions ecclesiàsticas, virreynats, capitanias generals, governs de plassas,
empleos de mestre de camp, general de la cavalleria y artilleria y las plassas del Consell de Castella, tribuhint a la reyna nostra senyora lo vot
de qualitat o prelació en cas de paritat y lo altre
de la reyna nostra senyora dat en Madrit a 15 de

a. ambaixada intercalada entre els folis 393v-394r del trienni 1701-1704.

a. paper intercalat entre els folis 393v-394r del trienni 17011704.

Barcelona, y setembre als 6 de 1702. De Gallart
y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Josephus de Cançer fiscalis Generalis
Cathaloniae advocatus.
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Número 237a

Número 236a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.

1504

juliol proppassat, en què se serveix participar al
bras la nominació feta per sa magestat de dit govern general. Y havent-se offert al bras alguns
reparos sobre lo contengut en dits reals decrets
passà a participar-los ab embaixada en escrits al
molt il·lustre y fidelíssim consistori de la Deputació y a la excel·lentíssima ciutat de Barcelona,
en vista dels quals y de la resposta que per dits
fidelíssim y exel·lentíssim concistoris se participaren al bras separadament ab dos papers, inclinant a què podia acentir-se, no obstant los reparos del bras, a la dita nova forma y erecció de
govern. Premeditadas per los advocats consultats per lo bras las respostas per dits fidelíssim y
excel·lentíssim concistoris fetas a dits reparos, y
havent per la gravedat e importància del assumto fet especials reflexions a las disposicions municipals y drets de la pàtria consideran no quedar satisfets. Perquè lo // 2v // primer reparo del
bras se funda en lo ús y costum de haver admès
lo principat lo càrrech de llochtinent general
per a suplir las justas e indispensables ausèncias
dels reys nostres senyors, havent regonegut que
en la jurisdicció dels excel·lentíssims llochstinents ab la plenitut de poders y regalias que sas
magestats los tribuïan y comunicaven, tenia una
providència de sas lleys en lo exercici de una y
altre jurisdicció durant la ausència de sas magestats. Assentí lo principat a la admició del govern
dels excel·lentíssims llochtinents generals, no
obstant que podia dificultar-la com a nou oficial
no creat en corts generals, perquè lo conciderà
ab la representació més expressiva de la real persona per tenir las qualitats de alter nos reputantse per cap y príncep gosant dels matexos honors
y perrogativas de la real persona occupant son
mateix lloch y no altre, y tenint los dos un mateix tribunal, essent tal sa superioritat que entre
la real persona y la sua no·s conciderava mediàs
grau de dignitat, com tot ho atestan nostres
pràtichs y entre ells lo docte advocat fiscal de sa
magestat Antoni Oliba, De jure fisci, cap.4,
n.61, ibi: «sic enim se res habet, ut princeps ipse in
mandato, quod facit totum sese in ipsum suum
locumtenentem generalem profundere et omnem
suam potestatem in eum transfundere videatur»,
y en lo n.64, ibi: «nec ab ea ad regem est aliquis
gradus medius cognitionis sic enim nostris legibus
statutum est». Y ab tota extenció lo noble regent Cortiada en la decisió número 10. Trobas
igualment previngut per las mateixas disposicions municipals y drets de la pàtria que, ausent
sa magestat y faltant son excel·lentíssim llochtinent, governa en lo principat lo real primogènit
ab lo exercici de una y altre jurisdicció per defecte o ausència del qual entra en lo mateix
// 3r // exercici lo portantveus de general governador, no regonexent lo principat en sas lleys altre official superior ab lo nom ni apellido de diferent superioritat o preheminència. En las
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mateixas disposicions se troba també estatuhida
per lo ingrés del exercici de quiscú de dits oficis
y càrrechs la prestació del jurament en lo principat per la més puntual observansa de sas lleys, y
havent-se dignat los sereníssims reys senyors
nostres per sa real grandesa compèndrer-se en
ellas, no volgueren eximir-se de tant religiosa
obligació per més assegurar a sos vassalls de la
inviolable observansa de sas prerrogativas en las
llibertats que gosan. Sols en la real persona de sa
magestat ha tingut dispensació esta lley per lo
exercisi de la jurisdicció voluntària per haver lo
principat, atent com sempre, previst que las
grans y públicas ocupacions de un nou regnat
no permètian tant promta la personal prestació
del jurament qual era la urgència de las providèncias necessàrias per la nominació de officials y demés actes de la potestat graciosa del
príncep objectes de dita jurisdicció, y altrament
perquè restava lo principat assegurat, que per lo
exercisi d’esta jurisdicció segons la observansa
de sas lleys se conformarien ab esta sas magestat
com a successors de sos reals predecessors ja
compresos en las mateixas. En la persona del excel·lentíssim llochtinent, no obstant considerarla tant una ab la real com se ha dit, no ha condescendit lo principat a què antes de jurar y no
trobant-se dins aquell en lo qual té comesa la
jurisdicció entràs ni en lo exercisi de la voluntària per la universal obligació del jurament establida de dret comú en tots oficials ad text. in §
sic igitur authent. ut jud. sint quo– // 3v // que
suffrag.; Bovadilla, lib.3, polit., cap.7, n.19; Mestril., De magistratu, lib.2, cap.2, n.48; Fontanella, De pactis, clau.4, glos.10, parte 1, n.114;
Cancer, var.3, cap.13, n.328; havent-hi ajustat
nostre dret municipal que hage de hoyr també
sentència de excomunicació com apar de las
constitucions 11 y 14, títol «De observar constitucions», de forma que la observansa ha induhit lley en lo principat de no admètrer-los en
dit exercici ausent y no havent jurat. La mateixa
obligació del jurament comprèn també antes de
tot exercisi de jurisdicció al primogènit general
governador y son portantveus com del real primogènit és la constitució 7 y de son portantveus
la primera y 9 del títol «De ofici de governador». Considerant lo principat que la ditxa que
gosa en lo govern monàrchic de sos reys y senyors era la major y més proporcionada que podia idear-se, no ha regonegut altres superiors
dignitats per son règimen que la real o representació de esta en son llochtinent o en son real
primogènit general governador y en son portantveus, puix en los tres últims, ausent sa magestat, que per los exercisis de sos càrrechs y oficis han de residir personalment en lo principat,
mira vinculada la pública utilitat y asegura la
puntual observansa de sas lleys per las providèncias donadas en la constitució de la observansa y
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altres baix lo títol «De observar constitucions».
Ab est conexement emanaren totas las constitucions exclusivas de nous oficials col·locadas en
los títol «Que novells officials no sien posats», y
a més que esta inscripció o rúbrica per si sola
contenint oració perfeta és lley universal pohibitiva de nous oficials en lo principat, se troba positiva prohibició en la constitució primera
//4r // de la senyora reyna dona Maria consort y
llochtinent del senyor rey don Alfonso quart en
la Cort de Barcelona de 1422, suposant dita senyora reyna ab la cort ésser ja contra constitucions, usos y costums antichs de Cathalunya posar novells oficials en lo lloch a hont no se havia
acostumat posar-ne ni admètrer-ne de altres ab
diferent forma, ús o exercisi de jurisdicció, sinó
axí com se feya y observava en temps del senyor
rey don Pere ters que morí a 5 de janer any
1387, y de sos predecessors y axí restituhint lo
govern al dit ús y costum antich abolí y revocà
totas comissions y provisions encontrari fetas y
en avant faedoras, ibi: «no deure ésser posats ni
constituïts, e aquells e quiscú de aquells sots
qualsevulle títol o nom sien estats posats, revocam e havem per revocats e tornam las ditas ciutats, vilas e llochs, e los dits officials al ús antich
e acostumat axí que de aquí avant no pugan ni
gosen usar ni exercir jurisdicció sinó en los
llochs e en e per la forma que feyen en lo temps
del dit senyor rey en Pere, proavi nostre, e de
sos antecessors, tol·lents e abolints totes e sengles commissions e provisions encontrari fetas e
emanades o de aqui avant emanadoras.» Ab major extenció y providència se disposà lo mateix
en la constitució segona del dit títol, prohibintse generalment la creació de nous oficials als
quals sa magestat cometés sa real jurisdicció, de
forma que per assegurar la dita prohibició se
disposà que algun comissari ab títol o nom de
virrey llochtinent, protector, reformador, procurador, delegat, mitigador no pogués ésser
creat, ordenat ni tramès en alguna part del principat de Cathalunya y permés assegurar lo efecte
y fi d’esta disposició, considerant-se que·s podia
crear, ordenar e introduhir nou oficial ab algun
altre nom, títol o vocable no // 4v // expressat se
disposà, ibi: «o sots qualsevol altre nom, títol o
vocable sie anomenat o descríurer se puga»,
etcètera. No sols emanà la referida prohibició
per assegurar la creació y exercisi de nou oficial
ab qualsevol nom y exercisi imaginable, però
encara pròvidament considerant que los acasos,
necessitats o urgèncias del principat podian al
parèixer solicitar lo règimen o incumbència de
algun nou oficial segons las ocurrèncias del
temps esdevenidors, no obstant las ditas generals prohibicions ab tot com la senyora reyna y
la cort ja sabian qui en lo principat devia governar y presidir per estar ja en exercisi en aquella
era antes, lo càrrech de llochtinent, lo offici de
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general governador y son portantveus no volguen deixar aptitut ni capacitat per la introducció de nou oficial preheminent en los dits casos
de necessitat y urgència, ibi: «e per qualsevol
cas, necessitat, urgència o manera», etcètera.
Del que infereix que las referidas disposicions
municipals quedarian contradidas per lo exercisi
de lo present principat del govern, que sa magestat se ha servit comètrer a la reyna nostra senyora y als demés senyors de la junta en consideració majorment de las reservas y restriccions
ab què està concebuda dita comissió de jurisdicció. Sens que ab sobredit puga obstar lo que en
son paper refereix lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori que la dita constitució segons no es
apte en sa mente ni paraulas de compèndrer la
nominació de governador general de Espanya,
que en los casos de absència de son continent
per importàncias de la real //5r // corona han fet
los sereníssims reys senyors nostres si se atén a
què tant la dita constitució 2, com la única del
mateix títol en lo tercer volumen, sols tenen la
mira a evitar vexacions als súbdits, las quals se’ls
inferiren ab multiplicació de oficials, lo que com
sols fou prudencial providència per obviar dita
multiplicació no seria aplicable al govern universal dels regnes de Espanya en ausència precisa de sas magestats, y que a enténdrer-se també
de persona superior dita constitució segona seria precís dir que las creacions de llochtinent general de sa magestat subseguidas en cerca de
tres centúrias que han passat des de dita constitució, serien estades en contravenció de la referida constitució segona, lo que may se ha dificultat per lo principat, tenint lo llochtinent la
qualitat de alter nos, lo qual no·s reputa per nou
oficial per considerar-se en la representació lo
mateix tribunal del rey present y que per esta
causa sempre que lo govern general de Espanya
se cometrà per los sereníssims senyors reys ab la
immediata representació y nom de sas reals personas com si·s trobavan presents en la cort, tampoch no podria dir-se nou oficial axí com no·s
diu tal lo alter nos en Cathalunya. Perquè se respon que la dita constitució segona no pot dir-se
que en sa lletra ni mente parle y sols dega enténdrer-se dels comissaris als quals considera lo fidelíssim concistori per oficials inferiors, y en la
lletra és evident la rahó perquè com en la gran
comprehenció de la senyora reyna don Maria y
en la intel·ligència de la cort no podia caber nomenar a un oficial de inferior empleo y exercici
ab los noms expressius de la //5v // major auctoritat y poder com la de virrey y llochtinent, y ab
los demés que refereix dita constitució segona
que són significatius y comprehensius axí en
llengua materna com en sentit legal de exercici
jurisdiccional de gran incumbència. Y altrament
la paraula «comissari», en explicació de la qual
se anyadiren las demés de sa naturalesa y pro-

prietat indubitadament, significa y comprèn a
qualsevol persona a qui·s comet o delega jurisdicció del major al més ínfim grau de comissari.
En quant a la ment és no menos comprehensiva
dita constitució de oficials superiors, perquè se
manifesta en aquellas paraulas per tolrre vexacions, y estas apar també podrian recelar-se de
uns y altres oficials, encara que dels de major
preheminència deu sempre esperar-se tota
igualtat y rectitut, y no·s troba doctor regnícola
que il·lustrant esta constitució limite sa disposició als sols comissaris y oficials inferiors. Ni la
ponderació aumentativa de la objecció de no
haver-se difficultat la nominació y admissió de
llochtinent general per lo disposat en dita constitució segona, pot fomentar la interpretació
que incinua lo molt il·lustre y fidelíssim concistori. Perquè la dita constitució segona no emana per revocació ni abolició de oficials ja coneguts y admesos per sas lleys municipals y entre
ells lo llochtinent admès ja en aquellas edats per
ús y costum de què atesta Bosch, títol «De honors de Cathalunya,» lib.2, § 29, y se confirma
de la nominació que lo senyor rey don Pere 3
féu en lo any 1354 en persona del ínclit infant
don Pere per lo càrrech de son llochtinent general, com apar en lo archiu de la // 6r //
excel·lentíssima ciutat com emanà y fou feta la
constitució primera del mateix títol, no volent
que en lo principat quedassen altres oficials superiors ni inferiors més dels que·y havia en lo
temps del senyor rey don Pere 3 ni que la jurisdicció se exercís en altra forma, que en la de
aquellas edats en las quals ja estava admès lo càrrech de llochtinent y, per consegüent, no sols
revocà ans bé quedà confirmat dit càrrech de
llochtinent, emperò en la constitució segona
que únicament fou feta per a prohibir la admissió y exercici de nous oficials se féu expressa
prohibició de poder-se ingerir encara que ab
qualitat o nom de virrey o llochtinent per a assegurar no se introduhís en lo principat altre virrey o llochtinent. A la segona ponderació aumentativa de què la immediata representació de
sa magesat en la comissió del govern univesal
no podria dir-se nou ofici, axí com no·s diu tal
en lo principat lo càrrech de alter nos, se respon
ab diferents medis: primo, perquè com lo càrrech de llochtinent en lo principat se ha introduhit y admès per consuetut com esta en via de
dret no se extenga de persona a persona, ni de
un cas a altre no pot inferir-se que per ésser lo
càrrech de llochtinent immediata representació
de sa magestat, y ab esta qualitat se hage admès
per ús y costum antich dega també asentir-se
novament a altre oficial encara que ab igual representació, auctoritat y poder perquè seria exténdrer dit ús y costum no en son cas o fer nova
lley fora de corts. Segonament, perquè si a imitació y exemple del alter nos o llochtinent gene1507

ral podia admètrer-se nou oficial o forma de govern ab nom de governador general, junta de
govern o altre ab lo mateix o semblant poder y
representació, hauria de fer-se y ésser ab las mateixas quali– // 6v // tats y circuntàncias axí en sa
creació y mandato general com en son exercici
y, per consegüent, hauria de crear-se triennal y
exercir son càrrech trobant-se dins del principat
jurar y ohir en ella antes sentència de excomunicació y sens limitació de poder. Tercerament,
perquè havent-se de regonèixer distincts y separats los empleos y càrrechs del llochtinent y del
governador general, per més que·s concidere en
cada qual dels dos una immediata representació
de sa magestat, seria precís regonèixer que sa
real persona com se trobaria representada en un
y altre dels dos serian estos multiplicats càrrechs
y oficis distincts, lo un del altre no sols per los
subjectes los ocuparian però encara per la diversitat dels empleos. Del sobredit naix que lo dilemma proposat en lo paper del bras participat
als fidelíssims y excel·lentíssim concistoris manifesta la incompatibilitat del exercici del govern
universal en lo present principat en concurs de
alter nos o llochtinent general. Perquè la dita
general governació o bé se hauria de considerar
en son exercici de auctoritat superior a la del
llochtinent general, medi entre sa magestat y dit
llochtinent igual o inferior superior, repugna y
és del tot incompatible ab la elevada y superior
auctoritat de la llochtinència que per ésser tant
una, ab la de la real persona, com queda observat apareixeria excedir en auctoritat y poder dita
general governació a la de sa magestat del tot
representada en son llochtinent general.
//s.n.r // Ni medi perquè entre sa magestat y son
excel·lentíssim llochtinent no·s pot considerar
grau intermedi de jurisdicció en exercici en lo
present principat, ocupat ni regit per oficial algun. Igual com suposa lo fidelíssim concistori
menos, puix al excel·lentíssim llochtinent ni als
súbdits del principat no podria precisar-los los
ordes del govern universal per suposar sempre
los mandatos jurisdiccionals superioritat en qui
impera per evitar, en la pràctica de la obediència, la perplexitat y contrarietat dels ordes, a
més que aquest modo de govern coequal sempre encontraria ab lo ús y costum antich que ha
donat ser al càrrech del llochtinent general de
poder y dèurer exercir-lo sol en los súbdits del
principat ab independència de altre coequal o
superior que de la magestat real. Si inferior se
volia considerar al alter nos, dita junta de govern
seria menos practicable sa obediència, havent-hi
en lo principat llochtinent a qui per drets de la
pàtria y no a altre deu obehir-se ausent la real
persona. Y si bé en lo paper del fidelíssim concistori, en resposta del referit dilemma, se proposa que axí com la existència del real primogènit no lleva la immediata representació de sa
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magestat per son llochtinent general, ans bé lo
senyor rey, son primogènit y llochtinent general
de Cathalunya se consideran en lo mateix grau
de representació encara que entre si hagen de
servar orde, axí mateix se hauria jurídicament de
considerar que lo govern universal de Espanya,
substituhit en lloch de sa magestat en la cort, no
és medi entre sa real persona y la de son llochtinent en Cata– // s.n.v // lunya, ans bé són de un
mateix grau en la representació; y de la mateixa
manera que lo obehir los llochtinents generals
los reals ordes dels senyors reys y de sos primogènits no lleva que aquells no sien alter nos,
tampoch ho impediria lo executar sa excel·lència los que en nom de sa magestat se li donarian
des de la cort per medi de la governació general
de Espanya que donaria sa magestat si fos present en dita cort. Emperò se respon que en dita
rèplica se parifican la nominació y exercici de
general governador en la persona del real primogènit y la del llochtinent considerats, en
orde a la representació de sa magestat, sobre ésser gran y coneguda la diferència del exercici a la
creació y nominació de un y altre, perquè lo dilemma se funda en dificultar la nominació de
governador sinó en lo simultàneo exercici ab lo
del alter nos, atenent-se que en lo principat no
té lloch lo exercici de la jurisdicció del real primogènit trobant-se en aquell lo llochtinent general segons expressa doctrina de Bosch, «Títols y honors de Cathalunya,» lib.2, cap.36, §7,
ibi: «lo governador general mort o absent lo rey
o son llochtinent si serà present en Cathalunya,» etcètera, y més avall, ibi: «lo primogènit
present lo rey o son llochtinent sols resta ab la
jurisdicció ab sos domèstichs». Y lo mateix expressa Ferrer en la primera part de sas observàncias, capítol 16, y de la matexa manera encara
que lo portantveus de general governador y lo
primogènit general governador no·s consideran
en Cathalunya en diferents graus de jurisdicció
en quant a sa erecció y naturalesa de sos respective oficis, emperò en lo exercici que //s.n.r // tenen entre si grau de superioritat y subordinació
en tant que lo portantveus no exerceix, trobantse en lo principat lo primogènit general governador com observa lo mateix Bosch en lo lloch
citat, ibi: «lo governador general primogènit
acistint en Cathalunya y comtats fa cessar los vicesgerents», etcètera; Mieres, fol.392 y en lo §
següent parlant dels clos portantveus de general
governadors, lo un de Cathalunya y lo altre de
Rosselló y Cerdanya, continua, ibi: «lo offici,
poder, preeminència y jurisdicció dels dits dos
portantveus dels generals governadors és la matexa que dels governadors generals», y dits casos especials exemptuats en lo demés és un mateix tribunal y cort y la matexa potestat no·s
consideran segon grau de oficis sinó lo mateix
dels governadors a similitut del llochtinent ge1508

neral ab lo rey que és un mateix, com se dirà
baix, present lo rey cessa la del llochtinent general, axí present lo governador general cessa la
del portantveus, com està dit lo que també adverteix Ferrer en la dita part primera capítol 17.
De a hont se veu que com lo fidelíssim concistori no parifica los càrrechs de governador general primogènit ab lo del llochtinent respecte
del exercici actual de sas jurisdiccions, si sols en
la erecció de dits officis y de la gerarchia en què
quiscú d’ells se troba representat la real persona,
no és adeptable la rèplica per a evadir la eficàcia
del dilemma, majorment quant lo bras militar
no posa ni troba reparo en la nominació y creació de governadors generals sinó en què lo
modo y forma de son exercici y govern hage de
entrar, y se continue conforme // s.n.v // a las
lleys municipals que és dir exercescan en sos respective casos, ço és, lo primogènit general governador absent sa magestat y son llochtinent
general, trobant-se dins del principat y prestant
en ell lo jurament lo general governador primogènit en poder del senyor rey y lo portantveus en poder de dit governador general primogènit y, repetint lo mateix jurament, dit
portantveus al entrar a qualsevol ciutat, vila y
lloch com tot al·legant las generals constitucions sobre assò disposants nota Ferrer en la primera part de sas observansas capítol 6, de manera que en Cathalunya no·s deuhen admètrer
governadors delegats sinó los ordinaris que per
sas lleys són coneguts, puix estos y no altres ab
lo ús y forma de sos exercicis de la jurisdicció
existian en lo temps del senyor rey don Pere 3
segons lo disposat en la constitució primera y altres del títol «De ofici de governador», que
il·lustra Ferrer en la dita part primera, capítol 3,
ab la advertència que de ellas se prova que en dit
temps del senyor rey don Pere 3 se anomenaven
procuradors, y després han pres y retingut lo de
governador y de son portantveus y lo mateix
observa Bosch, lib.2, cap.36, ibi: «aumentantse la província los reys de Aragó ocupats en las
guerras fora Cathalunya implicats ab tants negocis, de nou tingueren necessitat de crear un
altre noble magistrat anomenat al principi ab títol de procurador general, constitució primera,
títol ‘De ofici del governador’;» Oliba, De iure
fisci, cap.4, n.27.» Axí bé se intitulava procurador o veguer de Cathalunya, Ferrer dicto cap.3;
Oliba, cap.3, n.42, cap.4, n.29. Per discurs de
temps lo títol de procurador prengué lo de governador, constitució com segons títol «De offici de governador»; Oliba, cap.3, n.4, cap.4,
n.28; // s.n.r // Ferrer, part 1, cap.3. Aquest governador per lleys y ús de Catalunya és lo primogènit o infant que·s diu nàixer y no crear, essent també governador de tots los regnes y
províncias del rey, Oliba, cap.4, n.28, cap.3,
n.29; Ferrer, part.1, cap.1. Antigament en Ca-

thalunya a més del primogènit o infant fonch
creada altra persona ab títol de governador general, com se troba en las provisions antigas de
governador general de Rosselló y Cerdanya en
persona de Guillem de Bellera y Arnau de Eril
en temps del rey don Pere 3, etcètera, los quals
Bellera y Eril no eran més que portantveus, com
refereix lo mateix autor, a la qual forma de govern que corria en lo principat per sas lleys y ús
en lo temps del dit senyor rey don Pere y antes
se deu estar etiam en los casos de necessitat y
urgència segons lo disposat en las ditas constitucions 1 y 2 del títol «Que novells officials no
sian posats», ab las quals fundà lo bras sos reparos. De estos mateixos principis dimana igualment la resposta del que pondera la excel·lència
ciutat en son paper de no haver-hi constitució
que dificulte a sa magestat la nominació de governador general en falta del real primogènit, y
que en ninguna se troba la forma ab què deu
crear-se y que lo dilemma proposat en lo bras
podria procehir en la jurisdicció contenciosa y
no en la voluntària en la qual, axí com lo
excel·lentíssim llochtinent és inferior a sa magestat axí mateix deuria considerar-se inferior a
la nova forma de govern, perquè com sobre
queda advertit la sola rúbrica e inscripció del títol «Que novells officials no sien creats» és universalment prohibitiva de tots a més de las citadas constitucions 1 y 2 y del ús y costum sobre
la forma ab què se ha admès lo llochtinent general. A què se ajusta que essent com és la providència huma– // s.n.v //na en sos actes limitada, regonexent-se esta mateixa falta en la
formació de lleys y estatuts y essent més en números los negocis y cosas que poden occórrer
que las diccions, vocables y clàusulas per a significar-las sàbiament se ha introduhit en la interpretació de las lleys y estatuts sa extensiva y
comprehensiva fundada en la mente o rahó final
de las matexas, si emperò contenen las lleys,
clàusulas o paraulas generals aptas per a
compèndrer qualsevol cas no expressat, ja no·s
necessita de recórrer a dita interpretacions com
en esta ocurrència que en la constitució segona
després de haver individuat los noms ab què
nous oficials de jurisdicció comesa podian introduhir-se significatius de superior autoritat, se
posa aquella clàusula general, ibi: «o sots qualsevol altre nom, títol o vocable sie anomenat o
descríurer se puga», etcètera, y la matexa general exclusió se féu respecte dels casos y temps
que podria al parèixer pretextuar lo exercici de
nou oficial, ibi: «e per qualsevol cas, necessitat,
urgència o manera», etcètera, axí que a procehir
lo que diu la excel·lentíssima ciutat se segueix
que, erigint-se per sa magestat un nou oficial ab
nom de vicari general superentendent de Cathalunya, corregidor general o ab altre nom dels
que no són expressats en dita constitució 2, co1509

metent-se-li la jurisdicció que a sa magestat li
aparexeria, també podria dir-se que la constitució no dificultaria ab què se podria obrar de manera ab la commissió o introducció de nous oficials que la dita constitució seria de ningun
efecte. Dir-se també la excel·lentíssima ciutat
que lo dilemma // s.n.r // procehiria en la jurisdicció contenciosa y no en la voluntària. Per
més que se ha procurat registrar lo dret municipal y los doctors regnícolas no se ha trobat apoyo a tal distincció, y si esta volia auctorisar-se
per rahó de exercir sa magestat la voluntària antes de haver jurat en lo principat ja queda advertida y establerta la rahó de diversitat, y que no
pot tenir cabiment tal distincció en vista de estas
constitucions municipals que han estatuhit la
forma del govern del principat. Conciderar-se
lo excel·lentísim llochtinent inferior y subordinat respecte de la jurisdicció voluntària al general governador, axí com està subjecta y dependent de sa magestat lo dit llochtinent seria
notable diminució de sa dignitat y notòria controvenció de la forma ab què per dit ús y costum
antich, que té forsa de lley municipal, se ha
admès sa erecció y exercici ab tant superior extenció, e igual ab sa magestat que etiam lo obrat
per dit alter nos contra las instruccions secretas
se sustenta, com ho prova lo noble regent Cortiada en la decisió 10, n.21, ibi: «at si haberet
instruccionem secretam diligentissime illam observare curabit § ut autem in autentica de preside prisidiae collocat.10, Cerdan. in veriloquio
«De rasón de estado», cap.1, § 2, a ponte de potestate prorregis títol 1, n.28» y més avall en lo número 22, ibi: «verum si non fecerit licet reprehensione dignus sit factum tamen tenet et
validum est Ripoll «De regaliis», cap.1, n.15;
Bosch, «Títols y honors», lib.2, cap.36 et § 39
vers. Ningun altre; Font., decis.433, n.22,
part.2; Remires, «De lege regia», § 11, n.2.» Y
en esta intel·ligència se ha estat sempre en lo
principat sens haver-se llegit ni hoït fins vuy en
algun // s.n.v // doctor català lo que infereix la
excel·lentíssima ciutat, puix igualment sa magestat y son llochtinent han usat de la voluntària. Proposan igualment lo fidelíssim consistori
y excel·lentíssima ciutat que la obligació del jurament en observansa de la constitució 7, títol
«Del offici del governador», deuria sols enténdrer-se per la governació general que·s tracta en
lo exercici de la jurisdicció contenciosa y no de
la voluntària, perquè essent precisa la presència
de sa magestat per las públicas y universals ocupacions de la monarquia, no podrian enténdrer
luego en las providèncias necessàrias del govern
los reals primogènits consorte o altre persona
nomenada en governador general si havian de
jurar primer lo que diuhen hauria acreditat la
observansa ab los exemplars que refereix, en a
què ajusta la excel·lentíssima ciutat com la il·la-

[ 1702 ]

[ 1702 ]

ció fa lo bras de la dita constitució 7 per la prestació del jurament és argument de paritat a
exemple del jurament que presta lo real primogènit, no procehiria per trobar-se constitució que induesca semblant observació als governadors generals que sa magestat anomena en
falta de reals primogènits. A què se respon primerament que com queda establert menos en la
real persona de sa magestat se ha fet diferència
en los exercicis de las jurisdiccions voluntària y
contenciosa en la prestació de jurament, puix y
en lo excel·lentíssim llochtinent viva representació de sa magestat se ha fet tal diferència ni la
constitució 1, 7 y altres del mateix títol que disposan sobre la prestació del jurament dels gene–
// s.n.r // rals governadors y sos portantveus fan
tal distincció, las quals com totas las demés se
han de enténdrer a la lletra que és dir sens ajustar-los o llevar-los paraulas per sa intel·ligència y
si·s donava lloch a dita distincció notòriament
veu seria ajustar y llevar paraulas a ditas constitucions. Ni las providèncias que a sa magestat se
ofereix en disposar en cas de sa ausència podrian
ser bastants causas per a regonèixer lo principat
lo exercici de dit govern universal havent-hi
llochtinent en lo principat, no sols perquè pot
en ausència de sa magestat obrar dit llochtinent
y fer lo mateix que la real persona si·s trobava
present, com ho prova ab copiosa al·legació lo
dit noble regent Cortiada en la decis.10, n.18,
ibi: «et ut uno verbo claudam potest omnia facere
que ipse dominus rex posset si presens esset in regno», y en lo número 19, ibi: «etiam si sint spetialia», etcètera. Altrament lo dit càrrech del
llochtinent ja fou erigit en lo principat per los
casos de la ausència de la magestat, judicant-se
que sols càrrech tant preheminent y representatiu de sa magestat podia aténdrer en dar las providèncias y ordes convenients y més auctorisats
per lo govern del principat, com ho observa lo
mateix regent Cortiada ab molts que al·lega en
dita decis.10, n.4, ibi: «ratio est quia prorrex est
alter nos sic vocatus quia ob absentiam domini
regis fuit necessario deputatus, ut illius nomine
regalias exerceret», etcètera, y sobretot la dita
constitució segona ampliativa de la primera del
títol «Que novels oficials no sien posats» que
preveu y previngue que ni en estos casos de necessitat y urgència se hagués de admètrer lo
exercici de nou oficial, no conegut per las generals cons– // s.n.v // titucions, usos y costums,
que no existian en lo temps del dit senyor rey
don Pere 3, en lo qual temps com sobre queda
provat sols en lo principat era coneguts los generals governadors primogènits y sos portantveus ab jurisdicció ordinària y no delegada. Dirse qu·és argument de paritat la formalitat del
jurament per lo exercici del govern universal,
volent-lo inferir de la dita constitució 7 té manifesta repugnància ab las ditas lleys municipals,
1510

perquè com en Catalunya no se han conegut
governadors delegats sinó ordinaris segons los
termes de la dita constitució 7 y altres del dit títol «De ofici de governador», no és argüir a paritat sinó restrènyer-se y respòndrer per los matexos térmens de ditas disposicions municipals,
en forsa de las quals los reals primogènits generals governadors y sos portantveus qualsevols
sian los que sa magestat se servesca crear y anomenar, se han de abstenir de son exercici antes
de jurar en lo principat en la forma present en
las matexas constitucions y mentres que existesca llochtinent general en lo principat. Los
exemplars que la excel·lentíssima ciutat referí en
son primer paper participat al bras per la prova
de la observansa que al·lega en lo segon del
temps dels senyors reys Pere 3 y don Alfons 4 de
las nominacions fetas per la ausència de sas reals
personas que refereix, no són del cas per ésser
estadas nominacions de llochtinents y haver
exercit son càrrech trobant-se dins del principat. Los demés actes que per foment de la dita
observansa se al·legan per lo fidelíssim concistori y excel·lentíssima ciutat com són lo del govern universal de Espanya que // 7r // en lo any
1550 tingueren per lo senyor emperador Carlos
quint, la sereníssima senyora reyna de Boèmia
sa filla y Maximiliano rey de Boèmia quant vingué a Espanya a casar ab dita princessa; altre del
sereníssim príncep don Phelip que exercí lo càrrech de governador general en lo any 1543 per
ausència d’estos regnes del senyor emperador
Carlos quint, son pare, y que no obstant la
llochtinència del comte de Aguilar en lo any
1548, escrigué a la present ciutat per lo recebiment del dit rey de Boèmia, y havent-se restituhit als regnes de Espanya dit senyor emperador despatxà altre privilegi de governador
general a favor del mateix príncep del govern
del qual se mencionan diferents actes tots de jurisdicció voluntària, altre de la nominació de
governadora general feta en persona de la sereníssima infanta princesa per lo dit sereníssim
príncep don Phelip en lo any 1554 quant passà
a casar ab la reyna de Ingalaterra, del govern de
la qual se anuncian també diferents actes tots de
la mateixa jurisdicció voluntària de temps del
mateix govern de la matexa infanta lo fidelíssim
concistori de son paper, de tots los quals ne infereix que per no haver-se fet protestas algunas
al exercici de dits governs haurian induhit observansa, ús y estil en lo principat, tenint forsa
de lley, anyadint la excel·lentíssima ciutat que
may en corts se hauria quexat lo principat de
semblant govern ni actes referits, y que lo capítol 26 de las últimas corts de la revocació de
abusos no seria aplicable per no trobar-se lley en
lo principat que prohibesca la nominació de governadors generals en falta de infant o primogènit ni que dega ésser ab tal o qual formalitat o

concessió de poders. Emperò dits exemplars no
són aplicables al cas corrent // 7v // per la diversitat de circunstàncias que en quiscú de aquells
concorren, y per la rahons que igualment comprenen a tot y en primer lloch en orde al govern
general de dits sereníssims senyors reys de Boèmia pogué atténdrer lo principat que la erecció
de dits governadors havia de ser com a momentànea, premeditant lo principat que serà per
lo mòdic temps que transitarian per aquell, y
que axí podian tol·lerar-o per dit respecte lo que
apar manifestaria lo no tenir la excel·lentíssima
ciutat en son arxiu, segons regoneix lo privilegi
de tal nominació de governadors. Lo altre
exemplar en persona del sereníssim príncep don
Felip té las circunstàncias diversificativas: la primera és perquè de haver escrit dit sereníssim
príncep, com refereix la excel·lentíssima ciutat,
a ella per a què es fes tot compliment a dit senyor rey de Boèmia en son arribo, no fou acte
de jurisdicció contenciosa ni voluntària sinó
merament de urbanitat y significativa del gust
tenia se agasejassen dits senyors reys, y en respecte de haver fet alguns actes de voluntària de
jurisdicció pogué tol·lerar-los lo principat per
rahó que era primogènit e indubitat successor
havia ja jurat en las Corts de 1542. Y no té dupte que entegué lo principat que no podia dit sereníssim príncep exercir ninguna jurisdicció antes de haver jurat dins del principat, com se
manifesta de las protestas ab las quals se li admeté dit jurament en ditas Corts, ibi: «e més
que, ans de exercir algun acte de jurisdicció per
si o per inteposada persona en lo principat de
Catalunya e comtats de Rosselló y Serdanya,
prestarà dins la ciutat de Barcelona consemblant jurament de què en la presa de la // 8r //
vila de Monsó presta» y més avall, ibi: «ab pacte
que vostra serenitat per si ni per interposada
persona no puga exercir jurisdicció alguna en
Catalunya a fins age personalment prestat dins
la ciutat de Barcelona semblant jurament, del
que de present ha prestat e recusant prestar lo
jurament sie agut per no prestat». Y esta
intel·ligència se confirma més de altre acte de
Cort de las de 1585 respecte del jurament del
sereníssim príncep don Felip segon ab las matexas protestas y salvetats de què no pogués exercir jurisdicció alguna en lo principat per si ni per
interposada persona antes de jurar dins de
aquell, ab què tots los actes subseguits de jurisdicció voluntària fets per dit sereníssim prínceps
don Felip primer foren a lo menos després de
haver jurat. Y generalment repecte de tots los
exemplars ocorre dir-se que foren tots actes
contra constitucions y usos antichs de moltas
centúrias antes de aquells, que no pugueren induhir ús ni observansa, trobant-se majorment
celebradas com apar de aquellas en la constitució 17 del títol «De observar constitucions» y

de estas en lo capítol 26. Sens que puga dir-se
que estas revocacions serien generals y no indivídues de dits actes, perquè en la celebració de
las corts no és fàcil fer-se indivídua reformació o
revocació de abusos y actes contraris a constitucions, per ço se usa de la revocació general y
esta no bastava per a abolir qualsevol acte contrari, serien ditas constitucions de general revocació de abussos inútils y sens ningun fruÿt, perquè en la occurrència de qualsevol acte contrari
se podria respòndrer no constar de indivídua revoca– // 8v // ció, però lo que altrament lleva
tota dificultat és lo tenir específica revocació de
dits actes contraris ab la preventiva revocació
feta en la constitució primera, títol «Que novells officials no sien possats» que és lo capítol
28, Corts de 1422, ibi: «Tol·lents e abolints totas e sengles comissions e provisions encontrari
fetas e emanadas o de aqui avant». Concorre
també altre rahó exclusiva perquè en los dits
exemplars de generals governacions no·s troba
llimitació de poders ni concurs de molts governadors simul sinó ab poder a·ssolas tribuït a un,
y en esta part haja regonegut lo fidelíssim concistori la dificultat proposant sols per medi polítich y no legal lo expedient de fer mèrit de la
rendida obediència. Lo referit és lo que al bras
militar se ofereix respòndrer al contengut als
papers del fidelíssim concistori y excel·lentíssima ciutat en manifestació del zel de la complida
y puntual observansa de las lleys del principat, y
en conservació de las perrogativas ab què·s troba afavorit y condecorat ab lo corrent exercici
del excel·lentíssim llochtinent en què concidera
vinculada la major importància en servey de las
dos magestats y universal benefici del principat.

395
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Número 239a
Su magestad, Dios le guarde, se ha servido resolver que a los diputados de este principado se les entregue luego el derecho de guerra como está dispuesto en los capítulos de corte. Y assí lo prevengo
a vuestra magestad para su execución y cumplimiento. Dios guarde a vuestra magestad muchos
años. Barcelona, 8 de setembre 1702.
El conde de Palma.

395
/2r
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Número 240b

a. bitllet intercalat entre els folis 394v-395r del trienni 17011704.
b. súplica intercalada entre els folis 394v-395 del trienni
1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

fich doctor misser Francisco de Gallart y Pastor,
subrrogat en acessor y entre las 11 y 12 horas al
noble don Joseph de Cancer, advocat, y al magnífich doctor misser Ramon Sans, subrrogat en
acessor, a qui se li ha entregat també còpia de la
present suplicació segons relació a mi secretari y
scrivà major del General feta per dit Pelegrí.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors.
No obstant que ab la constitució nou o capítol
9 de las últimas Corts celebradas fou disposat
que los reladors de las causas de la Real Audiència del present principat tinguessen obligació,
antes de proferir las sentèncias o reals provisions
de notable interès, avisar per informar los advocats de las parts y donar los dubtes en escrits y
demés estatuhit y disposat ab dita constitució,
lo que no obstant no ha dubtat lo noble don
Joan de Colomer, doctor de la Real Audiència
lo dia 13 o 14 del juliol pròximpassat, fer o declarar una real provisió de decret de execució en
la causa està vertent devant dit noble de Colomer entre fra Gaspar de Senispleda, prior y sagristà major del imperial monestir de Sant Cugat del Vallès, de una, y Jaume Buscarons,
pagès de Sant Ciprià de Valldoreix de altra, notari y escribà de aquella Anthon Balle, la qual és
de notable interès sens avisar al advocat del dit
Buscarons ni donar-li los dubtes en escrits segons se troba disposat en dita constitució en
notable dany y prejudici del dit Buscarons, sens
que conste ni pugue constar de haver avisat ni
donat los dits duptes contrafent axí al disposat
en dita constitució. Per tant dit Buscarons e o
son legítim procurador, posant lo referit en notícia de vostra señoría fidelíssima, suplica isca lo
procurador fiscal de la casa de la Diputació y
Generalitat a la dita contrafacció, suplicant axí
mateix sia donat orde al // 2v // escribà major de
la casa entregue al dit Buscarons certificatòria
autèntica com està pendent dita causa de contrafacció e o del contengut en la present súplica
satisfet en son condecent salari, y que la present
sia cosida en dietari y continuada perquè conste
del sobredit y per so de provisions opportunes
segons estil y justícia a las parts omni et quocumque modo meliori ministrada. Officio, etcètera.
Altisimus, etcètera. Aurés. De Gallart y Pastor,
assessor subrogatus.

406
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245.
Nosaltresa, Jaume Crest, botiguer de telas, anomenat per los molt il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comptes y magnífich racional
del General, y Jaume Claret, botiguer de telas,
anomenat per Joan Güell, matalafer, afecta de
examinar y regonèixer un compte presentat per
dit Güell, oblata del qual a 5 de juliol corrent
any 1702, mitjansant jurament, fem la relació
següent:
La cana raseto de Milan ensatinat de’n Bou a
raó de vint-i-sis reals cana.
La cana de las telas de Ludas a raó de nou reals
la cana.
Y esta és la relació que fem per lo jurament tenim prestat. Barcelona, a 28 de setembre de
1702.
Jaume Crest, botiguer de telas. Jaume Claret,
botiguer de telas.

406
/2r

Oblata die XXIII mensis septembris MDCCII in
concistorio, et cetera. Et domini deputati, militari absenti, intervenientibus dominis auditoribus
computorum dixerunt et decreverunt quod praesens supplicatio inseratur in dietario quod detur
per infrascriptum secretarium certificatoria autenticha illius dicto Buscarons et quod copia istius
supplicationis tradatur magnificis acessoribus et
advocato fiscali Generalis Cathaloniae ad hoc ut
quod fuerit justitiae et juris procedatur. Don
Raymundus de Codina et Ferreres, secretarius et
scriba maior Generalis Cathaloniae.
Als 25 del present y corrent mes de setembra
entre las 9 y 10 horas del matí per Joseph Pelegrí, verguer, fonch presentat personalment certificatòria de la sobredita decretació al magní1512

246.
Diemb nosaltres, Nicolau Pagès, matalafer, anomenat per los il·lustres y fidelíssims senyors oÿdors de comtas y magnífich racional del General, y Falip Alemany, matalafer, anomenat per
Joan Güell, matalaffer, a effecte de examinar y
regonèixer un comta presentat per dit Joan
Güell, boblata del qual a 5 de juliol, corrent any
1702, mitjansant jurament fem la relació següent:
Primo, la lliura de la llana a sinch sous y sis diners.
Ítem, per lo escadats, setze lliuras, dotze sous,
per quant judicam aver-n·i entrat a quiscun matalaset un real només, per lo que no estimam a
a. relació intercalada entre els folis 405v i 406r del trienni
1701-1704.
b. relació intercalada entre els folis 405v i 406r del trienni
1701-1704.

tant la lliura, per no aver·i entrat tot lo esquedàs
que diu dit Güell en son comta, que són sent sexanta-sis matalasets.
Ítem, per las mans de quiscun matalaset, setze
sous.
Ítem, per a fer traginar los sent sexanta-sis matalasets, tres lliuras.
Esta és la relació que fem per lo jurament que
tenim prestat. Barcelona, a sis de setembre del
any 1702.
Nicolau Pagès, matalafer. Felip Alamany, matalafer.

408
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247
Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum a quodam publico authentico et legalizato procuracionis instrumento in papiro scripto, thenoris sequentis: «In Dei nomine, amen.
Sea a todos manifiesto que yo, don Joseph Antonio Torrero y Altarriba, hijodalgo y maestro racional de la ziudad de Zaragoza, del reyno de
Aragón, regidor perpetuo del santo hospital real
y general de Nuestra Señora de Gracia, de la dicha ciudad, ciudadano y domiciliado en ella, no
revocando los otros procuradores por mí antes del
día de oy hechos, ahora de nuevo de mi buen grado hago y constituyo en procuradores míos a don
Raphael de Cortada, correo del principado de
Cataluña, y a Agustín Pedraza, notario público
y real, domiciliado en la ciudad de Barcelona de
dicho Principado, a los dos juntos y cada uno de
ellos, presentes, absentes como si fuessen presentes,
especialmente, y expressa para que por mí y en
nombre mío y representando mi propia persona
puedan dichos mis procuradores o el otro de ellos
insolidum comparecer delante de los muy ilustres
y fidelíssimos señores diputados y oydores de qüentas del General del principado de Catalunya o
en su muy ilustre y fidelíssimo consistorio, y jurar
en Dios y a sus santos cuatro evangelios que, hechas las diligencias devidas en buscar el acto de
la original creación donde nace una parte de
censo o censal de propiedad dos mil cien libras y
pensión setenta y ocho libras, moneda barcelonesa, que a los once de abril recibió sobre los réditos
y emolumentos de la Generalidad de Catalunya,
y assí mismo otro acto de la original creación de
donde baxa otro censo o censal de pención cien libras y propiedad dos y ducientas libras, que a los
seis de julio recibo sobre los dichos emolumentos
a. procura intercalada entre els folis 407v i 408r del trienni
1701-1704.
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de la Generalidad, los quales dos censales y suspensiones debidas han sido condonadas a dicho
General, que han sorteado en la última extracción hecha en la casa de la Diputación de los
censales cuyos acrehedores han condonado sus
pensiones cestas, nunca se han hallado dichos actos. Y por esto puedan dichos señores mis procuradores y el otro de ellos in solidum instar se hagan las deliberaciones que combengan y que se
den las certificatorias necesarias para el logro de
la cobranza de los precios y propiedades de dichos
censos o censales, y por las cosas susodichas y en
razón de ellas que pueda o puedan parezer y parezcan en qualesquier tribunales. Fue lo sobredicho en la ciudad de Zaragoza, a veynte días del
mes de septiembre del año contador del nazimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de mil setecientos y dos, siendo a todo ello presentes por testigos Pedro Altemir y Manuel Canzeller,
escribientes, residentes en dicha ciudad. Está el
presente poder en su noticia original, firmado de
las firmas que de fuero del dicho y presente reyno
de Aragón se requieren. Se+ñal de mí, Diego
Miguel Andrez, del Consejo de su magestad, y su
secretario en el Supremo de los reynos de la Corona de Aragón y uno de los notarios del número
de la ciudad de Zaragoza de dicho reyno que del
sobredicho presente me hallé y cerré.
Nosotros, los abaxo signamos, certificamos y hazemos fee y verdadera relazión a los que la presente
vieren como don Miguel de Andrez, de cuya
mano y signo va signado el presente poder, al
tiempo y qüando lo testificó y en esta pública forma sacó y por mucho antes siempre y continuamente ha sido y es tal secretario y notario, como en
dicha signatura se dize, fiel y legal y de toda confianza, y que a los actos y escrituras por aquel rezividas y testificadas y en pública forma sacadas
como va el presente poder se les ha dado y da y puede y debe dar entera fee y crédito, assí en juizio
como fuera de él. En testimonio de lo qual dimos
la presente relación signada y firmada con nuestros acostumbrados signos y firmas en la ziudad
de Zaragoza, del reyno de Aragón, a veynte y uno
del mes de septiembre del año mil setecientos y dos.
Sig+no de mí, Martín Ostabal, notario del número de la ziudad de Zaragoza, del reyno de
Aragón, que en testimonio de verdad lo sobredicho certifica. Sig+no de mi, Francisco Salanoba,
notario del número de la ziudad de Zaragoza,
del reyno de Aragón, que en testimonio de verdad
lo sobredicho certifico.
Sig+num Francisci Rossell, nottarius publicus regiisque collegiati Barchinone civis, testis.
Sig+num Guillelmi Aglom, notarii publici regii
collegiatis Barchinone, testis.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

Haviéndose servido su magestad dar regla al derecho que deven pagar las embarcaciones cathalanas, no sólo al cónsul de la nación española en
esse reyno, sino a los demás que nombra su magestad y residen en otras partes, mandando que
de cada barca cathalana y patronada por patrón cathalán lleven tansolamente la cantidad
de diez pesos por barca y veinte por vaxel de la
misma nación, y no otra cosa alguna, como más
por menor entenderá vuestra señoría de la copia
adjunta del capítulo ochenta y sinco que su magestad se dignó aprovechar en las últimas Cortes
del principado de Catalunya, firmado de mi
mano, lo participo a vuestra señoría de su real
orden, a fin que dé vuestra señoría lo conveniente al cónsul que reside ahí, para que observe puntualmente esta resolución. Dios guarde a vuestra
señoría muchos años, como deseo. Madrid, 21 de
agosto de 1702. Besa las manos de vuestra señoría su mayor servidor, don Joseph Ros de la
Fuente.

Sig+num Joannis Rossinyol, nottarius publicus
regii collegiati Barchinone, qui predicta exemplavit scribere fecit ac in fidem requisitus clausit.
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248
Ela rey y la reyna governadora.
Ilustre duque de Uzeda, primo, mi embaxador en
Roma.
Los tres estamentos, eclesiástico, militar y real,
juntos en las Cortes Generales que últimamente
se han celebrado en Barcelona, teniendo noticia
de las instancias que los collectores de la cámara
apostólica hazen a los capítulos y canónigos de las
iglesias cathedrales y colegiales universidades literarias para que paguen quindenios por razón de
los beneficios que de tiempos antiguos les fueron
unidos por autoridad apostólica para la conservación y augmento del culto divino y otras obras
pías, y que no pueden pagarlos por haverse perdido la mayor parte de la renta eclesiástica que tenían los dichos beneficios, al tiempo que hicieron
las uniones, como más largamente se expressará
en el memorial que se dará a su santidad, suplicándome sea servido de dar las providencias que
combengan para que puedan obtener de su beatitud el elivio que solicitan, y porque lo he tenido
por bien, he resuelto ordenar y mandaros, como lo
hago, passéis a hazer en mi real nombre los mayores officios que sean possibles con Su Santidad y
ministros a quienes toca el cuydado y cobranza de
dichos quindenios, para que la gran condonación
que piden de los corridos asta ahora, y que para lo
venidero se ajusten a una cosa rasonable que puedan pagar según la cortedad de las rentas eclesiásticas que cobran de los beneficios unidos. En
que me daré oir servido de vos. Dada en Madrid,
a XI de agosto, MDCCII. Yo, la reyna.

Similis. A don Melchior Verti, guarde Dios muchos años, como deseo, cónsul de la nación española en Marsella, provincia de Lenguadoch y Rossellón.
Similis. A Antonio Alexandro de la Peña, guarde Dios muchos años, como desseo, cónsul de la nación española en la villa de Roterdam y su almirantazgo.
Similis. A Gaspar Ferro, guarde Dios muchos
años, como desseo, cónsul de la nación española en
los puestos de Midelbourg, provincia de Zelanda y
su almirantazgo.
Similis. A Gerbrando de Holanda, guarde Dios
muchos años, como desseo, cónsul de la nación española en Amsterdam.
Similis. A don Bernardino Navarro, guarde
Dios muchos años, como desseo, cónsul de la nación española en Inglaterra, Londres.

Marchio del Palacio, secretarius.
Al embaxador en Roma.
409
/3r
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255.
Pora el rey. Al príncipe de Barbanson, governador
del reyno de Galicia, Coruña.

249
Donb Domingo Capiselatro, guarde Dios muchos
años, embiado extraordinario de su magestad
cathólica en Portugal, Lisboa.

a. carta intercalada entre els folis 408v i 409r del trienni
1701-1704.
b. carta intercalada entre els folis 408v i 409r del trienni
1701-1704.
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Excelentíssimo señor.
Su magestad, que Dios guarde, por su real decreto
de 29 de julio próximo pasado, remitido al consejo, se sirvió participarle que en las últimas Cortes
a. carta intercalada entre els folis 408v i 409r del trienni
1701-1704.

de Cathaluña havía tenido por bien conceder que
en embarcaciones y por patrones de aquel Principado se pudiessen llevar vinos y aguardientes de él
a los puertos de esse reynado y a los demás puertos y
costas marítimas de Andaluzía y España, según
se espressa en el capítulo 88 de las mismas Cortes,
para que se tuviesse entendido en el consejo y por él
se despidiessen las órdenes convenientes para su
execución y cumplimiento. Y con dicho real decreto se sirvió imbiar copia de dicho capítulo, firmada de don Manuel de Vadillo y Velasco, que és la
siguiente. Y para que vuestra excelencia se halle
entarado de su contenido, y en su vista de cumplimiento por lo que mira a esse reynado y a los puertos de él, a lo por su magestad resuelto y mandado,
según va expressado, me mandó el Consejo se le
participa a vuestra excelencia, como lo hago. Y
del recibo de esta me mandará vuestra excelencia
dar aviso. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Madrid y agosto 29 de 1702. Don Raphael Saenz Maz.

409
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Excelentíssimoa señor.
En atención a lo que vuestra excelencia expresa
en papel de 15 del corriente para noticia del estado de la cobranza del donativo y pronta satisfacción de la tercia vencida a 14 del mes pasado, ponen los diputados y oidores de cuentas de la
Generalidad de este Principado en la comprehensión de vuestra excelencia que no se ha podido remediar la necessidad de haver de ir un plazo
atrasado la cobranza del donativo, por lo que se
representó a vuestra excelencia un papel de 11 de
el pasado. Antes bien, se ofrecen algunas dificultades que vencer nuevamente en el ajuste y composición en las desavenencias que induze la desigualdad de intereses entre eclesiásticos y
militares, alterando y facilitando quanto pudiera retrasar las pagas, para el cumplimiento de lo
que se ha tasado a las universidades, en medio del
deseo que a unos y asiste de concurrir por su parte
a todo lo que atienden y aplican incesantemente
su actividad las tres personas a quienes hizo plena
comisión la junta de medios para el donativo. A
más de esto, se hallan tan atrabajadas las universidades con los pasados alojamientos y malas cosechas que no les es possible adelantar tercia alguna, que pareze necessario, para no ir siempre
atrasado un plazo o tercia la cobranza. Lo que se
puede asegurar a vuestra excelencia es el continuo
desvelo y aplicación para no mal lograr instante
alguno que no se aproveche para prevenir la mayor cantidad con que se pueda socorrer a los que
acuden a vuestra excelencia para este subsidio. Lo
demás que se ofreze dezir sobre este particular es
prometer a vuestra excelencia tener muy presente
la obligación les corre de atender al mayor servicio de su magestad, en cuyo abono se está trabajando en la forma de omitir aún los medios de
mayor eficacia en la más pronta execución de
qüanto conduxere al mayor servicio de su magestad.

Similis. Por el rey. A don Gerónimo de Soria, corregidor de la ciudad de Tarifa.
Similis. Por el rey. A don Szipión Brancaccio, governador de la ciudad de Cádiz.

409
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251
Noa teniendo la cavallería, los tercios de naziones
y gente que sirve en la artillería de este exército
otra finca ni efecto para su socorro y manutenzión que el caudal del donativo que haze la provincia a su magestad, como vuestra señoría no ignora, no haviéndose entregado hasta ahora algún
dinero al pagador general por qüenta de la tercia
que cumplió en 14 del mes pasado, y siendo repetidas las instancias y clamores con que me hallo de
todos los interesados que están assí dentro de la
provincia como en Mahón para que se les pague el
mes de septiembre que ya está librado, no puedo
dejar de recurrir a vuestra señoría para que dé
providencia a urgencia tan executiba y del mayor
servicio de su magestad, disponiendo se ganen las
oras en apromptar alguna cantidad con que subvenir a esta necesidad, diziéndome en respuesta
deste el estado que tiene la cobranza del donativo
y lo demás que a vuestra señoría se le ofreciere
acerca deste particular. Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, 15 de octubre de
1702.

252
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a. carta intercalada entre els folis 408v i 409r del trienni
1701-1704.
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255
Dieb septima mensis septembris anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo secundo,
Barchinone.
Ego, Ermengaudus Casals, pharmacopola, civis
Barchinona, obtinens officium receptoris domus
Generalis presentis civitatis Barchinona, gratis,
a. carta intercalada entre els folis 408v i 409r del trienni
1701-1704.
b. procura intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

et cetera. Constituo et ordino procuratorem
meum certum, et cetera. Itaquod, et cetera. Vos,
Patianum Vasia, guarnimentorum, civem Barchinona, socerum meum, his presentem, ad videlicet pro me et nomine meo iam dictum officium
receptoris domus Generalis dicta presentis civitatis Barchinone, quod ad presens obtineo una cum
omnibus salariis, lucris, emolumentis, iuribus et
pertinenciis illius universis in manibus et posse
admodum illustrium et fidelissimorum deputatorum et auditorum computorum Generalis Cathalonie, vel alterius civusvis persona seu personarum cui seu quibus provisio dicti officii pertineat
et seu de his potestatem habeant ad favorem persona vobis benevissa et per vos, dictis dominis deputatis et auditoribus computorum, presentanda,
nominanda et resignanda pure, libere, simpliciter et absque ulla condicione resignandum, renunciandum et cedendum, et dictas resignacionem et renunciacionem ac cessionem et admiti
petendum, supplicandum et // 414/1v // obtinendum, et taliter quod illi in cuius favorem dictum
officium per vos resignatum, renunciatum, et
cessum, de eodem officio iuribus et pertinenciis
illius de provideatur et provideri mandetur, cum
omne plenitudine et effectu iuxta formam generalem constitucionem Cathalonia capitulorum
et acta Curiarum, usumque practicam et stilum
dicti Generalis et proinde quascumque suplicaciones dictis admodum illustribus fidelissimis dominis deputatis et aliis quibusvis personas dandum, offerendum et presentandum et pro
predicta et eorem occassione et alias quacumque
instrumenta tam de dicta renunciacione quam
presentacione seu presentacionem dictarum supplicacionum utilia et necessaria vobis, dicto socero et procuratori meo, constituto benevisseque faciendum,
petendum,
instandum
et
requirendum, presentandum quoque requirendum et monendum et prestatis, requisitis et monitis ex adverso respondendo, suplicandum, triplicandum et ultra et inde unum et pro
publicum et publica instrumentum et instrumenta faciendum fieri faciendum instandum et
requirendum, et in posse substituendi et cetera, et
domum, et cetera. Promitto predicta habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera.
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255
Diea vigessima nona mensis augusti, millessimo
septingentessimo secundo, Barchinone.
Ego, Augustinus Darde, piscator Castell de Begur, Gerunde diocessorum, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et
cetera. Itaquod vos, Joannem Riquer, nottarius
et causidicum Barchinone civem, licet absentem,
ad videlicet pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimis deputatis et auditoribus computorum Generalis presentis Catalonia principatus, eorum vostra excel·lència
admodum illustri et fidelissimo consistorio comparendum et interessendum, et ibi officium tabulariis dicti Generalis Castelli de Begur, Gerundensis diocessis, quod de presenti obtineo, una
cum omnibus et singulis salariis, lucris et emolumentis eiusdem in manu et posse sua admodum
illustris et fidelissima dominacionis resignandum et renunciandum, dictamque resignacionem et renunciacionem admitti petendum et suplicandum, et pro presentis et eorum ocasiones
suplicaciones quasvis dandum, offerendum et
presentandum, instrumenta quovis confici et omnia alia qua pro complemento dicta renunciacionis necessaria fuerint quomodo libet et opportuna
faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum et demum, et cetera, promitto habere
rattum, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Josephus Masdeu et Paulus Bores.
De premissis aliena manu scripsit fidem facio ego
Bernardus Fores, apostolica regiaque auctoritatibus nottarius publicus regius collegiatus Barchinone, hac propria scribens manu.
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Testes sunt reverendus doctor Gabriel Barrera,
presbiter in ecclessia parrochialis Santa Michaelis
Archangelis, civitatis Barchinone benefficiatis, et
Iacobus Jalpi, sartor, civis Barchinona.
De premissis fidem facio ego, Emmanuelis Rossell
auctoritate regia nottarius publicus
Barchinone hac et alia supradicta propria me
subscribens manu.

// 414/5r //
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B
Enb lo manual corrent primer del llibre Major
primer del banch de la present ciutat de Barcelona, havia en jornada de vint-y-set de octubre
del any mil set-cents y dos, està descrita y continuada, una partida del thenor següent:
«Deu Joan Riquer, notari causídich, que per ell
dixem als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Catalunya dix són la paga
per Agustí Darder, tauler de la vila de Bagur, y
lo dit, per ser estat condempnat en la avall escria. procura intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni
1701-1704.
b. certificació intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni 1701-1704.

en la formació de aquell. Y després, havent sobrevingut altre capitular més antich, deu donar
lloch per lo cas omís en la constitució o capítol
de Cort, que sols permet subingressió o subrrogació de nova persona en los casos de mort,
ausència o impediment, del que una vegada és
estat admès en lo tribunal, lo que és conforme a
la disposició de dret y a la observansa de tots los
tribunals.

ta quantitat en la visita proppassada de dit General y de diners de dit Darder, són sinch lliuras.
V lliuras».
In premissorum fidem ego, Vincencius Gavarro,
nottarius publicus Barchinone regensque dictum
librum Manuale, hec me subscribo et meum solis
me nottarie artis appono sig+num.
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Y que sempre que se declare per aquell lo qui
toque que no deu lo canonge concerner assistir
en lo tribunal, donant-li còpia autèntica de la
declaració, o se abstindrà. Però que voluntàriament no vol abstenir-se, perquè no voldria porrogar sens perjudici ni al rey, nostre senyor, que
Déu guarde, ni al comú del Principat, ni als comuns y particulars de aquell.

C
Certificha y fas fe lo baixfirmat que he vistos los
llibres de Vàlues y de concerts de la present casa
de la Deputació, en los quals estan continuats
los debitors del General, y en ells no consta que
Agustí Darder, tauler del General de la vila de
Begur, dega quantitat alguna a dit General. Del
aposento del racional, a XXVII de octubre, MDCCII.

Dietari, 27 d’octubre de 1702. Número 2.

Joseph Nuri de Lana y de Càncer, racional.
s.n.r
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Proposiciób feta per lo senyor regent lo dia 24
de octubre a la junta del Tribunal de Contrafacció. Y resposta o nova proposició feta per lo canonge Fèlix de Taverner y Rubí.
Lo senyor regent ha proposat que lo senyor canonge don Pedro Oliver era arribat a Barcelona
y que per ser més antich apareixia havia lo canonge Taverner de donar lloch.
A dita proposició ha respost lo canonge Taverner que ell era anat al tribunal, havent-lo avisat
lo diputat ecclessiàstich, y lo senyor regent
dient-li que per més antich li tocave, y que junt
ab los demés que componen la junta ohí
sentència de excomunicació, havent prestat los
altres quatre lo jurament en mà del senyor regent, qui ja lo havia prestat en mà del senyor virrey, quedant axí format lo tribunal en virtut de
aquestos actes que després se ha continuat en
differents juntas.
Y havent attentament mirat la constitució 36 de
las últimas Corts, dita «De la observansa», ha
dubtat que havent ell una vegada estat
// 415/1v // admès en lo tribunal per ser lo canonge més antich que se ha trobat en esta ciutat
a. certificació intercalada entre els folis 413v i 414r del trienni 1701-1704.
b. proposició intercalada entre els folis 414v i 415r del trienni
1701-1704.

1517

257
Nosaltresa, fra don Anthoni de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, don Joseph Terré y Granollachs, y lo doctor micer Esteva Serra y Vileta,
ciutadà honrat de Barcelona, deputats del General del present principat de Catalunya, lo doctor Jaume Burgués, canonge de la Santa Iglésia
Cathedral de Gerona, don Pau Aquiles y Narcís
Boffill, mercader de Gerona, oÿdors de comptes
de dit General, confiant de la indústria y diligència de vós, Esteva Guardiola, negociant de
la ciutat de Vich, ab thenor de las presents, a beneplàcit nostre y dels deputats successors nostres, vos provehim y cream guarda ordinària del
General de la ciutat de Vich y sa col·lecta, ab lo
salari ordinari, immunitats, prerrogativas al dit
offici de guarda ordinària pertanyents, lo qual
de present vaca per renunciació lo dia present y
avall escrit feta en nostre consistori per lo llegítim procurador de Pere Joan Puigdollers, de
dita ciutat de Vich, últim pocessor de aquell,
continuada en lo dietari corrent sots la present
jornada. Axí que vós, dit Esteva Guardiola, durant lo dit beneplàcit nostre, siau guarda ordinària del General de dita ciutat y col·lecta de
Vich, e que los dits drets guardeu segons que
per capítols de Cort y ordinacions (...) està estatuhit y ordenat. E pugau regonèixer y escorcollar qualsevols personas, robas y altres cosas en
què suspitareu ésser comesos fraus, e pugau així
mateix regonéixer qualsevols vexells, barcas,
així dins mar com fora de aquella, y aquells que
trobareu ésser fraudat pendreu en mans nostres
a. privilegi intercalat entre els folis 417v i 418r del trienni
1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

cial en las conjunturas presents la residència de
dit de Yager en la present ciutat de Barcelona.
Ohida la còpia de dit real decret; ohida així mateix una embaxada en escrits lo die 31 del passat
reportada als senyors concellers sobre dita dependència de part del bras militar; y ohit axí mateix un vot format y disposat per los magnífichs
assessors de la casa de la Deputació del General
del present principat de Catalunya y consulents
en anys atrassats aplicats, acerca de no poder ésser tret ningun delinqüent fora del present Principat per ésser punit y castigat y sens cognició
de causa, tot llegit al present consell insertat en
la proposició. Y attès lo quan interessa la present ciutat en la viril e inconcusa observansa de
las generals constitucions, privilegis, usos y costums del present Principat. Y que axí, per part
dels senyors deputats y oÿdors de comptes, ab
embaxada de part de aquell consistori de paraula reportada lo die 31 del passat, y ab la en escrits reportada per part del bras militar, se demana tingue a bé la present ciutat coadjuvar en
esta matèria, suplicant-se lo mateix per dit de
Yager, lo qual de més de trenta anys a esta part
se troba domiciliat en la present ciutat, essent
estat casat, tenint fills y família en ella. Que per
ço, en nom y per part de dita present ciutat, se
coadjuve en lo fet proposat ab tots // 419/1v //
aquells medis, axí judicials com extrajudicials, a
que pugue y dega exir al reparo de dit dany y de
las generals constitucions, usos y costums del
present Principat y ciutat, cometent la resolució
del que se havia de obrar y exequutar en esta dependència sens report algun al present Consell
sino que aparega ésser cosa digna reportada en
ell als excel·lentíssims senyors consellers y vuyt
personas del Consell o fora de ell anomenadoras
per dits senyor consellers de quiscun estat, ab
facultat de poder consultar ab los advocats ordinaris de la present casa y altres consulents si aparexeran concellers y personas. Y així mateix, per
escríurer en cas los aparega a las magestats del
rey y reyna, nostres senyors, que Déu guarde,
per dita dependència y a altres personas que
convinga, gastant per tot lo sobredit lo que sie
ben vist a dits senyors concellers lo que sia menester. Y que dita deliberació, per medi de embaxada, en la forma acostumada, sie participada
lo die de demà a dits senyors deputats y fidelíssim bras militar.

y en nom nostre y del General e instareu que los
fraudants sian executats en y per las penas oposadas per capítols de Cort, emperò, que no pugau composar ni encubrir los fraudants que trobareu, ans aquells hajau de denunciar a
nosaltres o als successors nostres en dits officis o
al magnífich deputat local de dita ciutat de Vich
o a altre official del General a qui pertangue, cometent-vos en, y sobre las ditas cosas totas y
sengles ab las incidents, dependents y emergents de aquellas nostras forsas, veus y poder
bastants, requirint a tots y sengles officials, així
ecclessiàstichs, reals y de baró, com altres, en
virtut de la obligació que·ns tenen prestada eo
que prestar nos són tinguts y obligats de executar nostres requestes. Y als officials y ministres
del General diem y manam que puix vos, dit Esteva Guardiola, haveu acceptat y jurat y prestat
lo sagrament y homenatge acostumat, que·us
haureu bé y llealment en lo exercici y servey de
dit offici, vos tinguem y reputen per guarda ordinària del General de dita ciutat y col·lecta de
Vich, y vos donen un consell, favor y ajuda, que
menester sia, y així mateix vos alegreu de las
llicèncias de portar armes e franquesas de pontatges, barcat, barres y altres immunitats, prerrogativas, gràcias y drets que los officials y ministres del General poden y han acostumat
alegrar-se per capítols de Cort, privilegis reals y
altrament. E lo official a qui per vós pose, conserve y mantingue en pocessió de dit offici hi us
fassa pagar vostre condecens y just salari. Y per
ço havem manat las presents esser-vos fetas, y
en lo dors selladas ab lo segell major de nostre
offici. Dada en Barcelona, als XXV de nohembre
de MDCLXXXXIII.
Fra don Anton de Planella y Cruÿllas, abat de
Besalú.
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Ena lo excel·lentíssim savi Consell de Cent tingut y celebrat a 2 de nohembre, 1702, fonch
feta la deliberació següent:
Que ohida la súplica presentada per Ornoldo de
Yager, ciutadà honrat de dita ciutat, ab la qual
suplica per los motius, causas y rahons en dita
súplica expressadas, se done la providència de
que més se necessita, per no posar-se en execució lo contengut y expressat en un real decret en
forma de Real Cancellaria despatxat, la data del
qual és als 28 de octubre proppassat, en y ab lo
qual se li ordena y mana exir luego de la present
ciutat y Principat, sens permétrer-li reste en los
regnes de Espanya, per tenir entès ésser prejudi-

420
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a. deliberació intercalada entre els folis 418v i 419r del trienni 1701-1704.
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259.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

a. carta intercalada entre els folis 419v i 420r del trienni
1701-1704.

Per part de Hornoldo de Jager, ciutedà honrat
de Barcelona, se ha presentat al molt il·lustre y
fidelíssim bras militar una suplicació contenint
que dit molt il·lustre y fidelíssim bas militar, per
los medis li aparegan més proporcionats, isca al
reparo de la contrafacció ocasionada del decret
del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general, en lo qual se mana a dit Hornoldo de
Jager isca luego del present Principat. E com lo
molt il·lustre y fidelíssim bras militar age consultat aquest negoci y tinga parer dels advocats
consulents que ab dit decret se ha contrafet als
usatges, usos y costums y privilegis que·s chalendan en lo vot que·s presentà a vostra senyoria fidelíssima, y en conformitat del que ab dit vot se
aconsella, age deliberat, per ser indispensable, lo
axir a la defensa de dit Hornoldo de Jager, com a
altre de sos individuos, e instar a vostra senyoria
fidelíssima que per los medis judicials stilats isca
al reparo de dita contrafacció. Per ço, lo noble
don Francesch Nicolau de Sanjoan, síndich del
dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar, en son
nom, y en execució de dita deliberació, posa en
mà de vostra senyoria fidelíssima còpia de dita
suplicació, decret y vot ab certificatòria de son
sindicat, suplicant e instant a vostra senyoria fidelíssima que per obligació de son càrrech isca
encontinent al reparo de dita contrafacció per
los medis judicials stilats, y que la present ab los
papers la acompanyan sian cusits y continuats en
dietari. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Todà y Gil. Minguella. De Copons. Concordat
cum suo originali. De Codina, scriva maior Generalis Catalonia. Sans, assessor subrogatus.
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Premissis manu aliena scriptis fidem prebe ego,
Joannes Franciscus Verneda, apostolica et regia
auctoritatibus nottarius publicus Barchinone, et
dicti admodum illustri et fidelissimus brachii
militaris secretarius, hic proprio me subscribens
calamo.
Concordat cum suo originali. De Codina, scriva
maiore Generalis Catalonie.

420
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

Certificha y fas fe jo, Joan Francesch Verneda,
notari públich de Barcelona y secretari del molt
il·lustre bras militar del present principat de Catalunya, avall scrit, com lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, juntat y convocat en lo lloch,
modo y forma acostumats, lo dia tres de maig
del corrent any 1702, féu sindicat al noble don
Francesch Nicolau de Santjoan, síndich elegit y
anomenat dit dia per lo bienni que comensà dit
dia y finirà a tres de maig 1704, donant-li poder, entre altres, per a tots plets llargament, ab
facultat de presentar qualsevols súplicas a qualsevols tribunals y personas y fer los actes y demés diligèncias judicials y extrajudicials que
convinga, conforme estas y altres cosas en lo
dietari corrent de dit fidelíssim bras militar són
més llargament contengudas, al qual me referesch. Y de tot lo sobredit fas la present certificatòria, escrita de mà agena y firmada de la pròpria, en Barcelona, als 4 de novembre de 1702.

Ornoldo de Yager, ciutadà honrat de Barcelona, diu y representa a vostra senyoria fidelíssima
que als vint-y-vuyt de octubre del corrent any se
li ha representat un real orde del excel·lentíssim
senyor comte de Palma, llochtinent general del
present Principat, en deguda forma de Cancellaria despedit, en lo qual se li diu y mana executia un real orde de sa magestat, que Déu guarde, despatxat per la reyna, nostra senyora, com a
governadora general, en deguda forma de Cancellaria, del Real Consell Supremo de Aragó, en
y ab lo qual se li mana isque luego de la present
ciutat y principat de Catalunya sens permèterse-li quede en Espanya, com consta de la còpia
de dit real orde que se presenta a vostra senyoria
fidelíssima. E com, molt il·lustre y fidelíssim senyor, dit real orde, salva la real clemència y benignitat de sa magestat, que Déu guarde, encontra ab lo disposat en los usatges y generals
constitucions de Catalunya, per quant en lo
usatge Alium namque, etcètera, 7, títol 1, «De
dret del fisch», llibre 10, de la constitució de
Catalunya, volum 1, los sereníssims senyors
reys, per sa real clemència, se han dignat estatuir
y disposar de tenir justícia y jutjar per dret lo
que, segons explican los doctors regnícolas, se
entén ab cognició de causa. En la constitució 2,
títol 29, «De penas corporals y pecuniàrias» se
troba disposat que algun home no sia condemnat sens coneguda de jutge, ans que sia posseït a
coneguda de jutge, així en punir com en dar a
manlleuta com en absòldrer. En la constitució
«Nós e officials nostres», 4, títol 1, «De violència y restitució de despullats», llibre 8 de las generals constitucions de Catalunya, volum 1, los
sereníssims senyors // 420/3v // reys se han dignat estatuir y disposar que los officials no despullaran a algú de qualsevol condició o estament
sens coneixensa de causa de la pocessió de aquellas cosas que tinga o posseesca. Y finalment, segons la constitució «Ordenam», 5, del mateix
títol, se trobe estatuhit que si alguna cosa serà
feta a algun cavaller o home de ciutat o de vila

a. certificació intercalada entre els folis 419v i 420r del trienni 1701-1704.

a. súplica intercalada entre els folis 419v i 420r del trienni
1701-1704.
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lo hago, déis las órdenes y providencias que combengáis para su execución y cumplimiento, que
assí es mi voluntad y conviene a mi servicio. Dada
en Madrid, a XVIIII de octubre, MDCCII. Yo, la
reyna. Vidit, marchio de Serdañola. Vidit, Comes et Torro, regens. Vidit, marchio del Risco, regens. Vidit, Colomer, regens. Marchio del Palacio, secretarius.»

per officials reals sens coneguda de dret, que·ls
sia restituït. Y així, trobant-se dit Ornoldo de
Yager, suplicant, domiciliat en la present ciutat
per lo espay de més de 33 anys, havent estat casat, tenir fills y fillas y gaudir de privilegi militar
com a ciutadà honrrat de Barcelona, lo qual se
troba en los registres de vostra senyoria fidelíssima, en orde en que se li mana isque luego de la
present ciutat y principat de Catalunya sens haver precehit cognició de què se encontrarias,
salva la real obmència, ab lo disposat en dits
usatges y constitucions, per lo que y altrament,
Ornoldo de Yaguer suplica a vostra senyoria fidelíssima se digne ab los medis, modo y forma
més ben vistos a vostra senyoria fidelíssima donar providència al sobredit, com o espere y suplica omni meliori modo. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Solanes.

Per lo que vos dihem y manam ho exequuteu en
la conformitat que sa magestat se serveix manar·o, que està en sa real voluntat. Dada en Barcelona, als 28 de octubre, MDCCII. El conde de
Palma. Vidit, don Michael de Caldero, regens.
Don Joannes Baptista de Aloy.»
In curia locumtenentis XVII, foleo CCXXIII.
Vuestra excelencia // 420/4v // manda a Hornoldo de Yager dé puntual exequución en la real orden de su magestad, como arriba se expresa.

Habilis de Cardona, advocatus admodum illustrissimus et fidelissimus brachiis militaris.
Concordat cum suplica originali brachio militari presentem per dictum Yager. Johannes Franciscus Verneda, secretarius.
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Registrat locui si+gilli. Sig+num Ludovici Fontana, notarii publici Barchinone. Testis. Sig+num
Vincencium Gavarro, appostolica atque regia
auctoritatibus nottarii publici Barchinone qui
predicta exemplavit scribere fecit et requisitus
clausit in fidem.»

Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone
scriptum a quodam publico et aucthentico regio
decreto more solito debitaque forma Regia Cancellaria expedito non vitiato et cuius tenor talis
est:

Concordat cum transumpto tradito brachio militari.
Joannes Franciscus Verneda, nottario et dictus
brachiis secretarius.

«Lo compte de Palma, llochtinent y capità general, etcètera.
Amat de la real magestat Hornoldo de Yager.

420
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

Teniendo entendido puede ser prejudicial en las
conjunturas presentes la residencia de Hornoldo
de Yager en esta ciudad de Barcelona, donde se
halla, y ha sido cónsul de la nación olandesa, he
resuelto se le haga salir luego de essa ciudad y
principado de Catalunya, sin permitirle quede
en España. De que he querido avisaros para que
lo tengáis entendido y ordenar y mandaros, como

Havent-se servit vostra senyoria fidelíssima
consultar als doctors infrascrits sobre lo contengut en la súplica presentada a vostra senyoria fidelíssima lo dia trenta de octubre pròxim
passat per Ornoldo de Yager, ciutadà honrat de
Barcelona y en ella domiciliat. Vista dita súplica
en què refereix dit de Yager que als vint-y-vuyt
del mateix li fou presentat un real orde en forma de Real Cancellaria del excel·lentíssim senyor comte de Palma, llochtinent general del
present Principat, manant-li exequute lo real
orde de la reyna, nostra senyora, Déu la guarde, en nom de governadora general, en què, tenint entès sa magestat poder ser prejudicial en
las conjunturas presents la residència de dit Ornoldo de Yager en esta ciutat de Barcelona, en
què·s troba, y és estat cònsol de la nació olandesa, ha resolt manar exir luego de esta ciutat y

a. ordre intercalada entre els folis 419v i 420r del trienni
1701-1704.

a. vot intercalat entre els folis 419v i 420r del trienni 17011704.

Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde despachat en deguda forma de Cancellaria del Consell Supremo
de Aragó, que és del tenor següent:
«El rey y la reyna governadora.
Illustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente
y capitán general.
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principat de Catalunya, sens permétrer-se-li
quede en Espanya, per ser esta sa real voluntat
y convenir al real servey. Y com dit real orde,
salva la real clemència de sa magestat, encontre
amb lo disposat en los usatges y generals constitucions de Catalunya, disposant-se en lo usatge alium namque, etcètera, del títol «Del dret
del fisch», ho haver-se de judicar ab cognició
de causa oïda la part; en la constitució segona,
títol «De penas corporals y pecuniàrias», que a
ningú se condempne sens intervenció y coneixensa de jutge; en la constitució quinta, títol
«De violència y restitució de despullats»,
// 420/5v // que los sereníssims senyors reys y
sos officials no despullaran algú de qualsevol
condició o estament sens coneixensa de causa
de la possessió de aquellas cosas que tinga o
posseesca; y en la constitució 9, del mateix títol, que si alguna cosa serà feta per algun cavaller o home de ciutat o de vila per officials reals,
sens conexensa de dret, que sia nul·lo y integrat
lo tal. Y dit suplicant sia domiciliat en esta ciutat per més de trenta-tres anys, ab fills de matrimonis contrets en ella, gosant de las prerrogativas militars com a ciutadà honrat de Barcelona,
tenint registrat son privilegi en los llibres o registres de vostra excel·lència. En consideració
de tot lo sobradit, suplica dit Ornoldo de Yager
a vostra senyoria fidelíssima se digne, per los
medis, modos y forma que li apareixerà, dar
aquella providència que·s necessita.
Vistas las referidas disposicions municipals per
dit supplicant al·legades. Vistos differents reals
privilegis y altres constitucions y lleys de la pàtria concernents en dita matèria. Vist lo privilegi
de Catalunya, honrat de dit de Yager, y tot lo
demés que·s devia véurer. Attès que per lo disposat en los usatges «Quoniam per iniquium»
etcètera, 1, títol «De guiatges», y en altre que
comensa «Alium namque», etcètera, títol «De
dret del fisch», consta haver de proseir en lo
present Principat per directum, y segons comentan sos expositors, per justícia, oïdas las paraulas y sentència declaratòria; que en la constitució 1, títol «De jurisdicció de tots jutges»,
que és del senyor rey don Pere lo Segon, de las
Corts de 1283, se disposa que totas las causas
de Catalunya y del comtat de Barcelona
// 420/6r // dehuen tractar-se dins aquells, de
forma que trobant-se sa magestat ausent de est
Principat, no pot, per via de appel·lació conèixer de ditas causas, ans bé, déu comètrer-las per
a que se dividescan y terminan dins la vegueria;
si ab dita constitució concorda la segona del
mateix títol, que comença «Las causas de la vegueria», en què se estableix que las causas de
qualsevol vagueria se tracten dins ella, y que si
de las sentèncias dadas se appellava a sa magestat, no volent conèixer de aquellas dins lo Prin1521

cipat, dega comètrer-las dins la mateixa vegueria y terminar-se en ella.
Consta que per altre constitució del mateix senyor don Jaume lo Segon de las Corts del any
1311, capítol 6, que és la constitució 10 del mateix títol, se confirmaren las referidas, ampliant
la segona a las causas de las batllias, volent sa
magestat que igualment estas se terminassen en
cada batllia.
Consta que per la constitució de la sereníssima
senyora reyna donya Maria, de las Corts celebradas en Barcelona en lo any 1422, capítol 2,
que és la constitució 13, que comensa «Volents», del mateix títol, se confirmaren totas las
ditas constitucions, y anyadint a ellas se disposa
tinguessen lloch axí en las causas criminals com
en las civils, y que a petició o a instància del procurador fiscal no pogués persona alguna de vegueria o Batllia de Catalunya en que hauria delinquit o se trobaria pres, tràurer-se de aquellas,
y que qualsevol rescrit, lletras, provisions, mandato o altres despaigs fets o que en avant en
contrari se despediran fossen ipso facto nul·los y
que per ningun official o altre qualsevol persona
no se observen sens // 420/6v // incurs de pena.
Consta que en la constitució 14, que comensa
«Calificant», del senyor rey don Fernando lo
Segon, en la primera Cort de Barcelona del any
1481, capítol 3, en lo mateix títol, se disposa
que las causas, tant civils com criminals, mescladas, fiscals, principals o de appel·lació, no poguessen tràurer del Principat per sa coneixensa y
declaració.
Consta que en la Constitució 5, del mateix senyor rey don Fernando, de la dita Cort de
1481, capítol 5, en lo títol «De acusacions»,
està disposat que, trobant-se algú en Catalunya
pres per haver comès algun delicte fora del Principat, ço és, fora de Aragó, València, Cicília,
Vissa, Mallorca y Menorca, se li forma lo procés
en Catalunya, y que axís se conega de la causa,
senyalant la mateixa constitució termini per la
offensa, no permetent-se que·l pres se tràguia
del Principat sino ordenant que dins aquell sté
castigat, encara que fora d’ell hagués delinquit.
Consta que en la constitució «Confirmants» 4,
del senyor rey don Alonso Quart, de la Cort de
Barcelona, any 1432, capítol 3, títol «De Sometents», se troba disposat que lo rey, nostre senyor, en aquest principat de Catalunya, ha de
proceir ab llegítima citació y coneixement de
causa, oïda la part en sas defensas, proferint-se
sentència definitiva, executant-se després lo judicat y no en altra manera. Y lo mateix igualment se disposa en las constitució 3 y 9, títol
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«De penas corporals», y en las constitucions 4,
5 y 6, títol «De violència y restitució de despullats». Y molt en particular en la constitució 3,
títol «De salaris de escripturas», segons
// 420/7r // les quals se serveix sa magestat, per
sa real clemència, com sobra queda advertit,
proceeix per directum sens espoliar a ningú,
preceint citació, defensas y després sentèncias.
Consta que per lo senyor rey don Jaume lo Segon, en la segona Cort de Barcelona, any de
1299, capítol 25, que és la constitució 2, títol
«De penas corporals», se troba estatuït y disposat que ningú sia condemnat sens coneixensa de
jutge ni passar-se sens ella, axí a càstich com a
manlleuta y a solució. La qual constitució, en
quant als ciutadans de Barcelona, fou manada
observar ab especialitat per lo senyor rey don
Jaume Segon, ab real privilegi concedit a la ciutat de Barcelona, dada en la vila de Tortosa a
quatre dels idus de setembre, 1321, que és lo
primer títol «De acusacions», en lo segon volumen de las generals constitucions del Principat.
Consta que en lo capítol setanta de las Corts del
any 1599, la Cort General suplicà a sa magestat
que ningun près pogués ser tret del Principat
per qualsevol motiu, raó o causa, encara que en
aquell no hagués delinquit ni se li hagués format procés, ans bé, que de tots los delictes dels
presos del Principat y comtat de Barcelona se
hagués de conèixer dins de ell. Y que de nou se
confirmassen totas las constitucions sobre assò
disposants, donant-se per cert y constant que
per constitucions de Catalunya estava disposat
lo mateix, en consideració del que demana la
Cort General fossen confirmadas. Y sa magestat
fou servit decretar dient que se guardassen las
constitucions sobre assò, disposat y llevat tots
abusos. Y ab esta decretació, axí general y absoluta, tant expressiva y formal, no sols quedaren
confirmadas las ditas constitucions, usos, costums y privilegis // 420/7v // de la dita ciutat de
Barcelona, sino que també assistesca sa magestat al que la Cort li suplicava, que per alguna
rahó ni motiu pogués ningun près ser tret del
Principat sens coneixement de causa, suposant
que tot lo obrat en contrari era abús contra ditas constitucions. Del tenor de totas las quals
constitucions, usatges, capítols y actes de Cort y
demés referit se infereix y consta no poder ser
tret per ningú del principat de Catalunya y ciutat de Barcelona sens preceir sentència feta per
jutge competent, ab cognició de causa, oïda primer la part en sas defensas, per dita extracció del
Principat o de esta ciutat desterro y per consegüent pena corporal.
Attès que totas las referidas constitucions y demés drets municipals se han inconcussament
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observat en la sobredita forma per los sereníssims senyors reys de Aragó, de immortal memòria, en tots los casos ha esdevingut haver-se de
disputar, y senyaladament en lo any 1350, en
què per orde del sereníssim senyor don Pere
Tercer se tragués de las càrcers d’esta ciutat a
Guillem Desprats, culpat de haver mort a Alonso Çagarriga, de la ciutat de Tarragona, entregant-se dit Desprats al veguer de Tarragona, y
havent la ciutat de Barcelona representat a sa
magestat que la extracció de dit Desprats de las
càrcers de Barcelona y entrega al veguer de Tarragona derogava y era prejudicial al ús antich
de la ciutat y als privilegis a ella y a sos ciutadans
concedits per dit senyor rey don Pere, ab real
privilegi dat en Tarragona antes de las nonas de
abril de 1350, revocà dita extracció, ordenant a
Gispert de Guimerà, regent lo offici de procurador general de Catalunya, que en avant per sí ni
per sos officials pogués fer-se // 428/r // menció
ni al·legar dit acte de extracció per exemplar, y
se serví confirmar los usos, costums y privilegis
de dita ciutat y sos ciutadans ab las paraulas següents. Ibi: «quinimo iamdictum usum antiquum et privilegium super hoc per nostros antecessores et nos iam dicta universitati et eius
singularibus indultum pro ut eis melius et plenius usi fuerint ex certa sciencia laudamus, approbamus et ratificamus et confirmamus preincertiis litteris, quas in casu proprio presentibus
revocamus obsistentibus nullo modo, et cetera».
Consta, així mateix, que en lo any 1511 fou detingut en las càrcers de Barcelona de esta ciutat
Baldiri Matali, ciutadà de Barcelona, y haventse tret de aquellas y conduït ab una galera en
Alicant, envià la ciutat de Barcelona ambaixadors al sereníssim senyor rey don Fernando,
que·s trobava en Burgos. Los quals, als 22 de
desembre del mateix any, representaren a sa
magestat la contrafacció que per la extracció de
dit Matali se avia seguit als usatges y constitucions de Catalunya sobrereferits, y als privilegis,
usos y costums de la ciutat, suplicant a sa magestat que per observansa de ditas constitucions
y del jurament havia prestat se servís manar restituir dit Matali als càrcers de Barcelona, revocant dita extracció. Y no obstant que sa magestat fou servit respóndrer a dita representació
que, attenent a la infidelitat comesa per dit Matali, per haver negat la jurisdicció, superioritat y
obediència a son rey y senyor natural, no podian
sufragar-li las constitucions y privilegis que se
al·legavan, y que per esta causa // 420/8v // era
estat justament pres, per a que degudament sia
castigat per jutge competent. Y que serian dignes de reprensió los que ajudarian y fomentarian dit Matali. Emperò, havent lo senyor rey,
don Ferrando, ab major reflexió y examen entrat en la intel·ligència de ditas constitucions,

usatges y privilegis y demés drets del Principat,
e informat son real ànimo enterament, desitjant
la observansa de totas las referidas disposicions,
fou servit manar despatxar per Cancellaria un
real decret dat en la ciutat de Burgos als vint-yquatre de agost de 1512, que·s del tenor següent:
«Nos, Pherdinando, Dei gratia rex Aragonum et
Scicilia, citra et ultra phanum Hyerusalem, Valencie, Maioricarum, Sardinia ac eciam comes
Rosilionem et Ceritania, marchio Oristani et
Goteani, fuit hesterniis diebus mandato nostro
per dilectum nostrum Michaelem Janer, algutzinium Sancta Inquisicionis, dictus Baldilius Matali, mercator, civis Barchinone, et inde cum tirrenibus nostris extractus nedum ac civitate
Barchinona sed eciam a tota Chatalonia et cappositus in arce civitatis nostra Aliquantum, ex
certis causis animum nostrum ad id moventibus
suplicatus in presenciarum per dilectos nostros
Petrum Virgos, conciliarium, in capite Dionisium Pau, Bernardum Severum Çapila et Hyeronimum Malet, doctorem, omnes cives et sindicos
dicta civitatis Barchinone, in curiis quas in presenciarum Montisoni celebrat serenissima regina
germana coniugis et locumtenentis generalis,
nostra // 420/9r // dilectissima, thenore presentis,
de nostra sciencia deliberate et consulto dominum Baldilium Matali, in libertatem ponimus
eundemque dicta civitati Barchinona et illius
sindicis reintegramus et restituimus pro observancia constitucionum Cattalonia, usatisque
Barchinona, capitulorum Curiarum et privilegiorum civitatis Barchinona et illius incolus concessorum declarantes, mentem et intervencionem
nostra, quod per dictum mandatum seu commissionem et per dictum captionem et extraccionem
nunquam fuit intencionis nostra usaticorum
Barchinone, constituciones Catalonia, capitula
curiarum et privilegia civitati Barchinone concessa in aliquo violare, imo illos, illas et illa illesa
et inviolata esse volumus. Et in sui robore et firmitate permanere dicto mandato concessione,
captione et abstraccione, in aliquo non obstante,
et dictas captionem et abstraccionem mandatum
seu commissionem pro infestit habere volumus nec
ullo inquam tempore in prejudicium usaticorum
constitucionum privilegiorum et capitulorum
Curiaque inconcequentiam trahi volumus.»
Consta de la contextura del dit real decret, attenent a la qualitat del fet y a las paraulas ab que sa
magestat expressa la extracció que de aquest
Principat havia manat fer de la persona de dit
Matali, ibi: «Ex certas causis animum nostrum
ad id inventibus, et cetera». Clarament se infereix que·l sereníssim senyor rey don Fernando
dona per constant que la eficàcia y universalitat
de ditas constitucions y usatges era tant com1523

prensiva que no admetia limitació ni excepció
alguna, y que per qualsevol causa o títol que
// 420/9v // algú se trobàs pres en lo principat de
Catalunya no pot ser extret de ell, y que en lo
mateix Principat se havia de judicar la causa, oïdas las defensas de la part, segons dret comú y
municipal, y que si de fet era estat tret devia ser
restituït en observansa de ditas constitucions.
Consta també que en lo any 1591, havent succehit que Guillem Stachs, flamenc, criat de Anthoni Peres, regent de Madrid y trobant-se en
est Principat, fou pres en la vila de Masquefa, en
virtut de regalia que·s proveeix en lo real consell
criminal contra alguns que avian robat un callàs,
dins lo qual se trobaven los mateixos culpats per
los camins reals y altres parts del Principat, y havent demanat lo tribunal del Sant Offici de la
Inquisició la persona de dit Stachs, y essent estat
tret del Principat y posat a la real vila de Madrid,
y el consistori del molts il·lustres deputats y oÿdors de comptes ý instà y sol·licità la restitució
al Principat de dit Stachs, no sols al excel·lentíssim senyor don Pere Lluís Galceran de Borja,
marquès de Navarre, mestre de Montesa, aleshores llochtinent y capità general d’est Principat, però també a sa magestat, suplicant dita
restitució en observança de las constitucions y
demés drets y disposicions sobrereferidas, en
consideració del que fou sa magestat servit manar se restituís dit Stachs a est Principat y a las
reals càrcers d’esta ciutat, de las quals era estat
extret, com refereixen nostras regnicolas Fontanells, «De pactis», clausula 4, glosa II, número
60; lo noble don Miquel de Calderó, en la decissione 37 a, número II, del qual exemplar
// 420/10r // se fa també menció, y se prengué
motiu en lo vot que baix se referirà sobre la extracció y restitució de Pere de Mur.
Consta que per total cumpliment del que sa
magestat fou servit resòldrer, lo dit excel·lentíssim senyor don Pere Lluís Galceran de Borja,
llochtinent general, ab acte rebut en poder de
Bernat Macip, escrivà de manament, a 2 de
deçembre de dit any 1591, present lo magnífich
doctor Miquel Cordellàs, regent la Real Cancellaria, y de son vot y parer, féu la declaració següent, ibi: «Sa excel·lència declara la extracció
de la persona de Guillem Flamench, del present
principat de Catalunya, regaliat, ésser contra
constitucions del present Principat, y que per
observansa de aquellas ha procurat y sa magestat és estat servit manar-ho tornar en las càrcers
comuns de la present ciutat, en las quals se troba, com és notori, sens, emperò, prejudici de las
regalias y procehiments de sa magestat, constitucions y actes de Cort, privilegis y libertat del
present Principat y comtat».
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Consta que, en conformitat del referit, sempre
que lo molt il·lustre y fidelíssim consistori de
deputats à tingut notícia de aver-se extret o volgut tràurer fora del present Principat algunas
personas sens proceir per directum en forma jurídica, no preceint declaració ni sentència de
jutge competent, havent consultat a sos assessors y advocat fiscal y a doctors de la major intel·ligència, ha procurat en tot temps lo reparo
de semblants contrafaccions, com ho refereixen
y atestan Mieres, «In collatione» 2, Curia Barchinone; Petri 2, capitulo 14; Oliba, «De iure
fisci Catalonie» F, numero 24; Font, «De pac.»,
clausula 4, glossario 11 a, numero 38 et a numero 60, pagina decissione 66 numero 8, 9 et 10,
// 420/10v // tomo 1, et decissione 18, numero 1;
Vilossa «De fugitivis», numero 25 et sequens. Y
molt extensament lo noble y erudit regent don
Miquel de Caldero, deciss. 37 a, numero 1 et a
numero 9. Y segons las notícias que han procurat adquirir són molts los exemplars que se han
observat en los registres de la Deputació sobre
delibaracions acordada en dit molt il·lustre consistorio, y assenyaladament en los anys 1593,
1595, 1607, 1615, 1617, 1623, 1626, 1653,
1659, 1662 y altres de la centúria de 1400, havent-se conseguit revocació de semblants proceiments, dignant-se nostres reys y senyors revocar-los y manar-los revocar en observància de
ditas constitucions.
Consta que en las Corts del any 1699 los brassos
proposaren per gravamen y agravi las extraccions
y remissions que en lo any 1598 se havian fet de
las personas de Pere de Mur, al regne de Aragó, y
de Gaspar Navarro, al de València, que estavan
presos en est Principat, y de altres personas, demanant y instant la revocació de semblants procehiments, per ésser-se fets contra las constitucions generals, havent exit antes la Deputació a la
contrafacció per la extracció de dit de Mur, preceint vots que donaren en escrits lo assessor y advocat fiscal de la casa y difarents doctors consultants, dels quals, Fontanet, Sescasas y Gamis
meresqueren lo empleo de doctors de la Real
Audiència. Y igualment la ciutat de Barcelona
per lo que interessava en la observança dels reals
privilegis, en que se regoneixia favorida, isqué
també al reparo de dita contrafacció, preceint
vot en escrits dels assessors de casa la present
//420/11r // Ciutat y de altres doctors a qui consultà lo negoci. Del que prengué motiu la Cort
General para suplicar en dit any 1599 que de nou
se confirmassen totas las constitucions, capítols y
actes de Cort que sobre assò disposavan, formant-se per est efecte lo capítol 70 de ditas Corts
ab revocació de dots los abusos comesos.
Consta que, trobant-se en lo any 1618 dos francesos presos en las drasanas d’esta ciutat per
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orde del tribunal de la capitania general, foren
remesos a França. Y per esta causa isquée la ciutat al reparo de la contrafacció, preceint lo vot
que donaren en escrits los acessors de la casa y
altres doctors ab qui se consultà lo negoci.
Consta que en lo mes de setembre del any
1653, havent-se tret de las reals càrcers d’esta
ciutat a diferents que en ellas se trobavan presos, y embargant-los y remetent-los fora del
Principat per orde del sereníssim doctor don
Joan de Àustria, allavonces llochtinent y capità
general, sens haver preceït declaració ni sentència del Real Consell criminal ni de altre jutge
competent, ab la notícia que tingué lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori consultà als seus
assessors y advocat fiscal Anthoni Serra y Ramon Par, Joan Baptista Pastor y altres doctors,
que fueron Narcís Mir, Rafel Boffill, Aleix Tristany, Francisco Vidal y Roca, Lluís Ferrer y
Francisco Selles, doctors de la major literatura
en aquell temps era, sinch dels quals foren promoguts per sa magestat a doctors de la Real Audiència, y el senyor Pastor, per sos grans mèrits
y literatura, en regent del Supremo // 420/11v //
de Aragó. Los quals, ab la major discussió, donaren son vot en escrits concloent que en consideració de las ditas constitucions, usatges, privilegis, capítols de Cort y altres disposicions
sobrereferidas, y en particular en vista del real
decret del senyor rey don Fernando 2, sobre la
extracció de Baldiri Matali, y la qualitat del fet
en què recaygué per la extracció se’ls havia consultat contra las referidas constitucions y demés
doctors de la pàtria, y que devia lo consistori, en
compliment de sa obligació, exir al reparo de
dita contrafacció. Y axí, en execució del referit
vot, passà lo consistori a donar a sa altesa las
embaxadas y recados de estil. Y no obstant que
a ells fou servit sa altesa respóndrer, ibi: «Que
supuesto que las causas que obligaría a sacar a los
presos de esta provincia al reyno de Valencia fueron el hallarse el enemigo con un exército poderoso
dentro de ella, citiada Gerona y en confusión
toda la montanya, subsisten oy, por las mismas
consideraciones de riesgo por el estado de las cosas
y otras que miran a la conservación y seguridad
de la provincia, hasta que cessen, no siendo justo
que se haga novedad, y entonces mandará su alteza vuelvan para hazerles las causas como fuera de
justicia, etcètera.» Passa lo consistori ha firmar
després en confirmació del disposat en la constitució «Poch valdria», títol: «De observar constitucions», y se insta per llarch temps la declaració
de la contrafacció.
Consta no menos que en lo any 1694, haventse tret del Principat, per orde del excel·lentíssim
senyor marquès de Villena, llochtinent y capità
general, la persona del // 420/12r // doctor en

medicina Joan Soler, italià y ciutadà de Barcelona, isqueren los deputats al reparo de dita contrafacció preceint vot dels assessors, advocat fiscal y altres consulents aplicats de la primera
graduació, y entre ells los magnífichs doctors
Joseph Güell y Francisco Ametller, vuy per sos
mèrits jutges de la Règia Cort. E informat sa
magestat de las referidas constitucions y lleis
municipals, manà ésser restituït al Principat dit
doctor Solà, a ont vuy resideix. De tot lo que se
infereix que lo Real Decret despedit per la reyna, nostra senyora, manant a Ornoldo de Jager
isque luego d’esta ciutat de Barcelona y principat de Catalunya, sens permètrer quede en Espanya, és contra las constitucions, usos y costums del Principat y privilegis de la ciutat de
Barcelona.
Y encara que en lo real decret se serveix sa magestat expressar ser las causas que inclinan son
real ànimo tenir entès podria ser prejudicial en
las conjuncturas presents la residència de dit
Ornoldo de Yager en esta ciutat, a ont és estat
cònsol de la nació Orlandesa, y per consegüent,
segons se conjectura, proseïria sa magestat,
usant de la potestat política y econòmica, via
facti y no exercint jurisdicció contenciosa.
En los quals termes y no altres procehirian y tindrian lloch las disposicions forals y privilegis referits, segons observa lo excel·lentíssim vicecanciller Crespi, «Observat.» 3.
Emperò, attès consta que los sereníssims senyors reys, per sa real clemència, sempre se han
dignat // 420/12v // abstenir-se del ús y exercici
de la potestat econòmica y política quant per
humil representació del vassall, com se deu, segons adverteix lo noble senador Pedro de Amigant, tom.2, deciss. 42, n. 41, se li manifesta vericímilment no ser suspitosa al estar la persona
que se li proposa ser expel·lida de sos dominis. Y
Ornoldo de Yager, segons la experiència de
procehir, haja viscut en esta ciutat per espay de
temps ab muller, fills y béns mobles, ab tot lo
fondo de caudals que podria pérdrer, havent
proceït molt a las obligacions de vassall, sens
que·s sàpia haja faltat al real servey, per estas
consideracions quede lliure de sospita y no ser
de la intenció de sa real magestat usar de dita
econòmica y política, com ho observa lo mateix
vicecanceller Crespi.
Consta, així mateix, haver-se dignat abstenir sa
magestat de dita econòmica y política potestat
quant lo ordinari remey de la jurisdicció contenciosa se podria prevenir y evitar lo dany que·s
suspita, com axí // 420/13r // mateix ho observa
dit vicecanceller Crespí, en la dita observació 3,
en lo número 93, sobretranscrit; y en lo n. 74.
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Lo mateix observa lo noble senador don Pere
de Amigant, tom. 2, decis. 42, n. 20. Concorda
en lo mateix lo noble regent don Miquel de
Caldero, tom. 3, decis. 141, n. 62. Y respecte de
la persona de dit Ornoldo de Yager apar no faltaria expedient ordinari per termes de justícia
per a prevenir y assegurar los recels que de residir en Barcelona o Catalunya podrian originarse.
Consta també que lo preceir via facti ab la potestat econòmica y política per recels o sospitas
o per rahó de pública utilitat és directament
contràri al proceir per directum judicialment y
ab cognició de causa, que és lo que formalment
disposan las lleys del Principat, y essent pactionadas apar que en sa observansa no admeten
temperament del exercici de la potestat econòmica y política, segons la decisió de la Real Audiència, juntas las tres salas, que refereix Font.
«De pactis», claus. 6, en la qual, havent esdevingut altres dels censos de la pública utilitat y
quietut del Principat per la expulsió dels bandolers estrangers de que se trobava extremadament infectat, havent dat // 420/13v // orde al
excel·lentíssim llochtinent general perquè se deribassen y demolissen diferents casas y castells
als quals se retiravan los delinqüents, a fi de
conseguir ab aquest medi la universal y pública
quietut del Principat, y havent los diputats fermat la contrafacció e instat la declaració, encara
que dit cas era de aquells que dit vicecanceller
Crespí afirmà poder-se exercir dita potestat
econòmica y política, com lo refeix en lo n. 77,
al·legant a Fontanellas se segueix declaració en
la conformitat que la instava lo Principat prenent per motiu.
Lo mateix cent tractat de la econòmica y política potestat, lo dit senador don Pere de Amigant, tomo 2, decissione 12, numero 7 et 8, ibi:
«Quibus concinnunt eleganter regula nempre
constituciones nostras omnes transire in contractum et leges pactionata adjurats, et cetera, merito autem hac sancta reperiuntur quandoquidem
rex in Cattalonia non utiter absoluta potestate
sed tenetur, omnino ad observanciam constitucionum Principatus salva eius regia clemencia
pro ut, ex Mieres, Oliba, Cancer, Ramon, Fontanes. Observatione, Cortiada decissione 38 n. 43.»
Per tot lo que, los doctors infrascrits són de vot
y parer que lo real decret dalt referit encontra ab
los usatges, constitucions, usos y costums del
Principat y privilegis d’esta excel·lentíssima ciutat de Barcelona, y que pot y deu vostra senyoria fidelíssima exir al reparo de dita contrafacció.
Y axí ho sentan en Barcelona y noviembre 3 de
1702.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

Doctor Francisco Toda y Gil. Doctor Joseph
Minguella. Doctor Plàcido de Copons.

420
/15r

Excel·lentíssima senyor.
Lo consistori de deputats y oÿdors del present
principat de Catalunya, tenint notícia que vostra excel·lència desitjava saber lo que aconsellarian los acessors y advocat fiscal del General ab
los consultents aplicats asserca la dependència
del decret se havia presentat a Arnoldo de Yager, se participa a vostra excel·lència de com lo
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, per medi
de son síndich, à presentat una súplica junt ab lo
sindicat y vot de sos advocats al consistori de
Deputats, contenint que se havia contrafet a las
Generals Constitucions, privilegis y demés drets
de la pàtria. Y axí, que·s devia axir al reparo per
los medis iudicials stilats, volent que tots los dits
papers fossen cusits en dietari. Lo que al mateix
instant que se ha participat als assessors y advocat fiscal del General y demés consulents aplicats, los quals semblantment aconsellen al consistori que deu axir al reparo de dita
contrafacció per los medis stilats. Lo que se participa a vostra excel·lència, per a que se servesca
donar los ordes convenients y necessaris per a
cancellar y revocar lo dit decret que se ha presentat a dit Arnoldo de Jager, puix altrament
restarà precisat lo consistori en compliment de
sa obligació en haver de seguir lo dit consell ab
los medis disposats y permesos en las generals
constitucions.

430
/1r

Consell de Cent fonch deliberat y resolt en la
conformitat, modo y forma participats a vostra
senyoria ab embaxada reportada lo dia 3 del corrent. E com, per part de la present ciutat, se
hage consultat dit negoci ab los assessors, advocats ordinaris de la casa de la present ciutat y
consulents aplicats, per los quals és estat aconsellat de paraula que ab dit decret se auria contrafet a algunas de las generals constitucions, usos,
usatges, consuetuts de Catalunya, privilegis de
dita present ciutat. Per ço, la dita present ciutat,
per son interès y per la viril observància dels reals privilegis ab què se troba condecorada y affavorida, y axí mateix de las generals constitucions, usos y costums del present Principat,
suplica, per medi de son síndich, a vostra senyoria, que en obligació del càrrech de vostra senyoria hisca encontinent //430/1v // al reparo de
dita contrafacció per lo medi apar a vostra senyoria més proporcionat. Com axí ho espera la
ciutat del zel y affecte de vostra senyoria, offerint-se la ciutat altrament prompte per a lo adjuvar en dita dependència en tot quant serà vostra
senyoria servit insinuar-li. Y que la present sie
continuada en dietari. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Pi et Riu, advocatus civis Barchinone.
Concordat cum suo originali. De Codina, secretarius et scriba maioris Generalis Catalonia.

430
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264
Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
Per part de Arnoldo de Yager, ciutadà honrat
d’esta ciutat, se presentà lo dia 2 del corrent al
excel·lentíssim savi Consell de Cent súplica
contenint que la present excel·lentíssima ciutat,
per los medis li apareguessen més proporcionats, procuràs en donar providència al reparo de
la contrafacció a las generals contitucions, usos
y costums del present Principat ocasionada del
decret del excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat,
Déu lo guarde, en lo present Principat, presentat a dit de Yager, ab lo qual se li mana hisca luego de dit present Principat, per lo qual savi
a. notificació intercalada entre els folis 419v i 420r del trienni 1701-1704.
b. súplica intercalada entre els folis 429v i 430r del trienni
1701-1704.
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Diea decima quinta mensis februarii, anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
primo, Barchinone.
Convocatis et congregatis excelentissimis dominis
conciliariis presentis civitatis Barchinone et consilio centum iuratorum eiusdem civitatis, more et
forma ac loco solitis et assuetis, dicti excelentissimi domini conciliariis et consilium predictum
centum iuratorum, cum autoritate et decreto
magnifici regentis vicariam Barchinone, constituerunt et ordinarunt subsindicum procuratorem et actorem eorum imo verius dicte civitatis
certum, quod ita tamen, et cetera, Geronimum
Borras et Vinyals, nottarium publicum Barchinone, die secunda laventium mensis et anni in
dicto consilio extractum, in subsindicum dicte civitatis, absentem. Dantes et concedentes eidem
facultatem et potestatem expressas ad agendum,
ducendum, presequendum et fine debitum terminando omnes et quascumque causas sive lites dicta civitatis, civiles et criminales, principales et
apellatorias, activas et passivas, motas et movendas, tam in Regia Audiencia presenti principaa. certificació intercalada entre els folis 429v i 430r del trienni 1701-1704.

tus Cattalonie quam in alias quibusvis curias,
tribunalibus, audienciis et consistoriis, et quorum quibusvis dominis officialibus iudicibus, iusticiis et personis, tam ecclessiasticis quam secularibus, et alibi ubi expediat comparendum et
interecendum, et cetera, cum amplissimo et assueto litium curso cum facultatibus expressis exponendi, quecumque clama //430/2v // sive retroclama, execuciones quascumque instandi, et
cetera, cauciones tam iuratorias quam fideiussorias prestandi et cetera, de calumnia iurandi
emparas, et sequestraciones faciendi et fieri faciendi instandi, et heas cancellandi et annullandi, et omnia alia faciendi et libera exercendi que
in iudicio et extra iudicio et alias in litem et circa lites fieri requirantur, et eidem benavissa et
necessaria fuerint. In quo fuerunt testes Joannes
Padritxes, sartor, et Jacobus Minguella, ternerius, cives Barchinone.

vostra senyoria, per que, com a tant zelós de las
glòrias de nostre Principat, quedarà assegurat lo
acert ab la ben experimentada aplicació de vostra senyoria, en lo que sia disposició de vostra
senyoria.
Axí mateix, representa a vostra senyoria que,
com per la continuació dels annals o història general de Catalunya que deu treballar segons lo
disposat en lo capítol 7 de las últimas Corts, a
que incessantment se aplica, necessite de moltas
// s.n.v // escripturas antigas, actes, instruments
de las ciutats de Catalunya y de algunas vilas antigas, senyaladament de aquellas que han estat
cap de comtat, suplica a vostra senyoria mane
escríurer a las ciutats de Tarragona, Tortosa,
Lleyda, Balaguer, Vic, Manresa, Cervera y Mataró, y a las vilas de Besalú, Castelló de Ampúrias, y encara a la de Perpinyà, per a que fassen
còpias autènticas de las notícias tingan de sos
primers comtes y senyors, mientras se inclogan
en lo círcul del any 711 fins a 1100, per a que
segons puga donar-se al públich las verdaderas
glòrias de nostre Principat.

De premissis receptis penes scribam maiorem et secretarium domus et concilii excelentissima civitatis Barchinone fidem facio ego, Geronimus Brotons, nottarius publicus Barchinone, scriba
maior, subrrogatus prefatus hec manu propria
scribens.

Y com sia també tant essencial per lo mateix fi
poder regonéixer altrament los papers del Real
Arxiu, suplica a vostra senyoria sia de son agrado presentar a sa magestat, que Déu guarde,
mane a son arxiver franquejar librement y a totas horas del dia los llibres, papers y demés del
Real Arxiu, llicència que té lo chronista de Aragó, no sols per los arxius de son regne, sino encara per lo de Simancas. De tot lo que noticia y
espera que ab son acostumat acert delibere lo
que sia de son agrado, suplicant a vostra senyoria mane continuar la present en lo dietari de sa
casa per major satisfacció del suplicant. Officio
etcètera. Altissimus. Monsenyor Pau Ignasi de
Dalmases y Ros.

Concordat cum suo originali. De Codina, secretarius et scriba maioris Generalis Catalonia.

s.n.r

Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Don Pau Ignasi de Dalmasses y Ros, chronista
del present principat de Cathalunya, desitjant
cumplir a las obligacions de son càrrech, representa a vostra senyoria que com segons lo disposat per las últimas Corts, per lo capítol 82,
dega vostra senyoria fidelíssima manar imprimir
los tres volums de las constitucions de Catalunya en un tomo, continuant en ell la genealogia
dels sereníssims senyors comtes de Barcelona y
reys de Aragó fins al present, lo que vostra senyoria posa en execució. Y com la genealogia o
epítome de ella, segons està continuada en lo
volum imprès en lo any 1588, continga diferents descuyts que ab lo discurs del temps y ab
la cuydadosa aplicació se han anat manifestant,
ja faltant en la serie alguns il·lustríssims comtes,
ja anyadint a ella lo comte Salamó Quart, comte
de Barcelona, que segons la escrupolosa docta
crítica dels moderns ja may fou comte de Barcelona, sino de Cerdanya, ja en la chronologia,
com y també omitint alguns fets de armas maravellosos, dignas de eterna memòria, per ço,
posa esta notícia en la alta comprehensió de

441
/1r

a. súplica intercalada entre els folis 431v i 432r del trienni
1701-1704.
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267
Il·lustríssima senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, després de haver-se entregat lo
dia 15 del present al síndich de dit General, per
Joan Francisco Verneda, notari públic de Barcelona y escrivà ascript de la causa de contrafacció
que entén instar per rahó del real despaig de
Camilla lo die 28 de octubre proppassat, despedit y dirigit a Arnoldo de Yager, ciutadà honrat
de Barcelona, las deprecacions, tenint forsa o
efecte de citació, y notificacions provehidas per
a. embaixada intercalada entre els folis 440v i 441r del trienni 1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

lo protector del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar com a altre de est il·lustríssim tribunal,
per no haver-se, dins las 24 horas de entregada
la suplicació, al presidint per est la provisió y
despaig, passar a tenir lo medi més urbà y asent
a enviar dit sýndich al excel·lentíssim senyor
llochtinent general per a que se servís senyalar la
hora per a presentar-se-li dita deprecació ab acte
rebedor per lo secretari y scrivà major del General, y així mateix al noble regent la Real Cancilleria. Y si bé sa excel·lència senyalà las onse del
matí del dia 17, advertint sols que en lo rébrer
dit acte concorreria també un escrivà de manament, emperò, no se logrà la diligència per haver-se dit que dita scriptura, ans de presentar-se,
devia ésser habilitada. Y lo mateix reparo à fet lo
dit regent la Real Cancilleria respecte de la notificació o citació a ell //441/v // presentadora, insinuant que també déu concórrer lo scrivà de
manament y precehir habilitació en virtut del
thenor de la constitució 36 de las últimas Corts,
que disposa se fassan presentacions, o llevant-ne
acte per medi de un porter real duptant los diputats y ohidors que las expedicions d’est il·lustríssim tribunal vingan en los estils de habilitacions resolgueren valer-se de est segon medi
havent-ho antes participat ab embaxada de sa
excel·lència, emperò, se’ls ha frustrat també esta
diligència per quant Lluís Ferrer, porter real, y
designat del mateix il·lustríssim tribunal se à resistit a exequutar ditas presentacions, no obstant las requisicions a ell fetas per lo sýndic del
General en atenció del que an resolt posar en
presència de vostra senyoria il·lustríssima lo referit, per a què, en consideració de las sobreexpressadas instàncias, sie del servey de vostra senyoria resóldrer lo fahedor. Y si apar o no a
vostra senyoria il·lustríssima que semblants expedicions o altras d’eix il·lustríssim tribunal deven habilitar-se antes de sa presentació, y en tot
cas per quina persona. Y done providència que
lo cas demana segons la confiansa que del zel de
vostra senyoria il·lustríssima à tingut sa magestat, que Déu guarde, y la Cort General en la
erecció de tant prestant tribunal assegurant a
vostra senyoria il·lustríssima, que los diputats y
ohidors unicament desitjan cumplir exactament
a la obligació de sos càrrechs.

443
/1r

«Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Lo Tribunal de Contrafaccions rebé lo paper
que vostra senyoria fidelíssima fou servit lo dia
19 del corrent embiar-li per medi de son síndich
sobre la dependència de Ornoldo Yager, en què
refereix lo que passa acerca de la deprecació que
volgué fer-se al excel·lentíssim senyor llochtinent general ab acte, y així mateix de la presentació se intentà fer al noble regent la Real Cancellaria, expressant que no se logrà la diligència,
per haver-se dit que dita súplica, ans de presentar-se, havia de ser habilitada. Y que lo mateix
reparo feu lo regent la Real Cancellaria respecte
de la notificació a ell presentadora, insinuant
que també déu concórrer escrivà de manament
y precehir habilitació. Y que després se valgué
vostra senyoria fidelíssima de un porter real y
que se li frustrà la diligència per haver-se negat
lo porter a la presentació. Y participa vostra senyoria fidelíssima lo referit per a que aquest tribunal resolga lo fahedor, y si li apar o no que
semblants expedicions o altres de est tribunal
// 443/1v // deuhen habilitar-se antes de sa presència, y en tot cas per quina persona.
Y lo que a aquest tribunal se offereix respóndrer
a vostra senyoria fidelíssima és que quant ocorregué en ell la difficultat de la habilitació comunica al noble advocat fiscal de vostra senyoria fidelíssima de haver-lo buscat diferents
vegadas y se platica ab aquell, y no pot deixar de
sentir admiració a dit tribunal que sens esperar
lo que sentiria sobre aquest assumpte passàs
vostra senyoria fidelíssima a fer las diligèncias
dalt referidas després de executadas, haja embiat lo paper dalt mencionat. Y regoneix aquest
tribunal lo gran zel de vostra senyoria fidelíssima, y quan assegura està ab ell la incumbència
de sos carrèchs. Y desitja lo tribunal concórrer
en lo que sia del major agrado de vostra senyoria fidelíssima.»

443
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B
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

Ena lo present dietari, en jornada 5 juliol de
1703, se troba de com lo senyor don Feliciano
de Cordella, protector del bras militar, dicentí
al que narra aquest paper.

A notícia de don Carlos de Alamany y de Bellpuig ha previngut que lo procurador fiscal patrimonial, precehint resolució de las tres salas, à
suplicat o appelat de las declaracions o sentència
fetas sobra alguns greuges declarats en lo judici
de greuges de las últimas Corts coram honestis
personis o altrament, ab pretext de notòria injustícia, y axí bé per ser-li estada la declaració de

a. carta intercalada entre els folis 440v i 441r del trienni
1701-1704.

a. carta intercalada entre els folis 440v i 441r del trienni
1701-1704.
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aquells prejudicial y gravatòria. Y com estas mateixas rahons apar concorren en la declaració del
greuge opposat en ditas últimas Corts per vostra senyoria fidelíssima de número set. Y axí, bé
puga y dega vostra senyoria fidelíssima suplicar
o appel·lar de aquell coram honestis personis. Per
ço, suplica lo dit don Carlos de Alamany sia del
servey de vostra senyoria fidelíssima manar vèurer lo sobradit, y tenint lloch, manar appel·lar o
suplicar coram honestis personis de la declaració
de dit greuge de dit número set en la forma
que·s dega fer, y que la present suplicació sia cusida y insertada en dietari, que ho tindria lo suplicant a particular favor. Y que en tot sia justícia manifestada. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. De Vallmanya.

resposta després de disgregat, fou servit dir-li no
se havia presa resolució, y que sols se havia feta
tocar la oblata a la suplicació del dit dia 6 en que
se havia entregat. Y vehent dit síndich que la dependència diferia en atenció del que disposa la
constitució 36 de las últimas Corts se conferí lo
dia 14 de dit present mes ab lo protector del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar don Feliciano de Cordellas, altre dels que corresponen
dit il·lustríssim tribunal y prestat lo jurament de
haver-se presentat lo dit dia 6, y no havent-se-li
entregat cap despaig presentà consemblant suplicació al il·lustríssim protector, y est fou servit
despedir las suplicacions, notificacions respective per lo Tribunal General noble regent la Real
Cancellaria a don Joan Baptista de Aloy acerca la
presentació, de las quals se an seguit obstacles
que han participat a vostra senyoria il·lustríssima
ab dit paper del dia 19 acerca del que esperan la
resolució de vostra senyoria il·lustríssima dits
deputats y oÿdors agen comprenguessen errar
seguint la disposició de dita constitució, y majorment valent-se de la expedició que dit il·lustríssim protector ha provehit, tenint plena certitut de tot lo que en lo tribunal se havia tractat,
havent concorregut en ell com a altre de sos
il·lustríssims individuos. En atenció del que suplican a // 443/4r // dits deputats y oÿdors sien
servits resóldrer y respóndrer positivament acerca lo fahedor. Y si apar o no a vostra senyoria
il·lustríssima que dita o altres expedicions del
tribunal de vostra senyoria il·lustríssima deuhen
habilitar-se antes de sa presentació, y en tot cas
per quina persona, y sobre tot lo demés en dit
paper del dia 19 contengut, com ó esperan de la
gran justificació y zel de vostra senyoria il·lustríssima.

Die XXIIII mensis novembris, MDCCII, in consitorio, duodecima hora ante meridiem, domini deputati intervinientibus, dominis auditoribus deputorum dixerunt et decreterunt quod inseratur
in dietario. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva maior Generalis Catalonie.

443
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Il·lustríssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, en vista del paper que per part de
vostra senyoria il·lustríssima se’ls à remès en resposta de altre que per medi del síndich del General enviarà a vostra senyoria il·lustríssima lo
dia 19 del corrent, diuen a vostra senyoria il·lustríssima que si apar precís noticiar a vostra senyoria il·lustríssima com lo dia 6 del dit mes corrent lo dit síndich presentà al noble don Narcís
de Anglasell, antiquior del tribunal, la suplicació
acerca de la contrafacció se entén instar per lo fet
de Arnoldo de Yager, ciutadà honrat de Barcelona, per a que fos servit provehir-la. Y havent lo
dia següent a la ocasió se disgregava lo dit il·lustríssim tribunal solicitar dit despaig, fonc dit de
Anglasell servit respóndrer que se avia, vista dita
suplicació en dit tribunal, y que lo noble advocat
fiscal del General se conferís per a enténdrer la
dificultat occorria. Y havent-ho exequutat lo dia
següent 8 de la present y referit a dits deputats y
oÿdors la dificultat participada, passaren estos lo
dia 9 del mateix a respóndrer a dita dificultat ab
lo paper que dit dia entregà lo síndich en mans
del dit senyor don Narcís de Anglasell, que fou
del tenor de la còpia adjunta. Al qual respongué
dit il·lustríssim senyor comunicaria a vostra senyoria il·lustríssima que devia congregar-se
aquella tarde. // 443/3v // Y havent solicitat la

457
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Hea recivido de Juan Martín, de nación catalán
y residente en esta ciudad, un despacho con data
de 21 de agosto próximo passado firmado de el señor don Joseph Pérez de la Puente, secretario de
Estado de su magestad. Noviembre, 1 de 1702.
Francisco Xavier Solanas.

457
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a. carta intercalada entre els folis 440v i 441r del trienni
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Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent, lo síndich del bras militar, reportat lo
die 24 del corrent un recado en escrits a vostra
a. rebut intercalat entre els folis 456v i 457r del trienni 17011704.
b. embaixada intercalada entre els folis 456v i 457r del trienni 1701-1704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

senyoria fidelíssima, suplicant-li fos servit donar
prompte disposició per a què se done principi a
la contrafacció que insta lo síndich de vostra senyoria fidelíssima per lo real decret de data de 28
del passat contra Hornoldo de Yager, ciutedà
honrat de Barcelona; attès que lo síndich de vostra senyoria fidelíssima té entregats los despatxos des del die 15 del present mes y no·s té notícia se hajan aquells ni altre d’ells presentat, ni
per lo medi prevé la constitució ni per lo síndich,
llevant acte lo escrivà major de vostra senyoria fidelíssima; y suplicat de paraula a vostra senyoria
fidelíssima fes nominació de nou personas, tres
de casa estament, per lo protector, passaria a nomenar-ne altres nou per a Divuytena, a fi de girar al bras las segonas mil lliuras de que parla la
nova constitució, per ser ja gastadas las primeras
mil; y havent referit lo poch agrado y acceptació
que ha tingut lo síndich, y que lo senyor deputat
real li digué que a una y altre petició respondria
vostra senyoria fidelíssima al bras: no havent tingut fins vuy resposta, y havent pervingut
// 457/2v // a sa notícia que lo sobredit era passat
al públich y que del General en poder del escrivà
major y secretari del que se hauria pretès apellar
de algunas sentèncias fetas en judici de greuges,
se veu precisat lo bras militar en solicitar de vostra senyoria fidelíssima, la satisfacció que demana la inorbanitat se tingué a son síndich y la nominació de nou personas per la Divuytena, y
juntament en vista de la que feu del bras lo rey,
nostre senyor, Déu lo guarde, y últimament celebrada, y la veneració y aprecio que deu fer de
que las constitucions que sa magestat fa per sa
clemència jurar y concedir tingan sa inviolable
observansa. Y de no haver-se executat per part
de las instàncias y requiriments per a lograr la
presentació dels despatxs entregats a son síndich, que en las constitucions se troban previnguts per semblants casos, altrament cuyde lo
procurador fiscal de vostra senyoria instar y proseguir las causas de contrafaccions han principiadas, no pot escusar lo bras militar suplicar, com
ab la present embaxada suplica, sia servit deliberar, cassar y anul·lar la present, manant-la linear
y notar al marge de aquella dita cassació y
anul·lació. Y axí mateix sian las providèncias que
més faciliten lo despatx de totas contrafaccions,
escusant las dilacions y duptes embarassar la
puntual observansa de las generals // s.n.v // contitucions per aquells medis que las mateixas
constitucions disposan y prevenen, altrament lo
bras, per sa naturalesa y grans obligacions, se
veuria precisat en haver de correspóndrer a ellas,
salvant-se qualsevols accions per a deduhir-las
contra vostra senyoria fidelíssima, fiscal, advocat
fiscal y assessors del General, axí en judici de visita com altrament. Y espera que vostra senyoria
fidelíssima donarà aquella providència que dicta
lo zel y obligació del institut y càrrech de vostra

senyoria fidelíssima. Y per a que en tots temps
conste del que ha motivat al bras a fer esta embaxada, insta que sia cusida en dietari.
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
En vista de la embaxada de part de vostra senyoria reportada al bras militar de aquest Principat
lo primer del corrent per don Francisco Sans y
Puig y doctor Onofre Montsalvo, ciutadà honrat de Barcelona, en resposta de altra que lo
bras, per negocis propis del institu de vostra senyoria, féu lo die 28 del passat, sobre lo recado
que lo síndich del bras reportà a vostra senyoria
lo die 24 del mateix, en que suplicave a vostra
senyoria fos servit donar la prompte disposició
per la presentació dels despaigs que se entregaren al síndich de vostra senyoria per lo real decret despedit contra Ornoldo de Yager, ciutedà
honrat de Barcelona, y aserca de la nominació
de nou personas per la Divuytena, y demés conté dita ambaixada del bras, y quant esperave meréxer de vostra senyoria decent resposta, com
en veu la explicaren dits dos embaxadors de
vostra senyoria, no pot dexar de fer lo bras la
deguda admiració que estranyar fos tant ageno
lo que en escrits conté lo paper entregaren al
que de paraula expressaren dits embaxadors,
originant-se estas dependèncias de un recado
no menos respectuós que zelós com lo que en
escrits posà lo sýndich del bras en mà de vostra
senyoria dit die 24 del passat. Y encara que lo
bras militar desitjave acallar esta novedat, no és
fàcil dicórrer lo temperament sens que primer se
conformen lo escrit ab lo que en veu se digué y
oferí per dits embaxadors en nom de vostra senyoria. Per lo que lo bras militar, antes de péndrer resolució en lo negoci, li ha aparegut posar
tot lo referit en notícia de vostra senyoria per
medi de esta // 465/1v // embaxada, esperant
que vostra senyoria posarà en execució lo temperament que lo negoci demana, per a que altrament lo bras se veuria precisat en haver de
péndrer aquella deliberació que més corresponga a son zel, garbo y obligacions.
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279
Il·lustríssimb senyor.
a. embaixada intercalada entre els folis 464v i 465r del trienni 1701-1704.
b. proposició intercalada entre els folis 467v i 468r del trienni
1701-1704.

Los magnífichs assessors y advocat fiscal del General del present Principat, en execució de la
deliberació feta per est consistori als 7 del present y corrent mes, han donat son vot y parer en
escrits acerca de la provisió feta lo die 6 per lo
molt il·lustre senyor protector del bras militar al
peu de una súplica presentada per lo magnífich
síndich del mateix General en la causa de contrafaccions del fet de Hornoldo de Yager, essent
lo un dels acessors y advocat fiscal de un sentir y
lo altre de different, conforme més llargament
ho entendrà vostra senyoria de la lectura de dit
vot, lo qual se dona a vostra senyoria per proposició. Y si bé lo doctor micer Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrrat de Barcelona, y lo
noble don Joseph de Cancer y Pratsenjulià,
aconsellan en quant al sentir que a ells toca dirlo, que se pose en execució dita provisió com en
aquella se conté, y lo doctor micer Ramon Sans,
és de parer que antes de executar-se dita provisió se consulte si lo exercici de dita funció és
propri del consistori y si·s deu o no per sí executar lo provehit. Ab tot, miradas las sircunstàncias de dit vot, és contant que tots los tres concordan que los reparos se podrian considerar en
la subgecta matèria serian en tot cas polítichs.
Que estos occorren en lo present cas no dupta
lo consistori que seran molt patents a la gran
comprehensió de vostra senyoria, y en part los
manifesta lo mateix vot en sos attentos, a més
que apar qualsevol cosa se volgués dir del expressat en la // 468/1v // constitució 8, títol
«De observar constitucions», lo inconcusament observat auria donat interpretació a ella
sens que puga constar, saltem que·s sàpia, que
molts deputats personalment hagen presentat a
ninguna persona suplicacions que tingan forsa
o effecte de sitacions, que és acte judiciari, y
també occorran reparo, y és si los senyors jutges del tribunal de Contrafaccions tenen més
facultat de aquella que los és atribuhida per la
Cort General en las constitucions 36 y 38 de
las últimament fetas. Y segons refereix la dita
constitució 36, prefigeix lo modo y forma ab
que se deu procehir en la presentació de la citació se deu fer en lo judici de contrafaccions y
ab dita provisió vindria a prevenir-se lo disposat en aquella.

de la agraduació, grau, preeminència y esplandor que és lo consistori. Essent indubitat que
los diputats sent procuradors de la persona y de
la Cort general fent representació de aquella, la
qual // s.n. // és de tant superior gerarquia que
considera ésser sens higual en lo present Principat.
Altres ponderacions podrian al·legar-se, las
quals se omitexen, axís per obviar prolixitat,
com y també per escusar a vostra senyoria lo
cansàncio de dilatada lectura, esperant que la
sempre acertada sensura de vostra senyoria ha
de encontrar lo consistori lo mayor lustre del
Principat y cabal desempenyo en lo cumpliment de la obligació dels càrrechs dels consistorials.
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
En vista de la ambaixada de part de vostra senyoria en escrits reportada lo die de vuy al bras
militar de aquest Principat, per don Francisco
Sans y de Puig y doctor Onofre Montsalvo, ciutadà honrat de Barcelona, ha resolt lo bras militar, ab altra, posar en notícia de vostra senyoria
com sempre ha comprès de las obligacions y
gran zel de vostra senyoria que la intenció y affecte de aqueix fidelíssim consistori no ha pogut
ser altre que lo anelar y solicitar la unió, conformitat y bona correspondència dels comuns, per
assegurar la inviolable observansa de las constitucions, usos y costums del present Principat, y
los acerts en tots los demés negocis del major
servey de sa magestat y benefici públich. Y essent aquest lo únich blanch del bras militar, assegura a vostra senyoria que en totas ocasions lo
trobarà prompte per a posar en execució quantas diligèncias discorrerà vostra senyoria pugan
facilitar lo logro de aquest fi, com també de meréxer ocasions del servey, gust y agrado de vostra senyoria.
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285
Novenab per las mil lliuras del bras militar.

Y encara que se hage volgut dir és lícit en via de
dret comètrer lo jutge a la part instant la citació
del reo, lo sert és que no se sap que en ningun
temps per ningun jutge sie estada provehida y
comesa consemblant citació, a la part que en
consegüent se veu ésser verosímil, que no seria
conforme al stilat y observat en lo present Principat, y eciam lo vot concordan que convé més
abstenir-se lo jutge de fer consemblant comissió
a la part sobre recàurer en la part particular, y no
1531

Lo senyor don Joseph de Palau, pabordre de
Panadès.
Lo senyor don Feliciano de Sayol, recibidor de
la religió de Sant Joan.
a. embaixada intercalada entre els folis 475v i 476r del trienni 1701-1704.
b. paper intercalat entre els folis 477v i 478r del trienni 17011704.

[ 1702 ]

[ 1702 ]

Lo senyor don Emanuel de Vega y Robira, cabiscol de Ripoll.
Lo senyor don Pedro Torrelles y Semmanat.
Lo senyor don Francisco Palau y Toralla.
Lo senyor don Francisco Sayol y Quarteroni.
Lo senyor don Joan Llinàs.
Lo senyor doctor Francisco Toda y Gil.
Y lo senyor doctor Joachim Vives.
478
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Aba la present fas fe jo, Joan Salinas, per las
auctoritats apostòlica y real notari públich de la
ciutat de Tarragona y escrivà del consistori de la
Generalitat de la dita ciutat, camp y vegueria de
Tarragona, devall escrit, com constituït personalment devant y en presència del magnífich
Jaume Alberich, ciutedà honrrat de Barcelona,
en Tarragona populat, deputat local del General de la dita ciutat de Tarragona, per los molts
fidelíssims y il·lustres senyors deputats y oÿdors
de comptes del General y Bolla del principat de
Catalunya, als vint-y-sis dias del mes de noembre de mil set-cents y dos, comparegué personalment Jaume Vilar, mestre de casas de Tarragona, lo qual, havent prestat jurament en poder
de dit magnífich senyor deputat local, féu relació de que las obras se havian de fer y eran necessàrias se fessen en la casa del General de dita
ciutat eran las següents:
Primo, quatre-centas sinquanta
teulas, a rahó de dotse reals
lo cent
5lliures
Ítem, tres-centas rajolas,
compra y ports, a rahó
catorse sous lo cent
2 lliures
Ítem, vint-y-sinch quarteras
argamassa, a rahó tres sous
quartera
3 lliures
Ítem, per pastar dita
argamasa, un tou
1 lliura
Ítem, per traginar dita
argamassa pastada a la obra 2 lliures
Ítem, per dotse quarteras de
guix, a rahó de quatre sous 2 lliures
Ítem, per quinse dias de dos
mestres de casas, a rahó
dotse sous
8 lliures
Ítem, per quinse dias tres
manobres, a rahó set sous
manobre
5 lliures
Ítem, per tràurer la runa ab
dos averias y un home
1 lliura

8 sous
2 sous
5 sous
9 sous
5 sous
8 sous

5 sous
8 sous

Obras de la casa del
procurador fiscal.
Primo, rajolas per tornar
una torreta, cent cinquanta
rajolas
19 sous
Ítem, teulas per dita torreta,
noranta
12 sous
Ítem, quarteras de guix
8 sous
Ítem, dos dias de mestres
y manobres
1 lliura 18 sous
Ítem, per fer la barana a la
saleta del quarto nou,
dos-centas rajolas
1 lliura 8 sous
Ítem, per guix, tres quarteras,
a rahó quatre sous
12 sous
Ítem, un dia de mestre
y manobres
19 sous
Ítem, per a dobar una
menjadora y una quartera
de guix
4 sous 7 lliures
Als tres dias del mes de desembre de mil setcents y dos, comparex devant dit senyor deputat
local y presta jurament en la forma acostumada
en mà y poder de dit deputat local y dona lo
memorial de la fenya de offici de manyà se ha de
fer en la casa del General de la present ciutat y
del procurador fiscal mestre Miquel Sabater,
que·s del thenor següent:
Primo, se han de fer en la finestra de la duana de
dita casa dos masclas a dos frontissas trencadas
de dita finestra y adobar-ne altre, y dos mitjanas
de altres dos frontissas trencadas de una finestra
y de un aposento. Val tot
Ítem, una clau grossa per la porta falsa de dita
casa.
Ítem, sis claus de differents portas de aposentos
y adobar los panys.
Ítem, en la casa del fiscal per tres portas de aposentos de dita casa, sis golfos parell.
Ítem, dos panys de aposento y un forrallat per
tancar ditas portas.
Ítem, per frontissas quatre per una finestra que
se han de fer las portas novas.
Als sinch del mes de desembre de mil set-cents,
compareix davant dit senyor deputat local y
presta jurament en forma acostumada // s.n. //
en mà y poder de dit Deputat local y dona lo
memorial de la fenya de offici de fuster se ha de
fer en la casa del General de la present y del procurador fiscal mestre Christòfol Morillo, que·s
del thenor següent:

42 lliures

a. certificació intercalada entre els folis 477v i 478r del trienni 1701-1704.
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Primo, en la casa principal
que habita Francesc Martí,
tauler, falta lo vestiment
de la llar que costarà

1 lliura

Ítem, de la teulada de dita
casa un cavall, que val
A la casa que habita lo
procurador fiscal.
Primo, una porta per mitja
escala que per just cost
costarà
Ítem, per una porta per lo
aposento de dalt que per
just valor costarà
Ítem, per una finestra
per un aposento

8 lliures

3 lliures
2 lliures 10 sous
6 lliures
20 lliures 10 sous

De premissis fidem facio ego, Joannes Paulus Salinas, appostolica et regia auctoritatibus nottarius
publicus Tarracone, scriba Generalitatis presentis
principatus Cathalonia in presenti civitati Tarrecone et eius collecta, fui alieno chalamo scribi fui et apponi sigillum consistorii dicti Generalitatis impellet.
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Donata en la primera conferència als 15 desembre, 1702.
1. Se regoneix falta en lo poder que lo il·lustríssim
y fidelíssim consistori diga que gastava lo que sia
menester per las matèrias que·s tractava en la excel·lentíssima conferència y per los que·s resoldrà.
2. Que·s done lo poder com lo de la excel·lentíssima ciutat que diu, las quals conferèncias
sian duradoras fins y a tant sian terminadas las
dificultats que de present ocorren y que per
avant ocorreran en lo tocant, etcètera.
3. Donant y atribuhint a las ditas personas, per
part de la ciutat, de orde a dit fet suplicat y proposat, y qualsevols dependents y emergents de
aquell, poder y facultat de premeditar, tractar y
discòrrer lo que més aparega ésser de utilitat y
conveniència. Y lo que premeditavan, tractavan
y acordavan en ditas conferèncias ó reporte
quiscun a sos respective comuns, per a què los
principals de ells respective ó posen per sí en
execució y no per interposadas personas.
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289.
Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
a. paper intercalat entre els folis 480v i 481r del trienni 17011704.
b. súplica intercalada entre els folis 481v i 482r del trienni
1701-1704.
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En lo capítol 76, que comensa «com lo més
principal», de las últimas Corts celebradas en la
present ciutat per la sacra, cesàrea y real magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde, en
atenció de que per la pública utilitat de la curació dels malalts lo més principal fonament és la
qualitat y bondat de las medicines y la perícia de
las reglas del art de apotecaria en aquells que las
componen y seguretat que los privilegis de mestres apotecaris que concedix lo protomèdich del
present Principat recaygan en personas que tingan dita perícia, per statuït y ordenat que de
aquí al devant perpètuament lo protomèdich
del present Principat no puga ni dega donar privilegi de apotecari a persona alguna per lo present Principat que primerament aquell qui
voldrà obtenir dit privilegi no haja practicat realment y de fet, per lo espay y termini de sinch
anys, és a saber, dos anys y mig en casa de un
dels mestres apotecaris de esta o altra ciutat o
vila del present Principat, a hont hi haja col·legi
apotecari de est Principat, de part que no hi haja
col·legi. Y que semblantment, ans de obtenir dit
privilegi, haja de ésser examinats per los cònsols
del col·legi de esta ciutat o de altres tingan
col·legi, ab asistència del mateix protomèdich o
de orde seu, y que no observant-se en la dita
forma lo privilegi, sia nul·lo y de ningun effecte,
com de dit capítol més llargament és de véurer.
E com lo doctor Francisco Sanpere, protomèdich per sa magestat en lo present Principat, desitjant que en tot y per // 482/1v // tot se observàs ab la deguda forma lo contengut en dit
capítol 76, hagués participat a Narcís Martí y
Joseph Nadal, cònsols del col·legi de apotecaris
de Gerona, se servissen examinar de pràctica a
Llorens Bearn, jove apotecari, y després donarne avís, fent-se al dors de dita carta al doctor en
medicina Nicolau Serdanya, habitant en la vila
de Cassà de la Selva, per a que, com a substitut
de dit protomèdich anomenàs hora per a examinar-lo de especulativa en sa presència, al que se
escusaren dits cònsols de dita col·legi. Y així mateix, havent dit senyor Francisco Sanpere testificat en poder de Francisco Pedrés, notari públich de Girona, als 6 de novembre de 1702,
requirit e interrogat a dits cònsols que encontinent sens móra alguna fessen dit examen, protestant-los si recusavan de proseguir contra de
ells per lo que lo dret municipal disposa contra
los contrafactors de las Generals Constitucions
de Catalunya e millor execució de aquellas, y de
tots danys e interessos, no sent dita requisició e
interpel·lació, se han escusat tant sols responent
a dita requesta ab lo pretext de que haurian de
examinar las fees autènticas y la pràctica de 5
anys de dit Llorens Bearn, per lo que no especta
a dits cònsols, sí sols al protomèdic, qual regoneix ditas fees autènticas. Y als examens sols
toca lo examen de la pràctica y especulació de

[ 1702 ]

[ 1702 ]

Cathalonia principatu et comitatu Ceritania,
dicto nomine, gratis et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod,
et cetera. Vos, discretum Bernardinum Malagarriga, nottarius regium et causidicum Barchinone, civem licet absentem, et cetera. Ad omnes littes
sive causas tam activas quam pasivas, principales
et appellatorias, motas et movendas, latissime
cum amplissimo solito et assueto litium cursum
facultatibus expressis de calumnia et aliter iuandi, et cetera, cauciones quascumque tam citatorias quam fideiussorias prestandi, et cetera, et demum, // s.n.v // promitto dicto nomine iudicio
sisti, et cetera. Habere ratum, et cetera. Et non revocare, et cetera.

art per commissió y orde de dit protomèdich,
en lo referit del acte de requesta y resposta que
se presenta a vostra senyoria fidelíssima. Per tot
lo que y altrament, diu dit Sanpere, protomèdic
del present Principat, desitjant que sia observat
lo tenor de dit capítol 76 de las últimas Corts
//s.n.r // en sa deguda forma, suplica a vostra senyoria fidelíssima se digne donar la providència
més ben vista al sobredit; y que la present sia insertada en dietari. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. Solanes.
Die XXVIIII mensis novembris, MDCCII, in consistorio dominis deputatis, intervenientibus dominis auditoribus deputorum commiserunt predicta magnificis acessoribus Generalis Catalonia
super supplicatis relacionem in scriptis faciant
cum intervencionem nobile advocati fiscali dicti
Generalis, et quod postea viseritur un dietario.
Don Raymundus de Codina et Ferrera, secretarius et scriba maior Generalis Catalonia.
Vista la present suplicació y la comissió als infrascrits feta. Vistos los actes requisitoris produhits y la constitució o capítol 76 de las últimas
Corts, junt ab lo demés se devia véurer, fan relació a vostra senyoria fidelíssima que són de sentir
que se escriga als cònsols del col·legi de apotecaris de la ciutat de Gerona que a efecte de que no
se frustre la disposició de dita constitució 76
passe a fer los examens de las personas se’ls remetran per lo prothomèdich del present Principat, puix no apar que dita constitució age comès
altra cosa a dits cònsols. Y si acàs lo protomèdic
despedeix privilegi algun de mestre apotecari en
persona que no tinga la pràctica, segons disposa
dita nova constitució, resta lo remey de proseguir dita dit protomèdic com a contrafactor de
dita constitució y de voler-se negar dits a fer los
examens ab lo pretext de averiguar las fees de
pràctica que apar no·ls toca, se poria seguir que
lo dit protomèdich pretengués poder tenir examinadors a son arbitre en retinència de dits cònsols y frustrar-se lo fi principal de la constitució
76, en quant à volgut assegurar que lo rigurós
examen de la perícia dels que han de crear mestres apotecaris, entrevenint-hi las personas de la
major intelligència y conexement lo art qual se
suposa concórrer en dits cònsols.

Testes sunt honorable Thomas Roig, pharmacopula, civis, et Gaspar Bertran, iuvenis, pharmacopola, Barchinone degens.
Premissis dat fidem Josephus Vila, appostolica regiaque auctoritatibus nottarius publicus regius
collegiatus Barchinone, vice et loco don Falicis
Costa, connotarii et cognati illius respective, a
presenti Barchinone civitate, absentit de llicencia
sibi alias imponia pro magnificus regentem vicariam Barchinona hac propria scribens manu.
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De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus. Don Joseph de Cancer, fiscalis
advocatus.
s.n.r

Die decima tercia mensis junii, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo primo,
Barchinone.
Ego, Franciscus Sanpera, medicina doctor, Barchinone populatus, prothomedicus in presenti
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In Christi Nomine, amen. Noverint universi
quod sub anno a Nativitate Domini millessimo
septingentessimo secundo, die vero sexta mensis
novembris eiusdem anni intitulata, don Mathei
Thio, scriptoris in notaria publica Gerunde, substituti iurati hiis que vice loco et nomine meis
Francisci Padres, notarius publici Gerunde infrascripti, interessents et testium videlicet Joannis
Milans, studentis, et Josephus Rocha, negociatoris
Gerunde, ad hec vocatorum et rogatorum presencia et audiencia don Jacobus Bargues, nottarius
causidicus Gerunde, ut procurator magnifici
Francisci Sanpera, medicina doctoris, Barchinone populati, prothomedici presentis Cathalonie
principatus, pro ut de sua procuraciones constat
publico instrumento penes don Felicem Costa,
nottarium publicum regiumque collegiatum
Barchinone, die secunda mensis iulii millessimo
septingentessimo primo, existens dicto nomine
personaliter constitutus coram et ante presenciam honorabilis Josephi Nadal, pharmacopulo,
et alterius en consulibus collegii pharmacopularum presentis civitatis Gerunda, personaliter
domi sua quam habet in platea Caulium dicta
presentis civitatis Gerunda, reperti et ad inventi
qui dicto nomine eidem honorabile Josepho Nadal, quandam in scriptis obtulit et presentavit ac
seu per dictum scriptorem ut supra interessentem,
oferri et presentari, fecit, instavit et requisivit papiri requisicionis scedulam, quam per manibus
suis habebat et deferebat thenoris sequentis:

«Molt bé saben vostres mercès y ignorar no podan, senyors Narcís Martí y Joseph Nadal, apothecaris de la ciutat de Gerona, com en lo capítol
setanta-sis de las Corts celebradas per la sacra,
cesàrea y real magestat del rey, nostre senyor,
don Felip Quart de Aragó y Quint de Castella,
// 482/3v // que Déu guarde, en la ciutat de Barcelona, any mil set-cents y hu y mil set-cents y
dos que per los motius concernents a la pública
utilitat del y medicina en lo proemi de dit capítol mencionat fou statuhit y disposat que de
aquí al devant perpètuament lo prothomèdich
de esta ciutat no puga ni dega donar privilegi de
apotecari a persona alguna en lo present Principat, sino merament aquell qui voldrà obtenir dit
privilegi no haja practicat per lo spay de sinch
anys, ço és, dos y mig en casa de un dels mestres
apothecaris de qualsevol ciutat o vila que tinga
col·legi y los altres dos anys y mig en qualsevol
mestra apothecari del present Principat. Y que
semblantment, ans de obtenir dit privilegi, hajan de ser examinats per los cònsuls del col·legi
de la ciutat de Barcelona o de altres col·legis, ab
assistència del mateix prothomèdic o de orde
seu, com consta de dit capítol setanta-sis, còpia
del qual se entrega a vostres mercès. Y així mateix, saben e ignorar no podan, consta de vinty-sis de agost proppassat que per lo doctor
Francisco Sanpera, prothomèdich del present
Principat, se noticià a vostras mercès se servissen
examinar de pràctica a Llorens Bearn, jove apotecari, y després donar-me avís, fent-ne fe al
dors la carta al magnífich doctor en medicina
Nicolau Serdanya, habitant en la vila de Cassà
de la Selva, per a que com a substitut de dit
prothomèdic anomenàs hora per examinar-lo
de especulativa en sa presència. E com, vostras
mercès, se hajan escusat de intervenir en dit exàmen. Per tant y altrament, com a legítim procurador de dit doctor Francisco Sardanya, prothomèdich en lo present Principat, com consta
de son poder ab acte rebut en poder de Fèlix
Costa, notari públich real col·legiat, // 482/4r //
pro ut ecce, etcètera, requireix et interpel·la a
vostras mercès que encontinent, sens móra ni
tardansa alguna, examinen de pràctica a dit Llorens Bearn, jove apothecari, y després de haverlo examinat ne donan avís y fahén fe al magnífich doctor en medicina Nicolau Serdanya,
habitant en la vila de Cassà de la Selva, per a
que, com a substitut de dit prothomèdich, anomenan hora examinar-lo de especulatiu en llur
presència. Altrament, si vostras mercès venir en
intervenir en dit exàmen y fer lo sobrecontengut los protesta proseguir contra vostras mercès
per las penas que nostre dret municipal disposa
haver-se de proseguir contra los contrafactors
de las Generals Constitucions de Catalunya, e
instar la exequució de aquellas y de tots los
danys e interessos y demés que de dret protestar
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sie lícit protesta. Requirens vos etcètera, qua si
quidem papiri requisicionis scedula sicut premititur dicto honorable Josepho Nadal, pharmacopula, et consulo dicti collegii pharmacopularum
dicte presentis civitatis Gerunda, oblata et presentata et habita per cum pro lecta fuit sibi recipienti per dictum scriptorem ut supra interessentem tradita et liberata copia de eadem
auctenticam copia dicti capituli septuagessimi
sexti dictarum constitucionarum in suprainserta
requisicione mencionatarum, qui dictas copias
recipiens verbo respondendo dixit que se atura lo
temps de la constitució per a respóndrer.
Deinde autem dicto die sexta predictorum mensis
et anni, in dicti Mathei Thio scriptoris, in nottaria publica Gerunda, substituti iurati que vice
loco et nomine meis Francisci Padres, notarii publici Gerundi, infrascripti, et testium videlicet
Antonii Valls et Francisci Bitlloch, passamaneriorum Gerunde, ad hec vocatorum et rogatorum
presencia et audiencia existens personaliter constitutus datus // 482/4v // a Jacobus Bargues, ut
procurator predictus in domo honorable Narcisi
Marti, pharmacopula et alterius ex consulibus collegii pharmacopularum Gerunda, et coram Andrea Plana, iuvene pharmacopula et habitatore
in dicta domo, propterea sentenciam dicti Narcisi Marti, a dicta eius domo presentavit, intimavit et notificavit, seu per dictum scriptorem ut supra interessentem presentarum intimari et
notificari, fecit suprainsertum papiri requisicionis scedulam et proveriori eiusdem requisicionis
presentacione fuit sibi dicto Andres Plana propter absenciam dicti Narcisi Marti, tradita et liberata copia de eadem.
Postea die octava predictorum mensis et
anni,dicti Francisci Padres, notarii infrascripti,
et testium videlicet Mathei Thio, et Francisci Padro, scriptorum Gerunde, ad ista vocatorum rogatorum presencia et audiencia dicti honorabile
Narcisi Marti et Josephus Nadal, pharmacopule
et consules collegii pharmacopularum presentis
civitatis Gerunda, existens personaliter contituti
in oficio meo dicti et infrascripti notario scito in
vico curie regie Gerunde, respondentes ut dinerunt requisicioni illius ut supra presentata tradiderunt et liberarunt michi dicto notario infraescripto, quandam papiri requisicionis scedulam
quam in calse presentationis dicta requisicionis
inseri et continuari et de illo absque huiusmodi
responsione instrumentum, non fieri nec copiani
tradi instanter postularunt in pro ut et quemadmodum in ipsa responsionis scedula contineatur
et continetur thenoris sequentis: «responent a la
voluntària requesta que de part del magnífich
doctor Francisco Santpera, prothomèdich del
present principat de Catalunya, als // s.n.r // honorables cònsols del col·legi de apotecaris de la

[ 1702 ]

[ 1702 ]

ciutat de Gerona, que vuy són Narcís Martí y
Joseph Nadal, apotecaris, de la qual comensa:
«Bé saben vostras mercès e ignorar no podan»,
y acaba «Requirens vos» etcètera. Ab la qual requirexen als dits cònsuls encontinent examinen
de pràctica a Llorens Bearn, jove apotecari, ab
lo fals motiu de que dit Bearn se és presentat a
dits cònsols demanant lo examinassen, y que
dits cònsols aurian recusat entervenir en lo dit
exàmen, lo que·s diu impugnative tantum, y suposat se requereix a dits cònsols que dit examen
fassen, asistescan segons lo disposat en lo capítol setanta-sis de las Corts celebradas en lo any
mil set-cents y hu y mil set-cents y dos, s·à de
advertir y considerar que lo mateix capítol disposa de que lo qui se voldrà examinar aje de haver practicat per lo spay de sinch anys, avent de
ésser a lo menos dos anys y mitg en casa de un
dels mestres apotecaris de la ciutat de Barcelona
o de altres ciutats o vilas a ont age col·legi, y los
altres dos anys y mitg en casa de qualsevol apotecari del present Principat, de a hont és verdader dir que lo qui se presenta per examinar-se
deu aportar las fens autènticas y juradas de las
pràcticas de sinch anys en casa de dits mestres. Y
començas que dit Llorens Bearn voluntàriament digués ésser-se presentat devant dits cònsols del col·legi de apotecaris de la ciutat de Gerona, cesa emperó ser veritat los aja fets constar
de tals papers de pràctica. Y no constant de
aquells no lo era possible ni és als cònsols assenyalar-li die per haver-se de fer constar primer de
la pràctica, segons lo disposat en dita constitució setanta-sis, després de constar-los als dits
cònsols se li assenyalava // s.n.v // die per fer lo
pretès examen, axí que dits consols estan
promptas y aparellats en obehir la dita constitució, sempre y quant lo dit Llorens Bearn los fasse constar dels paper de pràctica ab fens autènticas, y offerien senyalar-li dia encontinent que
haurà fet constar de la pràctica y examinar-lo segons Déu y sa conciència. Protestant que no
està permès que ells, sino per lo dit Llorens Bearn per no haver fet constar de la pràctica y donant los presents servís per suficient resposta requeriren al notari. Que còpia de dita requesta
no done sens continuació de la present resposta.
Requirens de et superquibus omnia et singulis
premissis et quolibet actu premissorum cum dictus Jacobus Barguet in dicto nomine quan dicti
honorabile Narcisus Marti et Josephus Nadal,
pharmacopule, et consules dicti collegii pharmacopulorum Gerunde, qui libet pro suo interesse
per unum et plura publicum seu publicarum confici et cui intersit dari et tradi consimilia instrumenta a me, huiusmodi notario. Acta fuerunt
hec Gerunde anno, mense, diebus et locum quibus
supra presentibus, dicto scriptore in supra interessente ac me, dicto notario respective, et pro testibus superius nominatum, et premissa vocatis ad-

hibitis adque rogatis singula singulis referendo et
respective loquendo ut superius continetur.
Franciscus Pedres, notarius publicus scribania
regia, auctoritate substitutus ab herede Joannem
Carrera et de Gurb, quondam, publico civitatis
baiulis // s.n.r // et vicarie Gerunde suarumque
pertinenciarum notario. Hec penes me recepta
scribi feci subscripti et in fidem clausi.
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
No obstant que segons los estatuhit en lo § 1,
número 2, pàgina 144 del llibre dels 4 Senyals,
dega y tinga obligació tota persona de qualsevol condició, grau o estat que sia de manifestar
totas las robas o mercaderias que entraran o
exiran del present principat de Catalunya, y denunciar lo cost de aquellas y pagar lo dret degut per rahó de aquells bé y llealment a la Generalitat sots las penas en dit capítol
expressades. Y en execució de la dita disposició
y altres capítols de Cort per a resecar molts
fraus se cometian per los fraudants, no obstant
la disposició de aquells de haver de manifestar
ditas robas y mercaderias, per lo qual effecte
havia estat creat lo offici del manifest de la casa
de la bolla, inseguint la intenció y disposició de
la dita Cort y per la bona direcció del llibre de
Manifest y execució dels drets de la Generalitat,
se statuhí y ordenà per vostra senyoria fidelíssima en lo capítol 62 de las ordinacions publicades en lo corrent trieni, y assenyaladament en
lo número 1 y 4 de aquell, que tot botiguer de
tall, sedes de comanda de telas, peraire, velluter, veler, texidor o qualsevol altre persona particular de qualsevol altre estament, hage de posar en lo llibre de Manifest de bolla tot gènero
de robas y mercaderias que degan o estigan
subjectas a pagar dret de bolla, y que no pugan
ni presumescan tenir aquellas en sa botiga, ni
casa pròpria o de altri, ni altrament, // 491/1v //
en part alguna que ditas robas primerament no
estigan en son compte en lo dit llibre de Manifest, havent de tenir aquella, tant si és pessa o
pessas enteras, com trossos o escapulons, plom
de manifest, en cadaú de aquells y aquellas, y si
és roba forastera, hage de tenir ademés del
plom de manifest també plom de General, sots
pena de 10 lliures per quiscuna vegada per cada
partit, pessa o tros que excedirà de mitg palms
de ampla, y de confinació de la tal roba, encara
que aquella se trobàs priada ab lo plom de manifest y demés ploms necessaris, no trobant-se
aquellas continuades en lo dit llibre de Mania. súplica intercalada entre els folis 490v i 491r del trienni
1701-1704.

fest, com més llargament resulta y és de véurer
del dit capítol, en los dits números 1 y 4 a que
se reffereix. Ab tot, havent fet aprensió de 106
partits de robas subjectas en dret de bolla, ja
per no estar manifestadas ni continuadas en lo
llibre de Mmanifest de bolla, ja per no tenir
ninguna de ditas robas ni partits de aquell plom
de manifest, ni sera de bolla com ni tampoch
plom de General. Y axí bé, incidits tots los dits
partits en frau y commís de dret de bolla segons
se és estatuhit y ordenat per lo refferit capítol
de ditas ordinacions. Y axí també en las penas
en dit capítol expressadas y per millor dir en las
novament statuhidas en lo capítol 33 de las
constitucions en la última Cort celebradas en la
present ciutat, quals venen a ser duplicades a las
que antes se trobavan imposadas, y se tinga difficultat y dubte per part de Pere Ferrer, arrendatari dels drets del General y bolla en lo corrent trienni, si las paraulas continuadas y
expressadas en // 491/2r // lo número 1 del dit
capítol 67 de ditas ordinacions, asserca de dita
disposició. Ibi: «sots pena de 10 lliures per cada
partit, pessa o tros que excedirà mitg palm de
ample, etcètera.» Se entenen y han de enténdrer numèrica per cada pessa, tros o escàpulo,
com axí apar ho indica la paraula ‘cada’, que en
llatí correspon a quolibet, o bé si se han de enténdrer specífica, és a saber, que encara que hi
hagués differents partits, trossos o escapulons,
essent tots de una mateixa calitat o spècie de
roba, sols incidissen en una pena y no per cada
partit, tros o escàpulo de aquella, lo que apar
ésser contra lo formal y literal sentit de la dita
disposició. Per ço, dit Pere Ferrer, firmant dit
dupte, suplica a vostra senyoria fidelíssima que,
en observansa del capítol 24 del nou redrés, sie
aquell declarat, y en conformitat de dita declaració manifestat, haver-se de enténdrer las ditas
paraulas expressadas en lo predit capítol de ditas ordinacions sobre la comminació de ditas
penas numèrica per cada partit, lo incuos de
aquellas, encara que dits partits, trossos o escapulons sian o fossen de una mateixa spècie o calitat de roba. Y per dit effecte la present ésser
comesa a sos magnífichs assessors, qui de provisions opportunas degudament provehescan y
justícia ministren, omni modo meliori. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Ballart.
Die XI mensis decembris, MDCCII in consistorio, et
cetera, domini deputati, ecclessiastici absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum
commiserunt predicta magnificis acessoribus Generalis Catalonia, qui una suis dominationibus
huiusmodi debitum videant, decidant atque declarent iuxta formam capitula curie. Don Raymundus de Codina et Ferrera, secretarius et scriba maior Generalis Catalonia.
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Los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y ohidors de comptes del General de Catalunya,
ab intervenció dels assessors infrascrits, vista la
suplicació, comissió, capítols, ordinacions en
aquella citats y kalendats y demés se devian de
ver. Attès lo dupte de la suplicació presentada
per Pere Ferrer als 14 del corrent, és proposat in
abstracto y sens conèixer lo cas, de com a hont y
a què persona ne à trobat y aprés los 106 partits
de robas y mercaderias subjectas a dret de significant, sols que ningun de dits partits hauria trobat tenir plom de manifest, general, ni de cera de
bolla, y que com per respecte serian dits partits
cayguts en commissió y los fraudants en las penas y commisos en los números 1 y 4 de la ordinació 67 de las fetas en lo corrent trienni, eo per
lo capítol 33 del volum de las últimas constitucions y Corts celebradas en lo corrent any, se
tendria dubte en si ditas penas incorreria dit
fraudant per quiscun partit en singular eo bé en
espècia de dits apresos, ço és, una sola per diferents parts de una mateixa espècie de robas o
mercaderias, en interpretació de la ambiguetat
podrian tenir las paraulas de dita ordinació en
dita suplicació transcritas. Attès, axí, que lo demés se devia aténdrer. Diuhen y deuhen que las
paraulas ‘per cada partit’ de dita ordinació 67 se
han de enténdrer y entenen per partit de pessa o
tros, ara sia la roba o mercaderia de una mateixa
o bé de diferent espècia, devent-se una pena per
quiscun part en singular y en individuo, encara
que diferent de una mateixa espècia de roba o
mercaderias. Ab esta, emperó, intelligència,
//491/3r // que com las penas imposadas per dita
ordinació 67 vajan sols dirigidas a las personas
que tenen obligació de portar y posar en manifest las robas o mercaderias que tindran en sa
casa o altra part, si fos cas que los 106 partits de
robas en la suplicació mencionats no foren de
persona o personas semblants, sí de altres qualsevols, y trobats en casa pròpria o en altra y tenint-se allí vendibles y per negociar o altrament
com en magazem clandestí, a més que lo amo,
ultra del comís, cauria en consemblant pena, ço
és, pagadora no sols per cada espècia de robas o
mercaderias sino una per quiscun partit en singular de pessa, tros o escapolo lo amo de la casa a
hont los tals partits serian estat trobats. A més de
ditas penas auria incidit en la de 100 lliures, conforme exís està disposat en lo capítol 10, número 1, de las ordinacions fetas y publicadas en lo
mateix corrent trienni. Barcelona, y desembre
als 18 de 1702. Fra don Anton de Planella. Doctor Jaume Oliva y Cruilles.
Antonio de Muxica y Ginebreda. Fra Rafael de
Padellàs y Casamitjana. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor subrogatus.
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Diea quinta mensis maii, anno a Nativitate Domini millessimo sexagessimo nonagesimo septimo,
Barchinone.

492
/1r

Ego, Franciscus Burniach, utriusque iuris doctor,
Barchinone populatus, obtinent officium alcaydi
palacii regii presentis civitatis Barchinone, dicto
nomine, gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera. Itaquod, et cetera.
Vos, magnificum Dominicum Aguirre, utriusque iuris doctorem, regium consiliarium in regia
curia presentis Principatus, magnificum Michaelem Burniach, utriusque iuris doctorem, Barchinone populatum, fratrem meum discretum
Honophrium Serda, notarius et causidicum, Gabriel Leno, favet guarnimenterium, Silvestrum
Blanch et Michaelem Raurell, sartores, cives Barchinone, et quemlibet vestrum in solidum scilicet,
vos, dictum magnificum doctorem Dominicum
Aguirre, presentem ceteros vero licet absentes, et
cetera. Ad videlicet pro me et nomine meo dictum
meum officium alcaydi palaciis regis presentis civitatis Barchinone in manu et posse admodum
illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis Catalonia aut alterius, cuiuscumque persone de his
potestatem habentis vel habiture resignandum,
renunciandum et cedendum in favorem persona
vobis vel cuilibet vestrum in solidum benevissa. Et
ipsas resignacionem, renunciacionem et cessionem admitti et acceptari suplicandum et obtinendum taliter quod personas per vos, dictor procuratores meos vel quemlibet vestrum, in solidum
eligenda et nominanda de dicto officio alcaydi
palacii regis presentis civitatis Barchinone, cum
omnibus iuribus et pertinenciis suis totaliter et
cum effectu // 491/4v // provideatur et provideri
mandetur cum omni plenitudine et efficacia. Et
inde suplicaciones que dictis admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatoribus computorum dicti Generalis Catalonia et aliiscumque
personis et locis quibus expediat dandum et presentandum litteras et provissiones necessarias ac
quacumque ad id necessaria et opportuna fieri
seu fieri faciendum, instandum et requirendum,
et cetera, promito habere ratum, et cetera, et non
solute sub bonorum meorum omnium obligacione. Actum, et cetera.

295.
Excel·lentíssima senyor.

In quorum fidem et testimonium premissis proprio calamo scriptorum ego, Marianus Rossell,
auctoritate notarius publicus regiis collegiatus
Barchinone, hic me subscribo et meum utor appono sig+num.

Lo consistori de deputats y ohidors de comptes
del present principat de Catalunya, desitjant
summament que vostra excel·lència tinga pleníssima satisfacció de la estimació que fa de poder concórrer ab uniformitat y mútua correspondència ab vostra excel·lència, singularment
que concerneixen a la stabilitat y conservació de
las generals constitucions, capítols y actes de
Cort, privilegis concedits a vostra excel·lència y
demés comuns y particulars, y altres lleys de la
pàtria, y ocórrer per tots los medis al reparo de
las contrafaccions de aquellas, suplica a vostra
excel·lència, ab embaxada lo die 11 del corrent,
fos vostra excel·lència servit admètrer conferència ab lo consistori per la occurrència de una
contrafacció intentada per aquest consistori, esperant, ab lo bon consell y gran autoritat de
vostra excel·lència, lograr lo mayor acert en la
direcció del reparo de dita contrafacció. Y vostra excel·lència fou servit deliberar que fent un
cos ab lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar se
tingués la conferència en nom de vostra
excel·lència ab aquest consistorio, donant facultat als excel·lentíssims senyors concellers de elegir y anomenar per dit effecte las personas del
present consell que·s fossen ben vistas, com sian
iguals en número a las que serian anomenadas
per part del consistori y molt il·lustre y fidelíssim bras militar respective, las quals conferèncias fossen duradoras fins y a tant sian terminadas las dificultats que de present occorren y que
per //492/1v // avant occorreran en lo tocant a la
observansa de las constitucions, usos y costums,
pràcticas y privilegis d’est Principat y ciutat, donant y atribuhint a las ditas personas anomenadas per part de vostra excel·lència conforme los
dona vostra excel·lència poder y facultat de premeditar, tractar y discórrer lo més aparegués ésser de utilitat y conveniència en est fet y qualsevols dependents y emergents de aquell, y
premeditarian y tractarian y acordarian en ditas
cosas ho participàs quiscú a sos respective comuns, perquè lo que de ells respective ho passassen per si en execució y no per interposadas
personas, y que en lo que de que est consistori
se continuàs en annuhir y assentir a ditas conferèncias en la forma propdia y nominació de
personas per sa part que totas las conferèncias,
se obrissen, tinguessen y continuassen personas
per part del molt il·lustre y fidelíssim bras militar anomenadas, la qual deliberació de vostra

a. procura intercalada entre els folis 490v i 491r del trienni
1701-1704.

a. embaixada intercalada entre els folis 491v i 492r del trienni 1701-1704.

Testes sunt Petrus Figols et Joannes Pujals, negotiatores cives Barchinone.
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excel·lència participan los excel·lentíssims senyors concellers per medi de embaxada. A lo
que assentí gustosíssim en admètrer dita conferència y a fer nominació de tres personas, una
de cada estament, participant-ho als excel·lentíssims senyors concellers, per a que fossen servits, ab la brevedat que demanava la urgència
dels negocis, se posàs en execució dita conferència.
Se convocaren per dit effecte las personas anomenadas, y lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar fent un cos, y las anomenadas // 492/2r //
per part de aquest consistori, y examinant-se en
primer lloch los poders aparegué que no eran
iguals los que atribuhia aquest consistori a las
personas per sa part anomenadas als que havia
donat y atribuhit vostra excel·lència y lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar a las anomenadas respectivament per sa part.
La discrepància que·s considerava de dits poders se reduhia a tres punts. Lo primer, que no
se expressava en la deliberació de aquest consistori offerir gastar lo que fos menester y convingués per lo effecte de ditas conferèncias, lo qual
reparo se allana fàcilment en consideració de
que aquest consistori, per disposició de diferents constitucions y capítols de Cort, pot y deu
gastar tot lo que convinga sia menester per lo
reparo de qualsevols contrafaccions y per la mayor stabilitat y conservació de las generals constitucions y demés lleys de la pàtria.
Lo segon punt de discrepància consistia en no
trobar-se expressadas las paraulas que·s trobavan en la deliberació de vostra excel·lència, ibi:
«las quals conferèncias sian duradoras fins y a
tant que sian terminadas las dificultats que de
present occorren y per avant occorreran en lo
tocant a la observansa de las Generals Constitucions». Y aquellas altras, ibi: «Lo que més aparegués ésser de utilitat y conveniència en orde a
dit fet y qualsevols depenents y emergents de
aquell». Y si bé en lo poder donat per aquest
consistori estava ya suficientment compromès
lo concentiment de ditas clàusulas // 492/2v // o
de la verdadera intelligència de ellas, per com lo
consistori sempre fou y és estat de facilitar los
poders de dita conferència y de atribuhir y concedir a las personas per sa part anomenadas tot
lo poder que li és permès per capítols de Cort,
condecendí sens ningun reparo en ajustar y expressar en dits poders las sobreditas paraulas ab
que restava allanat dit segon punt de discrepància.
Lo tercer y últim punt en que discrepavan dits
senyors, en lo poder atribuhit per vostra
excel·lència a las personas personadas, se troban
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las paraulas següents, ibi: «Y lo que se tractatan
y acordaran en ditas conferèncias ho participi
quiscú a sos respective comuns perquè los principals de ells respective fer-ho posen per si en
execució y no per interposadas»; per lo poder
atribuhit per aquest consistori, se troba, ibi:
«atribuhint-los com sas senyorias los atribuhexen per cas de premeditar, tractar y discórrer lo
que aparegua en conveniència sobre lo fet referit al servey y benefici públich del Principat y de
la present ciutat que premeditaran y tractaran
en ditas conferèncias sien servits ditas personas
participar-ho a sas senyorias per a que pugan fer
aquella resolució que aparexerà més convenient.»
La discrepància que consideravan y ponderavan
las personas anomenadas per vostra excel·lència
en dita conferència consistia en que vostra excel·lència los havia concedit lo poder absolut
per a acordar o resóldrer, reservant lo posar en
execució per si y no per interposadas personas,
lo que se hauria resolt en ditas conferèncias, y
que aquest consistori donava lo poder limitar y
ab report de tal manera que no sols se retenia lo
consistori lo poder de executar sino també lo de
resóldrer y deliberar ab que las personas que per
sa part anomenadas tantsolament tindrian vot
consultiu, restant lo decisiu per lo consistori, de
hont en aquexa intelligència era notòria la discrepància dels poders. Y si és que vostra
excel·lència ha entès donar a las personas anomenadas per a concórrer per part de vostra excel·lència en las conferèncias lo poder absolut y
decissiu en la conformitat sobre explicada, no li
quedaria àrbitre a aquest consistori de donar
igual poder a las personas anomenadas per sa
part, per quant encontraria a las disposicions de
diferents capítols de Cort a que compendrà vostra excel·lència molt bé que no pot dispensar lo
consistori, y restaria ab lo desconsuelo y vivíssim sentiment de no poder concórrer en estas
conferèncias y obrar ab la uniformitat que tant
desitja per lo major acert de sas operacions y
que és de la major importància per la pública
utilitat dedicada al major servey de las magestats
divina y humana.
Però és tant lo que affecta aquest consistori lo
poder lograr lo consuelo y bona fortuna de concórrer uniformement ab vostra excel·lència en
estas conferèncias, que per aquest fi suplica a
vostra excel·lència sia de son servey y agrado o
bé permétrer lo concórrer en ditas conferèncias
las personas per sa part anomenadas ab lo poder
que·ls té atribuhit, que és quan cap en la possibilitat del consistori, o bé donar aquella providència que aparexerà a vostra excel·lència ser
més útil y convenient a la utilitat pública y que
assegure lo major logro de la stabilitat pública y
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que assegure lo mayor logro de la stabilitat y
conservació de las Generals Constitucions, capítols y actes de Cort, privilegis concedits a vostra
excel·lència y demés comuns y particulars del
present Principat y altres lleys de la pàtria.
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Juana Andrés Bueno, escribano del rey, nuestro
señor, notario público del número de esta ciudad
de Cádiz, doy fe que hoy, día diez de la fecha de
este, don Juan Botter me escribió un pliego, cuya
cubierta decía «Por el rey. A don Sapión Brancaccio, gobernador de la ciudad de Cádiz», el
qual estava con oblea en la cubierta sin pegar; y
habiéndolo abierto hallé dentro una carta cuyo
thenor es el siguiente:
«Excelentísimo señor.
Su magestat, que Dios guarde, por su real decreto
de veinte y nueve de julio próximo pasado, remitido al Consejo, se sirvió participarle que en las últimas Cortes de Cathalunya había tenido por
bien conceder que en embarcaciones y por patrones de aquel Principado se pudieran llevar vinos y
aguardientes de él a esse puerto y a los demás
puertos y costas marítimas de Andalucía y España, según se expresa en el capítulo ochenta y ocho
de las mismas Cortes. Para que se tuviesse entendido en el contexto y por él se expidiessen las hórdenes combenientes para su execución y cumplimiento. Y con dicho real decreto se sirvió embiar
copia firmada de don Manuel Badillo y Velasco
de dicho capítulo, que es la siguiente:
«Sacra, cesárea y real magestad.
Los tres estamentos del presente principado de Cathaluña, convocados en las Cortes Generales, etcétera, vuestra magestad de presente celebra representan que el presente Principado abunda
notablemente de vino, de forma que no sólo vasta
para la provisión de sis habitantes, pero aún para
transportar a diferentes reynos y dominios de
vuestra magestad…»b.
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A.B.
Noverintc universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo secundo, die
a. acte intercalat entre els folis 577v i 578r del trienni 17011704.
b. document incomplet.
c. embaixada intercalada entre els folis 578v i 579r del trienni 1701-1704.

1540

vero vigessima quarta mensis decembris eiusdem
anni intitulata, hora undecima ante meridiem.
Presente et in hiis vocato, rogato atque requisito
Hieronymo Brotons, apostolica atque regia auctoritatibus notario público Barchinone, subrogato scriva maioris et secretarii domus et concilii
presentis excelentissima civitatis infrascrito, et
presentibus eciam Honophrio Diern, sartore, et
Francisco March, ligni fabro, civibus Barchinone, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis, nobilis don Joannes de Claresvalls, Barchinone populatus, constitutus personaliter
coram et ante presenciam excelentissimo dominorum conciliariorum dicta presentis civitatis,
quarto in ordine absente, exhistentium in consistorio domus dicta civitatis per dictum subrrogatum, eisdem excelentissimis dominis consiliariis
presentavit seu presentari et legi publice petiit,
instavit et requisivit, quandam in scriptis papirei requisicionis scedulam thenori huiusmodi:
«Excel·lentíssim senyor. Lo noble don Joan de
Claresvalls, en lo mes de juny del any mil set
cents y hu, fonch extret en sort y jurà lo offici y
càrrech de cònsol militar de la llotja del Mar de
la present ciutat, en lo qual exercici ha continuat fins los de vuy, per no haver jurat lo nou
extret en dit càrrech. E com, excel·lentíssim senyor, se hage presentat differents vegades devant vostra excel·lència perquè se li admetès la
renunciació de dit càrrech, que per certs rahons
y effectes li importava, y no havent-la volguda
admètrer vostra excel·lència // 579/2v // per alguns respectes, essent com ho és de sa conveniència, per fer constar de las refferidas diligèncias y de haver-se negat contra tota rahó a la
admissió de sa renunciació, lo dit noble don
Joan de Claresvalls, valent-se del dret li assisteix,
personalment se presenta devant vostra
excel·lència pel mateix effecte, y suplica li admete dita renunciació y en cas de persisitir en no
voler se toque en escrits la renunciació requerencia e interpel·la a vostra excel·lència que sens
mora ni tardança alguna admete aquella, volent
que lo present acte li servesca per presta y formal renunciació del millor modo y manera, segons dret y en via de dret deuria fer y executar,
segons las reals disposicions, privilegis y observansas que se té en esta casa en semblants casos
de renunciacions de officis. Tot lo que se deduheix ab la expressa protesta de tots los danys
y demés que li ocasionan y poden ocasionar ab
dita recusació així de béns del comú de la present excel·lentíssima ciutat y de quiscú de vostra
excel·lència omni modo meliori. Requirens vos,
notarium, etcètera.» Qua si quidem papirei requisicionis scedula, sic ut predicitur oblata presenti lecta per dictum Hieronimum Brotons, nottarium et scriva dictum prefatum, et de illa
copia tradita fuit excelentissimo consistorio dicti
excelentissimi domini conciliarii per organum

excelentissimi domini conciliariis primi in ordine verbo respondendo, dixerunt, quod sibi retinebant terminum iuris respondendum. De quibus
omni et singulis sic ut predicitur actis dictis gestis
et sequutis dictum nobilis don Joannis de Claresvalls, petiit, instavit et requisivit publicum confici instrumentum ac aliis cuia intersit //579/3r //
aucthenticam dari atque liberari. Que fuerunt
acta Barchinone sub anno, die, mense, loco et
hora predictis. Presente vocato atque rogato dicto
subrrogato scriba maioris et secretarii infrascrito,
et presentibus eciam testibus supradictis ad premissa vocatis specialiter et assumptis, pro ut superius continetur. Deinde autem adveniente vigessima sexta die predicti mensis decembris anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
tercio, hora nona non pulsata ante meridiem presenti excelentissimi domini conciliarii presentis
civitatis Barchinone, constituti personaliter in
consistorio tradiderunt et liberarunt dicto Hieronimo Brotons, subrrogato prefato, quandam in
scriptis papirei responsionis scedulam thenoris
huiusmodi: «Responent los consellers de la present ciutat de Barcelona a la súplica requisitòria
que a instància del noble don Joan de Claresvalls se·ls presentà lo dia de vint-y-quatre del
corrent mes de desembre per medi de Geroni
Brotons, notari públich, escrivà major y secretari subrrogat de la casa de dita present ciutat, ab
la qual demana que li sie admesa la renunciació
del offici y càrrech de cònsol militar de la llotja
del Mar de la present ciutat a que fou extret en
lo dia tres del mes de juny del any mil set-cents
y hu per lo residuo de dit any mil set-cents y hu,
que comensà a córrer lo dia de la festa de sant
March del mateix any, y que suposa haver en est
fins lo dia vint-y-quatre del corrent per no haver
jurat lo nou extret en dit càrrech, diuhen que
per disposició del real privilegi de la magestat
del senyor rey don Pere Ters, dat en Morvedro,
a deu de las kalendas del any mil tres-cents
//573/3v // quaranta-y-set, com altrament lo offici y exercici de cònsol de la dita llotja del Mar,
no dura ni se extén a més que del termini de un
any, lo qual respecte de dit don Joan de Claresvalls, com y també de Joan Galvany, mercader,
son company, se troba ésser ja finit per la nova
extracció de cònsols a la llotja se féu en lo dia o
festa de Sant March de mil set-cents y dos, per
ésser estats extrets un y altre de ells a dit càrrech
y exercici per lo any de com està dit comensà a
córrer en la festa de sant March del precedent
any mil set-cents. Y així, havent-se ja finit lo dit
càrrech y offici en força del decret ab dit real
privilegi, és sens fonament la dita pretesa renunciació. Per lo que no han entès ni entenen dits
concellers remetrer-li aquella, ans bé, expressament declaran que per lo acte de dita pretesa renunciació y de la protesta sobre ella y no volen
ni és estat de la intenció de la present ciutat

aprobar en manera alguna lo pretés exercici en
que de fet se suposa haver dit don Joan de Claresvalls, des de que finí lo residuo del any per lo
qual fonch ell extret en avant, per ser, com fora,
de lo contrari al sobrechalendat real privilegi y a
la poceció que de immemorial temps estan los
consellers de la present ciutat de exercir y obtenir las vacants de tots los officis de la casa de
aquella, encara que sian de nominació real, fins
y a tant que sian novament extrets o prevehits
en dits officis hagen entrat en lo actual exercici
de aquells. Y així, donant la present per resposta
demanan sie aquella continuada al peu de dita
suplicació, //s.n. // requisitòria, a effecte de que
no·s done còpia de ella sens inserta de dita resposta. Requirens, etcètera.» Petentes et requirentes dictam responcionem in pede seu calce dicta requisicionis illis presentata et de illa nemini
copiam dari et tradi, absque continuacione dicta
responcionis. De quibus, et cetera. Qua fuerunt
facta Barchinone, et cetera. Presentibus magnifico Josepho Minguella, utriusque iuris doctor,
Barchinone populatus, et Ludovico Cases, notario
regio collegiato. Barchinone, pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis.
De premissis alieno licet calamo scriptis fidem facio ego Hieronimus Brotons, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Barchinone,
scriba mayor et secretarius subrogatus domus et
concilii excelentissima civitatis Barchinone hec
manu propria scribens.

s.n.

C.D.
Diea vigessima nona mensis marcii, anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo septimo.
Renunciacio pure, libere et simpliciter facta per
nobilem doctor Josephum Mora et Solanell in
manu et posse excelentissimo dominorum conciliariorum tercio, absentes et cetera, de officio consulis logia maris presentis civitatis de estamento
militari. Et dicti excelentissimi domini conciliariis dicta renunciacionem acceptarunt si et in
quantum.
Testes sunt nobilis don Ludovicus de Soler et Paguera, Barchinone populatus, et dictus Joannes
Guiu, nottario publico Barchinone, et cetera.

s.n.v
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In scriptis fidem facio ego, Hieronymus Brotons,
apostolica atque regia auctoritatibus nottarius
publicus Barchinone, subrogatus in scribam maa. renuncia intercalada entre els folis 578v i 579r del trienni
1701-1704.
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yorem, et secretari cum domus et concilii excelentissima civitatis Barchinone, hic manu propria
scribens.
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Consultaa vostra senyoria fidelíssima als doctors
en medicina infrascrits lo que sentan en la indisposició de poagre pateix de present la persona
de mossèn Joseph de Parrellà, donzell, en la vila
de Sant Feliu de Torelló populat, en vista de la
relació y resposta han fet los dos magnífichs
doctors en medicina Fèlix Osona, en Vich populat, y Ignasi Figuerola, en dita vila de Sant
Feliu de Torelló domiciliat, a la instrucció per
vostra senyoria remesa al magnífich deputat local de Vich als 2 de jener, 1703.
Avent attentament speculat los doctors infrascrits y ab la major premeditació a ells possible
discorregut ditas respostas, senten que en consideració de referir dits doctors ésser dit mossèn
Joseph de Parrellà de edat de 80 anys, poch
més o menos, patir lo poagre de trenta a quaranta anys a esta part, segons relació de dit mateix de Parrellà a dits doctors, repetint-li per
periodos, lo més ordinari en los dos equinoccios del any, restant-hi las forças després dels
periodos per molt temps, flacas de forma, que
estant dit senyor fora del llit ha de estar assentat
casi sempre, y si alguna vegada camina à de ésser sustentant-se ab dos muletas y ab assistència
de un criat, ab pas breu y tart; quedar-li alguns
dels dits viciats en la figura y moviment de ells
causat de humor fluït y detingut en las articulacions de ells; y així mateix estar impedit de la
extensió de la cama dreta per occassió de dany
contret en algun dels lligaments uneixen
// 587/2v // la articulació dels genolls; y últimament de conjeturar dits doctors que, segons la
diposició o disposició de figuras de las parts relictas del poagre, com també tot lo cos, ab lo
predit de la edat octuagenària, y movilitat en lo
moviment animal, restarà de la mateixa manera
o casi del que està referit ésser versemblant que
dit mossèn Joseph de Parrellà no curarà ni en
molt llarch temps de la dita indisposició de poagre, de forma que per si sol puga anar a exercir
lo offici de diputat, fent personal residència en
la present casa de la Diputació en las horas estiladas.
Però, attenent a la mateixa resolució de dits
doctors, consta que en lo spay que media entre
un y altre periodo dit mossèn Joseph de Parrellà no té malaltia alguna, present interna, ni
altre de pròximo imminent, encara que en ala. relació intercalada entre els folis 586v i 587r del trienni
1701-1704.
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guns intervalos aja patit de aren y morenas,
sens explicar magnitut ni gravetat era, per no
fer menció dels accidents ni propris, ni aver
causat lo humor fluït a las articulacions relaxació alguna en los lligaments que uneix, de ha
ont se puga conjecturar dislocació alguna saltim completa, ni trobar-se en ditas articulacions tofos, y estar lo present periodo en manifesta declinació; y affirmar dits doctors sens
limitació alguna estar cabal, en quant als usos
de la rhaó, memòria e imaginació, senyal evident que las parts orgànicas ha ont resideixen
ditas potèncias o facultats eran expeditas de
causas preternaturals que poden danyar
// s.n.r // las accions y usos de ellas; y no’ns causa admiració, encara que en la edat octuagenària, ans bé, ajuda la rhaó, a dictar y confirmar
esta conjunctura, per que la naturalesa de dit
senyor de Parrellà, de diuturna e inveterada
consuetut, està inclinada a llibertar las entranyas principals y superiors transportant las causas y humors preternaturals a las parts inferiors
menos principals, produint y causant en ellas
los efectes podàgrichs sobrereferits. Y encara
que dit senyor de Parrellà tinga lo oïdo y vista
ab alguna debilitat, però, com expressian ésser
poch perceptible, no és lo dany de las accions
ni usos de ditas potèncias visiva y auditiva, insigne ni grave.
De totas estas immediatament referidas rhaons,
resultants de la relació y resposta dits doctors,
infereixen los doctors baix firmats son sentir
que consisteix ésser versemblant que dit mossèn
Joseph de Parrellà no està impossibilitat de forma que no puga exercir lo offici de deputat, fent
personalment residència en la present casa de la
Diputació en las horas estiladas, segons lo disposat en lo capítol 18 de las Corts 1413, continuat en lo llibre dels Quatra Senyals, en lo versícol «Provehiny y ordenant», com també segons
lo llibre intitulat «Directori de la visita del General», en lo capítol baix lo títol «De càrrechs
de diputat», número 4. Perquè, encara que dit
senyor de Parrellà, segons la debilitat de las
parts a hont ha tingut, té y tindrà lo poagre, la
imbecillitat de sas forças y moviment animal de
ditas parts, no puga per si sol anar en la present
casa de la Diputació, però pot fer-s·i portar ab
silla de mà // s.n.v // y assentar-se entre lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori en la silla que respectivament li tocaria, estant cabal en los usos
de la rhaó, memòria, imaginació, com se ha referit. Y així ho senten en Barcelona, a 9 de janer,
1703.
Francisco Costa. Doctor Francisco Fontllonga.
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Al 8. Que lo humor fluït a las articulacions no
ha causat relaxació als lligaments que las unexen.

Molt il·lustres y fidelíssims senyors.
Pera commissió del senyor Miquel Sauleda, deputat local de la ciudad de Vic y sa col·lecta, nosaltres, los doctors en medicina baixfirmats,
avem fet rigurós escrutini ab ocular inspecció
del poagra ab que mossèn Josep de Parrellà,
donzell, habitant en la vila de Sant Feliu de Torelló, se troba atreballat. Y responent als interrogatoris en la instrucció a nosaltres proposada
contenguts, mitjansant jurament en mà y poder
de dit deputat local, responem lo següent:

Al 9. Que no regonexem alguna dislocació
completa.
Al 10. Que quant a la imaginació, memòria y
enteniment, està cabal la vista y oïdo, ab debilitat poc perceptible; lo moviment en las mans,
camas y peus està dèbil.
Al 11. Que en las parts ha patit poagra no se han
engendrat tofos ni calls manifestos.

Al primer interrogatori responem que segons lo
temps ha lo conexem ja vell, y la disposició de
son cos judicam ser de edat de vuytanta anys,
poch més o menos.

Al 12. Que lo periodo present està en manifesta
declinació.

Al 2. Que com un ni altre de nosaltres no ajam
visitat dit senyor, accepto jo, lo doctor Figuerola, una ocasió que aurà tres anys o més, nos referim a la resposta del mateix subjecte qui diu patir los periodos del poagra de trenta o quaranta
anys a esta part.
Al 3. Que com nosaltres no·l acostumem visitar,
és forsat referir-nos a la relació de dit senyor, que
és repetir lo més ordinari los dos equinoccios del
any, y en alguns intervalos ha patit de arenas y algunas molèstias en las morenas, y que las forsas
aprés del poagra restan flacas per molt temps.

De las quals cosas fem fe y firmam en la vila de
Sant Feliu de Torelló, vuy, als sis de janer, mil
set-cents y tres.
Lo doctor Fèlix Osona, en Vich populat. Lo
doctor Ignasi Figuerola, en dita vila de Sant Feliu de Torelló domiciliat.
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Al 4. Que dit senyor, estant fora del llit, ha de
estar assentat comunament; y alguna vegada camina, sustentat ab dos muletas y ab asistència
de un criat, ab pas breu y tart. Y que atenent la
disposició o disposicions figuras de las parts relictas del poagra, com també de tot lo cos, y de
la edat anciana, coniechturam restarà de la mateixa manera o casi està referit, y que en algunas
articulacions se troba col·lecció de humor o malaltia, encara que poca.
587
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Al 5. Que la col·lecció de humor o malaltia ha
causat en alguns dits vicis en la figura o moviment de ells, y que las accions y forsas de ditas
parts restan dèbils.

Instruccióa per lo magnífich deputat local del
General de la ciutat de Vich acerca la indisposició de mossèn Joseph de Parrellà, donsell, en la
vila de Sant Feliu de Torelló, bisbat de Vich,
populat. Lo qual està atreballat de un periodo
de poagre de tres a quatre mesos que lo impedeix de caminar y exir de casa, y lo poch que camina dins de casa, des de que està oprimit de dit
periodo, y valent-se de algun que lo ajudia o ab
crosas, patint lo habitual de dit poagre de trenta
anys de esta part ab intervallos de quietut, repetint-li de temps a temps los periodos podàgrichs, y per la legal y verídica relació que mitjensant jurament en mà y poder seu han de fer
los doctors en medecina sobre las cosas avall escritas y següents:
Primo. Si dit mossèn Joseph de Parrellà està
constituhit en edat de vuytanta anys.

Al 6. Que no regonexem altre malaltia pròxim
imminent.

2. Si pateix habitualment dit achaque de poagra
de esta part de trenta anys o de més anys.

Al 7. Que los efectes ha causat lo humor fluït
són los referits en la resposta al interrogatori
quint, y al genoll dret impediment en la extensió de la cama per estar tenso un dels lligaments,
ademés se veuhan alguna rubicunda en dit genoll y altras articulacions.

3. Si los intervallos que median entre periodo y
periodo de poagra són molt llarchs, y quant té
dits intervallos està expedit de malaltia alguna, y
en cas que la tinga qual sia y qué accidents la
acompanyan y en què estat posa las forsas.

a. instrucció intercalada entre els folis 586v i 587r del trienni
1701-1704.

a. instrucció intercalada entre els folis 586v i 587r del trienni
1701-1704.
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4. Si ha vista de patir ara de present lo periodo
podàgrich, ab la diuturnitat de tres o quatre
mesos, y axís conjeturar en dit General una vida
decubitària o sedentària y per ocasió de esta ésser feta col·lecció de vàrios y differents humors
viciosos.
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frascritas antes de clòurer lo acte de la habilitació estan fent, representan a vostra excel·lència
lo següent:
Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una d’ellas expressadas conforme se publicarà en lo acte de la extracció.

5. Si tenint esta col·lecció de humors viciosos li
han ocasionat vàrias malaltias de present, y en
casos los quals, y en quins accidents la acompanyan, y en què estat estan las forsas.
6. Si en las ditas malaltias no sian presents són
de pròxim venideras.
7. Quals effectes pot aver causat lo humor fluït y
detingut en las articulacions dels genolls o altres
articulacions.
8. Si lo humor fluït y detingut en ditas articulacions han ocasionat alguna relaxació en sos lligaments que impedesca ditas articulacions.
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9. Si en cas tinga dita relaxació, tinga alguna
dislocacíó completa e incompleta, y en cas la
tinga en quina articulació o articulacions.
10. En què estat està de la debilitat universal o
rebustes de totas facultats en las principals y en
las demés parts de son cos.
11. Si en ditas parts o articulacions que ha tingut dit senyor se han engendrat tofos o calls
concrets o altres affectes a ells reduïbles.

Deputats militars de la vegueria de Lleyda y
sotsvegueria de Pallàs.
Don Lluís Descallar. Inhabilis, quia est regius
thesaurarius.

12. Et ultimo. En quins temps està de present
en lo período, que si en lo principi, aument, vigor o declinació.

Deputats militars de la vegueria de Girona y
sotsvegueria de Besalú.
Lo compte de Empúrias. Inhabilis, quia est de
Regio Concilio status et proeses in concilio indiarum.

Dat en la Escrivania Major de la casa de la Deputació. Barcelona y janer II de MDCCIII.
Fra don Anton de Planella y Cruïlles. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriva maior.
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Deputats militars de la vegueria de Barcelona.
Don Francisco Blanes, Centellas y Carrós. Inhabilis, quia est baiulus Generalis Cathalonie.
Mossèn Joseph de Parrellà. Inhabilis, propter
magnificus sui corporis infirmitatis senectutem.
Mossèn Joseph Sanjust y Pagès. Inhabilis, quia
vaccat per mortem.
Mossèn Francisco de Avaria. Inhabilis, quia est
regius vicarius Dertuse.
Mossèn Joan Ballaró. Idem.
Mossèn Pera de Magarola. Inhabilis, quia vaccat per mortem.
Don Joseph de Agulló y Pinós. Inhabilis, quia
est capitaneus generalis in Africa et gubernator
civitatis et arcis sceptae.
Mossèn Joan de Olmera y Bianya. Inhabilis,
quia non vacavit per tempus.
Mossèn Joan Descallar. Inhabilis, quia est locumtenentis baiuli Generalis Catalonie.
Mossèn Francisco Portell. Inhabilis, quia est de
Regio Concilio.
Mossèn Miquel Sentís. Inhabilis, quia vacat per
mortem.
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Mossèn Emanuel Semmanat y de Lanuça. Inhabilis, quia est orator domini nostri regis apud regem christianorum.
Mossèn Francisco Rovira y Robles. Inhabilis,
quia vacat per mortem.

312
Excel·lentíssim senyor.
Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Catalunya, y los habilitadors novament extrets, junts en la casa de la
Deputació, refferint a vostra excel·lència las
causas han tingut de inhabilitar las personas ina. memorial intercalat entre els folis 588v i 589r del trienni
1701-1704.
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Deputats militars de la vegueria de Perpinyà.
Mossèn Francisco Amell. Inhabilis, quia suppressus est locus.
Mossèn Joseph de Sanyes. Idem.
Mossèn Àngel del Pas. Idem.
Mossèn Joseph Muntalt, Riu y Desclergue.
Idem.
Mossèn Francisco Jahén. Idem.
Mossèn Joseph de Lanuça. Idem.
Mossèn Antoni Generes. Idem.

589
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Haviéndomea suplicado los diputados de Cataluña se ponga en práctica el capítulo 24 que fui servido conzederles en conseqüència de los 73, 74, 75
y 76 de las Cortes del año de 1599, que se pusieron
también en pràctica y devida observancia, que
són que el assessor, abogado fiscal, notario principal y comisarios en la jurisdicción del breve aposthólico, para prender e inquirir sean eclesiásticos,
y que estas comisiones generales no se puedan dar
sino es a personas de esta calidad residentes en
Barcelona, y que el eclesiástico se haya de poner,
assí en Barcelona como en otras partes, en la cárzel del ordinario eclesiástico, y que no se pueda
hazer prisión o mandamiento para ella sin que
sea a lo menos consumancia o conocimiento de la
atrocidad de el delito, y que assí mesmo del yo en
dicho capítulo las providencias necessarias para
la buena administración de la jurisdicción de
este tribunal del juez del breve, como vereis por la
copia adjunta del referido capítulo 24 de dichas
Cortes, firmada de mí, infrascripto secretario. Y
porque lo he tenido por bien, he resuelto encargar
y mandaros, como lo hago, paseis en mi real nombre con su santidad y demás personas que combengan los officios combenientes, a fin de que se ponga en ejecución y observancia lo referido en el
mencionado capítulo 24, que ha sido // 590/1v //
servido conceder a los diputados de Cataluña que
la buena administración de este tribunal del juez
del breve, dando a su santidad la carta que va
con esta, en vuestra crehencia que en ello me serviréis. Dada en Madrid, a XXII de agosto, MDCCIII.
Yo, la reyna.

Mossèn Joan Ballaró. Idem.
Mossèn Anton Reart. Idem.
Mossèn Joseph de Perarnau. Idem.
Deputats militars de la vegueria de Cervera.
Lo duch de Cardona. Inhabilis, quia est de Regio Concilio status et preses in concilio indiarum.
Don Aleix de Miravall. Inhabilis, quia non vacavit per tempus.
Deputats militar de la vegueria de Manresa.
Mossèn Joseph de Olsina y Riusech. Inhabilis,
quia vacat per mortem.
Mossèn Fèlix de Ballaró y Ramon. Inhabilis,
quia vacat per mortem.
Deputats militars de la vegueria de Vilafrancha
del Panadès.
Don Francisco de Junyent y de Vergós. Inhabilis, quia non vacavit per tempus.

s.n.r

Deputats militars de la vegueria de Balaguer.
Mossèn Joan Vivet. Inhabilis, quia vacat per
mortem.
Deputats militars de la vegueria de Urgell.
Mossèn Pera Planella y Cruïlles. Inhabilis, quia
est frater admodum illustris et fidelissimi domini
deputati ecclessiastici.
Estas són las personas que són estades inhabilitades per los deputats, oÿdors de comptes y Novena per las causas expressadas segons disposició de capítols de Cort y que de dret
prosseheixan per la extracció de deputat militar
fahedora per mort del il·lustre y fidelíssim don
Pedro de Magarola y Lupià y per lo residuo del
present y corrent trienni, suplicant a vostra excel·lència sie servit que ab tota brevedat se puga
fer dita extracció, ya que per ocasió dels molts y
singulars reparos se han offert en lo judici de habilitació fins lo dia present no és estat possible
formar-se lo present memorial, y per consegüent fer-se dita extracció dins los deu dias
comptadors del dia que morí dit don Pedro de
Magarola, que fonch als 19 de desembre pròxim passat, que ó rebran a particular mercè.
Dada en Barcelona, als VIIII de janer, MDCCIII.
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Marchio del Palacio, secretarius.
Al embaxador en Roma.

590
/2r

312
Còpia.

Còpia.
Muyb Santo Padre.
Deseando el estado eclesiástico y los demás del
principado de Cataluña la mejor administración de justicia en el tribunal que allí hay del juez
del breve contra los eclesiásticos seculares y regulares de aquella provincia que cometen delitos atrozes, he resuelto conzederles lo que vuestra santidad entenderá por el duque de Uzeda, mi
embajador, a quien remito copia del capítulo 24
de las Cortes que hallí he celebrado, que trata de
este assumpto. Supplico a vuestra beatitud que,
enterado de los justificados motivos que expresa y

El rey y la reyna governadora.
Ilustre duque de Uceda, primo, mi embaxador en
Roma.
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a. carta intercalada entre els folis 589v i 590r del trienni
1701-1704.
b. carta intercalada entre els folis 589v i 590r del trienni
1701-1704.
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de todo lo demás que comprehende dicho capítulo,
resuelba vuestra santidad lo que más conbenga.
Cuya muy santa persona guarde Nuestro Señor
al próspero y feliz regimiento de su universal Iglesia. De Madrid, a XXVI de agosto, MDCCIII.

los presidents de Índias, ha aparegut no prosohir dita excepció, per lo que vos diem y manam, inseguint la resolució presa en dita Real
Audiència, juntes las tres sales, habiliteu al dit
molt il·lustre comte de Empúries y // 590/3v //
duch de Cardona y Segorbe, de manera que
concorrega con los altres insiculats en dita bolsa, no sols en lo lloch ó està com a duch de Cardona, sino també en lo que ó està com a comte
de Empúries y puga sortear ab ells en la extracció de pròxim fahedora.

De vuestra santidad muy humilde y devoto hixo
don Phelipe, por la gracia de Dios rey de Castilla,
de Aragón, de León, de las dos Sicilias, de Hierusalem y de las Indias. Y la reyna governadora. La
reyna.
Marchio del Palazio, secretarius.

La excepció oposada en la persona del il·lustre
don Manuel de Semmanat, marquès de Castelldorrius, per ser embaixador en la cort de la magestat christianíssima, atès nos ha constat que
dit don Manuel sobre ya tenir caràcter de dita
embaxada concorregué la última extracció de
deputats que·s féu en lo trieni corrent, ha aparegut també no posar dita excepció. Per lo que,
inseguint, així mateix, la deliberació primera de
la Real Audiència, juntes las tres salas, vos diem
y manam lo habiliteu, de manera que en sta extracció de pròxim fahedora puga concórrer y
sortejar ab los demés que estan insiculats en dita
bolsa.

A su santidad.

590
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Lo comte de Palma, llochtinent y capità general.
Il·lustresa y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes del principat de Catalunya, eo los habilitadós que us trobau junts per la extracció de
diputat militar fahedora. Havem vist lo paper
que per vostra part se’ns ha presentat de les persones que aveu inhabilitadas y los motius aveu
tingut per a fer·o, que avent-los comunicat ab la
Real Audiència, juntas les tres salas, ha aparegut, en quant a la excepció oposada a la persona
del il·lustre don Joseph de Agulló y Pinós, marquès de Gironella, governador de Seuta, que
atès nos ha constat que lo governador de Seuta
no exerceix jurisdicció en lo present Principat ni
altrament està en pocessió la casa de la Diputació de impedir als senyors governadors de Seuta
lo concórrer en los officis y càrrechs de la casa,
que no prosoeix la dita excepció, no obstant de
estar en pocessió de inhabilitar los governadors
de altras presidis de Àfrica. Per lo que vos diem
y manam, inseguint la resolució presa en dita
Real Audiència, juntes las tres salas, habiliteu al
dit don Joseph de Agulló y Pinós, marquès de
Gironella, de manera que concorrega igualment
ab los demés insiculats en dita bolsa y puga sortear ab ells en la extracció de pròxim fahedora.
En orde a la excepció oposada en la persona del
molt il·lustre comte de Empúries y duch de
Cardona y Segorbe, per ser del Consell de Estat
de sa magestat y president del Consell de
Índias, attès nos ha constat que no exerceix jurisdicció en lo present Principat, y altrament
que lo últim estat que·s déu atténdrer trobam
estar en pocessió de concórrer a diputat sobre
ser del Consell de Estat, y així mateix no estar
en pocessió la casa de la Diputació de inhabilitar

En quant, emperò, als demés inhabilitats expressats en lo referit paper que·ns aveu presentat, nos conformam ab les causes que aveu tingut per a fer·o. Y en esta conformitat habilitant
sols los sobredits podeu dit acte de habilitació y
pasar desde luego a la extracció de deputats habilitar en la forma acostumada. Dada en Barcelona, als XI gener, MDCCIII. El duque de Palma.
Vidit, de Senjust de Pages, cancellarium. Don Joannes Baptista de Aloy.
In curia locumtenencia XVII, foleo CCXXXXV.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y ohidores de qüentas del principado de Catalunya y habilitadores que se hallan
juntos executen la orden de vuestra excelencia
arriba expressada.
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a. carta intercalada entre els folis 589v i 590r del trienni
1701-1704.
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Il·lustríssim senyor.
Loa consistori dels deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya diuen a vostra senyoria fidelíssima que lo sýndich del dit General
lo à participat las instàncias té fetas per a que,
concorrent tots los sis individuos de vostra senyoria fidelíssima, se concedescan las dilacions
a. carta intercalada entre els folis 600v i 601r del trienni
1701-1704.

per a provar en diferents causas de contrafacció,
que per no concórrer lo conceller de la
excel·lentíssima ciutat, restan suspesas en notable detriment dels interessats; com també se
troba, axí mateix, sens passar avant la causa de
contrafacció que insta dit sýndich, dita lo excel·lentíssim senyor capità general y officials de
la Capitania General, per haver-se provehyda
sols la citació de estos y no la de dit excel·lentíssim senyor capità general. Per lo que, desijant
no omitir diligència que puga concernir a sa
obligació, suplica dit consistori se servesca vostra senyoria péndrer resolució acerca de qual
dels concellers de dita excel·lentíssima ciutat à
de asistir en lo tribunal, per a sa integració y
consideració. Y diu que esta facultat retarda lo
asistir algun de dits consellers y que se concedesca ditas dilacions y pugan declarar-se las causas, y així mateix sie servit provehyr la notificació oportuna per dit excel·lentíssim senyor
capità general, com ó espera lo consistori del zel
y justificació de vostra senyoria fidelíssima.

604
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guir y cobrar lo demés, explica ab la present ésser son ànimo e intenció, del qual protesta omnimodo meliori, de que no entén acceptar ni
aprovar dita quantitat sino a bon compte de
major que pretén ésser-li deguda per dit treball.
La qual explicació, declaració y protesta, vol y
entén tenir per repetida sempre y en tota y qualsevol part, lloch y ocasió a hont millor li convinga y menester sie, suplicant que sie del servey de
vostra senyoria fidelíssima ordenar que la present sie continuada en dietari, per a que conste
del referit. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Joseph Nuri de Lana y de Cancer, en causa
pròpria.
604
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Oblata die XXIII mensis januarii, MDCCIII, in
consistorio, et cetera. Et domini deputati, militari absenti, quia nondum iuravit, intervenientur
dominis auditoribus computorum, dixerunt et
decreverunt que entenan aver satisfet al suplicant y no han tingut ànimo de fer-li ningun perjudici, admetent la protesta si y en quant de dret
tinga lloch y sens periudici de drets de la Generalitat y de son procurador fiscal, que sien sempre salvos. Que se inserte en dietari y si se demana còpia autèntica o simple se dona ab inserta
de la decretació.

605
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Molta il·lustre fidelíssim senyor.
A notícia de Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
donzell, racional del General y present casa, à
previngut que vostra senyoria fidelíssima, conformant-se ab la relació del expert per vostra senyoria fidelíssima nomenat per estimar lo treball
y satisfacció corresponent que à suportat dit de
Lana en formar lo balans que se remeté a la
Cort General últimament celebrada, y després a
las perçonas per dita Cort elegidas, hauria deliberat que al suplicant, en total paga del mencionat treball, li fossen y sien donadas y pagadas de
pecúnias del General sinch-centas y sinquanta
lliuras barcelonesas. E com, molt il·lustre y fidelíssim senyor, dit de Lana entenga que lo treball
per ell sostingut en la referida incumbència és
digne de molt major satisfacció, segons que a
més del que resulta de la relació del altre expert
espera fer constar y justificar en son cas y lloch,
y lo acceptar ditas 550 lliuras sie no ab ànimo de
perjudicar-se en lo plus que li especta, sino sols
a bon compte utminus perdat. Y que en tot no
se li retarde lo tenir alguna satisfacció de tant
continuo y crescut treball. Per tant y altrament,
a efecte de que de la acceptació y cobrança de
dita quantitat no se puga preténdrer induhyda a
probació tàcita ni expressa de la circunstància de
que aquella cedís en total paga y satisfacció, ni
causar-li perjudici algú per a demanar, consea. carta intercalada entre els folis 603v i 604r del trienni
1701-1704.
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Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo tercio, die vero
nono mensis januarii eiusdem anni intitulato.
Presente et ad hec voccato, requisito atque rogato
me, Jacobo Revull et Chies, cive Dertusa, appostolica et regia ac ipsius civitatis aucthoritatibus
nottario publico regente scribania magnifici
consistorio domus Generalis Dertuse et eius collecta, propter infirmitatem domino Pauli de
Rosses, notario et dicti consistorii scriba, et presentibus eciam magnifico Ignacio Duran, milite, Dertusa populato, et Matheo Soler, studente
Dertuse, commorante pro testibus ad infrascrita
voccatis et specialiter assumptis constituti personaliter Baptista Cavaller, magister domorum, et
Anthonius Torralsina, ligni faber, Dertuse cives,
coram et ante presencia magnifici Hieronymi de
Pinyana et Galvany, civis honorati Barchinone,
deputati localis Generalis Dertuse et eius collecta, personaliter reperti, et exhistentis in quodam
aula domorum sua propria habitationis scitarum intys presente civitatem Dertuse, in vico
vulgo dicto del Portal de la Rosa, et medio iuramento per ipsos extrajudicialiter ad Dominum
Deum et eius Sancta Quatuor Evangelia, mania. acte intercalat entre els folis 604v i 605r del trienni 17011704.

[ 1703 ]
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bus suis respective corporaliter tacta, prestito in
manu et posse dicti magnifici deputati localis,
affirmarunt et relacionem fecerunt opera contentas in memorialibus per ipsos mihi, dicto et
infrascrito notario, traditis esse utiles et necessarias pro conservacione dicta domus Generalis
Dertusa; quaquidem memorialia sunt thenoris
sequentis:

bus eciam testibus supradictis ad premissa vocatis
et specialiter assumptis.
Sig+num Jacobi Revull et Chies, civis Dertuse,
appostolica et regia ac ipsius civitatis aucthoritatibus nottarii publici regentis scribania domus
Generalis Dertuse et eius collecta, propter infirmitate domino Pauli de Rosses, nottarium et scriba, qui presentis una cum prenominatis testibus
interfuit eaque aliena manu scribere fecit et in
fidem requisitus clausit.

Baptista Cavaller, mestre de cases de la ciutat de
Tortosa, diu, per lo jurament que té prestat,
que les obres necessàries de la casa del General
de dita ciutat són les següents:

605
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Primo, per lo enrrajolar lo quarto dels taulers
del General per sinc-cents cairons guis, per als
pedrissos, mans de mestre y menobres. Importarà tot 4 lliures, 5 sous.
Ítem, per lo quarto de la Bolla, per los cairons,
morter, mans de mestre y menobres. Importarà
tot 4 lliures.
Ítem, per a fer un alconat en lo quarto del official, per ser la instància molt alta, gran y freda y
no poder víurer lo official, són menester doscentas tones y guix, mans de mestre y menobres. Importarà tot 4 lliures.
Ítem, per recòrrer les taulades, per morter y
teules, mans de mestre y menobres. Importarà
tot 5 lliures.
Ítem, per adobar brancals y empedrar lo carrer y
dar una lletada al tarrat per ploures. Tot importarà 3 lliures.
Importa en plata 20 lliures, 5 sous.
Mestre Anthoni Torralsina, fuster de la ciutat
de Tortosa, diu, per lo jurament que té prestat,
que la fusteria que s·à de fer en la casa del General d’esta necessària és la següent:

606
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Sobrea el contenido del papel tocante a la entrega
del derecho de guerra, se ofreze el reparo de que en
el capítulo 17 de las últimas Cortes se previene
que para entregarse del derecho de guerra aya de
dar la Diputación aquella seguridad que fuere
más del agrado de su magestad. Y para que esto
tenga cumplimiento, pareçe necesaria la circunstancia que falta en el papel de dar fiadores a
quien se pueda // 606/1v // compeler en caso de
aver quiebras o suspensión por qualquier motivo
que sea en la satisfacción de las pagas, a que se
obliga y expresa en su papel el consistorio. Y así
será menester allanar esta dificultad para que se
execute la entrega del derecho de guerra.

606
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Primo, una porta de la duana de la bolla, ab son
pany y clau, mans de mestre. Importarà tot
Ítem, per dos portes de aposientos, fusta, claus,
frontises, pany, clau y mans de mestre. Importarà tot
Ítem, per les baranes, que estan totes decaygudes de la escala principal de dita casa, fusta,
claus y mans de mestre. Importarà tot
Ítem, per differents adops de portes y finestres
se han de fer en dita casa. Importarà tot
Importa tot, en plata
s.n.r
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De quibus omnibus et singulis sic ut predictur actis dicti Baptista Cavaller et Anthonius Torrealsina, petierunt et requisiverunt instrumentum
confici eisque et aliis cuia intersit dari, tradi et
liberari, per me, dictum et infrascriptum nottario et scribam, ad habendum de presentis memoriam in futurum. Que fuerunt acta Dertuse, sub
anno, die, mense et loco. Presentis. Presente me,
dicto et infrascripto notario et scriba et presenti1548

318
Delb capítulo 17 de las passadas Cortes se colige
que el reparo que en el año 1661 se ofreció para la
entrega del derecho de guerra consistió en el defeto del poder que se reconoció entonces en los diputados para obligar la Generalidad sin la aprovación de la Corte. Y este reparo fue el que se allanó
en dicho capítulo, dándoles essa facultad, y no parece que devió de ser essa con fiadores, por lo impossible se reconoce de hallarlos, sobre ser bastantemente assegurado con la special de los derechos
entregados y general de los demás que oy administran. Y para más facilitar la efectuación del citado capítulo, se ajustará a la obligación, ya firmada la promesa de que en los arrendamientos
que se hizieren se obligará siempre al arrendatario que del precio satisfaga a los excelentíssimos señores lugartenientes y al consejero de capa y espada las cantidades que van expresadas en la
primera obligación por los plazos que se styla, sin
dependencia de los diputados ni de otro alguno,
a. paper intercalat entre els folis 605v i 606r del trienni 17011704.
b. paper intercalat entre els folis 605v i 606r del trienni 17011704.

Aba las presents fas fe jo, Joan Pau Salinas, per
las auctoritats apostòlica y real notari públich de
la ciutat de Tarragona y escrivà del consistori del
General del present Principat de dita ciutat y sa
col·lecta, devallescrit, com ab acte rebut y testificat en dita ciutat, als dos dias del mes de febrer
de mil set-cents y tres, Miquel Bellver, corredor
y trompeta públich de dita ciutat, me féu relació
haver lliurat en lo encant públich als menos offerint los preus fets de las obras fahedoras en la
casa del General de dita ciutat, comprenent·i la
part de casa que ocupa lo procurador fiscal de dit
General de dita ciutat y col·lecta, és a saber, a
mestre Vilar, mestre de casas, lo preu fet tocant a
ell com a mestre de casas predit, per lo preu de
vint y vuyt lliuras y deu sous; a mestre Pere Pau
//614/1v// Serrahima, manyà, las obras o fenyas
tocants a son offici, per preu y valor de sinch lliuras, deu sous; y a mestre Astasi Boxó, fuster, la
fenya de son ofici, per preu de setze lliuras; tot
moneda barcelonesa. Tots los quals se obligaren
a fer ditas fenyas per los preus respective de dits
sos officis, que ne firmaren actes donant fiansas
cada qual per sos respective obligacions.

pudiéndolos compeler a la satisfacción a los arrendadores si hubieses quiebra o suspensión en las pagas por qualesquier accidente que fuere.

617
/1r

321
Universisa fidem facio ego, Rochus Albareda,
nottarius publicus Gerunda, auctoritate regia
substitutus et herede don Joannis Çarriera et de
Gurb, quondam, notario publico civitatis Bariulia et Viccaria, Gerunde suarumque pertinenciarum nottario, quod penes me fuit receptum quoddam instrumentum in eius aprisia thenoris
sequentis:
Michael de Pujades, domicellus et utriusque iuris
doctor, Gerunda domiciliatus, asessor Generalis
deputacionis localis civitatis et collecta Gerunda,
gratis, et cetera. Citra, et cetera. Constituo, et cetera. Procuratorem meum certum, et cetera. Ita,
et cetera. Vos, illustrem Joannem de Carreras y
Simon, militem, alguatzilium maiorem tribunalis Sanctae Inquisicionis, Barchinona populatum, absentem. Ad videlicet, pro me et nomine
meo, certis de causis animum meum iuste moventibus dictum officium acessoris Generalis deputacionis localis civitatis et collecta Gerunda, una
cum eius salariis, iuribus, emolumentis, honoribus et oneribus, in manu et posse admodum illustrium dominorum deputatorum et auditorum
computorum Generalis presentis principatus
Cathalonia vel aliarum, quarumcumque presonarum inde potestatem habentium vel habiturarum, vel alterius earum renunciandum et renunciacionem huiusmodi admiti petendum et
supplicandum. Et pro inde supplicaciones quascumque necessarias et opportunas offerendum et
presentandum, et instrumenta quecumque faciendum ac fieri faciendum, instandum et requirendum, et cetera. Et demum et cetera. Promito habere rattum et cetera. Et non revocare, et
cetera. Obligo, et cetera. Actum Gerunda, die
quinta iunii, millessimo septingentessimo secundo. Testes reverendus Gaspar Gibert, presbiter
rector ecclesia parrochialis loci de Fonsclara, et
Josephus Puig, studens Gerunda.

De premissis aliena chalamo scriptis fidem facio
ego, dictus Joannes Paulus Salinas, nottarius et
scriba predictis (...) sigilli dicti consistorii hec
propria scribens manu.

614
/2r

In quorum fidem ego, idem Rochus Albareda,
notarius, hic me subscribo et meum solitum appono sig+num.

614
/1r

Abb las presents fas fe jo, Joan Pau Salinas, per
las auctoritats apostòlica y real notari públich de
la ciutat de Tarragona y escrivà del consistori de
la Deputació del General del present Principat
de la dita ciutat y sa col·lecta, devallescrit, com
en los actes dels arrendaments dels preus fets de
las obras se han de fer en la casa de dit General,
que s·i comprèn la que habita lo procurador fiscal de aquella, està expressat que al comensar y
principiar ditas obras se ha de donar la meytat al
official mestre de casas y la altra meytat la última
finida dita obra visurada; que lo preu de aquell
és vint-y-vuyt lliuras, deu sous; y al mestre fuster setse lliuras; y al mestre serraller //614/2v // o
menyà sinch lliuras, deu sous, al principiar las
obras de aquellas pagadoras respective la meytat
a cada qual dels dits visuradors. Ditas obras com
en dits actes és de véurer.
De premissis aliena chalamo scripti fidem facio
ego, dictus Joannes Paulus Salinas, nottarius et
scriva.
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a. procura intercalada entre els folis 612v i 613r del trienni
1701-1704.
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a. certificació intercalada entre els folis 613v i 614r del trienni 1701-1704.
b. certificació intercalada entre els folis 613v i 614r del trienni 1701-1704.
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/1r

Uzeda, mi embaxador. Suplico a vuestra santidad que, dándole la crehenzia a lo que representará en mi real nombre, se digne vuestra santidad de conzeder la secularización que insta esta
Santa Iglesia, por las razones y motivos que para
ello concurren, que en ello reciviré muy particular grazia de vuestra beatitud, cuya muy santa
persona guarde Nuestro Señor al próspero y feliz
vaximiento de su universal Iglesia. De Madrid, a
XX de henero, MDCCIII.

323
Còpia.
El rey.
Ilustrea duque de Useda, primo, mi embaxador
en Roma.
En el capítulo 64 de las últimas Cortes del principado de Catalunya, de que es copia la adjunta,
atendiendo a la antigüedad de la Santa Inglesia
de Tortosa y otras consideraciones que en él se expresan, la concedí pasaría oficios con su beatitud
para que esta Santa Iglesia a sus expensas consiga
la secularización que gozan todas las demás cathedrales de aquella provincia. Y porque es justo
que obtenga esta iglesia dicha grazia, sin perjuicio de la jurisdicción del obispo, pues esto no se
opone a lo conzedido ni a la súplica que hizo el cavildo, pues no explicó ni fue mi real intenzión el
que redundare en daño de la jurisdicción que actualmente tiene y debe tener aquel prelado, por los
pleitos, inquietudes y controversias que en lo venidero podría producir en deservizio de Dios y mío,
os encargo y mando que en esta conformidad y en
mi real nombre paseis oficios con su santidad,
dándole la carta que va con esta en vuestra crehencia, para que se sirva conzeder a la Santa
Iglesia de Tortosa la secularización que insta en
la forma expresada y por los motivos y razones que
incluye el capítulo de Cortes. Que en ello me daré
por servido. Dada en Madrid, a XX de henero,
MDCCIII. Yo, el rey.

De vuestra santidad muy humilde y devoto hixo
don Phelipe, por la gracia de Dios rey de Castilla,
de Aragón, de León, de las dos Sicilias, de Hierusalem y de las Indias.
El Rey.
Marchio de Palazio.

618
/1r

Marchio del Palazio, secretarius.
Al embaxador en Roma.
Consultado.

615
/2r

Còpia.
Muyb Santo Padre.
La Santa Iglesia de Tortosa en mi principado de
Catalunya, atendiendo a su antigüedad y otras
consideraciones, desea obtener de vuestra beatitud la secularización de que gosan las demás cathedrales de aquella provincia, en la conformidad que vuestra beatitud entenderá del duque de
a. carta intercalada entre els folis 614v i 615r del trienni
1701-1704.
b. carta intercalada entre els folis 614v i 615r del trienni
1701-1704.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Haventa demanat hora la ciutat de Barcelona
per reportar a vostra senyoria la infrascrita embaxada, reberen un recado sos excel·lentíssims
senyors concellers de part de vostra senyoria,
per medi de son síndich, participant-los que si
acàs en dita ambaixada se demanava fos continuada en dietari se servissen los dits excel·lentíssims senyors concellers fer-la habilitar per altre
dels assessors de vostra senyoria, en conformitat
del disposat en lo capítol 46 del nou redrés de
las últimas Corts. Y encara que se considerà, per
dits senyors concellers, que la observansa fins
vuy era de no habilitar-se las embaxadas que en
son nom se reportavan a vostra senyoria, y que
lo dit capítol 46 no parlava de embaxadas, sino
de súplicas, y que vostra senyoria no té potestat
per a establir per lley que ditas embaixadas se
hagen de habilitar, com lo poder de estatuhir y
ordenar residesca sols en sa magestat, que Déu
guarde, y en los tres il·lustríssims brassos congregats en Corts General, ab tot, considerant la
ciutat que formant-se competència y dubte sobre si hauria o no de habilitar dita embaxada, se
dilataria y retardaria posar en notícia de vostra
senyoria lo contengut en aquella, y que se podrian seguir, de la dilació, considerables inconvenients y danys, y per ventura en sos casos irreparables, passà a remètrer dita embaxada, per
medi de son síndich, als magnífichs assessors de
vostra senyoria per la habilitació. Los quals,
comprenent que lo dit capítol 46 sols disposava
per las súplica y peticions de las parts y no per
las embaxadas, se // 618/1v // negaren a fer dita
a. embaixada intercalada entre els folis 617v i 618r del trienni 1701-1704.

habilitació. Y per est instant lo dit síndich se
llevà acte en lo mateix temps lo die 18 del corrent mes de febrer per lo escrit de vostra senyoria de dita recusació, ab inserta de la embaxada.
Y després lo die 19, de part de vostra senyoria,
se remeté y entregà al subsíndich de la present
casa la dita ambaixada ya habilitada per lo magnífich Ramon Sans, subrogat en altre de sos
magnífichs assessors. En conformitat del deliberat per vostra senyoria en lo mateix dia 18 de
haver-se de habilitar, tant la sobredita com altras qualsevols embaixadas en que·s demana
sien insertadas en dietari, y attenent, la
excel·lentíssima ciutat, que en lo estat present
ya cessa la rahó per que se interessava en guanyar los instant de posar a vostra senyoria lo contengut en dita ambaixada, y que trobant-se
aquella insertada en lo dit acte que ha rebut,
son escrivà major ha pogut y pot cerciorar-se de
son contengut, y que no·s corre ara urgència
per a que haja la ciutat de conformar-se ab la
formalitat de la habilitació, tant pot considerarse ni poder-se compéndrer residesca en vostra
senyoria poder per introduhir semblant novedat, com també perquè de la observansa de la
dita formalitat podrian seguir-se considerables
inconvenients a comuns y particulars, estant en
mans de vostra senyoria y de sos magnífichs assessors admètrer las embaxadas que voldria y
quant aparegue al molt il·lustre y fidelíssim consistori. A més de que en lo atent y respectuós de
las embaxadas que los comuns reportan a vostra
senyoria cessan los motius de // 618/2r // menor
atenció en las expressions del estil que donaren
causa a la formació y disposició del dit capítol
46, respecte de las súplicas de las parts. Per tant,
sens la solemnitat de la habilitació reporta la
ciutat a vostra senyoria còpia de la mateixa ambaixada, que és com se segueix:

senyoria la importància de que se exequute dita
provisió, no sols per lo fet que ha suscitat la referida contrafacció, com per los irreparables
danys que podrian seguir-se a comuns y particulars no efectuant-se semblants provisions en la
introducció de dita y altras causas de contrafaccions, quant no·s comprèn pugue ocórrer a vostra senyoria reparo jurídich en exequutar per sí
la dita provisió, attès així ho aconsellaren a vostra senyoria sos magnífichs assessors y
// 618/2v // noble advocat fiscal, ab parer en escrits lo die 7 de desembre proppassat, com ni
polítich, referint vostra senyoria ab lo llochtinent per la notificació de lo expedient ideat per
via de suplicació deprecatòria a la referida provisió, en tot conforme lo disposat en la constitució 8, del títol «De observar constitucions», y
en un assumpto tant important,com lo de la observansa de la lley, en lo qual en lo polítich y en
lo jurídich està estilada la major conveniència,
cessa lo inconvenient del menor decoro al
caràcter de consistorial, com ho regonegué vostra senyoria, puix interessant-se en lo lustre de
son secretari, no ignora la ciutat ha solicitat que
per medi de aquell se exequuten en totas las
ocasions dels dits despaigs en cumpliment de la
referida relació. Y quiçàs a exemple del que·s
practica en las extraccions de las lletras reals que
ab acte fa un notari, no havent-se may comprès
que al decoro del exèrcit de aquell se li detrague
cosa per exequutar semblants representacions.
Ab esta consideració, espera vostra senyoria,
sens més dilació ni altra diligència, se servirà donar per sí lo degut cumpliment a dita provisió,
considerant-se altrament la ciutat precisada al
medi per a conseguir lo fi se desitja en benefici
del Principat, suplicant a vostra senyoria que en
virtut del zel ab que la ciutat procura per sa part
en observansa de las generals constitucions y reals privilegis ab que·s troba condecorada, sie la
present inserta en dietari y de tot quederà particular estimació.

«Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
La ciutat de Barcelona representa, per medi de
la present ambaixada, a vostra senyoria, que interessant-se lo servey de sa magestat, que Déu
guarde, y lo universal benefici del present Principat en la més puntual observansa de sas lleys,
està ab la intelligència que precissament ha de
contribuhir vostra senyoria, per indispensable
obligació de son càrrech y per la gran confiansa
que de vostra senyoria universalment fa lo Principat, a importància tant precisa. No ignora vostra senyoria que en esta ocurrència deu ocupar y
ocupa la atenció de la ciutat lo solicitar per tots
los medis possibles se exequute la provisió feta
lo die 6 de desembre pròxim passat per lo molt
il·lustre protector del bras militar al peu de la
suplicació presentada per lo síndich de vostra
senyoria, en lo fet de la contrafacció de Ornoldo
de Yager. Menos la ciutat deu recordar a vostra

618
/3r
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Estanta lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar
per reportar a vostra senyoria la infrascrita ambaixada, tingué notícia que vostra senyoria no la
admetria si no és que fos habilitada per altre dels
magnífichs assessors de vostra senyoria, en cas
que en dita ambaixada se demanàs fos continuada en dietari, segons lo disposat en lo capítol 46
del nou redrés de las últimas Corts. Y encara
que se considera per lo molt il·lustre y fidelíssim
bras militar que la observansa fins vuy era de no
a. embaixada intercalada entre els folis 617v i 618r del trienni 1701-1704.
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habilitar-se las embaxadas que en nom del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar se reportaven a
vostra senyoria, y que lo dit capítol 46 no parlava de embaxadas si no de súplicas, y que vostra
senyoria no té potestat per establir per lley que
ditas embaxadas se hagen de habilitar, com lo
poder de estatuhir y ordenar residesca sols en sa
magestat, que Déu guarde, y en los tres il·lustríssims brassos congregats en Corts Generals,
ab tot, considerant lo molt il·lustre y fidelíssim
bras militar que formant-se competència y dubte sobre si hauria o no de habilitar dita embaxada se dilataria y retardaria posar en notícia de
vostra senyoria lo contengut en aquella, de la
qual delació se’n podrian seguir considerables
inconvenients y danys y per ventura en sos casos
irreparables, passà dit bras a remétrer dita embaxada per medi de son noble síndich als magnífichs assessors de vostra senyoria, per la habilitació los quals, comprenent que lo dit capítol
46 sols disposava per las súplicas y peticions de
las parts y no per las embaixadas, se negaren a
fer dita habilitació. Y per esta causa, instant lo
dit noble síndich, se llevà acte en lo mateix
temps, que fou lo die 18 del // 618/3v // corrent
mes de febrer per lo escrivà major de dita recusació ab inserta de la mateixa ambaixada pres lo
die 19. De part de vostra senyoria se remetè y
entregà lo noble síndich la dita ambaixada y à
habilitat lo magnífich doctor Ramon Sans, subrogat en altre dels assessors de vostra senyoria,
en conformitat del deliberat en lo mateix die 18
de haver-se de habilitar las sobreditas com altres
qualsevols embaixadas se demanen sien insertadas en dietari. Y attenent lo il·lustre y fidelíssim
bras militar que en lo estat present ya cessa la
rahó per la qual se interessava en quins instants
de participar a vostra senyoria fidelíssima lo
contengut en la embaxada, suposat que trobant-se aquella inserta en dit acte que ha rebut
lo escrivà major de vostra senyoria ha pogut y
pot vostra senyoria cerciorar-se de son contengut, y no·s considera ara urgència, perquè hage
lo bras militar de conformar-se ab la formalitat
de la habilitació, tant per no considerar-se ni
poder-se compéndrer residesca en vostra senyoria poder prosehir semblant novedat, com
també perquè de la observansa de la ideada formalitat podrian seguir-se considerables inconvenients a comuns y a particulars, en mà de vostra senyoria y de sos magnífichs assessors
admètrer embaixadas que voldria y quant apareixeran lo il·lustre y fidelíssim consistori. A més
de que, en lo cas respectuós de las embaixadas
que los comuns reportan a vostra senyoria, cessan los motius de menor atenció en las expressions del estil que donaren causa a la formal disposició del capítol 46 respecte de las suplicas de
las parts. Per lo tant, sens la solempnitat de la
habilitació reporta lo molt il·lustre y fidelíssim
1552

bras // 618/4r // a vostra senyoria fidelíssima còpia de la mateixa embaxada, que és com se segueix:
«Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Lo bras militar representa, per medi de la present embaxada, a vostra senyoria fidelíssima,
que interessant-se lo servey de sa magestat, que
Déu guarde, y lo universal benefici del present
Principat, en la més puntual observansa de sas
lleys, està ab la intelligència que principalment
ha de contribuhir vostra senyoria fidelíssima per
indispensable obligació de son càrrech y per la
gran confiança que de vostra senyoria fidelíssima fa universalment lo Principat a importància
tant precissa. No ignora vostra senyoria fidelíssima que en esta ocurrència deu ocupar y ocupa
la atenció del bras lo solicitar per tots los medis
possibles se exequute la provisió feta lo die 6 de
desembre pròxim passat per son molt il·lustre
protector al peu de la suplicació presentada per
lo síndich de vostra senyoria fidelíssima en lo fet
de la contrafacció de Ornoldo de Yager, menos
lo bras deu recordar a vostra senyoria fidelíssima
la importància de que se exequute dita provisió,
no sols per lo fet que ha suscitat la referida contrafacció, com per los irreparables danys que·s
podrian seguir-se a comuns y particulars no
efectuant-se semblants provisions en la introducció de dita y altras causas de contrafaccions,
quant no·s comprèn pugue ocórrer a vostra senyoria fidelíssima reparo jurídich en exequutar
per sí la dita provisió. Attès axí ho aconsellaren a
vostra senyoria fidelíssima sos magnífichs assessors y noble advocat fiscal ab parer en escrits lo
die 7 de desembre proppassat, com ni polítich.
Puix, conferint vostra senyoria fidelíssima ab lo
excel·lentíssim senyor llochtinent, per la notificació ab lo expedient ideat per via de suplicació
deprecatòria en la referida provisió, en tot conforme ab lo disposat en la constitució 8 del títol
de observar constitucions, y sobre assumpto
tant // 618/4v // important com lo de la observansa de la lley, la qual està vinculada la mayor
conveniència y lo inconvenient del menor decoro al caràcter consistorial. Y així ho regonegué
vostra senyoria fidelíssima, puix interessant-se
en lo lustre de son secretari no ignora lo solicitat vostra senyoria fidelíssima que per medi de
aquell se expressa en tot cas las presentacions
dels dits despaigs se fa esment de la referida provisió. Y qui cas à exercit del que·s practic en las
presentacions de lletras que ab acte fa un notari
no havent-se mayor que al decoro del exercici
de aquell se li de trague per executar semblants
presentacions. Ab consideració, espera lo bras
que sens més dilació nostra diligència se servirà
vostra senyoria fidelíssima donar personal cumpliment a dita provisió, considerant-se a tot lo

bras precissat a no omitir medi per a complir lo
fi se desitja en benefici universal del Principat,
suplicant a vostra senyoria fidelíssima que en
testimoni del zel, lo bras, per sa part, procura
cumplir a la causa que de él li féu lo Principat en
las últimas constitucions. Present insertada en
dietari. Y de tot quedarà particular estimació.

625
/1r

Pera infrascriptum nobilem don Raymundus de
Codina et Ferreras, secretarium et scribam maiorem Generalis Catalonia, fuit oblata et in scriptis humiliter presentata suplica quoddam thenoris sequentis.
«Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Per certs fins y effectes útils y convenients a don
Ramon de Codina et Ferreres, secretari y escrivà
major del General de Catalunya, li importa ésser
rebuda informació ad futuram ei memoriam y
examinar los testimonis sobre lo fet y cosas contengudas en los interrogatoris avall escrits y següents.
Primo, que lo molt il·lustre y fidelíssim senyor
don Pedro de Magarola y Lupià, deputat militar
del General de Catalunya, lo die diset del corrent mes de desembre, mil set-cents dos, se
trobava ab la salut ordinària que acostumava tenir, de forma que dit dia a la vellada assistí en lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori de vostra senyoria fidelíssima.

moltas y diferents vegadas en casa dit senyor
don Pedro de Magarola per veure si es trobava
ocasió de péndrer la paraula al senyor don Pedro de Magarola, ab acte en nom de dit Bernat
Forés de aver, dit senyor don Pedro de Magarola, per firmar las ditas deliberacions en què havia
entrat y li faltavan a firmar.
5. Que dit senyor don Pedro de Magarola morí
als dinou de desembre, a la vuit horas poch més
o menos.
6. Que des de que li sobrevingué a dit senyor
don Pedro de Magarola lo accident sobredit de
la manera com està dit, fou entre las tres y quatre horas de la tarda del dia divuyt fins que
morí, que com està dit fou a las vuyt de la nit del
dia dinou no li parà lo accident y estigué contínuament sens sentits, de forma que no pogué
tenir la dicha de rébrer viàtich y sols pogué rébrer en aquell medi lo sagrament de la extrema
unció.
7. Que lo dit die diset de desembre corrent, a la
vella, lo llibre de Deliberacions del present
trienni no·s trobava regulat.

Tercio, que lo mateix dia, entre las tres y quatre
horas de la tarda, dit don Ramon de Codina,
junt ab Pau Borés, scrivent, en nom y com a
substitut de Bernat Forés, notari públich real
col·legiat de Barcelona, ajudant tercer de la
Scrivania Major, se conferiren en // 625/1v //
casa de dit senyor don Pedro de Magarola de
péndrer-li la paraula de donar per celebradas las
deliberacions del molt il·lustre y fidelíssim consistori en que havia entrevingut, y no dudavan
afirmar que trobaren que no era possible pendrer-li dita paraula, per quant era sens sentits.

Que des del dit dia set y antes, fins //625/2v // el
dia divuit de desembre corrent, han sobrevingut en la present casa molts y differents graves
negocis, així per occasió de la vinguda del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, festas y alimàrias, com y també per altres negocis de contrafaccions del donatiu, havent-hi Divuytenas y Sisenas, sens lo negoci extraordinari de la casa, de
tal manera que per rahó de dits negocis lo dit
scrivà major y los scrivents de la Scrivania Major
han estat en dit temps ocupadíssims, no sols en
los dies de negoci y horas ordinàrias, però encara en dies de festa y feriats de dies y de nits, en
tant que per a acudir a ditas ocupacions lo escrivent ordinari havia de deixar-se de regular per a
acudir a dits afers y negocis graves y precisos.
Per ço, suplica ésser rebuda dita informació y
manat al ajudant tercer de la Scrivania Major
que, pagat y satisfet en son just y condecent salari, ne lliure còpia auctèntica a dit don Ramon
de Codina. Y per ço, la present ésser comesa als
magnífichs assessors de vostra senyoria fidelíssima, quid provisions opportunas degudament
prevehescan y justícia ministran omni meliori
modo. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, in causa
propria.

Quarto. Que Joan Saladriga, notari, lo mateix
dia divuit y lo endemà, denou de desembre, anà

Oblata die vigessima nona mensis desembris, millessimo septingentessimo secundo, in consistorio.»

a. informació intercalada entre els folis 624v i 625r del trienni 1701-1704.

Et domini deputati, militari deffuncti, intervenientibus domini auditoribus computorum, do-

Secundo, que als divuit de dit mes de desembre,
mil set-cents y dos, a dit senyor don Pedro de
Magarola y de Lupià, a las tres horas de la tarda,
poch més o menos, li sobrevingué un accident
repentino de feridura, de forma que luego restà
sens sentits.
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mino deputato regali absenti, commisserunt predicto magnificis assessoribus Generalis Catalonia
qui super supplicatis debite provideant et justitiam ministrent.

Super tercio interrogatoris.
Dixit que·s veritat lo que diu y narra lo present
interrogatori. Y ho diu saber ell, testimoni, perquè en dita ocasió se trobava ell, testimoni, en
dita casa de la Deputació y ohí a dir que dit noble
senyor don Ramon de Codina y Ferreras, junt ab
Pau Borés, scrivent, se eran conferits en casa de
dit senyor don Pedro de Magarola, a effecte de
péndrer-li la paraula de donar per firmadas las
deliberacions del molt il·lustre y fidelíssim consistori, en què dit de Magarola, per rahó de son
càrrech, havia entrevingut. De la qual funcció ell,
testimoni, veu tornar y ohí com digueren que no
era estat possible péndrer dita paraula a dit de
Magarola per quant estava sens sentits.

Didacus Martines et de //625/2v // Folcras, coadjutor primo scriba maioris Generalis. Recepta
dicti die et anno recipiatur informacione petita
qua recepta tradatur copia auctentica supplicanti.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans assessor.
Vigore cuiusquidem provisionis per dictos assessores facta fuerunt recepti et examinantes insfrascripti et sequentes.
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Die duodecima mensis januarii, anno Domini
millessimo septingentessimo tercio, Barchinone.
Joannes Saladriga, regia auctoritate notarius
publicus civis Barchinone, etatis sua pro ut ipse
dixit triginta unius annorum, parum plus vel
minus, testis, et cetera, qui citatus, et cetera, iuravit, et cetera. Se dicere veritatem omnimodam
quam suet et in super de quibus inferius interrogabitur.
1. Et primo. Fuit ipse testis interrogatus super interrogatorio ex interrogatoris formans pro parte
nobilis don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretaris et scriba maioris Generalis Catalonie,
cum supradicte oblata die vigessima nona mensis
decembris, millessimo septengentessimo secundo.
Et dixit que·s veritat lo que diu y narra lo interrogatori de que lo molt il·lustre don Pedro de
Magarola y de Lupià, deputat militar fou de dit
General, lo die disset de dit mes de desembre,
mil set-cents y dos, se abia ab la salut ordinària
que acostumava tenir. Y ho diu saber ell, testimoni, que veu que dit die a la vellada trobave’s
// 625/3r // dit testimoni en la present casa de la
Deputació assistí al consistori de sas senyoria,
rahó evident y que gosava de dita salut.
Super secundo.
Dixit que·s veritat que als divuyt de dit mes de
desembre, mil set-cents y dos, a las tres horas de
la tarda, poch més o menos, sobrevingué en accident repentino de feridura a dit nobre senyor
don Pedro de Magarola y de Lupià, que·l deixà
sens sentits. Y ho diu saber ell, testimoni, per
haver-lo ohit a dir a moltas y differents personas
que·l veren ab dit accident que s·i trobavan presents, respective quan li sobrevingué aquell, per
ésser exí públich y notori y a la pública veu y
forma.
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4. Super quarto interrogatorio.
Dixit verum esse interrogatorium. Y ho diu ell,
testimoni, per ser lo mateix Joan Saladriga qui
diu y narra lo interrogatori, y han anat en dits
dos dias y a las nits de aquell repetidas y diferents
vegadas en casa de dit don Pedro de Magarola,
per véurer si trobavan de prénder-li dita paraula
y llevar-ne-la. Y no obstant ditas diligèncias y de
haver manat a molts de la família de dita casa del
senyor don Pedro, y en particular als qui lo cuidan, que si venia lo cas de que dit don Pedro recobràs la paraula avisassen luego a dit don Ramon de Codina o a ell, que tot no fou possible,
perquè sembre continuà dit senyor don Pedro
ab lo accident, fins que morí, y sens sentits, com
és així públic y notori tal la veu y fama pública.
5. Super quinto interrogatorio.
Dixit verum esse interrogatorum. Y ho diu saber
ell, testimoni, per ésser així públic y notori, en la
pública veu y forma.
6. Super sexto.
Dixit verum esse interrogatorium. Y ho diu ell,
testimoni, tant per las rahons que té en los antecedents interrogatoris com y també per haverlo ohit a dir públicament a moltas diferents personas, si y conforme ho diu y narra lo present
interrogatori, y altrament per ésser molt públich y notori y tal la veu y forma.
7. Super septimo.
Dixit que·s veritat lo que diu y narra //625/4r //
lo interrogatori de que lo die diset de desembre
proppassat a la vellada lo llibre de Deliberacions
no·s trobava regulat. Y ho diu saber ell, testimoni, per haver-lo vist per rahó de fer residència
ell, testimoni, en la Scrivania Major de dita casa
de la Deputació molt temps havia per diferents
scripturas que treballava.
Super octavo interrogatorio.
Dixit verum esse interrogatorium. Y ho diu saber ell, testimoni, per haver-ho vist, si y confor-

me en dit interrogatori se conté, per la rahó que
té dita en lo antecedent interrogatori, de que
havia molts dies que ell, testimoni, feya residència en dita Scrivania Major per traballar differents papers que los officials de la Scribania Major no podian treballar, per rahó dels molts
negocis extraordinaris sobrevenian molt temps
havia en dita Scrivania Major, a més del negoci
del curs ordinari. Y altrament per ésser axí molt
públich y notori y tal la pública veu y forma.

Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non sed quod fuit citatus, et
cetera, fuit sibi lectum, et cetera, et perseveravit.
625
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Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus, et
cetera. Ad omnia dixit quod non sed, quod fuit
citatus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Die decima sexta predictorum mensis et anni,
Barchinone.
Jacobus Sola, medicine doctor, Barchinone populatus, etatis sua, pro ut ipse dixit, sexaginta septem annorum completorum, testis qui citatus, juravit, et cetera, se dicere et deponere veritatem
omnimodam quam sciet in et super his de quibus
inferius interrogabitur.
Et interrogatus ipse testis super sexto interrogatorio //625/4v // ex dictis interrogatoriis, eidem testi dixit que conté tota veritat lo tengut en lo interrogatori a ell testimoni. Y ho diu saber a
ocasió de haver viscut ab lo doctor Aromir a dit
don Pedro de Magarola y de Lupià tot lo temps
que li durà lo accident que expressà lo interrogatori, y fins que morí. Y estigué sempre ensopit y sens sentits. Y lo contengut en lo present
interrogatori és molt públich y notori.
Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non sed quod fuit citatus, et
cetera, fuit sibi lectum, et cetera, et perseveravit.
Dicto die Barchinone.
Franciscus Aromir, medicine doctor, Barchinone
populatis, etatis sua pro ut ipse dixit triginta
quinque annorum parum plus vel minus, testis
qui citatus, et cetera, juravit, et cetera, se dicere
veritatis.
6. Et interrogatus ipse testis super sexto interrogatorio ex dictis interrogatoriis eidem certo.
Dixit vero interrogatorium esse eodem modo quo
in eo continetur. Y ho diu saber dit testimoni
per haver visitat, junt ab lo doctor Jaume Solà, a
dit don Pedro de Magarola y de Lupià des de
luego que li sobrevingué lo accident en lo dit
interrogatori menut fins que morí, tres o quatre
vegadas al dia.
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Die vigessima secunda predictorum mensis et
anni, Barchinone.
Franciscus Torrent, signifer reformatus infanteria hispanensis Barchinone, degens etatis sua, pro
ut ipse dixit, triginta unius annorum, parum
plus vel minus, testis, et cetera, qui citatus, et cetera, juravit, et cetera, se dicere veritatem omnimodam quam (…) super his de quibus inferius
interrogabitur.
Et primo fuit ipse testis interrogatus super primo
interrogatorio ex dictis interrogatoriis eidem testi
certo.
Dixit que·s veritat lo que diu y narra lo present
interrogatori de que lo molt il·lustre don Pedro
de Magarola y de Lupià, deputat militar que fou
de dit General, lo dia disset de dit mes de desembre, mil set-cents y dos, se trobava ab la salut ordinària, com diu dit interrogatori. Y ho
diu saber ell, testimoni, per haver vist del modo
y manera ho diu dit interrogatori.
Super secundo.
Dixit que és veritat que als divuit de desembre
mil set-cents y dos, a las tres horas de la tarda,
poch més o menos, li sobrevingué lo accident
repentino de feridura a dit noble don Pedro de
Magarola. Y ho diu saber ell, testimoni, per trobar-se present quant lo extremunciaren y haver
ohit ell, testimoni, la relació feren los metges de
la feridura de aquell.
3. Super tercio interrogatorio.
Dixit que·s veritat lo que narra lo interrogatori.
Y ho diu saber per trobar-se ell // 625/5v // en
dita casa de don Pedro de Magarola ab dits senyors don Ramon de Codina y Pau Borés, narrats ab dit interrogatori.
4. Super quarto.
Dixit que·s molta veritat lo que diu per dit interrogatori. Y ho diu saber ell, testimoni, per haver
anat las demés vegadas ab Joan Saladrigas en la
casa de dit Magarola per lo effecte en aquell exposat.
5. Super quinto interrogatorio.
Dixit interrogatorium esse verum. Y ho diu saber per ésser així la pública veu y forma.
6. Super sexto.
Dixit que·s veritat lo que diu per dit interrogatori. Y ho diu saber ell, testimoni, per las rahons
expressadas en los antecedents interrogatoris,
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com y també per haver-ho ohit públicament, si
y conforme ho diu lo interrogatori, y altrament
ésser públich y notori lo contengut en aquell.
7. Super septimo.
Dixit esse verum interrogatorium. Y ho diu saber ell, testimoni, per trobar-se tenir incumbència de aportar regulat lo llibre de Deliberacions
expressat en lo present interrogatori.
8. Super octavo
Dixit verum esse interrogatorium. Y ho diu saber ell, testimoni, per lo que té dit antecedent
interrogatori al que se refereix, y també per haver-se hagut de deixar ell de regular dit llibre de
Deliberacions, perquè se fes primer dit cafer
quant // 625/6r // més de pressa y no·s podia dilatar lo fer-lo.
Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non sed quod fuit citatus, et
cetera, fuit sibi lectum, et cetera, et perseveravit.
Die sexta mensis februarii presenti anni, Barchinona.
Joannes Carreras, philosophia doctor, in sede
Barchinone beneficiatus, etatis sua, pro ut ipse
dixit, quinquaginta trium annorum, parum
plus vel minus, testis, et cetera, qui citatus, et cetera, juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo interrogatorio ex dictis interrogatoriis eidem testi lecto dixit verum interrogatorium esse. Y ho diu saber
ell, testimoni, per haver vist a dit molt il·lustre y
fidelíssim senyor don Pedro de Magarola y Lupià que lo die disset del mes de desembre mil
set-cents y dos a la vellada assistí al consistori de
sas senyorias.

Pau Borés en lo present interrogatori anomenat
en casa de dit don Pedro de Magarola y Lupià, a
fer la diligència que mana lo interrogatori, y haver succehit en la conformitat que en lo present
interrogatori se conté.
5. Super quinto.
Dixit verum interrogatorium esse. Que ho diu
saber ell, testimoni, per haver-ho ohit a dir públicament en la conformitat que en lo interrogatori se conté tenir, tal la veu y forma pública.
6. Super sexto.
Dixit que·s veritat lo que diu lo interrogatori.
Lo que diu saber ell, testimoni, per haver·o vist
y ohit a dir respective en la conformitat que en
lo present interrogatori se veu.
7. Super septimo.
Dixit verum esse interrogatorium en lo modo que
meo continetur. Y ho diu saber ell, testimoni,
per haver vist lo dia disset de desembre pròximpassat lo llibre de Deliberacions refereix lo interrogatori que no estava regulat, a ocasió de trobar-se dit testimoni servint lo offici de scrivà
extraordinari de la Scrivania Major del General
de Catalunya.
8. Super octavo.
Dixit que conté tota veritat lo que·s diu y narra
lo interrogatori. Y ho diu saber, dit testimoni,
per haver-ho vist del modo y circunstàncias en
aquell contengudas // 625/7r // a ocasió de trobar-se servint lo dit offici de scrivent extraordinari de dita Scrivania Major y ésser molt públich
y notori lo contengut en aquell.
Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non sed quod fuit citatus
fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die Barchinone.

Super secundo.
Dixit que·s veritat lo contengut en lo present
interrogatori. Y ho diu saber ell, testimoni, tant
per haver-ho ohit a dir públicament en la conformitat que en lo interrogatori se conté, com y
també per trobar-se ell, testimoni, entre las tres
y quatre horas de la tarda del dit die divuyt de
desembre en la casa de dit senyor don Pedro de
Magarola y Lupià, y haver vist ell, testimoni,
quant li donaren la extrema unció, a ocasió de
trobar-se en lo quarto que dit noble senyor estava sens sentits, tot ensupit.
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Super tercio.
Dixit verum esse interrogatorum. Lo qual diu
saber ell, testimoni, a ocasió de haver anat ab
companyia de don Ramon de Codina junt ab
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Paulus Bores, scriptor Barchinone, etatis sua, pro
ut dixit, viginti novem annorum, parumplus vel
minus, testis, et cetera, qui citatus, et cetera, juravit, et cetera, se dicere veritatem omnimodum
quam sciet in et super his de quibus interrogabitur.
Et primo fuit testis ipse interrogatus super secundo interrogatorio ex dictis interrogatoriis eidem
testi lecto.
Dixit verum esse interrogatorium. Lo que diu
saber ell, testimoni, per haver-ho ohit a dir públicament en la conformitat que en lo present
interrogatori se conté, y altrament haver vist ell,
testimoni, al dit don Pedro de Magarola et de

idem Bernardus Fores, nottarium et coadjutor
antedictus, hic me subscribo et meum appono
sig+num.

Lupià, entre las tres y quatre horas de la tarda de
dit die divuyt de desembre pròxim passat en lo
llit, sens sentits, a la ocasió y li portaren lo sagrament de la extrema unció.
Super tercio.
Dixit que·s molta veritat lo que diu y narra lo
interrogatori. Y ho diu saber ell, testimoni, per
ésser lo mateix Pau Borés que reffereix lo interrogatori, y haver anat junt ab dit don Ramon
de Codina en la dita casa de dit don Pedro de
Magarola, y haver succehit de la manera que en
lo present interrogatori // 625/7v // se conté.

625
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5. Super quinto.
Dixit que·s veritat lo que diu y narra lo interrogatori. Y ho diu saber ell, testimoni, per haverho ohit a dit públicament en la manera que en
aquell conté.
6. Super sexto.
Dixit que conté tota veritat lo que diu lo interrogatori. Y ho diu saber ell, testimoni, per ocasió de haver-ho ohit dir si y de la conformitat
que reffereix lo interrogatori, essent present ell,
testimoni, quan aportaren a don Pedro de Magarola lo sagrament de extrema unció.
8. Super octavo.
Dixit verum esse interrogatorium. Lo que diu
saber ell, testimoni, per tenir la incumbència en
la ocasió y temps reffereix lo interrogatori de registrar las cartas se escriuan en la casa de la Deputació, tant dels molts il·lustríssims y fidelíssims deputats com y també de la il·lustríssima
junta del donatiu voluntari per a sa magestat,
que Déu guarde, com a escrivà del ajudant tercer de la Escrivania Major del General de Catalunya, per la qual resulta haver-ho vist ell, testimoni, en la conformitat que en lo present
interrogatori se conté, lo que altrament és molt
públich y notori, y tal la veu y forma pública.
Generaliter autem, et cetera.
625
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Ad omnia dixit quod non sum quod fuit citatus,
et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Copia huiusmodi in his septem papiri foleis presenti non comprehenso sumpta et abstracta fuit
ab original processu informativo instante nobili
don Raymundo de Codina et Farreras, secretario
et scriba maiori Generalis Catalonia, actiraro,
et cum suo originali veridicem comprobata, per
me, Bernardum Fores, apostolica regiaque aucthoritatibus nottarius publicus regium collegiarum Barchinone et coadjutorem tercium Scribanie Maioris eiusdem, et ut eidem copia in iudicio
et extra ab omnibus plena adhibeatur fides ego,
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330
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Los síndichs de Mataró y de Vilanova de Cubelles, representan a vostra senyoria que en las últimas Corts se han estatuït y ordenat que tot lo
vi foraster y que ve en lo present Principat de altres regnes tinga de pagar lo dret de vint-ysinch reals per càrrega de vi y sinquanta reals de
cada càrrega de ayguardent. Y que han tingut
notícia que des del dia que se han conclosas las
Corts fins lo dia present ha arribat molt vi foraster en lo present Principat, y se ha venut públicament, axí en la plaja de Barcelona com en altres plajas de la costa del present Principat, sens
que se hage cobrat lo dit dret. Y lo dia present,
en lo moll o plaja de Barcelona, se troba una
barca del patró Joseph Farret, de la vila de Sitjas, que està venent un càrrech de vi que aporta
del regne de València, com offerexen donar
prompta informació a vostra senyoria fidelíssima, sens que a dit patró Ferret fins vuy se li hage
demanat dret algú. Y per quant de dexar-se de
cobrar dits drets se contrafà notòriament a las
constitucions de ditas Corts, y de altre part ne
resulta grandíssim prejudici a la Generalitat y als
demés pobles de Catalunya, perquè no cobrantse dit dret se dona ocasió a que entre abundància de vi foraster, y imposibilitar a que se venga
lo vi se cull en lo present Principat. En vista del
que, suplican a vostra senyoria fidelíssima sia de
son servey donar prompta providència perquè
se // 625/9v // pose en execució la dita constitució y se cobre lo dret del vi que se va venent en
la plaja de esta ciutat, y del que vi entrarà, que a
més de ser cosa justa ho rebran a singular mercè
de vostra senyoria fidelíssima. Y juntament suplican que la present súplica sia cusida en dietari. Officio etcètera. Altissimus, etcètera. Pro
Bach. Compte.
Oblata die XXVIII mensis februarii, MDCCIII, in
consistorii, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt que attès lo capítol 56 del
nou redrés, expressament ha donat y comès la
facultat de fer la imposició dels drets que·s solicita a la il·lustríssima junta en dit capítol disposada, que per ço, remetan esta instància a dita
il·lustríssima junta, a la qual peculiarment speca. súplica intercalada entre els folis 624v i 625r del trienni
1701-1704.
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ta y pertany; que la present súplica, ab esta decretació, sie insertada en dietari, y que la present
decretació sie intimada al síndich eo procurador
de Mataró. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba maioris Generalis
Catalonia.
Als 1 de mars, 1703, a las onse horas del matí,
personalment trobat en la present casa de la Deputació, el magnífich doctor en drets Sagimon
Compte, síndich o procurador de Mataró, és estada presentada per Joseph Pelegrí, altre dels
veguers de sas senyorias, y intimada la sobredita
decretació, segons relació per ell a mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General feta.

625
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Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone,
sumptum a quodam publico et auctentico mandati seu procuracionis instrumento, in papiro
scripto inferius inserto, thenoris sequentis:
«Die decima octava mensis iulii, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo secundo,
in civitate Mataronis, diocessis Barchinone. Nos,
Salvator Mataro, Thomas Espa et Jacobus Llunell, omno presenti et currentem iuratorem universitatis civitatis Mataronis, diocessis Barchinone, Michael Pou et Portella, Antonius Roig et
Sala, Joannes Bonavent, proceres, Joannes Mates,
Franciscus Gemmir et Lleonart, Salvador Andreu, Paulus Faubell et Mates, Franciscus Preses,
Joannes Boter, Bruno Santroma, Felix Dorda,
doctor Josephus Vendrell, Josephus Mates, Joannes
Paulus Gassia, Jacobus Torner, Franciscus Feliu
de la Peña, Franciscus Victa et Sagismundus
Ros, omnes de concilio ordinacio dicte universitatis, convocati et congregati intus domos eiusdem
universitatis, sitas in dicta civitate Mataronis, in
vico nuncupato la Riera, ubi alias pro similibus et
aliis prefate universitatis negociis per tractandis
solitis sumus convocari et congregari concilium
insfrascriptum ibidem ex causa infrascripta tenentes et celebrantes, et totam dictam universitatem prelibate civitatis, vigore regionum privilegiorum relate universitate concessiorum
representantes, tamquam major et senior pars, et
plusquam duae partes personarum de concilio
iam dicte universitatis racione, absentum et impeditorum dicto nomine agentes tamen, hec cum
auctoritate et decreto magnifici //625/10v // Felicis Tarau, pro sacra, cesarea et regia magestate
baiuli dicti civitatis Mataronis, inferius auctorizantis, et decretum, grattis, et cetera, constituhimus et ordinamus procuratorem predictum et aca. procura intercalada entre els folis 624v i 625r del trienni
1701-1704.
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torem nostrum dicto nomine seu verius universitatis et eius singularium presencium absentorum
et futurorum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos,
magnificus Segimundus Compte, utriusque iuris
doctor, Barchinone populatum, licet absentem,
ad videlicet pro nobis, prescripto nomine seu predicta universitate et eius singularibus, presentibus, absentibus et futurum agendum, ducendum, tractandum, procurandum, finiendum
fineque debito terminandum, omnia singulas ac
quascumque lites sive causas, tam civiles, criminales, activas et passivas, principales et appellatorias, motas et movendas, que sint seu fore et esse
esperantum nos, dicto nomine seu dictam universitatem et eius singulares, et una et quasvis universitates communes corpora collegia et singulares personas de alterius partibus, quibusvis
racionibus sive causis et pro his et eorum pretextu
et alias tam in Regia Audiencia in presentis
Cathaloni principatus quam in aliis quibusvis
causis et concistoriis, et coram quibusvis dominis
officialibus iudicibus et personis, tam ecclessiasticis quam secularibus, ac alibi ubi expediat comparendum, interessendum et ad omnes lites sive
causas, tam judiciales quam criminales,activas
et passivas, principales et appellatorias, motas et
movendas, latissime causis amplissimo solito et assueto litium cursu facultatibus et potestatibus expressis iurandi de calumpnia //625/11r // et cauciones quascumque, tam iuratorias quan
fideiusorias prestandi, et cetera, clara et retroclara exponendi, et cetera, et exequciones quasvis
instandi, et cetera, denunciacionesque acusaciones et requisiciones et instancias criminales quasvis contra personas quascumque faciendi et instandi et eas sive causas criminales et eis
dependentes et emergentes prosequiendi et continuandi, nec non eciam requisiciones et protestaciones quascumque, tam verbo quam in scriptis,
et tam judicialiter quam extrajudicialiter, quibusvis eciam personis faciendi, prestandi et intimandi, seu fieri presentari ac intimari faciendi
et instandi, et proinde quacumque instrumenta
confici petendi, instandi et requirendi, et cum
posse ad predicta omnia substituendi, et cetera, et
demum, et cetera. Promittimus, dicto nomine,
judicio testis, et cetera, et habere ratum, et cetera,
et non revocare, et cetera, sub bonorum dicte universitatis omnium obligacione, et cetera. Ad hec
nos, Felix Tarau, pro sacra, cesarea et regia magestate baiulus dicte universitatis Mataronis,
predictis nostram, dicto nomine, imo verius regiam interponimus auctoritatem pariter et decretum. Actum, et cetera. Testes firmarum omnium predictorum dominorum iuratorum et
personarum de Concilio qui firmarunt in dicta
civitate Mataronis, die et anno supradictis, sunt
Josephus Julia, sartor, et Anthonius Isart, sutor,
ambo dictae civitatis Mataronis. Testes vero firma dicti magnifici Felicis Parau, baiuli presenti,

qui firmavit et predicta decretavit in dicta civitate Mataronis, die decima nona predictorum
mensis et anni ; sunt Michael Torras, brasserius,
et Raphael Pera Mas, iuevenis, // 625/11v // negociator, ambo eiusdem civitatis Mataronis. In
premissorum alieno calamo scriptorum fidem facio testimonium ego, Sagismundus Ros, apostolica regiaque auctoritatis nottarius publicus civitatis Mataronis, diocessis Barchinone, secretarius
et scriba negotiorum universitatis et concilis eiusdem civitatis. Hic me subscribo et meum quo utor
appono signum.
Sig+num Petri Pauli Ribes, auctoritatibus apostolica et regia nottarius publicus regii collegiam
Barchinone, testis.
Sig+num Joannis Rossinis, nottarius publicus regii collegii, testis.
Sig+num Franciscis Rossines, auctoritatibus appostolica atque regia nottarius publicus regii collegii, qui predicta exemplarum in scriptis fecit et
in fidem regatus clausit.
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331.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Noa obstant que ab supplicació presentada a
vostra senyoria fidelíssima lo dia 10 de gener del
corrent any se supplicà ha vostra senyoria fidelíssima per part de Pere Ferrer, arrendatari dels
drets de las Generalitats lo corrent trienni, que
en observansa de las disposicions referides en
dita suplicació fos de son agrado ordenar y manar al credenser del General de la present ciutat
y taulers del present Principat respective, sots
las penas ben vistas a vostra senyoria fidelíssima,
despatxassen las robas y mercaderias que·s trobian recondidas en los magatzems o casas del
General o dels mateixos taulers, subjectas a pagar lo dret de General de entradas, per tenir
obligació, las personas qui aportan las robas o
mercaderias de qualsevol espècie, sian aquellas
denunciar y manifestar als cullidors dels drets
del General bé y llealment y descarregar en la
casa o taula de dits cullidors, y per aquelles pagar bé y llealment als dits cullidors lo dret pertanyent al dit General, com y també las que en
avant entrarian en dits magatzems o casas, ço
és, lo credencer del General de dita present ciutat en la forma disposada en lo capítol 79, Corts
1599, y los taulers de las taulas foranas del present Principat segons lo disposat en lo capítol 8,
a. súplica intercalada entre els folis 626v i 627r del trienni
1701-1704.
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número 2, Corts 1547, per lo fi y effecte que lo
arrendatari pogués cobrar lo dret degut de
aquellas per quiscuna mesada, com axí està obligat en pagar a vostra senyoria fidelíssima lo preu
de dit arrendament, al peu de la qual suplicació
fou servit vostra senyoria fidelíssima decretar y
cometra aquella a sos magnífichs assessors per a
que estos, ab intervenció del noble advocat fiscal, ne fessen relació en escrits. Y com des del
dalt referit dia 10 de gener, en lo qual fou decretada y comesa dita suplicació, fins vuy, no se
aja fet dita relació, no obstant las contínuas
instàncias del suplicant, y // 627/1v // la suspensió sie del tot perjudicial y nociu a la exacció del
dret de las entradas y exidas del general arrendament, per suspéndrer-se en la llarga detenció de
las robas y mercaderias que són entradas en los
magatzems del General o dels taulers la puntual
cobransa del dret del General, de aquellas que
se deu fer per los collidors de drets al temps que
entran o ixen, segons las referidas disposicions,
del que se’n segueix al suplicant nota’s lo dany y
perjudici, per quedar de exa manera suspesa en
la exacció del dret degut, al temps de la entrada
de ditas mercaderias per vostra senyoria a ell
arrendat, y per a que conste en tot temps que
per part sua no sea omitit fer las diligèncias que
li incumbian per a revocar dits abusos y no quedar defraudat en lo dret per vostra senyoria fidelíssima arrendat. Per tant, suplica a vostra senyoria fidelíssima que la present suplicació, junt
ab la còpia de la decretació de dit dia deu de jener del corrent any, que·s presentí a vostra senyoria fidelíssima, sien insertadas en dietari en
observansa del capítol 46 del nou redrés. Lo officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Balart.
Oblata die II mensis marciis, MDCCIII, in consistorii, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominus auditoribus computorum dixerunt et decreverunt que sie insertada en lo
present dietari esta súplica junt ab la còpia de la
presentada per dit arrendatari als 10 de janer
passat, ab còpia de sa decretació, junt ab esta
decretació; y que la present decretació sie intimada a Pere Ferrer, velluter, arrendatari dels
drets de la Generalitat, ab la qual se li notifica
com los magnífichs y noble assessor y advocat
fiscal, ab una relació en escrits feta, la qual se
troba insertada en lo present dietari en lo dia de
avui, per las rahons en ellas expressadas, són de
sentir que no té lloch sa petició contenguda ab
la dita súplica que presentà dit dia 10 de janer
passat.
Als 5 de mars, 1703, a las 10 horas del matí,
personalment és estada presentada a Pere Ferrer, arrendatari dels drets de la Generalitat en
lo present trienni, per Joseph Pelegrí, altre dels
veguers de sas senyorias, la sobredita decretació,

[ 1703 ]
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segons rebuda per mí, secretari y scrivà major
del General, feta per ell.
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriva maioris. Sans, assessor subrogatus.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Noa obstant que per los capítols 1, Corts 1481,
y 8, de las Corts 1547, número 2, estiga disposat que totas las robas y mercaderias que entran
o hixan del present principat de Cathalunya són
tingudas y obligadas de pagar lo dret de General, entrant o eixint de dit Principat, a diferència
de las robas subjectes a pagar lo dret de bolla de
plom y sagell de cera, los quals tantsolament pagan y deuen pagar lo dret al temps que aquellas
se venan, segons lo disposat en lo paràgraf 9 del
llibre dels 4 Senyals, pàgina 105; y no menos
que per la seguretat dels dits drets del General
està disposat en lo capítol 81, Corts 1599, que
totas las mercaderias que entran en lo present
Principat y comptats ajen de ser posadas y recondidas en la casa o duana del General, a hont
se voldran despatxar, sots las penas en dit capítol imposadas; y així mateix, que per obviar los
fraus que se podrian seguir en lo tràurer las balas de las robas o mercaderias posadas en lo magatzem de la casa del General se estatuhí y ordenà en lo capítol 79, Corts 1599, que no·s
pogués tràurer de dit magatzem en un dia més
de sis balas, y ans de tràurer aquellas de dita casa
del General fossen regonegudas per lo credencer y dos guardas, per véurer quals robas
// 627/2v // y mercaderias eran las posadas en
aquellas, a effecte que despatxar-las se pogués
íntegrament lo dret del General, y en una mateixa hora no·s pogués tràurer de dit magatzem
differents de diversos amos, ans bé, que després
de treta fora la casa del General la roba o mercaderias del un se despatxa la del altre, y aixins
consequutivament; la qual, disposada, confirmada y estesa per lo capítol 28 del nou redrés,
lo qual se mana als officials que per major cumpliment y observansa de dit capítol 79 sian puntuals per que no se tarde lo bon despaig, y lo degan observar en tots los dias no seran de festa de
precepte, y en totas las horas, segons capítols de
Cort y ordinacions, estan obligats en residir en
la casa del General. Totas las quals disposicions
foren fetas per la més prompta y segura exacció
dels drets del General y per obviar, altrament,
los fraus se feyan, devent-se de despatxar ditas
balas al temps que entran, essent aquellas moltas y de differents amos, y que ditas robas y mera. relació intercalada entre els folis 626v i 627r del trienni
1701-1704.
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caderias estiguessen en los magatzems del General en las parts a hont los hi ha y en las casas
cullidoras dels drets a hont no·y ha magatzems,
com se col·legeix de las sobrereferidas disposicions; y singularment del dit capítol 8, Corts
1547, número 2, a hont se troba expressat haver-se de aportar las mercaderias que entran en
la taula o casas dels cullidors, a effecte de fer-se
lo despaig de aquellas bé y llealment, tot frau
cessant, altrament pagar íntegrament los drets;
y de dit capítol 28, se mana als officials sian
puntuals, perquè no se retarde, y que observen
dit capítol 77 en tots los dias que no són
// s.n.r // de precepta. Ab tot, molts mercaders o
negociants que han entrat difarents balas de robas y mercaderias subjectes a pagar lo dret de
General de entrada, així en la present ciutat com
en altras parts del Principat, no dubtan tenir
aquellas de molts mesos a esta part en los magatzems o casas del General o dels taulers respective sens despatxar ni pagar los drets de
aquellas, contra lo disposat en dits capítols, per
haver-se de despatxar, després de entradas en
dits magatzems o casas, per los credencers o
taulers respective, y per los amos de aquellas pagar, los drets en la forma disposada; lo que se
deu per vostra senyoria fidelíssima obviar. Per
tant y altrament, Pere Ferrer, arrendatari dels
dits drets en lo corrent trienni, a vostra senyoria
fidelíssima suplica que, en observansa de las referidas disposicions, sia de son servey ordenar y
manar al credencer del General de la present
ciutat y taulers del present Principat respective,
sots aliqua motuenda pena, despachen las robas
y mercaderias que·s troban recondidas en los
magatsems o casas del General o dels mateixos
taulers subjectes a pagar lo dret de General de
entrada ço és, lo credencer del General de dita
present ciutat en la forma disposada en dit número 2 del dit capítol 8, Corts 1547, com y
també en las robas y mercaderias que en avant
entreran en dits magatzems o casas hajen de
despacharlas en la predita forma respective, a fi
y effecte que lo arrendatari a la fi de quiscuna
mesada // s.n.v // puga cobrar lo dret degut de
aquellas del comú obligat en pagar a vostra senyoria il·lustríssima per mesadas lo proper
arrendament del General per dit effecte, essent
fetas las deliberacions y mandatos convenients y
oportuns, com així ho espera de la restitució en
lo prompta y cabal exacció de dits drets. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Balart.
Oblata. Lo die X mensis januarii, MDCCIII, in
consistorii, et cetera, et domini deputatim militarim deffunctorum, intervenientibus dominis auditoribus computorum commisserunt predicta
magnificis assessoribus Generalis Catalonia qui
super scriptis relacionem in scriptis faciant cum
interveniente. Don Raymundus de Codina et de

Gallart. Pastor, assessoris. Farreras, secretarius et
scriva maior Generalis subrogatus.
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332
Vistaa la suplicació presentada lo die 10 de janer proppassat per part de Pere Ferrer, lo trienni corrent arrendatari dels drets de la Generalitat, y la commissió als infrascrits feta. Vistos los
capítols 1, Corts 1481, capítol 8, número 2;
Corts 1547, capítol 79, del redrés de 1599; y
capítol 28 del nou redrés. Vists los capítols o
ítems de la tabba insertada, e lo acte del arrendament de dret de General a favor del dit Pere
Ferrer per dit trienni firmat, rebut en la Escrivania Major del General; y assenyaladament lo capítol o ítem 20 de dita tabba, que comensa
«Ítem. Sàpia que lo dret de las robas que lo dia
de la possessió», etcètera. Vistas altras tabbas de
semblants arrendaments dels triennis precedents y lo demés se devia véurer, ohyda la informació feta per lo advocat de dits arrendataris y
las notícias que acerca la subjecta matèria an
subministrat los officials de la casa del General,
dels quals se à pres y adquirit.
Y en suposició de què, segons se col·legeix de la
sèrie de dita suplicació y del què en veu y explicació lo arrendatari predit y son advocat, la pretenció de dit arrendatari y son intent és que lo
credencer de la casa del General de la present
ciutat y los taulers y cullidors dels drets del Principat, luego de trobar-se las robas y mercaderias
subjectes a la paga del dret de General de entrada recondidas en los magatsems o aduanas y casas del General, procehís rigurosament a compel·lir als duenyos de ditas robas y mercaderias a
pagar dits drets, sens aguardar que los amos de
ditas robas y mercaderias insten y vullen tràurerlas de dit magatsems, aduanas o casas del General, que // 627/3v // se diu vulgarment despatxar
y pagar lo dret.
Attès que ningun dels citats capítols ni altres
posa expressament lo que pretén lo arrendatari
respecte de los drets de entrada de aquellas que
se recondexen y estan recondidas en dits llocs
de aduanas y casa del General, y del temps que
se à de exigir-se efectivament dit dret, devent-se
considerar jurídica diferència del temps que és
degut lo dret pro ingressu al temps de exigir-se
real y efectivament. Ans bé, la dita subseguida
és y estada sempre lo no pagar, singularment a
semblant ocasió qual arrendatari, si no diferir-se
a la ocasió que·l amo de la mercaderia que és en
a. vot intercalat entre els folis 626v i 627r del trienni 17011704.
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poder del General, per a tràurer-la, fer lo despaig y pagar lo dret. Qual observansa no sols no
és contrària a capítol de Cort, ans bé, té foment
y és conforme a la mente de aquells que previngueren la construcció de ditas aduanas e las casas del General, y lo insinua recondir-se en
aquellas las mercaderias. Y lo capítol 79, redrés
de 1599, ab lo 28 del nou redrés, que·l confirma més acerca de la coacció que pretén lo arrendatari y limita que etiam que los amos de las
mercaderias haguessen tràurer en un dia tota la
mercaderia no degan ni pugan despatxar sino
sols sis bales, de tal manera que, per a obviar
que los botiguers y demés amos de ditas mercaderias no fossen sobra d’això detinguts y retardats, se à previngut en lo dit capítol que no se
fossen feriats sino los dias de precepte. Y en lo
demés se observàs dit capítol 79, redrés de
1599. Totas las quals disposicions tenen la mira
al favor del negociant. Y avent sobrada pressa
no se fessen los despaigs en contra // s.n.r // lo
amo de las mercaderias ó solicitàs. Attès que, segons la referida èqua, justa y rahonable observansa, aprés lo arrendament dit arrendatari, ab
circunstància de haver est cobrat y percebit lo
dret de General de entrada de diferents gèneros
y mercaderias, que havia quatre, sinc y més anys
que eran y estavan recondidas en lo magasem de
la casa del General y bolla de la present ciutat,
de tal manera que, en molts consequutius actes
de arrendaments de dit dret y tabbas, de aquella
se troba pacte exprés, qual y és en lo corrent de
que lo dret de las robas que lo dia de la possessió se trobarà en los magatsems del General,
tant de la present ciutat com fora de aquella,
sien del nou arrendatari. Lo qual pacte comprova la dita observansa y estat referit, puix a fer-se
la precisa coacció que intenta dit arrendatari no
vidria versemblantment en lo cas de restar robas
y mercaderias en dits magatsems a la fi del
arrendament y possessió y principi del nou
arrendatari. Attès que esta nova pretenció del
arrendatari seria prejudicialíssima y de molt malas conseqüèncias a la Generalitat per lo arrendament esdevenidor, com se dexa a bé compréndrer.
Sens que obste lo que insinua lo arrendatari de
tenir obligació de pagar per mesadas lo preu del
arrendament, y que poria ésser que, mancomunant-se tots los hòmens de negoci en tenir recondidas sas mercaderias en magatsem o duana,
no percibiria cosa del dret de General de entrada, perquè no és presumible tal mancomunació,
ans bé, és de créurer que los negociants no voldran tenir sos caudals y efectes inútils. Y altrament, quant evidentment constàs de tal coadunació, de la qual ara no consta, se poria
discórrer la providència convenient y lo fahedor, no emperò, des de ara, annuir al desig del

[ 1703 ]
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dit arrendatari en tant prejudici del comers y de
la Generalitat.
s.n.r

Per tant y altrament, los infrascrits fan relació de
son vot y parer que no té lloch la suplicació del
dit Pere Ferrer, arrendatari, en la qüestió sobre
se à explicat, y per los efectes que interferits y
que se deuen y an de observar dits capítols de
Cort, com fins assí se à estilat y sobre se à expresat. Axís ó senten. Barcelona, y febrer 28 de
1703.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus. Sans, assessor. Don Josephus de Cancer, fiscalis Generalis
Catalonia advocatus.
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Excel·lentíssim senyor.
Loa consistori de deputats y oÿdors del present
Principat se troba affavorit ab una ambaixada de
part de vostra excel·lència, reportada en escrits
lo die 22 de febrer proppassat, en què mostra lo
gran zel ab que acompanya al que resideix en lo
consistori de procurar la mayor estabilitat y observansa de las generals constitucions, capítols y
actes de Cort, privilegis de comuns y particulars
y altres lleys de la pàtria. Y després de donar a
vostra excel·lència repetidas gràcias per lo affecta que manifesta en cosa de la primera importància, passant al particular del contengut en
dita ambaixada, en orde al que és servit vostra
excel·lència expressar de que done lo consistori
per sí lo degut cumpliment a la provisió feta lo
dia 6 de desembre proppassat per lo molt il·lustre protector del bras militar al peu de la suplicació presentada per lo síndich del General en
lo fet de la contrafacció de Hornoldo de Yager,
se li offereix dir a vostra excel·lència que la sobrecalendada provisió conté que los il·lustres
deputats personalment se conferescan ab lo excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent general de Catalunya, y per via de suplicació li entreguen la deprecació provehida lo die
14 de novembre proppassat, y que després de
executat prenga de ells la relació lo scrivà de la
causa y aquella continue en lo procés. Y haventse offert al consistori considerables reparos per a
posar en execució dita provisió, majorment discrepant los assessors en son sentir, essent lo un
de ells, junt ab lo noble advocat fiscal, de parer
que·s devia consultar, desitjant lo consistori se
poguessen superar las dificultats, de consell y
parer //643/1v // de una molt il·lustre Divuytena
de personas dels tres estaments que convocà per
dit effecte, cometè sis personas de eixa molt
a. embaixada intercalada entre els folis 642v i 643r del trienni 1701-1704.
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il·lustre Divuytena, ço és, a dos de cada bras, la
potestat y poder de premeditar y discòrrer sobre
lo fet y constitució política com legalment ab
aquellas personas que millor los aparexeria, formant un paper del que judicarian dega fer per a
que, reportat a dita Divuytena, pogués fer lo fahedor. Las quals sis personas, en virtut de dita,
consultaren a un dels assessors del General y altres doctors aplicats si podia y devia executar-se
dita provisió, los quals, en son vot en escrits, per
las rahons y motius en aquella tinguts y expressats, conclouhen no poder ni déurer executar la
dita provisió, com podrà vostra excel·lència
véurer en la còpia de dit vot que·s posa en mà de
vostra excel·lència, per las rahons de dit vot tant
vivas y los motius tant presents, tant legals, tant
fundats. A vista de altre vot, lo mateix assessor y
consulents, que també se presentan a vostra excel·lència, aconsellà la dita molt il·lustre Divuytena lo consistori conformar-se ab dits vots y
parer. Ab què, precisat lo consistori a manifestar
a vostra excel·lència la rigurositat en què·s troba
de poder executar la sobradita qüestió, y la regonexerà vostra excel·lència si benignament
atén ab elevació de la dignitat del consistori en
qui està representada la magestat del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, y tot lo principat de Cathalunya, que són los tres il·lustríssims brassos
que lo componen, y que seria molt impropi de
aquella magnitut y representació exercitar una
operació que segons disposan las generals constitucions és pròpria y peculiar de subgectes del
més ínfim // s.n.r // estat de la República.
Així, no pot deixar lo consistori de posar en la
gran comprehenció de vostra excel·lència que lo
impediment que retarda la introducció y prosecució de aquesta causa de contrafacció, com de
altres de semblant naturalesa, no consisteix en
quí ha de presentar la deprecació, que té forsa
de citació, al excel·lentíssim senyor llochtinent
general, per què sa excel·lència no se nega a
admètrer-la per medi de escrivà de manament,
assistint lo scrivà major del General que·n lleve
acte o per medi de un porter, com disposa la
constitució 36 de las últimas Corts, sino que estriva en que sa excel·lència està en dictamen de
que aquella ha de ser prevista y abilitada per la
Real Audiència. Y encara que lo consistori entén no haver de ser habilitada, emperò, per a
remòurer aquest impediment y en aquesta suposició té suplicat a sa magestat sia de son real
servey manar que semblants despaigs emanats
en virtut de provisió del tribunal de contrafaccions, provehits per son president o altre dels
conjúdices a qui pertany en sos casos, se presenten axí al llochtinent y capità general com als
demés ministres de sa magestat, y aquells degan
admètrer-los sens precehir revista ni habilitació.
Y si bé lo consistori té fetas y continua repetidas

diligèncias per a conseguir de sa magestat lo
que li té suplicat tota via, no ha pogut per encara lograr la fortuna de conseguir aquest consuelo. Per ço, deu suplicar, com suplica, a vostra
excel·lència, lo consistori sia de son servey
acompanyar-lo, interposant ab sa magestat sos
officis a aquest fi, que essent de tanta eficàcia al
real conspecte del rey, nostre senyor, se deu
promètrer lo consistori se dignarà sa magestat
ab brevedat fer-li mercè, assegurant a vostra excel·lència que lo consistori farà sempre la deguda estimació de esta finesa y ab mútua //s.n.v //
correspondència desitjarà repetidas ocasions en
què puga mostrar son affecte, empleant-se en lo
que sia del millor servey, gust y agrado de vostra
excel·lència.
Consemblant ambaixada per lo molt il·lustre y
fidelíssim bras militar, ab esta differència: que
axís com ab ella se diu excel·lentíssim senyor, en
la de ella vostra excel·lència; y per lo molt il·lustre protector del bras militar, en aquest se diu
molt il·lustre y fidelíssim senyor, en lo discurs
dit, y en lloch del dalt dit, y per lo molt il·lustre
senyor protector.
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trafacció, acudí dit síndich a vostra senyoria
il·lustríssima, a fi de remòurer lo dit impediment. Y no avent conseguit de vostra senyoria
il·lustríssima, ab aquella brevedat que desitjava,
lo medi de remòurer-se dit reparo, impediment
o dupte de la habilitació de dita suplicació
// 643/2v // deprecatòria, passà a presentar a dit
protector nova suplicació, narrant en ella lo dit
impediment en què·s trobava per lo curs de la
causa de dita, conclohent fos de son servey donar las providèncias que convinguessen y fossen
menester per a que se executen y poguessen
executar las ditas presentacions, y que dictés les
provisions oportunes y convenients. A la qual
súplica que de aquella provehí dit molt il·lustre
protector lo die 6 del mes proppassat, que per
observansa de la constitució 8, «Lo fruyt de las
lleys», títol «De observar constitucions» los diu
personalment se conferissen ab lo excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent general y per via de suplicació li entregassen la provehida. Y lo escrivà major del General, instant lo
síndich que se presentàs al noble don Miquel de
Calderó, regent la cancellaria, la notificació o citació, semblantment provehida personalment,
dexàs aquella en sa casa a algú. De tot lo que fet
y executat lo escrivà de la causa de contrafacción
rebés dels sobredits las relacions del procés.

Il·lustríssim senyor.
Sol·licitanta lo consistori de deputats y oïdors
de comptes del present Principat lo reparo de la
contrafacció sobre lo mandato fet a Ornoldo de
Jager, ciutadà honrat de Barcelona, passà a presentar súplica per medi de son síndich al molt
il·lustre president de vostra senyoria il·lustríssima. Y no avent pogut obtenir dins las 24 horas
que disposa la constitució 36 de las últimas
Corts se provehís la suplicació deprecatòria per
al excel·lentíssim senyor compte de Palma,
llochtinent general, que té forsa de citació, y la
citació per los demés, acudí al molt il·lustre protector del molt il·lustre y fidelíssim bras militar,
altre dels conjúdices de aqueix il·lustríssim tribunal, y obtingué la provisió de dita suplicació
deprecatòria y citacions. Y volent passar a la presentació de aquella, en la forma que disposa dita
constitució 36, se trobà reparo per lo escrivà de
manament qui avia de concórrer ab lo escrivà
major y lo síndich del General, instant la presentació de dita suplicació deprecatòria al dit
excel·lentíssim senyor llochtinent general, de
entrevenir en dita presentació, no essent dita
suplicació deprecatòria habilitada. Y vehent
que, frustrada esta diligència de dita presentació, com a primera precisa e indispensable, no
ere possible lo passar avant en dit judici de cona. súplica intercalada entre els folis 642v i 643r del trienni
1701-1704.
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A vista d’esta provisió, entrà lo consistori en
considerables dificultats per a poder executar
per sí y personalment lo provehit. Y així, per no
aparèxer conforme la dita provisió, se havia suplicat per lo síndich, puix sols se demanava
llicència per a remòurer lo impediment o dupte
de si se devia solicitar o no la deprecatòria, sobre lo qual no donava per bona dita provisió,
com per lo indecorós que judicava ser aquest
exercici a la elevació de la dignitat del consistori
y de sa presentació. Sens que en estos reparos lo
pogués aquirar lo vot //s.n.r // fet per los magnífichs assessors y noble advocat fiscal del General, puix no foren aquells uniformes, suposat
que si bé lo un de ells y lo noble advocat fiscal
foren de parer que devia lo consistori posar en
execució dita provisió, fou, emperò, lo altre de
sentir que·s devia consultar, comprenent de esta
ambigüitat y discrepància lo consistori que tota
via subsistian las dificultats y reparos convoca
una Divuytena de personas dels tres estaments
per a que li aconsellàs si devia posar en execució
la sobrereferida provisió en la conformitat que
en aquella se conté. Y avent-se en diferents
ocassions ponderat quant rellevants y fundats
heren los reparos que se oferien per sa execució,
passà lo consistori, de consell de dita Divuytena,
aposar-se als reals peus de sa magestat, Déu lo
guarde, que·s trobava honrant ab sa real presència aquesta ciutat, ab una obsequiosa representació, suplicant-li fos servit manar que los des-
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paigs que emanarian del tribunal de Contrafaccions, o bé junts o de qualsevol dels conjúdices
de aquell, dirigits tant al llochtinent general
com als ministres de la Real Audiència, fossen
per los sobredits respective admesos, sens presehir ni necessitar-se de revista ni habilitació alguna. Y no obstant que sa magestat no se ha
servit per encara manifestar sa real resolució sobre dit punt, han passat la excel·lentíssima ciutat
y molt il·lustre y fidelíssim bras militar ab embaixadas en escrits reportadas lo die 22 de febrer proppsassat a instar al consistori donàs per
sí compliment a la sobredita provisió feta per dit
molt il·lustre protector. La qual instància obligà
al consistori a tornar a convocar la molt il·lustre
Divuytena, y de consell de esta cometé a 6 personas de la mateixa lo premeditar y discòrrer sobre dit fet, tant política com legalment, ab facultat de poder-lo consultar // s.n.v // ab sas
personas que bé los aparagués. Y en virtut de
dita, contaren a un dels magnífichs asessors del
General y altres doctors consulents que sobre
dos punts que se’ls proposaren fessen sos vots,
com en effecte passaren a formar los concloent,
que no pot lo consistori executar la provisió feta
per lo molt il·lustre protector a 6 de desembre.
Y que deu posar en la notícia y coneixement de
vostra senyoria il·lustríssima lo estat en que·s
troba sobre esta dependència, com podrà vostra
senyoria il·lustríssima véurer en las còpias de
dits vots que posa en mà de vostra senyoria. Y
conformant-se ab dits vots, de comú amb la
molt il·lustre Divuytena, ho executa lo consistori per medi de dit recado, perquè ab esta inteligència la tinga també dels motius ha tingut lo
consistori per a dexar de executar la provisió
feta per lo molt il·lustre protector del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar.

647
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Ena vista de la ambaixada y vots que la acompanyan reportada al excel·lentíssim y savi Consell de Cent tingut lo die 8 del corrent y al molt
il·lustre y fidelíssim bras militar lo die 10 del
mateix, quedan estos comuns noticiats, en la
observansa de las generals constitucions, contrafà formalment a ellas ab los mateixos medis
que insinua solicita sa estabilitat.
Perquè segons lo disposat en las constitucions 2
y 3, títol «De interpretació de usatges, constitucions y altres lleys», en lo capítol 16 de las Corts
de 1599, y altras lleys, capítols de Cort, usos y
costums del Principat, sa magestat, Déu lo
a. embaixada intercalada entre els folis 646v i 647r del trienni 1701-1704.
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guarde, no pot, salva sa real clemència, per si sol
y sens intervenció dels tres il·lustríssims brassos,
revocar, alterar, suspèndrer, interpretar ni declarar per decretum, com a lley general, las generals constitucions y demés lleys municipals. Y
vostra senyoria fidelíssima, en la representació li
féu lo die 21 de desembre proppassat per la observansa de las constitucions 36, 37 y 38 de las
últimas Corts, suplica que fos servit manar que
los despaigs que segons forma de las citadas
constitucions se hauran de despatxar del il·lustríssim tribunal de contrafaccions, provehits per
son president o qualsevol altre de sos conjúdices
a qui pertany en sos casos, segons los prevenen
ditas constiticions, se presenten y degan presentar als excel·lentíssims llochtinents generals de
sa magestat y a tots los ministres de la Real Audiència, sens precehir revista ni habilitació. Y
així, vostra senyoria fidelíssima, subjecta a que
sa magestat, per decretum y com a lley general,
per totas las causas de contrafacció declaràs e interpretàs lo estatuhit y ordenat en ditas
// 647/1v // constitucions, o que manàs lo contrari del que sa magestat y los brassos, junts en
Corts, tenen disposat en las ditas y altras constitucions sobre la subjecta matèria disposant. Y és
major testimoni de esta veritat lo que vostra senyoria fidelíssima participà en la embaxada,
conformant-se ab lo sentir del doctor Ramon
Sans, altre de sos magnífichs assessors y consulents advocats de haver, sobre dit punt, consultat a sa magestat, y de no poder obrar cosa pendent de dita consulta.
Y encara que lo molt il·lustre y fidelíssim bras
militar y excel·lentíssima ciutat també representaren a sa magestat, entre altres cosas, que contra lo disposat en las ditas y altras cosas, se encontra lo disposat en las ditas y altras generals
constitucions, pretenien lo excel·lentíssim senyor compte de Palma y Real Audiència que los
dits despaigs o suplicacions deprecatòrias y las
citacions per los doctors de la dita Real Audiència se havian de habilitar. Emperò, en la conclusió de la representació no suplicaren a sa magestat que manàs se habilitassen los despaigs
deprecatoris per sa excel·lència, ni las citacions
per los doctors de la Real Audiència, sino que,
posant estos comuns en notícia de sa magestat,
en la narrativa de la representació, los contrafueros y danys que de ells se subseguian y podian seguir en deservey de sa magestat y desconsuelo del Principat, y donant per certa la
intel·ligència de las ditas y altras generals constitucions a las quals se contrafeya per sos reals ministres, se suplicava a sa magestat, en la conclusió de dita representació, se servís afavorir al
Principat, donant los ordes convenients perquè
las generals constitucions tinguessen la més
punctual observansa.

Y si bé lo fidelíssim bras militar y excel·lentíssima ciutat, com los demés comuns y particulars
del Principat, tenen prerrogativa del major
aprecio que per lo reparo de las // 647/2r // contrafaccions se pot recórrer extrajudicialment, en
sos casos, a la soberana protecció y rectitut de sa
magestat, encara que ausent del Principat, y que
ab sa real declaració sobre lo fet per lo qual a sa
real clemència se recorra, apar que vostra excel·lència a declarar e interpretar las constitucions disposants sobre la matèria. Emperò, las
ditas declaracions són de la mateixa naturalesa
que las sentèncias o altras declaracions judicialment fetas per los doctors de la Real Audiència
sobre los fets particulars deduhits y proposats
en las causas y littes, que a sa relació y coneixensa verteixen, las quals sols limitadament fan dret
entre las parts litigants y no tenen forsa de lley
general.

de comuns y particulars. Y perquè en tot temps
aparega de dit dissentiment, contradicció y opposició, suplican a vostra senyoria fidelíssima sie
servit que la present sie continuada en dietari
segons estil.

659
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A més de que lo recòrrer a sa magestat extrajudicialment per lo reparo de las contrafaccions
no és practicable en fets o interessos de part a
part deduhibles en judici, menos que violant y
contrafent als usatges, constitucions y altres
lleys y drets de la pàtria, disposants haver-se de
judicar en Catalunya per directum y no poder
exercir sa magestat, salva sa real clemència, la jurisdicció contenciosa absent del Principat, del
que trobarà vostra senyoria fidelíssima la real
aprobació de la magestat del senyor rey don
Carlos Segon, que està en glòria, en dos reals
cartas despatxadas en forma de Cancellaria, la
primera als 31 de octubre, 1686, dirigida al excel·lentíssim senyor marquès de Leganés, aleshores llochtinent general, y la segona als 21 de
mars, 1687, al molt il·lustre y fidelíssim bras militar, sobre semblant cas de haver recorregut a
sa magestat extrajudicialment lo molt il·lustre y
fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors sobre fet deduhible en judici que·s pretenie ésser contra las generals constitucions.
Per lo que, lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar y excel·lentíssima ciutat, posan en consideració de vostra senyoria lo referit, esperant que
vostra senyoria fidelíssima, en la subjecta matèria, obrarà com // 647/2v // serà més convenient
a la més puntual observansa de las generals
constitucions y demés drets de la pàtria, perquè
lo fet y per ventura fahedor per vostra senyoria
fidelíssima en estas y altras semblants dependèncias no pugue obrar prejudici algun,
participan a vostra senyoria fidelíssima lo referit.
Y altrament, a totas las precaucions de dret necessàrias y més convenients, declaran son ànimo
que formalment dissenten, tradiuen y se oposan
a tot lo fet y fahedor, que sie que pugue ésser en
la subjecta matèria. Y altrament, per directe o
indirecte, contra los drets de la pàtria y privilegis
1565

Diea martis, secunda mensis ianuarii, anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
tercio, Barchinone.
Nos, don Joannes de Semmanat et de Toralla,
marchio de Semmanat; don Josephus Meca et de
Casador, marchio de Ciutadilla; don Josephus
Galcerandus de Pinos et de Rocaberti; don Michael de Clariana et Cua, comes de Munter; et
don Franciscus de Miquel et Descallar, Barchinone populati, ut administratores una vobiscum infrascrito illustri et admodum reverendo domino
don Andrea Foix, archidiacono de Lupricato et
canonico ecclessia Sedis Barchinone, causa propria instituta et fundata per nobile dona dompnam Anna de Requesens Camplloch et de Montanyans, dominam castri de Pubol, Gerundensis
diocessis, dicto nomine, citra revocacionem, et cetera, gratis, et cetera, constituimus et ordinamus
procuratorem nostrum imo potius dicte causa pia
certum, et cetera, itaquod, et cetera, vos, dictum
illustrem et admodum reverendum dominum
don Andream Foix, archidiaconum de Lupricato
et canonicum dicte Sedis, conadministratorem
nostrum, presentem, ad videlicet pro nobis, dictis
constituentibus, ut administratoribus una vobiscum preffatis innoverius, pro dicta causa pia petendum, levandum, et cetera. Item, eciam, comparendum coram admodum illustribus dominis
deputatis Generalis Catalonie, et prestare in
manu et posse sue dominacionis quecumque iuramenta circa non invenire originalia creacionum
censualium que dicta causa pia habet et recepit
super dicto Generali Catalonia, et alia quecumque circa predicta necessaria et opportuna et vobis
benevissa facere. Item, eciam, et cetera. Et demum, et cetera. Nos, enim, et cetera, promittimus
habere ratum, et cetera, et non revocare sub bonorum et iurium dicte causa pia omnium obligacione.
Testes sunt Franciscus Marçal, notarius publicus
Barchinone, et // 659/1v // Franciscus Martines
Serra, de familia dicti domina Andrea Foix.
De premissis aliena manu scriptis fidem facio
ego, Mathias Marçal, auctoritate regia nottarius
publicus Barchinone, hec propria scribens manu.

a. procura intercalada entre els folis 658v i 659r del trienni
1701-1704.
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Número 374
Excel·lentíssima senyor. Lo concistori de diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya gustosament se posa a la obediència
de vostra excel·lència una embaxada manifestan en ella lo júbilo li ha cabut de què se haja
dignat vostra excel·lència admètrer per medi
d’esta excel·lentíssima ciutat la súplica deprecatòria de la causa de contrafacció de Ornoldo
de Yager sens presehir abilitació de aquella, per
lo molt que interesa lo consistori en la conservació, stabilitat y observansa de las generals
constitucions, privilegis y demés drets de la pàtria. Del que ne dóna a vostra excel·lència ab
sos rendimens obsequiosas y referidas gràcias y
se’n dóna assí molt enorabonas per lo molt
queda afaborit tot lo Principat, encara que rèstia lo consistori ab lo desconsuelo de no haver
pogut lograr essa finesa de què se dignàs vostra
excel·lència admètrer-li dita suplicació deprecatòria sens la dita abilitació quan ab tantas veras y en repetidas ocasions per diferents medis
extrejudicials ho havia solicitat y suplicat a vostra excel·lència. Però resta ab lo consuelo de
que se li ha de millorar la fortuna, honrrant-lo
y afaborint-lo vostra excel·lència en admètrer y
patrocinar tots aquells medis que condueixen a
sa major stabilitat y observansa de ditas constitucions, privilegis y actes de cort y demés lleys
del present Principat que ho rebrà lo concistori
a particular fabor de la grandesa de vostra excel·lència.

692
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cís se ha servit respòndrer que no podia juntar
lo il·lustríssim tribunal ni tractar-se en ell cosa
per trobar-se ausents los senyors regent y Amigant, y que se haurà de dilatar fins torne lo senyor regent, que creu serà demà, per a pèndrer
lo jurament al senyor ministre li toca ocupar lo
puesto durant la ausència del senyor amigant.
Del què ha aparegut a Verneda donar-ne avís al
senyor Corbera y Palau, quedant sempre a sa
obediència.

694
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Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Havent vostra
senyoria fet terna per la nominació de diputat
local de la ciutat y col·lecta de Tortosa, fou servit lo excel·lentíssim senyor comte de Palma, virrey y capità general en lo present Principat, en
jornada de 17 de janer proppassat, nomenar en
diputat local de dita ciutat y col·lecta de Tortosa
al noble don Faustino de Miravall, prevere y en
la Seu de Tortosa beneficiat, com consta del real
privilegi de què fa hostenció a vostra senyoria, y
com per posar-se aquell en la deguda execució y
lo dit don Faustino de Miravall en lo exercici de
son offici se dega dit privilegi registrar o copiar
en los registre de vostra senyoria. Per tant y altrament, lo llegítim procurador de dit don
Faustino de Miravall, qui presenta son poder,
suplica a vostra senyoria sia de son servey donar
los ordes necessaris y manar registrar lo dit real
privilegi en la forma acostumada ha efecte de
què dit son principal puga exercir lo dit càrrech,
altrament, no fent vostra senyoria registrar lo
dit privilegi, protesta a vostra senyoria de tots
los danys se li·n seguiran y de demanar las penas, danys y interessos, y tot lo demés que de
dret li sia lícit y permès. Y demana que la present sia copiada o insertada en dietari en la forma acostumada, lo offici, etcètera. Altissimus, et
cetera. Cellarès. De Gallart y Pastor, assessor subrrogatus.

Número 375
Alb senyor Pau de Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona y sýndich del General de Cathalunya. Besa sa mà Joan Francesch Verneda,
notari, son més obligat servidor. Y després de
quedar a sa obediència posa en sa notícia com
per la intempèrie del temps ha dilatat lo donar
notícia al protector de la súplica fins a les quatre
que en intel·ligència d’ella en vista de que las dilacions que las parts demànan en las causas de
contrafacció segons lo tenor de la nova constitució las han de provehir los sis il·lustríssims senyors jutges congregats, ha pasat a suplicar lo
senyor don Feliciano al senyor don Narcís Anglasell fos servit juntar lo il·lustríssim tribunal
que tenia que participar-li. Y lo senyor don Nara. embaixada intercalada entre els folis 690v-691r del trienni 1701-1704.
b. súplica intercalada entre els folis 691v-692r del trienni
1701-1704.
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Número 376

1v

Ob die XVIII mensis may MDCCIII, in concistorio,
et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt que per quant
per part del sobredit don Faustino de Miravall,
prevere, fonch presentada altre súplica, per la
qual instava que son pretès privilegi de deputat
local de la ciutat de Tortosa y sa col·lecta fos registrat en la present casa y que ell dit don Faustino de Miravall fos posat en lo exercici de son
offici, ab deliberació feta als 10 del corrent
fonch resolt que los magnífichs acessors y advoa. súplica intercalada entre els folis 693v-694r del trienni
1701-1704.

cat fiscal del dit General entre altres cosas fessen vot en escrits aconcellant lo que podian y
devian fer acerca la firma apposada en dit real
privilegi, per lo molt reverent senyor don Emanuel de Senjust y Pagès, prior, claustrer y canonge de la santa iglésia de Tortosa, del Concell de sa magestat canciller en lo present
Principat, en lo temps que pretenia lo offici de
canciller en interim, en cumpliment de la obligació de llurs càrrechs y per la major estabilitat
y observansa de las generals constitucions, privilegis, actes y capítols de cort y demés drets de
la pàtria. Axí que han entès sobre est assumpto
cumplir a sa principal obligació sens faltar en
ninguna circunstància. Per lo què, podrà lo suplicant acudir a dits acessors y advocat fiscal per
a sol·licitar la expedició de son negoci que als
dits acessors y advocat fiscal los sie entregada
còpia de las presents suplicació y decretació,
per a què tingan notícia de ellas y ab major brevedat pugan passar a fer lo vot, reprotestant al
suplicant de tot lo que és lícit reprotestar en
dret los és permès. Que la present suplicació sie
insertada en lo present dietari junt ab esta decretació y que la present decretació sia intimada
personalment al doctor misser Gerònim Cellarès, en lo nom de procurador. Don Raymundus de Codina et Farreras, secretarius et scriva
major Generalis.

694
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ra, et non revocare, et cetera. Actum, Dertusae,
et cetera. Testes sunt Joannes Baptista Lleyda, civis civitatis Dertusae, et Josephus Sobirana, velerius dictae civitatis.
In quorum fidem et testimonium proprio calamo scriptorum ego Petrus Marida, civis Dertusae, apostolica et regia auctoritatibus notarius
publicus, hic me subscribo et meum appono
sig+num.
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Aba las presents fas fe yo Joan Pau Salinas, per
las auctoritats apostòlicha y real notari públich
de la ciutat de Tarragona y escrivà del concistori de la Generalitat de la dita ciutat y sa col·lecta,
com ab acte rebut y testificat en mon poder als
divuyt dias del mes de maig de mil set-cents y
tres, Anthoni Forés, mestre de casas, Joan Pau
Casas, fuster, y Thomàs Sardà, serraller, tots de
dita ciutat, mitjensant jurament, han fet relació
de haver mirat y visurat las obras fetas y acabadas per Joan Vilar, mestre de casas, Anastasi
Boixó, fuster, y Pere Pau Sarrahima, sarraller,
en las casas del General de dita ciutat, contíguas
la una a l’altre, y vistas, regonegudas y // 1v //
miradas han trobat que estan ben acabadas,
conforme lo tenor de las tabas que·s feren y lliuraren ditas obras als sobredits Joan Vilar, Anastasi Boixó y Pere Pau Sarrahima. Al què foren
presents per testimonis Ramon Girona, sastre,
major de dias, y Miquel Bellver, corredor de
coll y trompeta públich de la present ciutat.

Número 377
Diea octava mensis aprilis anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo tertio.
Ego don Faustinus de Miravall, presbiter in Sede
Dertusae beneficiatus, gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratorem meum certum, et cetera,
ita quod, et cetera, magnificum Hieronymum
Sellares, utriusque juris doctorem, civem honoratum Barchinonae, licet absentem, et cetera, ad
videlicet pro me et nomine meo agendum, et cetera, et pro his, et cetera, et ad omnes littes sive causas activas et passivas, principales et appellatorias, et tam motas quam movendas, large cum
amplissimo et assueto litium et causarum cursus
facultatibusque expressis jurandi de calumpnia,
et cetera, cautiones quasvis tam juratorias quam
fidejussorias praestandi, et cetera, clama et retroclama quavis exponendi, et cetera, et executiones
quascumque instandi, et cetera, // 2v // supplicationes, requisitiones, protestationes et alias quasvis scripturas presentandi, et cetera, et cum posse
substituendi, et cetera, et demum, et cetera, promitto juditio, et cetera, et habere rattum, et cete-

Número 378

De premissis alieno chalamo scriptis fidem facio
ego dictus Johannes Paulus Salinas, notarius et
scriba praedictus, cum ... sigilli dicti consistorii.

698
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a. procura intercalada entre els folis 693v-694r del trienni
1701-1704.
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Número 379
Dieb decima quinta mensis octobris anno a Nativitate Domini millessimo sexcentesimo nonagessimo septimo. Barchinonae.
Ego Josephus Raffart, tinctorerius pannorum lanae, civis Barchinonae, tanquam obtinens credencerii offitium Generalis Cathaloniae tabulae
presentis civitatis Barchinonae et ejus collectae
dicto nomine, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratores meos certos, et cetera, ita quod, et cea. certificatòria intercalada entre els folis 695v-695r del
trienni 1701-1704.
b. procura intercalada entre els folis 697v-698r del trienni
1701-1704.
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jornals de aprenent, a rahó de 6 sous per quiscun jornal, són 12 lliures; ítem, per las dos lliuras sis onsas de soldadura, a rahó de 5 sous per
lliura, són 12 sous 6; ítem, per la mitja mesura
de carbó, 3 sous; ítem, per las dos llumaneras, a
rahó de 3 lliuras per cadascuna, són 6 lliures;
ítem, per tres dotsenas de anellas mitjanas, a
rahó de 3 sous per dotsena, són 9 sous; ítem,
tres dotsenas y mitja de anelles grans, a rahó de
5 sous per dotsena, són 17 sous 6; suma 239
lliures 15 sous; // 1v // ítem, per lo salari de posar y tràurer lo salomó, 1 lliura; suma junt 240
lliures 15 sous.

tera, vos Eulaliam Raffart, uxorem meam, Josephum Ferrer, negotiatorem, civem Barchinona,
et Isidorum Famades et Morell, scriptorem, Barchinonae degentem, licet absentes, et cetera, et notarius, et cetera, ad videlicet pro me dicto nomine
et nomine meo jamdictum officium credencerii
cum omnibus juribus et peritnentiis suis universis
in manibus et posse admodum illustrium dominorum deputatorum ejusdem Generalis ad favorem personae vobis dictis procuratoribus meis et
cujuslibet vestrum insolidum benevisae, pure, libere, simpliciter et absque ulla conditione resignandum renuntiationem et cedendum et dictas
resigna-// 1v //tionem, renuntiationem et cessionem recipi et admiti petendum et suplicandum
ac obtinendum, ita et taliter quod ille in cujus
favorem dictum offitium resignatum, renuntiatum et cessum fierit de eodem offitio juribus et
pertinentiis illius valide provideatur et provideri
mandetis cum omni juris plenitudine et effectu et
inde instrumenta quecunque vobis bevisa fatiendum seu fieri fatiendum, instandum et requirendum. Et demum, et cetera, promitto dicto nomine habere ratta, et cetera, et non revocare, et
cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt discretus Hieronymus Gali, notarius
publicus Barchinone, Andreas Font, assahonator,
civis Barchinone, Bonaventura Gali et Josephus
Famades, scriptores, Barchinone degentes.

Se ha de falcar del sobredit compte vuyt robas
vuyt unsas de còurer vell, a rahó de 6 sous per
lliura, que són 62 lliures 12 sous; ab què queda
cobrador de dit compte 178 lliures 3 sous.
En Barcelona, vuy als 24 de maig de 1703.
Joseph Rodrigues, courer. Hipòlit Juñent, courer.
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De praemissis alieno calamo scriptis fidem facio
ego Isidorus Famades, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Barchinonae, haec
propria scribens manu.
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Número 380
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Nosaltres los
infrascrits, elegits y anomenats per regonèixer y
estimar un compte donat per Joseph Ginestar,
mestre courer de la present casa de la Deputació, diem que, havent mirat aquell, fem la present estima del modo següent:
Primo, per 14 lliures de plom, que a rahó de 2
sous per lliura valen 1 lliura 8 sous; ítem, per sis
parells de candeleros de llautó a rahó per quiscun parell 2 lliures 12 sous, valen 15 lliures 12
sous; ítem, per lo joch de tinters, 3 lliures; ítem,
per la campaneta, 15 sous; ítem, per los tres
quintars nou lliuras sis unsas de coure nou, a 12
sous per lliura, valen junts 192 lliures 18 sous;
ítem, per los vint jornals de mestre, a rahó de 12
sous per quiscun, són 6 lliures; ítem, per los 20
a. relació intercalada entre els folis 698v-699r del trienni
1701-1704.
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Número 381
Molta il·lustre y fidelíssim senyor. En lo capítol
41 del nou redrés del General en las proppassadas corts fet y en los números 3 y 4 del dit capítol, se llig que los deputats no pugan impedir al
defenedor del exercici de son offici y superioritat té ab los officials del General y bolla, com ni
llevar-li o evocar-li la declaració de ditas causas
de fraus en primera instància, segons que ne
deu conèxer per disposició de precedents corts.
E com en vista del tenor del dit capítol dupte lo
procurador fiscal del General si se poden fer devant vostra senyoria fidelíssima denunciacions
dels fraus se aprenen dins la col·lecta de Barcelona o en altras col·lectas, directament et omisso
medio dels defenedor o deputats locals, o si
precisament deuen fer-se devant dits defenedor
o deputats locals respective perquè altrament
per indirecte no aparega llevar-los o evocar-los
la declaració de las causas de frau sib no fossen
casos molt especials que los ordinaris no fossen
poderosos y convingués totalment per la bona
direcció y logro del negoci. Per tant y altrament, firmant dupte devant vostra senyoria fidelíssima acerca la intel·ligència e interpretació
del referit capítol en respecte del sobreproposat, suplica dit procurador fiscal sie per vostra
senyoria fidelíssima declarat ab los magnífichs
assessors, servada la forma del capítol 24 del
a. declaració intercalada entre els folis 700v-701r del trienni
1701-1704.
b. si no ... negoci intercalat al marge esquerre.

nou redrés y demés aplicables y fetas las commissions y decrets oportunas y de estyl, juribus
et semper salvis, offitio, et cetera. Altissimus, et
cetera. Don Josephus de Cançer, advocatus fiscalis.

tas devant lo molt il·lustre y fidelíssim consistori, ans bé en ellas se ha practicat sempre formarse procés y discòrrer las causas ab lo estil y dilacions acostumadas, lo que moltas vegadas
ocasiona dilatar-se lo èxit de ellas per llarch
temps y recahent sobre cosas fàcils de consumpció o de partir dany se ha experimentat ésser de
poch o ningun valor en la ocasió de vèndrer-se
aquellas.

Ob die XXX mensis may MDCCIII in concistorio, et
cetera, et domini deputati, ecclesiastico absenti,
intervinientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt hujusmodui dubium magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae, qui super
sic illud videant, examinent atque decidant
unacum suis dominationibus illustrissimis juxta
formam.

Per tot lo què y altrament, diuhen y declàran
que las denunciacions dels fraus dels drets de la
Generalitat deuhen fer-se devant deffenedor y
deputats locals respective y, axí mateix, las declaracions de aquells en primera instància menos en casos molt especials que dits ordinaris no fossen poderosos y que convingués totalment per la bona direcció, èxit y logro del
negoci, que altrament fos de molta importància y que la present declaració de dubte sia intimada a Bernat Forés, notari públich real col·legiat d’esta ciutat, com a regint lo offici de
ajudant tercer de la Escrivania Major, per sa
puntual y viril observansa. // 2v // Barcelona, y
juny 2 de 1703. Antonius de Alberti. Fra don
Anton de Planella. Doctor Jaume Oliva. Antonius de Muxiya y Ginebreda. Fra Raphael de
Codellas y Casamijana. Doctor Pere Màrtir
Cerdà. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Romà, assessor subrogatus. Testes sunt Marchet,
Morató.

Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.
1v

Los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General del present
principat de Cathalunya y assessors infrascrits,
vista la supplicació presentada per lo procurador
fiscal de dit General y lo dupte en aquella format y la comissió feta a dits molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors y als dits assessors; vist lo capítol 41 del nou redrés de las
Corts celebrades últimaement en lo any 1702 y
lo demés se havia de vèurer. Attès que del literal
y textual de dit capítol 41 y los números 3 y 4
consta haver ordenat la cort que los deputats no
pugan impedir al deffenedor del General lo
exercisi de son offici y superioritat té ab los officials del General y bolla, com ni tampoch llevarli ni evocar la declaració de las causas de fraus en
primera instància segons que ne deu conèixer
en virtut de disposicions fetas en las corts precedents, com de dit capítol puntualment és de
vèurer, al qual se reffereix, axí que de la contextura de dit capítol apar volgué la cort que la coneixensa de las causas de fraus dels drets de General y bolla, tocàs en primera instància al dit
deffenedor y deputats locals respective com a ordinaris. Attès, axí mateix, que segons disposició
de dret comú és constant que las causas en primera instància deuhen ventilar-se y declarar-se
per los jutges ordinaris sens poder posar-i la mà
ni entromètrer-se en ellas los jutges superiors
menys en los casos exceptuats. Attès, semblantment, que lo aportar-se y declarar-se las causas
per dit deffenedor és en benefici y utilitat del
General, com axí ho digué y regonegué la cort
en quant al deffenendor // 2r // en lo capítol 82
del Redrés de 1599, en lo qual injungi al dit
deffenedor la obligació de declarar ditas causas
de fraus, verbalment y sens actuar processos
dins un mes, comptador del dia de la denunciació en avant, si ya donchs no era cosa de molta
importància y difficultosa que no·s pogués escusar de fer formar procés, lo que fins ara no se ha
vist practicar en las causas de denunciacions fe-

Als 4 del present y corren mes de juny 1703,
fou personalment intimada a Bernat Forés, notari públich real col·legiat y ajudant tercer de la
Scribania Mayor, la present declaració de dupte
per Joseph Pelegrí, altre dels verguers del il·lustríssim y fidelíssim consistori, segons relació
que ne ha feta a mi secretari y scrivà major del
General de Cathalunya.
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Número 382
Loa comte de Palma, llochtinent y capità general. Il·lustres y amats de la real magestat los
concellers de la present ciutat de Barcelona. Per
quant lo rey, nostre senyor, que Déu guarde,
en conseqüència del orde de 28 de abril del any
pròxim passat ab què manà la suspenció de las
oposicions y provisions de las càthedras de philosophia de la Universitat Literària de la present ciutat, per los motius que li ocorregueren,
nos hage ordenat ab despaig, dats en Buen Retiro als sinch del corrent, y de no haver presa
resolució en lo que per vosaltres se li ha reprea. real despaig intercalat entre els folis 701v-702r del trienni
1701-1704.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

sentat sobre lo modo y forma que se havia de
fer la oposició y provisió de aquelles donàssem
los ordes y providèncias convenients, per a què
ditas càthedras no se provehesquen ni hi hage
oposició en ellas fins a que sa magestat dispose
y mane altra cosa. Per ço, vos diem y manam
suspengau la oposició y provisió de las ditas
càthedras de Philosophia de la Universitat Litterària de la present ciutat fins a tenir altre orde de sa magestat o nostra, que així proceheix
de sa determinada voluntat y nostra. Dat en
Barcelona, als XII de maig MDCCIII. El conde de
Palma.

que la present junt ab dit vot sie cusida en dietari.

708
/2r

Locus+sigilli. Vidit De Sentjust y Pagès, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy.

Número 385
Jesús,a Maria, Joseph. En lo fet consultat per la
excel·lentíssima conferència de la present excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim
bras militar ab deliberació presa per dita
excel·lentíssima conferència als 28 del corrent
mes y any sobre si se ha contrafet a las generals
constitucions del present Principat ab lo deliberat per la Real Audiència juntas las tres salas ab
tres resolucions fetas a 9 de juny 1702 en la forma següent:

In curiae locumtenentiae XVII, foleo CCLXX.
Resolució primera.
Vuestra excelencia manda a los illustres concelleres de esta ciudad exequuten la orden de su
magestad y de vuestra excelencia arriba expressada.
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Número 384
Molta il·lustre y fidelíssim señor. Havent la excel·lentíssima ciutat tingut notícia que la Real
Audiència, juntas las tres salas en lo dia 9 de
juny del any pròxim passat de 1702, deliberà y
resolgué com y de quina manera se devian
entèndrer y observar diferents de las generals
constitucions antíguas y modernas del present
Principat y que ditas resolucions foren per son
orde notificadas als priors dels col·legis de nottaris públichs reals col·legiats y de causídichs de
esta ciutat poch temps ha, precissant generalment a la observansa de ditas resolucions. Y havent consultat sobre la matèria a sos assesors,
advocats ordinaris, als del molt il·lustre y fidelíssim bras militar y a un consulent, unànimes, són
estats de vot y parer que las ditas resolucions encontravan ab diferents de las generals constitucions, com podrà vostra senyoria fidelíssima
manar informar-se ab la còpia del dit vot que se
entrega, y aparaxent a la excel·lentíssima ciutat
ésser de sa obligació posar-ho en notícia de vostra senyoria fidelíssima, com y de haver resolt lo
die 11 del corrent posar-se als reals peus de sa
magestat participant-li la novedat y suplicant-li
que sia servit manar a la Real Audiència observe
las generals constitucions y per a què conste haver la excel·lentíssima ciutat obrat en esta dependència en cumpliment de sa obligació, suplica sie vostra senyoria fidelíssima servit manar
a. embaixada intercalada entre els folis 707v-708r del trienni 1701-1704.
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Die 9 juny 1702. Barchinone. In Regia Audientia, junctis tribus aulis, presidente reverendissimo cancellario interfuerunt cum eo nobiles et
magister regii senatores sequentes: nobilis Michael de Caldero, regens Regiam Cancellariam, nobilis Narcisus de Anglesesll, nobilis Hieronimus
de Magarola, nobilis Petrus de Amigant, nobilis
Joannes de Colomer, fisci advocatus patrimonialis, nobilis Bonaventura de Tristany, nobilis Cristophorus de Potau, nobilis Josephus de Pastor et
Mora, nobilis Franciscus de Portell, fisci advocatus Regiae Curiae, nobilis Franciscus de Rius et
Bruniquer, nobilis Antonius de Vilaplana, nobilis Josephus de Claver, nobilis Franciscus de Verthamon, // 2v // magnificus Dominicus Aguirre,
magnificus josephus Moret, magnificus Josephus
Guell, magnificus Melchior Prous et magnificus
Franciscus Ameller.
In facto propositionis factae per reverendum cancellarium super intellectu et observantia diversorum constitutionum tam antiquarum quam
modernarum fuit resolutum:
1. Quod pro observantia constitutionis 2, titulus
«De custodia de processos» mandetur notariis
publicis regiis collegiatis Barchinone quatenus resideant in aula regia pro expediendis negotiis,
nempe mane ab hora nona usque ad undecimam,
vespere vero ab hora tertia ad quintam indefectibiliter, exceptis illis, qui pro negotiis regii criminalis concilii vel tribunalis Brevis Apostolici et
qui ratione offitii in domibus Deputationis et
presentis verbis fuerint impediti.
2. Quod in aulis civilibus ingredi solum possint
ipsi nottarii publici regiis non ipsorum emaa. vot intercalat entre els folis 707v-708r del trienni 17011704.

nuenses, nisis illi infirmi vel ab urbe absentes
aliasve legitime impediti extiterint.
3. Quod pro observantia constitutionis 2, titulus
«De comunicació de processos» et constitutionis
1 et 4 «De memorial de processos», et constitutionis 23, Curiae 1599, notarii regii, priusquam regiis senatoribus deferant processus, eorundem foliorum numeros // 3r // adnotare teneantur.
4. Quod demptis instrumentis mandatorum
quae juxta constituionem 3, titulus «De procuradors» tam in processu primitivo, quam suplicationis causae in eis inseri tenentur reliqua in processus tela consuere non audeant.
5. Quod, quia processus denuntiatus semel tantum partibus comunicari potest, casu quo in advertenter a relatore secunda fuerit processus concessa comunicatio ejusdem petitionem alteri
parti non intimari permitant, nisi aliud a relatore eis fuerit ordinatum.
6. Quod nequeant exhigere salarium pro labore
dels visos regiarum sententiarum, priusquam ea
ordinaverint.
7. Quod ubi processus deferant relatoribus profatiendo executionis decreto vel pro declaratione in
causis suplicationis contrario imperio, teneantur
considere in eis processus causae suplicationis a
difinitiva interpositae et suplicationis in forma
respective vel relatores monere suplicatum non
esse.
8. Quod pro observantia consitutionis 3, titulus
«De procuradors» teneantur instrumenta procurationum consuere in tela processus, tam primae instantiae, quam suplicationis causae respective.
9. Quod observare debeant constitutionem 1, titulus «De intimas», sumando relationes intimarum a // 3v // regiis portariis et in posterum omitionis relatores moneant.
10. Quod quia in capite 65 Curiarum anni
1599 cautum est quod super singulo altercato
unam tantum scedulam sive suplicationem et alteram pro replicatione singulae parti offerre permitaturis, si inadvertenter plures aliae fuerint a
relatore provisae, ipsas intimare non audeant,
nisi pro monito, et si intimatae fuerint, ipsas in
processu non transcribant nisi ex relatoris ordine
quem in processu notare debeant.
11. Quod pro observantia constitutionis 14, titulus «De dilacions», qua cautum est quod processu
denuntiatu non admitantur suplicationes scedula nova productio instrumentorum, etiam media
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restitutione in integrim exceptis illis quibus a
jure competit; et constitutionis 3, titulus «De
productas de actes», que disponit quod processu
denuntiato non admitantur suplicationes, nec
productio instrumentorum nisi scedulae cum sola
petitione assignationis sententiam, excepto casu
novae notitiae instrumentorum, prestito aparte
juramento de ea et hoc semel, et si nova tentaretur productio media restitutione in integrum,
quae constitutiones duraturae tunch usque ad
conclusionem sequuentium primarum curiarum
confirmatae fuerunt in constitutione 1 Curiarum annis 1599 // 4r // et in modernarum capituli 50 quod si inadvertenter a relatore fuerint
aliae suplicationes vel sedulae previsae, eas notarii intimari non permitant et, si intimatae fuerint in processu, non transcribant, et si in processu trasncriptae extiterint, nihil pro eis exigere
valeant.
12. Quod pro observantia constitutionis 1 et 4, titulus «De memorial de processus», notarii
quando processum causae relatori deferant pro
relatione fatienda teneantur partium expentis
illius arbitrio taxandis simul cum processu relatori tradere memoriale instrumentorum et nominum testium in processu productorum cum indicatione filiorum ejus ubi adsunt et processus folia
numerare.
Segona resolució:
In die 9 juny 1702 Barchinonae, in Regia Audentia junctis tribus aulibus presidente reverendissimo cancellario interfuerunt cum eo nobiles et
magnifici regii senatores sequentes, són tots los
mateixos que en la antecedent se troban anomenats, fuitque resolutum ut sequitur:
In facto propositionis factae per reverendissimus
cancellarium super intellectum et observantia diversarum constitutionum tam antiquarum,
quam modernarum fuit resolutum:
1. Quod mandetur notariis regiis causidicis semel
recusata ab uno relatore evocatione causae, eamdem coram alio evocari nova ad id obtenta commisiione priorem celando tentare non audeant
alias graviter puniendi veniant.
2. Quod teneantur integre salarium deponere
tam //4v // pro declaratione altercatorum, quam
regiarum sententiarum in earundem assignatione dierum etsi dubitent de salarii quantitate
ante assignationem ad sententiam, teneantur a
relatore de illa conciti reddi.
3. Quod in aulis civilibus ingredi non presumant
nisi vocati a regiis senatoribus et casu quo celeritas negotii aliud expostulet de eo certiorem red-

[ 1703 ]

[ 1703 ]

dant vel alterum ex regiis virgariis vel scribam
causae ut denuntient relatori.
Tercera resolució. Die 9 mensis junii, anno a
Nativitate Domini 1702 Barchinonae, in Regia
Audientia junctis tribus aulibus presidente reverendissimo cancellario interfuerunt cum eo nobiles et magnifici regii senatores sequentes, són tots
los mateixos que en la antecedent se troban
anomenats, fuitque resolutum ut sequitur:
In facto propositionis factae per reverendissimus
cancellarium super intellectum et observantia diversarum constitutionum tam antiquarum,
quam modernarum fuit resolutum:
1. Quod mandetur regiis portariis quatenus debita cum legalitate notariis de intimis relationem fatiant easque in suo libro diligenter adnotent.
2. Quod indem in suo libro diligenter adnotent
relationes notificationum advocatorum ad informandum.
3. Quod singula in hebdommada per turnum
avitant in aula regia, quousque altere ex regiis
virgariis ibi adveniant.
Las quals resolucions se suponen // 5r // ésser
estadas respectivament notificadas, per a què
fossen obeÿdas. Vistas las ditas resolucions y las
constitucions en aquellas al·legadas. Vistas las
constitucions del títol «De interpretació de
usatges, constitucions y altres lleys», la constitució 16, Corts 1599, y las demés lleys municipals
y drets de la pàtria concernents a la subjecta
matèria, ab tot lo demés, que devia vèurer y
attèndrer concernent a ella.
Attès en la constitució 2 del dit títol «De interpretació de usatges», etcètera que és lo capítol
30, Corts 1299, se troba statuhit y ordenat, ibi:
«si en algun capítol o statut o ordinació o constitució de usatges de Barcelona o de Paus o de
Trevas o de corts generals de aquesta o de altres
havia menester interpretació alguna que no e
los successors nostres apel·lades e oÿdas las
parts, farem la dita interpretació ab quatre richs
hòmens de Catalunya e ab quatre cavallers e ab
quatre ciutedans e ab savis en dret», etcètera, y
en la constitució 3, del mateix títol, fou ajustat a
dit capítol 30 que la dita interpretació se fes
també ab intervenció de quatre prelats, ibi:
«añadint a aquell e encara statuhim que la
// 5v // dita interpretació sie feta de aquí avant
per Nós e per los successors nostres ab quatre
prelats de Catalunya, quatre richs hòmens, quatre cavallers, quatre ciutedans e savis en dret, segons forma de dit capítol», etcètera. En forsa de
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las quals observan los pràtichs cathalans que las
generals constitucions no·s poden interpretar
per los senyors reys, salva sa real clemència, a.
soles ab decrets, edictes, rescrits, ordinacions o
altre espècie de manaments generals, concordant los mateixos doctors que la interpretació
prohibida en ditas constitucions ab las paraulas
sobretranscritas és la intel·lectiva, significativa,
declarativa, intensiva o intrínseca que pretén induir-se de las paraulas o mente del usatge, lley o
constitució que·s pretén interpretar o declarar
anomenant a semblant interpretació probable,
nessessària general y en escrits reduïda. [Cahí,
in Margarit fisc. Dub. 8 n. 20 ques. 147 et in extravag. Cur. Ap. 7, n. 91. Marquil., in Usatico
«Juditium in curia datum», q. 3, fol. 231, pag.
4. Mieres ad dictam constitutionem 2 col. 4, cap.
32, n. 7. Canc. Var. 3, cap. 3, n. 62, 72, 73 et 74.
Font., d. 283, n. 7. Don Luís de València en la
il·lustració a la constitució 7, títol «De la elecció
dels doctors de la Real Audiència», capítol 2,
número 7 et capítol 3, número 3 a 5, 16, 31 y
32].
Attès, axí mateix, que per lo disposat en la dita
constitució 2 del dit títol //6r // «De interpretació de usatges», etcètera, fou també statuït y ordenat, ibi: «E si per ventura algun millorament
serà nessessari a la interpretació que nós fóssem
tinguts de millorar aquell ab concell de la cort
general de Cathalunya, lavors primerament esdevenidora, y per la constitució 16, Corts 1599,
ibi: «que las constitucions de Catalunya, capítols y actes de cort no pugan ésser revocadas, alteradas ni suspesas, sinó en corts generals, y que
si lo contrari serà fet, que no tinga ninguna forsa ni valor.» Y en observansa de ditas constitucions concòrdan los regnícolas que los dits senyors reys, salva sa real clemència, no poden en
Catalunya millorar ni alterar lo statuït per las
lleys de la pàtria ab interpretació extensiva, restrictiva ni modificativa, com per medi de estas
se induesca nova lley o disposició no permesa en
Cathalunya, sinó en corts generals. [Marquil.,
in Usatico «Juditium in curia datum», q. 3, fol.
231, p. 4. Mieres, De apellatione, n. 17, col. 5,
pag. 1, fol. 120. Canc. Var. 3 par. cap. 3 a numero 62 ad 71. Font., dec. 283, n. 7. Viñes, De celebrar corts, disc. 8, n. 49, 50, 66, 152 et 153.
Don Luís de València, en la dita il·lustració a la
constitució 7, títol «De la elecció dels doctors
de la Real Audiència», capítol 3, números 4, 5,
8, 9, 11, 12, 13, 14 y 16, als quals se segueix lo
vicecanceller Crespi en la observació 1, paràgraf
3, número 44 et 45].
Attès las ditas resolucions de la Real Audiència,
juntas las tres salas, se suposan fetas per
intel·ligència de las generals constitucions tant
antíguas, com mo-// 6v //dernas, ibi: «In facto

propositins factae per reverendissimum cancellarium super intellectu et observantia diversarum
constituionum tam antiquarum quam modernarum fuit resolutum», et cetera.
Attès també que en los capítols de las ditas resolucions de las tres salas mànan fer y observar
moltas cosas que són declarativas o contra o
preter lo statuït y ordenat en generals constitucions declarant, ampliant, restranyent, modificant o sobre cosas omitidas de nou disposant,
perquè en lo capítol 1 de la present resolució
transcrita se mana per observansa de la constitució 2 del títol «De custòdia de processos», que
los nottaris públichs reals col·legiats residescan
en la sala real per la expedició dels negocis, al
matí de las 9 a 11 y a la tarda de 3 a 5, indefectiblement, en lo que se veu haber-se passat a interpretar la mente de dita constitució per via de
declaració quant en la lletra de dita constitució
no·s troban ditas paraulas sinó ibi: «y allí hajan
de escriurer els escrivents y estar las horas necessàrias.»
7r

Ítem, perquè en lo mateix capítol se exceptuan
de dita residència indefectible los notaris ocupats en los negocis del Real Concell criminal,
del Tribunal del Breu Apostòlich y per rahó de
son offici en las casas de la Diputació y ciutat,
essent axí que en dita constitució no·s troba tal
modificació, si las paraulas proptranscritas que
fan relació a altres de la mateixa constitució, ibi:
«los escrivans de manament y petitioners,» las
quals general e indistinctament comprenen a
tots.

no puga lo notari de la causa intimar la provisió,
ni que puga intimar-la ab orde de dit relador y
axí ab dit capítol se à anyadit y ajustat, statuhint
y donant nova providència en cosa omitida en
dita constitució.
Ítem, perquè en lo capítol 6 y 7 se mana als dits
notaris que no pugan cobrar lo salari per lo treball dels visos de las sentèncias antes de haverlos fets, y que quant portaran lo procés als reladors per a fer lo decret de execució o declarar la
causa de supliccació o de contrari imperi tingan
obligació de cusir en dits processos lo de la causa de suplicació interposada de la sentència difinitiva y de la suplicació in forma o avisar als reladors no havent suplicat de dita sentència
difinitiva, essent axí que no·s troba constitució
que tal dispose y, per consegüent, se estatueix
de nou en lo contengut en dits dos capítols.
Ítem, perquè en lo capítol 9, al·legant la constitucío 1, títol «De intimas», se mana que los notaris degan avisar als reladors de las causas en los
casos que los porters no auran fet las relacions
de las intimas juxta formam dictae consitutionis,
y la constitució no imposa tal obligació als notaris y axí en assò se estatueix y ordena de nou.

Ítem, perquè en los capítols 4 y 8 de dita resolució en primer lloch transcrita se mana a dits notaris, al·legant la constitució 3 del títol «De procuradors», que hagen de insertar en la tela, tant
del pròcer primitiu, com en lo de las suplicacions informa las procuras y que las demés productas no las curen en dita tela, y examinada
dita constitució no·s llitg tal distincció ni expressió.

Ítem, perquè en lo capítol 10 se mana que en
attenció que en lo capítol 65, Corts 1599, fou
statuhit que sobre // 8r // cada altercat no·s
puga fer sinó una sèdula o suplicació y altre per
rèplica per cada part si per inadvertència ne seran provehidas més per lo relador, los notaris no
las degan intimar, si no és avisant primer al relador y, si las auran intimadas, no las buyden en
procés, sinó que tingan orde del relador fent
nota de dit orde en lo procés. Y examinat lo dit
capítol 65 no·s troba statuhit que, essent provehidas més sèdulas y suplicacions, no las dega
intimar lo notari de la causa, ni que intimadas
no las puga buydar en procés sens orde del relador, fent-ne nota en dit procés y, per ço, se à anyadit y ajustat de nou al disposat ab dita constitució.

Ítem, perquè en lo capítol 5 de la mateixa resolució se mana que, per no poder-se comunicar
sinó una vegada tantsolament lo procés després
de denunciat, si per lo relador inadvertidament
serà concedida segona comunicació de procés
que los dits notaris no permeten intimar semblants provisions, sinó és que tingan orde del
relador. Y havent-se examinat las constitucions
que dispòsan sobre comunicacions de procesos,
se à advertit que la constitució 7 del títol «De
comunicació de processos» disposa haver-se de
comunicar lo procés una vegada després de ésser aquell denunciat // 7v // sens expressar que
en cas lo jutge haja concedit altre comunicació,

Ítem, perquè en lo capítol 11 de la dita resolució se mana als notaris perobservansa de las
constitucions 14, títol «De dilacions», y 3, títol
«De productas de actes», que si inadvertidament per lo relador de una causa seran provehidas després de denunciat lo procés suplicacions
o sèdulas ultra de la sola sèdula de assignació a
sentència, los dits notaris no las buyden en procés y, si en aquell seran transcritas, no pugan cobrar cosa alguna per la escriptura de las ditas
scèdulas o suplicacions. Y examinada la lletra de
ditas constitucions, no·s llitg en ellas disposat lo
referit, sinó en la 14 del títol «De dilacions» que
si acàs serà que per inadvertència semblans su-
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han notificat als priors dels col·legis de notaris
públichs reals col·legiats y de causídichs d’esta
ciutat certas deliberacions que la Reial Audiència, juntas las tres salas en 9 de juny 1702, hauria fetas sobre la intel·ligència y observansa de
differents de las generals constitucions antigas y
modernas de aquest Principat, precisant a dits
col·legis y a sos col·legas a la observansa de ditas
resolucions, consultat lo negoci ab los magnífichs assessors y advocats ordinaris de la present
ciutat, ab los advocats del bras y un consulent
que, unànimes y conformes, són estats de vot
que las ditas resolucions encontran ab differents
de las generals constitucions, com així apar del
vot, còpia del qual ab embaixada fonch posat en
mà de vostra senyoria fidelíssima per la
excel·lentíssima ciutat, y fent reflexió a la confiansa que lo rey, nostre señor, Déu lo guarde, y
la cort general feren del bras militar y a què lo
consistori de vostra senyoria fidelíssima se troba
instituït en invigilar y procurar la inviolable
// 1v // observansa de las generals constitucions
antes de executar la deliberació del die 15 del
corrent de fer una humil y obsequiosa representació a sa magestat respecte de aquest assumpto,
li ha aparegut posar, com posa, tot lo referit en
notícia de vostra senyoria fidelíssima y suplicarli mane cusir la present embaixada en dietari, assegurant a vostra senyoria fidelíssima que lo
bras militar resta ab desitgs de merèixer ocasions del major servey, part y agrado de vostra
senyoria fidelíssima.

plicacions sèdulas o altres productas se admètian, no sien comptadas entre las fullas de procés ni pagadas al // 8v // notari, ni de aquellas
se’n puga haver rahó alguna y, per consegüent,
ab lo dit capítol ab pretext de exercitar la observansa de ditas constitucions se à passat a interpretar-las y declarar-las contra lo disposat en las
ditas constitucions del títol «De interpretació
de usatges», y en la constitució 16, Corts 1599.
Ítem, perquè en la resolució en segon lloch
transcrita per intel·ligència y observansa de differents constitucions, axí antíguas, com modernas,
se manan diferens cosas als procuradors, essent
axí que no se al·legan ni·s troban constitucions
que tal disposen, y axí lo contengut en dita resolució és inductiu de nova obligació.
Ítem, perquè en la resolució en tercer lloch
transcrita per intel·ligència y observansa de diferens constitucions, axí antíguas, com modernas,
se ordenan als porters diferens cosas que no·s
troban previngudas ni disposadas en constitució
alguna que se al·legue, y encara que en la constitució 1, del títol «De intimas», se troba statuhit que los porters quant faran alguna intima,
hagen a fer relació encontinent al escrivà de la
causa, dient la persona a qui hauran donat la intima e lo dia y ora. Emperò, no·s llitg en la dita
constitució ni en alguna altre del mateix títol
que no parlan dels porters, sinó dels notaris en
lo tocant a intimar, que hajan de fer los porters
lo contengut en dits capítols de la tercera resolució sobretranscrita, y axís lo que·s mana en ells
per intel·ligència y observansa sobredita encontra // 9r // ab las constitucions del títol «De interpretació de usatges.»
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Molta il·lustre y fidelíssim señor. Havent
comprès lo bras militar que per orde de la Reial
Audiència de aquest Principat poch temps ha se

Excel·lentíssima senyor. La embaixada en escrits
ab què vostra excel·lència als 13 del corrent fou
servit affavorir al concistori de deputats y oÿdors de comptes del General del present Principat acerca la deliberació que als 9 de juny de
1702 féu la Reial Audiència de com se devian
entendrer differents generals constitucions antíguas y modernas, yunt ab una còpia de vot en
escrits que la acompanyava del qual se veu que
dita deliberació encontrava ab differents de las
generals constitucions, és estada de singular estimació y aplauso de dits deputats y oÿdors per
la continuació del inimitable zel ab què vostra
excel·lència se aplica en la stabilitat de las generals constitucions. Y en sa resposta posa en la
gran concideració de vostra excel·lència de que
ya als 21 de maig passat lo procurador fiscal del
General, de orde de dit concistori, posà en mà
dels acessors y advocat fiscal del General las resolucions de la Reial Audiència acerca dit fet, a

a. embaixada intercalada entre els folis 708v-709r del trienni 1701-1704.

a. embaixada intercalada entre els folis 708v-709r del trienni 1701-1704.

Per tot lo què y altrament, los doctors infrascrits
són de vot y parer que las sobreditas resolucions
en lo modo y forma ab què·s troban concebudas encòntran ab las generals constitucions del
present Principat y axí ho sentan salvo semper, et
cetera.
De Falguera, advocatus civitatis. Toda y Gil, advocatus bracii militari. Pi et de Riu, advocatus
civitatis subrrogatus. De Copons, advocatus ejusdem. Minguella, consulens.
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Número 387

Número 386
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fi de que premeditassen lo fahedor. Y en vista de
dita embaixada ab deliberació se’ls ha encarregat aconcellassen al concistori lo que podia y
devia fer en est cas, podent restar cert vostra excel·lència no cessaran de esta dependència. Y
que, axí mateix, en atenció de la embaxada que
de paraula als 4 del corrent fou servit enviar-los
vostra excel·lència en orde als despaitg de cancilleria de 12 de maig passat per a què se suspengués la opposició de las càthedras de Filosofia
de la Universitat Litterària de esta ciutat, encontinent fonch deliberat que dits acessors y advocat fiscal fessen lo mateix, assegurat // 2v //
vostra excel·lència que tant en estas dependèncias, com y també en totas las demés que pugan
tenir, mira a la més viril observansa de las generals constitucions no faltarà lo concistori en lo
que és tant peculiar de sos càrrehcs y de la obligació iniungida per lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, ab la cort general y en dedicar-se
molt gustós en totas las ocasions que seran del
mayor servey de vostra excel·lència.
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Número 389
Diema nosaltres Bernat Nivell, llibreter, anomenat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
del senyors deputats y oÿdors del General del
principta de Cathalunya, y Joseph Ferrer, llibreter, anomenat per Joan Pau Martí, llibreter, per
iurament tenim prestat iust a Déu y a nostres
concièncias, èm vist y regonegut y avaluat lo
present compte y posam los preus següents:
Primo, 700 memorials intitulats «Recopilació
de las principals diligèncias fetas per lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori en la contrafacsió
que insta son síndich aserca del decret presentat
a Arnoldo de Yager», los quals ha plagat, cusits
y igualats, encolats ab un full de paper blanch a
quiscun, ... de 6 diners cada un, valan 17 lliures
10 sous; ítem, de encodernar 100 memorials
dels sobredits plegats y cusits ... de 3 diners cada
un, 1 lliura 5 sous; ítem, de encodernar un llibre
de full de pregamí ab cubertas de fusta cubert
de marroquí vermell, ab los fulls daurats y tota
la cuberta ab las armas del present Principat, ab
gafets encayxats de llautó, lo qual llibre és lo jurament del rey, nostre senyor, Felip quint, que
Déu guarde, val lo dit llibre 12 lliures: 30 lliures
15 sous.
Bernat Nivell, llibrater. Joseph Ferrer, llibreter.

a. compte intercalat entre els folis 709v-710r del trienni
1701-1704.
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Número 393
Molta il·lustres y fidelíssim senyor. Lo dia 16
del corrent fou vostra senyoria fidelíssima servit, per medi de una embaxada en escrits reportada per los senyors don Juan Bonaventura
de Gualbes y Copons y don Francisco de Tord
y Granollachs, posar en notícia del fidelíssim
consitori la que vostra senyora fidelíssima havia
tingut de aver fet la Real Audiència, juntas
las tres salas, algunas ordinacions sobre la intel·ligència y observansa de differents de las generals constitucions antíguas y modernas de
aquest Principat, precisant als col·legis de notaris públichs reals col·legiats y causídichs de esta
ciutat a la observansa de aquellas; y com avent
manat conferir los advocats de vostra senyoria
fidelíssima ab los de la excel·lentíssima ciutat,
avia quedat vostra senyoria fidelíssima cerciorat
de que ditas ordinacions encontravan ab differents de ditas constitucions y que, invigilant
vostra senyoria fidelíssima ab tant gran cuydado la mayor y més viril observansa de aquellas,
acompanyant la embaxada ab què fou servida
la excel·lentíssima ciutat posar enmà del fidelíssim concistori lo vot fet per dits advocats al
mateix assumpto, era servit vostra senyoria fidelíssima participar al concistori la resolució
presa per vostra senyoria fidelíssima lo dia 15
del corrent de fer una humil y obsequiosa representació a sa magestat, Déu lo guarde. Al
que deu respòndrer lo concistori que sent esta
resolució de vostra senyoria fidelíssima tant
conforme a las acertadas operacions ab què
sempre ha manifestat sa gran noblesa, logra
gustossíssim lo concistori esta nova ocasió per
a repetir a vostra senyoria fidelíssima las gràcias
que corresponan a tant digna aplicació assegurant al mateix temps a vostra senyoria fidelíssima que, regoneixent lo concistori estas dependèncias per tant pròprias y peculiars de sa
atenció y cuydado, contribuhí als principis
d’esta novedat ab las diligèncias proporcionadas, als grans desitgs ab què anhela la major estabilitat de las generals constitucions, capítols
de cort, etcètera, de calitat que lo die 21 del
(mes) passat pogué manar posar per medi de
son fiscal ditas ordinacions en mà dels magnífichs acessors y noble advocat fiscal per a què
aconcellassen // 1v // al concistori lo que podia
y devai fer acerca dita dependència. Y com fins
vuy per los molts y differents negocis que ocorren als dits acessors y advcoat fiscal en assumpto de contrafactions no ayen participat al
concistori son sentir pres acerca de aquella, no
se ha pogut anticipar a vostra senyoria fidelíssima esta notícia, la qual se acompanya ab lo maa. embaixada intercalada entre els folis 717v-718r del trienni 1701-1704.
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teix vot y ab la seguretat de que vostra senyoria
fidelíssima trobarà sempre lo concistori disposat per a contribuhir a quant sia del mayor gust
y agrado de vostra senyoria fidelíssima.

718
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y mandaros, como lo hago, que oyendo a esa Diputazión y al cónsul de Franzia acerca de esta materia, me informési sobre ella lo que se os ofreziere
y pareciere para que, enterado de todo, mande lo
que más combenga. Data en Buenretiro, a 16 de
junio de 1703. Yo el rey. Marchio del Palazio, secretarius. Vidit don Josephus Rull, regens. Vidit
comes de Rocamartí, regens. Vidit marchio de
Serdañola.

Número 394
Aba las presents fas fe yo Joan Pau Salinas, per
las auctoritats apostòlica y real notari públich
de la ciutat de Tarragona y escrivà del concistori de la Generalitat de dita ciutat y sa col·lecta, com ab acte rebut y testificat en mon poder
als setse dias del mes de juny de mil set-cents y
tres, Joan Vilar, mestre de casas, Anastasi Boixó, fuster, y Pere Pau Serrahima, sarraller, tots
de dita ciutat de Tarragona, han firmat àpocha
al magnífich Jaume Alberich, en drets doctor,
ciutadà honrrat de Barcelona, en dita ciutat de
Tarragona populat, deputat local de dit General en la dita ciutat y // 2v // col·lecta de Tarragona, present, etcètera, de la cantitat de vintysinch lliuras moneda barcelonesa ab esta
forma, ço és, lo dit Vilar catorse lliuras sinch
sous, lo dit Boixó vuyt lliuras y dit Serrahima
dos lliuras y quinse sous, y son acumpliment
dels preus fets que cada qual dels dits tenia
pressos per las obras fetas en las casas del General y procurador fiscal que dit General té en
la dita present ciutat. Hagudas ditas respective
vint-y-sinch lliuras per los sobredits en diner
contant per dit deputat local deb dinés rebuts
dels arrendataris de General y bolla, en presència de mi dit e infrascrit notari y testimonis, essent presents per testimonis Francisco Blay,
notari, y Joseph Vilar, mestre de casas, tots de
dita ciutat.
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De praemissis alieno chalamo scriptis fidum facio
ego dictus Joannes Paulus Salinas, notarius et
scriba praedictus, cum impraessione sigilli dicti
concistorii impendente.
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Número 395
Elc rey. Illustre conde de Palma, primo, mi lugartheniente y capitán general. Haviéndome
dado queja de que se visitan por los diputados y
arrendadores de esse Principado las embarcaciones franzesas que llegan a los puertos d·él y vístose
en este mi Consejo Supremo, ha parecido ordenar
a. certificatòria d’àpoca intercalada entre els folis 717v-718r
del trienni 1701-1704.
b. de dinés ... bolla intercalat a la fi del document.
c. còpia de real decret intercalada entre els folis 718v-719r del
trienni 1701-1704.
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Número 398
Il·lustrea y fidelíssim senyor. Lo magistrat de la
Llotja del Mar de la present ciutat de Barcelona
se troba instat de don Llorens Soleil, cònsol de
la nació fracensa, y de diffarents patrons y altre
gent de negoci per a què mèdie ab vostra senyoria fidelíssima aserca la inobservansa de las
ordinacions fetas y publicadas per vostra senyoria fidelíssima que mànan que tots los patrons
de vaxells, barcas e altres embarcacions al entregar los manifests de las mercaderias apertas hagen de prestar jurament en poder del credenser
de la casa del General de la present ciutat y,
fora de ella, en poder dels taulers de dit General, entregar las pòlissas de carragament y prestar caució o donar peñoras ab promesa de pagar lo dret de monedas de las mercaderias
hauran donat en manifest, la observansa, de las
quals ordinacions a més de ésser molt nociva y
prejudicial a la libertat del comers y a la exacció
dels drets de la Generalitat, no pot ser practicable, com llargament ho té ja representat lo dit
magistrat als antecessors de vostra senyoria fidelíssima ab un memorial se presentà en lo
trienni de 1698. Y moltas de ditas rahons se repeteixen en lo memorial donat per lo dit don
Llorens Soleil a vostra senyoria fidelíssima. E
com sia propri del dit magistrat procurar per
tots medis la libertat, ampliació y extenció del
públich comers per los grans beneficis que acarrea a las repúblicas y, en particular, al temps
present en què està casi del tot extanuat. Per ço
y altrament los cònsols // 1v // y magistrat de
dita llotja supplícan a vostra senyoria fidelíssima
se digne tol·lerar o altrament revocar las ditas
ordinacions, donant benignes ohidos a la suplicació presentada a vostra senyoria fidelíssima
per dit don Llorens Soleil, que ho rebran dits
cònsols y magistrat a singular favor de vostra
senyoria fidelíssima, offitio, et cetera. Altissimus.
Mas et Enveja.
Ob die IIII mensis juny MDCCIII in concistorio, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus doa. súplica intercalada entre els folis 725v-726r del trienni
1701-1704.

Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

minis auditoribus computorum, commiserunt
praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui super suplicatis relationem in scriptis faciant cum intervencione nobilis advocati fiscalis dicti Generalis.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

De Gallart y Pastor, assessor subrrogatus.
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De Gallart y Pastor, acessor subrrogatus.
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Número 399
Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Havent lo
síndich del General de Cathalunya acudit al
il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions presentant un paper y referint acerca de la deprecació que volgué fer-se al excel·lentíssim senyor llochtinent general ab acte y monició que
instà presentar-se al noble regent la Real Cancelleria sobre la dependència de Hornoldo de
Yager los reparos que se havian offert participant-los al il·lustríssim tribunal per a què en intel·ligència de aquells fos servit deliberar lo fahedor, prengueren los sinch il·lustríssims
jutges acort sobre lo proposat y respongueren
lo que vostra senyoria fidelíssima tindrà continuat en son dietari. Y com don Feliciano de
Cordelles, protector del bras militar, haja expressament dicentit a la deliberació se prengué
en dit il·lustríssim consistori e o Tribunal de
Contrafaccions y a la participació que de dita
deliberació féu a vostra senyoria fidelíssima lo
doctor Aleix Fornaguera, desitjant dit don Feliciano que del pròxim referit tinga vostra senyoria fidelíssima plena intel·ligència, posa en
mà de vostra senyoria fidelíssima còpia auctèntica de dita deliberació feta en lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions a 22 de nohembre 1702, en la qual expressament se llitg
lo dissentiment de dit don Feliciano. Per lo
què, suplica a vostra senyoria fidelíssima sie
de son aprècio manar-ho continuar en die// 2v // tari, com ho espera merèixer de la rectitut y zel de vostra senyoria fidelíssima, officio,
et cetera, quae licet, et cetera. Altissimus. Aragonés.
Ob die V mensis junii MDCCIII, in concistorio, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt quod praesens supplicatio una cum copia autenticha in ea narrata inseratur et
continuetur in praesenti dietario.

a. súplica intercalada entre els folis 725v-726r del trienni
1701-1704.
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Número 400
Dimars,a a XXII de nohembre MDCCII. Lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions en què han
entrevingut los il·lustríssims senyors don Narcís
de Anglasell, don Gerònim de Magarola, don
Pedro de Amigant, de la Real Audiència doctors, don Pedro de Oliver, canonge de Vich, y
Fèlix Boneu, conseller en cap de la present ciutat, dissentint expressament a las cosas avallescritas lo il·lustríssim senyor don Feliciano de
Cordelles, protector del bras militar, delibèran y
resolen que per lo doctor Aleix Fornaguera, regint lo present dietari, sia reportat als molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oÿdors
un recado en escrits en resposta del que dits senyors deputats y oÿdors lo dia 19 del corrent
per medi de son síndich embiaren a sas senyorias il·lustríssimas, la qual resposta és del thenor
següent:
Molt il·lustre y fidelíssim senyor. Lo Tribunal
de Contrafaccions rebé lo paper que vostra senyoria fidelíssima fou servit embiar-li per medi
de son síndich sobre la dependència de Ornoldo de Yager, en què refereix lo que passà acerca
de la deprecació que volgué fer-se al excel·lentíssim senyor llochtinent general ab acte y, axí
mateix, de la presentació se intentà fer al noble
regent la Real Cancelleria expressant que no se
logrà la diligència per haver-se dit que dita súplica, ans de presentar-se, havia de ser habilitada
y que lo mateix reparo féu lo regent la Real
Cancelleria respecte de la notificació a ell presentadora, insinuant que també déu concòrrer
scrivà de manament y precehir habilitació, y que
després se valgué vostra senyoria fidelíssima de
un porter real y que se li frustrà la diligència per
haver-se negat lo porter // 3v // a la presentació.
Y participà vostra senyoria fidelíssima lo referit
per a què aquest tribunal resolga lo fahedor y si
li apar o no que semblants expedicions o altres
de est tribunal deuhen habilitar-se ans de sa presentació y, en tot cas, per quina persona.
Y lo que aquest tribunal se offereix respòndrer a
vostra senyoria fidelíssima és que quant ocorregué en ell la difficultat de la habilitació, se comunicà al noble advocat fiscal de vostra senyoria fidelíssima després de haver-lo buscat
a. còpia de deliberació intercalada entre els folis 725v-726r
del trienni 1701-1704.
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differents vegadas y se platicà ab aquell. Y no
cessa de deixar de causar admiració a dit tribunal que sense esperar lo que sentiria sobre
aquest assumpto, passàs vostra senyoria fidelíssima a fer las diligèncias dalt-referidas y que,
després de executadas, hagués embiat lo paper
daltmencionat. Y regoneix aquest tribunal lo
gran zel de vostra senyoria fidelíssima y quant
assegurada està ab ell la incumbència de sos càrrechs y desitja lo tribunal concòrrer en lo que
sia del major agrado de vostra senyoria fidelíssima.
De praemissis per Alexium Fornaeguera, utriusque juris doctor, uti mei substitutum, abstractis a
libro nuncupato Dietario Generalissimi Tribunalis Contrafactionum in aula domus Deputationis vulgo dicta de la visita recondito, fidem facio ego don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae, et offitii mei quo utor appono sig+num.
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Número 401
Diea 6 julii 1703. In Dei nomine. Noverint universis quod anno a Nativitate Domini millessimo
septingentessimo tertio, die vero sexta mensis julii
ejusdem anni intitulata, presente et in his vocato
requisito atque rogato me don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario et scriba major Generalis Cathaloniae, infrascripto, et presentibus
etiam Michaele Borra, magistro, et Francisco
Anglada, juvene doleariis, Barchinonae commorantibus, pro testibus ad ista vocatis, rogatis spetialiter et assumptis, magnificus Paulus Corbera
et Palau, civis honoratus Barchinonae, uti sindicus dicti Generalis, inter secundam et tertiam horas post meridiem,b habens pre manibus suis tres
diversas suplicationes deprecatorias in papiro
scriptas una, scilicet, provisa die vigesima secunda mensis junii proxime preteriti, per illustrissimum conciliarium in ordine secundum hujus
illustris civitatis Barchinonae, alterium ex conjudicibus illustrissimi Tribunalis Contrafactionum eodem die expedita per actuarium causae
contrafactioneis per dictum sindicum Generalis
instatae, ocasione diversarum contrafactionum
per excellentissimum dominum locumtenentem
et capitaneum generalem // 4v // presentis Cathaloniae principatus, commissarum, nechnon per
assessores et officiales capitaniae generalis dicti
Principatus, altera, vero, provisa die vigessima
quarta ejusdem mensis junii per illustrissimum
et nobilem don Petrum de Oliver, canonicum
a. còpia de requesta intercalada entre els folis 725v-726r del
trienni 1701-1704.
b. a continuació tres línies cancel·lades.
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sanctae ecclesiae Vicensis, alterum ex dictis conjudicibus et per actuarium causae contrafactionum instatae per eundem sindicum dicti Generalis ratione duorum regalium decretorum in
forma Cancelleriae expeditorum, diebus vero decima quinta et decima sexta mencis martii proxime preteriti currentis anni, unum scilicet versus et contra illustrissimum don Felitianum de
Cordelles, protectorem bracii militaris, et alterum versus et contra illustres conciliarios dictae
presentis civitatis expedita manibus excellentissimi domini comitis de Palma, locumtenentis et
capitaneis Generalis dicti presenti Principatu,
admodum reverendissimi don Emanuelis de Senjust y Pages, cancellarius, nobilis don Ludovici de
Alemany Descallar, regentis Regiam Thezaurariam, et domni Joannis de Morer et Pasqual, regii scriba mandati, firmaum; et altera provisa
per eundem don Petrum de Oliver, canonicum,
quinta die currentis mensis julii expedita, per actuarium causae contrafactionis per eundem sindicum dicti Generalis instatae, ratione diversorum regiorum decretorum in forma // 5r //
Cancellariae expeditorum in annis scilicet 1665,
1681, 1702 et currenti 1703 et regii ordinis 1701
per excellentissimos dominos locumtenentes generales hujus Principatus in dictis annis 1665 et
1681, tunch exhistentes, firmatorum et 1702 et
1703 per excellentissimum dominum comitem de
Palma, locumtenentem generalem, per reverendos cancellarios, dominum Emanuelem de Senjust et Pages et regios scribas mandati in eis continuatis. Dictusa sindicus dicti Generalis sich ut
predicitur cum dictis suplicationibus depricatoriis preventus nechnon cum citationibus aut notificationibus pro supradictis regiis ministris, constitutus personaliter coram et ante presentiam
magnifici Raymundi Pellisser, utriusque juris
doctor, et pro sacra cesarea et regia magestate domini nostri regis scribae mandati Barchinonae
populati, personaliter reperti et adinventi intus
domos suae propriae habitationis scitas in presenti civitate Barchinonae, in vico vulgo dicto dels
Boters, in mei dicti don Raymundi de Codina et
Ferreras, secretarii et scribae majoris dicti Generalis, jamdicti et infrascripti, et testium supradictorum praesentia verbo petiit, instavit et requisivit dictum domnum Raymundum Pellisser,
regium scribam mandati, se una cum me dicto
don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario
et scriba majore predicto, conferre cum excellentissimo domno locumtente et capitaneo generali
jamdicto praesentis Principatus ad effectum ei
dictas, ut superius expressas, suplicationes deprecatorias ad instantiam dicti sindici, dicto nomine, presentandi nechnonb cum dictis regiis ministris effectum eis notificandi predictas citaciones,
a. dictus sindicus ... ministris intercalat al marge esquerre.
b. nechnon cum ... Pellisser intercalat al marge esquerre.

de quibus fecit ocularem ostensionem dicto Pellisser, et de dicta presentatione et notificationibus
instrumentum conficiendi requirendoa me dictum don Raymundum de Codina et Ferreras,
secretarium et scribam majorem predictum, in
testium supradictorum presentia de dicto requirimento verbo ut predicitur facto instrumentum
conficere, quiquidem doctor Raymundus Pellicsser, regius scriba mandati, dictae requisitioni
verbo in mei dicti Don Raymundi de Codina et
Ferreras, // 5v // secretarii et scribae majoris praedicto et infrascripto, et testium supradictorum
presentia verbo per dictum sindicum dicti Generalis ut prraedictur ei facte materno sermone,
respondendo dixit «que està prompte per fer ditas representacions mentres que las súplicas vingan en la forma que disposan las generals constitucions y observansa fins lo die present
stil·lada, requerint axí mateix a mi dit secretari y
scrivà major que no entregue còpia de dit present requeriment a ell de paraula per lo dit síndich de dit General fet sens incertar la demuntdita resposta». De quibus, et cetera, quae fuerunt
acta, et cetera, praesente me dicto secretario et
scriba majore et presentibus etiam testibus supradictis ad premissa vocatis, rogatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.
Postea autem dicto et eodemmet die et incontinenti praesente ut predicitur et vocato requisito
atque rogato me dicto don Raymundo de Codina
et Ferreras, secretario et scriba majore praedicto,
et presentibus etiam dictis testibus adb premissa et
infrascripta vocatis, rogatis spetialiter et assumptis idem magnificus Paulus Corbera et Palau,
sindicus dicti Generalis predictus, sich ut predicitur constitutus personaliter coram et ante prescriptam ejusdem magnifici Raymundi Pellisser,
juris utriusque doctoris, regii scribae mandati,
ut jam dicitur reperti et adinventi intus domos
suae propriae habitationis, scitas in dicta civitate
Barchinonae, in vico vulgo dicto dels Boters,
jamdictus sindicus dicto nomine ei obtuli et presentavit per me dictum et infrascriptum secretarium et scribae majoris presentare fecit, petiit,
instavit et requisivit quandam // 7r // in scriptis
requisitionis sedulam thenoris sequentis: // 6r //
«Molt bé sab e ignorar no pot vostra mercè senyor doctor Ramon Pellisser, escrivà de manament per la sacra, cesària y real magestat del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, en la llochtinència del present Principat que segons se troba disposat en las generals constitucions y, en
particular, en la 4, títol «De offici de protonotari», 1, títol «De notaris y scrivans», y en lo capítol 37 de las últimas corts, té vostra mercè obligació de presentar qualsevols escripturas, cartas,
a. requirendo me ... conficere intercalat al marge esquerre.
b. de ad premissa a assumptis intercalat al marge esquerre.
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requestas y súplicas al excel·lentíssim senyor
llochtinent general de dit Principat, molt il·lustre senyors canceller, vicecanceller, regent la
Real Cansellaria y doctors del Real Consell, rébrer los actes de ditas presentacions y entregar
aquells en pública forma a la part instant, satisfet en son degut salari, sots las penas en ditas
constitucions expressadas. E com ara de present
sia vostra mercè requirit per mi Pau Corbera y
Palau, ciutadà honrat de Barcelona, com a síndich del General de Cathalunya, conforme
consta ab certificatòria feta per don Ramon de
Codina y Ferreras, secretari y scrivà major de dit
General, de la provisió de dit offici en mon favor als 14 de octubre 1702 feta, còpia de la qual
se entrega a vostra mercè, que sia servit vostra
mercè encontinent junt ab dit noble scrivà major conferir-se ab lo excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general del Principat y a ma
instància, en dit nom, presentar-li tres diferns
súplicas deprecatòrias, la una provehida lo dia
22 de juny proppassat per lo il·lustríssim conceller en orde segon d’esta il·lustre ciutat, altre
dels conjúdices del il·lustríssim Tribunal de
Contrafaccions que fou despedida lo mateix dia
per lo actuari de la causa de contrafacció instada
per mi dit síndich del General per rahó de diferens contrafaccions comesas per lo excel·lentíssim senyor capità general // 6v // del present
Principat y per los assessors y officials de la capitania general; la altra provehida lo dia 24 del
mateix mes de juny per lo il·lustríssim y noble
don Pere de Oliver, canonge de la santa iglésia
de la Seu de Vich, altre dels dits conjúdices, y
despedida per lo actuari de la causa de contrafacció instada per mi dit síndich del General per
rahó de dos decrets despedits en forma de Cancellaria en los dias de 15 y 16 del mes de mars
del corrent any, lo un contra lo il·lustríssim don
Feliciano de Cordellas, protector del bras militar, y lo altre contra los il·lustres concellers de la
present ciutat, firmats per lo excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent general del
present Principat, molt reverent don Emanuel
de Sentyust y Pagès, canceller, lo noble don
Lluís de Alemany Descallar, regent la Real Thesoreria, y don Juan de Morer y Pasqual, escrivà
de manament; y la altre provehida per lo dit don
Pedro de Oliver lo dia 5 del corrent mes de juliol y despedida per lo actuari de la causa de
contrafacció també instada per mi dit síndich
per rahó de diferens reals decrets despedits en
forma de Cancellaria en los anys 1665, 1681,
1702 y corrent 1703, real orde de 1701 firmat
per los excel·lentíssims senyors llochtinents generals del Principat que heran dits anys de 1665
y 1681, y los de 1702 y 1703 per lo senyor
compte de Palma, llochtinent general, per los
molt reverents canceller don Emanuel de Santyust y Pagès y per los escrivans de manament
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mencionats en aquells. Y, axí mateix, requeresch a vostra mercè que a ma instància y en dit
nom presente e o notifique als sobredits reals
ministres las ditas citacions o notificacions, de
las quals per lo dit effecte ne fas a vostra mercè
ostenció. Per tant y altrament, lo dit Pau Corbera y Palau, en dit nom de síndich del General de Cathalunya, reque-// s.n.r //resch e interpel·lo a vostra mercè que, encontinent y sens
mora alguna y lo més preste sia posible, pose en
mà de sa excel·lència ditas suplicacions deprecatòrias y presente a dits molt reverent canceller
y noble regent la Real Thesoreria las ditas sitacions o notificacions. Altrament, en cas de recusació, acuso a vostra mercè las penas imposadas
ab ditas constitucions y altres qualsevols que
sien aplicables ab expressa protestació, ànimo y
salvatat de procehir contra de vostra mercè per
tots aquells medis de justícia, axí judicials, com
extrajudicials, que·m sian lícits y permesos y, en
particular, devant lo il·lustríssim Tribunal de
Contrafaccions, de la visita real, o en altres qualsevols tribunals o superior que de dret se’m sia
permès et omni modo meliori requirens vos notarium», et cetera, // 7r // inseratur, usque ad finem et postea dices, quiquidem magnificus Raymundus Pellisser, utriusque juris doctor et regius
scriba mandati, praedicta requisitione verbo respondendo dixit «que està prompte per fer ditas
representacions mentres que las súplicas vingan
en la forma que disposan las generals constitucions y observansa fins lo die present stil·lada,
requerint a mi dit secretari y scrivà major que no
entregue còpia de dita requesta sens incerta de
la present resposta». De quibus, et cetera, quae
fuerunt acta Barchinone, sub anno, die, mense,
hora et loco predictis, presente me dicto don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario et scriba
majore praedicto, et praesentibus etiam testibus
supradictis ad premissa vocatis, rogatis spetialiter
et assumptis pro ut superius continetur.

venies hora dices inter octavam et nonam horas
ante meridiem et postea continuabis; et ubi invenies reperti et adinventi dicas reperti et adinventis intus domos suae propriae habitationis, citas
in civitate Barchinonae, in vico vulgo dicto dels
Banys infirmitate detentis et postea continuabis;
et ubi invenies respondendo dices, respondendo dixit «que per trobar-se en lo llit, detingut de grave malaltia, cosa de disset dias a esta part que,
per ço, està impedit de poder presentar deprecacions y citacions», et postea continuabis «requirint,a axí mateix, a mi dit secretari y scrivà
major que no entregue còpia del present requiriment a ell de paraula per lo dit síndich de dit
General fet sens incerta de la demuntdita resposta». De quibus, et cetera. Quae fuerunt acta,
et cetera, presente me dicto secretario et scribae
majori et presentibus etiam testibus supradictis
ad praemissa vocatis, rogatis spetialiter et assumptis, pro ut superius continetur.
8r

727
/1r

Die VII mensis julii, anno a Nativitate Domini
MDCCIII. In Dei nomine. Noverint universi quod
anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo tertio, die vero septima mensis julii ejusdem anni intitulata, praesente et in his vocato,
requisito atque rogato me dicto don Raymundo
de Codina et Ferreras, secretario et scriba majori
Generalis Cathaloniae infrascripto, et presentibus etiam domno Francisco de // 7v // Morer et
Cancer, Barchinonae domiciliato, et Joanni
Valls, philosophiae studente, in dicto civitate
commorantis, pro testibus ad ista vocatis, rogatis
spetialiter et assumptis magnificus Paulus Corbera et Palau, et cetera, fiat ut in alia die VI praedictorum mensis et anni magnifico Raymundo
Pellisser, presentata, mutatis mutandis, ex eo
quod presens fuit presentata nobili Joanni de Morer et Pasqual, regio scribae mandati, et ubi in1580

Dicto die. Simile instrumentum, ut die 6 praedictorum mensis et anni ocasioneb presentationis
requisitionis ibi expressae factae altero instrumento, factae die presenti, nobili Joanni Baptistae de Aloy, regio scribae mandati, horanona
ante meridiem personaliter reperto et adinvento
in Scribania Majori Generalis Cathaloniae, praesentibus pro testibus doctore Vincentio Carreras,
presbitero, in Sede Barchinonae beneficiato, et Josepho Pelegri, serocordario, cive dictae civitatis,
quiquidem de Aloy respondidit dictis binis requistionibus de verbo ad verbum ut dictus Pellisser et sich continuabis hoc instrumentum mutatis
mutandis ut dictum factum dicta die predictorum ocasione presentationis dictae requisitionis
dicto Pellisser factae.

Número 402
Noverintc universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo tertio, die vero
nona mensis julii ejusdem anni intitulata, inter
undessimam et duidessimam horas ante meridiem, presente et ad haec vocato ad instantiam
magnifici Pauli Corbera, civis honorati Barchinonae et sindici Generalis Cathaloniae, de licentia illustrissimorum et fidelissimorum dominorum deputatorum dicti Generalis et insequendo
deliberationem per suas illustrissimas dominationes factam die 8 presentis et currentis mensis, me
a. requirint, axí ... continetur intercalat al marge esquerre.
El fragment intercalat substitueix el que restava del present
document, cancel·lat a l’original.
b. ocasione presentationis ... presenti intercalat al marge esquerre.
c. còpia de les citacions intercalada entre els folis 726v-727r
del trienni 1701-1704.

don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario
et scriba majore ejusdem Generalis Cathaloniae,
et presentibus don Didaco de Leon, duce aequitum, et don Petro Viguela, ambobus familiae excellentissimi domini comitis de Palma, locumtenentis et capitanei generalis pro sacra cesarea et
regia magestate domini nostri regis don Philippi
quarti pro Aragonia comitisque Barchinonae, et
cetera, in presenti principatu Cathaloniae comitatibusque Rossilionis et Ceritaniae, pro testibus
ad ista vocatis specialiter et assumptis dictus Paulus Corbera dicto nomine consitutus personaliter
ante praesentiam dicti excellentissimi domini comitis de Palma, existentis personaliter in regio
palatii, scito in presente civitate Barchinone, venia prius obtenta a sua excellentia, illis quibus
decet respectu et reverentia obtulit et presentavit
ei uti locumthenenti generali praefacto et seu per
me dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem supranominatum legi publice petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis
supplicationem deprecatoriam thenoris sequentis:
«Excel·lentíssim senyor lo noble don Pedro de
Oliver», la qual súplica és signada de lletra A,
inseratur. Quasiquidem papiri suplicationem
deprecatoriam sic ut predicitur oblata et presentata et a dicto excellentissimo domino comite de
Palma //1v // uti locumthenenti generali habita,
ut dixit tanquam fuit sibi lecta et publicata copiaque de eadem eidem excellentissimo domino
locumthenenti generali liberata ipse excellentissimus dominus comes de Palma, locumthenens,
verbo respondendo dixit «que ya tiene dicho al
consistorio de la Deputación sobre este negocio lo
que se le offrecía y que de ésto daría parecer su
magestad». De quibus omnibus et singulis sicut
pro ut dicitur actis, gestis atque sequutis dictus
Paulus Corbera dicto nomine petiit, instavit et
requisivit sibi ad dictis illustrissimis et fidelissimis dominis deputatis fieri et tradi unum et plura publicum et publica instrumenta per me dictum et infrascriptum secretarium et scribam
majorem dicti Generalis et cui intersit. Quae
fuerunt acta Barchinonae, sub anno, die, mense,
loco et hora predictis, presente et ad haec vocato
atque requisito me dicto don Raymundo de Codina et Ferreras, secretario et scriba majore supramemorato, et presentibus testibus supradictis ad
praemissa vocatis specialiter et assumptis pro ut
superius continetur.
2r

A. Excel·lentíssim senyor. Lo noble don Pedro
de Oliver, doctor en santa theologia, canonge
de la santa iglésia catedral de Vich y més antich
dels capitulars residints en Barcelona dels Capítols de las catredals de Cathalunya, diu a vostra
excel·lència com Pau Corbera y Palau, ciutadà
honrrat de Barcelona, síndich del General de
Cathalunya, ab acte rebut en poder del secretari avallescrit lo dia de ahir ha prestat jurament
1581

en mà de dit don Pedro de Oliver de haver presentat lo die vint-y-hú del corrent mes y any
una suplicació del thenor de la infrascrita al noble don Gerònim de Magarola, en quiscun dret
y de la tercera sala de la Real Audiència doctor,
altre dels individuos del il·lustríssim Tribunal
de Contrafaccions o Contraconstitucions, per
trobar-se lo noble don Miquel de Calderó, regent la Real Cancellaria, impedit de poder intrevenir en la que ab la baixincertada súplica se
insta y de no haver-se provehit y despatxat segons forma de la constitució de la nova observansa dins vint-y-quatre horas. Y per dita causa
lo síndich del General, inseguint la disposició y
mente de la matexa constitució hage recorregut
al dit don Pedro de Oliver, presentant-li una
súplica del thenor següent: «Il·lustríssim señor.
A notícia dels deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya ha previngut que en lo
mes de mars proppassat foren presentats dos reals despaigs, ordes o mandatos en forma de
Cancellaria despedits, en nom del excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent general del present Principat, ab la forma de aquell
del reverent don Emanuel de Sentjust y Pagès,
canceller, don Lluís de Alemany Descallar, regent la Real Thesoreria, y don Juan de Morer y
Pasqual, escrivà de manament, dirigits lo un a
don Feliciano de Cordellas, protector del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar de dit Principat,
y lo altre als il·lustres concellers de la present
ciutat ab los // 2v // quals, és a saber, en lo primer, que és de data de quinse del mes de mars,
se diu y mana al dit de Cordellas que, sots pena
de dos mília lliuras de plata de sos béns propris
exigidoras y als reals cofres aplicadoras, encontinent revoque, anul·le y línie las provisions que
com a altre dels jutges de contrafaccions féu y
provehí als catorse de novembre y sis de dezembre proppassats en la causa de contrafaccions, tant lo síndich del General introduhida
acerca del fet de Hornoldo de Yager, ciutadà
honrrat de Barcelona, fent constar ab certificatòria autèntica de dita revocació y anul·lació,
dient-se-li també no passe avant en semblants
atentats; y en lo segon, que és de data de setse
del mateix mes, se encarrega y mana a dits
il·lustres concellers que sots semblant pena de
béns propris de quiscú de ell exigidora y a dits
reals cofres aplicadora, no fassen novedat alguna concernent a la presentació de las deprecacions tenint forsa de citació, dirigidas a dit excel·lentíssim senyor llochtinent general y
emanadas de provisió feta per dit don Feliciano
de Cordellas en dit nom, lo sobredit dia de catorse de novembre la referida contrafacció del
fet de Hornoldo de Yager. E com los referits
ordes y mandatos sien contra las generals constitucions, capítols, actes de cort y privilegis del
present Principat et signanter del disposat en
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las constitucions 36, 37 y 38 de las corts últimament celebradas ab lo real privilegi concedit
al estament militar per lo sereníssim senyor rey
don Fernadao segon, de gloriosa memòria, als
vint-y-nou de octubre mil quatra-cents vuytanta-hú, col·locat en lo segon volumen de las generals constitucions, baix lo títol «Dels béns
dels condemnats», pàgina 156, y ab las constitucions 1, títol «De officis de canceller y vicecanceller», constitució 4, títol «De violència y
restitució de despullats», y del usatge Alium
namque, // 3r // títol «Del dret del fisch» y altres aplicables, com ab tota individuació és de
vèurer del vot fet als vint-y-tres de dit mes de
mars per los assessors y advocat fiscal del General de Cathalunya y consulents aplicats que·s
troba insertat en lo procés informatiu. Per tant,
los deputats y oÿdors de comptes de dit General, precisats de la obligació de sos càrrechs y
del jurament per ells prestat en lo ingrés de sos
officis en la conformitat que dispòsan las generals constitucions, capítols y actes de cort, per
medi del síndich de dit General, qui exibeix son
poder junt ab dit procés informatiu, instant lo
procurador fiscal del dit General en la casa de la
Deputació actitat ut inserantur si et quatenus,
suplícan sia declarat que los dos referits reals
despaigs, ordes o mandatos despedits en forma
de Cancellaria y dirigits als dits don Feliciano
de Cordellas en dit nom y als il·lustres concellers de la present ciutat respective són contra la
sèrie y tenor de ditas disposicions municipals,
privilegis, usatges y costums sobredits, y en violació o contrafacció de aquells, y que com a tals
deuhen ésser revocats, cassats y anul·lats, declarant, axí mateix, haver dits excel·lentíssim senyor llochtinent general, molt reverent don
Emanuel de Sentjust y Pagès, canceller, noble
don Lluís Alemany Descallar, regent la Real
Thesoreria, y don Joan Morer y Pasqual han incorregut en las penas impsadas per nostres generals constitucions, capítols y actes de cort, si
y conforme en aquells se conté y ab refecció de
tots los danys, gastos y despesas ne dum premisso, verum et alio quocunque meliori modo, guardant en tot y per tot la forma de ditas constitucions, capítols y actes de cort, tant modernas,
com antigas, en quant sien aplicables minis// 3v //trant-se en tot cumpliment de justícia y
despedint-se als sobreanomenats las notificacions o sitacions oportunas segons la forma y
mente de ditas constitucions, capítols de cort y
actes, y a effecte de evitar qualsevol dificultat
dóna esta part per hàbils y concent que pugan
intrevenir en la present causa y sa decisió progrés y total execució, tant lo il·lustríssim don
Geroni de Magarola, com també los demés nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència,
exceptats los advocats fiscals, dels que se seguexen després de dit de Magarola per sa antigue1582

dat, no obstant de ésser fets los sobrecalendats
reals decrets ab consulta y parer de la Real Audiència, juntas las tres salas, officio, et cetera. Altissimus, et cetera. De Gallart y Pastor, assessor
subrrogatus. Romà, assessor subrrogatus Generalis Cathaloniae. Don Josephus de Cancer, fiscalis
advocatus.»
Com del referit apar, ab la certificatòria ne fa lo
secretari avallscrit, y al peu de dita suplicació sia
continuada la commissió, decretació y provisió
següent: «Commitatur illustrissimo domino doctori don Pedro de Oliver, canonico sanctae ecclesiae Vicensis, qui super suplicatis debite providea:
Provisa per eundem illustrissimum dominum Petrum de Oliver, die vigessima quarta junii millessimo septingentessimo tertio, Felix Costa, notarius publicus regius collegiatus Barchinone,
secretarius et scriba in hac causa assumptus, recepta dictis die et anno inserantur, et cetera, et
expediantur suplicationes et deprecationes cum
cum debito honore excellentissimo domino locumtenenti generali ac notificationes seu sitationes
aliis in suplicatione nominatis, de illis que tradatur copia juxta formam et mentem novae constitutionis. Don Pedro de Oliver, canonge de
Vich.»
Per // s.n.r // tant, inseguint lo thenor de dita
provisió umilment y ab la deguda reverència
suplica dit don Pedro de Oliver a vostra
excel·lència que dins sis dias, comptadors del
dia que la present umil deprecació se posarà en
mà de vostra excel·lència en avant comptadors,
sia servit dignar-se comparèxer en dita causa en
la qual se opposa de contrafacció o contraconstitució referidas per a proseguir-la y continuarla fins a sentència difinitiva y total execució de
aquella, altrament ab la deguda veneració,
umilitat y rendiment se passarà al que de justícia serà trobat fahedor segons la sèrie, thenor y
mente de dita constitució, la qual súplica y
umil deprecació se fa a instància de dit síndich
del General de Cathalunya. En Barcelona, als
vint-y-quatra del mes de juny del any mil setcents y tres. Scriba et secretarius in hac causa
assumptus Felix Costa, notarius publicus regius
collegiatus Barchinone, haec propria subscribo
manu.
4r

Als 9 de juliol 1703, instant lo síndich del General, se és presentada al excel·lentíssim senyor
compte de Palma, llochtinent y capità general,
la present suplicació deprecatòria y, per quant la
diada, hora, puesto y testimonis són los matexos, se farà quant se trega del mateix modo paraula per paruala, com la presentació que és assí
signada de número 402, y dita presentació és
estada treta en pública forma.

B. Excel·lentíssim senyor. Don Pedro de Oliver,
doctor en santa theologia, canonge de la santa
iglésia catredal de Vich y més antich dels capitulars residents en Barcelona dels Capítols de las
catredals de Cathalunya, diu a vostra excel·lència com Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat
de Barcelona, síndich del General de Cathalunya, ab acte rebut en poder del secretari avallscrit lo dia de ahir ha prestat jurament en mà de
dit don Pedro de Oliver de haver presentat lo
dia dos del corrent mes y any una suplicació del
thenor de la infrascrita al doctor misser Ramon
Pellicer, escrivà de manament, a effecte de que
fes provehir aquella per lo noble don Miquel de
Calderó, regent la Real Cancelleria en lo present Principat y president del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions o Contraconstitucions
y de no haver-se provehit y despatxat segons
forma de la constitució de la nova observansa
dins vint-y-quatre horas, y per dita causa lo síndich del General inseguint la disposició y mente
de la matexa constitució hage recorregut al dit
don Pedro de Oliver, presentant-li una súplica
del thenor següent:
«Il·lustríssim senyor. Per part del síndich y procurador del Estudi General o Universitat Literària d’esta ciutat y per aquella lo rector y Junta de
Vintyquatrena representant dita Universitat y de
alguns doctors en philosofia en nom propria ab
suplicació dels vint-y-dos de septembre mil siscents vuytanta-hú fonch posat en notícia dels
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, que per lo excel·lentíssim senyor
duch de Bournenville, llochtinent general del
present Principat, se havia manat als il·lustres
consellers de la present ciutat als divuyt de juliol
del mateix any, que posasen en execució los reals
ordes de las magestats del senyor rey don Felip
quart dels dinou de juny de mil sis-cents // 4v //
sexanta-sinch, y del senyor rey don Carlos segon
dels tres de juliol de dit any de mil sis-cents vuytanta-hu, los quals en substància se’ls mana y ordena que las càtredas de philosofia thomística las
votasen sols thomistas y las de no thomistas, las
votasen los no thomistas, y que, axí mateix, se
fessen y formasen unas llistas o memòrias distinctas dels uns y altres en los llibres de dita Universitat y que haguesen de conèxer a la habilitació dels subgectes, los thomistas per los
thomistas y per los no thomistas los que no ho
fossen, que dits reals decrets eran en violació de
differens disposicions municipals expressadas en
la matexa suplicació y que axí los dits deputats y
oÿdors de comptes, en cumpliment de sa primera obligació, ordenasen a son sídnich exís al reparo de ditas contrafaccions. Y essent consultat
lo negoci ab los assessors y advocat fiscal del General y diferens consulents aplicats, essent estats
de sentir encòntran dits reals decrets ab diferens
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constitucions, usatges y altres drets de la pàtria,
y que en dita conformitat devian ordenar als deputats y oÿdors de comptes y al síndich del General que exís al reparo de ditas contrafaccions,
havent-ho posat en execució per medi de dit síndich, passaren a donar dos recados, del que aleshores se estilaven, a dit excel·lentíssim senyor
llochtinent general, suplicant se dignàs revocar
dits ordes y lo demés subseguit a aquells, a fi de
que fossen reparadas las ditas constitucions y demés drets de la pàtria violats, de la manera que·s
troba disposat per nostres generals constitucions.
Havent quedat lo negoci per aleshores en dit estat y sens posar-se en execució lo ordenat ab
dits reals decrets // 5r // y haver entrat en lo govern d’esta monarquia lo sereníssim rey don
Phelip quint, que Déu guarde, ab real carta dels
dicet de agost de mil set-cents y hú, ordenà als
dits il·lsutres senyors concellers observasen y
posasen en execució lo contengut en dit real decret del any de mil sis-cents sexanta-sinch y añadint a aquell haver ordenat y declarat que las
càthedras de philosofia de thomistas las votasen
los thomistas y las de opinió suarista, que és la
contrària, la votasen solament los suaristas, que
real y verdaderament ho fossen. Y havent sobrevingut poch després lo feliz arribo de sa magestat en esta ciutat y la celebració de corts, per
part del síndich del General fou format greuge
devant dels il·lustríssims jutges de greuges per
rahó del contengut en dits reals decrets y carta,
y ab sentència proferida per dits il·lustríssims
jutges als catorse de novembre de mil set-cents
y dos, si bé se declara no procehir dit greuge,
fou emperò ab lo motiu que sobre lo mateix negoci estava pendent lo dit judici de contrafacció, per lo què reservaren dret al síndich per lo
dit judici. Després, per medi de embaxada feta
per part dels dits il·lustres concellers d’esta ciutat als quatre del corrent mes de juny se participà al consistori dels deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya que ab real
despaig despedit en forma de Cancellaria lo dia
dotse del mes de maig proppassat, firmat per lo
excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent general de aquest Principat, per lo molt
reverent don Emanuel de Sentjust y Pagès, canseller, y per don Joan Baptista de Aloy, escrivà
de manament y secretari de la província, en què
se ordena y mana als dits il·lustres concellers
que suspenguessen // 5v // la opposició y provisió de las ditas càthedras de philosofia fins a tenir altre orde de sa magestat o sua, havent-se’ls
ja presentat altre del mateix thenor y ab las matexas firmas als onse de maig del any proppassat
mil set-cents y dos, y que contrafent-se ab ell al
disposat en las generals constitucions lo dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori exís per los
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medis estilats al reparo de dita contrafacció. E
com los doctors en philosofia tingan dret y facultat adquirida de votar en totas las càthedras
que·s provehexen de la Universitat Literària
d’esta ciutat indistinctament, y en eixa pocessió
o quasi se troban de temps antiquíssim, y los
concellers y savi Concell de Cent de dita ciutat
en lo dret y facultat de fer las opposicions de las
ditas càthedras de philosofia y demés que·s troban vacants, quiscun any lo dia primer de juny,
en virtut de diferens reals privilegis a dita ciutat
concedits y en particular per lo del sereníssim
senyor rey don Alfonso, data dels tres de septembre de mil quatra-cents sinquanta, ab lo
qual fou atorgat a la present ciutat la facultat de
poder instituhir Estudi o Universitat Literària
ab lo poder general y ample facultat de estatuhir, ordenar y disposar lo que als concellers y
savi Consell de Cent los aparexeria ésser de conveniència y utilitat per lo bon regimén, govern,
aument y major lustre de dit Estudi General, en
forsa de la qual munificiència real y altrament en
las ordinacions o nou redrés que dita ciutat y
son savi Consell de Cent feren sobre dit Estudi
General en lo any de mil sis-cents trenta-vuyt en
lo capítol 21 ordernaren y disposaren que las
opposicions de totas las càthedras vacants se haguesen de fer tots los anys en lo primer dia del
mes de juny, la qual // 6r // disposició ha estat
sempre en veril observansa. Axí que, trobant-se
los doctors en philosofia ab lo referit dret y pocesió, lo pas per a deduhir-se en judici lo ordenat y disposat ab dits reals decrets dels anys
1655 y 1681 y real carta dels dotse de agsot de
mil set-cents y hú ve a encontrar-se ab diferens
constitucions, usatges, capítols de cort y altres
drets de la pàtria y, en particular, ab la constitució 1, títol «De officiis de cancellario et vicecancellario», constitució 4, títol «De violentia et
restitutione de despullats», usatge Alium namque, títol «De dret del fisch», constitució 1 y
14, títol «De jurisdictione de tots jutges», y altres semblants. Y, en respecte dels dits reals decrets dels anys mil set-cents y dos y corrent de
mil set-cents y tres tant ab lo disposat en lo dit
real privilegi del senyor rey don Alfons, com
també ab altre concedit per lo senyor rey don
Jaume lo segon als deu de las calendas de febrer
de mil tres-cents dinou, que·s troba col·locat en
lo segon volumen de las generals constitucions,
libre 1, «De las pracmàticas», títol 12, «De estatut e ordinations», ab lo dit usatge Alium namque, ab las ditas constitucions col·locades baix
lo títol «De violentia et restitutione de despullats», y altres sobrecitadas, en consideració que,
posant-se en execució lo ordenat ab dits reals
decrets, la present ciutat quedaria espoliada del
referit dret y pocessió sens ésser ohida sobre lo
artigle o punt que té capacitat de poder-se deduhir en judici enre lo procurador fiscal y dita
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ciutat y, per dita rahó, encontrar també dits decrets ab lo previngut y estatuhit en la dita constitució 1, títol «Del offici de canceller».
Per tant, los deputats y oÿdors de comptes de
dit General, precisats de la obligació de sos càrrechs y del jurament per ells prestat en lo ingrés
de sos officis, en la conformitat que dispòsan las
generals constitucions y actes // 6v // de cort,
per medi del síndich de dit General, qui exibeix
son poder, ut insertaur seu consuatur, si et quatenus, suplícan sie declarat que los referits reals
despaigs, ordes o mandatos reals despedits en
forma de Cancelleria y dirigits als il·lustres concellers de la present ciutat són contra la sèrie y
tenor de ditas disposicions municipals, privilegis, usatges y costums sobredits y en violació y
contrafacció de aquells, declarant, axí mateix,
han dits excel·lentíssims senyors llochtinent general, lo molt reverent don Emanuel de Senjust
y Pagès, canceller, y don Juan Baptista Aloy, escrivà de manament y secretari de la província,
contrafet a dits drets municipals y reals privilegis
y que dits canceller y don Juan Baptista Aloy
han incorregut en las penas imposadas per nostras generals constitucions, capítols y actes de
cort, sí y conforme en aquells se conté y ab refecció de tots los danys, gastos y despesas ne
dum premisso, verum et alio quocunque meliori
modo, guardant en tot y per tot la forma de ditas
constitucions, capítols y actes de cort, tant modernas, com antigas, en quant sien aplicables,
ministrant-se en tot cumpliment de justícia y
despedint-se als sobreanomenats las notificacions o citacions oportunas segons la forma y
mente de ditas constitucions, capítols y actes de
cort, offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. De
Gallart y Pastor, assessor subrrogatus Generalis
Cathaloniae. Romà, assessor Generalis Cathaloniae subrrogatus. Brugera, advocatus fiscalis assumptus.»
Com del referit apar, ab la certificatòria ne fa lo
secretari // 7r // avallscrit, y al peu de dita suplicació sia continuada la commissió, decretació y
provisió següent: «Commitatur illustrissimo domino doctori don Pedro de Oliver, canonico sanctae ecclesiae Vicensis, qui super suplicatis debite
providea: Provisa per eundem illustrissimum dominum Petrum de Oliver, die quinta julii MDCCIII, Felix Costa, notarius publicus regius collegiatus Barchinone, secretarius et scriba in hac
causa assumptus, recepta dictis die et anno inserantur, et cetera, et expediantur suplicationes et
deprecationes cum cum debito honore excellentissimo domino locumtenenti generali ac notificationes seu sitationes aliis in suplicatione nominatis, de illis que tradatur copia juxta formam et
mentem novae constitutionis. Don Pedro de Oliver, canonge de Vich.»

Per tant, inseguint lo thenor de dita provisió
umilment y ab la deguda reverència suplica dit
don Pedro de Oliver a vostra excel·lència que
dins sis dias, comptadors del dia que la present
umil deprecació se posarà en mà de vostra excel·lència en avant comptadors, sia servit dignar-se comparèxer en dita causa en la qual se
opposa de contrafacció o contraconstitució referidas per a proseguir-la y continuar-la fins a
sentència difinitiva y total execució de aquella,
altrament ab la deguda veneració, umilitat y
rendiment se passarà al que de justícia serà trobat fahedor segons la sèrie, thenor y mente de
dita constitució, la qual súplica y umil deprecació se fa a instància de dit síndich del General de
Cathalunya. En Barcelona, als V del mes de juliol del any mil set-cents y tres.
Scriba et secretarius in hac causa assumptus Felix
Costa, notarius publicus regius collegiatus Barchinone, haec propria subscribo manu.
8r

Als 9 de juliol 1703, instant lo síndich del General, se és presentada al excel·lentíssim senyor
compte de Palma, llochtinent y capità general,
la present suplicació deprecatòria y, per quant la
diada, hora, puesto y testimonis són los matexos, se farà quant se trega del mateix modo paraula per paruala, com la presentació que és assí
signada de número 402, sols ab esta diferència
que· s dirà «com a capità general», y dita presentació és estada treta en pública forma.
C. Excel·lentíssim senyor. Lo doctor Joseph
Areny y Garriga, lo present y corrent any conceller segon de la present ciutat de Barcelona, diu
a vostra excel·lència com Pau Corbera y Palau,
ciutadà honrrat de Barcelona, síndich del General de Cathalunya, ab acte rebut en poder del
secretari avallscrit lo dia present ha prestat jurament en mà de dit conceller segon de haver presentat lo dia dinou del corrent mes y any una
suplicació del thenor de la infrascrita al noble
don Narcís de Anglasell, en quiscun dret y de la
tercera sala de la Real Audiència doctor antiquior y en dit nom president del il·lustríssim
Tribunal de Contrafaccions o Contraconstitucions, per trobar-se lo noble don Miquel de
Calderó, regent la Real Cancellaria, impedit de
poder intrevenir en la que ab la baix incertada
súplica se’l insta y de no haver-se provehit y despatxat segons forma de la constitució de la nova
observansa dins vint-y-quatre horas, y per dita
causa lo síndich del General inseguint la disposició y mente de la matexa constitució hage recorregut al dit conseller segon, presentant-li
una suplicació del thenor següent:
«En lo capítol o constitució trenta-sis de las
proppassadas corts fonch a vostra senyoria fide1585

líssima entre altres cosas com és a la correxensa
y decissió de las causas de contrafacció que se
trobarian pendents indecisas, e com per la que a
instància del síndich del General de Cathalunya
se troba introduhida // 8v // contra dels tunch
respective excel·lentíssims senyors capitans generals y officials, és a saber, assessors y altres de
la capitania general continuant lo excel·lentíssim senyor capità general, qui vuy és y demés
del dit tribunal las matexas operacions y fets
dels que resúltan las contrafaccions a las generals constitucions del present Principat en la
dita causa deduhidas se hagen presentat suplicacions a vostra senyoria fidelíssima en jornadas
de set y nou de dezembre proppassat, instant la
citació del dit excel·lentíssim senyor capità general y dels demés officials qui són vuy y són estats de dita capitania general y sos hereus en dita
causa compresos, y no se hage obtingut ni provehit dita citació respecte de dit excel·lentíssim
senyor capità general restant axís de ningun effecte las demés. Per tant y altrament, lo síndich
del General de Cathalunya, qui reprodueix son
poder y tot lo fins assí actitat per a què se’n hage
la deguda rahó omni modo meliori, offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. De Gallart y Pastor,
assessor subrrogatus. Romà, assessor subrrogatus
Generalis Cathaloniae. Don Josephus de Cancer,
fiscalis advocatus.»
Com del referit apar ab la certificatòria ne fa lo
secretari a·n al scrit y al peu de dita suplicació sie
continuada la commissió, decretació y provisió
següent: «Comitatur illustrissimo domino conciliario secundo hujus civitatis qui super suplicatis
debite provideat: « Provisa // 9r // per eundem
illustrissimum dominum conciliarium in ordine
secundo, die vigesima secunda juny millessimo
septingentessimo tertio. Hieronimus Brotons, notarius publicus Barchinonae subrrogatus scribae
mayoris et secretarius domus et concilii dictae civitatis et scriba in hac causa assumptis, recepta
dictis die et anno inserantur, expediatur suplicatio et deprecatio cum debito honore excellentissimo capitaneo generali de illaque tradatur copia
juxta formam et mentem novae constitutionis.
Areny et Garriga, consiliarius in ordine secundus». Per tant, inseguint lo thenor de dita provisió, humilment y ab la deguda reverència suplica dit conseller segon a vostra excel·lència
que dins sis dias comptadors del dia que la present humil deprecació se posarà en mà de vostra
excel·lència en avant comptadors sie servit dignar-se comparèxer en dita causa en la qual se
oposa de contrafacció o contraconstitució referida per a proseguir-la y continuar-la fins a
sentència difinitiva y total execució de aquella.
Altrament, ab la deguda veneració, humiltat y
rendiment, se passarà al que de justícia serà trobat fahedor segons la sèrie, thenor y mente de
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dita constitució, la qual súplica y viril deprecació se fa a instància de dit síndich del General de
Cathalunya. En Barcelona, als vint-y-dos del
mes de juny mil set-cents y tres. Scriba assumptus in hac causa Hieronimus Brotons, notarius
publicus Barchinonae, scriba major et secretarius
subrrogatus domus et concilii civitatis Barchinonae.»

tarium et scribam majorem alta et intelligibili
voce lecta et publicata copiaque // 10v // illius eidem nobili don Ludovico Alamany et Descatllar
tradita et liberata, illico nobilis don Ludovicus
Alamany et Descallar, verbo respondendo, dixit
«que ab dita firma no entén aver contrafet a
ninguna constitució y que de esta presentació
ne darà part a son superior», petens et requirens
ipsam repontionem continuare in pede seu calce
notifficationis sibi presentatae die praesenti ad
instantiam dicti sindici Generalis Cathaloniae
et de dicta notificatione nemini copiam dari sine
dicta respontionis continuatione. De quibus ita
per actis, gestis atque sequutis dictus Paulus Corbera et Palau, dicto nomine, petiit et requisivit
sibi et illustrissimis et fidelissimis dominis deputatis fieri et tradi unum et plura publicum et publica instrumenta per me dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem dicti
Generalis et cui intersit. Quae fuerunt acta Barchinone, sub anno, die, mense, loco et hora praedictis, praesente et ad haec vocato, rogato atque
requisito me dicto don Raymundo de Codina et
Ferreras, supramemorato, ad instantiam dicti
sindici dicti Generalis et praesentibus testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.

De praemissis ab originali processu dictae // 9v //
instatae contrafactinis manu propria scriptis fidem facio ego Hieronymus Brotons, appostolica et
regia auctoritatibus notarius publicus Barchinonae ac domus et concilii ejusdem civitatis scriba
major et secretarius subrogatus dictae que causae
actuarius hic cum impressione sigilli dictae civitatis proprio me subscribens calamo.
Locus si+gilii.
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Número 403
Extractum. Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo tertio, die vero martis decima mensis julii ejusdem
anni intitulata, inter nonam et decimam horas
ante meridiem, praesente et ad haec vocato, rogato atque requisito me don Raymundo de Codina
et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae, et praesentibus pro testibus Josepho
Ingla et Salvatore Duran, de familia infrascripti nobilis don Ludovici Alamany et Descatllar,
ad ista vocatis spetialiter et assumptis, magnficus
Paulus Corbera et Palau, civis honoratus Barchinonensis, sindicus Generalis Cathaloniae, dicto
nomine insequendoa deliberationem per suas
illustrissimas dominationes factam die 8 praesentis et currentis mensis, constitutus personaliter
ante praesentiam dicti nobilis don Ludovici Alamany et Descallar, de concilio suae regiae magestatis et regentis Regiam Thesaurariam praesentis Cathaloniae principatus, personaliter reperti
et adinventi intus domos suae propriae habitationis, citas in prasenti civitate Barchinonae, in
vico dicto lo Carrer Ampla, dicto nomine, illis
quibus decet respectu et reverentia eidem obtulit
et praesentavit et seu per me dictum secretarium
et scriba major obtulere et praesentare publice petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis papiri notifficationis scedulam thenoris sequentis:
«Havent Pau Corbera y Palau», et cetera, inseratur deverbo ad verbum sicuti in notifficatione
signata de littera A usque ad sui finem. Quaquidem papiri notifficationis scedula sicut praedicitur oblata et presentata et per me dictum secret-
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A. Havent Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat
de Barcelona, síndich del General de Cathalunya, ab acte rebut en poder del secretari avallscrit lo dia de ahir presetat jurament en mà del
il·lustre don Pedro de Oliver, canonge de la
santa iglésia de Vich, de haver presentat lo die
vint-y-hú del corrent mes y any una súplica del
thenor de la infrascrita al noble don Gerònim
de Magarola, en quiscun dret y de la tercera sala
de la Real Audiència doctor, altre dels individuos del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions o Contraconstitucions per trobar-se lo
noble don Miquel de Calderó, regent la Real
Cancellaria impedit de poder intrevenir en la
que ab la baixincertada súplica se insta, y de no
haver-se provehit y despatxat segons forma de la
constitució de la nova observansa dins vint-yquatre horas, y per dita causa lo síndich del General, inseguint la disposició y mente de la matexa constitució, hage recorregut al dit don
Pedro de Oliver, presentant-li una súplica del
thenor següent:
«A notícia dels deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya ha previngut que en
lo mes de mars proppassat foren presentats dos
reals despaigs, ordes o mandatos en forma de
Cancellaria despedits, en nom del excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent general del present Principat, ab la forma de aquell
del reverent don Emanuel de Sentjust y Pagès,
canceller, don Lluís de Alemany Descallar, re-

gent la Real Thesoreria, y don Juan de Morer y
Pasqual, escrivà de manament, dirigits lo un a
don Feliciano de Cordellas, protector del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar de dit Principat,
y lo altre als il·lustres concellers de la present
ciutat ab los quals, és a saber, en lo primer, que
és de data de quinse del mes de mars, se diu y
mana al dit de Cordellas que, sots pena de dos
mília lliuras de plata de sos béns propris exigidoras y als reals cofres aplicadoras, encontinent
revoque, anul·le y línie las provisions que com a
altre dels // 11v // jutges de contrafaccions féu y
provehí als catorse de novembre y sis de dezembre proppassats en la causa de contrafaccions,
tant lo síndich del General introduhida acerca
del fet de Hornoldo de Yager, ciutadà honrrat
de Barcelona, fent constar ab certificatòria
autèntica de dita revocació y anul·lació, dientse-li també no passe avant en semblants atentats; y en lo segon, que és de data de setse del
mateix mes, se encarrega y mana a dits il·lustres
concellers que sots semblant pena de béns propris de quiscú de ell exigidora y a dits reals cofres aplicadora, no fassen novedat alguna concernent a la presentació de las deprecacions
tenint forsa de citació, dirigidas a dit excel·lentíssim senyor llochtinent general y emanadas de
provisió feta per dit don Feliciano de Cordellas
en dit nom, lo sobredit dia de catorse de novembre la referida contrafacció del fet de Hornoldo de Yager. E com los referits ordes y mandatos sien contra las generals constitucions,
capítols, actes de cort y privilegis del present
Principat et signanter del disposat en las constitucions 36, 37 y 38 de las corts últimament celebradas ab lo real privilegi concedit al estament
militar per lo sereníssim senyor rey don Fernadao segon, de gloriosa memòria, als vint-y-nou
de octubre mil quatra-cents vuytanta-hú,
col·locat en lo segon volumen de las generals
constitucions, baix lo títol «Dels béns dels condemnats», pàgina 156, y ab las constitucions 1,
títol «De officis de canceller y vicecanceller»,
constitució 4, títol «De violència y restitució de
despullats», y del usatge Alium namque, títol
«Del dret del fisch» y altres aplicables, com ab
tota individuació és de vèurer del vot fet als
vint-y-tres de dit mes de mars per los assessors y
advocat fiscal del General de Cathalunya y consulents aplicats que·s troba insertat en lo procés
informatiu. Per tant, los deputats y oÿdors de
comptes de dit General, precisats de la obligació
de sos càrrechs y del jurament per ells prestat en
lo ingrés de sos officis en la conformitat que
dispòsan las generals constitucions, capítols y
actes //12r // de cort, per medi del síndich de dit
General, qui exibeix son poder junt ab dit procés informatiu, instant lo procurador fiscal del
dit General en la casa de la Deputació actitat ut
inserantur si et quatenus, suplícan sia declarat
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que los dos referits reals despaigs, ordes o mandatos despedits en forma de Cancellaria y dirigits als dits don Feliciano de Cordellas en dit
nom y als il·lustres concellers de la present ciutat respective són contra la sèrie y tenor de ditas
disposicions municipals, privilegis, usatges y
costums sobredits, y en violació o contrafacció
de aquells, y que com a tals deuhen ésser revocats, cassats y anul·lats, declarant, axí mateix,
haver dits excel·lentíssim senyor llochtinent general, molt reverent don Emanuel de Sentjust y
Pagès, canceller, noble don Lluís Alemany Descallar, regent la Real Thesoreria, y don Joan
Morer y Pasqual han incorregut en las penas
imposadas per nostres generals constitucions,
capítols y actes de cort, si y conforme en aquells
se conté y ab refecció de tots los danys, gastos y
despesas ne dum premisso, verum et alio quocunque meliori modo, guardant en tot y per tot la
forma de ditas constitucions, capítols y actes de
cort, tant modernas, com antigas, en quant sien
aplicables ministrant-se en tot cumpliment de
justícia y despedint-se als sobreanomenats las
notificacions o sitacions oportunas segons la
forma y mente de ditas constitucions, capítols
de cort y actes, y a effecte de evitar qualsevol dificultat dóna esta part per hàbils y concent que
pugan entrevenir en la present causa y sa decisió
progrés y total execució tant lo il·lustríssim don
Geroni de Magarola, com també los demés nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència,
acceptats los advocats fiscals, dels que se seguexen després de dit de Magarola // 12v // per sa
antiguedat, no obstant de ésser fets los sobrecalendats reals decrets ab consulta y parer de la
Real Audiència, juntas las tres salas, officio, et cetera. Altissimus, et cetera. De Gallart y Pastor,
assessor subrrogatus. Romà, assessor subrrogatus
Generalis Cathaloniae. Don Josephus de Cancer,
fiscali advocatus.»
Com del referit apar, ab la certificatòria ne fa lo
secretari avallscrit, y al peu de dita suplicació sia
continuada la commissió, decretació y provisió
següent: «Commitatur illustrissimo domino doctori don Pedro de Oliver, canonico sanctae ecclesiae Vicensis, qui super suplicatis debite provideat. Provisa per eundem illustrissimum dominum
Petrum de Oliver, die vigessima quarta junii millessimo septingentessimo tertio, Felix Costa, notarius publicus regius collegiatus Barchinone, secretarius et scriba in hac causa assumptus,
recepta dictis die et anno inserantur, et cetera, et
expediantur suplicationes et deprecationes cum
cum debito honore excellentissimo domino locumtenenti generali ac notificationes seu sitationes
aliis in suplicatione nominatis, de illis que tradatur copia juxta formam et mentem novae constitutionis. Don Pedro de Oliver, canonge de
Vich.»
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que illius eidem admodum reverendo don Emanuelis de Senjust et Pages, tradita et liberata, illico admodum reverendus don Emanuelis de Senjust et Pages, verbo respondendo, dixit «que diu
de nul·litat de la present presentació per no venir habilitadas las notifficacions com se avia stilat fins ara, per opposar-se a differents constitucions y perquè sobre est fet està pendent
consultació ab sa magestat, que Déu guarde,
sobre la qual no ha pres resolució y que de est
fet ne donarà part al rey, nostre señor», petens et
requirens ipsam repontionem continuare in pede
seu calce notifficationis sibi presentatae die praesenti ad instantiam dicti sindici Generalis Cathaloniae et de dicta notificatione nemini copiam
dari sine dicta respontionis continuatione. De
quibus ita peractis, gestis atque sequutis dictus
Paulus Corbera et Palau, dicto nomine, petiit et
requisivit sibi et illustrissimis et fidelissimis dominis deputatis fieri et tradi unum et plura publicum et publica instrumenta per me dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem
dicti Generalis et cui intersit. Quae fuerunt acta
Barchinone, sub anno, die, mense, loco et hora
praedictis, praesente et ad haec vocato, rogato atque requisito me dicto don Raymundo de Codina
et Ferreras, supramemorato, ad instantiam dicti
sindici dicti Generalis et praesentibus testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.

Per tant, inseguint lo thenor de dita provisió,
umilment y ab la deguda reverència suplica dit
don Pedro de Oliver a vostra excel·lència que
dins sis dias, comptadors del dia que la present
umil deprecació se posarà en mà de vostra excel·lència en avant comptadors, sia servit dignar-se comparèxer en dita causa en la qual se
opposa de contrafacció o contraconstitució referidas per a proseguir-la y continuar-la fins a
sentència difinitiva y total execució de aquella,
altrament ab la deguda veneració, umilitat y
rendiment se passarà al que de justícia serà trobat fahedor segons la sèrie, thenor y mente de
dita constitució, la qual súplica y umil deprecació se fa a instància de dit síndich del General de
Cathalunya. // s.n.r // Data en Barcelona, als
XXIIII del mes de juny del any MDCCIII. Scriba et
secretarius assumptus in hac causa Felix Costa,
notarius publicus regis collegiatus Barchinonae,
haec propria subscribens manu.
13r

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo tertio, die vero
martis decima mensis julii ejusdem anni intitulata, inter tertiam et quartam horas post meridiem, praesente et ad haec vocato, rogato atque
requisito me don Raymundo de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae, et praesentibus pro testibus Joanne Dols et
Josepho Fabregat, de familia infrascripti nobilis
don Emanuelis de Senjust et Pages, ad ista vocatis
spetialiter et assumptis, magnificus Paulus Corbera et Palau, civis honoratus Barchinonensis,
sindicus Generalis Cathaloniae, dicto nomine insequendoa deliberationem per suas illustrissimas
dominationes factam die VIII praesentis et currentis mensis, constitutus personaliter ante praesentiam dicti nobilis admodum reverendi don
Emanuelis de Senjust et Pages, prioris, claustralis
et canonici sanctae ecclesiae Dertusensis, de concilio suae regiae magestatis et regentis Regiam
Thesaurariam praesentis Cathaloniae principatus, personaliter reperti et adinventi intus domos
suae propriae habitationis, citas in prasenti civitate Barchinonae, in vico dicto del Pi, dicto nomine, illis quibus decet respectu et reverentia eidem obtulit et praesentavit et seu per me dictum
secretarium et scriba major obtulere et praesentare publice petiit, instavit et requisivit quandam
in scriptis papiri notifficationis scedulam thenoris sequentis: «Havent Pau Corbera y Palau», et
cetera, inseratur deverbo ad verbum sicuti in notifficatione signata de littera B usque ad sui
//13v // finem. Quaquidem papiri notifficationis
scedula sicut praedicitur oblata et presentata et
per me dictum secrettarium et scribam majorem
alta et intelligibili voce lecta et publicata copia-

14r

a. insequendo deliberationem ... mensis intercalat al marge
esquerre.

1588

Havent Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat
de Barcelona, síndich del General de Cathalunya, ab acte rebut en poder del secretari avallscrit lo dia de ahir presetat jurament en mà del
il·lustre don Pedro de Oliver, canonge de la
santa iglésia de Vich, de haver presentat lo die
vint-y-hú del corrent mes y any una súplica del
thenor de la infrascrita al noble don Gerònim
de Magarola, en quiscun dret y de la tercera sala
de la Real Audiència doctor, altre dels individuos del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions o Contraconstitucions per trobar-se lo
noble don Miquel de Calderó, regent la Real
Cancellaria impedit de poder intrevenir en la
que ab la baixincertada súplica se insta, y de no
haver-se provehit y despatxat segons forma de la
constitució de la nova observansa dins vint-yquatre horas, y per dita causa lo síndich del General, inseguint la disposició y mente de la matexa constitució, hage recorregut al dit don
Pedro de Oliver, presentant-li una súplica del
thenor següent:
«Il·lustríssim señor. Per part del síndich y procurador del Estudi General o Universitat Literària d’esta ciutat y per aquella lo rector y Junta de
Vintyquatrena representant dita Universitat y
de alguns doctors en philosofia en nom propria
ab suplicació dels vint-y-dos de septembre mil

sis-cents vuytanta-hú fonch posat en notícia
dels deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, que per lo excel·lentíssim senyor duch de Bournenville, llochtinent general
del present Principat, se havia manat als il·lustres consellers de la present ciutat als divuyt de
juliol del mateix any, que posasen en execució
los reals ordes de las magestats del senyor rey
don Felip quart dels dinou de juny de mil siscents // 4v // sexanta-sinch, y del senyor rey don
Carlos segon dels tres de juliol de dit any de mil
sis-cents vuytanta-hu, los quals en substància
se’ls mana y ordena que las càtredas de philosofia thomística las votasen sols thomistas y las de
no thomistas, //14v // las votasen los no thomistas, y que, axí mateix, se fessen y formasen unas
llistas o memòrias distinctas dels uns y altres en
los llibres de dita Universitat y que haguesen de
conèxer a la habilitació dels subgectes, los thomistas per los thomistas y per los no thomistas
los que no ho fossen, que dits reals decrets eran
en violació de differens disposicions municipals
expressadas en la matexa suplicació y que axí los
dits deputats y oÿdors de comptes, en cumpliment de sa primera obligació, ordenasen a son
sídnich exís al reparo de ditas contrafaccions. Y
essent consultat lo negoci ab los assessors y advocat fiscal del General y diferens consulents
aplicats, essent estats de sentir encòntran dits
reals decrets ab diferens constitucions, usatges y
altres drets de la pàtria, y que en dita conformitat devian ordenar als deputats y oÿdors de
comptes y al síndich del General que exís al reparo de ditas contrafaccions, havent-ho posat
en execució per medi de dit síndich, passaren a
donar dos recados, del que aleshores se estilaven, a dit excel·lentíssim senyor llochtinent general, suplicant se dignàs revocar dits ordes y lo
demés subseguit a aquells, a fi de que fossen reparadas las ditas constitucions y demés drets de
la pàtria violats, de la manera que·s troba disposat per nostres generals constitucions.
Havent quedat lo negoci per aleshores en dit estat y sens posar-se en execució lo ordenat ab
dits reals decrets y haver entrat en lo govern
d’esta monarquia lo sereníssim rey don Phelip
quint, que Déu guarde, ab real carta dels dicet
de agost de mil set-cents y hú, ordenà als dits
il·lsutres senyors concellers observasen y posasen en execució lo contengut en dit real decret
del any de mil sis-cents sexanta-sinch y añadint
a aquell haver ordenat y declarat que las càthedras de philosofia de thomistas las votasen los
thomistas y las de opinió suarista, que és la
contrària, la votasen solament los suaristas, que
real y verdaderament ho fossen. Y havent sobrevingut poch després lo feliz arribo de sa magestat en esta ciutat y la //17r // celebració de corts,
per part del síndich del General fou format
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greuge devant dels il·lustríssims jutges de greuges per rahó del contengut en dits reals decrets
y carta, y ab sentència proferida per dits il·lustríssims jutges als catorse de novembre de mil
set-cents y dos, si bé se declara no procehir dit
greuge, fou emperò ab lo motiu que sobre lo
mateix negoci estava pendent lo dit judici de
contrafacció, per lo què reservaren dret al síndich per lo dit judici. Després, per medi de embaxada feta per part dels dits il·lustres concellers
d’esta ciutat als quatre del corrent mes de juny
se participà al consistori dels deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya que ab
real despaig despedit en forma de Cancellaria lo
dia dotse del mes de maig proppassat, firmat per
lo excel·lentíssim senyor compte de Palma,
llochtinent general de aquest Principat, per lo
molt reverent don Emanuel de Sentjust y Pagès,
canseller, y per don Joan Baptista de Aloy, escrivà de manament y secretari de la província,
en què se ordena y mana als dits il·lustres concellers que suspenguessen la opposició y provisió
de las ditas càthedras de philosofia fins a tenir
altre orde de sa magestat o sua, havent-se’ls ja
presentat altre del mateix thenor y ab las matexas firmas als onse de maig del any proppassat
mil set-cents y dos, y que contrafent-se ab ell al
disposat en las generals constitucions lo dit
molt il·lustre y fidelíssim consistori exís per los
medis estilats al reparo de dita contrafacció. E
com los doctors en philosofia tingan dret y facultat adquirida de votar en totas las càthedras
que·s provehexen de la Universitat Literària
d’esta ciutat indistinctament, y en eixa pocessió
o quasi se troban de temps antiquíssim, y los
concellers y savi Concell de Cent de dita ciutat
en lo dret y facultat de fer las opposicions de las
ditas càthedras de philosofia y demés que·s troban vacants, quiscun any lo dia primer de juny,
en virtut de diferens reals privilegis a dita ciutat
concedits y en particular per lo del sereníssim
senyor rey don Alfonso, data dels tres de septembre de mil quatra-cents sinquanta, ab lo
qual fou atorgada // 15v // a la present ciutat la
facultat de poder instituhir Estudi o Universitat
Literària ab lo poder general y ample facultat de
estatuhir, ordenar y disposar lo que als concellers y savi Consell de Cent los aparexeria ésser
de conveniència y utilitat per lo bon règimen,
govern, aument y major lustre de dit Estudi General, en forsa de la qual munificiència real y altrament en las ordinacions o nou redrés que
dita ciutat y son savi Consell de Cent feren sobre dit Estudi General en lo any de mil sis-cents
trenta-vuyt en lo capítol 21 ordernaren y disposaren que las opposicions de totas las càthedras
vacants se haguesen de fer tots los anys en lo
primer dia del mes de juny, la qual disposició ha
estat sempre en veril observansa. Axí que, trobant-se los doctors en philosofia ab lo referit

[ 1703 ]

[ 1703 ]

constitucions, capítols y actes de cort, tant modernas, com antigas, en quant sien aplicables,
ministrant-se en tot cumpliment de justícia y
despedint-se als //16v // sobreanomenats las notificacions o citacions oportunas segons la forma y mente de ditas constitucions, capítols y actes de cort, offitio, et cetera. Altissimus, et cetera.
De Gallart y Pastor, assessor subrrogatus Generalis Cathaloniae. Romà, assessor Generalis Cathaloniae subrrogatus. Brugera, advocatus fiscalis
assumptus.»

dret y pocesió, lo pas per a deduhir-se en judici
lo ordenat y disposat ab dits reals decrets dels
anys 1655 y 1681 y real carta dels dotse de agsot de mil set-cents y hú ve a encontrar-se ab diferens constitucions, usatges, capítols de cort y
altres drets de la pàtria y, en particular, ab la
constitució 1, títol «De officiis de cancellario et
vicecancellario», constitució 4, títol «De violentia et restitutione de despullats», usatge Alium
namque, títol «De dret del fisch», constitució 1
y 14, títol «De jurisdictione de tots jutges», y altres semblants. Y, en respecte dels dits reals decrets dels anys mil set-cents y dos y corrent de
mil set-cents y tres tant ab lo disposat en lo dit
real privilegi del senyor rey don Alfons, com
també ab altre concedit per lo senyor rey don
Jaume lo segon als deu de las calendas de febrer
de mil tres-cents dinou, que·s troba col·locat en
lo segon volumen de las generals constitucions,
libre 1, «De las pracmàticas», títol 12, «De estatut e ordinations», ab lo dit usatge Alium namque, ab las ditas constitucions col·locades baix
lo títol «De violentia et restitutione de despullats», y altres // 16r // sobrecitadas, en consideració que, posant-se en execució lo ordenat ab
dits reals decrets, la present ciutat quedaria espoliada del referit dret y pocessió sens ésser ohida sobre lo artigle o punt que té capacitat de
poder-se deduhir en judici enre lo procurador
fiscal y dita ciutat y, per dita rahó, encontrar
també dits decrets ab lo previngut y estatuhit en
la dita constitució 1, títol «Del offici de canceller».
Per tant, los deputats y oÿdors de comptes de
dit General, precisats de la obligació de sos càrrechs y del jurament per ells prestat en lo ingrés
de sos officis, en la conformitat que dispòsan las
generals constitucions y actes de cort, per medi
del síndich de dit General, qui exibeix son poder, ut insertaur seu consuatur, si et quatenus,
suplícan sie declarat que los referits reals despaigs, ordes o mandatos reals despedits en forma de Cancelleria y dirigits als il·lustres concellers de la present ciutat són contra la sèrie y
tenor de ditas disposicions municipals, privilegis, usatges y costums sobredits y en violació y
contrafacció de aquells, declarant, axí mateix,
han dits excel·lentíssims senyors llochtinent general, lo molt reverent don Emanuel de Senjust
y Pagès, canceller, y don Juan Baptista Aloy, escrivà de manament y secretari de la província,
contrafet a dits drets municipals y reals privilegis
y que dits canceller y don Juan Baptista Aloy
han incorregut en las penas imposadas per nostras generals constitucions, capítols y actes de
cort, si y conforme en aquells se conté y ab refecció de tots los danys, gastos y despesas ne
dum premisso, verum et alio quocunque meliori
modo, guardant en tot y per tot la forma de ditas

Com del referit apar, ab la certificatòria ne fa lo
secretari avallscrit, y al peu de dita suplicació sia
continuada la commissió, decretació y provisió
següent: «Commitatur illustrissimo domino doctori don Pedro de Oliver, canonico sanctae ecclesiae Vicensis, qui super suplicatis debite provideat. Provisa per eundem illustrissimum dominum
Petrum de Oliver, die quinta julii MDCCIII, Felix
Costa, notarius publicus regius collegiatus Barchinone, secretarius et scriba in hac causa assumptus, recepta dictis die et anno inserantur, et
cetera, et expediantur suplicationes et deprecationes cum cum debito honore excellentissimo domino locumtenenti generali ac notificationes seu sitationes aliis in suplicatione nominatis, de illis
que tradatur copia juxta formam et mentem novae constitutionis. Don Pedro de Oliver, canonge de Vich.»
Per tant, inseguint lo thenor de dita provisió
umilment y ab la deguda reverència suplica dit
don Pedro de Oliver a vostra excel·lència que
dins sis dias, comptadors del dia que la present
umil deprecació se posarà en mà de vostra excel·lència en avant comptadors, sia servit dignar-se comparèxer en dita causa en la qual se
opposa de contrafacció o contraconstitució referidas per a proseguir-la y continuar-la fins a
sentència difinitiva y total execució de aquella,
altrament ab la deguda veneració, umilitat y
rendiment se passarà al que de justícia serà trobat fahedor segons la sèrie, thenor y mente de
dita constitució, la qual súplica y umil deprecació se fa a instància de dit síndich del General de
Cathalunya. Data en // 17r // Barcelona, als
sinch del mes de juliol del any mil set-cents y
tres.
Scriba et secretarius in hac causa assumptus Felix
Costa, notarius publicus regius collegiatus Barchinone, haec propria subscribo manu.
18r
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Havent Pau Corbera y Palau, ciutadà honrrat
de Barcelona, síndich del General de Cathalunya, ab acte rebut en poder del secretari avallscrit lo dia de ahir presetat jurament en mà del
il·lustre don Pedro de Oliver, canonge de la
santa iglésia de Vich, de haver presentat lo die

vint-y-hú del corrent mes y any una súplica del
thenor de la infrascrita al noble don Gerònim
de Magarola, en quiscun dret y de la tercera sala
de la Real Audiència doctor, altre dels individuos del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions o Contraconstitucions per trobar-se lo
noble don Miquel de Calderó, regent la Real
Cancellaria impedit de poder intrevenir en la
que ab la baixincertada súplica se insta, y de no
haver-se provehit y despatxat segons forma de la
constitució de la nova observansa dins vint-yquatre horas, y per dita causa lo síndich del General, inseguint la disposició y mente de la matexa constitució, hage recorregut al dit don
Pedro de Oliver, presentant-li una súplica del
thenor següent:
«Il·lustríssim señor. A notícia dels deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya
ha previngut que en lo mes de mars proppassat
foren presentats dos reals despaigs, ordes o
mandatos en forma de Cancellaria despedits, en
nom del excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent general del present Principat, ab
la forma de aquell del reverent don Emanuel de
Sentjust y Pagès, canceller, don Lluís de Alemany Descallar, regent la Real Thesoreria, y
don Juan de Morer y Pasqual, escrivà de manament, dirigits lo un a don Feliciano de Cordellas, protector del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar de dit Principat, y lo altre als il·lustres
concellers de la present ciutat ab los quals, és a
saber, en lo primer, que és de data de quinse del
mes de mars, se diu y mana al dit // 18v // de
Cordellas que, sots pena de dos mília lliuras de
plata de sos béns propris exigidoras y als reals
cofres aplicadoras, encontinent revoque, anul·le
y línie las provisions que com a altre dels jutges
de contrafaccions féu y provehí als catorse de
novembre y sis de dezembre proppassats en la
causa de contrafaccions, tant lo síndich del General introduhida acerca del fet de Hornoldo de
Yager, ciutadà honrrat de Barcelona, fent constar ab certificatòria autèntica de dita revocació y
anul·lació, dient-se-li també no passe avant en
semblants atentats; y en lo segon, que és de data
de setse del mateix mes, se encarrega y mana a
dits il·lustres concellers que sots semblant pena
de béns propris de quiscú de ell exigidora y a
dits reals cofres aplicadora, no fassen novedat
alguna concernent a la presentació de las deprecacions tenint forsa de citació, dirigidas a dit excel·lentíssim senyor llochtinent general y emanadas de provisió feta per dit don Feliciano de
Cordellas en dit nom, lo sobredit dia de catorse
de novembre la referida contrafacció del fet de
Hornoldo de Yager. E com los referits ordes y
mandatos sien contra las generals constitucions,
capítols, actes de cort y privilegis del present
Principat et signanter del disposat en las consti1591

tucions 36, 37 y 38 de las corts últimament celebradas ab lo real privilegi concedit al estament
militar per lo sereníssim senyor rey don Fernado
segon, de gloriosa memòria, als vint-y-nou de
octubre mil quatra-cents vuytanta-hú, col·locat
en lo segon volumen de las generals constitucions, baix lo títol «Dels béns dels condemnats», pàgina 156, y ab las constitucions 1, títol
«De officis de canceller y vicecanceller», constitució 4, títol «De violència y restitució de despullats», y del usatge Alium namque, títol «Del
dret del // 19r // fisch» y altres aplicables, com
ab tota individuació és de vèurer del vot fet als
vint-y-tres de dit mes de mars per los assessors y
advocat fiscal del General de Cathalunya y consulents aplicats que·s troba insertat en lo procés
informatiu. Per tant, los deputats y oÿdors de
comptes de dit General, precisats de la obligació
de sos càrrechs y del jurament per ells prestat en
lo ingrés de sos officis en la conformitat que
dispòsan las generals constitucions, capítols y
actes de cort, per medi del síndich de dit General, qui exibeix son poder junt ab dit procés informatiu, instant lo procurador fiscal del dit General en la casa de la Deputació actitat ut
inserantur si et quatenus, suplícan sia declarat
que los dos referits reals despaigs, ordes o mandatos despedits en forma de Cancellaria y dirigits als dits don Feliciano de Cordellas en dit
nom y als il·lustres concellers de la present ciutat respective són contra la sèrie y tenor de ditas
disposicions municipals, privilegis, usatges y
costums sobredits, y en violació o contrafacció
de aquells, y que com a tals deuhen ésser revocats, cassats y anul·lats, declarant, axí mateix,
haver dits excel·lentíssim senyor llochtinent general, molt reverent don Emanuel de Sentjust y
Pagès, canceller, noble don Lluís Alemany Descallar, regent la Real Thesoreria, y don Joan
Morer y Pasqual han incorregut en las penas
impsadas per nostres generals constitucions, capítols y actes de cort, si y conforme en aquells se
conté y ab refecció de tots los danys, gastos y
despesas ne dum premisso, verum et alio quocunque meliori modo, guardant en // 19v // tot y per
tot la forma de ditas constitucions, capítols y actes de cort, tant modernas, com antigas, en
quant sien aplicables ministrant-se en tot cumpliment de justícia y despedint-se als sobreanomenats las notificacions o sitacions oportunas
segons la forma y mente de ditas constitucions,
capítols de cort y actes, y a effecte de evitar
qualsevol dificultat dóna esta part per hàbils y
concent que pugan entrevenir en la present causa y sa decisió progrés y total execució tant lo
il·lustríssim don Geroni de Magarola, com també los demés nobles y magnífichs doctors de la
Real Audiència, acceptats los advocats fiscals,
dels que se seguexen després de dit de Magarola per sa antiguedat, no obstant de ésser fets los
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sobrecalendats reals decrets ab consulta y parer
de la Real Audiència, juntas las tres salas, officio,
et cetera. Altissimus, et cetera. De Gallart y Pastor, assessor subrrogatus. Romà, assessor subrogatus Generalis Cathaloniae. Don Josephus de Cancer, fiscali advocatus.»
Com del referit apar, ab la certificatòria ne fa lo
secretari avallscrit, y al peu de dita suplicació sia
continuada la commissió, decretació y provisió
següent: «Commitatur illustrissimo domino doctori don Pedro de Oliver, canonico sanctae ecclesiae Vicensis, qui super suplicatis debite provideat. Provisa per eundem illustrissimum dominum
Petrum de Oliver, die vigessima quarta junii millessimo septingentessimo tertio, Felix Costa, notarius publicus regius collegiatus Barchinone, secretarius et scriba in hac causa assumptus,
recepta dictis die et anno inserantur, et cetera, et
// s.n.r // expediantur suplicationes et deprecationes cum cum debito honore excellentissimo domino locumtenenti generali ac notificationes seu sitationes aliis in suplicatione nominatis, de illis
que tradatur copia juxta formam et mentem novae constitutionis. Don Pedro de Oliver, canonge de Vich.»
Per tant, inseguint lo thenor de dita provisió,
umilment y ab la deguda reverència suplica dit
don Pedro de Oliver a vostra excel·lència que
dins sis dias, comptadors del dia que la present
umil deprecació se posarà en mà de vostra excel·lència en avant comptadors, sia servit dignar-se comparèxer en dita causa en la qual se
opposa de contrafacció o contraconstitució referidas per a proseguir-la y continuar-la fins a
sentència difinitiva y total execució de aquella,
altrament ab la deguda veneració, umilitat y
rendiment se passarà al que de justícia serà trobat fahedor segons la sèrie, thenor y mente de
dita constitució, la qual súplica y umil deprecació se fa a instància de dit síndich del General de
Cathalunya. Data en Barcelona, als XXIIII del
mes de juny del any MDCCIII.
Scriba et secretarius assumptus in hac causa Felix
Costa, notarius publicus regis collegiatus Barchinonae, haec propria subscribens manu.
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Número 405
Attestora et per presentes fidem facio ego Josephus
Lucia, regia ac reverendissimi domini episcopi
auctoritatibus notarius publicus Vicensis et illustrissimorum doctorum conciliariorum et concilii
a. privilegi real intercalat entre els folis 727v-728r del trienni
1701-1704.
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dictae civitatis Vicensis scriba infrascriptus, et eo
nomine archivarius Archivi dictae civitatis, in
quo privilegia, scriptura et instrumenta dictae
civitatis sub fideli custodia recondita et concervata existunt, inter alia est et invenit quoddam regium privilegium eidem civitati concessum per
serenissimum dominum Philippum, hujus nominis Aragonum quartum, Castellae vero quintum, regem nostrum, nunc feliciter regnantem,
in pergameno exaratum, regio sigillo in cera vermilea impresso, in capsula ferrea, quada veta cerica vermilei croceique colorum inpendenti communitum et aliis debitis et solitis solempnitatibus,
more Regiae Cancellariae expeditum, cujus data
fuit Barchinonae, quarta decima die mensis
marcii, anno a Virgineo partu millessimo septingentecimo secundo, ex quoquidem regio privilegio
de licencia illustrium doctorum conciliariorum
mihi verbo data extraxi interpolatim clausulas
sequentes: «In Dei nomine. Noverint universis
quod Nos Philippus, Dei gratia rex Castellae,
Aragonum, Legionis Uniusque Ciciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmaciae, Croaciae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valenciae, Galleciae,
Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cortubae,
Corcicae, Murciae, Gienii, Algarbii, Algezirae,
Gibraltaris, Insularum Canariae necnon Indiarium Orientalium et Occidentalium, insularum
ac terrae firmae maris Oceani, archidux Austriae, dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani,
Athenarum et Neopatriae, comes Abspurgii,
Flandriae, Tirolis, Barchinonae, Rossilionis et
Ceritaniae, marchio Oristani et comes Goceani,
attendentes plura, laudabilia grataque servitia
per civitatem nostram Vici, principatus Cathaloniae, variis in rebus et occasionibus nostro regio
servitio regiique nostri diadematis concernentibus praestita et impensa, gratias, honores et facultates, quae in capitulis infrascriptis nobis per
dictam civitatem Vici propositis exprimuntur
annuere et concedere decrevimus, annuimus et
// 2v // concedimus sub forma modificationibus
atque declarationibus cujuslibet capituli contentis et infrascriptis. La ciutat de Vich suplica a
vostra magestat se digne expressar y declarar, et
cetera. Ítem, se suplica a sa real magestat que en
dita ciutat sie fundada una confraria de sant Jordi, havent en ella de concòrrer-hi las personas
militars, y quant aparegués a estas fer torneig,
tingués la casa de la Deputació del present Principat tenir de pagar los gastos se offeriran en dit
torneix, del mateix modo està establer en altras
ciutats del present Principat y, singularment, en
la de Barcelona. Su magestad viene en ello, con la
calidad de que los gastos no los contribuya el público ni sean excessivos pudiendo la ciudad hacer
la fundación y darla forma. Ítem, se suplica», et
caetera. Quaequidem capitula et concessiones.
Sig+num Philippi, Dei gracia regis Castillae,
Aragonum, et cetera. Yo el rey. Testes qui prae-

missis interfuerunt sunt illustres don Joannes
Claros de Guzman, dux de Medinacidonia, praefectus aequitum vulgo cavallerizo mayor, don
Franiscus Benavides, comes de Santistevan, don
Felix de Cordova, dux de Cessa et Bahena, et don
Franciscus Giron, dux de Ossuna, a cubiculo suae
magestatis. Sig+num don Joseph de Villana Fernandez de Ixar, a Concilio suae magestatis ejusque prothonotarii Coronae Aragonum et notarii
publici per universam terram et ditionem suam,
qui in predictis una cum praenominatis testibus
interfui eaque de ejusdem regiae magestatis
mandato scribi, feci et clausi. Dominus rex mandavit mihi don Joseph de Villana Fernandez de
Ixar, prothonotario, in cujus posse sua magestas
concessit et firmavit. Visa per Rull et pro thesaurario generali, Comes et Torro et Jacca ac me pro
concervatore generali. Vidit don Josephus Rull,
regens. Vidit Comes et Torro, regens. Et pro thesaurario generali. Vidit Joseph Villana pro conservatore generali. Vidit don Michael de Jacca,
regens. Eximiose su magestad de Medianata.
Vuestra magestad concede a la ciudad de Vich,
// 3r // del principado de Cathalunya, las facultades que aquí se expressan. Solvit pro jure sigilii
ter mille solidos. Vuestra magestad lo ha mandado. Locus si+gilli». Et pro praemissis proprio calamo scriptis in juditio et extra ubique ab omnibus
plena tribuatur fides ego item Josephus Lucia, notarius, scriba et archivarius praefatus, hic me
subscribo et meum cum impressione sigilli dictae
civitatis quo utor appono sig+num.
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Número 406
Novenaa que los senyors protector y officials del
fidelíssim bras militar han nomenat als 16 de juliol 1703 en execució del capítol 31 de las últimas corts:
Lo senyor fra don Joseph Despalau, paborde de
Panadés, lo senyor fra don Feliciano Sayol y
Quarteroni, recibidor de la religió de sant Joan,
lo senyor fra don Emanuel de Vega y Rovira,
cabiscol del real monestir de Ripol, lo senyor
don Pedro Torrelles y Semmanat, lo senyor don
Francisco Palau y Toralla, lo senyor don Francisco Sayol y Quarteroni, lo senyor don Francisco Toda y Gil, lo senyor Joan Baptista Reverter
y lo senyor Joachim Vives.
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Número 407

a. paper intercalat entre els folis 729v-730r del trienni 17011704.
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Molta il·lustre y fidelíssim señor. Omiteix lo
bras militar de aquest Principat referir a vostra
senyoria fidelíssima lo ardor ab què lo procurador fiscal del General passà lo die 21 del corrent mes de juliol 1703 a instar la aprenció de
la matrix y original de una informació que lo
subsíndich del bras militar solicitave ésser rebuda en presència del noble regent la vegueria de
Barcelona y que, no obstant la resposta de dit
noble regent la vegueria de que no era en manera alguna contra la Generalitat, com axí ho
persuadeix sa instància, hauria passat dit procurador fiscal a procurar la captura de Anton Riera, notari actuari de aquella, y a declarar torp
per mil lliuras contra dit noble regent la vegueria, reservant-se facultat de aumentar la pena.
Però havent lo bras militar comprès lo referit y
que lo noble regent la vegueria està en lo matex
dictamen que lo bras de que usa de la jurisdicció té communicada del rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, de actuar-se ab la deguda prevenció en sa cúria las extrajudicials informacions que las parts ínstan ésser rebudas, majorment quant recauhen sobre matèrias que per
sas circunstàncias, qualitat y contingèncias la
dilació y publicitat pot ocasionar danys irreparables, y que lo noble regent la vegueria, en cas
que lo procurador fiscal no cessàs de sa instància y ab violència o altrament se executave la
aprenció de escripturas o la captura de dit Riera, estaria en resolució de capturar sens excepció de personas fins aconseguir la restitució dels
papers y la llibertat de dit Riera. Attenent que
estas operacions podan produhir perniciosíssimas conseqüèncias y ser motiu // 2v // de empenyos que no fóra fàcil poder-se evitar, encara
que lo bras militar, axí per las obligacions de sa
sanch y noble família, com per las repetidas
súpplicas, que en execució del capítol 31 de las
últimas corts té dirigidas als reals peus del rey,
nostre senyor, per medi de humils y obsequiosas representacions y ab las instàncias té fetas ab
lo excel·lentíssim llochtinent general y reals ministres ha manifestat com totas las operacions
no tenen altre objecte que de procurar per tots
los medis posibles la observansa de las generals
constitucions, y creu que vostra senyoria fidelíssima estarà en concepte de que las diligèncias
del bras no podan ser capaces per ser contràrias
a la Generalitat. Desitjant y affectant la catalana
noblesa que se assegura lo que més condueix al
real servey y se eviten novedats sempre perniciosas al benefici públich, li ha aparegut per
medi d’esta embaxada supplicar, com ab la major efficàcia suplica, a vostra senyoria fidelíssima
sie servit manar templar lo ardor de son procurador fiscal, assegurant a vostra senyoria fidelísa. embaixada intercalada entre els folis 729v-730r del trienni 1701-1704.
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sima que la informació extrajudicial insta son
subsíndich del bras no té altre fi ni blanc que lo
sobre-referit y que lo motiu de solicitar ab més
vivesa esta diligència fou lo recado que dit procurador fiscal, de part de vostra senyoria fidelíssima, reportà al secretari del bras y continuà ab
lo protector y alguns officials y de la Junta,
convenint que vostra senyoria fidelíssima estimaria la participació de informació o altre prevenció que pugués conduhir per la Generalitat.
Esperant que vostra senyoria fidelíssima ab lo
zel que és tant connatural com propri de sas
obligacions y càrrech disposarà lo que més importa per a evitar-se novedats y assegurar la inviolable observansa de las generals constitucions, capítols y actes de cort en què·s cifra lo
major servey de sa magestat, benefici y quietut
pública, suplicant que esta embaxada en escrits
sie cusida en dietari.
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Número 408
Molta il·lustre y fidelíssim señor. Lo consistori
dels deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, havent premeditat lo paper de
embaxada que en nom de vostra senyoria fidelíssima àn reportat los senyors don Joan Bonaventura de Gualbes y Joan Llinàs, ciutadà,
deuhen dir a vostra senyoria fidelíssima en sa
resposta que no està en mà del consistori impedir al procurador fiscal del General continue los
procehiments que a sa instància y precehynt
provisió formiter feta se comensaren lo dia de
ahyr per a conseguir la aprehnció y entrega del
original de la informació que segons expressa
vostra senyoria fidelíssima se ha rebut instant
son subsíndich devant lo noble regent la vegueria de Barcelona, ans se regoneix lo consistori
en indispensable obligació de encarregar al dit
procurador fiscal proseguesca dits procehiments fins a la deguda affectuació. Lo motiu és
tant inevitable com tractar-se de la més principal prerrogativa y més apreciable prenda ab què
los sereníssims senyors reys condecoraren lo
Principat, cometent al consistori la jurisdicció
civil y criminal ab tota plenitut en los fets y negocis ab sos dependents y annexos de las generalitats privative a qualsevols officials, com
y també a sa magestat, constituhint a aquells
mers executors de las declaracions, provisions y
mandatos dels deputats, prohibint-los de entremèter-se de aquells, sinó a requisició dels deputats, com és notori a qualsevol medianament
versat en las perrogativas d’esta jurisdicció, que
a més de la inconcusa observansa de la qual,
a. embaixada intercalada entre els folis 730v-731r del trienni 1701-1704.
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són infinits los exemplars se apoya ab las constitucions 1, 2 y 3 del títol «De offici de diputats», ab lo capítol «Ítem, que Vos senyor», fet
en las Corts de Monsó del any 1376, que se
troba incertat en la constitució 3, del dit títol
«De offici de // 1v // diputats», ab los privilegis
del sereníssim infant don Martí, dats en Barcelona als 20 de juny 1391 y de la sereníssima senyora reyna dona Maria, dats en València als 25
de juny 1445, que se mencionan y confirman
en lo capítol 7 de las Corts de Monsó del any
1547. Y essent lo assumpto de est empenyo,
matèria tant sagrada, no·l pot evitar lo consistori menos que incorrent la més grave nota de
omís en defensa de la jurisdicció y més apreciable prerrogativa, en defensa de la qual no pot
persuadir-se lo consitori dexe vostra senyoria fidelíssima millor informat de concòrrer, cohoperar y ladear al consistori y a sos officials, ni
que a estos puga remorar-los la resolució en
què insinua vostra senyoria fidelíssima estaria lo
veguer de capturar sens excepció de personas,
quant estan ab la certesa que obrant ab la reflecció que·s deu, mudarà dita resolució y suspendrà sa execució, puix encara que la informació no fos com ho és directament sobre matèria
pertanyent a la jurisdicció del consistori y aserca
de la qual està pendent causa devant de ell, tenia y té dret lo procurador fiscal del General
per a instar semblants aprehencions a effecte de
averiguar si és o no en perjudici de la Generalitat per a retenir los originals en cas ho sie o restituhir-los ab la certesa del contrari. Assegurant
a vostra senyoria fidelíssima lo consistori que
sos individuos y officials en lo assumpto sobre
que recau la informació que lo subsíndich de
vostra senyoria fidelíssima ha fet rèbrer devant
jutge incapàs e incompatent en tant notòria
usurpació de la jurisdicció que privative competeix al consistori, sens poder-se aplicar los
termes de prevenció que sols tenen lloch entre
jurisdiccions cumulativas, obraran ab la mayor
vivesa, aplicació y cuydado que correspon
// s.n.r // a sas obligacions y, a est fi, lo procurador fiscal, de propri motiu y no ab recado de
consistori, solicita a Joan Francisco Verneda,
notari, y a alguns dels individuos de vostra senyoria fidelíssima las notícias que la sempre vigilant aplicació de vostra senyoria fidelíssima
auria adquirit segons se deya en orde al dit assumpto, esperant que vostra senyoria fidelíssima, ab lo acreditat zel de la observansa de las
constitucions, capítols de cort, privilegis y prerrogativas de la província, se aplicarà en affavorir la justificació del consistori dirigida al mateix
fi y desimprecionar al veguer de las ideas tant
perjudicials a aquellas.
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sa magestat, Déu lo guarde, y la cort últimament celebrada se dignaren encarregar-li, com
ho espera de la rectitut y acreditat zel de vostra
senyoria il·lustríssima, offitio. Altissimus, et cetera.

Número 409
Il·lustríssima y fidelíssim señor. Ab lo capítol
31 de las últimas corts se disposa y ordena que
lo bras militar del present Principat puga gastar
quiscun any fins a mil lliuras de diners de la
Generalitat per los gastos se li offerescan en
defensa dels privilegis, exempcions y llibertats
de dit bras militar del General de Cathalunya,
ciutat de Barcelona y de las demés ciutats, vilas, llochs, termes, quadras, comuns y particulars del present Principat, y, en cas las ditas mil
lliuras no fossen bastants, puga gastar fins altres mil lliuras, y que per a gastar estas mil lliuras en tot o en part se haja de nomenar una Divuytena, és a saber, las nou personas per lo
molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de comtes y las altres
nou per lo protector y officials de dit bras. Y
que de las ditas divuyt personas n’i haja sis de
cada hú dels tres estaments, ço és, ecclesiàstich,
militar y real, y que las divuyt personas assoles
ab pluralitat de veus pugan y degan resòldrer si
la urgència y gravedat del negoci serà tal que
sie de conveniència lo passar a gastar ditas segonas mil lliuras o part de ellas per conseguir
lo bon èxit de aquell. Y que tant las primeras
com las segonas mil lliuras no·s puga gastar,
sinó ab pòlissa o paper del protector o president y dos officials de dit bras més immediats a
aquell. Y que en los anys que no se esdevindrà
gastar per ninguna de ditas causas las ditas primeras mil lliuras o part de aquellas, // 1v // resten en útil de la Generalitat com en dit capítol
31 de las últimas corts se conté. Y com, il·lustríssim senyor, las primeras mil lliuras sien ja
gastadas per lo que se ha ofert al bras militar y
haja enviat a Madrit al doctor Joseph Duran
per a solicitar y facilitar la defensa e inviolable
observansa de las generals constitucions, capítols y actes de cort y dels privilegis, exempcions y llibertats de dit bras militar, General de
Cathalunya, ciutat de Barcelona y de las demés
ciutats, vilas, llochs, termes y quadras, comuns
y particulars del Principat, y ocorrent los matexos motius en lo mes de desembre 1702 la
present il·lustríssima Junta fou servit deliberar
al dit bras militar las segonas mil lliuras y, per
no haver-se ofert motiu y ocasió de gastar totas
las segonas mil lliuras, haja revolsat al fidelíssim
concistori en lo mateix banch 251 lliuras 17
sous 2 que restaren lo die 14 janer pròxim passat, en conformitat del sobredit, suplica lo
subsýndich del bras militar a vostra senyoria fidelíssima sie servit manar deliberar las segonas
mil lliuras per a què lo bras militar puga complir y effectuar, venint lo cas y occasió, lo que

De Copons, advocatus brachii militaris.
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Número 410
Excel·lentíssima señor. Tenint entès lo concistori de deputats y oÿdors de comptes del General del present Principat de Cathalunya que en
la cort del regent la vegueria de esta ciutat, a
instància del subsíndich del bras militar, se rebia
certa informació que se opposava directament a
la jurisdicció privativa y indubitada que en forsa
de diffarents constitucions y reals privilegis
specta al concistori, a instància del procurador
fiscal del General, als 21 del present y corrent
mes, precehint provisió formiter feta, volent-se
passar a fer aprehenció de la matrix o original de
dita informació, avent-se instat al dit veguer fes
acistència, fonch per ell denegada. Y avent dit
bras militar als 22 posat en mà del concistori un
paper acerca est assumpto, còpia del qual se presenta a vostra excel·lència, signat de número 1,
junt ab la resposta feta per lo concistori, signada
de número 2, regonexent ésser una de las més
principals perrogativas té comunicadas avent-se
servit abdicar-se sa magestat y, per consegüent,
sos officials de entromètrer-se en fets tocants a
la Generalitat, se ha trobat precisat en deffensa
de sa jurisdicció procehir contra dit veguer y altres, conforme se ha estilat y és de justícia, no
obstant lo què dit veguer continua en sa resistència. Per ço, dit concistori en cumpliment
de sas atencions posa lo sobredit en la gran
comprehenció de vostra excel·lència, sperant
que ademés de restar noticiós vostra excel·lència dels justos motius li acisteixen per consemblants procehiments, vostra excel·lència se dignarà affavorir-lo en lo que sobre esta
dependència se li puga offerir, que ho rebrà a
particular mercè de la grandesa de vostra
excel·lència.
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a. súplica intercalada entre els folis 731v-732r del trienni
1701-1704.
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Número 411
Número 1. Moltb il·lustre y fidelíssim señor. Lo
bras militar del present principat de Cathalunya,
a. embaixada intercalada entre els folis 732v-733r del trienni 1701-1704.
b. embaixada intercalada entre els folis 732v-733r del trienni
1701-1704.
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havent premeditat lo paper que los senyors don
Ramon de Codina y Ferreras y doctor Francisco
de Gallart y Pastor, ciutadà, la nit del die 22 del
corrent han entregat en resposta de la embaxada, que en escrits lo mateix die al matí de part
de dit bras posaren en mà de vostra senyoria fidelíssima los señors Joan Bonventura de Gualbes, donsell, y Joan Llinàs, ciutadà, déu dir a
vostra senyoria fidelíssima que lo principal objecte y blanch dels bras militar sempre és estat,
és y serà procurar per tots los possibles, trillats,
jurídichs y suaus medis la puntual observansa de
las generals constitucions, defensa del General,
capítols, actes de cort, privilegis y prerrogativas,
y conservació de sos drets, y que a est fi, haventse esparcit ab la publicitat que no ignorarà vostra senyoria fidelíssima y lo bras entranyablement sent que lo recullir-se fraus en la casa en
què·s féu la aprensió molt temps ha, que sens
ambosso se practicave, circunstanciada de haver
passat a dir lo procurador fiscal del General a
personas fidedignas las pocas confiansas tenia
de poder provar la notícia, solicitant per aquellas alguna informació o altre cosa que tingués
lo bras, y nos persuadeix que personas medianament versadas en literatura y prerrogativas de
que·s tracta és extrajudicial per a certificar-se lo
bras de la veritat del fet, coadjuvar la instància
del procurador fiscal de vostra senyoria fidelíssima e instruhir lo ànimo de vostra senyoria fidelíssima a qui venera, confessa y regoneix ésser
meritíssimament comesa, per los sereníssims
reys y senyors nostres de // 2v // immortal
memòria, la jurisdicció civil y criminal ab tota
plenitut en los fets y negocis ab sos dependents
y annexos de las generalitats privative a qualsevols officials, prohibint a estos lo entremètrer-se
de aquells, sinó a requisició de vostra senyoria
fidelíssima, examinant-se los al·legats exemplars
que la finita y limitadas intel·ligència de aquells
a qui lo bras té comès estudiar lo punt no han
sabut encontrar; y las constitucions citadas en
dit paper y en intel·igència dels autors que se
al·legan en lo vot que·s posa en mà de vostra senyoria fidelíssima pugan continuar en lo concepte de que lo cas contenciós sie de la qualitat
que vostra senyoria fidelíssima pondera, ans bé
se llastima lo bras, de què ab semblant de conservar las apreciables prerrogativas per sos particulars y paliats fins se expose la Generalitat en
alguna inevitable contingència en desestimació
de vostra senyoria fidelíssima. Però interessantse tant lo bras en lo que sie del major crèdit y
garbo de vostra senyoria fidelíssima, conservació de sas prerrogativas y lustre de la nació, no
pot omitir-se posar en la alta comprehenció de
vostra senyoria fidelíssima la novedat del ardor
de son procurador fiscal y que, en vista del que
ha participat lo bras al excel·lentíssim senyor
llochtinent general y a vostra senyoria fidelíssi-

ma, àn de passar a la demostració podia y devia
vostra senyoria fidelíssima insinuar al bras sos
desitgs, que assitint-li igualment lo zel del acert,
placticant-se que, uniformat lo dupte, se podian
vèncer las dificultats y empenyos que·s tròban
pendents. Y per a prosseguir, no han de faltar al
bras los medis, majorment, quant recahuen sobre la confiansa que lo rey, nostre senyor, Déu
lo guarde, y la cort se dignaren fer de la cathalana noblesa, que sempre ha sabut y sabrà sacrificar sas vidas y haziendas per lo que tinga la mira
al major servey de sa magestat y defensa del General y benefici públich, y perquè vostra senyoria fidelíssima se desinprecione de las ideas que
pugan encontrar-se ab lo principal institut de
son càrrech, posa lo bras en mà de vostra senyoria fidelíssima còpia auctèntica de dita extrajudicial informació esperant que vostra senyoria fidelíssima disposarà lo negoci com millor se
proporcione a la conservació de las prerrogativas y drets de la // s.n.r // Generalitat, al qual fi
offereix lo bras contribuhir ab lo affecte y vivesa
corresponents a las grans obligacions de sa
sanch, y suplica a vostra senyoria fidelíssima que
lo vot, informació extrajudicial y present embaixada sien cusits y continuats en lo dietari o mà
corrent de vostra senyoria fidelíssima.
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Número 412
Ena execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori als 20 de novembre 1703
yo don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, noto de com lo fet del
veguer a favor de la Generalitat resta cassat, revocat y anul·lat per lo que consta en lo present
dietari als 7 y 16 de dit mes de novembre.
Número 2. Enb lo fet consultat per lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar sobre si en observansa del capítol 2 del nou redrés y de la
constitució 31 de las últimas corts pot exir a la
defensa de la Generalitat, instant la privació de
offici contra lo il·lustre fra don Anthon de Planella, abat de Besalú, exercint lo de deputat ecclesiàstich, després de haver-se feta aprehenció
en la casa de sa pròpria habitació, que la té en lo
carrer del Pi, de la present ciutat, de differents
robas y mercaderias de conciderable valor per
no estar bolladas y despatxadas segons dispòsan
differents capítols de cort y ordinacions de la
Generalitat, y si ha procehit en son cas dit molt
il·lustre y fidelíssim bras per medi de son subsíndich instant rèbrer, com effectivament se ha rea. En execució ... novembre interliniat al marge esquerre.
b. vot intercalat entre els folis 732v-733r del trienni 17011704.

but, informació extrajudicial secreta ad futuram rei memoriam per a informar son ànimo y
cerrtiorar-se de la veritat de dit fet devant lo noble regent la vegueria de Barcelona, no obstant
los capítols de cort confirmats en lo capítol 7 de
las de 1547 y constitucions 1, 2 y 3 del títol «De
offici de deputats» y la pràctica y estil en observansa de ditas disposicions municipals de procehir executive per via de torp contra qualsevols
officials reals que se entrometen y perturban o
impedeixen al General en lo exercici de sa jurisdicció privative ad quoscunque alios, com ab dit
motiu se ha de-//3v //clarat y notificat torp a dit
noble regent la vegueria de Barcelona taxat en
dos mil lliuras. Y si Anthon Riera, altre dels escrivans jurats de la cort de dit noble regent, qui
ha rebut dita informació, se ha pogut negar a la
entrega del original y qualsevols còpias donadas
de dita informació que instant lo procurador fiscal de dit General y precehint provisió y mandato respective dels magnífichs assessors y molt
il·lustre y fidelíssim concistori dels señors deputats y ohidors de comptes del present Principat,
sots pena de 500 lliures, se notificà a dit Riera y
al prior de sa cort.
Vistos los dits capítols de cort y constitucions;
vista dita informació; vist tot lo demés que·s
deu vèurer y attèndrer concernent a la subjecta
matèria.
Attès y conciderat que lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, per la gran confiança que sa
magestat, Déu lo guarde, y los brassos ne han
fet, pot exir a la deffensa del General y per la observansa de las generals constitucions y privilegis de comuns y particulars del Principat segons
expressa disposició de dita constitució 31 de las
últimas corts consta que en lo dit capítol 2 del
nou redrés, per evitar differents fraus y danys
que se ocasionavan a la Generalitat venent-se
differents robas y mercaderias sens pagar lo dret
estatuhit y ordenat, que sempre que constaria
haver algun deputat, ohidor, advocat, deffenedor, tauler o alter official de la Generalitat defraudat lo dret de General o bolla, com y també
recullits fraus als fraudants o mercaderias sens
bolla, que fossen privats // 4r // de sos officis
sens poder en lo esdevenidor obtenir-los ni
concòrrer en càrrech algun de la Deputació ni
General. Attès lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors que per
obligació de son càrrech pot y deu exir al reparo
de las lleys de la pàtria per a certiorar y certificar
son ànimo sobre si se ha contrafet o no y, axí bé,
si se troba en lo cas que per cumpliment de sa
obligació deu o no exir per aquells medis extrajudicials o judicials més proporcionats, ha passat
y passa antes a rèbrer extrajudicial informació,
anomenada «Procés informatiu», no davant la
1597

Real Audiència a qui antes en virtut de disposicions municipals tocava la conexensa y declaració dels fets y causas de contrafacció y de sos incidents, ni devant del il·lustríssim Tribunal de
contrafaccions, del qual després de la celebració
de las últimas corts és peculiar la jurisdicció de
dits fets o causas de contrafacció o contraconstitució privative al dit molt il·lustre y fidelíssim
consistori y a qualsevols altres, y després de rebuda dita informació, ha passat y passa dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori, si li apareix requirir-o la gravedat del negoci, aplicar consulents, los quals junt ab los magnífichs assessors y
advocat fiscal de la casa e o los dits assessors y
advocat fiscal sols, conexen y declaran extrajudicialment ab vot consultiu si se ha contrafet o
no. Y lo original de dit «Procés informatiu» no
se ha entregat ni entregave antes a la Real Audiència y vuy al il·lustríssim Tribunal de contrafaccions, y no sols dit «Procés informatiu» no se
ha cassat ni anul·lat per deffecte de jurisdicció,
ans bé còpia auctèntica de aquell se ha acostumat exhi-// 4v //bir y, de aquell, hagut rahó en
los processos y causas de contrafacció per los
jutges a qui ha espectat y especta privative la jurisdicció y conexensa de aquellas, sens que per
assò se hage may entès impedida, turbada, prejudicada ni molestada la jurisdicció privativa y
suprema de dits jutges de contrafacció.
Consta ésser inescusable a las grans obligacions
y justificació del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, axí ha imitació de dita pràctica, com altrament y ab singularitat en matèrias tant graves
per totas sas circunstàncias com las del fet proposat, no empenyar-se a demonstració pública
menor que certificat y cerciorat extrajudicialment de la veritat del fet. Y a est fi no puga ocòrrer ni practicar-se altre medi més proprocionat
que lo que se ha observat instant la recepció de
dita extrajudicial informació ad futuram rei memoriam devant del dit noble regent la vegueria
de Barcelona, jutge ordinari y competent dels
testimonis en ella rebuts, respecte del qual no·s
pot dir tenir menos jurisdicció per a rèbrer estas
informacions secretas y extrajudicials, encara
que no puga ésser jutge de la causa de dits fraus
y privació introduhida, o que se ha de introduhir, contra los fraudants y dit fra don Anthon
de Planella, devant del molt il·lustre y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y ohidors, que
la que per usos y costums o altrament ha tingut
y té lo dit molt il·lustre y fidelíssim consistori
per a fer rèbrer los dits processos informatius y
fer delcarar consultive y preventivament si se ha
contrafet o no, encara que la conexensa privativa // 5r // de las contrafaccions y la plena jurisdicció de sas causas o littes no sie ni sia estada de
dit molt il·lustre y fidelíssim consistori, sinó de
dita Real Audiència, antes, y vuy de dit il·lustrís-
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sim Tribunal de Contrafaccions. Consta que lo
dit capítol 7, Corts 1547, ni en la dita constitució 3 del títol «De offici de deputats» no·s troba
prohibida literalment la recepció de semblants
informacions sobre los fets y negocis respective,
dels quals lo molt il·lustre y fidelíssim consistori
té comunicada y concedida la jurisdicció privativa que no se li nega ni disputa, trobant-se la lletra de aquella concebuda ab estas paraulas: «No
puxats ne púxan ni·s dejan entremètrer contra
algú qui hagués comesa frau en las ditas generalitats o imposicions, ne deguen puxats ni púxan
fer inquisició ni punició alguna, si donchs no
eran requests per los dits deputats». Consta en
via de dret que los jutges ordinaris poden rèbrer
informació summària y extrajudicial en scrits
contra los delinqüents exempts a effecte de justificar sos delictes y remètrer-los després a sos
jutges competents, sens que per assò quede lesiada ni perturbada sa jurisdicció, com respecte
de delictes perpetrats per soldats y officials de la
capitania general exempts de jurisdicció ordinària ho estableix per cert ab copiosa al·legació de
doctors don Sebastià de Cortiada en lo discurs
sobre la jurisdicció del excel·lentíssim senyor capità general, qüestió 21, número 22, 23 y 24, y
en quant als familiars de Sant Offici, lo regent
don Miquel de Cortidada en la decisió 30, número 65, lo que proceheix encara que lo jutge
devant del qual se ha rebut informació sie incapàs // 5v // de conèxer de la persona contra la
qual se ha rebut aquella, com ho és lo jutge secular respecte del ecclesiàstich, sens incòrrer en
la excomunicació de la butlla In caena Domini,
encara que esta se trobe concebuda per aquellas
paraulas: «quomodolibet se interponentes» pleníssimament ab los doctors de major graduació y
auctoritat ho resolan: Solorrano, De Jur. Indiar., tom. 2, lib. 3, cap. 25, a numero 71; Traso,
De regio patronatu Indiar., tom. 1, cap. 48, fere
per tot lo vicecanciller Crespi, pe. 1, observansa
3, n. 20; y lo senyor regent Calderó en la part 3,
decis. 141, a n. 44 ad n. 49, y en las additions
sobre la matexa decisió y número, y en lo num.
22, al·legant entre altres al pare Domingo Puerono, abat de Santa Maria Nova in Urbe, que
ha escrit un tomo dedicat a la santedat de Alexandre setè y ab las estiladas llicèncias sobre la
intel·ligència de la dita butlla In caena Domini,
y en particular de aquellas paraulas «quomodolibet se interponentes», no té dupte que las proptranscritas paraulas són més precisas, restrictivas
y exclusivas de poder-se entromètrer, procehir,
tractar ni conèxer lo jutge secular de las personas dels ecclesiàstichs que las paraulas de dita
constitució 3 sobretranscritas en què funda lo
General la privativa de dita sa jurisdicció, que
no se li nega, disputa ni perturba en molt ni en
poch per lo dit noble regent la vegueria de Barcelona, ni per lo molt il·lustre y fidelíssim bras

militar, ans bé se pretén coadjuvar, auxiliar y defensar per medi de la dita informació.
Attès, finalment, que tots quants exemplars
pot al·legar // 6r // lo procurador fiscal del General no poden percutir per no haver-se fins
ara offert ocasió las circunstàncias del cas contenciós que lo molt il·lustre y fidelíssim bras
militar y a sa instància lo noble regent la vegueria de Barcelona y Anthon Riera han procehit y obrat en la recepció de dita informació
secreta y extrajudicial en defensa del General,
per la expressa potestat li fou concedida en lo
dit capítol 31 de las últimas corts. Y que de
ninguna altre manera podia dit molt il·lustre y
fidelíssim bras militar exir a la defensa de dit
General ab més justificació y seguretat de lograr lo fi y fruyt de la observansa de dit capítol
2 del nou redrés que rebent-se antes dita informació únicament dirigida a auxiliar, coadjuvar
y defensar la jurisdicció privativa de dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori y la pretenció de
dit procurador fiscal.
Per ço y altrament, los doctors infrascrits són
de vot y parer que lo molt il·lustre y fidelíssim
bras, noble regent la vegueria de Barcelona y
Anthon Riera, notari, han procehit en son cas
respective en la recepció de dita informació
sens haver perturbat, impedit ni lesiat la jurisdicció privativa de dit molt il·lustre y fidelíssim
concistori y que dit molt il·lustre bras militar
pot fer instància de part formada per medi de
son síndich o subsíndich devant del dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori en la causa forçan
comensada o que se deu comensar contra los
que se trobarà haver contravingut al dit capítol
2 del nou redrés y demés aplicables. Y que, per
consegüent, los procehiments, provisions y
// 6v // mandatos y notificació de torp sobre-referits instant lo procurador fiscal del General no
són en son cas y que ab ells oprimexen als sobredits, y axí ho senten salvo semper. En Barcelona, als 24 de juliol de 1703. Doctor Francisco Toda y Gil, advocat del molt il·lustre y
fidelíssim bras militar. De Copons, advocatus
brachii militaris.
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Número 413
Número 3. Còpiaa auctèntica de una informació rebuda ad futurumb rei memoriam a instància del síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar del present principat de Cathaluña en la
a. informació intercalda entre els folis 732v-733r del trienni
1701-1704.
b. sic a l’original.

cort del il·lustríssim regent la vegueria de Barcelona.
In actis curiae vicariae Barchinone.
8r

Ena execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori als 20 de novembre 1703
yo don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, noto de com lo fet del
veguer està anul·lat, cassat y revocat per lo que
consta en lo present dietari als 16 de dit mes de
novembre, de forma que lo original de la informació se troba cusida y continuada en lo present dietari als 7 del mes de novembre, axí que
la revocació és a favor de la Generalitat.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo tertio, die vero
decimaoctava mensis julii ejusdem anni intitulata, coram illustrissimi et nobile domno Lazaro
Gelcen, vicaris et seu regentae vicariam Barchinone, Aqualatae et Vallensis, Modiliani et Modilianensis, et in ejus curia advenit et comparuit
dictus Joannes Riquer, notarius et causidicus,
Barchinone civis, tamquam procurator substitutus a nobili don Francisco Nicholao de Sanjoan,
Barchionone populato, procuratore, sindico et actore constituto admodum illustrissis et fidelissimi
brachii militaris hujus Cathaloniae principatus,
presenti biennio incepto tertia die mensis may
anni millesimi septingentessimi secundi, pro ut
de dicta constitutione seu sindicatu in quo nomina et cognomina admodum illustrium protectoris et caeterorum dominorum, qui in congregatione ejusdem fidelissimi brachii militaris
interfuerunt, constat instrumento recepto apud
dictum Joannem Franciscum Verneda, notarium publicum Barchinone et dicti admodum
illustris et fidelissimi brachii militaris secretarium, die tertia mensis may dicti anni millessimi
septingentessimi secundi, et de dicta substitutione
constat altero instrumento in Turri vocata de
Sant Joan, parrochiae Sanctae Engratiae de
Moncada, diocesis Barchinonae, recepto apud
dictum Verneda, notarium, die septima currentium mensis et anni pro ut dictus notarius //8v //
suis certificatoriis litteris, et cetera, fidem facit
qui dicto nomine eidem domino regenti vicariam
Barchinonae obtulit in scriptis suplicationem sequentem:
«Magnífich senyor. A certs fins y effectes al molt
il·lustre y fidelíssim bras militar del present
Principat convenients, importa rèbrer informació ad futuram rei memoriam sobre los següents interrogatoris:

a. En execució ... Generalitat interliniat al marge esquerre.
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Primo, que lo dia dotse del corrent mes de juliol
a instància dels arrendataris dels drets de General y bolla e o de son legítim procurador, y ab
asistència dels molt il·lustres oÿdors ecclesiàstich y militar, fou feta regonexensa en la casa a
hont habita lo molt il·lustre fra don Anthon
Planella, deputat ecclesiàstich, que està scituada
en lo carrer del Pi de la present ciutat, per averiguar si se trobarian robas o altres mercaderias
sens bolla.
Secundo, que en la regonexensa explicada en lo
proprecedent interrogatori, testibus legantur, se
trobaren moltas robas y mercaderias sens bolla
de conciderable valor, de las quals fou feta aprehenció en la mateixa casa de la habitació del dit
fra don Anthon de Planella.
Tertio, que al mateix temps antes o després
que·s féu dita regonexensa y aprehenció explicada en los dos pròxims precedents interrogatoris, legantur testibus, se ocultaren moltas altres mercaderias que·s trobaren recullidas en la
dita casa de la habitació de dit fra don Anthon
de Planella, trayent-las de dita casa sos criats o
criadas de la família de dit Planella, per altres
personas // 9r // que explicaran los testimonis
ministradors, com y de quina maenra, per quina causa feren dita extracció y occultació de ditas robas y mercaderias, en quin puesto de la
casa estavan recullidas y en quina casa, casas,
lloch o llochs foren llansadas, transportadas y
amagadas, a fi que no poguessen ésser regonegudas ni de ellas feta aprehenció per los nomenats en lo interrogatori primer, per causa de no
ésser bolladas, demanant que sobre lo contengut en lo present interrogatori dependent y
emergent digan y expliquen tot lo que sabran y
podran dir.
Quarto, que lo dit fra don Anthon de Planella,
al mateix temps que·s féu dita regonexensa o
poch després, lo mateix dia dotse del corrent
mes de juliol, digué ab alta e intel·ligible veu, en
presència de moltas personas, trobant-se en la
casa de dita sa habitació o en altre lloch que explicaran los testimonis ministradors, que la persona de qui eran las ditas robas y mercaderias
sens bolla que·s trobaren en dita sa casa tenia
gran culpa, perquè lo dit fra don Anthon de
Planella moltas vegadas la havia avisada que no
tingués ditas robas y mercaderias per seguras en
sa casa y que no lo tingués a burlas, demanant
que sobre assò digan y expliquen tot lo que sabran los testimonis ministradors haver ohit dir
al dit fra don Anthon de Planella ab las ditas o
altres consemblants o qualsevols paraulas, de las
quals se puga provar, inferir o col·legir que lo
dit fra don Anthon de //9v // Planella sabia, permetia o concentia que las ditas robas y mercade-
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rias sens bolla estiguessen recullidas en la dita
casa de sa habitació.
Quinto, que en la casa de la habitació de dit fra
don Anthon de Planella ha molts mesos y anys,
de manera que de antes y després de ésser deputat se ha acostumat haver-i y tenir-i recullidas
moltas robas y mercaderias sens bolla que se venian y han venut a differents personas y a totas
las que han volgut comprar, com se hagen pogut ajustar dels preus, si y conforme axí ho diran
los testimonis ministradors, demanant que sobre assò digan tot lo que·y sabran y podran dir.
Sexto, que lo deduït en lo precedent interrogatori, legantur testibus, se és fet per tant llarch
temps y ab tanta repetida continuació que no
sols los sastres y altres personas anaven a comprar ditas robas y mercaderias de dia a la dita
casa de la habitació de dit fra don Anthon de
Planella, sinó també que de ditas robas y mercaderias recullidas en dita sa casa ne aportaven
certas personas, que las treyan venals mostres
de uns quatre palms o altre major o menor
mida de escapelons per diferents casas de la
present ciutat, demanant que sobre assò los testimonis ministradors digan tot lo que sabran y
podran.
Septimo, que lo explicat en los dos immediats
interrogatoris, legantur testibus, és estat y és púbica veu y fama haver-se fet en lo modo y forma
expressat en dits interrogatoris o que altrament
hauran explicat los testimonis // 10r // ministradors, de tal manera que corria la veu y fama pública que en casa del dit abat deputat ecclesiàstich fra don Anthon de Planella se venian sens
bolla robas de seda, or, plata y altres mercaderias de valor y estimació, com si fos una botiga,
com explicaran y diran los testimonis ministradors.
Octavo, que per haver-se fet lo refferit en los
precedents interrogatirs ab tanta publicitat,
escàndol, dany y frau del General y sos arrendadors per tant llarch temps, és estat avisat dit abat
fra don Anthon de Planella per differents personas que no permetés se fessen tals cosas en sa
casa, com públicament se deya fer-se de tenir-se
recullidas en ella y vèndrer-se dins y fora de dita
casa robas sens bolla, si y conforme ho explicaran los testimonis ministradors, demanat que
sobre de assò digan y expliquen las vegadas que
és estat avisat y advertit, com y en quin lloch y
temps, y en presència de quinas personas, y digan lo demés que sobre dits avisos sàpian y pugan dir.
Las demés cosas, emperò, suplesca la discreció
del interrogant, rebent dits testimonis en pre1600

sència de vostra mercè, satisfet de son condecent salari, fent prestar als testimonis ministradors, no sols lo jurament de dir la veritat, sinó
també de no revelar cosa alguna dels presents
interrogatoris ni del que seran interrogats y
hauran deposat. Y que rebuda dita informació,
sia entregada còpia auctèntica de aquella, satisfet lo notari de son just y condecent salari, al
síndich de dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar y per dit effecte ésser fetas las degudas provisions y // 10v // mandatos convenients et, si
opus fuerit, ab penes segons estil y justícia, ab
tot compliment ministradas, com axí ne dum
praemisso verum etiam omni alio meliori modo
ho suplica dit síndich, offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Toda y Gil, advocatus brahii militaris. De Copons, advocatus ejusdem.»
Qua suplicatione oblata et presentata illico dictus illustris regens vicariam Barchinonae illam
providendam commissit magnifico Petro Joanni
Esteve et Elias, utriusque juris doctore, locumtenenti prioris suae curiae, per quem in calce dictae suplicationis fuit provisum quod reciperetur
informatio, modo et forma quibus in suplicatione
continetur, qua recepta traderetur copia suplicationis et, si opus fuerit, mandaretur ut petitur
sub poena quinquaginta librarum de bonis propriis ex contrafacientibus exhigendarum, et pro
his expedirentur mandata opportuna juxta curiae stylum incontinenti, cujus provisionis vigore
per me notarium infrascriptum fuit expeditum
cartellum infrascriptum et sequentem:
«De part del il·lustre senyor regent la vegueria
de Barcelona e per provisió lo die present y baixescrit feta, per lo magnífich Pere Joan Esteve y
Elias, en drets doctor, llochtinent del prior de la
sua cort, al peu de una supliació per lo devallinstant presentada fets manament com ab tenor
del present se fa y mana a Canut Riffós, Pau Borés, escrivents altres en lo acte de presentació
nomenadors, que després de la presentació del
present a la hora que seran avisats, en pena de
sinquanta lliures barcelonesas de béns propris
de quiscú dels contrafaents // 11r // e inobedients exhigidoras, se conferescan en casa del
noble don Llàtzer Gelcèn, regent la dita vegueria de Barcelona, que la té en lo carrer dit de la
Portaferrissa, de la present ciutat, a fi de deposar
sobre lo contengut en uns interrogatoris a dit
senyor veguer presentats per lo devallinstant als
divuit del corrent, attès axí per dit magnífich
jutge és estat provehit, lo qual se fa a instància
del síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras militar del present principat de Cathalunya. Dat en
Barcelona, dit dia de divuit de juliol de mil setcents y tres. Scriba in curia vicariae Barchionae
Riera, notarius.»

Quodquidem cartellum dictis die et anno fuit
presentatum, intimatum et notifficatum dictis
Canuto Riffos, scriptori, Francisco Gelabert, botigerio et candelario seripi, Joseph Dalmau, curritori auris, Bernardo Fores, nottario, Paulo Serra, aurigae, Barchinone civibus, et magnificis
Joseph Romeu, Josepho Magarola, civibus honoratis Barchinonae, algutziriis ordinariis pro sua
magestate in presenti Cathaloniae principatu,
Barchinonae respective domiciliatis, mediante
copia dicti cartelli sibi mandati ipsis et cuilibet
respective illorum dimissi in scriptis, scilicet, dictis Gelabert, Magarola et Romeu personaliter die
decima nona et vigessima praefata et propter absentiam dicti Riffos, cuidam famulae domus
magnifici doctoris Josephi Duran, in cujus domo
habitationem facit dictus Rifos, per Salvium
Diumer, nuntium juratum curiae dicti illustris
regentis viccariam Barchinonae, dicto vero Paulo
Serra, etiam personaliter, et per absentiam dicti
Josephi Dalmau, etiam cuidam famulae domi
ipsius die vigessima praefata et per absentiam
dicti Bernardi Fores, //11v // uxore suae die vigesima prima eorundem mensis et anni, per Franciscum Balasco, nuntium quidam juratum ipsius curiae, sic respective, refferentes et relationes
mihi dicto et infrascripto Anthonio Riera, notario, facientes.
Et quia dictus magnificus judex erat pro ut dixit
in negotiis ocupatus commissit receptionem juramenti testium et illorum depositiones michi Anthonio Riera, auctoritatibus apostolica et regia
notario publico et uni scribis juratis dictae curiae
vicariae Barchinonae infrascripto, quam informationem recipiendam pro ut superius extitit petitum et provisum fuit per me processum in hunc
qui sequitur modum:
«Die decima nona mensis julii anno a Nativitate Domini millessimo septingentesimo tertio, Barchinonae.
Jacobus Rossinyol, daguerius, civis Barchinonae,
etatis suae pro ut ipse dixit seaginta annorum,
parum plus vel minus, testis citatus, et cetera,
productus et nominatus per dictum Joannem Riquer, dicto nomine, qui in presentia illustris et
nobilis don Lazari de Gelcen, regentis vicariam
Barchiononae, juravit ad dominum Deum in
manum et posse mei dicti et infrascripti Anthonii
Riera, notarii, ne dum de non revelando sed se
dicere et deponere veritatem omnimodam quam
sciet de super quibus inferius interrogabitur. Et
interrogatus ipse testis coram dicto illustri domino regenti vicariam Barchinonae super primo
interrogatorio ex superius interrogatoriis oblatis
per dictum Joannem Riquer, notarium, nomine
quo supra, eidem testi lecto, et cetera, dixit «que
diu y narra veritat lo interrogatori y ho diu saber
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ell testimoni per trobar-se entre altres en la funció menciona dit interrogatori, com // 12r // altre de les guardas ordinàrias de la Bolla y recordar-se se féu la regonexensa en la csaa de la
pròpria habitació del molt il·lustre fran don
Anthon Planella, deputat ecclesiàstich, que la té
scituada en lo carrer del Pi, de la present ciutat,
en lo die y per lo effecte menciona dit interrogatori, encara que és veritat que en dita regoneixensa sols veu assistir-i lo il·lustre oïdor militar
Anthon Muxiga y Ginebreda, encara que al
principi ý era lo il·lustre oÿdor ecclesiàstich.»
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit similiter «que diu y narra veritat lo interrogatori y ho diu saber ell testimoni per la mateixa rahó de sciència de trobar-se present quant se féu la aprehenció de las
robas y mercaderias de que fan menció lo present y antecedent interrogatoris, las quals ajudà
a canar ell dit testis, de la qual aprenció ell dit
testis com altre de las ditas guardas ordinàrias de
la Bolla ne féu denunciació a la casa de la Generalitat, y del número y calitat de ditas robas y
mercaderias consta y sé expressan en lo acte que
ne llevaren, rebut en poder de Bernat Forès, notari, ajudant tercer de secretari de la casa de dita
Generalitat, respecte de haver-se trobadas sens
despaix de Bolla ne menos un tros de tissó o llana e què fou trobat cera y un plech de galons
que hi havia ploms, y se havia de averiguar si estos partits de tissó y galons eran legítimament
despatxats.»
Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y pot dir ell
testimoni // 12v // acerca del que relata lo interrogatori és que de las mercaderias y robas que
com té dit lo interrogatori antecedent foren
trobadas en casa de dit il·lustre abat don Anthon de Planella, ne foren trobadas, part, en un
dels estudis de la casa de la pròpria habitació de
dit senyor abat, que la té en lo carrer del Pi, de
la present ciutat, en dos baüls que foren despenyats y en lo llit a hont digueren dormia Fèlix
Clavell, jove, sastre; y part, de la cotxeria o cavallerissa. Las quals robas trobadas en dit estudi,
ço és, en dits baüls y en dit llit asserí ésser suas
pròprias. En lo demés, emperò, no·y sab cosa.»
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit similiter «que lo que
sab y pot dir ell testis acerca del que relata lo interrogatori és que al temps se estava fent-se la
aprehensió de las refferidas robas y mercaderias
per haver-se trobadas las demés sens despaix de
bolla, com té dit y se pondera en lo interrogato-
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Dicto die, in dicta civitate Barchinonae.

ri segon, arribà lo dit il·lustre senyor abat don
Anthon Planella en dita sa casa y, entrant en dit
estudi a hont se estavan assentant o escrivint ditas robas y mercaderias, se recorda ell testis digué dit senyor abat entre altres paraulas no havia dit que ho despatxava o venia ab bolla y
pagant lo dret, entenent ell testis ho deya de dit
Fèlix Clavell y, seguidament, preguntà a ell dit
testis «no és despatxada aqueixa mercaderia?», la
qual estava allí patent, y ell testis li respongué
«senyor, en un tros de tissó o llama hi ha cera y
en un plech de galons se troban ploms y falta
averiguar si lo despaix és verdader», com també
se relata en // 13r // lo mencionat acte que fou
rebut en poder de dit ajudant tercer».

Josphus Costa, negotiator, civis Barchinonae, estitis suae pro ut ipse dixit quadraginta annorum,
parum plus vel minus, testis citatus et pro ut supra productus et nominatus, qui in presentia dicti illustris et nobilis don Lazari de Gelcen, regentis dictam vicariam Barchinonae, juravit in
manu et posse meis dicti et infrascripti Anthonii
Riera, notarii, ne dum de non revelando, sed
etiam se dicere veritatem. Et interrogatus ipse
testis coram dicto illustri domino vicario super
primo interrogatorio ex dictis superius oblatis interrogatoriis eidem testi lecto, et cetera, dixit
«que lo que sab y pot dir ell testimoni acerca de
lo que diu y narra lo interrogatori és veritat y ho
diu saber ell testimoni per haver estat cridat
com a altre de las guardas ordinàrias de la Bolla
en la funció menciona dit interrogatori y haveri assistit y, per consegüent, haver vist y experimentat lo ponderat en ell y recordar que fou lo
die mes y any expressa dit interrogatori, y ab assistència del molt il·lustre Anthon Muxiga y de
Ginebreda, oïdor militar del present principat
de Cathalunya, encara que és veritat que al principi veu y assistí lo il·lustre fra Rafel de Padellas
y Casamitjana, oïdor ecclesiàstich.»

Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que com se expressa
en lo interrogatori ho ha ohit dir ell testis de antes y després ensà que dit il·lustre senyor abat és
deputat. Y és axí encara veu y fama pública en la
present ciutat.»
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit similiter «que com se expressa en lo interrogatori ho ha ohit dir ell testimoni públicament en lo refferit temps, y és també axí pública veu y fama en la dita present
ciutat.»

14r

Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que en lo present interrogatori no·y pot dir ell testimoni més del que
té dit en los dos antecedents interrogatoris».
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera, dixit sic similiter «que
com se expressa en lo interrogatori té plena y
indubitada memòria ell testimoni haver-o ohit
dir, és a saber, que si havia fet entèndrer a dit
il·lustre senyor abat que no permetès lo que·s
pondera en dit interrogatori, no sab emperò ni
pot dir ell dit testis quant ni per quinas personas
ni en quin lloch ni tampoch per quantas vegades és estat avistat.»
Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus coram dicto illustri domino vicario Barchinonae
super omnibus et singulis generalitatibus, super
quibus testes, tam de jure, quam de consuetudine,
soliti // 13v // sunt interrogati. Et ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus pro hujusmodi veritatis testimonium periberi per quemdam curierem seu nuntium curiae dicti domini viccarii.
Fuit sibi lectum et perseveravit.
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Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit similiter «que lo que
diu y narra lo interrogatori és veritat y ho diu saber ell testimoni per lo que té dit en lo interrogatori antecedent de ser-se trobat en dita funcció y axí haver-o vist y experimentat, com en dit
interrogatori se menciona, de tal manera que ell
testis ajudà a canar las robas y mercaderias, y vist
posar los galons y fil de or y plata que foren
apresas, llargament mencionadas respective en lo
acte que de dita aprehenció se féu, rebut en poder de Bernat Forés, notari públic real col·legiat
y ajudant tercer de secretari de la casa de la Generalitat, entre las quals robas y mercaderias fou
vist y per ell testis trobar-se un tros de tissó o de
llama ab cera y una pessa de galó ab ploms, encara que faltava averiguar si era verdader lo despaix.»
Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que ell testimoni en lo present interrogatori sols pot dir que després ensà
que és estada seguida dita aprehenció ha ohit
dir públicament que ultra de las ditas robas y
mercaderias que, com se ha dit, foren apresas,
ne havian amagadas y ne havian llansadas de altres que·s trobavan dalt en la casa de la habitació
de dit il·lustre senyor abat fra don Anthon Planella. No sab, emperò, ni ha ohit dir per quinas
personas ni per quina part ni tampoch sab ni ha

ohit dir aquestas en quin lloch o puesto de dita
casa eran o se trobava, ni per quin effecte foren
llansadas o amagadas, sols pot dir part per haver-o vist y, en part, per haver-ne adquirit plena
sciència que las que foren paresas foren trobadas, part en lo estudi o en altre dels estudis de la
// 14v // casa de dit senyor abat ab uns baüls, y
part en lo llit de dit estudi que·s digué ser pròprias de Fèlix Clavell, jove, sastre, y també part
en la cotxeria de la mateixa casa.»
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que té plena memòria
ell testis que en lo temps se estava fent dita aprehenció en la referida casa de la pròpria habitació
de dit senyor abat y deputat fra don Anthon de
Planella, arribà en ella lo dit senyor abat y, vehent la funcció de dita apprehenció y regonexensa, digué en presència de ell testis y dels demés circunstants que havia avisat differents
vegadas a dit Fèlix Clavell, jove, sastre, que·s
diu commorava en sa casa, no hagués en dita sa
casa en manera alguna roba ni mercaderias que
no fossen despatxadas de bolla. Y que havent ell
dit senyor abat advertit algunas vegadas que dit
Clavell tenia en dita sa casa algunas mercaderias,
li havia assegurat ésser aquellas despatxadas;
que és quant pot dir sobre lo que conté lo present interrogatori.»

moltas personas en la casa, dels quals se anava a
regonèixer si se trobarian fraus, per dir aquestas,
quant se’ls feya regonexensa y entrevenint-hi,
ell testis, per què no anavan en la casa del senyor
abat Planella y no allí en casa dels dits particulars a cremar-los, entenent ell testis voler di
aquells que en casa de dit senyor abat se tenir
pública notícia tenir robas y mercaderias sens
bolla.»
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera, dixit «que ell testimoni sols pot dir a cerca del que relata lo interrogatori que al temps se féu, com té dit en lo interrogatori segon, la referida aprhenció, ohí dir-se
y relatar-se entre los circunstans que assistiren
en ella que bona culpa ne tenia lo senyor abat,
perquè ja ne estava avisat del que li estava succehint. Y esta és la veritat per lo jurament que té
prestat.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
15v

Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que com se expressa
en lo interrogatori ho ha ohit dir ell testimoni
molt públicament en la present ciutat d’esta
part de molts anys y essent axí encara en ella pública veu y fama.»
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que en lo present interrogatori sols pot dir ell testimoni que ha temps té
notícia està versat dit Fèlix Clavell anar per diferents parts de // 15r // la present ciutat aportant
mostras de mercaderias per a vèndrer. No sab,
emperò, ni ha ohit dir fossen o tingués aquellas
dit Clavell recòndidas en la casa de dit senyor
abat Planella. Y, havent-se differents vegadas regonegut dit Clavell per esta notícia, etiam per
ell testimoni, no se ha trobat al dit frau algú.»
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que és veritat que ultra del que té dit ell testimoni en los dos anttecedents interrogatoris ha tingut notícia de pública veu y fama tenir vèndrer-se en casa de dit
il·lustre fra don Anthon de Planella robas sens
bolla d’esta part de molts anys, y axí ho inferian
1603

Dicto die, in dicta civitate Barchinonae.
Bartholomeus Granger, sutor, Barchinonae civis,
aetitis suae pro ut ipse dixit quadraginta trium
annorum, parum plus vel minus, testis citatus et
pro ut supra productus et nominatus, qui in presentia dicti illustris et nobilis don Lazari de Gelcen, regentis dictam vicariam Barchinonae, juravit in manu et posse meis dicti et infrascripti
notarii, ne dum de non revelando, sed etiam se
dicere veritatem. Et interrogatus ipse testis super
primo ex jamdictis et superius oblatis interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario Barchinone eidem testi lecto, et cetera, dixit «qu·és veritat com diu lo interrogatori y ho diu saber ell
testimoni per haver-se trobat en la regonexensa
feta en la casa de la pròpria habitació del il·lustre
senyor abat fra don Anthon de Planella, deputat
ecclesiàstich del present principat de Cathalunya, lo dit die, mes y any, y com menciona dit
interrogatori, com altre de las guardas ordinàrias de la Bolla subrrogat y, per consegüent, haver-o vist y experimentat com en dit interrogatori se conté, menos que no veu assistir-i lo
molt il·lustre senyor oïdor ecclesiàstich, encara
que aquest veu y assití al principi que anaren en
dita casa.»
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «qu·és veritat com diu
lo interrogatori y ho diu saber ell testimoni per
haver-o vist y experimentat com en ell se conté,
no sols per la rahó referida en lo antecedent in-
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terrogatori, si també per haver acompanyat las
robas y mercaderias apresas per frau al General y
antes haver vist canar y posar aquellas en un dels
estudis de la // 16r // casa y pròpria habitació de
dit il·lustre senyor abat Planella, que la té en lo
carrer del Pi, de la present ciutat, y a hont assistí
com té dit per rahó del càrrech refferit.»
Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que sobre lo contengut en
lo present interrogatori sols pot dir ell testimoni
que·u ha axí ohit dir després ensà que foren
subseguidas ditas regoneixensa y aprenció, y
que tingué notícia en lo refferit temps que part
de las appresas foren trobadas en un dels estudis
de la casa de la habitació de dit il·lustre senyor
abat Planella y part, veu ell testis, foren trobadas
en la cotxeria o cavallerissa e o estableria de dita
casa respecte que ell testis fou previngut en dita
funcció, per estar o assistir dalt en la cuyna, a fi
de conseguir la major averiguació de dit frau y,
per consegüent, no era present quant foren trobadas ditas robas y mercaderias en dit estudi, si
sols després las veu juntas en ell. Y estant axí de
guarda ignorà fins després que ho ha axí ohit dir
se amagassen o llansassen altres mercaderias de
dita casa ocultant aquellas y lo demés que pondera dit interrogatori.»
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que en lo present interrogatori ell testis no·y sab cosa alguna.»
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que lo que conté lo
interrogatori ho ha ohit dir ell testimoni molt
públicament en la present ciutat, que havia setse
o divuit anys que durava, y ne ha tingut ell testis
pública notícia en part del refferit temps, maxime en alguna de las ocasions que ell dit testis,
com altre de las guardas ordinàrias // 16v // de
Bolla que és, com té dit, és anat en differents casas de la present ciutat per fer regonexensa de
fraus, en las quals palam et publice li han dit y als
demés officials perquè no anavan en casa del senyor abat Planella a fer semblants regonexensas,
inferint ell testis voler-o dir perquè allí hi havia
robas y mercaderias no despatxadas. Y tal és
d’esta part de alguns anys segons la refferida notícia la pública veu y fama.»
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que no·y sab cosa alguna
ab certitut, menos lo que té dit en lo interrogatori antecedent.»

1604

Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que en lo present interrogatori ell testimoni no·y pot dir altre cosa
més del que té dit en lo interrogatori quint.»
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera, dixit «que lo que relata lo interrogatori té plena memòria haver-o axí
ohit refferir al temps se féu la refferida aprehenció entre los circumstans assistiren y foren presents en ella, y esta és la veritat y lo que sab y pot
dir per lo jurament que té prestat.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus. Fuit sibi lectum
et perseveravit.
Dicto die, Barchinonae.
Magnificus Josephus de Magarola, civis honoratus Barchinonae, alter ex algutziriis ordinaris
hujusmodi principatus Cathaloniae pro sua magestate domini nostri regis, in presenti civitate
Barchinonae populatus, etatis suae pro //16r // ut
ipse dixit quadraginta trium annorum, parum
plus vel minus, testis citatus et debito modo compulsus productusque et nominatus pro ut supra
predictum Joannem Riquer, nomine quo supra,
qui juravit in forma juris ad Dominum Deum,
et cetera, in manu et posse meis dicti et infrascripti notarii et coram dicto illustri et nobile don
Lazaro de Gelcen, regente dictam vicariam Barchinonae, nedum de non revelando, sed etiam dicere et deponere veritatem omnimodam quam
sciet, et cetera.
Et interrogatus ipse testis coram illustri et nobile
don Lazaro de Gelcen, regente dictam viccariam
Barchinonae, eidem testi lecto, et cetera, dixit verum interrogatorium esse «lo que diu saber ell
testimoni per ésser estat cridat entre altres com
a agutzil que és per sa magestat, que Déu guarde, per assistir a la funcció menciona lo interrogatori per fer assistència y axí haver-o vist y experimentat, sí y de la manera que en dit
interrogatori se relata, encara que és veritat que
en tota la refferida funcció no fou present o ab
assistència del molt il·lustre fra Rafel de Padellas
y Casamitjana, oïdor ecclesiàstich, com en ell se
relata, sí ab assistència del molt il·lustre Anthon
Muxiga y Ginebreda, oïdor militar.»
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri et nobile viccario eidem
testi lecto, et cetera, dixit similiter verum interrogatorium esse «lo que diu saber ell testimoni per
la rahó refferida en lo interrogatori antecedent
de haver-i assistit y axí bé ser present quant se

trobaren las robas y mercaderias, part en lo estudi construït al peu de sa escala de la casa y
pròpria habitació de sa senyoria lo molt il·lustre
senyor abat fra don Anthon de Planella, que la
té scituada en lo carrer del Pi, de la present
// 16v // ciutat, y part en la establia o cotxeria de
dita casa, y quant se llevà lo acte de la aprehenció y haver vist canar y pesar las refferidas mercaderias y robas y també aportar-se’n lo frau.»
Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto domino viccario eidem testi lecto,
et cetera, dixit «que sols pot dir ell testimoni a
cerca del que relata lo present interrogatori que
al temps arribaren en la casa de dit molt il·lustre
senyor abat fra don Anthon Planella, ell testis y
los demés que estavan previnguts per fer la refferida regoneixensa, tenint lo molt il·lustre fra
Rafel de Padellas, ohidor ecclesiàstich, qui entre
altres també era dels circumstans, algun reparo
de entrar en casa de dit senyor abat per fer la
instada regonexensa quant regonegué se instava
fer-se en la casa y habitació de dit senyor abat,
que primer no procehís envair recado a aquell
per trobar-se deputat o per altre respecte, ohí ell
testimoni, digué a dit il·lustre oïdor ecclesiàstich Francisco Gelabert, negociant, procurador
dels arrendataris dels drets de General y bolla,
que fos servit dar providència, tingués prompta
assitència en la forma se havia demanada al molt
il·lustre concistori que, altrament, era previst redundar en conciderable dany y prejudici de son
principal, expressant per rahó del que relatava,
no sént vostra senyoria la corredissa y pressa se
donan dar en ocultar las robas. Y, immediadament, veu ell dit testis envià dit molt il·lustre auditor ecclesiàstich fra Rafel de Padellas recado a
dit molt il·lustre senyor abat y deputat ecclesiàstich y, juntament quasi ab un mateix temps, digué al criat de dit senyor abat, que se esdevingué trobar-se allí, que fes obrir la porta del cap
de la escala y, picant lo dit criat ab la anella
// 17r // de dita porta algunas anelladas, veu ell
dit testis que quasi immediadament obriren y
pujaren dalt tots los que per dita funcció estavan previnguts, com ell dit testis, y successive se
donà forma a fer-se en dita casa la refferida regonexensa, com sobre té dit en lo primer interrogatori, y se recorda molt bé que, estant in
actu de dita funcció, se digué allí entre los circunstans se havian tret o occultat de dita casa,
de la part de dalt, algunas robas o mercaderias y
que, d’estas, se’n havian llansadas algunas en
casa de Agustí Just, notari públic real col·legiat
de la present ciutat.»
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino viccario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que és molta veritat que
estant actualment fent-se la refferida regone1605

xensa y havent-se ja trobat part de lasmencionadas robas y mercaderias sens bolla en la dita casa
de la pròpria habitació de dit molt il·lustre senyor abat Planella, ço és, part en lo refferit estudi y part en la cotxeria o establia, com té dit, y
posadas totas ellas a vista dels circunstans en dit
estudi, y estant actualment canant y pesant ditas
robas, galons y demés mercaderias, arribà dit
molt il·lustre senyor abat de Planella, tocadas las
dotse oras del mitgdia, y entrant en dit estudi se
recorda digué ab alta e intel·ligible veu «què és
assò senyors?» y regonexent se instava fer-se
aprehenció y execució de ditas robas y mercaderias, segons comprengué ell testis, continuà en
dir ab alta e intel·ligible veu lo que relata lo interrogatori, ço és, «culpa se’n té», entenent ell
testis dir-o de Fèlix Clavell y, si no se enganya,
creu lo anomenà una o altre vegada per son
nom, perquè relatà haver-li dit moltas vegdas
no se tingués //17v // a burlas tenir res en sa casa
que no fos despatxat, puix per ço havia donat
franch albitre de venir a regonèixer sa casa sempre que volguessen, y que vindrian la hora que
menos se pensaria, en tant que ab estas y altres
paraulas relatà no menos dient «aquest minyó
no està en casa, ni menja aquí, sols hi dorm, per
ser tot de casa y ser-o estat tota sa vida.»
Interrogatus super quinto interrogatorio ex dictis
interrogatoriis et coram dicto domino viccario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que del modo y
manera se expressa en lo interrogatori ho ha
ohit dir ell testimoni molt públicament, molt
temps ha, y encara més puix té plena memòria
també haver ohit dir que en casa de dit senyor
abat se tenia quasi botiga oberta de robas ricas y
de valor.»
Interrogatus super sexto interrogatorio ex dictis
interrogatoriis et coram dicto domino viccario eidem testi lecto, et cetera, dixit simliter «que del
modo y manera se expressa en lo interrogatori
és y és estada de molt temps a esta part pública
veu y fama, y ne ha tingut ell testis pública notícia de refferendo.»
Interrogatus super septimo interrogatorio ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino viccario
eidem testi lecto, et cetera, dixit «que en lo present interrogatori ell testimoni no·y pot dir més
del que té dit en los dos interrogatoris antecedents.»
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino viccario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que no sols ha ohit dir
molt públicament ell testis lo que relata lo interrogatori, si també // 18r // que los mateixos interessats en lo arrendament de General y bolla
havian fet compèndrer al molt il·lustre senyor
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abat fra don Anthon de Planella advertís o digués a la persona tenia en sa casa recullidas robas sens bolla se abstingués o tractàs de regularse de la publicitat ab què acostumava vèndrer y
despatxar aquellas y que las transportàs en altres
parts, si no volia experimentar algun sinistre.
Que és quant pot dir a cerca del que relata lo interrogatori y la veritat per lo jurament que té
prestat.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera, sed quod fuit modo dicto
compulsus et citatus, et cetera. Fuit sibi lectum et
perseveravit.
Die vigessima praefatis mensis et anni, Barchinonae.
Paulus Bores, scriptor, Barchinone commorans,
etatis suae pro ut ipse dixit viginti novem annorum, parum plus vel minus, testis citatus, productus et nominatus per eundem Joannem Riquer, nomine quo supra, debitoque modo
compulsus, qui juravit in presentia dicti illustris
et nobilis don Lazari Gelcen, regentis dictam vicariam Barchinonae, ad Dominium Deum, et
cetera, pro ut supra, nedum de non revelando, sed
etiam dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis coram dicto illustri domino vicario super primo ex superius dictis et
oblatis interrogatoriis eidem testi lecto, dixit
«que és molta veritat lo que diu y narra lo interrogatori y ho diu saber ell testimoni per havero axí vist y experimentat respecte de haver-i assistit com a escrivent del doctor Bernat Forès,
notari públic real col·legiat, ajudant tercer de la
Escrivania Major del General de Cathalunya, en
part de escriurer las robas y mercaderias que seguida la averiguació // 18v // y regonexensa foren trobadas en casa del molt il·lustre abat fra
don Anthon de Planella, deputat ecclesiàstich
del present Principat en lo corrent trienni, no·s
recorda emperò fos dia per dia lo die dotse del
corrent, ni haver vist assistís en esta funcció lo
molt il·lustre fra Rafel de Padellas y Casamitjana, com diu lo interrogatori, encara que tingué
notícia arribà en dita casa y immediadament
se’n anà, segons se recorda se digué, si sols experimentà féu contínua assistència lo molt
il·lustre ohidor militar lo senyor Anthon Moxiga y de Ginebreda.»
Interrogatus super secundo interrogatorio ex dictis interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit simili modo
«que és molta veritat lo que diu y narra lo interrogatori y ho diu saber ell testimoni per la rahó
mencionada en lo antecedent interrogatori de
haver assistit en part en la funcció en ell y en lo
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present interrogatori expressats, y axí haver-o
experimentat per la refferida rahó, si també per
haver vist la denunciació feta de dit frau per Jaume Russinyol, daguer, altre de las guardas ordinàrias del General, y lo acte que de dita aprehenció fou fet y rebut en poder de dit Bernat
Forès, son mestre.»
Interrogatus super tertio interrogatorio ex dictis
interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que lo que
sab y pot dir ell testimoni acerca del que relata
lo interrogatori és que després que fou fora de
la refferida y sobremencionada funcció, té plena
memòria haver ohit a dir a differents personas
que al temps que·s feya y se procurava la ja dita y
mencionada // 19r // regonexensa en la casa de
la pròpria habitació de dit senyor abat don Anthon de Planella, foren llansadas de dita casa en
differents parts o casas del veynat diferents robas y mercaderias y, en particular, en la casa de
Agustí Just, notari públic real col·legiat de la
present ciutat, y axí mateix en la casa de Joseph
Mas, notari públic real col·legiat, per la part del
hort de dit senyor abat, part de les quals eran de
conciderable valor y estimació. Y té plena
memòria haver ohit dir entre altres a Joseph
Masdeu, escrivent de dit Joseph Mas, notari, y a
Joseph Sabater, també notari públich real
col·legiat, asserint haver vist quant se llansavan
ditas robas o part de ellas.»
Interrogatus super quarto interrogatorio ex dictis
interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit simili modo
«que lo que sab y pot dir ell testis sobre lo que
narra lo interrogatori és que al temps que ell dit
testis se trobava, com té dit, en la mencionada
funcció, en lo qual temps arribà en dita sa casa
lo molt il·lustre senyor abat fra don Anthon de
Planella, se recorda que aquell digué entre altres
cosas als circunstans allí presents que se alegrava
del que estava succehint respecte que havia dit
diferents // 19v // vegadas se traguessen ditas robas de dita casa, si n’i tenia sens bolla, que altrament ell fóra lo primer que·l faria anar a regonèixer. Y comprengué ell testis ho volia dir o
entenia dir-o de la persona de Fèlix Clavell,
jove, sastre, de qui segons pública intel·ligència
eran pròprias las demés de ditas robas y mercaderias. Y se recorda no menos que després, estant per carregar las ditas robas y mercaderias,
digué també que se’n aportassen aquellas, que
era molt just, y aliunde ha ohit dir ell testis a
persona digna de fe que estant in actu de dita
aprehenció haviat dit dit senyor abat que encara
li havia vist altres robas de major quilat o estimació, comprenent dir-o de dit Clavell. Y assò y
no menos se li offereix dir en quant al ponderat
en dit interrogatori.»

Interrogatus super quinto interrogatorio ex dictis
interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que com se
expressa en lo interrogatori, té certa y indubitada memòria ell testimoni haver-o ohit a dir molt
públicament des de que és deputat dit molt
il·lustre senyor abat Planella, y també és y és estada en part del refferit temps la pública //20r //
veu y fama, y és en tant veritat lo sobredit que·s
recorda ell dit testis haver ohit a dir que en certa
ocasió, volent un soldat de cavall comprar galons, digué aquell: «Anem-i a casa del senyor
abat Planella, que los dónan un real més barato.»
Interrogatus super sexto interrogatorio ex dictis
interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que en lo
present interrogatori no·y pot dir més del que
té dit en lo interrogatori antecedent.»
Interrogatus super septimo interrogatorio ex dictis interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que, ultra
del que té dit en lo interrogatori quint, també
té plena memòria ell testimoni haver ohit dir
molt públicament que en la casa de dit molt
il·lustre senyor abat deputat fra don Anthon de
Planella se venian y acostumavan vèndrer sens
bolla robas de seda, or, plata y mercaderias de
valor y estimació. Y tal és y és estada públcia veu
y fama del refferit temps y ne té ell testis pública
notícia.»
Interrogatus super octavo et ultimo // 20v // interrogatorio ex dictis interrogatoriis coram dicto
illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera,
dixit «que com se expressa en lo interrogatori té
plena memòria ell testimoni haver ohit dir maxime a alguns officials de la casa de la Deputació. Y esta és la veritat y lo que sab y pot dir, tant
en lo present interrogatori, com en lo demés se
li ha preguntat per lo jurament que té prestat.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera, sed quod fuit citatus et debito
modo compulsus. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinonae.
Magnificus Josephus Romeus, civis honoratus
Barchinonae, in dicta civitate populatus, algutzirius ordinarius pro sua magestate domini nostri regis in presenti Cathaloniae principatu, etatis suae pro ut ipse dixit triginta novem
annorum, parum plus vel minus, debitoque modo
compulsus, productus et nominatus per eundem
Joannem Riquer, dicto nomine, qui juravit ad
Dominum Deum, et cetera, in presentia dicti
// 21r // illustris don Lazari Gelcen, regentis vic1607

cariam Barchinonae, in manu et posse meis dicti
et infrascripti notarii, nedum de non revelando,
sed etiam dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo ex superius
dictis et oblatis interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit verum interrogatorium esse «lo que diu saber
ell testimoni per haver-o axí vist y experimentat
respecte de haver fet entre altres asssitència en la
regonexensa menciona lo interrogatori ab intervenció o assistència sols del molt il·lustre
Anthon de Muxiga y de Ginebreda, ohidor militar del present principat de Cathalunya, per
haver-se’n anat des del principi lo molt il·lustre
fra Rafel de Padellas. Y axí haver-o vist y experimentat y recordar-se fou lo die, mes y any que
relata dit interrogatori.»
Interrogatus super secundo interrogatorio ex dictis interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit similiter verum interrogatorium // 21v // esse «lo que diu
saber ell testimoni per haver-o també vist y experimentat com en ell se conté per lo que té dit
en lo interrogatori antecedent y, altrament, és
axí pública veu y fama.»
Interrogatus super tertio interrogatorio ex dictis
interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit simili «que
en lo present interrogatori sols pot dir ell testimoni que té molt bona memòria que al temps
arribaren en la casa del molt il·lustre senyor abat
fra don Anthon de Planella, lo corrent trienni
deputat ecclesiàstich, ell testis y los demés previnguts per esta funcció, trobant com trobaren
la porta del cap de la escala tancada, y per dit
Francisco Gelabert, procurador del arrendatari
dels drets del General y bolla, que dalt se sentia
corredissa, crehen segons digué se davan presa
en ocultar algunas robas // 22r // o mercaderias,
instà a dit molt il·lustre ohidor ecclesiàstich fos
servit fer-li prompta assistència manant fer obrir
la porta del cap de la escala. Quant al mateix
temps digué dit senyor ohidor ecclesiàstich a un
criat de dit senyor abat de Planella, que se esdevingué trobar-se allí, que fes obrir la porta. Y
trucant aquest ab la anella, fou dita porta oberta
y, entrant junts, fou feta la refferida regonexensa y, després, la aprehenció de las robas y mercadrias, com està dit, trobadas. Y té plena memòria que, estant continuant la dita aprehenció y
funcció de ella, se relatà entre los circunstans
que de dita casa de la habitació de dit senyor
abat se havian llansadas per dalt algunas robas o
mercaderias en las casas vehinas y, en particular,
en la casa de Agustí Just, notari públich real
col·legiat.»
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Interrogatus super quarto interrogatorio ex dictis
interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que té plena
memòria que, estant in actu de la refferida funcció y en un dels estudis de la casa de dit senyor
abat Planella a hont foren posadas a vista totas
las robas y mercaderias que en dita casa foren
trobadas, ço és, part en dits estudis y part en la
cotxeria, y estant actualment canant y pesant ditas // 22v // robas, galons y fil de plata, arribà dit
molt il·lustre senyor abat poch després tocadas
las dotse del mitgdia y, entrant en dit estudi, digué palam et publice y ab alta e intel·ligible veu:
Què és assò, cavallers?», y com prenent lo fet de
dita aprehenció continuà en dir tenir gran culpa
lo duenyo de ditas robas y mercaderias y, entent-ho dir de Fèlix Clavell, jove, sastre, segons
las paraulas antecedents, perquè asserí haver-lo
avisat no tingués a burlas tenir en sa casa cosa
que no fos despatxada, expressant que, per ço,
havia donat franch arbitre de venir en dita sa
casa a regonèixer sempre que volguessen y que
anireian com manco s’o pensaria. Y, axí mateix,
se recorda digué dit senyor abat que no creya
que las robas que foren trobadas a la cotxeria
fossen de dit Clavell, sinó sols las trobadas en
dit estudi. Y assò y no més pot dir ell testimoni
sobre lo que relata lo interrogatori.»
Interrogatus super quinto interrogatorio ex dictis
interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que ell testimoni del que relata en lo interrogatori ne ha
tingut pública notícia y ho ha ohit dir a differents personas molt públicament, y que havia
anys que // 23r // durava.»
Interrogatus super sexto interrogatorio ex dictis
interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que en lo
present interrogatori ell testis no·y pot dir altre
cosa més del que té dit en lo antecedent interrogatori.»
Interrogatus super septimo interrogatorio ex dictis interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que és veritat que, ultra del que té dit en lo interrogatori
quint, també se recorda haver ohit dir públicament que en la casa de dit senyor abat fra don
Anthon de Planella se acostumavan vèndrer
sens bolla robas y mercaderias ricas e o de valor
y estimació.»
Interrogatus super octavo et ultimo interrogatorio ex dictis interrogatoriis coram dicto illustri
domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit
«que com se expressa en lo interrogatori té plena memòria ell testimoni se digué y relatà en la
ocasió de la funcció de la refferida aprehenció y
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després e ma.a Y és axí veritat, com té dit per lo
jurament que prestat.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus et debito modo
compulsus pro ut supra. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinonae.
Franciscus Gelabert, candelarius seripi et
// 23v // botiguerius villae de Figueras, diocesis
Gerundensis, nunc Barchinonae civis, etatis suae
pro ut ipse dixit quinquaginta annorum, parum
plus vel minus, testis citatus debitoque modo compulsus, productus et nominatus per eundem Joannem Riquer, dicto nomine, qui juravit ad Dominum Deum, et cetera, in presentia dicti illustris
don Lazari Gelcen, regentis viccariam Barchinonae, in manu et posse meis dicti et infrascripti
notarii, nedum de non revelando, sed etiam dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo ex superius
dictis et oblatis interrogatoriis coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que és veritat com diu lo interrogatoir y ho
diu saber ell testimoni per haver instat dita regonexensa y assistit en ella com a procurador de
Perer Ferrer, valluter, de la present ciutat,
arrendatari de drets de General y bolla, y recordar-se fou lo dia, mes y any expressats en lo interrogatori.»
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit similiter «que és veritat
com diu lo interrogatori y ho diu saber ell tetimoni per haver instat també en lo refferit nom
la aprehensió de las robas y mercaderias trobadas sens despaix de General y bolla en la casa de
la pròpria habitació del molt il·lustre senyor
abat fra don Anthon Planella, lo present trienni
deputat ecclesiàstich, menos un tros de tissú y
una pessa de galons de plata o altre partit de
poca monte, en los quals partits fou vist haver-i,
ço és, al tros de tissú, cera, y als galons, ploms,
de que fou també feta aprehenció per averiguar
si lo despaix era verdader; part de las quals foren
trobadas en un dels estudis de la casa y habitació
de dit senyor abat y part en la cotxeria.»
Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y pot dir ell
testimoni acerca del que narra lo interrogatori
és que al temps arribaren en la casa de la habita-

a. sic a l’original.

ció de dit molt il·lustre senyor abat Planella per
la funcció refferida y en los interrogatoris antecedents mencionada, a la que foren en la entrada, sentí ell testis gran corredissa dalt en dita
casa y, judicant dar-se pressa en ocultar las robas
y mercaderias, que tenia notícia ser en ella retiradas o concluhidas, instà se li fes prompta assistència per conseguir lo frau inferint y presumint no estar despatxadas segons la mateixa
notícia. Y després que fou arribat dit senyor
abat en dita sa casa y que foren trobadas, com té
dit, differents robas y mercaderias sens despaix
de General y bolla, queixant-se ell dit testis de
no haver obert las portas al cap de la escala ab
més promptitut, inferint de aquí haver-se feta
ocultació de altres, digué dit senyor abat: «Què
vol que hagen amagat ni tret? Tot lo més pot ser
alguns mantos que devia tenir la senyora Francisca», que axí li par la anomenà, la qual o per
son orde, després ensà, ha fet despatxar alguns
mantos, que creu y té per cert ell testis són part
o dels mateixos que se occultaren en la ocasió
refferida.»
Interrogatus super quarrto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y pot
dir ell testimoni en orde al que pondera lo interrogatori és que té molt bona memòria digué
dit molt il·lustre senyor abat de Planella, entre
altres cosas, coram dels circunstans que eran
presents quant arribà, que trobava ple lo haguessen pillat perquè differents vegadas lo havia
avisat no s’o tingués a burlas, entenent ell testis
dir-o de Fèlix Clavell, jove, sastre, de qui no·s
dubtava eran ditas robas y mercaderias e o la
major part de aquellas, com ho digué un dels
patges de dit senyor abat, asserint també a
aquest que sempre dit Clavell li havia assegurat
// 24v // no tenir robas en sa casa que no fossen
despatxadas.»
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que del modo y manera se expressa en lo interrogatori ho ha ohit
dir ell testimoni a differents personas molt públicament. Y és de esta part de molt temps axí
pública veu y fama en la present ciutat en tant
que anant ell testis en lo refferit nom de procurador de dit arrendatari de drets de General y
bolla a fer regonexensa en algunas casas de la
present ciutat, li han dit algunas vegadas per
què no anavan a fer regonexensa en casa del senyor abat deputat Planella, inferint de aquí diro per ser públich haver allí o tenir robas sens bolla.»
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
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lecto, et cetera, dixit simliter «que del modo y
manera se expressa en lo interrogatori ho ha
ohit dir ell testis molt públicament y és de esta
part de molt temps axí també pública veu y
fama en la present ciutat, en tant que té plena y
evident memòria ell dit testis haver-o ohit dir,
també públicament, que robas ricas sens bolla
sols se’n trobavan per vèndrer en casa de dit senyor abat Planella correntment.»
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y pot
dir ell testimoni sobre lo que relata lo interrogatorija ho ha dit y deposat en los dos interrogatoris antecedents.»
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem // 25r // testi lecto, et cetera, dixit «que del
que relata lo interrogatori ne ha tingut ell testis
plena y evident notícia, encara que de present
no té memòria certa per quinas personas ni per
quina manera o modo la ha adquirida. Y esta és
la veritat y lo que·y sab y pot dir per lo jurament
que té prestat.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus et debito modo
compulsus pro ut supra. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinonae.
Canutus Rifos, scriptor, Barchinonae commorans, etatis suae pro ut ipse dixit viginti quatuor
annorum, parum plus vel minus, testis citatus et
debito modo compulsus productusque et nominatus per dictum Riquer, dicto nomine, qui juravit
ad Dominum Deum, et cetera, in manu et posse
meis dicti et infrascripti notarii in presentia dicti illustris don Lazari Gelcen, vicarii Barchinonae, nedum de non revelando, sed etiam dicere
veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo interrogatorio ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustrissimi domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que conté veritat lo interrogatori y ho
diu saber ell testimoni per haver assistit en la
major part del temps se féu regonexensa y apprehenció de algunas robas y mercaderias foren
trobadas en la casa de la pròpria habitació del
molt il·lustre abat fra don Anthon de Planella,
lo present trienni deputat ecclesiàstich del present Principat, ço és, des de que devian ser onse
horas del matí fins que fou seguida y finida dita
apprehensió després de dita regoneixensa y que
se’n anaren los officials y demés que entrevingueren en dita funcció, escrivint ell testis la ma-
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jor part de las robas y mercaderias que, com està
dit, foren trobadas. No·s recorda, emperò, ell
dit testis que en dita funcció assistís, com narra
lo interrogatori, lo molt il·lustre oïdor ecclesiàstich, si sols lo molt il·lustre oïdor militar junt ab
los algutzils Joseph de Romeu y Joseph de Magarola y altre officials de la Bolla.»
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram //25v // dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera, dixit similiter «que
conté veritat lo interrogatori y ho diu saber ell
testimoni per lo que té dit en lo interrogatori
antecedent.»
Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y pot dir ell
testimoni acerca del que diu y narra lo interrogatori primer tingué evident notícia y en part
veu que las robas y mercaderias, que té dit, foren trobadas, y las demés sens despaix de General y bolla, en la casa de la habitació del dit senyor abat y deputat fra don Anthon de Planella,
lo die dotse del corrent en la regonexensa mencionada en lo dit interrogatori primer. Foren
aquestas trobadas part en la cotxeria y part en
un estudi, a hont se descrigueren ab dos baüls y
en lo llit a hont asserí un criat de dit senyor abat
dormir Fèlix Clavell, en un dels quals baüls se
trobà march y balansas. Y té plena memòria ell
testis que antes de dar fi a la mencionada funcció, se digué allí y ha ohit dir després ensà que
de la casa de dit senyor abat, antes o en temps
de dita regonexensa, foren ocultadas o llansadas
per alt algunas mercaderias, que·s trobavan allí
recullidas, en algunas casas del veynat y, en particular, en la casa de Agustí Just, notari public
real col·legiat de la present ciutat, et signanter
allí o en altre part alguns mantos de estam.»
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que ell testimoni no
ha ohit de pròpria boca de dit molt il·lustre senyor abat de Planella lo que relata lo interrogatori per estar, com té dit en lo interrogatori primer, ell dit testis occupat en escriurer las robas y
mercaderias en dita sa casa trobadas. Emperò, té
plena memòria que en lo refferit temps digueren y relataren los circunstans lo que reffereix
dit interrogatori, asserint y affirmant quasi similiter //26r // lo contengut en ell haver-o ohit dir
a dit senyor abat quant fou arribat, comprenent
dir-o de la persona de dit Fèlix Clavell. Y encara
ajustavan ditas personas haver ohit dir a dit senyor abat dir aquell que dit Clavell era tot de sa
casa y que sempre se havia criat en ella, lo que
sentí, emperò, ell testimoni de boca pròpria de
dit senyor abat en la refferida ocasió fou que
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aquest cridà a son cotxero y palam et publice li
preguntà amenassant-li que, si no deya la veritat
lo trauria de casa, digués de qui eran las robas se
havian trobat a la cotxeria. Y per estar ell dit testis lluny de dit cotxero, no ohí lo que respongué, emperò, després li digué lo agutzil Joseph
de Magarola havia respost quasi embarassat diet
eran de una pobre dona y que dit Magarola no
havia pogut contenir-se dir: «Axò no és pas
mercaderia de pobra gent». Y al cap de poch
rato, veu ell testimoni se acostà dit senyor abat
vers Bernat Forés, notari, y comprengué ell testis li digué: «An no persuadir-me que las robas
trobadas a la cotxeria són de Gavaldà, ja hauria
apretat més la dificultat per averiguar de qui
són. Sinó que, si són de Galvadà, com me persuadesch, hauria de pagar doblada pena», que
és quant pot dir sobre lo que conté lo interrogatori.»
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que com se expressa
en lo interrogatori ho ha ohit dir ell testimoni
molt públicament en la present ciutat, y és axí
pública veu y fama en ella de antes y després
ensà és deputat dit molt il·lustre senyor abat
Planella.»
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
// 26v // lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y
pot dir ell testimoni acerca del que narra lo interrogatori, ultra lo que té dit en lo antecedent, és
que també ha ohit dir públicament que en la
casa de dit senyor abat Planella acostumavan
anar vostra mercè y altres a comprar robas y
mercaderias, y que dit Fèlix Clavell acostomava
anar a hont lo demanavan y aportava mostras en
differents parts. Y axí és també encara pública
veu y fama en dita present ciutat.»
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que per lo que té dit
en los dos antecedents interrogatoris primer y
segon és evident y cert lo que relata lo present,
ademés que axí també ho ha ohit dir ell testis
molt públicament.»
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera, dixit «que és veritat
que ha tingut notícia ell testimoni per part dels
interessats en los arrendaments de General y
bolla se havia fet entèndrer a dit molt il·lustre
senyor abat y deputat Planella lo que relata lo
interrogatori, y és axí veritat tot lo refferit, com
té dit per lo jurament que té prestat.»

Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y pot
dir ell testimoni acerca de lo que diu y narra lo
interrogatori és que té plena e indubitada
memòria que, estant en lo propreferit estudi ell
testimoni y molts dels circunstans y, entre altres, lo dit molt il·lustre abat fra don Anthon de
Planella, digué dit senyor abat, entre altres cosas, que, havent tingut notícia que lo dit y sobreanomenat Fèlix Clavell negociava ab roba
sense bolla, lo havia advertit que en ninguna
manera las tingués en sa casa y que, per consegüent, tenira plena culpa del que li estava succehint. Y, axí mateix, ell testis recorda digué dit
senyor abat que, havent ell en certa ocasió vist
unas mostras de galons dalt en sa casa, li havia
dit què cosa era allò y que dit Clavell li havia respost que eran unas mostras de galons li demanaven buscàs. Y que, aleshoras, regonexia que
las ditas mostras eran dels matexos galons se
eran trobat en frau.»

Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus et debito modo
compulsus pro ut supra. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinonae.
Michael Rigalt, auri et argenti faber, Barchinonae civis, etatis suae pro ut ipse dixit quadraginta unius annorum, parum // 27r // plus vel minus, testis citatus et debito modo compulsus
productusque et nominatus per jamdictum Joannem Riquer, nomine quo supra, qui juravit coram dicto illustrissimi domno regenti vicariam
Barchinonae in forma juris ad Dominum
Deum, et cetera, in manu et posse meis dicti et infrascripti notarii, nedum de non revelando, sed
etiam dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo ex jamdictis et superius oblatis interrogatoriis coramque
dicto illustrissimi domino vicario eidem testi lecto, et cetera, dixit verum interrogatorium esse «lo
que diu saber ell testimoni per haver estat cridat
com a official de la casa de la Generalitat del
present principat de Cathalunya, perquè acistís
en casa de la habitació del molt il·lustre abat y
deputat fra don Anthon de Planella, en lo corrent trienni, lo dia dotse del present y corrent
mes de juliol, cerca las dotse horas del mitgdia,
ab pes y balansas, com en effecte ý acistí. Y allí
conferit, tingué certa y indubitada notícia de
haver-se fet poch antes la regonexensa menciona lo interrogatori.»
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Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit similiter verum interrogatorium esse «lo que diu saber ell testimoni per
la rahó de sciència ponderada en lo interrogatori antececent de haver acistit en la casa de la pròpria habitació de dit senyor abat Planella per lo
effecte ponderat lo dia ja referit. Y axí bé haver
vist en un dels estudis de dita casa una partida
de roba rica de seda y altres y, axí mateix, una
partida de galons y de fil de or y plata que experimentà //27v // foren presas en frau per no ésser
trobadas despatxadas las demés ditas robas y
mercaderias, y haver ell testis pesat los dits galons y fil de or y plata, lo número de las onsas
cert, de las quals mercaderias pesadas no pot individuar ab certitud per no recordar-se’n, sí que
eran en un dels estudis de la dita casa de dit senyor abat Planella, ja al temps que ell dit testis
arribà en ella, en los quals comprengué feya habitació y dormia Fèlix Clavell.»
Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que no·y sab res.»
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Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que no·y sab res.»
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que ell testimoni no conexia sinó de vista a dit Fèlix Clavell fins en la referida ocasió que·s féu la mencionada aprehenció,
si sols lo conexia de antes de vista, com té dit,
per haver-la-y ensenyat per dir-se públicament
negociar ab robas sense bolla. Ni tampoch sabia
ell testimoni estigués o revingués en la casa de
dit senyor abat, ni que tingués allí ditas ni altres
robas o mercaderias. Y, per consegüent, no pot
dir altre cosa més acerca del que relata lo interrogatori.»
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que no·y sab ni pot dir
cosa més del que té dit en lo interrogatori antecedent.»
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera, dixit «que no·y sab
res.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus et debito modo comupulsus ut supra. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Die vigesima prima jamdictorum mensis et
anni, Barchinonae.
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Josephus Dalmau, curritor auris, Barchinonae
civis, etatis // 28v // suae pro ut ipse dixit triginta
octo annorum, parum plus vel minus, testis citatus et debito modo compulsus productusque et nominatus per eundem Joannem Riquer, nomine
quo supra, qui juravit ut decet in forma juris coram dicto illustri domino vicario Barchinonae
ad Dominum Deum, et cetera, in manu et possem eis dicti et infrascripti Anthonii Riera, notarii, nedum de non revelandum, sed etiam dicendum deponere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo ex dictis et
oblatis interrogatoriis et coram dicto domino viario eidem testi lecto, et cetera, dixit «que com se
expressa en lo interrogatori és veritat y ó diu saber ell testimoni perquè lo dia dotse del corrent
mes a las dos horas de la tarda, poch més o menos, tingué avís ell testis, com a receptor de fraus
de la casa de la Generalitat, se conferís en la casa
de la pròpria habitació del molt il·lustre fra don
Anthon de Planella, per lo corrent trienni deputat eclesiàstich del present Principat, abat de Besalú, que la té en lo carrer del Pi, de la present
ciutat, com en effecte se conferí. Y allí tingué
plena y evident notícia, sciència y experiència
haver-se fet en la casa de dit senyor abat la regonexensa que menciona dit interrogatori.»
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit sic similter «que com se
expressa en lo interrogatori és veritat y ó diu saber ell testimoni per haver-se-li fet entrega, com
a receptor de fraus predit, lo mateix dia de las
robas, galons y demés mercaderias que, seguida
dita regonexensa, foren appresas per frau en la
casa de dit molt il·lustre senyor abat fra don
Anthoni de Planella, segons que comprengué y
digueren lo // 29r // procurador del arrendatari
dels drets de General y bolla y altres circunstans
que entrevingueren en esta funcció.»

que·s recorda haver ohit a dir, al temps se li féu
la referida entrega, als circunstans que lo dit
molt il·lustre senyor abat havia dit públicament
haver avisat o que havia advertit a la persona de
qui eran ditas robas o mercaderias no las tingués
en sa casa sens despatx.»
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que sobre lo present
interrogatori no·y pot dir ell testimoni cosa alguna acertive.»
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit similiter «que en lo present
interrogatori no·y pot dir ell testis cosa alguna
ab certitud.»
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis //29v // et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera, dixit pari modo «queen lo present interrogatori acertive no·y pot dir
ell testis cosa alguna.»
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera, dixit «que en orde al
que relata lo interrogatori ha ohit dir ell testimoni que després ensà que ha precehit esta
funcció sobre en los antecedens interrogatoris
expressada ha ohit dir públicament a algunas
personas se havia ohit y fet entèndrer a dit molt
il·lustre senyor abat lo que se relata en dit interrogatori. Y esta és la veritat y lo que sab y pot
dir per lo jurament que té prestat.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus et debito modo
compulsus pro ut supra. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinonae.

Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y pot dir ell
testimoni a cerca del que menciona lo interrogatori és que després ensà de subseguida la referida aprehenció, ha ohit a dir ell testimoni que,
ultra de las ditas robas y mercaderias trobadas y
presas en frau en la casa de la pròpria habitació
de dit molt il·lustre senyor abat Planella, ne retiraren de altres allí recullidas que·s diu foren
llansadas en lo mateix temps de dita casa a las
vehinas de ella.»
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que sobre lo que refereix lo interrogatori sols pot dir ell testimoni
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Josephus Masdeu, scriptor, Barchinonae commorans, etatis suae pro ut ipse dixit viginti unius
annorum completorum, testis citatus et debito
modo compulsus productusque et nomintaud per
jamdictum Joannem Riquer, nomine quo supra,
qui juravit coram dicto illustre domino vicario
ad Dominum Deum, et cetera, in manu et posse
meis dicti et infrascripti notarii, non solum de
non revelando, verum se dicere veritatem.
Et interrogatus ipse testis super primo ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino vicario Barchinone eidem testi lecto, et cetera, dixit «que
com se expressa en lo interrogatori ó ohí dir ell
testimoni y fou axí pública veu y fama en la present // 30r // ciutat.»

Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y pot
dir ell testimoni a cerca del que relata lo interrogatori és que té plena memòria haver ohit dir
que lo dia de la referida regonexensa feta en
casa de dit molt il·lustre senyor abat fra don
Anthon de Planella, com se menciona en lo interrogatori antecedent, foren trobadas en dita
casa algunas robas y mercaderias en frau, per no
ésser bolladas, y que se las ne aportaren. Y no
sab ni pot dir quinas, quantas ni de què valor.»
Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y pot dir ell
testimoni sobre lo que menciona lo interrogatori és que tingué notícia que lo mateix dia de la
referida funcció den del ort de la casa de dit
molt il·lustre senyor abat foren llansadas o tiradas algunas robas o mercaderias per algunas perosnas y, en particular, per una dona en las casas
circumvehinas a la de dit senyor abat, maxime, a
la del doctor Joseph Mas, notari públich real
col·legiat, son mestre. Y que en aquesta, segons
ohí a dir, foren tirats o llansats alguns mantos de
estam. De hont veu dit testis foren extrets per
una criada de la casa de dit son mestre y, segons
ohí dir, los aportà en casa de una viuda anomenada Paula Noguer, que està devant la casa de
dit son mestre. Per lo que acquirí la notícia referida y, axí mateix, se recorda haver ohit a dir foren llansadas altres robas en casa de Agustí Just,
també notari públich real col·legiat. No sab,
emperò, ni ha tingut notícia per hont ni per què
causa foren extretas o llansadas ni ab certitut per
quinas // 30v // personas, més del que té dit.»
Interrogatus successive coram dicto domino vicario super quarto, quinto, sexto, septimo, octavo et
ultimo ex interrogatoriis eidem testi per ordinem
respetive lecto, et cetera, dixit «que sobre un ni
altre dels interrogatoris que li havian estat llegits per orde et succesive, després dels referits,
no·y sab ni pot dir cosa alguna acertive. Y axí és
veritat y lo demés que té dit per lo jurament que
té prestat.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus et debito modo
compulsus pro ut supra. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinonae.
Paulus Serra, auriga, Barchinonae civis, ettis
suae pro ut ipse dixit quadraginta unius annorum, parum plus vel minus, testis citaus et debito
modo compulsus productusque et nominatus per
jamdictum Joannem Riquer, nomine quo supra,
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qui juravit ad Dominum Deum, et cetera, in
manu et posse meis dicti et infrascripti notarii et
coram dicto illustri domino vicario Barchinonae,
nedum de non revelando, verum dicere et deponere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo ex dictis interrogatoriis coram dicto domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que conté veritat lo
interrogatori y ó diu saber ell testimoni per estar
aleshores per cotxero en casa de la pròpria habitació del mlt il·lustre fra don Anthon de Planella, deputat eclesiàstich del present principat de
Cathalunya, y, per consegüent, haver vist y experimentat // 31r // ésser estada feta en dita casa
regonexensa, si y de la manera que en dit interrogatori se expressa, encara que és veritat que
quant arribaren en dita casa per esta funcció ell
testis no·s trobava en ella ni veu acistir-i, com se
relata en dit interrogatori, lo molt il·lustre ohidor eclesiàstich com en ell se conté.»
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que és veritat que en
lo dia prop-referit que fou feta dita regonexensa,q ue no·s recorda ab certitud fos lo dia dotse
del corrent, ohí dir y tingué pública notícia que
en dita casa, seguida dita regonexensa, foren
trobadas algunas robas y mercaderias snees bolla y alguns partits ab ella o despatxats, y també
la tingué que una y altre se l’anportaven.»
Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que sols pot dir ell testimoni aserca del que menciona lo interrogatori
que ha ohit dir després ensà de subseguida la
dita aprehenció que, ultra de las ditas robas y
mercaderias que foren trobadas y presas, ne havian amagadas, ocultadas o llansadas de dita
casa en las circumvehinas. No sab, emperò, a
que fi, per qui ni a hont.»
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que sobre lo que relata lo interrogatori no·y sab ni pot dir cosa alguna ell testimoni.»
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que conté veritat lo
interrogatori y ó diu saber ell testimoni, no sols
per haver vist diferents vegadas, // 31v // estant
en casa de dit molt il·lustre senyor abat Planella,
haver venut en ella per Fèlix Clavell, jove, sastre, qui estava y commorava en dita casa menjant y dormint ordinàriament en ella robas sense
bolla, si també per haver-ne també aliunde pú-
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blica notícia, axí des de que dit molt il·lustre
abat és deputat, com de molts anys antes.»
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que en lo present interrogatori no·y pot dir més del que té dit en lo interrogatori antecedent.»
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que conté veritat lo
interrogatori, ço és, que ultra del que té dit en
lo interrogatori quint, ha vist y ha tingut pública notícia que en la casa de dit molt il·lustre senyor abat Planella se venian sens bolla robas de
or, plata y altres mercaderias de valor per dit Fèlix Clavell, per estar, com té dit, per cotxero en
casa de dit senyor abat.»
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera, dixit «que sobre lo
que conté lo present interrogatori ell testimoni
no·y sab cosa alguna.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus et debito modo
compulsus pro ut supra manet dictum. Fuit sibi
lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinonae.
Discretus Josephus Sabater, notarius publicus regius collegiatus presentis civitatis Barchinonae,
aetatis suae pro ut ipse dixit quadraginta //32r //
duorum annorum, parum plus vel minus, testis
citatus et debito modo compulsus productusque et
nominatus per memoratum Joannem Riquer, nomine quo supra, qui juravit in manu et posse meis
dicti et infrascripti notarii ad Dominum Deum,
et cetera, et coram dicto illustre domino vicario
Barchinonae, nedum de non revelando, sed etiam
se dicere et deponere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo ex jamdictis et pro ut supra dictum fuit oblatis interrogatoriis coramque dicto domino vicario Barchinone
eidem testi lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y
pot dir ell testimoni acerca del que relata lo interrogatori és que lo dia de que fa menció lo interrogatori, que creu era lo dia dotse del corrent, se trobava ell testis en la casa de la
Deputació a hont tingué notícia que per part
del arrendatari o interessats en lo arrendament
de General y bolla se havia demanat al molt
il·lustre concistori de la Generalitat acistència
per anar a regonèxer en alguna part. Y que, per
so, eran anats dos consistorials y, poch després,
se digué que la regonexensa prestada era en casa
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del molt il·lustre fra don Anthon de Planella,
deputat eclesiàstich. Y a la que fou ell testis en sa
casa, li digueren que la Bolla era en casa de dit
senyor abat y aliunde després ohí dir molt públicament com y després, ensà que fou feta la
regonexensa, menciona dit interrogatori en la
referida casa de dit senyor abat Planella.»
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que com se expressa en
lo interrogatori ó ohí dir ell testimoni y fou axí
pública veu y fama, com ó és encara // 32v // vuy
dia.»
Interrogatus super tertio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que lo que pot dir ell testimoni acerca del que pondera lo interrogatori és
que lo mateix dia y ocasió se féu la regonexensa y
aprehenció, ponderadas en los interrogatoris
primer y segon, se recorda haver ohit dir, estant
actualment fent-se la funcció referida, estant
una guarda o fadrí dels que acistiren en dita regonexensa en lo terraplè o hort de la casa de la
pròpria habitació de dit molt il·lustre senyor
abat Planella y, axí mateix, una dona que treballava y, estant-se pacejant dit guarda o fadrí per
dit terraplè, al què dava la buelta, la dita dona se
alsava y tirava roba en lo terraplè, pati o hort de
la casa de Agustí Just, notari públich real col·legiat. Y se recorda no menos haver ohit dir que al
mateix temps per altre part foren llansadas altres
robas en altres parts de la referida casa del senyor
abat y, en particular, en casa de Joseph Mas,
també notari públic real col·legiat. Y creu que lo
fi de llansar-se aquellas fou per salvar-las y perquè no fossen trobadas en frau com las demés.»
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que sobre lo contengut en lo present interrogatori no·y sab ni pot
dir cosa alguna ell testimoni.»
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que lo que sab y pot
dir ell testimoni aserca del que conté lo interrogatori és que ha molt temps ha ohit a dir
// 33r // ja de antes no ser deputat lo dit molt
il·lustre fra don Anthon de Planella, que en sa
casa habitava alguna persona la qual negociava
ab mantos de estam sens bolla y després, ensà
que és estada subseguida la referida regonexensa, à ohit dir que eran diferents personas las que
tenian companyia negociant ab diferents robas
y mercaderias de valor, tanbé sens bolla, venentlas a moltas y diferents personas, tenint-las recullidas en casa de dit senyor abat.»

Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera, dixit «que en lo present interrogatori no·y pot dir més ell testimoni del que té
dit en lo antecedent.»

yo don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, noto de com lo fet del
veguer a favor de la Generalitat resta cassat, revocat y anul·lat per lo que consta en lo present
dietari als 7 y 16 de dit mes de novembre.

Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera, dixit «que tampoch en lo
present interrogatori ell testimoni pot dir més
del que té dit en lo interrogatori quint.»

Molta il·lustre y fidelíssim senyor. La present
ciutat de Barcelona diu a vostra senyoria fidelíssima que ab la embaxada que lo die 22 del corrent se reportà en lo excel·lentíssim y savi Concell de cent, tingut lo mateix dia, de part del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se noticià de la competència ab què vostra senyoria fidelíssima se trobaria ab lo noble regent la vegueria de esta ciutat per haver aquest rebut en
sa cort y en poder de Anthon Riera, notari y altre dels escrivans jurats de aquella, certa informació ad futuram rei memoriam instant lo síndich del dit excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar a fi de noticiar-se per a dirigir ab més
certesa y libre de equivocacions sas ideas en defensa de las generals constitucions y conservació
de las generalitats, per ocasió de la aprehenció
de diferents robas sens bolla trobadas en dias
passats en casa del molt il·lustre fra don Anthon
de Planella y Cruÿlles, eputat ecclesiàstich, en
contravenció del capítol 2 del nou redrés de las
últimas corts. Y que, instant lo procurador fiscal
del General del present Principat a dit noble regent dita vegueria, se li entregassen los originals
y còpias de dita informació, dificultant-ho dit
noble regent la vegueria, hauria dit procurador
fiscal instat contra de aquell la declaració de
torb per la quantitat de mil lliuras, reservant-se
la facultat de augmentar dita pena com la captura del dit Riera, notari.

Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera, dixit «que és molta
veritat que ell testimoni ha ohit dir lo que relata
lo interrogatori, encara que no·s recorda per qui
ha acquirit esta notícia. Que és quant pot dir sobre lo que conté lo interrogatori y veritat lo demés, com té dit y deposat per lo jurament que
té prestat.»
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, sed quod fuit citatus et debito modo
compulsus ut supra manet dictum. Fuit sibi lectum, et perseveravit.
Copia hujusmodi in his precedentibus vigenti septem papiri foleis presenti comprehenso liset binis
alienis manibus fideliter scriptis sumpta et extracta fuit a suo originali processu informationis,
actitato in curia illustris domini regentis vicariam // 33v // Barchinonae, me notario publico
infrascripto interveniente, et cum eodem originale veridice comprobata, et ut eidem in juditio
et extra ab omnibus et ubique plena tribua fides
ego Anthonius Riera, auctoritatibus apostolica et
regia notarius et unus ex scribis juratis dictae curiae vicariae Barchinonae, et loco magnifici
Balthazaris Prous, utriusque juris doctoris, auctoritate regia notarii publici et scribae majoris
dicte curiae, pro nobili don Josepho Terre, herede
seu successore magnifici Petri Terre, quondam,
domino utili et proprietario scribaniae ipsae curiae aliis negotiis ocupati, hic me subscribo et
meum quo utor rogatus et requisitus solitum artis
notariae appono sig+num.

Ena execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori als 20 de novembre 1703

Havent la ciutat regonegut la gravedat de la
// 1v // matèria y de totas sas circunstàncias, suspengué lo deliberar sobre lo assumpto. Y, havent fet especial reflecció, tant sobre lo fet que·s
diu haver motivat la recepció de dita informació, com sobre los motius per los quals dificultaria dit noble regent la vegueria la entrega de
dita informació, queda en la intel·ligència certa
que ab dits procehiments no resta impedida ni
perturbada la jurisdicció que privative competeix a vostra senyoria fidelíssima per a proserguir
y conèixer sobre fets per la conservació de las
generalitats y de sas dependèncias, persuadintse no menos que las ideas del excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar en esta dependència van
únicament dirigidas, com las de vostra senyoria
fidelíssima y dit procurador fiscal de la Generalitat, a un mateix fi. Regoneixent indispensable
en lo bras la exequució de dita diligència en desempenyo de la obligació en què·l constituhí la

a. En execució ... novembre interliniat al marge esquerre.

a. embaixada intercalada entre els folis 733v-734r del trienni 1701-1704.

Registrata in Sententia curiae vicariae Barchinonae CL, foleo CVI.
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última cort general, scituat-li públich erari de
las mateixas rendas de la Generalitat per més assegurar sa conservació y perquè la cathalana noblesa a impuls de son generòs procehir concorregués ab vostra senyoria fidelíssima a la
defensa de las generals constitucions.
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Ab esta intel·ligència, vehent la ciutat a son noble veguer amenaçat dels procehiments que
contra ell ha instat lo fiscal y persuadint-se que
no ha perturbat ni impedit la jurisdicció de vostra senyoria fidelíssima, se troba precisada per
differents motius a ledear y defensar a dit noble
veguer, solicitant lo expedient proporcionat per
evitar los grans // 2r // inconvenients que vostra
senyoria fidelíssima compendrà podrian seguirse de la exequució dels procehiments instats per
lo fiscal contra un official tant preheminent que
permaneix en la intel·ligència de haver procehit
en son cas y de no haver perturbat la jurisdicció
de vostra senyoria fidelíssima, quant altrament
està lo Principat plenament noticiat del molt
que·s deu al zel y direcció del excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar en defensa de las generals
constitucions.
Regoneixent-se la ciutat interessada en la conservació de las generalitats y perquè se comprenga que sas resolucions y, en particular, las
que tenen la mira a la defensa y conservació de
las generals constitucions y demés drets de la
pàtria són sens distinció de casos y personas, ha
deliberat fer instància y part formada per per
medi de son síndich en la mateixa causa que·s
diu estaria ya introduhida per rahó de dit fet devant de vostra senyoria fidelíssima, tant contra
dit il·lustre fra don Anthon de Planella, com
qualsevols altres còmplices, fautors o auxiliadors, per regonèixer-se, altrament, intressada
per la conservació de sos drets en la mateixa diligència.
En vista del sobredit, espera la ciutat que attenent vostra senyoria fidelíssima ab sa gran comprehenció y prudència a totas las circunstàncias
que han motivat la competència ab què vostra
senyoria fidelíssima se troba ab lo dit noble veguer y los prejudicialíssims efectes que provablament podrian recelar-se passant // 2v // a la
exequució dels procehiments instats per lo fiscal, se dignarà vostra senyoria fidelíssima o bé
ordenarà a dit procurador fiscal cesse y suspengue la exequució dels referits o altres procehiments o altrament pèndrer algun expedient més
proporcionat a la pública quietut y a la uniformitat que magistrats tant heminents han sempre observat y deuen acontinuar, de què quedarà la ciutat ab particular estimació.
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Ena execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori als 20 de novembre 1703
yo don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, noto de com lo fet del
veguer a favor de la Generalitat resta cassat, revocat y anul·lat per lo que consta en lo present
dietari als 7 y 16 de dit mes de novembre.
Excel·lentíssimb senyor. Lo concistori dels deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, trobant-se afavorit de vostra
excel·lència ab la embaxada que lo dia de ahyr li
fonc reportada, diu a vostra excel·lència que lo
fet que à motivat los procehyments fets contra
lo noble veguer de Barcelona y demés officials
recau directament en defensa de la jurisdicció y
prerrogativas ab què esta se acompanya, que per
las generals constitucions, capítols y actes de
cort y privilegis reals té otorgada lo concistori
en tots los fets y negocis de la Generalitat ab sos
dependents y annexos, privative a qualsevols officials reals o de barons, ecclesiàstichs y seculars,
que se troba notòriament lesiada y usurpada per
lo dit veguer y demés que àn cooperat en rèbrer-se la informació ad futuram rei memoriam
que és lo assumpto de esta competència. Majorment després que requirit lo veguer y legítimament pulsat de part del concistori se à negat y
resisit a la entrega del original de aquella y a
executar, obehyr y assistir a la exequció de las
provisions y mandatos del concistori, al qual regoneix vostra excel·lència jutge competent de la
causa, en que à resolt fer la acusació e instància
de part formada. Y axí bé se à vist lo concistori
en precisa obligació de valer-se dels medis que
contra semblants resistents, impedints y denegants la asistència, li prevene las mateixas generals constitucions, capítols y actes de cort y privilegis de la Generalitat, com pot manar vèurer
vostra excel·lència a la còpia de la representació
feta al concistori per lo noble advocat fiscal del
General en satisfacció de un vot de dos advocats
del molt il·lustre y fidelíssim bras militar, circunstàncias que si // 1v // asseguran que vostra
excel·lència, informat de la justificació del concistori, afavorirà ab lo acreditat zel de la conservació de las ditas generals constitucions, capítols de cort y pirvilegis la pretenció del
concistori y procurador fiscal del General, de
forma que se conseguesca lo reestabliment y
reintegració de dita jurisdicció y prerrogativas
que, assegurant-se est fi, tindrà particular contento lo consistori sie per aquell medi menos
ruidós y més conforme a la pública quietut, com
a. En execució ... novembre interliniat al marge esquerre.
b. embaixada original intercalada entre els folis 740v-741r
del trienni 1701-1704.

també que vostra excel·lència sie servit prevenir
al concistori aquell que aparegue més proporcionat, restant-ne a la particular estimació.
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Ena execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori als 20 de novembre 1703
yo don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, noto de com lo fet del
veguer a favor de la Generalitat resta cassat, revocat y anul·lat per lo que consta en lo present
dietari als 7 y 16 de dit mes de novembre.

Número 417
Ena execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori als 20 de novembre 1703
yo don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, noto de com lo fet del
veguer a favor de la Generalitat resta cassat, revocat y anul·lat per lo que consta en lo present
dietari als 7 y 16 de dit mes de novembre.
Moltb il·lustre y fidelíssim senyor. Lo concistori
dels deputats y ohydors de comptes del General
de Cathalunya, en resposta de la embaxada que
lo dia 24 del present reportaren en escrits sis
dels individuos de vostra senyoria fidelíssima,
diu que los procehyments que à exequutat a
instància del procurador fiscal del General són
en defensa de la jurisdicció y prerrogativas del
concistori, concedida y otorgada per las generals constitucions, capítols de cort y privilegis
reals que han usurpat y lesiat lo veguer de Barcelona y demés que àn cooperat en rèbrer-se la
informació ad futuram rei memoriam sobre el
fet de què pendeix causa en lo concistori. Y no
menos en conformitat del que prevenen ditas
generals constitucions, capítols de cort y privilegis contra los officials reals y de barons, axís ecclesiàstichs, com seculars, y demés que resistexen a la Generalitat y denègan la exequució y
assistència a sas provisions y mandatos, com à
fet y negat lo veguer. Y estant lo concistori ab la
certesa que vostra senyoria fidelíssima, tenint-la
de esta veritat à de ésser tot en favor del concistori, per a què vostra senyoria fidelíssima vege lo
nou motiu de lo concistori, posa en mà de vostra senyoria fidelíssima la consulta del magnífich
y noble advocat fiscal del General, prometent-se
lo concistori que vostra senyoria fidelíssima ab
son acreditat zel, a vista de la innegable justificació del concistori, quant bastaria una probabilitat, ladearà al concistori en est empeño, de
forma que reste reintegrada y restablerta sa jurisdicció y prerrogativas, que tant notablament
se miran lesiadas y usurpadas, del què restarà lo
concistori ab summa estimació y las generals
constitucions, capítols de corts y privilegis del
General defensats y observats.

Número 418

Moltb il·lustre y fidelíssim senyor. Quant lo bras
militar de aquest Principat esperave que vostra
senyoria fidelíssima, consultant lo vot y demés
circunstàncias dels empenyos corrents ab los
subjectes que vostra senyoria fidelíssima estila
cridar ab menos graves negocis, y fent-se la deguda averiguació si los exemplars, constitucions
y doctrinas al·legadas són o no aplicables a las
urgèncias y cas present, se discorreria lo negoci
ab la prudència connatural a las grans obligacions del institut de vostra senyoria fidelíssima,
los senyors don Ramon Codina y Ferreras y
doctor Francisco Gallart y de Pastor, ciutadà,
posaren en mà de son protector una embaixada
en escrits y un paper que son estil lo constitueix
indigne de fer-se en ell reflexió. Però fent-la lo
bras, a què son zel lo impel·leix a desviar tot lo
que puga embaraçar la pública quietut y ser
incentiu a nous empenyos, posa en notícia de
vostra senyoria fidelíssima que en lo interim discorra en la direcció del assumpto y sas dependèncias, vostra senyoria fidelíssima sie servit
manar estudiar y examinar lo negoci, exemplars,
al·legadas doctrinas y tot lo demés que·s deu
premeditar. Assegurant a vostra senyoria fidelíssima que ningú més que lo bras invigila en atacar desempenyos, deffensar lo General y assegurar la quietut y benefici públich, al qual fi no
omitirà quantas diligèncias encontrarà ser més
proporcionadas // 3v // per discòrrer ésser així
del servey y agrado de las dos magestats y crèdit
de la nació.
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a. En execució ... novembre interliniat al marge esquerre.
b. embaixada original intercalada entre els folis 740v-741r
del trienni 1701-1704.
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Número 419
Enc lo excel·lentíssim savi Concell de Cent, jurats, tingut y celebra als 31 de juliol 1703,
fonch feta la deliberació següent:
Que ohit lo paper format, y disposat en exequció del deliberat per lo present Concell tingut y
celebrat, a 26 del corrent, per los excel·lentísa. En execució ... novembre interliniat al marge esquerre.
b. embaixada original intercalada entre els folis 740v-741r
del trienni 1701-1704.
c. l’original d’aquesta embaxada es troba a l’inici del registre
del trienni 1701-1704.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

sims senyors concellers, y personas entrevenen y
concorran en la excel·lentíssima conferència
dels dos comuns del excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar y present ciutat, respecte als medis
se judicarian proporcionables, per proposar-ne
aquells al molt il·lustre y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y oÿdors de compte del
General del present principat de Cathalunya,
per compóndrer la competència suscitada entre
dit molt il·lustre y fidelíssim concistori y noble
regent la vegueria de esta ciutat. Llegit dit paper
al present Concell, insertat en la proposició.
Attès que ab dit paper se expressa haver-se ideat
differents medis, y ésser de alguna utilitat lo no
manifestar-se aquells, per evitar son mal logro
en la pràctica de ells; y attenent lo quant importa la unió y tota conformitat entre los comuns,
majorment entre los de tanta preheminència y
suposició com són dit molt il·lustre y fidelíssim
concistori, excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y noble regent la vegueria de esta ciutat.
Que perçò, per medi de embaxada en la forma
acostumada, sie manifestada al dit molt il·lustre
y fidelíssim concistori de dits señors deputats, la
estimació ab què resta esta ciutat, de la embaxada de part de dit molt il·lustre y fidelíssim concistori reportada en lo die 26 del corrent; y que
en conformitat del que la present ciutat desitja,
y afecta la unió entre dit molt il·lustre y fidelíssim concistori y dit noble regent dita vegueria,
ha la present ciutat ideat alguns medis per
compòndrer la competència, se troba suscitada
entre dit molt il·lustre y fidelíssim concistori, y
dit noble regent dita vegueria; estant la present
ciutat prompte per fer nominació de personal
// 1v // per conferir aquells ab las que per dit
molt il·lustre y fidelíssim concistori, seran anomenadas junt ab las que ho seran per lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, sens emperò concloúrer cosa alguna, sinó tantsolament
aconcellar lo medi aparexerà més practicable.
Suplicant-li sie servit fer nominació de ditas personas ab igual número, quals seran anomenadas
per la present ciutat; y que annuhint si dit molt
il·lustre y fidelíssim concistori tinguen facultat,
los excel·lentíssims concellers y personas, concorren y entrevenen, en ditas conferèncias per
anomenar las personas los aparega per conferenciar y tractar dits medis; y que aquell a què se
asolarà y acordaran sien servits los excel·lentíssims señors concellers reportar-lo al present
Concell, per deliberà ohit aquell lo fahedor; y
que antes de reportar-se dita embaxada, sie per
medi de embaxada, reportada la present deliberació al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar,
entregant-se li en còpia de ella suplicant-li sie
servit per més facilitar dit conveni y ajust condecendir a la present deliberació, y entrevenir per
sa part a la conferència que per rahó de dita
componenda se tindrà.

Ena execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori, als 20 de novembre de
1703. Yo, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, anoto de com
lo fet del veguer resta cassat, revocat y anul·lat a
favor de la Generalitat. Per lo que consta en lo
present dietari als 2 y 6 de dit mes de novembre.
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Número 420
Perb part dels molts il·lustríssims señors oïdors
de comptes del general del present principat de
Catalunya, y de Joseph Nuri, escrivà de resional, és estat anomenat per espert Joseph Marsè,
ferrer, per visitar e regonèixer un compte entregat a ell y dat per Juan Camps, ferrer de la present casa; y anomenant dit Camps per espert a
Joseph Calajau, ferrer. Los quals dits dos espert
an prestat lo jurament en mà y poder del señor
don Ramon Codina, escrivà major de la present
casa; y mirat y reconegut ab molta atenció los
dits dos esperts dit compte, fan relació al il·lustríssim com las canals valen cada una de ellas
dos sous y sis diners, dich, 2 sous 6 diners; y per
tant fem la present relació, y firmada de nostra
mà vuy als 3 de agost de 1703. Joseph Marsè,
mestre ferré. Joseph Cavajau, mestre ferré.
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Número 421
Excel·lentíssimc senyor.
Avent lo consistori de deputats y oÿdors de
comptes del General, del present principat de
Catalunya, premeditat ab molt madura reflecció
la sàvia resolució del excel·lentíssim, presa al 31
de juliol pròxim passat, y affectant com affecte,
tota fina correspondència ab vostra excel·lència.
Deu posar en sa gran comprehensió de vostra
excel·lència, de com sa particular estimació dels
medis, que vostra excel·lència diud té hideats
per conferenciar, a la composició de la competència té lo concistorie ab lo noble regent la
vegueria, def dona ple, annuhirà ab molt gust
en fer nominació de sis personas, dos de cada
bras, per aquelles ab las que per vostra excel·lència seran anomenadas, junt ab las nomenadoras
per lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent
a. En...novembre interlineat al marge esquerre.
b. l’original es troba davant la lletra nº 419, a l’inici del registre.
c. l’original es troba intercalat entre els folis 745v i 746r del
trienni 1701-1704.
d. diu interlineat.
e. lo concistori escrit al marge esquerra.
f. de dona ple interlineat.

turas quascumque dictis dominis deputationis et
auditoribus computorus ac albiis quibus expediat
et opus sit presentandum veu presentari faciendum eteas et conteta ineridem debitae executaori
demandari faciendum et instandum, et inde instrumenta quaecumque necessaria et oportuna
faciendum et firmandum, et demum et cetera.
Promitto, et cetera, habere rattum et cetera. Et
non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

un cos a vostra excel·lència. Tenint facultat
tantsolament de aconsellar lo medi aparexerà
més praticable, y no lo de concloúrer cosa alguna. No podent duptar de ditas personas anomenadoras per vostra excel·lència y dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar, seran higuals en
número ab las que per part del consistori se
anomenaran. Assigurant a vostra excel·lència,
que el consistori apreciarà sempre tenir moltas
ocacions que acrediten sa propencionada voluntat, al major servey y agrado de vostra excel·lència

Testes sunt don Paulus Cabrer, notarius publicus
Barchinone, et Bonaventura Simon, [...] Barchinona degens.

Ena execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori, al 20 de novembre 1703.
Yo, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y scrivà major del General, noto de com lo fet
del veguer, resta cassat, revocat y anul·lat. Per lo
que consta en lo present dietari als 7 y 16 de dit
mes de novembre, a favor de la Generalitat.
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Fidem et testimonium promissorum alieno calamo scriptorum. Ego Thomas Simon, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Barchonona, hic me subscribo et meum apono.
Sig+num.

748
/1r

Número 422

Número 423
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

Dieb

vigessima prima et ultima mensis augusti,
anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo nonagessimo nono, Barchinone.
Ego, Paulus Lledo et Dalmases civis honoraty
Barchinona, ubi obtinens officium deffenetoris
generalis presenti Cathaloniae Principatus, dicto
nomine. Gratis, et cetera. Constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera. Itaquod,
et cetera. Vos, illustrissimum et admodum reverendum dilectum doctorem Joanem Bach, archidiaconum et canonicum sanctae Sedi Barchinone
cognatum meum sive cumsat licet absentem, et
cetera. Advidelicet pro me et nomine meo, jam
dictum officium reffereditoris dicti Generalis
cum omnibus juribus lo pertinentiis suis universis
in manibus et posse admodum illustrissimum et
fidelissimus doctorum reputatorum et auditorum computorum dicti Generalis Cathaloniae,
renuntiandum et cedendum ipsumque officium
etiam cumommnibus juribus et pertinentis ejusdem provisderi supplicandum, petendum et instandum infavorem vestori dicti domini cognati
et procuratoris mei constituori et seu persona seu
personas sem el et pluries per vos, nominatus et declaraatus et in de renuntiationes quascumque
cum //1v // clausulis et cauthelis voilibus et necessariis ac in similibus instrumentis feri et poni solitis et assuetis de vobis dicto domino cognato et
procuratori meo constituto benevisis, facendum et
formandum, nec nonetiam suplicationes et scrip-

a. En...Generalitat interlineat al marge esquerra.
b. l’original d’aquesta procura es troba intercalada entre els
folis 747v i 748r del trienni 1701-1704.

1619

Després de manifestar a vostra senyoria fidelíssima la present ciutat, la estimació ab què resta de
la embaxada, que de part de vostra señoria fidelíssima contengut, se li offereix dir a vostra señoria fidelíssima, que segons lo sentir del deliberat y resolt per lo excel·lentíssim y savi
Concell de Cent, lo die 31 del passat; y altrament del que vostra señoria fidelíssima se servit
manar participat per son síndich, lo die 13 del
mes de dezembre del any proppassat, al
excel·lentíssim señor conceller en cap, sobre la
nominació y número de personal per las conferèncias que a les hores se havian deliberat y resola entre los tres comuns. Com altrament, las
personas que han de concórrer en las conferèncias, sobre lo assumpto present, per part de la
excel·lentíssima ciutat, molt il·lustre y fidelíssim
bras militar, han de ésser iguals en número ab
las nomenadoras per vostra señoria fidelíssima.
Estant lo excel·lentíssim concistori en la
intel·ligència, que per poder condecendir a altra
cosa, deuria altra vegada juntar-se lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent, y podria ser se differís lo entrar-se a conferenciar esta matèria ab
la brevedat que la ciutat ho desitja. Posant en
notícia de vostra señoria fidelíssima, que las personas que per part de esta ciutat han de concórrer, no tenen tan poch facilitat per concloure
cosa, per haver-se de reportar al excel·lentíssim
y savi Concell de Cent, lo que se anirà conferint. No dubtant la ciutat, que lo gran zel de
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalat entre
els folis 747v i 748r del trienni 1701-1704.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

tants lo càrrech de dita santa y convenea, y en
bona fe prometan a dits molt il·lustres y fidelíssims señors, y per aquelles al dit magnífich señor deputat local, que per rahó de dita pena estaran signats y obligats, tant ab dit son principal
com sense ell, y a soles al que dit Mariner son
principat s'és obligat, y perçò tant principal
comfiansas ne obligan sas personas y bens com a
deutes fiscals y reals, ab dites clàusules y renunciacions necesàries, y pertanyents y assenyaladament dot ditas fiansas denúncian a la ley que du
que prinsipie convingut de principal; que la
fiansa y tots tant principal confiansas denúncian
a tots y qualsevol altre dret y lley, que en assí valer ni ajudar-los pogués, y a son propi fort, y ab
submissió de qualsevols altre; y en particular ab
sumissió del for de dits molt il·lustres y fidelíssims señors deputats y ohidors predit e ab jurament llargament. Testes sunt Fransisco Batle,
tauler dels drets del general. Joan Pasqual, tauler del dret de guerra de la dita vila de Valls.

vostra señoria fidelíssima ha de procurar se allanen qualsevols difficultats, que sobre esta formalitat pugan suscitar-se, per a poder-se conseguir se restablesca la antiga uniformitat entre
magistrats y comú, de tanta graduació de què
quedarà esta ciutat ab singular estimació.
Ena execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori, als 20 de novembre 1703.
Yo, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y scrivà major del il·lustre notari, de com lo fet
del veguer resta, cassat, revocat y anul·lat a favor
de la Generalitat, per lo que consta en lo dit dietari als 7 y 16 de dit mes de novembre.
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Número 423
Dieb decima otava mensis julii anno a Nativitate Domini milessimo septuagentessimo tercio, in
vila de Valls camps et archidiocessis Tarraconense, et cetera.
Pere Joan Mariner, pagès de la vila de Valls del
camp de archabysbat de Tarragona, guarda estraordinària del general del present principat de
Cathalunya, extès de las presons comunas de la
dita vila de Valls, ahont estava detingut per orde
dels il·lustres y fidelíssims señors deputats y ohidors de comptas del general del present principat de Cathalunya. Donada al magnífich Jaume
Alberich e Moies, doctor en Tarragona, popular
deputat local de la ciutat de Tarragona, y la
col·lecta, ab acta despachada del concistori de
dit molt il·lustres y fidelíssims señers. Dada en
Barcelona, als sis de juny del corrent any. De
son grat y certa sciència ab temas del present
públich instrument, y sots la pena infrascrita,
convé y en bona fe promet als dits molt il·lustres
i fidelíssims señors deputats del dit general del
dit present principat de Cathalunya, absent y
per aquelles al dit magnífich Jaume Alberich deputat local, predit present que dins quinze dies
primers vinents comptadors del dia present en
avant; ni gusat, ni assegurat se presentarà devant dits molt il·lustres y fidelíssims señors deputats y ohidors predits, a fi y effecte de fer sos
allò que dit señors si ordenaran, sots la pena de
sent lliures moneda barselonesa, la qual gravosament se imposa so té, si y sos bens, y vol en cas
de contrafacció incórrer en ella; y per major seguretat dedicat cosa ne dóna fiansas y principals
pagadors de dita pena; //1v // y Bernat Mariner,
sastre, son pare; y a Joan Plana Corder, tots de
dita vila de Valls, assí metents los quals accep-

In quorum pro mio thalamo scriptrorum fidem
ego [...] Michael Segui appostholica et regia autoritatibus notarius publicus Tarracone, hic me
subscribo et meum quo utor artis nottariae rogatus et requiestus appono. Sig+num.
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a. En...novembre interlineat al marge esquerra.
b. l’original d’aquesta embaxada es troba intercalat entre els
folis 748v i 749r del trienni 1701-1704.

1620

Nosaltres fra don Anton de Planelles y Cruÿlles
abat de Besalú, don Pera de Magarola y Lupià,
lo senyor misser Jaume Oliva, deputats del general del principal de Catalunya en Barcelona
residints fra Rafael de Padallàs paborde de palau, don Jaume de Eva y Malla, los doctors de
medicina Pere Martín Cerdà oÿdors de comptes
de dit General.
Confiant de la legalitat y diligència de vos Pera
Joan Mariner, pagès de la vila de Valls. Ab tenor
de la present, a beneplàcit nostre y dels deputats
succehidors nostres, sens emperò salari algú ordinari sinó tantsolament ab lo quart dels fraus
que per vos seran trobats , y acusats, y per nosaltres, o per los deputats locals de les ciutats, viles,
llochs, y col·lectes de aquest principat de Cathalunya y dels comtas de Rosselló y Cerdanya o
qualsevol d’ells seran codemnats, y vos constituym, y cream en guarda extraordinari dels
drets de les entrades y exides y de la bolla de
plom y segell de cera de dit General, que·s cullen y culliran en qualsevols ciutats, viles, llochs
y col·lectes de dit principat y Comtats. Axí que
vos dit Pera Joan Mariner en nom nostre, y de
dit General, pugau anar en y per totes les diputacions locals y col·lectes de dits Principat, y
Comtats y qualsevol d’elles; y veure, y regonèxer si seran comesos fraus en qualsevol espècie
de mercaderies y coses, que sien tingudes a pagar los dits drets, o algú d'ells y en les parts
ahont anireu, pogau veure y regonèxer les per-

sones, cases y botigues que volreu ahont cregau
o tingau sospita, ésser comes frauen los drets
del General, y si ni trobareu, lo denuncieu a nosaltres, o al magnífich deputat local de la
col·lecta de Tarragona aquí tocarà. Entès emperò, que no pugau fer algun escorcoll, sens assistència del Balle o del official ordinari. Y pugau instar y requerir, que los fraudants sien
executats, en y per les penes de capítols de cort.
Y ordinacions del General, y a vos y als qui en
vostra copanyia aniran per la defensió de dits
drets sie lícit i permès , portar armes, y alegrarvos de la franquesa de pontatges, barcatges y
barres, segons que per capítols de Cort, privilegis y provisions reals, a tots y sengles officials y
ministres de dit General, és atorgat, lloit y
permès. Emperò, per les coses que no tocaran
les Generalitats han obligat subir juy devant vosaltres ordinaris y seguir aquelles y altres officis
tenir, sempre que us serà manat. y en totes y
sengles altres coses pugau fer y exercir tot allò, y
quant altres semblants guardes extraordinaris,
poden, y han acostumat per que·n y sobre los
dites coses y sengles, ab los indicats dependents
y emergents de aquelles vos donam y cometem
plenament, vostres forces, veus y poder bastats.
Y requerim a tot y sengles officials, així eclesiàstichs, reals y de barons, ço altres en virtut de la
obligació que·ns tene prestada e o que prestar
nos són tinguts, de exequir nostres requestes, y
al dit magnífich diputat local y altres officials, y
ministres del General, diem y manam, que
quant vos dit Pere Joan Mariner acceptat, jurar
y prestat lo sagrament y homenatge acostumat
prestar, de bé y lealment aver-vos en lo regiment y exercici de dit offici, y que no fareu agravis al composicions algunes; paletes, ni amagades, dels fraus comesos, ans los denunciareu,
com és dir. Y ahureu també prestada idònea
cautió, ab fermances fàcils de convenir, en poder del notari de dit deputat local prometent
aver vos bé y lealment en lo exercici de dit offici
, y fer tot lo sobredit y restituir al General o altri
a qui·s pertanga tot ço y quant sereu obligat per
rahó de dit officis, vos tinga per guarda extraordinari del General y en lo regiment y exercici de
aquest offici, vos al si del que y donen tot consell, favor y ajuda, que menester sia. Y al dit deputat local y a qualsevol altre a qui·s pertanga.
Dient també, y manam, que segons los dits capítols de Cort y ordinacions, vos donen la quarta part de què procehirà de les condemnacions
dels fraus que denunciareu y us dexen alegrar y
usar de les dites llicències de portar armes, y
franquesa de potatges, barcatges y barres. En
testimoni de les quals coses aurem manat ésser
vos feta la present ab lo sagell major de nostre
offici, al dors sagellada. Dada en Barcelona, a
XVII de octubre.

Yo, Pedro de Magarda de López
Privilegi de guarda extraordinària del General
de la ciutat de Tarragona y sa col·lecta, despedit
a favor de Pera Joan Mariner, pagès de la vila de
Valls.
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Número 424
Excel·lentíssima senyor.
Després d’apreciar, com és just, lo consistori de
deputats y oÿdors de comptes del General del
present principat de Cathalunya, ha la embaxada
que lo dia de ahir fonch reportada per part de
vostra excel·lència, en veu y en escrits, per los senyors Salvador de Massanes y Ribera, ciutadà, y
Joan Ponsich y de Monjó, donsell, deu posar la
gran comprehenció de vostra excel·lència, que
havent premeditat ab tot cuydado lab semprec
acertada reclusió del savi Concell de Cent, tingut y celebrat segond sa contertura als 31 de juliol,e està lo motiu a participar a vostra excel·lència ab embaxada en escrits, als 5 del present , de
compassaria a fer nominació de sis personas, és a
saber dos de cada bras, per conferenciar aquells
medis que eixa excel·lentíssima ciutat deya tenia
ideats per a la comporació de la competència té
dit consistori ab lo noble regent la vegueria, ab
las que per vostra excel·lència serian anomenadas, y per lo molt il·lustríssim y fidelíssim bras
militar, fent un cos,f tenint sols facultat de aconsellar lo medi y no en ninguna manera lo de poder concloúrer cosa, ab la seguretat de què ditas
personas serian iguals en número ab las del consistori,g loh qual ha regonegut, que ab a vostra
excel·lència abi dita sa última embaxada, se li offeria alguna dificultat en poder condecendir, ab
lo quej lok dia 5 se hauria insinuat a vostra excel·lència y ditl molt il·lustre y fidelíssim bras militar fent un cos, que las suas, perm lo sobredit y
altrament perçò, per medi de la embaxada ho
expressa a vostra excel·lència. Confiant que sent
vostra excel·lència lo medianer per dita composició, quan creu lo consistori que sa jurisdicció,
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalada entre
els folis 748v-749r.
b. a continuació ratllat savia.
c. sempre acertada interlineat.
d. segons sa contextura, interlineat al marge esquerra.
e. a continuació ratllat 1703.
f. a continuació ratllat ab vostra excel·lència.
g. a continuació ratllat y a reparat.
h. lo...regonegut interlineat.
i. ab...ambaxada interlineat.
j. a continuació ratllat ab dita ambaxada del.
k. lo interlineat.
l. dit interlineat.
m. per...perçò interlineat al marge esquerra.
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// 3v // per dit regent la vegueria queda notablament usurpada y zesiada, y que per las degudas
atencions que ha tingut a vostra excel·lència y al
dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar,a queb
no ha passat avant en las instàncies, que lo procurador fiscal de general lic repeteixd tots los dias
se servirà disposar;e y dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar, fent un condicendirf a las ditas
casg sia feta higual nominació de personas que la
del consistori per a conferenciar dits medis,
quant no serà precísh condecenderi a las ditas
instàncias de dit procurador fiscal. Quedantj
sempre lo consistori molt graciós de servir a vostra excel·lència com Déu.

yeneche, assentista de sa magestat hauria fet baxar dita fusta del regne de Navarra; y que lo no
haver manifestar dita fusta y alquitrà, ni pagat
los drets de ella; no era estat ab ànimo de fraudar, si solament per què lo dit don Joan de Goyeneche, en escribut del conveni o assiento fet
ab sa magestat als 27 de setembre de 1699,
//1v // còpia del qual enviarà, li era permès tràurar qualsevol fustas dels regnes de Navarra, Aragó y demés parts que convingués libres de totas
y qualsevols gabellas y drets; y en las de pagarlos agués de córrer la emenda per compte de la
Real Hazienda; y que axí se’l soltàs lo embarch
per rahó de esperar molt prest una embarcació,
que hauria de anar a cercar fusta per lo real servey.

Número 425

Que ha dita carta respongué lo concistori, que
los assentistas de sa magestat no estaven
exempts dels drets del General, ans bé sempre
los haurian pagats; y que trobant-se-la embargada la fusta, segons disposicions municipals,
no podia lo concistori llevar lo embarch menos
que fen-se declaració per los officials de la Generalitat, y que perçò se prosseguir la [...]; y que
en ella deduhís tot lo que li aparagués conduhir
en defensa, assegurant-li que donave orde al dit
deputat local de Tortosa, com se li donà, per a
què cuydàs quant antes de la expedició de aquella.

Lok que se offereix al molt il·lustre y fidelíssim
concistori de deputats y oÿdors del general de
Cathalunya, asserca del contengut en la real carta de sa magnífich, Déu lo guarde, de data dels
7 de juliol del corrent any de 1703, dirigida al
excel·lentíssim señor comta de Palma, lloctinent general el present Principat, és lo següent:
Que als 30 de abril del dit any, lo arrendatari
dels drets de general presentà súplica a dit concistori, en què li participà trobar-se en la ciutat
de Tortosa una gran partida de fusta, com són
arbres per vaxells, aleras, barcas y de altre general de valor de considerable summa, y 400 quintars de alquitrà que fou transportat des del regne de Navarra al present Principat, per lo riu
Ebro, a la dita ciutat de Tortosa; a effecte de beneficiar-ho sens haver-ho manifestat ho denunciar ni satisfets los drets tocants al General.
Que avissà de dita notícia, lo concistori ordenà
al deputat local de dita ciutat de Tortosa y sa
col·lecta, y als officials de ella, que fessen aprehenció de dita fusta y alquitrà; y ho sequestrassen conforme així se executà.
Que després de fet dit embarch Joan de Elizalde
y Borda, en diada del 20 de maig, escrigué a dit
concistori, que com a agent de don Joan de Gaa. a continuació ratllat que ho suspès.
b. que...avant interlineat marge esquerre.
c. a continuació ratllat repetia com fa lo consistori.
d. repeteix...dies interlineat.
e. a continuació ratllat vostra excel·lència.
f. codicendir...ditas interlineat al marge esquerra.
g. a continuació ratllat vostra excel·lència.
h. a continuació ratllat al consistori no donar lloch a la suspensió fins assí tinguda a los pàrrafos de las.
i. condecender a las ditas interlineat.
j. quedat...deu interlineat.
k. l’original d’aquest informe es troba intercalat entre els folis
749v i 750r del trienni 1701-1704.

1622

Que la causa carregue per sos terminis y publicada la inquissició, lo dit Joan de Elizalde y Borda presentà sas defensas, y feu provas sobre
aquellas, y ab sentència proferida lo dia 27 de
juliol proppassat, fou declarat no tenir lloch lo
commís de dita fusta y alquitrà, precés per lo
procurador fiscal, si emperò que dit Elizalde y
Borda deuria satisfer los drets deguts a la Generalitat.
Que de dita sentència, tant lo fisch, com lo dit
Elizalde interposaren causa de appel·lació, la
qual fou evocada en dit concistori y vuy se troba
pendent, y axí bé, segons disposició de diffarents capítols de cort, no poden los deputats
soltar lo dit embarch, o segrest de dita // 2r //
fusta mediant caució, ni ab altre qualsevol motiu, fins sia terminada dita causa de apel·lació.
Que en lo procés offencional de dita causa
provà lo fisch, que lo dit Elizalde antes de fer-se
lo embarch, feu venda de alguns partits de dita
fusta, que havia entrat en lo present Principat a
diffarents personas naturals de aquell; y donà
avís lo dit deputat local de Tortosa, ab causa del
4 del corrent mes de agost, que dit Elizalde
hauria fet venda, pochs dias ha, de un arbre dels
embargats al patró Busquets de Sitges; y que
aquest cautalosament se’l ne hauria aportat; y

tra señoria il·lustríssima, attendrà a nostra humil súplica, y que interposaran sa poderosas
medició per conseguir esta ciutat lo alívio que
suplicàs, y que merexerem moltas ocasions del
major agrado de vostra senyoria il·lustríssima.
Que guarde lo Senyor molts anys. Vich, y
agost de 1703. Il·lustríssim senyor, besa les
mans de vostra senyoria il·lustríssima, sos més
segurs servidors los concellers de la ciutat de
Vich.

que·s troba en camí per aportar-lo en esta ciutat.
Que també dit deputat local, ab altre carta del
primer del corrent mes de agost, donà notícia al
concistori, de haver arribat a Tortosa una faluga
de las galeras de la esquadra del excel·lentíssim
señor Duch de Turcís, y Abella, lo mestre major
de ditas galeras, que va midir alguns arbres, y
digué ne hauria manester vint-y-sinch, y que rezela nos anirian a sercar prest.
Del que se segueix, que la entrada de dita fusta
en lo present Principat no és estada per lo real
servey, si solament per mera negociació del dit
assentista.

750
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Número 427
Ena lo excel·lentíssim savi Concell de Cent detingut y celebrat als 11 de agost 1703, fonch
entre altres deliberacions en aquell fetes, la deliberació següent:

Número 426
Il·lustríssima señor.
Pensave esta ciutat, que [...] del convingut en
la última Cort General per la magestad, Déu lo
guarde, celebrades en est Principat, se trobarie
totalment exempta de haver de contribuir en
altres serveys, majorment havent-se li delegat
per vostra senyoria il·lustríssima tant conciderable porció, per la solució del donatiu voluntari per General Cort a sa magestad offert; y
assò no obstant als 7 de janer proppassat reberen cartas de sa excel·lència, ab la qual, se serví
prevenir-nos de què convenie al real servey,
enunciar en esta lo regiment de dragons de
don Miquel Pons de Mandossa, per lo acomodament del qual fonch premiada esta ciutat, en
haver de llogar diferens casas, incomodant los
duenyos de aquellas y pasant per en assò conciderables summas; y aliviats de dit gasto, por la
marxa de dit regiment, als 30 del passat, revérem altra carta de sa excel·lència, dient-nos que
per falta de qualsevol en exias plassa y en la de
Tarragona, ere precís enviar a esta ciutat quatre
compañias de cavalls yb [...] li representen, se
ha servit respòndrer, no ere possible per lo present, lo poden escusar de enviar ditas compañias; y axí nos vehem precisas recórrer a vostra
senyoria il·lustríssima, esperant de sa rectitut
que mediarà ab sa excel·lència perquè escuse
// 1v // a estas ciutat d’estos serveys, o bé, que
vostra senyoria il·lustríssima se servés que·s
passar en compte, lo que estas ciutat expendiran en lo acomodament de ditas tropas, no és
possible poder, dita ciutat, acudir a tantas cosas. Esperan que la alta comprehenció del vosa. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
749v i 750r del trienni 1701-1704.
b. a continuació paraula il·legible.

1623

Que ohit lo que estàs servit refferir lo
excel·lentíssim señor conceller en cap, de com
havent-se participar per medi de embaxada al
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, la deliberació presa per lo present concell, lo die que
de corrent mes, sobre la dependència de la
competència que està pendent entre lo molt
il·lustre y fidelíssim bras militar y noble regent
la vegueria de la present ciutat, y la embaxada
que per part del excel·lentíssim bras militar,
se ha deportat vuy, als excel·lentíssim señor
concellers en resposta de la sobredita embaxada llegida al present concell, y donat tot per
proposició; y attès que lo dit excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar, ab dita nova embaxada
insisteix en sa acostumada galanteria, abstrahent-se de fer elecció de las sis personas que
per part de la present ciutat fou deliberat nomenare, y dexat la elecció d’ella al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per conferir dita
dependència, ab las sis personas que lo molt
il·lustre y fidelíssim concistori dels señors deputats, ab la embaxada donada y llegida en dit
concell, de què del corrent mes fou insinuat
nomenarian o tenian ja nomenada. Que perçò,
encara que en dita deliberació se resolgué, que
la elecció de ditas sis personas fos feta per lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar. Emperò, en atenció del sobre refferit, que la nominació de ditas sis personas sie feta com lo
present concell, com ent la elecció de aquellas
als excel·lentíssims señors concellers, per lo effecte expressat en dita deliberació, de què del
corrent mes commutant en millor aquella respecte de la elecció de ditas sis personas, y
// 1v // només restant en tot lo demés en sa forsa y valor; y que per medi de embaxada en la
a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 750v i 751r del trienni 1701-1704.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

forma acostumada, sie participada la present
deliberació al excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar, manifestant-li la estimació y obligació
en què deute la present ciutat per la galanteria
gran que ha manifestat, deposant esta dependència en mà de la present ciutat; y que axí
mateix, per medi de embaxada sie participada
la present deliberació al molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señors deputats, assegurantlos del affecta gran ab què se aplicarà la present
ciutat en esta incumbència, y dels desitgs té de
sa componenda el que sie ab la major celeritat
possible y demana la importància.
Ena execusió del deliberat per lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori, als 20 de novembre
1703. Yo, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del general, noto de com
lo fet del veguer resta cassat, recussat, y anul·lat
a favor de la Generalitat. Lo que consta en lo
present dietari als 7 y 16 del dit mes de novembre.
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Lasb personas nomenadas per part del excel·lentíssim concistori dels señors concellers, per conferenciar ab las nomenadas per los il·lustríssims
señors deputats, sobre la dependència de la
competència pendents entre dit il·lustríssim y fidelíssim concistori y lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y noble regent la vegueria de
Barcelona, són los següents:
Señor don Pedro Torrellas y Semmanat.
Señor don Joseph Ferrer y Marquet, baró de
Canyelles.
Señor don Joseph Oliver y Botaller.
Señor Ignasi Bòria y Gualba.
Señor doctor micer Salvador Massanes de Ribera, ciutadà.
Señor doctor micer Joan Battista Reverter, ciutadà.
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una súplica ab la qual oposant-se dit Fèlix Clavell, a la aprehensió de difarents robas y mercaderias que fou feta en la casa del noble don
Pedro de Planella, ab motiu de què aquellas
havian incedit en frau y com és de la Generalitat, suplicanta fos aquella cusida en dietari, feu vostra senyoria fidelíssima, als 9 del corrent mes, servint comètrer dita súplica als
magnífichs Francisco de Gallart y Pastor, subrogat en acessor ordinari y al doctor Joseph
Costa, acessor, assumpt prova que provehissen
sobre lo contengut en dita súplica, y ministrassen justícia. La qual súplica havent-se presentat
al dits acessors anomenats, han respost per órganum del dit doctor Francisco de Gallart y
Pastor, que lo provehir dita suplicació thenia,
rep ara per ara, y retornà dit doctor Francisco
de Gallart y Pastor al dit instant la suplicació,
dient que quant seria ocasió ja se renunsaria. E
com al dit Fèlix Clavell li importa que conste
de las diligèncias per ell fetas, suplica que la
present // 1v // junt ab la suplicació decretada
dit die nou del corrent, sien incertades en lo
dietari corrent en la conformitat se acostuma, y
manat al scrivà major las incerte. Lo que suplica medum premisso sed omni meliori modo. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Doctor
Joan Bach.
Oblata die XIIII mensis augusti
sistorio, et cetera.

MDCCIII

in con-

Et domini deputati, eclesiastico absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt que avent ohit als magnífichs acessors de dita causa sobre la subÿecta
matèria, los han fet relació, que la causa de no
aver volgut provehir dita súplica no és per rahó
de voler denegar la justícia, sinó perquè en las
causas criminals segons dret y justícia, fins que
se ha pres la deposició al reo no se deuhan
admètrer deduccions algunas, ni tenan obligació los jutges de donar la causa y rahó, perquè
no volan provehir que en son lloch y temps la
admetran; y que axís las presents sien cusidas en
dietari ab incerta de esta decretació, la qual sie
intimada personalment al procurador de dit
Clavell. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.

Moltc il·lustre y fidelíssim señor.
Per part del llegítim procurador de Fèlix Clavell, se presenta a vostra senyoria fidelíssima
a. En...novembre interlineat al marge esquerra.
b. l’original d’aquesta nominació es troba intercalada entre
els folis 751v i 752r del trienni 1701-1704.
c. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
752v i 753r del trienni 1701-1704.
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Als 16 de agost 1703, a las 10 horas del matí,
és estada intimada la sobredita decretació en escrits personalment a Isidro Bosch, notari causídich y procurador de dit Fèlix Clavell; per Jacintho Morató, verguer segons relació a mi,
secretari y scrivà major del General, per dit Mo-

a. suplicant...dietari interlineat al marge esquerre.

Dieb decima quarta mensis augusti anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo tertio,
Barchinone.

Nos, dompna Josepha de Ballaro, Dei gratia abbatissa regii monasterii Beata Maria vallis donicelles, ordinis cistercienses hujus civitatis, Felitia
Descallar, priorissa, dompna Augustina de Ballaro, dompna Raymunda Tord et Granollachs,
Maria Theresia de Solanell, dompna Agnes Fluvia, Clementia de Foix, dompna Marianna de
Pastor, dompna Margareta Descallar, dompna
Maria Ramon, dompna Rosa Oriol, et dompna
Josepha Olmera, omnes monialles dicti monasterii convocae et congragatae in loquutorio ipsius
conventus ubi alias, et cetera. Monasterium presentum tenentes et representantes, et cetera. Tamque major et sanior pars et cetera, habita ratione,
et cetera. Dicto nomine citra revocationem quarumcumque procurationum vobis infro procuratori nostro factarum, et cetera. Gratis, et cetera.
Constituhimus et ordinamus procuratores nostrum certum, et cetera. Itaquod, et cetera. Vos,
doctus Franciscus Pelegrí, notarium regium et
causidicum, Barchinone civem his presentem ad
videlicet pro nobis et nomine nostro comparemdum coram admodum illustri et fidelissimo concistorio dominorum deputatorum et auditorum
computorum Generalis Cathaloniae. Ibidem que
jurandum quod factis, quam plurimis et debitis
diligentiis imperquirendo instrumenta creationum primo eo illo consuali, pentionis triginta sex
librarum quod annuatim die vigessima tertia
augusti dictum Generale Cathaloniae nobis facit
et prestat titulis continuatis in capibrevio mensis
augusti, foleo 322, quod censuale extractus fuit
in extractione censualium dictum Generalis facta die prima julii, milessimi sexsentessimi octuagessimi tertii. Ítem de censuali ex quo descendit
illapars censualis pentionis quatuor libaris decem
solidos sex denarios et obuli qua // 1v // no quolibet recipimus super dicto Generalis, prima junii,
titulii ad notaris in capibrevio ejusdem minis, foleo 340, que pars censualis extracta fuit in extractione facta die vigessima quinta maii millessimi sexsentessimi octuagessimi secundia ita
approbat notarii infrascriptis manu propia.
Ítem et demique de illo alio censuali pentionis
unius libra terdecim solidorum novem denariorum et abuli quad annuatim dieb decimacquarta scrivam ita approbat notarius infrascriptum
manu propia, pressis in capibrevio ejusdem mensis, folio 124, ques similiter extracta fuit in alia
extractione censualium facta die prima desembris millessimi sexsentessimi octuagessimi quinti,
tamen numquem dicta instrumenta adinveni
neque reperi potuerunt. Et pro his et eorum ocasione quascumque suplicationes tam verbo quem
in scriptis dandum, oferendum et presentandum
deliberationes que quaslibet sieri petendum et

a. a continuació paraula il·legible.
b. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 754v i 755r del trienni 1701-1704.

a. secundi...pròpria interlineat.
b. a continuació ratllat endècima.
c. dècima...pròpia interlineat.

rató feta. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.
753
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Molt il·lustre y fidelíssim señor.
A notícia de esta part de Fèlix Clavell, jove sastre, aprevingut que instant lo procurador dels
arrendataris dels drets de la Generalitat, per los
officials de la present casa se hauria fet aprehensió de diffarents robas y mercaderias, que·s trobaven en la casa de don Pedro Planella, ab motiu de què aquellas aurian insidit en frau y comís
de la Generalitat, y així haver de aplicar segons
la dispossició dels capítols de cort. E com ditas
robas y mercaderias estigan legítimament despatxades, y no hajen pogut càurer en dit pretès
comís, conforme així en lo discurs de la present
causa se farà plenament constar. Per tant y altrament, comparexen lo llegítim procurador de dit
Fèlix Clavell, qui són poder exhibeixa [...] y opposant-se per lo interès puga tenir a dita apprehensió. Suplica ésser dulovat no haver insidit ditas mercaderias y robas en frau, perquè aquellas
sian restituhidas a son principal; y que la present
sia incertada de vostra senyoria fidelíssima y dels
jutjes compresos de dita causa y de qualsevol altres, y demés a qui convinga tot lo sobredit.
Com per qualsevols altres effectes que pugan
importar a dit son principal dient de nul·litat,
// 2v // altrament de qualsevols altres actes y
procehiments fets y forsan fahedors respecte de
dita aprehensió y frau. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pro de Dehona. De Thoar.
Oblata die VIIII mensis augusti MDCCIII in consistorio, et cetera.
Et domini deputati, ecclesiastico et militari absentibus, intervenientibus dominis auditoribus
compurtorum commiserunt praedicta magnificis
Francisco de Gallart et Pastor subrrogato in acessorem ordiraium Generalis Cathaloniae et Josepho Costra utriusque juris doctor acessori assumpto
pro hac causa ob impedimentum alterius qui super supplicatis debite provedeant et institiam ministrent. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scrivà majoris Generalis
Cathaloniae.
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[ 1703 ]

axí que consta que havent-se disposat en dita
constitució 37, en lo vers citat, en quant a las
causas indecises y pendents, que se porrogue lo
termini de declarar-las fins a un any, y que en
tot lo demés se dega estar al dispòs en la mateixa constitució. Que per consegüent havent-se
en las novas contrafaccions disposat, que se
puga concedir fins a dos dilacions arbitràrias, y
que lo termini de declarar sia comptador des de
el momento seran finidas las dilacions, com se
ha dit per a provar que segons la naturalesa de la
relació en las indecisas y pendents se deu observar lo mateix, podent-se concedir fins a dos dilacions; y que lo temps per a declarar, se deu
comptar des del momento que seran finidas las
ditas una o dos dilacions. Por lo que y altrament
se delibera y resol, que en las contrafaccions o
contra constitucions antigas, indecisas y pendents, se puga concedir una fins a dos dilacions
per a provar comunas a las parts, y que sols corre lo termini de un any per a declarar-las des
del dia y momento que seran finidas, la una o
dos dilacions que serà o seran concedidas; y que
axí se deu entendre aquella clàusula en que·s
por compèndrer, que est genero de // 2r // causas indecisas, se degan declarar dins un any
comptador del dia de la conclusió de las Corts,
per disposar-se lo contrari en la mateixa constitució, com se ha dit, y altrament per què en la
dilació per a provar-nos pot ni deu computar-se
lo termini per a declarar.

certificationes more solito expediri instandum. Et
demum, et cetera ac generaliter, et cetera. Promitto habere ratum, et cetera. Et non revocare et
cetera. Actum, et cetera. Testes sunt Paulus Puig
Juveny, candelarius ceres naturais villes de Valls,
archidiocesi Terraconae, et Joanes Foraster, olitor
portalii divi Anthonii Barchinone civis.
De praemisis alieno calamo scriptis fidem facio
ego Ludovicus Fontana, autoritaribus apostolica
de regia notarius publicus Barchinone hec propria scribens manu.
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Dimarts,a a VI de febrer MDCCIII.
Los il·lustres señors don Miquel de Caldero, regent la Real Cancelleria, don Narcís de Anglasel, don Gerónim de Mayarola, doctors de la
Real Audiència més antichs, don Pedro Oliver,
canonge de la Santa Iglésia de Vich; don Felicino de Cordelles, protector del bras militar; y
doctor Joseph Areny, conseller en orde segon
de la present ciutat. Congregats en lo present
quarto, dit de la visita, de la casa de la Deputació, han fet una deliberació del thenor següent:
En quant a las causas de contrafaccions antigas,
vuy indecisus y pendents de las avals, se té notícia per la instància del síndich del General. Attès
en lo capítol 32 de las novas constitucions, en lo
versícul final de aquest, està disposat que lo termini dels quatre mesos per a declarar las contrafaccions novas, se puga prorrogar en las antigas,
indecisas, y pendents, com se porrogà per tot
un any. Observant-se respecte de estas tot lo demés que·s troba disposat en la mateixa constitució, y en las altres sobre la observansa disposants. Attès que en dita constitució,
antecedentment al referit en quant a las contrafaccions o contraconstitucions que novament se
introduheixen, se ha disposat que se hayan de
concedir una o dos dilacions tant solament, comunas a las parts, las més summàrias y breus
que·s pugan, arbitràrias, regulant-las emperò a
las circunstàncias sobre ditas. Pugan y degan los
jutges de contrafaccions ab la brevedat // 1v //
possible declarar, decidir y terminar per sentència diffinitiva, la causa de contrafacció u contra
constitució dins lo termini o dilació de tres mesos, lo més llarch sens poder porrogar sinó és
per un mes, comptadors dits tres o quatre mesos des de el dia y momento que seran finidas la
una o dos dilacions; y serà o seran concedidas,

De praemissis per Alexium Fronaguera, utriusque juris doctor, ubi mei substitutum abstractis a
libro nuncupato dietario illustrissimi tribunalis
contrafactionum in aula domus deputationis
vulgo dicta de la visita recondito fiden facio ego,
don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae et
offici mei quo utor appono. Sig + num.
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a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 755v i 756 del trienni 1701-1704.

1626

Número 432
Diea vigessima quarta mensis augusti anno a
Nathivitate Domini millessimo septingentessimo
tercio, Barchinone
Ego, dompna Agustina de Ballaro, monialii regii y monasterii Beata Maria Vallis domicella
huius civitatis sacristana que ecclesiae dicti regii
y monasterii dicto ne gratis, et cetera. Constituo
et ordino procuratorem meum, certum, et cetera.
Ita quod, et cetera. Vos, doctorum Franciscum
Pelegri, notarium regium et causidicum, Barchinone civem, his presemtem ad videlices pro me et
a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 755v i 756r del trienni 1701-1704.

nomine meo comparendus coram admodum
illustri et fidilissimo concistorio dominos deputatorum ae auditorum computorum Generalis
Cathaloniae ibidem que juramendus quod factis
debitis diligentis in perquirendo instrumentis
creationis aqua descendit quodam pars censualis
pentionis unius librae septem solidorum et duorum denarius quam annuatim in mente octobris,
sacris bona dicta ecclesia recipiebat super Generali Cathaloniae titulis continuatis in capibrevio, dicti mensis, foleo 386, // 1v // que, extracta
fuit in extraccione sationum censualis facta die
prima july millessime sextentessime octuagessimi
terty, nunquam dictus instrum potuit inveniri
pro his suplicationes quascumque tam verbo
quam in scriptis dandum, offerendum et presentadum, et quascumque deliberationes fieri et certificationes quanvy expediri petendum et instandum, et cetera. Et demum ac generaliter, et
cetera. Promiito habere ratum, et cetera. Et non
revocare, et cetera. Actum, et cetera.

gar aquell y las demés mercaderies que·s troban
dins ell, no obstant que dits officials anaven
acistits de un alguasil real y demés quea acesteixen en semblants casos, lo patró y mariners de
dit gàlguil los han fet resistència formal, posant
mà als padrers ab metjas encesas. En concideració del refferit y per a què los drets de la Generalitat no queden fraudats. A vostra excel·lència
suplican, sie servit donar-los acistència de un
ajudant o altre official de guerra; y los soldats
sien menester per lo dit effecte de poder regonèxer lo dit gànguil, y embargar aquell per a
què se puga passar al que sia de justícia, y o rebran a singular mercè.
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Testes sunt Hyeronumus Alemany, argenti faber,
Barchinone civis. Ac Josephuys Franciscus Fontana, electus in notarium publicum Barchinone.
De praemissis alieno calamo scriptis fidem facio.
Ego Ludovicos Fontana, autoritatibus apostolica
et regia notarius publicus Barchinone hec propria
scribens manu.
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Número 434
Excel·lentíssima señor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathaluña, diuhan que lo patrób Josephc Beaumont, de nació francès, arribà en lo port de
esta ciutat ab sa barca o gànguil carregatd de differents mercaderias, dirigidas a differents personas d’esta ciutat, lo dia 28 del corrent y vuy, dia
29, ha comensat a descarregar part de aquellas
sens que antes agués donat lo manifest nie
llicència.f Per la qual, segons differents disposicions municipals y ordinacions publicadas en lo
present trienni, ditas mercaderias y la barca o
gànguil han incidit en commès; y avent-o presentit los officials de la Generalitat, després de
aver embargat las robas y mercaderies que ya se
trobavan desenbarcadas; avent-se embarcat per
anar a regonèixer dita barca o gànguil y embara. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalada entre
els folis 757v i 758r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat Pere.
c. Joseph interlineada.
d. carregat... ciutat interlineat al marge esquerra.
e. a continuació ratllat donat.
f. llicència interlineat.

1627

Número 435
Moltb il·lustríssim y fidelíssim.
A notícia del procurador fiscal del General de
Cathalunya a pervingut, que per part del molt
il·lustre fra don Anton de Planella y Cruïlles, lo
trienni corrent deputat ecclesiàstich de dit General, se a prestès y pretén interposar causa de
suplicació de la provisió en lo procés en inquisició criminalc contra aquell fulminada. Instant
dit procurador fiscal per los magnífichs assessors
feta, als 16 del corrent, ab la qual inserín y fins
que altra cosa sie provehit, és estat suspès del
exercici y administració de dit càrrech y percepció dels salaris y emoluments de aquell. Instant
que en conformitat del capítol 4, Corts 1547, y
capítol 52, del redrés del 1599, se cometés dita
causa de suplicació pretesa, a tres magnífichs
doctors en sort exstrets, y que per este efecte,
auria vostra senyoria fidelíssima asseñalat a fer
dita extracció lo dia 23 del present, a 10 horas
antes del mig dia. E com micer il·lustre y fidelíssim senyor dita provisió mere interloqutòria en
dit procés y causa criminal feta, no sie suplicable, ni de ella és lícit, ni permès interposar suplicació, per ésser notòria la consuetut immemorial en Cathalunya de no admètrer-se suplicació
en los fets criminals. La qual consuetut la suposa y dexa incorrecta, respecte de las provisions
interlocutòrias, menosd de las de tortura las
quals se deuen fer publicat ya lo procés lo capítol 15 y 16, de las Corts anys 1599. Com attestan són los pràctichs segons és de vèurer en lo
registre de Calderó, [...] 51, 52 y 53, tom 2; y
don Pere de Amigant en la compilació practicals
després del tom 2 de decis. títol 17 pàgina 177;
a. a continuació paraula ratllada.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 758v i 759r del trienni 1701-1704.
c. criminal interlineat.
d. menos...procés interlineat al marge esquerre.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

y encara que en lo capítol 59, número 3, del dit
redrés de 1599, aparega haver-se disposat que
sien las causas de suplicació que segons lo capítol 4 de dit any 1547, se deuhen comètrer a tres
nous assessors, serà posat dupte acerca si se pot
suplicar o no, se degués comètrer a tres doctors
per a declarar dit dupte y vèurer dins deu dias
sia a pogut o // 1v // no suplicar, emperò a més
que dit capítol 4 sols parla de las suplicacions
que se interposan de sentència y no de provisions, lo cert és que dit capítol 59, número 3 a
de enténdrer sols del cas en què y age provable
dupte acerca de ésser o no suplicable la declaració, no emperò quant és cert notori e indubitat
que la declaració és en cas no suplicable. Com
en la present, puix a les horas toca la repulsa de
dita pretesa suplicació al jutge a qual pertant, y
altrament contradint formiter dit procurador
fiscal, y dien de nul·litat de la dita suplicació per
dit senyor deputat interposar pretesa; y de la assignació per vostra senyoria fidelíssima feta tan
quan in casa a notòrio non appellabisi suplica sie
repal·lida dita pretesa suplicació y lineada aquella per los magnífichs assessors, a quo y en manera alguna donat lloch a estravio ni nominació
de altres fent-se per est efecte las commissions y
provissions oportunas praemisso et omni et
quoumque modo meliori deducendo ad id omnebus foli competes et exqualibet causa melius competiturum. Suplicant sabe e que en cas vostra senyoria fidelíssima nos reforsa inprompta de la
decretació fahedora, se toque al menos des de
luego la oblata de la present oficis duribus semper salvo. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Don Joseph de Càncer, advocat.
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Molta il·lustre i fidelíssim señor.
Havent-se per part del il·lustre señor don Anthon de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, deputat ecclesiàstich en lo present trienni, suplicat
devant vostra señoria fidelíssima de la provisió
de suspenció dita de aquell, feta per vostra señoria de concell dels magnífichs assessors als 16 del
corrent mes y any; y havent-se notificat al síndich de la present excel·lentíssima ciutat, la assignació del dia per la extracció dels jutges de la
causa de dita súplica. Se veu lo suplicant precisat
en posar a la notícia del vostre señor fidelíssim,
que de dita provisió de suspenció, com a feta
que és en causa criminal, no·s pot ni·s deu suplicar, perquè de semblants provisions interloqutòrias fetas en causas criminals segons disposició de dret no se admet súplica, com semblants
provisions no contingan dany irreparable, y per
altres rahons que inter informandum se diran.
Per lo que opposant-se lo suplicant als actes de
esta assignació y extracció, y dient de nul·litat
nune pro tune de aquells, suplica no ésser donat
lloch a la dita extracció, y per dit effecte ésser sa
present remesa als magnífichs assessors són de
vostra señoria qui per dit effecte degudament
segons estil prevehescan y justícia ministren. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. De Falguera,
advocat. Pi y de Riu, advocat.
Oblata die XXV mensis augusti MDCIII in concistorio, et cetera.

Oblata die XXII mensis augusti, MDCCIII in consistorio, et cetera.

Et domini deputat,ecclesiasticho non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus
computorum, remiserunt praedicta magnificis
acessoribus Generalis Cathaloniae pro hac causa,
qui de contentis in hac suplicatione debitam nationem habrant super delatione fienda super hoc
facte in supplicatione oblata per procurator fiscalis Generalis Cathaloniae. Die XXII prasentis et
currentis mensis.

Et domini deputati, ecclesiasticho non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus
computorum commiserunt praedicta magnificis
acessoribus Generalits Cathaloniae proa hoc negotio qui super supplicatis relationem in scriptis faciant. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretario et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
Die XXX augusti MDCCIII facto verbo in admodum, illustri et fidelissimo concistorio per suradictos acessores Generalis Cathaloniae attento
voto seu relatione die praesentis facto [...] contenta in praesenti supplicatione fuit conclusum quod
fiat crux et facta est crux. Don Raymundus de
Codina et Ferreres, secratirio et scriva majoris
Generalis Cathaloniae.

Número 436

Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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Número 437
Moltb il·lustre y fidelíssim señor.
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 758v i 759r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 758v i 759r del trienni 1701-1704.

a. pro hoc negotio interlineat.

1628

A notícia de esta part del subsíndich del molt
il·lustre y fidelíssim bras militar, ha previngut
que en dies proppassats lo il·lustre fra don Anton de Planella, diputat eclesiàstich en lo trienni
corrent, per medi de son procurador hauria presentat a vostra senyoria fidelíssima alguna suplicació demanant fos assenyalat die cert per a fer
extracció de jutges de la pretesa causa de suplicació, que asseria voler interposar a la provisió
de suspenció de son càrrech, proferida per los
assessors de vostra senyoria fidelíssima lo die 16
del corrent; y com notòriament se veja que dita
provisió interlocutòria no és, ni pot ésser suplicable en manera alguna. Perçò opposant-se dit
subsíndich a la petició feta per dit fra don Anton
de Planella, contradiu formiter a la ditaa extracció de jutges, suplicant no ésser li deferida per
ésser contra dret en semblants provisions interlocutòrias; antes bé ésser repelida dita súplica y
aquella signada Cruce Santa Eulàlia com se
acostuma en ditas suplicacions, que se oferexen
en casos no suplicables com lo present com axí
ho suplica nedem promisso verum etiam omni
alio modo meliori. Officio, et cetera. Altissimus,
et cetera. De Copons, advocatus brachi militis.
Oblata die XXVII mensis augusti MDCCIII in concistorio, et cetera.
Et domini deputati, ecclesiastico non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus
computorum, sumpto verbo dominio auditori ecclesiastico ab cuius infirmitatem, commiserunt
praedicta magnificis acessoribus huyus causae,
qui de praedictis debitam rationem faciant, in
relatione per ipsos fienda, in supplicatione oblata
per procuratoris fiscalis Generalis Cathaloniae
super codemmed assumpto, die vigessima secunda
presentis et currentis mensis.
Don Raymundis de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae. De
Gallart y Pastor, assessor subrogat.
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Número 438
Jesúsb Maria Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels señors deputats y ohidors de
comptes del present Principat, als assessors y
doctors consulents infrascrits, ab deliberació
per sa senyoria fidelíssima presa, als 23 del corrent mes de agost, en y a cerca lo que deu fer y
a. a continuació paraula ratllada.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 758v i 759r del trienni 1701-1704.

1629

obrar en orde a la oposició e o contradicció feta
per lo procurador fiscal del General de Cataluña, ab suplicacióa per ell presentada als 22 del
dit mes, contenint que lo molt il·lustre y fidelíssim señor fra don Anton de Planella y de Cruïlles, abat de Besalú y deputat ecclesiàstich lo corrent trienni, no podie suplicar de la provisió
intermèdia contra ell feta en la causa criminal
que se aporta, a instància de dit procurador fiscal contra dit molt il·lustre señor abat, y en conseqüència que no tenia lloch la extracció de jutjes decretada per sa señoria fidelíssima. Així que
en escrits aconsellen al dit molt il·lustre y fidelíssim concistori lo fahedor. Vista la suplicació
presentada per part de dit molt il·lustre señor
diputat ecclesiàstich, en jornada de 20 del corrent, en y // 4v // ab la qual interposà suplicació
dita provisió, demanant en aquest que fos assenyalat die y hora per extracció de jutjes, segons observància de la present casa. Vista la decretació feta al peu de dita suplicació,
assenyalant lo die 23 del corrent a las deu horas
de la matinada. Vista altra suplicació donada per
procurador fiscal, als 22 de dit mes, contenint
que la dita provisió de suspenció per ésser mere
interloquotòria no és suplicable, ésser notòria la
consuetut immemorial en Cathalunya de no
admètrer-se suplicació en los fets criminals de
provisions semblants; y per consegüent ésser
matèria clara y notòria la present de no poder
tenir suplicació dita provisió de suspenció, sens
embaràs del capítol 59, Corts 1599 disposa:
que suplicant-se de alguna provisió se hajen de
anomenar jutges per a vèurer si se ha pogut suplicar. Perquè lo dit capítol, se ha de enténdrer
sols del cas en què hi haje dupte a serca de ésser
suplicable,b emperò quant és notori, cert, e
// 5r // indubitat, perquè en tal cas lo jutje a quo
deu repel·lir la pretesa suplicació. Per las quals
rahons dit procurador fiscal contradiu, formiter,
y diu de nul·litat de dita suplicació pretesa interposar per part de dit molt il·lustre señor diputat,
y així bé de la assignació de die y hora referits,
tanquam in casu a notorio inapellabili; y que
perçò fos liencada dita suplicació; y no donat
lloch a la extracció de jutjes fent-se per est effecte las provisions oportunas. Com més llargament és de vèurer en dita suplicació. Vista altra
decretació feta per lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori, al peu de la referida suplicació donada per part del dit molt il·lustre señor deputat
ecclesiàstich, en lo dit die 23 prorogant lo termini, e o la extracció de jutjes per lo die 30; y
per las 10 horas del matí, a vista de la contradicció y opposició feta per lo procurador fiscal y
sens prejudici dels drets de las part. Vista altra
suplicació donada per lo síndich de la excel·lena. ab suplicació interlineat al marge esquerra.
b. vsuplicable interlineat.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

tíssima ciutat de Barcelona, //5v // als 25 del corrent mes, ab qual se opposa a la dita suplicació
interposada per dit molt il·lustre senyor deputat, y a la extracció de jutjes, dient de nul·litat
de tot ab motiu de què dita provisió feta en causa criminal y que ab semblants provisions interlocutòries no se admetia suplicació segons dret,
perquè no contenia danys irreparable. Vista al
peu de dita suplicació la decretació, o commo
feta per dit molt il·lustre consistori ab assessors
per a què ne haguessen en la relació fahedora .
Vista ab suplicació donada per lo subsíndich del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar, en jornada
dels 27 del corrent mes de agost, opposant-se
també a la dita supplicació pressa, y extracció de
jutjes per los mateixos motius contenguts en la
supplicació donada per lo síndich de la
excel·lentíssima ciutat, demanan que sia
repel·lida dita súpplica y aquella lineada. Vista la
decretació y commissió al peu de // 6r // dita suplicació feta per lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori als assesors, per a què també ne haguessen rahó en la relació fahedora. Vistas las
constitucions 19 y 16, Corts 1599. Vist lo capítol de ditas Corts en lo redrés. Vista la Constitució 19, Corts 1702. Vist lo capítol 32, de ditas Corts 1702 del nou redrés. Vista lo capítolb
4, Cort 1447. Vist los capítols 42 y 49,c Corts
1499 en dit redrés. Vista la provisió feta per los
magnífichs assessors del 12 de juliol 1699, en lo
llibre de conclusions del any 1698. Vistas moltas y differents provisions intermèdias fetas en la
present casa, en processos de causas criminals,
així de suspenció de officis com altres. Vista la
conclusió contenguda en la dita provisió de suspenció. Vistos molts y differents capítols disposat, acerca la visita dels officials de la present
casa. Vistos los decrets reals que tractan de la
subjecta matèria. Vist finalment tot lo que se
havia de vèurer. //6v // Attès que de la conclusió
y resolució que conté la provisió de suspenció,
consta que lo dit molt il·lustre señor don Anton
de Planella y Cruïlles, deputat ecclesiàstich, fou
solament suspès del exercici o administració del
offici de deputat ecclesiàstich y de la recepció
dels salaris y emoluments del dit offici; y encara
ab la clàusula interim, y fins a tant que fos altra
cosa provehida no emperò fou suspès del offici y
sos salaris; absolutament consta segons lo referit
ésser la dita provisió de suspenció merament interlocutòria, y que no importa dany irreparable,
així per sa naturalesa com per rahó de dita clàusula: «interim et donec aliter fuerit provisum»; y
perquè, no sols ab la sentència diffinitiva és notori poder-se reparar qualsevol pretès dany,
però en lo present cas àdhuc antes de la diffiniti-

va, ab altra interlocutòria se poria reparar
aquell. A vista de dita clàusula que no prohibeix
lo reparo ab cert y determinat temps, consta
que segons la consuetut prescrita y virilment
observada en Cathalunya ya antes de las Corts
// 7r // del any 1599, no és permès apel·lar, ni
suplicar de las provisions interlocutòrias fetas en
causas criminal, de la qual attestan nostres pràctichs. A: Pequera deci. 10 n.6 tom. 2 et in prax civili rubr. 27 n. 25 font decis 120 n. 2 canc. var.
part. 1 cap. 17 n. 13. Nobilis cenator de Tristany
decis. 12 n. 11 tom. 1. Nobilis cenator de Amigant compillat practica tit. 11 n. 1 Noblilis regens de Caldero decis. 34 n. 20 et 21 tom. 1 et
tom. 2 decis. 91 n. 1 et decis 91 n. 1 et decis. 52 n.
98 et 99. Étiam aquellas provisions que tenen
força de diffinitiva. B: Nobilisb regens de Caldero
dits decis. 34 n. 10 tom. 1. Consta, que la propdita consuetut ha quedat incorrecta, y no en manera alguna alterada per los capítols 15 y 16,
Cots 1599, sino tantsolament en quant a las
sentèncias y procions de tortura, segons la intel·ligència comuna de nostres pràctichs acerca
dita consuetut y capítols. C: Dictoc supra citati
litera a et signater R. S. de Tristany decis. 12 n.
11. Ibi fuit etiam concideratum quod ante Curias anni 1599, erat prohibita apellatio in causis
criminalibus tam a diffinitivis quam ab interloquotoriis in Cathalonia et ob id cum constitutio
solum permisserit supplicationem a diffinitivis
exceptis quibus dam ibi expressis et ab incidensi
seu interloquutoria provisionis tractare remanebat se vandum jus et consuetudo antiqua quo ad
reliquas interloquutoria. Nobilis regens de Caldero dcis. 92 n. 58. Ibi animadvertendum conce
quod in capitulo 15, Curia anni 1599. Nullatenus et dispositum circa appelationes aut supplicationes interponendas a provisionibus interlocutoriis solummodo enim preventum incenitur
respectu provisionis tormentorum sententiae diffinitivae et sic quo ad alias privisiones interloqutorias recurrendum est ad consuetudinae antiquae intiquam que vigebat ante curias anni
1599, juxta quam consuetudinem non licebat
apellare a dictis provissionibus interloqutoriis
quia generalii et indistincte ab omnibus declarationibus factis in causis criminalibus inter dicta
erat apellatio. Attès, que en lo capítols I. n. II
corts 1599 en lo redrés, se troba expressament
disposat, que de las declaracions y sentències de
la visita, dels procehiments que interim per los
visitadors seran fets, no.s puga suplicar, recórrer, ni apel·lar. Lo qual capítol se troba confirmat per la constitució 19 y capítol 32 del nou
redrés de 1702. //7v // Consta que, tant a la dicta antiga consuetut, com y també als sobredits

a. a continuació ratllat la Constitució.
b. lo capítol interlineat.
c. y 49 interlineat.

a. Pequer...et 99 interlineat al marge esquerre.
b. Nobilis...tom.1 interlineat al marge esquerre.
c. Dicto...1699 interlineat al marge esquerre.
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capítols y constitucions se és conformat lo estil y
observança antiga de la present casa. Suposat
que en los processos de causas criminals en ella
fets, no·s troba haver-se supplicat de las provisions intermèdias, que en ells se lligen fetas.
Attès, que en la regia cort del present Principat,
se observà així mateix no admètrer-se supplicacions de provisions intermèdias, si no únicament de la tortura. D: Dictoa die supra citatis
littera A. Attès, consta que en los casos que la
Cort ha volgut disposar acerca la impossició de
supplicacions en causas criminals, ha parlat sols
de sentències, com en lo capítol 4, Cortsb 1547.
La qual se refereix lo capítol 59, Corts 1599 en
lo redrés, ahont parlant de supplicacions en causas criminals, diu expressament de sentències,
Ibi: «Quant donam algú // 8r // sentència, y de
aquella se supplica». Sens disposar cosa alguna
respecte de supplicacions de interlocutòrias. En
los casos emperò, que ha volgut disposar de
supplicacions en causas civils expressament ha
parlat de provisions, com en lo capítol 52 de las
mateixas Corts, ahont volent disposar acerca de
supplicacions de provisions en causas civils fetas
expressament se diu, Ibi: «Quant se suplicà de
alguna provisió o sentència» així que ex hoc discretivo modo loquendi notòriament se veu, que
quant la Cort ha parlat de supplicacions en causas criminals, no ha entès compèndrer las provisions intermèdias; y encara que en lo capítol 59,
Corts 1599 estiga disposat, que si causas de
apel·lacions se interposaran y en aquellas hi serà
posat algun // 8v // dubte, en tal cas los molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats y oïdors
degan comètrer a tres nous assessors la matèria
per a què vegen y declaren, dins deu dias, si se
ha pogut o no appel·lar o suplicar. Emperò,
attès del que dalt se ha ponderat notòriament,
consta que las provisions interlocutòrias en las
causas criminals són suplicables. E: Dictoc die
supra littera A; y així no venir comprés lo present cas sots la forma prescrita en lo referit capítol 59, y també perquè la forma y pràctica del
dit captítol 59 és relativa al capítol 4, Corts
1547. En lo qual no·s parla de provisions intermèdias en causas criminals; y finalment, perquè dita formalitat sols volgué dita Cort se observàs en lo cas, que effectivament fos posat
dupte, lo qual dubte no·s troba posat en lo present cas per lo procurador fiscal. Així que, de tot
lo fins ara // 9r // ponderan, consta de la notorietat de no ésser suplicables lad sobredita provisió. Attès consta que en lo cas de no ésser suplicables las provisions, se acostuma y ha
acostumat en la present casa, linear-se la suplia.
b.
c.
d.

cació ab lo senyal de la creu. F: «Llibrea de conclusions» començant en lo mes de mars 1658,
en diada de 12 de juliol 1659, inseguint lo estil
observà la regia cort en semblants casos. G: Nobilisb cenator de Tristany tom. 1 decis. 12 n. 11
regens de Caldero tom. 2 decis. 92 n. 27. Attès
que segons disposició de dret y observança, lo
linear supplicacions interposadas de provisions
insuplicables especta y toca al jutje a quo. Perçò,
los assessors y consellers infrascrits són de vot y
parer, que la dita suplicació presenta interposar
per part del dit molt il·lustre senyor deputat ecclesiàstich, de la dita provisió per ésser esta
notòriament insuplicable, ha y deu ser repel·lida
y lineada ab lo senyal de creu per los mateixos
infrascrits assessors, y fer-se la dita provisió; y
que no pot ni deu vostra senyoria fidelíssima
passar a la extracció de jutjes per dit molt il·lustre deputat demanada; y així // 9v // ho senten
en Barcelona, als 30 de agost de 1703. De Gallart y Pastor, assessor subrogat. Josephus Costa,
assessor assumptus. B. Parella, consulens. Carbonell, consulens.
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Dicto...A interlineat al marge esquerre.
Corts interlineat.
Dicto...A interlineat al marge esquerre.
la...suplicables interlineat al marge esquerre.

Número 439
Moltc Il·lustre y fidelíssim senyor.
De orde de vostra fidelíssima nosaltres, los baix
firmats nos som conferits en la casa del dret del
General que vostra senyoria e situada en lo portal de Sant Daniel, y allí conferit, afí i effecte, de
mirar y regonèixer molt y grans perjudicis han
ocasionat a dita casa las obras han fetas los
vehins en sas casas, tant per la part de la plasseta
que mira al convent de Santa Clara, com també
per la part de la pujada de la muralla y part del
carrer de la fosina; y vist tot lo sobre dit, fem a
vostra fidelysima la relació següent:
Primerament, havem mirat atentament lo perjudici dona lo gran premuntori de terra han
possat en dita plasseta, y particularment devant
lo enfront y portal principal de dita casa del General, que per trobar-se dita terra més alta que
lo pahiment, y marxà peu de dita porta principal
per poca aygua pluvial que baixa del terraplè de
la muralla, y devallada de dit terraplè ocasiona
gran dany y perjudici a dita casa, posant-se en la
entrada y demés officinas baixas, que són al
igual de la entrada més de un palm de aygua y
fanch. Com se ha experimentat en aquestas últimas plujas, y per remediar dit dany és forsós
a. Llibre...1659 interlineat al marge esquerre.
b. Nobilis...n. 27 interlineat al marge esquerre.
c. l’original d’aquesta relació, es troba intercalada entre els
folis 759v i 760r.

1631

[ 1703 ]

[ 1703 ]

tràurer la terra de dita plasseta, y tornar ha posar
lo terreno com antes estava, perquè la aygua
puga córrer al carrer principal. Advertint que
tota la terra que·s troba vuy en dita plasseta, que
dona lo perjudici és tota de la que hian possada
los vehins, per ocasió de haver obrat las casas
novas en dita plasseta.
Ítem, havem vist y regonegut las casas novas que
són fabricadas al carrer de la fosina, las que són
inmediatas y arrimadas quantra las parets foranas de dita casa del General que miran a la part
de tramuntana. // 1v // Trobam que se ha fet un
gran perjudici a dita casa del General, per haver
llevat lo claror a la cuyna y a la escala, per ocasió
de haver fabricat un aposiento nou des del fonament fins a la teulada. Lo que causà gran perjudici y subjugació a dita casa, per ser la teulada del
aposiento nou molt alta, que ve casi al igual del
tarrat de dita casa del General, que casi a peu pla
de totas aquellas casas que se han fabricadas de
nou en aquella part, poden comunicar y passar a
peu pla a la casa o tarrat del General.

juraments a vostra fidelíssima, per la experiència
tenim en nostres officis, y perquè mane vostra
fidelíssima lo que sia de són major servey. Firmada de nostres mans en Barcelona VIII, alsa 5
de setembre 1703.
Joan Aldabó, fuster. Jaume Arnau Dies, mestre
de cases.
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Il·lustríssimb y fidelíssim señor.
Nosaltres, los infrascrits experts elegits y anomenats, és a saber Jaume Súria per vostre señoria fidelíssima, y Joseph Teixidor per Rafel Figaró, tots estampers de la present ciutat. A fi de
avaluar y estimar lo compte de varias feynas que
lo dit Figaró, impressor de vostra señoria fidelíssima y per sa orde ha imprès, des de 20 de desembre 1702 fins als 8 agost del corrent any inclussive. Diem, que havent mirat aquellas y de
quiscuna de ellas la quantitat impressa en la deguda forma, fem de ellos sa estima següent:

Ítem, al costat del aposiento nou se ha fet un cel
obert que causa perjudici a la casa y ort del General, per ser a la part de dit ort oberta la paret
de dit selobert, y part de las finestras de dit selobert perjudican a la casa y ort del General, per
llansar per las finestres totas las inmundícias corruptas, y dos canals que trahuen en fora al dit
selobert per las quals se coneix també llansan
ayguas corruptes de aygueras, o de altres servituts que seran a dita casa lo que y en gran perjudici de la casa del General.

Primero: Per los 60 mandatos per los oficials de
dit General, per la ambaixada a sa magestat,
quant tornà de Milà, 1 Lliua 4 sous.
Ítem, per las 100 cridas per lo qui voldria entendre la procura dels endemants de la casa de la
Deputació, full estès, 2 Lliures.
Ítem, per las 200 ordinacions per los qui tenen
cotas de axambre e mitg full, 2 Lliures.
Ítem, per las 100 cèdules resolutivas, tenint
quiscuna quatre fulls en forma de memorial, 8
Lliures 12 sous.
Ítem, per las 1.000 còpias de dos sentèncias del
il·lustríssim tribunal de contrafaccions contra
Anton Batlle, escrivà de registre la una; y la altre
contra los escrivans de manament, constituint
los dos juntas en sis fulls en sa sobredita forma
de memorial y ab paper de Gènova, en lo demés, 56 Lliures 8 sous.
Suma junt lo dit compte, 70 Lliures 4 sous.
Aquest, y nostra relació y sentit per lo jurament,
fem per dit efecte prestat y axí ho firmam de
mans nostras pròpias. En Barcelona, a setembre
5 de 1703. Jaume Súria, estamper. Joseph Texidor, estamper.

Ítem, trobam que en la casa és inmediata y arrimada quantra dita casa del General, que mira a
la part de mitgdie, se ha fet de nou arrimat
quantre de la part forana de la casa del General,
una porxada coberta ab teulada que munta molt
alt y perjudica a la casa y hort del General, per a
poder vèurer lo que·s fa y escoltar lo que·s diu, y
per habitar dit dany és forsós haver de espatllar
la porxada, o haver de tapar la obertura de dita
porxada ab paret.
Ítem, havent fabricadas los vehins sas obras sobre ditas, tant en un costat de casa com altre, y
haver carregat las bigas de sostres y teuladas en
las parets pròpias són de la casa del General. Ditas obras se haurian de demoler que no carregassen en ditas parets, o bé los dits vehins aurian
de pagar la part tocant de ditas parets, y refer los
danys poden haver ocasionat a dita casa del General; y esta és nostra relació dels dos unànimes
// 2r // y conformes. La qual fem mitgensanta

Número 440
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Número 443

a. a continuació ratllat 30 de agost de 1703.
b. l’original d'aquest compte es troba intercalat entre els folis
759v i 760r del trienni 1701-1704.

a. mitgensant jurament interlineat al marge esquerra.

1632

Ena lo bras militar juntat a 6 de setembre 1703,
se ha deliberat lo següent:
E lo dit bras militar, ohit lo bitllet del excel·lentíssim senyor comte de Palma, lloctinent de sa
majestat, Déu lo guardi, en lo present Principat,
de data de 5 del corrent, attenent a la gravedat
del assumpto que en aquell igualment interessan
los comuns del molt il·lustre y fidelíssim concistori de despatg y de la excel·lentíssima ciutat de
Barchinona, los quals tenen semblant notícia.
Recahent majorment sobre dependència que és
tant del servey de sa majestat, benefici públich y
crèdit de la nació, axí que per totas sas circunstàncies necesita de la major premeditació.
Attenent axí mateix, que per la direcció de las demés urgèncias de lo present bras, destinada una
junta e uberta conferència ab la excel·lentíssima
ciutat deliberà perçò, que lo fet proposat s’és
comès, com lo present bras lo comet a la
excel·lentíssima conferència dels dos comuns de
la excel·lentíssima ciutat y present bras, y a la junta destinada per a tres negocis del bras simul et
insolidum, donant-los facultat de placticar, conferir, discórrer, escriurer, fer representacions, e
idear y posar en planta aquells medis y expedients que més se proporcionen a las grans obligacions de la noblesa catalana. Per a què offerintse serà grave, le reporten en altre bras per a què se
pugan donar las providències més affectivas y
promptes. Demanarà la urgència y que esta deliberació per medi de embaxada de participada al
excel·lentíssim senyor comte de Palma, donantli las gràcies de la participació de la referida notícia y de la confiansa és servit fer del present bras.
Assegurant a sa excel·lència, que la cathalana noblesa no estarà per sa part en procurar, e invigilar
en lo negoci y bons successos de ell, per considerar-lo del major servey de sa majestat resguart y
satisfacció del Principat y crèdit de la nació; y que
per a facilitar lo logro de tant inportant servici,
sie també la present deliberació en escrit participada ab embaxada a la excel·lentíssima ciutat
junt lo savi Concell de Cent, y al molt il·lustre y
fidelíssim concistori dels senyors deputats per a
què ab sas deliberacions, providències y madur
concell cohoperen al mateix y se vincule la unió
que tant importa per asegurar lo major servey de
sa majestat y bons sucessos en las urgèncias.

764
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Lo concistori de deputats y ohidors de comptes
del General de Cathalunya, dona a vostra senyor fidelíssim las més affectuosas gràciesa de la
participació perb medi de embaxada, de lac assertadad deliberacióe fetaf per vos fidelíssim lo
die 6 del corrent, a cerca lo bitlletg escrit a vostra senyoria fidelíssima per lo excel·lentíssim senyor compte de Palma, llochtinent general de
sa majestat, que Déu guardi, en aquest Principat,h per rahó de aver passat lo streti als 24 del
passat, lo comboy de Esmirna; y fent molt singular aprecio de dita resolució, posa enj lo interim ab molt gust en la gran concideració de vostra senyoria fidelíssima, com trobant-se ab
consemblant bitllet hak pagtat, per medi de embaxada de 2 concistorials, lo die del ahirm entre
las onse y dotse horas de la matinada,n a posar
en lañ de sa excel·lència lo que podrà manar
vèurer ab lo inclús paper. Podent restar cert
vostre senyor fidelíssim, que lo concistori en est
assumpto, no se olvida ni olvidarà de cohoperar
ab sas // 1v // resolucions en assumpte tant inportant, de forma que ab la unió y antiga correspondència que desitja conservaro y mantenir
ab vostra senyoria fidelíssima y demés comuns,
se experimente assegurat lo mayorp servey y felices progresos en las urgèncias deq la majestat,
benefici públich y crèdit de la fidelitat cathalana.
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Número 445
Moltb il·lustre y fidelíssim senyor.
a. l’original es troba intercalat entre els folis 762v i 763r del
trienni 1701-1704.
b. l’original d'aquesta embaxa es troba intercalat entre els folis 763v i 764r del trienni 1701-1704.

1633

Número 446
En lo excel·lentíssim savi Concell de Cent jurats, tingués y celebrat a 7 de setembre 1703
entre altres deliberacions aquell fetas, fonch feta
la deliberació infrascrita y següent:
Que ohida la embaxada reportada per part del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar al present concell, y explicada de paraula per los señors Joan Bonaventura de Gualbes y de Copons
a. a continuació ratllat possibles.
b. per medi de embaxada interlineat al marge esquerra.
c. a continuació ratlla excel·lentíssima.
d. acertada interlineat.
e. a continuació ratllat per vostra senyoria fidelíssima lo dia
present tant acertadament com sempre feta.
f. feta...corrent interlineat al marge esquerra.
g. a continuació ratllat enviat.
h. a continuació ratllat de la.
i. a continuació ratllat la esquadra.
j. en lo ínterim interlineat.
k. a pagtat interlineat al marge esquerre.
l. a continuació ratllat maig.
m. ahir interlineat.
n. a continuació ratllat ha passat.
ñ. a continuació ratllat conferència.
o. conservar y interlineat.
p. a continuació ratllat real.
q. de...chatalana interlineat.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

y Joan Battista Reverter, ciutadà, acerca la deliberació presa per lo dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar lo dia de hayr, 6 del corrent
mes, sobre la notícia que lo excel·lentíssim senyor comte de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo guarde, se ha dignat
participar al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, com igualment ha fet à la present ciutat, de
haver passat lo estret y en est mar Mediterráneo
lo comboy de Esmirra, ab quaranta-vuyt vaxells
de línea dezelant alguna ostilitat en las costas
del present Principat; y axí mateix, la dita deliberació que en escrits han entregat dits señors
embaxadors, llegida al present concell.

cel·lentíssim y fidelíssim bras militar, del aprecio
fa de la present ciutat y del gran zel que demostra en lo que té respecte al major beneffici públich, y que los excel·lentíssims señors concellers tingan facultat si los aparexerà, de formar la
junta de vint-y-quatrena de guerra segons regonexeran convenir.
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Donat tot per proposició y attès la gravedat de
la matèria, y que en ella igualment interesan los
comuns del molt il·lustre y fidelíssim concistori
dels señors deputats, excel·lentíssims y fidelíssims bras militar y de la present ciutat, y molta
important la unió y bona conformitat de
aquells, que perçò sia uberta nova conferència
entre lo dit molt il·lustre y fidelíssim concistori
dels señors deputats y la present ciutat, concorrent y fent-los ab esta lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per a tractar, practicar y discórrer en dita conferència tot lo que aparexerà ser
del servey de las dos magestats divina y humana,
y beneffici públich del present principat y ciutat,
ab tal que las personas que entrevindran en dita
conferència no tingan poder per resòldrer cosa
alguna, sinò que hagen de reportar tot lo que
idearan a sos respective comuns per deliberar lo
fahedor, per la intel·ligència se té .Que dit molt
il·lustre concistori no pot donar ple poder,
// 1v // havent de ser lo número de las personas
entrevindran en dita conferència per part del excel·lentíssim bras militar y ciutat, igual a la dit
molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señors
deputats. Nominat com nomena lo present
concell, las mateixas personas concorran per
part de esta ciutat a la confèrencia que al present
té uberta la present ciutat ab dit excel·lentíssim
y fidelíssim bras militar, y que los excel·lentíssims señors concellers, tingan facultat de augmentar lo número de las personas de dita conferència per part de la present ciutat, conforme
los aparexerà y regonexeran. Convenint participant-se la present deliberació per medi de embaxada de un señor ciutadà y altre militar, als
molts il·lustres y fidelíssims señors deputats excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, y suplicarlos ascentescan y convinguin en obrir dita conferència en dita coformitat, per què ab son
sentir puga la present ciutat assegurar lo acert
que desitja en matèria tant grave y de tanta conseqüència. Donant especials gràcias al dit ex-

Número 447
Loa comte de Palma, llochtinent capità General.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del present principat de Cathalunya.
Lo rey nostre señor, que Déu guarde, és estat
servit enviar-nos un real orde firmat de sa real
mà, despachat en deguda forma de Cansilleria
del Consell Supremo de Aragó, que és del tenor
següent:
Al real y ilustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente y capitán general.
Con vuestra carta de 17 del passado para el secretario real Francisco Dalmau y Cassanate, marqués del Palacio, se ha recibido el informe que
aconpañan y los ha hecho essa Real Audiencia, sobre aver declarado essos diputados que no deben
pagarle al canciller el salario que le toca del tiempo que lo fue interino, por no havérsele registrado
su privilegio. De que tubieron la culpa los mismos
diputados, y haviendo visto su contenido los exemplares que expresa de haverse registrado otros semejantes despachos interinos, y pagado los diputados sus salarios. Considerando es bien que no
quede consentido semejante exemplar en perjuicio
de mi regala, he resuelto ordenar y mandaros,
como lo hago, que con despacho de Cansilleria, y
expressan de los exemplares y lo demás que enuncia la Audiencia, ordenen a los diputados no solo
que paguen al canseller lo que devengo de su salario interino, si no que registren su despacho, en los
libros de aquel consistaría que fuere de estilo para
que conste en lo venidero. Manifestándoles que da
lo contrario me daré por devenido, y me daréis
cuenta de haverlo executados porque quiero tenerlo intendido en què me serviréis. Dada en Madrid, a XXV de agosto MDCCIII. Yo el Rey. Vidit
marchio de Serdañola. Vidit Joannes de la Torre,
regent. Vidit marques del Risco, regent. Vidit
Tacca, regent. Marchio del Palacio, secretarius.
En execució y compliment del qual, attenent
que no hi ha lley, Constitució ni disposició ala. l’original es troba intercalat entre els folis 764v i 765r del
trienni 1701-1704.

a. molt importat interlineat al marge esquerra.

1634

guna que prohibesca lo poder sa magestat anomenar y provehir en interí lo ofici de canceller y
demés oficis reals, així de jurisdicció com sens
ella; y per consegüent ser indifectibles asistir-li
la regalia de poder-ne disposar per temps curt o
incert, en interí e en propietat, a sa libre y espontànea voluntat. A què la Constitució dit
«De officials, canceller» parla ab la expressió del
terme provehir, que de sa naturaleza és universal, amplíssim y capàs per a // 1v // enclòurar y
compèndrer en si, tots y quasevols géneros y
espècies de provisions, y que los officials interinos són verdaders officials y presten lo acostumat jurament, y ouhen sentència de excomunicació, y estan subjectes a la purgació de taula y
indici de contrafacció. Y que ab esta intel·ligència de molts anys a esta part la observança en
aqueix consistori és estada admetrer y regestrar
en los llibres diferens privilegis, en estos termens, y de ministres y altres officials reals ab jurisdicció concedits en interí com són: lo de
Mathias Sorribes, abad de Sant Salvador de Breda, que trobant-se ab lo exercici de canciller en
propietat, y promogué a regent del Supremo de
Aragó ab lo motiu que dit Sorribes no podia
exercí lo offici de canceller. Lo señor don Felip
Segon, primogènit y governador general, li
concedí privilegi, als 7 de setembre 1547, ab la
facultat de poder anomenar altra persona per a
servir lo dit offici de canceller durant sa ausència
y impediment, en virtut del qual nomenà a don
Guillem Casador, abad de Sant Feliu de Gerona, que havent lo mateix dia prestat lo sòlit jurament, se li registra en lo Llibre de Privilegi de
aqueix consistori de número 2; y així mateix lo
privilegi del doctor Esteve Puig, ab lo qual als 6
de setembre 1543, se li fen mercè de la plaça de
ohidor de la Real Audiència durant ausència del
doctor Heroni Dalmau, promogut a Regent de
Mallorca, que fou admès y presta lo sòlit jurament; y havent conferit aquesta mateixa plaça al
doctor Francisco Giginta, ab lo motiu de ausèncias del doctor Geròrim Dalmau, ab privilegi
del 1 de general 1545, se registrà en dit llibre de
número 2. A lo doctor Pere Balle, al real privilegi atorgat als 18 de maig 1572, se li feu gràcia
de la plaça civil de esta Real Audiència, que obten lo doctor Miquel Fersà durant sa ausència,
per haver-lo promogut a fiscal del Supremo de
Aragó, y jurà y se registrà en lo llibre de número
3. Als 12 de octubre 1532, lo excel·lentíssim señor llochtinent general que·s trobant en lo present Principat, havent provehit al doctor Martí
Juan Sunyer de regent la Real Cancellaria ab la
clàusula «pro nunch et donech et quosque per Cesaream, catolicam et regiam magestatem aliter
sit provisum essent en interim» fou admès al jurament y registrar son despatg en dit llibre de
número 3; y per mort de aquest fou anomenat
per lo señor lloctinent general lo doctor Pere

Arnau Gort per lo referit empleo regent // 2r //
la Real Cancelleria, ab despatg de què 9 de octubre 1536, ab la mateixa clàusula y ab ell jurà y
fou admès son privilegi, y registrat en lo llibre
de número 4; y executa lo mateix lo excel·lentíssim señor llochtinent general ab lo doctor
Miquel Ferrer, anomenant-lo per regent la Real
Cancelleria, ab despatg de 11 de juliol 1581,
que conté la mateixa clàusula ab la qual jura, y
fou admès y registrat en lo dit llibre de número
4; y finalment als 29 de abril de 1698 lo
excel·lentíssimo señor príncep Darmestat, antecesor en nostres càrrechs fen gràcia al doctor
Lluís Garriga, del offici de advocat de pobres en
interim per mort del doctor Pau Llunell, y li fou
no sols admès lo jurament y registrat lo privilegi
en lo dietari de dit any de número 9, sinó que
també li pagaran los diputats lo salari que li tocava; y per consegüent usant així en la Constitució 4, títol «De offici de canceller», com en la
Constitució 2, títol «De ellecció de doctors de
la Real Audiència» del terme y paraula provehir,
que de sa naturalesa y amplíssima significació
compren no sols les provisions de les propietats,
sinó també dels interims com dels exemplars, y
observància referides resulta ab evidència sens
averi agut en los dits casos contradicció alguna
de aqueix consistori, y en conseqüència de no
contrafer-se a ninguna de las Constitucions del
present Principat. Vos diem y manam donen
puntual satisfacció al regent don Emanuel Senjust y de Pagès, canceller, del salari que li correspon y toca per lo temps fou interino; y que dit
son privilegi de interino lo fassan registrar en los
llibres ahont acostuma aqueix consistori continuar-los. Fent tot lo demés que enclou y expressa lo real orde de sa magestat, avisant-nos
de haver o així executat que esta és sa real voluntat. Dada en Barcelona, als XIIII de octubre
MDCCIII. Comte de Palma. Vidit don Miquel de
Caldero. In curiae lucumetenentiae XVII, foleo
CCXXXII. Don Joannes Baptistta de Aloy.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas executen la
Real orden de su magestad y de vuestra excelencia arriba expressadas.
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Número 449
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Notícia de esta part de Pere Ferrer, arrendatari
dels drets de General y Bolla lo corrent trienni,
ha presvingut com havent tingut notícia Bernat
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 772v i 773r del trienni 1701-1704.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

assessors de vostra senyoria fidelíssima. Lo que
no ha pogut recabar per las contradiccions del
dit procurador fiscal, y com percel·las no puga
acreditar, dit don Anton de Planella, sa esperimentada fidelitat y bons afectes. En quantas dependèncias conduescan ha ocasió de dit càrrech
de deputat, ab motiu de què restarà suspès de
són exercici, en virtut de provisió feta als 18 de
agost proppassat per dits magnífichs assessors,
ni menos manifestar a la humana concideració y
notícia lo punt de honor de són estat y persona,
tant agravat la incorència en què·s mira y en posar en contingència la gran justificació que espera per medi de sos testimonis, que podan ad
alias e volare vitas en lo intermedi que·s retarda,a la publicació de aquella. Podent per estas
causas quedar dismininuhida sa dita justificació
y defensa, lo que no deu permètrer la recta intenció de vostra senyoria fidelíssima, per estar
seriada la estimació del president y col·lega de
vostra senyoria fidelíssima. Per tant lo procurador de dit il·lustre senyor don Anton de Planella, a vostra senyoria fidelíssima suplica sie servit
sens mora ni tardansa alguna, ordenar a dits assessors y fiscal exhigescan la deposició del dit
il·lustre don Anton de Planella, deputat eclesiàstich, y li publiquen dita pretesa enquesta per
a què puga deduhir de //10v // son dret y defensa; y que la present sie incertada en dietari corrent, per a què puga aparèxer de són contengut,
y narrat ha tot temps. Que ha més de ser molt
conforme ha rahó y justícia, ho rebrà la mercè
de vostra senyoria fidelíssima. Officio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Joseph Costa y Rula.

Tornella y Joseph Martí, guardas del General,
que en la casa de Aleix Gaubert, prevere y beneficiat de la seu de Gerona, hi havia roba y mercaderia en frau dels drets de General y Bolla; y
altrament ésser instàs aquells per Anton Corsellas, negociant de dita ciutat com a procurador
del arrendatari de las bollas de aquella, per a què
anassen a fer aprehenció de dit frau, se conferien aquells lo dia 16 de juny proppassat en la
casa de Aleix Gaubert present, ab acistència de
Joseph Casellas, subdelegat apostòlich, y a la
que foren dins la entrada de dita casa volent pujar a la reconexença de aquella. No·n permeté
dit Aleix Gaubert fent-los formar resistència,
com resulta de las attentacions jurades que·s
presentan a vostra il·lustríssima senyoria. Per lo
que dit Pere Ferrer, posant lo referit en la intel·ligència de vostra il·lustríssima senyoria, súplica ésser ordenat al advocat y procurador fiscal, passen aquells a fer las diligèncias // 1v //
degudas per a què resten castigar semblants excessos; y que la present sia incertada al dietari ab
las ditas contestacions o còpia ellas per a què
conste de haver fer dit Pere Ferrer las que li incumbian. Officio, et cetera. Alttíssimus, et cetera.
Oblata die XVIIII mensis septembris MDCCIII in
concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico non interveniente, intervenientibus domins auditoribus computorum dixerunt et decreverunt. Inseguint lo vot y parer donat de
paraula en concistori, per los noble y magnífichs
acessors y advocat fiscal del General al fer-sea
esta decretació. Present que lo dits advocat fiscal y procurador fiscal, ya han comensat causa
de torp sobre dit fet y que assís ya fan las diligèncias degudas per lo effecte suplicat, y que la
present suplica junt ab ditas atestacionsb sien incertadas en lo present dietari. Don Raymunus
de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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Oblata die XX mensis septembris MDCCIII in concistorio, et cetera.
Et domini deputati, eclesiasticho non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus
computorum dixerunt et decreverunt, que la present supplicació sie cusida y insertada en lo present dietari.
Don Raymunudus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.

Número 451
Il·lustríssimc y fidelíssim senyors.
Lo il·lustre fra don Anton de Planella y Cruÿlles, abbat de Besalú y deputat ecceliàstich lo
corrent trienni, ha tant per si com per interposadas personas, sol·licitàs se li publicàs la enquesta
del defecta que li imputa lo procurador fiscal del
General de Cathalunya, devant dels magnífichs
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a. a continuació ratllat que.
b. a continuació ratlla ya.
c. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els folis 772v 773r del trienni 1701-1704.
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Número 454
Moltb il·lustre i fidelíssim senyor.
Havent compres lo bras militar de aquest Principat, que la armada enemiga ha fet detenció en
las costas del regne de València, per lo que jusa. a continuació paraula ratllada.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 768v i 769r del trienni 1701-1704.

de la capella de Santa Llúcia dea la present ciutat, ditas del ardiaca mayor, per a què presentàs
la sobra dita súplica deprecatòria y notificacions
als referits. Al que de paraula és estat respostb
perc dit Delfau, lo mateix que està dit per dit Pellicer; y immediadament per dit síndich és estada presentada a dit Delfau consemblant requesta que a dit Pelliser. A la qual de paraula és estat
respost per dit Dalfau, lo mateix que ha respost
dit Pellicer a la dita requesta. Axí que quant
convindrà tràurer-se en pública forma se allargarà lo acte, com un que se’n troba de consemblant als 7 de juliol del corrent any en lo present
dietari.

tament recela se dexarà vèurer en los de est
Principat, li ha aparegut ésser molt propri de sa
obligació posar en notícias de vostra senyoria fidelíssima, lo desitg li assisteix de dedicar-se en
lo que més sie del servey de sa magestat, Déu lo
guarde, resguart de la província y crèdit de sas
naturals. En las presents urgèncias, ab vius desitgs de merèxer repetidas ocasions del major
servey, consuelo y agrado de vostra senyoria fidelíssima.
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Número 459
Dijousa als 27de setembre 1703, en Barcelona
entre huyt y nou bras de matí.
Instant lo magnífich Pau Corbera y Palau, ciutadà honrat de Barcelona, síndich del General a
mi, don Ramonb de Codina y Ferreras, secretari
y scrivà major de dit General, present per testimonis: Feliso Costa, notari públich real, col·legiat de Barcelona; y Miquel Barca, boter de la
present ciutat. És estat llevat acte de com requiria de paraula al magnífich doctor micer Ramon
Pelliser, scrivà de manament, personalment trobat en las casas que habita que las té en la present ciutat, en lo carrer dels boters, presentàs a
sa excel·lència, al molt real canceller y noble regent la Real Cancelleria la súplica deprecatòria,
y sitacions o notificacions que·s referexen en la
requesta que és assí cusida y signada de lletra A.
Al que de paraula és estat respost per dit Pelliser, lo que se conté en un paper que és assí cusit,
signat de lletra B; y després per dit síndich és estada presentada a dit Pelliser, la dita requesta
signada de lletra A. A la qual per dit Pelliser, és
estat respost de paraula lo que·s contécen dit paper signat de lletra B; y per quant en lo present
dietari, en jornada de 7 de juliol del corrent any,
se troba consemblant requisició allergada.
Quant convinga tràurer-se esta se allargava com
aquella.
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B.
Respostas que està prompte per fer dita presentació, mentras que la súplica deprecatòria y notifficacions respective, vingan en la forma que
disposan las Generals Constitucions y observansa fins lo dia presentd estilada.
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Dicto die en Barcelona, entre tres y quatra horas
de la tarda, instant dit síndich per mi, dit de Codina, secretari y scrivà major del General, és estat llevat acte de com requiria de paraula. Presents per testimonis: Bernat Canes, prevere, en
Barcelona residint; y lo doctor en drets Francisco Constans y Fontllonga, clergue en Barcelona
residint; al magnífich Francisco // 1v // Dalfau,
cavaller, també escrivà de manament, trobat en
las casas de sa pròpia habitació que las té devant
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 770v i 771r del trienni 1701-1704.
b. a continuació repetit Ramon.
c. a continuació ratllat de.
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A.
Molt bé sab e ignorar no pot magnífich senyor
doctor micer Ramon Pelliser, escrivà de manament per la sacra catòlica y real magestat del rey
nostre senyor, que Déu guarde, en la llochtinència del present Principat, que segons se
troba disposat en las Generals Constitucions del
present Principat, y en particular en la 4 títol
«De Offici de Protohonotari», 1 títol «De notaris y scrivans», y en lo capítol 37 de las últimas
Corts. Té vostra magnificència obligació de
presentar qualsevols escripturas, cartas, requestas y súplicas al excel·lentíssim senyor llochtinent general de dit Principat.
Molt il·lustres senyors canceller, vice-canceller,
regent la Reale Cancelleria, y doctors del Real
Consell, rèbrer los actes de ditas presentacions y
entregar aquelles en pública forma, a la part instant satisfet en són degut salari, sots las penas en
ditas Constitucions expressadas. E com ara de
present sia vostra magnificència requirit per mi,
Pau Corbera y Palau, ciutedà honrat de Barcelona, com a síndich del General de Catalunya,
conforme consta ab certificatòria feta per don
Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà
major de dit General, de la provisió de dit offici
en mon favor, als 14 de octubre 1702 feta, còpia de la qual se entregà vostra magnificència,
que sia servit vostra magnificència en continent
a.
b.
c.
d.
e.

de la present ciutat interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat al.
per interlineat.
a continuació ratllat observada.
a continuació ratllat thesoreria y.
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triennio deputatus ecleisasticus Generalis presentis Cathaloniae principatus citra revocationem,
et cetera. Gratis, et cetera. Constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod,
et cetera. Vos, magnificus Josephus Vidal, iutriusque juris docotor Barchinone populatum presentem Vidali et pro me et nomine meo agendam
duemdum, et cetera. Ítem ad onmes litter sive
causas tam civiles quam criminales, activas et
pasivas, principales et apellatorias, et tam motas
quam movedas latistime com amplissimo et asueto citus et causarum et cum facultatibus exprecis
de calumnia et aliter jurandi, et cetera. Sugestiones quan cumque dandi, et cetera. Cautiones
quas cumque tam juratorias quam fidejutorias,
prestandi clama et retroclamia quemis exponendi, et cetera. Executiones quamsuis instandi, et
cetera. Requisitiones, apellationes, suplicationes,
literas et alias quscuis scripturas quibensis personis et locis quibus expediet et opus sit dandi, oferendi et presentandi seu dari offerri et presentari,
faciendi et // 12v // presentatis et advento repondendi, replicandi, triplicandi et ultra et pro inde
intramente que cunque faciendi tenfieri faciendi
justandi et requirendi et cum posee subitiduendi,
et cetera. Et domum, et cetera. Promito judicio
cisti, et cetera. Et habere ratum, et cetera. Et non
recocare sub honorum meorum omnium obligatione.

ÿunt ab dit nobles magnífichs conferir-se ab lo
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de est Principat; y a ma instància, en dit nom
presentar-li una súplica deprecatòria provehida
lo dia 22 del present y corrent mes, per lo il·lustríssim canceller en orde segon d’esta il·lustre
ciutat, altre dels cojúdices del il·lustríssim tribunal de contrafaccions, que fou despedida, lo
mateix dia, per lo actuari de la causa // 3v // de
contrafacció instada per mi, dit síndich del General, per rahó de un real decret despedit en
forma de Cancelleria en lo dia 14 del corrent.
Firmat per lo excel·lentíssim senyor comte de
Palma, llochtinent general del present Principat, lo noble don Miquel de Calderó, regent de
la Real Cancelleria, y secretari de la província; y
així mateix requiresch a vostra magnificència
que a ma instància y en dit nom, presente e o
notifique als molt reverent don Emanuel de
Senjust y Pagès, prior claustrer y canonge de la
Sant Iglésia de Tortosa, del concell de sa magestat y són canceller en lo present Principat; y al
dit noble regent la Real Cancellaria, las citacions o notificacions de las quals per lo dit effecte ne fas a vostra magnificència ostenció. Per
tant y altrament, lo dit Pau Corbera y Palau en
dit nom de síndich del General, requiresch e interpel·lo a vostra magnificència que en continent y sens mora alguna, y lo més prest sia possible, pose en mà de sa excel·lència dita
suplicació deprecatòria, y presenta a dits molts
reverents canceller y noble regent la Real Cancelleria, las ditas citacions o notificacions. Altrament, en cas de recusació acuso a vostra magnificència las penas imposadas ab ditas
Constitucions y altres qualsevols que sien aplicables, ab expressa protestació, ànimo y salvetat
de procehir contra de vostra magnificència per
tots aquells medis de justícia, axí judicials com
extrajudicials que·m sian lícits y permès, y en
particular devant lo il·lustríssim tribunal de contrafaccions, de la visita real o en altres qualsevol
tribunals, o superior que de dret se’m sia
permès, et omni modo melcori equirens vos nottarium, et cetera.
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Número 452

Testes sunt nobili domini don Hugo de Sant Juan
et de Planella, Barchinone populatus, et Joanne
Caveller, clericus de familia dicti admodum
illustris domini donstituentis et Hieronimus
Cunyat, scriptor Barchinone, qui in his, et cetera.
In quom aliena mana scriptus fides et testimonium. Ego, Joannes Solsona, auctoritatibus apostolica et regia, notarius publicus regius collegiatus Barchinone, hic me subscribo et meum quo
utor appono. Sig+num.
Concordat cum suo originali. Don Raymundy de
Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris
Generalis Cathaloniae.
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Diea lune vigessima mensis augusti anno a Nativitate Domini anno milessimo septingentessimo
tercio, Barchinone.

Número 462

Ego fra don Antonius de Planella et Cruÿlles, abbad regalis monasterii sancti Petri Besalduni ordinis sancti benedieti claustralium, correnti

Universisa fidem facio ego Petrus Heras, autoritatibus regia de excelentissimi domini comitis
Emporias, notary publicii et de collegio notariorim publicarum villa Castilionis et comitatus
Emporiarum subititutus in notaria publica dicta villa dicta de Mallen, quod penes me fuit receptum quoddam instrumentum in ejus aprisia

a. l’original d’aquesta súplica i procura es troba intercalat
entre els folis 772v 773r del trienni 1701-1704.

a. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 773v i 774r del trienni 1701-1704.
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tenoris sequentis: Salvius Marti, iutriusque juris
doctor in villa Castilionis Emporias, Gerundeus
diocessis, populatus assessor deputationis localis
del General y Bolla dicta villa Castilionis et eius
collecta. Gratis, et cetera. Citra revocationem
constituo et procuratorem meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos, Magnificus Josephum
Vidal iutrusque juris doctor, civem Barchinone,
licet absentem, et cetera. Ad videlicet pro me et
nomine meo coram admodum illustribiis et fidelisimis dominis deputatis et auditoribus computeorum presentis Cathaloniae principatus, et in corum consistorio et coram aliis personis quibus
expediat comparendum et interestendum et ibidem in manu et posse dictorum admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatonem et auditorum computorum aliarum
quarumunque personarum de huiis potestatem
facultatem seu commisionem habentum vel habiturarum. Dictum offitium assesoris dicto deputationis localis del General y bolla stationis dicte
villa Castilionis, cum omniby suis juriby et pertinentys annexis et connexis. Derelinquendum et
renuntiandum, renuntiationemque humor debita venid admiti et acceptari supplicandum, et cetera. Et pro inde suplicationes presentandum, et
cetera. Instrumenta quoque dicta renuntiationis
et alia opportuna confici pretendum, instandum
et requirendum, et cetera. Et domum ac Generaliter // 9v // et cetera. Promito habere rattum, et
cetera. Et non revocare, et cetrera. Admodum
Castilione Emporiarum, die duodecima septembris millessimo septingentesimo tertio. Testes don
Joannes Tordera Collferrer, notarum apostolicum, et Raymundus Labatut, scriptor [...] Quorum etiam fidem. Ego, idem Petrus Heras, notarius publicus praefatus. Hic me subscribo et
meum solitum artis notariae rogatus appono.
Sig+num.
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vativa de vostra senyoria fidelíssima faian lo acte
de sa revocació, còpia de la minuta del qual se
posa en mà de vostra senyoria fidelíssima; y havent lo Consell de Cent celebrat, lo die 27 del
passat, aprovat per la part los dicti medi espera
que conforman-se vostra senyoria fidelíssima ab
aquells, parava a terminar-se esta dependència
de què quedarà la ciutat ab particular estimació;
y sempre per lo que sie del major agrado de vostra senyoria fidelíssima.
Ena execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori als 20 de novembre 1703.
Yo, don Ramon de Codina y Ferrera, secretari y
scrivà major del General, noto de com lo fet del
veguer resta cassat, revocat y enul·lat a favor de
la Generalitat. Per lo que consta en lo present
dietari als 7 y 16 de dit mes de novembre.
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Número 464
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
Havent la present ciutat sol·licitat lo ajust de la
competència de jurisdicció, entre vostra senyoria fidelíssima y lo noble don Llàtzer de Gelcen,
regent la vegueria d’esta ciutat; y havent-se conferenciat entre las personas anomenadas per
vostra senyoria fidelíssima y per la present ciutat, los medis que esta tenia ideats per dit ajust.
Le ha entre ditas personas acordar, que regonexent dit noble veguer, lo prior, e la Cort y lo notari en poder del qual se rebel·la informació que
dona motiu a la competència. La jurisdicció pria. l’original d’aquesta minuta es troba intercalat entre els folis 773v i 774r del trienni 1701-1704.
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Número 465
Lob noble don Llàtzer Galcen, veguer de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona; lo senyor
Pere Joan Esteva y Elias, prior de la cort de dit
noble veguer; y Anton Riera, notari y altre dels
escrivans jurats de dita cort. Attès que dita excel·lentíssima ciutat se ha interposat en ajustar la
competència de jurisdicció que està pendent
entre lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels
senyors deputats del General de Catalunya, ab
dit noble veguer, sobre haver-se rebut en sa cort
una informació ad futuram rei memoriam, instant lo subsíndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar acerca la aprehensió de diferents
robas sens bolla ni manifest, trobats y apresats
en casa de la pròpia habitans del il·lustre don fra
Anton de Planella y Cruÿlles, abad de Besalú y
diputat ecclesiàstich en lo corrent trienni, a 12
de juliol proppassat; y procehiments fets per dit
consistori per la defensa de sa jurisdicció, com
també per occasió de sa denegació de la assistència que requisit dit noble veguer, per lo
procurador fiscal de dit General, recusà y differí
fer lo die 21 dia mes de juliol proppassat, ab
acte rebut en poder del ajudan tercer de la escrivania major de dit General; y desijava condescendir a la petició y mediació de dita excel·lentíssima ciutat. Com altrament y reintegrar la
Generalitat y sa jurisdicció y, que esta no reste
en casa damnificada ni lesiada. Perçò de llur grat
y certa sciència, dihuen y declaran que per la recepció de dita informació en dita casa, ne és estat de sa intensió entrèmeter-se en la jurisdicció,
que dit molt il·lustre y fidelíssim // 15v // consisa. En...novembre anotació al marge esquerre.
b. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 773v i 774r del trienni 1701-1704.
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tori dels senyors deputats de comunicada privative en las matèrias de la Generalitat, y axís ha
entregat lo original procés de dita informació
en mà y poder dels excel·lentíssimos senyors
consellers, a effecte de passar-lo a la del dit molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats, revocan, cassan y consultan, y per revocats, cassats y annul·lats, y volen haver y tenir la
dita informació. Sa recepció y tots y qualsevols
procehiments fen rahó de dita informació en
dita Cort, com a prejudicialsa a la jurisdicció privativa de dits senyors deputats, matèries y fets
de la Generalitat de tal manera en temps algú
puga ésser dita informació, y sa recepció, y procehiments fets en dita Cort al·legats, ni trets en
exemplar en la exemplar, ni conseqüència ans
sian haguer com si feta ni fets fossen may estats;
y axí mateix dit subveguer revoca semblantment, y se aparta expresament de sas respostas
per ell fetas en lo sobrechalendat acte de requisició. Offerint-se prompte a prestar la assistència
deguda a la Generalitat, sempre que serà requirit si y conforme per capítols de cort, y la particular per lo del sereníssim senyor rey don Pere
Tercer del any 1376 que comença «Ítem, que
vos señor e lo senyor dich primogènit, y altres
tots los officials reals y altres són tinguts y obligats explicant que ditas respostas en quant són
contrarias ab capítols las feu per no estar ab en
actual notícia de aquells de quibus.»
Enb execució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori als 20 de novembre 1703.
Don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y
scrivà major del General, noto de com lo fet del
veguer resta cassat, revocat y anul·lat a favor de
la Generalitat. Per lo que consta en lo present
dietari als 7 y 16 de dit mes de novembre.
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21 de dit mes, a ocasió de una embaxada en ell
aportada en escrits per part del molt il·lustre y
fidelíssim bras militar. Avia resolt y deliberat
vostra excel·lència, mediar ab lo concistori per a
què en orde a la conferència per vostra
excel·lència demanda, aba deliberació del dia 7,
fos mayor lo número de las personasb per part
de vostra excel·lència y bras militar, fent junts
un cos que no las que devia anomenar lo consistori, al motiu entre altres dec aver-se axí stilat en
quatra casos, que en dita embaxada se expressan
y després de venerar las sempre sàbias y prudents resolucions y deliberacions de vostra excel·lència, se troba lo concistori precisat de posar en la gran comprehenció de vostra
excel·lència lo següent:
Varias y differents són estadas las ocasions, en
què vostra excel·lència ha tingut conferèncias
ab lo concistori per lo mayor acert dels negocis
més graves y urgents, que en lo dit curs del
temps, se han sdevingut en lo present Principat.
Avent estat menor lo número de las personas
que acistian en ellas per part de vostra excel·lència, a las que hid acistian per part del concistori;
y per evitar prolixitat en refferir-los sols de quatra exemplars se farà memòria a vostra excel·lència.
Serà lo primer lo de l’any 1678 de 1, 2 y següents del mes de juny. Que avent-se ubert
conferència al vostre excel·lentíssim y lo concistori, // 1v // foran sols sis las personas anomenadas per vostra excel·lència y nou per lo concistori, so és tres de cada bras.
És lo segon lo del any 1682, en 14 de abril y altras dia subsegüents, en lo qual se anomenaren
quatra personas per part de vostra excel·lència y
sis per lo consistori, so és dos de quiscun estament.

Número 466
Excel·lentíssimc señor.
Logrà lo consistori de deputats y oÿdors de
comptes, als 22d de setembre proppassat, la fortuna de vèurer-se affavorit ab la embaxada reportada per part de vostra excel·lència per los
senyors Joan de Ponsich y Monjo, donsell y Ignasi de Bòria y Gualla, ciutedà, en la qual se servia vostra excel·lència participar al consistori, de
come en lo Consell def Cent tingut y celebrat als
a. a continuació ratllat y.
b. En...novembre anotació al marge esquerre.
c. l’original d’aquesta embaxada es troba intercalat entre els
folis 773v i 774r del trienni 1701-1704.
d. a continuació ratllat del mes.
e. a continuació ratllat al.
f. de cent interlineat al marge esquerre.
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Lo tercer és lo del any 1690, en los dias 6 y subsegüents de mes de octubre, en lo qual trobarà
vostra excel·lència ésser sis las personas que entrevingueren per sa part, y no·n las anomenadas
per part del concistori, tres de cada bras; y per
ausència de militar sols foren vuyt las que acistiren en dita conferència, y per aparecer després
convenient de què acistís ella un concistorial de
cada respectiva concistori, ab número més reduhit de las personas de dita conferència, acistí
per vostra excel·lència en ella un concistorial
junt ab dos personas, y altre concistorial per
part de la Deputació, ab tres una de cada bras.
a.
b.
c.
d.

ab...deliberació del dia 7, interlineat al marge esquerre.
a continuació ratlla anomenadas.
de interlineat.
hi interlineat damunt de y ratllat.

Com axí se observà ab differents juntas tingudas, 26 de setembre fins als 2 de octubre de dit
any inclusive, y en las diadas de 3 fins als 6 de dit
mes de octubra acistiren ditas juntas dits dos
concistorials, y tot lo número de personas axí
anomenadas per part de vostra excel·lència,
com per part de consistori.
Lo quart y últim és lo del any 1697, als 22 de
maig y subsegüents dias, en lo qual fos en anomenadas dos personas per part de vostra
excel·lent y tres per lo concistori, so és una de
quiscun estament; y aquest exemplar si bé, lo
cita y supposa lo molt il·lustre y fidelíssim bras
militar per favorable, en la dita embaxada
// 2r // reportada a vostra excel·lència emperò,
si se attén a las circunstàncias de aquell a par no
serà perquè per part de vostra excel·lència se
demana dita conferència al consistori, y aquest
la accepta; y després de aver-se ya ajuntada algunas vegadas ab lo modo dalt dit, fou servit
vostra excel·lència embiar embaxada al concistori insinuant-li en ella lo gust gran tindria de
què en dita conferència acistissen dos personas
per part de dita bras, y com la necessitat era tant
urgent y pompta que no admetia allanar, reparàs, com era ben notori, mayorment trobantse vostra excel·lència tant atribulat y ab tant
gran aflicció, annul·lib lo concistori en donar
gust a vostra excel·lència en dita petició però
fou ab la protestad de no poder ser tret en
exemplar lo sobredit cas. Com consta en los
dietaris de dit any, y no obstant dita precaució
la vol donarc lo bras militar dit exemplar a son
favor.
Dels sobredits exemplars y ded altres que·s podrian al·legar, seuen ocularment que lo stil que
se ha observat en las conferèncias és estat que
avent-hi personas anomenadas per part de vostra excel·lència ÿe concistori, era menor lo número de las de vostra excel·lentíssima que las de
la Deputació, y avent premeditat lo concistori
qual podia ser la causa, comprèn ser, per representar legalment los tres estaments que componan la Cort General, y ab est motiu a par que
fentf vostra excel·lència un cosg ab lo molt il·lustre y fidelíssim bras militar, no sols deuria ésser
igual lo número de ditas personas si no y encara
mayor. Emperò, com per vostra excel·lència demanada la conferència de què·s tracta, y essent
// 2v // esta per la urgència de la novedat participada als tres comuns per lo excel·lentíssim sea. dit interlineat.
b. a continuació ratllat ab particu.
c. a continuació ratllat a son.
d. de interlineat.
e. de interlineat, damunt de la ratllat.
f. a continuació ratllat la molt il·lustre y fidelíssim bras.
g. a continuació ratllat ÿunt.
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nyor llochtinent general, ab billet de dade de 5
de dit mes de setembra, en què tant se interesa
lo mayor real servey del rey nostre senyor, que
Déu guarde, y lo crèdit y obligació de la fidelitat
chatalana, condecendí prompta y gustosament
lo concistori al insinuat per en dita sa deliberació de 7 del passat; y encara que a par que los
demés exemplars que ab dita sa embaxada
al·lega lo dit molt il·lustre y fidelíssim bras militar, notícian sa pretenció, no pot omitir lo concistori posar en la intel·ligènciaa de vostra excel·lència que,b conciderar que dels anys 1698 y
1700 foran demandas per vostra excel·lència,c y
que per aquest respecte y atenció ningú bé lo
concistori end admètrer-las en la conformitat y
circunstàncias que vostra excel·lències las demanà, ÿe lo mateix motiu precisà tambéf al concistori en annuhir a la que·s demanà per vostra
excel·lència lo sobredit dia 7 de octubre, ab
igualtat deg personas; y en la de 1702, no obstant los reparos que se offeriren per rahó del número de aquellas,h en atenció de aver-la lo concistori demanda, convingué admèter-la per a
què nos pogués dir que se escusava de una conferència per part sua instada.i A més que lo últim estat respecte de semblants conferències se
troba practicat ab igualtat de personas. Com axí
és de vèurer, de las acertadíssimas deliberacions
presas en lo savi Concell de Cent de los dias 31
de juliol y 11 de agost del corrent any, en la
qual // 3r // conferència hij acistian personas de
dit molt il·lustre y fidelíssim bras, per ser sols
tres los que eran del excel·lentíssim y savi Concell de Cent sens que sàpia lo concistori iudicar
que de no ésser mayor, igualk lo número de personas per part de vostra excel·lència y dit bras
militar, fent un cos a las anomenadoras per lo
concistori, puga en ningún temps ocasionar algun dany o perjudici, respecte quel en las conferèncias que se entrevé per part de la Deputació nom és indispensable que a las personas que
acistiran per san part,ñ se’ls puga donar lo ple
poder de forma que sempre vindrà a restar a àrbitre dels comuns la facultat de resòldrer lo més
convenient; y encara que del refferit y ponderat
a. intel·ligència interlineat, damunt gran comprehensió
ratllat.
b. que podrias interlineat, damunt paraula ratllada.
c. a continuació ratllat y la del any 1702 per lo concistori.
d. a continuació ratllat lo con.
e. y lo mateix interlineat, damunt lo que motiva al con lo
mes con lo qual ratllat.
f. també interlineat.
g. a continuació ratlla número de.
h. aquellas interlineat, damunt las personas ratllat.
i. a continuació ratllat y lo últim estat de con.
j. hi interlineat, damunt ay ratllat.
k. mayor interlineat al marge esquerre.
l. a continuació paraula ratllada.
m. no interlineat.
n. sa interlineat.
ñ. a continuació ratllat sua puga donar.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

no dupta lo concistori, compendrà vostra excel·lència la rahó y just motiu li acista, per a poder suplicar-li fos servit percistir ab lo deliberata
per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent, celebrat als 7 de setembra proppassat, y ab sa pròpria resolució, però ab tot desityant, donar gust
a vostra excel·lència en quant li sia permès; y en
concideració de recàurer en assumpto enb què
tant se vincula lo mayor real servey del rey nostre senyor, interès de vostra excel·lència y beneffici públich de tot lo Principat, lo crèdit de la
nació cathalana, y sa innata y incontrastable fidelitat condecendir lo concistori en acceptar
dita conferència, ab menor número de personas, per lo que podrà servir-se vostra excel·lència manar avisar-lo,c de las que elegirà per sa
part junt ab lo molt il·lustre y fidel·líssim bras
militar, fent un cos per a què puga passar lo
concistori en anomenar las suas. Estant com
sempra per tot lo que sia del mayor agrado de
vostra excel·lència.
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Excel·lentíssima señor.
Havent vostra excel·lència affavorint, al primer
del corrent mes, al concistori de deputats y oÿdors ab embaxada en escrits reportada per los
senyors Salvador Massanes de Ribera, ciutedà, y
Joan Ponsich y de Monjo, donsell, acerca lo
ajust de la competència de jurisdicció entreb dit
concistori y lo noble don Llàtzer de Gelcen, regent la vegueria de esta ciutat. Participant-li de
com dit de Gelcen, lo prior de sa cort, y lo notari en poder del qual se rebé la informació, faran
lo acte de sa renovació conformec la còpia de la
minuta que ÿunt ab dita embaxada se posa en
mà del concistori. Deu posar en la gran concideració de vostra excel·lència, que restant approbat és medi per lo savi Concell de Cent tingut y celebrat als 27 del passat, y acordat per las
personas que entrevingueren en las conferències tingudas acerca est assmupto, tant per un
comú com altre sed conformarà ab aquell molt
gustós lo concistori. Desitjant que vostra excel·lència sie servit franquejar-li moltas ocasions, que sian de la mayor complacència y satisfació de la mútua y inseparable correspondència
que proffessa a vostra excel·lència.

Número 467
Moltd il·lustre y fidelíssim senyor.
Fent los deputats y oÿdors de comptes del present Principat lo degut aprecio de la embaxada
en escrits, ab què vostra senyoria fidelíssima als
23 de setembre pròxim passat fonch servit affavorir-lo. Dona a vostra senyoria fidelíssima molt
obsequiosas gràcias, del desitg li acisteix de dedicar-se en lo que més sia del servey del rey nostre senyor, Déu lo guarde, resguart de esta província y crèdit de sos naturals. A ocasió de lae
detenció de la armada enemiga en las costas del
regne de València, ab lo just ressel que·s pot tenir, assigurant a vostra senyoria fidelíssima que
lo concistori en las presents urgències se aplicarà
molt prompta y gustosament, si y conforme li
dicta su gran obligació mayorment tenintf a qui
poder imitar, que és vostra senyoria fidelíssima,
a què regoneix lo concistori que sens igual ostentarà com sempra sas gloriosas operacions.
Desitjant servir a vostra senyoria fidelíssima en
repetidas ocasions, que continuen la recíproca
correspondència que mantindrà a vostra senyoria fidelíssima.

Número 468

Ene excecució del deliberat per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori als 20 de novembre 1703.
Yo, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y scrivà major del General, noto lo fet del veguer resta lo fet cassat, revocat y anul·lat a favor
de la Generalitat. Per lo que consta en lo present dietari al 7 y 16 de novembre.
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a. a continuació ratllat per vostra excel·lència.
b. a continuació ratllat lo.
c. a continuació ratllat las que.
d. l’original d’aquesta embaxada es troba intercalat entre els
folis 773v i 774r del trienni 1701-1704.
e. a continuació ratllat notícia.
f. a continuació ratllat a vostra senyoria fidelíssima.

1642

Número 469
Moltf il·lustres y fidelíssims senyors.
Ab lo capítol sessè de las últimas Corts, fonch
creat un offici de picador de cavalls, y disposat
que en lo cas de haver-se de fer nova elecció de
persona per exercir aquell, tingués de ésser natural del present Principat, si se’n trobaria de capas, y en cas de concurs de mols idòneos per dit
exercici se nomenés lo de major conveniència; y
com molt il·lustres y fidelíssims senyors trobantse vacant dit offici per mort del primer. Obtena. l’original d’aquesta embaxada es troba intercalat entre els
folis 773v i 774r del trienni 1701-1704.
b. entre interlineat.
c. a continuació ratllat copia del acte.
d. se interlineat.
e. En...novembre anotació al marge esquerre.
f. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
774v i 775r.

tar y tenint-ne notícia esta part de don Magí de
Ribera, aiudant real del exèrcit de Andaluzia,
natural de la present ciutat, vingué als últims de
juliol para opportaria a la elecció fahedora per
vostra senyoria il·lustríssima, ab assistència de la
Novena, y a fet diferens diligències per arribar al
concurs, examen y provisió com és notòria vostra senyoria fidelíssima. No obstant lo inconvenient que té en la dolació y suspenció per faltar
en lo interim al servey real y exercici de son puesto, al qual anela acudir en cas de no lograr dita
pretenció. Per tant y altrement a vostra senyoria
fidelíssima suplica dita esta part, que tinga a bé
imposada sa presentació y pretenció, nomenar-li
personas intel·ligents per lo estament o aprovació de la habilitat y capacitat del exercici de picador y montar cavalls; y trobant-lo idòneo y
capàs, a més de //1v // constar a vostra fi ab aprovació y fe autèntica de la real ciutad del Puerto
de Santa Maria, haven tingut lo suplicant escola
pública ab molta aclamació de dit empleo. Feta
la elecció y nominació segons la sèrie y tenor la
Constitució, y que la presèntsia continuada en
dietari, y per dit efecte ésser fet y provehit, lo appart y estilat. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Cerveras de Ferreras
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Notaa de las horas que se han ocupat los doctors don Domingo de Vardier y Joseph Costa,
acesors ajunts, per impediment dels il·lustríssims Francisco de Gallart y Pastor y Paub Roma,
acessor del General de Cataluña, per la causa del
torp [...] lo magnífich don Llàtzer de Gelcen,
veguer de Barcelona, y mandatos fets a alguns
oficials de la cort de dit veguer, y altres ab totas
las dependèncias de dit procés. Ffacent jurat
dits oficis, als 22 de joliol 1703.

Oblata die III mensis octobirs MDCCIII in concistorio, et cetera.
Et domini deputati, ecclesiastico non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus
computorum dixerunt et decreverunt, que la
causa de no aver-se posat en execució lo disposat ab lo capítol 16 fet en la última Cort General, és per aver-se suscitat difficultat. Si la il·lustríssima Novena de personas dels tres estaments
que expressa dit capítol de cort té vot o sols
acistència, y los magnífichs acessors y advocat
fiscal del General, al son vot que·s troba en lo
present dietari, en jornada de 6 de setembre
passat, són de sentir que sols té acistència; y si
bé un senyor de dita Novena ab són vot que·s
troba en lo corrent dietari, als 24 de dit mes de
setembra, és de parer que dita Novena té vot,
emperò dits acessors y advocat fiscal percisteixena en lo mateix sentit com o han refferit de
paraula lo dia present en concistori. Com és de
vèurer en lo present dietari lo dia de avuy, axí
que fent-se allanen ditas difficultats no·s pot
passar a la pretesa provisió y que la present súplica, ab esta decretació sie insertada en lo present dietari. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis
Cathaloniae. Roma, assessor subrogator.

a. a continuació ratllat percisteixen.

1643

Número 470

2v

Primo, als 22 de juliol
en lo matí, hora 1 . . . . . . . . . . Lliures 12 sous
Dit dia a la tarda, horas tres. . 1 Lliura 16 sous
A 23, matíc . . . . . . . . . . . . . 4 Lliures 16 sous
Dit dia a la tarda, horas tres. . 1 Lliura 16 sous
A 24 a la tarda, horas tres . . . 1 Lliura 16 sous
A 26 matí, horas dos . . . . . . . 1 Lliura 4 sous
A 27 en lo matí y tarda,d
horas 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lliura 8 sous
A 28 en lo matí, horas dos . . . 1 Lliura 4 sous
Dit dia a la tarda, horas dos . . 1 Lliura 4 sous
A 30 de dit en lo matí,
hora una . . . . . . . . . . . . . . . . . Lliura 12 sous
Dit dia a la tarda, horas dos . . 1 Lliura 4 sous
A 32 en lo matí, horas 2 . . . . . 1 Lliura 4 sous
Dit dia a la tarda, horas dos . . 1 Lliura 4 sous
Als 6 agost en lo matí,
horas dos . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 sous
A 7 de dit en lo matí,
horas dos . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 sous
A 13 de dit a la tarda,
horas dos . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 sous
A 14 a la tarda, horas dos . . . . 1 Lliura 4 sous
A 15 matí y tardae . . . . . . . . . 2 Lliuras 4 sous
A 16 matí, horas tres . . . . . . 1 Lliura 16 sous
Dit dia a la tarda, horas dos . . 1 Lliura 4 sous
A 17 en lo matí, horas 4 . . . . 2 Lliuras 8 sous
Dit dia a la tarda,f
horas quatre . . . . . . . . . . . . . 2 Lliuras 8 sous
A 23 a la tarda, horas dos . . . . 1 Lliura 4 sous
A 24 a la tarda, horas dos . . . . 1 Lliura 4 sous
horas 64 . . . . . . . . . . . . . . . 38 Lliures 8 sous
Per lo que suma
la contrapàgina horas 64 . . . . 38 Lliures 8 sous
A 13 de octubre a la tarda,
horas dos . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 sous
Per quiscun són
horas 66 . . . . . . . . . . . . . . 39 Lliuras 12 sous

a. l’original d’aquest compte de horas es troba intercalat entre
els folis 774v i 775r del trienni 1701-1704.
b. Pau interlineat, damunt paraula ratllada.
c. a continuació ratllat part en casa horas 8.
d. a continuació ratllat part en casa.
e. a continuació ratllat en casa horas 4.
f. a continuació ratllat en casa.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

Doctor don Domingo del Vardier. Doctor Joseph Costas.
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real orden de que se cargan los géneros o vastimentos en la forma referida y no por negociación de
otra persona. Sobre que discurre latamente essa
Real Audiencia, juntas las tres sala, en la representación que os hizo, y assí mismo remitís ponderando quan fuera de razones lo que intentaban essos
deputados, pues no sólo no se expressa literalmente
cosa alguna en contrario en el capítulo 54 de estas
últimas Cortes, si no que antes bien se halla prevenido y mandado por reales despachos de 10 de deciembre 1669, 25 de julio 1695, y otro anterior del
de 1691, mandando en ellos a los virreyes y capitanes generales. Vuestros antecessores tengan la
mano con essos diputados y otros a quienes tocare,
para que no se cobren derechos no sólo por lo que
toca a la soba de viscotxo, si no también de los demás géneros de bastimentos y pertrexos que necessitaren las galeras de Génova para su propio uso,
sino que antes bien en consequencia de lo capitulado se guarde, cumpla, y observe con ellas lo mismo
que con las de España; y haviendo considerado la
materia con lo demás que representa essa Real Audiencia, conformándome en todo con su parecer,
he resuelto // 2v // encargar y mandaros, como lo
hago, deys las ordenes, providencias quea convengan para que no quede en este exemplar. Mandando a essos diputados condeciendan a que passen los
géneros que necessita la esquadra de Galeras de
Génova, que se halla en esse puerto sin pagar derechos algunos y en consequencia, que o bien se les
conceda el propio uso que piden, o bien la franquesa de que goza, en atención de que dicha esquadra
está a quenta vara para mi real servicio, pues de lo
contrario me daré por decervido. Dada en Madrid, a XXI de septiembre MDCCIII. Yo el Rey. Marchio del Palacio, secretarius. Vidit don Josephus
Rull, regent. Vidit marchio de Laconi. Vidit marchio de Serdanyola. Vidit Coloma, regent.

Número 471
Vistaa la deliberació del il·lustre y fidelíssim concistori de 15 de septembre proppassat, en orde al que
sa senyoria fidelíssim desitja cumplir, per sa part, al
disposat en lo capítol o Constitució 71 de la Cort
proppassada. Tocant a la casa de port franch que se
deuria fer en la present ciutat de Barcelona, y reparos que se l’hi ofereix expresats en dita deliberació.
Vist lo capítol o Constitució predits, y attentament premeditat són tenor y ferie contables, atesas
las resolucions dels tres il·lustríssims brassos respecta bé en jornadas del 7 de octubre, 18 novembre, y 5 de decembre del any 1702. De las quals
precisament a què de resultat la uniforme presició
en dit capítol a sa magestat, que Déu guarde,
proppassada suposat que segons se expresa ab dita
deliberació de sa senyoria fidelíssima, que s’és refereix no se’n troban altras tocant al asumpto de dit
capítols. Los quals fes relació a sa senyoria fidelíssima, que són de sentir que sa senyoria pot y deu
exequtat per sa part, e que sie possibles entrar en la
dependència encarregada en dit capítol ab las personas que expressa dita deliberació, foren nomenadas per dits respective brassos en las precalandadas deliberacions en aquells presas. Barcelona, y
octubre 5 de 1703. Francisco de Gallart y Pastor,
assessor subrogat. Romà, assessor subrogat. Don
Joseph de Cançer, fiscalis advocatus.
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Número 472
Ilustríssimob conde de Palma, primo, mi lugarteniente y capitán general.
Vuestra carta del 8 del julio próximo passado,
para el secretario don Francisco Dalmau y Cassanate, marqués del Palacio se ha recivido. El papel
que os encargan essos diputados, con el uso que hicieron sus assessores y abogado fiscal, sobre el punto
de si deve darse el uso proprio para los vestimentos y
provincias de la esquadra de galeras de Génova,
que se hallan en el puerto de essa ciudad de Barcelona. En què aconsejan a los diputados, que en
atención de no haverse concedido el proprio uso si
no eren caso que la provisión de las galeras corran
por quenta mía, no puden concederle a las de Génova hasta que los diputados estén listos con mi

Al ilustre conde de Palma, primo, mi lugarteniente y capitán general del principado de Cataluña lugar del cello +
Concordat cum suo originali. Don Raymundus
de Codina y Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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Número 474
Memorialb de las personas nomena la excel·lentíssima ciutat, per la conferència dels tres comuns.
Don Francisco Nicolau de Sanjoan.

a. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
776v i 777r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta carta real es troba intercalada entre els
folis 774v i 775r del trienni 1701-1704.
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a. que interlineat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 780v i 781r del trienni 1701-1704..

[ 1703 ]

Don Joseph de Oliver y Bataller.
Joan Llinàs, ciutadà.
Don Salvador Massanes de Ribera, ciutadà.
Don Felip de Ferran y Çariera.
Ignasi Bòria y Gualba, ciutadà.

780
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Il·lustríssima y fidelíssim senyor,

Número 475
Memoriala de las personas nomena lo bras militar, per la conferència dels tres comuns.
Lo senyor don Pedro Torrelles y Semmenat.
Lo senyor Joseph Terre y Codina.
Lo senyor don Joseph Terre y Granollachs.
Lo senyor Joseph Bruy Banyuls.
Lo senyor Joan Batista Reverter, ciutadà.
Lo senyor doctor Ramon Vilana Perlas, ciutadà.

786
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Número 478

Número 477
Moltb señor meu,
Estimo a vostra magnificència com dech la diligència ha feta en ma dependència, y no se’n podia esperar menos de son bon affecte de què hi
dono infinitas gràcies. Jo també ne doni part als
señors inquisidors, a fi y effecte, de què li dono ordre del que havia de obrar en semblants casos, y
han respost que per fugir competències, sempre
que se offerit voler regonèxer los officials de la Bolla los dexés com entrar y regonèxer, ab què quedan so és advertits, y crech se advertirà als demés
officials als d’est bisbat per obviar ignoràncias de
esta hora en avant que és cert la devian tots.
Si emporta que jo escrigua a eix tribunal per ma
satisfacció. Suplica a vostra magnificència m’(h)o
diga, y lo que dech fer que en tot me poso baix de
sos ordes. Supplicant al señor còpia esta en millora de la indispossició aquí li tinch suplicat en nos
sacrifici de la imesa, y li supplicarà que li done
molts ans de vida com he menester. Com le suplico que·l guarde. Octubre, 17 de 1703.
Lo senyor Francisco Prats, dona a vos magestat
las gràcias de las notícias li ha enviades, y li dona
molts recados.
Beso les mans de vostra magnificència son més
affet capellà, Aleix Gaubert, prevere. Senyorc
Anthon de Alberà.
a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 780v i 781r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
785v i 786r del trienni 1701-1704.
c. anotació al marge inferior esquerre.
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Als 20 de septembre pròxim pasat, fou per part
del procurador del il·lustre senyor fra don Avelian de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú y deputat eclesiàstich, presentada súplica a vostra
senyoria fidelíssima per a què, fos escrit ordenar aquí lo cop se li publicàs la enquesta del
pretès defecte que li acrimina lo procurador fiscal del General y per a què, com tot, fos aquella incertada en lo dietari. Attenent a la qual
fou vostra senyoria fidelíssima servit se voldran
se publicàs aquella. Com avent arrivat dos ditas
instàncias, tant vos dit procurador, com altres
interposadas perçonas, en lo discurs del mes y
dias que les discorregut de la perpetuació de
aquella, no aja pogut conseguir-se lo tant desitjat fi per las rahons ponderades en dita súplica. Perçò dit procurador de dit il·lustríssim senyor fra abat y deputat, a vostra senyoria
fidelíssima suplica sia servit de nou ordenar,
que aquella sia ab tot efecte publicada sens dilació, hi tardansa. Alguns que altres de fer molt
conforme a valor y justícia, ho rebrà a mersè de
vostra senyoria fidelíssima. Demanant ésser
també, la present, incertada en lo dietari corrent, per a què cònstia en tot temps de semblant diligència. Officio, et cetera. Altissimus, et
cetera. Joseph Costa y Rulla. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.
Oblata die XXIII mensis octobris MDCCIII in concistorio, et cetera.Et domini deputati, eclesiastico
non interveniente et militari absenti // 1v // intervementibus dominis auditoribus computorum
dixerent et decreverunt, que si bé als 20 del mes
de setembre del present y corrent any, en atenció de la súplica presentada per lo legítim procurador del dit il·lustríssim y fidelíssim senyor
fra don Anthon de Planella y Cruïlles, abat del
real monestir de Sant Pera de Besalú, de la sagrada orde de Sant Benet, en lo present trienni
deputat ecclesiàstich. La qual súplica se troba
incertada en lo dietari corrent, en dita jornada
de 20 de dit mes de setembra, fonch per ells deliberat y ordenat als noble y magnífichs doctors
micers Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà
honrrat de Barcelona, subrogat en acessor ordinari del General; Joseph Costa, també ciutedà
honrrat de Barcelona, acessor, assumpt per impediment del altre don Joseph de Càncer y Prat
Sentjulià, advocat fiscal; y Francisco de Monfar
y Sorts, ciutedà honrrat de Barcelona, y procua. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
787v i 788r del trienni 1701-1704.
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rador fiscal de dit General; que ab la mayor brevedat possible procehissen si y conforme fos de
justícia, en orde al exhigir la deposició al dit senyor deputat ecclesiàstich y que, se li publicàs la
enquesta del deffecte que li imputa dit procurador fiscal, disposat que certificatòrias de la sobre
dita deliberació fossen . Com en effecte ho foren als 22 de dit mes de setembra, per altra de
sos verguers als dits Gallart, Costa, Càncer y
Monfar, que a més de la sobredita diligència
han continuat de paraula las matexas instàncias
ab los dalt refferits; y que estos los consta se han
aplicat y se aplican de present, per la incumbència que narran tant la sobredita súplica com
esta. Emperò, per a què se experimente lo molt
desitjan annuhir al demanat per dit senyor deputat eclesiàstich, en la present suplicació, y en
demostració de las degudas estimació y aprècio,
que han fet y sempre faran de dit senyor com a
son president y col·lega, que perçò en vista de la
present súplica de nou sia recomanat, com ab la
present decretació recomanan als sobre dits noble y magnífichs acessors, advocat fiscal y procurador fiscal de dit General, que ab la mayor
brevedat y seleritat possibles y sens llevar mà al
negoci // s.n.r // passen al que se suplica. Administrant en tot cumpliment de justícia que esta
decretació junt ab la súplica, sie incertada en
dietari, y la decretació presentada a tots los refferits personalment. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae
En execució de la sobredita decretació, esta és
estada presentada personalment per Llorens
March Verdrier, als 24 del present mes de octubre del corrent any 1703. És a saber als dits Gallart, Costa y Monfor entre las 9 y 10 horas del
matí y a dit Càncer entre 11 y 12 horas de la
matexa matinada, segons relacció que ne ha feta
a mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General, dit March.
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Número 479
Nosaltres,a Ignasi Saguí, manyà anomenat per
los il·lustres y fidelíssims senyors diputats, senyors oÿdors de comptes y magnífich racional del
General; y Salvador Pau Farrer, manyà anomenat per Joan Mariner, manyà. A feta, y exeminar
y regonèixer un compte donat per Joan Mariner, manyà de la present casa de la Diputació.
Vuy als 5 de octubre de 1703. Mitjansant jurament fem la relació següent:

a. l’original d’aquesta relació es troba intercalada entre els
folis 787v i 788r del trienni 1701-1704.
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1 Per la presó del rey per la cambra
dels sentenciats, fer una clau
al pany de la porta . . . . . . . . . . . . 10 Sous
2 Per la botiga de haont se té
la rejola, fer una clau per la porta
y adobar lo pany . . . . . . . . . . . . . 14 Sous
3 Per lo palau del rey, per lo quarto
del senyor oÿdor real, dos golfos . 1 Lliura
4 Per dita porta un pany de cambra . 14 Sous
5 Una manilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sous
6 Buyt panys de cop . . . . . 2 Lliures 16 Sous
7 Deu frontisses de creu . . . 3 Lliures 5 Sous
8 Dos panys de cop . . . . . . . . . . . . . 14 Sous
9 Dos baldes y una manilla . . . . . . . 12 Sous
10 Tres claus de cambra y
una manilla . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 5 Sous
11 Una planja y una manilla . . . . . . . . 8 Sous
12 Por la capella de la Diputació
una clau . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
13 Per lo aposento de
la tapisaria, dos claus
y adobar lo pany . . . . . . . . 1 Lliura 10 Sous
14 Per lo General, per lo pou
una plantja a pesat . . . . . . . 1 Lliura 6 Sous
15 Per dit, buyt cantoneras . . 3 Lliures 4 Sous
16 Dos pessas per una barra
de una cortina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 Per lo palau del rey, per lo
quarto del senyor oÿdor real,
un pany dea cop . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sous
18 Una clau de cambra y adobar
lo pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sous
19 Dos manillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sous
20 Per la Diputació, una clau y
adobar lo pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 Altra clau y adobar lo pany . . . . . . . 9 Sous
22 Una clau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sous
23 Per la presó del rey adobar
un pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sous
24 Una clau . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
25 Una clau y adobar lo pany . 1 Lliura 8 Sous
26 Adobar un pany . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sous
27 Adobar altre pany . . . . . . . . . . . . . 14 Sous
28 Per lo palau del rey, per la primera porta
de la sala gran un pany . . 4 Lliures10 Sous
29 Un pany de cambra nou . . . . . . . . 14 Sous
30 Una clau de cambra y adobar
lo pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sous
31 Per una porta principal, una clau
y adobar lo pany . . . . . . . . . . . . . . 16 Sous
32 Per la Diputació, per la fusteria
una clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sous
33 Dos bagues per un fontellar y
Una clau de calaix. . . . . . . . . . . . . . 6 Sous
34 Una clau y adobar lo pany . . . . . . . 5 Sous
35 Per la sala dels negossis adobar
lo barretas y dos de novas . . . . . . . 14 Sous

a. a continuació ratllat cambra.
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36 Per la casa del portal nou a panys
de cambra nous . . . . . . . 2 Lliures 16 Sous
37 Per la casa del portal nou
una anella grosa. . . . . . . . . . . . . . 4 Lliures
38 Altra anella y pica porta . . 1 Lliura 16 Sous
39 Dos barnats án pesat 1 arroba
lliura a rahó 2 sous
barcelonesos la lliura . . . . 3 Lliures 5 Sous
40 Dos levas redonas. . . . . . 3 Lliures 12 Sous
41 Un pom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sous
42 Dotse frontisses a rahó 7 sous
cada una . . . . . . . . . . . . . 4 Lliures 4 Sous
43 Sinch panys ab sas claus . . . . . . . . 3 Lliures
44 Sinch ganxets ab sas baques . . . . . 16 Sous
45 Dotse pessas de portalera 1 Lliures 16 Sous
46 tres anellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sous
47 Un balldó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sous
48 Dos manillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sous
49 Per lo palau del rey, per lo quarto
del senyor oÿdor real
deu frontisses . . . . . . . . . 3 Lliures 16 Sous
50 Dos panys de cop . . . . . . . . . . . . . 14 Sous
51 Dos baldons y una manilla . . . . . . 12 Sous
52 Per lo quarto de la guarda
tres frontisses. . . . . . . . . . 1 Lliura 10 Sous
53 Dos forrellats . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sous
54 6 frontisses . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Lliures
55 Un pany de balda . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
56 Una manilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sous
57 Sis pessas de portalera . . . . . . . . . . 18 Sous
58 Un vestiment de filat a pesat
18 lliures 1/2 a rahó 2 sous
barcelonesos la lliura . . . . 2 Lliures 6 Sous
59 Per la Diputació una clau
de cambra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sous
60 Una clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Sous
61 Per la sala de Sant Jordi, dos pessas
de portelaras. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sous
62 Una clau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sous
63 altra clau . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
64 Per lo palau del rey, per lo quarto
del senyor oÿdor . . . . . . . 1 Lliura 16 Sous
65 lo frontisses de creu . . . . 3 Lliures 16 Sous
66 Dos panys de cop . . . . . . . . . . . . . 14 Sous
67 Dos baldons y una manilla . . . . . . 12 Sous
68 Per lo quarto de laa guarda
de barretas. . . . . . . . . . . . 1 Lliura 12 Sous
69 Per la presó del rey un pany
de cambra nou . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sous
70 Per lo palau del rey
2 frontisses. . . . . . . . . . . 2 Lliures 16 Sous
71 Dos bernats . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sous
72 Per la Diputació
4 frontisse . . . . . . . . . . . 2 Lliures 16 Sous
73 Quatro ganxos. . . . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
74 lo cantoneras . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lliures
75 Buyt ganxests ab sas bagues . . . . . 12 Sous
76 Per lo palau del rey, per
a. a continuació ratllat oÿdor.
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lo quarto del oÿdor
tres frontisses. . . . . . . . . . 1 Lliura 16 Sous
77 Un pany a la caputchina . . . . . . . . 12 Sous
78 Per la presó del rey adobar un pany12 Sous
79 Una clau y adobar lo pany . . . . . . 14 Sous
80 Una clau y adobar lo pany . . . . . . . 8 Sous
81 Per la Diputació dos frontisses 1 Lliura 8
Sous
82 Un pany ab tancado de frontissa 1 Lliura 8
Sous
83 Per la presó del rey 14 barres án
pesat 3 arrobes 10 lliures 1/2 a rahó 2 sous
barcelonesos la lliura.. . . . 11 Lliures 1 Sou
84 Una clau y adobar lo pany . . . . . . . 8 Sous
85 Per lo pallau del rey dos claus de cambra14
Sous
86 Per lo quatro de la visita dos claus . 1 Lliura
87 Tres claus . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 Sous
88 Adobar tres panys y dos frontisses 2 Lliures
4 Sous
89 Un pany de caixa nou . . . . . . . . . 2 Lliures
90 Una clau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sous
91 Una anella per un quadro . . . . . . . . 3 Sous
92 Una barra de portalera . . . . . . . . . 1 Lliura
93 Una cantonera . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sous
94 Per lo palau del rey una manilla . . . 4 Sous
95 per la casa del General del portal de
Sant Daniel dos frontisses . . . . . . . 16 Sous
96 Una lleva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sous
97 Uns balda balenciana . . . . . . . . . . . 6 Sous
98 Una aluaro y la espiga y lo tenido . . 8 Sous
99 Un pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Sous
100 Un tancado de cambra . . . . . . . . . 3 Sous
101 Un pany de cambra. . . . . . . . . . . 14 Sous
102 tres manillas . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sous
103 Dos claus de cambra y adobar
un pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Sous
104 Per la diputació una paella 1 Lliura 8 Sous
105 Tres claus y adobar
un pany . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 Sous
106 Una claus y adobar un pany . . . . . 8 Sous
107 Per lo palau del Rey y paletes per los
brases . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lliures 2 Sous
108 Per la casa del General del portal de
sant Daniel 4 frontisses . . . . . . . . 16 Sous
109 Un barnat a pesat 10 lliures 1/2
a rahó 2 sous barcelonesos
lliura . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 64 Sous
110 Per la presó del Rey 2 palfos . . . . 1 Lliura
111 Un pany de cambra nou . . . . . . . 14 Sous
112 Una manilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sous
113 Per la Diputació 2 frontisses . . . . . 8 Sous
114 Per la casa del General del portal
nou de gafa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sous
115 Dues mollas a dos panys de cop . . . 6 Sous
116 Per lo palau del Rey una frontissa 1 Lliura
117 Per lo General un pern per lo pou
apesat 3 lliures 1/2 a rahó 2 sous
barcelonesos lliura. . . . . . . . . . . . . 8 Sous
118 2 panys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sous

[ 1703 ]

[ 1703 ]

4r

119 Per la sala de negocis 2 golfos . . . 1 Lliura
120 Un pany de cambra. . . . . . . . . . . 14 Sous
121 Per la preso del rey una clau . . . . 16 Sous
122 Per la Deputació 18 marcas . . . . 9 Lliures
123 4 frontisses. . . . . . . . . . . 1 Lliura 12 Sous
124 4 ganxets ab sas bagues . . . . . . . . . 6 Sous
125 Una clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sous
126 Una clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sous
127 Per lo palau del Rey una clau . . . 12 Sous
128 Dues claus y merdadas guardes
al pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sous
129 Una clau y adobar lo pany. . . . . . . 6 Sous
130 Per la Diputació per casa del
Pelegrí altre dels veguers és adobar
un pañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sous
131 Per lo General adoba
una romana . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 Sous
132 Per la casa d’en Perlegrí altre dels
verguers per un armari de paret
6 frontises . . . . . . . . . . . . 2 Lliura 2 Sous
133 Un pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sous
134 Un ganxo y raja . . . . . . . . . . . . . . 2 Sous
135 Per lo General per lo pou
un caragol. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sous
136 Per la Diputació per puja la tapiceria
2 ganxos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sous
137 Per lo palau del Rey per lo quarto
de senyor oÿdor real una coladora . 6 Sous
138 2 golfos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura
139 Un pany de cambra. . . . . . . . . . . 14 Sous
140 Una manilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sous
141 Per lo General per una porta
2 golfos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura
142 Un pany de cambra. . . . . . . . . . . 14 Sous
143 Una manilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sous
144 Per la Diputació per casa
Juan Padritjas altre de la verguers
una clau de cambre . . . . . . . . . . . . 9 Sous
145 Per unas ventalles 6 ganxets . . . . . 9 Sous
146 Per rayx per un armari del General
una clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sous
147 Per un taulell adobar un pany . . . . 9 Sous
148 Per la preso del rey per la obra
noba una pala per lo brase. . . . . . 14 Sous
149 Per dur dits rases 2 ganxos . . . . . 1 Lliura
150 Per lo armari de las claus una clau . 16 Sous
151 Per lo bati port del cap de la cala
dues frontises. . . . . . . . . . . . . . . 2 Lliures
152 Per la Diputació per lo quarto
del guarda de la roba una clau. . . . 7 Sous
153 Per la casa del General
de Portal de Mar 5 claus
de cambra . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 5 Sous
154 Adobar dits panys . . . . . . . . . . . . 14 Sous
155 Dues claus a 2 panys
de armari y altre de pany
de forrellat . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 Sous
156 Un pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sous
157 Per lo palau del rey per lo quarto
del senyor oydo real una clau . . . 19 Sous
1648
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158 Per la Diputació per lo aposento
del senyor Regent los comptes
2 claus y adoba los panys . 1 Lliura 4 Sous
159 Per la preso del Rey
una clau . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
160 Per altra porta una clau y
adobar lo pany . . . . . . . . 1 Lliura 10 Sous
161 Per la fusteria de la Diputació
una clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sous
162 Per lo palau del Rey per lo quarto
del senyor oÿdor real
3 frontisses. . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 Sous
163 Per 2 finestres dues manilles . . . . . 8 Sous
164 Per lo General per unas taules
3 gafas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sous
165 Per la presa del Rey per la secreta
un pany y forallar . . . . . . . . . . . . 3 Lliures
166 Per la Diputació un pany
de balda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura
167 Per casa d’en Pelegrí altre
dels bergues per un armari de paret
una clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sous
168 Per dit quarto per unas ventalles
4 frontisses colsades . . . . 1 Lliura 12 Sous
169 3 ganxets ab sas bagues . . . . . . . . . 4 Sous
170 Per una porta del paradís 4 claus
y nudari las guardes . . . . 1 Lliura 10 Sous
171 Per lo parti de bayo per una porta
qui en era en casa del Pelegrí un pany de
pany de Balda . . . . . . . . . 1 Lliura 2 Sous
172 Per la presó del Rey una barra per una
rexa a pesat 16 lliuras 1/2 a rahó 2 sous
barcelonesos la lliura. . . . 2 Lliures 4 Sous
173 Fer 3 anellas án pesat
17 lliures a rahó 2 sous
barcelonesos lliura . . . . . 5 Lliures 7 Sous
174 Fer 40 xavetas per unas rexas án pesat
9 lliures 1/2 a rahó 2 sous barcelonesos
lliura . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 3 Sous
175 4 frontisses de creu . . . . . 1 Lliura 8 Sous
176 Un pany de armari . . . . . . . . . . . 12 Sous
177 Una manilla y ganxo y baga . . . . . 6 Sous
178 Una clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sous
179 Per lo pallau del Rey per lo quarto
de la guarda fer dues claus
de cambra y alaun pany fer
la molla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Sous
180 Per lo General per la corriola del
pou un per y un clau . . . . . . . . . . 1 Lliura
181 3 frotisses. . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 Sous
182 Una costella a la galleda . . . . . . . . 4 Sous
183 Per la Diputació per casa Juan Padritjas
altre dels verguers una clau y adobar lo
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sous
184 Altre clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sous
185 4 claus anells
a la castellana . . . . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
186 Adobar un pany. . . . . . . . . . . . . . 10 Sous
187 Per la preso del Rey per lo quarto
de la almoyna per unas finestras
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16 frontisses de clau a rahó de
7 sous cada una . . . . . . 9 Lliures 12 Sous
188 4 manillas y 4 balldons. . 1 Lliura 12 Sous
189 4 frontisses colsades . . . . . 1 Lliura 8 Sous
190 Una frontisa . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Sous
191 Una clau y adovà lo pany . . . . . . . 6 Sous
192 Per la Diputació per la porta furana
que dona revan [...] 4 gafas án pesat
14 lliures 1/2 a rahó 2 sous
barcelonesos lliura. . . . 1 Lliura 16 Sous 3
193 Una clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sous
194 Per lo palau del Rey per lo quarto del
senyor oÿdor real una clau de cambra
y adobar lo pany . . . . . . . . . . . . . 16 Sous
195 Una clau de aposento y
adobar pany . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sous
196 2 claus y adobar lo pany . . . . . . . 14 Sous
197 Una clau y adobar lo pany 10 Sous
198 Per lo General per la porta Principal
una clau . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
199 Per la presó del Rey per una porta
noba que para al terrat ahon
se posan los y tramenys de
la fortuna dos golfos án pesat
22 lliura a rahó 2 sous
barcelonesos lliura . . . . 2 Lliures 19 Sous
200 Un pany gran ab sa clau . 1 Lliura 14 Sous
201 Un pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sous
202 Un tancado apesat 3 lliures
a rahó 2 sous barcelonesos
lliura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sous 6
203 2 mascles de golfos án pesat 36 lliures
1/ a rahó 2 sous barcelonesos
2
la lliura . . . . . . . . . . . . . 4 Lliures 11 Sous
204 A las 2 famelles de dits golfos fer
los ulls nous. . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliures
205 Una clau y un tros de cadena
bullida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura
206 Una clau . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
207 Dues bagues al forrelat y
lo tancado per la part apesat
18 lliures a rahó 2 sous
barcelonesos lliura . . . . . . 2 Lliures 5 Sous
208 Per dita porta per forrar-la de dins
y fora 7 arrobes 6 lliures planxa
a rahó 2 sous barcelonesos
lliura. . . . . . . . . . . . . . 23 Lliures 11 Sous
209 Un tancado per lo forrellat apesat
3 lliures 1/2 a rahó 2 sous
barcelonesos lliura. . . . . . . . . . . . . 8 Sous
210 Un mascle de golfo apesat
4 lliures 1/2 a rahó 2 sous
barcelonesos lliura. . . . . . . . . . . . 13 Sous
211 Una clau de cambra . . . . . . . . . . . 7 Sous
212 Per la Deputació per la porta principal
devant sant Jaume 2 golfos án pesat
5 arrobes 6 lliures 1/2 a rahó 2 sous
barcelonesos lliures . . . 17 Lliures 15 Sous
213 Per la casa del General del portal
nou una clau de armari . . . . . . . . . 7 Sous
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214 Per la Diputació per casa
Juan Padritja 2 frontisses . 1 Lliura 4 Sous
215 Per lo aposento de asesors
2 panys de armari. . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
216 Per la preso del Rey per lo armari
de las claus una clau . . . . . . . . . . 16 Sous
217 Un pany una clau 16 Sous. . . . . . . . . . . .
218 Per lo palau del Rey per la sala
gran per 2 balcons fer-hi
12 frontises . . . . . . . . . 9 Lliures 12 Sous
219 Adobar 16 frontisses. . . . 3 Lliures 8 Sous
220 Adobar 4 golfos . . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
221 Un golfo nou de sosat . . 1 Lliura 18 Sous
222 Per lo sastre de Diputació
per la porta dels pasadís
una clau de cambra . . . . . . . . . . . . . . . . .
223 Per lo General per un taulell
2 frontises . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 4 Sous
224 2 barnats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura
225 Per altre taulell 2 altres frontises . 18 Sous
226 Per una porta de las guardas
de la presó del Rey per golfos . . 2 Lliures
227 Un pany y balda
ab 3 claus . . . . . . . . . . . . 2 Lliures 2 Sous
228 Per altra porta 2 golfos . . . . . . . . . 8 Sous
229 Un pany de cambra nou . . . . . . . . 4 Sous
230 Una manilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Sous
231 Una frontissa raforçada . . . . . . . . 16 Sous
232 Un forrelat de 4 panys de llargaria1 Lliura
233 4 lliures plom per emplomar
lo tancado lo plom many y carbó . 9 Sous
234 Per la Diputació per lo aposento
del assessor una clau . . . . . . . . . . 14 Sous
235 Per un quadro fer i una pessa . . . . 3 Sous
236 Per lo General per lo pou adobar la
corriola fer-hi las 4 ales al dany
y lo [...]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Lliures
237 Per la tapa de dit pou un caragol . . 6 Sous
238 Per lo palau del Rey per unas rexas de
bayx fer-hi 4 vestiments de filats
án pesat 3 arrobas 20 lliures 1/2 a rahó 2
sous barcelonesos lliura. 12 Lliures 6 Sous
239 Per la casa del General per portal
de sant Daniel una clau y adobar
lo pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sous
240 Per las comedias un pany de cambra
ab sis claus y lo tancado al pany 3 Lliures
12 Sous
241 4 frontisses. . . . . . . . . . . . 1 Lliura 8 Sous
242 Per la preso del Rey per lo pou del
corralet adoba lo gorniment
de la galleda . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura
243 Una clau . . . . . . . . . . . . . 1 Lliura 7 Sous
244 Adobar un pany . . . . . . . . . . . . . . 6 Sous
245 Per lo pou del General adobar-los
2 gorniments de las galledas 1 Lliura 4 Sous
246 Per laa Diputació per
la scrivania major una clau. . . . . . . 8 Sous
a. a continuació ratllat presó del rey.
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són arribadas ondas estampadas als dits pallers,
ab penas de què no pugan vendien a canas ni a
palms dita roba de Bolla, no si ha // 4v // pogut
trobar medi supuesto, no se’n són obstingut an
continuat de una matexa forma y axiò últimament a vostra senyoria. Suplican lo sobre dits, se
dignian donar los convenients per estigia y abulir semblants abusos, o concedir als supliacans
que no·s despatxian la roba de bolla de la matexa manera que se despatxa a ella, per què de exa
manera se pagaran los drets de Bolla igualment
y lo negoci se farà igual, y no·s faran ab lo avantatje que al fan y sinò vuy se és fet; y per estingir
semblant abús se representa a vostra senyoria, se
posan en execució al que dits pallers y calseters
no poguessen tenir sa roba de Bolla bollada ab
cera de pallers, si no un termini cert y que dins
dita termini, la ajan de tenir tallada o cosida que
de esa manera se abulirà semblants abusos y
danys al dret de Bolla. Tot lo sobre dit se representa a vostres senyorias, suplicant umilment
manian donar las ordas convenients per lo efecte sobre dit, per què se fasse enb Mataró com a
costuman fer los pallers y calceters de la present
ciutat, que a més de ésserc conforme a dret de
justícia se rebrà a singular mersè de vostres senyories. A què vostra senyoria mane la present
ésser cusida en dietari. Offici, et cetera. Altissimus, et cetera. Compte. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.

247 Una clau de forrellat y lo forrellat 12 Sous
248 Per la presó del Rey adoba un pany 9 Sous
249 Per lo palau del Rey per lo quarto
de la guarda 6 claus de panys
de cambra . . . . . . . . . . . . 2 Lliura 2 Sous
250 Adobar dits panys . . . . . . . . . . . . 12 Sous
251 4 frontisses de vidrieras . . . . . . . . 12 Sous
252 Un ganxet y baga . . . . . . . . . . . . . 1 Sous
253 Adobar 8 barretas ferí los caps. . . . 8 Sous
254 Per lo palau del rey per lo quarto
ahontenen lo tabaco adoba
lo pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Sous
255 Una clau de cambra per la porta
del cap de sala . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sous
256 Altra clau de cambra . . . . . . . . . . . 7 Sous
257 Un ferro per posa las armas . . . . . 16 Sous
Fet en Barcelona, als XXIII de octubre MDCCIII.
Per Ignasi Seguí, Francisco Torrent, Salvador
Pau Ferrer manyà.
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Número 480
Molta il·lustre y fidelíssim senyor,
Joan Mazas, Juan Moner, Joseph Guarro, Esteva Matas, Salvador Simón y Jaume Gibert, tots
botiguers de tall deb Mataró, representant a vos
senyor de com allí,c de molts a mís a esta part no
en reparat ni reparan, moltas personas que tenen botiga oberta de calsater al paller, en vèndrer roba de bollas, a canas y a palms, lo
que és en gran perjudici dels drets de Bolla y
contra capítol de cort, y en gran dany dels botiguers, y no menos dits pallers y calsaters. No
han duptat ni duptan en tallar, cosir y fer cosir
roba de mida y a metrals. A què a part tingan
robas de Bolla en manifest, lo que una y altre
cosa és en gran dany al negoci y contra capítol
de cort. De forma que vostres senyorias, no posan medi a què dits pallers se obitngan de vèndrer dita roba de Bolla, a canas y a palms. No y
ha ningun botiguer que puga tenir botigas, la
diferència hi ha al que pagan los botiguers, al
que pagan ells que en cada pessa del scot, se experimenta que paga 1 lliura sou més de Bolla lo
botiguer que no lo paller; y continuament de la
demés roba se port contar ab la matexa diferència, y la podan tenir ab major descans, suspensió. No an de aportar llibre de manifest, dietari,
ni altres llibres de Bolla; y encara que és veritat,
que alguna vegada per part de vostra il·lustra

Die XXIIII mensis octobris MDCCIII in concistio, et
cetera. Et domine deputat, eclesiastico non interviniente, intervenientibus dominis auditoribus
computorum, commiserunt praedicta magnificis
acessoribus Generalis Cathaloniae qui super supplicatis relationem in scriptis faciant cum interventione. Nobile advocati fiscal dicti
Don Raymundis de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris generalis Cathaloniae.
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a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 790v i 791r del trienni 1701-1704.
b. a continuació paraula ratllada.
c. a continuació ratllat dita ciutat.
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Número 481
Diumenge,d a 28 de octubre 1703, en Barcelona, cerca las 11 horas del matí.
Instant lo magnífich Pau Corbera y de Palou,
ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General per mi, don Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà major del General de Cathalunya, en presèntia de Joan Valls, estudiant en
a. dit interlineat, damunt tant ratllat.
b. a continuació ratllat la ciutat.
c. a continuació ratllat conforme.
d. l’original d’aquesta requesta i requisició es troba intercalada entre els folis 787v 788r del trienni 1701-1704.

theologia de la família del infrascrit, y Francesch
Antich, jove sastre de la present ciutat, és estat
llevat acte de la presentació de una requisició,
conforme la que és assí cusida y signada de lletra
A, al noble Don Joan Morer y de Pasqual, altre
dels escribans de manament, trobat en las casas
de sa pròpria habitació que las té en lo carrer
dels banys de la present ciutat. Lo qual don
Joan Morer en continent, ha respost per ara que
està detingut en lo llit de grave malaltia, de forma que no li permet cuydar-se de res. Emperò
per si acas li a par respòndrer altra cosa, se atura
lo temps de dret permès; y després per medi de
son procurador ha respost junt ab altres. Lo que
és de veúrer ab un paper que·s assí cusit y signat
de lletra C.

continent, que se atura lo temps de la Constitució y de dret per a respòndrer y deduhir tot lo
que ha de justícia y de dret permès; y després
per son procurador ha respost lo que·s de vèurer ab lo sobredit paper signat de lletra C.
8v

A instància de dit síndich y per mi, dit secretari,
en presència de Pere Maga, prevere resident en
la vila de Talarn, bisbat de Urgell; y don Domingo Prior Yscle, ferrer en dita vila domiciliat,
és estat llevat acte de consemblant requisició
presentada al noble don Joan Baptista de Aloy,
altre dels escrivans de manament y arxiver del
arxiu real dea la present ciutat, trobat en las casas de sa pròpria abitació que las té en lo carrer
dels Mercaders, y devant lo carreró perb lo qual
serà rectament a la iglésia de Santa Catharina
Màrtir de la present ciutat. Lo qual en continent ha respost, que se atura lo temps de la
Constitució y de dret, per a respòndrer y deduhir, lo que sia permès de sas dietas, sens revir
ànimo de voler violar ninguna de las generals
Constitucions. Así bé, de voler observar aquellos y després constituhit en la scrivania major
de la present casa, ha respost conforme un paper que·s assí cusit signat de lletra B.

Dicto die entre las 12 y 1 horas del mitg dia en
Barcelona
A instància de dit síndich y per mi, dit secretari,
és estat llevat consemblant acte de requisició
presentada al magnífich doctor micer Ramon
Pellicer y Vidal, altre dels scribans de manament, trobat en las casas de sa pròpia habitació
que las té // 7v // en lo carrer dels Boters de la
present ciutat, en presència de Francesch Massot, sperdanyer y Ignasi Blasi, fuster, tots dos de
esta ciutat. A la qual ha respost en continent,
que se atura lo temps de la constitució per a
respòndrer, y després ha respost lo que és de
vèurer al dit paper signat de lletra C.

Y per quant en lo present dietari, als 7 de juliol
del corrent any, se troban consemblants requestas allargadas, quanto ninguna tràurer-se se
oposa allargaran com aquellas.

Dicto die en Barcelona a la mateixa hora.
A instància de dit síndicho y per mi, lo sobredit
secretari, en presencia de Bernat Canas, prevere
y Joseph Vila de Rams, assahonador de Manresa, és estat llevat assí de la presentació de consemblant requecició al magnífich Francisco
Delfau, cavaller altre dels escrivans de manament, trobat en las casas de sa pròpria habitació
situat devant la capella de Santa Llúcia de la present ciutat. Lo qual en continent ha respost,
que se atura lo temps de la Constitució y de dret
per a respòndrer, y després per son procurador
ha respost lo que és de // 8r // vèurer ab lo sobredit paper signat de lletra C.
Dicto die en Barcelona entre 2 y 3 hores de la
tarda.
A instància de dit síndich y per mi, lo sobredit
secretari, és estat llevat acte en presència de Joseph Rius, paller, y Rafel de Orella, jove ortolà,
tots dos de la present ciutat, de consemblant requisició presentada a Esteva Galceran, altre dels
escrivans de manament, trobat en las casas de sa
pròpria abitació que las té en lo carrer de en Signas de la present ciutat. Lo qual ha respost en
1651

Dicto die en Barcelona cerca las 3 horas a la tarda.
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A. Molt bé sab e ignorà no pot unc [...] altre
dels escrivans de manament de la lloctinència
general del present Principat, com en lo capítol
37 de las Corts últimament celabradas, fou expresament disposat, que en las a la part que
instàs o que·s prosegués alguna causa de contrafracció o contra Constitució, si imposàs que
convingués prestar, llevar y fer, rèbrer, traúrer,
y llevar en pública forma requestas, actes, extractes, còpias de processos y altres escripturas
públicas per la instrucció; y continuaria de la ditad causa tots y qualsevols escrivans de manament, arxivers, notaris públichs, reals y altres
qualsevols aquí espectàs fer ditas cosas de qualsevol preheminència, grau o condició fassen.
Aguessen promptament exequtar-o, y traúrer
ditas escripturas en pública forma sens mora ni
tardansa alguna, sens poder-se negar al sobradit, que de paraula o en servits seran justats per
las parts satisfets de sos condecents salaris; y en
a.
b.
c.
d.

de... ciutat interlineat al marge esquerre.
per lo interlineat.
a continuació frase incomplerta per ésser el foli trencat.
dita interlineat.
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cas de recusació, pugan y degan los deputats y
oÿdors del General de Cathalunya, obrar y prosseguir rigurosa y exequtivament contra los tals
recusants per via de corp; y ab lo mateix modo y
forma que de sobre en lo mateix capítol se troba
ordenat, en quant al notari de la causa y scrivà
major de la Deputació, y ja de antes en la Constitució «volem e ordenam» 2 títol «De monstrar y exhibir cartas e notas» se trobava previngut que lo arxiver real fos tingut mostrar y
donar treslat, satifat de son condecent salari, de
tots actes tocants interès de part a part, y en las
cosas que vinguessen respecte a interès de la regiaa cort, hagués de ésser precehint manament
de sa magestat, Déu lo guarde, de // 9v // son
primogènit, o de son llochtinent General, o del
portants veus de aquell, com de ditas disposicions municipals puntualment és de veúrer a las
quals se referix. E com ignorar tampoch puga
vostra senyoria, que per esta part del síndich del
General de Cathalunya ab suplicació que presentà, lo die XX del córrent més de octubre, en
lo il·lustríssim tribunal de contrafraccions, en la
causa que dit síndich aporta y prossegueix de
vostra magestat y los demés escrivans de manament, hagué manifestat haver manester per la liquidació faedora en dita causa, còpia auténtica
de tots los partits o partidas, que un y los demés
escrivans de manament, han exigit per rahó de
despesas de lletras de justícia, y per lo pretès
dret de morabatí de reals provisions y sentèncias
provicionals de las causas metents en la Real
Audiència, des de 7 de maig 1702, fins al primer de agost del corrent any 1703. En la conformitat que·s troban notadas o descritas en lo
llibre o llibres de taula verda, y ab la offerta de
satisfer lo salari condecent per dita còpia; y vostra magestat, ni los dits escrivans de manament,
no agen obtemperat bé segons la súplica presentada, en dit il·lustríssim tribunal, per lo procurador de vostra magnificència y demés escrivans de manament, lo die 22 del corrent agen
de deduhit no tenir tal obligació per los motius
en ella expresats, los quals a més done prossehir
en fet obstan a las referidas disposicions municipals. Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrat de
Barcelona, en nom de síndich del General de
Cathalunya, qui fa ocular ostanció de son poder
pro ut a vostra magnificència. Requerir e interpel·le, que dins lo termini que per dit il·lustríssim tribunal fou prefigit per lo dit effecte, al peu
de la dita // 10r // suplicació que és de deu dies,
estantb ab lac [...] de satisfer lo just salari que·s
dega pagar-li, perd lo qual deffecte se li fa dilessió de diners en presencia del notari y testimonis
a.
b.
c.
d.

per a què se satisfasse, li entregue vostra magnificència dita còpia, altrament protesta de prosseguir contra la persona de vostra magnificència, y los bens exequtive per via de torp en la
conformitat que·s troba disposat en las raferidas
y altres disposicions municipals, y de tot lo demés que en via de dret li sia lícit y permès protestar. Omni meliori modo protesti requirens vos
notarium, et cetrera.
11r

regia interlineat al marge esquerre.
estant interlineat al marge esquerre.
a continuació frase incompleta per ésser el foli trencat.
per...li interlineat al marge esquerre.

Dimars,a a 30 de octubre 1703. Enb Barcelona,
a vuyt o nou horas de lac [...] a respost a la requesta. Testimonis: lo doctor Vicens Carreraso,
prevered [...] de Barcelona y Jacinto Morató, altre dels verguers del molt il·lustríssim y fidelíssim consistori, en la scrivania major, constituhit, de la present casa.
B. Responent esta part de don Joan Baptista de
Aloy, altre dels escrivans de manament de la
Llochtinència General del present Principat y
arxiver general, a una requisició a ell presentada
instant lo síndich del General de Cathalunya,
que comensa «Molt bé sap e ignorar no pot» y
acabar «Requirens vos notari» diu y dedueix,
que no obstant la gran dificultat que en dret té,
si pot ser compel·lit a donar ningun acte que
fasse o puga fer contra de si y en són perjudici, y
que aquest cas no està previngut ni ab las Constitucions de estas últimas Corts ni ab las demés
que cita la requesta. Ab tot desitjant fugir dificultats y reparos, y manifestar lo gran zel que té
a la mayor y més puntual observància de ditas
Generals Constitucions y demés lleys de la pàtria, està prompte y aparellat per a fer y entregar
dita certificatòria, mentres se li concedesca
temps y termini competent, y bastant per a poder fer aquella, puix, lo senyalat y designat ab
dita requesta no és, ni pot ser bastant, encara
que nit y dia no·s fes altra cosa més que treballar
en ella, per aver-se de regirar dos llibres de moltras fullas y pàginas, que cada una de estas conté
molts y diferents partits, de diferents negocis y
expedicions; y ésser precís per a fer-se la certificatòria, de la manera que·s demana, que·s vaja
ab tota // 11v // atenció y partit per partit, en
què és precís gastar temps, avent-se també de
registrar los procesos que esta poder dels escrivans de las causas, y en poder del notari, o magnífichs doctors de la Real Audiència. Per los
partits dels morabatins, que en los llibres no·s
continua ab la individuació que·s deu fer en la
certificatòria, segons se mana en dita requesta,
per quant en aquell se nota lo partit del morabatí sens dir si és de sentència de primera instància
a.
b.
c.
d.
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anotació escrita al marge superior.
en Barcelona interlineat.
a continuació frase incomplerta per ésser el foli trencat.
a continuació frase incomplerta per ésser el foli trencat.

ser cas ommisen dita Constitució 37, y perçò
haver-se de recórrer per a ell a la disposició del
dret comú, segons la qual ningú està obligat a
donar armes al contrari contra de si mateix,
però que olvidarian estas consideracions y rahons en cas que estigués en sa mà y facultat lo
poder fer, y entregrà la certificatòria que·s demana ab dita requesta, y la farian, y entregarian
ab la puntualitat possible, però com no està en
sa mà per quant los llibres dels // 12v // quals se
demana extràurer dita certificatòria estan ya archivats y posats dins del Arxiu Real. Com ho
ofereixan durar, y de dins del Arxiu devia saber
lo síndich, no era cosa tocant als escrivans de
manament lo extràurer-ne certificatòria ni altre
instrument algú, per ser este exercici propi y peculiar del archiver del Real Arxiu, privative ad
quoscumque alios. Quedant dits escrivans de manament, ab la pena de no haver pogut executar
lo demanat per lo síndich ab dita requesta, y donant-li las presents per resposta reprotestan
contra de ell en tots los gastos en semblants demandes y peticions. Requirint al noble escrivà
mayor de la casa del General de Cathalunya, no
clogue ni done còpia de dita requesta sens incerta de la present resposta.

o de altre, y en la requesta se demana se fasa de
las sentèncias provisionals com espera lo síndich
del General. Asistirà a assò e o que en lo il·lustríssim tribunal de contrafraccions o contra
Constitucions, se li ha de concedir lo termini
competent y proporcionat al treball que se ha
de menester per a fer dita certificatòria, a vista
de las raons sobre referidas. Per lo que donant la
present, per respostas espera se ha de donar per
satisfet lo síndich del General; y que per la designació del termini esperarà la resolució, de dit
il·lustríssim tribunal, a la provisió del qual estarà
dit don Joan Baptista de Aloy, executant lo que
en las subjecta matèria per dit tribunal se deliberarà. Requerint al noble escrivà mayor del General de Cathalunya, no clogue ni done còpia
de dita requesta sens inserta de la present resposta.
12r

Aa 30 de octubre 1703, enb Barcelona, entre
sinch a sis horas de la tarda. Christòfol,c com a
procurador de ditsd Dalfau, Galceran, Morer y
Pellicer, consta de sa procura en poder de Bernat Forès, notari públich, real, col·legiat lo dia
present ene son poder rebuda, com ne ha fet fe
de paraula a mi, dit secretari y scrivà major,
constituhit en la scrivania major de la Diputació
ha respost per ells a la requesta. Testimonis:
doctor Vicens Carreres, prevere en la Seu de
Barcelona, beneficiat y Jaume Roig, jove llibrater.
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Número 482
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

C. Responent esta part de Francisco Dalfau, Esteve Galceran, don Joan de Morer y Pasqual, y
doctor Ramon Pellicer y Vidal, escivans de manament de la Llochtinència General del present
Principat de Cathalunya, y per ells són llegítims
procurador qui de són poder fa ostenció vostra
excel·lència a una requesta a ells, y cada hu de
ells presentada, a instància del síndich del General de Cathalunya, que comença «Molt bé sab e
ignorar no pot» y acaba «Requirens vos notari»
diuen y dedueixan, que encara que regoneixan
no competir acció alguna al síndich del General
de Cathalunya, per a la instància y petició que fa
en dita requesta, per faltar-li lo interès que és lo
principal fonament per a aquellas, segons la disposició de la mateixa Constitució o capítol 37
d’estas últimas Corts, y que també tenen per
molt probable que aquest no comprèn ni pot
comprèndrer, lo cas en què se demana la exhibició de instruments contra de si mateix, per no
poder-los obligar a assò, étiam ab censuras segons la opinió me segura dels doctors, y així ésa.
b.
c.
d.
e.

anotació escrita al marge superior.
en Barcelona interlineat.
a continuació frase incomplerta per ésser el foli trencat.
dits interlineat.
en...constituhit interlineat al marge esquerre.

Havent la excel·lentíssima ciutat de Barcelona
mediat per a compòndrer la competència, ab
què vostra senyoria fidelíssima se troba ab son
noble veguer, per haver-se en sa cort rebut la informació ad freturam rei memoriam, que a dita
competència ha donat motiu ha conseguit que
dit noble veguer, regonexient que vostra senyoria fidelíssima toca privative lo conexament en
tot lo concernent a matèrias de la Generalitat,
ha entregat en mà de la ciutat lo original de dita
informació, per pasar-lo a la de vostra senyoria
fidelíssima, que se entra junt ab lo acte de la declaració ha fet, de què ab la recepció de dita informació, no és estat de la intenció de dit noble
veguer prejudicar a la jurisdicció de vostra senyoria fidelíssima, ni de haver-se entremès en
dependència, ni cosa de sa jurisdicció; y en vista
de què ab est expedient queda vostra senyoria
fidelíssima assegurat del conexament privatiu en
matèrias de la Generalitat, e igualment reintegrat en qualsevol prejudici que forsan se hagués
pogut inferir a sa jurisdicció, espera la ciutat ha
de dèurer a vostra senyoria fidelíssima que dit
noble veguer y demés, que han concorregut y
a. l’original d’aquesta embaixada i procés es troban intercalats entre els folis 790v i 791v del trienni 1701-1704.
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providendam commisit magnifico Petro Joanni
Esteve et Elias, utriusque juris doctor, locumtenentis prioris sua curia per quam in calie dicta
supplicationisa fuit provisum quod reciperetur
informatio modo et forma quibus in supplicatione continetur qua recepta traderetur, copia supplicanti et si opus fuerit mandaretur ut petibur
sub pena quinquaginta librarum de bonis propiis
ex contrafacientibus exhigendarum et pro his expedientur mandata oportuna juxta curia stilum
incontinenti cujus provisionis vigore per me, notarium, infrascriptum, expeditum cartellum,b
infrascriptum et sequentem: «De part, et cetera».
Inseratur dictum cartelum cum relatione pro ut
inveni et hic consutum quo incerto dices. Et quia
dictus magnificus index erat prout dixit aliis negotii ocupatus comisit receptionem juramenti,
testium et illerum depositiones miser Antonio
Riera, autoritatibus apostolica et regia, notarius
publicus et uni ex scribis juratis dictae curiae vicariae Barchinonae infra ad quam informationem recipiendam pro ut supra extitit petitum et
provisum fuit per me procesum in humqui sequitur modum die et cetera, inseratur informatio.

tingut interescència en dita informació, resten
libres dels effectes que de present y en lo esdevenidor, podian occasionar los procehiments
que instant lo procurador fiscal del General de
Cathalunya té comprés la ciutat, se haurian fet
contra de aquells de què restarà la ciutat ab particular estimació.
Loa acte que refereix esta embaxada, és en jornada de 16 de present y corrent mes, en lo present dietari.
2r

Informaciób rebuda a instància del síndich del
molt il·lustre y fidelíssim bras militar del present
principat de Cathalunya.
Sup.c 150, foli 106. [...] processus. Coram magnifico Petro Joanni Esteve et Elias, utriusque juris doctor.

2v

Noverint universi quod anno a Nattivitate Domini millessimo septingentessimod [...]decima octava, mensis julii, ejusdem anni intitulata coram illustri et vallens modiliani et modilianens
et in eius curia advenit et compavit JoanneseRiquer, notarius et causidicus, Barchinone civis
tanquam procurator substitutus a nobili don
Francisco Nicolao de Sant Joan, Barchinona populatus procuratore, sindico et autore constituto
admodum illustris et fidelisimi brachii militari
hujus Cathaloniae principatus presenti biennio
incepto tertia die mensis maii anni millessimi
septingentesimi secundi prout de dicta constitucione seu findiatu inquo nomina et cognomina
admodum illustrum protectori et caterorum dominorum qui in congregatione ejusdem fidelisimi brachii militaris interfuerunt constat instrumento recepto quod Joannem Franciscum
Verneda, notarium publicus Barchinona, et dicti
admodum illustri et fidelisimi brachii militari
secretarium, die tertia mensis maii dicti anni
millesimi septingentesimi secundi et de dicta sustitutione constat altero instrumento in turrivocata ta de Sant Joan parrochiae Sanctae Angratia de Moncada, diocesis Barchinona, recepto
apud dictum Verneda, notarium, die septima
currentium mensis et anni prout dictus notarius
suit certificatoris literi et cetera, fidem facit qui
dicto nomine eidem domino regenti vicariam
Barchinona obtulit inferiis supplicationem sequentem: «Magnífich señor» interatur qua incertas dices. Qua suplica oblata et presentata illica dictus illustris R.R. Barchinona illam

a. anotació escrita al marge esquerre.
b. anotació escrita al marge superior esquerre.
c. anotació escrita al marge superior dret.
d. a continuació paraula il·legible per ésser el paper trencat.
e. a continuació ratllat vila.
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3r

Magnífich Senyor.
A certs fins y effecte sa a la molt il·lustre y fidelíssim bras militar del present Principat, convenients imposa rèbrer informació ad futuram rei
memoriam sobre los següents interrogatoris:
1. Primo, Que lo dia 12 del corrent mes de juliol a instància dels arrendataris dels drets de
General y Bolla, e o de son legítim procurador,
y ab acistència delsc molt il·lustres oÿdors eglesiàstichs y militar. Fou feta regonexensa en la
casa haont habita lo molt il·lustred don Anton
Planella, deputat eglesiàstich, que està ciutadà
en lo carrer del Pi de la present ciutat. Per avereguar si se trobaran robas o altres mercaderias
sens bolla.
2. Secundo. Que en sa regoneixensa explicada
en lo prop precedent interrogatori, testibus legat, se trobaren moltes robas y mercaderias sens
bolla, de conciderable valor de las quals fou feta
aprenció en sa mateixa casa, de la habitació del
dit fra don Anton de Planella.
3. Tercio. Que el mateix temps antes o després,
que·s feu dita regoneixensa y apreenció explicadas en los dos pròxims coprecedents interrogatoris, legant testibus, se ocultaren moltes altres
mercaderies que·s trobavan recullidas en sa dita
a.
b.
c.
d.

a continuació paraula ratllada.
a continuació paraula ratllada.
a continuació frase ratllada.
a continuació paraula ratllada.

casa, de la habitació de dit don Anton de Planella, trayent-las de dita casa sos criats o criadas de
la família de dit Planella. Altrasa personas que
explicaran los il·lustres ministradors, com y de
quina manera, per quina causa, feren dita extracció y ocultació de ditas robas y mercaderias;
en quin puesto de sa casa estavan recullidas y en
quina casa, casas, lloc o llochs foren llantadas,
transportadas y amagadas, a fi que no puguessen ésser regonegudas, ni ellas ferà apreenció
perb los nomenats en lo interrogatori primer,
per causa de no ésser bolladas. Demanat que
// 3v // que sobre lo contingut en lo present interrogatori dependent y emergent, degan y expliquen tot lo que sap y podran dir.
4. Quarto. Que lo dit fra don Anton de Planella
al mateix temps que·s feu dita regoneixensa, a
poc després, lo mateix dia 12 del corrent mes de
juliol digué ab alta e intel·ligible veu, en presència de moltes personas, trobant-se en la casa de
dita sa habitació o en altre lloch que explicaran
los ministradors, que la persona de qui eran las
ditas robas y mercaderias, sens bolla, que·s trobaren en dita sa casa, tenia gran culpa, perquè lo
dit fra don Anton de Planella moltas vegadas la
havie avitada que no tingués dites robes y mercaderies per segures en sa casa, y que no so tingués a burlas. Demanant que sobre assò, digan
y expliquen tot lo que sabran los testimonis ministradors haver hoït dir al dit fra don Anton de
Planellas, ab las ditas o altres consenblants, a
qualsevols paraulas de las quals se puga provar,
inferir, a col·legir que lo dit fra don Anton de
Planella sabia, permetia o consentia, que las ditas robas y mercaderias sens bolla estiguessen
cullidas en la dita casa de sa habitació.
5. Quinto. Que en la casa de la habitació de dit
fra don Anton de Planella, ha molts mesos y
anys, de manera que de antes y després de ésser
deputat, se ha acostumat haver tenir-i recullidas
moltas robas y mercaderias sens bolla, que se
venien y han venutc a differents personas y altras. Las que·n han volgut comprar comd se
agen pogut ajustar els preus, si y conforme axí
ho diran los testimonis ministradors. Demanat
que sobre assò digan tot lo que·y sabran y podran dir.
6. Sexta. Que lo deduhit en lo precedent interrogatori, legat testibus, se és fet per tant llarch
temps, y abe tanta repetició y continuació, que
no sols los sastres y altres persones // s.n.r // anaa.
b.
c.
d.
e.

altras personas interlineat.
per... primer, interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat escondídament.
a continuació paraula ratllada.
ab interlineat.
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ven a comprar ditas robas y mercaderias de dia,
a la dita casa de la habitació de dit fra don Anton de Planella, sino també, que de ditas robas y
mercaderias recullidas en dita sa casa, ne aportavan certas personas que las treyan venals mostres de uns quatre palms, o altre major o menor
mida, de escapelos per diferents casas de la present ciutat. Demanant que sobre assò los testimonis ministradors digana tot lo que sabran y
podran dir.
7. Sèptimo. Que lo explicat en los dos imediats
interrogatoris, legant testibus, és estat y és pública veu y fama, haver-se fet en lo modo y forma
expressat en dit interrogatori, o que altrament
hauran explicat los testimonis ministradors, de
tal manera que corria veu y fama pública, que en
casa del dit abat deputat, fra don Anton de Planella, se venian sensb bolla robas de çeda, or,
plata y altres mercaderias de valor y estimació,
com si fos una botiga. Com explicaran y diran
los testimonis ministradors.
8. Octavo. Que per haver-se fet lo referit en los
precedents interrogatoris, ab tanta publicitat,
escàndol, danyc y frau del General, y sos arrendadors per tant llarch temps; és estat avitat dit
abat fra don Anton de Planella, per differents
personas que no permeten sed fessen, tals cosas
en sa casa,e com publicament se deya, fer-se de
tenir-se recullidas en ella y véndrer-se dins y
fora def dita casa, robas sens bolla, si y conforme, ho explicaran los testimonis ministradors.
Demanant que sobre assò digan y expliquen las
vegadas, que el estat aviat y advertit,g com y en
quin lloch, y temps y en presencia de quinas
personas, y digan lo demés que sobre dit avisos
sàpian y pugan dir.
Las demés cosas emperò suplesca la discreció
del interrogant, rebenth dits testimonis en
presència vostra magnificència, satisfet de condecent salari, fent prestar als testimonis ministradors, no sols lo jurament de dir la veritat,
sino també, de no revelar cosa alguna dels presents interrogatoris, ni del que // s.n.v // seran
interrogats y hauran de posar y que rebuda dita
informació, sie entregada còpia autèntica de
aquella. Satisfet lo notari de son conduent salari
al síndich de dit molt il·lustre y fidelíssim bras
militar, y per dit effecte ésser fetas las provisions
a. digan interlineat.
b. sens bolla interlineat.
c. dany... arrendadors interlineat, damunt dos paraules ratllades.
d. se fesen interlineat.
e. a continuació frase ratllada.
f. a continuació ratllat ella.
g. a continuació ratllat y en.
h. rebent...salari interlineat al marge esquerre.
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y mandatos convenients, eta opus fuent, las penas segons estil y justícia ab tot compliment ministradab com axí nedum promisso verum etiam
omni alio meliori modo. Ho supplica dit síndich.
Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Toda y
Gil, advocatus brachii militaris. De Copons, advocatus.

magnifici in presenti Cathaloniae // 4v // principatu, Barcinone respetive domiciliatii mediante copia dicti cartelliasivi mandati aptis et
cuilibet respective i llorum dimissi in scriptis scilicet dictii Gelabert Magarola et Romeu, personaliter die decima nona et vigessima predetorum etb propter absentiam ditii Rifos cuidam
familar domus magnifici divis Josephi Duran,
in cuyus domo habitationem facit dicti Rifosc
per saluium diuner nuntium juratum civis dicti illustri regentis vicariam Barchinone.d Dicto
vero Paulo Serra, etiam personaliter et per absentiam dictie Josephi Dalmau etiam cuidam
familar domi ipsius die vigesima predictorum et
per absentiam dicti Bernardi Fores, uxori suae
die vigessima prima eorumdem mensis et anni
per Franciscum Balasco, nuntium quidam juratum ipsius civis sich respective referentes et relationes mihi. Dicto et infrascripto Anthonio Riera, notario facientes.

Oblata XVIII julii anno MDCCIII. Domino regent vicariam Barchinone qui et assumsit Sibi
[...] asudeutem magnificus Petrum Joannem Esteve et Elias L.D. qui et cetera.. [...]majores. Riera, notario.
Registrata dicto die et anno, recipiat informo
modo et forma quibus infrascripte continet qua
recepta tradat copia suplicanti et si opus fuerit
mandet ut petit sub pena 50 lliures de boni propnis contrafacientibus expediant mandata oportunas [...]cuis stylum incontinenti. Esteve et
Elias, utriusque juris doctor.
5r
4r

De part del il·lustre senyor regent la vegaria de
Barcelona, e per provisió so dia present, y baix
escrit feta per lo magnífich Pere Joan Esteve y
Elias, en dret doctor, llochtinent de prior de la
sua cort, al peu de una suplicació, per lo devall
instava presentada, fets manamen con ab thenor
del present se fa fur y mana a Canut Rifos, Pau
Borès, escrivents, y a més en lo acte de puntuació nomenadas que després de la presentació
del present, a la ora que seran avisats, en pena
de sinquanta lliuras barceloneses del bens propis de quiscú dels contrafahents e inobedients
exhigidoras, se conferescan en casa del don
Llàtzer Gelcen, veguer la dita vegaria de Barcelona, que la té en lo carrer dit de la porta Ferrissa de la present ciutat. A fi de posar sobre lo
contengut, en uns interrogatoris a dit senyor
veguer presentats, per lo devall instant als 18
del corrent, attès axí per dit magnífich juge és
estat provehit. Lo qual resta a instància del síndich del molt il·lustre y fidelíssim bras militar
del present principat de Cathalunya. Dada en
Barcelona,c dit dia de divuyts de juliol de mil
set-cents y tres. Riera, notarii.
Quod quidem castellano, dictis die et anno fuit
presentatum, intimatum et notificatum dictis
Canuto Rifos, scriptarii, Franco Gelabert, botigerio, et Candelario Leupi, Josepho Dalmau,
curitori auris, Bernardo Fores, notario, Paulo
Serrad[...] civibus Barchinone et magníficis Josepho Romeu, Jossepho Magarola, civibus honoratis Barcinone, algutziriis ordinariis, prosua
a.
b.
c.
d.

és... penas interlineat al marge esquerre.
ministrada interlineat.
a continuació ratllat als.
a continuació paraula il·legible.
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Die decima nona mensis julii anno a Nativitate
Domini millessimo septingentesimo tercio, Barchinone.
Jacobus Rossinyol, daguerius, civis Barchinonea
aetatis suae pro ut ipse dixit sexaginta annorum
parum plus vel minus testit ciatum quif in presentia ilustris et nobilii don Lazari de Gelsen, regentis vicariam Barchinone, jurant admodumg
Deum in manu pose meis dicti et infrascripti Antonii Riera, notarii se dicere et deponere veritatem omnimodum quam siet de et supper quibus
inferius interrogabit.
Et interrogatus ipse testis cerramh dicto illustri
domine regenti vicariam Barchinonae super primo interrogatorio ex superis interrogatoryi oblati
per dictum Joannem Riquer notario nostro quo
suprai eidem testi cest.
Dixit que, diu y narra la veritat lo interrogatori, i
ho diu saber ell testimoni per trobar-se entre altres en la funció menciona dit interrogatori, com
altre de las guardas ordinàrias de la Bolla, y recordar-se se fou la regonexensaj en la casa del molt
il·lustre fra don Anton Planella, deputat eclesiàstich, que la té situada en lo carrer del Pi de
la present ciutat en lo die, y cada effecte menciona dit interrogatori, encara que és veritat que
a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació paraula ratllada.
c. a continuació ratllat du.
d. a continuació paraula ratllada.
e. a continuació paraula ratllada.
f. a continuació ratllat juravit.
g. admodum deum interlineat.
h. cerranm...Barchinonae interlineat al marge esquerre.
i. a continuació paraula ratllada.
j. a continuació ratlla que.

ena dita regonexensa sols van acistir lo il·lustre
oÿdor militar, Anton Moxigans Ginebreda, encara que al principi, y era lo molt il·lustre oÿdor
ecclesiàstich de què fau mensió lo present y antecedent .

Dixit militer, que lo que sab y pot dir, ell testimoni acerca del que relata que lo interrogatori
és, que al temps se estava fent-se la aprehenció
de las referidas robas y mercaderies, per haver-se
trobadasa las demés sens despaitx de Bolla, com
té dit y se pondera en lo interrogatori segon.
Arribà lo dit il·lustre senyor abat don Anthon
Planella //6r // en dita sa casa, y entrant en lo dit
estudi, ahont se estavan assentant o aserviint las
ditas robas y mercaderias se recordà, ell testis
degué dit senyor Abat, entre altres paraules no
ne haurà dit que o despatxava o venia, ab Bolla
y pagant lo dret. Entenent ell testi o deya de dit
Fèlix Clavell, y seguidament preguntà a ell dit
testis, no és despatxada aquexa mercaderia la
qual estava allí patent, y ell testi li respongué,
senyor, enb un tros de tissó o llana y ha sera, y en
un plech de galons se troban ploms, y falta avereguàs si lo despatx és verdader. Com també se
relata en lo mencionat acte, que fou rebut en
poder de dit ajudant tercer.

Interrogatus super secundo et dictis interrugatorii et coram illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera.
Dixit si milites, que diu y narra veritat lo interrogatori, y ho diu saber en testimonis, per la
matexa rahó de sciència de trobar-se present
quant se feu la aprehenció de las robas y mercaderiasb il·lustre oÿdor ecclesiàstich, de què
fan menció lo present y antecedent interrogatoris. Les quals ajuda acavar ell dit testis, de la
qual aprensió ell dit testis, com altre de las ditas guardas ordinàrias // 5v // de la bolla ne feu
denunicació a la casa de la Generalitat, y del
número y calitat de ditas robas y mercaderias
consta, y se expresan en lo acte que ne llevaran
rebut poder de Bernat Forès, notari, ajudant
tercer decsecretari de la casa de dita Generalitat, respecte de haver-se trobades sens despaix
de bolla menor, un tros de gipó o llanad en
què fou trobat cera, y un plech de galons que y
havia ploms; y se havia de averiguar si estos
partits de tifó y galons eran legítimament despatxats.

Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoiis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera.
Dixit, y que cause expresca en lo interrogatori o
ha ohit dir ell testi de antes y després en sa, que
dit il·lustríssim senyor abat Planellas és deputat.
Y és axí encara, veu y fama a pública en la present ciutat.

Interrogatus super tertio et dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera.

Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
lecto, et cetera.

Dixit, que lo que sab y pot dir ell testimoni
acerca el que relata lo interrogatori, és quee de
las mercaderias y robas que comté dit en lo interrogatori antecedent, foren atrobadas en casa
de dit il·lustríssim senyor abat don Anthon de
Planelles, ne foren trobadas part en un dels studis de la casa de la pròpia habitació de dit senyor
abat, que la té en lo carrer del Pi de la present
ciutat, en dos bahuls que foren despanyats y en
lo llit, a hont digueren dormir Fèlix Calvill, jove
sastre; y part en la coixera o cavallerissa. Las
quals robas trobadas en dit studi, ço és, en dit
bahuls y en dit llit, asser dit Clavell esser suas
pròpias en lo demés, emperò no y sab cosa.

Dixit similiter, que cause expressa en lo interrogatori, o ha ohit dir ell testi públicament en lo
referit senyors; y és també axí pública veu y
fama en la ditac present ciutat.
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi recto, et cetera.
Dixit, que end lo present interogatori no y pot
dit ell testimoni, més del qui té da en los dos antecedens interrogatoris.
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto.

Interrogatus super quarto ex dictis interrogatorii
et coram dicto illustri domino vicario eideem testi recto, et cetera.
6v

a.
b.
c.
d.
e.

en... antecedent interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat responderà dit.
de secretari interlineat al marge esquerre.
llana interlineat.
a continuació paraula ratllada.

Dixit sie similiter, que cause expressa en lo interrogatoris de plena y indubitada memòria ell tesa.
b.
c.
d.
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a continuació la major ratllat.
en interlineat.
dita interlineat.
en interlineat.
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timonis han ohit dir, és a saber, que se hauria fet
enténdrer a dit il·lustre senyor Abat, que no
permetés lo que pendrea en dit interrogatori,
no sab emperò, ni pot dir ell dit testis, quant per
quinas personas, ningun lloch, ni tampoch per
quantas vegadas és estat acusat.
Generaliter autem fuit ipse testis interrogatus coram dicto illustri domino vicario Barchinone super omnibus et singulis Generalitatibus superquibus testes tam de jure quam de consuetudine soliti
sunt preinterrogavi.a Et ad omnia dixit quod
non sed quod fuit citatus pro hujusmodi veritatis
testimenum perhiberi per quendam cursorem seu
nunitum curie dicti domini vicarii. Fuit sibi certificate et perseveravit.
Dicto die in dicta civitate, Barchinone.
Josephus Costa negociator civis Barchinone etatis
pro ut ipse dixit quadraginta annorum parum
plus vel minus. Testis citauts etb puros supra productus es nominatus qui inpresentia dicti illustri
et nobilis don Lasaride Galcen. Regentis darum
vecaria Barchinone juravit in manu et porsemes
deti et infrascripti Anthonii Riera notarium nedum de non revelando sed etiam se deeve veritatum, et cetera.
Et interrogatus ipse testits coram dicto illustri domino vecario super primo es ditctis et sueprius
oblatis interrogatoriis eidem testi lecto.
Dixit, que lo que diu y narra lo interrogatori és
veritat, y o diu saber ell testi, per haver estat cridat com a altre de las guardas ordinàrias de la
Bolla. En la funció menciona // 7r // dit interrogatori, y haver-hi y per conseguera haver vist y
experimentat, la ponderat en ell, y recervar-se
fou lo dia mes y any aparescac dit interrogatori.
Y ab acistència del molt il·lustre Anthon Muxiga y de Ginebreda, ohidor militar del present
principat de Cathalunya, encara que és veritat
que al Principi veu y acistí lo il·lustre fra Rafell
de Padellàs y Casamitjana, ohidor eclesiàstich.
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem
testi lecto, et cetera.
Dixit similiter, que lo que diu y narra lo interrogatori és veritat, y o dits a ber ell testi per lo que té dit,
en lo interrogatori antecedent, deservei trobat en
ditas funció y axí haver-o vist y experimentat. Com
en dit interrogatori se menciona, de tal manera
que ell testimoni ajuda a lavar las robas y mercadea. a continuació paraula ratllada.
b. et...nominatus interlineat al marge esquerre.
c. aparesca dit jugi interlineat, damunt expresa ratllat.

rias, y vist pesar los galons y stil de or y plata que foren apresas, llargament mencionadas, respecte en
lo acte que de dita aprehenció se feu rebut en poder de Bernat Forès, notari real, col·legiat y ajudant tercer de secretari de la casa de la Generalitat.
Entre als quals robas y mercaderias fou vist y per ell
testimoni, trobar-se un tros de tisso y de llana ab
sera y una pessa de galó ab ploms, encara que faltava averiguar si era verdader lo despatx.
Interrogatus super tercio ex dictis interrogatoriis
et coram dicto illustri domino eidem testi lecto, et
cetera.
Dixit, que ell testimoni en lo present interrogatori sols pot dir que després, en sa que és estada
seguida, dita aprehenció, a ohir dit publicament
que ultra de las ditas robas y mercaderias, que
com se ha dit, foren apresas ne haurian amagadas y ne haviam llansadas de altres que·s trobaran dalt en la casa de la habitació de dit il·lustre
senyor abat fra don Anthon Planella, // 7v // no
sab emperò, ni ha ohit dir, per quinas, per quina
part, ni tampoc sab, no ha ohita a en quin lloch,
puesto de dita casa, eran o se trobaran, nib per
quin efecte foren llansades o amagades, sols pot
dir part per haver-ho vist y en part per haver-ne
adquirit plena sciència, que las que foren apresas foren trobadas part en lo estudi o en altre
dels estudis de la casa de dit senyor abat, ab uns
bahuls y part en lo llit de dit estudi, que·s digué
ser pròpias de Fèlix Clavell, jove sastre, y també
part en la lost era de la mateixa casa.
Interrogatus super quarto interrogatiis ex dictis
interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera.
Dixit, que té plena memòria ell testimoni que al
temps estava fent dita aprehenció en la referida
casa de las pròpria habitació de dit senyor abat y
deutat fra Anthon de Planella arribà en ellas lo dit
senyor abat y la funció de dita aprehenció y regonexen digué en presència de ell testimoni y dels
demés circunstàncies que haurà avisat diferens vegadas que dit Fèlix Clavell, jove sastre, que·s diu
commerciava en sa casa, no tingué en dita sa casa
en manera alguna de las mercaderias que no fossen despatxadas de Bolla y que havent ell dit senyor abat advertit algunas vegadas que dit Clavell
tenia en dita sa casa algunas mercaderias li haurà
assegurat ésser aquellas despatxadas que és quant
pot dit sobre lo que conte lo present interrogatori.
Interrogatus super quinto interrogatio ex dictis
interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera.
a. a continuació aquestas ratllat.
b. ni... amadas interlineat.

1658

Dixit, que com té expressa en lo interrogatori o
ha ohit testimoni molt publicament en la present ciutat de sa part de molt anys, y és axí encare en ella publicament // 8r // fama.
Interrogatus super sexto interrogatio ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera.
Dixit, que en lo present interrogatori sols pot dir
ell testimoni, qui ha temps té notícia està versat de
Fèlix Clavell, anar per diferents parts de la present
ciutat aportant mostras de mercaderia per a vèndrer. No sab emperò, ni ha ohit dit fossen o tingués aquellas dit Calvell, recòndidas en casa de dit
senyor abat Planella, y havent-se diferens vegadas
regonegué dit Clavell per esta notícia, étiam per
ell testimonis no se ha trobat al dit frau algú.
Interrogatus super septimo interrogatio ex dictis
interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi lecto, et cetera.
Dixit, que és veritat, que ultra del que de dit ell
testimoni en los dos antecedents interrogatoris,
ha tingut notícia de pública veu y fama, tenir y
vèndrer en casa de dit il·lustre fra don Anthon
de Planella robas sense Bolla de esta part de
molts anys. Y axí o inferian moltas personas en
casa dels quals se anava a regoneixe si se trobarian fraus per dir aquestas, quant se’ls jutjà reconeixensa y entrevenint-hi ell testimoni, per què
no anaven en casa del senyor abat Planelles, y
no allí en casa dels dits particulars a cremar-los
entenent ell testimonis voler dir aquells que en
casa de dit senyor abat, se tenia pública notícia
tenir robas y mercaderias sens bolla.
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi lecto, et cetera.
Dixit, que el testimoni sols pot dir aserca del
que li relata lo interrogatori que al temps se feu,
com té dit //8v // en lo interrogatori segon la referida aprehenció dir y relatar-se, entre las circunstàncias que acistiren en ella que bona culpa
ne tenia lo senyor abat, per què ja ne estava acusat del que li està succehint y està és la veritat,
per lo jurament que té prestat.

annorum parum plus vel munius testis citatus et
pro ut supra prodestatis et nominatis qui inpresencia dicti illustris et nobilis don Lazari de Gelcens, regentis domino vicarea Barchinone juravit
in manu et possemus dicti et infrascripti notario
ne diem de non revelando sed etaim dicire et deponnere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo exjam dictis et superveris oblatis interrotiis coram dicto
illustri domino vicario Barchinone eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que és veritat com diu lo interrogatori, y
o diu ell testimoni, per haver-se trobat en la regonèxer feta en la casa de la pròpria habitació
del il·lustre senyor abat fra don Anthon de Planellas, deputat ecclesiàstich del present Principat, de causa lo dia mes y any, y com menerina
dit interrogatori, com a altre de // 9r // las guardas ordinàrias de la Bolla, subrrogat, y per consegüent haver-o vist y experimentat. Com en
dit interrogatori se conté menes que no veu
acistir lo molt il·lustre senyor ohidor ecclesiàstich, encara que aguese veu y acistir al principi
que arribareu en dita casa.
Interrogatus super secundo interrogatio ex dictis
interrogatiis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit si militer, que en veritat com diu lo interrogatori y o diu saber ell testimoni, per haver-o
vist y experimentat, com en ell se conté no sols
perlava-ho referida en lo antecedent interrogatori, si també per haver acompanyat las robas y
mercaderias apresas per frau al General, y antes
haver vist canar y pesar aquellas en un dels estudis de la casa y pròpria habitació de dit il·lustre
senyor abat Planella, qui la té en lo carrer del Pi
de la present ciutat, y ahont acistí com té dit per
rahó del càrrech referit.
Interrogatus super tertio interrogatio ex dictis
interrogatiis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi recto, et cetera.

Dicto die Barchinone.

Dixit, que sobre lo contengut en lo present interrogatori, sols pot dir ella testimoni que o ha
axí ohit dir de presensa que·s foren subseguidas
ditas, regoneix en sa y aprehenció y que ha tingué notícia en lo referit temps, que part de las
appresas foren trobadas en uns dels estudis de la
casa de la habitació de dit il·lustre senyor abat
Planella, y part veu ell testimoni foren trobadas
en la coxeria o cavallerissa lo estableria la dita
casa respecte que ell, dit testimoni, fou preven-

Bartholomeus Granfer, scritor Barchinone civis
etatis sue pro ut ipse dixit quadraginta dictum

a. ell testimoni interlineat.

Generaliter autenem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non, et cetera. Fuit sibi lectem et perseveravit.
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gué en dita funció per estar o acistir dalt en la
cuyna, a fi de conseguir // 9v // la major averiguació de dit frau y per conseguent no era present quant foren trobats, y ditas robas y mercaderias en dit estudi si sols després las veu juntas
en ell. Y estant axí de guarda ignora fins després
que o ha axí ohit dit se amagassen o llansassen
altres mercaderias de dita casa, ocultant aquella
y lo demés que penderà dit interrogatori.
Interrogatus super quarto interrogatiis ex dictis
interrogatiis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que en lo present interrogatori ell testis
no y sab cosaa alguna.
Interrogatus super quinto interrogatio ex dictis
inteterrogatiis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, qual lo que conté lo interrogatòrio ha
ohit ell testimoni, molt públicament en la present ciutat, que havia setsa o divuyt anys que
duraba, y ne ha tingut ell testimoni pública notícia en part del referit temps màxime en alguna
de las ocasions, que ell dit testimoni, com a altres de las guardas ordinàries de la Bolla, que és
com té dit, és anat en diferens cosas de la present ciutat per fer regonexensa de fraus en las
quals palam et publici li han dit, y als demés oficials porque no anaven en casa del senyor abat
Planella a fer semblants regonexensas, inferint
ell testimoni volerà dir, perquè allí y havia robes
y mercaderias no despatxadas, y tal és de part de
alguns anys segons la referida notícia la pública
muy fama.
10r

Interrogatus super sexto interrogatio ex ditcis interrogatiis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que no, y queb té dit al interrogatori antecedent sab cosa alguna ab certitut menos lot .
Interrogatus super septimo interrogatio ex dictis
interrogatiis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que en lo present interrogatori, ell testimoni no y pot dir altre cosa més del que té dit
en lo interrogatori quint.
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatiis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi recto, et cetera.
a. a continuació ninguna ratllat.
b. que té dit al interrogatori antecedent interlineat al marge
esquerre.
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Dixit, que lo que relata lo interrogatori té plena
memòria haver-ho axí ohit, referit al temps se
feu la referida aprehenció, entre los circunstans
acistens fareu presents en ella. Y esta és la veritat, y lo que sab y pot dir per lo jurament que te
prestat.
Generaliter autum, et cetera.
Ab omnia dexit quod non. Sed quod fuit citatus,
et cetera. Fuit sibi lectem et perseveravit.
Dicto die Barchinone.
Magnificus Josephus de Magarola, civis honorato
Barchinonae, alter ex Algutziriis ordinariis [...]
principatus Cathaloniae, pro sua magestate domini nostri regio in presenti civitate Barchinonae populatis etatis [...] ipse dixit quadraginta
trium annorum parum plus vel minus testi citatus et debito modo compullsus prodestatis et nominatis prout supra per dictum Joannem Riquer
nomine quo supra qui juravit in forma ficci ad
dominum Deum, et cetera. In manum et popeameis dicti et infrascripti notarii et coram dicto
domini et nobilii domino Lazaro de Gelcen, regent dictam vicariam Barchinone, ne diem
// 10v // de non revelando sed etiam dicere et deponere veritatem ommimodam quam [...], et cetera.
Et interrogatus ipse testis coram dicto illustri et
nobili don Lazaro de Gelcen regents dictam vicariam Barchinona eidem testi recto, et cetera.
Dixit verum interrogatorium, ésser los que diu
sa testimoni, per ésser estat en dit entre altres
com ha alguazil que és, per sa magnificència
que, Déu guarde, per acistir a la memòria lo interrogatori per fe acistència y acistir experiments, si y de la manera, que en dit interrogatori se relata encara que és veritat, que en tota
referida funció, no fou present o ab acistència
del molt il·lustre fra Rafel de Ginebreda, oÿdor
militar.
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto illustri et nobili vicario eidem
testi recto, et cetera.
Dixit similiter veritum interrogatorium, ésser lo
que diu saber ell testimonis, per la casa referida
en lo interrogatori antesedint de haver acistir, y
axí bé, les perquant se trobaren las robas y mercaderias, part en lo estudi construhit al seu de la
escale de la casa y pròpia habitació de sa senyoria, lo molt il·lustre micer abat fra don Anton de

a. a continuació ratllat dicti.

Planella, que la té situada en lo carrer de la present ciutat, y part en la establia o cotxeria de
dita casa, y quant se lleva lo acte de la aprehensió y haver vist cavar y pesar las referidas mercaderias y robas, y també aportasen lo frau.
Interrogatus super tertio ex dictis iterrogatoriis
coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.
Dixit, que sols pot dir ell testimoni, acerca del
que relata lo present interrogatori que al temps
arribaren en la casa de dit molt il·lustre senyor
abat fra don Anthon de Planella, ell testimoni, y
los altres que estavan previnguts per fer la referida regonexensa tenint lo molt il·lustre fra Rafel
// 11r // de Planellas, ohidor ecclesiàstich, qui
entre altres també era dels circunstans, algun reparo de entrar en casa de dit senyor abat per fer
la instada regonexensa, quant regonegué se justava fer-se en la casa y habitació de dit senyor
abat, que primer no precehí enviar recado a
aquell per trobar-se deputat o per altre respecte,
ohir ell testimoni digué a dit il·lustre senyor
ohidor ecclesiàstich Francisco Gilabert, negociant, procurador dels arrendataris dels drets de
General y Bolla, que fos servit dar providència,
tingués prompte acistència en la forma se havia
demanada al molt il·lustre concistori, que altrament, era previst redundar en considerable
dany y prejudicis de son principal, expressant
per rahó del que relatava no sent sa la corredissa
y pressa se diran dalt en ocultar las robas y mercaderias,a veu ell dit testimoni, envia dit molt
il·lustre ohidor ecclesiàstich fra Rafel de Planellas, recado a dit molt il·lustre senyor abat deputat eclesiàstich, y juntament, quasi ab un mateix
temps degué al citat de dit senyor abat, que se
és de ningú trobar-se allí que fes obrir la porta
del cap de la escala, y picant lo dit criat ab la
anella de dita porta algunas anelladas, veu ell dit
testis que quasi inmediàdament obriren y pasaven dalt, sots los que per dita funcció estavan
previnguts com ell, dit testis, se dona forma a
fer-se en dita casa la referida regonexensa, com
sobre té dit en lo primer interrogatori, y se recordar molt bé, que estant in acta esta funció se
digué allí, entre los circunstans se havian tret o
ocultat de dita casa de la part de dalt, algunas
robas o mercaderias y que de estas se’n havien
llansadas algunas, // 11v // en casa de Agustí
Just, notari públich, real, col·legiat de la present
ciutat.
Interrogatus super quarto interrogatio ex dictis
interrogatiis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi recto, et cetera.

Dixit, que és molta veritat, que estava actualment fent-se la referida regonexensa, y havent-se
ja trobat part de las mencionadas robas y mercaderias sens bolla en la dita casa, de la pròpria habitació de dit molt il·lustre senyor abat Planella,
so és, part en lo referit estudi y part en la cotxera
o stablia, com té dit. Y posadas totas ellas avista
dels circunstans en dit estudi, y estant actualment canant y pesant ditas robas, galons y demés
mercaderias, arriba dit molt il·lustre senyor abat
de Planella, tocadas las dotze oras del mitg dia, y
entrant en dit estudi se crearà sigue ab alta e intel·ligible veu, que és assò senyor, y regonexent
se instava fer-se aprehensió y execussió de ditas
robas y mercaderias, segons comprengué ell testimoni, continua en dir ab alta e intel·ligible veu
lo que relata lo interrogatori, so és, culpa sense
entenent ell testis, dirà de Fèlix Clavell, y si no se
enganya creu lo anomenà una o altre vegada per
son novo, perquè relata haver-li dit moltes vegadas, no se tingués a burlas, tenir res en sa casa que
no fos despatxat puix persò haurà donat franch
albitre [...] a regonèxer sa casa sempre que vulguessen, y que acudiran la era que menes se pensaria en tant, que ab estas y altres paraulas relata,
no menos dient aquest minyó no està en casa
//12r // ni menjà aquí, sols y dorm per ser tant de
casa y ser-o estat tota s’aiuda.
Interrogatus super quinto interrogatio ex dictis
interrogatiis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que del modo y manera se expressa en lo
interrogatori o ha altra dit ell testimoni, molt
publicament, molt temps ha, y encara més, puix
té plena memòria, també haver ohit dir que en
casa de dit senyor abat se tenia quasi botiga
uberta de robas, ricas y de valor.
Interrogatus super sexto interrogatio ex dictis interrogatiis et coram dicto illustris domino vicario
eidem testi recto, et cetera.
Dixit similiter, que del modo y manera se expressa en lo interrogatori és y és estada de molt
temps a esta part, pública veu y franca y ne ha tingut ell testimoni, pública notícia de referendo.
Interrogatus super septimo interrogatio ex dictis
interrogatiis et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que en lo que interrogatori, ell testi no y
pot dir més del que té dit en los dos interrogatoris antecedents.
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatiis et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et cetera.

a. a continuació paraula ratllada.
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Dixit, que no sols ha ohit dir molt públicament,
ell testimoni, la qual relatàs o interrogatori, se
també que los mateixos interessats en lo arrendament de General y Bollas havian fet compèndrer, a dit molt il·lustre senyor abat fra don Anthon de Planella, advertís o digués a la persona,
tenia una casa recullidas robas sens bollas, se
abstingués o tractàs de regular-se // 12v // de la
publicitat ab què acostumava vèndrer y despatxar aquellas, y que las transportàs en altres parts
si no volia experimentar algun sinistre. Que·s
quant pot dir aserca del que relata lo interrogatori, y la veritat per lo jurament que exprestat.
Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non, sed quod fuit modo
dicto compulsus et citatus, et cetera.

Interrogatus super secundo interrogatio ex dictis
interrogatis coram dicto illustri domino vicario
eidem testi recto, et cetera.
Dixit simili modo, que és molta veritat lo que
diu y narra lo interrogatori, y o diu saber ell testi per la rahó mencionada, en lo antecedent interrogatori de haver acistit en part en la funció,
en ell y en lo present interrogatori expressat, y
axía haver-ho experimentat per la referida rahó
si també per haver vist la denunciació feta de dit
frau per Jaume Rossinyol, daguer, altre de las
guardas ordinàrias des del General, y lo acte que
de dita aprehenció fou fet y rebut en poder de
dit Bernat Fores, son mestre.
Interrogatus super tertio interrogatio ex dictis
interrogatis et coram dicto domino vicario eidem
testi recto, et cetera.

Fuit sibi lectem et perseveravit.
Die vigessima presentis mensis et anni.
Paulus Bores, scriptor Barchinone, commerans setatis su prout ipse dixit viginti noven annorum
parum plus vel minus testis citatus productus et
nominatus per eundem Joannem Riquer, nomine quo supra debitoque modo compulsus qui juravit in presencia dicti illustris et nobilis don Lazari Gelcen, regenti dictam vicariam Barchinone,
ad domini Deum, et cetera, prout supra nedum
de non resultando sed etiam dicere veritatis. Et
interrogatus ipse testis coram dicto illustris domino vicario super primo ex superius dictis et oblatis
interrogatiis eidem testi lecto.
Dixit, que és molta veritat lo que diu y narra lo
interrogatori, y o diu saber ell testimoni, per haver-ho axí vist y experimentat respecte de haver
acistir com aa escrivent del dit Bernat Forès, notari públich, col·legiat, ajudant tercer de la escrivania major del General de Cathalunya. En
part en scríurer las robas y mercaderias, que seguida la averiguació y regonexensa foren trobadas en casa del molt il·lustríssim abat fra don
Anthon de Planellas, // 13r // deputat eclesiàstich del present Principat, en lo corrent trienni.
Nos recorda emperò, fos dia perdrà lo dia dotse
del corrent, ni haver vist acistý en esta funció lo
molt il·lustre Rafel de Padellàs y Casamitjana.
Com dir lo interrogatori en ara que tingué notícia arribà on dita casa, y inmediadament se’n
anà segonsb se recorda, se digué títols experimenta fer contínua acistència lo molt il·lustre
ohidor militar, lo senyor Anthon Muxiga y de
Ginebreda.

a. com a...Cathalunya interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ohir ratllat.

Dixit, que lo que sab y pot dir ell testimoni,
acerca del que relata lo interrogatori, és que de
prest que fou fora de la referida y sobremencionada funció, se pleno meneria haver ohit a dir a
diferens personas, // 13v // que al temps que·s
feya y se procurava la ja dita y mencionada regonexensa en la casa de la pròpria habitació, de dit
senyor abat don Anthon des Planellas, foren
llansadas de dita casa en diferent parts o casas
del ruynat diferens robas y mercaderies, y en
parts en la casa del Agustí Just, notari públich,
real, col·legiat de la present ciutat; y axí mateix
en la casa de Joseph Mas,b notari públich, real,
col·legiat per la part del ort de dit senyor abat,
para de las quals eran de considerable valor y stimació y té plura memòria haver-ho ohit a dir,
entre altres, a Joseph Masdéu, escrivent de dit
Joseph Mas, notari, y a Joseph Sabater, també
notari públich, real, col·legiat, quant se llansaven ditas robas o part de ellas.
Interrogatus super quarto interrogatio ex dictis
interrogatiis et coram dicto domino vicario Barchinone eidem testi recto, et cetera.
Dixit simili modo, que lo que sab y pot dit ell
testimoni sobre lo que narra lo interrogatori, és
que al temps que ell dit testimoni se trobarà
com té dit en lo mencionada funció, en la qual
temps arribà en dita sa casa lo molt il·lustre senyor abat fra don Anthon Planella, se recordà
que aquell digué entre altres cosas als circunstans allí presents que se alegrava del que estava
succehint respecte que haurà dit diferents vegadas se traguessen ditas robas de dita sa casa, si
[...] que altrament ell fora lo primer que·l faria
anar a regonèixer y comprengué, ell testis,
a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació també ratllat.
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volia dir o entenia dir-ho de lo perdona de Fèlix Clavell, jove sastre, de què segons
pública intel·ligència eran pròprias las demés de
ditas robas y mercaderias; y se recorda momentos que després, estant per carregar las ditas robas y mercaderias, digué també que se’n apartassen aquellas, que era molt just y aliunde a
ohit dir ell testimoni a persona, digué de fe que
estant en acta de dita aprehenció haurà dit, senyor abat, que encara li haurà vist altres robas
de major quilat o stimació, comprovant dir-ho
de dit Clavell, y assò y no més, se li ofereix dir
en quant al ponderat en dit interrogatori.
Interrogatus super quinto interrogatio ex dictis
interrogatiis et corma dicto domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que com se expressaven lo interrogatori
té cerca y indubitada memòria ell testimoni, haver-ho ohit a dit molt públicament des de què
és deputat, dit molt il·lustre senyor abat Planella, y tal és, y és estada en part del referit temps,
la públicament fama y és en tant veritat lo sobredit que·s recorda ell, dit testimoni, haver
ohit a dir que·s en certa ocasió, volent un soldat
de cavall comprar galons, digué aquell, anem a
casa del senyor abat Planella que los donan un
real més barato.
Interrogatus super sexto interrogatio ex dictis interrogatis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que en lo present interrogatori no y per
dir més del que té dit en lo interrogatori antecedent.

Interrogatus super septimo interrogatio ex dictis
interrogatiis et coram //14v // dicto domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que ultra del que té dit en lo interrogatori quint, també té plena memòria ell testimoni,
haver ohit dir molt públicament que en la cara
de dit molt il·lustre señor abat deputat fra don
Anthon de Planella, se venian y acostumaban
vèndrer sens bolla robas de seda, or, plata y altres mercaderia de valor y stimació; y tal és, y és
estada públicament y fama, del referit temps y
ne té ell testis pública notícia.
Interrogatorius super octavo et ultimo ex dictis et
coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que com se expressa en lo interrogatori té
pública memòria ell testimoni haber-o ohit a
dir, màxime alguns oficials de la casa de la Deputació. Y esta és la veritat, y lo que sab y pot
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dir, tant en lo present interrogatori com en lo
demés, se li ha preguntat per lo jurament que té
prestat.
Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non, et cetera. Sed quod
fuit citatus et debito modo cumplusus.
Fuit sibi lectem et perseveravit.
Dicto die, Barchinone.
Magnificum Josephus Romeu, civis honeratus
Barchinone, in dita civitate populatus algutziriis ordinariis [...] magestate domini nostri regio
in presenti Cathaloniae Principatu, etatis prout
ipse dixit terginta novene annorum parum plus
vel minus testis citatus debitoque modo compulsus
// 15r // produtus et nominatus per eunden Joannem Riquer, dicto nostre que juravit dominum
Deum, et cetera. In presentia dicti illustris don
Lazari Gelcen, regentis domini vicarea Barchinonea. In manu et possemeis dictis et infri notari
ne diem de non revelando sed etiam dicere veritates.
Et interrogatus ipse testis super primo ex superius
dictis et oblatus interrogatiis coram dicto domino
vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit verum interrogatorium, ésser lo que diu
saber ell testimoni, per haver-ho axí cusit y experimentat respecte de haver fet entre altres
acistència en la regonexensa, menciona lo interrogatori ab intervenció o acistència sols del
molt il·lustre Anthon de Muxiga y Ginebreda,
ohidor militar del present principat de Cathalunya, per haver-se’n anat des del principi lo molt
il·lustre fra Rafel de Planellas, y axí haver-ho cusit y experimentat, y recordar-se fer lo da més y
any que relata de interrogatoris.
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatiis
et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.
Dixit similiter vexum interrogatorum, ésser lo
que diu saber ell testimoni per haver-ho també
cusit y experimentat, com en ell té conte per lo
que té dit en lo interrogatori antecedente, y altrament, és axí pública meny famma.
Interrogatus super tercio ex dictis interrogatiis et
coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.

a. a continuació ratllat ad dominum Deum, et cètera.
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Dixit, que en lo present interrogatòrio sols pot
dit ell testimoni que té molt bona memòria, que
al temps arribasen en la casa dela molt il·lustre
senyor abat fra Anthon de Planellas, lo corrent
trienni deputat ecclesiàstich, ell testimoni
// 15v // y los demés previnguts per esta funció,
trobant e on trobaren la porta del cap de la escala tarreadas, y per dit Francisco Gelabert, procurador del arrendatari dels drets de General y Bolla que dalt se sentia corredissa, crehent segons
digué se davan presta en ocultar algunas robas y
mercaderias, instà a dit molt il·lustre ohidor
eclesiàstich fos servit fer-li prompta acistència
manant fer-ho breu la porta del cap de la escala,
quant al mateix temps digué dit senyor ohidor
eclesiàstich aun criat de dit senyor abat de Planellas, que se esdevingué trobar-se allí, que fer
ohir la porta y trucava aquest ab la anella, fou
dita porta oberta, y entrant junts fou feta la referida regonexensa y després la aprehenció de las
robas y mercaderias, com està dit trobadas; y té
plena memòria, que estant continuant la dita
aprehenció y funcció de ella, se relata entre los
circunstans que lo de dita casa de la habitació de
dit senyor abat, se hauran llansadas per dalt algunas robas o mercaderias en las casas últimas y
en particular en casa de Agustí Just, notari públich, real, col·legiat .
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatis et
coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que té plena memòria que estant in actu
de la referida funció, y en un dels estudis de la
casa de dit senyor abat Planellas, ahont foren
posadas acista totas las robas y mercaderias que
en dita casa foren trobadas, so és, part en dit estudis y part en la cotxera; y estant actualment
canant y pesant robas, galons y fil de plata,
arribà dit molt il·lustre senyor abat, poch després tocadas las dotze del mitg dia, y entrant en
dit estudi digué parlament públich, y ab alta e
intel·ligible veu, que és assò cavaller, y comprenent lo fet de dita aprehenció continua en dit
tenir gran culpas. Lo diuen y o de ditas robas y
mercaderias, entenent-ho dir de Fèlix Clavells,
// 16r // jove sastre, segon las paraulas antecedent, perquè ésser haver-lo acusat no tingués a
burlas tenir en sa casa, cosa que no fos despaxadas, expresant que perçò havia donat franch àrbitre de venir, en dita sa casa, a regonèxer sempre que volguessen y que hi anirian com maneo
so pensaria, y axí mateix, se recorda digué dit
senyor abat que no creya que las robas que foren trobadas a la cotxera, fossen de dit Clavell,
sino sols las trobadas en dit estudi y assò y no-

a. del interlineat, damunt paraula ratllada.

més pot dir, ell testimoni, sobre lo que relata lo
interrogatori.
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatiis
et coram dicto illustris domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que ell testimoni, del que relata en lo interrogatori ne ha tingut pública notícia, y o ha
ohit a dit a diferents personas molt públicament, y que havia anys que durava.
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatiis et
coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que en lo present interrogatori, el testimoni no y pot dir altre cosa més del que té dit
en lo antecedent interrogatori.
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatiis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que és veritat que ultra del que té dit en
lo interrogatorius quint, també té recorda haver
ohit dir públicament que en la casa de dit senyor abat fra don Anthon de Planellas, se acostumavan vendre sens bolla robas y mercaderias
ricas, e o de valor y stimació.
Intgerrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatiis et coram dicto illustri domino viacrio
eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que com té expressa en lo interrogatori,
té plena memòria, ell testimoni, se digué y real
en la ocasió de la funció de la referida aprehenció,a y després en sa y és axí //16v // veritat, com
té dit per lo jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non, sed quod fuit citatis et
debito modo compulsus prout supra. Fuit sibi lectem perseveravit.
Dicti die, Barchinone.
Franciscus Gilabert, candelaruius scripti et botiguerius, ville de Figueras diocessis Gerundunses,
munch Barchinone civis etatis [...] prout, ipse dixit quinquaginta annorum parum plus vel minus testis citatus et debito modo cumpulsus produtus que et nominatus per dominum Riquer,
domino nostre qui juravit ad dominum Deum, et
cetera. In manu et posse mes dicti et infrascripti

a. a continuació paraula ratllada.
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notarii in presencia dicti illustri don Lazari Gelcen, vicarii Barchinone ne diem de non revelando sed etiam dicere veritates.
Et interrogatus ipse testimoni super primo ex dictis interrogatiis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que és veritat com diu lo interrogatori, y
o diu saber ell testimoni per haver instat dita regonexensa, y acistit en ell a procurador de Pere
Ferrer, velluter de la present ciutat, arrendatari
dels drets de General y Bolla, y recordar-se fou
lo dia, mes y any expressats en lo interrogatori.
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit similiter, que és veritat, com diu lo interrogatori y ho deu saber ell testimoni, per haver
instat també en lo referit nom la aprehenxió de
las robas y mercaderias trobadas sens despatx de
General y Bolla, en la casa de la pròpria habitació
del molt il·lustre senyor abat fra don Anthon Planellas, lo present trienni deputat eclesiàstich,
menos un tros de tissó y una pessa de galó de plata, o altre partit de pocamonta en los quals partits
fou vist haver-hi, so és, al trosa de y als galons,
ploms de què fou també feta aprehenció, //17r //
per averiguar si lo despax era verdader ànt delat
quals foren trobadas en un dels estudis de la casa
y habitació de dit señor abat, y pan en la coxera.
Interrogatus super tercio ex ditcis interrogatiis et
coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.
Dixit, que lo que sab y pot dir ell testimoni,
acerca del que narra lob interrogatori, és que al
temps arribaren en la casa de la habitació de dit
noble il·lustre senyor abat Planella, per la funció
refariedas y en los interrogatoris antecedents
mencionada, a la que·ls foren en la entrada sentí, ell testimoni, gran corredisa dat en dita casa y
judicant dar-se pressa en ocultar las robas y
mercaderias, que tenia notícia ser en ella retiradas o conduhidas, insta se’ls fes prompta
aussència per conseguir lo frau inferit y presumint no estar dispatxadas, segons la mateixa notícia; y després que fou arribat dit senyor abat,
en dita sa casa, y que foren trobadas com té de
diferents robas y mercaderias sens despatx de
General y Bolla, quexant-se ell dit testimoni de
no haver ubert las portas del cap de la escala, ab
més promptitut inferint, de aquíc haver-se feta
a. tros de interlineat al marge esquerre.
b. a continuació dit ratllat.
c. a continuació qui ratllat.
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ocultació de altres, digué dit senyor abat, que
vol que hajan amagat ni tret tot lo mes, potser
alguns mantos que deurà tenir la senyora Francisca, que axí li a par la anomena, la que lo de
son orde després en sa ha fet despatxat alguns
mantos, que creu y té per cert ell testimoni, son
part o dels mateixos que se ocultaven en la ocasió referida.
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatiis
et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.
Dixit, que lo que sab y pot dir ell testimoni, en
orde al que pondera lo interrogatori, és que té
molt bona memòria, digué dit molt il·lustre senyor abat de Planella, entre altres cosas, coram
dels circunstanis que eran presents quant arribà
que trobam ple lo haguessen pillat, perquè diferents vegadas lo havia avisat no so tingués a burlas entenent ell testimoni dir-ho de Fèlix Clavell, jove sastre, de qui no·s duptava eran las
robas y //17v // mercaderias, e o la major part de
aquellas, com o digué un dels paraires de dit senyor abat, asservint també aquest sempre que
dit Clavell, li haurà assegurat no tenir robas en
sa casa que no fossen despatxadas.
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatii et
coram dicto illustris domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que del modo y manera se expressa el
no interrogatori o ha ohit dit, ell testimoni, a
diferents personas molt públicament, les de
esta part de molt temps axí públicament y fama
en la present ciutat, en tant que anant, ell testimoni, en lo referit nom de procurador de dit
arrendatari dels drets de General y Bolla, a fer
regonexensas en algunas casas de la present
ciutat li han dit algunes negadas per què no
anaven a fer regonexensas en casa del senyor
abat deputat Planellas, inferint de aquí dir-ho
per ser públicho haver allí o tenir robas sens
bolla.
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatiis et
coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit similiter, que del modo y manera se expressa en lo interrogatori, o ha ohit dir ell testimoni molt públicament, y és destapar de molt
temps, axí també públicament y fama en dita
present ciutat, en tant que té plena y en dona
memòria, ell dit testis, haver ohit dit també públicament, que robas ricas sens bolla sols se’n
trobaran per vèndrer en casa de dit senyor abat
Planellas, correntment.

[ 1703 ]
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Interrogatus super septimo ex dictis interrogatiis
et coram dicto illustre domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que lo que sab y pot dir, ell testimoni, sobre lo que relata lo interrogatori ja o ha dit y deposat, en los dos interrogatoris antecedents.

interrogatori lo molt il·lustre ohidor eclesiàstich, si sols lo molt il·lustre ohidor militar, junt
ab los alguazils Joseph de Romeu y Joseph de
Magarola, y altres oficials de la bolla
18v

Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatiis et coram dicto illustri domino vicario
eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que del que relata lo interrogatori ne ha
tingut, ell testis, plena y evident notícia encara
que de present, no té memòria certa, // 18r //
per qui las personas ni per quina manera o
modo la ha adquirida. Y esta és la veritat, y lo
que sab y pot dir per lo jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit y non sed quod. Fuit citatus et debito modo compulsus prout supra.
Fuit sibi lectem perseveravit.
Dicto die, Barchinone
Canutus Rifos, scriptor Barchinone, commeranis
etatis sui prout ipse dixit viginti quatuor annorum parum plus plus vel minus testis citatus et
debito modo compulsus produtus que et nominatis
per dominum Riquer, domino nostre qui jurant
ad dominum Deum in manu et posse mus diaet
infrascripti notarii [...] dicti illustris domini Lazari Gelcen, vicarii Barchinone, ne diem de non
revelando sed etam dicere veritatem.
Et interrogatus ipse testis super primo interrogatorio ex dictis interrogatiis et coram dicto illustre
domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que conté veritat lo interrogatori, y o diu
saber, ell testimoni, per haver acistit en la major
part del temps se feu regonexensa y aprehenció
de algunas robasb y mercaderias, foren trobadas
en la casa de la pròpia habitació del molt il·lustre abat fra don Anthon de Planella, lo present
trienni deputat eclesiàstich del present Principat. So és, des de què devian ser onse oras del
matí, fins que·l fou seguida y finida dita aprehenció, després de dita rigonexensa, y que se’n
anaren los officials y demés que entrevingueren
en dita funció, escrivint ell testimoni, la major
part de las robas y mercaderias, que com està dit
foren trobadas no·s recorda, emperò ell dit testimoni, que en dita funció acistí com narra lo

Interrogatus super secundo ex dictis interrogatiis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit similiter, que conté veritat lo interrogatori, y o diu saber ell testimoni, per lo que té dit
en lo interrogatori antecedent.
Interrogatus super tercio interrogatorioa ex dictis
interrogatoriis et coram dicto illustri domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que lo que sab y pot dir ell testimoni,
aserca del que diu y narra lo interrogatori, és
que per lo que té dit en lo interrogatori primer,
tingué evident notícia, y en part veu que las robas y mercaderias que té dit foren trobadas, y las
demés sens despatx de General y Bolla en casa
de la habitació del senyor el abat y deputat, fra
don Anthon de Planellas, lo dia dotze del corrent en la regonexensa mencionada en lob dit
interrogatori, primer foren aquestas trobadas
part enc la cotxeria y part en un estudi, ahont se
desevingueren ab dos bahuls y en lo llit, ahont
ascerí un criat de dit senyor abat don Fèlix Clavell, en un dels quals bahuls se trobàs march y
balansas, y se plena memòria ell testimoni que
antes de dar fi a la mencionada funció se digué
allí, y ha ohit dir després, en sa que de la casa de
dit senyor abat, antes o en temps de dita regonexensa foren ocultadas o llanssadas per alt, algunas mercaderias que·s trobaran allí recullidas,
en algunas casas del veynat y en particular en la
casa de Agustí Just, notari, públich, real, col·legiat de la present ciutat, estigueren allí o en altra
part alguns mantos de estam.
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatiis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que ell testimoni, no ohi de pròpria hora
de dit molts il·lustre senyor abat de Planellas, lo
que relata lo interrogatori presentar com té dit
en lo interrogatori primer ell dit testimoni, ocupat en scríurer las robas y mercaderias en dita sa
casa trobadas. Emperò, no té plena memòria
que en lo refferit temps //s.n.r // digueren y relataren los circunstants, lo que refereix dit interrogatori assertint y afirmant quasi similiter lo
contengut en ell, aver-o axí ohit, dirà dit senyor
a. interrogatorio interlineat al marge esquerre.
b. dit interlineat.
c. a continuació ratllat estudi.

a. di interlineat.
b. robas y interlineat.
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abat, quant fou arribat compravent dir-o de la
persona de dit Fèlix Clavell, y encara ajustaven
dita personas haver-e ohit dir a dit senyor abat,
dir aquell que dit Clavell era tot e sa casa, y que
sempre se havia criat en ella. Lo que sentien
però, ell testimoni, de boca pròpria de dit senyor
abat en la refferida ocasió fou, que aquest crida a
son cotxero y palem et publice, si preguntà amanassant-li que sino deia la veritat la trauria de
casa,a digués de qui era les robas se hauran trobat a la cotxeria, y per estar ell testimoni lluny de
dit cotxero no ohi lo que respongué, emperò,
després li diguí lo algutsil, Joseph de Margarola,
havia respost quasi embarassat dient eran de una
pobre dona, y que dit Magarola no havia pogut
contenir-se dir axó, no és pas mercaderia de pobre gent. Y al cap de poch rato, veu ell testimoni,
se acostà dit senyor abat vers Bernat Fores, notari y comprengué ell testimoni li digué a no pensava dir-me que las robas trobadas a la cotxeria
són de Gavaldà, sa auria apretatb més la dificultat
per averiguar de qui són, sinó que si són de dit
Gavaldà com me preveua des de hauria de pagar
doblada pena, que és quant pot dir sobre lo que
conté lo interrogatori.
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatiis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que com té expressat en lo interrogatori,
o ha ohit dir ell testimoni molt públicament en
la present ciutat, y és axí pública vuy y fama en
ella, de antes y després en sa, és deputat dit molt
il·lustre senyor abat Planella.
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatiis et
coram dicto illustri domino // s.n.v // vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que lo que sab y pot dir, ell testimoni,
acerca del que le interrogatori ultra del que dit,
en lo antecedent, és que també a ohit dit públicament que en la casa de dit senyor abat Planella, acostumavan anar uns y altres a comprar robas y mercaderias, y que dit Fèlix Clavell,
acostumava anar a hont lo demanavan, y apartar
mostras en diferents parts, y axí és també, encara pública veu y fama dita present ciutat .
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatiis
et coram dicto illustris domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que perc lo que té dit en los dos antecedents interrogatoris, y primer y segon és evident

y cert, lo que relata lo presents a demés que axí
també o ha ohit, dir ell testimoni molt públicament.
Interrogaturs super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram illustri domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que és veritat, que ha tingut notícia ell
testimoni que per part dels interessats en los
arrendaments de General y Bolla, se haurà fet
enténdrer a dit molt il·lustre senyor abat y deputat Planellas, lo que relata lo interrogatori, y
és axí veritat tot lo referit, com té dit per lo jurament que se prestat.
Generaliter autem, et cetrra.
Ab ommia dixit quod non, sed quod fuit citatus
et debito modo compulsus pro ut supra.
Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinone.
Michael Rigalt, auri et argenti faber, Barchinone civis etatis suae pro ut ipse dixit quadraginta
[...] annorum parum //s.n.r // plus vel minus testis citatus et debito modo coram dicto illustri domino regenti vicaria Barchinona, juris admodum domino in manu et posse meis domino et
infrascripto notario, ne diem de non revelando
sedetiam dicere veritates.
Et interrogatus ipse testis super primo ex jam dictis et superioris oblatis interrogatoriis coram que
dicto illustri domino vicario eidem testi recto, et
cetera.
Dixit verum interrogatorum, ésser lo que diu
saber ell testimoni, per haver estat cridat com a
oficial de la casa de la Generalitat del present
principat de Cathalunya, perquè acistís en casa
de la habitació del molt il·lustre abat y deputat
fra don Anthon de Planella, en lo corrent trienni lo dia dotze del present y corrent mes de juliol, serva las dotze horas del mitgdia ab pes y
balanses. Com en efecte y acistí, y allí conferit
tingué certa y indubitada notícia de haver-s’i fet
poch antes la regonexensa menciona lo interrogatori.
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatis
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit similiter verum interrogatorum, ésser lo
que diu saber, ell testimoni, per la rahó de
sciència ponderada en lo interrogatori antecedent, de haver accedit en la casa de la pròpria

a. a continuació digues ratllat.
b. apretat interlineat, damunt apartat ratllat.
c. per lo interlineat, damunt a demés del ratllat.
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habitació de dit senyor abat Planella, per lo
efecte ponderat lo dia saa referit, y axí bé, haver
vist en un dels estudis de dita casa una partida
de robas ricas de seda y altres, y axí mateix, una
partida els galons, y de fil de or y plata, que experimentà foren presas en frau, per no ésser trobadas despatxadas las demés de ditas robas y
mercaderias, y haver ell testimoni // s.n.v // per
dit galons, y fil de or y plata, deb lo número de
las onsas ara de las quals mercaderias pesadas,
no per individuar ab caritat per no recordaren si
que en un dels estudis de la dita casa de dit senyor abat Planella, ja al temps que ell dit testimoni arriba en ella, en lo quals lo prengué feya
habitació y dormia Fèlix Clavell.

que·s feu la mencionada aprehenció, té sols lo
conexia de antes de vista com té dit, per haver-la
y ensenyat per dir-se públicament negociar las
robas sense bolla, ni tan poch sabia ell testimoni
estigués o retingués en la casa de dit senyor
abat, ni que·ls tingués allí ditas ni altres robas o
mercaderias, y per consegüent no pot dir altre
cosa més acerca del que relata lo interrogatori.

Interrogatus super tercio ex ditctis interrogatis et
coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.

Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino vicario eidem
testi recto, et cetera.

Dixit, que no y sab res.

Dixit, que no y sab res.

Interrogatus super quarto ex dictis interrogatiis
et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.

Generaliter autem, et cetera.

Dixit, que lo que sab y pot dir, ell testimoni, acerca del que diu y narra lo interrogatori és que té
plena indubitada memòria, que estant en lo prop
referit estudi, ell testimoni y molts dels circunstans, y entre altres lo dit molt il·lustre abat Anthon de Planellas, digué dit senyor abat, entre altres cosas, que havent tengut notícia que lo dit y
sobre nomenat Fèlix Clavell, negociava ab robas
sense bolla, havia advertit que en ninguna manera las tingués en sa casa, y que per consegüent tenia gran culpa, del que li estava succehint y axí
mateix se recorda, digué dit senyor abat, que havent ell en certa ocasió vist unas mostras de galons d’el en sa casa, li havia dit que cosa era allò y
qui dit Clavell, li havia respost que eran unes
mostras de galons, li demanaven buscàs y que a
les oras regonexia que las ditas mostras eran dels
mateixos galons se eran trobats en fraus.
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatorii
et coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit, que no y sab res.
s.n.r

Interrogatus super sexto ex dictis interrogatiis et
coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.
Dixit, que ell testimoni no conexia sino de vista
a dit Fèlix Clavell, fins en la referida ocaxió
a. sa interlineat.
b. de lo interlineat.
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Interrogatus super septimo ex dictis interrogatiis
et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.
Dixit, que no y sab, ni pot dir cosa més, de què
té dit en lo interrogatori antecedent.

Ad onmia dixit quod non, sed quod fuit citatus et
debito modo complusus ut supra.
Fuit sibi lectum et perserveravit.
Die vigesima prima jam dietorum mensis et
anni, Barchinone .
Josephus Dalmau, curritor auris, Barchinone civis Barchinone, etatis sus pro ut ipse dixit triginta octo annorum parum plus vel minus testis citatus et debito modo compulsus produtus que et
nominatis per eudem Joannem Riquer, nomine
quo supra qui juravit ut duet informa juris coram dicto illustri domino vicario Barchinone, ad
dominus Deum, et cetera. In manu et possemus
dicti et infrascripti Anthony Riera, notari [...]
// s.n.v // de non revelando sed et etiam dicere et
de ponere veritate, et cetera.
Interrogatus ipse testis super primo ex dictis interrogatiis et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que com se expresa en lo interrogatori és
veritat, y o diu saber ell testimoni, per què lo dia
dotse del corrent a las dos oras de la tarda poch
més o menos, tingué avís ell testimoni com a receptor de fraus de la casa de la Generalitat, se
conferí en la casa de la pròpria habitació del
molt il·lustre fra don Anthon de Planella, lo corrent trienni deputat eclesiàstich del present
Principat, abat de Besalú, que la té en lo carrer
del Pi de la present ciutat, com en effecte si conferí y allí tingué plena y evident notícia, sciència
y experiència, haver-se feta en la casa de dit se-

nyor abat la regonexensa, que menciona dit interrogatori.
Interrogatus super secunda ex dictis interrogatiis
et coram dicto domino vicario Barchinone eidem
testi recto, et cetera.
Dixit sie similiter, que com té expressa en lo interrogatori és veritat y ohir saber, ell testimonis, per
haver-li fet entregar, com a receptor de fraus predit
lo mateix dia de las robas, galons, y demés robas, y
demés mercaderias que seguida dita regoneixensa
foren apresas per frau en casa de dit molt il·lustre
senyor abat fra don Anthon de Planellas, segons
que comprengué y digueren lo procurador del
arrendatari dels drets de General y Bolla, y altres
circunstans que entrevingueren en esta funcció.
Interrogatus super tercio ex dictis interrogatiis et
coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.

Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatiis et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que en orde al que relata lo interrogatori
sols pot dir, ell testimoni, que després que ha
precehit // s.n.v // la funcció sobre en los antecedens interrogatoris, expressada ha ohit dir públicament a algunas personas, se havia dit y fet
enténdrer, a dit molt il·lustre senyor abat lo que
se relata en dit interrogatori, y esta és la veritat,
y lo que sab y pot dir, per lo jurament que té
prestat.
Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non, sed quod fuit citatis et
debito modo cumpulsus pro ut supra.
Fuit sibi lectem et perseveravit.
Dicto die, Barchinone.

Dixit, que lo que sab y pot dir ell testimoni, aserca del que menciona lo interrogatori és que després ena sa de subseguida la referida aprehenció
ha ohit dir ell testimoni, que ultra de las ditas robas y mercaderias trobadas, y presas en // s.n.r //
frau en la casa de la pròpria habitació, de dit molt
il·lustre senyor abat de Planella ne retiraren de altres allí recullidas, que·s diu foren llansadas en lo
mateix temps de dita casa a les vehinas de ella.
Interregatus super quarto ex dictis interrogatiis
et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.
Dixit, que sobre lo que refereix lo interrogatori
sols pot dir, ell testimoni, que·s recorda haver
ohit dirb al temps se li feu la referida entrega als
circunstans, que lo dit molt il·lustre senyor abat
havia dit públicament haver avisat o que havia advertit a la persona, de qui eran ditas robas o mercaderias no las tingués en sa casa sens despatx.
Interrogauts super quinto ex dictis ex dictis interrogatiis et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et cetera.
Dixit, que sobre lo present interrogatori no y
pot dir, ell testimoni, cosa alguna assertive.
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatiis et
coram dicto illustri domino vicario eidem testi
recto, et cetera.
Dixit similiter, que en lo present interrogatori
no y pot dir ell testimoni cosa alguna.
a. en sa interlineat.
b. a continuació en la ratllat.
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Josephus Masdeu, scriptor, Barchinone communoram etatis sus pro ut ipse dixit viginti [...]annorum completorum testis citatus et debito modo
compulsas produtus que et nominatus per jam dominum Joannes Riquer, nomine que supra qui
juravit coram dicto illustri domino vicario ad dominum Deum, et cetera. In manu et possemus dicti et infrascripti]notari nonsolum de non revelando verum se dicere veritatem.
Et interrogatus ipse testis super primo ex dictis interrogatis et coram dicto domino vicario Barchinone eidem testis recto, et cetera.
Dixit, que com se expressa en lo interrogatori o
ohidor, ell testimoni, y fou axí pública veu y
fama en la present ciutat.
Interrogatus super secundo ex dictis interrogatiis
et coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et
cetera.
Dixit, que lo que sab y pot dir ell testimoni asserca del que resaltà lo interrogatori és que té
plena memòria, haver ohit dir que lo dia de la
referida regonexensa feta en casa del molt il·lustre senyor abat fra don Anthon de Planellas,
com se menciona en lo interrogatori antecedent
foren trobadas // s.n.r // en dita casa algunas robas y mercaderias en frau, por per no ésser bolladas y que se las ne aportaren, y no sab ni pot
dir quinas, quantas, ni de què valor.
Interrogatus super tercio ex dictis interrogatiis et
coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et
cetera.
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Dixit, que lo que sab y pot dir, ell testimoni, sobre lo que menciona lo interrogatori és que tingue notícia que lo mateix dia de la referida funcció des del ort de la casa de dit molt il·lustre
senyor abat, foren llansadas o tiradas, algunas
robas o mercaderies per algunas perssonas, y en
particular, per una dona en las casasa circunvehinas a la de dit senyor abat, màxime a la del
doctor Joseph Mas, notari públic, real, col·legiat, són mestre, y que en aquesta segons ohi
dir foren tirats o llansats alguns mantos de
stam,b de hont veu dit testis foren extrets per
una criada de la casa de dit son mestre, y segons
ohi dir los apostà enc casa de una viuda anomenada, Paula Noguer, que està devant la casa de
dit són mestre, per lo que acquirí la notícia referida, y axí mateix, se recorda haver ohit dir foren llansadas altres robas en casa de Agustí Just,
també notari públic, real, col·legiat, no sab emperò ni ha tingut notícia per hont, ni per què
causa, foren llansadas o extretas, ni ab certitut
per quinas personas més del que té dit.

Dixit, que conté veritat lo interrogatori, y o diu
saber ell testimoni, per estar a les oras per cotxero en casa de la pròpria habitació del molt il·lustre fra don Anthon de Planella, diputat eclesiàstich del present principat de Cathalunya; y per
consegüent, haver vist y experimentat feta en
dita casa regonexensa, si y de las manera, que en
dit interrogatori se expressa encara que és veritat, que quant arribaren en dita casa per esta
funcció ell testimoni, no trobava en ella ni acistir-hi. Com se relata en dit interrogatori lo molt
il·lustre, ohidor eclesiàstich com en ell se conté.
s.n.r

Interrogatus succesive coram dicto domino vicario super quarto, quinto, sexto, septimo, octavo et
ultimo ex dictis interrogatoriis eidem testi per ordinem respective lectis, et cetera.
Dixit, que sobre un y altre dels interrogatoris,
que li són estats llegits per orde et successive
després dels referits, no y sab ni pot dir cosa alguna ascertive, // s.n.v // y és axí, veritat y lo demés que té dit per lo jurament prestat.
Generaliter autem, et cetera.
Ad ommia dixit quod non, sed quod fuit citatus
et debito modo compulsus prout supra.

Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis coram dicto domino vicario eidem testis lecto,
et cetera.
Dixit, que és veritat que en lo dia propreferit,
que fou feta dita regonexensa que no·s recorda
ab certitut fos lo dia dotze del corrent, ohi dir y
tingué pública notícia, que en dita casa, seguida
dita regonexensa, foren trobadas algunas robas
y mercaderias sens bolla. Y alguns partits ab ella
o despaxats, y també la tingué, que una y altre
se l’anportaren.
Interrogatus super tercio ex dictis interrogatoriis
coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et
cetera.
Dixit, que sols pot dir, ell testimoni, aserca del
que menciona lo interrogatori que ha ohit dir
després en sa dea subseguida la dita aprehenció, que ultra de als ditas robas y mercaderias,
que foren trobadas y presas ne havian amagadas, ocultadas o llansadas dita casa en las circunstàncias no sab emperò a què fi, per qui, ni
ahont.
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et cetera.

Fuit sibi lectem et perseveravit.
Dicto die, Barchinone.
Paulus Serra, et urigia Barchinone, civis etatis sus
pro ut ipse dixit quadragenta [...] annorum parum
plus vel minus testis citatus et debito modo cumpulsus productus que et nominatus per jam domum Joannem Riquer, nostre quo supra qui juravit ad Dominum Deum, et cetera. In manu et possemus dicti
et infrascripti notarii et coram dicto illustri domino
vicario Barchinone nedum de non revelando verum
dicere et deponere veritate, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo ex dictis interrogatoriis coram dicto domino vicario eidem
testi lecto, et cetera.
a. a continuació ratllat del reynas.
b. a continuació ratllat de hont.
c. en interlineat, damunt devant de ratllat.

Dixit, que sobre lo que relata lo interrogatori,
no y sab ni pot dir cosa alguna ell testimoni.
Interrogatus super quinto ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et cetera.
Dixit, étiam que conté veritat lo interrogatori, y
o diu saber ell testimoni, no sols per haver vist
diferents vegadas, estant en casa de dit molt
il·lustre senyor abat Planella, haver-se venut en
ella per Fèlix Clavell, jove sastre, qui estava y
commorava en dita casa, menjant y dormint, e
diàriament en ella robas sense bolla, si també,

a. a continuació paraula ratllada.
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diea de què fa menció lo interrogatori, que creu
era lo die dotsa del corrent, se trobava ell testimoni en la casa de la Deputació, a hont tingué
notícia que per part el arrendatari o interessats
en lo arrendament del General y Bolla, se havia
demanat al molt il·lustre concistori deb la Generalitat, acistència per anar a regonèxer en alguna part; y que perçò eran anats dos concistorials, y poch després, se digué que la
regonexensa instada era en casa el molt il·lustre
fra don Anton de Planella, deputat ecclesiàstich, y a la que són ell testifien sa casa, li digueren que la bolla era en casa de dit fra abat, y a
hun de després ohi dir molt publicament com y
després, en sa que fou feta la regoneix en sa
mencion a dit interrogatori, en la referida casa
de dit senyor abat Planella.

per haver-ne tingut a liunde // s.n.v // pública
notícia, axí des de què dit molt il·lustre abad és
deputat, com de molt anys antes.
Interrogatus super sexto ex dictis interrogatoriis
et coram dicto domino vicario eidem testi recto, et
cetera.
Dixit, que en lo present interrogatori, no y pot
dir més del que té dit en lo interrogatori antecedent.
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto vicario eidem testi lecto, et cetera.
Dixit, no menos que conté veritat lo interrogatori, so és que ultra del que té dit en lo interrogatori quint, ha vist ell testimoni, y ha tingué
pública notícia que en casa de dit molt il·lustre
senyor abat Planella, se venian sens bolla de
seda, or, plata y altres mercaderias de valor, per
dit Fèlix Clavell, per estar com té dita per cotxero en casa de dit senyor abat.
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto vicario eidem testi lecto, et cetera.

Interrogatus super secundo ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et cetera.
Dixit, que com se expressen lo interrogatòrio
ohi dir, ell testimoni, y fou axí pública veu y
fama, com és encara vuy en dia.
s.n.v

Dixit, que sobre lo que conté lo present interrogatori, ell testimoni no y sab cosa alguna.
Generaliter. Autum, et cetera.
Ad ommia dixit quod non, sed quod fuit citatus
et debito modo cumpulsus prout supra manu dretum. Fuit sibi lectem et perseveravit.
Dicto die, Barchinone
Dictus Josephus Sabater, notarius publicus regius
collegiatus presentisbcivitatis Barchinone, etatis
sues pro ut ipse dixit quadragenta dicerum annorum parum plus vel minus testis citatus et debito
modo cumpulsus prodestatis que et nominatis per
mem eratum Joannem Riquer, // s.n.r // nomine
quo supra qui juravit in manu et posse meis. Dicto illustri domini vicario Barchinone nedum de
non revelando sed etiam se dicere et deponere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super primo ex dictis interrogatoriis coram dicto domino vicario eidem
testi lecto, et cetera.
Dixit, que lo que sab y pot dir ell testimoni,
acerca del que relata lo interrogatori, és que lo
a. a continuació ratllat en.
b. presentis civitatis interlineat al marge esquerre.

Interrogatus super testi ex dictis interrogatoriis et
coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et
cetera.
Dixit, que lo que pot dir ell testimoni, acerca
del que pondera la interrogatòries, que lo mateix dia y ora que·s feu la regonexensa y aprehenció, pondera en lo interrogatoris primers y
segon, se recorda haver ohit dir que estant actualment fent-se la funció refferida, estave una
guarda o fadrí dels que acistiren en dita regonexensa en lo terraplè o hort de la casa, de la pròpria habitació de dit molt il·lustre senyor abat
Planellas. Y axí mateix, una dona que troba llave, y estant-se pasejant dita guarda, fadrí, per dit
terraplè al que dave la vuelta la dita dona, se alsava y tirava roba en lo terraplè, pàtio, hort de la
casa de Agustí Just, notari públic, real, col·legiat, y se recorda no menos aver ohit dir que al
mateix temps, per altre part, foren llauradas altres robas en altres parts de la referida casa del
senyor abat, y en particular, en casa de Joseph
Mas, també notari públich, real, col·legiat, y
creu que lo fi de llansar-se aquellas fou per salvar-les, y per què no fossen trobadas en frau
com las demés.
Interrogatus super quarto ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et cetera.

a. a continuació paraula ratllada.
b. de la Generalitat interlineat al marge esquerre.
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Dixit, que sobre lo contengut en lo present interrogatori, no y sab ni pot dir cosa alguna ell
testimoni.

791
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Interrogatus super quarto interrogatorio ex dictis
interrogatoriis et coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et cetera.
Dixit, que lo que sab y pot dir, ell testimoni,
//s.n.r // acerca del que conté lo interrogatori, és
que ha molt tempsa ha ohit a dit ja de antes no
fos deputat, lo dit molt il·lustre senyor fra Anthon de Planellas, que en sa casa habitavab alguna persona, la qual negociava ab mantos de estam sense Bolla, y descresensa que és estada
subseguida sa refferida regonexensa, ha ohit a
dir que eran differens personas las que tenia
compañias, negociant ab differents robbas y
mercaderias de valor, també sens Bolla, venentlas a moltas y defferents personas, tenint-las recullidas en casa de dit senyor abat.
Interrogatus super sexto interrogario ex dictis interrogatroiis et coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et cetera.
Dixit, que en lo present interrogatori, no y pot
dir més ellc testimoni del que té dit en lo antecedent.
Interrogatus super septimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino vicario eidem testi lecto, et cetera.
Dixit, que tampoch en lo present interrogatori,
ell testimoni no y pot dir més del que té dit en
lo interrogatori quint.
Interrogatus super octavo et ultimo ex dictis interrogatoriis et coram dicto domino vicario eidem
testi lecto, et cetera.
Dixit, que és molta veritat que ell testimoni ha
ohit dir lo que relata lo interrogatori, encara
que no·s recorda per qui ha acquirit esta notícia.
Que és quant pot dir sobre lo que conté lo interrogatori, y veritat lo demés, com té dit y desposat per lo jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera.
Ad ommia dixit quod non, sed quod fuit citatus
et debito modo compulsus prout supra. Fuit sibi
lectem et perseveravit.

a. a continuació que ratllat.
b. habitava interlineat, damut y havia ratllat.
c. ell testimoni interlineat al marge esquerre.

Número 483
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
Havent la excel·lentíssima ciutat de Barcelona
participant al bars militar de aquest Principat,
que ab embaxada ha proposat a vostra senyoria
fidelíssima los medis ideats per las personas que
per part de vostra senyoria fidelíssima y de la excel·lentíssima ciutat, tractaven la dependència
sucitada per la informació extrajudicial rebuda
en lo mes de juliol del corrent any, en la cort del
noble regent la vegueria de Barcelona, instant
lo subsíndich del bras militar; y que vostra senyoria fidelíssima ab altre embaxada ha participat a la excel·lentíssima ciutat, que convé en
abarcar los ideats medis per a terminar la competència de jurisdicció, que sobre la informació
de dita recepció, se ha ocasionat entre vostra senyoria fidelíssima y son procurador fiscal, y lo
dit noble regent la vegueria de Barcelona y la
Cort. Se ofereix al bras participar a vostra senyoria il·lustre, que tot lo que per sa part se ha obrat
en esta matèria, tant ab lo vot participat a vostra
senyoria fidelíssima, com altrament, sols fonch
ab ànimo de conservar y aumentar los drets de
la Generalitat; y persuadint-se fomentà sa jurisdicció y prerrogativas, y quedant-ne leziat y prejudicat lo General, com ho pretén son procurador fiscal, per lo molt que desitja lo bras militar,
y se interessa, en la conservació y augment dels
drets de la Generalitat, de sos prerrogativas y jurisdicció privativa ha deliberat cassar, revocar y
anul·lar, y per cassats, revocats, y anul·lats vol y
// 19v // entén, tenir tots los dits procehiments y
tots los efectes que de ells y del mencionat vot
subseguit ne pugan resultar, en prejudici de la
dita jurisdicció privativa del General, com si
may fossen estats fets per exemplar, ni en conseqüència ; y ab est motiu ha encarregat, és ordenat a son secretari, que a la marge de dit vot y
demés procehiments que estan en son poder, y
registres del bras, fasse nota de dita cassació,
anul·lació y revocació feta ab la referida deliberació. Suplicant a vostra senyoria fidelíssima que
en intel·ligència del pròxim dit, de vostra senyoria fidelíssima servit deliberat, que son procurador fiscal desistesca y se aparte de la instància de
qualsevols procehiments, foran fets o ideats,
contra qualsevols personas per rahó de dita
competència de jurisdicció, sens poder-se en
temps algú valer-se de aquells, y encarregar y
ordenar a son escrivà major y secretari, y demés
a qui especte, que noten dita deliberació al marge de las deliberacions presas per vostra senyoria
fidelíssima, sobre lo concernent a dita competència. Com ho espera lo bras del zel y bona
a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 790v i 791r del trienni 1701-1704.
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conformitat, que desitja conservà ab vostra senyoria fidelíssima.
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carregat que ab la mayor brevetat alleguessen,
lo que per sa part se’ls oferís acerca dit fet; y que
sas senyorias de paraula han encarregat a dits
acessors prengan resolució y proseguescan ab
tota brevetat, lo que sia de justícia; y que la present súplica ÿunt ab sa decretació, sie cusida y
incertada en dietari.

Número 484
Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
Disitjant lo molt il·lustríssim fra don Anton de
Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, y deputat ecclesiàstich en lo corrent trienni, no sols manifestar la veritat, si no desvanerar la acusació que li
acrimina lo procurador fiscal del General de Cathalunya, per a què aquella quedi manifestada.
Sol·licita sa defensa, que per dret de naturalesa li
competeix y altrament, li és innegable, y havent
per est afecta ab dos antecedents súplicas donadas a vostra senyoria il·lustríssima, com y també,
per altres medis, instat que se li publicàs la enquesta que se li ha fulminada per part de aquell,
en què tant de temps ha estar rebut los testimonis offencionals, fins vuy no se ha pogut recabar. Perçò suplica son legítim procurador, qui
fa ostenció de son poder, pro ut ecce, a vostra senyoria fidelíssima, sie servit ordenar se li publique aquella sens mora ni tardança alguna. Altrement, protesta a vostra senyoria fidel·líssima, y a
qui tòquia, de tots los danys y prejudicis que se
li han subseguit y se li ocasionaran, inposteran,
y de demanar-los ab lo demés que en conseqüència puga venir en lo judici de visita, y altrament, per tots los remeys de justícia que li competescan, y per a què cònstia d’esta diligència
demana que la present sie incertada en dietari
corrent. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.

Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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Ena lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent
tingut y celebrat a 10 de nohembre 1703, fonch
presa la deliberació infrascrita y següent:
Que ohida la real carta del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, de la real mà firmada y en forma
de Real Cancilleria per lo Supremo Concell de
Aragó, en la forma acostumada, despatxada.
Dada en Madrit, a 31 de octubre proppassat,b
[...] real declaració en dita real carta inclusa y
mencionada, llegit tot al present Concell, insertat en la proposició, quec lo fet proposat sie
comès. Com lo present concell comet, a la excel·lentíssima conferencia, que està pendet y
uberta, per y entre, la present ciutat en concurs
del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, ab
los molt il·lustres y fidelíssims señors deputats
sobre certa dependències, a fi de què se obre per
la present ciutat, de conformitat ab los demés
comuns, per la intel·ligència se té de tenir semblant carta y declaració reals, per a què discorren de conformitat sobre dit fet. Lo que·ls aparega ser de las atencions y obligacions de la
present ciutat, al major real servey, y per dit effecte disposar cartas; y lo demés regonexeran fahedor servint-se los excel·lentíssima conferència
serà ideat, se deurà fet per esta ciutat sobre dit
assumpto per deliberar y resòldrer sobre de ell,
conforme regonexerà y aparexerà al present
concell.

Oblata die X mensis novembris MDCCIII in consitorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiasticho
non interveniente, intervenientibus. Josep Costa
y [...]. Deb Gallart y Pastor, assessor subrogat.
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Dominis auditoribus computorum dicerunt et
dierevenunt.
Que ya als 6 del present y corrent mes se conferiren, per urbanitat y cortesia, los magnífichs
acessors en casa de dit il·lustre y fidelíssim senyor abat. Per a exhigir-li la deposició, y aventse per sa senyoria eccitat lo expressat, en la relació de dit dia, feta de paraula per dits acessors en
concestori, que consta en dietari en dita jornada, és ocasió de no aver-se li pogut encara exhigir dita deposició, en concideració de aver-se
tingut de participar a los parts e instàncias interessadas; y ahir sos advocats, als quals se ha en-

Número 487
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a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
791v i 792r del trienni 1701-1704.
b. anotació al marge inferior esquerre.
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Número 488
Died vigessima prima mensis octobri, anno a Nativitate Domini millesimo septingentessimo tercio, Barchinone.

a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalat entre els
folis 795v i 796r del trienni 1701-1704.
b. a continuació paraula il·legible per ésser el foli trencat.
c. a continuació paraula ratllada.
d. l’original d’aquesta declaració es troba intercalat entre els
folis 796v i 797r del trienni 1701-1704.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

Lo noble don Llàtzer Gelcen, veguer e o regent
la vegaria de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona; lo doctor micer Pere Joan Esteva y Elies,
lloctinent de prior de la cort de dit noble veguer; y Anthon Riera, notari, y altre dels escrivans jurats de dita cort. Attès, que dita
excel·lentíssima ciutat se ha interposat en ejecutar la competència de jurisdicció que està pendent, entre lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señor deputat del General de
Cathalunya, ab dit noble veguer, sobre haver-se
rebut en sa cort una informació ad futuram rei
memoriam. Instant lo subsíndich del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, a cerca la apprehenció de diffarents robas sens bolla ni manifest, trobades y apresses en casa, de sa pròpria
habitació, del il·lustre don fra Anthon de Planella y Cruïlles, abat de Besalú, y deputat ecclesiàstich en lo corrent trienni, a dotze de juliol
proppasat; y procehiments fets per dit concistori per la defensa de sa jurisdicció, com també,
per occasió de la denegació de la assistència que
requirit dit noble veguer, per lo procurador fiscal de dit General, recusà y differir fer lo dia
vint-y-hu de dit mes de juliol proppassat, ab
acte rebut en poder del ajudant tercer de la escrivania major del dit General, y desitjant condecedir a la petició y mediació de dita excel·lentíssima ciutat, com altra, y reintegrar la
Generalitat y sa jurisdicció, y que esta no reste
en cosa damnificada ni reziada. Perçò, de llur
grat y certa sciència, direns y declaran, que per
la recepció de // 1v // dita informació en dita
cort, no és estat de sa intenció en tremètrer-se
en la jurisdicció que dit molt il·lustríssim y fidelíssim concistori del senyor deputat, de cominicació privative en las matèria de la Generalitat, y
així havent entregat lo original procés de dita
informació en mà y poder del excel·lentíssim senyor conceller, ha effectes de passar-lo a la del
dit molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats. Revocan, cassan y annul·lan, y
per revocats, cassats y anul·lats volan haver y tenir la dita informació, sa recepció y tots y qualcevols prosehiments fets per rahó de dita informació en dita cort, com a prejudicials a la
jurisdicció prevative de dits señors deputats en
matèries y fets de la Generalitat, de tal manera
que en temps algú pugan ésser dita informació,
y sa recepció, y procehiments fets en dita cort
al·legats, ni strets en excemplar, ni conseqüència ans sian aguts com so feta ni fets fossen may
estats. Y axí mateix dit noble veguer, revoca,
semblantment, y le aparta expressament de las
respostas per ell feta en lo sobre chalendat acte
de requesició, oferint-se prompte de prestar la
acistència deguda a la Generalitat sempre que
serà requirit, si y conforme per capítol de cort, y
en particular per lo del sereríssim señor rey don
Pere Tercer del any mil tres-cents setanta-sis,

que comensa: «Ítem, que vos señor de lo señor
duch primogènit y altres, tots los officials reals y
altres, són tinguts y obligats explicant que dites
// s.n.r // resposta en quant són contràrias a dits
capítols las feu per no estar en actual notícia de
aquells.» De quibus, et cetera. Actum, et cetera.
Testes de firmis dictorum illustri domini Lazari
Gelcen, vicarii seu regentis viccariam Barchinone, et magnifici Petri Joannis Esteva, locumtenentis proris, simul firmantium sunt magnifici
Erasmus de Lana et Fontanet, domicellus, et
Emanuel Roca Julia et Llunes, utriusque juris
doctor civis honorabus Barchinone.
Testes de firma dicti Anthonii Riera, nottarii,
qui firmavit Barchinona die decima quinta
mensis novembris eidem anni millesimo septingentuessimi tercii sunt dommus Josephu Oliver et
Bataller et magnificus Erasmus de Lana et Fontanet, domicellus Barchinone populati.
Praemissis aliena manu scriptis fidem faci. Ego,
Franciscus Cortes, autoritate regia, notarius publicus Barchinone, scriva major et secretarius domus et concilii presentis excellentissime civitatis
Barchinone. Seu propria manu scribent.
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Número 489
Havent-sea reportat embaxada per part del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, al
excel·lentíssim y savi Concell de Cent, lo die 7
de setembre 1703, acerca de la notícia s’avia
participat lo excel·lentíssim senyor comte de
Palma, de saver passat lo estret lo comboy de
Esmirra, y temer-se alguna ostilitat en las costas
del present Principat, y si se demanava ascistissen los tres comuns per lo molt importava la
unió y bona conformitat, per negoci de tanta
importància.
Se deliberà, dit die, per dit excel·lentíssim y savi
Concell de Cent, que fos oberta nova conferència entre lo molt il·lustre concistori dels deputats y la present ciutat, concorrent y fent un cos
ab lo bras militar per tractar, praticar, y discórrer en dita conferència tot lo que aparexerà ser
del servey de las dos magnificències, divina y
humana; y benefici públich de la present ciutat y
Principat. Ab tal que las personas que entrevindran en dita conferència no tinguen poder per
resòldrer cosa alguna, sino que hajen de reportar tot lo que idehiran a sos respectes comuns
per deliberar fahedor, havent de ser lo número
a. l’original declaració es troba intercalat entre els folis 797v i
798r del trienni 1701-1704.

octubre de dit any, se reporta embaxada al excel·lentíssim concistori en escrits, responent a la
embaxada reportada per part de dita excel·lentíssima ciutat, dit die de 23 de dit mes y any,
dient que ab tot desitjava, dit fidelíssim concistori, donar gust a dita excel·lentíssima ciutat y
que per quant lo assumpto requeya en lo major
real servey del rey nostre senyor, y benefici públich de tot lo Principat, condecendia dit fidelíssim concistori en acceptar dita conferència ab
menor número de personas, servint-se la
excel·lentíssima ciutat manar avisar-los de las
que elegirà per sa part, junt ab lo molt il·lustre
bras militar fent un cos per a què pugués passar
lo concistori en anomenar las suas.

de las personas entrevindrà en dita conferència,
per part del excel·lentíssim concistori dels senyors deputats nomenats, com anomena dit
concell. Las mateixas personas concorra per
part de dita ciutat, a la conferència que de present té oberta ab lo excel·lintíssim bras militar,
podent augmentar lo número de las personas
com consta de dita deliberació de número 1.
En virtut de dita deliberació lo die 8 de dit mes
y any, se aportà embaxada per part de dita excel·lentíssima ciutat al fidelíssim bras militar y al
fidelíssim concistori dels senyors deputats, donant-los còpia de dita deliberació. Al que·s respongué per part del fidelíssim // 1v // consistori
per medi de embaxada, lo die 10 de dit mes y
any, dient que venian bé en dita dependència
sols era participada segons la resolució pressa
per dit savi Concell de Cent, dit die de 7 del dit
mes y any, y que axí dita excel·lentíssima ciutat
anomanés lo numero de las personas, tindria
gust anomenar que ell en vista de dita deliberació y número anomenarian fent-los ne sabidor.
Després de la qual deliberació y embaxada per
part del excel·lentíssim bras militar, lo die 21 de
dit mes y any, reportada al excel·lentíssim y savi
Concell de Cent, haver tingut dit excel·lentíssim bras militar algun reparo en haver deliberat
lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent, assistís
dit bras militar en dita conferència junt ab la
present ciutat simul, ab igual número de personas que serian anomenadas per lo molt il·lustre
y fidelíssim concistori dels senyors deputats,
quant la present ciutat y fidelíssim bras militar,
fent un cos en casos de semblants conferèncias,
estan en pocessió de anomenar y concórrer per
part de estos dos comuns, major número de
personas de las que concorran per part del dit fidelíssim concistori de deputats. Avista del que
ab deliberació presa per dit savi Concell de
Cent, dit die de 21 del dit mes y any, fou deliberat que la petició feta per dit excel·lentíssim bras
militar, fos participada al molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats donant-los
y entregant-los còpia de aquella, y suplicar-los
per part de la present ciutat annuhescan a dita
representació. Com és de vèurer, en deliberació
de número 2. Com en effecte per part de dita
excel·lentíssima ciutat se feu embaxada a dit fidelíssim concistori de deputats, lo die 23 de dit
mes y any, participant-los la dita deliberació. Al
que respongué dit molt il·lustre concistori, que
attès se havia suscitat nova difficultat, y axí era
matèria que necessitava de pemeditació, que
perçò ab tota brevedat possible tornarian resposta de excel·lentíssima ciutat.

Com en effecte per part de la excel·lentíssima
ciutat se feu nominació de sis personas, y altres
sis per part del fidelíssim bras militar; y dita nominació fou participada al fidelíssim concistori
de senyors deputats y oÿdors.
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Com en effecte, per part del molt il·lustre concistori dels senyors // s.n.r // deputats lo die 2 de
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Número 489-1
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat a 7 de setembre 1703, fonch
presa entre altres deliberacions, la deliberació
infrascrita y següent:
Que ohida la embaxada reportada per part del
excel·lentíssim bras militar al present consell,
explicada de paraula per los señors Joan Bonaventura de Gualbes y de Copons y Joan Batista
Reverter, ciutadà, acerca la deliberació presa per
lo dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, lo
dia de ahyr 6 del corrent, sobre la notícia que lo
excel·lentíssim senyor comte de Palma, llochtinent y capità general de sa magestat, Déu lo
guarde, se ha dignat praticar al excel·lentíssim y
fidelíssim bras. Com igualment ha fet a la present ciutat, de haver passat lo estret y en est mar
Mediterràneo, lo comboy de Esmirra ab quaranta-vuyt vaxells de línea, rezelant alguna ostilitat en las costas del present Principat; y axí mateix la dita deliberació que en escrits han
entregat dits señors embaxadors, llegida al present Concell, donat tot per proposició; y attès la
gravedat de la matèria, y que en ella igualment
interessan los comuns del molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats excel·lentíssims y fidelíssims bras militar, y de la present
ciutat, y lo molt importa la unió y bona conformitat de aquell. Que perçò sia uberta nova
conferència dels senyors deputats y la present
ciutat, concorrent y fent cos ab esta lo excel·lena. l’original d’aquesta declaració i papers es troba intercalat
entre els folis 797v i 798r del trienni 1701-1704.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

tíssim y fidelíssim bras militar per a tractar, praticar y discórrer, en dita //s.n.v // conferència tot
lo que aparexerà ser del servey de las dos magestats divina y humana, y beneffici públich del
present Principat y ciutat. Ab tal que las personas que entrevindran en dita conferència, no
tingan poder per resòldrer cosa alguna, sino que
hagen de reportar tot lo que idearan a sos respective comuns per deliberar lo fahedor, per la
intel·ligència se té, que dit molt il·lustre concistori no pot donar ple poder, havent de ser lo
número de las personas entrevindran en dita
conferència per part del excel·lentíssim bras militar y ciutat, igual al del dit molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señors deputats nomenats,
com nomena lo present Concell. Las mateixas
personas concorran, per part de esta ciutat, a la
conferència que al present té uberta la present
ciutat, ab dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar; y que los excel·lentíssims señors consellers
tingan facultat de augmentar, lo número de las
personas de dita conferència per part de la present ciutat, conforme los aparexerà; y regonèxer
comvenient participant-se la present deliberació
per medi de embaxada de un señor ciutadà y altre militar, als molt il·lustres y fidelíssims señors
deputats y excel·lentíssims y fidelíssims bras militar; y suplicar los ascentescan y convingan en
obrir dita conferència en dita conformitat, perquè ab son sentir puga la present ciutat assegurar lo acert que desitja en matèria tant grave y
de tanta conseqüència. Donant especials gràcias
al dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, del
aprecio fa de la present ciutat y del gran zel que
demostra, en lo que té respecte al major benefici públich; //s.n.r // y que los excel·lentíssims señors concellers tingan facultat, si los aparexen
de forma la junta de vint-i-quatrena de guerra,
segons regonexeran convenir. Ita est. Franciscus
Cortes, notarius publicus Barcinone secretarius
[...] excellentissime ciutatis Barcinone.
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Número 489-2
En lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat a 21 de setembre 1703, fonch
presa entre altres deliberacions, la deliberació
infrascrita y següent:
Que ohida la embaxada reportada al present
Concell de part del excel·lentíssim bras militar,
explicada de paraula per los señors micer Joan
Bonaventura de Gualbes y Copons, donzell, y
micer Joan Battista Reverter, ciutadà, y en escrits
entregada. Sobre la embaxada que al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per part de la present ciutat fou reportada, per participar-li la deliberació, que lo present Concell feu lo die 7 del
corrent mes, acerca la notícia que lo excel·lentíssim señor comte de Palma llochtinent y capità
1676

general de sa magestat, Déu lo guarde, en lo
present Principat per medi de bitllet, dona a la
present ciutat, de haver passat lo estret per estos
mars lo comboy de Esmirra, ab quartanta vuyt
vaxells de línea, per a què sobre esta notícia estiga la ciutat convinguda, per en cas que intentassen alguna ostilitat en estas costas, llegida dita
embaxada al present Concell, insertada en la
proposició. Y attès que del referit y explicat de
paraula en dita embaxada, y de la que en escrits
se ha entregat, resulta lo reparo que ha motivat
al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar a dita
embaxada, és haver resolt lo present Concell
que en las conferèncias deliberadas tenir la present ciutat excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, fent un cos ab lo molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels señors deputats, sobre lo assumpto expressat en dit bitllet, se nomenen per
lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y present ciutat simul // 3v // igual número de personas, que per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señors deputats seran nomenats per a
conferència, quant la present ciutat y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, fent un cos en casos de semblants conferències, és pocessió de
nomenar y concórrer, per part de estos dos comuns, major número de personas del que concórran per part de molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats; y sia de obligació
de la present ciutat no prejudicar-se, ni prejudicar en cosa alguna, a dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar. Y attès, lo molt importa donarse y pendres disposició sobre la matèria
proposada ab la major puntualitat, insta la
urgència.
Que perçò, per medi de embaxada, per un señor ciutadà y militar en la forma acostumada,
sie participat al molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats, lo que per excel·lentíssim y fidelíssim bras militar se ha representat
al present Concell, ab dita embaxada, donant y
entregant-los còpia de aquella, y suplicar-los
per part de la present ciutat annuhescan a dita
representació. Y que al mateix temps, se mane
per part de la present ciutat al excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar, que no tenint reparo,
tengan a bé fer representació per sa part, als
molt il·lustres y fidelíssims señors deputats, sobre la subjecta matèria per a què en vista de una
y altra representació, y los motius que persuadexan al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar,
per dit reparo faciliten al il·lustríssim y fidelíssim
concistori condecendir a esta dependència per
ser lo assumpto de la primera obligació, dels
tres comuns y de summa importància la unió y
bona conformitat, en esta y demés dependèncias dels mateixos comuns per al major acert al
servey de las dos magestats, divina y humana,
crèdit de la nació catalana, // s.n.r // y desempe-

E lo dit bras militar, attenent, que lo die de air
se juntaren en las casas del General de Cathalunya las personas nomenadas per la excel·lentíssima ciutat y present bras, ab las elegidas per lo
molt il·lustre y fidelíssim consistori dels señors
deputats, per a dar principi a las conferències del
tres comuns; y se examinaven los poders que
per aquells respective se han atribuhit. Atte-

nent, que las personas de elegidas lo present
bras, per ditas conferències, foren nomenadas
per la junta particular tinguda a 15 de octubre
del corrent any y, en virtut del poder comès a
dita junta ab lo bras militar, celebrat a 14 de setembre pròxim passat, donàa facultat a las personas elegidas per entrevenir y concórrer en ditas conferèncias. Attenent, que lo motiu del
principi de aquellas fou lo bitllet del excel·lentíssim señor comte de Palma, llochtinència y capità general del present Principat, de data de
sinch del mes de setembre 1703, en què notícia
haver passat lo estret del mar Mediterràneo, 48
vaxells de línea del comboy de Esmirna; y que
també, per lo present bras tingut, a 12 del corrent, se ha comès a las personas, té elegidas per
ditas conferèncias, lo placticar y discórrer ab las
demés personas que los comuns de la Deputació y present ciutat, tenen anomenadas per entrevenir a aquellas sobre la real carta del rey nostres señors, Déu lo guarde, de data de 31 de
passat, y real declaració de 29 del mateix; y considerant lo molt importa que ditas conferèncias
se continuen y prosseguescan ab la major brevedat, per a lograr // 5v // y facilitar que las resolucions dels tres comuns sien uniformes, majorment en matèrias en què tant se interessa lo real
servey y benefici públich, desitjant atacar qualsevols duptes y reparos que poguessen dilatar lo
logro de estos tant importants fins. Deliberà,
perçò, lloar y aprovar, com lloa y aprova la nominació de personas feta per dita junta de 15 de
octubre pròxim passat, y poder a aquellas donat
per entrevenir, per part del present bras, en ditas conferèncias; y en quant menester sie, dona
y atribueix a ditas personas nomenadas, lo mateix poder y facultat que la excel·lentíssima ciutat ab la deliberació de 7 de setembre del present any; y lo molt il·lustre y fidelíssim
consistori dels molt il·lustres y fidelíssims señors
deputats ab deliberació presa a 12 del corrent,
tenen respective, donat y atribuhit a las personas que respectivament han elegit per ditas conferències. A efecte, que en virtut de dit poder y
facultat, pugan las personas que té elegidas lo
present bras, tractar, conferir, placticar, discórrer e idear ab las personas per dits respresentants comuns de la Deputació y present ciutat
nomenadas, tot lo quel·s aparexerà ésser de
conveniència, y dependent y emergent del dit
bitllet de la excel·lentíssima, de data de 5 de setembre, real carta de sa magestat, de 31 del passat, y real declaració, de 29 del mateix, de forma
que per falta de poder no depèn de concórrer,
praticar y tractar per quant semblant facultat y
poder; y qual y quant lo dit molt il·lustre y fidelíssim consistori y excel·lentíssim ciutat han do-

a. l’original d’aquestes deliberacions es troban intercalats entre els folis 797v i 798r del trienni 1701-1704.

a. a continuació ratllat aquesta.

nyo dels tres comuns, y que la present deliberació
en la forma acostumada per medi de embaxada
sie participada al excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar, assegurant-li lo quant affecta la present
ciutat donar en tot gust a sa excel·lència fidelíssim. Ita est. Franciscus Cortes, notarius publicus
Barchinone. Secretarius dictis excellentissime ciutatis Barchinone.
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Número 490
Ena lo bras militar tingut a 12 de nohembre
1703 se feu la deliberació següent:
E lo dit bras militar, ohida la real carta de mà del
rey nostre señor, Déu lo guarde, firmada y en
forma de Real Cancilleria despatxada. Dada en
Madrit, a 31 de octubre del corrent any, ab la
real declaració que sa magestat se ha servit fer, a
29 del mateix. Desitjant obrar, en esta dependència, ab la premeditació que és tant pròpria com connateral dels indivíduos que componen lo bras militar, atenent que, lo molt
il·lustre y fidelíssim consistori dels señors deputats y ohidors de comptes del General de aquest
Principat y la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, se troban ab semblant carta y, que tenen
uberta conferència per a tractar, conferir y placticar lo que·s puga oferir en servey de sa magestat, defensa de aquest Principat, y crèdit de la
nació. Delibera, perçò, cométrer esta dependència a la excel·lentíssima conferència dels
tres comuns y a la junta dels señors protectors,
officials y personas de dit bras últimament formada, simul et insolidum, donant-los facultat de
discórrer, premeditar e idear tot lo que los aparega ésser de major utilitat; y que lo que en ditas
conferèncias y juntas se hauria conferit e ideat
ab la deliberació, en què estaran los dos comuns
dels señors deputats y de la present excel·lentíssima ciutat. Sie reportat //4v // en altre bras, per
a què ell se puga resòldrer lo de major conveniència, garbo y lustre de la noblesa.
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En lo bras militar tingut a 15 de nohembre
1703 se ha fet la deliberació següent:
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nat y atribuhit lo que donaran y, de nou, atribuhiran a las personas tenen nomenadas. Dona,
atribueix y comet lo present bras a las personas
té elagidas, sens limitació ni discrepància alguna, ab report al dit bras. Ita est. Joannes Franciscus Verneda, notarius publicus Barchinone, a
dicti brachii militaris secretarius.

Per la egregia dona Rafaela de Margarit Cruïlles. Anton de Pita y Tord, son procurador.
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Número 492
Dilluns,a a 19 de novembre 1703 en Barcelona.
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Número 491
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Ab suplicació presentada per esta egregia part
de dona Rafela de Margarit Cruïlles Santapau y
de Biure, marquesa de Aguilar y comtesa de
Montagut, ço per son legítim procurador, als 7
del corrent, dona per suspecte al doctor Francisco Borràs y Vinyals, per entrevenir com a assessor en la coneixensa de la carta entre la noble
dona Maria de Velasco y Reguer, de una y dita
suplicans de part altre. Vertent en lo present
concistori de vostra senyoria il·lustríssima al·legant entre altres fets, rahó y causa de la suspita
la de haver lo noble senyor Joseph de Marimon
suplicar e o demanat, e o fet demanar o suplicar
a vostra senyoria il·lustríssima, e o a lo menos a
altre, o altres dels il·lustres y fidelíssims indivíduos del present il·lustre y fidelíssimo concistori
que, fos anomenat lo dit don Francisco Borràs y
Vinyals en lloch del doctor Pau Roma, per ésser
aquest impedit per haver estat advocat de esta
egregia part en dita causa. E, com la prova del
sobredit tinga tota dependència, y no puga provar-se de altre manera que ab las attestacions de
vostra senyoria il·lustríssima, y no tinga altrament repugnàcia alguna, en via de dret, lo deposar, vostra senyoria il·lustríssima, sobre dit
fet. Com no la té, que lo jutge de una causa depose de un fet, que sols per lo dit medi puga
provar-se, aut aliter veritas daberi non possit,
com en lo present cas. Per tant y altrament, esta
egregia part e o per ella son legítims procurador, suplica sie del servey del vostra fidel·líssima
// 6v // dignar-se deposar y dir lo que sàpia, vostra senyoria il·lustríssima y quiscun dels molt
il·lustres y fidelíssims consistorials, sobre lo contengut; y expressat en los articles donats per esta
egrègia part, als 13 del corrent mes de setembre. Per què ab las deposicions de vostra senyoria fidelíssima y de quiscú dels molt il·lustres y
fidelíssims senyors concistorials, que de justificada la veritat del fet, que sobre la matèria contenguda en dits articles, lo que espera de la gran
rectitut y justificació de vostra senyoria il·lustríssima. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
797v i 798r del trienni 1701-1704.
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En aquestb mateix dia, lo il·lustríssim y fidelíssimc fra Rafael de Padellàs y Casamitjana, paborde de palau dels imperials monestir de San
Cugat del Vallès, de la sagrada orde de San Benet, lod present y corrent trienni oÿdor eclesiàstic, en presència dels il·lustríssims y fidelíssims
senyors deputats militars y reale y oÿdors de
comptes, també, militar y real del General del
present principat de Cathalunya y de mi, don
Ramon de Codina y Ferreras, secretari y scrivà
major de dit General. En atenció al expressat ab
una súplica presentada en lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de las ditas sas senyorias, per lo
magnífich Anthon de Pera y Tort, donsell, com
a procurador, segons assareix, de la il·lustríssima
dona Rafela de Margarit Cruïlles Santa Pau y de
Biure, marquesa de Aguilar y comptesa de
Montagut, mitgensant jurament en forma sacerdotal, acerca lo narrat en los articles 5 y 6
dels donats per part de dita marquesa de Aguilar. Alsf 13 de setembre del corrent any ha fet la
relació següent:
Que lo que pot dir y sab, és que lo que procura y
suplica lo noble don Joseph de Marimon fonch
que, per ser la causa de que·s tracta de gravedat y
interès, fosen servits sas senyorias il·lustres anomenar jutge. En lloch de magnífich doctor micer Pau Roma, subrrogat en assessor ordinari
del General, per impediment seu, que fos de
opinió y intel·ligència, en la jurisprudència dels
que són tingut per tals, en la present ciutat de
Barcelona. Insinuant, entre altres, al doctor
Francisco Borràs; y havent-se informat, ell lo dit
oÿdor eclesiàstich, de què dit doctor Borràs hera
catredàtich de la universitat de la present ciutat,
y despedia las causas ab brevedat, per haver-ne
despaxadas de altres en la present casa de la Diputació, passà en ser de sentir y anomenar, a dit
Borràs. No quedant ningun escrúpol a ell, dit
a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalat entre els
folis 797v i 798r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat dia.
c. a continuació ratlla diputat eclesiàstich.
d. lo present corrent trienni oÿdor eclesiàstich interlineat al
marge esquerre.
e. lo eclesiàstich no intervenint interlineat al marge esquerre.
f. als 13 de setembre del corrent any ha interlineat al marge
esquerre.

oÿdor eclesiàstich, per haver tingut, ell, causas
en la Real Audiència y haver, ell o son llegítim
procurat, demanat en la introducció de la causa
//7v // li fos comesa a tal o qual doctor de la Real
Audiència, per constar-li le y despatxaria ab brevedat; y en quant, emperò, als demés artigles
dels donats per part de dita marquesa de Aguilar
y comptesa de Montagut, dit dia 13 del mes de
septembre pròxim passat, ha referit que no y sap
ni pot dir cosa y, en continent, sas senyorias
il·lustres han ordenat a mi, dit secretari, ho continuàs en lo present dietari, si y conforme, per
dit senyor oÿdor eclesiàstich me és estat dit de
paraula; y que de dita relació ne done certificatòria autèntica a qui convinga.
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Número 493
Certifich,a lo baix firmat, que vistos y regoneguts los «Llibres de vàlues y de concerts» de la
present casa de la Deputació, en los quals se troban continuats los debitors del General; y en
ells no consta que Anthon Serra y de Portell,
ciutedà honrat de Barcelona, tauler de General
y Bolla de la vila de Vilafrancha del Panadès y sa
col·lecta, dega quantitat alguna a dit General
del aposento del racional. A XX de noembre
MDCCIII. Joseph Nuri de Lana y de Càncer, racional del General
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Número 495
Enb lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat als 21 de nohembre 1703
fonch, entre altres, feta la deliberació infrascrita
y següent:
Que ohit lo que és estat servit, referit, y explicat
al present Concell lo excel·lentíssim conceller
en cap, en veu sua y dels demés excel·lentíssims
señors concellers, sos companys, de com per
part de molt il·lustres y fidelíssims señors deputats, per medi del síndich de sa senyoria fidelíssima, se havia entregat a sa senyoria una còpia del
real despaig, ab lo qual, lo rey nostra senyor,
que Déu guarde, se ha dignat fer gràcia de ciutat a la vila de Mataró. Per a què, la present ciutat premeditàs si regonexia alguns prejudicis a
sas prerrogativas,c jurisdiccions y munificència,
o altrament en dit real despaig, per a què regoa. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 798v i 799r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta deliberació i paper es troba intercalada
entre els folis 800v i 801r del trienni 1701-1704.
c. a continuació ratllat per.
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nexent-los los participassen a sa señoria fidelíssima y ohit, també la còpia, de dit real despaig
que per intel·ligència se ha llegit al present Concell, com y també, lo paper que per los
excel·lentíssim señor Concell y Junta de vint se
ha disposat y fet sobre dit assumpto, donat per
proposició al present Concell. Y attès, que del
expressat en dit paper llegit resulta no sols molts
reparos, inconvenients y prejudicis a la present
ciutat, de dita gràcia y real despaig però, encara
si concideran algunas contrafaccions a las reals
Constitucions de Cathalunya, usos y constums
de aquella y, altrament repugnàcias, a alguns reals privilegis, prerogativas y gràcias concedidas
per differents reys de felís recordació a la present ciutat, cavallers y personas han gaudints del
privilegi militar y altrament, haver dita vila obtinguda dita real gràcia ab molts motius subreptícios y // 1v // serveys suportats. Que perçò, per
medi de embaxada per un señor ciutadà y altre
militar, en la forma acostumada, sien donadas
las gràcias als molt il·lustres y fidelíssims senyors
deputats de haver participat a la present ciutat
dit real despaig. Entregant-los còpia del paper
llegit al present Concell, com y també, la present deliberació per a què sobre los inconvenients y reparos en dit paper expresats; y altrament, en quant regonexeran poder ser
prejudicials a la present ciutat a sas prerrogativas, privilegis y munificèncias dit real despaig
sien servits afavorir a la present ciutat, en disposar y fer tot lo que puga dit molt il·lustre y fidelíssim concistori, en oposició a dita real gràcia,
per los medis que regonexeran convenir, y axí
mateix, exir per contrafacció en lo cas se esdevinga, com axís ho espera la present ciutat de las
attencions y fina correspondència que sempre
ha experimentat de sa senyoria fidelíssima; y
se’ls suplique sie servit ordenar, donar transumpto auctèntich de dit real despaig. Y que axí
mateix, per medi de embaxada, sie participada
la present deliberació al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, entregant-li còpia de ella y del
sobredit paper; y suplicar-li que per sa part influesca ab tots los medis li aparega convenir, ab
sa gran representació y autoritat, al molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señors deputats
per a lograr lo fi de esta dependència per la conservació dels reals privilegis, lustre y prerrogativas de la present ciutat; y que sie ordenat, como
lo present Concell ordena al síndich de la present ciutat, que en continent introduhesca causa en la Real Audiència contra la universitat y
vila de Mataró, oposant-se a dit real privilegi per
los motius y causas aparexerà convenir, segons
// s.n.r // disconcorreran los magnífichs assessors
ordinaris de la present casa y personas per mà de
las quals ha corregut la dispossició y formació
de dit paper.

[ 1703 ]

[ 1703 ]
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Excel·lentíssim señor.
Ab deliberació presa per los excel·lentíssims senyors concellers y junta de vint, lo dia 29 de octubre proppassat, fou vostra excel·lència servit
cométrer als dits excel·lentíssims senyors concellers y personas de dita junta, per ells anomenadoras, que ab los magnífichs assessors, advocats
ordinaris de la present casa, consulents aplicats
mirassen, examinassen, premeditassen y censurassen lo real privilegi de ciutat concedit per la
magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, a la universitat de Mataró, als 20 de mars
1702; y tot lo contengut y expressat en aquell, y
si sa concessió y lo que en ella se expressa en
contra o no als reals privilegis, usos, consuetuts,
llibertats y Generals Contitucions del Principat
y ciutat. Del que trobaria, discorrerian y censurarian, ne formassen un paper ab tota expressió,
lo qual format y disposat se servissen, dits excel·lentíssim senyors concellers, reportar-lo a
dita junta per deliberar lo fahedor.
En execució de la referida commissió, havent
los dits excel·lentíssims senyors concellers, personas, assessors y consuelents sobredits, vist y
premeditat lo dit real privilegi y totas las clàusulas diuen:
Que primerament se ha advertit que en altre
dels capítols de dita real conceció se llitg lo capítol següent, Ibi: «Ítem, que el Bayle que es aora
de dita villa de Mataró y que será, haya de tener
qualidad de «sotsveguer» de Barcelona, con la facultad y jurisdicció de conocer de todos los que gozan de privilegi de cavalleros, que habitan y habitarán dentro dita ciudad erigidora y su término,
de las causas civiles, quedándole assí mesmo al dicho Bayle en los demás, la mesma autoridad y jurisdicción que ha tenido.»
Esta disposició se opposa primerament al capítol 102, del privilegi vulgarment dit del «Recognovenrunt proceres» en lo segon volumen de las
Generals Constitucions, títol: «De las consuetuts de Barcelona» que és lo real privilegi concedit a la present ciutat de Barcelona per lo senyor
rey don Pere Segon, als 3 dels idus de janer
1283, qual capítol se troba disposat que la vegueria y Batllia de Barcelona, queden en lo esdevenidor en la mateixa forma que·s trobavan
antes. De forma que las veguerias y batllias que
regoneixian superioritat a la de esta ciutat y eran
part de las matexas, restassen en lo mateix estat;
y per la concessió transcrita, quedaria la vegaria
de esta ciutat, y la jurisdicció de veguer y sa cort
privada, e la jurisdicció que té y ha tingut sempre en los militars y gaudins que habitan en Mataró y son terme, en lo cas que devant lo batlle
de Mataró, com a sotsveguer de Barcelona, se1680

rian convingut per fets o negocis civils, puix en
aquest cas, se separarian y desmembrarian de la
cor // 3r // y jurisdicció de veguer de esta ciutat,
a hont sempre han acostumat respòndrer y són
estats sotsmesos per dits fets y negoci civils. Y
con menos encontraria la mateixa concessió ab
lo disposat en la Constitució primera, del títol:
«Que novells officials no sian posats» per la qual
està prohibit no poder-se constituhir, crear, ni
posar en ninguna ciutat, vila o lloch del present
Principat nous officials ni altres més dels que
acostumava haber-hi en temps del senyor rey
don Pere Ters, y en Mataró may hi ha hagut altre official que lo batlle, y no sotsveguer algun
de veguer de Barcelona.
Igualment, se opposaria dita concessió a la
Constitució primera, del títol: «Que ningú pugue tenir sino un offici de jurisdicció» en un
mateix lloch en la qual se troba diposat, Ibi:
«Algún home no puge tenir, en una mateixa a
ciutat o vila, sino un offici de jurisdicció» y erigint-se en sotsveguer del veguer de Barcelona,
lo batlle de Mataró concorrerian en una mateixa
persona dos officis de jurisdicció, puix com a
sotsveguer en los militar y guaudints. De la mateixa manera encontraria la disposició transcrita
ab la Constitució 3, del títol: «De offici de veguer» en la qual és prohibit posar-se sotsveguer
en aquellas vilas o parròchias de una vegueria,
en la qual per temps passat, no ha acostumat haver-hi // 3v // y encara que la dita prohibició, a
par que sols se diregesca als veguers, privant-los
de poder posar sotsveguer en la ciutat, vila o
lloch en què no ha acostumat haver, ni emperò
la prohibició de dita constitució deuria considerar-se dirigida. També y a no poder-hi attesa la
prohibició de la creació de nous officials en lo
present Principat.
Havent-se, no menos, vist y premeritat lo real
privilegi en las clàusulas de son proemi, y lo que
narra a la magestat la vila de Mataró, per inclinar lo real ànimo, per la concessió de aquell se
ha advertit, que a més que representà per servey
fet a la real corona en las passadas guerras, lo
mateix en què contribuhiren també diferens vilas y llochs del present Principat, y ab mayor liberalitat y no menor effecte. La present ciutat
digué ésser un poble, en què concorrian totas
las qualitats per merèixer la honrra de ésser erigit en ciutat, per constar de gran número de habitants, cavallers, nobles, mercaders, artistas y
menestrals, trobar-se adornada de hermosos
edificis; y que son territori era de forma abundant en tot género de fruyts per lo sustento de
sos habitants, que podrà també, ab los mateixos, subvenir a tots los forasters que arribavan a
dita vila. Las quals expressions, constituhits la
// 4r // dita real concessió subreptícia o obreptí-

cia, puix com vostra excel·lència no ignora faltan a Mataró, casi en tot, totas las referidas cosas
y totas las demés que los doctors demanan y
acostuman atténdrer-se en casos consemblants
de erecció de ciutats, com és bon notori. Per la
qual causa, jurídicament pot vostra excel·lència
pretèndrer no ésser estat de la intenció, de sa
magestat, lo concedir-la, segon comunament
diuen los doctors, de las concessions subreptícias o obreptícias. Perquè no éssent verdader lo
que al príncep se narra o se omiteix alguna circunstància per la impetració del privilegi, concessió o denegació que·s pretén, falta la voluntat del príncep en otorgar-la, tenint dret per a
impugnar-la com a tal qualsevol persona.
Per inpugnar la dita concessió se interessa esta
ciutat com a metròpoli secular, y de la qual lo
rey il·lustre senyor, que Déu guarde, pren lo títol y appellido de compte de Barcelona. Segons
a par en la Constitució única, del títol: «Del
príncep» no podent per especialíssimas rahons
olvidar esta pretenció, menos que exposant-se a
descàurer, per lo temps del lustre y estimació,
ab què des de sa fundacció s’és conservada del
aprecio que de ella han fet sos reys y senyors, y
del singular crèdit y nom ab què universalment
la celebran totas las nacions.
Perquè erigida en ciutat, la que antes era vila de
Mataró, gosarà de totas las exempcions y prerrogativas ab què se il·lustran las demés ciutats, y
entre ellas la de no acistir a somatens, y que dar
exempta de allotjaments,a // 4v // tràmits y bagatjes, y per consegüent attraurà a si dels demés
pobles del present Principat, que no gosan de
semblants exempcions y en particular dels més
vehins, a molt de sos habitants que brindats e
estas convenièncias y de las que subministra la
situació del paratge, numerosament concorrerà
a augmentar dita població.
Deu no menos vostra excel·lència atténdrer,
que en Mataró no·s col·lectan drets alguns de
entrada ni eixida, quals és indispensable tenir
vostra excel·lència imposats per ocórrer a la satisfacció de sos acrehadors, ab los quals contracta per diners prestats per la formació de tèrçios y
altres innumerables serveys, per augment y conservació de la real corona, sustento dels hospitals, conservació del estudi general y universitat
litterària, y a la contribució dels demés gastos
indispensables y domèstichs, y acistèncias al culto divino, que redundan en universal benefici
del Principat y su poblats, y en servey de las dos
a. Al marge esquerre escrit Volorian de iur indicar libre 2, capítol 8. a on si ad 66 vidend tomo 2 dels mem. del doctor
Falguera en foli 429 nota 72 y 73, sense ésser situat la seva posició en el text.
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magestats divina y humana. Y, per esta rahó deu
no menos probablament recelarie, que moltas
famílias d’esta ciutat, y en particular de las dels
oficials, de aquella mudaran son domicili a la de
Mataró, en què no sentiran la penosa càrrega de
las imposicions, que per forsosa col·lecta esta
ciutat, en sas portas. Lo que redundaria en prejudici de la pública utilitat, que està a favor de la
ciutat de Barcelona, en més forts térmens que
per Mataró.
Experimenta vostra excel·lència quant diminuit
està lo comers en esta ciutat, y que sensiblament
// s.n.r // y de dia en dia, va disminuint-se per lo
embaràs que a la llibertat de aquell ocasionan
los drets, y en particular lo de la lleuda, y que al
mateix pas va augmentant-se lo comers y tràfech de Mataró per falta de dits drets, que quant
se imposaren encara no hi havia notícia de Mataró y que, essent lo comers lo medi més cert
per a lo augment de las convenièncias dels poblats, al pas que en Mataró se troba introduhit
en tant gran augment, an de ser sas riquesas lo
únich medi ab què empobresca esta ciutat, y
descayga de son antich lustre y esplendor.
Y encara que estos recels, que no·ls conciderarà
vostra excel·lent molt fundants sino molt probables y casi infal·libles, són assumpto y matèria
capàs de deduhir-se en judici y sentenciar-se sobre los mateixos, perquè com provingan de causa de present, qual és la erecció de ciutat que ha
merescut Mataró, encara que aparegan en alguna manera contingents e incerts en sa efectuació, pot esta ciutat deduhir-los en judici per impedir la excecusió de dita real gràcia, perquè
dels drets y accions que concisteixen sols in spe y
depenjan de succés de futur, lo vassall salva la
real clemència de son príncep no acostuma de
aquells ésser privat.
A tingut sempre esta ciutat especialíssim cuydado en què los llochs y vilas que són de son territori, part y carrers de la mateixa no se sian desmenbrat ni separat de la real corona, a fi de què
lo cos polítich que ella y // s.n.v // los demés forman, permanescan baix de una mateixa jurisdicció. Havent no menos fet diferent actes ab los
quals las ditas vilas y llochs an regonegut la superioritat a esta ciutat. Com se manifesta del següent:
Als 3 de setembre 1386, los senyors concellers
concentiren en un acte de censal, venut y creat
per la universitat de la vila de Igualada, que és
part y càrrer de esta ciutat.
Al 3 de nohembre 1360, lo síndich de esta ciutat requirí a Pera Derborch, contradint a la gràcia que havia obtingut del senyor rey de la in-
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feudació del lloch de Vilasar, per ésser del teme
de la vegueria y batllia de Barcelona; y encontrar-se la dita concessió ab lo privilegi del veguer y batlle de aquella, en forsa del qual poden
fer gràcias y remissions en los térmens de sa vegeria y batllia.
A 14 juny 1359, requirí lo mateix síndich a Pere
Marquès, senyor del castell de la Roca en lo
Vallès, per a què volia comprar la jurisdicció de
sos termes de Dorrius, de Vilanova, de Llarona
y de la Garriga en prejudici de la jurisdicció dels
mateixos veguer y batlle.
A 25 dezembre 1512, escrigué esta ciutat a sa
magestat dient-li se servís no crear ni posar batlle en Badalona, per esser altre dels llochs de la
vegaria. Referint-li com ya lo senyor rey don
Alonso havia volgut infeudar la jurisdicció de
aquell lloch, y a representació de la mateixa ciutat ho suspengué y revocà.
En las poblacions del present Principat que són
part y càrrers de esta ciutat, altre // s.n.r // dels
quals és Mataró concorran especialissim respectes, los quals com a part y membra de esta ciutat
la regoneixen y deuen regoneixer com a superior, y esta no la regoneixeria Mataró constituhida y erigida ciutat, puix ya formaria de per si
un cos separat y distinct de esta ciutat, y no se
dupte que considerant-se aquella ab est nou estat negaria o dificultaria las obligacions y attencions que com a part y càrrer de dita ciutat li
deu regonèixer.
Entre aquellas, se computa la obligació de
oportar-li vituallas quant ne nessessita; secundo, la de acistir-la en la convocació de la bandera de Santa Eulària per la expulsió de enemichs;
tércio, la de regoneixer la jurisdicció de son veguer y batlle; quarto, la de contribuir a la conservació de sas murallas y fortificacions. Y en
prova de assó és molt del intent lo real despaig
del serenissim senyor infant don Henrrich de
Aragó, llochtinent general en lo present Principat, dat en Tarragona en 25 de nohembre
1489, en lo llibre quart vert, foli 30, ahont per
ocasió que diferns llochs dels termes y territori
d’esta ciutat havian acudit, al dit senyor infant,
queixant-se de què en aquella eran compellits a
pagar algunas imposicions se collectavan, per la
exacció de las quals havia obtingut esta ciutat
lletras executorials contra dits pobles. Se lligen
las paraulas següents, ibi: «E, per quant //s.n.v //
vosaltres sou constituhits y habitau dins los termens y territori de dita ciutat, sou membres de
aquella, e tots los membres deuen aderir al cos
qui és plus noble membre, car destruhida y aniquilada la dita ciutat vosaltres qui sou membres
de aquella, serieu constituhits en total ruhina, y
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perdició, e sublevada aquella, y prosperada estan vostras cosas en grandissima augmentació.
Com tots vosaltres exausts de vitaullas e altres
cosses se fassen en la dita ciutat, e depopulada
aquella estaven en camí de total destrucció, e
per so és rahó e justícia que contribuescan en
los càrrechs de aquella no sols vosaltres, més encara los exteros y comemblants ordes reals». Y
sentències de la Real Audiència se ensenyasan
ab molta còpia, dels quals resulta que los llochs
y poblacions de una vegueria contribueixen en
personas y bens per defensar lo capítol.
Als 25 abril 1481, fou per lo savi Concell de
Cent deliberat, que la vila de Mataró fos admesa
en carrer y bras de esta ciutat. Havent gosat los
habitants de Mataró, fins vuy, de las llibertats y
franquesas de esta ciutat y vol encara retenir-los
en forsa de la nova gràcia, y als 19 de juliol del
mateix any, los senyors concellers prengueren
possessió y homenatge del castell y terme de
aquella y altres llochs. Perçò, que lo // s.n.r // senyor rey don Fernando ab real privilegi, dat en
Monsó aa . . . deb . . . del any antecedent, havia
incorporat a la real corona a la dita vila, prometent no separar-la de aquella y en cas de fer-ho
se entengués. Des de las oras donada y entregada a la present ciutat, donant-li facultat de pèndrer-ne possessió a les hores per quant vingués
lo cas, com ho nota Bruniquer en la Rúbrica
dita «Ceremonial» en foleo 222, baix títol: «De
Baronia de la ciutat». Per conservar lo lustre de
esta ciutat, que en gran part, me mira vinculat a
la conservació de las convenièncias, tràfech y
comers; y que axí mateix se mantinga ab lo crescut número de habitants que fins vuy se experimenta, pot vostra excel·lència entrar a pretèndrer judicialment, no ésser estat de la intenció
de sa magestat fer la dita concessió per los evidents y coneguts danys que experimentaria, y si,
en favor de la conservació material del palàcio
del príncep no·s permeten edificis vehins que en
alguna manera pugan incomodar-lo, ab no menor rahó essent esta ciutat, de la qual pren la
magestat, que Déu guarde, lo títol de compte
de Barcelona y com a tal, senyor de tot lo Principat, la capital y matròpoli deuen procurar-se
l’hi se remogan los impediments que pugan
embarasar o dificultar sas convenièncias, conservació y augment en attenció, mayorment, de
haver-se de ella dignat fer tanta // s.n.v // estimació sos serenissimos reys y senyors, que la magestat del senyor don Carlos Segon, que esté en
gloria, ab sa real carta, de 11 de agost de 1697,
fou servit dir quan feija tant aprecio com del
restant de sos dominis. Lo referit és lo que ha
ocorregut als excel·lentíssims senyors concea. a continuació espai en blanc d’uns 10 mm.
b. a continuació espai en blanc d’uns 10 mm.

llers, personas anomenadas, advocats de vostra
excel·lència, y consulents en cumpliment de sa
referida commissió, sobre lo que deliberará vostra excel·lència lo que sia de son mayor agrado,
que sempre será lo més acertat.
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Número 496
Exel·lentíssima señor.
Ab embaxada en escrits reportada per part de
vostra excel·lentíssima, als 7 del present y corrent mes, restà affavorit lo consistori de deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya, ab la offortunada
ditxa de vèurer terminada la competència ab
què se trobava ab lo noble regent la vegueria de
Barcelona, a ocasió de la informaciób ad futuram rei memoriam rebuda en sa cort, per la
aprehenció se feu als 12 de juliol passat de diferents robas, en la casa de la pròpria abitació del
il·lustríssim y fidelíssim sernyor fra don Anthon
de Planella y Cruïlles, abat de Besalú y diputat
eclesiàstich, per la gran mediació de vostra excel·lència. Logrant lo consistori, lo original de
dita informació y lo acte de la declaració feta per
dit veguer, consistint en què no hera estat de sa
intenció prejudicar a la jurisdicció del consistori; y després de donar a vostra excel·lència las
més obsequiosas gràcias, de esta fina demostració, ab la qual queda reintegrada la Generalitat,
en lo conexament privatiu en matèrias de aquella y de qualsevol perjudici que se hage pogut
inferir a sa jurisdicció, deu disposar lo consistori
en la comprehenció de vostra excel·lència, de
com en correspondència // 5v // de la finesa ab
què vostra excel·lència ha obrat en est assumpto. Ha deliberat lo concistori que dit noble veguer, llochtinent de prior de sa cort, notari, que
rebé dita informació y qualsevols altres, resten
libres dels effectes que de present y en lo esdevenidor podian ocasionar los procehiments, que
instant lo procurador fiscal del General de Cathalunya, se haurian fet contra de aquells. Confiant que vostra excel·lència estimaràc de esta resolució, y que no se oblidarà de franquejar al
consistori repetidas ocasions, que acrediten y
assiguren la més uniforme correspondència entre los dos comuns.

a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 800v i 801r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat rebuda.
c. estimarà interlineat, damunt se donarà per servit de ratllat.
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Número 497
Molta il·lustríssim y fidelíssim señor.
Ab embaxada en escrits reportada per part de
vostra senyoria il·lustríssima, als 7 del present y
corrent mes, restà affavorit lo consistori de deputats y oÿdors de comptes del General del present
Principat de Cathalunya, ab la affortunada dicha
de la participació se dignà vostra senyoria il·lustríssima fer-li acerca de què, lo que per sa part se
havia obrat en la dependència de la informació
rebuda en la cort del noble veguer de Barcelona,
per la aprehenció se feu, als 12 de juliol passat, de
diferents robas en la casa de la propria a habitació
del il·lustríssim y fidelíssim fra don Anthon de
Planella y Cruilles, abat de Besalú y diputat eclesiastich,b tant ab lo vot participat com altrament,
sols fou ab ànimo de conservar y aumentar los
drets de la Generalitat; y persuadint-se fomentar
sa jurisdicció y prerrogatives,c y que hauria deliberat cassar, revocar y anullar, y per cassats, revocats y anullats volia tenir tots los procehiments y
tots los effectes que de ells y del mencionat vot,
subseguit ne pugan resultar en prejudici de la
dita jurisdicció privative, havent ordenat sond secretari, que al marge de dit vot y demés procehiments, que estan en son poder, y registres de
vostra senyoria il·lustríssima //1v // fasse nota de
dita cassació,e y anullació y revocació. Y després
de donar a vostra senyoria il·lustríssima las més
obsequiosas gradas de esta fina demostració, ab
la qual, a demés de quedar reintegrada la Generalitat en lo conexament privatiu en fets de ella, y
de qualsevol prejudici que se hage pogut inferir a
sa jurisdicció, resta ostentosament gloriós lo innat y justificat zel que resideix sempref en vostra
senyoria il·lustríssima, en orde a tot lo que té
mira al mayor realse del total beneffici del Principat. Deu posar lo consistori en la gran comprehenció de vostra il·lustríssima senyoria de com,
en correspondència de la finesa ab què vostra senyoria il·lustríssima se ha esmerat en est assumpto, ha deliberat lo consistori que lo procurador
fiscal del General, devitesca y se aparte de la
instància de qualsevols procehiments fets y ideats contra qualsevols personas, per rahó de la sobradita competència de jurisdicció, sens poderse en temps algú valer-se de aquells, lo que se ha
notificat a dit procurador fiscal; y axí mateix ha
ordenat al noble secretari y scrivà major del General, y ajudant tercer de la scrivania major, noten dita deliberació al marge de las deliberacions
a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 801v i 802r del trienni 1701-1704.
b. a continuació per la gran ratllat.
c. a continuació de la Generalitat ratllat.
d. son secretari interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat y.
f. sempre interlineat.
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fetas per lo consistori y de altres papersa sobre lo
concernent a dita competència. Y confia lo consistori que esta ocasió ha de ser nou motiu, per a
què vostra senyoria il·lustríssima sia servit
//s.n.r // franquejar-hi moltas, que pugan acreditar la mayor uniformitat que desitja y sempre desitjarà mantenir y continuar ab vostra senyoria
il·lustríssima .

802
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y corrent trienni deputat militar del General de
Cathalunya, en presènciaa del il·lustríssim y fidelíssim concistori, lo eclesiàstich no entrevenint, y de mi, don Ramon de Codina y Ferreras,
secretari y scrivà major de dit General, en atenció al expressat ab una súplica presentada en dit
concistori per lo magnífich Anthon de Pera y
Tort, donsell, com a procurador, segons assareix, de la il·lustre dona Rafela de Margarit
Cruïlles Santa Pau y de Biure, marquesa de
Aguilar y comtessa de Montagut, mitgensant
jurament prestat per dit senyor deputat militar
en mà y poder de dit consistori, acerca lo narrat
en los artigles 5 y 6 y demés dels donats per part
de dita marquesa de Aguilar, als 13 de setembre
del corrent any, ha fet la relació següent:

Número 498
Moltb il·lustríssim y fidelíssim senyor.
A nova notícia de esta egrègia part de dona Rafela de Margarit Cruïlles Santa Pau y de Biure,
comtessa de Montagut y marquesa de Aguilar,
ha pervingut que sobre los artigles per dita esta
part presentats en la causa de suspitas, que en lo
present fidelíssim concistori de vostra senyoria
se troba vertent devant dels assessors de la present casa, entre dita esta egrègia part y la il·lustre dona Maria de Velasco, hauria deposat tantsolament lo molt il·lustre y fidelíssim senyor
oÿdor ecclesiàstich. E, com pot ésser molt bé
que un o altre dels demés molt il·lustres y fidelíssims concistorials, sàpian alguna cosa sobre lo
contengut en dits artigles y en tal cas, no sia just
que hagués de quedar debilitada la pretenció de
dita esta part, per falta de la prova que forsan
pot fer la deposició de tots los molt il·lustres y
fidelíssims señors concistorials sobre los dits artigles. Per tant y altrament dita esta part, suplica
sia del servey de vostra senyoria fidelíssima tenir
a bé en resoldre o deliberar, de què tots los
molts il·lustres y fidelíssims señors deputats y
oÿdors de comptes sens excepció de algun, digan y deposen, ab la forma acostumada y segons
estil, lo que saben sobre lo contengut en tots los
dits articles. Que a més ésser molt conforme a
rahó y justícia, ho rebrà esta egrègia part a singualar gràcia y mercè de la gran justificació y
rectitut de vostra senyoria fidelíssima. Officio, et
cetera. Altissimus, et cetera. Per la egrègia dona
Rafela de Margarit. Anton de Pera y Tord, son
procurador. Gallart y Pastor, assessor subrogat.
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Número 499
Enc aquest mateix dia lo il·lustríssim y fidelíssim
senyor Anton de Alberti, donsell, en lo present
a. a continuació dues paraules ratllades.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
801v i 802r del trienni 1701-1704.
c. l’original d’aquesta certificació es troba intercalat entre els
folis 801v i 802r del trienni 1701-1704.
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Que no sab ni ay pot dit cosa.
Immediadament, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor Jaume Oliva, doctor en drets y deputat
real, mitjentsant consemblant jurament y en la
forma dalt dit, ha fet la relatció següent:
Que lo que sab y pot dir sobre dits artigles 5 y 6,
és que lo noble don Joseph de Marimon li parlà
de alguna nominació de assessor se havia de fer,
y que fos de persona intel·ligent y de despaig, y
que entre altres li recordà se anomenà al senyor
micer Francisco Borràs, y regonexent-se entre
que dit don Borràs hera la catredàtich y de bona
intel·ligència y despaig, no se hagué de menester molta forsa per a condecendir-se a la nominació de dit doctor Borràs; y en quant al demés
no se’n recorda per haver passat tant temps; y
en orde a tots los demés dels dits artigles ha referit que no y sab ni pot dir cosa.
Consecutivament, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor Anthon de Moxiga y Ginebreda, donsell, y
oÿdor militar en lo present y corrent trienni, de
dit General, mitgensant consemblant jurament
y en la forma dalt dita, sobre los dits artigles donats per part de dita marquesa de Aguilar, ha fer
la relació següent:
3v

Que no sab ni ay pot dit cosa.
Y finalment poch après, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor Pere Màrtir Çerdà, doctor en medicina y oÿdor real, mitgensant semblant jurament, en la forma dalt expressada, y en orde als
artigles dalt referits y donats per part de dita
marquesa de Aguilar y comptesa de Montagut,
ha fet la relació següent:
Que no sab ni ay pot dir cosa.

a. presència interlineat al marge esquerre.

Y sas senyorias il·lustríssimas, immediadament
han ordenat a mi, dit secretari y scrivà major de
dit General, ho continuàs en lo present dietari,
si y conforme, per dits senyors consistorials me
és estat dit y dictat de paraula; y que de ditas relacions respective ne done certificatòrias autènticas a qui convinga.
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per altra contrafacció suscitada per rahó del decret del excel·lentíssim llochtinent general, ab
parer de las tres salas, despedit contra lo molt
il·lustre y fidelíssim protector del bras militar,
manament, ab pena de 2.000 lliures de bens
propis, que no se entremetés en fer provissió alguna en la dita causa de contrafracció, originada
per rahó de altres dos semblants decrets despedits contra los excel·lentíssims senyors concellers, ab pena de 2.000 lliures de bens propis de
quiscú de ells, per a què no se entremetessen en
la dita causa de contrafacció de Ornaldo de Yàger, respecte a presentar al excel·lentíssim senyor comte de Palma, la suplicació deprecatòria. Ítem, per causa de altra contrafacció
resultant del real decret despedit a la excel·lentíssima ciutat, per rahó de la provissió de las cadiras de filosofia. //s.n.r // Ítem, per altra contrafacció, resultant de la apel·lació interposada de
las sentèncias de greuges. Ítem, per altra contrafacció, moguda per rahó de haver passat la Real
Audiència a formar diferents ordinacions sobre
la intel·ligència y observància de las Generals
Constitucions; y per altras contrafaccions que
són notòrias a vostra senyoria fidelíssima. Y occorrent semblants motius en lo mes de octubre
1702, fou servit vostra senyoria il·lustríssima
deliberan al dit bras militar las segonas mil lliuras, y no havent-se ofert gastar totas las ditas
1.000 lliuras foren revoltadas al molt il·lustre y
fidelíssim concistori, y a saber, 251 lliures, 17
sous, 2 diners, lo die 14 de janer pròxim passat.
Per lo que en conformitat del sobre dit suplica,
lo subsíndich del molt il·lustre y fidelíssim bras
militar a vostra senyoria il·lustríssima, sie servit
manar deliberar sas ditas segonas mil lliuras, per
què lo bras militar prega complir y efectuar, venint lo cas y ocasió lo que sa magestat, Déu lo
guarde, y la Cort últimament celebrada se dignaren encarregar-li. Com ho espera de la rectitut y acreditat zel de vostra senyoria il·lustríssima. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. De
Copons, assessor subrogat.

Número 500
Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
Ab lo capítol 31 de las últimas Corts, se dispon
y ordena, que lo bras militar del present Principat puga gastar quiscun any fins a mil lliuras de
diners de la Generalitat per los gastos se li oferian y en la defensa dels privilegis, exempcions
y llibertats de dit bras militar del General de Cathalunya, ciutat de Barcelona y de las demés
ciutats, vilas, llochs, termes y quadras comuns y
particulars del present Principat. Y en cas ditas
mil lliuras no fossen bastants, puga gastar fins a
altras mil lliuras en tot o en part; y per est efecte
se haja de nomenar una Divuytena, és a saber,
las nou personas, per lo molt il·lustre y fidel·líssim concistori dels senyors deputats y ohidors
de comptes, y las altres nou, per lo molt il·lustre
protector y oficials de dit bras; y que de las ditas
divuit personas, ni haja sis de cada hu dels tres
estaments, ço és ecclesiàstich, militar y real, y
que las divuit personas assolas, ab pluralitat de
veus, pugan y degan resòldrer si la urgència y
gravedat del negoci serà tal que sie de conveniència lo passar a gastar ditas segonas mil lliuras, o pars de ellas, per conseguir lo bon èxit de
aquell; y que tant las primeras com las segonas
mil lliuras, no·s pugan gastar sino ab pòlissa o
paper del protector o president y dos oficials de
dit bras més immediat a aquell, y que en los
anys que no se oferirà gastar per ninguna de ditas causas, // 1v // las ditas primeras mil lliuras o
part de aquellas resten en útil de la Generalitat,
com en dit capítol 31 de las últimas Corts se
conté. Y, com il·lustríssim y fidelíssim senyor las
primeras mil lliuras sien ja gastadas, per los gastos se han ofer tal dit bras militar y en defensa
de las Generals Constitucions, y privilegis dels
comuns y particulars, de manera que vuy se troba empenyat en haver de pagar considerables
quantitats a diferents personas, que important o
més que mil lliuras. Per lo que se han aplicat en
la dita defensa de las Generals Constitucions y
privilegis, de comuns y particulars, y assenyaladament per la contrafacció originada per rahó
del real decret contra Ornaldo de Yàger. Ítem,
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a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
802v i 803r del trienni 1701-1704.
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Número 501
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Joan Ballús, pagès de la parròchia de Sant Vicens de Obiols, del abadiat de Ripoll, dins els límits del bisbat de Solsona, representa a vostra
senyoria il·lustre que com a síndich que és actual lo present y corrent trienni de la sotsvegueria de Berga. Ha cosa de uns dotse dies, que se
troba detingut en la present ciutat, de orde y
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
802v i 803r del trienni 1701-1704.
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mandato de vostra senyoria fidelíssima, y com a
notícia sua, haja previngut que axí lo haver-lo
fet venir com lo haver-lo després detingut, seria
per haver escrit en compania de Bernat Pujals,
altre també de dits síndichs, una carta a la il·lustríssima junta de medis, en què se pretendia haver-se continuat alguna paraula o clàusula que
no fora concebuda ab tot aquell decoro que·s
deuria a vostra senyoria il·lustre a la il·lustríssima junta,a y com lo ànimo de dits síndichs no hi
estat may de ofèndrer al decoro degut a vostra
il·lustríssima junta,b ab dita carga si sols lo representat quant perjudicial era a la dita sotsvegueria, a qui representavan dits síndichs, lo
permètrer dividir-se ni segregar-se los termes de
Serrateix y Viver, de dita son vegueria, en la
paga del donatiu per aquella quantitat que tota
la sotsvegueria junta és estada tatxada, per lo
molt que interessa tota la dita sotsvegueria en
defensar la unió de dits térmens ab dita sotsvegueria, com y lo impugnar y contradir a qualsevol segregació y desunió de dits térmens. Per lo
que lo dit Ballús, en dit nom de síndich, súplica
sie vostra senyoria il·lustre servit manar, donarli permís y llicència per què puga tornar-se a sa
casa, y perquè en tot temps // 804v // conste y
puga donar, dit Ballús, la deguda satisfacció,c
que deu a dita sotsvegueria, de no haver omitit
diligència per obtenir dit permís. Que sia vostra
senyoria fidelíssima servit, manar continuar o
cusís en dietari la present representació, que lo
rebrà a singular mercè de vostra senyoria il·lustre lo offici, et cètera. Altissimus, et cetera. Pro
proces Pallos.
Oblata die XXVIII mensis novembris
concistorio, et cetera.

MDCCIII

gut, nou per a inpugnar la facultat concedida a
las universitats de Viver y Serrateix, per a què
deposasen, per si sols, la quantitat que los espectave, segons lo repartiment fet ab consentiment de tots los interesants de la sotsvegueria,
per no periudicar dita facultat, a las jurisdiccions
y privilegis que forsant el comú de dita sotsvegueria. Que per lo tant, dit síndich, havent ya
estat detingut dotse dias en esta ciutat y donada
satisfació, se pot restituhir en sa casa. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriva majoris Generalis Cathaloniae.
Oblata interum die XXVIII mensis novembris
MDCCIII in consitorio, et cetera.
Et domini deputati, ecclesiasticho non interveniente, intervenentibus dominis auditoribus
computorum dixerunt et decreverunt quod posser
suplicatio com dicta et proesenti decretarionibus
inseratur in deiatario. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.

S.S.
803
/3r

in

Et domini deputati, ecclesiasticho non interveniente, intervenintibus dominis auditroibus
computorum dixerunt et decreverunt «que com
és fet és concernent al donatiu que perçò sed
acude als sis senyors comisaris de la il·lustríssima
junta»e
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Gerneralis Cathaloniae.
Oblata die XXVIII mensis novembris MDCCIII en
la il·lustríssima junta, et cètera. En atenció que
las quexas expressadas per los síndichs de la
sotsvegueria de Berga, ab carta escrita e jornada
de 28 de octubre del corrent any, no tenian fonament ni lo síndich que comparagué lo ha tina.
b.
c.
d.
e.

a continuació una línia ratllada.
a continuació una línia ratllada.
a continuació paraula ratllada.
se interlineat.
a continuació dues línies ratllades.

Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
Don Lluís de València diu, que a instància del
procurador fiscal del General se ha introduhit
en lo concistori, de vostra senyoria, una causa
en la qual és estat citat no sols dit supplicant
sino los demés que han sortejat dels tres estaments per a entrevenir en la nominació de picador de cavalls, segons disposa lo capítol 16 de
les Corts pròpiament passadas; y com no sols lo
sobredit sino los demés de la Novena extreta
per lo effecte de dita nominació, estigan promptes y aparellats per a assistir al que disposa dit capítol de cort, entenent que dita assistència o intervenció, ha de ser donat los vot decisius
juntament ab vostra senyoria y de altra part,
vostra senyoria ab vot de sos magnífichs assessors entenga lo contrari. Com tot consta en diadas antecedents, en lo dietari de la present casa
o Llibre de deliberacions. Y axí com, los magnífichs assessors aconcellen a vostra senyoria que
al concistori assisteix la justícia, axí a la dita Novena li aconcellen lo contrari los advocats, ab
què se són aconcellats, y no sia rahó que vostra
senyoria par defensa de ses preteses prerogativas
tenint salari, las defensan de diners de la Generalitat, que la Novena representant la Cort y
sens salari haye de gastar de sos diners propis.
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 802v i 803r del trienni 1701-1704.
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Persò, supplica a vostra senyoria fidelíssima se
servesca manar deliberar, que sia donat a dita
Novena llicència o facultat de pòndrer advocats
y procurador a gastos del General, y per a què
conste en tot temps que la Novena fa de sa part
tot lo possible per exir d’esta dependència, suplica a vostra senyoria il·lustríssima mane posar
la present // s.n.r // súpplica en dietari, que ho
rebrà a mercè. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Oblata die XXVIII mensis novembreis
concistorio, et cetera.

MDCCIII

in

Et domini deputati, ecclesiasticho non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus
computorum, militari absenti, dixerunt et decreverunta inseguint lo vot y parer, donat de paraula per los noble y magnífichs acessors y advocat fiscal del General, presents en concistori al
fer-se estab decretació, que lo suplicat no té
lloch ni proceheix. Que la present súplica sie cusida y incertada en lo present dietari, ÿunt ab
esta decretació. Don Raymundis de Codina et
Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis
Cathaloniae. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.
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Número 502
Il·lustríssimc y fidelíssim senyor.
Presentada per lo doctor micer Joseph Vidal,
procurador. Consta de sa procura en dietari, als
20 de setembre 1703.d
Per part del molt il·lustre fra don Anton de Planella y Cruÿlles, abat de Besalú, y deputat eglesiàstich lo corrent trieni, se han presentat a vostra senyoria fidelíssima tres deferents súplicas, la
primera de las quals fou als 20 de setembre
proppassat, suplicant e instant, ab tota eficàcia
en ellas, a vostra senyoria fidelíssima se servís
donar la providència y ordes convenients per a
què en observança de las consuetuts y dret de la
pàtria, del canònich y del civil, los magnífichs
assessors, assumpt y subrrogat, publicaren la enquesta, que instant lo procurador fiscal del General de Cathalunya, se ha fet y fulminat contra
dit molt il·lustre abat; y que axí com se havia fet
ab tanta puntualitat y calor la diligència, per a
rèbrer passats de 60 testimonis en dita enquesa. a continuació ratllat que.
b. a continuació ratllat deliberació.
c. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
803v i 804r del trienni 1701-1704.
d. anotació al marge superior esquerre.
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ta, y passat ha supèndrer a dit molt il·lustre abat
del dit càrrech sens hohir-lo ni citar-lo, se fes
per rèbrer las respostas personals y publicar dita
inquisició, en què no se havia de menester tant
temps ni tant treball, y no obstant, ditas diligèncias e instàncias no se ha pogut conseguir, fins
vuy, si no és lo haver-se rebut las respostas personals, de dit molt il·lustre abat, en lo procés del
pretès frau, dilatant-se lo rèbrer-les en lo proces
ena que se feu dita suspenció. E com en los judicis se dega observat igualtat, y no sie just ni conforme a la rahó ni dret, lo diferir-se, més lo publicar-se la enquesta, ha dit molt il·lustre abat,
majorment patint lo suspenció, que e o inaudito
y sens poder-se defensar, se li ha fet en dit procés, ni lo de haver de esperar més dilacions en
concistori y concistorials tant zelosos, y propri
de la conservació dels drets dels comuns y particulars del present Principat y dels officials de la
Generalitat. // 1v // Per tant y altrament recorrent quarta vegada, a vostra senyoria il·lustríssima, lo legítim procurador de dit molt il·lustre
abat, qui ab la present entrega còpia autèntica
de seu poder a vostra senyoria il·lustríssima de
aquella millor manera que de dret li és permès,
et quo urbanius decet requirer e interpellas, a
vostra senyoria il·lustríssima y a qualsevol de
vostra senyoria il·lustríssima en particular, que
en atenció del sobre referit, se servesca vostra
senyoria fidelíssima ordenar ho dar aquella providència que·s dega, per a què dins un breu termini se publique la enquesta sobredita ha dit
molt il·lustre abat, valent-se en quant menester
sie y a vostra senyoria fidelíssima apareguia de
altres magnífichs assessors ho bé de aquells medis que proporcionats y convenients aparegàs a
vostra senyoria fidelíssima per acto, altrement
en cas de dilació ho de no publicar-se dita enquesta, protesta contra vostra senyoria fidelíssima y quiscú de vostra senyoria fidelíssima y fermanças per cada hu de vostra senyoria
fidelíssima prestadas en lo ingrés de son offici de
tots los danys, gastos y despesas que per dita dilació se pugan seguir al dit molt il·lustre abat, y
de tot lo demés que li és lícit y permès protestar
y de demanar-los a vostra senyoria fidelíssima y
a quiscú de vostra senyoria fidelíssima y ha ditas
fermanças respective en lo judici de sindicat ha
de visita ho en qualsevol altre ha hont puga y
dega requirint al escrivà major de la present casa
en forsa de las Generals Constitucions del present Principat y capítols de cort,b continue loc
present en lo dietari corrent altrement protesta
contra dit escrivà major omni modo meliori. Altissimus, et cetera. Pro dehona Vidal.

a. en interlineat.
b. a continuació una línea ratllada.
c. lo present interlineat.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

Oblata die XXVIII mensis novembris
concistorio, et cetera.

MDCCIII

X

in

Et domine deputati, eclesiasticho non intervenente, intervenientibus domines auditoribus computorum dixerunt et decreverunt que lo concistori
ya té encarrregat als dits magnífichs acessors, y
demés a qui toca ab continuas y repetidas
instàncias, procehescan al que sia de justícia
sens lo menor // s.n.r // dilació; y té relació se
aplican ab tot cuydado dexant tots los demés
negocis; y de nou los o té recomanat que és
quant incumbeix al concistori, no podent recórrer al medi de prefigir termini en matèrias tocants a la administració de justícia, ni tampoch
ocorra causa ni motiu per passar a la nominació
de nous acessors, axí perquè seria contra lo stil
com y també perquè redundarie en més dilació
y retardació del de justícia; y que la present súplica yunt ab esta decretació sie cussida y incertada en lo dietari corrent. Don Raymundus de
Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris
Generalis Cathaloniae.
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Molta il·lustre y fidelíssim señor.

Molta il·lustre y fidelíssim señor.
Havent entregat als infrascrits, lo mol il·lustre y
fidelíssim protector, lo real privilegi otorgat per
la real magestat, que Déu guarde, a la vila de
Mataró, dat en Barcelona als 20 de may 1702,
del qual fa fe don Francisco Delmao y Cassanate, marquès del Palàcio, erigint-la en ciutat ab
las prerrogativas, eximcions y llibertats expresadas en dit privilegi, a fi de què fessen relació si
en contra o no dita real concessió, a las Generals
Constitucions, privilegis de vostra senyoria y
demés lleys de la pàtria.
Vist y attentament llegit, dit real privelegi. Vistas las Constitucions del títol «De ofici de batlle
generals» y los pràtichs catalans que las observan. Vista la Constitució «Si negu» 4, del títol
«De jurisdicció de tots jutges» y de for competent. Vistos los pràtichs sobredita Constitució y
los usatges, que al mateix assumpto al·legan, y
deixant a part si dita vila de Mataró està admesa
per la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, en
forsa de privilegi, com a carrer, part y membre
de aquella, y si com a tal pot separar-se sens
consentiment de dita excel·lentíssima ciutat
exaltant-se en ciutat de per sí.

Havent lo síndich del General de Cathalunya,
en nom de vostra senyoria fidelíssima, posat en
mà del protector del bras militar del present
Principat transumpto del real privilegi datat en
Barcelona, a 20 de mars 1702, en què lo rey
nostre señor, Déu lo guarde, és estat servit concedir y atorgar privilegi de ciutat a la universitat
de Mataró. Expressant dit síndich, que dita universitat de Mataró, insta ésser registrat son privilegi en los registres de la Generalitat, per a què
antes de pèndrer vostra senyoria fidelíssima resolució desitjaria saber si al bras militar se li oferia algún reparo, y estimaria la participació de
aquell desitjantlo bras donar gust a vostra senyoria fidelíssima. Deliberà ésser comesa esta
dependència a son protector, officials y a una
junta ab plenitut de poder, per a obrar tot lo
que convinga per conservació y observansa de
las Generals Constitucions, capítols y actes de
cort, privilegis y drets de la ciutat de Barcelona.
Y, consulta dit Privilegi ab sos advocat, y havent
estos fet son vot en escrits, posa còpia de ell en
mà vostra senyoria fidelíssima, per medi de esta
embaxada, per què vostra senyoria fidelíssima
sie servit dirigir-lo. Que lo bras militar desijarà
sempre tenir repetidas ocasions del major servey
de vostra senyoria fidelíssima.

Attès y considerat que en lo dit real privilegi se
tribueix jurisdicció, en primera instància, al batlle de dita vila de Mataró sobre camins públichs,
carrers y edificacions de casas conforme a par
Ibi: Y conocer en primera instancia, qedando a
las partes el recurso en segunda instancia al real
consejo de la Baylia General o al tribunal superior a quien tocare, de qualquier causa o questión
// 3v // que haya o pueda haver por razón de dichos edificios como de los que sa fabricación y en
todo lo tocante a las calles de dicha ciudad y caminos públicos de su término por mirar esto al ornato y bien común de la ciudad.

a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalada entre
els folis 803v i 804r del trienni 1701-1704.

a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 803v i 804r del trienni 1701-1704.
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Attès la jurisdicció de ditas cosas toca y pertany
al molt il·lustre balle general, la jurisdicció del
qual és ordinària, com atribuïda per Generals
Constitucions, segons consta de las col·locadas
baix dit títol «De offici de batlle general» y atestan tots los pràctichs catalans y axí bé, la jurisdicció de dit official ordinari no·s puga ni dega,
en tot ni en part, revocar, alterar ni suspèndrer
sino en Corts Generals, de manera que fent-se
lo contrari no té ni pot tenir força alguna ni valor, segons lo disposat en la Constitució 16,
Corts de 1599, que és conforme a altres disposicions minicipals anteriors.

Las personas de la conferència que té oberta vostra senyoria il·lustríssima ab la excel·lentíssima
ciutat de Barcelona, fent ab esta un cos lo il·lustríssim y fidelíssim bras militar, en virtut de la
commissió y facultat per dits respetables communs attribuhida. Han premeditat y discorregut
sobre lo hun y primer dels punts per vostra senyoria il·lustríssima comesos, que concisteix
acerca la nottícia que lo excel·lentíssim señor
compte de Palma, llochtinent y capità general
en lo present Principat, ab son bitllet de sinch de
setembre del corrent any, donà a vostra senyoria
il·lustríssima de haver passat lo estret, y entrat en
lo mar Mediterràneo, lo comboy de Esmirna ab
48 vaxells de línea, per a què sí intentassen alguna ostilitat en estas costas quedàs vostra senyoria
il·lustríssima previngut, ab son gran zel, per lo
que fos del major servey del rey nostre señor,
que Déu guarde. Y attenent, que per lo major
asert seria de summa inportància, arquirir nottícias certas del paratje en que·s troba la armada
enemiga, y si persisteix encara en lo Mediterràneo, en tot o en part, y que estas per ningun
medi podria conseguir las més verídicas que per
lo mateix excel·lentíssim señor compte de Palma. Han resolt acconcellar a vostra senyoria
il·lustríssima, que seria bé per medi de enbaxada, notticiar, a rahó sa excel·lència, que per lo
sobre effecte y altres del servey de la magestat y
beneficis públichs, los tres comuns tenen uberta
confarència per a discórrer lo de major assert, y
per a què aquest tinga lo bon logro que desitja.
Supplicar a sa excel·lència sia servit dignar-se
// 1v // subministrar las nottícias que sian de son
major agrado, y pugan conduhir al major servey
de sa magestat y benefici públich, y per quant ha
conciderat sa conferència serà utilitat que tots
los comuns obren ab uniformitat, se ha format
una minuta de la embaxada per dit excel·lentíssim señor llochtinent general, que a part se entrege a rahó vostra senyoria il·lustríssima per a
què èssert del agrado de vostra senyoria il·lustríssima, sie servit deliberar posar la en execució.

Attès més avant, que en lo mateix real privilegi,
se tribueix y dona jurisdicció en lo civil, al dit
batlle de la vila de Mataró, sobre las personas
que gosan de privilegi militar, habitants en la
mateixa vila ab títol «De sotsveguer de Barcelona», conforme a par Ibi: Ítem, que al bayle que es
agora de dicha villa de Mataró y que será, haya
de tener el título y qualidad de sotsveguer del veguer de Barcelona, con la facultad y jurisdicción
de conocer de todos los que gosan de privilegio dea
cavalleros, que habitan y habitarán dentro de dicha ciudad erigidora y su termino de las causas
civiles.
Attès los cavallers y altres qualsevols que gozan
de privilegi militar no estan subjectes en las ditas causas y fets civils als balles de barons ni reals, ans bé, lo jutge ordinari de aquells és lo veguer de las veguerias ahont respectivament
habitan, segons disposició de dita Constitució
«Si negu» 4 del títol «De jurisdicció de tots
// s.n.r // jutges» axí uniformament entesa per
tots nostre regnícolas e inviolablement observada; y per contengut, la jurisdicció de dits veguers, no puga ser revocada ni alterada en molt
ni en poch segons lo estatuhit en la dita Constitució 16, Corts 1599.
Attès finalment, que si lo dit batlle de Mataró
acquiria jurisdicció en força de dit privilegi, en
quant a ditas causas y fets civils, de carrers, camins públichs, y de personas militars o gaudints
de privilegi militar, seria crear un nou oficial ordinari o aumentar la jurisdicció al dit batlle de
Mataró, extra Cúrias Generales, contra lo estatuhit y ordenat en las Constitucions col·locadas
baix lo títol «Que novells officials no sien creats» ab los quals és prohibida la errecció y creació de nous officials, axí ordinari com delegats,
ab qualsevol nom.
Perçò y altrament, los domino domine infrascrits, són de vot y parer que lo dit real privilegi
és contra y en violació de las ditas Constitucions
del títol «De offici de batlle general», Constitució «Si negu» 4 títol «De jurisdicció de tots jutges» y Constitucions del títol «Que novells oficials». Y ho senten salvo semper en Barcelona als
27 de novembre 1703. Toda y Gil. De Copons,
advocatus brachii militaris.

Los sobre referit és lo que se ha discorregut en
la conferència, per quant vostra senyoria il·lustríssima sie servit resòldrer lo que apparega més
convenir, que sempre serà lo més assertat.
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Número 505

Número 503

Molta il·lustre y fidelíssim señor.

Il·lustríssimb y fidelíssim senyor.

Pere Ferrer, arrendatari en lo corrent trienni
dels drets de General y Bolla, diu que havent-se

a. de cavalleros interlineat, damunt militar ratllat.
b. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 807v i 808r del trienni 1701-1704.
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a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 808v i 809r del trienni 1701-1704.

[ 1703 ]

[ 1703 ]

Vallhonesta, procurador de dit Pere Ferrer y de
dit Basili Dalmau, en la qual nos suplica que per
quant dit Bernat Abella se fora la vila y terme de
Vilaller, la bestiar y remadà, y havent-se ell ausentat. Que en forsa de la sentència y provisió
proferida, dalt expressada, fos de nostros servey
provehir de lletras subsidiàrias dirigidas a qualsevols ministres de justícia, per a què capturen la
persona de dita Bernat Abella y detingan aquell,
ben guardat fins a altre orde nostre, y que no res
menys, enbarguen y ditinguen la remadà de dit
Abella en qualsevol part fos trobada. Y havent
comès dita súplica a nostros, magnífichs assessors, és estat provehit que foren despedidas las
lletras demanades. Perçò, ab honor de las presents, per authoritat de lo offici que en esta part
estan en subsidi de dret y de justícia, attenent
que la una Cort deu ajudar a la altra, vos diem,
requirim y avisam y de part nostra, atentament,
vos pregam, que en continent, que per part de
dit Pere Ferrer e o de son llegítim procurador seran requirits, o lo altre de vosaltres serà requirit,
captureu la persona de dit Bernat Abella y aquell
pres tingueren guardat y custodiat, y si importarà aporteu en las presons comunes de la Deputació dins la ciutat de Barcelona, posant aquell en
nom nostre a relació de nostros magnífichs assessors, y no resmenys, detindreu no sols dits doscents moltons y dos-centas ovellas, però encara,
tota la restant ramadà inventariant aquella ab tot
son acte de pleba y posant-la en bona custodia y
guarda. Certifican-nos ab vostres lletras de la
quantitat hi aurà, especifiant lo bestiar, moltons,
primalls, y botrechs, y ovellas de corà o bassines,
grosses o menudes, de la qualitat y bondat de dit
bestiar, per a qui pugam rescríurer lo que·s dega
fer sobre esta dependència. Offerint-nos per vosaltres y quiscú de vosaltres, no sols semblant,
però encara majors farem y obrarem quant vos
convinga y vos serà ben vist. En fe y testimoni de
las quals cosas havem manat despedir las presents
firmadas de nostra mà, y celladas ab lo cello de
nostra cort. Dada en la vila de Vilaller, vall de Barrabés, bisbat de Lleyda, al primer dia del mes de
dezembre de la Nativitat del Señor de mil setcents y tres. Vidit Feliu, assessor. Fra Joseph Bonanat, deputat local. [...] Sigil+li. Scriba Curia.
Reperta. Joannes Franciscus Grau, notarius.
Concordat cum suo originali. Don Raymundus
de Codina et Ferreres, secretarius et scriva majoris
Generalis Cathaloniae.

provehit excecució en persona y bens de Bernat
Abella, notari de la vila de Vilaller, bisbat de
Lleyda, per lo deputat local de la col·lecta de
Trem y Pallars per la quantitat de 3.263 lliures,
sous, per dit Abella degudas per dret de General,
per rahó de differents partidas de llana per ell
tretas del present Principat. Foren per dit deputat local manadas despedir las lletras dirigidas a
tot y sengles oficials, axí reals com de baró del
present Principat, en execució de la provisió feta
per dit deputat local segons estil. Com a part de
las ditas lletras que·s posan en mà de vostra senyoria, y com se tinga notícia que anirà lo dit
Abella Latitant per la col·lecta de esta ciutat, y
dubta lo suplicant en instar la captura de dit
Abella en forsa de las referidas lletras, no presehint orde,a permisió o llisència de vostra senyoria fidelíssima, servit consedir aquella en la
forma que a vostra senyoria aparega segons estil,
y ho rebrà a mercè. Officio, et cetera. Altissimus,
et cetera. Pro Minguella. Minguella et de Llunell.
Deb Gallart y Pastor, assessor subrogat.
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Als magnífichs veguers, sotsveguers, balles, sots,
balles y demés officials, axí reals com de barons, y
altres qualsevols ministres de justícia, tant del
present principat de Cathalunya com de altre
qualsevol regne y província, y a sos llochtinents y
a quiscú de ells a soles. Nos, fra Joseph Bonanat,
prevere, prior de Erbul, deputat local del General de la col·lecta de Tremp y Pallàs. Salut en lo
senyor. Notifican-vos y fermà saber, com en jornada de setze del mes de octubre del present y
corrent any, fonch decernida promta, rígida y
despedida excecució, instant lo dit Isidro Bosch,
notari causídich de Barcelona, procurador de
Pere Ferrer, arrendador dels drets del General de
Cathalunya; y del regent Basili Dalmau, prevere,
tauler del Pont de Suert, contra la persona y bens
del doctor Bernat Abella, notari de la vila de Vilaller, Vall de Barrabés de bisbat de Lleyda, ab
provisió formiter feta per nostros magnífichs assessors per la quantitat de tres mil cent sexantasinch lliures barcelonesas, per lo dret de quatrecents vint-y-dos quintars llana bruta a rahó
quinse lliuras quintar, degut a rahó de seinquanta per cent de drets del General de Cathalunya
deduida de exida del present Principat. Com més
llargament consta de dita delcaració formiter
feta a la qual no·s referim. Y misejant la sèrie y tenor de dita provisió, se comensa dita exequció en
los bens de dit Abella per no haver-se progut
capturar la persona, y com en la designa del inventari, que se designa de dos-centas ovellas y
dos-cents moltons, que ab acte posar que en comanda no se ajan trobats. Perçò, atenent la suplicació a no·s presentada per part de Andreu de
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a. a continuació ratllat lo.
b. anotació escrita al marge inferior dret.

Número 506
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
a. l’original d’aquesta súplica i papers es troban intercalats
entre els folis 816v i 810r del trienni 1701-1704.
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Havent-se pretès per lo síndich de vostra senyoria fidelíssima, que lo noble don Ramon de Anglasill, governador o procurador general jurisdiccional del ducat de Cardona; Domingo
Torbaria, batlle de la vila y batllias de Cardona; y
Joseph Dorda, sotsbatlle; havian contrafet a diferents Constitucions, usatges y altres drets de la
pàtria, per ocasió de haver tingut per algún
temps en lo pal de la vergonya a Pau Muntells,
alias lo Pau de las antenas, per lo qual effecte
fonch presentada als sobre nomenats la carta citatòria emanada del il·lustríssim tribunal de contrafaccions. Passaren dits governador, batlle y
sotsbatlle ab súplica, presentada als 20 de setembre del corrent any, a la notícia de vostra senyoria fidelíssima dos actes autèntichs, dels quals resulta, com molt antes de la presentació de dita
carta havian revocat los prosehiments fets per dit
governador, batlle y sotsbatlle en quant encontrassen ab lo disposat en ditas Generals Constitucions, usatges y altres drets de la pàtria. Manifestant que son ànimo no fou en manera alguna
contravenir al disposat en aquells, sino sols ocórrer als continuats clamor dels naturals y habitants de dita vila de Cardona, y quant a vostra senyoria il·lutre li aparegués faltar alguna
circunstància per la total reintegració de la Generalitat, offeriren fer tots aquells actes y declaracions a vostra senyoria fidelíssima ben vistas; y
que perçò fos manat al siu del de vostra senyoria
il·lustre cessàs en la instància de dita contrafacció. Com és de vèurer de la dita suplicació decretada, y habilitada y actes que novament se presentan; y no havent lograt los dits // 1v //
governador, batlle y sotsbatlle resposta alguna
de vostra senyoria fidelíssima, si sols experimentat que se han continuat las instàncias, per dit
síndich, en lo il·lustríssim tribunal de contrafació. Han pogut dubtat dits governador, batlle y
sotsbatlle que la continuació de las instàncias seria a per no constar que Pau Muntells, que era la
part injuriada, quedàs la hi fet, y com dit Pau
Muntells ab acte rebut en poder del doctor Pau
Serra, rector de la vila de Cardona, als 12 de nohembre del corrent any, hage espontàneament
renunciat a qualsevol injuria que forsan se li hagués interrogat, per haver-lo posat al costell o al
pal de la vergonya de dita vila de Cardona, en lo
dia 7 de agost del corrent any, renunsiant axí
mateix a la causa de contrafacció que per rahó de
dita injuria se aportà, per lo síndich de vostra senyoria fidelíssima, contra dits governador, batlle
y sostballe y a qualsevols accions e interessos que
per rahó de dita injuria li poguessen tocar y espectar. Com més llargament és de vèurer, de dit
acte que se presenta pro ut ecce, ab tot lo que no
pot dubtar-se e la total reintegració, axí de la
Generalitat com de la part injuriada. Perçò y altrament, lo llegítim procurador de dits don Ramon de Anglesill, batlle y sotsbatlle a vostra se1691

nyoria il·lustre suplica, que en dita de tot lo sobre referit, sia del servey de vostra senyoria fidelíssima, manar al síndich y demés aquí convinga
cessen en la instància y continuació de dita causa
de contrafacció, per evitar los gastos considerables que a una y altra de las parts se ocasionan ya
que la Generalitat se troba plenament reintegrada y sens lo escànpdol de la satisfacció de la part
injuriada. Com axí ho esperan //s.n.r // de la gran
justificació de vostra senyoria il·lustre. Officio, et
cetera. Altissimus, et cetera. De Sehona. Don Vilana Perlas.
Oblata die XXVIIII mensis novembreis MDCCIII in
concistorio, et cetera.
Et domini deutati, ecclesiasticho non interveniente eta regali, intervenientibus dominis auditoribus computorum remiserent proedicta.
Magnificus acessoribus Generalis Cathaloniae
que super supplicatis relationem in scriptis faciant cum interventione noble advocati dicti.
Don Raymundis de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
Vista la present súplica y commisió als infrascrits
feta. Vista altra suplicació en la present mencionada, als 20 de setembre proppassat. Vista altra
suplicació, lo dia 7 del corrent presentada, per
part del sýndich de la ciutat de la vila de Cardona,
instant en ella se continue y proseguesca la causa
de contrafacció en dita suplicació mencionada, la
qual suplicació se troba també comesa als infraescrits. Vist lo procés de la causa de contrafracció
predita, y assenyaladament, los antes en dita causa presentàs, als 13 de nohembre proppassat, ab
los quals se contraveneix y posa en disputa, per
part del procurador jurisdiccional y demés officis
del molt il·lustre duc de Cardona en dita vila,
que agen contrafet a las Generals Constitucions
comb lo fet que se declare no haver contrafet y firmat dupte, acerca de lo que està contestada la litte, y se a de estar al judici del il·lustríssim tribunal. Los infrascrits fan relació a vostra senyoria
il·lustre, que no és lo cas en què se pugan ni dega
cessar de la instància, ni renunciar a dita causa de
contrafacció, ans bé, que se posy de proseguir y
continuar aquella per a conseguir la total reintegració, y al més exacta observansa //s.n.v // de las
Generals Constitucions y drets de la pàtria. Y axí
o fes en Barcelona, y dezembre de 1703.
De Gallart y Pastor, assessor subrogat. Roma,
assessor subrogat. Don Josep de Cancer, fiscalis
advocatus.
a. et regali interlineat.
b. com... tribunal interlineat al marge esquerre.

[ 1703 ]

[ 1703 ]
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guart, notari públich de Cardona, als 5 y 6 del
corrent mes de setembre, després de haver expressat los motius de la justa probabilitat, bastant per a escusar-los de qualsevol dol et àdhuc
latta culpa que·s pogués considerar, // s.n.r // los
contrafahents a las Generals Constitucions passaren a revocar tots los sobredits actes, en quant
de fet haguessen procehit, y a declarar iterum
son ànimo de no ser ni haver estat may aquell, de
obrar ni haver obrat contra la sèrie y tenor dels
drets de la pàtria. La qual declaració y revocació,
en cas menester, sia fer-se devant de vostra senyoria il·lustre, y ab la mayor extensió que sia de
ella mayor satisfacció de vostra senyoria il·lustre
y reintegrasió de la Generalitat, offereixen iterum a uberior cautela, fer-la en dita forma per no
haver estat may son ànimo distant de esta veritat. Per tot lo que, y altrament, a vostra senyoria
il·lustre presentant lo dit acte de revocació, fet
tant anticipadament a la notícia de haver-se instat contrafaccions, rahó que justifica son propri
zel y cuydado; y que no sols son ànimo és de no
contrafer sino de no obrar àdhuc cosa que tinga
ni puga tenir sombra ni consideració alguna, ab
probabilitat de contrafacció. Suplican, que attès
tot lo sobredit, sia del mayor servey de vostra senyoria fidelíssima, manar a son síndich y demés a
qui convinga, cessen en la instància de la continuació de dita contrafacció, per evitar los gastos
tant considerables a una y altre de las parts y assenyaladament, per deixar libre lo ànimo dels
sobredits governador y altres, de ser compresos
en semblants acusacions tant fora del ànimo que
sian tingut en los sobredits procehiments. Com
axí ho esperan de la oran justificació de vostra
senyoria fidelíssima. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Mas et Enveja. Vilana Perlas. Bernada.

Molt il·lustre y fidelíssim señor.
Instant lo sídinch de vostra il·lustríssima senyoria, als 11 del corrent mes de setembre, se ha a
presentat al noble don Ramon de Anglasill, governador, procurador general jurisdiccional del
ducat de Cardona; a Domingo Torrabruna, batlle de la vila y batllias de Cardona y a Joseph
Jordà, sotsbatlle de dit ducat, una carta emanada
del il·lustríssim tribunal de contrafacció ab la
qual se cita y notícia als sobredits, per a què dins
deu dias del dia de la presentació de aquella en
avant comptador, comparegan en la causa de
contrafacció o contra Constitució contra ells
fulminada. Instant, dit síndich del General, ab
motiu que dit governador manà posat a Pau
Montells, alias lo Pau de las Entenas, moço moliner del molí del peu de la costa de dita vila de
Cardona, al costell per haver robat dels horts de
Miquell Mitjans, notari, un meló sens haver precehit procés ni cognició de causa. Pretenent que
per dita rahó, se opposarian los sobredits prosehiments a las Constitucions 4 títol «De sometent», 2 títol «De penas corporals», usatge
«Alium Namque» títol «De dret de fisch» y altres. E, com molts il·lustres y fidelíssims senyors,
quid quid sit, que los dits procehiments se opposassen o puguessen opposar al disposat en ditas
Generals Constitucions y usatges, y que lo ordenat en aquellas pugés tenir aplicació o concernència al fet de dit Montells. Desitjant dits
officials per tots camins, la més viril y puntual
observansa de las Generals Constitucions, actes
y capítols de cort, y demés drets //2v // de la pàtria, tement que lo sobredit fet podia tenir alguna probabilitat o de encontrar dubte ab ditas
Generals Constitucions, y considerats lo governador ser este motiu tant substancial y tant digne de son primer cuydado, per lo molt que per
tots camins ha sempre procurat lo mayor arrenglament en la bona administració de justícia. Al
thenor de ditas Constitucions y semblantment,
en tot lo econòmich, lo més proporcionat a la
pública quietut de dita Vila, quals sempre suman
los medis y fi que se executà y contemplà en lo
fet de dit Montells, observant en tots ells lo que
sempre en semblants casos se ha estilat, generalment, en tot lo present Principat y assenyaladament en dita vila de Cardona; regoneixent-se los
casos de fruits de orts, esbatasament de garbas y
altres semblants, no per fets de contenciosa jurisdicció que contemplan las Generals Constitucions, sino als de mostafana, en què no·s proseheix en forma de judici tant qualitat dels
delictes; y per lo ordinan a las personas que comprenan que no·u pot ningun ser més que lo dit
Pau Montells, com és notori, com y també, per
brevedat que·s nessessita en lo exemple per refrenar semblants delinquents. Ab tot, ab dos actes rebuts en poder de Jacintho Mitjans y Llan-

Oblata die mensis septembris MDCCIII in concistorio, et cetera
s.n.v

Et domini deputati, ecclesiàsticho non interveniente eta regali absenti intervenintibus dominis
auditoribus
computorum
commiserunt
prodicta magnificus. Accessoribus Generalis Cathaloniae que super supplicatis relactionem in
scriptis faciant cum interventione noble advocati
fiscalis dicti Generalis.
Don Raymundis de Codina et Ferreras secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae
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Dieb quinta mensis septembris anno a Nattivitate Dominis millessimo septingentesimo tercio in
villa Cardone, diocesis Alsonensis.
a. et regali absenti interlineat.
b. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
816v i 810r del trienni 1701-1704.

Lo il·lustríssim y noble señor don Ramon Anglessill, governador general del ducat de Cardona per lo excel·lentíssim señor duch de Cardona, en virtut del jurament que prestà en lo
ingrés de son offici, fa relació a sa cúria de la governació del ducat de Cardona, que havent succehit differents furts de garbas, hortalissas, fruytes y esbatassaments de garbas en lo terme de la
present villa de Cardona, en los mesos de juny y
juliol y principi del mes de agost proppassats,
exceitant la jurisdicció ordinària dels mostesaffs
y adjunts de mostesaffs de la present vila de Cardona y son terme, los manà anassen ab tot cuydado de zelar no·s cometessen semblants delictes y aquells castigassen ab los bans y estil
ordinari, y no sols per unas, però per differents
vegadas, y en particular lo dia se tinge la conferència de las ayminas duptosas en presència
dels magnífichs consols de la present vila de
Cardona, dient-los que si ells no cuydaven de
reprimir semblans excessos, que ell hi auria de
posar la mà per ser la jurisdicció de mostaffaria
concedida a la universitat de la vila de Cardona,
no privature si comulative, a la de dit il·lustre
señor governador. Y que havent-hi fet queixa
Miquel Mitjans, notari públich, y encara de la
cúria ducal de Cardona, de què havent acusat al
mostesaff o adjunt, March Ribes, de què vuyt
minyons li havia entrat en lo hort, clos de parets, que té dit Mitjans, notari, situat al peu de
la costa del Pont de sant Joan de dita vila, y de
ell li havian furtat y robat las avallanas que en los
avallanès té en dit hort. Tenia dit Mitjans, notari, per dos vegades differents, y donadas las
queixas per dos vegadas differents, no li havia
volgut dit mostasaff fer justícia ni fer-los pagar
lo ban. Y després havent-lo noticiat, que del
mateix hort li havian furtat y robat los malons al
mateix Mitjans, notari, dit il·lustre señor governador mana a Domingo Torrabruna, // 3v //
batlle de la vila y batllias de Cardona, y a Joseph
Jordà, sotbatlle de dit ducat, sercassen lo furt de
dits malons. Que havent trobat las escòrias dels
mateixos malons furtats, en lo casal del molí de
la costa de dit terme de Cardona, que està vehí
de dit hort, havent preguntat dits batlle y sotsbatlle qui havia furtats dits malons y de ahont
havian èxits. Respongué Joseph Font, moliner,
que los dits malons los havia portats en dita casa
de dit molí Pau Muntells, alies lo Pau de las Antenas, mosso moliner seu; y que ab esta notícia
dit batlle inseguint lo orde de dit il·lustre senyor
governador, capturà la persona del dit Pau
Muntells. Y havent lo dit Pau Muntells confessat que els havia robat y furtat dos malons, del
dit hort, al dit batlle; lo mateix batlle lo portàs
pres al sep, y ne feu relació a dit il·lustre senyor
governador, lo qual crehent que li era lícit y
permès de mandato, sens forma judicial, com
fan los mostasaffs en la exacció de bans, castigar
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al dit Pau Muntells se’l feu portar devant de si,
en la cúria ducal, ahont ratificà la mateixa confessió devant dit il·lustre señor governador, de
què havia furtat los dits dos malons de dit hort.
Per lo que dit il·lustre senyor governador manà
fos posat en lo pal de la vergonya, dit lo cortell,
per y en la forma acostumada. Que és lo qui los
hi acostuma posar lo butxí, y que per a vèurer-lo
y fos feta la crida acostumada, com en effecte
fou axí executat. No entenent per lo sobredit
haver contrafet dit il·lustre señor governador, a
ninguna de las Generals Constitucions, ni havent permès contrafessen a ellas, dits batlle ni
sotsbatlle si sols haver fet y manat fer la que
sempre. Que los mostasaffs són omissos en
complir al exércici de la jurisdicció, que los és
encomanada usar, de la comulativa que recau en
dit il·lustre senyor governador, que és alter nos
en lo ducat de Cardona. Inseguint lo exemplar
de Pere de Texidor, governador que fou son antecessor, que feu fer crida de posar al dit Concell per furs de peres a Celdoni Argelagues, dit
lo Xona, que encara viu, y altres dos companys
seus lladres de peres, y lo del excel·lentíssim señor duch don Enrich que per una rosa, se ha dit
sempre, que havia manat que podent-se haver si
posàs una donzella, que dita rosa havia furtada,
y que se hagué de ausentar y retirar-se a Ripoll
per dit // s.n.r // furt de una sola rosa, la mateixa
donzella. Y que en tot cas, may és estada de la
intensió sua, del dit il·lustre senyor governador,
contrafer al disposat en ditas Generals Constitucions ni ninguna de ellas, y axí ho protesta; y en
quant dits procehimetns tant justificadament
fets de mandato, apareguessen ser fets contra
del disposat en alguna de ditas Generals Constitucions, vol tenir-los y haver-los en tot allò que
se’ls aposassen, per no fets com sa intenció no
sia estada altra que ministrar justícia y suplir la
negligència affectada de dits mostesaff, sobre
que salva y salvar entén al fiscal la acció criminal
que contra ells competir-li pot, y perçò restablir
a son punt la jurisdicció de dita mostasafferia,
que ha restada gastada ab tanta multitut de
guarnicions de gent de guerra y venidissa, que
ha entrat en la vila de Cardona en lo anys proppassat. Y la present sua relació, diu ser verdadera, en virtut del jurament que prestà en lo ingrés
de son offici. Ramon Anglesill, governador general del ducat de Cardona.
Fuit sibi lectem et perseveravit praesentibus magnifico Francisco Jordana et Casals, utriusque juris doctor et assessore ordinario dicti ducatus
Cardone, meque in his assumpto Hyacintho Mitjans et Llenguart, auctoritatibus apostolica et regia notario publico dicta ville Cardone y revocati. Ita approbo ego neque et scriba prae et
infrascriptus manu propria .

[ 1703 ]

[ 1703 ]

Copia huiusmodi relationis contenta in praecedi
et presenti papyri foliis sumpta et extracta fuit per
me Hyacinthum Mitjans et Llenguart, auctoritatibus apostolica et regia, notarium publicum ville
Cardone, diocessis Caelsonensis, et scribam in bis
specialiter assumptum a suo vera originali in curia ducali dicte villae Cardonae, actitato et in
posse meo actuato cumque eodem de verbo ad verbum veridice comprobata, et ut huic praesenti copie tanquam dicto suo vero originali in judicio et
extra judicium ab omnibus plena fides tribuatur.
Ego, dictus Hyaccinthus Mitjans et Lleguart, notarius et //s.n.r // scriba praefatus, hic me subscribo et meum solitum quo utor appono. Sig+num.
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dits fets puguessen ser vistos haver faltat en alguna cosa contra aquellas protestan, y diuhen y
declaran no és estat ab ànimo de contrafer en
aquellas ni a ninguna de ellas; y que en quant
directe o indirectament dits fets se’ls opposian,
entenen y volen tenir-los per revocats y
anul·lats. Protestant que sols lo zel de la bona
administració de justícia de què se troba ordinari dit magnífich batlle, vehent que la monstafferia no·s cuyda de administrada com Déu y lo
obehir a dit orde superiror de dit il·lustre señor
governador obliga, al que creuhen a dit il·lustre
señor governador a fer lo dit exemplar y no altra
cosa, declarant y dient que són contínuos los
clamors, que tots los dias se ouhen, de què hi ha
furts de hortalissas, y fruytes, y erbatassaments
de garbat sens que se castiguian per los mostasaffs com deurian fer-ho, en tant que havent offert dit magnífich batlle als dits mostasaffs acistir-lo per a lograr las capturas dels delinqüents,
y que los bans foren dels dits mostasaffes, ni en
assò volgueren venir bé, y la present sua relació
diuhen ser verdadera en virtut del jurament que
prestaren en lo ingrés de sos respectius officis.
Domingo Torrabruna, batlle de la vila y batlle
de Cardona firmó per mi, y per Joseph Jordà,
sotsbatlle que no sab de escriuren.

Diea sexta mensis septembris anno a Nattivitate
Domini millesimo septingentesimo tercio in villa
Cardone, diocesis alsonensis.
Lo magnífich Domingo Torrabruna, batlle de
la vila y batllia de Cardona per lo excel·lentíssim
señor duch de Cardona, y Joseph Jordà, sotbatlle del ducat de Cardona, en virtut del jurament
que quiscun de ells prestà, en lo ingrés de son
offici, fan relació a la cúria de la governació del
ducat de Cardona, com per orde y manament
del il·lustre señor don Ramon Anglessill, governador general del ducat de Cardona, lo dia set
de agost proppassat, per ocasió y causa que Pau
Muntell, dit lo Pau de las Antenas, confessà a
dit magnífich batlle que havia furtat un meló
del hort clos de parets de Miquel Mitjans, notari de Cardona. Inseguint dit orde de dit il·lustre
señor governador lo portà pres, dit batlle, al sep
de la present vila de Cardona y després, dit Joseph Jordà, sotsbatlle, lo partà de dit sep inseguint altre orde, de paraula a vos donat, per dit
il·lustre señor governador a la cúria ducal de la
present vila, ahont se trobava dit il·lustre señor
governador, ahont ohiren que lo mateix Pau
Muntells ratifficà, y digué y confessa que havia
furtat dos melons del dit hort clos de parets de
dit Miquel Mitjans, notari, en presència de dit
il·lustre senyor governador y differents personas; y que inseguint lo mateix orde de dit il·lustre senyor governador lo entregà, dit sotsbatlle,
en mans de Pere Pujol, mestre executor de
sentèncias criminals del ducat de Cardona. Lo
qual lo posà de dit mandato en lo pal de la vergonya, que és lo ministre a qui toca per consuetut posar al dit pal los delinqüents, y que ab los
sobredits fets de dita captura y sobredita entregà, ni altrament, no entengueren fer altra
cosa que obehir los ordes de dit il·lustre señor
governador, y no entenen haver contrafet a ninguna de las Generals Constitucions del present
principat de Cathalunya; y // 4v // en quant per

Fuit sibi lectum et perseverarunt presentibus
magnifico Francisco Jordana et Canals, utriusque juris doctor et assessor ordinario ducatus
Cardone, meque in his assumpto Hyacintho Mitjans et Llenguart, auctibus appostolica et regia,
notario público dicto ville Cardone.
Copia hiusmodi relationis contenta in hoc presenti papyri folio sumpta et extracta fuit per me,
Hyacinthum Mitjans et Llenguart, auctoritatibus apostolica et regia, notarium publicum villae
Cardonae, diocesis Calsonensis, et scribam in his
specialiter assumptum a suo vero originali in curia ducali dicta villae Cardonae, actitato et in
posse meo actuato // s.n.r // cumque eodem de verbo ad verbum veridice comprobata. Et ut huic
praesenti copiae manu propria scriptae, tanquam dicto suo vero originali in judicio et extra
judicium ab omnibus plena fides tribuatur. Ego,
dictus Hyacinthus Mitjans et Lleguart, notaius
et scriba, praetatus hic me subscribo et meum solitum quo utor appono. Sig+num.
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a. l’original d’aquest papers es troba intercalat entre els folis
816v i 810r.

1694

Diea duodecima mensis novembris, anno a
Nattivitate Domine millesimo septingentesimo
tercio, in villa Cardone, diocesis Calsonensis.
Ego, Paulus Muntells alias Pau de las antenas,
agricola in villa Cardone, diocesis Calsonenis,
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
816v i 810r del trienni 1701-1704.

habitator gracis et non dolo inductus vinumentu
compulsus necerrore lupsos se deliberate consulto
et sponte tenore presentis publii instrumenti perpetuo valeturi et duraturi renuntio omni et curicumque iniuris mihifaur et illats exeo quia me
posuerunt et tenuerunt die septima mensis augusti proxime esapsi de mandato illustris et nobilis domini domni Raimundi Anglesill, gobernnatoris dicte ville et ducatus Cardone, pro
excelentissimo domino duce Cardone in palo verecundis place publice dicte ville Cardone per aliquod temporis patium et etiam renuntio siti seu
cause cotrafuctinois que ratione et ocasione dicte
incirce ducitur in illustrissimo tribunali contrafactionum sive contra Constituciones presentis
principatus Cathalonis, per et inter syndicum generalem eiuydem Principatus et me agentes exuma et dictum illustrem et nobilem dominum donum Raimundum Anglesill, gubernatorem
prefatum magnificum, que dominicum Torrabruna, baiulum dicte ville, et Baiuliarum Cardoms et Josephum // 1v // Jorda, subaiulum dicte
ville et ducatus Cardone, deffendentes exaltera
partibus jurique et prosequintioni ipsius linisive
cusesae instantis eiuydem nunon etiam aeriombus quibycumque et interesse adme in dicta causa
pertinentibus est perantibus pertienere que et
spectarie de bentibus tam civiliter quam crimminaliter ratione et causa predicta, ae alias imponens cum presenti mihi et meis in et super predictis abdicando et precludendo. Supplicam propterea
debitis cum honore et reverentia illustrimis dominis judicibus et alys quibucumque ministris et officialibus dicti illustrissimi tribunalis contrafactionum, ad quos sperctat quatenus omnes et
quascumque inquisitiones querelas que et processus ae alia procedimenta conera dictos illustrem
dominum gubernatorem, magnificum baiulum
et subbaiulum Cardone ad mei, et seis aliarum
quarumcumque personarum ae dicti seu altrerias cuiuscumque procuratoris fiscalis instantiam faets canceliare et anultare dignentur
prout ego cum presenti quateny mea interest,
cancello et anullo, procuratorique fiscali predicto
et alteri cuicumque silentium sempiternum in
predictis interponana. Insuper convenio et bona
fide promitu de sponte juro predicta omnia et singula semper habert rata grator valida atque firmar et non revocare jure aliquo causa ne etiam
racione. Actum.
s.n.r

naria et apostholica notarius publicus meum solitum artis notaris appono. Sig+num.
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Testes huius reitsunt Raphael Tull, sutor, et Josephus Figols, agricola de reverendus Celedonius
Bertran, presbyter et vicariys curatus qui loco et
nomine mei notarii infrascripti interfuit.
In quorum fidem et testimonium premistori ego,
Paulus Serra, presbyter, iutriusque juris doctor,
rector ecleisae parroquialis sancti Michaelis ville
Cardone, diocesis Calsonensis, ae autoritate ordi1695

Molta il·lustre y fidelíssim señor.
A notícia del síndich de la universitat de la vila de
Cardona ha previngut, que per part de don Ramon de Anglasill, governador del ducat de Cardona e o procurador general, se sol·licita o insta,
al síndich de vostra senyoria, desistesca de la
instància de la causa de contrafacció vertent entre dit síndich de una y dit don Ramon de Anglasill de part altra, ab pretest de què Pau Muntells,
de dita vila de Cardona, hauria firmat algun acte
de desistiment e o de perdó, a favor del dit don
Ramon de Anglasill, dels procehiments e abrupto, y sens cognició de causa fets contra dit Muntells, lo die 7 de agost del corrent any, per rahó
dels quals procehiments se suscita la dita causa de
contrafacció. E, com no obstant tot lo demundit
sia indubitat y cert, que lo síndich de vostra senyoria té obligació de continuar la dita causa de
contrafacció fins la total decisió de aquella, per
quant no obstant que lo dit Muntell, ab lo dit
acte se donia per satisfet, emperò, no·s pot duptar de què los procehiments que·s feren lo dit die
7 de agost contra dit Muntells, de orde de dit
don Ramon de Anglasill, són estats fets contra las
Generals Constitucions del present principat, y
que per consegüent, restarian aquellas lesiadas si
lo dit síndich de vostra senyoria desistia de dita
causa de contrafacció. Per lo que lo síndich de
dita universitat de dita vila de Cardona, suplica
humilment a vostra senyoria sia de son servey
manar e o ordenar al síndich de la Generalitat de
vostra senyoria, que ab tot efecte continue e o
insta la dita causa de contrafacció fins a la total
decisió y execusió de aquella; y en cas de renitència de dit síndich de vostra senyoria, lo que no·s
creu, protesta lo suplicant fer-ne querela inactu
visita contra dit síndich y qualsevols altres personas que menester sia. Servint-se vostra senyoria
manar que la present sia cusida en lo dietari. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Caldorella.
Oblata die VII mensis decembris MDCCIII in concistorio, et cetera.. Et domini deputati, ecclesiastico
non interveniente, et regali absenti, intervenienti
dominis auditoribus computorum, scempto verbo
domino auditori militari ab infirmitatem, remiserunt praedicta magnificis acessoribus Generalis
Cathaloniae qui super supplicatis relationem in
scriptis faciant com interventione nobilis advocatis.
Don Raymunis de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae. De
Gallart y Pastor, assessor subrogat.
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
816v i 810r del trienni 1701-1704.

[ 1703 ]

[ 1704 ]
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naventuram de Vidal et hin Tarragona populatum his presentem et magnificus Petrus Joannem, llegat iutrusque juris doctor, Barchinonae
populatum generem meum licet abentem. Et alterum etrum insolidum staquod per [...] inceptum scenit peralium finiri atque terminari possit. Ad videlicet pro medicto homine dictum
offitium «de notari y scriva de la collecta de la
taula del General de la present ciutat de Tarragona //1v // y demés taulas foranas a dita collecta annexas» cumaunibus juribus et pertinenbiis
illius viveris in manibus et posse dictoris admodum officium dominorum deputatorum camputorum que auditorum Generalis Cathaloniae,
resignadum, renunitiamdum et cedendum dictas que resignationem, renumtiationem et censionem recepi admibique petendum, suplicandum
et obtinendum, et proinde quacunque suplicationes dandum et presentandum, seu instra quacunque faciendum et firmandem, del fieri dum
instandum, et requirendum et denum ac generaliter, et cetera. Promitto prodicta havere ratta, et
cetera. Minimeque revocare, et cetera. Liebbonorum [...] obligatione. Actum et cetera.

Número 507
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent
tingut y celebrat a 24 de dezembre 1703, fonch
feta la deliberació infrascrita y següent:
Que ohida la real carta del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, de sa real mà firmada y en forma
de Real Cancelleria per lo Supremo Concell de
Aragó despedida, dada en Madrit a 8 del corrent més, llegida al present Concell, insertada
en la proposició. Que esta ciutat en resposta de
la referida real carta ab què se ha dignat sa magestat honrrar esta ciutat, y en concideració de
la intel·ligència se té que los comuns dels molt
il·lustres y fidelíssims señors deputats y oÿdors y
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, tenen
semblant participació y real carta de sa magestat, desitjant la uniformitat ab aquells. Que
perçò, la formació y disposició de dita carta de
resposta sie comes, com lo present Concell comet a la excel·lentíssima conferència, que la present ciutat, fent un cos ab ella lo excel·lentíssim
y fidelíssim bras militar, té pendent y uberta ab
lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels señors deputats; y formada aquella, sien servits los
excel·lentíssims señors concellers quant antes,
reportar la minuta de dita carta al present concell per deliberar lo fahedor. Y que la present
deliberació per medi de embaxada, en la forma
acostumada y en escrits, sie participada als molt
il·lustres y fidelíssims señors deputats y
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.

812
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Testes sunt Gaspar Andreu, chirurgus Tarraconae civis et Josephus Pastor, philosophia professor
Tarracona degens.
In quorum propria manu scriptorum fidem. Ego
Bonaventura Prats, appostolica abque regia
// s.n.r // auctoritatibus notarius publicus Tarraconia hicme subscrito et meum solitum quo utor
appono. Sig + num.
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Número 509
b

Die vigessima secunda mensis decembrÿ, anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
tercio Tarracona.
Ego, Joannes Paulies Salinas, nottarius publicus
Tarracona civis, nottarius et scriva collecta tabila generalis presentis civitatis Tarracona tabularis, que foranum bulgo foranes dictae collectae
annexaris electibus et hominabus per admodum
ilustres dominos deputatos et auditores computoris Generalis Cathaloniae, cum litteris patentibus debitis solempnitatibus moneque solito expedibis, ut arreno, dicto nomine grais, et cetera.
Constituo et ordino proiures meos certos, et cetera.
Itaquod, et cetera. Nobilem domino domine Boa. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 810v i 811r del trienni 1701-1704.
b. l’original d’aquesta procura es troba intercalada entre els
folis 811v i 812r del trienni 1701-1704.

1696

Número 510
Ena lo bras militar tingut a XXVI de desembre
any de la Nativitat del señor de MDCCIIII, se ha
pres la deliberació següent:
E lo dit bras militar, ohida la real carta del rey
nostre señor, Déu lo guarde, de data de 8 del
corrent, de sa real mà firmada y en deguda forma de Real Cancellaria despatxada. Ohida també, la carta del excel·lentíssim señor duch de
Montalto, de data del mateix die; y la deliberació que ha presa lo excel·lentíssim y savi Concell
de Cent, de 24 del present. Attenent que los
tres comuns se troban ab semblant real carta, y
tenen conferència uberta per a tractar los negocis graves, y que serà de conveniència que las
respostas sien uniformes. Delibera, que se respongua quant y antes a dita real carta, cometent
la formació de la resposta a la excel·lentíssima
a. l’original d’aquesta deliberació, es troba intercalada entre
els folis 811v i 812r del trienni 1701-1704.

dum, ita approbo ego, natarius infurs manu propria, instandum et requirendum et denum. Promitto havere rattum et cetera. Et non revocare.
Actum et cetera.

conferència dels tres comuns de la Deputació,
ciutat y bras militar per a què la disposen en la
conformitat los aparexarà ser més propri de lustre y atencions del present bras, y després de
disposada, tinga facultat la junta dels señors
protector, oficials y personas del present bras,
últimament formada, per a despaxar dita resposta y respòndrer a la de dit excel·lentíssim señor duch de Montalvo; y que esta deliberació
sie per medi de embaxada participada als molt
il·lustres y fidelíssims señors deputats y als excel·lentíssims señors concellers.
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Testes sunt Josephus Curuleu, sutor civis, et Bonaventura Vilanova, scriptor, Barchinone habitator.
In quorum fidem et testimonium. Ego, Franciscus Mora, apostholica et regia autoritatibus notarius publicus regius collegiatus Barchinone hic
me subscribo et meum solitum appono. Sig+num.

Número 511
Diea octava mensis aprilis, anno a Nattivitate
Domini millesimo septingentesimo primo, Barchinone.

814
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Ego, Joannes Pulus Enrich, vos illustris doctor, civis Barchinone, uti obtimens officium custodis
Generais Cathaloniae portalis, dicti Anthonis
praesentis civitais Barchinone, grattis, et cetera.
Costituo et ordino procuratores meos certos et cetera. Itaquod et cetera. Vos, magnificos Phalicem
Terres vos illustris doctorem victricum meum, et
dominam Theresiam Terres et Huguet et antea
Enrich, matrem meam, conjuges, Franciscum Ignasium Huguet, Franciscum Mas et Caldero, Joannem Huguet, vos illustris doctores don Josephum Huguet, notarium et causidium, et
Franciscum Fornet Mascaro aomatarium, omnes
cives Barchinone, licet absentes simul et quemlibet
vestrum insolidum. Itaquod primites. Ad videlicet pro me et nomine meo jamdictum officium
custodis // 1v // dicti Generalis Cathaloniae portalis predicti dicti Anthony com omnibus juribus
et pertinentys illius unicerssis in manibus et posse
admodum illustrum dominorum deputatorum
ejudem Generalis ad favorem persona per vos et
quelibet vestrum dictis domis deputatis prosentando et nominando ac designando pure, libere,
simpliciter et absque ulla conditione resignandum, renunicandum et cedendum et dictas resignationem, renunicationem et cessionem recipi et
admitti petendum, supplicandum et obtinendum
ita et taliter quod ille in cuyus favorem dictum
officium per vos et quemlibet vestrum resignatum, renunciatum et cessum fuerit de eodem officio juribus et pertinentiis illius valide provideatur et provideri mandatur, cum omni juris
plenitidine et effectu et inde instrumenta quecumque vobis // s.n.r // et cuilibet vestrum bene
visa faciendum et firmandumb seu fieri faciena. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
812v i 813r del trienni 1701-1704.
b. firmandum...pròpria interlineat.

1697

Número 512
Noa obstant que Joan, Francisco y Josep Ximenes, tres germans anomenats los manresans,
per ésser naturals de Manresa, de molts anys
atràs no fan vida de bomians, ans bé, en sos
negocis y tractes foren totalment tractats y diferenciats dels altres per tenir terras y habitacions fixas, y anar sols ab dos o tres homens de
comitiva, sens las donas, en las firas pagar talls
y tatxas, com los demés singulars, y procehir
ab la legalitat que·s deu en los contractes. Que
per estas rahons, y segons lo disposat en la
Constitució última títol «De bomians» obtingueren real despatig de Cancellaria del
excel·lentíssim senyor príncep de Armestad, virrey y capità general, feta paraula en lo real
concell, als 5 de juny 1700, que presentava
vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima. Que
havent-se imputat a Francisco, altre dels referits germans suplicants, haver llevat un bras a
un ginato, sobre la remissió de la part, la obtingué també del real concell, als 3 juny del corrent any, com a par del acte ecce y en virtut de
dita remissió, no sols quedà guiat y assegurat,
més encara, tàcitament habitat per a habitar
com antes en Cathalunya, com effectivament
únique del regne de València a effecte de tornar a elegir y pèndrer sa habitació, y lo que
més és. No obstant, que havent dit Francisco
per algunas molèstias y amenassas li fesen al
tornar y // 1v // entrar a est Principat, acudit al
real concell ab súplica que presentà a effecte,
que poguer ab altre despatig o orde librar de
las composicions mitjentan fer alguns ordinaris, ab color de las novas Constitucions. Essent
així, que la disposició feta en orde als gitanos
sols és confirmat a rahó de las antigas, y que la
última, com queda suportat, patrocina als suplicants, foch deliberat per lo real concell de
paraula, que no reaparassen en estar dins lo
a. l’original d’aquesta súplica i vot es troba intercalat entre
els folis 813v i 814r del trienni 1701-1704.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

Principat mentres prenguessen sa habitació, y
cumplissen en pagar los talls, y anar los homens sols en las frissasens, en quietar ni obrar
cosa mala; y en cas de vexació se’ls donaria
providèncias ministraria justícia, de manera
que ni seguint dita resolució presa en lo real
consell, dit Francisco Ximenes, junt ab Joseph
y llur família, se’n anaren al port de Tarragona,
a hont ja havia habitat quatre anys, y llogaren
sa botiga y se posaren en aquella de asciento.
No dubtà Gaspar Gil, veguer real de Tarragona, fer compèndrer a dit Francisco que sino se
comportava lo perseguiria, y effectivament,
després de 8 dies conferir-se en dita botiga y
appèndrer-li 9 cavalcaduras, las robas y demés
cosas que se trobavan en dita botiga y habitació, capturar dos fills lo un de edat de 8 anys lo
altre de 17 anys, y tancar en dita botiga la
// s.n.r // muller; y després continuant las amenassas, vexacions, tancaren en presó dits minyons y desterrar la muller de est Principat, y
per no permètrer prova de tals compocions y
concussions, ni intentar capturar lo procurador
de dit Francisco, que anà ab notari devant sa
presència per a presentar-li una requesta que
contenia la disposició de la Constitució última
y resolució del real concell, com realment lo
prengué y lo soltà per temor seu, que volgués
deixar-se presentar la interpel·lació, negant-se
així als medi de justícia; y finalment, tenint carta del real concell per a soltar los presos y donar las rahons tenia per fer ditas capturas y
aprehensions de bestiar y robas, y se jactà de
perseguir-lo y aniquilar-lo valent-se de qualsevol medi y sinistre informe, devant lo real concell y devant de vostra il·lustríssima fidelíssima,
com ha comprés e ha part haver-lo fet negant
la veritat de la habitació, que consta ab a pagar
de lloguer entregadas ja al real concell y altras
cosas de las referidas, que se ofereixen justificar
ab testimonis en continent, y coma il·lustríssim
y fidelíssim senyor, semblants operacions sian
contra lo dret minicipal y en particular, contra
la disposició de la Constitució última títol «De
bomians» y altres, que privan als officials reals
y de barons las composicions y barratàrias,
// s.n.v // y de tot dret, execrables delictes, y
més paliant-se lo zel de justícia y la observanssa
de las Constitucions, en lo que en una gran
concussió, y barrataria y una formal contrafacció. Per tant, y altrament delatant a vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima lo referit, y offerint informació per a què sia rebuda,
suplicam humilment a vostra il·lustríssima fidelíssima, tots tres germans, que siam donats dos
ordes convenients per la reintegració y seguretat del dit Francisco y demés germans y família,

mentres que observarian dita Constitució última, y en cas convinga que vostra senyoria fidelíssima isca al repaso de la predita y altres
Constitucions, provehint y manant lo stilat y
opportuno ab lo millor modo, y en cas que durant vuyt dias no cumplia dit veguer en la reintegració, ésser continuada la present en lo dietari y formada la contrafacció segons la
disposició de las últimas Corts y justícia que
spera lo serà ministrada ab [...] present. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Oblata die XXVIIII mensis decembris MDCCIII in
consitorio, et cetera. Et domini deputati, eclesiastico non interveniente, intervenientibus dominis
auditoribus computorum militari absent. Ab in
firmitatem comiserun precedicta mignificis acessoribus generalis cathaloniae qui super supplicatis relationem in scriptis faciant cum interventione nobli advocatis fiscalis dicti.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae. De
Gallart y Pastor, assessor subrogat.
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a. a continuació ratllat molt.

1698

Vista la suplicació presentada per Juan, Francisco, y Joseph Ximenes, germans dits los manresans, la commissió als infrascrits feta y paper en
dita suplicació mencionans. Vistas las Constitucions del títol «De bomians» y la Constitució o
capítol 73 de las proppassadas Corts, ab lo demés que se devia veure. Los infrascrits fan relació a vostra senyoria il·lustríssima, que en lo fet
proposat ab dita suplicació, majorment no
dient-se que se arribàs y age arribat al efecte de
la composició, no se regoneix assumpto de contrafacció, per lo qual se dega exir al reparo de
ella, y que en cas los nomenàs en dita suplicació
no fossen compresos per alguna rahó, que convocàs lo veguer de Tarragona en sa disposició
de ditas Constitucions, que manan expel·lir los
bomians vagabundos, et cètera. Deuhen deduhiro devant legítim y competent superior,
ahont se porà conèxer si dit veguer a provehyts
en son cas contra los predits, puix si bé, en observansa de dita Constitució deuhen ésser rigurosament expel·lits los bomians, gitanos, vagabundos, et cètera, emperò no seria rahó que ab
eix pretext se fesse vexacions ni extorcions als
qui veurà no fosse compresos en ditas Constitucions, y en eixa conformitat poria ordenar vostra senyoria il·lustríssima escríurer al dit veguer
en resposta de sas cartas tocants a est assumpto.
Barcelona, y dezembre 31 de 1703. De Gallart
y Pastor, assessor subrogat. Doctor Roma, assessor subrogat. Don Josep de Cancer, fiscalis
advocatis.
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Número 513
Il·lustríssima y fidelíssim señor.
La vila de Granollers és una de las més populars
y antigas del present Principat, y no menos, afavorida per sos serveys de sos sereníssims reys y
senyors. Com tot ho justifica lo privilegi que ja
en lo any 1418 obtingué del sereníssim senyor
rey don Alfons Quart, de restar unida ab la ciutat de Barcelona, metròpoli del Principat, y de
haver de gosar de tots los Privilegis, inmunitats
y llibertats a dita ciutat de Barcelona atorgats y
atoragdors. Del qual privilegi fa menció, y attestigua de aquell, lo capítol 49 de les Corts 1542,
que és la Constitució 3 del títol «De privilegis e
inmunitats» en lo primer volum de las Constitucions. En lo qual capítol 49, fou en las Corts
de dit any celebradas en Monçó per lo sereníssim y invictíssim señor emperador Carlos
Quint, statuhit y ordenat que lo mencionat privilegi, per lo sereníssimo senyor rey don Alfons
Quart a la dita vila de Granollers concedit en lo
dit any 1418, fos tingut y reputat per acte de
Cort.
De la dita vila de Granollers fan menció los authors catalans y entre ells Bosch títol, «De honors de Cathalunya» libre 4, capítol 9, 6, 1 pàgina 413 singularment conumerant a la vila de
Granollers, entre als demés que antigament y
antes que se observàs lo fer-se y crear-se burgesos per privilegi, en ellas ja se regonexian per tals
differents personas y eran honrats ab dit títol de
burgesos honrats, de la mateixa manera que en
las ciutats antes de crear-se ciutadans honrats
per privilegi, se regonexian per tals alguns.
De la matexa manera que en lo temps de las
Corts del any 1599 Vilafranca de Panadès obtingué privilegi del sereníssim senyor rey Phelip,
lo obtingué la vila de Granollers de quatre
// 1v // burgesos, per a las hores anomenadors
per lo dit senyor rey, havant perpètuament en
cas de faltar descendència, de algú o alguns de
aquells, masculina, ab facultat a dita vila de algun sos concellers y consell en burgès o burgesos, alguns o algunas personas de las insiculadas
en la bolsa de conceller en cap de dita vila, en
lloch dels que faltarian fins a dit número de
quatra, los quals burgesos gosassen dels privilegis y perrogativas gaudian los burgesos de la vila
de Perpinyà, de la matexa manera que se hauria
concedit a la dita vila de Vilafrancha de Panadès. Conforme a par de dit privilegi condedit
a dita vila de Granollers en jornada de 30 de
juny de dit any 1599, que·s presenta.
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
816v i 810r del trienni 1701-1704.

1699

Lo dit privilegi a dita vila de Granollers concedit, està y sempre a estat, en viril observança, y
los que ocupan vuy los dits quatre llochs y se
troban condecorats ab dit honor de burgesos
honrats de dita vila són: Ignasi Carlos Mas
Pons, Pau Puiguriguer y Calvet, Joseph Sagarra
y Berenguer y Esteve Comas. En las pròximas
Corts dels anys 1701 y 1702, y en lo capítol 57
del nou redrés, entre las universitats a qui novament se donaren y concediren lochs de deputats
y ohidors, o se’ls aumentaren los que tenian,
fou una la dita vila de Granollers a la qual, attenent lo ser tant populosa y antiga, se li concedien y donaren dos llochs de oÿdors, la concessió dels quals llochs a las ditas universitats
novament concedits, ho foren generalment ab
la circumstància y expressió que aquells sols poguessen ocupar y en ells se haguessen de insicular, subjectes que fossen ciutadans honrats o
gaudints de privilegi militar, o homens de paratge que eran insaculats en la bolsa de en cap; y
com no puga dubtar-se que los dits quatre subgectes que en las // s.n.r // dita vila de Granollers, per privilegi a ella concedit, gosan del honor de burgesos honrats; essent majorment
com és y important lo mateix en la vila, lo
burgès honrat, que en las ciutat lo ciutada honrat, com ho diu Bosch, títol «De honors de Cathalunya» en lo dit libre 4, capítol 9 versícol
«Bes pot dir, et cètera» pàgina 411; són y deuen
ser reputatas per homens de paratge com diga
lo dit Bosch, en lo capítol pròxim citat, en lo
versícol final, que los títols y estado de ciutadans y burgesos respective en las ciutats y vilas,
són los majors y més preheminents de las repúblicas, y troban-se o havent-se en las pròximas
Corts concedit los dits llochs respective a las
universitats, y en atenció a ellas, clar és que ningú millor que dits burgesos per ser los més preheminents en títol, que ells podran y seran hàbils per occupar los dits llochs.
Per tot lo que y altrament, lo síndich de la dita
vila de Granollers, representant a vostra senyoria il·lustríssima tota lo dit súplica a vostra senyoria il·lustríssima, se servesca en lo cas de
propposar subgectes a sa magestat, Déu lo
guarde, per ocupar y ser insiculats en dits dos
llochs de ohidor concedits a dita vila en ditas
pròximas Corts. Atténdrer que ningun en dita
vila pot haver-hi ni poden considerar-se més
prehaminents, y axí, capaces de ocupar dits
llochs de oÿdors que los dits quatre burgesos, y
que en tot cas són capaces de abtenir-los, y juntament, honrar-los en ditas proposicions a sa
magestat ab sa nominació; y que mane, vostra
senyoria il·lustre, ésser continuada la present re-

a. tot... il·lustríssima interlineat.
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ders burgesos, y pugan anomenar algú dels insiculats en dita borsa. Sempre que en memòria
algú, axí del dit anomenats //1v // per sa magestat, com per los anomenats per dit concellers y
consell, conforme aquestas cosas llargament estan contengudas en lo dit real privilegi al qual se
ha relació. Suposat que de present se troban
que dels quatre anomenats en dit privilegi que
foren: Joan Pau Gorchs, Bernat Solà, Jaume
Tristany y Damià Pifarrer, tantsolament se troba viu Jaume Tristany, axí que se podean anomenar, comforme lo thenor de dit privilegi, tres
personas insiculadas en la bossa de jurat en cap
en lloch de Joan Pau Gorchs, Bernat Solà y Damià Pifarrer, que perçò, dit conceller quart és de
vot y de parer que per observansa de dit real privilegi, y comforme la sèrie y thenor de aquell,
exofficio, anomena a en lloch de dit Joan Pau
Gorchs a Anthoni Joan Riera, en lloch de Bernat Solà a Joan Martí y en lloch de Damià Piferrer a Jaume Camps, notari. Los quals sien burgesos de dita vila y gaudescan dels mateixas
gràcias contemgudas en aquell, y per a què dita
elecció se fasse bé y degudament, és de vot y de
parer, que per lo escrivà del present concell ordene lo acte de dita elecció ab incerta de dit privilegi, y si serà manester, ab auctoritat y decret
del il·lustríssim y excel·letíssim llochtinent y capità general per sa magestat en lo present principat de Cathalunya, y fet dit acte de la nominació, sie publicada aquella per los llochs
acostumats de la present vila, de pública crida
perquè a tots generalment sie notori.

presentació y lo dit privilegi en dietari, a effecte
que se tinga en tot temps notícia de son contengut que ho rebrà a mercè. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. De Cardona. De Gallart y
Pastor, assessor subrogator.
Oblata die XVIII mensis januarii
concistorio, et cetera.
s.n.v

MDCCIIII

in

Et domini deputati, eclesiastico non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum, militari absenit ab infirmetatem, dixerent et decreverunt quod sine aliqua approbatione
narratorum in presenti supplicatione hac suplicatio cum hac decretatione inseret in dietario presenti.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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1ª creacióa de burgesos.
Certificob y fas fe jo, Esteve Comes, burgès y
notari públich de la vila de Granollers, y secretari del concell y demés negocis de la universitat
de dita vila, avall escrit com en lo manual dels
concells y demés negocis de dita universitat, del
temps del magnífich y don Pera Jaume Tristany,
quòndam, burgès, notari públich y scrivà del
concell y demés negocis de dita universitat, sots
jornada de vint-y-quatra del mes de mars del
any mil sis cents vint-y-quatrè, entre altras deliberacions esta continuada, y se troba una deliberació del thenor següent:
Proposa lo conceller quart, que attès y conciderant en lo present concell se és llegit, per lo escrivà del concell, lo privilegi dels burgesos concedit a la present vila per la sacra cathòlica y real
magestat del rey don Phelip Segon, de bona
memòria, ab son sagell, ab cordas de seda groges y vermella penjant, sagellat de mà de dita sacra cathòlica y real magestat, firmat ab lo senyal
de registrata, y altras solempnitats despedit,
dats en Barcelona, a trenta del mes de juny mil
sinch-cents noranta-nou, ab lo qual sa magestat
en dit privilegi, entre altras cosas, volgué que·y
hagués quatre burgesos en la present vila, los
quals per línea masculina gaudisien dels privilegis concedits als burgesos de la vila de Perpinyà
y de Vilafrancha del Panadès. Volent que en cas
que algú dels quatre burgesos, per sa magestat
en dit privilegi anomenats, morís que los concellers y concell de dita vila puga nomenar un altre
dels insiculats en la bossa de jurat en cap, lo qual
també y sos fills, per línea masculina, sien verda-

En testimoni de las quals cosas, fou la present
certificatòria scirta de mà aliena en la dita vila de
Granollers, bisbat de Barcelona, als XIII del mes
de janer de MDCCIIII. In quorum premissorum licet aliena manu scriptorum fidem. Ego, idem
Stephanus Comes, burgensis, appostholica et regia
autoritatibus, notairius publicus.
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a. anotació escrita al marge superior esquerre.
b. l’original d’aquesta certificació es troba intercalada entre
els folis 815v i 817r del trienni 1701-1704.

1700

Privilegia de burgesos.b
Hoc est exemplum bene et fideliter in villa Granullanorum, civis Barchinonae scriptum, a quodam regio privilegio in pergameneo exarato non
viciato nec cancellato nec in aliquae eius parte
suspecto sed omni prorsus vitio et suspitione careus
civis thenor sequitur sub forma sequenti. Nos Philippus dei gratia rex Castella et Aragorum Legionis [...] et Siciliae , Hierusalem, Portugaliae,
Unariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarra, Granatta, Navarra, Toleti, Valentiae, Galletiae,
Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae,
Corcice, Murcie, Giennis, Algarbii, Algecirae,
a. l’original d’aquest privilegi es troba intercalat entre els folis
816v i 810r del trienni 1701-1704.
b. anotació escrita al marge superior esquerre.

Gibralterris, Cidene alium, Insulary Canaria,
nec non Indianorum orientalium et occidentalium, insulaum ac terrae firmae maris oceani,
archidux Austria, dux Burgundia, Brabantiae,
Modionali, Athenas et Neopatria, comes Abspurgii, Flandiae, Tirolis, Barcinonae, Rossilionis et
Ceritania, marchio Oristani et comes Goceani.
Quia regalii favor cum debet esse propentior et
ampliur cum justis populorum supplicationibus
imploratur ys precipue qua ipsorm populorum
cum modum et utilitatem respiciunt. Hinc est
quod per fidelem nostrum Joannem Paulam
Porchs sindicum villa nostra granullarorum de
cuius petestate vobis plene constitut fuit nobis
oblata et in scriptis humiliter presentata quedam
supplicatio thenoris sequentis.
Señor, la vila de Granullers situada en lo present
Principat, a quatra lleguas de la ciutat de Barcelona, és una de la més principals y populosas
que sie entre lo Principat de més de sinch-centas casas, y en aquella hi ha molts mercaders, y
notaris y altres personas qui viuhen de sas rendas y heretats, y en qualsevol casa que se offeresca del servey de vostra magestat; y és de las
primeras, y ab reals privilegis és estada decorada
e il·lustrada per los sereníssims reys predecesors
de vostra magestat, de feliç recordació, en la
manera que en moltas cosas gaudeix dels privilegis y prerrogatives concedides a la dita ciutat
de Barcelona. Com està generosament disposat
ab capítol de cort quoranta-nou, fet en la vila de
Monsó en les Corts.
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2ª creacióa de burgesos de 1688 y 1703.
Certificob y fas fe jo, Esteve Comes, burgès y
notari públich de la vila de Granollers, y scrivà
del concell y demés negoncis de la universitat
de dita vila avall scrit. Com ab un concell de dita
universitat tingut y celebrat lo dia present y avall
scrit, entre altres deliberacions, s’és feu la deliberació següent:
Que per quant fonch concedit un real privilegi a
la present universitat de Granollers, per la sacra
cathòlica y real magestat de rey nostre senyor
Phelip Segon, de gloriosa memòria, ab ses degudes inmunitats despedit . Dats en Barcelona,
a trenta de juny del any mil sinch-cents norantanou. Ab lo qual sa magestat, vol que hi hagués
quatra burgesos en la present vila de Granollers,
los quals per línea masculina gaudissen dels privilegis concedits als burgesos de la vila de Perpinyà y de Vilafranca del Panadès, volent que en
cas algú de quatra burgesos per sa magestat en
a. anotació escrita al marge superior esquerra.
b. l’original d’aquesta certificació es troba intercalada entre
els folis 815v i 817r del trienni 1701-1704.

1701

dit real privilegi anomenats morís, que los concellers y concell de la dita universitat de Granollers ne pugan anomenar un altre dels inciculats
en la bolsa de jurat en cap. Com més llargament
en dit real privilegi és de vèurer. Y, attès y considerat que de present se troban que los quatra
anomenats, y per dits concellers y concell qui
foren: Joan Martí, Anthoni Joan Riera, Jaume
Camps y Joan Viver sien morts, axí que se poden anomenar altres quatra burgesos en lloch y
per mort de aquells. Que per so, en virtut de dit
real privilegi y per observansa de aquell, lo dit
concell ha anomenat, com de present anomena
en // 2v // burgès de dita vila de Granollers la
persona del magnífich Francisco Fortuny, mercader, inciculat en la borsa de jurat en cap de la
present vila, ab las matexas gravas y prerrogativas contengudas en los sobre calendat real privilegi. An al qual per dits magnífichs concellers y
concell se feu y firmà nova concessió de burgès,
ab acte rebut en poder meu lo dia present y avall
scrit, com llargament en aquest és de vèurer.
Dada en la dita vila de Granollers, bisbat de
Barcelona, dins lo concell de dita universitat als
XXV de mars del any MDLXXXLIII.
E axí mateix, fas fe jo, lo dit y avall scrit notari y
scrivà predit, com ab altre concell de dita universitat tingut y celebrat als dos del mes de dezembre del any mil set-cents y tres, entre altres
deliberacions feu la deliberació següent:
Que per quant, fonch concedit un real privilegi
a la universitat de Granollers per la sacra cathòlica y real magestat del rey, nostre senyor, Philip
Segon, en gloriosa memòria, ab les degudes solempnitats despedit. Dada en Barcelona, als
trenta del mes de juny de l’any mil sinch-cents
noranta–nou, ab lo qual sa magestat volgué que
hi hagués quatra burgesos en la present vila de
Granollers, los quals per línea masculina gaudissen dels privilegis concedits als burgesos de la
vila de Perpinyà y de Vilafrancha del Panadès,
// s.n.r // volent que en cap algú dels quatra burgesos per sa magestat en dit real privilegi anomenats morís, que los concellers y concell de la
dita universitat de Granollers ne pugan anomenar un altre dels inciculats en la bossa de jurat
en cap, com més llargament en dit real privilegi
és de vèurer. Y attès y conciderat, que de present se troban que los quatra burgesos anomenats per dits concellers y concell, qui foren: Antoni Joan Riera, Jaume Camps, Joan Viver y
Francisco Fortuny, sien morts, axí que se poden
anomenar altres quatra burgesos en lloch y per
mort de aquells, que persò en virtut de dit real
privilegi y per observansa de aquell, lo dit concell ha anomenat com de present anomena en
burgessos de dita vila de Granollers, las personas del magnífich y doctors: Ignaci Carlos Mas-
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bus et aliiss aelis et negotis [...] pectratandis
// 4v // soliti sumus convocari et congregari tanquam majoret sanior pars et plus quam duae
partes sirgularium hominuam duti concilii ordinarii ad utis habita tamen ratione absentismo et
aliorum legitime impedtorum, in dicto que concilio interesse mon valentius totam que ditam
universitatem tenentes, celebrantes et representatis et precedentes tarmen privus de dita deliberatione de presentis per nos dies presenti falta in
dito concilio ideo gratis constituimus et ordinaums sindicum actorem et procuratorem nostrum, seu veius dutantis certum et specialem etad
infrascripta etiam generalem. Vos, dictum Ignasium Carolum Maspons auditorem computor his
putem. Ad vide licet pro nobis et nominie nostro
dicto que nomine nostro dicta ute et eius singularibus eiusdem agendum ducendum, atraitandum, procurandum, prossequendum fine que debito terminarum. Omnes et qua cunque litts sine
cautas tam activas quam pasciva principales
etais ellatiorias et tam metas quam movendas
large cum amplissimo et assueto lictims et casaris
cursus facultatibus et potestatibus experesis de calumpnia jurandi, et cetera. Clama et retroclama
quavis exponendi, et cetera. [...] quascuque instand, et cetera. Et quascunque cautiones tam juratorias quam fide issorias prestandi. Et quascunque supplicationes inquibus uis concistoris et
tribunalibus et sevaliis // s.n.r // quibusuis personis vobis benevisis dandi offerendi et presentandi.
Et provis quecunque infrascripti fieri, favendi,
instandi et requirendi, et cum poste substitue noi,
et cetera. Et demun prometimus duto nomine
[...] habere rattamus, et non revocare, et cetera.

pons, Joseph Segarra y Baranguer, Esteve Comes, notari públich de dita vila de Granollers y
Pau Puiguriguer y Calvet inciculat en la dita
borsa de conceller o jurat en cap de la present
vila, ab las mateixas gràcias y prerrogativas contengudas en lo sobre calendat real privilegi. An
als quals per dits magnífichs concellers y concell
se’ls ha fet y firmat nova concessió de burgès, és
a ssaber: als dits Ignasi Maspons, Joseph Segarra
y Pau Puiguriguer // s.n.v // y Calvet ab acte rebut en poder meu lo mateix dia de dos de dezembre, y al dit Esteve Comes, ab acte rebut en
poder de dit Joseph Segarra, notari predit, lo
mateix dia. Com llargamente en aquells és de
vèurer. En tesstimoni de las quals cosas fos las
presents dos certificatòrias scritas de mà pròpria
en la present vila de Granollers, als XIII del més
de janer del any MDCCIIII. In quorum premissorum propria manu scriptorum fidem. Ego idem
Stephanus Comes burgensis appostholica et regia
autoritatibus notarius publicus et scriba prenominatum hic me subscribo meum quo utro appono. Sig+num.
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Eta sciba pronominatus hic me subscribo et
meum solitum autis tabellionatus appono.
Sig+num.
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Sindicatb a favor de Ignasi Carlos Maspons,
[...] de la vila de Granollers, fetc [...] en dita
vila.
Died vigessima mensis octobris anno, a Nattivitate Domini millesimo secundo in villa Granullarium diocesis Barchinone.
Nos Michael Quintana, Jacobus Nicolau, Jacobus Conciliare y utis villa Granullariorum diocesis Barchinone . Jacobus Oms, clavarius, Paulus
Puig Uriguer Y Calvet, Stephanus Antich Pareras, Paulus Prat, Franciscus Casanovas, conciliarii seniones, Laurentius Soler, clavarius senior,
Raimundus Arnau, operatius animarum, Ignasius Carolus Maspons, auditor computor, Joannes
Mandri, Stephanus Badia, Mathias Prat, Isidrus
Mas, Josephus Quinquer, Josephus Artigas et Jhoannes Cudina, proceres de concilio ordinario utis
[...] villa Granullariorum explitentes convocati
et congretati sono tubae et simbali priis emissso,
ut moris est, in domo concili ciusdum villa de
mandato et licencia magnifici Josephi Boxonada,
presenti et correnti triennio bajuli dietae villae et
termini Granullariorum ubi alias prohis simili-

Testes sunt Michael Lloct et Narcisus Ballater
virgarii dictae utis.
Sig+num. Stephani Comes appostholica et regia
autotitatibus notarii publici villa Granullanorum diocesis Barchinoe et scriva concilis dictae
utis qui protestata recepis propia que manu scriptis rogatus et requisitus clauvit.
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a. l’original d’aquest paper incomplert es troba intercalat entre els folis 815v i 817r del trienni 1701-1704.
b. anotació escrita al marge superior esquerre.
c. a continuació paraula il·legible.
d. l’original d’aquest sindicat es troba intercalat entre els folis
815v i 817r del trienni 1701-1704.

1702

Número 517
Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
En la extracció de tres doctors en drets, que en
dias passats, per vostra senyoria il·lustríssima
fou manada fer, per la causa de suplicació de la
provisió feta per lo magnífich doctor Gallart, altre dels asessors de vostra senyoria il·lustríssima,
en la causa de suspitas vertent entre pars del noa. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
819v i 820r del trienni 1701-1704.

ble don Joseph de Marimon y la il·lustre marquesa de Aguilar, fou extret en sort entre altres,
lo doctor Joseph Arçidet, per jutge de dita causa de suplicació. E, com dit doctor Joseph Arçidet tinga y li assistescan moltas y justas causas,
per la excusació de haver de acceptar dit càrrec,
y entre altres, lo trobar-se com se troba ab molt
poca salut, y previngut al present de moltas y
precisas occupacions, per la occurrència de algunas causas y negocis forçosos com altres que
no li donan lloc a dita nova incumbència, y per
acudir a la breu expedició que requereix dita
causa attesa la gravedat y naturalesa, són molt
interès, que·s tracta en ella las quals circunstàncias a par són molt efficaces y bastants per la excusació de un jutge que no és necessari. Per tant
y altrament, dit doctor Joseph Arçidet, representant y posant en la gran comprehenció de
vostra senyoria il·lustríssima, sia servit admétrer-li la dita excusació de altre doctor com així
ho espera de la benignitat de vostra senyoria
il·lustríssima, y ho rebrà a singular gràcia y
mercè. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Arçidet. De Gallart y Pastor assessor subrogat.
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Oblata die XXIIII mensis januarii MDCCIIII in
consistorio, et cetera. Et domini deputati, eclesiastico non interveniente, intervenientibus dominis.
Auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt inseguint lo vot y parer donat de paraula
per los noble y magnífichs acessors y advocat
fiscal del General de Cathalunya, que per quant
las causas y rahons expressadas ab la present súplica, no són bassats // 2v // per a acceptar-li la
excusació que pretén dit doctor micer Joseph
Arçidet, que perçò se li ordena entrevinga com
a altre dels jutges extrets, segons lo disposat ab
lo capítol de Cort, alsa 18 del corrent mes, en la
causa de suspitas que la il·lustre marquesa de
Aguilar té oposadas contra lo doctor Francisco
Borràs, que la present súplica ÿunt ab sa decretació sie incertada en dietari y que esta decretació sie intimada personalment al dit doctor micer Joseph Arçidet. Don Raymundus de Codina
et Ferreres, secretarius et scriva majoris Generalis
Cathaloniae.
La sobredita decretació és estada intimada personalment al dit doctor micer Joseph Arcidet,
en sa casa que la té cerca als quatra cantons de
Bellafilla, per Llorens March, altra dels verguers
del il·lustríssim y fidelíssim concistori, dit dia 24
delb present mes de janer, segons relació per dit
March feta a mi, don Rimon de Codina y Ferreras, secretari y scirvà major del General de Cathalunya.

Número 520
Relacióa fem nosaltres, baix firmants, com a
persones elegidas per mirar lo compte del que
deuen los il·lustríssims y fidelíssims senyors
deputats del General del present principat de
Cathalunya, a Jaume Olvió, mestre ferrer de
la present casa de la Diputació. Per lo que ha
fet y entregat de sa botiga, per servey de dita casa, des dels 18 de febrer fins lo die 15 de
juliol tot del any 1703, ço és micer Anthoni
Codorniu, ferrer elegit per part de dits il·lustres senyors diputats y micer Barthomeu Reyt,
també ferrer, per part de dit Jaume Olvió,
enb un compte per dit Olivo donat de oblata
de 14 de janer 1704; y troban dit compte unànimas y conformes és del tenor següent avall se
dirà:
Primo, al 18 de febrer 1703, divuyt
ferros de fog o per la cuyna del senyor
oïdor real pesan 27 lliures a rahó
de 19 sous la lliura,. . . . . . . . 2 lliures 6 diners
Ítem, dit die, una cadena dobla y
tenir la galleda de 3 pams 1/2 de llarch
per lo pou del quarto de Joan Padujes
verguer, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 sous
Ítem, als 10 de mars, un cano
per la ayguera del ascarselar
de las presons reals de 3 pams
de llarch, . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lliura 10 sous
Ítem, vuyt lliuras de plom per
emplomar lo cano de dita ayguera,
a rahó de 1 sou 8 diners
la lliura,. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 sous 4 diners
Ítem, als 15 de dit mes de mars,
cet barras y tres potas per una rexa
del barralo de las presons reals, pesan
quatre robas y vint lliuras, a rahó
2 sous la lliura, . . . . . . . . . . . 12 lliures 8 sous
Ítem, trenta y tres lliuras de plom per
amplomar ditas barras y potas; a rahó
1 sou 8 diners la lliura, . . . . . 2 lliures 15 sous
Ítem, dit die, dos golfos per porta
de la secreta de las presons reals,
pessan quaranta y vuüt lliuras, a rahó
2 sous la lliura, . . . . . . . . . . . 4 lliuras 16 sous

a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
823v i 824r del trienni 1701-1704.
b. en...1704 interlineat al marge esquerre.

a. als 18 del corrent mes interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat dit.

1703

[ 1704 ]

Ítem, un baldó per lo tarrat de
la Diputació de un palm de llarch
ab planxa al cap val, . . . . . . . . . . . . . . . 8 sous

824
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Molta il·lustre y fidel senyor.

Ítem, als 16 de abril, dos guarniments
de galleda ab ansa quadrada per
lo quarto de Padrijas valen, . . . . 1 lliura 8 sous

Don Felip de Areny Vilanova y Perbes, sobrecollidor que és de la col·lectab de Tremp y Pallars.
Diu: Que per causa de molts plets y negocis que
té, ab difarents personas, pendens en la Real
Audiència, lo obligan y precisan en haver de
deixar la residència per en haver de deixar la residència per algun temps y certa part del anny,
per poder acudir a ditas causas y donàs cap a dits
los negocis. De manera que sens la acistència de
sa persona en aquells y aquellas, quedaria molt
damnificat y menscavada la hizienda: per lo que
suplica a vostra senyoria fidelíssima, sia de son
servey, admétrer-li subrrogat en dit offici devant ditas absèncias, et si placet, la persona de
Thomàs Pellicer, prebere y beneficiat de la
col·legiata de Tremp, qui ho és de tota satisfacció, que a demés de ésser molt conforme al disposat en lo capítol 3 del nou redrés lo suplicava
o rebrà a particular merced de la mà de vostra
senyoria fidelíssima. Lo Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Balart.

. . . . . . . . . . . . . . 26 lliures 10 sous 10 diners
1v

Suma
la quantra plana. . . 26 lliures 10 sous 10 diners
Ítem, als 28 de abril, una barra
per la finestra del tarrat de las presons
reals posa quinze lliuras,
a rahó 2 sous per lliura,. . . . . . 1 lliura 10 sous
Ítem, dit dia, sinch ferros de fogó per lo
aposiento de Padrejas, pesan deu lliuras, a
rahó de 1 sou 6 diners la lliura,. . . . . . 15 sous
Ítem, dit die, un ganxo per la corriola del pon
de dit Padrejas;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 sous
Ítem, als 2 de março de dit any 1703, sinch
rexas per la casa del General del portal Nou,
pesan sis quintas y diset lliuras, a rahó 2 sous
la lliura val a, . . . . . . . . . . . . . 64 lliuras 2 sous

Oblata die VI mensis februarii MDCCIII in concistorio, et cetera.
Et domini deputati, ecclesiasticho absenti, interverentibus dominis auditoribus computorum,
militari etiam absenti, commiserunt praedicta
magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui
super supplicatis relationem scriptis faciant cum
interventione nobili advocati fiscali . Dicti Generalis.

Ítem, per los ponts de
ditas rexas; . . . . . . . . . . . . . . . . 1 lliura 4 sous
Ítem, als 6 de dit mes de maig, dos quartos
de barana y dos pilars per la escala del
quarto del alcayt del palau del rey, pessan
tres quintas y vint y dos lliuras, a rahó 2 sous
la lliura, . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 lliuras 8 sous

Don Raymundus de Codina et Ferreras, secret et
scriva majoris Generalis Cathaloniae.

Ítem, als 26 de juny, una gafa per la ximanea
del senyor oïdor real, pesa tres lliuras, a rahó 2
sous la lliura, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 sous

De Gallart y Pastor, assessor subrogator.
2v

Ítem, als 15 de juliol 1703, inclusive,
una rexa rodona per las presons reals,
pesa vuyt quintars y una lliura,
a rahó 2 sous 4 diners la lliura
val,. . . . . . . . . . . . . . 97 lliuras 3 sous 8 diners
Ítem, per los ponts de dita rexa, . . . . . 12 sous
Trobam és de valor dit
compte de,. . . . . . 225 lliuras 15 sous 6 diners
y esta hes la relació, que los sobredits, fem per
lo jurament tenim prestat en Barcelona, als 6 de
fabre 1704. Anton Codorniu, mestre Ferrer.
Barthomeu Reit, ferrer.

1704

Número 521

Vista la transescrita súplica y commició al peu
de ella continuada. Vist lo capítol 3 del nou redrés del General, en las proppassadas Corts fet,
y lo demés se devia vèurer. Attès, que en lo dit
capítol 3 del nou redrés se troba disposat que
los assessors, y advocat fiscal y oficial del General no pugan subroggar e o servir substitut o
subrrogat sens justa causa; y concorren esta ab
aprobació de vostra il·lustríssima senyoria, y ab
u sol salari, fent relació a vostra senyoria fidelíssima de ella, com també se aparexerà a vostra senyoria fidelíssima aprovar y ésser idònea las personas que és proposa per subrrogat. Però vostra
senyoria fidelíssima covedir lo permís de servir
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 823v i 824r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat que és del.

per subrrogat duran dita causa al·legada, entenent que essent lo offici pecuniari o de administració a recepció de pecúnias del General, se
preste las caucions idòneas y convenients, segons las novas forma y estyl, ab què segons los
usos moderns, y última observansa y estyl de la
casa, se obligan los principals y subrogats, e los
dits officials y sas fermansas, y sens que per dita
llicència o permís de subrrogar, se entenga eximir de alguna altra de las obligacions per capítol
de Cort iniungidas als officials del General de
fora la present ciutat. De Gallart y Pastor, assessor subrogat. Roma, assessor subrogat. Don Joseph de Cançer, fiscalis advocatis.
Oblata die XXXI mensis octobris
cistorio, et cetera.

MDCCIII

tot dol y frau cessant, y només ni altrament se li
permeté servir per subrogat idòneo // s.n.v // a
coneguda de vostra senyoria il·lustre, observant
en tot lo demés los capítols de Cort com ho
digneren en las relacions de 6 de febrer proppassat. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.
Romà, assessor subrogat. Don Joseph de Cànçer,
fiscalis advocatis.
Oblata iterum die XXII mensis decembris MDCCIII
in conscistorio, et cetera.
Et domini deputati, eclesiastico non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum, militari absenti ab infirmitatem, diccerunt et decreverunt quod recipiatur informatio
et postra secundum in la cotenta bidebitur.

in con-

Et domini deputati, eclesiastico non interviniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverent quod constante de
causa, que reffertur in supplicatione cuma informatione attento quod suplicans est officialis pecuniarius Generalis Cathalonieae extra civitatem
nobili et magnifici acessores etbadvocatus fiscalis
relationem in scriptis faciant consuelendo quod
dicta causa est justa ad hoc ret suae illustrissima
dominationes possent et debian propter illam concedere // s.n.r // subrogatum sive contraventione
alicuyus capitulum curiarum.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et escriva majoris Generalitate Cathaloniae.
Vista la nova decretació y comessió lo die 31 de
octobre proppassat, ab la qual, a par que vostra
senyoria il·lustríssima y fidelíssima consulta als
infrascrits si los plets que de un official del General pecuniari, de fora la present ciutat, és causa justa y bastant per a què vostra senyoria il·lustríssima, segons capítols de Cort, puga
permètrer-li se ausente del lloch del offici y assisserà en Barcelona ahont se selebra la Real Audiència. Dexant subrogat idòneo, a coneguda
de vostra senyoria il·lustre; y vist los capítols de
Cort, assenyaladament lo 3 y 16 del nou redrés,
diuhen y fan relació, a vostra senyoria il·lustre,
que de sa causa o èxit impediment és dexada per
dits capítols la coneixensa a vostra senyoria
il·lustríssima, prudents et regulatio abirio, y axí
bé, los infrascrits tenen y judican, per bastant y
justa causa, la dels plets que tinga lo official essent graves y de molta conseqüència. y necessitant de assistència y aplicació personal, segons
lo estat dels plets. A effecte, que per al temps
que provablament serà convenient y necessari lo
cuydado y aplicació personal del tal official, y

Don Raymunus de Codeina et Ferreres, secretari
et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
3r

Die sabbati XXII mensis dezembris, anno a Nativitate Domini MDCCIII Barchinone
Reverendus Andreas Pardes presbyter eccelesia
parroquialis ville Arenys Argeller Dios et utriusque juris doctor Barchinone degens etatis pro ut
ipse dixit 29 annorum parum plus velminus testi
et cetera, qui sivatus et cetera, juravit, et cetera.
Et interrogatus super cententis in suplicatine
oblata per nobilem felicem de Arenys, Vilanova y
Perbes die 6 mensis februarii 1703, dixit:
Que lo que pot dir sobre lo contengut en dita
súplica, que se li és estada llegida és que és veritat, que dit don Fèlix de Arenys té molts plets de
importància en la Real Audiència del present
Principat, y per ells necessita de la personal assistència en la present ciutat. Ultrament çediria
en gran dany y perjudici de sa casa y hazienda, lo
que diu saber per ser molt de la casa de dit don
Fèlix de Arenys y tenir plena notícia dels negocis
de sa casa. Y axí mateix, diu ell testis que lo dit
Thomàs Pelliser, prevere y beneficiat de la
col·legiata de Tremp, mencionat en dita súplica,
és persona molt apta y idònea per exercir com a
subrogat lo offici de sobrecullidor de Tremp y
Pallàs, que obté dit don Fèlix de Arenys. Lo que
diu saber per conèxer-lo molt bé, tenir-lo molt
tractat, y saber que és persona de molta satisfació, de forma que essent estat procurador de la
dita iglésia col·legiata de Tremp, ha cumplert a
sa obligació molt legaltment.
Generaliter autem, et cetera.
Ad omnia dixit quod non, et cetera. Sed quod
fuit citatus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.

a. cum informatione interlineat.
b. et advocatus interlineat
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paitg de General. Dit doctor costa se ha ocupat,
continuament per rahó de dits dos causas, des de
21 de juliol 1703 que comensaren aquelles, fins
lo mes de dezembre de dit any, que se publicaren
las instàncies o inquisicions, per la qual ocupació
a traballat dos-centas y setantas horas, ço és, part
en las interrogacions y depericions dictades al escrivà de ditas dos causas, de bo testimonis ofencionals en dita causa criminal, subministrats per
la excel·lent ciutat de Barcelona, molt il·lustre y
fidelíssim bras militar, y per lo procurador fiscal
del General respective. Part en los merits de la
provisió de suspensió de dit senyor deputat. Part
acerca lo admétrer suplicasió de dita provisió, y
lo passar eren de Santa Eulàrya, de la suplicació
sobre del que y hagué consulens y de fer vot en
escrits ab doctrinas; y le informa per los advocats
dels dits comuns, part en fer lo summari dels testimonis rebuts en la causa del frau, part en fer los
interrogatoris per las despocisions de dit senyor
deputat, de Joan Cavaller, y demés citats en quiscun de ditas causas respective. Essent diferents
en molt los uns interrogatoris dels altres, part rebent-las deposicions de aquells, part en lo dubte
si se podia protestar la jurisdicció de vostra senyoria il·lustre per dit senyor abat en sa deposició, sobre del que u hague consulens, vot en escrit, y també informes de las parts. Y finalment,
part en fer las provisions de la publicació de ditas
inquisicions, y en altras cosas menudes y frequens de dit ofici de assessor. Com dit és ben notori a vostra senyoria il·lustre, y altrament, dit
doctor Costa ofereix jurar ésser axí inseguint lo
estil obcervant en la casa, en semblant cas. Per lo
que dit doctor Joseph Costa, // 4v // suplica a
vostra senyoria il·lustre, sia servit deliberar si sia
satisfet y pagat lo dit treball, de ditas 290 horas,
en què se ha ocupat fins a la publicació de ditas
inquisicions. Que dit suplicant o rebrà a singular
mercè lo official. Officio, et cetera. Altissimus, et
cetera Josphus Costa. De Gallart y Pastor, assessor
subrogat.

Dicto die, Barchinone.
Reverendus Josephus Porta presbyter beneficiatus
de palau urgelen Dios et utriusque juris doctor
Barchinone degens estatis prout ipte dixit 30 annorum parum plus velminus. Testis et cetera, qui
sitatus et cetera, juravit et cetera.
Et interrogatus super contentis inpradicta suplicatione:
Que lo que pot dir sobre lo contengut en dita
suplicació, que se li és estada llegida, és que és
veritat que dit don Fèlix de Arenys té molts
plets de importància en la Real Audiència del
present Principat, y per ells necessita de la personal assistència en la present ciutat, altrament
cediria en gran dany y perjudici de sa casa y hacienda. Lo que diu saber, per ser molt de la casa
de dit don Fèlix de Arenys y tenir plena notícia
dels negocis de sa casa. Y axí mateix, diu ell testis, que li dit Thomàs Pelliser, prevere y beneficiat de la col·legiata de Tremp, mencionat en
dita suplicació, és persona molt apta e idònea
per exercir com a subrrogat lo offici de sobre
cullidora de la collecta de Tremp y Pallàs, que
obté dit de Areny, lo que diu saber per conèxerlo molt bé, tenir-lo molt tractat, y saber que és
persona de molta satisfacció, de forma que essent estat procurador de la dita iglésia col·legiata de Tremp, ha complert a sa obligació molt legalment.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera. Sed quod fuit citatus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
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Número 522
Il·lustríssimb y fidelíssim senyor.
Lo doctor Joseph Costa, ciutadà honrat de Barcelona, representa a vostra senyoria il·lustre, que
com assessor anomenat per vostra senyoria il·lustre per la causa criminal que aporta lo procurador
fiscal del General contra lo mol il·lustre senyor
don Anton de Planella, deputat eclesiàstich lo
corrent trienni, y contra Joan Cavaller, oficial del
General. Y, per la altra causa del frau, que dit
procurador fiscal aporta junt ab los arrendataris
del General, contra los referits y altres. Per ocasió
de la aprehensió, que en lo mes de juliol de 1703,
feren los oficials del General en la casa de dit senyor deputat, de diferens robas sens Bolla ni des-

826
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a. a continuació ratllat que és.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 823v i 824r del trienni 1701-1704.
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Número 523
Diema los infrascrits elegits, és a saber, Hÿpòlit
Junyent, courer per part de vostra senyoria fidelíssima y Francesch Roig, també courer, per la
de Joseph Ginestar, courer present casa de la
Deputació. A fi y efecte de avaluar y estimar un
compte de la feyna feta per lo dit Ginestar.b De
oblata de 25 de janer de corrent any 1704, per
vostra senyoria fidelíssima prestat en lo modo
següent:
a. l’original d’aquesta relació es troba intercalat entre els folis
825v i 826r del trienni 1701-1704.
b. se...1704 interlineat al marge esquerre.

Primo, las 900 tatxes de llautó fi
a rahó de 7 lliures, 10 sous,
per mil·ler que juntas fan, . . . 6 lliures 15 sous

[ 1704 ]
830
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Ítem, per un calador de courer
de pes deu lliuras, a rahó de 14 sous
per lliura val, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 lliures
Ítem, per una axeta de courer de pes
tres lliuras quatre onsas, a rahó de 14 sous
per quiscuna lliura val, . . . . . . . 1 lliura 5 sous
Ítem, per 136 tatxas de llautó fi,
a rahó de 1 sou per tatxa, . . . 6 lliures 16 sous
Ítem, las 900 tatxas com las referidas
així mateix de llautó fi, a rahó de 7 lliures,
10 sous, per quiscun mil·len
fan, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 lliures 19 sous
Ítem, las sinch canals de courer
de pesar un quintar trenta lliuras y
sis onsas a rahó de 11 sous,
6 diners, per lliura valen
juntas, . . . . . . . . . . 67 lliures 11 sous 3 diners
Suma junt
la quantitat . . . . . . 96 lliures 2 sous 11 diners
Treta y defalcada de dita quantitat
12 sous per dos lliuras de coure vell,
entregat a dit Ginestar queda cobrador
lo dit, per rahó de dita estima
en la quantitat, . . . 95 lliures 10 sous 11diners
1v

En fe de las quals fem la present certificador a
firmada de nostras mans pròprias, encara que
escrit de agena, en Barcelona, als 14 de febrer
de mil set-cents y quatre.
Hipòlit Junyent, courer. Per no saber de ascríure jo, Francesch Putx, courer. Jo, Geroni Enfrans, pasamaner.
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Número 524
Certificha y fas fe, lo bax firmat, que he regoneguts los llibres de vàlues y de concerts de la present casa de la Deputació. En los quals, se troban
continuats los debitors del General, y en ells no
consta que Joan Batista Sardà, lisenciado en lleis,
tauler del General y Bolla de la vila de Palafrugell,
dega quantitat alguna a dit General, del aposento
del racional. A XVIIII de fabrer MDCCIIII. Joseph
de Nuri de Lana y Càncer, Racional.
a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 826v i 827r del trienni 1701-1704.
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Número 526
Il·lustríssima y fidelíssim señor.
Las quatra personas anomenadas per vostra senyoria il·lustre ab deliberació de 14 de novembre 1703, a fí y effecte de vèurer y discórrer en
la forma qua se podria posar en execució y en
obra la Constitució 86, que és sobre la formació
de la companya nàutica. Havent procurat complir a la obligació de sa comisió, han passat a adquirir algunas notícias de personas expertas en
la negociació, y de altres que podian donar llum
en la subgecta matèria; y no han pogut lograr lo
fi que desitjavan, per no haver trobat ningun los
soltàs las grans dificultats que tenian proponderadas, per a poder posar en obra dita campanya
nàutica, mayorment quant la decretació de la
magestat, que Déu guarde, feta al peu de dita
Constitució, és tant limitada y restringida conforme vostra senyoria il·lustre pot servir-se vèurer.
La mayor notícia que han pogut adquirir, és estada, de què havent treballat, un quidem, diferents papers concernents a la negociació dels
naturals de aquest Principat y a la agricultura,
manifatura, indústria y navagació pròpria, los
envia estos a Madrid y vuy se troban en mans
deb successor de don Sebastià Castilla y Peralta,
secretari que fou de Junta de Índias y de Itàlia,
sens haver-se quedat dit quidem còpia de dits
papers, ab què a par fora dificultós lo poder-se
conseguir estos, encara que fesen per la formació de dita campanya nàutica y no, donant dits
papers alguna clarisia per las // 1v // dificultats
que occorren en la dita decretació del rey nostre
senyor, a par serian de poca importància.
Ab què il·lustríssim senyor lo medi y camí més
efficàs y subsistent que se ha sabut discórrer és,
únicament, que essent de agrado de vostra senyoria il·lustre podria comunicar ab lo
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent de sa magestat en lo present
Principat, esta dependència, con ya ho disposa
axís dita Constitució 86. Per què amant sa excel·lència tant la negociació com ha demostrat
diferens vegadas, y tenint de ella tant gran intel·ligència com és ben notori, podrà guiar vostra senyoria il·lustre per què puga, per són medi
y acertat consell, conseguir lo fi que tant desitga. Tenint-lo aquest ben assegurat ab la poderosa intercessió de sa excel·lència, que no loa. l’original d’aquesta embaxada es troba intercalada entre
els folis 829v i 830r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat don.

[ 1704 ]

grant-se en esta conformitat, no saben discórrer
ditas quatre personas que puga vostra senyoria
il·lustre lograr-lo per ningun altre medi. Sperant que se ha de donar per servit vostra senyoria il·lustre de las diligèncias fetas, sobre las
quals podrà servir-se pèndrer aquella resolució
que sia del servey de vostra senyoria il·lustre,
que sempre serà la més acertada.

841
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Número 531
Obeinta los ordes de vostra senyoria il·lustríssima, las tres personas enomenadas per lob comès
a vostra senyoria fidelíssima,ca lesd sis personas e
lo capítol 71 dee la Cort tinguda y celebrada en
la present ciutat. Per què segons son contengut,
premeditasen y adquirisen notícias en lo modo
y forma que se podria posar en execució lo disposat en dit capítol, diuhen y pasan a la gran
comprenció de vostra senyoria il·lustre, lo que
baix se expresan lo referit capítol conté dos cosas: la una establir la casa de port franch, y la altra lo poder comerciar en las Índias, ab dos vexells quiscun any. No menos important la una
que la altre per los naturals de est Principat, no
sols per los negocians, com ordinàriament se’ls
atribueix semblants cosas de comers, sino també per tots generalment; per què quant més líbero serà lo comers més fruits, géneros y robas
se trauran del present Principat, per altres regnes y províncies; y per consegüent, en utilitat
comuna que atenint-se de expressar los grans
lucros de ella fore posar borrons a la intel·ligència de vostra senyoria il·lustre.
En lo primer punt, que és donar principi a la
casa de port franch, a par que vostra senyoria
il·lustre antes de pasar a erigir-la, tendria de
procurar se obviasen tot los deparos y disturbis
se poden socitar, respecta los distins drets se
col·lectan en esta ciutat; y a aparegut a las tres
personas enomenades, ésent del agrado de vostra senyoria il·lustre, que en la manera aparagués millor, se fes compèndrer al excel·lentíssim
consistori de esta ciutat, que no adosan-se lo
dret de lleuda de mediona, donant lo trànsit
franch a las mercaderias y géneros que entrarian
y exirian de dita casa, per transportar a altres
regnes y províncias y per este Principat, no se
pot conseguir lo fi tant important de la casa de
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
840v i 841r del trienni 1701-1704.
b. a continuació ratllat convinguda y selebrada en la present
ciutat y.
c. a continuació ratllat y a las.
d. a les sis interlineat al marge esquerre.
e. de la Cort tinguda y celebrada en la present ciutat interlineat al marge esquerre.
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port franch, que segons se té inteligència, procura dit consistori de la ciutat buscar los medis
proporcionats per incorporar-se dit dret de lleuda; y ab la insiculació de vostra senyoria il·lustre,
no se dupta se guañaran los instants per lograrho, y si aparaguer a vostra senyoria il·lustre, en
alguna manera, interposar-se en lo dit ajust,
quant convenient fos, seria asegurar la excecució de ell, y en cas que los hereters de dit // 1v //
dret de lleuda no volguessen convenir al ajust,
se’ls proposeria equivalent a dret ab totas las
precaucions nessesarias, lo que no se dupta admetran, apareix se podria recórrer a sa magestat,
per part de la ciutat, acompañant vostra senyoria il·lustre la representació faria respecte de
conciderar-se ésser de gran comveniència, per la
casa de port franch per a la utilitat comuna de
tots los naturals d’esta província, que no se dupta proveirà sa magestat del remey necessari per
lo alívio de estos fidelíssims vassalls, per què
cosa que aporta en si tantas conseqüèncias bonas, se dexia de efectuar per la conveniència de
alguns particulars. També embarasa per la formació de dit port franch lo dret de lleuda, dita
de Tortosa, que la arrenda la il·lustríssima Batllia General per ser del patrimoni real, y se
col·lecta en esta ciutat. Lo qual dret se té inteligència se adoseria lo magistrat de la Llotja del
mar de esta ciutat, en lo cas de tenir convingut y
ajustat la present ciutat lo dret de lleuda de mediona, ab los ereters de ella, y posar-se en execució la casa de port franch. Y pasarà dit magistrat
a dita il·lustre ballia, en quiscun any, la quantitat se acostuma arrendar; y per ssò las ditas tres
personas, los a par que vostra senyoria il·lustre
per medi de embaxada o en la forma millor aparega se fassa compèndrer al dit magistrat lo referit, per lo gran zel y cuidado té vostra senyoria
il·lustre, en lo alívio y major aument de sos provincials, y no se dupta que dit magestat, se disposarà ajust de dit dret, y en donar y consentir
lo trànsit en lo port franch per rahó del dret de
periatge, que és propi de dit magestat.
Axí mateix, aportà embaràs lo dret de capitania
y lo de guerra, per posar-se en execució la casa
de port franch, però com los dosa drets ya donan lo trànsit franch a las mercaderias y géneros,
no trahent-las de las embarcacions, las aportan
tant a las que se troban en lo port de esta ciutat
com en qualsevol dels del present Principat y
platjas de ell, a menor insinuació que fassa vostra senyoria il·lustre al excel·lentíssim senyor virrey y capità general, donarà també lo dit trànsit
franch a tots los géneros y mercaderies que entraran en la dita casa, per ésser los drets de sa
magestat no ser // s.n.r // perjudici a ells, y aver

a. dos interlineat.

tot empeño est important negoci, no se dupta
lo lograran los abitans de esta província que no
sols és en benefici de ells, sino també o serà en
gran manera per los drets de la Generalitat y demés.

consentit y firmat lo capítol de las Corts 71, que
tracta de est fet y pensió a par a las tres perssonas que vostra senyoria il·lustre, per medi de
embaixada o en altra millor forma, aparega se
demània lo beneplàcit a dit excel·lentíssim senyor virrey, que a par no pot tenir reparo en
dar-lo per las rahóns referidas.
En lo interim que vostra senyoria il·lustre passarà a fer las expressasdas diligèncias, que apareix a las tres personas, se aurian de sol·licitar
antes de donar principi a la erició de la casa de
port franch. Arribaran las notícias de Gènova y
Liorna, en la forma a de ser fabricada dita casa,
ab la planta de ella, las lleys y estatuts, guardan
en semblants ports franchs per avert-se encarregat de esta incumbència una de las tres perssonas. Per què ab algun llum se puga disposar lo
convenient per la bona administració de dita
casa, y seguretat de tots los drets, que és lo de
menos embaràs ab la pauta tindran; y ab la inteligència de las ocurrèncias se tenen de lo que
passa en los drets, obviant tots los fraus se podrian fer en ells per medi de guardas y manifests, se tindrà de aportar de tots los gèneros y
mercaderias entraran y exiran de dita casa de
port franch, com també se donarà lo medi per
remplazar los salaris dels oficials.

Lo referit és lo que an pogut discórrer, premeditar y adquirir las tres personas anomenades
per lo tocant al capítol 71, de las últimas Corts
çelebradas en esta ciutat; y com lo major acert
és en la alta comprenció de vostra senyoria
il·lustre, posan esta breu representació en mans
de vostra senyoria il·lustre per a què sea servit
deliberar lo més convenient.

842
/1r

En lo segon present, que conte dit capítol 71,
que és lo poder enviar quinscun any dos vexells
carregats de gèneros, mercaderias y fruits en
Índias, y aportar de ellas lo que aparexerà; registran-se de anada y retorn en esta ciutat lo que
aportaran dits dos vexells y pasant los drets a sa
magestat. És son beneplàsit y conceció condicional, pues diu la concedeix en tot lo que no se
oposia al establert y capitulat ab lo comers de
Sevilla, y encara que, en ditas paraulas se pot
col·legir algun embaràs per poder lograr lo fi de
la execució de negoci tan utilós e important, per
aver ell enrriquit molts regnes y províncias; y és
lo total remey en comú, per tots los abitans
// s.n.v // de esta, per las rahons se omitexen,
pues la compreenció de vostra senyoria il·lustre
las concidera totas. No obstant, se pot buscar
forma y medi per a què se lògria lo intent, pues
una de las tres perçonas fa diligència per saber
las obgeccions pot posar lo comers de Sevilla, y
segons ellas se discurrirà la forma de satisfer-las
y depèndrer un temperament per a què conceció tant profitosa no se mal lògria, pues se té inteligència que la magestat de Carlos Segon, de
gloriosa memòria, concedí als abitants de las islas de Canàrias lo poder comerciar en Índias ab
número major de vexells que los concedits a
esta província, y ne obstant la oposició y contradicció de dit comers de Sevilla, negòcia en
Índias passíficament los naturals de ditas islas de
Canàrias, patrosinant vostra senyoria il·lustre ab
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Número 532
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
Hyacintho Gelabert, Joseph Escofet, Anton
Vila y Miquel Aloy, botiguers de la vila de Figueras, als 28 de maig 1697, trobant-se en obediència del rey christianíssim rearrendaren per
lo termini de un any, comensant aquell a córrer
al 1 de juliol 1697 y finir lo últim de juny 1698,
a Anthon Covas, arrendatari constituhit per los
ministres de França, lo dret de bolla de las taulas
de Figueras, Castelló, Banyolas y demés que es
trobavan des del riu de Fluvià, per la part de tremuntana, vers Rosselló, y en la dita obediència
del rey christianíssim; y si bé, dit rearrendament
finí antes de acabar-se lo any per ocasió de restituhir-se lo dit pahís a la obediència del rey nostre señor, que Déu guarde, volent dit rearrendament col·lectar lo dret de bolla dels botiguers
de la vila de Figueras, del que havian venut fins
lo dia últim de octubre del mateix any 1697, en
que·s restituhí a la obediència del il·lustre rey y
senyor no volgueren estas combinar los partís,
persuadint-se exhimir de la solució y paga. E
com després de tornada dita vila a la obediència
de nostre rey y senyor, fou forçós donar, dits
botiguers, lo manifest a Felip Gelabert, per
medi del qual tirant-se las restas se averiguà lo
que estavan devent, finí al dit dia últim de decembre, volent dit rearrendataris obligar-los a la
solució. Los antecessors de vostra senyoria fidelíssima posant la mà alta, controvèrsia manaren
foscen deposadas 322 lliures, 18 sous, que fou
lo quant resultant de dit temps a la taula del comun depòsits de la ciutat, dit y scrit a vostra senyoria fidelíssima, y a veu semblant fou a fi de
entregar-las a qui de dret tocaria, perçò y altrament, lo llegítim procurador de dit rearrendatari, qui exhibeix son poder, suplica que sia rebua. l’original d’aquesta súplica i procura es troba intercalada
entre els folis 841v i 842r del trienni 1701-1704.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

da informació de tot lo sobredit y consultat,
com constarà dea aquella li sian entregadas ditas
322 lliures, 18 sous, y que per dit effecte sia comesa als magnífichs assessors y noble advocat
fiscal, per a què pugan rèbrer dita informació; y
per ésser cosa resultant de drets de la Generalitat, ahont no se admeten dilacions ni cittés, que
aquells // 1v // fassen ab aquella més breu dilació, relació vostra senyoria fidelíssima el bon
dret y justícia assiteix a dit rearrendataris. Lo
que rebrarà singular gràcia de vostra senyoria fidelíssima. Officio, et cetera. Altisssimus, et cetera. Roig y Ferrer.
Oblata die VII mensis februaris MDCCIIII in concistorio, et cetera
Et domini deputati, eclesiasticobnon interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui super supplicatis
relationem in scriptis faciant cum interventione
nobilis advocati fiscalis Generalis Cahaloniae
prives recepta informatione.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
Die octava mensis februarii, anno a Nativitate
Domini millesimo septingentessimo quarto, Barchinone.
Magnificus Anthonius Crosas, civis hororatus
Barchinone et etatis pro ut ipse dixit quinqunginta univus annorum parum plus velminus testis et cetera. Qui citatus, et cetera. Juravit, et cetera.c
Et interrogatus super contencis in [...] oblata per
Jacinthus Gelabert, Joseph Escofet, Anthonius
Vila et Michaeles Aloy, dia 7 currantis, dixit:
Que lo que pot dir ell, testimoni, sobra la dita
suplicació que se hi as estada llegida, és que los
ministres de Fransa, en lo any mil sis-cents noranta-set, arrendaren a Miquel Gispert, botiguer de Gerona, las bollas de lasd col·lectas y
taulas de Gerona, Figueres, Castelló de Ampúries y altres taulas invadidas y que estavan a la
obediència de Fransa, per temps de un any quee
havia de comensar al primer de juliol 1697 y havia de finir al últim de juny 1698. Lo que diu saber per haver ell, testimoni, vist lo acte de dit

a. a continuació ratllat que.
b. non interviniente interlineat, damunt absenti ratllat.
c. a continuació ratllat Dixit que lo que pot dir sobre lo
contengut en.
d. a continuació ratllat de las taulas de Gerona.
e. a continuació ratllat corrent.
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arrendament y per las rahons que baix se expressaran; y també diu que dit Miquel Gispert, principal arrendatari, rearrendà a ell, testimoni, en
dit any 1697, las bollas dea Gerona, Figueres y
demés sobreditas per lo mateix termini de dit
any, y després en lo matiex any 1697 ell, testimoni, rearrendà a Jacintho Gelabert, Joseph
Escofet, Anthoni Vila y Miquel Aloy, botiguers
de la vila de Figueres, // s.n.r // lasb bollas de las
col·lectas de Figueres, Castelló de Ampúries,
Banyolas y demés taulas que es trobavan des del
riu de Fluvià, per la part de tremuntana, vers
Rosselló,c per lo mateix termini de dit any, que
comensà al primer de juliol 1697 y finí al últim
de juny 1698. Lo que diu saber als testimonis
per ser cosa que ha passat per ell, testimoni, y
recordar-se’n molt bé, com també se recorda,
que dits arrendaments finiren al últim de desembre de dit any 1697, per haver-se restituit,
dit dia, a la obediència de nostre rey y senyor las
ditas partidas de terra, taulas y collecta, las quals
fins a las hores havian estat invadidas per los
francesos; y aquexa és la veritat per lo jurament
que té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad ommia dixit
quod non, et cetera. Sed quod fuit citatus, et cetera. Fuit sibi lectum et perserveravit.
Josephus Boer, civis honoratus Barchinonae citatis pro ut dixit quadraginta cuius annorum parum plus vel minus testis, et cetera. Qui citauts, et
cetera. Juravint, et cetera.
Et interrogatus super contentis in inprodicta suplicatione dixit:
Que lo que pot dir sobre lo contengut en dita
suplicació, que la si és estada llegida és que és
veritat, que Miquel Gisper,d botiguer de la ciutat de Gerona, arrendatari constituït per los ministras de Fransa, rearrendà a Anthon Crosas,
ciutadà honrat de Barcelona, las Bollas de Gerona, Figueres, Castelló de Ampúrias y altras taulas invadidas y que estavan a la obediència de
Fransa, per temps de un any que comensà al primer de julio de 1697 y finí al últim de juny
1698; y després dit Crosas rearrendà a Jacintho
Gelabert, Joseph Escofet, Anthon Vila y Miquel
Aloy, botiguer de la vila de Figueres, las Bollas
de las col·lectas de Figueres, Castelló de Ampúrias, Banyolas // s.n.v // y demés taulas, que es
trobavan des del riu de Fluvià, per la part de tramuntana, vers Rosselló, per lo mateix termini
de dit any. Tot lo que diu saber ell, testimoni,
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat Figueras.
a continuació ratllat col·lectas de.
a continuació ratllat lo que.
a continuació ratllat principal.

ñor natural, ans bé la exacció toca // 2v // aquest
o al verdader amo y senyor dels bens o drets
apresos o confiscats, y en exa conformitat ho ha
declarat repetidas vegadas la Real Audiència,
donant la referida intel·ligència al disposar en
los capítols 28 y 29 del referit tractat de pau, y
en dita coformitat, los vassalls del rey christianíssim que tenen la riendas en sa present Principat, després de la publicació del dit tractat de
pau, han col·lectat y cobrat los fruits naturals y
civils, madurs y cessos durant la confiscació ocasionada per rahó de la guerra, los que no eran
estats realitzar y effective, cullir o exigir, per lo
real o per sos arrendataris o cessionaris y e contra.

per trobar-se a les hores en la ciutat de Gerona,
y haver vist lo acte del rearrendament, que feu
dit Crosas als dits botiguers de Figueres, y saber
molt bé que dits botiguers de Figueres cobraven los drets de ditas taulas solament per lo espay sols de sis mesos, que finiren al últim de dezembre de dit any 1697, per haver tornat a la
obediència de nostre rey y senyor las ditas
col·lectas y taulas; y aquexa és la veritat per lo
jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera. Sed quod fuit ditatus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Vista la suplicació de sobre continuada. Vista la
comissió feta als infrascrits. Vista la informació
rebuda. Vista la certificatòria feta Joseph Nuri
de Lana, donzell, racional de la present casa.
Vist lo tractat de la pau general publicada en lo
any de 1697, y lo demés que se havia de vèurer.
Attès que de dita informació consta que las 322
lliures, 18 sous, de las quals se parla en dita suplicació, provengueren del dret de Bolla de differents partidas de robasa que foren bolladas y
despatxadas en la taula de la vilab de Figueres,
des del dia primer de juliol de 1697 fins lo últim
dia del mes de decembre del mateix any, en lo
qual temps aquella taula y sa // 2r // collecta estava invadida y ocupada per las armas del rey
christianíssim y sos officials, tenian arrendats los
drets de General y Bolla de aquella y de altres
taulas circunvehinas a ella, y de la mateixa informació consta també que lo dret de Bolla del
despaig de ditas robas, solament fou exigit y cobrat dels botiguers amor de aquellas, y Philip
Gelabert, a les horas tauler de la taula de dita
vila de Figueras, después que aquella fou restituida a la verdadera obidiència de nostre rey y
senyor, que Déu guarde. Attès que segons disposició de dret en lo cas que algun príncep o altre potència, a posat a conquistar o dominar terras y jurisdiccions de altre príncep o potència, y
confisca o fa aprenció de haziendas, drets o rendas pertocants al príncep o senyor del territori
invadit o a algun del naturals de ell, o bé,c ne fa
arrendament. Si al temps que dexà de dominar
aquell territori, se troba extar fruits civils o naturals dels bens confiscats, o que los arrendataris si estigan deuent alguna summa del arrendament, los tals fruits y dèbits, encara que madurs
y cessos durant la confiscació sino foren exigits
efectivament durant aquell temps, no pot lo tal
príncep ni sos arrendataris exigir-los després de
reintegrat lo domini del tal territori en son se-

Per lo que, y altrament, fan relació a vostra senyoria il·lustre, que las ditas 322 lliures, 18
sousa no tocare als arrendataris del dret de Bolla, que confiscació arribe, al General de Cathalunya, y que arribe, no deu vostra senyoria
il·lustre condenzendir a la petició feta per dits
arrendataris ab la referida súplica. Barcelona,
15 de mars de 1704. De Gallart y Pastor assessor, subrogat. Roma, assessor subrogat. Don
Joseph de Cancer fiscalis advocatis.
s.n.r

a. a continuació dues paraules ratllades.
b. a continuació repetit vila.
c. a continuació una paraula ratllada.

A tots y sengles officials, a qualsevols altres personas a qui las presents pervindran, e o, de qualsevol altre manera seran vistas o mostradas, salut. Certifich y fas fe: Jo, Joseph Nuri de Lana y
de Càncer, donzell, racional y arxiver de la casa
de la Deputació del General del present principat de Catalunya, e tenint las claus dels arxius de
aquella, com entre altres llibres y escriptures en
lo aposento del dit mon offici, recen dit, y a y se
troba un llibre, ab sas cubertas de cuyro vermell
intitulat «Llibre de vàluas trienni MDCLXXXXVII,
número sexanta» en lo qual y en fòleo sinchcents y setsa se troba lo dèbit següent:
Christo, Maria, Joseph, MDCLXXXXVIII: Joseph
Gelabert, tauler del General de la vila de Figueras, deu dar als tretse de mars mil sis-sents noranta y nou, tres-centas vint-y-dos lliures divuyt
sous, dich 322 lliures, 18 sous, que en virtut de
deliberació de sas señorias de dit die se l’hi en
dona delit per tantas ne ha cobrat, ço és, doscentas trenta-quatre lliures, sis sous y nou diners de Joan Boscà. Cinquanta-nou lliures, quatre sous y tres diners de Mariangela Serrahima, y
sexanta-sinch lliures, quatre sous y sis diners de
Framcisco Caragol, tots botiguers de dita vila.
Las quals són per lo dret de Bolla de las restas se
són trobadas en los manifest de ditas botigas,
del primer juliol mil sis-sents noranta y set, fins
al últim de desembre de dit any, y com més llar-

a. a continuació ratllat que.
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gament a par de dita deliberació de la qual fa se
lo servia, major de dit General que és en [...],
dich: CCCXXII lliures, XVIII sous.
Semblanment certifich, y fas fe, com en la contraescrita plana de dit fòleo, se troba descrita y
continuada la partida de crèdit següent:
Christo, Maria, Joseph, MDCLXXXXVIII: És degut
al contrascrit als desset de mars mil sis-cents noranta y nou tres-centes vint-y-duas lliuras, devuyt sous, dich: 322 lliures, 18 sous. Ha dits als
señors deputats en lo banch de la present ciutat
Gabriel Font, mercader, dix són las paga per Feliph Gelabert, tauler de dit General de la vila de
Figueras, y de diners // s.n.v // propris de dit Feliph Gelabert. E la avall escrita quantitat, poseheix de consemblant quantitat, que dit Gelabert
en dit nom de tauler, ha cobrat de diffarents sissens y nou diners de Joan Bosch, y cinquantanou lliuras, quatre sous y tres diners de Maria
Àngela Serrahima, sexanta-sinch lliures, quatre
sous y sis diners de Francisco Caragol, tots botiguers de dita vila, que rellevat trenta-sinch lliures, deset sous y sis diners per lo salari del
col·lector, restan sas avall scrites tres-centas
vint-y-duas lliuras y divuyt sous, las quals són
per dret de Bolla de las restas de són trobadas en
los manifestos de dits botiguers, des del primer
de juliol mil sis-cents noranta y set fins lo últim
de desembre de dit any dich: CCCXXII lliures,
XVIII sous.
En fe y testimoni de las quals cosas, totas y sengles alt ditas y expressades fas jo, lo sobredit Joseph Nuri de Lana y de Càncer, en los sobredits
noms las presents certificacions y sello, ab lo sagell hordinari de dit offici. Del aposento del racional, a XXI de janer any de la Nativitat de nostre señor Déu Jesu-Christ de MDCCIIII. Joseph
de Nuri de Lana y de Càncer, racional.
842
/3r

Universis fidem facio ego Franciscus Escofet, auctoritate regia notarius publicus collegiatus collegii notarius publicus villa de Figueriis, quod panes me fuit receptum quoddam instrumentum in
ejus aprisiam thenoris segentis: Jacintus Gelabert
et Anthonius Vila, botiguery villae de Figueriis,
diocesis Gerunde adeprima julii millesimo septengessimo nonagesimo septimo, vique in mense
januarii millesimo sextengesimo nonagesimo octavo, habentes rearrendamentum macum Michaele Aloy et Josepho Escoffet, botigueriis, dita
villa jurii bulla puni villa de Figueriis, villa de
Banyoles, villa Castelionis Empuriarum et totius
districtum pusis Empuritam a magníficho Anthonio Crosas, cive honorato Barchinone, in civitate Gerunde populato habence arrendamentum
disti pirus a ministrii regis christianissim dicto
nostre prattis, et cetera. Citra renovationem, et
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cetera. Constituimus, et cetera, procuratorum
nostrum et alteris nostrum insolidum certum, et
cetera. Ita, et cetera. Vos Paulum Bores, scriptorem, Barchinone civem, licit abentem, ad videlicet, pro nobis et nomine nostro et altrys nostrum
insolidum petendum exhigendum, et cetera.
Ítem, etiam agendum ducendum trastadum
procuradum prosequendum et fine delicto terminandum omnes et singulas littes suie causas altius espassivas principales et appellatorias mottas
et movendas cum toto ipsarum licium et causa
amplissimo curia potestatibus exprossis cavenduma pro expensis jurandum de calumpnia, et cetera. Emparorum faciendum et cancellandum absolutiones juramenti et restitutionis in integrum
beneficium simpliciter et ad cauthelam obstinendum clama et retroclama quocumque exponendum [...] quacumque instandum supplicationes
requisitiones procestationes et scripturas quacumque tam publicas quam privatas protestandum et
presentandum faciendum et requirendum,
//3v // et instrumento confici petendum et omnia
alia circa promissa necessaria et opportuna faciendum et substituendum et destituendum ad
dictas littes santum, et demum et cetera relavantes et cetera promittes habere rattum et non revocare et cetera obligare et cetera. Actum Figueriis,
die vigesima novembris millesimo septingentesimo tertis. Testes magnificus Michael Duran, civis
honorabilis Gerundae, Figueriis populatum, et
Franciscum Solanis Sanctacreu, scriptor dicta villae. In quorum fidem. Ego, idem Franciscum
Escoffet, notarius, hic me suscribo et meum solitum appono. Sig+num.
Unsiversis fidem facio, ego Francisum Escofet,
autoritate regia norarius publicum collegiatus
collegii notarios publicos villae de Figueriis,
quod penes me fuit receptum quod dam instrumentum in eius aprisia thenoris seguentis: Michael Aloy et Josephus Escofet, botigueriis billae
de Figueriis, diocesis Gerundae, a die prima julii millessimo sextingentesimo nonagesimo septimo us que en menci januarii millessimo septingentesimo
nonagesimo
octavo,
habences
rearrendamentum macum Jacinto Gelabert et
Anthonio Vila, botigueriis, dictae juris bullae
presentis villae de Figueriis, villae de Banyolas,
villae Castilionis Empuriarum, et toniu districtum juri empuriani a magnifico Anthonio Closas, cive honorato Barchinonae in civitate Gerunda populato, habente arrendamentum dicti
juris a ministris regis christianissim dicto [...]
Grattis, et cetera. Citra revocationem, et cetera.
Constituimus, et cetera. Procuratorem nostrum
et alteriis nostrum insolidum certum, et cetera.
Ita, et cetera. Vos, Paulus Bores, scriptorem Bar-

a. a continuació una línia ratllada.

chinonae civim, licet absentem, ad videlicet pro
nobi et nomine nostro et alterius nostrum insolidum petendum, exhigendum, et cetera. Item
etiam agendum, ducendum, trastandum, procurandum, prosequendum, et, sine debito terminandum omnes et singulas littes sive causas activas et passivas, principales et appelatorias, notas
et movendas cum toto ipsarum litrium // s.n.r //
et causas et amplissimo cursu potestatibus expressis cavendum pro expentis jurandum de calumpnia, et cetera. Emparara faciendum et cancellandum absolutiones juramenti et restitutiones
in integrum benefitium simpliciter et ad cauthelam obtinendum clama et retroclama quamcumque exponendi [...] quascumque instandum
supplicacitones, requisitiones,a protestationes et
scripturas quascumquetam publicas quam privatas, praesentandum et presentari, faciendum
et requirendum et instrumenta confici petendum et omnia alia circa praemissa necessaria et
oportuna faciendumbet substituendum, et cetera. Relevantes, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum
Figueriis, die vigessima novembris millesimo septingentesimo tertio.

arcabisbe, a fi que condecendesca en donar facultat per què se còpie dita obra. Offerint, don
Pau Ignasi de Dalmases y Ros, contribuir en lo
gasto que importarà dita dilegiència, lo que espera del gran zel que assisteix al molt il·lustre y fidelíssim consistori. Suplicant també per lo mayor cumpliment de són offici y obligació, mane
continuar vostra senyoria fidelíssima suplica en
dietari. Altissimus, et cetera. Don Pau Dalmases y
Ros. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.
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Testes magnificus Michael Druan, civis honoratos Gerundae Figueriis populatos, et Franciscus
solana y Santacreu, scriptor dictae villae.
Inquorum fidem ego, idem Franciscus Escoffet,
notarius, hic me subscribo et meum solitum appono sig+num. Concordat cum suo originalis. Don
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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Número 533
Il·lustrec y fidelíssim señor.
Don Pau Ignasi de Dalmases y Ros, coronista del
present principat de Cataluña diu: que havent
arribat a sa notícia, la de trobar-se en la llibreria
del il·lustríssim arcabisbe de Rems, la segona
part de la corònica de Pujadas, manuscriptus, de
la qual creu necessitar per la costitució dels anals
que en cumpliment de sa obligació prosegueixen. Y com judique lo suplicant, poder tràurer,
de dit llibre, moltas notícias que és precís conduescan al molt lustre de est Principat. Suplica a
vos, il·lustríssim fidelíssim consistori per lo excel·lentíssim senyor marqués de Castell Dorrius,
per a què interpose sa autoritat ab dit il·lustríssim
a. requisitiones interlineat.
b. faciendum interlineat.
c. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
841v i 842r del trienni 1701-1704.
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Número 536
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
A notícia de la confraria de parayres de la vila
de Esparraguera, ha previngut que los arrendataris del dret de Bolla pretendran que Pau
Monnè, Joan Darder y Joseph Beynes, confrares de aquella, los deuran pagar lo dret de Bolla
de dos pessas bayetas y quatre pessas draps, per
los quals prengueren albarans de guia en la taula de dita vila de Esparraguera, y tornaren las
responsions respectivament dins los quaranta
dias que es troba disposat, pretextuant la dita
pretensió, en dir que no haurian tornat las ditas
responsions en la conformitat devian, per no
ésser estadas aquellas fetas en las mateixas taulas a hont anaven dirigits dits albarans de guia,
la qual pretenció en lo present cas, no té formal
justificació, perquè en quant al dit Pau Monne,
és de suposan que aquest setse mesos ha prengué albarà de guia per dos pessas bayetas en la
dita taula de Esparraguera, per a aportar-las en
la vila de Tàrrega, y arribadas allà y no haventse trobat comprador, Hyasintho Bubinat,
arrendatari, feu responsió al dors de dit albarà,
dient que ditas bayetas eran arribadas y que per
no havent-se pogut vèndrer se’n tornaven; y
tornant-se després lo dit Monne, passant per
Guissona tingué ocasió de vèndrer-las com la
vengué allà, y Joseph Rubinat, també arrendatari, feu la responsió al dits del mateix albarà, lo
qual tornà, dit Monne, al tauler de dita taula de
Esparraguera dins los coranta dias, y aquell lo
feu bo en lo llibre, del que és justifica que lo dit
Monne no té obligació de haver de pagar lo
dret, perquè aquell que en dita vila de Guissona
comprà dins dos bayetas, y las posà en sa manifest, ha pozat o pagarà dit dret, y que majorment, havent pres en dita vila de Tàrrega la dita
responsió, de què per no haver trobat comprador se’n tornaven ditas bayetas, y havent també
pres dels pres la altre responsió en dita vila de
Guissona, a hont foren venudas, y tornat lo dit
a. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 847v i 848r del trienni 1701-1704.
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albarà ab dits responsions dins lo degut termini. En quant al dit // 1v // Joan Dardet, perquè
aquest, en lo mes de abril 1703, prengué albarà
en la dita taula de Esparaguera per dos draps
aportave a Agramunt, a dit botiguer de allà,
que le hi hauran comprats; y havent-lo trobat
en Verdú, lo dit botiguer qui és Isidro Terres,
volgué se descarregassen en dita vila de vendre,
com de fet lo dit Dardet descarregà ditas dos
pesses draps, y lo de Ferrer se las carregà en son
manifest. Ya Just, també arrendatari, feu la responsió al dors de dit albarà lo qual tornà dit
Dardet en dita taula de Esparaguera dins los
quaranta dias, y lob tauler de aquella feu bo dit
albarà en lo llibre, del que així mateix se manifesta que lo dit Dardet no deu pagar lo dret de
dits dos draps, perquè lo dit Ferrer, qui se carregà aquells en dit son manifest lo ha pagat o
pagarà, ni per rahó de no ésser estats arribats
dits draps en Agramunt, se deu donar lloch a la
dita pretensió, perquè si los dits draps anaven
per compte de dit Ferrer, y aquest no volgué
que lo dit Darder los anar a descarregar en
Agramunt per haver-los menester. A las horas
en dita vila de Verdú y allà, les posaren en manifest no·s feu prejudici algun als drets, ni lo dit
Dardet tingué dol ni culpas, y en quant al dit
Joseph Reynas, per què aquest, en la dita taula
de Esparaguera, prengué així mateix albarà de
guia per dos draps per a aportar en la vila de
Tremp, ahont realment los aportà y descarrega,
y lo tauler del General li feu la responsió al dits
de dit albarà, lo quec aportà y tornà dins quaranta dias al dit tauler de Esparraguera, que el
feu bo en lo llibre. Y no obstant que lo dit Reynes no tenia altre obligació, y que complí al
que per sa part devia ab tot pretenen també dos
arrendataris, que hauria de pagar lo dret de Bolla per dits dos draps fundat-se en dir, que la
dita responsió no·s trobaria firmada del tauler
dita vila de Tremp, qui feu la dita responsió, la
qual pretensió encara que aparega tenir alguns
usos de aparent, ab tot no pot tenir // s.n.r //
lloch perquè senyor lo dit tauler inadvertidament deixà de formar dita responsió, y lo dit
Reynes no pogué advertir dit error per no saber
llegir ni escríurer. No·s deu multar lo dit Reynes ab la pena de haver de pagar lo dit dret,
majorment constant en lo llibre aporta dit taules de la dita responsió ahont tant fàcilment poden ser arrendataris fer la deguda averiguació, y
com no sie just que los dits Monne, Dardet y
Reynes hagen de pagar lo dit pretès dret respectivament que no deuhen. Per tant y altrament, suplican a vostra senyoria sie servit manar, donar aquella deguda providència que és

menester para què no sien molestats per la pretensió de dit drets. Com així ho esperan de la
benigne mà de vostra senyoria fidelíssima. Officio et cetera. Altíssimus, et cetera.
Oblata die VIIII mensis aprillis MDCCIIII in consultorio, et cetera. Et domini deputati, eclesiastico
non interviniente, intervenientibus dominis auditoribus commutorum commeserunt proedicta
magnificis acesoribus Generalis Cathaloniae qui
super supplicatis relationen in scriptis facient
cum interventione nobilis advocati fiscalis dicti
Generalis Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretari et scrivà majoris Generalis Cathaloniae
Vista la present, suplico y comunico als infrascrits feta, fan relació a vostra senyoria il·lustre
que lo deduhit en la present suplicació és cosa
que se deu resòldrer per justícia, citat y ohyt lo
arrendatari interessat, y axí bé deu vostra senyoria il·lustre de mètrer al suplicant al magnífich
deputat local de Vilafranca per a què ohyt lo
arrendatari o rearrendatari de la Bolla de dita
col·lecta, administre justícia o altrament poran
los suplicants convenir al arrendatari, si·s troba
en la present ciutat, devant vostra senyoria il·lustre y fidelíssim verbalment lo dels assessors dela
General y axí lo senten. Barcelona y abril 10 de
1704. De Gallart y Pastor, assessor subrogat.
Roma, assessor subrogat. Don Joseph de Cançer,
fiscalis advocatis.
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a. a continuació espai en blanc d’uns 20mm.
b. a continuació ratllat dit.
c. a continuació tres paraules ratllades.

Número 537
Excel·lentíssimb señor.
Lo consistori de deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, affectant en cumpliment de sa obligació la observansa del disposat
ab lo capítol 71 fet en la última Cort General,
per diferens vegadas ha ajuntat la sis personas
anomenadas per dita Cort General a fi de premeditar y discórrer, lo que podria conduhir per
a la facilitació de son contengut, en què tant se
interessa lo comers del present Principat y per
consegüent sos lueros y conveniències; y tant lo
consistori com ditas sis personas han premeditat
se deuria posar en la gran comprehenció del
vostra excel·lentíssima, que no adossant-se esta
ciutat lo dret de lleuda de Mediona, donant lo
trànsit franch a las mercaderias y gèneros que
entrarian y exirian de la casa fahedora, en la present ciutat, de port franch per a transportar a ala. a continuació ratllat General.
b. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalada entre
els folis 847v i 848r del trienni 1701-1704.

1714

tres regnes y províncias, y por est Principat no
se pot conseguir lo fi tant important de dita casa
del port franch; y com tinga intel·ligència procura vostra excel·lència los medis més proporcionats per a incorporar-se dit dret de lleuda de
Mediona, no por duptara servia a guanyar los
instant per a lograr, offerint-se lo concistori, dedicar-se en esta y en las demés dependeràs que
seran del útil o conveniència de vostra excel·lència, y de tots los naturals de est Principat.b E, tot
allò que compendrà vostra excel·lència puga
allanar-se per son medi, y de manutenir y conservar aquellas fina correspondència ab vostra
excel·lència que sempre ha sol·licitat y continuàs.
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a tant zelos y interessat en los auments fets naturals de aquest Principat.
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Número 539
Loc consitori de deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, complint ab lo degut cuydado que li assisteix, per a effectuar lo
disposat ab lo capítol 71 fet en la última Cort
General, acerca la casa del port franch. Moltasd
vegadas, ha congregat las sis personas destinadas per la Cort General, últimament celebrada
en la present ciutat, a effectee de procurar allanar los reparos que podrian offerir-se al impediment de est fi, y unànimes y conformes han
acordat noticiar a vostra magestat a de com
comprenan ha de embarazar per la formació de
dit port franch, lo dret de lleuda dita de Tortosa, que la arrendà lo real consell de la Batllia General, per ser del patrimoni real, y se collecta en
esta ciutat; y tenint intel·ligència se’l adoceria,
eix magistrat, en lo cas de tenir contingut, y
ajustat la excel·lentíssima ciutat lo dret de lleuda
de Mediona y posar-se en execució la casa de
port franch, y pagaria vostra magníficha, a dit
real consell de la Batllia General, quiscun any
aquella quantitat quef vostra magestat ayustaria
ab dit real consell. Los ha aparegut per lo mayor
alívio y aument dels naturals de est Principat,
participar a vostra magestat de com han passat a
instar a la excel·lentíssima ciutat se dignas en
corporar-se lo dit dret de lleuda de Mediona,
no podent duptar que en tenir-lo encorporat se
disposarà eix magistrat, guanyant-los instant en
lo ajust de dit dret y que donarà y consentirà lo
trànsit en lo port franch, per rahó del preu de
periatge que és propri de vostra magestat, com
a. a continuació ratllat guany.
b. a continuació ratllat per sa part.
c. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
848v i 849r del trienni 1701-1704.
d. moltas interlineat, damunt repetidíssimas ratllat.
e. effecte interlineat, damunt fi ratllat.
f. que...concell interlineat, damunt en què se acostuma
arrendar dit dret ratllat.
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Número 540
Molta il·lustre señor.
A notícia de esta part del procurador fiscal patrimonial, de la Batllia General de Cathalunya, ha
novament pervingut que diferents particulars
intentarian lo tràurer, del present principat de
Cathalunya, grans partidas de fusta no obstant
la prohibició de aquella en forsa de Constitucions de Cathaluña. E, com molt il·lustre señor
sia de sa jurisdicció de vostra senyoria lo impedir tràurer-se del present Principat qualsevol gènero de cosas prohibidas. Perçò y altrament, suplica al vostra senyor ésser donats encontinent
als lloctinents de vostra senyoria y altres officials
aquí convinga, los ordes més eficaces y necessaris per a què aquells estigan vigilància en los
puestos marítims, y altres llochs haont sie menestir, per lo impediment de la treta de fusta
que se investigarà. Voler-se tràurer amparant y
segurestant en tals casos aquella, y donant-ne
puntual a mi, al vostra senyor. Y perçò, la present ésser comesa a altre dels nobles lo magnífichs assessors de vostra senyoria, qui de provisions oportunas segons estil degudament
provehesca los drets del fisch sempre salvos. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera, de Montserrat et Moles fiscalis advocatis. Comitatur nobilis
et D.C.R. don Franci de Balaguer utiusque juris
doctor et de regia curia Baiuli Generalis Cathalonie assessori qui super // 1v // suplicatis debiti
provideat .
[...] admodum illustrem locum gentem in officio
Baiuli Generalis Cathaloniae et Ceritania, X
aprilis MDCCIIII, Barchinone. Scriva majoris
Baiuli Generalis Cathalonie. Felix Cussana, notarius publicus Barchinone.
Registrata dicto die et anno, facto verbo in regia
curia Baiuli Generalis Cathaloniae providet quod
mandetur procuratorio regio civitatis Dertuse et
locumtenentibus baiuli generalis in stationibus
Gerunde et Bisuldini et alis officials dictarum statimum et aliorum locorum presentis Principatus
Cathaloniae, in actu presentationum nominanis
quatenus sub pena 200 libras de bonis cuiuslibet
illorum exhigendarum invigilent et cum totali et
debita diligentia inquerant an a presenti Principatu Cathaloniae per quascumque personas cuius
cumque gradus aut condicionis fuerint attentari
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
849v i 850r del trienni 1701-1704.
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pretendatur et intentatur extrahere arbores, ligna et aliud quocumque genus signorum prohibendo cum debitis justitia remedy illorum extractionem et cum empara et sequestro si opus fuerit
servatis Generalibus Cathaloniae constitutionibus debitas informationes recipiendo et de omnibus procedimentis per illos faciendis //s.n.r // suam
dominationem cersiorando et quod pro his fiant et
expediantus litera instructiones et alie provisiones
opportune juxta stylum. De Balaguer. Vigore, et
cetera. Fuerunt expedita litera, et cetera.
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Número 541

Vidit de Senjust et de Pages, cancellarius. Don
Joannes Baptistta de Aloy.
Registrata in curiae locumtenentiae XX, foleo
XXIIII.
Vuestra exceléncia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y ohidores de cuentas del General
de Cathalunya, pongan en execución las ordenes
de su magestad y de vuestra excelencia arriba expressadas.
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Número 542

Dona Francisco de Velasco llochtinent y capità
general.

Dona Francisco de Velasco llochtinent y capità
general.

Il·lustres y fidelíssims deputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya. Lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit
enviar-nos un real orde, firmat de sa real mà, y
despachat en deguda forma de Cancellaria del
Consell Supremo de Aragó que és del thenor
següent:

Il·lustres y fedelíssims diputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya. Lo rey
nostre señor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat, de sa real mà, en
deguda forma de Cancellaria del Consell Supremo de Aragó que és del thenor següent:

Ilustre conde de Palma, primo mi lugarteniente y
capitán general. Por parte del doctor fray Juan
Soler, abad de San Pablo de Barcelona y de San
Pedro de la Portalla, de la orden de San Benito de
los claustrales, se me ha representado se halla insiculado en la bolsa de diputado ecclesiástico de la
Diputación de esse Principado, y que aunque sortehe en este empleo no puede servirle por sus precisas ocupaciones. Suplicándome por estos motivos
sea servido de darle licencia para renunciarle; y
porque lo he tenido por bien y ha hecho la renuncia acostumbrada en manos delb ilustre duque de
Montalbo, he querido participároslo, y ordenar y
mandaros como lo hago den noticia de ello a éssos
diputados, para que en la insiculación próxima
propongan sujetos para la vacante de esta bolsa de
diputado eclesiástico, en la conformidad que
otras vezes que assí es mi voluntad. Dada en Madrid, a XXX de deziembre MDCCIII. Yo el rey. Vidit don Joannes de la Torre, regents. Vidit marchio de Serdañola. Vidit Coloma, regents. Vidit
Jaca, regents. Marchio del Palaccio, secretarius.
Ab intel·ligència del qual vos diem y manam poseu en execució son contingut, de manera que
és cumple literalment la real voluntat de sa magestat, en la conformitat se serveix ordenar-o.
Dada en Barcelona, als X de abril de MDCCIIII.

El rey. Espectable don Francisco de Velasco y Tovar,
mi lugarteniente y capitán general. Por parte de
Joseph Parrella y Ares, se me ha representado se halla insiculado en la bolsa de diputado militar de
este Principado, con muy crecida edad, muchos
achaques y imposibilitado de poder servir este empleo, en caso que sortehé. Suplicándome por estos motivos sea servido de darle permisso para renunciarle. Y porque lo he tenido por bien, y ha excenado la
renuncia que se acostumbra en manos del presidente, duque de Montalbo, he querido participároslo y
ordenar y mandaros, como lo hago, deis esta noticia
a los diputados, para que en la próxima insiculación propongan sujetos para este lugar. Y nombre
yo, de ellos y otros al que fuere servido. Dada en Casatejada, a XV de marzo MDCCIIII. Yo el Rey. Vidit
marchio de Serdañola. Vidit don Joannes de la Torre, regents. Vidit Jacca, regents. Vidit don Thomas
de Pomar. Marchio del Palacio, //2v // secretarius.
En intel·ligència del qual, vos diem y manam
donem providència a son contengut en la forma
se segueix sa magestat manar, o que així proceeix de sa determinada voluntat. Dada en Barcelona, als XVI de abril MDCCIIII.
Vidit de Senjust et de Pages, cancellarius. Don
Joanes Baptistta de Aloy.
Registrata in curiae locumtenentiae XX, foleo
XXVII.

a. l’original d’aquesta renúncia es troba intercalada entre els
folis 852v i 853r del trienni 1701-1704.
b. a continuació repetit del.
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a. l’original d’aquesta renúncia es troba intercalat entre els
folis 852v i 853r del trienni 1701-1704.

Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y ohidores de cuentas del General
de Cathalunya, pongan en execución la orden de
su magestad y de vuestra excelencia arriba expresada.
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Número 543
Don Francisco de Velasco llochtinent y capità
general.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya. Lo rey
nostre señor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat, de sa real mà, y
despatxat en deguda forma de Cancellaria del
Concell Suprem de Aragó que és del thenor següent:
El rey. Espectable don Francisco de Velasco y Tobar, mi lugarteniente y capitán general. Por parte del doctor en ambos derechos Mauricio Rechs y
Gallart, ciudadano honrado de Barcelona, se me
ha representado se halla inseculado en uno de los
lugares de acessor de la visita en la casa de essa
Diputación y Generalidad de esse mi principado
de Cathaluña, y que deseando renunciar dicho
officio me suplica sea servido de concederle premisso para que le pueda renunciar. Des de luego,
y porque lo he tenido por bien y ha executado su renuncia en debida forma, aparecedo participároslo, como lo hago, para que deys esta noticia a essos
diputados, a fin de que en la insiculación deste
presente anyo propongan sujeto para esta vacante, y nombre yo, al que fuera servido. Dada a Plasencia, a VI de abril MDCCIIII. Yo el rey. Vidit
marchio de Serdanyola. Vidit marchio // 3v // de
Tamarit. Vidit Jacca, regens. Vidit don Thomas
de Pomar. Marchio del Palacio, secretarius.
En intel·ligència del qual, vos diem y manam
donem providència a son contengut en la forma
se serveix, sa magestat manarà, que axí posseheix de sa determinada voluntat. Dada en Barcelona, als XX de abril MDCCIIII.
Vidit de Senjust et de Pages, cancellarius. Don
Joannes Baptistta de Aloy.
Registrata in curiae lucummtenentiae XX, foleo
XXVIIII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y ohidores de cuentas del General
de Cathalunya, pongan en execución la orden de
su magestad y de vuestra excelencia arriba expressada.
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Número 544
Molta il·lustre y fidelíssim señor.
A notícia del molt il·lustre fra don Anton de
Planella y Cruÿlles, abat del real monestir de
Sant Pere de Besalú, y deputat ecclesiàstich en
lo present trienni, a previngut que vostra senyoria fidelíssima tractaria de la repartició y dimisió
dels llochs vacants en la casa de la Deputació per
a fer la proposició de subgectes per cada hu de
dits llochs vacants a sa magestad, que Déu guarde, per la inciculació de aquells de pròximo faedora. Sens fer part a dit molt il·lustres deputats
ecclesiàstich, dels que li tocan sino repartints’els entra vostra senyorias fidelíssimas sols. E
com dit molt il·lustres deputat ecclesiàstich tinga, y pretenga tenir, lo mateix dret que cada hu
de vostra il·lustríssima senyoria té y pot tenir a la
dita proposició faedora a sa magestat, per dita
insiculació de dits llochs que es troban vacants.
Essent com és matèria graciosa, y que no té fàcil
lo reparo, fet una vegada sens que embarar-se a
què dit molt il·lustres deputats ecclesiàstich se
trobe vuy suspès de fet del exercissi de deputat
ecclesiàstich, per què ademés queda suspenció
és notòriament nul·la per los motius y causas
llargament expressats en lo procés de la causa de
dita suspenció, y que està pendent lo punt de la
reintegració lo sert és que no pot venir compresa la facultat de proporsar per dits llochs vacants
per no contenir tal cosa dita pretesa suspenció y
perquè continere damnu irreparabile, lo privar a
dit deputat ecclesiàstich de dita proposició per
los llochs que li tocan per sa part, en lo qual cas,
segons dret no·s pot privar algú de la facultat
que li competex. Per tant y altrament, dita esta
part de dit molt il·lustríssim deputat ecclesiàstico, // 4v // per ell son legítim procurador, qui fa
ostenció de son poder pro ut ecce. Suplicab y en
quant menester fos, requirex y interpel·la, a vostra senyoria fidelíssima per una, dos, tres y tantas quantas vegadas de dret menester sie, no
passe vostra senyoria fidelíssima ha fermada repartició sens acistència e interestència d’esta
dita molt il·lustre part, per a pèndrer aquells
llochs que dels vacants li tocaran. Altrement,
protesta contra de vostra senyoria fidelíssima de
tots los danys, y recórrer allò hont dega per la
esmena de arto, y de fer dita nominació independent y saparadament de vostra senyoria fidelíssima. Protestant axí mateix, de tot lo demés
lícit y permès de protestar requiriut lo noble
a. l’original d’aquesta decretació es troba intercalada entre
els folis 852v i 853r del trienni 1701-1704.
b. suplica y en quant menester fos interlineat al marge esquerre.
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scrivà major de la present casa continue la present en dietari y del demés acostumat. Officio, et
cetera. Altíssimus, et cetera. Joseph Costa y [...]
Oblata die XXV mensis aprillis MDCCIIII IN concistorio, et cetera. Et domini deputati, eclesiastico
non intervineinte, intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt:
Que lo il·lustríssim y fidelíssim concistori és qui
deu fer la proposició dels subjectes a sa magestat, Déu lo guarde, per los llochs vacants de deputats y ohidors y demés bolças. Y en est tractat, deliberació y resolució no pot concórrer,
entrevenir ni firmar lo molt il·lustre y fidelíssim
senyor deputat eclesiàstich, per aber-se suspès
judicialment del exercici y administració del offici. Axís, com per la mateixa rahó, no pot entrevenir ni concórrer en las demés deliberacions
y resolucions concistorials dels altres negocis y
dependències, se offereixan. Y és cosa molt fora
de rahó, lo que dit senyor deputat ajusta en sa
petició, jactant-se de què per si sol passarà a fer
proposició a sa magestat per dits llochs, per què
no és, ni pot ésser, ació ni fet de un indivisió del
concistori lo fer la ans pròpia del il·lustríssim y
fidelíssim concistori integrat // 6r // dels indivíduos que segons capítols de cort, y en particular
del 31 del redrés de 1599, poden y deuhen
compóndrer com un sol indivíduo se pretén
arrogar la representació de tot lo concistori, trobant-se suspès tant notori absurdo, com ni persuadir-se que lo rey nostre señor, Déu lo guarde, admetés ni aprovàs semblant attentat, del
qual en cas de percistència protesta lo concistori
a dit senyor diputat ecclesiàstich. Encarregant al
noble senyor scrivà mayor scríurer la súplica ab
sa decretació al peu en dietari, donant-li còpia
authèntica de dita suplicació y decretació, junt y
no altrament. De Gallart y Pastor, assessor subrogat. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.

855
/1r

Deputats eclesiàstichs. Per lo lloch de deputat
eclesiàstich religiós que vaca per renúncia del
doctor fra Joan Soler, abat de Sant Pau, se proposan: fra don Joseph de Bru y Canta, camarer
de Ripoll, insiculat a oÿdor; fra don Francisco
de Ferrer, pabordre major de Sant Cugat del
Vallès també insiculat a oÿdor. Per altre lloch de
deputat eclesiàstich religiós que vaca per mort
de don Lluís de Josa, prior de Sant Pere lo Gros
de la vila de Cervera del orde de Sant Benet se
proposan: lo doctor Onofre Dalfau, ardiaca mayor de la seu de Barcelona, prior de Sant Pere de
Casserras del orde de Sant Benet insiculat a oÿdor; fra Joseph Gros, sagristà mayor de Amer.
Per altre lloch de deputat eclesiàstich religiós
que vaca per mort de fra don Rafel Moner, abat
de Ripoll, se proposan: fra Rafel de Padellàs y
Casamitjana, pabordre de Palau de present oÿdor eclesiàstich; fra don Mariano Novell y de
Nadal, pabordre de Sant Salvador de Breda, insiculat a oÿdor.

Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per als llochs vacants fins al dia present de deputats y oÿdors de
comptes dels tres estaments proposan a vostra
magestat los subgectes contenguts en lo infrascrit memorial.

Deputats militars. Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de Barcelona que vaca per renúncia de mossèn Joseph Parrella se proposan:
mossèn Fortunat de Parrella y Archs; mossèn
Joseph de Cortada y Bohigues. // 1v // Per altre
lloch de deputat militar de la vegueria de Barcelona que vaca per mort de mossèn Joseph Senjust y Pagès, se proposan: mossèn Melsior de
Palau y Soler, insiculat a oÿdor; mossèn Anthon
Marí y Ginovès, també inciculat a oÿdor. Per altre lloch de deputat militar de la vegueria de
Barcelona que vaca per mort de mossèn Francisco Sunyer, se proposan: mossèn Francisco de
Agulló y Çagarriga, insiculat a oÿdor; mossèn
Joan Baptista Torres, també insiculat a oÿdor.
Per altre lloch de deputat militar de la vegueria
de Barcelona que vaca per mort de mossèn Joan
de Boxadors y Soler, se proposan: mossèn Pere
Ribas y de Boxadors, inciculat a oÿdor;a mossèn
Francisco Ignasi de Amigant, també inciculat a
oÿdor. Per altre lloch de deputat militar de la
vegueria de Barcelona que vaca per mort de
mossèn Pere de Magarola, se proposan: mossèn
Joan Francisco de Maresch, insiculat a oÿdor;
mossèn Emanuel de Ferrer y Ciges. Per altre
lloch de deputat militar de la vegueria de Barcelona que vaca per mort de mossèn Miquel Sentís, se proposan: mossèn Francisco Amat, Planella y de Gravalosa insiculat a oÿdor;b mossèn
Joseph Merlès y Massana també insiculat a oÿdor. Per lo lloch de deputat noble de la vegueria
de Gerona y sotsvegueria de Besalú que vaca
per haver mudat de estat don Francisco Dellar y
Pasqual de secular a eclesiàstich, se proposan:

a. memorial intercalat entre els folis 854v-855r del trienni
1701-1704.

a. a continuació ratllat, mossèn Anton de Manegat y Riu.
b. a continuació ratllat, mossèn Joan de Torrell y Freixas,
també insiculat a oÿdor.

Per dietari. Número 547.a
Senyor.
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don Lluís Claresvalls y de Miquel, insiculat a
oÿdor; don Lluís de Valencià, lo major, també
insiculat a oÿdor. // 2r // Per lo lloch de deputat
militar de la matexa vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú que vaca per mort de
mossèn Francisco Rovira y Robles, se proposan:
mossèn Emanuel de Areny y Queralt, inciculat a
oÿdor; mossèn Anton Gualtero. Per lo lloch de
deputat militar de la vegueria de Manrresa que
vaca per mort de mossèn Joseph de Olsina y
Riusech, se proposan: mossèn Armengol de Paguera, inciculat a oÿdor; mossèn Joseph de
Francolí y Magarola, també inciculat a oÿdor.
Per altre lloch de deputat militar de la vegueria
de Manrresa que vaca per mort de mossèn Fèlix
de Ballaró y Ramon, se proposan:a mossèn Anthon de Potau y Vidal; mossèn Pau de Potau y
Osset. Per altre lloch de deputat militar de la vegueria de Manrresa que vaca per mort de
mossèn Francisco Palau y de Toralla, se proposan: mossèn Magí de Vilallonga, inciculat a oÿdor; mossèn Joseph Maris. Per lo lloch de deputat militar de la vegueria de Monblanch que
vaca per mort de mossèn Roch Minguella y Girona, se proposan: mossèn Domingo de Verdier, inciculat a oÿdor; mossèn Pere de Cardona, també inciculat a oÿdor. // 2v // Per lo lloch
de deputat militar de la vegueria de Balaguer
que vaca per mort de mossèn Lluís Soler, se
proposan: mossèn Ignasi Rius y Falguera, insiculat a oÿdor; mossèn Pau de Thoar, també insiculat a oÿdor. Per altre lloch de deputat militar
de la vegueria de Balaguer que vaca per mort de
mossèn Joan Vivet, se proposan: mossèn Onofre de Lentorn, insiculat a oÿdor; mossèn Pere
de Ribas y Granollachs. Per lo lloch de deputat
militar de la vegueria de Urgell que vaca per
mort de mossèn Pere Planella y Cruïlles, se proposan: mossèn Carlos de Llupià y de Roger;
mossèn Ramon de Gorgot.
Deputats reals. Per lo lloch de deputat real de
Barcelona que vaca per mort de misser Agustí
Fatjó, se proposan: mestre Bernat Moxí, inciculat a oÿdor; lo doctor misser Rafel Bruguera.
Per altre lloch de deputat real de Barcelona que
vaca per mort de mossèn Joseph Regàs, se proposan: mestre Francisco Fontllonga, inciculat a
oÿdor; lo doctor misser Pere Joan Finestres, inciculat a oÿdor. Per altre lloch de deputat real
de Barcelona que vaca per haver mudat de estat
lo doctor misser Gerònim Martí deb real a nobla
se proposan: mossèn Jacinto Blanch, insiculat a
oÿdor; lo doctor misser Aleix Fornaguera, insiculat a oÿdor. // 3r // Per altre lloch de deputat
real de Barcelona que vaca per mort de mossèn
a. a continuació ratllat, mossèn Francisco de Agulló y Çagarriga, insiculat a oÿdor.
b. de real a nobla, interlineat al marge esquerre.
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Joseph Catà y Bertran, se proposan: lo doctor
misser Rafel Llampillas y Prous;a lo doctor misserb Joseph Fina. Per altre lloch de deputat real
de Barcelona que vaca per mort de mestre Anthoni Merell, se proposan: mestre Joseph Pomada, inciculat a oÿdor; mestre Francisco Fornells,
inciculat a oÿdor. Per altre lloch de deputat real
de Barcelona que vaca per haver mudat de estat
lo doctor misser Joseph Alòs y Ferrer de real a
militar, se proposan: mossèn Jacinto Lloreda,
insiculat a oÿdor; mestre Onofre Figueres, també insiculat a oÿdor. Per lo lloch de deputat real
de Lleyda que vaca per haver mudat de estat lo
doctor misser Ramon Queraltó de real a noble,
se proposan: lo doctor misser Anastasi Biosca;
lo doctor misser Batista Bullfarinas. Per lo lloch
de deputat real de Gerona que vaca per mort
del doctor Pere Ignasi Deu, se proposan:
mossèn Francisco Roca y Sityar, inciculat a oÿdor; mossèn Joan Romaguera. Per lo lloch de
deputat real de Tortosa que vaca per mort de
mossèn Joseph Lupico de Xixon, se proposan:
lo doctor misser Joan Colomer; Pau de Rossés.
//3v // Per altre lloch de deputat de Tortosa que
vaca per mort de Joseph Peris, mercader, se
proposan: Fèlix Duran y Talarn, mercader; Sirildo Martí, mercader. Per lo lloch de deputat real
de Vich concedit en la última Cort General de
1702, se proposan: mossèn Jacintho Sayz; lo
doctor misser Jacintho Pou. Per altre lloch de
deputat real de Vich concedit en la última Cort
General de 1702, se proposan:c Joseph Comes,
notari públich de Vich; Christòfol Ros, mercader. Per altre lloch de deputat real de Vich concedit en la última Cort General de 1702, se proposan: mestre Marcià Oms; Joseph Alberch,
mercader. Per lo lloch de deputat real de Balaguer, concedit en la última Cort General de
1702, se proposan: mossèn Pau Navarro; lo
doctor Joseph Anglada. Per lo lloch de deputat
real de Manrresa concedit en la última Cort General de 1702, se proposan: mestre Thomàs
Mollet; lo doctor misser Bonaventura Mas.
// 4r // Per altre lloch de deputat real de Manrresa concedit en la última Cort General de
1702, se proposan: mestre Carlos Riu; mestre
Miquel Graell. Per lo lloch de diputat real de
Cervera concedit en la última Cort General de
1702, se proposan: mossèn Joseph Montaner y
Nuix; mestre Joseph Berdós. Per lo lloch de diputat real de Puigcerdà concedit en la última
Cort General de 1702 se proposan: mestre Pere
Màrtir Cerdà, de present oÿdor real; lo doctor
misser Francisco Bages, inciculat a oÿdor. Per lo
lloch de diputat real de Vilafranca de Panadès
a. a continuació ratllat, mossèn Joseph Serra.
b. a continuació ratllat, Joan Pallós.
c. a continuació ratllat, mestre Pau Güell, lo doctor misser
Ramon Vallès.
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llart y Pastor, sagristà de Sant Pera de Galligans;
fra Bernat Descallar, pabordre y camarer de
Sant Pera de Galligans.

concedit en la última Cort General de 1702 se
proposan: mestre Pau Güell; lo doctor misser
Ramon Vallès. Per lo lloch de diputat real de
Tàrraga concedit en la última Cort General de
1702 se proposan: lo doctor misser Francesch
Anthon Copons; lo doctor misser Joan Escursà.
Per lo lloch de diputat real de Camprrodon
concedit en la última Cort General de 1702, se
proposan: mossèn Joseph Campà; lo doctor
misser Joseph Brandia.
4v

Oÿdors eclesiàstichs. Per lo lloch de oÿdor de
comptes eclesiàstich capitular de Barcelona que
vaca per mort de don Daniel Sayol, canonge de
Barcelona, se proposan: Fèlix Reig, lo doctor
Pere Pau Atxer, canonges de Barcelona. Per lo
lloch de oÿdor de comptes eclesiàstich capitular
de Lleyda que vaca per mort de don Francisco
Meca y Vilalba, se proposan: lo doctor Jaume
Martí, lo doctor Massià Puyol, canonges de
Lleyda. Per lo lloch de comptes eclesiàstich capitular de Gerona que vaca per mort del doctor
Narcís Burguès, se proposan: lo doctor Joseph
de Ciurana y Ribot, lo doctor Jaume de Ciurana
y Vinyals, canonges de Gerona. Per altre lloch
de oÿdor de comptes eclesiàstich capitular de
Gerona que vaca per mort del doctor Jaume
Burguès, se proposan: don Emanuel Cayetano
de Ferrer, Christòfol Rich, canonges de Gerona. Per lo lloch de oÿdor de comptes eclesiàstich capitular de Urgell que vaca per mort del
doctor Pau Carreras, canonge de Urgell, se proposan lo doctor don Joseph de Asprer, lo doctor Geroni Net, canonges de Urgell. Per lo
lloch de oÿdor de comptes religiós que vaca per
munta de oÿdor a deputat de fra don Joseph
Bru y Canta, se proposan: lo doctor fra Onofra
de Nogués y Anglasell, enfermer de Sant Cugat;
fra Francisco de Rovira, sagristà de Banyoles.
// 5r // Per altre lloch de oÿdor de comptes religiós que vaca per munta de oÿdor a diputat de
fra Rafel Padellàs, pabordre de Palau, se proposan: fra don Felip Novell y de Nadal, sagristà
mayor de Ripoll;a fra Jaume Felip, camarer de
Rosas. Per altre lloch de oÿdor de comptes religiós que vaca per mort de fra Rafel Nadal, dispenser de Ripoll, se proposan: lo doctor Esteva
Mata, prior de Sant Pera del Mont del orde de
Sant Benet; lo doctor Geroni Talavera, prior de
Santa Maria de Colell, del orde de Sant Benet.
Perb altre lloch de oÿdor de comptes religiós
que vaca per munta de oÿdor a deputat del doctor Onofre Delfau, ardiaca mayor de la seu de
Barcelona y prior de Sant Pera de Casserras del
orde de Sant Benet, se proposan fra Joseph Gaa. a continuació ratllat, fra Eudalt Font, camarer de la Portella; lo doctor fra Joseph Pi, camarer de Banyoles.
b. per altre lloch ... camarer de Sant Pera de Galligans, interlineat al marge esquerre.
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Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria de Barcelona que vaca
per mort de mossèn Jaume Eva, se proposan:
mossèn Francisco de Padellàs y Pastors; mossèn
Ignasi de Duran y Llorens. Per altre lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria de Barcelona que vaca per mort de mossèn Balthasar
Riba, se proposan: mossèn Anton de Cortès y
Andrada; mossèn Joseph Murat y Tord. Per altre lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria de Barcelona que vaca per mort de
mossèn Anthon Granollachs y de Ardena se
proposan: mossèn Joseph de Generes; mossèn
Joseph de Malianta. // 5v // Per altre lloch de
oÿdor de comptes militar de la vegueria de Barcelona que vaca per mort de mossèn Lluís Vilana y Cordellas, se proposan: mossèn Bonaventura Escon, Oliver y de Mendoça; mossèn
Francisco de Àyer y Corbera. Per altre lloch de
oÿdor de comptes militar de la vegueria de Barcelona que vaca per munta de oÿdor a deputat
de mossèn Melchior de Palau y Soler, se proposan: mossèn Jaume de Falguera; mossèn Cayetano de Ferrer. Per altre lloch de oÿdor de
comptes militar de la vegueria de Barcelona que
vaca per munta de oÿdor a diputat de mossèn
Pera Ribas y Boxà, se proposan: mossèn Anton
de Manegat y Riu; mossèn Josep de Cahors. Per
altre lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria de Barcelona que vaca per munta de oÿdor a diputat de mossèn Emanuel de Areny y
Queralt, se proposan: mossèn Juan de Batlle y
Prats; mossèn Fèlix Areny. Per altre lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria de Barcelona que vaca per munta de oÿdor a deputat de
mossèn Ignasi Rius, se proposan: mossèn Magí
de Ninot y Negrell; mossèn Ramon de Falguera.
6r

Per altre lloch de oÿdor de comptes militar de la
vegueria de Barcelona que vaca per munta de
oÿdor a diputat de mossèn Onofre de Alentorn
se proposan: mossèn Joseph Anton, Mata y Copons; mossèna Juan Mir. Per altre lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria de Barcelona que vaca per munta de oÿdor a diputat de
mossèn Lluís Claresvalls y de Miquel, se proposan: mossèn Pera de Planella y Dusay; mossèn
Pau Duran. Per lo lloch de oÿdor de comptes
militar de la vagueria de Lleyda y sotsvegueria
de Pallàs que vaca per munta de oÿdor a deputat
del doctor misser Domingo Verdier, se proposan: mossèn Jacintho Descallar y Ortodó;

a. a continuació ratllat, Ramon de Belloch.

mossèn Joseph de Giblé. Per lo lloch de oÿdor
de comptes militar de la vegueria de Gerona y
sotsvegueria de Besalú que vaca per munta de
oÿdor a diputat de mossèn Armengol de Peguera, se proposan: mossèn Anton Pera y de Tord;
mossèn Joseph de Tord y de Cortada. Per lo
lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria
de Cervera que vaca per munta de oÿdor a diputat de mossèn Francisco de Amat y Planella se
proposan: mossèn Francisco Vega y de Copons;
mossèn Pere de Canal y Roger. // 6v // Per altre
lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria
de Cervera que vaca per mort de mossèn Pere
de Miravall, se proposan: mossèn Anton de Llenes y de Bosser; mossèn Salvador de Llenes. Per
altre lloch de oÿdor de comptes militar de la
dita vegueria de Cervera, que vaca per mort de
mossèn Francisco Planes, se proposan: mossèn
Francisco de Masdeu y Pla; mossèn Andreu Texidor. Per lo lloch de oÿdor de comptes militar
de la vegueria de Vich que vaca per munta de
oÿdor a diputat de mossèn Joan Francisco de
Maresch, se proposan: mossèn Fèlix Vadell y de
Besturs; mossèn Joseph de Bernat y Vadell. Per
lo lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria de Manrresa que vaca per mort de
mossèn Joseph de Rovira, se proposan: mossèn
Joseph de Llança y Derocada; mossèn Jaume de
Llança. Per altre lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria de Manrresa que vaca per
mort de mossèn Francisco de Fluvià, se proposan: mossèn Gabriel Francisco de Bòria; mossèn
Francisco Nicolau de Sanyoan y Llobregat. Per
lo lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria de Vilafranca de Panadès que vaca per
munta de oÿdor a diputat del noble Francisco
Agulló y Çagarriga, se proposan: mossèn Jaume
de Texidor; mossèn Agustí de Texidor. // 7r //
Per lo lloch de oÿdor de comptes militar de la
vegueria de Camprrodon que vaca per munta
de oÿdor a diputat de mossèn Magí de Vilallonga, se proposan: mossèn Joseph de Font;
mossèn Joseph de Ros.
Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor de comptes
real de Barcelona que vaca per munta de oÿdor
a diputat de mestre Bernat Moxí, se proposan:
mestre Francesch Aromir; lo doctor misser Felip Butinyà. Per altre lloch de oÿdor de comptes
real de Barcelona que vaca per munta de oÿdor
a deputat de mestre Francisco Fontllonga, se
proposan: mossèn Lluís Garriga; lo doctor misser Francisco Puig. Per altre lloch de oÿdor de
comptes real de Barcelona que vaca per munta
de oÿdor a deputat de mestre Jacinto Blanch, se
proposan: mestre Domingo Fogueres; mestre
Isidro Fabra. Per altre lloch de oÿdor de comptes real de Barcelona que vaca per munta de oÿdor a deputat de mestre Joseph Pomada, se proposan: mestre Rafel Esteva; mestre Joseph
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Jaumar. // 7v // Per altre lloch de oÿdor de
comptes real de Barcelona que vaca per munta
de oÿdor a diputat de mossèn Jacinto Lloreda,
se proposan: mossèn Joseph Serra; lo doctor
misser Joseph Camps. Per lo lloch de oÿdor de
comptes real de mercader de Barcelona que
vaca per haver mudat de estat de real a militar
Jaume Texidor, mercader, se proposan: Joseph
Duran, mercader; Pau Font, mercader. Per lo
lloch de oÿdor de comptes real de Lleyda que
vaca per aver mudat de estat Joseph Escolà de
real a militar, se proposan: mossèn Jaume Estrada; mossèn Miquel Tarrós. Per lo lloch de oÿdor de comptes real de mercader de Lleyda concedit en la última Cort General de 1702, se
proposan: Jacintho Ribera, mercader; Pera Tarragó, mercader. Per lo lloch de oÿdor de
comptes real de notari de Lleyda concedit en la
última Cort General de 1702, se proposan: Joseph Monhereu, notari; Albert Picons, notari.
Per lo lloch de oÿdor de comptes real de Gerona que vaca per munta de oÿdor a deputat de
mossèn Francisco Roca y Sityar, se proposa: lo
doctor misser Pera Rosselló.a // 9r // Per un
lloch vacant de oÿdor de comptes real de Gerona, se proposa: mossèn Pera Alrrà. Per lo lloch
de oÿdor de comptes real de mercader de Gerona concedit en la última Cort General de 1702,
se proposan: Joan Andreu, mercader; Francesch
Parer, mercader. Per lo lloch de oÿdor de
comptes real de Tortosa que vaca per aver mudat de estat de real a militar lo doctor misser Joseph Dehona se proposan: lo doctor misser Pau
Oriol y Vidal; mossèn Thomàs Querol. Per altre
lloch de oÿdor real de comptes de Tortosa que
vaca per mort de Francisco de Lleyda, mercader, se proposan: Domingo Talarn, mercader;
Joseph Andreu, mercader. Per altre lloch de oÿdor de comptes real de Tortosa que vaca per
mort de mossèn Francisco Peris, mercader, se
proposan: Jaume Revull; Pau de Rossés. Per lo
lloch de oÿdor real de Tortosa concedit en la última Cort General de 1702, se proposan:
Thomàs Cartes, mercader; Cirildo Martí, mercader. Per altre lloch de oÿdor de comptes real
de Tortosa concedit en la última Cort General
de 1702, se proposan: mossèn Thomàs Antich
Saladich, mayor; mossèn Thomàs Antich Saladich, menor. Per lo lloch de oÿdor de comptes
real de Vich concedit en la última Cort General
de 1702, se proposan: lo doctor misser Antoni
Juan Martí; mossèn Francisco Puig y de Sorribes. Per altre lloch de oÿdor de comptes real de
Vich concedit en la última Cort General de
1702, se proposan: lo doctor misser Geroni de
Saleta y Mas, ciutedà; mossèn Domingo de Comalada y de Olmera. // 9v // Per altre lloch de
a. a continuació ratllat, mossèn Francisco Roca y Sityar;
mossèn Joan Romaguera.
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oÿdor de comptes real de Vich concedit en la
última Cort General de 1702, se proposan: Domingo Soler Moner, mercader; Anton Alberch
y Puyol, mercader. Per lo lloch de oÿdor de
comptes real de Puigcerdà que vaca per munta
de oÿdor a deputat de mestre Pere Màrtir Cerdà
se proposan: mestre Francisco Mosses; lo doctor misser Domingo Subirana. Per lo lloch de
oÿdor de comptes real de Cervera concedit en la
última Cort General de 1702, se proposan: lo
doctor misser Thomàs Romeu; mestre Joseph
Bordas. Per altre lloch de oÿdor real de Cervera
concedit en la última Cort General de 1702, se
proposan: lo doctor misser Joseph Perelló; lo
doctor misser Agustí Roca. Per lo lloch de oÿdor de comptes real de Besalú concedit en la última Cort General de 1702, se proposan: lo
doctor misser Concordi Lleudés; mestre Joan
Vilanova. Per altre lloch de oÿdor de comptes
real de Besalú concedit en la última Cort General de 1702 se proposa(n): lo doctor Miquel
Falcó; mestre Joan Vilanova. Per altre lloch de
oÿdor de comptes real de Besalú concedit en la
última Cort General de 1702, se proposan: lo
doctor misser Joseph Puyol; mestre Joan Vilanova. Per lo lloch de oÿdor de comptes real de
Torruella de Mongrí concedit en la última Cort
General de 1702, se proposan: lo doctor misser
Joseph Metge y real; lo doctor misser Joseph
Serralta. Per lo lloch de oÿdor de comptes real
de Manresa, concedit en la última Cort General
de 1702, se proposan: lo doctor misser Joseph
Vilatorrada y Barrera; lo doctor Joseph Pons y
Vilatorrada. // 10r // Per altre lloch de oÿdor de
comptes real de Manresa concedit en la última
Cort General de 1702, se proposan: lo doctor
misser Lluís Miralda y Vilatorrada; lo doctor
misser Joseph Miralda y Gallart. Per altre lloch
de oÿdor de comptes real de Manresa concedit
en la última Cort General de 1702, se proposan: lo doctor misser Francisco Vicens y Gomar;
lo doctor misser Joseph Sala y de Miralles. Per
lo lloch de oÿdor de comptes real de Balaguer
concedit en la última Cort General de 1702, se
proposan: lo doctor misser Juan Batista Ruffach
y Folquer; mestre Francisco Pla. Per altre lloch
de oÿdor de comptes real de Balaguer concedit
en la última Cort General de 1702, se proposan: lo doctor misser Joseph Rúbias y Tarròs;
mestre Diego Pla. Per lo lloch de oÿdor de
comptes real de Vilafranca del Panedès concedit
en la última Cort de 1702, se proposan: lo doctor misser March Antoni Tord; lo doctor misser
Andreu Barthomeu. Per lo lloch de oÿdor de
comptes real de Tàrrega concedit en la última
Cort General de 1702, se proposan: mossèn Ignasi de Bellver y Marquès; mossèn Llorens de
Bellver. Per lo lloch de oÿdor de comptes real
de Camprrodon concedit en la última Cort General de 1702, se proposan: mossèn Joseph Du1722

ran; lo doctor misser Joseph Brandia. // 10v //
Per lo lloch de oÿdor de comptes real de Berga
concedit en la última Cort General de 1702, se
proposan: mossèn Joan Rou y de Pastor;
mossèn Melcior Bru y de Tort. Per altre lloch
de oÿdor de comptes real de Berga concedit en
la última Cort General de 1702, se proposan:
mossèn Melcior Bru y de Tord; mossèn Joan
Rou y de Pastor. Per lo lloch de oÿdor de
comptes real de Mataró concedit la última Cort
General de 1702, se proposan: mossèn Francesch Gemmir y Lleonart; mestre Joan Roig y
Barceló. Per altre lloch de oÿdor de comptes
real de Mataró concedit en la última Cort General de 1702, se proposan: lo doctor Llorens
Pi; Miquel Pou. Per lo lloch de oÿdor de comptes real de Granollers concedit en la última Cort
General de 1702 se proposan: lo doctor misser
Fèlix Feixes; mestre Lluís Arbués. Per altre lloch
de oÿdor de comptes real de Granollers concedit en la última Cort General de 1702, se proposan: mestre Francisco Clarassó; mestre Miquel Manalt. Per lo lloch de oÿdor de comptes
real de Figueras concedit en la última Cort General de 1702, se proposan: lo doctor misser
Miquel Sabater; lo doctor missera Miquel Sans.
Per altre lloch de oÿdor de comptes real de Figueras concedit en la última Cort General de
1702, se proposan: lo doctor misser Joseph
Puig; mestre Gregori Duran. // 11r // Per lo
lloch de oÿdor de comptes real de Agramunt
concedit en la última Cort General de 1702, se
proposan: mestre Francisco Matheu; Joseph
Cercós y Domènech. Per altre lloch de oÿdor de
comptes real de Agramunt concedit en la última
Cort General de 1702, se proposan: lo doctor
misser Joseph Balaguer y Amat; lo doctor misser Francisco Matheu. Per lo lloch de oÿdor de
comptes real de Prats del Rey concedit en la última Cort General de 1702, se proposan: lo
doctor Bonaventura Colom; mestre Pau Solà.
Per lo lloch de oÿdor de comptes real de Caldes
de Monbuy concedit en la última Cort General
de 1702, se proposan: lo doctor misser Francisco Casanyes y Gasia; mestre Joan Martí. Per lo
lloch de oÿdor de comptes real de Pals concedit
en la última Cort General de 1702, se proposa(n):b mestre Jaume Oliver; Gerònim Parri. Per
lo lloch de oÿdor de comptes real de Santpedor
concedit en la última Cort General de 1702, se
proposan: mestre Valentí Oliva; Joseph Solà.
Per lo lloch de oÿdor de comptes real de Cardedeu concedit en la última Cort General de
1702, se proposan: mossèn Francesch Cavaller;
mestre Joseph Païssa. Per lo lloch de oÿdor de
comptes real de Vilanova de Cubellas concedit
a. a continuació ratllat, Joseph Puig.
b. a continuació ratllat, Antoni Corredor, mayor de dies;
Gerònim Parri.

res, canonge de la seu de Barcelona. //12v // Per
lo lloch real de assessor y advocat fiscal que vaca
per haver mudat de estat lo doctor misser Joseph Alòs y Ferrer de real a militar se proposan:
lo doctor misser Jaume Oliva de present diputat
real; lo doctor misser Rafel Llampillas y Prous;
lo doctor misser Francisco Roig y Ferrer.

en la última Cort General de 1702, se proposan: lo doctor misser Anton Güell; mestre Francisco Fabra. // 11v // Per lo lloch de oÿdor de
comptes real del Arbós concedit en la última
Cort General de 1702, se proposan: mestre
Francisco Mercader; mestre Magí Alegret. Per
lo lloch de oÿdor de comptes real de Cruïlles
concedit en la última Cort General de 1702, se
proposan: mossèn Joseph Comes del Brugar;
Pera Rovira del Mas. Per lo lloch de oÿdor de
comptes real de Talarn concedit en la última
Cort General de 1702, se proposan: lo doctor
misser Roch Balaguer; Simeon Capdevila.

Bolsa de donador de ploms. Per lo lloch eclesiàstich de donador de ploms que vaca per mort
del doctor Jayme Burguès, se proposan: fra don
Ramiro de Verdier, piater de Besalú; fra Joan
Pons, sallarer de Roda; fra Joseph Sabadí, segristà de Besalú. Per altre lloch eclesiàstich de
donador de ploms que vaca per mort de fra Rafel de Nadal, se proposan: fra Rafel de Padellàs y
Casamitjana, pabordre de Portella, de present
oÿdor eclesiàstich; fra Eudalt Font, camarer de
la Portella; fra Benet Brandia, sellerer de Camprrodon. Per altre lloch de donador de ploms
eclesiàstich que vaca per mort del doctor Francisco Blanch, se proposan: fra Gaspar de Sinispleda, prior y sagristà de Sant Cugat; fra Francisco de Rovira, sagristà de Banyoles; fra
Francisco Torres, dispenser de Sarrateix. Per lo
lloch militar de donador de ploms que vaca per
mort de mossèn Miquel de Pallarès, se proposan: mossèn Anthon de Albertí, de present deputat militar; don Joan de Batlle y Prats;
mossèn Joseph de Font.

Dat en Barcelona, als 30 de abril 1704. Anton
de Albertí. Doctor Jaume Oliva. Anton de Moxiga y Ginebreda. Rafel de Padellàs y Casamityana. Doctor Pere Màrtir Serdà. Deputats y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints. Locus si+gilli. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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Per dietari. Número 548.a
Senyor. Los deputats y oÿdors de comptes del
General del principat de Cathalunya per los
llochs vacants fins al dia present en las bolsas
dels officis de la casa de la Diputació de dit General, proposan a vostra magestat los subgectes
contenguts en lo infrascrit memorial.

13r

Bolsa de assessor y advocat fiscal. Per lo lloch
eclesiàstich de assessor y advocat fiscal que vaca
per mort de don Daniel Sayol, canonge de la
seu de Barcelona, se proposan: lo doctor don
Joseph Ignasi Amigant y de Olsina, canonge de
Barcelona; lo doctor Pere Pau Atxer, canonge
de la matexa iglésia; lo doctor Joseph Ramoneda, canonge de Gerona. Per altre lloch eclesiàstich de assessor y advocat fiscal que vaca per
mort del doctor don Francisco Meca y Vilalba,
se proposan: lo doctor fra Joan Baptista Descallar y de Tort, abat de Banyoles; lo doctor Jaume Martí, canonge de Lleyda;b lo doctor Gaspar Orient, canonge de Tortosa. Per altre lloch
eclesiàstich de assessor y advocat fiscal que vaca
per mort del doctor Narcís Burguès, canonge
de Girona, se proposan: lo doctor misser Onofre Dalfau, ardiaca major de la seu de Barcelona
y prior de Sant Pere de Caserras del orde de
Sant Benet; lo doctor Juan Anton Durbàs, canonge de Lleyda; lo doctor Domingo Foguea. memorial intercalat entre els folis 854v-855r del trienni
1701-1704.
b. a continuació ratllat, lo doctor Jaume Alòs, canonge de
Lleyda.
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Bolsa de regent los comptes. Per lo lloch eclesiàstich de regent los comptes que vaca per
mort del doctor Narcís Burguès, canonge de
Gerona, se proposan: fra Joseph Descallar y de
Tort, sagristà de Camprrodon; fra Bernat Descallar y de Tort, pabordre y camarer de Sant
Pere de Galligans; fra Joseph Gallart y de Pastor, sagristà de Sant Pere de Galligans. Per altre
lloch eclesiàstich de regent los comptes que
vaca per mort de fra Rafel de Nadal, se proposan: fra Rafel de Padellàs y Casamitjana, pabordre de Palau, de present oÿdor eclesiàstich; fra
Bonaventura Padern, enfermer de Camprrodon; fra Francisco Torres, dispenser de Sarrateix. Per altre lloch eclesiàstich de regent los
comptes que vaca per mort de fra Dimas de Malla, abat de Banyoles se proposan: lo doctor
Pere Brunés, canonge de Urgell; lo doctor Pau
Llinàs, canonge de Urgell; lo doctor Joan Salamó, canonge de Urgell. Per altre lloch eclesiàstich de regent los comptes que vaca per mort de
don Lluís de Josa, ardiaca de Santa Maria del
Mar y canonge de Barcelona, se proposan: fra
don Fèlix de Taverner y d’Ardena, obrer de
Sant Cugat del Vallès; fra Gaspar de Sinispleda,
prior y sagristà mayor de Sant Cugat; doctor fra
Anthon de Padellàs y Casamitjana, almoÿner de
Ripoll. // 13v // Per lo lloch militar de regent los
comptes que vaca per mort de mossèn Miquel
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de Pallarès, se proposan: mossèn Anthon de Albertí, de present deputat militar; don Joan de
Batlle y Prats; mossèn Joseph de Font. Per altre
lloch militar de regent los comptes que vaca per
mort de don Fèlix de Àger, se proposan:
mossèn Joan Vives; don Joan Olmera y de Raset; mossèn Joseph Bru y Móra.
Bolsa de exactor. Per lo lloch eclesiàstich de
exactor que vaca per mort de fra Rafel de Nadal,
se proposan: fra Rafel de Padellàs y Casamitjana, pabordre de Palau de present oÿdor eclesiàstich; fra Eudalt Font camarer de la Portella; fra
Benet Brandia, sellerer de Camprrodon. Per altre lloch eclesiàstich de exactor que vaca per
mort del doctor don Daniel Sayol se proposan:
lo doctor Esteva Mata, prior de Sant Pere del
Mont del orde de Sant Benet; lo doctor Geroni
Talavera, prior de Santa Maria de Colell, del
orde de Sant Benet;a don Joseph Masdovellas,
prior de Santa Maria de Finestras, del orde de
Sant Benet. // 14r // Per lo lloch militar de exactor que vaca per mort de mossèn Miquel de Pallarès, se proposan: mossèn Anthon de Albertí,
de present deputat militar; don Joan de Batlle y
Prats; mossèn Joseph de Font.
Bolsa de receptor de la Bolla. Per lo lloch eclesiàstich de receptor de la Bolla que vaca per
mort de fra Rafel de Nadal, se proposan:b lo
doctor Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler
pabordre y canonge de Tortosa; lo doctor Jaume Vidal, canonge de Tortosa; Gerònim Pino,
canonge de Tortosa. Per altre lloch eclesiàstich
de receptor de la Bolla que vaca per mort de fra
Dimas de Malla, se proposan: lo doctor Pera
Francisco Bayons, lo doctor Andreu Arbell, lo
doctor Llucià Riudecanes, canonges de Vich.
Per altre lloch eclesiàstich de receptor de la Bolla que vaca per mort de don Francisco Meca, se
proposan: lo doctor Esteve Mata, prior de Sant
Pere del Mont del orde de Sant Benet; lo doctor Gerònim Talavera, prior de Santa Maria de
Colell del orde de Sant Benet;c fra Phelip Perallada, infarmer del monestir de Banyoles.
//14v // Per lo lloch militar de receptor de la Bolla que vaca per mort de don Joan Vivet, se proposan: mossèn Anthon de Albertí, de present
deputat militar; don Joan de Batlle y de Prats;
mossèn Joseph de Font.
Bolsa de escrivent ordinari de regent los comptes. Per lo lloch eclesiàstich de escrivent ordina-

a. a continuació ratllat, lo doctor Lluís Font cuberta, prior
de Santa Maria de Olesa.
b. a continuacó ratllat, fra Rafel de Padellas y Casamitjana,
pabordre de Palau, de present oÿdor eclesiàstich.
c. a continuació ratllat, lo doctor Lluís Fontcuberta, prior
de Santa Maria de Olesa.
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ri de regent los comptes que vaca per mort de
don Rafel Moner, se proposan: lo doctor Pere
Brunés, canonge de Urgell; lo doctor Pau
Llinàs, canonge de Urgell; lo doctor Jaume Salamó, canonge de Urgell. Per altre lloch eclesiàstich de escrivent ordinari de regent los
comptes que vaca per mort de fra Rafel de Nadal, se proposan: fra Rafel de Padellàs y Casamitjana, pabordre de Palau, de present oÿdor
eclesiàstich; fra Bonaventura Padern, enfermer
de Camprrodon; fra Francisco Torres, dispenser
de Sarrateix. Per altre lloch eclesiàstich de escrivent ordinari de regent los comptes que vaca
per mort de fra Dimas de Malla, se proposan:
fra don Joseph de Tort y Granollach, refatoner
de Sant Cugat; fra Eudalt Font, camarer de la
Portella; fra Benet Brandia, sellerer de Camprrodon. // 15r // Per lo lloch militar de escrivent
ordinari de regent los comptes que vaca per
mort de don Gaspar Corts, se proposan:
mossèn Anthon de Albertí, de present deputat
militar; don Joan de Batlle y Prats; mossèn Joseph de Font.a Per altre lloch militar de escrivent ordinari de regent los comptes que vaca
per mort de mossèn Miquel de Pallarès, se proposan: mossèn Nicolau de Santjoan y Llobregat; mossèn Joan Ponsich y de Monsó; mossèn
Joan Olmera y Raset.
Bolsa de síndich. Per lo lloch eclesiàstich de síndich que vaca per mort de fra Dimas de Malla,
se proposan: fra don Ramiro de Verdier, piater
de Besalú; fra Joan Pau Salvador, obrer de Sant
Pere de Roda; fra Vicens Cases, obrer de Besalú. // 15v // Per altre lloch eclesiàstich de síndich
que vaca per mort de fra Rafel de Nadal, se proposan: fra Rafel de Padellas y Casamitjana, pabordre de Palau de present oÿdor eclesiàstich;
fra Francisco de Rovira, sagristà de Banyoles; fra
Eudalt Font, camarer de la Portella. Per altre
lloch de síndich eclesiàstich que vaca per mort
del doctor Francisco Martí, canonge de Tortosa
se proposan: fra Bernat Descallar y de Tort, pabordre y camarer de Sant Pere de Galligans; fra
Joseph Descallar y de Tort, sagristà de Camprrodon; fra Joseph Gallart y de Pastor, sagristà
de Sant Pere de Galligans. Per lo lloch militar
de síndich que vaca per mort de don Miquel de
Pallarès, se proposan: mossèn Anthon de Albertí, de present deputat militar; don Joan Batlle y
Prats; mossèn Joseph de Font. Per altre lloch
militar de síndich que vaca per mort de don Pedro Planella y Cruïlles, se proposan: don Anthon Cortès y de Andrada; mossèn Joseph Bru y
Móra; mossèn Anthon Pera y de Tort.

a. a continuació ratllat, per altre lloch militar de escrivent
ordinari de regent los comptes que vaca per mort del doctor
Narcís de Burguès, se proposan.

16r

Bolsa de ayudant segon de la scrivania mayor.
Per lo lloch de ayudant segon de la scrivania
major que vaca per mort de Bonaventura Torres, notari, se proposan: Francisco Estalella,
notari causídich; Sebastià Campanyó, notari
causídich; Narcís Castells, notari causídich. Per
altre lloch de ayudant segon de la scrivania major que vaca per mort de Francisco Torres, notari de Barcelona, se proposan: Francisco Rosinés, notari públic real col·legiat; Joseph Forés,
notari públich real col·legiat; Bernat Forés, notari públich real col·legiat.
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Per la notícia tenim que lo real concell vol que
Gerònim Montaner, qui lo die de Carnestoltas
de est any acaba de exercir lo ofici de batlle de
esta ciutat per provisió feta per lo temps restave
del trienni pròximpassat, puga tantmateix tornar ésser elegit y obtenir-lo en lo corrent trienni. Y conciderant tenir dificultat esta pretenció y
encontrar-se aquella ab lo capítol 43 de las novas Corts, com ho podrà servir-se vostra senyoria fidelíssima manar vèurer de la extensa instrucció va adjuncta, per lo que y per lo desitg
tenim de no errar en matèria de tant pes y que
mira a tot lo principat, nos vehem precisats en
suplicar a vostra senyoria fidelíssima vulle servirse ab la brevedat requereix la urgència manar
consultar dita instrucció y lo contengut en ella y
dir-nos lo que ab tot acert degam obrar quant
lo real concell precistesca en sa pretenció; que y
en tota ocasió ne farem aquella deguda estimació devem per tot lo que conduesca al major
agrado y satisfació de vostra senyoria fidelíssima
a qui guarde nostre senyor molts anys.

Bolsa de ayudant tercer de scrivania major. Per
lo lloch de ayudant tercer de la scrivania major
que vaca per mort de Bonaventura Torres, notari, se proposan: Joseph Galí, notari públich de
Barcelona; Bonaventura Galí, notari, públich de
Barcelona; Salvador Bruguera, notari públich
de Barcelona. Per altre lloch de ayudant tercer
de la scrivania major que vaca per mort de Esteve Cols, notari, se proposan: Francisco Busquets, notari real; Francisco Roig, notari real;
Pere Joan Bramon, notari real.
16v

Bolsa de assessor y advocat fiscal y sos ayudants
de la visita del General de Cathalunya. Per lo
lloch de assessor y advocat fiscal de la visita que
vaca per renunciació de ell feta per lo doctor
Maurici Gallart, se proposan: lo doctor misser
Francisco de Gallart y Pastor, ciutedà honrrat
de Barcelona; lo doctor misser Joseph Barrera y
Bofarull, ciutedà horrat de Barcelona; lo doctor
misser Joachim Vives y Ximenes, ciutedà horrat
de Barcelona.

Gerona, febrer 28 de 1704. Molt il·lustre y fidelíssim senyor de vostra senyoria fidelíssima majors servidors que sa ma besen. Los jurats de la
ciutat de Gerona. Molt il·lustre y fidelísim senyor los deputats del General de Cathalunya.
860
/3r

Bolsa de scrivà major y sos ajudants de la visita
del General de Cathalunya. Per lo lloch de
scrivà major de la visita que vaca per mort de
Bonaventura Torres, notari, se proposan: Joan
Pera Fabra, notari públich real col·legiat; Mariano Rufasta, notari públich real col·legiat; Guillem Bosom, notari públich real col·legiat.
Bolsa de procurador fiscal de la visita del General de Cathalunya. Per lo lloch de procurador
fiscal de la visita que vaca per mort de don Pedro de Magarola, se proposan: mestre Pere
Màrtir Çerdà, de present oÿdor real; mossèn
Anthon de Manegat y Riu; mossèn Joseph de
Cahors.
17r

Molt il·lustre y fidelíssim senyor.a

Dat en Barcelona, als XXX de abril MDCCIIII. Anton de Albertí. Doctor Jaume Oliva. Anton de
Moxiga y Ginebreda. Fra Rafel de Padellàs y Casamityana. Doctor Pere Màrtir Serdà. Deputats
y oÿdors de comptes del General del principat de
Cathalunya en Barcelona residints. Locus si+gilli.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.
1725

Encarab que en lo capítol 2 de las Corts de 1363
que és la constitució primera del títol «Que oficials temporals no sien continuats», confirmat
ab lo capítol 7 de las Corts de 1413 que és la
constitució segona del mateix títol, se troba expressament disposat que ningú qui hage regit
ofici de jurisdicció triennal puga tenir o administrar en lo trienni propsegüent aquell mateix o altre ofici de jurisdicció dins aquella mateixa vegueria o batllia, encara que taula hage tingut y
sie per sentència absolt; emperò si troba en la fi
la limitació dels qui en lo trienni proppassat menos de un any hagen regit algun ofici los quals
no sien compresos en dita constitució. En força
de la qual limitació tots los pràtichs chatalans
han donat per constant que·l oficial de qualsevol
ofici triennal qui·l hage regit per menos de un
any, pot ser anomenat y tornar-lo a regir en lo
trienni immediadament subsegüent, deu, antes
de administrar, purgar taula per lo temps lo ha
regit en lo trienni antecedent. En lo capítol 43
d’estas últimas Corts en concideració dels abusos de continuar los officials de un trienni en lo
subsegüent ab lo afectat pretest de esperar la
a. paper intercalat entre els folis 859v-860r del trienni 17011704.
b. paper intercalat entre els folis 859v-860r del trienni 17011704.
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vinguda del successor, no obstant lo trobar-se
en ditas dos constitucions sobre referidas prohibida la continuació // 3v // dels oficis temporals,
se troba expressament disposat que de assí en
avant los officials reals temporals, finit lo trienni
per lo qual foren elegits, en tot lo trienni següent no pugan obtenir dit ofici ni altre de jurisdicció en la mateixa vegueria o batllia per títol de
ínterim ni de proseguir fins a la vinguda del successor ni en altra qualsevol manera, sens posars’i la limitació del cas en què algun oficial real
hage regit lo offici en lo trienni antecedent menos de un any que·s troba posada en dit capítol
segon de las Corts de 1363 ni altre alguna. Y havent vingut lo cas en la ciutat de Gerona de haver sortejat per la terna de batlle per lo present
trienni certa persona qui·l havie regit en lo proppassat, menos emperò de un any, se preté per lo
real concell que aquell pot ser elegit y tornar-lo a
tenir en lo present trienni en força de la limitació
que com se ha dit se troba en lo dit capítol segon
de las Corts de 1363; y que axí deu la ciutat posar-l’o en dita terna no obstant la disposició y
prohibició tant general que com també se ha dit
se troba en dit capítol 43 de ditas últimas Corts.
Per lo que la mateixa ciutat de Gerona, desitjosa
de no errar en matèria de tant pes y que mira a
tot lo principat, suplica als molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats del General de Cathalunya sien servits mirar y dir-li la intel·ligència
deuhen tenir vuy ditas constitucions, y si ab la
dita prohibició y clàusula tant general del dit capítol 43 d’estas últimas //s.n.r // Corts en las paraulas finals sobre referidas, ve comprès lo qui
hage tingut ofici en lo trienni antecedent encara
que sie estat per menos de un any y a derogar-se
ab ell la limitació sobre referida posada en la fi
del dit capítol segon de las Corts de 1363 o bé si
dita limitació té encara força vuy y aprés de dit
capítol 43 d’estas últimas Corts; y pot, no obstant aquell tenir la tal persona y ser elegida per lo
ofici de batlle per no haver-l’o tingut per lo espay de un any en lo trienni passat, perquè axí
puga governar-se ab tot acert y saber lo que
dega fer en lo dit cas sobre referit.
s.n.r

extrahent-se de altre en son lloch. Y avent tractada
esta matèria ab la Real Audiència juntes les tres sales y aparegut insubsistent lo reparo per no haver
dit Montaner exercit un any dit empleo, vos diem
y manam, inseguint lo parer de dita Real Audiència, reintegreu y poseu en son degut lloch en dita
terna de batlle al mencionat Geroni Montaner ab
los dos altres qui foren extrets per lo mateix effecte, enviant-nos dita terna per a què immediatament pugam passar a fer la nominació de la persona que reconexerem més convenient al real servey
de sa magestat, que esta és la real voluntat.
Dat en Barcelona, als XXIII de febrer MDCCIIII.
Don Francisco de Velasco. Vidit de Senjust et de
Pages, cancellarius. Don Joannes Baptista de
Aloy. Registrata in curiae locumtenentiae XX,
foleo XXIIII. Locus si+gilli.
s.n.r

Rebem la que vostra senyoria fidelíssima és servit afavorir-nos de 26 del corrent prometén-nos
sempre tota mercè de vostra senyoria fidelíssima, y en exequció del que és servit manar-nos
remetem certificatòrias auctènticas de com Pere
Clarà y Jaume Forest foren extrets per la terna
del ofici de sotsbatlle y se los posà la excepció tenim participada a vostra senyoria fidelíssima y
també de la que dit Clarà fou antecedentment
provehit. Y com foren anomenats y juraren dit
ofici ab las quals consta que quant foren tornats
extràurer y se los oposà la exepció avian tingut lo
ofici per menos de un any, y lo ofici de sotsbatlle
assí és triennal com lo de batlle, a vistas del que
esperam de la mercè de vostra senyoria fidelíssima se servirà manar consultar si lo mandato tenim notícia nos vol fer altre vegada lo real concell si serà contra las constitucions del principat
o no y lo que millor aparega a vostra senyoria fidelíssima degam obrar per lo major acert per observança de las generals constitucions, del que
ne farem aquella deguda estimació y restarem ab
nous desitgs de emplear-nos en lo que sie del
major servey y agrado de vostra senyoria fidelíssima a qui guarde Déu molts anys.

Dona Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general, etcètera.
Amats y fels de la real magestat los jurats y concell
de la ciutat de Gerona. Geroni Montaner nos ha
representat que avent sortejat lo die diset de gener
pròximpassat en la extracció que féu aquexa ciutat
de subjectes per la terna de batlle que posant-li excepció lo síndich ab lo motiu de trobar-se actualment lo dit Montaner com a interino o per resíduo portant la vara de batlle, lo suffocàreu

Molta il·lustre y fidelíssim senyor.

Gerona, abril 30 de 1704. Molt il·lustre y fidelíssim senyor de vostra senyoria majors servidors
que sa mà besen. Los jurats de la ciutat de Gerona. Molt il·lustre y fidelíssim senyor los deputats del General del principat de Cathalunya.
s.n.r

a. paper intercalat entre els folis 859v-860r del trienni 17011704.

1726

Fidemb facio ego Raymundus Vila, notarius publicus Gerundae secretariusque admodum illusa. paper intercalat entre els folis 859v-860r del trienni 17011704.
b. sis papers intercalats entre els folis 859v-860r del trienni
1701-1704.

riem et thenorem in hunc qui sequitur modum.
Nempe fuit extra dicta bursa in dicta pelvi et omnes rudolini intus ipsa existentes projecti ipsique
rudolini fuerunt revoluti per dictum puerum minorem decenino, qui extraxit unum rudolinum
cum hoc nomine: Vicens Cormaro, qui fuit repertus habilis. Item aliud rudolinum cum hoc nomine: Ramon Garau, cui per Petrum Marcer sindicum fuit possita exceptio non potest quia non
purgavit tabulam de officio locumtenens adelis.
Item aliud rudolinum cum hoc nomine: Joan
Llauger, cui per dictum sindicum fuit posita excepcio non potest quia non purgavit tabulam de
dicto officio subbajuli. Item aliud rudolinum
cum hoc nomine: Joan Batista //s.n.r // Cassà, qui
fuit repertus habilis. Item aliud rudolinum cum
hoc nomine: Raphael Farrer, cui per dictum sindicum fuit posita exceptio non potest quia non facit suam propriam et principalem habitationem
in presenti civitate. Item aliud rudolinum cum
hoc nomine: Pere Clarà, qui fuit repertus habilis.
Prout hec et alia in dicto instrumento cui Raymundus Artigas et Narcisus Llado, vergarii dictorum admodum illustrium dominorum juratorum testes adfuere latius sunt contenta.

trium dominorum juratorum et concilii Generalis presentis civitatis Gerundae, auctoritate regia
substitutus ab herede don Joannis Çarriera et de
Gurb quondam publico civitatis bajuliae et vicariae Gerundae suarumque pertinentiarum notario, quod in instrumento celebrationis concilii
generalis universitatis presentis civitatis Gerundae legitime celebrati et penes me uti notarium et
secretarium prefatum intus aulam majorem domus concilii dictae presentis civitatis recepti die
mercurii undecima julii millessimo sexcentessimo
octuagessimo quinto, in quo quidem dicto concilio generali intervenerunt et presentes fuerunt
admodum illustres domini jurati et conciliarii
de dicto concilio generali, quorum nomina et cognomina in dicto instrumento contenta existunt,
inter alia fuit per dictos admodum illustres dominos juratos facta et per me dictum et infrascriptum notarium et secretarium alta et intelligibili voce lecta propositio sequens:
Propositio. Molt il·lustres senyors. Ab altre concell general celebrat a trenta del mes de maig
mil sis-cents vuytanta-y-quatre fou vostra senyoria servit votar solempnament que en perpètua memòria de la victòria que la divina per interceció dels gloriosos sant Narcís, etcètera, lo
offici de sotsbatlle de esta ciutat està de present
vacant per renunciació feta per Joan Llauger,
botiguer de telas; e com esta ciutat tinga exprés
privilegi de fer terna en tota ocasió que dit offici
vaque, ho representam a vostra senyoria perquè
així per la bona administració de justícia y conveniència del bé públich sia servit deliberar lo
que sia més convenient.

In quorum fidem ego idem Raymundus Vila, notarius et secretarius, hic me subscribo et meum solitum appono sig+num.
s.n.r

Resolucio. Lo concell general, la universitat de la
present ciutat de Gerona fahent, celebrant y representant, ohidas las ditas proposicions y
// s.n.v // suplicacions y totas y sengles cosas en
aquellas contengudas delibera y ordena en lo
modo y forma següent: quant al primer capítol,
que attès lo molt il·lustre y reverendíssim senyor
bisbe de esta ciutat no ha volgut venir a bé en
posar lo decret en lo vot, etcètera. Quant al segon capítol, que se fasse extracció de terna de
sotsbatlle en la forma acostumada y per lo restant del corrent trienni.
Extraccio ternae subbajuli. Quoniam omnes rudolini in bursa subbajuli inclusi existentes fuerunt per me Raymundum Vila, notarium publicum et secretarium infrascriptum immissi et
projeti intus quandam pelvim in qua fuit posita
aqua copertaque ipsa pelvi quandam lintea ipsique rudolini fuerunt per quendam puerum minorem decem annorum revoluti, et successive et sigillatim iuxta privilegiorum regiorum eidem
civitati super extractionibus et electionibus officiorum dictae civitatis faciendis concessorum se1727

Nominació de sotsballe feta a Pere Clarà, a 12
juliol 1685.
Universis fidem facio ego Franciscus Padres, notarius publicus et scriba major curiae regiae Gerundae pro admodum illustri et egregio domino
don Joanne Çarriera et de Gurb, comite de Solterra in presenti civitate Gerundae populato, domino dictae curiae, quod die duodecima mensis
julii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo quinto, magnificus Josephus Ginesta, mercator, et triennio tunch currenti pro sacra, catholica et regia magestate
bajulus Gerundae posuit, contituit et creavit in
subbajulum praedictae civitatis et bajuliae honorabilem Petrum Clara, blanquerium eiusdem civitatis tanquam unum ex illis tribus personis per
admodum illustres dominos juratos et universitatem Gerundae vigore privilegii regii dictae civitati concessi electum cuius privielgii regii vigore
// s.n.v // dictus bajulus tenetur eligere unum ex
dictis tribus personis, quiquidem honorabilis Petrus Clara dicto die dictam nominationem acceptavit ac juravit et solitam cautionem prestitit,
pro ut constat in et cum instrumento dictae nominationis et juramenti in quodam regestro juramentorum ofitialium regiorum dictae curiae
continuato cui ego dictus Franciscus Padres,
tunch scriba dictae curiae, et Silvester Noguer,
laborator Gerundae testes adfuere.

[ 1704 ]
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De premissis fidem faciens ego idem Franciscus
Padres, notarius et scriba major, prefatis hic me
subscribo et meum solitum appono sig+num.
s.n.r

Fidem facio ego Raymundus Vila, notarius publicus Gerundae secretariusque admodum illustrium dominorum juratorum et concilii Generalis presentis civitatis Gerundae auctoritate regia
substitutus ab herede don Joannis Çarriera et de
Gurb, quondam publico civitatis bajuliae et vicariae Gerundae suarumque pertinentiarum
notario, quod in instrumento celebrationis concilii generalis universitatis presentis civitatis Gerundae legitime celebrati et penes me uti notarium et secretarium prefatum intus aulam
majorem domus concilii dictae presentis civitatis,
recepti die mercurii undecima julii millessimo
sexcentessimo octuagessimo quinto, in quo quidem dicto concilio generali intervenerunt et presentes fuerunt admodum illustres domini jurati
et conciliarii de dicto concilio generali, quorum
nomina et cognomina in dicto instrumento contenta existunt, inter alia fuit per dictos admodum illustres dominos juratos facta et per me dictum et infrascriptum notarium et secretarium
alta et intelligibili voce lecta propositio sequens:

manus majoris, et judicis tabulae utriusque iuris
doctoris. Et ipsas bursas sive saccos in societate dictorum dominorum juratorum relicta dicta archa
clausa adduxit et exhibuit dictus Franciscus Garriga, notarius, ut supra interessens, in dicto concilio generalis quibus quidem bursae sive saccis sicut praedicitur exhibis et adductis fuit per dictos
admodum illustres dominos juratos processum ad
faciendum extractionem ternae subbajuli et judicum tabulae in modum sequentem:
Primo namque omnes rudolini in bursa subbajuli presentis civitatis Gerundae inclusi existentes
fuerunt per dictum Franciscum Garriga, connotarium, ut supra interessentem immisit et projecti fuerunt in qua pelvi et in qua erat apposita
aqua; et ipsi rudolini fuerunt per quendam puerum minorem decennio revoluti, qui quidem
puer extraxit ex dictis rudolinis unum post alium
infrascriptos et sequentes:
s.n.r

Propositio. Molt il·lustre senyor. Inseguint la
consuetut de nostres predecessors y per la obligació nos toca per rahó de nòstron càrrech de
juradesch, representam a vostra senyoria si apareixerà comprar forments per la provisió d’esta
botiga, etcètera, lo offici de sostsbatlle de esta
ciutat vaga per renunciació feta per Jaume Forest, e com esta ciutat tinga exprés privilegi de
fer terna en tota ocasió que dit offici vague, ho
representam també a vostra senyoria per a què
així per la bona administració de justícia y conveniència del bé públich sie servit deliberar lo
que sie més convenient.
Resolutio. Lo concell general, la universitat de la
present ciutat // s.n.v // de Gerona fahent, celebrant y representant ohida la proposició y cosas
en ella contengudas, delibera y ordena en lo
modo y forma següent: quant al primer capítol
que lo capítol, que lo contengut en ell ho remet
y com als molt il·lustres senyors jurats y magnífichs adjunts de la junta de botiga, etcètera.
Quan al onsè capítol que se fasse extracció de
subballe en la forma acostumada.
Extractio ternae subbajuli. Et successive dicti admodum illustres domini jurati unacum dicto
Francisco Garriga, notario, ut supra interessenti
accesserunt ad arxivium in quo est archia matriculae et intus ipsam sunt bursa sive sacci rudolinorum inferius designandorum, aqua fuerunt
extractae bursae sequentes videlicet bursa subbajuli, judicis tabulae militaris, judicis tabulae civi

Primo namquod extraxit quoddam rudolinum
cum hoc nomine: Francesch Geonès, qui fuit repertus habilis. Item dictus puer extraxit alium
rudolinum cum hoc nomine: Franesch Rusell,
cui per honorabilem Petrum Marcer, sindicum,
fuit posita exceptio non potest quia non purgavit
tabulam de officio locumtenentiae adilei. Item
aliud rudolinum cum hoc nomine: Sebastià Masip, cui per dictum sindicum fuit posita similis
acceptio. Item aliud rudolinum cum hoc nomine:
Joan Garau, cui per dictum sindicum fuit posita
exceptio non potest quia non purgavit inquisitionem generalem de officio subbajuli. Item aliud
rudolinum cum hoc nomine: Gerònim Feliu, qui
fuit repertus habilis. Item aliud rudolinum cum
hoc nomine: Rafel Ferrer, cui per dictum sindicum fuit posita exceptio non potest quia est debitor et non facit suam propriam et principalem
habitationem in presenti civitate. Item aliud rudolinum cum hoc nomine: Jaume Furest, cui per
dictum sindicum fuit posita exceptio non potest
quia non purgavit inquisitionem generalem de
officio subbajuli. Item aliud rudolinum cum hoc
nomine: Pera Pau Fageda, qui fuit repertus habilis. Prout hec et alia in dicto instrumento civi
Raymundus Artigas et Joannes Valls, virgarii
dictorum admodum illustrium dominorum juratorum, testes adfuere latius sunt contenta.
In quorum fidem ego idem Raymundus Vila, notarius et secretarius, hic me subscribo et meum solitum apponi sig+num.

s.n.r
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Nominació de sotsballe feta a Gerònim qui fou
anomenat per renunciació de Jaume Furest, qui
fou a 29 janer 1687.
Universis fidem facio ego Franciscus Padres, notarius publicus et scriba major curiae regiae Ge-

rundae pro admodum illustri et egregio domino
don Joanne Çarriera et de Gurb, comite de Solterra in presenti civitate Gerundae populato, domino dictae curiae, quod die vigessima nona
mensis januarii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagesimo septimo magnificus Rapahel Monras, mercator, et triennio
tunch currenti pro sacra, catholica et regia magestate bajulus Gerundae posuit, constituit et creavit in subbajulum praedictae civitatis et bajuliae honorabilem Hieronimum Feliu, carderium
eiusdem civitatis, tanquam unum ex illis tribus
personis per admodum illustres dominos juratos
et universitatem Gerundae // s.n.v // vigore privilegii regii dictae civitati concessi electum, cuius
privilegii regii vigore dictus bajulus tenetur eligere unum ex dictis tribus personis quiquidem honorabilem Hieronimus Feliu dicto die dictam
nominationem acceptavit ac juravit et solitam
cautionem prestitit, pro ut constat in et cum instrumento dictae nominationis et juramenti in
quodam regestro juramentorum ofitialium regiorum dictae curiae continuato cui Petrus
Blanch, Valerius et Joannes Carbonet, laborator
Gerundae testes interfuere.

Onofrius Orriols et Josephus Cellera testes interfuere.
De premissis fidem faciens ego idem Franciscus
Padres, notarius et scriba major prefatus, hic me
subscribo et meum solitum apponi sig+num.
s.n.r

De premissis fidem faciens ego idem Franciscus
Padres, notarius et scriba major prefatus, hic me
subscribo et meum solitum appono sig+num.
s.n.r

Nominació de sotsballe feta per lo batlle de Gerona a favor de Jaume Forest, que fou als 22
maig 1686 y per lo trienni comensat lo die de
Carnestoltes de dit any.
Universis fidem facio ego Franciscus Padres, notarius publicus et scriba major curiae regiae Gerundae pro admodum illustri et egregio domino
don Joanne Çarriera et de Gurb, comite de Solterra, in presenti civitate Gerundae populato, domino dictae curiae, quod die vigessima secunda
mensis maii anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo sexto magnificus
Raphael Monras, mercator, et triennio tunch currenti pro sacra, catholica et regia magestate bajulo Gerundae posuit, constituit et creavit in subbajulum praedictae civitatis et bajuliae
honorabilem Jacobum Forest, aromatarium dictae civitatis, tanquam unum ex illis tribus personis per admodum illustres dominos juratos et
universitatem Gerundae vigore privilegii regii
dictae civitati concessi electum, cujus privilegii
// s.n.v // regii vigore dictus bajulus tenetur eligere unum ex dictis tribus personis qui quidem honorabilis Jacobus Forest dicto die dictam nominationem acceptavit ac juravit et solitam
cautionem prestitit, prout constat in et cum instrumento dictae nominationis et juramenti in
quodam regestro juramentorum ofitialium regiorum dictae curiae continuato, cui doctor
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Fidem facio ego Raymundus Vila, notarius publicus Gerundae secretariusque admodum illustrium dominorum juratorum et concilii generalis presentis civitatis Gerundae auctoritate regia
substitutus ab herede don Joannis Çarriera et de
Gurb, quondam publico civitatis bajuliae et vicariae Gerundae suarumque pertinentiarum
notario, quod in instrumento celebrationis concilii generalis universitatis presentis civitatis Gerundae legitime celebrati et penes me uti notarium et secretarium prefatum intus aulam
majorem domus concilii dictae presentis civitatis
recepti die sive festo sancti Anthonii intitulata
scilicet decima septima mensis januarii anno a
Nativitate Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo sexto, in quo quidem dicto concilio generali intervenerunt et presentes fuerunt admodum illustres domini juati et conciliarii de dicto
concilio generali quorum nomina et cognomina
in dicto instrumento contenta inter alia est continuata extractio ternae subbajuli facta in dicto
concilio generali pro triennio incipenda die Carnisprivii proxime venturo sub modo et forma sequentibus:
Extractio ternae subbajuli. Deinde de mandato
dictorum admodum illustrium dominorum juratorum fuit processum ad extractionem ternae
subbajuli presentis civitatis et sic dictus puer extraxit unum rodolinum quo fracto intus ipsum
fuit reperta quaedam membranea pergamenea
et in ea scriptum hoc nomen: Pere Clarà, cui per
dictum sindicum fuit posita exceptio non potest
quia ad presens est subbajulus. // s.n.v // Item
alium rudolinum cum hoc nomine: Rafel Deulofeu, qui fuit repertus habilis. Item alium rudolinum cum hoc nomine: Francesch Vila, cui per
dictum sindicum fuit posita exceptio non potest
quia est debita impositionum biennii proxime
preterito. Item alium rudolinum cum hoc nomine: Rafel Ferrer, cui per dictum sindicum fuit
posita exceptio non potest quia non facit suam
propriam et principalem habitationem in presenti civitate. Item alium rudolinum cum hoc nomine: Ramon Garau, cui per dictum sindicum fuit
posita exceptio non potest quia non purgavit tabulam de officio aedelis anni millessimo sexcentessimi octuagessimi tertii. Item alium rudolinum cum hoc nomine: Pere Blanch, cui per
dictum sindicum fuit posita exceptio non potest
quia est debitor arrendamenti flecae presentis civitatis. Item alium rodolinum cum hoc nomine:
Pere Marcer, cui per se metipsum fuit posita ex-

[ 1704 ]

[ 1704 ]

ceptio non potest quia est sindicus presentis civitatis. Item alium rodolinum cum hoc nomine: Miquel Sala y Salgàs, major, cui per dictum sindicum fuit posita exceptio non potest quia non
purgavit tabulam de offitio edelis anni millessimi sexcentessimi octuagessimi secundi. Item
alium rodolinum cum hoc nomine: Joan Garau,
cui per dictum sindicum fuit posita exceptio non
potest quia non purgavit tabulam de offitio subbajuli in triennio proxime preterito. Item alium
rodolinum cum hoc nomine: Miquel Gispert, cui
per dictum sindicum fuit posita exceptio non potest quia non facit suam propriam et principalem
// s.n.r // habitationem in presenti civitate. Item
alium rodolinum cum hoc nomine: Pere Pau Faxeda, qui fuit repertus habilis. Item alium rodulinum cum hoc nomine: Joseph Giberta, cui per
dictum sindicum fuit posita exceptio non potest
quia est bajulus aquarum monaris regii presentis
civitatis et jam fuit posita exceptio vigore deliberationis factae in concilio generali celebrato die
sexta augusti millessimi sexcentessimi octuagessimi tertii. Item alium rodolinum cum hoc nomine: Jaume Forest, qui fuit repertus habilis presens. Prout hec et alia in dicto instrumento, cui
Raymundus Artigas et Petrus Soler virgarii dictorum admodum illustrium dominorum juratorum testes adfuere latius sunt contenta.
In quorum fidem ego idem Raymundus Vila, notarius et secretarius, hec me subscribo et meum solitum appono sig+num.

s.n.r

Número 552a
Los il·lustríssims y fidelísims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya, junt ab lo assessor infrascrit, trobant-se lo altre ex causa impedit, vist lo
dubte format per Honofre Janer, regent lo offici de cardenser de la bolla de la casa del General
de esta ciutat ab suplicació per ell presentada als
10 del corrent mes de maig, en y ab la qual proposa dos dubtes, lo un és a saber que havent-seli injungit ab mandato que se li notificà de orde
del il·lustríssim y fidelíssim consistori lo die 11
de abril proppassat, en virtut de deliberació presa per sa senyoria il·lustríssima lo dia inmediat
antecedent, que de lasoras en avant no despatxàs ni posàs sera de paller a robas o mercaderias algunas si no és que fossen de personas que
li ensenyassen tenir llicència legítima de dit
il·lustríssim y fidelíssim consistori; y havent-li
instat differents mestres, sastres habitants en lo
carrer de las Voltas dels Encants d’esta ciutat
a. declaració intercalada entre els folis 859v-860r del trienni
1701-1704.
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que·ls bollàs differents robas y mercaderias ab
sera o nacre de paller ab motiu de tenir llicència
de dit il·lustríssim y fidelíssim consistori, ensenyant-li algunas llicènsias que entre si discordaven en algunas circunstàncias ço és las antigas
ab las modernas que foren despedidas des del
any de 1689, ha entrat ha dubtar quals de ditas
llicèncias devia tenir y reputar per legítimas. Y lo
altre si al que fos mestre sastre solament devia
bollar-li la roba ab sera de sastre y al que sols fos
mestre paller ab sera o nacre de paller. Vista la
deliberació feta per lo dit il·lustríssim consistori
als 18 de abril 1689 y vistos los capítols de cort
en aquella citats y altres que per avall se expressaran. Vista altre deliberació presa lo dia 10 de
abril del corrent any y finalment vist lo demés
que se havia de vèurer. Attès que en lo capítol
110, número 26, Corts 1481, fou expressament
disposat que los pallers no poguesen tenir en
llurs casas ni botigas, robas algunas de llana, de
seda ni altre qualsevol espècie, sens que fos
// s.n.v // bollada ab lo sagell de sera y ab la emprempta de aquella ciutat, vila o lloch a hont
exercirian dit offici, y que no poguessen vèndrer
de las ditas robas o canas ni fer-ne vestits ab
mida en la conformitat fan los sastres, per no
poder exercir los officis de paller y de sastre
junts. Y lo mateix se troba disposat en lo capítol
68 des del número 41 al 49 inclusive de las ordinacions publicadas en lo corrent trienni de
1701 y en altres antecedents. Attès axí mateix y
considerat que en lo capítol 80 y en lo capítol
110, Corts 1481, número 22, fonch expressament ordenat que los sastres per via directe ni
indirecte no poguessen tenir robas de llana,
seda ni de canamassaria, fustanys, ni altres subjectes al dret de bolla ab guarda ni sens guarda,
y lo mateix se troba disposat en lo capítol 68 des
del número 50 al 54 de las citadas ordinacions.
Attès que segons lo disposat en lo capítol 8, número 25, Corts 1547, no és lícit ni permès a
persona alguna exercir lo offici de paller sens expressa llicència del il·lustríssim y fidelíssim concistori. Attès que ab la referida deliberació dels
18 de abril 1689, en conformitat del ordenat en
las referidas disposicions municipals y altres,
fonch deliberat y resolt, per obviar fraus a la Generalitat, que de aquella hora en avant no fos
consedida la dita llicència de exercir lo dit offici
de paller a persona alguna que fos mestre sastre
y que fos ordenat al defenedor del General y als
deputats locals del present principat que no admetessen lo jurament que los sastres acostumavan prestar per exercir lo offici de paller o calsater, en virtut del qual se’ls despedia la llicència
de exercir lo offici de paller sots la pena de una
tersa de sos salaris y altres arbitràrias a sas senyorias il·lustríssimas y fidelíssimas per quiscuna vegada seria trobat fer-se lo contrari. Attès y considerat que havent-se regonegut sempre per

prejudicial als drets de la Generalitat exercir un
mateix subjecte los officis de paller y sastre en
dit capítol 68, número 46 de ditas ordinacions y
del corrent trienni, ampliant las ditas disposicions fou ordenat que·l qui exerciria lo offici de
paller no pogués cohabitar en una mateixa casa
// s.n.r // en què habitàs algun mestre sastre ni
etiam ab dos casas separadas que tinguessen pas
o comunicació entre si sens exir al carrer baix las
penas en aquell contengudas. Attès y considerat
que en virtut de la propdita deliberació y en
execució de ella se mudà la forma de las llicèncias que lo il·lustríssim consistori acostumava
donar als qui consedia la facultat de exercir lo
offici de paller, disposant-las ab differents clàusulas y circunstàncias de las que consedia de antes trobant-se en aquellas la clàusula següent,
ibi: «Attès ha fet constar en nostre consistori
per part del sýndich y prohòmens de la confraria
dels pallers ésser mestre paller y examinat en dit
offici y que ha renunciat de fer de sastre y calsater,» etcètera. Per so diuhen y declaran que segons lo thenor y sèrie de las referidas disposicions ordenadas per lo bon govern y
administració de la Generalitat y per evitar fraus
als drets de aquella, que lo dit cradenser deu tenir per legítimas las ditas llicèncias novament
formadas en dit any de 1689, que contenen la
clàusula y circunstància sobre expressada, y axí
mateix pro nunch mentres està pendent la lite
devant lo il·lustríssim y fidelíssim consistori entre lo procurador fiscal y sýndich de la confraria
de pallers de una y lo sýndich de la confraria dels
sastres y de alguns particulars mestres sastres de
la present ciutat de part altre, als dits mestres
pallers sols los deu bollar la roba ab la sera o sagell de paller y als que sian mestres o jóvens sastres ab la sera de sastres.

lo offici de receptor de la bolla de la dita ciutat
durant las indisposicions de Joseph Duran, cavaller en dita ciutat propulat, principal en lo dit
offici, ha jurat en mà y poder del magnífich Hierònym de Pinyana y Galvany, ciutadà honrrat
de Barcelona en Tortosa domiciliat, obligant sa
perçona y béns com a deutes fiscals y reals com a
deputat local de Tortosa y sa col·lecta en virtut
de commissió a // s.n.v // ell feta per los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors de
comptes del principat de Cathalunya en Barcelona residents, la data del qual és de quatre dias
dels sobredits mes y any, que durant dita subrrogació se haurà bé y llealment en lo exercisi de
dit offici, essent presents per testimonis Domengo Vallès, serraller, y Joan Batista Vergé,
estudiant de gramàtica, ciutadans de la dita ciutat de Tortosa. Y per a què en la present certificatòria tant en juhí com fora de lloch sia plena
fe donada, yo lo dit Pau de Rossés, notari y
scrivà memorat así posse mon acostumat
sig+ne.
s.n.r

Certifich y fas fe yo Pau de Rossés, ciutadà de la
ciutat de Tortosa per las auctoritats apostòlica,
real y de la mateixa ciutat notari públich y scrivà
de la deputació local del General de Tortosa y sa
col·lecta, com en XI dies del mes de maig del
present y corrent any de MDCCIIII ab acte rebut
en poder meu Pau Duran y Bellín, donzell en la
dita ciutat de Tortosa domiciliat, subrrogat en

El cradenser de la bolla de la casa del General se
tropa perplexo y li causa dificultat en lo ministeri y exercici de dit son càrech y offici per causa
que difarens mestres sastres de la present ciutat
y que abitan en las Voltas dels Encants, a effectas de què se’ls bollan difarens robas y mercadorias ab sera de paller y respectivament difarens
llicènsias que en si no concorden en algunas sircunstàncias, mayorment ab las que se són depedides des da del any 1689 en ensà. Y axís bé ab
las més novas y modernas sobre que per orde de
vostra senyoria fidelíssima se li ha notificat e inpungit y manat lo dia 11 del present y corrent
mes que aquells que de vuy en avant ensenyan
las llicèncias llegítimas, se’ls despachàs en las robas y mercadorias en concurs de las quals sirqunstàncias li resta la raó de duptar y dificultar
quals sian las llicèncias que se an de regonèxar
per llegítimas y verdaderas. Y a·ffe de què puga
continuar lo exsersisi de dit seu càrech ab tot
asert y ab lo modo més convenient sens contrafer a cosa que puga redundar en dany o perjudici de la Generalitat y per mayor compliment de
sas obligacions, forma dupta del referit devant
de vostra senyoria fidelíssima, suplicant sia de
son mayor servey manar declarar lo referit dupta, com y també que a un mateix sia per vostra
senyoria fidelíssima manar declarar si al que serà
mestra sastre solament se li donarà sera de sastre
y al que serà mestra paller sera de paller, que tot
ó rebrà a singular marcè de la gran rectitut de
vostra senyoria fidelíssima. Officio, etcètera. Al-

a. certificatòria intercalada entre els folis 859v-860r del
trienni 1701-1704.

a. súplica intercalada entre els folis 859v-860r del trienni
1701-1704.

Barcelona, y maig als 14 de 1704. Doctor Jaume Oliva. Antonio de Muxiga y Ginebreda. Fra
Raphel de Padellàs y Casamijana. Doctor Pere
Màrtyr Cerdà. Testes Pelegrí y March. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.

s.n.r

Il·lustríssima y fidelíssim senyor.

Número 553a
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tissimus, etcètera. Honofra Janer en causa pròpria. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
s.n.v

Oblata die X mensis maii MDCCIIII, in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico
non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt huiusmodi
dubium magnifico Francisco de Gallart et Pastor, civi honorato Barchinone utriusque iuris
doctori, subrrogato in acessorem ordinarium Generalis Cathaloniae, altero ex causa impedito,
qui unacum suis illustrissimis et fidelissimis dominationibus illius iudeat, examinet atque declaret servata forma capitulis curiae. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.

867
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Número 556a

capítol 37 del nou redrés de las proppassadas
Corts de 1702 y ab la constitució 19 // 1v // de
las matexas, restant totalment revocat lo ús y
abdicada la facultat de tractar-se ni admètrer-se
dits recorsos en la Real Audiència. Y donada y
previnguda la forma ab què·s deu recórrer y demanar revista de las sentèncias de dits visitadors,
en la qual volgué sa magestat, que Déu guarde,
ab la cort general, compèndrer també las
sentèncias de la visita proppassada que aleshores
estava actualment pendent, com és de vèurer
expressament en dita constitució 19, y no havent dit doctor Cruÿlles recorregut ni demanat
revista de dita sentència contra ell feta, servada
la forma en ditas novas disposicions, ha passat
aquella excusa judicada sens poder dits deputats
escusar sa exequució ni retardar-la per motiu algun. Y de admètrer-se-li a dit de Cruÿlles y donar lloch al recors per ell interposar pretès a la
Real Audiència, se seguiria notòria contrafacció
a ditas municipals disposicions dels capítols 1
del redrés de 1599, capítol 32 del de 1702 y
constitució 19 del propdit any, lo que motiva al
consistori a restar ab la certesa de què vostra
mercè no donarà lloch ni permetrà se admeta
dit recors ni altre semblant, ans repel·lirà extrajudicialment aquell com ha cas notòriament
oppòsit a ditas generals constitucions; y que ni
seran menester altras diligèncias a eix fi, las
quals no poria escusar lo consistori per a complir a sa obligació y per a què jo no prengués alguna equivocació en la explicació de esta extrajudicial diligència la he reduÿda per memòria en
los presents escrits.

Senyor.
Don Francisco de Verthamon, lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya me
ha encarregat a mi Pau Corbera y de Palau,
sýndich del dit General, me conferís extrajudicialment ab vostra mercè y ab los demés senyors
de la sua sala, per a dir-los de paraula de part
dels dits senyors deputats y oÿdors com han vist
un cartell despedit als 16 del present mes de
maig en forma de provisió per vostra mercè feta
paraula en la Real Audiència feta a instància del
doctor en drets Anton de Cruÿlles, donsell en
Barcelona domiciliat, contenint que dit doctor
Anton de Cruÿlles auria intentat recórrer e o interposar recors a la Real Audiència de la sentència dita aquell promulgada per los visitadors del
General en la visita proppassada sobre la querela
de número 30. Y que axí bé dits deputats y oÿdors dins sis dias digan y al·legan si voldran las
causas y rahons per las quals dit recors no·s dega
admètrer y en lo ínterim res innoven ni attenen
en perjudici de dita pretesa causa de recors, y
que com dits deputats y oÿdors no entengan
aprovar tal pretesa causa ni altra semblant, ni a
tal poden ésser compel·lits ni obligats, han resolt posar extrajudicialment en notícia de vostra
mercè que de las sentèncias dels il·lustres visitadors del General y provisions de aquells no és lícit ni permès recórrer a la Real Audiència ab
pretext algú, encara que fos de nul·litat notòria
injustícia ni altre, ans bé restan revocats los reals
decrets de dits recorsos a la Real Audiència disposants e innovat y confirmat lo capítol 1 del redrés del General fet en las Corts de 1599 ab lo

868
/1r

a. recado intercalat entre els folis 866v-867r del trienni
1701-1704.
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Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo septingentessimo quarto die vero
vigessima quarta mensis madii intitulata praesente et in his vocato atque requisito me Raymundo Pellicer et Vidal, utriusque iuris doctore pro
sacra, catholica et regia magestate mandato scribae Barcinonae populato praesentibus etiam Sagismundo Compte, utriusque iuris doctore, et Joanne Cudina, gramaticae studente, pro testibus
ad ista vocatis specialiter et assumptis nobilis dominus don Michael de Caldero, regens Regiam
Cancellariam, uti presidens in illustrisimo tribunali Contrafactionum praesentis Cathaloniae
principatus exhistens, et personaliter constitutus
in quadam aula domorum suae proprie habitacionis, quam foves in presente civitate Barchinone
in platea Sancti Jacobi eiusdem urbis tradidit et
liberavit meum quandam paperae scripturam,
a. acte de revocació intercalat entre els folis 867v-868r del
trienni 1701-1704.

minatis testibus intefui proprio calamo scripti et
rogatus et requisitus clausi.

cathalano sermone conceptam, quam prae manibus suis habebat thenoris sequentis:
«Havent-se’m presentat als denou del corrent
mes una scriptura per part dels molt il·lustres y
fidelíssims deputats y oïdors de comptes del General del present principat de Cathalunya, a
instància del procurador fiscal de dit General referendada en la escrivania major de aquell, ab la
qual se’n diu, requireix y amonesta que dins lo
termini de dotse horas del punt, y instant que
// 1v // aquella me fos praesentada en havant
comptadoras cassàs, revocàs y annul·làs la commissió y provició fetas per mi com a president
del il·lustríssim tribunal de Contrafaccions o
contra constitucions del present principat lo die
nou del corrent mes al peu de una suplicació a
mi presentada per Joan Cavaller, receptor dels
drets de la Generalitat de la col·lecta de Lleyda,
ab tot lo demés en execusió de aquella subseguit; y que de dita cassasió y revocasió cercioràs
als dits molt il·lustres y fidelíssims deputats y
ohidors de comptes, altrament, passat lo dit termini en cas de recusasió o retardació en fer ditas
revocasió, cassasió y cerciorasió, lo que no·s creya per la conservasió de la jurisdicció dels deputats y oïdors de comptes, se prosehiria contra de
mi en lo modo y forma fóra lícit y permès segons privilegis de dit General, drets y prerrogativas de aquell. Dich per ço y declaro que vull
tenir per revocadas, com a president del il·lustríssim tribunal de Contrafaccions, las ditas provisió y commissió com ab tot effecte en dit nom
y respecte y com a president sobredit revoco,
casso, annul·lo ditas commissió y provisió y tot
lo demés forsan en execusió de aquell subseguit.»

868
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Que siquidem papiri scripturam mihi dicto regis
scriba mandati, ut praehabetur tradita et deliberata dictus nobilis don Michael de Caldero, ut
presidens supradictus, verbo dixit et declaravit
quod ipsa revocabat pro ut cum presenti // 2r //
revocat commissionem et provisionem et omnia
prosedimenta, pro ut et quem admodum in praeinserta scriptura continetur. Et nihilominus
mandavit mihi eidem doctori Raymundo Pellicer et Vidal, quatenus de praedictis presens conficerem instrumentum et cuya intersit darem et
traderem publicum et aucthenticum in memoriam futurorum. Quod fuit actum Barcinonae
die, mense et anno et loco praedictis praesente me
dicto regio scriba mandati et praesentibus etiam
testibus antedictis ad praemissa vocatis specialiter et assumptis, pro ut superius continetur.
Sig+num meum Raymundi Pellicer et Vidal,
utriusque iuris doctoris, pro sacra, catholica et
apostolica aucthoritate mandati scribae Barchinonae populati, quae promissis unacum praeno1733

Número 558a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Don Anthon de Cruÿlles y de Rejadell ha fet difarens instàncias al noble scrivà major de la present casa per a què se entregàs còpia autèntica
del procés de la querela de número 30 que ha
instància del procurador fiscal de la visita del
General de Cathalunya del trienni proppassat se
havia fet contra dit don Anthon de Cruÿlles y
no ha pogut conseguir, no obstant de haver per
sa part molts dias ha instat, molts dias ha, de paraula repetides vegades al dit noble scrivà major
y offert pagar tot lo que importaria dita còpia, y
així mateix aplicar alguns scrivens per a què ab
més brevedat se pogués fer dita còpia. Y urgint
lo temps per ser lo procés de dita querela tant
crescut y exessiu ha proposat també a dit noble
scrivà major lo pagar tots aquells scrivens que
per fer dita còpia foren menester, per a què discusint los coderns del dit procés y donan-se un
codern a cada un scrivent se pogués a un mateix
temps tenir feta tota la còpia y ajunt de comprobar-la que ab menos de vint-y-quatre ores se
hauria conseguit, al que dit noble scrivà major
ha trobat reparo y inconvenient també. E com
dit de Cruÿlles tinga lo termini limitat per a poder reportar dita còpia per al fi y effecte que ha
manester aquella y dins molts breus dias se acabe dit termini, y no sia just que quede defraudat
per esta causa de poder proseguir sa justícia y
dret. Per tant y altrament suplica sia per vostra
senyoria il·lustríssima y fidelíssima ordenat a dit
scrivà major que aplique tots aquells scrivents
que sian necessaris en la forma que se li ha proposat, offerint dit de Cruÿlles pagar-los son traball y tot lo demés que per assò sia necessari; altrament protesta de la concervació de sos drets
y de no prejudicar-se a dit termini y de tot lo demés que li sia lícit y permès, y de tots los danys
que li pugan seguir requirint que la present sia
incertada en lo dietari corrent. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. De Cruÿlles. Romà, assessor
subrogatus.
Oblata die XVI mensis maii MDCCIIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico
non interveniente, intervenientibus domnis auditoribus computorum commiserunt praedicta
magnifico Paulo Roma, utriusque iuris doctore,
subrrogato in acessorem ordinarium Generalis
a. súplica i relació intercalades entre els folis 867v-868r del
trienni 1701-1704.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

Cathaloniae, altero ex causa impedito, qui super
supplicatis relationem // 3v // in scriptis faciat
cum interventione nobilis advocatis fiscalis dicti
Generalis et postea inseratur in dietario currenti. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
Vista la trasescrita suplicació y la commissió als
infrascrits feta ab lo demés se devia vèurer. Attès
que després de la presentació de dita suplicació,
segons se à referit als infrascrits, lo mateix don
Anton de Cruÿlles à requirit al noble secretari y
scrivà major del General sobre lo mateix assumpto y està respost a dita requisició, tot en
poder del ajudant primer de la escrivania major,
y que dita resposta és plenament satisfactòria a
la instància del dit de Cruÿlles. Per ço y altrament fan relació los infrascrits que són de parer
que vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima
decrete que dita suplicació sie insertada en lo
dietari, y que vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima ya à donat la llicència al dit noble escrivà major per a donar la còpia auctèntica que
se solicita, y que dit noble escrivà major ó à posat en exequció encara ab molt major diligència
de la que se poria conciderar precisa de offici,
com és de vèurer de la resposta per dit noble secretari y escrivà major feta la requisició del dia
de ayr; y que dita resposta continuada al peu de
dita present suplicació y decretació fahedora, y
no se puga donar còpia y simple ni auctèntica
sens inserta de dita decretació y resposta feta
com dites per dit noble secretari y escrivà major.
Barcelona, y maig 27 de 1704. Romà, assessor
subrogatus. Don Josephus de Cançer, fiscalis advocatus.
4r

Oblata iterum die XXVII mensis maii MDCCIIII
in concistorio, et cetera. Et domini deputati, eclesiastico non interveniente, intervenientibus
dominis auditoribus computorum, militari absenti, dixerunt et decraverunt insequendo supradictam relationem in scriptis factam die praesenti per alterum ex magnificis assessoribus
Generalis Cathaloniae, altero ex causa impedito,
et per nobilem fisci advocatum: que la dita suplicació sie incertada en lo dietari corrent y que
sas senyorias il·lustríssimas y fidelíssimas ya han
donat la llicència al noble secretari y scrivà major del General, qui és don Ramon de Codina y
Ferreras, per a donar la còpia autèntica que se
solicita; y que dit noble secretari y scrivà major
ho ha posat en execució encara ab molt mayor
diligència de la que se podia considerar precisa
de offici, com és de vèurer de la resposta per dit
noble secretari y scrivà major feta a la requisició
del dia de ahir, instant lo noble don Anthon de
Cruïlles y Rejadell, ab acte rebut en poder de
ayudant primer de la scrivania major, que dita
1734

resposta sie continuada al peu de dita present
decretació y resposta feta com dit és per dit noble don Ramon de Codina y Ferreras, secretari
y scrivà major, la qual resposta és del thenor següent: «Responent don Ramon de Codina y
Ferreras, secretari y scrivà major del General del
present principat de Cathalunya, a un paper en
forma de requesta a ell presentat, instant lo
doctor don Anthon de Cruÿlles y de Rajadell,
diu que en manera alguna ha impedit que dit
de Cruÿlles ab la major brevedat possible tingués la còpia autèntica del procés de quarela
// 4v // expressa dita requesta, ans bé per sa part
ha facilitat la brevedat en lo despaig de dita còpia autèntica, donant los medis que ha discorregut més proporcionats per a què ab la major
celeritat pogués dit de Cruÿlles conseguir-la.
Per quant la veritat del fet és que lo dit don
Anthon de Cruÿlles a las vuyt horas de la matinada poch més o menos del dia 23 del present
y corrent mes de maig en los clàustros de la
present casa de la Diputació, digué a ell responent tragués autènticha del procés de la quarela
de número 30 fulminada contra dit de Cruÿlles
y altres, instant lo procurador fiscal en la visita
del General del trienni 1698 feta en 1701 y
1702, y que ell dit don Ramon de Codina respongué a dit don Anton de Cruÿlles que demanaria llicència al concistori quant se ajuntaria
per a fer dita còpia autèntica per no poder-o fer
altrament, segons lo disposat ab lo capítol 6,
Corts 1599, y número 22 del directori de visita
de las obligacions de scrivania major; y que no
volia cosa del que li tocava per sos drets però
que en concideració de las moltas ocupacions
de son càrrech y de la brevedat ab què suposava
importar-li dita còpia auctèntica, podria dit
don Anthon de Cruÿlles, luego que se hagués
obtinguda la dita llicència, enviar los escrivents
li aparagués per a copiar dit procés. Y havent-se
conferit dit de Cruÿlles a las dos horas de la tarda del mateix dia en casa de ell, responent per
la dita dependència, li digué dit don Ramon de
Codina que ja lo il·lustríssim concistori li havia
conse– // 5r // dida dita llicència y que aquella
mateixa tarda trauria lo procés del arxiu y que·s
vesen a las sinch horas de dita tarda en la scrivania major a hont tindria dit procés per a què dit
de Cruÿlles donàs providència en fer treballar
dita còpia. Y havent acudit dit de Cruÿlles en
dita scrivania major la mateixa tarda, trobant-se
ja en dita scrivania major dit procés tret del arxiu, dit don Anton de Cruÿlles digué que li demanava dos cosas, la una era que li permatés
tràurer de dit procés lo que faria per ell, la altra
que de la còpia de la offensa tenia se’n pogués
valer per a fer la còpia autèntica demanava. Al
que li respongué dit de Codina, després de haver-o consultat ab personas expertas, que essent querela se havia sempre estilat tràurer-se

tot lo procés y lo segon que se havia de tràurer
del procés original y que de altra manera no·u
podria clòurer perquè dita còpia de dita offensa
no era feta per ell dit de Codina ni de son orde;
y faltant en ella las defensas y altres procehiments que·s troban en dit original procés de
quarela no podia en manera alguna valer-se de
tal còpia com se li demanava, y que axí podia
des de luego fer posar mà a copiar dit procés
valent-se de las personas li aparagués com li tenia offert per lo molt que sens interès algú lo
desitjava servir, lo que no féu aquella tarda. Y
que lo endemà des de las 8 horas del matí fins a
las dotse y després a la tarde des de las dos fins a
la nit, no obstant ésser horas extrehordinàrias
// 5v // seria la scrivania major oberta per a poder fer treballar dita còpia de procés y que en
effecte lo dit endemà que era lo dia 24 des de
poch tocadas las 8 horas del matí se comensà a
treballar fins a las dotse del migdia escrivint un
escrivent y dictant altre, y a la tarde podent venir per continuar dita còpia al punt de las dos
horas com los havia dit y trobant-se uberta la
scrivania major per dit effecte foren serca las
tres quant vingueren ha treballar y continuaren
fins s’í veran. Y que havent demanat al dit de
Cruÿlles la dita tarda de dit dia 24 que lo endemà diumenge se obrís més matí dita scrivania
major, y axí mateix que dit don Ramon de Codina, descusits los quaderns dit procés de querela, digué ell responent que en quant al primer
se faria com en effecte se digué y demanà a
Francisco Torrent, servint lo offici de escrivent
ordinari de dita scrivania major, assistís en ella
més dematí y a la hora disposaria dit de Cruÿlles encara que no era de la obligació de dit
Francisco Torrent, sols mogut del desitg tenia
de servir a dit de Cruÿlles. Y en quant al que en
segon lloch se li demanava de descusir dit procés de quarela del dit original procés de dita visita, respongué no poder-o fer sens precehir deliberació de dit il·lustríssim concistori, y que en
aqueixa forma y no altrament se observa y ha
observat que se ha esdevingut haver-se de descusir algún procés per a continuar-se la quarela,
la declaració de la qual és estada per los visitadors remesa a lo il·lustríssim concistori, notantse en dit original procés // s.n.r //de visita la deliberació en virtut de la qual és estat descusit,
com sab molt bé y no ho ignora dit don Anthon de Cruÿlles, que lo dia 25 sobre ser feste
de precepte a las sis horas del matí se trobà ja
dit Francisco Torrent en dita scrivania major y
se treballà en dit negoci fins a las dotse del migdia y a la tarde des de las dos fins que·s féu nit;
que lo mateix dia 25 serca las 10 horas del matí
dit de Cruÿlles demanà a ell responent si·s podia vellar de nits en dita scrivania major, a què li
respongué tenia la demanda molts inconvenients no trobant-se junt lo il·lustríssim concis1735

tori per no estilar-se, aparaxent ésser més que
bastant lo que·s feya de gràcia de acistir o fer
acistir tot lo dia en dita scrivania major un official de ella, y per a què experimentàs lo molt
que dit de Codina desitjava cumplir a la obligació de son càrrech sens retardació alguna, li offerí mediar ab dit Francisco Torrent com ho
féu per a què lo dia present a las quatra horas
de la matinada acistís en dita scrivania major
per a poder-se continuar dita còpia, com en effecte al punt de un quart de las sinch horas del
matí dit Francisco Torrent se és trobat en dita
scrivania major y des de dita hora fins a las dotse del migdia se ha treballat en dita còpia y des
de las dos horas fins lo estat present se està treballant actualment. Per totas las quals rahons és
molt voluntària la requisició sobredita, majorment quant experimentà y ha experimentat dit
de Cruÿlles que no sols se ha fet y fa lo què·s
deu conforme lo número 8 de dit directori en
lo offici de escrivà major, sinó que se ha excedit
a la obligació de son càrrech, no obstant sas
precisas y multiplicadas ocupacions de dit son
càrrech // s.n.v // y ocurrèncias graves de la Generalitat en dita scrivania major. Essent axís que
dit de Cruÿlles podia molts dias antes haver demanat dita còpia, puix que als 16 de dit present
y corrent mes de maig a sa instància foren despedidas las notificacions dels senyors diputats
per la causa de recors ha pretès evocar en la
Real Audiència de la sentència proferida per los
dits senyors visitadors sobre la dita querela de
número 30; y per consegüent en manera alguna pot imputar-se culpa a ell dit responent en
lo que refereix acabar-se-li lo termini y quedar
defraudat si sols se ha y deu imputarse a ell mateix dit de Cruÿlles, puix que casi a la fi de dit
termini ha vingut demanant dita còpia que fou
com se ha referit als 23 de dit present y corrent
mes. Y no menos és voluntària la offerta y ostenció de diners quant com està dit li té offert
per sa part no voler paga alguna en la qual offerta està y persevera. Y axí, donant las referidas
rahons per resposta al contengut en dita scriptura, demana no sia molestat ab semblants ni
altres escripturas protestant-li altrament de tots
los danys, gastos y despesas que forsan li age
ocasionat y ocasionarà, y de tot lo demés que
en via de dret li sia lícit y permès protestar omni
meliori modo, protesta, requirint al notari y ajudant primer de la scrivania major que no entregue còpia de dita scriptura sens incerta de la
present resposta.
Bernardus Fores, notarius publicus regius collegiatus Barchinonae et coadjutor tertius scribania
major Generalis Cathaloniae.

[ 1704 ]

[ 1704 ]
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Número 559a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Ab acte rebut en poder del noble don Ramon
de Codina y Ferreras, scrivà major y secretari de
la casa de la Diputasió del General del present
principat de Cathalunya, lo doctor en drets Ramon Pellicer y Vidal, escrivà de manament per
la sacra, cathòlica y règia magestat del rey nostre
senyor, que Déu guarde, actuari de la causa de
contrafacció que a instànsia de Joan Cavaller se
avia intentada en lo il·lustríssim tribunal de
Contrafaccions contra vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima, ha revocat, çassat y annul·lat
no sols tots los despaitgs que ha fet per rahó de
dita causa, però també totas las protestas que
havie fetas en lo acte de aprehenció que se li féu
de la suplicació original de dita causa de contrafacció y exhibita en ella produïda, com axí és de
vèurer de dit acte de revocasió, cassasió y annul·lasió que se exhibeix, ut consuatur. Y com,
il·lustríssim y fidelíssim senyor, lo dit doctor Ramon Pellicer attentés fer ditas revocasió, çassasió y annul·lasió del millor modo y manera que
podia y devia a la major satisfacció de vostra
il·lustríssima y fidelíssima per aver-se dit acte
examinat, y los magnífichs assessors y advocat
fiscal de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima y en cas faltàs a fer alguna cosa per lo cumpliment de la satisfació de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima, offereix executar-ho del
millor modo y manera que se li insinuava. Per lo
que // 6v // en atensió de tot lo referit, dit doctor Ramon Pellisser y Vidal, com a actuari praedit de dita causa de contrafacció, a vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima suplica sia de son
servey remètrer-li e o condonar-li qualsevols penas que se li aguessen acusat per vostra senyoria
de torp o altrament agués pogut incidir per
rahó de haver fet dits despaitgs y protestas en lo
referit acte de aprehensió, que ho rebrà a singular mersè de la grandesa y liberalitat de vostra
senyoria il·lustríssima y fidelíssima. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Pellicer y Vidal.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.

7r

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini MDCCIIII die vero vigessima sexta mensis
maii intitulata praesente et in his vocato atque
requisito me don Raymundo de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae praesentibus etiam magnifico Francisco de
Monfar et Sorts, cive honorato Barchinonesis, et
Bernardo Fores notario publico regio collegiato
pro testibus ad ista vocatis spetialiter et assumptis
magnificus Raymundus Pelliser et Vidal, utriusa. súplica i acte de revocació intercalats entre els folis 867v868r del trienni 1701-1704.
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que iuris doctor, pro sacra, catholica et regia magestate mandati scriba Barchinone populatus uti
actuarius causae contrafactionum intentata per
Joannem Cavaller ex una contra illustrissimos et
fidelissimos dominos deputatos et auditores computorum dicti Generalis partibus ex altera existens et personaliter constitutus in aula praesentis
domus Deputationis in qua suam faciunt residentiam nobilis et magnifici acessores et advocatus fisci dicti Generalis tradidit et liberavit mihi
quandam papiri scripturam chatalano sermone
conceptam quam prae manibus suis habebat thenoris sequentis:
«Havent-se’m feta aprehenció per alguns officials de la casa de la Deputació del present principat ab assistència de un alguasil real lo dia dinou dels corrent mes y any, de la suplicació
original, introductòria de la causa de la contrafacció que Joan Cavaller havia intentada contra
los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya y
de una exibita en ella produhida las quals suplica y exibita tenia en mon poder com a actuari de
dita causa de contrafacció en forsa de la provisió
feta lo dia divuyt de dit mes y any per dits il·lustríssims y fidelíssims senyors diputats de consell
de sos magnífichs assessors etcètera. Y en lo acte
de dita aprehenció que·s troba rebut en poder
de Bernat Forés, notari públic real col·legiat de
Barcelona, com exersint // 7v // lo offici de ayudant tercer de la scrivania major de la casa del
General de Cathalunya hage fet algunas protestas com en dit acte és més llargament de vèurer
y haver tingut notícia que dits il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats pretendrian procehir
contra de mi per via de torp a effecte de fer revocar ditas protestas y demés que se hagués actuat en dita causa de contrafacció. Per ço dich y
declaro que vull tenir per revocadas, cassadas y
anul·ladas no sols ditas protestas, sí y també
qualsevols despaitgs que hage fets per rahó de
dita causa de contrafacció fins el dia de avuy
com a actuari de aquella, com ab tot effecte en
dit nom de actuari revoco, casso y anul·lo aquella y aquellas».
Qua siquidem papiri scriptura mihi dicto secretario et scribae majori, ut praehabetur, tradita et
liberata dictus magnificus Raymundus Pellisser
et Vidal, ut actuarius supradictus verbo dixit et
declaravit quod ipsa revocatione prout cum presenti revocat prout quem admodum in praeincerta scriptura continetur. Et nihilominus mandavit mihi eidem don Raymundo de Codina et
Ferreras, quatenus de praedictis praesens conficerem instrumentum et cui intersit darem et traderem publicum et authenticum in memoriam
futurorum. Quod fuit actum Barcinone die,
mense et anno et loco praedictis praesente me dic-

to secretario et scribae majori et praesentibus
etiam testibus antedictis ad praemissa vocatis,
specialiter et assumptis prout superius continetur.
Ita est. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriva major Generalis Cathaloniae.
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lo que ha aparegut ser de nostra obligació per
exprés participar a vostra excel·lència esta notícia per a què vostra excel·lència puga donar la
deguda providència en quant sie del servey de sa
magestat, que Déu guarde, y major resguart
de vostra excel·lència, assegurant a vostra excel·lència que si y ha altra novedat sobre esta dependència la participarem a vostra excel·lència
ab tota brevedat, quedant en lo ínterim esta ciutat promta per acistir al real servey y al de vostra
excel·lència en tot allò que càbia en nostra possibilitat. Déu guarde a vostra excel·lència molts
anys com li suplicam y havem manester.

Número 560.a Còpia.
Excel·lentíssim senyor.
Los jurats del lloch del Perelló, que és de nostra jurisdicció, nos avisen com les guardes de
la nostra Torre del Àligua vuy a les sinch hores de la tarde han descubert quoranta veles poch més o menos davant de la boca del
riu Ebro que venen de la part de ponent. Y judicat no sia la armada enemiga nos ha paregut
ser molt propri de nostra obligació, per la recíproca correspondència que esta ciutat sempre
ha tingut en vostra excel·lència, participar esta
notícia a vostra excel·lència per lo que puga
importar al major servey de sa magestat, que
Déu guarde, y defensa de eixa excel·lentíssima
ciutat, quedant nosaltros ab lo cuydado de observar los moviments de la armada per a obrar
lo que convinga en estos paratjes al major útil
del real servey com a tan propri de nostra primera obligació. Y en cas de innovar-se altra
cosa participarem-la a vostra excel·lència, esperant que vostra excel·lència en cas de no vedat
se dignarà fer lo mateix per a que pugam obrar
ab major acert, quedant a la obediència de vostra excel·lència cuya vida guarde Déu molts
anys.

Barcelona, y maig 26 de 1704. Excel·lentíssim
senyor, besem la mà de vostra excel·lència los
més segurs y obligats servidors los cònsols de la
ciutat de Tarragona.
Los excel·lentíssims senyors concellers de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona.
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Tortosa, a 25 de maig de 1704. Excel·lentíssim
senyor, besem la mà de vostra excel·lència los
més certs servidors los procuradors de la fidelíssima y exemplar ciutat de Tortosa.
Los excel·lentíssims senyor consellers de la ciutat de Barcelona.
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Número 561.b Còpia.
Excel·lentíssim senyor.
Esta matinada se han descubert devant de esta
ciutat una esquadra de vaxells fins a uns setanta,
los quals se van encaminant a la part de llevant,
a. carta intercalada entre els folis 867v-868r del trienni
1701-1704.
b. carta intercalada entre els folis 867v-868r del trienni
1701-1704.
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Número 562a
En lo bras militar juntat a 27 de maig 1704 se
ha resolt lo següent:
E lo dit bras militar, ohit lo bitllet del excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de
data del die present, ohit còpia del que sa excel·lència ha enviat al il·lustríssim y fidelíssim
concistori dels senyors deputats que és del mateix tenor y que la embaxada reportada per part
de dit fidelíssim concistori, contenint la notícia
de haver-se descubert porció de vaxells enemichs; attenent que lo assumto present és dels
de major gravedat y qu·és molt propi buscar
tots los medis que més pugan assegurar lo assert
en major servey de las dos magestats y que est se
promet, lo bras del concell de las personas componen la excel·lentíssima conferència dels tres
comuns delibera per ço comètrer lo dit fet a la
dita excel·lentíssima conferència dels tres comuns, esperant aconsellaran lo que lo cas y ocasió demana per assegurar lo que més sie del servey de una y altra magestat, y que los senyors
protector officials y junta destinada tingan facultat de posar en execució, lo que dita conferència aconsellarà y que la present deliberació
per medi de embaxada sie participada als comuns del il·lustríssim concistori dels senyors deputats y excel·lentíssima ciutat.

a. deliberació intercalada entre els folis 868v-869r del trienni
1701-1704.

[ 1704 ]

[ 1704 ]
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Número 563a

entienda por mi y poner en su consideración que
persuadiéndome algunos motivos a que esta armada passará en derechura siguiendo su rumbo
a levante, no discurro que por ahora se deva aplicar otra providencia que la que he dado para que
con este aviso se esté con todo cuydado en los puertos marítimos de la costa de este principado, estándolo muy cierto de que la innata fidelidad de
vuestra excelencia y su grande amor al servicio
del rey nuestro señor attenderá en las ocasiones
que se ofrecieren con sus acostumbrados esfuerços
que quanto condusga a la defensa de este principado. Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años.

En lo savi Concell de Cent tingut y celebrat a
27 de maig 1704 fonch deliberat:
Que per part de la present ciutat, per medi de
embaxada en escrits per un senyor ciutedà y altre militar se donen las gràcias al excel·lentíssim
senyor don Francisco de Velasco de haver participat la referida notícia a la present ciutat, y suplicar-li vulle ésser servit en cas se ocorren altres
se digne participar-las, per a què ab la
intel·ligència de ellas pugue la present ciutat
emplear y exequutar son gran zel al real servey
de sa magestat, y en tot lo que conduesca al major resguart y conservació de la present ciutat
per lo qual efecte estarà la present ciutat molt
prompte per tot lo que pugue conduhir en
aquest fi. Y que suposat la present ciutat fent un
cos ab lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
té uberta conferència ab lo molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats, així acerca de esta dependència, per la notícia tingueren
los tres comuns del excel·lentíssim senyor comte de Palma, lloch y capità general que·s trobà
ésser lo any proppassat com per altre. Que per
ço lo dit fet sie novament comès a dita
excel·lentíssima conferència per a què discorre,
premedite, practique y dispongue lo que apareixerà ésser més adequat al real servey de sa magestat, resguart y obligació de la present ciutat
y, reduhit en un paper, sie reportat al present
Concell per deliberar lo de mayor acert, y que
per medi de embaxada en la forma acostumada
sie participada la present deliberació als comuns
dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, // 1v //
entregant-los còpia del referit bitllet de sa excel·lència en sa deliberació.
2r

Barcelona, 27 de mayo 1704. Don Francisco de
Velasco.
Excelentíssimos señores concelleres desta ciudad de
Barcelona.
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Còpia.
Excelentíssimo señor.
Esta manyana he recibida carta de los jurados de
las villas de Sitges y Villanueva de Cubells en que
me avisan que ayer tarde se descubrieron en
aquellas cercanias hasta quarenta o sinqüenta
navíos que parecían ser de enemigos, y immediatamente me llegó otra de la ciudad de Tortosa con
la misma noticia de que también me da qüenta
la de Taregona, aunque esta con la diferencia de
augmentar hasta setenta en número de los navíos. Y aunque considero de lo difundido que están
estas noticias en esta ciudad, aun antes que llegassen a la mia, las tendría vuestra excelencia
anticipadas, he jusgado que de mi obligación las
a. deliberació i bitllet intercalats entre els folis 869v-870r del
trienni 1701-1704.

1738

Número 564a
Excel·lentíssim senyor.
Havent-se servit vostra excel·lència lo die de
ahir affavorir al concistori de deputats y oÿdors
de comptes del present principat ab la notícia de
què en las cercanias de Sitges y Vilanova de Cubells, als 26, al tart, se descubriren unb número
conciderable de vaxells que aparexian ser de
enemichs, y regonexent lo concistori que en
esta dependència se interessa lo mayor serveyc
de las dos magestats, divina y humana, y beneffici públich del principat, offereix a vostra excel·lència per sa part contribuhir a estos fins en
tot quant puga com a tant propris de las grans
atencions del concistori, en total crèdit de la innata y incontrastable lealtat ab què en totas oras
ha sabut esmerar-se, no podent duptar que esta
demostració serà molt del agrado de vostra excel·lència en què tant desitya emplear-se lo concistori. Y que mereixerà de vostra excel·lència la
honrra de la participació de las novedats ocorreran sobre dit assumpto, restant ab la deguda seguretat que del zel gran resideix en vostra excel·lència estan ya donadas las més promptes y
effectivas providèncias que afiansen a un mateix
temps la justa confiansa fa de vostra excel·lència
lo rey, Déu lo guarde, y lo resguart de esta província.

a. ambaixada intercalada entre els folis 869v-870r del trienni 1701-1704.
b. un número ... de, interlineat damunt de, fins a 40 o 50,
ratllat.
c. servey ... humana, interlineat al marge esquerre.

871
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cayre viu de // s.n.r // melis de Tortosa de tinguda trenta palms, que junt ab las mans ha costat
vuyt lliuras, dich: 8 lliuras; cuals vuyt lliuras anyadidas ab las sobreditas catorse lliuras, quinse
sous, prenen la suma de vint-y-dos lliuras, quinse sous, dich: 22 lliuras, 15 sous. Dat en lo concistori de dita Generalitat dia y any sobredits.

Número 565a
Ab las presents certifich y fas fe jo Ignasi Gelambí, per las auctoritats apostòlica y real notari públich de la present ciutat de Tarragona y escrivà
del concistori de la Generalitat en la dita ciutat
de Tarragona y sa col·lecta devallescrit, com als
vint-y-sis dias del mes de maig del any mil setcents y quatre constituhit personalment Joseph
Vilar, mestre de casas de dita present ciutat, devant y en presència del magnífich senyor Jaume
Alberich, en drets doctor ciutedà honrrat de
Barcelona, en Tarragona populat, deputat local
de dit General en la dita ciutat y col·lecta de Tarragona, per los molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes del General del present principat de Cathalunya y sos
comptats mediant lo sòlit jurament que ha prestat en mà y poder de dit magnífich senyor deputat local, ha fet relació a mi dit y infrascrit notari
de què las obras necessàrias havia fet en la casa
del procurador fiscal de dita Generalitat en la
present ciutat de Tarragona y lo valor de aquellas era lo següent:

De praemissis proprio chalamo scriptis fidem facio ego dictus Ignatius Gelambi, notarius et scriba supramemoratus, cum impressione sigilli dicti
consitorii haec propria scribens manu.
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Número 566a
En lo bras militar tingut als 28 de maig 1704 se
ha resolt lo següent:

Primo ha posat en la teulada y canal de dita casa
cent sinquanta teulas que valen una lliura, deu
sous, dich: 1 lliura, 10 sous; ítem ha empleat per
la llar y dos revoltonadas ha mudat en la cuyna
de dita casa tres-centas rajolas valen una lliura,
setse sous, dich: 1 lliura, 16 sous; // 2v // ítem
los ports de ditas teulas y rajolas han costat catorse sous, dich: 14 sous; ítem per fer dits revoltons y llar de la cuyna se han empleat deu quarteras guix que han valgut una lliura, quinse
sous, dich: 1 lliura, 15 sous; ítem per la canonada se ha fet des del sostre de la cuyna fins a la
cisterna se han empleat dotse canons han costat
dotse sous, dich: 12 sous; item per la teulada,
canonada y per enrajolar los dos revoltons y llar
se han empleat quinse càrregas argamassa que
han costat tres lliuras, dich: 3 lliuras; ítem per
fer tot lo predit ha empleat lo dit mestre de casas sis dias que a de dotse sous lo dia importa: 3
lliuras, 12 sous; ítem per dit effecte se ha empleat un manobre sis dias que a de sis sous lo dia
importa: 1 lliura, 16 sous; que junt suma: 14
lliuras, 15 sous. E semblantment certifich y fas
fe jo, dit y infrascrit notari, com dit dia, constituhit personalment mestre Joan Pau Casas, fuster de dita present ciutat, devant lo magnífich
senyor deputat local mediant lo sòlit jurament
que en mà de dit magnífich senyor deputat local
ha prestat, féu relació que per lo sostre de la
cuyna de dita casa havia empreat una fileta al

E lo dit bras militar, ohit lo paper ideat per las
personas componen la excel·lentíssima conferència dels tres comuns, attesas las circunstàncias de la occurrència present que demana la més
prompte prevenció, delibera per ço que per
medi de embaxada en escrits se suplique al excel·lentíssim y savi Concell de Cent sie servit
passar a deliberar oferir dende luego al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velazco, llochtinent y capità general de sa magestat, la formació
de la coronela que·s compon dels gremis dels
col·legis y confrarias d’esta ciutat a las companyias de la qual gustosament ofereixen capitanear
los indivíduos del present bras. Y apar a la excel·lentíssima ciutat se podria esta oferta fer a sa
excel·lència per medi de embaxada de sis personas, dos de cada bras, de las que componen la
excel·lentíssima conferència, posant en mà de sa
excel·lència còpia de dit paper, donant facultat a
las sis personas per a practicar estos y altres medis ab sa excel·lència. Y que la embaxada faedora
sie en escrits formada per la mateixa conferència,
suplicant a sa excel·lència sie servit tenir a bé de
donar la resposta en escrits per a què los comuns
en vista de ella pugan passar a resòldrer lo que
més sia del major servey de sa magestat, benefici
//3v // públich y lustre de la nació. Y que axí mateix sie feta altre embaxada en escrits al il·lustríssim concistori dels senyors diputats, suplicantlos sien servits convenir en el mateix per a què en
nom dels tres comuns, per executar la embaxada
de sa excel·lència oferint axí al il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors diputats a la excel·lentíssima ciutat acompanyar-los y cohoperar en quant puga conduhir per lo major acert y
las operacions y desempenyo de sas grans obligacions.

a. certificatòria intercalada entre els folis 870v-871r del
trienni 1701-1704.

a. deliberació intercalada entre els folis 870v-871r del trienni
1701-1704.
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mencionats en ell las que regonexeran haver-se
de prevenir, y en son cas executar segons demanarà la urgència. Y axí mateix disposar y ordenar
encontinent las refferidas esquadras de gremis
d’esta ciutat, y també per escríurer a sas magestats y demés personas y comuns los aparexerà
convenir, donant-los per tot lo refferit tanta facultat y poder, qual y quanta se necessita y hage
menester del present Concell. Y senblantment
per a deliberar y gastar tot lo que se offeresca y
sia menester del compte aparega a dits
excel·lentíssims senyors concellers y junta. Y
que la excel·lentíssima conferència se servesca
continuar en practicar y aconcellar tot lo que
sobre dit assumpto los ocorrerà y regonexeran
ésser del mayor servey de sa magestat, benefici
públich, lustre y desempenyo de la present ciutat, reportant-se al present Concell y en defecte
de ell a dita junta de guerra. Y que la present deliberació per medi de enbaxada en la forma
acostumada sia participada al molt il·lustre y fidelíssim concistori dels senyors deputats y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, entregantse en escrits, asegurant-los de la gran estimació
y aprècio fa la present ciutat de la uniformitat y
mútua correspondència.

Número 567a
En lo Concell de Cent tingut y celebrat a 28 d
maig 1704 a la tarde fou deliberat lo següent:
En quant al paper disposat per la excel·lentíssima conferència llegit al present Concell, attès lo
deliberat per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar sobre lo mateix assumpto és lo que·s regoneix més proporcionat per la més prompta
providència a la present urgència, que per ço se
conforme com se conforma lo present Concell
en tot y als tot al deliberat per dit excel·lentíssim
y fidelíssim bras militar menos de què en la còpia del dit apar se ha de entregar a sa excel·lència se’n trague lo últim capítol o ítem de aquell
que tracta de fer tèrcio la present ciutat, suposat
que per la conyunctura present no és medi necessita conformant-se també lo present Concell
al medi de sa enbaxada fahedora a sa excel·lència sobre dit asumpto, en la conformitat expressada en dita deliberació del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, dexant la elecció de las
personas que per part d’esta ciutat han de concórrer de las de la excel·lentíssima conferència
per a fer dita enbaxada a la disposició dels excel·lentíssims senyors presidents de dita conferència, assegurant a sa excel·lència del zel ab
què resta esta ciutat vigilant en tot lo que regonexerà conduhir al real servey de sa magestat,
concervació d’esta ciutat y agrado de sa
excel·lència. Y en quant al recado se ha servit
enviar sa excel·lència als excel·lentíssims senyors
concellers lo present Concell trobant-se junt,
de què en concideració de trobar-sa ya devant
d’esta ciutat los vaxells de la armada enemiga,
per més asegurar la quietut en la present ciutat,
se diposàs que las esquadras de gremis d’esta
ciutat rondassen en la forma acostumada com
en altres ocasions, que encontinent se done la
deguda providència en formar-se las refferidas
esquadras per lo effecte significa sa excel·lència
y que per medi del síndich se pose //4v // en notícia de sa excel·lència haver-hi axís deliberat; y
que aquellas se estan disposant ab tota diligència y en concideració de què tals se poden esdevenir los casos y urgencias no donaran lloch per
poder-se convocar y juntar lo present Concell.
Que per ço sien servits los excel·lentíssims consellers disposar e formar encontinent la junta
dita de Guerra y que sie comès, com lo present
Concell comet als excel·lentíssims senyors concellers y junta de Guerra lo disposar, prevenir y
en son cas posar en execució de las prevencions
expressadas en lo paper llegit y en altres papers
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a. deliberació intercalada entre els folis 870v-871r del trienni
1701-1704.
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Número 568.a Còpia.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Avent vostra senyoria fidelíssima fet conpèndrer
als infrascrits lo que per part del coronista se
avia representat a vostra senyoria fidelíssima, en
orde a la genalogia del sereníssim comte de Barcelona que·s troba continuada en lo volumen
antich de las constitucions que vostra senyoria
fidelíssima fou servit entregar-los per original
de la nova inpressió, y trobant-se esta en estat
de aver-se de fer de las ditas genalogias, passan a
representar-o a vostra senyoria fidelíssima, per si
acàs se oferia a vostra senyoria fidelíssima que
esmenar en ella. Y juntament se posa en mà de
vostra senyoria fidelíssima lo que fins ara se’ls ha
ofert continuar en la dels senyors reys que no·s
troba en dit tomo y antigua impressió per a què
vostra senyoria fidelíssima se servesca disposar
lo que en esta part se oferirà a la gran
intel·ligència y conprenció de vostra senyoria fidelíssima, y ho resolga y mane entregar al inpressor en la conformitat que serà més de la
satisfacció de vostra senyoria fidelíssima. Altissimus, etcètera. De Sola et de Guardiola. Fra don
Balthesar de Montaner, abat de Sant Cugat.
Doctor Salvador Massanés de Ribera.
a. súplica i paper intercalats entre els folis 871v-872r del
trienni 1701-1704.

Oblata die XXVIIII mensis maii MDCCIIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico non interveniente, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt que attès la còpia adyunta que és estada remesa al coronista del principat, qui de paraula
ha refferit no tenir ningun reparo y altrament
sas senyorias il·lustríssimas no la·y concideran,
que per ço se fassa com se suplica. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
Concordat cum originali. De Codina. Romà,
acessor surrogatus.
2r

Phelip ters de Castella y segon de Aragó, per
mort de Phelip segon, pare, succehí als dominis
de la monarchia de Espanya y al comptat de
Barcelona; casà ab Margarida, filla del archiduch Carlos de Àustria del qual matrimoni li sobrevisqueren tres fills: Phelip, Fernando y Carlos y dos fillas Anna y Maria Anna, (la primera)
casà ab Luís 13, rey de Fransa, y Maria ab lo enperador Fernando 3; rendí Alaracha en Àfrica;
desterrà los moriscos de tota sa monarchia y en
particular de tota Espanya; donà quietut a Flandes ab las tréguas que concedí a las províncias
unidas, dominant lo territori any 1614; manà
fabricar la Màmora y fortificar los presidis y plazas de Àfrica per la defensa de Espanya; guanyà
las Malucas y adquirí lo marquesat del Final;
conseguí ab la divina assistència gloriossíssima
victoria contra turchs en lo mar de Caramansa;
finalment avent viscut 43 anys y regnat 23, morí
als 31 de mars 1621, restant tots sos regnes y
estats desconsoladíssims de aver perdut un rey
tant digne de ésser volgut per la admirable mansuetut, religió, justícia y liberalitat ab què avia
governat y regnat; tingué unas solas corts als cathalans en Barcelona any 1599, y en ellas féu las
ordinacions y constitucions següents.
Phelip 4 de Castella y ters de Aragó, anomenat
lo Gran, després de mort lo rey Phelip, son
pare, succehí als dominis de tota sa monarchia y
al comptat de Barcelona; casà en primeras núpcias ab la infanta Isabel, filla de Enrich 4, rey de
Fransa, d’esta qual tingué al príncep Balthasar
Carlos y molta fillas que li premoriren, quedant
sols de dit matrimoni Maria Theresa que casà ab
Luís 14, rey de Fransa; del segon matrimoni
que contractà ab la archiduquesa Maria Anna de
Àustria, germana del emperador Leopoldo, que
tingué molts fills però tantsolament li sobrevisqueren lo príncep Carlos, succehí a la corona, y
la infanta Margarida que casà ab lo dit emperador Leopoldo primer; defensà a Alemanya perseguida dels sectaris y turchs; recobrà algunas
plassas de Flandes; conseguí moltas victòrias en
Àfrica, Fuenterubia y Russelló; tolerà grandís1741

sims disgus– //2v // tos en los regnes que superà
magnànimo y millorà piadós; donà quietut a
los dominis ab las paus del any 1660; fonch columna fortíssima de la religió cathòlica abrasat
de christiana devoció y afecte al divino sagrament de la eucharistia, y devotíssim zelador y
protector de la puríssima concepció de la sacratíssima verge y mare Maria Sanctíssima, constant en los treballs, fort en las adversitats y piadosament moderat en los succesos pròsperos.
Morí a 17 de setembre de 1665 avent viscut 60
anys y regnat 44 ; vingué a honrar al principat,
jurà y obrí corts en Barcelona, las quals no conclogué per alguns negosis de què li sobrevingueren.
Carlos 2, trobant-se de edat de 4 anys no cumplerts succehí per mort de Phelip, son pare, a
tots los regnes de la monarchia de Espanya y
comptat de Barcelona; durant sa menor edat
governà la reyna Maria Anna, sa mare, per avero axí disposat Phelip, son pare; arribat als 14
anys entrà en lo govern y després casà ab Maria
Luisa de Borbon, filla del duch de Orliens y neboda de Luís 14, rey de Fransa; morta esta sens
infants casà ab Anna Maria de Neoburg, filla del
elector palatí del Rin; en lo principi de son regnat alcansaren las armas gloriosa victòria contra
moros en la defensa de Larache; suportà molta
guerra en sos dominis per las repetidas invacions de la Fransa, en Flandes y Cathalunya, las
quals detingueren moltas ocasions en Cathalunya sas milícias, y los naturals de aquest principat ab felices progressas, entradas sas reals armas
al Roselló, rendiren la plassa de Bellaguarda y
ocuparen al exèrcit francès a la altra part del riu
Tech; ajustà després las paus en lo any 1678 que
se mudaren en guerra lo any 1684; y en aquest
any fou gloriosíssima la defensa féu Gerona al
siti y avanssas feren los francesos, y tal que·ls
obligà a dexar dit siti y a retirar-se ab pèrdua de
moltíssima de la gent; ajustadas després la pau y
tornà la guerra any 1689 que·s proseguí fins lo
de 1697, fonch molt gran en est temps lo valor
dels soldats y la constància, ànimo y resolució
dels naturals en totas las ocasions se oferiren, ý
més en particular en las del recobro de Camprodon, Castellfollit y siti de Barcelona, del qual
quedà la nació // s.n.r // cathalana tant gloriosa
com an publicat las demés de Europa, y sa magestat ab la satisfació y piadós agraïment que
manifestà ab las reals afavoridas cartas que fou
servit escríurer a la ciutat, Deputació y bras militar, en las quals y sempre se demostrà carinyossíssim pare de Catalunya; finalment ajustadas las
paus en lo any 1697 morí sens fills al primer de
noembre 1700 als 39 anys de sa edad; tant
quant fou desityat fonch estimat, volgut, obeït y
venerat de sos vasalls y en particular dels cathalans, que finalment correspongueren senpre als
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eclesiàstich lo corrent trienni e o per ell son legítim procurador hage solicitat al que se li treguessan en forma, provant dos centèncias fetas,
la una en lo procés de la causa del procurador
fiscal del General de Cathalunya contra lo doctor Mirallas de Talarn als 23 de agost 1687 y la
altre al primer de febrer 1695 contra de Esteva
Alsina, botiguer, y a favor de dit procurador fiscal per los magnífichs assessors que alashores
eran del il·lustríssim y fidelíssim concistori de
vostra senyoria fidelíssima, las quals fins avuy no
ha pogut conseguir del official e o ajudant de
escrivà major de vostra senyoria fidelíssima; y
trobant-se ja exhibidas en lo procés de la causa
que dit procurador fiscal seguex contra dit
il·lustre deputat ecclesiàstich abstracte dels quals
se necessitan de exhibir-se en altre procés per la
justificació de son dret. E com tota detenció y
allarchs sien perjudicials a dita esta il·lustre part,
per tant i altrament suplica a vostra senyoria fidelíssima sie servit encontinent manar a dit official, ho a qui tòquia, entregue pagat y satisfet de
son salari, abstracta los copià de ditas referidas
centèncias a esta dita il·lustre part, y per a què
conste de haver-se feta esta diligència sie la present en dietari insertada, per a què se’n age la deguda rahó en son lloch y cas. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. De Pallarès. De Gallart y
Pastor, assessor subrogatus.

grans favors y amor ab què los avia afavorit,
anomenà en son testament per successors de sos
regnes y dominis a Phelip de Borbon, duch de
Anjou, son nebot, besnét de Phelip 4 y net de
Luís 14, rey de Fransa; per ocasió de sa poca salut y moltas ocupacions del govern de la monarchia no pogué venir ha honrar personalment lo
principat ni ha celebrar corts com ell y sos fidelíssims vassalls desityavan.
Phelip V de Castella y 4 de Aragó fou rebut y
proclamat successor en tots los regnes de la monarchia de Espanya; y avent jurat en Madrid al 8
de maig de 1701, vingué en est principat en lo
següent mes de setembre de dit any, jurà en
Leyda alsa ... de dit mes y després en Barcelona,
a hont obrí cort, durant las quals passà a Figueras a rèbrer a sa esposa Maria Luisa Gabriela, filla del duch de Saboya, y ab sa companya tornà
a Barcelona a hont conclogué las corts fent moltas gràcias y mercès als comuns y particulars; se
enbarcà després per a Nàpols y, avent donat
providència a las dependèncias de aquell regne,
passà a Milà ha oposar-se als designes de sos
enemichs que logrà ab repetidas victòrias que
conseguí triunfant d’ells y vencent-los en las
funccions de Santa Victòria, Lussara y altres en
Itàlia, a hont avent pres Giustalla y lo ducat de
Mòdena tornà a Espanya, passant per Catalunya; y arribat en Madrid sa cort fou aplaudit ab
las aclamacions que las suas proesas li avian merescut y, // s.n.v // assistint de contínuo al despatx, cuydà ab tota solicitut del consuelo de los
vassalls y seguritat y defensa de la monarchia,
disposant per aquest efecte un gran exèrcit que
trobant-se aquest any de 1704 dins lo regne de
Portugal gosà nou lustre ab la presència de tants
animós y valerós rey, que infundint mayor valor
a las armas espanyolas se espera lograran ab lo
favor de Déu molts felices y pròsperos per a mayor glòria sua y honra de la nació espanyola, per
lo bon règimen d’esta província y de sos naturals en las ditas Corts que celebrà y clogué en lo
any 1702 en Barcelona, féu las constitucions y
disposicions següents.

Oblata die XXVIIII mensis maii MDCCIIII, in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico non interveniente, intervenientibus dominis
auditoribus computorum discerunt et decreverunt que han manat de paraula a Bernat Forés,
ajudant 3 de la scrivania major, que pagat de
son just y condecent salari done certificatòrias
autènticas del què·s narra en la present súplica,
loa qual, present en concistori, ha respost que
las refferidas sentèncias no·s troban exhibidas
com supplica lo suplicant, que sols las té en
custòdia yunt ab las deffensas que encara no són
intimadas, y que axís no pot fer la còpia autèntica que demana, y que esta suplica yunt ab sa decretació, sie incertada en dietari. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae.

Concordat cum originali. De Codina.
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Número 571b

Il·lustríssim y fidelíssim senyor.

Il·lustríssim senyor.

No obstant que lo il·lustre fra don Anton de
Planella y Cruÿlles, abat de Besalú y deputat

Lo concistori de diputats y oÿdors de comptes
del General de est principat ab lo desitg de ma-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. súplica intercalada entre els folis 873v-874r del trienni
1701-1704.

a. lo qual ... que demana, interlineat al marge esquerre.
b. paper intercalat entre els folis 874v-875r del trienni 17011704.

1742

nifestar ha vostra senyoria il·lustríssima la justa
confiança que ha feta y fa de la gran direcció y
prudència de vostra senyoria il·lustríssima, ha
resolt posar en sa notícia com est matí és estat
servit lo excel·lentíssim senyor don Francisco de
Balasco, llochtinenta general de sa magestat,
que Déu guarde, en aquest principat, enviar recado al diputat militar per a què luego passàs ja
conferirse ab sa excel·lència. Y avèn-se axí executat, nos ha participat com dit excel·lentíssim
senyor sí havia ponderat que ab la experiència
de aver-e entregat als comuns d’esta excel·lentíssima ciutat, illustríssim y fidelíssim bras militar molt il·lustre Capítol y ha est concistori
unab carta suposada del prínsep de Armestad, en
què de part del arciduch ab lo suposat nom de
Carlos tercer pretendria dar compendi e o tenir
dret en la succeció d’esta monarquia, no dupta
que se’n auran esparsit en altres particulars, los
quals no auran regonegut la atenció de portar-la
en una de sa excel·lència, com tant acertadament ho han executat dits comuns. Y persuadint-se axí mateix que per las costas de aquest
principat per a ont ha passat la armada enemiga
que·s troba devant d’esta ciutat, se’n auran distribuïdes moltas en quantitat que de vuy ha
demà se pot témer ser dits papers públichs en
totes las ciutats, vilas y llochs de est principat en
grave dany del servey de las dos magestats divina y humana, lustre de la nació y de la quietut
pública, havia discorregut sa excel·lència en vista del cuydado y zel ab què sempre est concistori ha atès ha fins de tant suma importància, que
se aplicaria en donar lo més promte remey per a
desviar tant grave perjudici. Y considerant que
lo més effectiu seria que en nom del consistori
se distribuís per tot lo principat un manifest que
desemprisionés ha comuns y particulars del
concepte que podrian fer dels papers referits, y
que per assò tenia ideat un paper que entregava
ha dit diputat militar, per a què participant-lo al
concistori possàs luego en execució lo imprimir-lo, y procuràs esparcir per tot lo principat
ab advertència que si lo concistori regonexia en
son contengut alguna cosa de més que la·y participàs, que sa excel·lència donaria las raons y
motius que avia tingut per a expressar-la; y si de
menos que axí mateix se li avisàs per a poder-o
anyadir, prevenint ab lo major encariment que
esta diligència se executàs ab la major brevedat
posible per lo que convenia al servey de sa magestat y benefici públich. Y en atenció de tot lo
referit ha resolt lo concistori posar-o en la gran
intel·ligència de vostra senyoria il·lustríssima,
per a què en continuació del que lo afavoreix
sempre y tant ocularment acredita en la present
ocurrència. Y en vista del què expressa lo paper

entregat, que·s posa en mà de vostra senyoria fidelíssima, sie servit manifestar-li lo que discorrerà ser de la obligació del concistori en aquest
particular. Y axí mateix participar a la excel·lentíssima conferència esta novedat, no duptant
del molt que se interessan totos los comuns de
aquella en lo major asert de las operacions del
concistori que previndran ha vostra senyoria
il·lustríssima, de tot lo que més imediatament
puga conduir a la satisfació de tot lo principat
tant interessat en las resolucions del concistori
que·u estimarà ha vostra senyoria il·lustríssima.
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a. llochtinent ... principat, interlineat al marge esquerre.
b. una carta ... monarquia, interlineat al marge esquerre.

Número 572a
En la junta de 24na de guerra de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona tinguda a 29 de maig
1704 fou feta entre altres la deliberació següent:
Ítem ab dit vot y parer, y usant de la mateixa facultat del savi Concell de Cent, attès en la relació feta a la present junta per los senyors don
Francisco Nicolau de Santjuan y senyor Joan
Llinàs, ciutedà, personas de la excel·lentíssima
conferència que per part d’esta ciutat han concorregut ab los sis de dita conferència a la embaxada que esta matinada se ha reportat al
excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general sobre lo deliberat per lo savi Concell de Cent
lo dia de ahir, han referit dits senyors haver respost sa excel·lència que li aparexia molt bé formar-se la coronèlia dels gremis de la present
ciutat ab la forma accostumada, regonexent-o
aixís de summa importància, tant per lo que se
pot occórrer com per assegurar la major quietut
en la present ciutat, y que per dit affecte subministraria sa excel·lència las armas que podria de
las atarassanas. Deliberan per ço que encontinent sia formada dita coronèlia, ajustant y prevenint ab tota puntualitat los gremis y confrarias de la present ciutat en la forma estil·lada,
cometent com la present junta comet als
excel·lentíssims senyors concellers tot lo que
per la total effectuació de ella és menester; y
també la elecció y nominació de tinent coronel,
procurant sie de las qualitats, prendas y en qui
concorregan las circunstàncias que la present
urgència y importànsia requereix; // 2v // y que
la present deliberació per lo medi apparega als
excel·lentíssims senyors concellers sia participada al excel·lentíssim senyor llochtinent y capità
general, y que possarà en sa notícia el número
de las armas seran menester per armar la coronèlia, assegurant-lo de la contínua vigilància
en què està la present ciutat per emplear-se en
a. deliberació intercalada entre els folis 874v-875r del trienni
1701-1704.
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axí mateix per lo medi que aparega als excel·lentíssims senyors concellers sie participada la present resolució al consistori dels molt il·lustres y
fidelíssims deputats y ohidors y excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar. Ítem que ohit lo que lo
excel·lentíssim senyor conceller en cap en veu
sua y de voluntat dels demés excel·lentíssims senyors concellers, sos companys, és estat servit
dir y referir a la present junta en totas las ocasions se han ofert del servey de sa magestat, que
Déu guarde, ha procurat la present ciutat per
tots los medis possibles donar mostra de sa innata fidelitat, amor y zel a son rey y senyor. Y a
ocasió de la novedat y del que està succehint, a
esta ciutat aparexeria ésser molt de la obligació
de la present ciutat participar-ho a sa magestad,
que per ço tot lo succehit y obrat fins al present
estat se escriga al rey nostre senyor fent-li representació ab la major expressió possible, cometent la formació y disposició de dita representació. Y lo demés que sobre dita dependència se
oferirà a la excel·lentíssima conferència dels tres
comuns de la Deputació, bras militar y present
ciutat, y feta y disposada la minuta de dita representació // s.n.r // y del demés que sobre dit
assumpto occorrerà a dita excel·lentíssima conferència deu fer y executar a present ciutat, sien
servits dits excel·lentíssims senyors concellers
reportar-ho a la present junta per deliberar lo
faedor. Y que la present resolució per lo medi
aparega als excel·lentíssims senyors concellers,
sie participada al molt il·lustre y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors y
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.

tot quant conduesca al major real servey, conservació de esta ciutat y agrado de sa excel·lència; y que sia axí mateix participada la present
deliberació per medi de embaxada al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, esperant que los
indivíduos de aquell, honrarant esta ciutat en
capitenayar los gremis de dita coronèlia, y que
per medi de embaxada sia també participada la
present deliberació al molt il·lustre y fidelíssim
concistori dels senyors deputats en compliment
de la mútua correspondència.
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Número 573a
En la junta de Vint-y-quatrena de guerra de la
excel·lentíssima ciudad de Barcelona tinguda a
29 de maig 1704 se han fetas las dos resolucions
següents:
Que ohit un bitllet del excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velazco, llochtinent y capità
general en lo present principat de data del dia
present dirigit als excel·lentíssims senyors concellers, y junt ab ell tres còpias ço és una de un
passaport despatxat per lo excel·lentíssim senyor príncep de Armenstad de data del dia present, altre de la resposta que dit excel·lentíssim
senyor don Francisco de Velazco ha fet a dit
passaport, y altre de una carta escrita per lo excel·lentíssim senyor marquès de Vilagarcia, virrey de València, dirigida al dit excel·lentíssim
senyor don Francisco de Velazco de data de 26
del corrent, que per extraordinari havia rebut,
llegit tot a la present junta; y attès que lo fet
proposat enclou en si tanta gravedat que·s concidera ésser la del major punt y estimació de la
present ciutat y se necessita en matèria tant important procurar per tots medis guanyar los instants, que per ço lo fet proposat sie comès com
la present junta comet a la excel·lentíssima conferència dels tres comuns de la Deputació, bras
militar y present ciutat, posant en mà del senyor
president de las personas que per part de la present ciutat entrevenen en la dita conferència, lo
mateix bitllet y còpias adjunctas, per a poder-se
cerciorar dita excel·lentíssima conferència de
son contengut; attès la bravedat del temps no
permet poder-se’n fer cò– // 3v // pias en
prompte com la urgència demana per a què dita
excel·lentíssima conferència premedite y discorre e done son sentir del que pot y deu fer la
present junta sobre dita dependència. Y obtinguda la resposta sien servits los excel·lentíssims
senyors concellers proposar-la a la present junta
per poder resòldrer y deliberar lo faedor, y que
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a. deliberació intercalada entre els folis 874v-875r del trienni
1701-1704.
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Número 575a
Excel·lentíssim senyor.
La ciutat de Barcelona precisada de sas obligacions y de sa innata fidelitat diu que vostra excel·lència se ha servit vuy entre las dotsa y una
horas, passat mitgdia, participar a sos concellers
com la armada enemiga que·s troba devant de
esta ciutat, havia en sas cercanias a la part de llevant cerca lo riu de Besòs desembarcat uns dos
mil hòmens y que continuava la matexa diligència. Y havent la ciutat des de aquella hora a
la present sabut que se ha numerosament augmentat dit desembarch y que encara se continua, encaminant-se las tropas a ocupar los camins reals des de sa part de Sant Martí, Sant
Andreu de Palomar y demés paratges vehins,
probablement rezelant que en vista del estat en
què·s troben las fortificacions exteriors de esta
a. súplica intercalada entre els folis 877v-878r del trienni
1701-1704.

ciutat, oberta la bretxa en la cortina de la muralla entre los baluarts de Sant Pera y Portal Nou,
podent arrimar-se a ocupar aquell paratge sens
contradicció ni opposició y que esta diligència
pot exequutar-la esta matexa nit, acut ab la
aflicció que li ocasiona tan improvís novedat a
la protecció de vostra excel·lència de la qual y
per son gran zel espera se servirà vostra
excel·lència dar las providèncias més promtas y
effectivas per acudir a la deffensa de esta ciutat,
la qual incessantment vigila en la disposició de
sos gremis per a què estos // 1v // en forma y diciplina militar acuden en cumpliment de sa
obligació y fidelitat a importància tant precisa y
del servey de sa magestat, que Déu guarde, a fi
de què·s conserve y permanesca esta ciutat en
lo suau domini de sa magestat, suplicant a vostra excel·lència se digne participar-li si cosa deu
fer la present ciutat a més de las moltas diligèncias que està exequutant y que per consuelo
universal de esta ciutat se servesca vostra
excel·lència afavorir-la ab la resposta en ecrits, y
ho rebrà a mercè de la grandeza de vostra excel·lència.
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Número 577a

Excel·lentíssim senyor.
Per medi del excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, lloctinent y capità general de
sa magestat, que Déu guarde, en lo present
principat avem rebut una carta de vostra
excel·lència de data del dia de ahir en què·ns
avisa vostra excel·lència que si en lo temps de
quatre horas no seran ubertas las portas per a
rèbrer a vostra excel·lència, experimentarà esta
ciutat lo incendi y ruïna per las bombas. Y en
resposta de ella diem a vostra excel·lència que
no està en nostre mà franqueyar las portas per
no tenir mando algun en ellasa del que està vostra excel·lència cumplidament enterat per aver
ocupat los càrrechs de llochtinent y capità general,b y no podem deixar de manifestar a vostra excel·lència que quant dependís de nostre
mà, sempre la nació cathalana ha procehit ab
sos reys y senyors ab tota fidelitat.
Déu guart a vostra excel·lència molts anys. Barcelona, y maig 31 de 1704. Lo príncep d’Armestad.
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Ha resolt la excel·lentíssima junta de la Vint-yquatrena de guerra tinguda a 30 de maig 1704
a les onse de la nit:
Que sia tot lo refferit y proposat fet comès en la
present junta ho comet a sa excel·lentíssima
conferència dels tres comuns, suplicant-li que
attès la gravedat y precissió de la matèria sian
servits aconcellar lo que aparega convenir al mayor punt, estimació, crèdit y deffensa de la present ciutat y de la conçervació de sos privilegis,
exempcions, perrogativas y llibertats; y que lo
que aconcellaran sian servits participar-ho en escrits al excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
que delibera la present junta se convoque luego
per lo medi que aparega més proporcionat y
que la present deliberació per lo medi que aparega al excel·lentíssim concistori sia participada
als molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y a dita
excel·lentíssima conferència.
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Número 581b

a. deliberació intercalada entre els folis 878v-879r del trienni
1701-1704.
b. carta intercalada entre els folis 879v-880r del trienni
1701-1704.
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Número 582c
Los intereses de la corona.
Que no solo se aplicará con el mayor duelo a que se
mantenga la quietud interior desta ciudad, sino
que escrivirá a las demás y cabesas de vegueríos
exortándolas a que conserven la tranquilidad y la
obediencia devida a su magestad, no dando ohidos a proposiciones indignas, pues como capital
deste principado es tambien peculiar de vuestra
excelencia este encargo.Considerando el riesgo de
que alguno de los enemigos intenta introducirse
dentro desta ciudad con algún pretexto o disfrás,
a fin de sucitar algún tumulto o ruhido, he jusgado será muy conveniente el que vuestra excelencia
dé luego providencia para que se destinen algunos
sujetos de sus gremios que assistan a las puertas y
se precausione este grave inconveniente. Dios
guarde, etcétera.
Don Francisco de Velasco.

a. a continuació ratllat, per ser propri del excel·lentíssim
senyor don Francisco de Velasco o bé del governador de las
armas de esta plassa.
b. a continuació ratllat, tant en lo temps de la magestat del
senyor rey don Carlos, que està en glòria, com en lo temps
de la magestat del senyor don Felip quart que gloriosament
regna.
c. paper intercalat entre els folis 879v-880r del trienni 17011704.
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Número 583a
Ab las presents certifich y fas fe jo Ignasi Gelambí, per las auctoritats appostòlica y real notari
públich de la present ciutat de Tarragona y escrivà del concistori de la Generalitat en la dita
ciutat de Tarragona y sa col·lecta devallescrit,
com als dos dias del mes de juny del any mil setcents y quatre, constituhits personalment Aleix
Fàbregas, mestre de casas, y Pere Borí, mestre
fuster, ciutedans de Tarragona, devant y en
presència del magnífich senyor Jaume Alberich,
en drets doctor ciutedà honrrat de Barcelona en
Tarragona populat deputat local de dit General
en la dita ciutat y col·lecta de Tarragona per los
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y
ohidors de comptes del General del present
principat de Cathalunya y sos comptats, mediant lo sòlit jurament que han prestat en mà y
poder de dit magnífich senyor deputat local han
fet relació a mi dit y infrascrit notari, después de
haver visurat las obras fetas en casa del procurador fiscal de dita Generalitat de la present ciutat
per Joseph Vilar, mestre de casas, y Joan Pau
Casas, mestre fuster de la present ciutat de orde
de dit magnífich senyor deputat local com de
aquellas consta en la relació per ells feta als vinty-sis dias del mes de maig proppassat en poder
del infrascrit notari ser ditas obras ben fetas segons lo art de mestre de casas y fuster. De quibus, etcètera. Que acta fuerunt in concistorio Generalitatis Tarragonae sub die, mense et ano
supradictis. Ita approbat infrascriptus notarius
manu propria.

gués lo ajudant tercer de la escrivania major. E
com fins vuy no hage pogut recabar lo tràurerse aquella súpplica a vostra senyoria fidelíssima,
lo procurador de dit molt il·lustre deputat sie
servit ordenar a dit ajudant tercer ho al official a
qui tòquia que pagat y satisfet de sou, celari y
sens mora ni tardança entréguia aquella per ser
en defença de la causa que seguex dit procurador fiscal contra dit il·lustre deputat en lo concistori de vostra senyoria fidelíssima y per a què
conste sie servit que lo present sie insertada en
dietari. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
De Pallarès. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Oblata die IIII mensis junii MDCCIIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico
non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt
que encontinent han ordenat a Bernat Forés,
notari públich real col·legiat, ajudant 3 de la
scrivania major, done y entregue lo paper se demana pagat y satisfet de son salari per lo qual effecte li han concedit llicència. Y ell dit Forés ha
respost que luego a·ý posaria mà. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae.
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De praemissis proprio chalamo scriptis fidem facio ego dictus Ignatius Gelambi, notarius et scriba supramemoratu cum impressione sigilli dicti
concistorii hec propria scribens manu.
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Número 584b
Il·lustríssims y fidelíssims senyors.
Al molt il·lustre fra don Anton de Planella y
Cruÿlles, abat de Besalú y deputat ecclesiàstich
en lo corrent trienni importa una còpia en forma provant de la centència se féu al primer de
febrer de 1695 per los tunch magnífichs assesors
de vostra senyoria fidelíssima en lo procés y causa que aportava lo procurador fiscal del General
de Cathalunya contra Esteva Alsina, botiguer,
la qual ha solicitat diferents vegades que la trea. certificatòria intercaladae entre els folis 885v-886r del
trienni 1701-1704.
b. súplica intercalada entre els folis 885v-886r del trienni
1701-1704.
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Número 586a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Com hagués arribat en lo port de Salou una fragata napolitana lo dia 28 de maig proppassat carregada de difarents robas de seda, or y altras, se
conferí en ella lo dia 29 lo sacretari del governador de Tarregona ha ont comprà difarents robas
de raso, de seda, or y plata que valia més de trescentas lliuras. Y solicitant Jaume Voltas, tauler
del General de Vilaseca, y del dit port de Salou,
que lo dit sacretari pagàs lo dret de General y
bolla per haver venut los napolitans ditas robas
francas de dret, respongué aquell que son amo
no pagava dret ningun y axí que no·l volia pagar
ni tanpoch pèndrer albarà de bolla que demanava prengués dit tauler. Y continuant dits napolitans en vèndrer ditas robas a uns y altros sens
pagar dret algun de General ni bolla, participa
dit Voltas esta notícia a Joan Texidor, tauler de
la vila de Reus, lo qual havent-se conferit lo dia
31 de dit mes al matí en lo dit port de Salou y
casa del General junt a lo dit Voltas, averiguant
lo valor de la roba que havian venut dits napolitans que importava fins alasoras la suma de noucentas lliuras, instaren que aquells pagasen lo
a. súplica i dues cartes intercalades entre els folis 887v-888r
del trienni 1701-1704.

dret de General y bolla, aguda rahó a la dita
quantitat de ditas robas venudas, com de fet dits
napolitans pagaren dits drets. Y tinguda esta notícia //2v // lo dit governador de Tarregona don
Joseph Boneu se conferí aquell a la tarde del dit
dia 31 en lo dit port de Salou y casa del General,
y després de moltas paraulas injuriosas que digué al dit Voltas, tauler en la matexa casa del
General, que per urbanitat se callan, ab amenasas féu tornar y restituir als dits napolitans lo
dret havian pagat y devian pagar per ser ells los
venedors de ditas robas, qui són los obligats en
satisfer, amenassant per diferents vegadas al dit
tauler Voltas que la·y avia de pagar; ordenant
tanbé als dits napolitans que ab sa fragata se’n
anasen a Tarragona a vèndrer y que allí veuria
qui fóra lo guapo del oficial que·y aniria per a
fer-los pagar lo dret, com més difusament apar
de la carta escrita per dit Voltas lo dia 2 del corrent y de altra de 9 del matex escrita per Joan
Texidor, tauler de la vila de Reus, que·s posa en
mans de sa senyoria fidelíssima a las quals se referex. E com refferit sie molt digne de punició y
càstich com ha turbatiu dels drets de la Generalitat y de fer-ne aquella demostració que lo negoci nescesita, per la recta exacció dels drets de
la Generalitat, per tant Pera Ferrer, arrendatari
de aquells, posant en la inteligència y comprovació de sa senyoria fidelíssima las cosas referidas, suplica ésser donada la providència de què
se nessecita a fi de reparar la injúria tant notòria
que se és feta a la Generalitat, y que se restituescan al dit tauler los drets que se havien exigit y
en paguen los demés que no se han cobrat de
las robas venudas de després, com axís sia de
// 3r // justícia. Y per a què conste com per part
de dit arrendetari se són fetas las diligèncias que
li incumbien suplica no menos que la present
suplicació sia incertada en dietari segons lo disposat en lo capítol 46 del nou redrés. Lo offici,
etcètera. Altissimus, etcètera. Balart. De Gallart
y de Pastor, assessor subrogatus.
Oblata die XI mensis junii MDCCIIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico
non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt,
que als 4 del present y corrent mes escrigueren
al doctor Jaume Alberich, deputat local del General de la ciutat de Tarragona, fent-li commissió per a què rebés informació sobre lo fet que
llargament narra esta súplica, que lo dia present
se li escriu lo mateix y ab mayor recomendació,
axí que per sa part per lo estat present, no·ls
queda més diligència que dèurer executar y que
la present súplica yunt ab esta decretació sie incertada en dietari. Don Raymundus de Codina
et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae.
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Molt senyor meu, encara que és veritat que segons se diu estan en eyxa siutat en algunas enquietuts a vista de la ermada enemiga, pero no
ostant que per mun cunsol no pudé deyxar de
partisipar a vostra mercè lo que lo dia 31 del pasat mes pasà en Salou. És lo cas que lo dia 28 del
pasat vingué una fragata napolitana la qual portava molta roba de seda, y lo dia 29 de dit mes
vingué en dita platga y port de Salou y en dita
casa del General lo sagratari del governador de
Taragona y cunprà raso de seda, de or y plata
que valia més de tres-sentas lliuras. Y dient jo a
dit sagratari que prengués albarà de bolla o bé
pagàs lo dret que entra General y guerra y bolla
valia més de deu dotblas, me respongué que no
volia albarà y que sent a– // 4r // mo no paga
dret ningun, encara qu·és veritat que los napolitans avian venut franch. Y com és veritat que dit
dia me trobava jo sol en la guarda y ells eran
mols no diguí res y conprobí que dit sagratari
s’enportà dita roba, encara qu·és veritat que jo
fiu quant pugí de ponas en bonas per què dit sagratari pagàs lo dret de bolla o bé prengués albarà de bolla. Y avent donat part a Joan Teyxidor del què pasava lo dia 31 de dit mes, al matí
vingué en dit port de Salou y en dita casa, y sepent que los napolitans avian venut en difarens
partits de ditas robas [temp]tàrem de la mallor
manera que puguéram que dits napolitans no·s
donasen lo comta de la roba avian venut y que
nos pagasen lo dret que qui venia de dia par lo
dret. Y com jo ja sabia la roba avian venut no
pugueran escapar, y fent comta del que valia la
roba avia venut trobàrem que valia 900 lliures
que de General y bolla y dret de guerra inportava 165 lliures que són 30 dotblas que pagaren
dit dia 31 a la tarda, trobamma jo en dit port y
en dita casa del General vingué lo governador
de Taragona mano et modo per dirma lo que·m
digué: com me avia servit en fer pagar dret als
napolitans de la roba que ell avia cercyorat y que
era un balitra y un desverguynit, a ont me digué
difarens vegadas que jo·ls avia de pagà y no ningun altra, que jo tania la culpa y difarens vegadas ma agafà per la vora del gustacòs y dient-ma
que era un balitra, y que jo li havia de pagar o
deyxaria de ser don Joseph Buneu. Y pot vostra
mercè estar sert que de referir-o al veura és nores perquè digué quant vostra mercè pot pansar
ultragamma de mala manera, que li aseguro que
estich fora de si que no sé lo que fas de veura
que per culechtar los drets de General y en la
casa del General me aygen de aver tractat de la
manera més sta. He se féu un despayg de 30
masas de tabaco que trabalsaren en Salou y fou
quadit vingueran per la esxecusió del cònsul de
Olanda, qu·és quant se me defereyx lo avisar-lo
y suplicar-li me mània en lo de son servey y el
senyor lo guarde.

[ 1704 ]
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tats y vilas del present principat. Ítem los ha
aparegut que seria medi eficàs lo fer-se una embaxada al excel·lentíssim consistori dels senyors
concellers de la present ciutat, y que aquella sia
en escrits, suplicant-li sia reportada al excel·lentíssim y savi Consell de Cent per a què vinga bé
en voler donar principi a la formació de dita
companya nàutica, assenyalant aquella quantitat
que li sia ben vista per a poder interessar en ella
dita excel·lentíssima ciutat. Y per a què a son
exemple se animen las demés ciutats, vilas y comuns del present principat, sentint vivament lo
il·lustríssim y fidelíssim consistori que la cort no
li haya concedit lo permís de poder dels diners
de la Generalitat posar una bona porció de capital en dita companya nàutica, y que ho tinga
privat per diferens capítols de cort y que en dita
embaxada se done també còpia del dit cartell o
edicte general imprès per dit effecte. Ítem, axí
mateix, los ha aparegut que per via de recado o
ab aquell modo y forma que estila lo il·lustríssim y fidelíssim consistori, fassa compèndrer lo
mateix al magistrat de la Llotja del Mar de la
present ciutat per a què vinga bé en assenyalar y
destinar una // 1v // porció per a capital de dita
companya nàutica, y axí mateix que ho pose en
notícia dels indivíduos de dit comú per si com
particulars voldran alguns interesar-i, entregant-los també lo sobredit edicte general. Ítem
se ha premeditat que seria de conveniència de
què en nom del il·lustríssim y fidelíssim consistori y il·lustríssima Novena dels tres estaments,
se escrigués a totas las ciutats y vilas grans de
Cathalunya per lo mateix effecte, enviant-los al
mateix temps lo sobredit edicte, y perquè sia
notòria a tot lo principat dita constitució. Ítem
apar de què dits cartells e o edictes generals sia
convenient entregar a tots aquells gremis de la
present ciutat que aparagués podrian contribuhir en la formació de dita companya nàutica y
que condueix a la agricultura, manifetura, indústria y navegació, com ho disposa la sobradita
constitució 86, y per a què a tots sia notori manar-ne ficsar alguns en los paratjes públichs y
acostumats de la present ciutat. Ítem, convenint
vostra senyoria il·lustríssima en tot lo sobre referit, apar se podria servir anomenar las personas que li sian ben vistas a vostra senyoria il·lustríssima, en conseqüència del que se narra y
expresa en lo sobre mencionat cartell y edicte
general, que és tot quant han sabut discórrer las
sobraditas quatra personas en la subgecta matèria, esperant ha de donar per servit vostra senyoria il·lustríssima de son bon effecte, servint-se
pèndrer aquella resolució que sia del mayor servey y agrado de vostra senyoria il·lustríssima,
que sempre serà la més acertada.

D’esta sa casa Vilaseca y jun 7 de 1704. Senyor
Pons Planas. Son mayor amich Jauma Voltas.
5r

Amo y molt senyor meu, seria llarch en scríurer
però no puch que ara no·m fou posible y vuy
sangran la Maria que la tinch mala y lo correu
se’n vol anar. A Voltes diguí lo que vostra
mercè fou servit scríurem ja procuraria fer surar
son punt, però sub brevibus diu a vostra mercè
que aquest únich disgust acompanyat del desgraciat disturbi no·s amanasavan enemichs en
Barcelona casi me à portat a la porta de la mort,
que sobre en star afligit de vèurens enemichs
amanasant y aquest fent intimar morts y degollar, me enquistà de tal manera que·u sento encara y lo que apura un home és no vèurer poderós per combàtrer ab ells; per últim li he fet
tornar los diners als patrons, previent ell lo pretext que fer pagar als patrons era latrocini al pas
que avian venut franch, y diu devant del tauler;
y que ell quedava afiansat si los arendataris no·l
volian fer franch com també de nou scofina y
que ell té per pagar //5v // sempre que los arrendataris vullan a çols lo bo; però lo mal pica molt
que fou antes de esta reducsió, no puch ser més
llarch y scrich també de altras convenièncias al
General. Espero de vos resto suplicant a Déu
nostre senyor lo guarde molts anys que desitjo y
he manifestat.
Reus, y juny a 9 de 1704. Effectat servidor de
vostra excel·lèncias que sa mà beso, Joan Texidor. Don Gerònim Çellarès.
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Número 587a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Las quatra personas anomenadas per vostra senyoria il·lustríssima ab deliberació de 9 de mars
proppassat, a fi y affecta de premeditar y discórrer de nou lo modo y forma se podria placticar
per a restablir en lo present principat lo comers
y finalment per a poder-se posar en execució lo
disposat ab la constitució 86 de las últimas
Corts sobre la formació de la companya nàutica,
havent procurat cumplir ab tot cuydado a la
obligació de sa commissió y incumbència passaren primerament a fer firmar un cartell per los
magnífichs assessors y noble advocat fiscal de la
present casa, lo qual si és de son gust se llegirà a
vostra senyoria il·lustríssima per a què ab sa
aprovació puga manar fer-lo imprimir y remètrer als diputats locals per a què aquell fassen
ficsar als puestos més públichs de totas las ciua. dos papers intercalats entre els folis 888v-889r del trienni
1701-1704.

1748

2r

De part dels il·lustríssims y fidelíssims senyors
los senyors deputats y oÿdors de comptes del

General de Cathalunya y il·lustríssima junta de
Novena del tres braços per est efecte nomenada, se diu, notifica y fa a saber a totom generalment com en la última Cort general en lo any
proppassat de 1702 als cathalans celebrada per
la sacra, cathòlica y real magestat del rey nostre
senyor don Felip quart, que Déu guarde, sie estada feta y decretada la constitució que és la 86
en orde y del tenor següent. Per ço tenint sa senyoria il·lustríssima y fidelíssima junta de Novena la mira a la observansa de la dita constitució,
y avent aplicat sa atenció y cuydado a conseguir
sa exequució per lo gran fruyt y benefici que a la
cosa pública de tot lo principat y augment de
sos comuns y particulars ne ha de resultar, per a
reparar-se dels estragos dels passats infortunis y
estar més aptes a continuar los heròichs y memorables serveys ab què gloriosament se an senyalat, sempre envers sos sereníssims reys y senyors, à resolt fer més pública la notícia de dita
constitució y de las diligèncias, especulacions e
incessants medis que han aplicat y discorregut al
bon logro de ella y exortar per medi del present
edicte a tots los comuns y particulars del present
principat, que concorrent y contribuhint eficasment al fi previngut ab dita constitució ab la
mayor prestesa posible o ab lo espay de tres mesos // 2v // contadors del dia present en avant,
per si o per sos procuradors o actors se vullan
conferir ab las personas que de dita il·lustríssima
Novena se an senyalat per esta incumbència que
són las que los noticiarà lo noble secretari y
scrivà major del General y casa de la Diputació;
y manifestar a aquellas la quantitat ab què cada
un de dits comuns y particulars auran resolt entrar en la companya que se ha de formar per a
què, ab esta prèvia notícia y segons lo que importaran ditas quantitats, se puga passar a la
efectiva formació de dita companya nàutica, la
qual formada se avisarà a dits comuns y particulars par a què ab tot efecte, dins un competent
termini, vullan acudir, deposant en la taula dels
comuns depòsits de la present ciutat la quantitat
ab què auran offert voler entrar en dita companya. Y axí mateix se exorta a totas aquellas personas pràcticas e intel·ligents en la agricultura,
manifatura, indústria y navegació que si alguna
cosa se’ls haurà ofert discórrer e inventar per lo
augment de ditas agricultura, manifatura, indústria y navegació, que semblantment se conferescan ab ditas personas anomenadas per dit
afecte per dit il·lustríssim y fidelíssim consistori
y il·lustríssima junta de Novena dels tres braços,
per a manifestar-los y conferir lo que se’ls oferirà dir sobre tot lo referit, a fi y afecte de poderse posar en execució lo més practicable y convenient per lo benefici públich, promentent-se sa
senyoria il·lustríssima que tots attendran a cooperar en què no se frustre tant beneficiosa e important disposició. Dat en Barcelona.

[ 1704 ]
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Número 588a
Haviéndose tenido notizia por correo excrito que
ha llegado del virrey de Valencia, de que la armada de Olanda y Inglaterra havía pasado por
aquellas costas y que según las notizias que havían adquirido se encaminava a infestar ese principado, ha causado a su magestad summo cuidado la operazión que podrían executar fiando
summamente del amor y zelo de vuestra señoría,
que como la han hecho tan finamente en otras urgenzias del real servicio, las continuará en la presente con toda fineza y desuelo, de suerte que los
enemigos no consigan el intento que llevaren. Y
me ha parezido poner en la inteligenzia //3v // de
vuestra señoría como anoche se tubo correo excrito
de Cádiz de haver arrivado allí el señor conde de
Tolosa con su armada considerable, y haviéndose
informado de que la de los enemigos havía pasado
al Mediterraneo pasó en su busca sin detenzión de
oras con que podemos esperar que no logren sus designios sino que se les frustren enteramente.
Guarde Dios a vuestra señoría en su mayor lustre.
Madrid, 30 de maio 1704. Fernando de Aragón.
Muy illustres señores diputados y oydores de qüentas del principado de Cathaluña.
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Número 589b
Muy illustres señores.
Con las primeras noticias que vinieron del virrey
de Valencia y se participaron al rey, Dios le guarde, de que la armada de Inglaterra y Holanda
pasava a imbadir el principado de Cathaluña y
particularmente a esa ziudad, me mandó su magestad significar a vuestra señoría en su nombre
la fixa confianza con que se hallava del amor y fidelidad con que vuestra señoría ha contribuydo
siempre a quanto ha sido de su real servicio, como
lo continuaría en la presente coyuntura de amenazar los enemigos con hostilidad. Y haviéndolo
llenado vuestra señoría tan enteramente la confianza del rey, con la demostrazión tan plausible
como la que ha executado con las prevenciones tan
oportunas que ha aplicado, y que ese señor virrey
representa a su magestad tan dignas de la fineza
de vuestra señoría de que a mi me ha resultado
a. carta intercalada entre els folis 888v-889r del trienni
1701-1704.
b. carta intercalada entre els folis 888v-889r del trienni
1701-1704.
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todo aquel particular // 4v // gusto que corresponde a lo que el real servicio interesa a hallarme
presente de la Corona de Aragón y a ser oriündo
cathalán, motivos todos que me instan a significar a vuestra señoría este oficio de congratulación
en el ínterim que pueda llegar la real carta de su
magestad en que manifieste su real agrado y estimación. Y no pudiendo dudar vuestra señoría la
que a mi me ha devido en todas ocasiones, tampoco dejará de creer que en quantas se ofrezcan de
sus satisfazión como hallará con igual voluntad
de veras. Dios guarde a vuestra señoría muchos
años en su mayor lustre.

Muy illustres diputados y oydores de qüentas del
principado de Cathaluña.
891
/2r

En lo bras militar juntat a 14 de juny 1704 se ha
deliberat lo següent:
E lo dit bras militar ha deliberat y resolt acistir al
Te Deum y offici que lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori els senyors deputats fa celebrar los
dies de vuy y demà en acció de gràcias de vèurer-se esta ciutat y principat libre dels perills en
què·s conciderave per la vinguda de la armada
enemiga. Y que per medi del noble sýndich se
pose en notícia del il·lustríssim concistori, com
lo present bras està en resolució de no acistir ni
concórrer en altra celebritat fins que sie allanat
lo dupte que li suspengué concórrer en altres
festas, y que lo bras espera merexerà del fidelíssim concistori que serà servit instar se passe a la
decisió de aquell, en execusió de la facultat donada ab lo capítol 58 del nou redrés de las últimas Corts, cometent la execució de la present
deliberació als senyors protector y officials per a
què en cas de no estar terminat lo reparo quant
se farà extracció de nous il·lustríssims senyors
concistorials pugan instar-los y prevenir-los
quant seran extrets.

Madrid, 8 de junio de 1704. Fernando de Aragón.
Muy illustres señores diputados y oydores de qüentas del principado de Cathaluña.
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Número 590a
Muy illustres señores.
Haviendo llegado a la notizia del rey, Dios le
guarde, la fineza que vuestra señoría havía manifestado a vuestra señoría don Francisco de Velasco con el motivo del arrivo y presumpciones que
havía, de que la armada de Ynglaterra yba a imbadir esa capital y principado, me ordenó su magestad que yo expresase a vuestra señoría la summa gratitud con que estava de haverse dedicado
con tantas veras a su real servicio. Y así lo hize
como vuestra señoría havrá visto por la que le tengo escripta en fecha de 8 del corriente, y con la que
aora he rezivido de su magestad desde el campo
sobre Portalegre a los 6 de este me ha buelto a
mandar que en el ínterin que pueda yr su real
despacho a vuestra excellencia en que manifieste
todo su real agrado // 1v // se le exprese yo nuevamente a vuestra señoría en su real nombre y la satisfacción tan grande con que queda al zelo y fidelidad con que esta ocasión, como en todas ha
acreditado vuestra señoría su amor al real servicio, ofreziendo con tanta galantería al virrey. Y
para quanto pudiese conduzir a ell en este caso, lo
qual participo a vuestra señoría, refiriendo el
gusto que me resulta en que las acciones de vuestra magestad sean tan apreziables y de tanta estimaçión como la que su magestad insignua a
vuestra señoría que guarde Dios en su mayor lustre.

Aa
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Número 595b
En lo Concell de Cent de la excel·lentíssima
ciutat de Barcelona, tingut y celebrat a 16 de
juny 1704 fonch entre altras cosas deliberat lo
següent:
En orde a la carta real obtinguda la present ciutat de sa magestat y la del excel·lentíssim senyor
duch de Medinasidònia en resposta de las de 30
de maig passat ab què se posà esta ciutat als reals
peus de sa magestat per a posar en la real notícia
lo haver arribat en vista de esta ciutat y donat
fons la armada enemiga y fet desembarch. Que
se pose esta ciutat als reals peus del rey nostre
senyor ab carta en resposta de la referida ab què
se ha servit afavorir y honrrar la present ciutat,
donant-li las degudas gràcias de tant singulars
expressions, com se ha dignat fer de la gran
confiansa y satisfació manifesta tenir y estar sa
magestat del amor, fidelitat y zel d’esta ciutat a
son real servey y defensa d’esta capital, ab las
majors expressions corresponents a las aten-

Madrid, 10 de junyo 1704. Fernando de Aragón.

a. carta intercalada entre els folis 890v-891r del trienni
1701-1704.
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a. deliberació intercalada entre els folis 890v-891r del trienni
1701-1704.
b. deliberació intercalada entre els folis 895v-896r del trienni
1701-1704.

cions de la present ciutat, assegurant a sa magestat del gran affecte y fina voluntat resideix en
la present ciutat y sos naturals de emplear-se en
quant conduhesca a son real servey, en cumpliment de sa innata obligació. Y que axí mateix se
responga al excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia y a la dita carta de sa excel·lència,
donant-li las degudas gràcias de haver posat en
la real mà de sa magestat la carta d’esta ciutat,
de la qual ha merescut la referida resposta, com
y també dels bons officis y cordial effecte que
manifesta y té experimentat la present ciutat de
sa excel·lència, assegurant-lo de las grans obligacions regoneix dèurer-li la present ciutat y
dels desitgs té per correpòndrer a ellas, cometent la formació de ditas cartas als excel·lentíssims senyors concellers y quatre personas del
present Concell per sa excel·lència nomenadoras, y que suposat las cartas ab què esta ciutat se
posà als reals peus del rey nostre senyor de la
qual és resposta la dita // 3v // real carta, en la
mateixa conformitat los excel·lentíssims comuns, senyors deputats y bras militar, los quals
tenen igualment resposta de sa magestat y de sa
excel·lència foren disposadas y formadas uniformament y de conformitat per los tres comuns.
Que per ço las minutas fahedoras en resposta de
la real carta y per lo excel·lentíssim senyor duch
de Medinasidònia sien comunicadas per lo medi
aparega als senyors concellers a dits excel·lentíssims comuns, per a què en continuació de la recíproca correspondència se puga uniformament
respòndrer a ellas y que las cartas per sa magestat y per lo excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia sian servits los excel·lentíssims senyors concellers enviar-las y encaminar-las per
lo medi aparega a sa excel·lència. Y que en conformitat de la mútua correspondència que la
present ciutat té observada ab los comuns dels
molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats, excel·lentíssim y fidelíssim bras militar sia la present deliberació per lo medi aparega als senyors
concellers participada a dits excel·lentíssims comuns, entregant-los còpia de la real carta del rey
nostre senyor y del excel·lentíssim senyor duch
de Medinasidònia, perquè estigue ab esta
intel·ligència.
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Número 598a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Instant lo procurador fiscal del General de Cathalunya se ha presentat a esta part del molt
il·lustre senyor don Anthon de Planella y Cruïa. súplica intercalada entre els folis 895v-896r del trienni
1701-1704.

1751

llas, abat de Besalú y deputat ecclesiàstich lo corrent trienni, un cartell en què se requereix y
amonesta que sots pena de 500 lliures barcelonesas dins lo termini de 24 horas contadoras del
punt, e instant que dit catell li serà presentat
cessàs, revocàs y anul·làs la proposició que dit
il·lustre abat ha pretès fer a sa magestad, que
Déu guarde, per als llochs vacants de deputats y
oïdors de comptes y officis de la present casa de
la Diputació. Altrament, passat dit termini no
fent la revocasió en poder del noble secretari y
scrivà major de la dita present casa se posaria a la
execució de dita pena conforme axí de dit cartell és de vèurar. E com dit molt il·lustre deputat ecclesiàstich no aja fet proposició alguna per
lo menos que de acte de ella puga constar sinó
sols una simpla representació al rey nostre senyor, la qual creu ésser-li permesa com a qualsevol de vostra senyoria fidelíssima en major aucment y concervació de las reals regalias de sa
magestad y compliment de la obligació que
qualsevol indivíduo del molt il·lustre y fidelíssim concistori té de representar a son rey y senyor, lo que li apar més convenient per a son
real servey y major utilitat de la província. Per
tant y altrament, representant tot lo re– // 5v //
ferit a vostra senyoria fidelíssima y que son ànimo à estat, és y serà sempra de mantenir y procurar per tots camins las prerrogativas, privilegis, drets y consuetuts de la dita present casa, y
que si proposició agués fet den de luego la
aguera revocada, en cumpliment del que vostra
senyoria fidelíssima li ha manifestat y amonestat
en dit cartell. Y offerint que estant vostra senyoria fidelíssima en comprenció que etiam la representació sobradita se encontra a alguna disposició o prerrogativa de la Generalitat, y que
ab ella no·s fa detriment algú a las reals regalias
de sa magestad, ofereix axí mateix revocar aquella en la conformitat que aparega, suplica sia
vostra senyoria fidelíssima servit no donar lloch
a las instàncias de dit procurador fiscal. Y per a
què en tot temps aparega de esta diligència y
declaració de ànimo, sia la present incertada en
lo dietari corrent ab la expressió de la hora y dia
que se presenta a vostra senyoria fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Josep Costa
y Vila. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Oblata die XVIII mensis junii MDCCIIII in concistorio, et cetera, hora decima yam pulsata ante
meridiem. Et domini deputati, ecclesiastico non
interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt que
lo que se insta y demana al dit senyor deputat
ecclesiàstich per part del il·lustríssim y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, que revoque, casse y anul·le los dos memorials y son
contengut que féu de proposició de subyectes,

[ 1704 ]

[ 1704 ]

lo un per los llochs vacants de deputats y oÿdor
y lo altre per los dels officis de la casa de la Deputació, los quals memorials foren firmats per
ell dit senyor diputat ecclesiàstich, sellats ab son
cello y referendats per Joan Saladriga, notari
ciutadà de Barcelona, com a secretari assumpt
per ell als 30 de abril del present y corrent any
1704, que la sobredita suplica sie incertada en
lo dietari corrent y que per lo noble secretari y
escrivà major del General, quant se li donarà còpia autèntica o simple de la dita suplicació, sie
ab incerta de la present decretació y no sens ella.

Non habuit effectum per deliberació de Concell
de Cent de 20 de juny 1704.
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Excel·lentíssim senyor.
Ab la de vostra excel·lència de 7 del corrent del
camp real sobre la plaça de Portalegre havem rebut la real carta del rey nostre senyor, Déu lo
guarde, ab la qual se serveix vostra excel·lència
participar-nos haver posat en las reals mans de sa
magestat la representació y carta despatxada per
extraordinari de anada y vinguda. E igualment
manifestar-nos la particular gratitut ab què de
nostre zel, amor y fidelitat quedan en esta occasió, axí sa magestat com vostra excel·lència, servint-se offerir-nos aplicar insesantment sos bons
officis en las més efficases interposicions ab sa
magestat, per quant conduesca a nostra major
satisfació, y donant a vostra excel·lència obsequiosament las gràcias de haver affavorit a esta
ciutat, possant en la real mà de sa magestat ditas
representació y carta y de las expressions ab
què·ns assegura merèixer nostras opperacions,
fidelitat y amor la real acceptació y estimació de
vostra excel·lència, esperam que en continuació
de estos favors havem de exprimentar los promptes effectes de la poderosa y efficàs interposició
de vostra excel·lència ab lo rey nostre senyor, per
quant conduesca al major resguart y defensa de
esta capital, de què restarem ab lo agrahiment de
nostra major //2v // attenció per las grans obligacions confessam dèurer en esta ciutat a vostra excel·lència, y en correspondència de ellas desitjam
merèixer repetits ordes en quant sia del major
agrado de vostra excel·lència. Déu a vostra excel·lència guarde y prospere en sa major grandesa y lustre dilatats anys, com li suplicam.

Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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Número 599a
Senyor.
Ab real carta de vostra magestat del camp real
sobre Portalegre de data de 7 del corrent ab què
se ha dignat vostra magestat afavorir a esta ciutat, se serveix manifestar-nos sa real gratitut y la
confiansa ab què queda vostra magestat de què
en esta occasió y en totas las demés ha de aplicar-se nostra fidelitat y amor a la defensa de esta
ciutat y principat, y que se ha vostra magestat
servit dar orde als virreys de Aragó, València y
Navarra perquè ab la major brevedat ajudem en
nostra defensa ab armas, municions y demés
disposicions que procurarà y disposerà lo zel de
aquells al major servey de vostra magestat. Y
donant esta ciutat las gràcias a vostra magestat
de las expressions ab què la assegura de merèixer sas operacions, la real acceptació de vostra
magestat de la seguretat ab què resta de nostra
fidelitat y amor y dels socorros que per defensa
de esta capital se ha servit vostra magestat disposar, espera del paternal affecte y soberana
protecció de vostra magestat, se servirà donar
las providèncias més effectivas per esta importància de què restarà la present ciutat ab singularíssima estimació y sempre prompte per
quant sie del major agrado y servey de vostra
magestat. La divina guarde la sacra, cathòlica y
real persona de vostra magestat com la christiandat tota ha manester y estos sos fidelíssims
vassalls li supplican.
Barcelona, y juny alsb ... de 1704. Senyor de
vostra sacra, cathòlica y real magestat fidelíssims
y obedientíssims vassalls que las reals mans de
vostra magestat besen.

Número 600a. Al excel·lentíssim senyor duch
de Medinacidònia.

Barcelona, y junyb ... de 1704. Excel·lentíssim
senyor de vostra excel·lència sos majors servidors que sa mà besen.
Non habuit effectum per deliberació de Concell
de Cent de 20 de juny 1704.
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a. carta intercalada entre els folis 89v-897r del trienni 17011704.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.

1752

Número 603c

a. carta intercalada entre els folis 89v-897r del trienni 17011704.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
c. carta intercalada entre els folis 896v-897r del trienni
1701-1704.

la gran constancia, zelo y amor con que vuestra
señoría á exmaltado en esta ocasión los crecidos
quilates de su ynnata fidelidad. Y // 6v // ynteresándome yo tanto en el real servicio, admito con
sumo afecto la enorabuena que vuestra señoría
me da, deviéndosela repetir a vuestra señoría con
las mayores demostraciones todos los vasallos de su
magestad como yo lo hago de que aya conseguido
vuestra señoría tan gloriosamente ver fustradas
las ydeas de nuestros enemigos con el explendor de
su constancia, a costa del evidente riesgo que la
desprevención de tropas para su defensa amenazava a vuestra señoría, pronosticando este feliz
subceso los muchos que nuestro rey á de adquirir
antes de terminar la campaña que prosigue con
la más notoria satisfacción de sus reales armas, y
yo en ratificar a vuestra señoría mi verdadera
voluntad de exercitarme en que lo fuere de su
agrado y servicio. // s.n.r // Dios guarde y conserve
a vuestra señoría en su mayor lustre muchos años.

Illustres señores.
El domingo 8 del corriente a las nueve de la noche
llegó al campo de Portalegre el extraordinario
que la ciudad se sirvió despacharme, y en vista de
su carta de vuestra señoría me puse luego a los reales pies del rey nuestro señor y en sus manos la representación de vuestra señoría, continuando en
darle qüenta de lo que asta el día 31 del mes pasado avía ocurrido, y quedar los enemigos prosiguiendo la ostilidad del bombardeo. Y en conseqüencia de las órdenes que con la primera noticia
se expidieron a los virreyes de Aragón, Valencia y
Navarra á mandado su magestad se repitan
promptamente // 5v // para que por su parte asistan a vuestra excelencia con la gente municiones
y peltrecha que cupiere en lo posible, haviendo escrito tambien a su abuelo el señor rey christianíssimo. Y aunque por los despachos de su magestat
que recivirá vuestra magestad dirigidos por el
Consejo Supremo de Aragón, reconocerá vuestra
excelencia la gran satisfación y gratitud con que
su magestad queda a las singulares eficaces demostraciones que vuestra excelencia executa en
cumplimiento de su amor y ynnata fidelidad,
devo asegurar a vuestra excelencia que a boca me
las á expresado, siendo tan propria la respuesta
que dio vuestra excelencia a la carta del príncipe
Darmestad como hija de su gran obligación y
acrisolado zelo al real servicio, a mi me tendrá
vuestra excelencia tan eternamente al suyo con el
verdadero // s.n.r // afecto que save le conservo,
para obedecer las órdenes que me dispensare de su
agrado. Dios guarde y prospere a vuestra señoría
en su mayor lustre los felices años que deseo.

Campo real de Lagoa, a 11 de junio de 1704. Fideles señores, beso la mano de vuestra señoría su
major servidor Medinacedonia.
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Il·lustríssim y fidelíssim senyor.

He rezibido su carta de vuestra señoría de primero del corriente con el extraordinario que llegó oy
a las seis de la mañana a este campo, y logrando
la gustosa noticia de hallarse vuestra señoría libre
de la ymbasión de la armada enemiga, haviéndose ausentado de su vista, pasé a besar la mano al
rey nuestro señor; y dándole la enorabuena con las
más vivas expresiones entregué la carta de vuestra señoría, cuya respuesta recivirá vuestra señoría con este extraordinario que á mandado se le
despache, manifestando su estimable gratitud a

Havent vostra il·lustríssima anomenat al doctor
misser Esteva Serra y Vileta, ciutadà honrat de
Barcelona baixfirmat, per a assistir per part de
vostra il·lustríssima ab las demés vuyt personas,
tres de cada bras per vostra il·lustríssima elegidas, a la conferència que vostra il·lustríssima té
oberta ab la excel·lentíssima ciutat y molt il·lustre y fidelíssim bras militar fent un cos, y havent-se comès a dita conferència per dits
excel·lentíssims comuns lo premeditar, discórrer y aconcellar-los si deuhen o no dits
excel·lentíssims comuns posar en execució lo
real orde de sa magestat, Déu lo guarde, incertant o col·locant en sos registres o dietaris sa
real declaració feta acerca lo testament del sereníssim senyor rey don Carlos segon de feliz
memòria; y havent-se las personas que componen dita excel·lentíssima conferència en differents congressos aplicat en premeditar y discórrer ab tot cuydado sobre lo dit assumto, y per
últim havent dita excel·lentíssima conferència
per pluralitat de veus resolt aconcellar als excel·lentíssims comuns de ciutat, Diputació y
bras militar que suspengan la execució de dit
real orde y fassen representació a sa magestat segons los reparos del paper jurídich, còpia del

a. carta intercalada entre els folis 896v-897r del trienni
1701-1704.

a. súplica intercalada entre els folis 897v-898r del trienni
1701-1704.

Campo real de Lagoa, a 10 de junio de junio de
1704. Fideles señores, beso la mano de vuestra señoría su major servidor Medinacedonia.
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Número 606a

Número 604a
Illustres señores.
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qual, junct ab lo dit resolt concell en escrits,
posà dita conferència en mà de quiscun de dits
excel·lentíssims comuns, no havent-se pogut
comformar dit Serra y Vileta ab lo sentir que
prevalgué, per los motius que expressà en la cessió en què se prengué la sobre referida final resolució, per a què en tot temps conste de son
sentir suplica a vostra il·lustríssima sia servit manar cosir en son dietari corrent lo vot que féu
dit Serra y Vileta en la expressada cessió de conferència que és lo que se segueix:
1v

«Excel·lentíssim senyor. Sento have de cansar a
vostra excel·lència ab la molèstia de más repetidas y conegudas ignoràncias en matèria tant
grave com la proposada, però és força haver de
explicar o bé o mal, o mal o bé, mon sentir
quant veig a vostra excel·lència ya determinat en
donar la última mà a aquella assumpto y pèndrer final resolució acerca lo concell que esperan los excel·lentíssims comuns. Repetiré breument, ab llicència de vostra excel·lència, alguna
reflexió que en altre conferència fiu acerca de
aquest mateix assumto, y és que concidero que
si alguna cosa pogués entibiar a vostra excel·lència y als excel·lentíssims comuns aquell zel,
aquell ardor, aquella propenció natural que a
tots nos assisteix, acompanya y inclina a la obediència y execució dels reals ordes, seria sols lo
donar-se per cert y constant que la execució encontrés a nostre dret municipal, puix no deu
dubtar vostra excel·lència que en aqueix cas millor informat sa magestat, Déu lo guarde, se daria per servit de la ben fundada, attent y respectuosa representació que no cab en lo real ànimo
de sa magestat voler contradir ni contrafer al
que té jurat. Qualsevol reparo que sia y se offeresca fora d’estos termes de la insuperable dificultat de contrafacció clara y litteral, la lley de
vassallatge y aquella mateixa propenció natural
obligaria a vostra excel·lència a facilitar-lo y als
excel·lentíssims comuns a dispensar-lo. Axò suposat y que dono per cert que serà aquexa la intenció de vostra excel·lència, puix la concidero
per la més recta, més sana, és força haver de entrar a especular aqueix paper de la transsubtanciació fet últimament per // 2r // orde de vostra
excel·lència per alguns juristas. Aqueix paper ni
exa transsubstanciació ni ningun dels altres tres
papers, de hont se és transsubstanciat aqueix últim, diu ni may han dit que lo executar lo real
orde de sa magestat, incertant o col·locant los
excel·lentíssims comuns en sos registres o dietaris la real declaració fos contrafacció, argumentan y trauhen per conceqüència de son argument un reparo sí, però dir seria contrafacció no
ho he ohit en ningun dels papers o per lo menos
no ho he comprès. Si se trobava algun capítol
de cort, constitució, privilegi o altre lley municipal que digués si lo rey demana als comuns
1754

que incerten o col·loquen en sos registres o dietaris algun paper no ho pugan fer, o alguna altra
disposició que digués declaració de nou successor mediat o immediat a la real corona no se
puga fer sinó en corts generals, o per lo menos
no s’i puga concentir en altra forma, qualsevol
cosa d’estas que·s trobés disposada en algun statut sí que seria contrafacció clara y litteral lo incertar la real declaració en los dietaris y per a
procehir la contrafacció és menester que sia en
esta comformitat. Perquè, que cosa és contrafacció? Judico que és fer alguna cosa contra lo
litteral de algun statut, que lo demés de argumentar, per conclohent que sia lo argument,
may en resultarà contrafacció, puix esta per a
procehir ha de ser una antinomia del fet ab la
litteral disposició del statut. Intenta ma cortedat o ma batxilleria voler reduhir tota la
substància y tota la força de aqueix paper de la
transsubstanciació al següén silogisme, diu lo
paper, esta incerció o col·locació que·s mana si
se executava importaria no sols tàcit però y exprés concentiment de tot lo contengut en la real
declaració que se incertaria, esta és la mayor,
// 2v // sed sic est, que aquest consentiment no·s
pot donar sinó en corts generals, esta és la menor, ergo, etcètera. D’estas dos premissas mayor
y menor, suposadas per verdaderas ara no las
disputo, legítima y philosòficament que conceqüència se segueix? Què? Ergo fóra contrafacció
la tal incerció? No senyor, no se segueix tal conceqüència, a mon pobre judici, sinó que en tot
cas se seguiria legítimament luego la incerció o
col·locació que·s mana no·s pot fer assò fóra reparo, però no contrafacció, en què judico una
gran differència, puix aquell en cas que procehís
se deuria dispensar y en esta no·s podria. Però
de quant poca subsistència sia lo reparo vostra
excel·lència ho judicarà, per lo que és menester
anar averiguant si se aplican, y com restan provadas en lo paper aquellas dos proposicions mayor y menor, la mayor la prova ab moltas doctrinas de doctors que diuhen que quant una part
produheix una escriptura videtur aprobare et
concentire, tot lo contegut en aquella donem
per corrent y assentada esta doctrina, lo que yo
dubto és que se aplique al nostre cas, puix may
he sabut acabar de compèndrer que los
excel·lentíssims comuns sian la part que produheix aquesta escriptura de la real declaració;
la menor com se prova en lo paper? Ab differents exemplars en què se ha concentit en corts
generals a la declaració de nous successors a la
corona, bé emperò dat cas que estos exemplars
fossen en termes propris del nostre, quod longe
abest, de ells se segueix la contraria? Ço és, en
moltas corts generals se ha concentit a la declaració de successors, luego no·s pot concentir a
aquest gènero de declaracions en corts generals? Yo tampoch sé conciderar que se seguesca

y sia legítima la conceqüència, puix no implica
que·s fassa una cosa en //s.n.r // corts y que·s fassa o que·s puga fer també sens ellas, mayorment
no havent-hi statut que ho prohibesca, lo que sé
y havem vist tots en part en matèria de exemplars en més estrets termes és que des del any
1599 fins al de 1702 no se havian closas corts, y
que en aquest intermedi de temps tinguérem la
dicha de entrar dos nous successors a la real corona, qui foren lo senyor rey don Felip ters de
Aragó, quart en Castella, y lo senyor rey don
Carlos segon, de feliz recordació, que gloriosament no·s dominaren moltíssims anys y no se’ls
donà lo concentiment en corts generals. Fingamus casum y suposem que vostra excel·lència és
jutge de contrafaccions, y que ha comparegut
en lo tribunal devant vostra excel·lència lo procurador fiscal o síndych de la Diputació o altre
qualsevol, demanant que sia revocat aqueix real
orde e o la execució de aquell, en cas fos executat, per preténdrer encontrar a nostre dret municipal, y que no tingués altre fonament ni altra
prova per a sa intenció sinó merament lo què·s
diu en aqueix paper, que·s ve a reduhir, a ma
pobre censura, al sobre referit argument, vostra
excel·lència ab aquexa sola prova o argument
declararia que proceheix la contrafacció y axís
que venit revocandus lo real orde e o la execució
de aquell? Yo, excel·lentíssim senyor, no sols
me’n dubto, però ab llicència de vostra
excel·lència ni ho crech. Per totas las quals concideracions y motius, a més del què fins ara he
ohit que se han expressat, tenint yo, com tinch
per cert, que no fóra contrafacció lo incertar o
col·locar los excel·lentíssims comuns en sos registres o dietaris la real declaració, que és la única difficultat que vostra excel·lència podria atténdrer, confirmant-me en esta certitut lo
vèurer que en quatra differents papers treballats
de orde de vostra excel·lència per differents juristes ab tant estudi, tanta vigilància y cuydado
en ningun de ells se ha dit ni donat per assentat
que fos contrafacció lo de sentir, inseguint lo
vot del // s.n.v // senyor don Pedro de Cartellà y
Desbach, marquès de Cartellà, al que se han
ajustat los senyors don Francisco de Miquel y
doctor Onofre Monsalvo com també yo mi
comformo, que vostra excel·lència aconcelle als
excel·lentíssims comuns posen en execució lo
real orde, col·locant quiscun respective en son
dietari, corrent la dita real declaració, advertint
y notant en lo lloch a hont se incertarà la real
declaració, lo lloch o dietari y diada de aquell en
què se troba col·locat lo testament del sereníssim senyor rey don Carlos segon, que està en
glòria. Y per a llevar tota escrupulosa concideració y qualsevol reparo que los excel·lentíssims
comuns en la matexa incerció expressament declaren no voler ni enténdrer prejudicar-se en
cosa de sas prerrogativas, exempcions, privile-

gis, llibertats, ni altre dret algun que·ls puga
competir, sí y de la millor manera que puga estar concebuda esta tal declaració com també expressa lo sobredit vot a què me conformo. Doctor Esteva Serra y Vileta.»
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Número 607a
En lo bras militar a 20 de juny 1704 se ha feta la
deliberació següent:
E lo dit bras militar ohidas dos reals cartas dadas
en lo camp de Alagoa a 11 del corrent de la real
mà del rey nostre senyor, Déu lo guarde, firmadas y altres dos cartas del excel·lentíssim senyor
duch de Medinasidònia la una de data de 10 y la
altre de data de 11 tots del corrent mes de juny
en què sa magestat se dignà expressar donar-se
per servit de las operacions del bras militar y de
sos indivíduos per ocasió de la vinguda de la armada enemiga, asegurant que tindrà present
aquest servey en tot temps com ho regonexerà
lo bras general y particularment en quant sie de
sa major satisfació. Ohit axí mateix lo bitllet del
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velazco, llochtinent y capità general de sa magestat
en lo present principat de data de 19 del mateix
corrent mes de juny, en què se serveix donar al
bras las gràcias en nom de sa magestat, de las
operacions que ha aplicat per la major defensa
d’esta ciutat y favorable succés, attenent que las
més de las operacions executaren los tres comuns del il·lustríssim y fidelíssim consistori dels
senyors diputats, excel·lentíssima ciutat y present bras foren dirigidas inseguint lo parer de la
excel·lentíssima conferència que·s dedicà a minutar las cartas que se escrigueren, y·a idear altres prevencions. Y que axí // 1v // per esta atenció, com per assegurar que las respostas y demés
operacions convinga executar-se en major servey de sa magestat vajan ab tota uniformitat,
deliberà y resolgué que las ditas reals cartas y las
demés que ha rebut lo bras després del favorable succés sien comesas a dita excel·lentíssima
conferència dels tres comuns, per a què dispose
la resposta en la conformitat li aparexerà ésser
més propri de las obligacions y atencions del
present bras, y que per medi de embaxada en escrits sien donadas las degudas y especials gràcias
al dit excel·lentíssim senyor don Francisco de
Velazco de sas expressions ab què se ha servit
participar a sa magestat, lo que ha obrat la noblesa en lo passat frangent, confessant dèurer lo
favorable èxit d’ell a las disposicions y ordes de
sa excel·lència, assegurant-lo que lo bras axí en
a. deliberació intercalada entre els folis 898v-899r del trienni
1701-1704.

[ 1704 ]
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comú com en particular resta molt prompte per
a dedicar-se a quant conduesca per lo real servey
y sie del major gust y agrado de sa excel·lència.
Y que esta deliberació en escrits per medi de
embaxada sie participada al il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors diputats y excel·lentíssim savi Concell de Cent, cometent lo escríurer y despatxar las cartas quant la
excel·lentíssima conferència las haurà minutadas y la execució de la present deliberació als senyors protector oficial y junta últimament formada, donant-li y conferint-li per ço tot lo
poder que convinga y se requiresca.
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Número 608a
Per los excel·lentíssims senyors concellers y savi
Concell de Cent tingut y celebrat als 20 de juny
1704, entre altres deliberacions en aquell presas, se ha fet la deliberació següent:
Que vistas y ohidas las dos reals cartas del rey
nostre senyor, Déu lo guarde, de sa real mà firmadas fetas en lo camp real de Alagoa y las dos
de data de 11 del corrent, la una en resposta de
la carta del primer del corrent ab què esta ciutat
se posa als reals peus de sa magestat, posant en
sa real notícia lo feliz succés de haver desistit la
armada enemiga de sos designes, tornant a embarcar la gent del desambarch, y posada a la vela
ab tota diligència y aixís libre esta ciutat y principat de la invasió intentava y amanazaba lo enemich ab lo bombardeix havia executat y tropas
de desambarch, lo que esta ciutat en comú y en
particular havia obrat en aquell frangent en servey del rey nostre senyor y defensa d’esta ciutat,
en cumpliment de sa innata obligació y fidelitat
que per sa naturalesa té y professa al rey nostre
senyor, la qual per extraordinari fou remesa al
excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia
per a posar-la a las reals mans de sa magestat; y
la altra per la notícia que lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general de sa magestat, en lo present principat donà a sa magestat per extraordinari ab carta
del mateix dia del primer del corrent de tot lo
que se havia occorregut en la present ciutat y
principat des de què lo príncep d’Armestad
arribà ab la armada enemiga en vista d’esta ciutat, fins que desenganyat de la constant fidelitat
de esta ciutat y principat en comú y particular se
tornà embarcar ab la gent y de la gran part que
tingueren en est principalíssim succés tots los
indivíduos que componan esta ciutat, que la
singularitat ab què se offeriren y practicaren tots
a. deliberació intercalat entre els folis 898v-899r del trienni
1701-1704.
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los medis y providèncias que se discorregueren
convenients per la defensa d’esta capital; y així
mateix lo billet que lo excel·lentíssim senyor
llochtinent general ha enviat als excel·lentíssims
senyors concellers dels dia de air y també las dos
cartas del excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia enviadas a esta ciutat, la una en acompanyament de la real carta sobre en primer lloch
referida de 11 del corrent y la altra de 10 del
mes de maig. Llegidas ditas reals cartas, billet de
sa excel·lència y cartas del excel·lentíssim senyor
duch de Medinasidònia // 2v // al present Concell, y ohit també la embaxada que de part del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar se ha reportat al present Concell que de paraula han explicat y referit los senyors Joan Bonaventura de
Gualbes, donzell, y Joan Reverter, ciutadà honrat de Barcelona per dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar sobre lo mateix assumpto, de
semblants reals cartas en què se troba affavorit
aquell excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, y
la deliberació que sobre la subgecta matèria havia pres dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar de donada en escrits y llegida al present
Concell; y lo que és estat servit dir y referir lo senyor conceller en cap de què los il·lustríssims y
fidelíssims senyors deputats per medi del síndich havian posat a intel·ligència y notícia dels
senyors concellers de trobar-se aquell il·lustríssim y fidelíssim consistori en semblants cartas y
billet de sa excel·lència, y posat en mà de dits senyors concellers la deliberació que aquell il·lustríssim y fidelíssim consistori havia pres sobre lo
dit assumpto ab inclusió de còpias de ditas reals
cartas y de una que han obtingut de la reyna
nostra senyora de data de 5 del corrent llegit
dita deliberació, y còpias de cartas reals al present consistori tot lo sobredit donat per proposició; attès las singulars exposicions ab què lo
rey nostre senyor se serveix manifestar y explicar
la singular gratitut ab què se troba sa magestat
de las demonstracions que esta ciutat en comú y
en particular han fetas en lo referit frangent de
sa gran fidelitat, amor y zel al rey nostre senyor
en defensa d’esta ciutat y en cumpliment de sas
obligacions per lo desengany que tingueren los
enemichs, tant a costa sua, vehent mal·lograts
sos designes més en forsa de la fidelitat d’esta
ciutat que de las armas podian opposar-se’ls
com se serveix sa magestat explicar-ho ab la una
de ditas reals cartas, y que ha encarregat al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco,
que ho expressa y refereix a esta ciutat en son
real nom. Que per so se posa esta ciutat als reals
peus del rey nostre senyor ab carta en resposta
de ditas dos reals cartas, donant-li las degudas y
més expressivas gràcias de tant singular favor,
com se ha dignat fer a la present ciutat ab las expressions de la singular estimació y agrado que
las operacions de esta ciutat han tingut en la real

gratitut de sa magestat, assegurant-lo del affecte
resideix a esta ciutat en comú y particular per
emplear-se en tot quant sia de son real servey; y
així mateix se responga al excel·lentíssim senyor
duch de Medinasidònia y a ditas cartas, donantli las degudas gràcias dels singulars favors ha fet
a esta ciutat de posar en la real mà de sa magestat las cartas de la present ciutat y los bons officis que en esta // s.n.r // dependència ha subministrats al rey nostre senyor en crèdit y estimació
de la present ciutat, posant-se de nou a la obligació de sa excel·lència, cometent la disposició y
formació de las cartas de resposta, aixís per lo
rey nostre senyor com per lo excel·lentíssim senyor duch de Medinasidònia antes referidas,
com las que rebé estos dias passats la present
ciutat incertadas en lo Concell tingut a 16 del
corrent mes sobre lo mateix assumpto a la excel·lentíssima conferència que la present ciutat,
depenent y uberta ab los excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras militar en continuació de la mútua correspondència que aprecia la present ciutat tenir y conservar ab aquells
excel·lentíssims comuns. Y disposadas ditas minutas tingan facultat los excel·lentíssims senyors
concellers y junta de Vint-i-quatrena de guerra
de despachar las cartas segons seran de conformitat de la confarència dels tres comuns minutadas, suspenent la commissió que ab dit Concell se havia donat per respòndrer a ditas cartas
de sa magestat y sa excel·lència. Y attès las gràcias que en nom de sa magetat y de son real
orde se ha servit donar ab dit billet lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco del
obrat per esta ciutat en comú y particular en lo
present frangent tant expressivas, és de obligació de la present ciutat fer aquella estimació corresponent a esta mercè. Que per so se fasse embaixada a sa excel·lencia donant-li las degudas
gràcias, assegurant-lo del affecte resideix en la
present ciutat en comú y particular de emplearse en quant conduhesca al major real servey y
agrado de sa excel·lència, y que en la dita embaxada se observe lo mateix farà lo consistori dels
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats. Y
que la present deliberació per medi de embaxada en escrits per un senyor ciutadà y altre militar
sia participada al excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar y en la mateixa forma de embaxada al
il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors
deputats, // s.n.v // entregant a sa senyoria il·lustríssima fidelíssima còpias de las ditas reals cartas
de la carta que esta ciutat sobre esta dependència en dias passats rebé de la reyna nostra senyora y de las cartas del excel·lentíssim senyor
duch de Medinasidònia y del billet del
excel·lentíssim senyor don Francisco de Velazco
en continuació de la recíproca correspondència
de esta ciutat ab aquells excel·lentíssims comuns.
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Número 609a
En lo bras militar juntat als 21 de juny 1704 se
ha deliberat lo següent:
E lo dit bras militar attenent als rezels y perills a
què esta ciutat y principat se troban exposats
per lo retorn de la armada enemiga y que serà
sempre de utilitat del major real servey de sa
magestat, Déu lo guarde, que lo present bras
novament invigile y se dedique a discórrer y
prevenir tot lo que puga turbar la felicitat dels
successos en crèdit de la nació, axí en vista de la
confiansa gran y gratitut ab què expressa estar sa
magestat del obrar del present bras y de sos indivíduos, y la real aprobació que han tingut sas
operacions en lo frangent passat ab las reals cartas que se ha dignat escríurer de data de 11 del
corrent, y per a evitar que la desprevenció no
frustràs al bras la glòria que la nació cathalana
ha sabut sempre merèxer de sos reys y senyors
naturals en lo venider; delibera per ço comètrer
lo dit fet als senyors protector, officials y personas serà servit nomenar lo senyor protector, donant-los facultat per a tractar y conferir aquest
tant grave assumpto a los comuns del il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats
y excel·lentíssima ciutat per a fer embaxadas al
excel·lentíssim senyor llochtinent general de sa
magestat y a dits comuns per escríurer cartas, fer
representacions al rey nostre senyor, despatxar
extrahordinaris, gastar y obrar tot lo demés que
dega y puga lo present bras y demanarà la occurrència del temps en major servey de sa magestat y crèdit de la nació.
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Número 610b
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Havent resolt lo bras militar de aquest principat
posar en mà del excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velazco, llochtinent y capità general de sa magestat, que Déu guarde, la representació còpia de la qual entregà a vostra senyoria
il·lustríssima per què aquella tinga grata acceptació y produesca los effectes que més condueix
per lo real servey de sa magestat, supplica a vostra senyoria il·lustríssima sie servit fer dende luego semblant representació a sa excel·lència, que
per guanyar los instants ha disposat lo bras, soa. deliberació intercalada entre els folis 899v-900r del trienni
1701-1704.
b. ambaxada intercalada entre els folis 900v-901r del trienni
1701-1704.

[ 1704 ]

metent-se a la correcció de vostra senyoria
il·lustríssima y dexant lo demés que no apressa
tant a la excel·lentíssima conferència dels tres
comuns lo discórrer y premeditar acerca esta inportància lo que més convinga, per assegurar lo
que sie del real servey y tota felicitat en major
glòria de la nació, esperant que vostra senyoria
il·lustríssima serà servit condecendir a la petició
del que quedarà lo bras ab novas obligacions de
servir a vostra senyoria il·lustríssima.
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ab diferents reals cartas se ha dignat expressar
donar-se per servit de las operacions del bras y
de tots sos indivíduos, y ha passat vostra
excel·lència en son real nom a donar las gràcias a
un y altre comú, assegurant-los sa magestat ab
la de 11 del corrent, que tindrà tant present
aquest servey en tot temps com regonexeran
general y particularment quant sie de sa major
satisfacció. Però com, excel·lentíssim senyor, al
temps que lo bras y sos indivíduos celebraven ab
alegria sens igual aquestas tant expressivas demonstracions de gràcias y real gratitut de son
amabilíssim rey y senyor, y de vostra excel·lència
a qui confessa dèurer únicament lo èxit favorable de aquest importantíssim succés y la real
gratitut, aprobació y gràcias del rey nostre senyor se vajan experimentant algunas operacions
dels ministres axí ecclesiàstichs com reals, que a
més apar se oposan a nostres lleys municipals,
podrian difficultar la felicitat dels successos que
espera lo bras ha de lograr lo rey nostre senyor
contra sos enemichs en lo cas que la armada
enemiga, en son retorn, intentàs bombardejar
esta ciutat y ostilisar aquest principat, puix la
major defensa de ell en totas edats se ha experimentat estribar y consistir en lo afecte y zel que
sos naturals han professat y tenen-o sos reys y
senyors. Per tot lo que y per a cumplir lo bras ab
la primera obligació y assegurar lo que més sia
del real servey, li ha aparegut no omitir fer a
vostra excel·lència esta humil representació,
quedant ab la seguretat que vostra excel·lència
serà servit dignar-se manar practicar, // s.n.r // lo
que sie més propri per a efervorisar més los ànimos de estos naturals al rey nostre senyor, per
medi de la quietut pública de aquest principat
en què·s cifra lo major servey de sa magestat, y
per est favor quedarà lo bras ab novas obligacions per a dedicar-se al que més conduesca per
al real servey, gust y agrado de vostra excel·lència.

Número 611a
Excel·lentíssim senyor.
Ab la real carta de data de 8 de desembre 1703
fou servit lo rey nostre senyor, Déu lo guarde,
expressar que trobant-se ab la gran seguretat del
amor y zel de estos naturals, havia manat tràurer
de aquest principat algunas tropas per emplearlas a hont més pugan convenir per lo real servey,
afiansant la seguretat de aquest principat en lo
amor y zel de sos naturals per a cumplir a la qual
confiansa y continuar la innata fidelitat que lo
bras militar ha professat sempre a sos reys senyors naturals, junt ab los comuns de la Diputació y ciutat se és dedicat a discórrer y premeditar
lo que més podia conduhir al real servey, majorment quant se tingueren los rezels de la vinguda
de la armada enemiga en temps del excel·lentíssim senyor comte de Palma, antecessor de vostra excel·lència, elegint personas de un y altre
comú per a tractar y conferir esta grave importància, y passant a suplicar a vostra excel·lència en son gustosíssim ingrés per medi de embaxada fos servit, en cas de tenir avisos de haver
pasat la armada a estos mars, manar dar-los-ne
notícia per a què ab més fonament poguessen
los tres comuns acertar a obrar lo que més convingués per lo real servey. Y havent-se vostra excel·lència dignat participar los avisos tingué de
la vinguda de la armada, passaren los comuns a
oferir a vostra excel·lència los medis de la coronela capitaneada de la noblesa y altres tenian
ideats, y a executar gustosos tots los ordes y
mandatos de vostra excel·lència, dedicant-se
// 2v // a la defensa y resguart dels amanessats
perills en què·s trobava esta ciutat y principat,
ab gloriosa emulació tots los indivíduos del bras
y demés naturals y habitants de la ciutat. Y havent los enemichs, en vista de la fidelitat cathalana, abandonat son empenyo, tornant a embarcar la gent y fent-se a la vela la armada,
prenent lo rumbo a llevant, fou servit vostra excel·lència donar-ne part al rey nostre senyor que
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a. representació intercalada entre els folis 900v-901r del
trienni 1701-1704.
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Número 612a
En lo savi Concell de Cent celebrat a 22 de juny
1704 entre altres se ha presa la resolució avall
escrita y següent:
Que oÿda la deliberació ha presa per lo
excel·lentíssim y fidelísim bras militar lo dia de
ayr, que per medi del noble síndich de aquell
excel·lentíssim bras fou reportada y entregada
en escrits als excel·lentíssims senyors concellers,
y ohida així mateix la embaxada que per part de
dit excel·lentíssim y fidelísim bras militar és esa. deliberació intercalada entre els folis 900v-901r del trienni
1701-1704.

tada reportada al present Concell de paraula,
explicada y en escrits entregada per medi dels
senyors Juan Bonaventura de Gualbes, donsell,
y don Miquel de Alentorn, òlim Pinós, junt ab
còpia de la minuta de una representació tenian
disposada per a fer y posar en mà del excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general per sa magestat, que Déu
guarde, en lo present principat, per medi de
embaixada sobre lo expressat en ditas deliberació y embaixada, llegit tot al present Concell
donat tot per proposició; y attès ésser lo assumpto de tanta importància al real servey del
rey nostre senyor y de la primera obligació de
aquell excel·lentíssim y fidelíssim bras y present
ciutat, que és invigilar y dedicar-se en discórrer
y prevenir tot lo que puga turbar la felicitat dels
successos del frangent passat, y la glória ha cabut a esta ciutat en comú y particular de la confiansa y gratitut ab què resta sa magestat de esta
ciutat y aprobació, que sas operacions en lo passat frangent han tingut al real conspecte de sa
magestat, com se ha dignat ab tant expressivas
clàusulas naturals // 3v // de son paternal amor
expressar-o ab las dos reals cartas ha merescut
esta ciutat del rey nostre senyor de 11 del corrent mes. Que per ço condecendesca com condecendeix lo present Concell al demanat per dit
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, fent-se
per part de esta ciutat igual y semblant representació al excel·lentíssim senyor don Francisco
de Velasco en la conformitat de la que té ideada
y minutada lo excel·lentíssim bras militar, còpia
de la qual se ha llegit y proposat al present Concell sobre lo referit assumpto, posant-se aquella
ab la mayor diligència en mà de sa excel·lència
ab embaxada per medi del excel·lentíssim consistori dels senyors concellers, valent-se de la
mateixa ocasió per a donar a sa excel·lència las
gràcias del favor té fet a esta ciutat ab lo bitllet
de novas gràcias, que per part de sa magestat
donà a la present ciutat lo dia 19 del corrent
mes. Y que tot lo demés que aparega premeditar y discórrer acerca lo expressat en la sobre referida deliberació del excel·lentíssim bras militar
presa lo dia de ayr, incertada en la proposició
sobre lo mateix assumpto sia com és com lo present Concell comet a la excel·lentíssima conferència que la present ciutat té pendent y uberta ab los comuns dels il·lustríssims y fidelíssims
senyors deputats y excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, donant-los facultat y poder per a
tractar y conferir sobre esta importància lo que
més convingue per a assegurar lo que sia del real
servey y tota felicitat y mayor glòria de la present ciutat en comú y en particular, y lo ideat y
premeditat per dita excel·lentíssima conferència
//s.n.r // sia igualment reportat als tres excel·lentíssims comuns dels senyors deputats, bras militar y present ciutat per deliberar uniformament

lo de mayor acert; y que la present deliberació
per medi de embaixada per un senyor ciutedà y
militar en la forma acostumada sia participada
als excel·lentíssims comuns dels senyors deputats y bras militar, per la mútua correspondència
y uniformitat que desitja conservar ab aquells
excel·lentíssims comuns.
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Número 613a
Excel·lentíssim senyor.
Ab la real carta de 8 de dezembre 1703 fou servit lo rey nostre senyor, Déu lo guarde, expressar que trobant-se ab la gran seguretat del amor
y zel de estos naturals, havia manat tràurer de
aquest principat algunas tropas per emplear-las
ha ont més pugan convenir per lo real servey,
afiansant la seguretat de aquest principat en lo
amor y zel de sos naturals per a cumplir a la qual
confiansa y continuar la innata fidelitat que la
ciutat de Barcelona ha professat sempre a sos
reys y senyors naturals, junt ab los comuns de la
Deputació y bras militar, se és dedicada a discórrer y premeditar lo que més podia conduhir al
real servey, majorment quant se tingueren los
resels de la vinguda de la armada enemiga en
temps del excel·lentíssim senyor compte de Palma, antecessor de vostra excel·lència, elegint
personas de un y altre comú per a tractar y conferir esta grave importància, y passant a suplicar
a vostra excel·lència en son gustosíssim ingrés
per medi de embaxada fos servit en cas de tenir
avissos, de haver passat la armada a estos mars,
manar dar-los-ne notícia per a què ab més fonament puguesen los tres comuns assertar a obrar
lo que més convingués per lo real servey. Y havent-se vostra excel·lència dignat participar los
avissos tingué de la vinguda de la armada, passaren los comuns a offarir a vostra excel·lència los
medis de la coronela capitaneada de la noblesa y
altres tenian ideats, y a exsecutar gustosos tots
los ordes y mandatos de vostra excel·lència, dedicant-se a la defensa y resguart dels amanassats
perills en què·s trobava aquesta ciutat y principat, ab gloriosa emulació tots los naturals y habitants d’esta ciutat. Y havent los enemichs en
vista de la fidelitat catalana abandonat son empenyo, tornant ha embarcar sa gent, fent-se a la
vela la armada prenent lo rumbo a llevant, fou
servit vostra excel·lència donar-ne part al rey
nostre senyor que ab diffarents reals cartas se ha
dignat expressar // 4v // donar-se per servit de
las operacions d’esta ciutat y de tots sos indivíduos, y ha passat vostra excel·lència en son real
a. representació intercalada entre els folis 900v-901r del
trienni 1701-1704.
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nom a donar la gràcias a un y altre comú assegurant-los sa magestat, ab la de 11 del corrent,
que tindrà tant present aquest servey en tot
temps com regoneixeran general y particularment en quant sie de sa major satisfació. Però
com, excel·lentíssim senyor, al temps que la ciutat y sos indivíduos celebraven ab alegria sens
igual aquestas tant expressivas demonstrasions
de gràcias y real gratitut de son amabilíssim rey
y senyor y de vostra excel·lència, a qui confessa
dèurer únicament lo èxsit favorable de aquest
inportantíssim succés, y la real gratitut, approbació y gràcias del rey nostra senyor, se vayen
exprimentant algunas operacions dels ministres,
axí ecclesiàstichs com reals, que a més apar se
oposan a nostres lleys municipals podrien dificultar la felisitat dels successos que espera la ciutat ha de lograr lo rey nostre senyor contra sos
enemichs en lo cas que la armada enemiga en
son retorn intentàs bombardeyar esta ciutat y
ostilizar aquest principat, puix la major defensa
de ell en totas edats se ha exprimentat estribar y
concistir en lo affecte y zel que sos naturals han
professat y tenan a sos reys y senyors. Per tot lo
que per a cumplir la ciutat a la primera obligació
y assegurar lo que més sie del real servey, li ha
apparegut no omitir fer a vostra excel·lència esta
humil representació, quedant ab la seguretat
que vostra excel·lència serà servit dignar-se manar practicar lo que sie més propri per a enfervorisar més los ànimos de estos naturals al rey
nostre senyor per medi de la quietut pública de
aquest principat, en què·s cifra lo major servey
de sa magestat y per est favor quedarà la ciutat
ab novas obligacions per a dedicar-se al que més
conduesca per al real servey, gust y agrado de
vostra excel·lència.
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tos conforman en tot en lo disposat en dita tabba, exceptat en lo tocant a la calitat del paper,
que en aquest respecte la mostra hi ha alguna
diferència. Aquest és nostre sentir per lo jurament tenim prestat a vostra senyoria fidelíssima
en Barcelona, als 23 de juny de 1704.
Joan Julís, estamper. Jaume Súria, estamper.
Francisco Guasch, estamper.
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Número 615a
Muy illustres señores.
Haviendo puesto en notizia del rey nuestro señor
la que tube del señor don Franzisco de Velasco,
con expreso de primero de este, de haverse hecho a
la vela la armada enemiga, dexando libre esa
ciudad de las hostilidades que amenazava su zercanía y fantásticas ydeas del príncipe de Armestat. Ponderando así mismo la constante fidelidad, amor y çelo con que vuestra excelencia ha
contribuido a este tan feliz sucçeso. Me manda su
magestad que en su real nombre repita a vuestra
señoría, sin embargo de hazerlo su magestad, la
gratitud y summa estimaçión que le ha merezido
la fineza de este tan particular serviçio de vuestra
señoría y quan presente estará siempre en su real
memoria // 1v // para manifestar a vuestra señoría los effectos de su real benignidad en lo que pudiera offerserse. Y cumpliendo yo con el precepto
de su magestad, ratifico a vuestra excelencia el
gusto y satisfación que me resulta de emplearme
en assumpto tan plausible y meresido de vuestra
excelencia, quedando con fino afecto a su disposición.
Dios guarde a vuestra excelencia en su mayor lustre. Madrid, 15 de junio de 1704. Fernando de
Aragón. Muy illustres señores diputados y oydores
de qüentas del principado de Cathaluña.

Número 614a
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Juan Jolís, Jaume Súria y Francisco Guasch, estampers elegits y anomenats per vostra senyoria
fidelíssima a fi y efecte de regonèixer, mirar y visurar la impressió del volumen de las constitucions de Catalunya novament imprès per Juan
Pau Martí y Joseph Llopis, havent corregut lo
preu fet de la sobredita impressió per Francesch
Barnola, ab qui té vostra senyoria fidelíssima fet
los contractes, y així mateix si aquella se conforma ab la tabba feta per dit efecte, diem, que havent vist, mirat y regonegut dita tabba com
també los diferents llibres que fins ara estan posats en orde y a punt de encodernar, que tots es-
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a. relació intercalada entre els folis 900v-901r del trienni
1701-1704.
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Número 617b
Hoc est exemplum bene et fideliter Barcinone
sumptum a quodam regio privilegio in papiro
scripto tenoris sequentis:
«In Dei nomine. Noverint universi quod nos Philippus, Dei gratia, rex Castellae, Aragonum, Legionis, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Ungaa. carta intercalada entre els folis 901v-902r del trienni
1701-1704.
b. privilegi intercalat entre els folis 904v-905r del trienni
1701-1704.

riae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum,
Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algecirae, Gibraltaris,
Insularum Canariae, necnon Indiarum Orientalium et Occidentalium insularum ac terrae
firmae maris occeani, archidux Austriae, dux
Burgundiae, Bravantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Abspurgii, Flandriae,
Tiroli, Barcinonae, Rossilionis et Ceritaniae,
marchio Oristani et comes Gocceani, attendentes
plura laudabilia grataque servissa per civitatem
nostram Vici principatus Cathaloniae variis in
rebus et occassionibus nostro regio servicio regiique nostri diadematis concernentibus praestita et
impensa gratias, honores et facultates, quae in
capitulis infrascriptis nobis per dictam civitatem
Vici prepositis exprimuntur annuere et concedere
decrevimus, annuimus et concedimus sub forma
modificationibus atque declarationibus in fine
cuiuslibet capituli contentis et infrascriptis:
La ciutat de Vich suplica a vostra magestat se
digne expressar y declarar que los ciutadans
honrats de Vich, que vuy se troban ja creats tant
per los concellers y ciutadans com per privilegi
dels sereníssims senyors reys antecessors de vostra mercè, y los que per lo esdevenidor se crearan y sos fills // 1v // y descendents per línea
masculina, nats y naxedors, gaudescan de tots
los honors, privilegis, gràcias y perrogativas gosan los ciutadans honrats de Barcelona de tal
manera que dits ciutadans honrats de Vich y sos
fills y descendents per línea masculina, nats y
naxedors, sien verdaderas personas militars de la
mateixa manera y sens diferència alguna que ho
són los ciutadans honrats de Barcelona: Su magestad viene en esta, etcètera. [2] Ítem, per
quant ab real privilegi concedit per lo sereníssim
senyor Felip ters, de gloriosa memòria, ab data
de vint-y-sis de juny mil sinch-cents norantanou, dada facultat als concellers y ciutadans
honrats que de deu en deu anys lo dia o festa del
gloriós apòstol sant Jaume poguessen crear un
ciutadà honrat de Vich; y havent aumentat las
famílias en dita ciutat y haver-n’i moltas que tenen los requisits expressà lo sereníssim senyor
Felip ters en dit privilegi per ser ciutadans honrats y haver-n’i molts de dits ciutadans que han
passat los sereníssims senyors reys per sos serveys fets als antecessors de vostra magestat honrrant-los en fer-los cavallers, y altrament haver-i
moltas de las ditas famílias ésser extinguidas per
mort. Per ça súplica dita ciutat de Vich se digne
sa real magestat concedir que los dits concellers
y ciutadans pugan de sinch en sinch anys lo mateix die o festa del gloriós apòstol sant Jaume
crear un ciutadà honrat de Vich, gaudint aquell
y sos fills y descendents per línea masculina, nats
y naxedors e tots los honors, privilegis, prerro1761

gativas y gràcias que gaudexen los ciutadans
honrats de Barcelona y que sien verdaderas personas militars de la mateixa manera y sens diferència alguna que ho són los ciutadans // 2r //
honrats de Barcelona, la qual convocació y nominació se hage de fer en esta forma, és a saber
que convocats y ajustats en las casas del Concell
de dita ciutat dits concellers y ciutadans honrats
de Vich lo conceller en cap y després successivament en las nominacions faedoras los altres concellers segons orde fasse a nominació de persona. Y feta aquella per los restants concellers y
ciutadans honrats que seran presents y assistiran
en dit acte sie votat per escrutini secret lo anomenat, y si per la major part serà aprobat siea y
reste ciutadà honrat de Vich, y si per la major
part serà reprobat sie tingut per inhàbil y passe
lo conceller a fer nominació de altre subjecte; y
que no puga ésser anomenat ningun foraster,
ans hage de ser originari y actualment domiciliat en dita ciutat; si ja no fos aquell hage deu
anys que sie habitant y domiciliat en dita ciutat
de Vich; y que los ciutadans honrats que assistiran en dit acte per a votar hajan de tenir vint-ysinch anys de edat complerts. Y per quant se
troban diferents personas en la dita ciutat de
Vich que en tant temps y singularment en estos
últims anys, en los quals fou en lo present principat tant rigurosa guerra que se assenyalaren en
diferents serveys, axí personals com altrament,
per a conservar la ciutat en la gustosa obediència dels antecessors de vostra magestat, y per a
què cedesca en gratificació de estos y exemple
dels demés a què los imiten, se suplica a vostra
magestat que luego de obtinguda la gràcia tingan facultat dits concellers y ciutadans honrats
nomenar y crear en ciutadans honrats de Vich
quatre personas, las quals com a tals y sos fills y
descendents per línea masculina, nats y naxedors, gosen de totas //2v // las prerrogativas que
estan comunicadas als ciutadans honrats de Barcelona y sien verdaders militars de la mateixa
manera y sens diferència alguna que ho fossen
los dits ciutadans honrats de Barcelona, servantse tot lo previngut dalt acerca de la elecció activa y passiva respecte de la nominació de una
persona en ciutadà honrat de Vich de sinch en
sinch anys: Su magestat viene en concederlo con
la calidad de que sea de ocho en ocho años, nombrándose dos desde luego, y los ochos años se contaran desde sant Tiago de julio de esta año de mil
sietecientos y dos. [3] Ítem, seb suplica a sa real
magestat, per quant de temps immemorial se
troba consuetut en dita ciutat de Vich y sa
parròchia de no pagar lluïsmes de títols lucratius, y com no hagen duptat alguns senyors dia. a continuació ratllat, tingut per inhàbil.
b. se suplica a sa real magestat, interlineat al final del document.
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rectes en trobar dita consuetut immemorial, pasant a introduhir algunas causas contra los acquisitors y fer pagar per medi de ajust alguna
mòdica quantitat, sie establert que ningún senyor directe puga exigir ningun gènero de lluïsmes lucratius en dita ciutat y parròchia: Su magestad viene en ello constando de la immemorial.
[4] Ítem, se suplica a sa real magestat que attès
que la ciutat de Vich se troba ab son real privilegi de tenir taula, y que esta ha tingut lo crèdit
que és notori, dant puntual satisfacció, no han
duptat alguns comuns ecclesiàstichs y particulars en elegir alguns depòsits fent-se en ells diferents lluïcions de censals y comersos, lo que és
gran prejudici del bé públich per concórrer a
tals depòsits personas privadas que no tenen la
cabal perícia. Per ço se suplica sie de son agrado
concedir que totas las lluïcions se hauran de fer,
tant de censals com de qualsevol altre espècie de
los tractes que seran subjectes a esmers, se hajan
de depòsit y en dita taula y que ningun notari
sots pena de sinch-centas lliuras aplicadoras als
cofres reals de vostra magestad no entrevinga ni
entrevenir puga en dits de– //3r // pòsits, que se
intentaran fer fora de dita taula, de quantitats
subjectes a resmers, tenint força de verdadera
solució qualsevol partida feta y faedora en dita
taula, no obstant qualsevol pacte de haver-se de
fer fora de dita taula y banch: Su magestad lo
concede solo por lo que toca a los seculares. [5]
Ítem, se suplica a sa real magestat que per quant
los habitants de dita ciutat de Vich, y entre ells
haver-i molts que tingan la perícia per a ser insaculats a la bolsa de tauler y caxer, se suplica sia
del agrado de sa magestat sian aumentadas las
ditas bolsas fins lo número de dotse personas
per quiscuna de ellas, tenint aquellas las qualitats que ab lo real privilegi de la creació de dits
oficis fou concedit: Viene su magestad en concederlo. [6] Ítem, se suplica a sa real magestat dónia facultat de fer una bolsa de dotse subjectes
gaudints de privilegi militar per a síndichs de
embaxadas y de la mateixa manera altre bolsa
del mateix número de personas per a síndichs
de plets o causas, los subjectes de la qual sien juristas o notaris y altre bolsa de semblant número
per negoci de compras que sian mercaders, artistas y menestrals, no podent-se las ditas bolsas
suplir que no sien de menor número de nou, tenint de suplir-las en quiscuna de ellas de las personas dalt expressadas; y que en cas que quiscun
de aquells que serà insiculat en quiscuna de las
bolsas sortejave en dit ofici y no volgués servir
aquell sens tenir legítim impediment, sie privat
y inhabilitat de tots los oficis de dita ciutat per
temps de sis anys: Se viene su magestad en ello.
[7] Ítem, se suplica a sa real magestat que per
quant se han experimentat alguns abusos en los
oficis de la administració de las carnicerias se
digne concedir y dar facultat de fer bolsas de pe1762

sadors, credenser y compradors, y que las ditas
bolsas tingan de ser insiculadas de dotse personas quiscuna de ellas, tenint de saber las personas que se // 3v // han de insicular dos reglas de
arismètica, ço és sumar y prestar, y no sabent
ellas tenir de anomenar altre persona y que los
dits oficis sien duradors sinch anys tenint-se de
fer la extracció lo dia dos de abril festa de sant
Francisco de Paula: Su magestad lo concede con
tal que sea sin gravamen del público, más que se
continue el estipendio que al presente tuvieren los
que se sirven estos empleos. [8] Ítem, se suplica a
sa real magestat que attès que ab real privilegi
concedit lo dia onse de novembre tots anys se
fasse extracció de tres personas per lo ofici de
mostasaf, y si alguna de aquellas extreta en dit
ofici no ha conseguit dins quinse dias lo privilegi per exercir aquell, puga encontinent exercir
lo ofici de mostassaf lo clavari de dita ciutat, fins
y a tant que alguna de las tres personas extretas
haja alcançat privilegi de vostra magestat o de
son llochtinent: Viene su magestad en ello con
que se entienda el término el de treinta días. [9]
Ítem, se suplica a sa real magestat que per quant
ab privilegi concedit per lo sereníssim senyor
Felip ters, de gloriosa memòria, fou concedit a
la universitat de dita ciutat de Vich de poder
agraduar en arts y filosofia; y com en lo favor de
Déu la universitat hage aumentat en lo concurs
de estudiants y per eix efecta haver tingut la ciutat de fundar tres cadiras de sagra teologia, y
atenent que ab gran prestesa se hauran de fundar càtedras de totas facultats, suplica que tots
los subjectes que en avant se agraduaran com
los que ja són agraduats en la facultat de filosofia sien admesos graus en totas las universitats literàrias del present principat, y juntament pugan agraduar en sagrada teologia y en las demés
facultats que per temps se llegiran, tenint
aquells los mateixos honors y prerrogativas tenen los demés agraduats en las universitats literàrias de Lleyda, Barcelona y demés: Su magestad // s.n.r // lo concede con la calidad de que
para dar los grados se observe lo mismo que en la
universidad de Barcelona, pudiendo la ciudad de
Vique formar las constituciones convenientes a
este fin y según las tuviere la dicha universidad
de Barcelona. [10] Ítem, se suplica a sa real magestat que los concellers tingan autoritat y poder de conèxer en primera instància summàriament de las causas y diferèncias, que en temps
esdevindran en las confrarias de menestrals de
dita ciutat y confrares de ella respective, de las
cosas tocants al comú de sas confrarias, y que las
apel·lacions espèctian als mateixos concellers
junt ab algun número cert de proms: Su magestad viene en ello según lo tuviere la ciudad de
Barcelona. [11] Ítem, se suplica a sa real magestat que en dita ciutat sie fundada una confraria
de Sant Jordi, havent en ella de concórrer-i las

personas militars, y quant aparagués a estas fer
torneix, tingués la casa de la Diputació del present principat tenir de pagar los gastos se oferiran en dit torneix del mateix modo està establert en altres ciutats del present principat y
singularment en la de Barcelona: Su magestad
viene en ello con la calidad de que los gastos no los
contribuya el público, ni sean excessivos pudiendo
la ciudad hazer la fundación y dar la forma.
[12] Ítem, se suplica a sa real magestat que per
quant en la ciutat de Vich són molt mòdichs los
emoluments té y en las ocasions que se ofereix
fer algun servey a sa real magestat, y altrament
en diferents ocasions se troba per cosas tocants
al bé públich tenir de manllevar censals y per dit
efecte tenir de menester decret, suplica a vostra
mercè se digne que sempre y quant aparexerà a
la ciutat per qualsevol rahó y causa manllevar
puga sens intervenció de decret de manllevarlos: Viene su magestad en que esta vez pueda tomar hasta diez mil escudos y para en los casos que
se ofrecieren en adelante no pueda cargar nada
sin su licencia ordinaria.
Quae quidem capitula et concessiones, gratias, honores et facultates sub declaratione // s.n.v // in
fine cujuslibet capituli scriptas et appositas, annuimus et concedimus necnon per nos et successores nostros et officiales et subditos nostros quoscumque inviolabiliter et inconcusse observare volumus
et jubemus. Qua propter futuro nostro locumtenenti et capitaneo generali in presenti Cathaloniae principatu et comitatu Ceritaniae reverendo nobilibus magnificis dilectisque consiliariis et
fidelibus nostris cancellario, regenti Cancellariam et doctoribus nostrae Regiae Audientiae gerentique vices nostri generalis gubernatoris, magistro rationali, bajulo generali, regentique
nostram Regiam Thesaurariam, advocatis et
procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus, vicariis, bajulis, subvicariis, subbajulis, justitiis, juratis, consiliariis, consulibus, patiariis et procuratoribus, alguatziriis, vergariis et portariis,
caeterisque demum universis et singulis officialibus et subditis nostris cuiuscumque gradus, dignitatis, praeheminentiae, status et conditionis presentibus et futuris, dictorumque officialium
locatenentibus seu officia ipsa regentibus et subrogatis. De nostra certa scientia regiaque auctoritate deliberate et consulto dicimus, praecipimus et
jubemus, quatenus omnia et singula suprascripta
in relatis capitulis et in unoquoque illorum juxta
dictas decretationes et declaratione contenta teneant firmiter et observent, tenerique et inviolabiliter observari faciant per quoscumque modo et forma supradictis et non contrafaciant vel veniant
aut aliquem contrafacere vel venire permittant
ratione aliqua sive causa, si officiales et subditi
nostri praedicti gratiam nostram chartam habent et praeter irae et indignationis nostrae in1763

cursum poenam florennorum auri Aragonum
bismille a bonis secus agentis irremisibiliter exigendorum et nostris regiis inferendorum aerariis
cupiunt evitare. Suplentes etiam ad uberiorem
cauthelam scienter deliberate et consulto de regiae
potestatis plenitudine omnes et quoscumque tam
juris quam facti deffectus et solempnitatum omissiones siquis vel quae intervenerint seu annotari
possent. Decernentes // s.n.r // hujusmodi publicum instrumentum seu chartam plenam obtinere
roboris firmitatem, insuper convenimus et bona
fide regia promittimus nostro protonotario et notario publico legitime stypulanti et recipienti et
aliis quorum intersit aut interesse poterit, nos ratum, gratum atque firmum perpetuo habere omnia et singula pro ut superius dicta sunt concessa
et declarata tenere, complere et observare ac teneri, compleri et observari facere inviolabiliter et inconcusse. Quod fuit actum et datum in civitate
nostra Barchinone die decimaquarta mensis
martii anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo secundo, regnorumque nostrorum
anno tertio. Sig+num Philippi, Dei gratia regis
Castellae, Aragonum, Legionis, Utriusque Siciliae, Hierusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae,
Galletiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae,
Cordubae, Corsicae, Murciae, Giennis, Algarbii,
Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae
necnon Indiarum Orientalium et Occidentalium, insularum ac terrae firmae maris occeani,
archiducis Austriae, ducis Burgundiae, Bravantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comitis Hospurgii, Flandriae, Tirolis, Barcinonae,
Rossilionis et Ceritaniae marchionis Oristani et
comitis Gocceani qui praedicta concedimus et firmamus eisdemque nostrum regium comune sigillum pendens jussimus apponendum. Yo, el rey.
Testes qui praemissis interfuerunt sunt illustres
don Joannes Claros de Guzman, dux de Medinasidonia, praefectus aequitum vulgo cavellarizo
mayor; don Francisco Benavides, comes de Santistevan; don Felix de Cordova, dux de Cessa et Baena; et don Franciscus Giron, dux de Osuna a cubiculo suae magestatis. Sig+num don Joseph de
Villansuela Fernandez de Ixar, consilio suae magestatis ejusque protonotarius Coronae Aragonum et notarii publici per universum terram et
ditionem suam qui in praedictis unacum praenominatis testibus interfui eaque de eiusdem regiae magestatis mandato scribi feci et clausi. Dominus rex mandavit // s.n.v // mihi don Joseph de
Villansuela Fernandez de Ixar, protonotarius, in
cuius posse sua magestas concessit et firmavit.
Visa per Rull et pro thesaurario generali, Comes
et Torro, et Jacca ac me pro conre. generali. Vidit
don Josephus Rull. Vidit don Michael de Jacca,
regens. Vidit Villansuela, pro conre.generali. Ita
approbat notarius infrascriptus manu propria.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

Eximióle su magestad de media annata vuestra
magestad concede a la ciudad de Vique del principado de Catalunya las gracias y facultades que
aquí se expressan. Solvis pro jure sigilli termille
solidos. Vuestra magestad lo ha mandado.
Ita approbat notarius infrascriptus manu propria. Sig+num Salvatoris Pi, notarii publici Barchinonae testis. Sig+num Francisci Serra, notarii
publici Barchinonae testis. Sig+num Joannis
Francisci Verneda apostolica et regia auctoritatibus notarii publici Barchinonae, qui haec
exemplavit scribere fecit et testificata fidem rogatus clausit.
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al mateix temps de què resta esta ciutat disposada per lo que sie del major agrado de vostra senyoria fidelíssima.
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Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Havent vostra senyoria il·lustríssima ab embaxada reportada lo die 26 del passat participat al
bras la deliberació prengué, contenint los motius perquè vostra senyoria il·lustríssima no convingué en fer la representació que la ciutat y bras
posaren en mà del excel·lentíssim senyor llochtinent general de sa magestat, Déu lo guarde, lo
die 23 del mateix en intel·ligència d’ella y per lo
molt que pot inportar al real servey y quietut pública, aparegué al bras ser-li indispensable posarho en la real notícia, per lo que lo die 30 del passat resolgué fer semblant representació al rey
nostre senyor y comètrer la formació d’ella a la
excel·lentíssima conferència que·s troba pendent y oberta entre la excel·lentíssima ciutat y
bras perquè la dispose ab lo modo y estil més reverent, atent y propi del zel, amor que ha sempre ha professat y professa a sos reys y senyor. Y
havent-se participat ab enbaxada al savi Concell
de Cent y condecendit a la petició, ho posa lo
bras en notícia de vostra senyoria il·lustríssima,
assegurant a vostra senyoria il·lustríssima que lo
bras sempre lo trobarà prompte y disposat per lo
que puga conduhir al real servey, quietut pública y lustre de la nació.

Número 618a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Fou vostra senyoria fidelíssima servit affavorir a
esta ciutat ab enbaxada que lo dia 27 del mes
passat reportaren al excel·lentíssim concistori de
aquella don Francisco de Marí, y lo doctor
Francisco Gallart y Pastor, ciutedà, entregant
còpia de la deliberació presa per vostra senyoria
fidelíssima lo dia 26 del mateix sobre la enbaxada que lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
y esta ciutat havian reportat a vostra senyoria fidelíssima en los dias 22 y 23 del mateix, acerca
la representació se havia disposat per a fer al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco,
llochtinent general per sa magestat, Déu lo
guarde, en lo present principat. Y havent-se en
lo dia de ahir llegit y proposat en lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent la deliberació de vostra senyoria fidelíssima presa dit dia 26, y axí
mateix havent-se ohit y donat per proposició la
enbaxada de dit excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar de paraula y en escrits reportada, contenint haver resolt aquell excel·lentíssim comú
posar-se als reals peus del rey nostre senyor, que
Déu guarde, ab igual representació de la que feren los dos comuns a sa excel·lència lo dia 23
del mateix mes de juny passat, per regonèixer
ésser indispensable la exsecució de diligència
tant inportant, axís al real servey com a la quietut pública, obligació dels dos comuns; y perquè no estranyas sa magestat haver-se deixat de
posar en sa real notícia la representació feta a
son excel·lentíssim senyor llochtinent general,
deliberà lo excel·lentíssim y savi Concell de
Cent conformar-se en tot ab la deliberació del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, y possaro en notícia de vostra senyoria fidelíssima com
ho fa per medi de esta enbaxada, assegurant-lo

Número 619a
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a. ambaxada intercalada entre els folis 904v-905r del trienni
1701-1704.
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Número 620b
Dada per Joseph Artigas y Esteva Mestras,
proms de la confraria dels pallers y calsaters de
la present ciutat, segons assereixen.
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Sobre que per part del síndich de la confraria de
pallers de esta ciutat y ab suplicació per ell presentada fonch feta humil, individual y llarga expressió, acompanyada de molts y differents capítols y actes de cort y ordinacions de la present
casa y molt en particular dels capítols 110,
Corts 1481, a numero 25 ad 28, capítol 8, Corts
1547, número 25 y ordinacions del trienni
1698, foli 74 y 75, a numero 41 ad 49, inclusive
a. ambaxada intercalada entre els folis 905v-906r del trienni
1701-1704.
b. súplica amb decretació intercalada entre els folis 905v-906r
del trienni 1701-1704.

en lo present y corrent any, posant a la alta comprehenció de vostra senyoria fidelíssima que en
força de las prop referidas disposicions y las rahons llargament contengudas en dita suplicació
fos de son major servey, donarie la providència
més convenient a major observansa de ellas y de
la causa final perquè foren fetas, reduhint-se
aquesta en evitar tot perill de frau als drets de la
Generalitat; y en esta conformitat manar revocar totas las llicèncias de fer del offici de paller
concedidas als mestres sastres que en la realitat
no són mestres pellers ni examinats del offici de
peller per la confraria de pellers, com y de manar al credencer de la bolla no assentàs o continuàs partit algú de roba en los llibres de la credensa per a bollar-se per lo offici de peller y ab
lo segell de sera de peller, sinó solament per los
que verdaderament són mestres pellers examinats per la confraria de pellers y no per altres,
encara que fossen mestres sastres mentres que
fossen verdaderament mestres pellers. Y examinan per la confraria de estos y ab sircunstància
que els que fossen mestres, sastres y no·s trobaran examinats per la confraria de pellers solament se’ls pogués bollar ab sera // 2v // de sastre
y als pellers solament se’ls pogués bollar ab sera
de paller, que concorrent estas circunstàncias
seria segur lograrie lo fi de evitar los fraus que
de orde y ab tanta facilitat se causavan y podian
inserir-se a la Generalitat, exercint y usant simul
unas mateixas personas y en un mateix temps
del offici de sastre y del de peller promíscuament bollant-se la roba ab sera de sastre y sera
de peller per uns mateixos officials, com estas y
altras cosas ab tota expressió són més llargament de vèurer en dita suplicació, còpia de la
qual va adjunta y se presenta, exhibint-la volent
tenir assí per representadas las mateixas rahons a
què se ha relació. E no-res-menys sobre que en
forsa dels dubtes formats per Onofre Janer, regent lo offici de credencer de la bolla de dita
casa del General de esta ciutat, ab suplicació per
ell presentada als 10 de maig proppassat, se subseguí la declaració de aquells als 24 del mateix
ab los sòlidos y rellevants motius continguts en
la declaració de dits dubtes los més fundats ab
las dalt refferidas disposicions, a hont entre altras cosas fonch establert que pro nunch mentres estave pendent la lite devant lo il·lustríssim
y fidelíssim concistori entre lo procurador fiscal
y síndich de la confraria de pallers de una, y lo
síndich de la confraria dels sastres y de alguns
particulars mestres sastres de la present ciutat de
part altra, als dits mestres pallers sols se’ls degués bollar la roba ab la sera o sagell de peller; y
als que foren mestres o jóvens sastres ab la sera
de sastre com estas y altras cosas son litteralment de vèurer de la declaració de dits dubtes,
qual indubitadament se reputa per lley a la casa
majorment quant lo dubte se troba proposat
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per un o altre dels officials de ella. Y finalment
sobre que differens procehiments fets e instants
per dits mestres sastres sobre lo mateix assumpto e o per differents particulars de aquest estament fora de dita causa y // s.n.r // per los medis
de gràcia sian per vostra senyoria fidelíssima y
de parer y consell de sos magnífichs assessors
manats unir ab lo procés de la refferida causa,
com en effecte són estats units y en ella ab provisió formiter feta als 5 de dit mes de maig proppassat, se haja denunciat lo procés y en esta conformitat trobar-se ja dita causa in puncto
ferenda com apar dels mercis del procés a què
també se ha relació. Ab tot, com haja vingut a
notícias de esta part del síndich de dita confraria
de pellers que, no obstant tot lo refferit y disposat en dits capítols y actes de cort, ordinacions
de la casa, declaració de dits dubtes y la litis
pendèncis ab lo únich pretext de ser lo fet cosa
de confrarias, se entendria facilitar y donar cabiment a la concessió de llicèncias a favor dels
mestres sastres o de molta part de ells, perquè
en força de ellas y altrament promíscuament
una mateixa persona puga exercir lo offici de
sastre y lo offici de peller a un mateix temps y
bollar las robas ab una y altra sera o sagell. Y
com si assò fos lo que no·s creu ni se espera de la
gran rectitut y equitat ab què vostra senyoria fidelíssima acostuma y ha acostumat sempre mirar y pervenir las cosas que són de major conveniència a la Generalitat y molt assenyadament a
las que tenen mira a la obcervança dels actes y
capítols de cort, ordinacions de la casa y drets
de la pàtria y sas lleys, se vindria a contrafer a
dits capítols y actes de cort, declaració de dit
dubte, ordinacions de la casa y a altras disposicions corroboradas de las lleys de la pàtria, y lo
que més és en prejudici de la dita causa que·s
troba in puncto ferenda com se ha dit. Per tant y
altrament suplica a vostra senyoria fidelíssima lo
mateix síndich de dita confraria de pellers, y ab
tot lo rendiment que pot, sia del major servey
de vostra senyoria fidelíssima en concideració
de toto lo sobrenarrat y demés emprès // s.n.v //
ab dita suplicació sobre exhibida manar suspèndrer la concessió de ditas llicèncias a dits mestres sastres no examinats de pallers y la execució
de ellos y de quiscun de ellas, conformant-se ab
la declaració de dits dubtes y disposicions de
dits capítols y actes de cort, ordinacions de la
casa, drets y lleys de la pàtria, com ho espera de
la gran comprehenció de vostra senyoria fidelíssima donech sia difinitivament declarat lo punt
principal en dita caus. Y per est effecte sea la
present ab la adjunta manada continuar en dietari ab lo modo y forma disposat en lo capítol
46 de las últimas Corts, números 3 y 4 ministrant en tot justícia, omni melior modo. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Garriga. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
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Oblata die II mensis julii MDCCIIII in concistorio,
et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico non
interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt que
lo il·lustríssim y fidelíssim concistoria no ha
pretès permètrer que persona alguna exercesca
a un mateix temps de sastre y de paller, ans bé lo
sastre que vol exercir de paller ha de renunciar y
promètrer no fer de sastre; ni tampoch se consent ni volan sas senyorias il·lustríssimas y fidelíssimas que a un mateix subyecte se li bolle ab
las dos ceras de sastre y de paller sinó ab una
sola cera, conformant-se // 3r // en tot y per tot
ab los capítols de cort y disposicions del General
acerca del que són molt de sobras las expressions dels proms de pallers. En quant emperò al
concedir las llicèncias per a exercir de paller,
com sia facultatiu a sas senyorias il·lustríssimas y
fidelíssimas segons los capítols de cort, y estos
no previngan cosa del pretès examen de paller
ni lo ésser lo qui obté la llicència examinat o no
de paller, conduesca en cosa als drets de la Generalitat y sols té la mira a controvèrsia entre
confrarias, ni las diligèncias que mencionan los
prohòmens de pallers fetas judicialment a sa
instància pugan cohartar ni embarassar a sas senyorias il·lustríssimas y fidelíssimas lo ús de la
facultat tribuhida per capítols de cort, que no se
suspenen per plets o causas, de concedir o negar
las llicèncias de exercir de paller. Per ço entenan
continuar en lo ús de dita facultat, concedint o
negant segons los aparexerà convenir ditas
llicèncias, las quals cessarian en cas que legítimament se declaràs que per a exercir de paller
en Barcelona fos requisit necessari lo examen o
mestria de paller també en los que són mestres
de la confraria dels sastres als quals, renunciant
de exercir de sastre se’ls han donat de antiquíssim temps llicèncias de exercir de sastre, se’ls
han donat de antiquíssim temps llicèncias de
exercir de paller o se’ls ha negat a àrbitre del
il·lustríssim concistori sens aténdrer a examen
de paller. Que esta súplica y demés ab incerta de
la present decretació sie incertada en dietari y
que no·s puga donar còpia autèntica ni simple
de aquella y demés sens la present decretació.
Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
a. a continuació ratllat, no entén permètrer que persona alguna exercesca a un mateix temps de sastre y de paller, ans bé
lo sastre que voldrà exercir de paller ha de renunciar a exercir
de sastre ny menos consenten sas senyorias il·lustríssimas y fidelíssimas que a un mateix temps se li bolle ab las dos ceras
de sastre y de paller per ésser prohibit per capítols de cort. En
lo tocant emperò así deuhan los sastres examinar-se de paller, per obtenir las llicèncias entenan salvar los drets a las
parts sempre que sia legítimament declarat lo que no té dependència dels capítols de cort, que la present suplica yunt
ab incerta de esta decretació y demés sie incertada en lo dietari corrent, no donant-se còpia autèntica ni simple de la present suplica y demés sens incerta de esta decretació.
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Molt il·lustre y fidelíssim senyor.
Lo síndich de la confraria de pallers de la present ciutat diu y representa que per capítols de
cort y ab las ordinacions que tots los triennis
acostuma y ha acostumat fer vostra senyoria fidelíssima, se troba previngut y disposat que ningun paller puga fer ni exercir lo offici de sastre
ni de calsater, y al contrari que ningún sastre y
calsater puga exercir lo offici de paller; perquè
de usar un promíscuament un y altre de dits officis en un mateix temps se ha seguit molt considerables fraus, abusos y absurdos assenyaladament en mesclar-i los officis de sastre y paller. Y
per ço ha procurat sempre vostra senyoria fidelíssima evitar ab differens medis la promíscua
concurrència de dits officis en un mateix temps
en unas mateixas personas, per lo que se troba
ordenat y statuhit també que ningú puga exercir lo offici de paller sens special llicència de vostra senyoria fidelíssima, de a hont és que tots los
mestres pallers antes de exercir y fer del dit offici de paller és precís y indispensable que hajan
de conseguir llicència de vostra senyoria fidelíssima, com en effecte ha acostumat sempre vostra senyoria fidelíssima concedir llicèncias als
mestres pallers, ab la circunstància emperò que
primer juren en mà y poder del deffenedor que
no tindran en llur casa sastre ni calsater sinó que
en quiscuna de las robas que faran s’i ha de posar y trobar lo sagell de la sera de paller, lo que
no és permès als mestres sastres, // 4v // ans bé
expressament prohibit. Y axí mateix que no tallaran ni tallar faran roba alguna aprés de haver
fet preu cert ab lo comprador y que ab lo mateix
jurament prometen y renuncian de no fer de
sastre ni calsater per via directa ni indirecta per
si ni per los fadrins ni aprenens; y açò per la rahó
que los dits officis de sastre y calsater són officis
de mida certa. Y axí mateix ha acostumat sempre vostra senyoria fidelíssima concedir ditas
llicèncias ab lo exprés motiu y attento, que
aquells a qui se han concedit han fet constar en
lo consistori de vostra senyoria fidelíssima per
part del síndich y proms de la confraria dels pallers ésser mestres pallers y examinats en dit offici, y finalment las ditas llicèncias són estadas
sempre concedidas ab la expressa reserva de poder ad libitum vostra senyoria fidelíssima
suspèndrer y revocar aquellas, sempre y quant
ben vist li sia, com axí consta tot lo sobredit de
dits capítols de cort et signantur, del capítol
110, Corts 1481, a numero 26 ad 28, capítol 8,
Corts 1547, número 25, y en ditas ordinacions
assenyaladament en las del trienni 1698, foli 74
y 75, a numero 41 ad 49 inclusive, en las quals
disposicions se troban expressadas differens penas contra los contrafahents a ellas. Y axí mateix
és de vèurer en las formas dels juraments que
han prestat y acostuman prestar los qui han

conseguit y consegueixen ditas llicèncias en mà
y poder del deffenador de las mateixas llicèncias
que se han concedit, tot lo que no obstant
Francisco Ferrer, Joseph Moler, talis Ollastres,
Ramon Bernich, Joseph Huguet, major, Joseph
Huguet, menor, Joan Clavell, Damià Coll, Joseph Pasquer, // 5r // Andreu Rossell, Baptista
Miquel, Jacinto Ortós, Ramon Puig, Pere Pradas, Gaspar Pons, Pere Vas, Benet Pujol, talis
Vadell, Joseph Sanmartí, Anthon Rubert, Pere
Joan Nogués, Joseph Costa, Anthoni Pujalt,
Alfonço Xipell, Joseph Ferrer, Gabriel Vidal,
Jaume Jalpí, Passiàs Pasquers, Francisco Molera, Sebastià Herms, Antoni Joan Nonell, Pere
Robert, Joseph Vila, Francisco Gros, Francisco
Bartrolí, talis Font y JoanOr Camps, mestres
sastres de la present ciutat, tots habitants en las
voltas dels Encants, Cambis y Espasaria sens ésser mestres pallers ni haver-se examinats per la
confraria de pallers, havent modo obrepticio et
subrepticio conceguit llicèncias de vostra senyoria fidelíssima ab la dita forma, no han dubtat ni
dubtan exercir promíscuament axí lo offici de
sastre com de pallers, simul et eodem tempore y
pèndrer sera e o sagell del offici de paller y en un
mateix temps pèndrer sera e o sagell per lo offici
de sastre. Y alguns de aquells trobarie en una
mateixa casa habitar junts sastres y pallers contra e o disposat ab dits capítols de cort y ordinacions fetas per vostra senyoria fidelíssima y contra lo jurament per ells prestat en lo temps que
conseguiren ditas llicèncias de no fer ni exercir
lo offici de sastre, de tal manera que essent mestres sastres y no essent mestres pallers no sols
fan y exerceixen lo offici de sastres sinó també lo
de pallers en un mateix temps, com de tot se
pot manar informar a vostra senyoria fidelíssima
per las mateixas guardas del General y credencer
de bolla; com altrament tot lo que redunda en
molt gran y considerable dany de la Generalitat
a demés del imminent peril y manifesta ocasió
de fer-se molts fraus en los drets de la Generalitat, com axí ho regonegué vostra senyoria fidelíssima en las ditas ordinacions // 5v // del trienni 1698, pàgina 75, número 49, ibi: «Ítem, que
quant los majors fraus, abusos y absurdos susceheixen és en mesclar-se los officis de sastre y peller, usant los dos promíscuament y en un mateix temps, lo que se ha procurat sempre ab
differents medis evitar.» Y la rahó del pròximdit
és perquè continuant lo offici de sastre y posant
lo sagell de sastre pot tenir en sa botiga o obrador differents vestits fets ab lo pretext de què
són fets y obrats per certas y determinadas personas, essent cosa molt diffícil de averiguar si ho
són o no; lo que no proseheix havent de pèndrer precisament la sera de peller supposat que
los mestres pellers en attenció de què no poden
fer ni obrar roba de mida certa ni fer-la per certa
y determinada persona, sinó solament roba sens
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mida y a effecte tantsolament de tenir venal
aquella en las botigas o aparadors y vèndrer-la a
qualsevol que vulla comprar-la, tenint obligació
emperò de tenir bollada quiscuna pessa o vestit
ab lo sagell de sera de pellar no cusit sinó imprès
en quiscun vestit, de manera que en esta conformitat cessa tot peril de fraudar-se los drets
del General y al contrari fent y usant un en un
mateix temps del offici de paller y sastre simul;
perquè per la part que usa del offici de sastre és
molt fàcil bollar mitja pessa y retenir la altra
meitat sens bollar y al pas que no ha de tenir los
vestits obrats en la botiga com a sastre ab lo sagell de sera de peller, sinó que basta que tinga
bollada la mitja pessa ab lo sagell de sera de sastre pot molt bé en tal cas fer y obrar vestits de la
mitja pessa que no és bollada; y quant // s.n.r //
se vulla averiguar si aquells vestits són tallats o
no del tros que ha pagat bolla, com és tot de
una mateixa pessa lo tros bollat y no bollat, és
inaveriguable si se ha fet o no frau als drets de la
Generalitat, perquè encara que venga un dels
vestits fets com lo sagell de sera de sastre no sia
imprès en lo mateix vestit sinó cusit tantsolament és molt fàcil lo descusir-lo per altre y
molts vestits. Axí que ab lo sagell de sastre posat
en un tros de pessa de molt poca tinguda li és
molt fàcil a un sastre fer molts vestits de altre
tros de la mateixa pessa sens pagar lo dret de
General y bolla, sens que puga averiguar-se frau
algú majorment en attenció de què per la part
que usa del offici de peller no li és prohibit tenir
una o moltas pessas en la casa. Per tant y altrament, lo dit síndich de la confraria dels pellers
de la present ciutat, posant lo sobredit en la alta
comprehenció de vostra senyoria fidelíssima,
suplica sia de son servey manar se done la providència necessària per a evitar lo dit peril de defraudar-se los drets de la Generalitat, revocant
totas las llicèncias de fer del offici de peller concedidas als sobreanomenats mestres sastres, que
en la realitat no són mestres pellers ni examinats
del offici de peller per la dita confraria de pellers, y manant al credencer de bolla que no assente ni continue partit algú de roba ni pessas
en los llibres de la credença per a bollar-se per lo
offici de peller y ab lo sagell de sera de peller,
sinó tantsolament per los que verdaderament
són mestres pellers examinats per la confraria de
pellers, // s.n.v // y no per altres encara que sian
mestres sastres mentres que no sian verdaderament mestres pellers; y examinan per dita confraria dels pellers de tal manera que els que són
mestres sastres y no són examinats per la confraria dels pellers tantsolament se’ls puga bollar la
roba ab sera de sastre. Y axí mateix als pallers solament se’ls puga bollar la roba ab sera de pellers que en conformitat se lograrà lo fi de evitar
los fraus que ab tanta facilitat se poden fer a la
Generalitat, usant simul unas mateixas personas
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en un mateix temps del offici de sastre y de peller promíscuament y bollant-se la roba ab sera
de sastre y sera de peller per uns mateixos officials, que a més de ésser molt conforme al benefici dels drets de la Generalitat ho rebrà lo suplicant a mercè de la rectitut de vostra senyoria
fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
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/1r

Número 623a
En lo savi Concell de Cent de la excel·lentíssima
ciutat de Barcelona tingut y celebrat lo dia 4 del
mes de juliol del any 1704, se ha fet entre altres
la deliberació següent:
Que vista y ohida la informació que ha instància
del doctor en drets Honorat Pallejà y Riera, lo
corrent any conceller ters de la present ciutat ad
futuram rei memoriam se ha rebut en la cort del
magnífich veguer y regent la vegaria de la present ciutat a 13 y 14 del mes de juny proppassat,
en la qual informació entre altres testimonis se
troban continuats los il·lustres Pau Sayol, conceller quart, y Joseph Solà, conceller sisè, llegida
al present Concell incertada en la preposició. Y
attès del contengut en dita informació resulta lo
quant dolosa és aquella, ya per apropriar-se lo
doctor Pallejà, conceller ters, ambiciosament las
disposicions y applicacions que lo present Concell, excel·lentíssims senyors concellers y personas de la junta de 24ª de guerra de la present
casa y altres en comú. Y en particular han obrat
disposar y possar en exsecució per lo frangent
passat en servey del rey nostre senyor, Déu lo
guarde, y resguart de esta capital. Y axí mateix
per lo que pot tocar a las disposicions, direccions y empleos que los comuns dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar en comú y en
particular ab tant gran zel y affecte al real servey
se applicaren en aquella importància, vol–
// 1v // lent fer mèrits particulars lo dit doctor
Pallejà per sos propris y peculiars interessos y
fins dels mèrits dels referits tant públichs y notoris, que han merescut la real approbació y gratitut de sa magestat ab diffarents reals cartas de
què deu fer lo present Concell lo mes viu sentiment y demostració per tocar al major punt,
crèdit y estimació de la present ciutat y de
aquells excel·lentíssims comuns a què·s deu atténdrer, per lo que interessa la present ciutat en
ell y la recíproca correspondència de aquells. Y
attès lo que de paraula han dit y referit al present concell los molt il·lustres senyors Pau Saa. deliberació i informació intercalades entre els folis 907v908r del trienni 1701-1704.
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yol, conceller quart, y Joseph Solà, conceller
sisè, testimonis ministrats, rebuts y continuats
en dita informació, y la relació que de paraula
han fet al present Concell los doctors en medicina Joseph Oliver y Miquel Matalí de haver-se
conferit en casa del il·lustre senyor conceller
ters, doctor Honorat Pallejà y Riera, y trobat
aquell en lo llit ab febra, y axí indispost per a poder venir al present consell; y axí mateix la relació que de paraula ha fet lo doctor Hyerònim
Borràs, notari públich de Barcelona, subsíndich
de la present casa del recado ha donat al dit senyor conceller ters per a què vingués y se conferís en lo present Concell en exsecució del antecedentment deliberat en lo mateix Concell, y la
resposta que dit senyor conceller ters ha fet a dit
recado del qual y de la resposta se ha llevat acte
y consta en la escrivania major de la present casa
llegida dita resposta al present Concell. Y del
expressat en dita resposta ni altrament puga donar satisfació alguna dit senyor conceller ters
doctor Honorat Pallejà al obrat per aquell, y axí
sie condigne de la mortificació corresponent a
tant ambiciosas operacions perquè se puga servir de càstich y lo esdevenidor per exsemple.
// s.n.r // Que per ço lo dit doctor misser Honorat Pallejà, conseller ters, sie suspès com lo present Concell lo suspèn, de tota interessència y
operacions, tant en lo excel·lentíssim concistori
com també de totas y qualsevols dependèncias,
exsercicis y administracions que com ha conseller tingués empleo y incombència. Y axí mateix
de totas y qualsevols adeales, gages, lucros y
emoluments que com ha conceller predit li poguessen tocar y expectar del dia present en havant, y també de tots officis y beneficis de la
present casa y generalment de tot allò que lo
present Concell lo pot suspèndrer y tot fins altra
cosa sia deliberada per lo present Concell, recomenant-se lo ciudado y incumbència de la administració de las carns que tenia dit senyor
conceller ters al senyor conceller quint. Y per
trobar-se lo mateix senyor conceller ters, doctor
Honorat Pallejà, provehit per lo excel·lentíssim
concistori dels senyors concellers en prior de las
corts de veguer y batlle de la present ciutat, y
per rahó del referit sie indigne de continuar y
obtenir dit càrrech, sie comès com lo present
Concell comet als magnífichs assessors, advocats ordinaris de la present casa per a què practiquen y miren tot lo que la present ciutat pot
obrar acerca dit particular, disposant-ne un paper ab tota expressió, servint-se los excel·lentíssims senyors concellers per lo dia de dilluns primervinent proposar-lo al present Concell per
deliberar lo fahedor. Y que sia comès com lo
present Concell comet a sis personas del present
Concell elegidoras per lo mateix Concell per escrutini ad aurem secretarii, lo premeditar y discórrer tot lo demés que deu y pot obrar la pre-

sent ciutat tant per si com per medi de diligèncias en càstich y contra dit doctor Honorat Pallejà, y en satisfació del crèdit y estimació dels
comuns dels molt il·lustres y fidelíssims senyors
deputats, excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
de la present ciutat, excel·lentíssima conferència
dels tres comuns y personas de la junta de 24ª
de guerra. Y regoneixent també no ser bastant
satisfació la que an volgut donar al present Concell los senyors concellers quart y sisè, praemeditan també ditas sis personas lo què·s deu fer y
obrar respecte dels senyors concellers quart y
sisè, per haver testificat en dita informació, formant-se de tot un paper reportant-se al present
Concell per deliberar lo fahedor y que la present
deliberació per medi de embaxada en la forma
accostumada sie participada als excel·lentíssims
comuns dels senyors deputats y bras militar en
manifestació de la mútua correspondència que
aprecie tenir y con– // s.n.v // servar la present
ciutat en totas dependèncias ab aquells
excel·lentíssims comuns, y intimada al dit senyor conceller ters doctor Honorat Pallejà per a
què estigue ab intel·ligència y notícia de la present deliberació y pel quart Roch Bolssos, sastre
testimoni primer de dita informació, vuy se troba regent la domana del moltó dels escorxadors
de la present ciutat y sie merexedor de mortificació. Que per ço dit Bolssos sie privat y remogut del exercici y del empleo de dita domana y
servits los excel·lentíssims senyors concellers de
dita de demà fer nominació de altre persona per
dita domana ab lo salari accostumat.
2r

In Dei nomine, amen. Sepan quantos la presente
vieren y leyeren como a los treze días del mes de junio anyo del nacimiento de nuestro señor Jesuchristo de mil sietecientos y quatro pareció personalmente ante el magnífico Francisco Miyal,
ciudadano honrado de Barcelona, regente por su
magestad, Dios le guarda, la veguería de dicha
ciudad de Barcelona de Igualada y de Vallés, de
Moyán y Moyanés, y en su corte el illustre Honorato Pallejá y Riera, en ambos derechos doctor, en
el anyo corriente consejero tercero de dicha presente excelentíssima ciudad de Barcelona, el qual
presentó al dicho senyor regente la veguería de dicha ciudad una suplicación con interrogatorios
cuyo tenor es el que se sigue:
Magnífico senyor. Al doctor en ambos derechos
Honorato Pallejá y Riera, consejero tercero de la
ciudad de Barcelona, por ciertos fines y efetos ha
venidera memoria le importa recibir algunos testigos sujetos a la jurisdición de vuestra magestad.
Por tanto suplica sean aquellos recibidos y examinados y mandado que de sus deposiciones se le libre
copia auténtica y que por dicho efeto sean interrogados sobre los interrogatorios siguientes. [1] Primo sean interrogados si saben que los días veynte1769

ocho y veyntenuebe de mayo del corriente anyo delante la ciudad de Barcelona estubiessen en el
mar sinqüentaseys navíos ingleses y olandeses, y
que aquellos dezembarcassen mucha gente en la
orilla serca del rio Besós, y con ellos // 2v // el príncipe de Armestad. [2] Secundo, si saben que la
ciudad de Barcelona en demostración de su innata fidelidad que deve a su magestad, Dios le
guarde, y por hazer mayor resistencia a dichos
enemigos offreciese al excellentíssimo señor don
Francisco de Velasco, virrey y capitán general de
su magestad en la presente ciudad y principado la
coronelia compuesta de todos los gremios. [3] Tertio, si saben que el llamamiento y órdenes que se
dieron en a todos los gremios y cofradrías por la
formación de las companyas y la disposición de las
listas de cada uno dellos corriesse en mano del
doctor Honorato Pallejá y Riera, consejero tercero de dicha ciudad de Barcelona, y si la brevedad
con que se formó se deve a él. [4] Quarto, si saben
que la disposición de las rondas que se hizo en la
Universidad Literaria la noche del bombardeo
que fue el día trenyta de mayo, corriesse tambien
por su mano dando la gente conveniente a los demás concelleres sus companyeros a los diputados y
ohidores y al braço militar. [5] Quinto, si saben
que el después que hubo dispuesto la dicha noche
del bombardeo dichas rondas rondó el mismo toda
la noche por toda la ciudad con sus mosqueteros
por la quietut pública della. [6] Sexto, si saben
que muchas de las esquadras que cada noche que
oy en día se componen en casa la ciudad por rondar toda la noche corren por su mano. [7] Septimo, si saben que él sea y haya siempre sido fino y
leal vassallo de su magestad, Dios le guarde, y que
en todas las // 3r // que se han ofrecido se ha siempre demostrado uno de sus mayores servidores. Lo
demás supla la discreción del interrogante pidiendo que la presente suplicación sea cometida a
alguno de los magníficos assidentes de su corte
quien de provisiones oportunas y convenientes debidamente proveha. Officio, etcétera. Altissimus,
etcétera. Colomer.
La qual suplicación, con los dichos interrogatorios
presentada, queriendo el dicho senyor regente la
veguería de Barcelona sobre lo suplicado proceder
bien y jurídicamente como es razón, eligió y nombró por assidente y consultor y a cazo menester
fuesse en juez al magnífico Josef de Montaner, en
ambos derechos doctor, lugarteniente de prior de
su corte, ciudadano honrado de Barcelona, cometiéndole para el dicho y presente negocio sus vices e
o las de su magestad ante el qual senyor jues presentó el dicho illustre doctor Honorato Pallejá y
Riera la suplicación havía presentado al dicho senyor veguer por el qual senyor juez fue recibida
con el acato y reverencia devidas. Y assí en fuersa
de la comisión a él echa proveyó al pie de dicha suplicación mandando fuesse recibida la informa-
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ción sobre lo contenido en las preguntas de dichos
interrogatorios y que fuesse de ella entregada copia a la parte según stilo, cometiendo la recepción, exsamen y juramento de dichos testigos a mi
Anthonio Riera, notario publico, y uno de los escribanos jurados de la corte de dicho magnífico
senyor regente la veguería de Barcelona infrascrito a la qual recepción y examen fue por mi el
dicho escribano // 3v // procedido como se sigue.
A los treze días del mes de junio año del Nacimiento de nuestro senyor Jesuchristo de mil sietecientos y quatro en la excelentíssima ciudad de
Barcelona y principado de Cathalunya.
Roque Bolssos, sastre vezino de la ciudad de Barcelona de edat sigún dijo de quarentasinco anyos
poco más o menos, testigo citado y por el dicho
illustre doctor Honorato Pallejá y Riera nombrado y presentado, el qual juró ante nuestro senyor y
a sus santos quatro Evangelios de dezir la verdad
sobre aquello que le fuere preguntado. E preguntado primeramente dicho testigo sobre el primero
de los dichos y arriba presentados interrogatorios
por dicho illustre doctor Honorato Pallejá y Riera, consejero tercero de la ciudad, a él, testigo, leydo dixo: que es verdad como refiere el interrogatorio y lo dixo saber el testigo por hallarse en los días
de venyteocho y venytenuebe de mayo passado en la
presente ciudad, y por consiguiente haver visto los
sinqüentayseys navíos ingleses y olandeses menciona el interrogatorio, y otras embarcaciones junto
a dicha armada delante el puerto de la ciudad, y
assí mesmo el desembarco que hizieron cerca del
rio Besós de mucha gente y con ellos es público y fue
tambien desembarcado el príncipe de Armestad.
Sobre el segundo de dichos interrogatorios dixo
assí mesmo que es verdad como refiere el interrogatorio // 4r // y lo dize saber el testigo por haver
tenido del contenido en él pública intelligencia y
real sciencia respecto de acistir en casa la ciudad
y otras partes al dicho illustre doctor Honorato
Pallejá y Riera, consejero tercero, y es assí y fue
como está dicho público y notorio en dicha ciudad.
Sobre el tercero de dichos interrogatorios dixo no
menos que es verdad como refiere el interrogatorio y lo dize saber el testigo por haverlo visto y experimentado, como en dicho interrogatorio se contiene por haver acistido en la dicha y otras
funcciones al dicho illustre doctor Pallejá y Riera
como tiene dicho. Sobre el quarto de dichos interrogatorios dixo tambien que es verdad como refiere el interrogatorio y lo dize saber el testigo por
la mesma razón referida en el antecedente interrogatorio. Sobre el quinto de dichos interrogatorios dixo de la mesma suerte que es verdad como
refiere el interrogatorio y lo dize saber el testigo
por haver associado en la ronda menciona dicho
interrogatorio al dicho illustre consejero tercero, y
assí haverlo visto y experimentado como se lee en
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dicho interrogatorio. Sobre el sexto de dichos interrogatorios dixo de la mesma manera que es verdad como refiere el interrogatorio y lo dize saber
el testigo por verlo y experimentarlo, sí y de la manera que se lee en dicho interrogatorio por la mesma razón de acistir todas las noches al dicho consejero tercero en casa la ciudad por lo se oferesca.
Sobre el séptimo y último de dichos interrogatorios
dixo que como se lee en el interrogatorio es fixo y
constante // 4v // y lo dize saber el testigo, no solo
por lo que arriba tiene dicho sino tambien por estar bien noticioso del proceder del dicho illustre
doctor Honorato Pallejá y Riera, en orden a las
demás demostraciones públicas echas en servicio
de su magestad, como a fino y real vasallo sin que
jamás se haja sabido de él o encontrario. Generalmente fue dicho testigo preguntado si fue instruhido o subornado por dádivas, amor, temor,
buena o mala volundad y sobre las demás generalidades de la lley para que dixesse al contrario de
la verdad y a todo dixo que no, sino que fue citado
para ella. Fuéssele leydo y ratificosse en él.
A los catorse días de dichos mes y anyo en la excellentíssima ciudad de Barcelona.
El illustre Pablo Sayol, mercader, consejero quarto
de dicha presente excellentíssima ciudad de Barcelona, de edad sigún dijo de quarentaocho años
poco más o menos testigo citado por el dicho illustre
doctor Honorato Pallejá y Riera, consejero tercero
de dicha ciudad nombrado y presentado, el qual
juró a Dios nuestro senyor y a sus santos quatro
Evangelios dezir la verdad sobre aquello que le
fuere pregunta. E preguntado primeramente dicho illustre testigo sobre el primero de los dichos y
arriba presentados interrogatorios a él leydo dixo:
que refiere verdad el interrogatorio y lo dize saber
el testigo no solo por haver visto y experimentado lo
que refiere al orden a la armada de navíos y desembarco, sino también // s.n.r // por haver tenido
pública noticia que con la gente de dezembarco el
príncipe de Armestad por medio de diferentes especias que el concistorio de dicha esta ciudad procuró enviar cautamente, por intelligencia del que
convenía obrar en servicio de su magestad del que
tubo el testigo, tota intelligencia como otro de los
consejeros de dicha ciudad y assí ahún pública vos
y fama. Sobre el segundo de dichos interrogatorios
dixo assí mismo que refiere verdad el interrogatorio y lo dize saber el testigo por hallarse, como tiene
dicho otro de los consejeros de dicha ciudad y como
a tal tener del contenido en dicho interrogatorio,
tota sciencia y bastante intelligencia y es assí tambien público y notorio y aun vos y fama pública.
Sobre el tercero de dichos interrogatorios dixo no
menos que refiere verdad el interrogatorio y lo
dize saber el testigo por haverlo visto y experimentado como en dicho interrogatorio se contiene,
como a otro de dichos consejeros desta ciudad. So-

bre el quarto de dichos interrogatorios dixo tambien que refiere verdad el interrogatorio y lo dize
saber el testigo por haverlo tambien visto y experimentado, como se contiene en dicho interrogatorio
y es no menos assí público y notorio y pública vos y
fama. Sobre el quinto de dichos interrogatorios
dixo que tubo el testigo del contenido en el interrogatorio bastante noticia, como otro de dichos consejeros, y aunque no lo vio por estar ocupado en semejante diligencia lo supo con toda realidad y es
tambien assí muy público y notorio // s.n.v // y tal
la pública vos y fama. Sobre el sexto de dichos interrogatorios dixo que tiene dicho testigo del contenido en el interrogatorio bastante intelligencia y
lo ha visto las demás noches como otro de los referidos consejeros, lo que tambien es público y notorio y
assí vos y fama pública. Sobre el séptimo y último
de dichos interrogatorios dixo que como se lee en el
interrogatorio lo tiene por fijo y constante respeto
del que á visto y arriba tiene dicho efectando en
servicio de su magestad, Dios le guarde, con eficaz
zelo sin que jamás haya sabido ni ohido a dezir al
contrario. Generalmente fue dicho testigo preguntado si fue instruhido, etcétera, y a todo dixo
que no si que fue citado para ello. Fuéssele leyda y
ratificosse en ella.

interrogatorio y lo dize saber el testigo por haverlo
visto y experimentado, sí y de la manera que se lee
en dicho interrogatorio, y es assí tambien muy público y notorio y pública vos y fama. Sobre el quarto de dichos interrogatorios dixo tambien que contiene verdad el interrogatorio y lo dize saber el
testigo por la mesma razón de haver-lo visto y experimentado, sí y de la manera que se lee en dicho
interrogatorio. Sobre el quinto de dichos interrogatorios dixo que del contenido en el interrogatorio tubo el testigo // s.n.v // particular y individual sciencia y intelligencia como otro de dichos
consejeros, y es de la mesma suerte assí público y
notorio y vos y fama pública. Sobre el sexto de dichos interrogatorios dixo que tambien es público y
notorio lo que relata el interrogatorio y lo ve y experimenta el testigo las demás noches. Sobre el séptimo y último de dichos interrogatorios dixo que
no duda el testigo del contenido en el interrogatorio assí por lo que ha visto y exprimentado en las
operaciones referidas y del zelo y eficacia con que
el dicho doctor Honorato Pallejá y Riera se ha llevado en ellas, como de la demonstrativa affición
al real servicio de su magestad, Dios le guarde,
sin que jamás haja experimentado ni ohido a dezir al contrario. Generalmente fue dicho illustre
testigo preguntado si fue instruhido, etcétera, y a
todo dixo que no sino que fue citado para ello.
Fuéssele leydo y ratificose en él.

En el dicho día, mes y anyo en la dicha excellentíssima ciudad de Barcelona.
El illustre Josef Solá, carpintero consejero sexto de
la presente excellentíssima ciudad de Barcelona,
de edat sigún dixo de trentayseyx años poco más o
menos, testigo citado por el dicho illustre doctor
Honorato Pallejá y Riera, consejero tercero de dicha ciudad, nombrado y presentado, el qual juró
a Dios nuestro senyor y a sus santos quatro Evangelios de dezir la verdad sobre aquello que le fuere
preguntado. E preguntado primeramente dicho
illustre testigo sobre el primero de los ja dichos y
arriba presentados interrogatorios a él testigo leydo dixo: que contiene verdad el interrogatorio y lo
dize saber // s.n.r // el testigo es a saber en orden al
que relata de los navíos por haverlo visto sí y de la
manera que en esse contiene y lo demás de pública
vos y fama, y en particular por relatarlo assí los
espías que tubo el concistorio desta ciudad por cercioración y intelligencia de los movimientos del
enemigo en el desembarco por acudir al real servicio de su magestad, Dios le guarde, de la qual relación tubo el testigo bastante noticia como otro
de los concejeros de dicha ciudad. Sobre el segundo
de dichos interrogatorios dixo assí mesmo que contiene verdad el interrogatorio y lo dize saber el
testigo por hallarse como tiene dicho otro de los
consejeros desta ciudad, y assí haver tenido del
contenido en él llena y bastante sciencia y intelligencia a demás que es assí muy público y notorio y
pública vos y fama. Sobre el tercero de dichos interrogatorios dixo no menos que contiene verdad el

La presente copia que continene en si sinco ojas de
papel con la presente, bien y jurídicamente de
otra mano escrita, ja otra vez en pública forma
sacada como esta fue otra vez de su proprio original transcrita y translada, en el qual entrevino el
escrivano infrascrito y con su proprio original legítimamente comprobada, y para que a esta secunda copia // s.n.r // se dé entera fee y crédito
como a dicho original, yo Antonio Riera por auctoridades apostólica y real notario público y uno
de los escrivanos jurados de la corte del magnífico
regente la vegaría de Barcelona, donde fue recibida esta información en nombre y por el magnífico doctor Balthazar Prous, notario público y escribano mayor de ditxa curia, por el noble don
Josef Terré, senyor útil y proprietario de la escribanía de ella en otros negosios ocupado, ahí me
subscribo y pongo en testimonio de verdad mi sólito y acostumbrado sig+num.
Registrata in sententiam curiae vicariae Barchinonae CL, foleo CLXVII.
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Número 624a

a. minuta d’ambaxada intercalada entre els folis 907v-908r
del trienni 1701-1704.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

Excel·lentíssim senyor.
Avent-se servit vostra excel·lència als 5 del corrent mes per medi de embaixada reportada per
los senyors Erasma de Lana y Fontanet, donsell,
y lo doctor Joan Baptista Raverter, ciutedà honrrat de Barcelona, participar al concistori de diputats y oÿdors de comptes del General del present principat la deliberació feta per lo
excel·lentíssim y savi Consell de Cent al assumpto de la informació ad futuram rei memoriam instada en la cort del magnífich veguer de
la present ciutat per lo molt il·lustre senyor conseller ters. Y expressant ibi en ella lo sentiment
que li cap de semblant operació ab lo motiu entre altres de conciderar que aquella redundaria
en poch lustre del zel y finesa al real servey ab
què se dedicaren dits los comuns y particulars
en lo frangent, arribo, bombardeig y desembarch de la armada enemiga, deu assegurar ha
vostra excel·lència lo concistori la suma estimació que fa de tant atenta correspondència pròpria de la gran grandesa de vostra excel·lència y
de la pena ab què acompanya a vostra excel·lència, concideràn ab la de aver-se ocorregut motius tant precisos en què exercitar semblant demostració en un dels indivíduos que componen
eix excel·lentíssim concistori. Y oferín-se als diputats y oÿdors esta ocasió de repetir nous
aplàusos a la gran rectitut de vostra excel·lència,
la logran juntament per a continuar-li la puntualitat y gust ab què contribuirà lo concistori a
quant conduesca al major agrado y satisfasió de
vostra excel·lència.
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Número 625a
Excelentíssimo señor.
Con carta para mi de 17 de mayo próximopasado
remite vuestra excelencia el papel que le han entregado los diputados de esse principado con las
dificultades que se les ofrecen para afiansar y
obligarse a la paga del sueldo de vuestra excelencia y ministro de capa y espado de este consejo, en
la forma que contiene la minuta que se embió a
vuestra excelencia para que se les entregasse el
drecho de guerra. Y haviendo dado cuenta al
consejo de los dichos reparos que contiene el citado
papel de los diputados, ha acordado que yo diga a
vuestra excelencia, como lo hago, en lo tocante a
la primera dificultat, que en la obligación contenida en la minuta que se embió a vuestra excelencia no van compreendidas las mercedes que después de muertos los ministros de capa y espada se
a. carta intercalada entre els folis 908v-909r del trienni
1701-1704.

1772

hazen a las viudas o a sus hijos por la funeraria o
por otras causas, por que estas mercedes se hazen
directamente a las viudas o hijos y no son gajes
que perciven los ministros durante su vida y sus
plasas, ni ha sido tal la intención de su magestad
sino solamente de que se pague al ministro de
capa y espada el sueldo y gajes ordinarios y extraordinarios que hasta aora han percibido del referido derecho, assí como lo perciben los demás ministros del consejo cadahuno en la recepta // 1v //
que se le consigna, reputándose todos los dichos gajes ordinarios y extraordinarios de la plassas por
salario, lo que no procede en las mercedes que se
hazen a las viudas y hijos. Y que el no haver expresado la cantidad de lo que importa cada año es
por no poderse saver, pues aunque lo que percive
de fixo cada año monta veinteydos mil novecientos y quareinta y seys reales y medio de plata doble
castallana antigua por los gajes extraordinarios,
no pueden con certitud declarar pues importan
algunos años poco o nada y en otros es algo lo que
se percive de ellos según los casos que se ofrecen por
los quales se causan dichos gajes extraordinarios.
Y por consiguiente es preciso que la cláusula de la
obligación quede con aquella generalidad para
que comprenda estos gajes extraordinarios e inciertos. Y que en quanto a la segunda dificultad
les ha de decir vuestra excelencia a los diputados
que el haver puesto la referida cláusula en el capítulo 5 de la minuta no es porque se ayan de pagar
dichos sueldos del producto del referido derecho de
guerra, pues ya se ve notoriamente que es bastante
para la paga de dichos sueldos y gajes y que aún
sobra para satisfacer a los acreadores, sino que se
ha expressado para asegurar más la obligación y
para que los diputados no puedan con el pretexto
de que no vasta su producto ni con otro qualquier
motivo suspender la paga de dichos sueldos, como
consta // s.n.r // del mismo capítulo 5, pues con dicho pretexto se seguiría un grandíssimo inconbeniente y estaría en su mano arrendar el derecho a
menor precio o llevarle por administración con
poco cuydado de beneficiarle y dar crecidos salarios a los officiales empleados en su collecta sin tener la vigilancia necesaria en su puntual cobransa y aberiguación de los descaminos. Y todos estos
descuydos, omissiones o colusiones cedirían en
daño del virrey y ministro de capa y espada, que
no podrían cobrar todo aquello que dijesen los diputados faltar para darles cumplida satisfacción.
Y para cautelar dichos perjuicios y evitar todo género de fraudes es preciso que se mantenga dicha
cláusula en la obligación que han de hazer sin
que puedan contradecirlo los diputados, pues todo
lo que toca a la siguridad de la obligación depende únicamente sigún el mismo capítulo 17 de las
últimas Cortes de la real voluntad de su magestad, y assí la han de firmar en la forma que su
magestad tiene mandado y se contiene en dicha
minuta, todo lo qual participo a vuestra excelen-

cia para que se sirva disponer su execución y cumplimiento y a mi mandarme avisar del recivo desta con todo lo demás que fuere de la mayor satisfación de vuestra excelencia a que acudiré muy
gustoso. // s.n.v // Nuestro señor guarde vuestra
excelencia muchos años. Madrid, a 14 de junio
1704.
Excelentíssimo señor beso la mano de vuestra excelencia su mayor servidor marqués del Palacio.
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Número 627a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Lo dia 7 del corrent fou vostra senyoria fidelíssima servit afavorir a esta ciutat ab la embaixada
que en escrits y de paraula explicaren don Joseph de Amigant y lo doctor Francisco de Gallart y de Pastor, ciutadà, en resposta de la que
en lo dia 5 del mateix se reportà a vostra senyoria
fidelíssima, servint-se ab ella manifestar vostra
senyoria fidelíssima lo sentiment li ha cabut en
lo fet de la informació que en la cort del magnífich veguer de esta ciutat manà rèbrer lo il·lustre
senyor conceller ters, offerint-se vostra senyoria
fidelíssima de nou per quant conduesca al major
agrado y satisfacció de la present ciutat, y quedant esta ab lo agrahiment propri de sa obligació. Per lo que se serveix vostra senyoria fidelíssima novament afavorir-la y, desitjant continuar
ab vostra senyoria fidelíssima la correspondència
que sempre, posa en sa notícia, com havent-se
en dit dia 7 del corrent proposat segona vegada
en lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo fet
de dita informació y lo que devia fer y obrar la
present ciutat, a més del que ho tenia resolt y deliberat, axí en persona de dit il·lustre senyor conceller ters, qui instà se rebés en dita cort la referida informació com en las dels il·lustres senyors
concellers quart y sisè que sobre aquella testificaren, resolgué en quant al primer que en vista
de haver faltat en matèria tan grave qual fou la
de apropiar-se per interessos y fins particulars la
glòria en las operacions ab què concorregueren,
ab tant zel y affecte al real servey vostra senyoria
fidelíssima, lo excel·lentíssim // 1v // y fidelíssim
bras militar y excel·lentíssim y savi Consell de
Cent y tots los indivíduos de la 24ª de guerra y
demés que concorran en las juntas y dependèncias de la casa de esta ciutat, contrariant-se directament lo contengut en dita informació ab què
sa magestat, que Déu guarde, se serví dir ab differents reals cartas ab què fou servit manifestarlos la real gràcia y estimació ab què quedava de
a. ambaixada intercalada entre els folis 910v-911r del trienni 1701-1704.
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las operacions dels tres excel·lentíssims comuns
en lo passat frangent, e igualment al que lo excel·lentíssim senyor don Francisco Velasco,
llochtinent y capità general en lo present principat se serví participar-los en escrits sobre lo mateix assumpto. Que per lo excel·lentíssim consistori que vuy és ni per altre en lo esdevenidor
puga ésser proposat dit il·lustre senyor conceller
ters per ningun lloch de officis de extracció o
gràcia de la casa de esta ciutat ni fora de la mateixa, y que com a advocat no puga en lo esdevenidor ésser consultat per ningun dels negocis judicials ni extrajudicials de aquella casa; y que des
de ara y per quant haja acabat lo any de son consulat quede suspès de la interessència en lo excel·lentíssim Concell de Cent y de las demés
juntas e incumbèncias de la mateixa casa. Y en
quant als il·lustres senyors consellers quart y sisè,
per haver testificat en la dita informació, fomentant las ideas y fins particulars que tingué lo dit
il·lustre senyor conceller ters en instar se rebés la
dita informació, havent callat al consistori ditas
operacions, que participadas se hagueren impedit, resolgué y deliberà suspèndrer al dit il·lustre
senyor conceller quart de tots los càrrechs e incumbèncias que·s troban comesos a sa direcció y
cuy– // 2r // dado y en particular las de la administració del moll y de la mostafaria, y que tant
ell com lo il·lustre senyor conceller sisè no puga
proposar per la insiculació dels llochs vacants del
corrent any ningun subjecte, havent-los de proposar tots los il·lustres senyors concellers cap,
segon y quint; y que los dos des de ara y per lo
temps de haver acabat son càrrech consular queden suspesos de la interessència en lo Concell de
Cent y en totas las juntas e incumbèncias de la
casa de esta ciutat fins haver-se deliberat altre
cosa; y que esta mateixa suspenció se entengue
també feta del exercici de altres qualsevols officis
a què sortejassen dits il·lustres senyors consellers
quart y sisè. Y regoneixent-se indispensable posar en notícia de sa magestat lo succés, deliberà
posar-se esta ciutat als reals peus de sa magestat
ab representació, remetent còpia de la informació, posant en la real notícia tot lo resolt y deliberat en esta dependència, cometent la formació
de la representació de las cartas per sa magestat y
dels demés senyors de la cort a qui aparega convenir a la excel·lentíssima conferència dels tres
comuns y fer embaixada al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general en lo present principat, noticiant-lo
de tot lo succés posant en sa mà còpia de dita informació, suplicant-li sia servit ab carta per sa
magestat acompanyar la representació. E igualment suplicar a vostra senyoria fidelíssima y al
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar lo mateix,
y havent axí mateix aparegut al excel·lentíssim y
savi Consell de Cent que devia premeditar-se lo
que per rahó del mateix fet devia obrar-se, en

[ 1704 ]

[ 1704 ]

vista de // 2v // trobar-se lo il·lustre senyor conceller ters ab lo priorat de las corts dels magnífichs veguer y batlle de la present ciutat, no obstant haver consultat la matèria als magnífichs
assessors, advocats ordinaris y als consulents
aplicats, los quals donaren son sentir en escrits,
còpia del qual se posa en mà de vostra senyoria
fidelíssima, deliberà y resolgué comètrer a la mateixa excel·lentíssima conferència aquest assumpto, esperant la ciutat que en esta dependència com en las demés se dignarà vostra
senyoria fidelíssima afavorir-la per quant conduesca y sia menester, suplicant a vostra senyoria
fidelíssima sia servit deliberar que las personas
que per sa part concorran en la excel·lentíssima
conferència dels tres comuns entrevingan en
esta matèria de què restarà la ciutat ab singular
estimació y sempre per lo que sia del major agrado de vostra senyoria fidelíssima.
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la present casa si sols per official real ordinari
subjecte al judici de taula per disposició de
// 3v // de diferens constitucions, y per esta rahó
y segons lo disposat la constitució única títol
«Que los officials pugan ésser punits de llur offici», la conexensa de las faltas o excessos per ells
comesos durant llurs càrrechs és peculiar y privativa de sa magestat, que Déu guarde, y en sa
absència de son excel·lentíssim llochtinent. Y
així quant lo dit il·lustre doctor Honorat Pallejà
y Riera, per rahó del fet que se li imputa, pugués
ésser suspès o privat del exercici y càrrech del
offici de assessor de dits veguer y balle o de
prior de juristas de sas corts, esta suspenció o
privació deuria fer-se per lo excel·lentíssim senyor llochtinent de sa magestat. Secundo se diu
que lo fet que se imputa al dit il·lustre don Honorat Pallejà y Riera, no és de falta ho excés per
ell comès en lo exercici y administració del offici
de assessor o prior de juristas de ditas corts, en
lo qual cas té menos dificultat que vostra
excel·lència pugue suspèndrer-lo ni privar-lo de
dit exercici, sens que puga embarasar-se lo sobredit de la facultat que en forsa de dit real privilegi del senyor rey don Martí tenen los
excel·lentíssims senyors concellers per a elegir lo
dit prior de juristas; perquè a més que en dita
elecció no concorran sols excel·lentíssims senyors concellers sinó ab interessència dels dits
magnífichs veguer y balle, com altrement uns y
altres tingan de sa magestat comesa dita elecció,
no pot dir-se que dit prior tingue ni prenga lo
offici dels dits excel·lentíssims senyors concellers y magnífichs veguer y balle eligens, sinó
tantsolament de sa magestat qui·ls cometé y
manà fer la dita elecció y nominació. De a hont
y de tot lo demés sobre referit se infereix y conclou //6r // que per rahó del fet que se imputa al
dit il·lustre senyor conceller ters no pot vostra
excel·lència passar-lo a suspèndrer ni privar del
exercici de son priorat y axí ho sentan los infrascrits salvo lo millor sentir de vostra excel·lència.

Número 628a
Excel·lentíssim senyor.
Lo dia 4 del corrent fou vostra excel·lència servit entre altres cosas resòldrer y deliberar sobre
lo fet de la informació ad futuram rei memoriam rebuda en la cort del regent la vegaria de
esta ciutat a instància del il·lustre doctor Honorat Pallejà y Riera, en lo corrent any conceller
ters, que en attenció de trobar-se provehit per
lo excel·lentíssim consistori dels senyors concellers en prior de juristas de las corts dels magnífichs veguer y balle de la present ciutat, y ésser
per rahó del referit fet indigne de continuar y
obtenir lo dit càrrech, fos comès als assessors,
advocats ordinaris de la present casa lo practicar
y mirar tot lo que la present ciutat pogués obrar
acerca dit particular, disposant-ne un paper ab
tota expressió per a reportar-se a vostra
excel·lència lo dia present per a deliberar en vista de son contengut lo fahedor. Y havent los
dits assessors advocats ordinaris de la present
casa, junt ab los consulens infrascrits per la gravedat de la matèria aplicats, vist y premeditat la
referida deliberació, lo real privilegi del sereníssim senyor rey don Martí, dat en Zaragosa a 22
de abril 1329, ab lo qual se dóna forma entre altres cosas a la nominació y elecció de dit prior y
tot lo demés que en la subjecta matèria se avia
de atténdrer y premeditar diuen y fan a vostra
excel·lència la següent relació: primo que lo assessor del magnífichs veguer y balle de la present ciutat, vulgarment anomenat prior de juristas de sas corts, no és ni·s reputa per official de

De Falguera, advocatus civitatis. Minguella,
consulens. Pi y de Rui, advocatus civitatis. Bruguera, consulens.

911
/4r

a. vot intercalat entre els folis 910v-911r del trienni 17011704.
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Número 629a
Als 11 juliol 1704, renunciació. Testes Pelegrí y
Morató.
Certifich y fas fe jo lo notari avallescrit com ab
acte rebut en mon poder en la rectoria de la
parròquia de Sant Antoni de Vilanova de Cubea. procura intercalada entre els folis 910v-911r del trienni
1701-1704.

de Lana y Fontanet, donzell, y Joan Baptista
Reverter, ciutedà, participar-li la resolució presa
en lo savi Consell de Cent als 7 del matex, asserca la informació manada rèbrer per lo molt
il·lustre senyor conseller ters en la cort del magnífich verguer de esta ciutat y en orde al fet de
haver testificat en ella los molt il·lustres senyors
consellers quart y sisè, cometent a la excel·lentíssima conferència la formació de la representació que ha resolt fer en est assumpto al rey nostre senyor, que Déu guarde, cartas per sa
magestat y altres de la cort y embaxada per sa
excel·lència lo senyor virrey; y axí matex lo fet
del vot dels magnífics advocats ordinaris de vostra excel·lència y consulents aplicats sobre lo fet
del priorat de la cort de dit veguer que obté dit
senyors conseller ters. Y aprés de donar a vostra
excel·lència lo consistori las més affectuosas gràcias de est nou favor, regonexent que lo excés
ab què tant expressivament lo manifesta en esta
dependència, resulta del molt que se serveix affavorir-lo, com sempre acostuma, attenent al
major crèdit de son obrar en servey de sa magestat en la invasió de la armada enemiga. Y si
bé sabent quant assegurat estava son major lustre en mans de vostra excel·lència, judicava no
necessitar de altra fortuna que la que goza en la
protecció de vostra excel·lència sos assertats
dictàmens y zel ab què sempre ha mirat lo major
garb del consistori, ab tot offareix a vostra excel·lència annuir a exa instància per ser del gust
de vostra excel·lència, per lo qual aeffecte procurarà que la il·lustríssima Novena de persones
que per part del consistori entrevenia en la confarència condecendesca assistir per dit assumpto.

lles, bisbat de Barcelona, als vuyt del corrent,
Joan Torrents, major de dias, apotecari y tauler
de la taula del General de dita vila ha feta procura a Joseph Nadal, botiguer de telas, ciutadà de
Barcelona ausent, per a renunciar pure et libere
lo dit offici de tauler en mà y poder del il·lustríssim y fidelíssim concistori dels il·lustríssim y fidelíssim senyors deputats del General de Cathalunya, y supplicar-los sie admesa la dita
renunciació; y per so ésser fets tots los actes y
diligèncias convenguts ab las clàusulas modo y
forma a dit prior ben vistas, a la qual procura
són estats presents per testimonis los reverents
doctor Pere Formiguera, prevere y vicari de dita
parròquia, y lo reverent Benet Aranyó, prevere y
canonge de l’Estany, // 4v // y lo reverent Antoni Carbonell, prevere y rector de la parroquial
de dita vila, que ha entrevingut en rèbrer dita
procura com a substitut meu en virtut de lletra
missiva, com en dita procura a la qual me referesch és de vèurer y del sobredit fas la present
certificatòria de mà pròpria.
En Barcelona, als 9 de juliol 1704.
Praemissis fidem praebeo ego Joannes Franciscus
Verneda, notarius publicus Barchinonae, haec et
praedicta proprio scribens ac subscribens calamo.
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Número 630a
Certifich lo baix firmat que he vistos y regoneguts los llibres de Vàlues y de Concerts de la
present casa de la Deputació, en los quals estan
continuats los debitors del General, y en ells no
consta que Joan Torrents, tauler del General y
bolla de la vila de Vilanova de Cubellas, dega
quantitat alguna a dit General. Del aposento del
Racional, a XI de juliol MDCCIIII.
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Número 632a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.

Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional.
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Número 631b
Excel·lentíssim senyor.
Lo dia 9 del present, continuant com sempre
vostra excel·lència affavorir al consistori de diputats y oÿdors del eneral de Cathalunya, és estat servit vostra excel·lència per medi de embaxada en escrits reportada per los senyors Erasme
a. certificatòria intercalada entre els folis 910v-911r del
trienni 1701-1704.
b. ambaixada intercalada entre els folis 911v-912r del trienni 1701-1704.
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Per a què en tot temps conste de las diligènsias
que per part de vostra il·lustríssima fidelíssima
conste y del exactor del General per la cobransa
de las personas condemnadas en la visita del General pròximpassada, sia del agrado de vostra
il·lustríssima fidelíssima disposar se cuse en dietari la carta que lo deputat local de la estassió de
Gerona té escrita a dit exactor, en resposta de la
que dit deputat local tenia rebuda de dit exactor,
que ademés qu·és cosa posada en rahó rebrà en
particular mersè de sa il·lustríssima fidelíssima.
Don Joseph de Amigant, exactor del General.
De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
a. súplica i carta intercalades entre els folis 911v-912r del
trienni 1701-1704.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

3r

Molt senyor meu, ab sumo gust revo la de vostra mercè y ab ella las inclusas per Joseph Lleonart y Thomàs Gibert, taulers, tots de las vilas
de Lloret, Miquel Bacó y Antoni Bas, taulers de
Sant Feliu de Guíxols, Joseph Tarrer, tauler de
Tossa, Joseph Simon, tauler de Arenys, y Sebastià Alfaràs, tauler de Cadaqués, las quals faré encaminar per primera ocasió de portadós, y vege
vostra mercè si altre cosa me mana pues sos ordres de vostra mercè sempre seran per a mi molt
gustosos. Guarde Déu a vostra mercè felizos
anys.
Gerona, y Juliol a 10 de 1704. Besa la mà de
vostra mercè son més cert servidor Antoni Basteró, deputat local de Gerona. Don Joseph de
Amigant.
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Número 633a
Il·lustríssim y fidelísim senyor.
Onofre Janer, credenser de la bolla de la present
ciutat, diu que per ocasió de haver-se-li intimat
y notificat de part de vostra senyoria fidelíssima
lo dia 11 de abril proppassat de què no assentàs
ni continuàs partit algú de robas, ni pessas, en
los llibres de la credensa per bollar del exercici
de paller y ab cera o nacre de paller, sinó tantsolament de aquellas personas que tindrian llegítima llicència de vostra senyoria fidelíssima de
exercir lo offici de paller sots pena de 10 lliures
en cas de contrafacció, passà a donar una supplicació a vostra senyoria fidelíssima lo die 10 de
maig també proppassat; y ab ella ha duptat per
lo major acert y cumpliment de sas obligacions
a quinas personas havia de regonèixer per legítimas en lo exercici de paller y si a la que seria
mestre paller havia de bollar ab cera de paller, y
a la que seria mestre sastre ab cera de sastre, solament lo qual dupte fou servit vostra senyoria
fidelíssima comètrer al magnífich doctor Francisco de Gallart y Pastor, assessor de vostra senyoria fidelíssima, per trobar-se lo altre legítimament impedit. Y als 14 de dit mes y any
declarar aquell en esta forma és a saber que lo
dit credenser havia de tenir per legítimas aquellas personas que tendrian llicència de vostra senyoria fidelíssima de exercir lo offici de paller,
per haver fet constar al consistori lo síndich y
pròmens dels pallers ésser mestres pallers y examinats en dit offici, y que han renunciat de fer
de sastre y calceter y que als mestres pallers devia bollar ab la cera de paller y als mestres o jóvens sastres ab la cera de sastres, y en conformia. súplica i decretació intercalades entre els folis 912v-913r
del trienni 1701-1704.
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tat de esta declaració de dubte se despedí al dit
credenser una íntima per a què ho observàs en
la predita forma. // 1v // Y havent previngut esta
notícia a diferents mestres sastres de la present
ciutat, se donà per part de aquells una supplicació a vostra senyoria fidelíssima lo die 28 de
maig, la qual fou servit comètrer al noble advocat fiscal per a què sobre lo contengut en aquella fes relació en escrits com la féu ex diammetro
contraria a la dita declaració de dubte, y en
força de aquella se despedí senblant íntima al dit
credenser lo die primer de juliol, notificant-li en
ella que totas aquellas personas que tindrian
llicència de vostra senyoria fidelíssima per a poder exercir lo offici de paller serian llegítimas y
verdaderas, encara que en las ditas llicèncias
concedidas no·s llegís la clàusula expressada en
la declaració de dubte, ibi: «Attès ha fet constar
en nostre consistori per part del síndich y pròmens del confraria dels pallers ésser mestre paller y examinat en dit offici», essent veritat que
de las declaracions de dubtes que·s fan y deuhen
fer per vostra senyoria fidelíssima junt ab los assessors y sens intervenció del advocat fiscal segons lo disposat en los capítols 39 y 47 de las
Corts 1599, confirmats en lo nou redrés, capítols 24 y 27, no·s pot suplicar ni recórrer en part
alguna per quedar exclosas qualsevols personas
del coneixement del dit dubte, segons lo disposat en lo dit capítol 24 del dit nou redrés, menos que en visita com és de vèurer de aquell. Axí
que dit credenser, en força del referit, se troba
ab molta confusió y perplexitat si deu seguir la
notificació y contextura de la dita declaració de
dubte que se li fou intimada, com apar ho devien executar per ésser feta aquella per las personas que se destinà per la cort, son coneixement
sens poder-se inmiscuir lo fiscal ni altres personas més, o bé se ha de executar-ho en la forma
deliberada per vostra senyoria fidelíssima, inseguint la relació en escrits feta per dit noble advocat fiscal en vista de la suplicació donada per
dits sastres // s.n.r // contra la dita declaració de
dubte, quant és prohibida per lo dit capítol 24
del dit nou redrés sens haver volgut comunicar
la cort son coneixement al advocat fiscal del General ni a altre persona alguna més que a vostra
senyoria fidelíssima junt ab los assessors. Y per a
eixir de dita perplexitat y obrar ab tot acert, y
per a què en temps algú no puga ésser increpat
lo suplicant de no haver fet totas las diligèncias
que li incumbian, suplica a vostra senyoria fidelíssima sie de son servey deliberar a qual de las
dos íntimas deu obehir en cumpliment de son
ofici y càrrech, si a la despedida en força de dita
declaració de dubte o bé a la notificada en virtut
del vot o relació en escrits feta per lo noble advocat fiscal, que tinguda esta notícia que serà la
més asertada ho executarà lo suplicant de la manera que serà servit ordenar-li y que sia sarbit

Avent tingut intel·ligència lo doctor Ramon Pellicer y Vidal de què lo procurador fiscal del General de Cathalunya estaria en ànimo de posar-li
excepció en las extraccions de insiculadors y habilitadors depròxim fahedoras, ab pretext de
què auria contrafet a las generals constitucions
del present principat segons lo declarat per lo
il·lustríssim tribunal de Contrafaccions ab

sentència feta al primer de agost de 1703, y que
essent declarat contrafactor seria inhàbil per
concórrer en ditas extraccions. Y com, il·lustríssim y fidelíssim senyor, lo referit pretest no fóra
subsistent per diferens medis la primera de las
quals consisteix en què dit doctor Pellicer y Vidal exherseix la escrivania de manament com a
substitut de don Balthazar de Oriol y Marcet,
qui trobant-se principal interessat en dita causa
ab suplicació per ell presentada alsa ... de juny
del corrent any, devant del mateix il·lustríssim
tribunal de Contrafaccions opposà de la nul·litat notòria de dita sentència per no ésser estat
citat ni hoït en dita causa, en justificació de la
qual nul·litat exhibí una real sentència proferida
per lo real senat o relació del noble don Jaume
de Potau, quóndam dictor de dita General Audiència, en la causa de recurs interposada per lo
noble don Joan de Avinyó com a escrivent ordinari del regent los comptes del General contra
lo procurador fiscal de la visita de dit General,
en la qual fonch declarat que per no aver-se citat
dit Avinyó en la querela que contra son substitut se’ls avia fulminat en dita visita y ésser estat
condempnat aquet en dita sentència de visita,
fonch declarada nulla nullitate notòria; en consideració del que trobant-se pendent lo article
de dita al·legada nul·litat devant de dit il·lustríssim tribunal de Contrafaccions, // 2v // apar que
no·s deu innovar cosa alguna contra de dit doctor Pellicer, perdent la decisió de dit article de
nul·litat per ser prejudicial de forma que se venia lo cas de la declarasió favorable que espera
dit de Oriol vindria també a ser favorable a dit
doctor Pellicer contra son substitut. Y per consegüent, pendent dita nul·litat no·s pot dir contrafactor dit doctor Pellicer en forsa de la
sentència proferida per dit il·lustríssim tribunal
de Contrafaccions, y axí bé per dita rahó no poder tenir llochs la pretesa excepció de inhabilitació contra dit doctor Pellicer. Lo segon medi
consisteix en què cas que la referida excepció de
nul·litat no procehís lo què·s diu supositive tantum, aduch menos subsistiria dita pretesa excepció, perquè avent-se demanat per lo síndich
del General que fossen castigats esta part y demés escrivans de manament en las penas y privasions de officis y altres previngudas per generals
constitusions, ab dita sentènsia dit doctor Pellicer y demés escrivans de manament foren absolts de aquellas, axí que en forsa de dita declaració ha pogut y pot concórrer en qualsevols
extraccions de qualsevols officis en què·s troba
insiculat dit doctor Pellicer per ser absolt de
qualsevols penas que agués pogut concórrer, y
si se li posava excepció per dit procurador fiscal
ab dit pretext de contrafactor quedaria privat

a. súplica intercalada entre els folis 912v-913r del trienni
1701-1704.

a. a continuació un espai en blanc de 20 mms.

cosir en dietari corent. Lo offici, etcètera. Altissimus, etcètera. Honofra Janer, cradenser.
Oblata die XII mensis julii MDCCIIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico
non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum militari absenti ob infirmitatem dixerunt et decreverunt que ab la declaració de dupte que menciona y chalenda la
supplicació se digué y manà al credencer tingués
per legítimas las llicèncias de exercir de paller
fins aleshoras concedidas, que estiguessen en lo
modo que aparegué formar-las en lo any 1689 a
effectes que no admetés llicèncias antecedentment despedidas que eran estadas suspesas o revocadas, y axí mateix se li manà que als pellers
bollàs sols ab cera o nacre de paller y als mestres
o jóvens sastres ab cera o nacre de sastre, emperò no se digué cosa acerca de limitar la facultat té lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de
concedir o negar las llicèncias de exercir de paller. Y ha– // s.n.v // vent-las concedidas de després a las personas que ha aparegut ésser de
rahó, dret y equitat, no li toca al credencer altra
cosa que obehir al que se li mana ni té motiu de
confusió ni perplexitat, com afectadament expressa la suplicació. Y en eixa conformitat se li
mana de nou, en quant menester sie, obehesca
las llicèncias per sas senyorias il·lustríssimas y fidelíssimas concedidas des del dia primer de juny
proppassat en avant, puix tots los que tenen ditas llicèncias en forsa de ellas, encara que sien
estats sastres, són del exercici de paller y sols
se’ls pot bollar ab cera o nacre de paller y no de
sastre, que la present súplica yunt ab esta decretació sie incertada en lo dietari corrent, que no·s
done còpia autèntica ni simple de dita súplica
sens incerta de la present decretació, y que la
present decretació sie notifficada al sobredit
Onofre Janer. Don Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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Número 634a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
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dels officis en què pot concórrer y se encontraria per dit procurador fiscal ab declarat ab dita
sentènsia de contrafacció. Lo terser medi és que
etiam que lo segon medi pròximreferit no procehís com prosehiria en cas que la sentència del
il·lustríssim tribunal de Contrafaccions no fos
nul·la, consisteix en què dita sentènsia de present no fóra exequible per no aver-se fet ni provehit lo decret de execusió ni trobar-se liquidada quantitat alguna contra dit doctor Pellicer, y
ésser quantitat il·líquida la pretesa per lo síndich
del General contra del qual y // s.n.r // de dita liquidasió competiria a dit Pellicer diferents excepcions com foren la desene [...] agis contradit
síndich y la decompensasió contra dita liquidació, axí que per dita rahó menos tindria lloch la
pretesa excepció de inhabilitats. Per tot lo que y
altrament, posant tot lo referit en la alta comprehensió de vostra senyoria fidelíssima, suplica
dit doctor Pellicer y Vidal sia servit deliberar
que lo procurador fiscal del General de Cathalunya no oppose excepció alguna contra dit
doctor Pellicer en las ditas extraccions, que a
més de ésser de justícia lo suplicant ó rebra a
mersè, y que la present súplica sia continuada e
insertada en lo dietari de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Pellicer y Vidal. De Gallart y Pastor, assessor subrogatus.
Oblata die XIII mensis julii MDCCIIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico
non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum, militari absenti ob infirmitate, commiserunt praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui super
suplicatis relationem in scriptis faciant cum interventione nobilis advocati fiscalis dicti Generalis et postea inseratur in dietario currenti. Don
Raymundus de Codina et Ferreras, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae.
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Número 636a
Don Francisco de Velasco, lloctinent y capità
general, etcètera.
Il·lustríssim y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residints lo rey nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat
de sa real magestat despatxat en deguda forma
de Cancelleria del Concell Supremo de Aragó
que és del tenor següent:

a. reial despatx intercalat entre els folis 913v-914r del trienni
1701-1704.
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«El rey. Spectable don Francisco de Velasco y Tobar, mi lugarteniente y capitán general, con
vuestra carta de 14 de junio de este año se recibió
la proposición que los diputados y oydores de cuentas del General de este principado y condados dieron para los lugares vacantes en las bolsas de diputados y oydores de los tres estamentos hasta 31
de marzo. Y haviendo discurrido por los méritos
de cadauno de los que proponen, y considerado lo
que de ellos se os ofrece y lo demás que proponéys y
otros de que tengo satisfacción para concurrir a
estos officios, usando de la facultad que el rey mi
señor y bisabuelo, que aya gloria, se reservó quando concedió a la Diputación sus privilegios y constituciones, y en la insiculación general que hizo
en la conformidad de la dicha reserva en 31 de
henero de 1654, y de poder nombrar las personas
que le pareciere así de las propuestas por los diputados y oydores como qualesquier otras que bien
visto le fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el dia referido a los que se siguen:
Deputados ecclesiásticos. Para un lugar de deputado ecclesiástico religioso que vaca en // 2v // esta
bolsa a fra don Joseph de Bru y Canta, camarer
de Ripoll, insiculado a oydor; para otro lugar que
vaca en esta bolsa al doctor Onofre Dalfau, ardiaca mayor de la seu de Barcelona y prior de San
Pedro de Cacerras del orden de San Benito, insiculado a oydor; para otro lugar vacante en esta
misma bolsa a fra Rafel de Padellás y Casamitjana, pabordre de Palau, de presente oydor ecclesiástico.
Diputados militares. Para un lugar de diputado
militar de la veguería de Barcelona que vaca en
esta bolsa a mossén Gerónimo Martí; para otro
lugar vacante en esta misma bolsa de la vegaría
de Barcelona a mossén Melcior de Palau y Soler,
insiculado a oydor; para otro lugar de diputado
militar de la vegaría de Barcelona, vacante en
esta bolsa, a mossén Francisco de Agulló y Çagarriga, insiculado a oydor; para otro lugar de diputado militar de la vegaría de Barcelona, vacante en esta bolsa, a mossén Pedro de Cardona,
insiculado a oydor militar; para otro lugar vacante de la veguería de Barcelona en esta bolsa a
mossén Joan Francisco de Maresch, insiculado a
oydor; para otro lugar vacante en dicha bolsa de
la misma veguería, // 3r // a mossén Joan de Tosa
y Agulló, insiculado a oydor militar; para otro
lugar de diputado noble de la veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú que vaca en esta bolsa,
a don Lluýs Claresvalls y de Miquel, insiculado a
oydor; para otro lugar de diputado militar de la
misma veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú vacante en dicha bolsa, a mossén Manuel de
Areny y Queralt, insiculado a oydor; para otro
lugar vacante en dicha bolsa de diputado militar

de la veguería de Manresa a mossén Ramón de
Belloch, insiculado a oydor militar; para otro lugar vacante en dicha bolsa de diputado militar
en la misma veguería de Manressa a mossén Joan
de Sarriera y de Rocabertí, conde de Solterra;
para otro lugar vacante en la dicha bolsa de diputado militar de la misma veguería de Manresa
a mossén Antonino de Puig, insiculado a oydor
militar; para otro lugar vacante en dicha bolsa
de diputado militar de la veguería de Monblanch
a mossén Domingo de Verdier, insiculado a oydor; para otro lugar que vaca en dicha bolsa de
diputado militar de la veguería de Balaguer a
mossén Ignasio Rius y Falguera, insiculado a oydor; // 3v // para otro lugar vacante en dicha bolsa de diputado militar de la veguería de Balaguer a mossén Pablo Dalmases y Ros, insiculado a
oydor; para otro lugar vacante en dicha bolsa de
la veguería de Urgell a mossén Carlos de Llupiá y
de Roger.
Diputados reales. Para un lugar vacante en esta
bolsa de diputados real de Barcelona a mossén
Gerónimo Mascaró y Llusás, insiculado a oydor;
para otro lugar vacante en esta bolsa a maestre
Onofre Figueres, insiculado a oydor; para otro lugar vacante en esta bolsa a mossén Jacinto
Blanch, insiculado a oydor; para otro lugar que
vaca en esta bolsa al doctor misser Rafael Llampilles y Prous; para otro lugar que vaca en esta
bolsa al doctor Miguel Francisco Fornaguera y
Alós, insiculado a oydor; para otro lugar vacante
en dicha bolsa a mossén Jacinto Lloreda, insiculado a oydor; para otro lugar vacante en dicha bolsa de diputado real de Lleyda al doctor misser
Anastasio Biosca; // 4r // para otro lugar de deputado real de Gerona que vaca en dicha bolsa a
mossén Francisco Roca y Sityar, insiculado a oydor; para otro lugar de diputado real de Tortosa
que vaca en dicha bolsa a Monserrant Bessa; para
otro lugar de diputado real de Tortosa que vaca
en dicha bolsa a Félix Duran y Talarn, mercader; para otro lugar de diputado real de Vich en
esta bolsa a mossén Jacinto Sáys; para otro lugar
de deputado real de Vich en esta bolsa al doctor
misser Rafael Pagés y Claret; para otro lugar de
deputado real de Vich en esta bolsa a maestre
Francisco Cellés y Campana; para otro lugar de
diputado real de Balaguer en dicha bolsa a mossén Pau Navarro; para otro lugar de deputado
real de Manresa en dicha bolsa a maestre Thomás
Mollet; para otro lugar de deputado real de Manresa en dicha bolsa a maestre Carlos Riu; para
otro lugar de diputado real de Cervera en esta
bolsa a mossén Joseph Montaner y Nuix; para otro
lugar de deputado real de Puigcerdá en esta bolsa
a maestre Pere Mártir Cerdá, de presente oydor
real; // 4v // para otro lugar de diputado real de
Vilafranca de Panadés en dicha bolsa a maestre
Pau Güell; para otro lugar de diputado real de
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Tárrega en esta bolsa al doctor misser Francesch
Antón Copons; para el lugar de diputado real de
Camprodón en esta bolsa a mossén Joseph Roca.
Oydores ecclesiásticos. Para un lugar que vaca en
esta bolsa de oydor ecclesiástico capitular de Barcelona a Felis de Taverner y Rubí, canónigo de
Barcelona; para otro lugar que vaca en dicha bolsa de oydor de cuentas capitular de Lleyda al doctor Jaume Martí, canónigo de Lérida; para otro
lugar vacante en dicha bolsa de oydor de cuentas
ecclesiástico capitular de Gerona al doctor Joseph
de Ciurana y Ribot, canónigo de Gerona; para
otro lugar vacante en dicha bolsa a don Manuel
Caetano de Ferrer, canónigo de Gerona; para
otro lugar de oydor de cuentas ecclesiástico capitular de Urgel que vaca en dicha bolsa al doctor
Juan Mir y Rey, capiscol y canónigo de Urgel;
para otro lugar de oydor de cuentas religioso que
vaca en esta bolsa a fra Joseph de Tord y de Granollasch refitolero de San Cugat; para otro lugar
vacante en esta bolsa de oydor de cuentas // 5r //
religioso a fra don Felipe Novell y de Nadal, sagristá mayor de Ripoll; para otro lugar vacante
en esta bolsa a fra don Francisco de Rius y Falguera, dispensero mayor de San Cugat; para otro
lugar que vaca en esta bolsa a fra Joseph Gallart y
Pastor, sagristá de San Pere de Galligans.
Oydores militares. Para un lugar que vaca en
esta bolsa de oydor de cuentas militar de la veguería de Barcelona a mossén Francisco de Padellás y
Pastors; para otro lugar vacante en esta bolsa a
mossén Anton de Cortés y Andrada; para otro lugar vacante en dicha bolsa a mossén Joseph de Generes; para otro lugar que vaca en esta bolsa a
mossén Gerónimo Moixó y Marlés; para otro lugar vacante en dicha bolsa a mossén Jaume de
Falguera; para otro lugar que vaca en esta bolsa
a mossén Antón de Managat y Rius; para otro
lugar vacante en dicha bolsa a mossén Joan de
Batlle y Prats; para otro lugar que vaca en esta
bolsa // 5v // a mossén Magí de Ninot y Negrell;
para otro lugar vacante en la dicha bolsa a mossén Manuel Gaetano de Ferrer; para otro lugar
vacante en esta bolsa a mossén Pere de Planella y
Dusay; para otro lugar vacante en esta bolsa de
oydor de cuentas militar de la veguería de Lleyda
y veguería de Pallás a mossén Jacinto Descallar y
Ortedo; para otro lugar de oydor militar de cuentas de la veguería de Gerona y sotsveguería de Besalú que vaca en dicha bolsa a don Ignacio Alegre; para otro lugar de oydor de cuentas militar
de la veguería de Cervera que vaca en esta bolsa a
mossén Francisco Vega y de Copons; para otro lugar de oydor de cuentas militar de la veguería de
Cervera que vaca en esta bolsa a mossén Antón de
Llenes y de Bosser; para otro lugar que vaca en
esta misma bolsa a mossén Francisco Masdeu y
Pla; para otro lugar de oydor de cuentas militar
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de la veguería de Vich que vaca en esta bolsa a
mossén Félix Vadell y Besturs; para otro lugar de
oydor de cuentas militar de la veguería de Manresa a mossén Antonio Bru y de Móra; para otro
lugar vacante en esta bolsa y de la veguería de
Manresa a mossén Gabriel Francisco de Boria;
//6r // para un lugar de oydor de cuentas militar
de la veguería de Vilafranca de Panadés que
vaca en dicha bolsa a mossén Jaume de Texidor;
para otro lugar vacante en dicha bolsa de la veguería de Camprodón a mossén Joseph de Font.
Oydores reales. Para un lugar que vaca en esta
bolsa de oydor real de cuentas de Barcelona al
doctor misser Miguel Esmandía; para otro lugar
que vaca en dicha bolsa a mossén Lluýs Gariga;
para otro lugar que vaca en esta bolsa al doctor
misser Francisco Borrás y Vinyals; para otro lugar vacante en dicha bolsa al doctor misser Onorato Pallajá y Riera, conceller tercer de Barcelona; para otro lugar que vaca en dicha bolsa a
mossén Antonio Serra y de Portell; para otro lugar que vaca en esta bolsa de oydor de cuentas
real de mercader de Barcelona a Joseph Durán,
mercader; para otro lugar vacante en dicha bolsa
de oydor de cuentas real de Lleyda a mosén Jaume
Estrada; // 6v // para otro lugar que vaca en esta
bolsa de oydor real de mercader de Lleyda a Jacinto Ribera, mercader; para lugar de oydor de
cuentas real de notario en esta bolsa concedido en
las últimas cortes a Joseph Monereu, notario;
para otro lugar de oydor de cuentas real de Gerona que vaca en esta bolsa al doctor misser Pere
Rosselló; para otro lugar vacante de oydor de
cuentas de Gerona a mossén Pere Alrá; para otro
de oydor real de cuentas de mercader de Gerona
en esta bolsa a Joan Andreu, mercader; para otro
lugar de oydor de cuentas real de Tortosa que
vaca en esta bolsa al doctor misser Pau Oriol y Vidal; para otro lugar de oydor real de cuentas de
Tortosa que vaca en esta bolsa a Domingo Talarn, mercader; para otro lugar de oydor real de
cuentas de Tortosa que vaca en esta bolsa a Jaume
Revull; para otro lugar de oydor real de cuentas
de Tortosa a Sevastián Navés; para otro lugar de
oydor real de cuentas de Tortosa // 7v // a mossén
Thomás Antich Saladich, major; para otro lugar
de oydor real de cuentas de Vich en dicha bolsa al
doctor misser Antoni Juan Martí; para otro lugar de oydor de cuentas real de Vich en esta bolsa
al doctor misser Geroni de Saleta y Mas, ciutadá;
para otro lugar de oydor de cuentas real de Vich a
Domingo Soler Moner, mercader; para otro lugar de oydor de cuentas real de Puigcerdá a maestre Francisco Mossas; para otro lugar de oydor
de cuentas real de Cervera al doctor misser Thomás Romeu; para otro lugar de oydor de cuentas
real de Cervera al doctor misser Joseph Perelló;
para otro lugar de oydor de cuentas real de Besalú al doctor misser Concordi Llaudés; para otro
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lugar de oydor de cuentas real de Besalú al doctor
Miquel Falcó; para otro lugar de oydor de cuentas
real de Besalú al doctor misser Joseph Pujol; para
otro lugar de oydor de cuentas real de Torruella
de Montgrí al doctor misser Joseph Metge y Real;
//7v // para otro lugar de oydor de cuentas real de
Manresa al doctor misser Jayme Llisach; para
otro lugar de oydor de cuentas real de Manresa al
doctor misser Lluýs Miralda y Villatorrada; para
otro lugar de oydor de cuentas real de Manresa al
doctor misser Francisco Vicens y Gomar; para un
lugar de oydor de cuentas real de Balaguer al
doctor misser Joan Baptista Rufach y Folquer;
para otro lugar de oydor de cuentas real de Balaguer a mossén Diego Pla; para un lugar de oydor
de cuentas real de Vilafranca del Panadés al doctor misser March Antoni Tord; para un lugar de
oydor de cuentas real de Tárrega a misser Benito
Colell; para un lugar de oydor de cuentas real de
Camprodón al doctor misser Joseph Brandía;
para un lugar de oydor de cuentas real de Berga
a mossén Joan Rou y de Pastor; para otro lugar de
oydor de cuentas real de Berga a mossén Melcior
Bru y Tord; para un lugar de oydor de cuentas
real de Mataró // 8r //a mossén Fransesch Jammir y Lleonart; para otro lugar de oydor de cuentas real de Mataró al doctor Llorens Pi; para un
lugar de oydor de cuentas real de Granollers al
doctor misser Félix Feixes; para otro lugar de oydor de cuentas real de Granollers a maestre
Francisco Clarasó; para un lugar de oydor de
cuentas real de Figueras al doctor misser Miquel
Sabater; para otro lugar de oydor de cuentas real
de Figueras al doctor misser Gregorio Matas y
Pujol; para un lugar de oydor de cuentas real de
Agramunt a maestre Francisco Matheu; para
otro lugar de oydor de cuentas real de Agramunt
al doctor misser Joseph Balaguer y Amat; para un
lugar de oydor de cuentas real de Prats del Rey al
doctor Bonaventura Colom; para un lugar de oydor de cuentas real de Caldes de Montbuy al doctor misser Francisco Casanyes y Gasía; para un
lugar de oydor de cuentas real de Pals a maestre
Jaume Oliver, para un lugar de oydor de cuentas
real de Sanpador // 8v // a maestre Valentí Oliva; para un lugar de oydor de cuentas real de
Cardedeu a mossén Francesch Cavaller, para un
lugar de oydor de cuentas real de Vilanova de
Cubellas al doctor misser Anton Güell; para un
lugar de oydor de cuentas real del Arbós a maestre Francisco Mercader, para un lugar de oydor
de cuentas real de Cruïlles a mossén Joseph Comes
del Bruger; para el lugar de oydor de cuentas real
de Talarn al doctor misser Roch Balaguer.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas en que van nombrados, en la forma y manera que lo están los demás insiculados, y como

está dispuesto y declarado por el rey mi senyor y bisabuelo, que aya gloria, en la insaculación de estos officios y otros de esta calidad en veinte y siete
de agosto de mil seyscientos sinqüenta y sincho,
tengan drecho a estar insaculados en dichas bolsas
mientras yo no se lo prohibiere sin que por quedar
aora insaculados en ellas puedan allegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para estarlo, no siendo mi voluntad, reservándome como
me reservo la facultad de excluirlos u desinsacularlos con causa o //9r // sin ella como me pareciere, por ser esto conforme a la reserva que su magestad se hizo de lo tocante a estos officios en la
concessión de dichos privilegios y constituciones de
esse principado y condados en cuya conformidad
libraréys este nombramiento e insaculación; e los
diputados y oydores de cuentas y tendréys la mano
en la execución de lo arriba dispuesto y de lo que el
rey mi señor y bisabuelo, que aya gloria, ordenó
para la insaculación que hizo destos officios en 27
de agosto de 1655.
Dada en la Calsada de Oropeza a VII de julio
Yo, el rey. Vidit marchio de Serdañola.
Vidit comes de Rocamarti, regens. Vidit Coloma,
regens. Vidit don Joannes de la Torre, regens.
Marchio del Palacio, secretarius. Insiculación de
los lugares vacantes hasta 31 de marzo de este año
en las bolsas de los officios de la Diputación de Cathaluña que aqui se expressan. Va consultado.»

MDCCIIII.

En execució del què vos diem y manam doneu
puntual providència a son contengut de manera
que quede cumplida exactament la real voluntat
de sa magestat en la conformitat se serveix ordenar-o. Dat en Barcelona, als XIII de juliol MDCCIIII. Francisco de Velasco.
Vidit de Senjust et de Pages, cancellarius. Don
Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae
locumtenentiae XX, foleo XXXXIII. Vuestra excellencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General de Cathaluña executen exactamente lo contenido en la
real orden de su magestad arriba expressada.

914
/11r

Número 637a
Francisco de Velasco, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya en Barcelona residents, lo rey nostre senyor, que Déu
guarde, és estat servit enviar-nos un real orde
a. reial despatx intercalat entre els folis 913v-914r del trienni
1701-1704.
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firmat de sa real mà y despachat en deguda forma de Cancelleria del Concell Supremo de Aragó que és del tenor següent:
«El rey. Spectable don Francisco de Velasco y Tobar, mi lugarteniente y capitán general con vuestra carta de 14 de junio deste año recivió la proposición que los diputados y oydores de cuentas del
General de esse principado y condados os dieron
para los lugares vacantes en las bolsas de los officios de la casa de la Diputación de dicho principado hasta 31 de marzo deste presente . Y haviendo discurrido por los méritos de cada uno de los
que proponen y considerando lo que de ellos se os
ofrece y lo demás que proponéys y otros, de quien
tengo satisfacción para concurrir a estos officios,
usando de la facultad que el rey mi señor y bisabuelo, que aya gloria, se reservó quando concedió
a la Diputación sus privilegios y constituciones y
en la insaculación general que hizo en conformidad de dicha reserva en 31 de henero de 1654 de
poder nombrar las personas que le pareciere assí
de las propuestas por los diputados y oydores como
qualesquier otros que bien visto se fuesse, he resuelto nombrar para dichos lugares vacantes hasta el
día referido a los que se siguen.
Bolsa de asessor y abogado fiscal. Para un lugar
ecclesiástico de assesor y abogado fiscal que vaca
en esta bolsa al doctor don Joseph Ignasio Amigant y de Olsina, canónigo de Barcelona; //11v //
para otro lugar ecclesiástico de asesor y abogado
fiscal que vaca en esta misma bolsa al doctor fra
Juan Baptista Descallar y de Tord, abad de Banyolas; para otro lugar ecclesiástico que vaca en dicha bolsa al doctor misser Onofre Delfau, ardiaca
major de la seu de Barcelona y prior de San Pedro
de Cacerras del orden de San Benito; para un lugar real de asesor y abogado fiscal que vaca en la
mensionada bolsa al doctor misser Jaume Oliva,
de presente diputado real.
Bolsa de donador de ploms. Para un lugar que
vaca en esta bolsa ecclesiástico donador de ploms a
fra don Ramiro de Verdier, piater de Besalú;
para otro lugar ecclesiástico que vaca en esta bolsa a fra Rafel de Padellás y Casamitjana, pabordre de Palau, de presente oydor ecclesiástico; para
otro lugar ecclesiástico que vaca en esta misma
bolsa a fra Gaspar de Sinaspleda, prior y sagristá
de San Cugat; para otro lugar militar que vaca
en esta misma bolsa de donador de ploms a mossén
Antón de Albertí de presente diputado militar.
Bolsa de regente las cuentas. Para un lugar ecclesiástico de regente las cuentas que vaca en esta
bolsa a fra Joseph Descallar y de Tord, sagristá de
Camprodón; para otro lugar ecclesiástico que
vaca en esta bolsa a fra Rafel de Padellás y Casamitjana, pabordre de Palau, de presente oydor ec-
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Bolsa de ayudante 2º de la escrivanía mayor.
Para un lugar de ayudante segundo de la escrivanía mayor que vaca en esta bolsa a don Francisco Estalella, notario causídico; para otro lugar
que vaca en esta bolsa a don Joseph Mas, notario
público real colegiado.

clesiástico; // 12r // para otro lugar ecclesiástico
que vaca en dicha bolsa al doctor don Ramón de
Marimón, arcediano mayor y canónigo de Tarragona; para otro lugar ecclesiástico que vaca en
la referida bolsa a don Félix de Taverner y Dardena, obrer de San Cugat del Vallés; para otro
lugar militar que vaca en la mensionada bolsa a
mossén Antón de Albertí de presente diputado
militar; para otro lugar militar que vaca en dicha bolsa a mossén Joseph de Marimón.

Bolsa de ayudante 3º de la escrivanía mayor.
Para un lugar que vaca en esta bolsa de ayudante tercero de la escrivanía mayor a don Joseph
Galí, notario público de Barcelona; para otro lugar que vaca en esta misma bolsa a don Francisco
Busquets, notario real.

Bolsa de exactor. Para un lugar ecclesiástico de
exactor que vaca en esta bolsa a fra Rafel de Padellás y Casamitjana, pabordre de Palau, de presente oydor ecclesiástico; para otro lugar ecclesiástico que vaca en esta bolsa al doctor fra Juan
Baptista Descallar y de Tord, abad de Banyolas;
para otro lugar militar que vaca en esta bolsa a
mossén Antón de Albertí de presente diputado
militar.

Bolsa de asesor y abogado fiscal y sos ayudants de
la visita del General de Cathalunya. Para un lugar que vaca en esta bolsa de asesor y abogado fiscal de la visita al doctor misser Francisco de Gallart y Pastor, ciudadano honrado de Barcelona.
15v

Bolsa de receptor de la bolla. Para un lugar ecclesiástico que vaca en esta bolsa de receptor de la bolla al doctor Jayme Vidal, canónigo de Tortosa;
para otro lugar ecclesiástico que vaca en esta bolsa al doctor Pere Francisco Boyons, canónico de
Vique; // 12v // para otro lugar ecclesiástico vacante en dicha bolsa a don Benito Bach, canónigo
de Barcelona; para otro lugar militar vacante en
dicha bolsa a mossén Antón de Albertí de presente
deputado militar.
Bolsa de escrivente ordinario de regente las cuentas. Para un lugar ecclesiástico que vaca en esta
bolsa de escrivente ordinario de regente las cuentas al doctor fra Felis de Taverner, obrero del monasterio de San Cugat; para otro lugar ecclesiástico que vaca en esta bolsa a fra Rafel de Padellás
y Casamitjana, pabordre de Palau de presente oydor ecclesiástico; para otro lugar ecclesiástico que
vaca en esta misma bolsa a fra don Joseph de Tord
y Granollach, refatoner de San Cugat; para otro
lugar militar que vaca en esta misma bolsa a mossén Antón de Albertí, de presente diputado militar; para otro lugar militar vacante en dicha bolsa a mossén Nicolau de Sanjoan y Llobregat.
Bolsa de síndich. Para un lugar ecclesiástico que
vaca en esta bolsa de síndico a fra don Ramiro de
Verdier, piater de Besalú; para otro lugar ecclesiástico que vaca en esta bolsa a fra Rafel de Padellás y Casamitjana, pabordre de Palau, de presente oydor ecclesiástico; para otro lugar ecclesiástico
vacante en dicha bolsa a fra Bernat Descallar y de
Tord, pabordre y camarer de // 15r // San Pere de
Galligans; para otro lugar militar vacante en
esta misma bolsa a mossén Antón de Albertí de
presente diputado militar; para otro lugar militar que vaca en esta bolsa a don Antón Cortés y de
Andrada.
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Bolsa de escrivá major y sos ayudants de la visita
del General de Cathalunya. Para un lugar que
vaca en esta bolsa de escrivá major de la visita a
Joan Pere Fabra, notari público real collegiat.
Bolsa de procurador fiscal de la visita del General
de Cathalunya. Para un lugar que vaca en esta
bolsa de procurador fiscal de la visita a maestre
Pere Mártir Serdá, de presente oydor real.
Todos los quales arriba nombrados de nuevo es mi
voluntad que concurran y sean insaculados respectivamente en los lugares vacantes de dichas
bolsas, en la conformidad que lo están los demás
insaculados en ellas, pero que se tengan drecho a
estarlo mientras yo no se lo prohibiere sin que por
quedar aora insiculados puedan allegar ni pretender drecho de pocessión ni otro alguno para estar en dichas bolsas ni siendo mi voluntad, reservándome como me reservo la facultad de excluir o
desinsacularlos con causa o sin ella como me pareciere, por ser conforme a la reserva que el rey mi
senyor y bisabuelo que santa gloria aya se hizo de
lo tocante a estas insiculaciones en la concessión
que hizo de dichas constituciones y privilegios al
principado. Y en esta conformidad libraréys este
nombramiento a los diputados y oydores de cuentas para que insiculen y pongan en las bolsas de
dichos officios //s.n.r // a las personas arriba nombradas, guardando en ellas la forma acostumbrada en semejantes casos.
Dada en la Calsada de Oropeza a VII de julio
Yo, el rey. Vidit comes de Rocamarti,
regens. Vidit marchio de Serdañola. Vidit Coloma, regens. Vidit don Joannes de la Torre, regens.
Marchio del Palacio, secretarius. Insiculación de
los lugares vacantes hasta 31 de marzo de este año
en las bolsas de los officios de la Diputación de Cathalunya que aquí se expressan. Va consultado.»

MDCCIIII.

dor a diputat, essent axí que dita munta no s’és
feta y que doctor Ignasi de Alegre és estat insiculat en un lloch de oÿdor militar de la vegueria
de Barcelona per munta de mossèn Ramón de
Belloch de oÿdor a diputat, vos diem y manam
que corregint dita equivocació a ont convinga
ab la expressió de estes circunstàncies insiculeu
al dit doctor Ignasi de Alegre en lo mensionat
lloch, en atenció de haver estada y ser esta la real
voluntat de sa magestat. Y en la mateixa conformitat que mossèn Joseph de Font ve anomenat
per sa magestat en un lloch de oÿdor militar de
la vegueria de Camprodon lo qual avia de vacar
per munta de mossèn Magí de Vilallonga de oÿdor a diputat, essent axí que dita munta no s’és
feta y que dit mossèn Joseph de Font és estat insiculat en un lloch de oÿdor militar vacant en la
vegueria de Gerona per munta de mossèn Antonino de Puig de oÿdor a diputat, vos diem així
mateix y manam que corregint dita equivocació
ab la expressió de estes circunstàncies insiculeu
// s.n.r // a dit mossèn Joseph de Font en lo dit
lloch de oÿdor militar en la vegueria de Gerona
que vaca per munta de mossèn Antonino de
Puig de oÿdor a diputat, que esta és estada y és
la real voluntat de sa magestat y nostra.

En execució del qual vos diem y manam doneu
puntual providència a son contengut de manera
que quede cumplida exactament la real voluntat
de sa magestat en la conformitat se serveix ordenar-o. Dat en Barcelona als XIII de juliol MDCCIIII. Francisco de Velasco.
Vidit de Senjust et de Pages, cancellarius. Don
Joanes Baptista de Aloy. Registrata in curiae locumtenentiae XX, foleo LVI. Vuestra excellencia
manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General de Catalunya executen exactamente lo contenido en la real orden de
su magestad arriba expressada.
16r

Francisco de Velasco, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustríssims y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General e o los insiculadors que us
trobau junts per la extracció depròxim faedora,
per quant en las insiculacions que sa magestat,
Déu lo guarde, se ha servit fer de subgectes en
los llochs vacants de diputats y oÿdors de comptes de aquexa Generalitat en lo present y corrent any se han rebut algunas equivocacions; y
la falta de expressions que sens ellas podria motivar-se en lo esdevenidor, novedad y confusió
en los llibres de aqueixa casa y singularment en
los llochs insiculats, vos diem y manam que respecte que mossèn Antoni de Manegat y Riu ve
anomenat en un lloch de oydor militar a Barcelona que avie de vagar per munta de mossèn
Pere Ribes y Boixadós, de oydor a diputat, essent axí que dita munta no s’és feta y que dit
mossèn Anton de Manegat y Riu ha estat insiculat en un lloch vacant en la veguería de Tarragona per munta de mossèn Pere de Cardona e
oydor a diputat, insiculeu al dit Manegat en
aquest lloch ab la excepció de esta equivocació y
circunstancies, corregint-ho en los registres de
aquexa casa que esta és estada la real voluntat de
sa magestat. Axí per quant mossèn Manuel Gayetano de Ferrer ve anomenat en un lloch de
oÿdor militar de Barcelona que avie de vacar per
munta de mossèn Onofre de Lentorn de oÿdor
a deputat, essent axí que dita munta no s’és feta
y que dit mossèn Manuel Gayetano de Ferrer és
estat insiculat en un lloch de oÿdor vacant en la
vegueria de Cervera per munta de mossèn Pau
// 16v // Dalmases y Ros de oÿdor a diputat, vos
diem y manam que corregint dita equivocació
ab la expressió de estes circunstàncies a ont menester sia, insiculeu al dit mossèn Manuel Gayetano de Ferrer en aquest lloch, que esta és estada la real voluntat de sa magestat. Y per quant
doctor Ignasi de Alegre ve anomenat en un
lloch de oÿdor militar de la vegueria de Gerona
y sotsvegueria de Besalú que avie de vacar per
munta de mossèn Armengol de Peguera de oÿ-

Dat en Barcelona als
Francisco de Velasco.

XV

de juliol

MDCCIIII.

Vidit de Senjust et de Pages, cancellarius. Don
Joannes Baptista de Aloy. Registrata in curiae
locumtenentiae XX, foleo LXIIII. Vuestra excellencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General de Cathaluña y insiculadores que se hallan juntos executen lo
contenido en la real orden de su magestad de
vuestra excelencia arriba expressada.
914
/10r
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Número 638a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Joan Cavaller, receptor dels drets de General y
bolla de la ciutat y col·lecta de Lleyda diu que té
per sentit que vostra senyoria il·lustríssima fidelíssima estaria en la intel·ligència que lo suplicant auria impedit o turbat la jurisdicció del
il·lustríssim y fidelíssim concistori per rahó de la
instància que féu ab la suplicació que presentà al
noble don Miquel de Calderó, regent la Real
Cancelleria, com a president del il·lustríssim tribunal de Contrafaccions als 9 de maig del corrent any de 1704, en què intentava lo judici de
contrafacció contra de vostra senyoria il·lustríssima fidelíssima y dels magnífichs doctors Joseph Costa y Francisco de Gallart, ciutadans
a. súplica intercalada entre els folis 913v-914r del trienni
1701-1704.
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honrrats de Barcelona y assessors del General de
Cathalunya, per ocasió de haver-l’o suspès del
dit offici de receptor sens ésser estat ohit ni que
se li donás lloch per a deduhir de sa defensa. E
com lo suplicant ignoràs que ab dita instància y
del que se obrà en virtut d’ella se impedís o
turbàs la jurisdicció de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima ni que se inferís prejudici algun als privilegis, drets y prerrogativas de la Generalitat, altrament no ho auria intentat per lo
que interessa en la conservació de dits privilegis
y prerrogativas, axí per trobar-se official del General com y també per ser natural del present
principat. Per tant lo dit Joan Cavaller, offerint
// 10v // encontinent cassar, revocar y anul·lar la
dita instància y tot lo demés que age fet y obrat
en orde al dalt referit de aquella millor manera
que aparega a vostra senyoria il·lustríssima fidelíssima com des de ara ho vol tenir per casat, revocat y anul·lat ab lo degut obsequi y rendiment a vostra senyoria il·lustríssima y
fidelíssima, suplica sie de son agrado per medi
de dita effectiva offerta donar-se per satisfet del
prosehir del suplicant en orde a las referidas
operacions y juntament fer-li remissió, en cas
que per rahó de aquellas agués delinquit ho incidit en alguna pena, lo que rebrà a singular gràcia y mercè de la poderosa mà de vostra senyoria
il·lustríssima y fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.

ra, per a què // 1v // en son nom puga renunciar
lo offici de tauler de la col·lecta de la vila de Alforge en mà y poder dels molt il·lustres y fidelíssim consistori de deputats y oÿdors del present
principat; y que per dit effecte puga fer tots los
actes convenients y necessaris y presentar suplicas de renunsiació necessàrias y convenients assernents y consernents per dit effecte del modo
y manera que al dit son procurador ben vist li
serà, etcètera, ab promesa que lo que dit son
procurador farà tindra per ferm y agradable sots
obligació de tots sos béns, etcètera, com estas y
altras cosas en dit acte són de vèurer, al qual me
referesch en les quals cosas foren presents per
testimonis Joan Fort, scrivent, y Joan Mariner,
pagès major de dias, tots de dita present vila de
Alforge.
Et ut praemissis proprio calamo scripto in judicio
et extra ab omnibus plena adhibeatur fides. Ego
idem Michael Riambau, notarius et scriba supra
memoratus, hic me subscribo et meum quo utor
cum impressione sigilli dictae curiae artis notariae appono sig+num.
2r

Joan Cavaller, en causa pròpria. De Gallart y
Pastor, assessor subrogatus.

Certifich y fas fe lo bax firmat que he vistos y
rregoneguts los llibres de Vàlues y de Concerts
de la present casa de la Deputació, en los quals
se troban continuats los debitors del General, y
en ells no consta que Grabiel Cugat, tauler del
General de la vila de Alforja, dega quantitat alguna a dit General. Del aposento del racional, a
XVIII de juliol MDCCIIII.
Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional.

915
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Número 640a
Ab las presents certifich y fas fee yo Miquel
Riambau, per la auctoritat appostòlica notari
públich de la vila de Alforge, camp y arcabisbat
de Tarragona, com a scrivà que so de las corts
dels magnífichs batlles ço és de dita vila de Alforge del lloch de las Borges, Voltes, Quadras y
sos termes per los hereus y successors del magnífich y discret Joan Fort, quóndam ciutadà
honrrat de Barcelona y notari públich de dita
vila, com a senyors útils y poprietaris que són de
aquellas avallscrit, com ab acte rebut y testificat
en poder meu als dotze dies del mes de juliol
del any de la Nativitat del Senyor de mil setcens y quatra en dita vila de Alforge Gabriel Cugat, sperdanyer y tauler de la taula del General
de dita vila de Alforge, de son grat à constituhit
y ordenat procurador son cert y especial al discret Francisco Busquets, notari causídich de la
ciutat de Barcelona, encara que absent, etcète-

916
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a. procura, certificatòria i privilegi intercalats entre els folis
914v-915r del trienni 1701-1704.
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Número 641a
Senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per a la provisió
dels officis de deputats locals compresos en la
real reserva per al trienni que comensarà lo primer dia del mes de agost pròximvinent proposan a vostra magestat los subgectes contenguts
en lo infrascrit memorial.
Per la diputació local de Lleyda: don Ramon de
Queraltó; Albert Picons, notari públich; Joseph
Guim, prevera. Per la diputació local de Gerona: lo doctor Miquel Viader y Burguès, canonge de Gerona; don Pera Ignasi de Amigant y de
Olsina, prevere; lo doctor Pera Perramon, canonge de Gerona. Per la diputació local de Tora. proposició intercalada entre els folis 915v-916r del trienni
1701-1704.

tosa: mossèn Fèlix Duran, mercader; // 1v //
mossèn Domingo Talarn, mercader; mossèn
Ignasi Duran y Llorens, mercader. Per la diputació local de Tarragona: don Lluís de Homdedéu; don Joseph de Homdedéu, thesorer y canonge de Tarragona; lo doctor misser Joseph
Sunyer. Per la diputació local de Puigcerdà: lo
doctor Pera Màrtir Cerdà, de present oÿdor
real; lo doctor Francisco Spineta y Morer, prevere; Francisco Moxó, prevere.

sig+illi. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

916
/2r

Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya per lo ínterim en
què dura la suspensió feta del offici de receptor
del General de la ciutat de Lleyda y sa col·lecta a
Joan Cavaller del qual fou provehit també en
ínterim als 28 de juliol 1693 per lo antecessor
de vostra excel·lència, proposan a vostra
excel·lència los infrascrits y següents: Pere Molleni, prevere; Vicens Busquets, prevere; Joseph
Baró, prevere.

Dada en Barcelona, als XIX de juliol MDCCIIII.
Anton de Albertí. Doctor Jaume Oliva. Anton
de Moxiga y Ginebreda. Fra Rafel de Padellàs y
Casamitjana. Doctor Pera Màrtir Cerdà. Locus
sig+illi. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

916
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Número 642a

Dada en Barcelona, als XIX de juliol MDCCIIII.
Anton de Albertí. Doctor Jaume Oliva. Anton
de Moxiga y Ginebreda. Fra Rafel de Padellàs y
Casamitjana. Doctor Pera Màrtir Cerdà. Locus
sig+illi. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya per la provisió dels officis de deputats locals compresos en
la real reserva en lo ínterim que sa magestat,
Déu lo guarde, pren resolució en la provisió de
dits officis per lo trienni que comensarà lo primer del mes de agost pròximvinent, proposam a
vostra excel·lència los subgectes contenguts en
lo infrascrit memorial.

Número 643a

925
/1r

Per la diputació local de Lleyda: don Ramon de
Queraltó; Albert Picons, notari públich; Joseph
Guim, prevere. Per la diputació local de Gerona: lo doctor Miquel Viader y Burguès, canonge de Gerona; don Pera Ignasi de Amigant y de
Olsina, prevere; lo doctor Pera Perramon, canonge de Gerona. Per la diputació local de Tortosa: mossèn Fèlix Duran, mercader; // 2v //
mossèn Domingo Talarn, mercader; mossèn
Ignasi Duran y Llorens, mercader. Per la diputació local de Tarragona: don Lluís de Homdedéu; don Joseph de Homdedéu, thesorer y canonge de Tarragona; lo doctor misser Joseph
Sunyer. Per la diputació local de Puigcerdà: lo
doctor Pera Màrtir Cerdà, de present oÿdor
real; lo doctor Francisco Spineta y Morer, prevere; Francisco Moxó, prevere.
Dada en Barcelona, als XIX de juliol MDCCIIII.
Anton de Albertí. Doctor Jaume Oliva. Anton
de Moxiga y Ginebreda. Fra Rafel de Padellàs y
Casamitjana. Doctor Pera Màrtir Cerdà. Locus
a. proposició intercalada entre els folis 915v-916r del trienni
1701-1704.
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ABCb
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Avent-se sucitat a la Novena de insiculadors lo
dupte sobre aquellas paraulas del capítol 57 de
las últimas Corts a hont després de haver disposat que tots los llochs de deputats y ohidors
ajustats y aumentats en lo mateix capítol y última Cort aian de provehir-se a subjectas que sian
ciutedants honrats o gaudints de privilegi militar diu, ibi: «Acceptat en las ciutats que vuy tenan especial conceció de mercaders y notaris»,
ço és, si las propditas paraulas se refereixan a favor dels mercaders y notaris de aquellas ciutats
que tenan conceció o dret per a crear mercaders
y notaris o als de aquellas ciutats que tenan especial conceció o dret per a què los mercaders o
notaris de ellas hajan tingut lloch fins vuy de ser
inciculats a diputats o oÿdors. Y havent de
conèixer de dit dupte per modum causae per a
arribar a la coneixensa y resolució de las qualitats que han de manester alguns subjectas que
venan proposats y anomenats per ser inciculats
a. proposició intercalada entre els folis 915v-916r del trienni
1701-1704.
b. declaració de dubte intercalada entre els folis 924v-925r
del trienni 1701-1704.
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cridà y ohí dita Novena de inciculadors als magnífichs assessors y advocat fiscal de la present
casa. Y havent estos demanat consulents se’ls
foren donats per vostra senyoria il·lustríssima y
fidelíssima, y havent fet los assessors y consulents son vot en // 1v // scrits lo advocat fiscal és
estat de diferent sentir y ha fet vot a part en
scrits. Y com després de haver llegit un y altre de
dits vots ha quedat dita Novena encara en dit
dupte y, a més de ell, se li aja sucitat novament
lo dupte si en cas de poder ésser inciculats a dits
llochs nous los mercaders y notaris de las ciutats
que tenen facultat de crear mercaders y notaris
o de aquellas que tenen dret o conceció de entrar los mercaders y notaris d’ellas, venint inciculat algun de dits mercaders y notaris, necessitarà del requisit y qualitat de ésser inciculat en
las bolsas de en cap de ditas ciutats per a poder
ésser inciculat en los llochs nous de diputats y
ohidors donats y anyadits en dit capítol 57 de
las últimas Corts, segons aquellas paraulas del
mateix capítol 57, ibi: « Y que sian insiculats en
las bolsas de en cap, ab què los ciutedans y gaudints encara que no inciculats en dita bolsa sian
capasses»; y com ab la decisió de dits duptes se
desitja lo major acert, per ço, inseguint la disposició del capítol 39 del redrés del any 1599 y del
capítol 24 de la última Cort la dita Novena de
inciculadors forma y proposa a vostra senyoria
fidelíssima dits dos duptes sobre la disposició y
paraulas dalt referidas del capítol 57 de dita última Cort, per a què vostra senyoria il·lustríssima
fidelíssima junt ab los assessors ordinaris de la
prsent casa interpreten y declaren las ditas paraulas y dubtes referits resultants de dit capítol
57 en la forma y segons lo thenor de dit capítol
39 del redrés del any 1599 // s.n.r // capítol 24
de las últimas corts, y mane participar sa interpretació y declaració quant més prest siga possible a dita Novena.
Oblata die XVIIII mensis julii MDCCIIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico
non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt huiusmodi
dubium magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui unacum suis illustrissimis dominationibus illud videant, examinent atque decidant
servata forma capituli curiae. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
925
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Los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya, junt ab los assessors infrascrits vistos y proposats per la il·lustríssima Novena de ensaculadorsa sobre la intel·ligència del

a. a continuació una línia ratllada.
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capítol 57 del nou redrés de la Cort últimament
celebrada en lo any 1702, a saber és lo un si
aquellas paraulas, ibi: «Exceptat en las ciutats
que vuy tenen especial concessió de mercaders y
notaris», se han de enténdrer y dirigir-se a la
concessió de la facultat de matricular mercaders
y crear notaris o si a la concessió especial de
llochs, fires per mercaders y notaris, de manera
que entenent-se del primer modo tingan los tals
mercaders o notaris matriculats y creats per
aquellas ciutats de las quals parla dit capítol capacitat per a ésser ensaculats en los nous llochs
que ab lo mateix capítol se troban concedits a
aquella ciutat en què seran estats matriculats
mercaders o creats notaris, o si entenent-se del
segon poden solament ésser capacitats los mercaders y notaris de aquellas ciutats que per corts
tenian concedits llochs fixos per mercaders y
notaris respective. Y lo altre si en cas de poder
ésser ensaculats en dits llochs novament consedits ab dit capítol, los mercaders y notaris de las
ciutats que tenen facultat de matricular mercaders y crear notaris o de aquellas que tenen dret
o concessió de entrar los mercaders y notaris de
ellas venint anomenat algun de dits mercaders y
notaris per algun de dits llochs necessitarà del
requisit o qualitat de ésser ensaculat en las bolsas de en cap de aquella ciutat, per //2v // la qual
pretendrà entrar en algun de dits llochs segons
aquellas paraulas del mateix capítol que·s troban continuadas després de las dalt transcritas,
ibi: «Y que sien ensaculats en las bolsas de en
cap ab què los ciutadans y gaudints encara que
no ensaculats en dita bolsa sien capaces», etcètera. Vista la commissió feta per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori a dits assessors; vistos los
dos vots mencionats en dits dubtes; vistos difarents llibres de la Ànima, antichs y modern,
recòndits en lo arxiu de la present casa; vistos
difarents capítols de corts fahents per la subjecta
matèria y en particular lo dit capítol 57 y finalment vist tot lo demés que se havia de vèurer.
Attès que segons lo proemial de dit capítol 57,
regoneguda la equitat y justícia en què totas las
ciutats y vilas del present principat que entran y
tenen lloch en corts per lo bras del estament
real, gastant per eix effecte quantitats molt considerables, gosen dels officis y honors de deputats y oÿdors del General militant en unas y altres la mateixa rahó se estatuhí y ordenà
ajustar-se a las bolsas de aquells los llochs de
consistorials que·s troban descrits en lo número
1 de dit capítol y distribuhits a las universitats
reals de las ciutats y vilas en aquell expressadas.
Attès que en la repartició de dits llochs ab dit
capítol 57 consedits a las ciutats, la dels dos de
oÿdor atorgats a la de Lleyda, se troba qualificada y condicionada en què lo un del ells sia de
mercader de matrícula y lo altre de notari de
col·legi, y en quant al únich lloch de oÿdor de

nou consedit a la de Gerona se expresa que sia
mercader de matrícula. Y respecte dels demés
diffarents llochs de deputats y oÿdors que·s troban //3r // respective distribuhits a las ciutats de
Tortosa, Vich, Balaguer y Manresa no se disposa que ningú de ells dega ésser de mercader de
matrícula ni de notari col·legiat. Attès que en lo
número 2 del mencionat cap al explicar-sse lo
estat o qualitat de las personas que se haurian de
ensacular en dits llochs, se estatuhí expressament que se haguessen de provehir a subjectes
que fossen ciutadans honrats o gaudints de privilegi militar o que fossen hòmens de paratje.
Attès que la clàusula dalt transcrita que motivà
ocasió al dubte, ibi : « Exceptat en las ciutats
que vuy tenen especial concessió de mercaders y
notaris», etcètera, estan circunscriptas entre
parèntesis y claudatur, no després de la expressió de las tres qualitats de subjectes capaces per
ensacular-se, ço és, ciutadans honrats o gaudints de privilegi militar o hòmens de paratge
ans bé després de la expressió de dits ciutedans y
gaudints y antes de la expressió dels hòmens de
paratge lo que fonch parificar, igualar y pariformiter determinar ab aquells als mercaders y notaris de las ciutats que al temps de dita cort tenian especial concessió de matricular mercaders
y crear notaris, la qual intel·ligència a més de
aparèxer genuÿna y litteral per la contextura de
dit capítol se convens per differents medis y
concideracions. La primera perquè a no haverse previngut la excepció de la clàusula sobretranscrita, tots los mercaders y notaris de las ditas quatre ciutats de Tortosa, Vich, Balaguer y
Manrresa, a las quals no se havia destinat lloch
fixo de mercader de matrícula y de notari de
col·legi, haurian restat impedits y prejudicats de
poder concórrer a dits llochs respective de nou
concedits sinó haguessen tingut una o altre de
las ditas tres qualitats disposadas en los subgectes ensaculandos, a saber és de ciutedans honrrats gaudins de privilegi militar o hòmens de
paratge. Y no // 3v // és de persuadir-se que
quant sa magestat, que Déu guarde, y los tres
brassos en corts congregats tractavan del consuelo y de afavorir a las ciutats a las quals concediren dits nous llochs, motivant-ho com se ha
dit per rahó de concórrer aquellas en los gastos
públichs volguessen prejudicar y privar la ensaculació per lo bras del estament real als mercaders que de ordinari són molts en cada qual de
ditas ciutats y ab llur negociació acarrean lo
augment dels drets de la Generalitat y als notaris públichs, que per ser personas en las quals és
tant convenient per lo bé públich llur probitat e
idoneytat, intel·ligència y perícia per lo exercisi
de càrrechs públichs, essent regularment axí los
mercaders com los notaris en las ciutats personas que per rahó de sas facultats y convenièncias
occupan y han acostumat occupar càrrechs pú1787

blichs ab la decència a ells proporcionada. La segona perquè havent-se passat a fer exacta averiguació sobre lo contengut en los capítols de
cort, axí dels de la celebrada en lo monastir de
Santa Anna de la present ciutat com de las demés subseguidas, ab las quals se troban disposats y ordenats los llochs prefigits y assenyalats
al bras e o estament real, no se ha reparat que en
alguna de las ditas quatre ciutats propnomenadas, de què parla lo dit capítol 57, se’ls hagen
may destinat ni assenyalat llochs fixos per los
notaris públichs dels col·legis de las sobreditas
ciutats. Del que se segueix que sa magestat y los
tres braços, que per medi dels síndichs de las
ciutats que assistiren en corts estavan noticiosos
del predit, quant en aquellas paraulas de la excepció dalt transcrita han parlat de notaris en
plural y de special concessió, entengueren sols
que las referidas ciutats tinguessen special concessió de crear mercaders y notaris, y no que la
tinguessen especial de llochs fixos de mercaders
y notaris, altrament foren supèrfluas ditas paraulas, lo que en // 4r // los statuts no és admisible per no presumir-se se statuesca ni ordene
cosa alguna ociosament y sens virtut y effecte de
obrar. La qual segona rahó pren novas forças y
se corrobora en concideració que, de totas las
ciutats referidas en dit capítol al temps de la última cort general, sols en la de Gerona se trobava concessió special per llochs fixos a favors dels
mercaders, y per consegüent, en la exceptuació
de las ciutats, per número plural, que tenian
special concessió de mercaders no·s pot
compèndrer que la dita cort parlàs ni entengués
de ciutats que tinguessen special concessió de
llochs fixos, per no haver-n’i més que una, ço és
la de Gerona com se ha dit, que la tingués de
mercaders y respecte de notaris ni esta ni altre
alguna. La tercera, perquè a no donar-se a dit
capítol la intel·ligència dalt referida fóra supèrflua no sols la paraula «notaris», com se ha dit,
sinó també tota la referida contenciosa clàusula,
per quant segons dalt se ha insinuat en las ciutats que sa magestat y los tres staments volgueran fer particular disposició de llochs fixos de
mercaders y notaris litteralment o expressaren y
axí ab la dita excepció no volgueren compèndrer aquellas; y per consegüent, la referida excepció seria totalment supèrflua, lo que no se
admet segons disposició de dret. La quarta, perquè en la interpretació de dita clàusula no se
tracta de matèria odiosa ni exorbitant, ans bé
benigna y favorable com ho declaran las paraulas proemials de dit capítol dirigidas a beneficiar
y afavorir a las ciutats en lo mencionat capítol
anomenadas, del que se segueix que essent com
és favorable la disposició de dit capítol se deu
interpretar, donar y admètrer-se-li aquella intel·ligència que no sia odiosa com ó seria si las
paraulas de la exceptuació de las ciutats que te-
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nian especial concessió de mercaders // 4v // y
notaris, se haguessen de enténdrer respecte de
llochs fixos de mercaders y notaris, volent axí
gratificar a las ciutats que tenian real privilegi de
crear mercaders y notaris, capacitant-las per la
ensaculació de dits llochs novaments concedits
com si fossen, quant al dit effecte, ciutedans
honrrats y gaudins de privilegi militar. La quinta, perquè en via de dret y de sa naturalesa la excepció és de la regla antecedentment proposada
y com en dit capítol la exceptuació de las ciutats
que sian de especial concessió de mercaders y
notaris estiga interjecta entre los ciutedans o
gaudins y hòmens de paratge, se segueix que sa
magestat y los tres braços entengueren que los
tals mercaders y notaris no necessitavan de ninguna de ditas qualitats, ans bé los dispensa de
aquellas per lo effecte de ésser ensaculats. La
sexta, perquè sa magestat y dits tres braços, en
quant als mercaders y notaris se donaren per
tant satisfets de llur stament y qualitat que, respecte dels dos llochs anyadits a la ciutat de Lleyda, volgueren que lo un fos fixo per mercader
de matrícula y lo altre per notari de col·legi, y en
lo sol lloch de oÿdor anyadí a la de Gerona ordenà dita cort que fos per mercader de matrícula com dalt se ha dit. Y no se pot compèndrer
que quant la cort afavoria als mercaders y notaris en assegurar-los dits llochs ab la stabilitat que
no poguessen ésser ensaculats altres en aquells,
impedís y llevàs la capacitat als mercaders y notaris de las altres ciutats que tinguessen concessió de matricular y crear-los com se’ls llevaria o
impediria si ab lo aver parlat en la dita clàusula
de ciutats que tenian especial concessió, se hagués entès de llochs fixos, puix aquellas que
no·ls hagueran tingut haurian restat impor–
// 5r // tadas de poder insacular los indivíduos
que tinguessen dits estaments de mercaders o
notaris públichs; y en via de dret és constant
que lo estatut o disposició no deu interpretar-se
de manera que meresca ser reprehensible. La
sèptima, perquè las ciutats de Tortosa y Vich,
altres de las compresas ab dit capítol 57, antes
de dita última Cort, se trobavan tenir la concessió de alguns llochs de oÿdor per lo stament
real; y avent-se fet peculiar indagació ab los llibres de la Ànima sobremencionats se ha trobat
en aquells ésser estats ensaculats y habilitats per
dits llochs alguns mercaders y notaris respective; y vuy en un dels rodolins de dita ciutat de
Vich se troba ensaculat un mercader y per la
ciutat de Tortosa no menos se troban ensaculats
mercaders y notaris, y si las paraulas de la contenciosa clàusula se tinguessen de dirigir unice
et restrictive als llochs de aquellas ciutats que
tindrian special concessió de llochs fixos de
mercaders y notaris, serian repel·lits de dits
llochs novament concedits a ditas dos ciutats los
indivíduos mercaders y notaris de ellas, encara
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que tinguessen aquellas special concessió de
matricular mercaders y crear notaris, essent axí
que per los llochs que com se ha dit tenian concedits ditas ciutats, antes de la proppassada cort,
serian capaces de ensacular-se y ocupar-los, de
què se seguiria manifesta diformitat en uns matexos subgectes e o indivíduos, per quant los
mercaders y notaris de ditas ciutats serian hàbils
per entrar ensaculats en los llochs antichs y no
ho foren per los últimament anyadits. Essent axí
que en dit capítol no·s troba expresa y litteral
disposició que tal ordene ni dispose, sens que a
las rahons referidas pogués obstar en cas se digués que la excepció que conté dita clàusula
contenciosa // 5v // seria verificable o adeptable
als llochs de mercaders y notari, que antecedentment en lo mateix capítol se havian ajustat
a las ditas ciutats de Gerona y Lleyda y que axí
faria relació a estas y no a las demés ciutats. Per
quant del literal de la mateixa clàusula ocularment se manifesta parlar solament de las concessions que tenian las ciutats antes de celebrarse la dita última Cort, ibi: «Exceptat en las
ciutats que vuy tenen especial concessió de mercaders», etcètera, fent-se reflecció a aquellas paraulas «que vuy tenen», las quals de sa naturalesa presuposan temps antecedent a la formació
de dit capítol. A més que segons desobre se ha
advertit la dita clàusula parla per plural, ibi: «las
ciutats» et ibi: «notaris» y la concessió de què
parla lo objecte sols se troba consebuda en singular, ibi: «Y lo altre de notari», del què se segueix y manifesta no ésser de efficàcia lo dit objecte. En quant emperò al segon dubte, attès
que en lo capítol 57 després de haver-se individuats los llochs que·s consedian a quiscuna de
las ditas ciutats, vilas y llochs, passant a referir la
calitat y condició de las personas que podrian
ocupar dits llochs en la dita clàusula «entès emperò», se disposà que aquells se haguessen de
provehir a subjectes que fossen ciutadans honrats o gaudints de privilegi militar y entre parèntasis y claudàtur foren admesos en la mateixa
gràcia los dits mercaders y notaris que serian
matriculats y creats respective per aquellas ciutats // 6r //que tindrian concessió especial de
matricular mercaders y crear notaris; y consecutivament los hòmens de paratge que fossen ensaculats en las bolsas de en cap, ab aquellas paraulas després de claudàtur: «O que sien
hòmens de paratge y que sien ensaculats en las
bolsas de en cap ab què los ciutadans y gaudints
encara que no ensaculats en dita bolsa sien capasses», etcètera. Axí que segons lo literal del
dit capítol la qualitat de haver de ésser ensaculats en las bolas de en cap se troba restreta y limitada als dits hòmens de paratge, y liberats de
ella los dits mercaders y notaris. Que la referida
intel·ligència sia la genuïna de la contextura del
dit capítol se manifesta ab dos principals rahons,

de las quals és la una que segons adverteixen
nostres pràctichs los hòmens de paratge són de
calitat casi igual al del estament militar, y per
dita rahó en dit capítol los volgueren equiparar
als ciutadans honrats y gaudints en quant a beneficiar-los en la ocupació de dits llochs, com
ho indica lo literal del mateix cap, a hont després de las paraulas «gaudints de privilegi militar», dexant las que·s troban dins lo dit parèntasis y claudàtur que són consecutivas, se troban
també honorificats immediate ab alternativa los
hòmens de paratge ab aquellas altras paraulas
sobretranscritas, ibi: «O que sien hòmens de paratge», etcètera, anyadint a estos la dita qualitat
o circunstància que fossen ensaculats en las bolsas de en cap exonerant de ella // 6v // los ciutadans honrats y gaudints, ibi: «y que sien ensaculats en las bolsas de en cap ab què los ciutadans
y gaudints encara que no ensaculats en las bolsas de en cap fossen capasses», etcètera. Axí que
ab lo dit capítol se volgué fer separació dels ciutadans honrats, gaudints de privilegi militar y
hòmens de paratge ab los dits mercaders y notaris per medi del dit parèntasis y claudàtur. Y axí
bé exonerar a estos de la dita circunstància o
qualitat, volent solament ab ella diferenciar los
ciutadans honrats y gaudints dels hòmens de
paratge, requirint-se en estos la dita qualitat de
ésser ensaculats en las bolsas de en cap y no en
aquells. Y la altre, que suposant-se la declaració
del primer dels dos referits dubtes a favor dels
mercaders matriculats y notaris creats per ditas
ciutats, que per especial concessió tenen facultat
o dret per a matricular mercaders y crear notaris, y no donant-se per assentat que en dits mercaders y notaris no volgué la cort concorregués
la dita circunstància de haver de ésser ensaculats
en las bolsas de en cap, se seguiria que la dita
disposició, en quant al ordenat a favor de dits
mercaders y notaris, no sols se advertiria de
supèrflua en consideració que en ninguna de ditas ciutats són capases dits mercaders y notaris
de entrar ensaculats en las bolsas de en cap, sinó
també contrària entre si. Attès que per medi de
las ditas paraulas de las quals se ha format lo primer dubte, ibi: «Exceptat en las // 7r // ciutats»,
etcètera, los dits subjectes se donarian per hàbils
per entrar ensaculats en dits llochs y per las
que·s segueixen poch després, ibi: «Y que sian
ensaculats en las bolsas de en cap», etcètera, se
trobarian del tot repel·lits, lo que segons térmens jurídichs no és admisible. Per ço diuhen y
declaran que las paraulas de dita clàusula contenguda en dit capítol 57, ibi: «Exceptat emperò», etcètera, deuhen dirigir-se y enténdrerse de la facultat de matricular mercaders y crear
notaris, y aquella altre que sien ensaculats en las
bolsas de en cap als sols hòmens de paratge. Y
que axí los mercaders matriculats y notaris creats per ditas ciutats que tingan especial conces-

sió de matricular mercaders y crear notaris, són
capasses per a entrar ensaculats en los llochs que
respectivament se’ls consediren y anyadiren ab
dit capítol 57, encara que los tals mercaders y
notaris no tingan la qualitat de ésser ensaculats
en las bolsas en cap de aquellas ciutats.
Barcelona, y juliol als 19 de 1704. Als 20 de juliol 1704 s’és declarat lo present dupte. Ita de
Codina, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae. Anton de Albertí. Doctor Jaume
Oliva. Fra Raphel de Padellàs y Casamijana.
Doctor Pere Màrtyr Cerdà. De Gallart y Pastor,
assessor subrogatus. Romà, assessor subrogatus.
Testes sunt Pelegri et Morato.
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Número 646a
Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya per als
llochs vacants fins lo dia present de oÿdors de
comptes axís després de embiadas las proposicions a sa magestat, Déu lo guarde, per cumplir
lo número dels que faltan fins lo estat present
en las bolsas de oÿdors de què se ha de fer extracció, com altrament proposan a vostra excel·lència los subjectes contenguts en lo infrascrit memorial.
Oÿdors de comptes ecclesiàstichs religiosos. Per
lo lloch de oÿdor de comptes ecclesiàstich religiós que vaca per ésser estat inhabilitat per los
insiculadors fra Joseph Gallart y Pastor, sagristà
de Sant Pere de Galligants, per no tenir las qualitats que disposan los capítols de cort, se proposan: don Joseph Ignasi de Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona y prior de Sant Pere
lo Gros de la ciutat de Cervera del orde de Sant
Benet; lo doctor Gerònim Talavera, prior de
Nostra Senyora del Colell de la mateixa orde.
Oÿdors militars. Per lo lloch de oÿdor de comptes militar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú, que vaca per mort de mossèn
Emanuel // 1v // Llobet y Oluja, se proposan:
mossèn Ignasi de Marí y Ginovès, mossèn Joseph de Olivera y Prats.
Oÿdors reals. Per lo lloch de oÿdor real de
comptes concedit a la ciutat de Tortosa en la última Cort General de 1702 que vaca per ésser
estat inhabilitat Thomàs Anthich Saladich, major, per los insiculadors per no tenir las qualitats
a. proposició intercalada entre els folis 925v-926r del trienni
1701-1704.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

de què se ha de fer extracció. Y tenint presents
los mèrits dels proposats y de altres que són dignes de la real gràcia de sa magestat havem resolt, usant de la facultat real que tenim concedida, que en lo lloch vacant de oÿdor de comptes
eclesiàstich religiós per ser inhabilitat fra Joseph
Gallart y Pastor, insiculeu a don Joseph Ignasi
de Amigant y de Olsina, canonge de Barcelona
y prior de Sant Pere lo Gros de la ciutat de Cervera del orde de Sant Benet; que en lo lloch de
oÿdor de comptes militar de la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú que vaca per mort
de mossèn Manuel Llobet y Oluja, insiculeu a
mossèn Ignasi de Marí y Ginovès, que en lo
lloch de oÿdor real de comptes concedit de la
ciutat de Tortosa en las últimas Corts que vaca
per inabilitació de Thomàs Antich Sala, dich
major, insiculeu al doctor misser Joan Colomer.
// 1v // Y que en lo lloch de oÿdor real de comptes concedit a la vila de Cruïllas en ditas últimas
Corts que vaca per ser estat inebilitat mossèn
Joseph Comas del Burgar insiculeu a mossèn
Joseph Pont. Los quals és de la real voluntat de
sa magestat y nostra queden inseculats en los
dits respective llochs y que pugan concórrer
igualment ab los demés que ho estan en ditas
bolsas, y que solament tingan dret de concórrer
y estar en ellas durant lo real beneplàcit de sa
magestat y nostra en conformitat de la reserva
se féu la magestat del rey nostre senyor Phelip
quart, de gloriosa memòria, sobre estas y altres
insiculacions.

que disposan los capítols de cort se proposan: lo
doctor misser Joan Colomer; lo doctor misser
Joseph Janer. Per altre lloch de oÿdor real de
comptes concedit a la ciutat de Balaguer en la
última Cort General de 1702 que vaca per ser
estat inhabilitat mossèn Diego Pla per los insiculadors per no tenir las qualitats que disposan
los capítols de cort se proposan: mestre Miquel
Bòria, mestre Joseph Anglada. Sea nota que est
lloch no és tornat de sa excel·lència perquè a segona rèplica és estat habilitat dit Pla. Per altre
lloch de oÿdor de comptes real concedit a la vila
de Cruÿlles en la última Cort General de 1702
que vaca per ésser estat inhabilitat per los insiculadors mossèn Joseph Comas del Brugar, per
no tenir las qualitats que disposan los capítols
de cort, se proposan: mossèn Joseph Pont.
s.n.r

Dada en Barcelona als XX de juliol MDCCIIII. Anton de Albertí. Doctor Jaume Oliva. Anton de
Muxiga y Ginebreda. Fra Rafel de Padellàs y
Casamityana. Doctor Pere Màrtir Cerdà. Locus
si+gilli. Don Raymundus de Codina et Ferreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
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Número 649b
Francisco de Velasco, llochtinent y capità general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya e o los insiculadors que·us trobau junts per la insiculació y
extracció depròxim fahedora. Havem vist lo paper dels subgectes que·ns haveu proposat per
los quatra llochs vacants, lo un de la bolsa de
oÿdor de comptes ecclesiàstichs religiosos per
ésser estat inebilitat per los insiculadors fra Joseph Gallart y Pastor, sacristà de Sant Pere de
Galligans per no tenir las qualitats que disposan
los capítols de cort; altre de oÿdor militar de la
vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú
que vaca per mort de mossèn Emanuel Llobet y
Oluja; altre de oÿdor real concedit a la ciutat de
Tortosa en las últimas Corts de l’any 1702 que
vaca per ésser inebilitat Thomàs Antich Saladich, major, per no tenir las qualitats que disposan los capítols de cort; y altre lloch de oÿdor
real concedit a la vila de Cruïlles en las ditas últimas Corts per ésser estat inebilitat mossèn Joseph Comas del Brugar, per no tenir las qualitats que disposan los capítols de cort que són los
que faltan per a cumplir lo número en las bolsas

Dat en Barcelona, als XXI de juliol MDCCIIII.
Francisco de Velasco. Vidit de Senjust et de Pages, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy.
Registrata in curiae locumtenentiae XX, foleo
XXVIII. Vostra excelencia manda a los il·lustres
y fidelíssimos deputados y oydores de qüentas del
General de Cathaluña y a los insiculadores que se
hallan juntos, executen lo contenido en la orden
de vuestra excelencia arriba expressada.

930
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a. se nota ... dit Pla, interlineat al marge esquerre.
b. reial despatx intercalat entre els folis 926v-927r del trienni
1701-1704.
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Número 651a
En lo bras militar tingut a 22 del mes de juliol
de 1704 se ha deliberat lo següent:
E lo dit bras militar, ohit lo bitllet del excel·lentíssim senyor don Francisco de Velazco, llochtinent y capità general de sa magestat en lo present principat, de data de 21 del corrent, ha
deliberat que en continuació de la innata fidelitat que sempre ha professat y professa a sos rey y

a. deliberació intercalada entre els folis 929v-930r del trienni
1701-1704.

mada, fent-se esta nit y antes de disgregar-se lo
present Consell, donant sa excel·lència hora per
dita embaxada, se donen las gràcias a sa
excel·lència de tan expressiva manifestació y
participació de ditas notícias. Y desitjant la present ciutat assegurar que sas operacions merescan la real acceptació de sa magestat, com ho lograren las que executà en lo últim frangent de la
vinguda de la armada enemiga, se suplique a sa
excel·lència sia servit expressar si li apareixerà
que en cas vingués la ocasió dega fer la present
ciutat altres prevencions que las que obrà en lo
referit últim frangent, assegurant a sa // 1v // excel·lència que lo únich fi y blanch de esta ciutat
és estat, és y serà sempre obrar lo que més puga
conduhir per al real servey, defensa d’esta capital y crèdit de la nació, y que la present deliberació per medi de embaixada en la forma acostumada sia participada als excel·lentíssims comuns
dels molt il·lustres y fidelíssims senyors deputats
y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per a
què ab la uniformitat de aquells y fervorós zel
que resideix als tres comuns al servey del rey
nostre senyor, se assegure lo major acert.

senyors per medi de embaxada en escrits, se donen las gràcias a sa excel·lència de la gran confiansa que·s serveix fer de la noblesa ab dit bitllet, en què·s digna participar-li haver rebut
carta de un ministre de estat ab la notícia de haver passat lo estret la armada enemiga dels aliats,
prenent lo rumbo a llevant y que venia a esta capital. Y desitjant assegurar que sas operacions
merescan la real acceptació de sa magestat, com
ho lograren las que executà en lo últim frangent
de la vinguda de la armada enemiga, se suplique
a sa excel·lència sie servit expressar si li aparexerà que en cas vingués la ocasió, dega fer lo
bras altres prevencions que las que obrà en lo
referit últim frangent, assegurant a sa excel·lència que lo únich fi y blanch de la catalana noblesa és estat, és y serà obrar lo que més puga conduhir per al real servey, defensa d’esta ciutat y
principat y crèdit de la nació. Y que esta resolució sie per embaxada participada als comuns del
il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors
deputats y de la excel·lentíssima ciutat per a
què, ab la uniformitat dels tres comuns y fervorós zel que·ls assisteix, se assegure lo acert en
mayor servey de sa magestat.
2r
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Número 674a
En lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent de
la present ciutat de Barcelona tingut y celebrat
als 22 de juliol 1704 entre altres fou feta una
deliberació del thenor següent:
Que vist y ohit lo bitllet del excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent per
sa magestat, Déu lo guarde, en lo present principat de Cathalunya de 21 del corrent, dirigit als
excel·lentíssims senyors consellers que la nit
passada fou entregat a sa excel·lència y axí mateix la deliberació que sobra lo mateix assumpto
ha feta lo dia present lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, que per medi de enbaxada és
estada entregada vuy dematí als excel·lentíssims
senyors concellers, llegit tot al present consell y
donat per proposició, y attès la gran confiansa
que sa excel·lència manifesta fer de la present
ciutat ab dit bitllet, en què se serveix participarli la notícia que per carta de un ministre de estat
ha tingut de haver passat lo estret la armada
enemiga dels aliats prenent lo rumbo a llevant y
que venia a esta ciutat, que per ço, en continuació de la innata fidelitat y amor que sempre ha
professat y profesa esta ciutat a sos reys y senyors per medi de embaxada en escrits per un
senyor ciutadà y altre militar en la forma acostua. deliberació intercalada entre els folis 933v-934r del trienni
1701-1704.
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Señor.
La ciudad de Barcelona puesta a los reales pies de
vuestra magestad dize que en días passados tuvo
notticia que el doctor Honorato Pallejá y Riera,
su conceller tercero en el corriente año 1704, havía instado y conseguido ante el veguer la recepción de algunos testigos ad futuram rei memoriam en prueva y manifestación de lo que avía
obrado en el frangente del arribo de la armada
enemiga, desembarco y bombardeo que contra la
ciudad exsecutó en los días 28, 29, 30 y 31 de
mayo, apropiándose en ella lo que los tres comunes
de la Deputación, brasso militar, ciudad y sus indivíduos havían obrado en servicio vuestra magestad, resguardo y defensa de la ciudad y principado. Procuró la ciudad noticiasse con toda
certidumbre de lo contenido en dicha información, y haviendo conseguido copia aucthéntica de
aquella que se pone en manos de vuestra magestad vio reducirze a que haviendo llegado en los
días 28 y 29 de mayo la armada enemiga delante
Barcelona, desembarcó mucha gente en la orilla
del río Besós y con ella al príncipe Darmestad; y
que haviendo la ciudad en crédito de su fidelidad
y para su desguardo y defensa deliberado formar
la coronela compuesta de todos los gremios, habrían corrido por mano de dicho doctor Honorato
Pallejá y Riera, consejero, las órdenes que se dieron a todos los gremios para la formación de las
compañías y que a él se devió la brevedad con que
se formó dicha coronela, que la disposición de las
rondas se ordenó en la casa de la Universidad
Litteraria de la ciudad en la noche del bombardeo // 2v // executado por la armada el día 30 de

[ 1704 ]

[ 1704 ]

mayo, habría tambien corrido por su mano, dando la gente conveniente a los demás conselleres sus
companyeros de los deputados ohidores al brazo
militar; y que inmediadamente de haver dado las
referidas providencias abría rondado en lo restante de la noche por toda la ciudad assistido de
differentes mosqueteros para su pública quietud,
que la formación de muchas de las esquadras que
después deste frangente se han continuado todas
las noches para rondar, habría corrido igualmente por su mano y para prueva de todo lo referido,
ministró por testigos a Pablo Sayol, mercader, Josep Solá, carpintero, consejero quarto y sexto, y a
Roque Bolssón, vecino de la ciudad. Propúsose en
Consejo de Ciento el día 4 de junio la materia,
ausente el conceller tercero, y haunque del contenido en la información constó con toda evidencia
y certidumbre, no solo que el conceller havía intentado probar differentes circunstancias contra
la verdad, pero también que se appropriava para
interesses y fines particulares la gloria de las operaciones executadas por los tres comunes y sus indivíduos en la referida occasión, accordó llamarle por medio de su síndico para que, assistiendo
personalmente en Consejo, respondiesse al cargo se
le hazía a que respondió que no havía ido su intención leziar a la ciudad a otro común ni a ninguno de sus indivíduos, offreciendo jurarlo, y que
no havía cabido en él malicia, y que solo havía tenido por fin en instarse se recibiesse dicha información por lo que pudiesse en lo venidero aprovecharse él o sus hijos de su contenido, y que no se
persuadía haver en aquella dicho cosa contra la
ciudad, ni otro común ni ninguno de sus indivíduos ni //3r // menos quitado lo que los demás havían obrado; y que únicamente havía procurado
manifestar el trebajo le havía cabido en executar
las órdenes le dava el concistorio en aquel frangente. Y a occasión de allarse en la cama con alguna indisposición que se inpedía conferirse personalmente en Consejo de Ciento, instó que lo
referido se tomasse auto que passó ante el secretario de la ciudad en dicho día quatro copias del
qual se remite a vuestra magestad. En attención
de la respuesta del conseller y que no concordava
con lo contenido en la información, porque de
esta con evidencia resultava haverse intentado
probar que las órdenes que se dieron a todos los
gremios para la formación de las companyías habrían corrido por su mano, y que la brevedad en
la formación de la coronela se devió a él, y que la
disposición de las rondas en la noche del bombardeo y el haver dado la gente conveniente a los demás conselleres, deputados y al brasso militar que
salieron de la casa de la Universidad en la misma noche, habría corrido también a su cargo, y
que la formación de muchas de las esquadras que
después de frangente se continuaron distribuiéndosse todas las noches para rondas de la ciudad
havía igualmente corrido a su disposición, siendo
1792

todo contra la verdad, resolvió el Consejo de
Ciento suspenderle de entrevenir y concurrir en
concistorio y de todas las demás dependencias,
exercicios y administraciones que como a conceller
tercero tuviesse a su cargo por dispusición de la
ciudad, y en general de todas las adealas y gages
pudiessen pertenecerle de todos los officios y beneficios de la ciudad, y de todo lo demás que el Consejo de Ciento podía suspenderle // 3v // hasta resolver y deliberar otra cosa, subrogando al conceller
quinto en su lugar para el manejo de aquellas
administraciones de que se le havía suspendido,
cometiendo a seis de sus indivíduos el premeditar
lo que prodría obrarse assí en persona del dicho
conceller por la misma dependencia como en las
de los concelleres quarto y sexto por haver atestiguado en dicha información, y que se reportasse
su parezer en otro consejo. Convocóse el Concejo de
Ciento el día 7 en que haviéndose leido el parezer
que dieron en escrito las personas para ello nombradas, deliberó que dicho doctor Honorato Pallejá no pudiesse en este año ni en los venideros ser
propuesto a vuestra magestad en los lugares vacantes de los officios de la casa de la ciudad, ni ser
consultado como abogado para los negocios judiciales ni extrajudiciales de aquella; y que siendo
justos los motivos tenía la ciudad en vista de lo
que queda referido de desconfiar de sus operaciones, se les suspendiesse la interessencia en Consejo
de Ciento acabado el año de su consulado y de todas las juntas e incumbencias de la casa asta tomarse otra resolución. En quanto empero a los
conselleres quarto y sexto, por haver attestiguado
en dicha información sin haverlo manifestado al
concistorio, fomentando y adelantando con esto
las ideas del conseller tercero, se resolvió suspender
a dicho conceller quarto de las administraciones e
incumbencias le tenía la ciudad cometidas y a los
dos de entrevenir en Consejo de Ciento acabado el
año de su consulado y del exsercicio de qualquier
officio a que sorteassen asta haverse resuelto y deliberado otra cosa, prohibiéndoles el nombrar sugetos para la insiculación des– // 4r // te año. Hiso
el Consejo de Ciento reflexción a todo lo susedido
en la ocasión del arribo de la armada y a las providencias que el singular zelo y applicación de
don Francisco de Velasco, lugarteniente de vuestra magestad, havía dado para la formación de
dicha coronela y a las diligencias que al mismo
fin y en crédito de su fidelidad y major servicio de
vuestra magestad havían obrado la Deputación,
brasso militar y todos los individuos de la junta
llamada 24na de guerra y los demás que en este
año concurren en el govierno de la casa la ciudad, adelentando con las operaciones más effectivas la formación de dicha coronela en vista de la
summa precissión y urgencia y, en particular,
todo el concistorio de los conselleres, el conseller en
cap, coronel, su teniente coronel, sargento mayor,
capitanes y demás officiales subalternos con las ór-

denes más convenientes, de forma que no huvo individuo de los que a la ciudad le pareció nombrar
para las dependencias y negocios que se offrecieron
al arribo de la armada, que con incessante applicación no adelentarse lo possible la formación de
dicha coronela, haviendo tambien los que cada
gremio senyaló para el mesmo fin contribuhido
por su parte a importancia que reconozían tant
precissa y del servissio de vuestra magestad. Y no
era possible que ahunque en el conceller tercero se
reconoxiesse la mayor applicación y actividad,
fuesse esta bastante para adelentar ni conseguir
con brevedad la formación de un cuerpo de más
de tres mil sietecientos hombres en quarenta y dos
compañías. Miraba Barcelona en aquella occurrencia a la armada enemiga, que a su vista y
cerca havía dado fondo rezelaba de sus desígnios y
que quedava más amanezada de sus ostilidades
en // 4v // vista del evidente riesgo de la desprevención de tropas para su defensa, teníasse muy
presente la gran seguridad que del amor y zelo de
los naturales del principado tuvo vuestra magestad en la ocasión se dignó participarle a la ciudad con real carta de 8 de diziembre del año passado, havía tenido por conveniente mandar sacar
de ella algunas tropas afiansado vuestra magestad de la seguridad del principado en el amor y
zelo de sus mismos naturales, residía en todos
igualmente el singular affecto de señalarse en
aquella ocasión en servir a vuestra magestad, en
crédito de la fidelidad que la ciudad y todo el
principado han siempre manifestado a sus señores
reyes y con mayores veras en lances y ocasiones semejantes, y siendo una la causa y no differentes
los impulsos eran iguales las diligencias que officiosas e infatigables contribuhían a assumpto que
reconozían tan del servicio de vuestra magestad y
que podían servirle al enemigo de relevante motivo para desistir y abandonar su empeño, todo lo
que manifiesta con evidencia que el llamamiento
y órdenes que se dieron a todos los gremios de la
ciudad para la formación de las compañías ni la
disposición de las listas de cada uno de aquellas no
corrió por mando del doctor Honorato Pallejá y
Riera, y menos se le devió ni pudo devérsele la brevedad con que se formó dicha coronela. Constávale igualmente al Consejo de Ciento con toda individuación y certidumbre lo que en la noche del
día 31 de mayo havían obrado con singularíssimo
zelo los tres comunes y sus indivíduos en occasión
que a las 11 de la misma // 5r // noche les participó juntos en la casa de la Universidad Litteraria
de la ciudad el lugarteniente de vuestra magestad la suma inportancia que para el servicio de
vuestra magestad y quietud pública era, que al
instante zaliessen el conceller en cap coronel a cubrir con su gente los puestos que se les assenyalaron. Y los deputados, brazo militar y demás concelleres acistidos de gente de la coronela, parte de
la qual estava aquella noche de retén en la casa
1793

de dicha Universidad fuessen a rondar por toda
la ciudad, y que lo que se havía obrado aquella
noche por todos los tres comunes, únicamente lo
havían dispuesto y executado los deseos de servir a
vuestra magestad en la franjente, la fidelidad,
punto y crédito de la nación, en vista majormente
de executar en aquella ora la armada enemiga el
bombardeo que continuó asta el amanasser, de
forma que por vivo conocimiento que se tuvo por
lo que participó a los comunes el lugarteniente de
vuestra magestad de aquella prezisión y urgencia
no huvo quien con las majores veras no dispusiesse
y adalentasse lo que convenía, para que los indivíduos de los tres comunes saliessen como se executó
instantaneamente a cumplir las órdenes del lugarteniente de vuestra magestad. Y no era possible que el conseller podiesse dar las referidas providencias en attención a la multitud de gente que
se allava en dicha Universidad, la confussión de
la noche, bombardeo que se exsecutava, las muchas rondas se havían de formar, la precissión del
tiempo y demás circunstancias, a no haver contribuido con incessante applicación y fatiga los diputados y ohidores, protector y officiales del brasso
militar, con los demás de sus indivíduos y todo el
concistorio de los conselleres // 5v // que quedaron
para este fin en los patios de dicha Universidad,
inmediatamente de haverse hido el lugarteniente
de vuestra magestad. Sintió igualmente el Consejo de Ciento que intentasse tambien el conceller
apropriarse la disposición que tiene dada la ciudad para salir las esquadras a rondar todas las
noches, porque dicha disposición por resolución y
acuerdo de la 24ª de guerra del día 28 de mayor
se cometió a quatro indivíduos de la mesma junta, tribuiéndoseles para ello bastante poder y facultad, las quales con singular applicación han
continuado en dicha incumbencia desde aquel
día, y para más aucthorizar sus órdenes han acistido siempre algunos de los conselleres. Y en pocas
el dicho conceller tercero, de forma que en esta dependencia no ha corrido otra cosa a su cargo que
el cuydar desde el siete día de junio, que fue nombrado en assessor del veguer y balle desta ciudad y
como a tal, prior de los letrados, el despatxar en
escrito los nombramientos y órdenes para los letrados que han de acistir a las rondas en la mesma
conformidad que lo han participado el protector
del braço militar para sus indivíduos, el deán del
collegio de medicina, los priores de los collegios e
prohómenes de la cofadrías para los suyos, haviendo cargado la fatiga de las disposiciones de dichas
rondas en parte lo más principal a los quatro indivíduos nombrados por la junta de guerra y a los
demás conselleres que han acistido, alternando
personalmente en casa la ciudad todas las noches.
La Diputación y braço militar han tambien manifestado a la ciudad el justo sentimiento les ha
cabido de las operacio– // 6r // nes del conseller,
haviendo participado a la ciudad con embajadas
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de 7 de julio que la acompanyavan en el sentimiento, considerando con precissos motivos para
la demostración en persona de dicho conceller tercero, resolviendo el braço militar no elegirle por
abogado ni consultarle en los negocios se le offrecerían. Fueron para la ciudad indispensables con
su conseller tercero las referidas demonstraciones,
porque si en el passado sucesso en que con tanta
gloria de la nación y en desempenyo de la confiansa que vuestra magestad se havía servido disirles a la ciudad y demás comunes quedava de su
fidelidad para su resguardo y defensa, havía procurado el conceller apropriarse por interesses y fines particulares el crédito de las operaciones, a
que no havía contribuhido en parte más principal ni ahun igual que los demás. Persuadiósse
ciertamente y se lo manifestó la mesma respuesta
del conceller que hicieron sus ideas por blanco, lo
que en caso no muy diffarente ponderava Marco
Varon [A. Y lo refiere Solorzano, Emblem., 52,
nº44, ibi: «Tanta invassit cupiditas bonorum, ut
vel celum ruere dummodo magistratum adinpricatur exoptent.»] y con no menos comprehención
para el intento Virgilio [B. 3 Georg., ibi: «Tentanda via est qua me quoque possim tullere
humo, victorque virum volitare per ora.»] faltando con ello a la primera obligación del govierno de las repúblicas, y al zelo y conservación de su
gloria que deve attenderse como único fin en sentir de santo Thomás en el opúsculo de Regim.
Princep., lib.2, cap.4, ibi: «Amplius autem amor
patrie inradice caritatis fundatur, que communia propriis non proprio comunibus anteponit. »
Los referidos motivos fueron los que la ciudad
tuvo presentes en este susseso y deliberó poner reverente, como lo exsecuta en la soberana comprehención de vuestra magestad, // 6v // esperando que
de todo ha de darse vuestra magestad por servido y
que esta representación mereserá la gratta acceptación que le asseguran la real grandesa y soberana rectitud de vuestra magestad.
7r

tiandat tota ha menester y estos sos fidelíssims
vassalls li suplicam.
Barcelona, y juliol alsa ... de 1704. Senyor de
vostra sacra, cathòlica y real magestat fidelíssims
y obedentíssims vassalls que la real mà de vostra
magestat besan los consellers de la ciutat de
Barcelona. Franciscus Cortes, secretarius.
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Senyor.
Als reals peus de vostra magestat se posa esta
ciutat ab lo obsequi de son major respecte a
ocasió del succés expressat en la adjunta representació, que ab esta posarà en la real mà de
vostra magestat lo duch de Medinasidònia, suplicant a vostra magestat se digne afavorir a la
present ciutat ab la grata acceptació de dita representació, e igualment darse per servit del que
en lo assumpto de aquella deliberà lo Consell de
Cent com ho esperam de la real grandesa y soberana rectitut de vostra magestat, de què restarem ab lo agraïment de nostra major obligació y
en crèdit de nostra fidelitat y amor sempre
promptes per quant sia del major servey de vostra magestat. La divina guarde la sacra, cathòlica
y real persona de vostra magestat com la chris1794

Número 675b
Excel·lentíssim senyor.
Lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Belasco, lloctinent y capità general de sa magestat,
que Déu guarde, en lo present principat, ab bitllet de data del dia 21 del corrent fou servit participar al concistori de diputats y oÿdors de
comptes com per la estafacilla que passa de Madrid a Itàlia avia tingut carta de un ministre, de
estar ab la notícia de la que avia donada per extraordinari al rey nostre senyor lo marquès de
Gironella, governador y capità general de la
plaça de Ceuta, de aver tornat a passar lo estret
la armada enemiga dels aliats composta de sent
velas, corrent lo rumbo assí a llevant; y que la
veu general en aquellas costas era que venia a
esta capital. Y com esta notícia solicite en la
atenció y zel del concistori las diligencias que
més cumplidament asseguren lo desempenyo
de tant principal obligació, com la que regoneix
en assumto en què se interessa lo servey de las
dos magestats divina y humana, crèdit de la nació y defensa d’esta capital, ha resolt lo concistori per medi de esta embaixada posar en la alta
comprehensió de vostra excel·lència lo especial
gust ab què se dedicarà a fins de tant suma importància, y com ab embaixada de dos concistorials, a passar a donar las gràcias ha dit excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general de la
confiansa que se serveixin fer de est concistori,
oferint-li contribuir ab quantas diligèncias sian
practicables y conduescan al major y més gloriós
desempenyo de sas obligacions; y regonexien sa
especialitat ab què deu aténdrer a ellas per lo
que concidera tant imediatament exposat a vostra excel·lència a estos perills, deu assegurar a
vostra excel·lència lo concistori que aplicarà tot
son cuydado per contribuir a qual sia del consuelo de vostra excel·lència y ab tots los medis
que discorrerà vostra excel·lència ser més proporcionat per a conseguir aquells dichosos affectes que saberen grangeament los comuns en
lo primer arribo de la armada.
a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
b. ambaixada intercalada entre els folis 934v-935r del trienni 1701-1704.
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inscriptis offerendum, porrigendum et presentandum. Et demum ac generaliter, et cetera.
Promitens habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

Número 676a
Renúncia de ajudant primer de la scrivania major als 24 de juliol 1704 a favor del doctor Joseph Areny. Testimonis Pelegrí y March.

Testes sunt Joannes Baptista Simeon, olitor portae
divi Anthonii presentis civitatis, et Josephus
Franciscus Fontana, scriptor Barchinonae. In
praemissorum proprio calamo scriptorum fidem
ego Ludovicus Fontana, auctoritatibus apostolica
de regia notarius publicus Barchinonae, hic me
subscribo de meum solitum appono sig+num.

Die trigesima prima mensis augusti anno a Nativitate Domini millesimo sexcentessimo nonagesimo septimo, Barchinonae.
Ego Didacus Martines et de Folcras, dux infantariae Hispaniensis, obtinens officium coadjutoris primi scribae majoris Generalis Cathaloniae
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores
meos certos, et cetera. Ita quod, et cetera, vos reverendum Bonaventuram Boxo, presbiterum in ecclesia parrochiali villae Calidarum de Monte Bovino, diocesis Barchinonae, beneficiatum
magnificum Josephum Areny et Garriga, utriusque iuris doctorem, Barchinonae populatum, socerum meum, et Theresiam Martines et Areny,
uxorem meam, videlicet dictum doctorem Areny
his presentem ceteros vero abcentes et quemlibet
vestrum insolidum, ita quod primitus ocupatis
conditio potior non existat nech deterior subsequentis sed quod per unum vestrum inceptum
fuerit per alterum nihilominus mediani valent
prossaequi atque finiri ducique omnino totaliter
ad effectum ad videlicet pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimis dominis
deputatis et auditoribus computorum Generalis
// 2r // Cathaloniae, qui nunch sunt et pro tempore fuerint aut alibi ubi expediat semel et pluries comparendum et dictum meum officium coadjutoris primi scribae majoris Generalis
Cathaloniae in manu et posse dictorum admodum illustrium et fidelissimorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum aut
aliorum, quibus expediat, in favorem personae
seu personarum vobis dictis procuratoribus meis
constitutis et cuilibet vestrum benevisae et benevisarum et per vos ipsis procuratores meos et seu per
quemlibet vestrum nominadae seu designandae
seu nominandarum seu designandarum semel et
pluries renunciandum, et eam seu eas de dicto officio provideri iuxta formam generalium constitutionum presentis principatus Cathaloniae, capitulorum et actuum curiarum, usum,
practicam et stilum ac observantiam dicti Generalis et renuntiationem seu renuntiationes ipsas
admiti petendum, instandum et suplicandum, et
de his quecunque instrumenta et alia necessaria
et quomodolibet oportuna faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et pro
inde quascunque suplicationes eam verbo quam
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a. procura intercalada entre els folis 934v-935r del trienni
1701-1704.
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Número 677a
Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya y los habilitadors
novament extrets junts en la casa de la Diputació, referint a vostra excel·lència las causas han
tingut de inhabilitar las personas infrascritas antes de clòurer lo acte de la habilitació estan fent,
representan a vostra excel·lència lo següent:
MEMORIAL DE LAS PERSONAS EXCLOSAS PER LAS CAUSAS EN CADA UNA DE
ELLAS EXPRESSADAS, CONFORME SE
PUBLICARÀ EN LO ACTE DE LA EXTRACCIÓ.
Deputats ecclesiàstichs. Bisbe deVich, inhabilis
propter magnas sui corporis infirmitates exercitium officii impedientes; bisbe de Elna, inhabilis
quia suppressus est locus.
Deputats ecclesiàstichs religiosos. Fra don Anton de Planella, inhabilis quia de presenti est deputatus; fra Rafel de Padellàs y Casamitjana, inhabilis quia de presenti est auditor computorum.
Deputats ecclesiàstichs capitular fixos. // 1v //
Per lo capítol de Tortosa: mossèn Emanuel
Senjust, canonge de Tortosa, inhabilis quia est
regius cancellarius. Per lo capítol de Elna:
mossèn Anthoni Compter, inhabilis quia suppressus est locus.
Oÿdors de comptes ecclesiàstichs capitular fixos. Per lo capítol de Gerona: lo doctor Anton
Alrrà, inhabilis propter magnas sui corporis infirmates exercitium offici impedientes. Per lo capítol de Elna: lo doctor Francisco Pujol, inhabilis
quia suppressus est locus; lo doctor Joseph Manyer, idem; lo doctor Francisco Compter, idem.

a. memorial intercalat entre els folis 936v-937r del trienni
1701-1704.
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Deputats militars. Per la vegueria de Barcelona:
don Francisco Blanes y Carrós, inhabilis quia est
bayulus generalis Cathaloniae; mossèn Francisco de Avaria, inhabilis quia est regius vicarius
Dertusae; don Joseph de Agulló y Pinós, inhabilis quia est capitaneus generalis in Africa et
gubernator civitatis et arcis Ceptae; mosèn Joan
de Olmera y Bianya, inhabilis quia non vacavit
per tempus; mossèn Joan Descallar, inhabilis
quia est regens bajuli generalis Cathaloniae;
// 2v // mossèn Anthon de Albertí, inhabilis
quia de praesenti est deputatus. Per la vegueria
de Lleyda y sotsvegueria de Pallàs: don Lluís
Descallar, inhabilis quia est regius thesaurarius.
Per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú: lo compte de Empúrias, inhabilis quia est
de concilio status domini nostri regis. Per la vegueria de Perpinyà: mossèn Francisco Amell,
inhabilis quia suppraessus est locus; mossèn Joseph de Sanyés, idem; mossèn Àngel del Pas,
idem; // 3r // mossèn Joseph Montalt, idem;
mossèn Francisco Jahen, idem; don Joseph de
Lanuza, idem; mossèn Anthoni Generes, idem;
mossèn Joan Ballaró, idem; mossèn Anthon Reart, idem; mossèn Joseph de Perearnau, idem.
Per la vegueria de Cervera: lo duch de Cardona,
inhabilis quia est de consilio status domini nostri
regis; don Aleix de Miravall, inhabilis quia non
vacavit per tempus et quia est debitor virtute sententia visitae trienii 1698 super querela numeri
22. Per la vegueria de Tàrraga: don Rafel de
Certada, inhabilis quia est regius scriba mandati.
Oÿdors militars. Per la vegueria de Barcelona:
mossèn Francisco de Balaguer, inhabilis quia est
acessor Bajuliae Generalis Cathaloniae; mossèn
Anthon de Moxiga y Ginebreda, inhabilis quia
de praesenti est auditor computorum; mossèn
Anton Marí y Ginovès, inhabilis quia residet extra Europam et in partibus Americae; mossèn
Llàtser de Gelsèn, inhabilis quia non renuntiavit intra legitimum tempus officium regii vicarii
Barchinonae. Per la vegueria de Gerona y sotsvegueria de Besalú: mossèn Christòfol Potau,
inhabilis quia est de regio concilio. Per la vegueria de Perpinyà: mossèn Salvador de Sanyés, inhabilis quia suppressus est locus; mossèn Àngel
del Pas, idem; //4r // mossèn Emanuel Guanter,
idem; mossèn Joan Balthasar March y Jalpí,
idem; mossèn Lluís de Canter y Doms, idem;
mossèn Carlos de Llupià, idem; mossèn Joseph
Taquí y Pals, idem. Per la vegueria de Puigcerdà: mossèn Joan de Llupià y Agulló, inhabilis quia est gerens vices generalis gubernatoris
Cathaloniae; mossèn Gerònim de Magarola,
inhabilis quia est de regio consilio. Per la vegueria de Vilafranca del Panadès: mossèn Joseph
Casanovas, inhabilis propter infirmitatem exercitium officii impedientem. // 4v // Per la vegue1796

ria de Tarragona: mossèn Joseph Pons y de
Meca, inhabilis propter infirmitatem exercitium
officii impedientem.
Deputats reals. De Barcelona: lo doctor misser
Joseph Güell y Soler, inhabilis quia est de regio
concilio; lo doctor misser Ramon Vilana Perlas,
inhabilis quia est inquisitus in regia curia et detentus in regiis carceribus presentis civitatis; lo
doctor Melchior Prous, inhabilis quia est de regio concilio; lo doctor misser Jaume Oliva, inhabilis quia de praesenti est deputatus. // 5r //
mossèn Joseph Boer, inhabilis quia non vaccat
per tempus et quia est debitor tamquam fidejussor arrendamenti Generalis trienni 1683 et virtute sententiae visitae trienni 1698 super querela
numeri 22. De la ciutat de Lleyda: mossèn
Thomàs de Capdevila, inhabilis quia est locumtenens bajulii civitatis Ilerdae; mossèn Joseph
Llopis, inhabilis virtute sententiae visitae trienii
1698 super querela numeri primi et quia non vacavit per tempus, et etiam qua est debitor virtute
sententiae visitae dicti trienni super querelis numerorum 1 et 22. De la ciutat de Gerona: lo
doctor misser Geroni Pasqual y Colomer, inhabilis quia est procurator fiscalis regiae curiae et
vicariae Gerundae; lo doctor misser Joseph
Moret, inhabilis quia est de regio concilio. De
Perpinyà: mossèn Andreu Calvà, inhabilis quia
suppressus est locus; //5v // mossèn Bernat Ferrer,
idem ; mestre Francisco Jordi, idem ; mossèn
Onofre Llobet y Vilaseca, idem ; mestre Francesch Roure, idem ; mestre Lluís Lafarga, idem;
mossèn Francisco Puig, idem; mestre Francisco
Vicens, idem; mossèn Jaume Badaula, idem;
mossèn Rafel Sabater, idem; mossèn Gaspar Arnau Bosch, idem; mossèn Jacinto Vigo, idem;
mossèn Joseph Parayre, idem; mossèn Onofre
Dalfau, idem; mossèn Francisco Ham, idem;
mossèn Rafel de la Trinxeria, idem; mossèn
Francesch Texidor, idem; mossèn Jacinto Ham,
idem; misser Rafel Pagès, idem; mossèn Onorat
Fontaner, idem; misser Macià Grau, idem;
mossèn Gerònim Compte, idem. // 6r // De
Puigcerdà: mestre Pere Màrtir Cerdà, inhabilis
quia de presenti est auditor computorum.
Oÿdors reals. De Barcelona: mossèn Pere Trellas y de Alba, inhabilis quia est regius vicarius
Gerundae; lo doctor misser Isidoro Pi y Pagès,
inhabilis quia est impeditus in sensu visus ita ut
non poset offitium exercere; lo doctor misser
Onorat Pallejà y Riera, inhabilis quia cum informatione ad ipsius instantiam recepta in curia
regentis vicariam Barchinonae die 13 et 14 junii
propedimissi, sibi arrogavit tamquam proprias
operationes comunes illustrissimi et fidelissimi
concistorii, fidelissimi brachii militaris et excellentissimae civitatis atque ita sicut per istam ab
exercitio muneris conciliarii tertii ex hac causa

suspensus reperitur, pariter ad novos honores Generalitatis Cathaloniae non est admittendus; lo
doctor misser Ramon Pelliser y Vidal, inhabilis
quia contrafecit constitutionibus Cathaloniae; lo
doctor misser Francisco Ametller, inhabilis quia
est de regio concilio. De Lleyda: Jacintho Ribera,
mercader, inhabilis quia exercet artem aromatarii et dulciarii. De Gerona: mossèn Balthasar
Ferrer, inhabilis quia vacat; // 6v // mossèn Rafel Sardà y Maduxer, idem; mossèn Joseph Ferrer, idem; mossèn Joan Carreras y Simon,
idem; mossèn Joseph Miquel, idem; mossèn
Joan Baptista Serra, idem; misser Gerònim Pasqual y Colomer, idem. De Perpinyà: mossèn Joseph Abat, inhabilis quia supraessus est locus;
mossèn Francisco Escapa y Guinart, idem ; mestre Onorat Oliver, idem ; mossèn Rafel Vallespir, misser, idem; mestre Francesch Fort, idem;
mossèn Anthon Pejoan, misser, idem; // 7r //
mossèn Carlos Reart, idem; mossèn Joan Cornell, misser, idem; mossèn Romualdo Scapa y
Guinart, idem; mossèn Domingo Isern, idem;
mossèn Andreu Bonet, misser, idem; mossèn
Joseph Compte, idem; mestre Joan Saldoni Bonet, idem; misser Joseph Monsalvo, idem; lo
doctor Esteve Costa, idem; mossèn Maurisi
Mauri y Ravell, idem; lo doctor misser Bonaventura Coll, idem; mossèn Emanuel Texidor,
idem; mossèn Esteve Gros de Illa, idem; mossèn
Francisco Gubert y de Aguilar, idem. De Puigcerdà: lo doctor misser Francisco Bages, inhabilis quia est regus acessor regii vicarii Podiceritanei. De Cervera: lo doctor misser Francisco
Nuix, inhabilis quia est graviter impeditus in
sensu visus ita ut non posset offitium exercere.
7v

Estas són las personas que són estadas inebilitades per los deputats, oÿdors de comptes y Novena per las causas expressadas, segons disposició de capítols de cort y que de dret procehexen
per la extracció de deputats y oÿdors fahedora,
suplicant a vostra excel·lència ab brevedat del
temps sia servit permètrer se fassa la extracció,
que ho rebran a particular mercè de la grandesa
de vostra excel·lència.

Que en quant a la excepció oposada a la persona
del il·lustre don Joseph de Agulló y Pinós, marquès de Gironella, governador de Seuta, attès
nos ha constat que lo governador de Seuta no
exerceix jurisdicció en la present principat ni altrament està en pocessió la casa de la Diputació
de impedir als governadors de Seuta lo concórrer en los officis y càrrechs de dita casa, à aparegut que no proseeix en dita excepció, no obstant de estar en pocessió de inhabilitar als
governadors de altres presidis de Àfrica, per lo
que vos diem y manam, inseguint la resolució
presa en dita Real Audiència juntes les tres sales,
habiliteu al dit don Joseph de Agulló y Pinós,
marquès de Gironella, de manera que concorrega igualment ab los demés insiculats en dita
bolsa y puga sortejar ab ells en la extracció
// 1v // depròxim faedora en la conformitat se
vos avia manat en die de 11 de gener 1703.
En quant a les persones de don Aleix de Miravall
y de mossèn Joseph Llopis, attès nos ha constat
que non vacarunt per tempus, vos diem y manam, inseguint axí mateix la resolució de la Real
Audiència, juntes les tres sales, los inhabiliteu.

Dat en Barcelona als XXV de juliol MDCCIIII.
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bilitadors que us trobau junts per la extracció
depròxim faedora, havem vist lo paper que per
vostra part nos és estat presentat de les personas
que aveu inhabilitadas, que avent-ho comunicat
ab la Real Audiència, juntes les tres sales, y aparegut en quant a la excepció oposada en la persona del molt il·lustre comte de Ampúrias y
duch de Cardona, per ser del Consell de Estat
de sa magestat, attès nos ha constat que no
exerceix jurisdicció en lo present principat y altrament que lo últim estat que·s deu aténdrer
trobam estar en pocessió de concórrer a diputat
sobre ser del Concell de Estat que no proseeix
dita excepció, vos diem y manam, inseguint la
resolució presa en dita Real Audiència, juntes
les tres sales, habiliteu al dit molt il·lustre comte
de Ampúries y duch de Cardona y Sogorbe en
la conformitat se us manà ab despaig de cancelleria de 11 de gener 1703, de manera que concorrega com los demás insiculats en dita bolsa,
no sols en lo lloch o esta com a duch de Cardona sinó també en lo que ó està com a comte de
Ampúries y sortejar ab ells en la extracció
depròxim fahedora.

Número 678a

Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya e o los ha-

En quant a la persona de mossèn Joseph Boer,
attès nos ha constat que non vacavit per tempus
et quia est debitor tanquam fidejussor arrendamenti Generalis triennii 1683, vos diem y manam inseguint la resolució presa en la Real Audiència juntes les tres sales los inhabiliteu.

a. decret intercalat entre els folis 937v-938r del trienni 17011704.

En quant a la excepció oposada al doctor Ramon Pellisser y Vidal per contrafactor de consti-

Don Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general, etcètera.
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les resolucions de la Real Audiència sobre expressadas, podeu clòurer lo acte de la habilitació
y passar en dita //2v // conformitat a la extracció
de diputats y oÿdors de comptes en la forma
acostumada.

tució, attès que ab la mateixa sentència de contrafacció del primer de agost 1703 queda absolt
de las penas de la constitució de la observansa,
ni altrament de dita sentència està proveït lo decret de execució, vos diem y manam inseguint la
resolució de dita Real Audiència, juntes les tres
sales, lo inhabiliteu al dit doctor Ramon Pellicer
y Vidal, de manera que concorrega igualment
ab los demés insiculats en dita bolsa y puga sortejar ab ells en la extracció depròxim faedora.
En quant a la excepció oposada al doctor Gregori Matas y Pujol per haver contrafet a constitució, attès que no proseeix en fet la dita excepció ni basta la sola pretenció de ser contrafactor
sens declaració judicial y provisió de decret de
extracció y altrament ésser axí la observansa, vos
diem y manam que axí mateix la resolució de la
Real Audiència, juntes les tres sales, habiliteu al
dit doctor misser Gregori Matas y Pujol de manera que concorrega igualment ab los demés insiculats en dita bolsa y puga sortejar ab ells en la
extracció depròxim faedora.

Dat en Barcelona, als XXVI de juliol MDCCIIII.
Don Francisco de Velasco. Vidit de Senjust et de
Pages, cancellarius. Don Joannes Baptista de
Aloy. Registrata in curiae locumtenentiae, foleo
LXXXII.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas de la Generalidad y habilitadores que se hallan juntos pongan en
execución la orden tal como arriba se contiene.
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Señor mio.
Esta tarde a poco más de las zinco se descubrió las
armadas enemigas que vienen desembocando el
estrecho la buelta de levante con viento favorable
muy fresco, y el número de los navíos que hasta el
anochezer se han podido descubrir es el de setenta
en todos como refiere el papel incluso que me escrive desde el echo el capitán don Francisco Páez;
pero no se duda dejen de quedar otros algunos que
puede ser passen esta noche pues no pareze dable
que siendo tan pocos se empeñasen en bolver a
aquellos mares, deviendo persuadirse que ya estaran unidas las fuerzas marítimas de su magestad
christianíssima. Y haviéndome repetido el moro
confidente en afirmarme de que no dudase ser
verdaderas las notizias y me havía dado del
// 1v // pasaje de estas armadas al Mediterraneo,
y que sin duda bolvían a Barcelona con el príncipe de Darmestat, me ha parecido ser de mi obligación despachar extraordinario con esta última
notizia, suplicando a vuestra señoría se sirva continuarme sus favores en repetirme con ellos y el
más profundo rendimiento a los reales pies de su
magestad, quedando siempre tan reconozido
como devo a la ovediencia de vuestra señoría cuya
vida guarde Dios siempre.

En quant a la excepció oposada al doctor misser
Onorat Pallejà y Riera, attès nos ha constat que
no és estat suspès ni privat de lo exercici y càrrech de conceller tercer segons referiu legítimament ab // 2r // la deguda forma ni com de
dret se requireix, vos diem y manam, insiguint
la resolució presa en dita Real Audiència, habiliteu al dit doctor misser Onorat Pallejà y Riera
de manera que concorrega igualment ab los demés insiculats en dita bolsa y puga sortejar ab
ells.
En quant a la excepció oposada a Jacinto Ribera, mercader, ab motiu de exercir lo art de adroguer y confiter, attès que ha constat no exercir
los referits arts de temps a esta part, vos diem y
manam, inseguint lo parer de la Real Audiència,
juntes les tres sales, habiliteu al dit Jacinto Ribera, mercader de Cervera, que concorrega igualment ab los demés insiculats en la bolsa y puga
sortejar ab ells.
En quant al doctor Ramon Vilana Perlas, attès
nos ha constat estar delat y inculpat de delicte
grave en la dita cort y per ell de present pres y
detingut en los càrcers reals de la present ciutat,
vos diem y manam que junt també la resolució
presa en la Real Audiència juntes les tres sales,
que no lo habiliteu ni lo deixeu concorrega en
esta ni demés extraccions fahedoras.

Número 679a
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En quant emperò als demés inhabilitats contenguts en lo paper que per vostra part nos és estat
presentat dels quals ne exceptuam los sobredits,
vos diem que·ns conformam ab les causas per
les quals los haveu inhabilitats. Y axí, inseguint
1798

Número 683b
En lo excel·lentíssim y savi concell de Cent de la
present ciutat de Barcelona tingut y celebrat lo
a. carta intercalada entre els folis 941v-942r del trienni
1701-1704.
b. ambaixada intercalada entre els folis 944v-945r del trienni 1701-1704.

que sa excel·lència regonexerà conduhir a dit fi,
cometent la disposició y formació de la carta per
sa magestat a la excel·lentíssima confarència que
la present ciutat, fent un cos ab lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, té pendent y uberta
ab lo molt il·lustre y fidelíssim concistori dels
senyors diputats; y disposada per dita excel·lentíssima // s.n.r // confarència sia despatxada y remessa per a possar a la real mà de sa magestat
per lo medi aparega als excel·lentíssims senyors
concellers, y que per medi de embaxada de un
senyor ciutedà y altre militar en la forma accostumada sien donadas las degudas gràcias al excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco
de las expressions ab què se serveix manifestar la
confiansa gran fa de esta ciutat y de las nottícias
se ha servit participar ab son bitllet, assegurantlo que en comú y particular esterà esta ciutat
molt prompte per emplear-se a tot quant conduesca al servey del rey nostre senyor y del agrado de sa excel·lència. Y que la present deliberació per medi de embaxada en la forma
accostumada sia participada als excel·lentíssims
comuns dels molt il·lustres y fidelísims senyors
diputats y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per la uniformitat y mútua correspondència
que appréstia la present ciutat de dits excel·lentíssims comuns.

dia vint-y-vuit de juliol, entres altres, se troba la
deliberació infrascrita y següent:
Que vista y ohida la real carta del rey nostre senyor, Déu lo guarde, dat en Madrit a 24 del corrent mes dirigida als excel·lentíssims senyors
concellers que acompanyada ab bitllet del excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco,
llochtinent de sa magestat en lo present principat, del dia present han rebut los excel·lentíssims senyors concellers en est instant en què se
serveix sa magestat donar notícia a la present
ciutat de haver tornat a passar lo estret la armada dels enemichs, prenent lo rumbo assí al llevant, y manifestar la gran confiansa en què està
de la innata fidelitat y constancia de la present
ciutat per lo cas que los enemichs intentassen alguna operació contra esta ciutat y principat. Y
no obstant de què ab la sola lealtat y valor de
esta ciutat y principat concidera sa magestat enterament defensada esta ciutat y tot lo principat,
ha donat las disposicions expressades en dita
real carta previnguda a dit excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco. Y ohit axí mateix lo bitllet del excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velasco en què expressa també la
mateixa confiansa d’esta ciutat en continuació
del zel que ha manifestat en la ocasió antecedent y en totas las que se han offert al servey del
rey nostre senyor, posant en lo mateix temps en
nottícia de la present ciutat las prevencions té
disposadas y previngudas sa magestat per lo major resguart d’esta ciutat y principat, y de trobar-se ja a la // 1v // vista d’esta ciutat la numerosa armada de la magestat christianíssima,
affiansant los favorables sucessos en la defensa
de esta província de la innata fidelitat y valor de
esta ciutat y sos naturals, llegida dita real carta y
bitllet al present Concell donat tot per preposició que se pose esta ciutat als reals peus del rey
nostre senyor per medi de carta, donant-li las
degudas gràcias de las expressions ab què se
digne manifestar a la present ciutat la confiansa
gran en què està de la fidelitat de esta ciutat a
son real servey y de las nottícias se ha dignat
participar-li per medi del excel·lentíssim senyor
don Francisco de Velasco de las disposicions y
prevencions que lo paternal amor de sa magestat té disposadas per defensa de esta ciutat, assegurant a sa magestat del gran zel y amor resideix
en esta ciutat en comú y particular per dedicarse y enplear-se en tot quant conduesca en son
real servey en cumpliment de sa innata obligació. Posant en sa real nottícia de com se està disposant a tota diligència la coronèlia dels gremis
de esta ciutat, y que resta disposada en comú y
particular per quant se puga esdevenir a son real
servey y defensa de esta capital, per lo que se ha
offert esta ciutat al excel·lentíssim senyor don
Francisco de Velasco disposar, obrar y fer tot lo
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Número 684a
Don Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general, etcètera.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya e o los habilitadors que·us trobau junts per la extracció depròxim faedora. Havem vistas y premeditadas les
raons de vostra representació ab los nous motius que la acompanya sobre lo orde que lo dia
27 del present mes se·us entregà manant-vos
habilitáseu a don Aleix de Miravall, a mossèn
Josep Boer y a mossèn Joseph Llopis. Y havent
tractada esta matèria ab la Reial Audiència, juntes les tres salas, inseguint son parer vos diem
que·ns conformam en què queden inhabilitats
per totes les excepcions que respectivament
se’ls han oposadas.
En quant emperò al doctor misser Onorat Pallejà y Riera, per no ser de relevància ni subsistència alguna de les raons al·legau a los exemplars del ús y estil observar en la casa de la
present ciutat de fer semblants suspensions sens
cognició de causa ni procés en la forma deguda,
per ser abús y contra les generals constitucions
de Cathalunya que manen haver-se de proseir
a. reial decret intercalat entre els folis 944v-945r del trienni
1701-1704.

[ 1704 ]
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per directum, havent-hi interès de part deduïble
en judici y aver-se com anul·lés revocat semblants suspensions y proseïments sempre que se
ha concorregut y fet queixa de aquellas en judici contradictori y per les demés raons que se·us
han insinuadas en lo primer decret, vos diem y
manam inseguint axí mateix lo parer y resolució
de la Real Audiència, juntes les tres salas, lo habiliteu en lo lloch que sa magestat lo ha anomenat, de manera que en la estracció depròxim faedora concorrega y sortege ab los demés que
estan insiculats en dita bolsa, tota rèplica cessant.
En orde al doctor Ramon Pellicer y Vidal, attès
no ser de relevància alguna les raons al·legau y
que de la sentència de contrafacció contra ell
proferida nos ha constat estar pendent la instància del decret, execució y liquidació reservada
ab la matexa //2v // sentència, y no tenir obligació de revocar fins a què segons la constitució
37 de las últimas corts sie provehit lo decret de
execució, lo qual se deu enténdrer també en lo
cas que no se ha de fer liquidació sinó sols lo decret de execució etiam de un cap líquit, avent-hi
declarat la observansa subseguida y practicada y
aprobada en eixa casa de la Diputació en la causa de contrafacció de Anton Batlle, escrivà de
registre, en què no obstant que avia ab acte verbalment revocat y no hi avia cosa que liquidar,
lo síndich del General demanà y instà lo decret
de execució y fou provoït a gastos del síndich,
ni pot fer-se ponderació de què la dita constitució sempre que parla del decret de execució
aporta per adjunct la paraula liquidació perquè
dos vegades a la fi parla del decret de execució
sens lo adjunct de liquidació ni està en mà del
dit doctor Pellicer y Vidal lo fer la revocació del
continuat en los llibres de la exacció y cobransa
de drets de manament de lletres y morabatí, que
és en lo que sols se podría preténdrer per no ser
cosa líquida ni clara sino intricada y complicada
ab la liquidació se ha de fer dels partits que han
cobrat indèbitament y se han de restituir a les
parts; y ser punt conexo y dependent de la liquidació reservada ab dita sentència sobre que
avent-se de concedir dilació segons la mateixa
constitució y observansa, no·s pot llevar aquest
benefici a la part per lo que pot deduir y defensar-se en aquell estat de la causa; vos diem y manam, inseguint en la mateixa conformitat lo parer de dita Real Audiència, juntes les tres salas,
habiliteu al dit doctor Ramon Pellisser y Vidal
en lo lloch lo ha anomenat sa magestat, de manera que concorrega y sortege en ell en la extracció depròxim faedora ab los demés insiculats en dita bolsa, tota rèplica cessant.
Que respecte de Jacinto Ribera, mercader, en
atenció de no ser les raons que al·legau de re1800

levància y que de las informacions // 3r // que se
motivan no queda provat exercir dit Ribera actualment l’art de adroguer y confiter, ni queda
superada la prova contrària y que la coneixensa
y resolució de aqueix punt y article sols toca a sa
magestat y a nos, a més que segons la disposició
del capítol 57 del nou redrés de las últimas
Corts los dos llochs de oÿdors repartits a la ciutat de Lleyda dels insiculats en paers de dita ciutat sols necesiten de las qualitats, lo un de mercader de matrícula y lo altre de notari de col·legi
de aquella ciutat, y nos age constat que en ella
comunament tots los mercaders exerceixen y
han exercit y tingut botiga de adroguer o botiguer y altres officis semblants, ni altrament se
trobe estatut o disposició particular que prohibeixi als mercaders de dita ciutat lo ser adroguer, o que per lo exercici de semblant art que
de privat y indigne del privilegi de mercader de
matrícula ni per consegüent que pugan quedar
inhàbils del lloch de oÿdor que la cort, los concedí de seguir la observansa de la ciutat de Lleyda, a tenor de la qual se concedí dit capítol, vos
diem y manam, inseguint axí mateix lo parer de
dita Real Audiència, juntas les tres salas, habiliteu al dit Jacinto Ribera, mercader, en lo lloch
lo à anomenat sa magestat de manera que puga
concórrer en sortejar en ell en la extracció
depròxim faedora ab los demés insiculats en
dita bolsa, tota rèplica cessant.
Últimament en quant al doctor Gregori Matas
y Pujol, atteses les rahons se·us expresaren en lo
primer decret y ser constant que per poder-se
castigar y penar un official com a contrafactor
ab penas de la constitució de la observansa se
necesita que preseesca primerament declaració
y sentència de haver contrafet y ser renitent en
revocar después de la declaració, com apar de la
matexa constitució poc valdria 11 «De la observansa,» en lo versícol entès // 3v // emperò en
aquella paraulas. E essent declarat per la Audiència, servada la forma desús dita, ultra las penas d’esta y la inteligència dels pràctics sobre
ella y en virtut de la nova constitució 37, se necesita encara de decret de execució com se ha
dit respecte del doctor Pellisser y Vidal; y lo fet
voluntari del doctor Rafel Llampillas no pot donar estat ni fer exemplar contra lo literal de dita
constitució «Poch valdria,» ni és aplicable, lo
que se ha practicat ab los bisbes que han conferit beneficis o prebendas a al·lienígenos per no
estar estos subgectes a judici de contrafacció, y
axí no haver-se pogut ab ells practicar lo medi
judicial de contrafacció y declaració ab sentència sinó sols lo extrajudicial y polític per modum
defensionis, vos diem y manam, inseguint lo parer de dita Real Audiència, juntes les tres sales,
habiliteu al dit doctor Gregori Matas y Pujol en
lo lloch lo à anomenat sa magestat, de manera

que en la extracció depròxim faedora concorrega y sortege ab los demés insiculats en dita bolsa, tota rèplica cessant, observant en lo demés lo
que se us troba ordenat y en esta conformitat
pasareu a clòurer lo acte de. habilitació y a la extracció acostumada.

esta ciutat als reals peus del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, posant en sa real notícia lo desconsuelo en què·s troba per lo referit fet formant-se per dit effecte la més viva, obsequiosa y
expresiva representació dels motius té esta ciutat per posar-se a sos reals peus sobre // 1v //
tant grave asumpto, suplicant a sa magestat vulle ésser servit aconsolar a la present ciutat donant los ordes convenients per a què no·s passe
a la habilitació de dit doctor misser Onorat Pallejà y Riera, com aixís ho espera esta ciutat del
paternal amor de sa magestat, escrivint-se per
este efecte a las personas aparega als excel·lentíssims senyors concellers, cometent la formació
de dita representació y cartas per sa magestat y
demés a la excel·lentíssima conferència que la
present ciutat, fent un cos ab lo excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar, té pendent y uberta ab
los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats. Y
en cas per part de estos se trobàs algun reparo,
lo que no·s creu, sie la comisió a las personas
que per part del excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar y present ciutat respectivament concorren en dita conferència. Y que formadas dita
representació y cartas sien servits los extraordinaris senyors concellers despatxar a aquellas, remetent-se per extrahordinari de anada y vinguda al excel·lentíssim senyor duch de
Medinasidònia, suplicant-li la pose en la real mà
de sa magestat y a boca la avive per més inclinar
lo real ànimo de sa magestat a la súplica de esta
ciutat. Y que la present deliberació per medi de
embaxada per un senyor ciutedà y altre militar
en la forma acostumada, sie participada en escrits als il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y Novena de habilitadors junts, suplicant
los vullen ésser servits acompanyar dita representació per sa magestat y així mateix afavorir la
present ciutat en suspèndrer, clòurer lo acte de
la habilitació fins y a tant que sa magestat sie
servit aconsolar esta ciutat ab sa real resolució
sobre dit fet, perquè sie així mateix participada
la present resolució al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, suplicant-li sie servit honrar la
present ciutat acompanyant per sa part dita representació a sa magestat. Y que no·s disgregue
lo present Concell fins a tenir resposta dels
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y
Novena del senyors habilitadors.

Dat en Barcelona als XXIX de juliol MDCCIIII.
Don Francisco de Velasco. Vidit de Senjust et de
Pages, cancellarius. Don Joannes Baptista de
Aloy. Registrata in cuirae locumtenentiae XX,
foleo LXXXV.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General
de Cathalunya y habilitadores que se hallan juntos, pongan en execución la orde de vuestra excelencia antes expressada.
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Número 685a
En lo savi Concell de Cent tingut y celebrat a
29 de juliol 1704 és estada feta la deliberació següent:
Que attès del expressat en la proposició y paers
inclusos en aquella llegits al present Concell,
donats per proposició sobre la dependència de
la inhabilitació se havia fet del doctor misser
Onorat Pallejà y Riera, conceller ters de la present ciutat lo corrent any, per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori dels senyors deputats y Novena de la habilitació de la casa de la Deputació
que·s troba uberta per la extracció depròxim fahedora de deputats y oÿdors, resulta no haverse conformat lo excel·lentíssim senyor lloch general segons lo sentir de las salas a dita
inhabilitació, no obstant la representació que
sobre lo primer decret se havia feta en justificació de la inhabilitació de dit il·lustríssim y fidelíssim consistori y Novena de dit doctor Onorat
Pallejà. Y attès los molts prejudicis ne podria reportar la present ciutat, tant respecte a sos reals
privilegis com a la consuetut, pràctica, usos y estils té observat per lo govern econòmich y polítich de la casa y dret té quèsit, en orde a suspencions de concellers y officials de no subsistir dita
inhabilitació, ya per las conseqüèncias se li’n podrian seguir com dels motius ab què·s diu se
fundan los decrets de sa excel·lència de no procehir dita inhabilitació a tot lo que deu atténdrer la present ciutat per conservació de sos reals privilegis, consuetuts, pràcticas, usos y estils
té observats en matèrias de suspencions y
econòmich govern de la casa, que per ço se pose
a. deliberació intercalada entre els folis 945v-946r del trienni
1701-1704.

1801

2r

Fonamens que acistexan a la present excel·lentíssima ciutat per haver pogut suspèndrer al
il·lustre doctor en drets Onorat Pallejà y Riera,
conceller ters, ab la deliberació en lo savi Concell de Cent feta:
Primo, perquè té a son favor la disposició de
dret comú juxta tradita per Xam., De privil. civit. Barchinonae, § 20, n.54 et Loseum, De jur.
univers. par. 3, cap.15, a n.3 ad 6.
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Secundo, perquè dita facultat se troba corroborada ab differens privilegis, dels quals attesta
Xammar en lo dit § 20, n.54.
Tertio, per trobar-se també corroborada la referida facultat ab differents reals sentèncias, com
apar de la que refereix Xammar contra Lluís Vileta, doctor en medicina y conceller, en lo § 23,
n.32, la qual se féu després del any 1623. Ítem
contra Jaume Vila, ciutedà honrrat y conceller
en lo any 1588. Ítem contra Narcís Avellà, mostasaf, a 10 de desembre 1593.
Quarto, perquè segons disposició de dret competeix dita facultat a las universitats ab mayoritat de rahó quant han acostumat fer las suspencions o imposicions de penas juxta tradita per
Loseum, dic., par., cap. 15, a n.3 ad 6.
A ciutat de Barcelona de centúrias se troba aver
suspès a sos officials y concellers, com entre altres fou primo a 19 de setembre 1392 en què lo
Concell privà a Berenguer Samontada de tots
los officis y beneficis // 2v // de la ciutat. Ítem a
22 de juny 1470 mossèn Berenguer Artiguó era
estat privat per dit Concell dels dits officis y benefficis fou restituït. Ítem a 27 de novembre del
mateix any lo dit Concell restituhí y habilità a
dits officis y benefficis a tres que eran estat privats. Ítem a 12 de desembre del mateix any, havent per certs respectes foragitats del dit Concell y fets inhàbils dels dits officis y beneficis a
dos, y ells demanaren y suplicaren ésser restituïts ho foren a 22 de mars 1471. Ítem a 30 de
abril 1615 lo Concell de Cent privà al cònsol
del pont y a un artiller de la ciutat y los féu inhàbils de dits officis y beneficis per rahó de certs
prejudicis fets a la ciutat. Ítem suspengué y
privà respectivament lo Concell de Cent als sobredits Avellà, Vileta i Vila. Ítem a 17 de janer
1696 lo Concell de Cent suspengué lo clavari.
Ítem a 23 de novembre 1702 lo dit Concell de
Cent suspengué lo caxer de la taula. Ítem se podrian al·legar altres exemplars axí antichs com
moderns que per la brevedat del temps no és estat fàcil fer-ne indivídua nota. En alguns de dits
casos de ditas suspencions lo més que se ha
practicat és estat informar-se lo Concell de Cent
// s.n.r // extrajudicialment y ir axí mateix al oficial extrajudicialment, conforme se ha observat
respecte de la suspenció de dit il·lustre senyor
conceller ters, conforme apar de la representació que la ciutat envià a sa magestat, que Déu
guarde, que·s troba en mà dels senyors deputats. Lo mateix modo de procehir observà lo
clavari de dita ciutat en los casos que algun official és estat trobat delinquir en cosas de son offici, com de dita potestat ne attesta y prova
Xammar en lo § 10, n.13 y se’n podrien de aço
al·legar infinits exemplars antichs y moderns y
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las ditas suspencions axí fetas han tingut sempre
sa deguda execució y efecte. A tot lo sobredit se
ajusta que lo dit il·lustre senyor conceller ters ha
dexat passar injudicatum la dita deliberació de
Concell de Cent ab què fou suspès, y axí no·s
pot dubtar haver de tenir com té execució y effecte la dita suspensió.
3r

Havent-se vist y premeditat per los advocats ordinaris de la present ciutat y consulents aplicats
los motius per los quals lo excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general, inseguint lo vot y
parer de la Real Audiència, juntas las tres salas,
en lo real despaig en forma de Cancelleria dirigit
a la Novena dels molt il·lustres senyors habilitadors de la estracció pròxime fahedora dels deputats y ohidors del General de Cathalunya sobre
la excepció opposada per dits senyors habilitadors al il·lustre doctor Honorat Pallejà y Riera,
conceller ters, per rahó de las resolucions presas
per vostra excel·lència acerca la suspensió contra
ell feta se offereix dir que no ha occorregut cosa
particular que añadir al paper que dits advocats y
consulents formaren de orde del excel·lentíssim
consistori lo dia de dijous pròximpassat, ni haver
donat la precisió del temps lloch a poder entrar a
major discussió y averiguació, havent-se sols novament vist lo vot fet als 22 de febrer 1692 que·s
troba en mà de deliberacions de dit any y en la
mateixa jornada, en lo qual fou aconsellat que
podia la present ciutat en sos casos passar a
suspèndrer al mostasaf del exercici de son offici
durant lo any per lo qual se troba nomenat sens
incurs de usurpació de jurisdicció, entès emperò
y declarat que los procehiments se fessen devant
los excel·lentíssims senyors concellers rebent informació dels fets y excessos que se acomularian
haver comès lo dit mostasaf, cridant aquell a effecte de pèndrer-li la deposició; y així cridat
comparegués o no comparegués, respongués o
no volgués respòndrer, // 3v // se pogués immediadament passar a la suspensió, constant de la
informació rebuda ser digna de aquella. Y per
consegüent, apar que vostra excel·lència procehí
llegítimament en la dita pensió ohint ab lo
modo que ohí a dit il·lustre senyor conceller
ters. En quant emperò sinó trobant-se perpètua
ni temporalment privat és inhàbil segons dret o
no per a concórrer en los officis de la casa de la
Deputació no és de la coneixensa de vostra excel·lència si sols de la dels il·lustres senyors habilitadors. Y últimament respecte de si lo dit doctor Honorat Pallejà y Riera fou suspès ab justa
causa o no és estat y és de la censura de vostra excel·lència. Y així mateix havent-se vist lo segon
decret sobre la representació feta per dita Novena acerca la inhabilitació del dit il·lustre senyor
conceller tercer, se ha advertit que en ell se suposa que vostra excel·lència pretén poder passar
a la suspensió de sos officials en dita coneixensa

de causa ni procés en la forma deguda, y que per
abús y contra las generals constitucions de Cathalunya que manan haver-se de procehir y judicar per directum, havent-hi interès de part deduhible en judici se han com a nul·las revocant
semblants suspensions y procehiments sempre
que se ha recorregut y fet queixa de aquellas en
judici contradictori. Lo que se offereix dir a vostra excel·lència sobre lo contengut en dit segon
decret és que vostra excel·lència no ha pretès ni
pretén poder suspèndrer a sos officials sens coneixensa de causa, y que en la suspensió de dit
il·lustre senyor conceller tercer se procehí per
vostra excel·lència ab conexensa de causa, puix
vostra excel·lència antes de pèndrer la resolució
de suspèndrer-lo ven, attengué, conegué y considerà que lo //s.n.r // haver-se rebut la informació ad futuram rei memoriam instant lo dit senyor conceller era causa bastant per a
suspèndrer-lo en lo modo y forma que·s féu. Se
offereix també noticiar a vostra excel·lència que
en lo dit real decret també se supposa no poder
vostra excel·lència passar a fer ditas suspensions
sens fer procés en la forma deguda, lo que apar
així mateix ésser contra lo ús y pràctica ab què se
ha procehit per vostra excel·lència y per son
magnífich clavari a la suspensió e dits dos officials, puix no sols se ha estilat fer-se ditas suspensions ab procés y judici en escrits sinó també de
paraula a modo de judici verbal, és a saber, informant-se vostra excel·lència o lo dit magnífich
clavari de las faltas comesas per los officials y
ohint-los en la disculpa de aquellas. Y fent-se
d’esta manera se judica per directum en la forma
que disposan las generals constitucions de la
mateixa manera que és verdader dir per directum
sitada y ohida la part en los judicis verbals, tant si
no se redueixen en escrits com reduhint-s’i. Finalment se offereix dir a vostra excel·lència que
en lo dit real decret també se suposa y dóna per
cert haver-se com a nul·las revocat las suspensions y procehiments que se han fet sens procés
en la forma deguda sempre que se ha recorregut
y fet queixa de aquellas en judici contradictori,
sobre que se offereix dir a vostra excel·lència que
no·s té notícia que se hage revocat ninguna suspensió feta per vostra excel·lència o per son
magnífich clavari la qual sia estada feta en lo
modo sobre explicat, ço és, informant-se de la
queixa contra lo official feta y ohint-lo de paraula en sa disculpa o defensa, ans bé //s.n.v // se troba inconcussament practicat en la present casa
haver sempre tingut sa deguda execució y effecte semblants suspensions. Y així bé lo usatge que
disposa haver-se de judicar per directum ab coneixensa de causa, citada y ohida la part sobre interessos de part a part deduhibles en judici, ha
admès esta intel·ligència per medi de la observansa interpretativa de suspèndrer-se y poder-se
suspèndrer llegítimament dits officials sens for-

mar-se procés en escrits en lo modo que·s practica en las causas criminals y de privacions de officis. Y així ho sentan, salvo semper, etcètera.
De Falguera, advocatus civitatis. Todas y Gil,
consulens. Pi y de Riu, advocatus civitatis subrogatus. Minguella, consulens.
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Número 687a
Excel·lentíssim senyor.
Lo concistori de deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya y Novena de habilitació de personas dels tres estaments, després de assegurar a vostra excel·lència del gust ab què han
attès a la embaxada que en escrits y en veu de part
de vostra excel·lència han reportat los senyors
Erasma de Lana y Fontanet, donsell, y Ignasi de
Bòria y Gualba, ciutedà, sobre lo fet de la pretesa
inhabilitació del doctor misser Honorat Palleyà y
Riera, conceller ters, deuhan posar en la gran
comprehenció de vostra excel·lència que trobant-se jutges de dita causa esperan los ha de dispensar vostra excel·lència lo acompanyar la representació que en orde a est assumpto té resolt fer al
rey, Déu lo guarde, puix que apar vindrian a fer-se
part en aquella, tampoch podan dilatar lo passar a
la conclusió del acte de habilitació respecte del
grave perjudici y gastos se’n seguirian al General
en la dilació si bé per tenir alguns altres reparos no
dexarà acerca de tot fer nova representació a sa
excel·lència, y que los papers de fonaments y vot
que tractan y fundamentan lo dèurer ser inhabilitat dit doctor misser Onorat Palleyà, restan encarregats als acessors y advocat fiscal del General per
a què los preediten y ab son sentir ab mayor acert
se puga resòldrer lo fahedor, podent restar cert
vostra excel·lència que en est assumpto se aplicaran dits concistori y Novena ab aquella madura
reflexió y circunspecció que insta y té recomanat
correspondència que desityan concervar y manutenir ab vostra excel·lència.
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Número 689b
Excel·lentíssim senyor.
Avent-se vostra excel·lència servit ab embaixada
reportada perc los senyors don Francesch Nicoa. ambaixada intercalada entre els folis 948v-949r del trienni 1701-1704.
b. ambaixada intercalada entre els folis 951v-952r del trienni 1701-1704.
c. per los senyors ... Reverter, interliniat al marge esquerre.
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lau de Santjoan y Baptista Reverter participar al
concistori de diputats y oÿdors la deliberació feta
per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent selebrata lo die 28 del corrent, ab lo motiu de la real
carta deb data de 24 del mateix ab què se troba
vostra excel·lència afavorir, y que ab tant exprecivas cirscuntàncias manifesta la justa confiansa ab
què se promet lo rey nostre senyor, que Déu
guarde, la defensa d’esta capital y principat enc
cas de secundar la armada enemiga sas hostilitats
com se amenasa ab notícia de aver repassat lo estret, afiansant-la al valor y innata fidelitat de vostra excel·lència tant enterament acreditada en lo
primer arribo, desembarch y bombardex de la armada enemiga, deu dir a vostra excel·lència la
suma gratitut ab què aprecia aquest nou favor
que se ha dignat fer-li vostra excel·lència, majorment quant ab est motiu li continua vostra excel·lència nova demostració ab què manifesta
quant affecta la unió y bona conformitat ab
aquest concistori expressada ab la circunstància
de aver comès la resposta de dita real carta a la
conferència que tenia vostra excel·lència fent un
cos ab lo bras militar uberta ab aquest concistori.
Y encara que pot lo concistori assegurar a vostra
excel·lència que desitja correspòndrer al igual
deliberació, però respecte de ocórrer-se algunas
dificultats diffícils de vènser, respecte de la brevedat del temps y lo no dependir lo al·levar aquellas del concistori, no pot lograr lo gust que li
conduiria lo annuir al que vostra excel·lència té
deliberat, podent sols per crèdit de sa atenció assegurar a vostra excel·lència que la resposta que
lo concistori minuterà a la real carta la participerà
a vostra excel·lència per a què logrant la aprobació conseguesca lo asert ab què solicita manifestar a sa magestat, lo gloriós que queda est concistori a vis- // 1v // ta de la confiansa que se digna
fer de sa llealtat y zel al real servey y assegurar-li
que apacionadament procurerà acreditar-la en
manifestació de las primeras obligacions.
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dimars, contenint la resolució per nos pressa inseguint lo parer de la Real Audiència juntes les
tres sales, sobre les excepcions oposades al doctor Ramon Pellicer y Vidal, al doctor Gregori
Matas y Pujol y al doctor Honorat Palajà y Riera y premeditades en dita Real Audiència, juntes
les tres sales, totes les raons al·legades y haver
aparegut no ser de relevància alguna, vos diem y
manam que tota rèplica cessant habiliteu als dits
doctor Ramon Pellicer y Vidal, al doctor Gregori Matas y Pujol y al doctor Honorat Palajà y
Riera en los llochs en què sa magestat respectivament los ha insiculats de manera que concorregan igualment ab los demés que ho estan en
ditas bosas y sortejan ab ells en la extracció
depròxim faedora, y en la forma referida y contenguda en aquest nostre orde, vos diem així
mateix y manam clogau lo acte de habilitació y
passen immediatament a fer la extracció de diputats y oÿdors en la forma // 1v // acostumada
en semblants casos.
Dat en Barcelona als XXX de juliol MDCCIIII.
Francisco de Velasco. Vidit de Senjust et de Pages, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy.
Registrata in curiae locumtenentiae XX, foleo
LXXXIX.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General
de Cathaluña y habilitadores que se hallan juntos
pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expressada.
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Número 690d
Don Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general.
Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya e o los habilitadors que vos trobau junts per la extracció
depròxim fahedora, havent vist vostra representació e o rèplica ab orde que se vos presentà dit
a. selebrat ... corrent, interliniat al marge esquerre.
b. de data ... mateix, interliniat al marge esquerre.
c. en cas ... lo estret, interliniat al marge esquerre.
d. reial decret intercalat entre els folis 952v-953r del trienni
1701-1704.
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Número 691a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Las personas que componan la conferència formada per los tres excel·lentíssims comuns del
bras militar, Diputació y ciutat de Barcelona inseguint la commissió per dits excel·lentíssims
comuns donada en orde a las reals cartas de sa
magestat, Déu lo guarde, a ells dirigidas dadas
en Madrit a 31 de octubre 1703 junt ab la real
declaració de sa magestat de las clàusulas del
testament del sereníssim senyor rey don Carlos,
que està en glòria, respecte de las successions en
la real corona, han premeditat y discorregut lo
que podian fer los excel·lentíssims comuns que
fos del major agrado de sa magestat. Y regonexent la matèria àrdua y dificultosa de resòldrer
per no haver trobat exemplar que se adequàs al
cas present, resolgueren aconsellar a dits
excel·lentíssims comuns escríurer a sa magestat,
a. dos papers intercalats entre els folis 954v-955r del trienni
1701-1704.

posant en sa real notícia lo reparo que se offeria
per a poder encontinent condecendir al real
orde de sa magestat, offerint que ab tot cuydado se aplicarian y continuarian per a sercar y encontrar medis com poguessen donar gust a sa
magestat sens prejudici de las lleys y llibertats de
la pàtria, lo que exequutaren dits excel·lentíssims comuns respectivament en cartas dea ... de
desembre de dit any 1703. Havent dita conferència continuat sa aplicació en diffarents juntas, platicat y discorregut si se podrian trobar
medis y expedient per a cumplir ab sa real voluntat passaren a mirar y regonèxer los arxius,
dietaris, registres y altras escripturas de dits excel·lentíssims comuns, y per no haver trobat en
ells exemplar que·s conformàs ab dit real orde.
Y considerant que lo principal venia a recàurer
en matèria jurídica consultaren sobre aquest
punt difarents advocats personas de la primera
suposició y major satisfació //1v // en la literatura los quals declararen en escrits a la conferència
lo que en la matèria havian trobat y sentian que
va contengut en lo paper que·s presenta en lo
qual se veuhen los reparos que difficultan lo
consentiment a la sobredita real declaració respecte de las successions a la real corona sinó és
en corts o parlaments generals, de a hont naix lo
reparo de la interció de dita real declaració en la
conformitat que ordenà sa magestat. En vista
d’estas difficultats y reparos ha resolt la conferència aconsellar als excel·lentíssims comuns
que segons los motius y resolucions que·s contenen en dit paper podrian fer una rendida y obsequiosa representació a sa magestat del sobre
referit, supplicant-li sia del real servey donar-se
per servit del gran desitg tenim los excel·lentíssims comuns de posar en exequució lo real orde
a no haver-ho difficultat los reparos sobredits, y
que en lo ínterim se podria suspèndrer lo insertar las sobredita real declaració. Esta és la resolució que han presa las personas de la conferència que posan en la consideració de vostra
senyoria il·lustríssima per a què sia servit deliberar lo que sia més del real servey de sa magestat,
lustre y crèdit de vostra senyoria il·lustríssima
conservació de sas prerrogativas y benefici públich.
2r

Excel·lentíssim senyor.
Havent los excel·lentíssims il·lustríssims y fidelíssims comuns de la Deputació, ciutat y bras
militar ab acor de deliberació comès a vostra excel·lència las reals cartas de sa magestat, Déu lo
guarde, dirigidas a dits tres excel·lentísims comuns respective dadas en Madrid als 31 de octubre 1703 y despatxadas en forma de Cancelle-

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
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ria, per a què ab igual uniformitat aconcellàs
vostra excel·lència lo que devian y podian exequutar en servey de sa magestat y observansa de
las generals constitucions, usatges y altres drets
de la pàtria, feta per vostra excel·lència madura
reflecció així en lo contest de ditas reals cartas
on las quals és servit sa magestat participar que
per la més clara intel·ligència de la voluntat de la
magestat del senyor rey don Carlos segon, son
oncle, que està en glòria, en quant a las substitucions per la successió de la corona expressadas
en son testament havia tingut per de sa obligació y conciència fer la declaració que adjunta ab
ditas reals cartas firmada de son secretari remetia per a què los excel·lentíssims y fidelíssims comuns la posassen junt ab la còpia de las clàusulas del referit testament remesas a quiscun dels
dits tres excel·lentíssims comuns a 3 de noembre del any 1703, a fi de què constàs en tot
temps de la dita sa real declaració en què quedaria sa magestat servit; com també en lo thenor
de dita real declaració presentada de don Antonio de Ubilla y Medina, secretari del despaig
universal, en què fou servit sa magestat explicar
son real ànimo disposant que, per quant la magestat de dit senyor rey don Carlos segon en
son testament de 2 de octubre de dit any 1700,
ab la qual disposició miri lo havia instituhit y
anomenat per successor y hereu en sos regnes
observant las lleys de aquells y faltant la posteritat de sa magestat o pocehint la corona de Fransa //2v //succehís en dits regnes lo sereníssim senyor duch de Berri son germà, y després de ell
en los mateixos casos havia fet las substitucions
expressadas en lo dit testament cridant a un de
cada rama. Y essent de la obligació y conciència
de sa magestat declarar ab més extensió las
substitucions que comprenia la voluntat de la
magestat de dit senyor rey don Carlos segon y
en conseqüència de las lleys fundamentals de estos regnes que tenia juradas y lo dret que per
ellas y la pocessió y domini en què està de dits
regnes com a hereu llegítim de ells li competia,
declarava que evacuada la successió de la sereníssima senyora reyna de Fransa dona Maria
Theresa sa àvia fosen cridats los successors de la
sereníssima senyora reyna de Fransa dona Anna,
sa besàvia, y després las demés líneas explicadas
per la dita real magestat de don Carlos segon
per ser conforme a sa voluntat y a las lleys de estos regnes en observansa dels quals era servit fer
com feya dita declaració en poder de son secretari, volent y manant se posàs original en lo arxiu de Simancas junt ab lo dit testament y passàs
còpia auctèntica de ella als reals concells de estat, Castilla, Aragó e Itàlia, ha aparegut a vostra
excel·lència quedar plenament enterat de dos
dubtes o reparos que se li ofereixen antes de
passar a la deliberació del que se podia y devia
aconsellar a dits excel·lentíssims comuns.
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És lo primer. Si la inserció de dita real declaració
en los dietaris y mans corrents o registres de dits
excel·lentíssims comuns en los mateixos llochs y
puestos respective a hont se troban insertadas y
cusidas las ditas clàusulas del real testament del
senyor rey don Carlos segon, induhiria concentiment, // 3r // acceptació y approbació de dita
real declaració. Per la resolució del dit dubte se
presuposa que la dita real carta importa mandato y precepte real així per ser despatxada en
foma de Cancelleria [A. Segons doctrina del vicecanceller Crespi 1, p.observ.15, n.75] com
també per trobar-se concebuda ab paraulas preceptivas y mandatòrias, ibi: «Para que lo pongáis
con la copia de las cláusulas del referido testamento», etcètera, essent altrament proposició
incontrovertida entre los doctors que las reals
insinuacions bastan per a induhir preceptes en
los súbdits y vassalls [B. Auctentica de mandatis
principum glosa in l.1, In princ.verb. «Exortamur»; Ciriacus Niger, contro.291, n.51 et 52 et
contro.483, n.42; Valenzuela, cons.4, a n.85;
Canc., variar.p.1, cap.7, n.141; Cardinal. de
Luca, De legitima, discurs.23, n.4]. Suposas
també que de la real declaració firmada per sa
magestat en poder de son secretari del despaig
universal és solament mandatòria y concebuda
ab paraulas preceptivas, ibi: «Estan llamados los
successores de la sereníssima señora reyna de
Francia dona Anna, mi bisabuela», etcètera, y
més avall «y quiero y mando se ponga original en
el archivo de Simancas junto con el testamento
del rey mi tio y passando copia aucténtica de ella
a mi consejos de estado, Castilla, Aragón e
Italia». Contenint las ditas reals cartas y declaració com contenen mandato y precepte de sa
magestat que precisan a sa inserció y observansa, no té dubte que exequutant-se per los dits
excel·lentíssims comuns lo insertar-las y cusirlas e o posar-las junt ab las clàusulas del real testament de la magestat del rey don Carlos segon
en los dietaris o mans corrents o registres dels
excel·lentíssims comuns argüiria concentiment,
acceptació y approbació de tot lo contengut en
ditas reals cartas y declaració, com sie cert en
dret que // 3v // qualsevol que produeix o exibeix una escriptura pública o privada a fi de insertar-la o cusir-la se presum confesar-la, aprobar-la y acceptar-la en tot lo contengut en ella
[C. L.Publica, Mevia 26 § final., ff. depositi, cap.
«Cum olim de sensibus», et ad dicta legem cum
allegatione copiosa tenent Franco, De potest.,
consideratione 60, n.1, ibi; Pilaya, n.2; Barbosa
ad dictum cap. «Cum olim», n.4; Scacia, De judit., lib.2, cap.2, n.408; Pareja, De instrum.editione, tit.7, resol.3 a n.1, p.2; Salgad., In labyrint
credit, p.2, cap.6, n.29; Rubeo, De testamentis,
cap.58, a n.218 ad 221; Cardinal. de Luca, De
juditiis, discurs.23, n.7 et discurs.28, n.33, ultra
alios quos allegat et sequitur; don Acasius de Ri1806

poll, In praxi ad Pagueram, rub.17, n.23]. És de
tanta eficàcia la confessió, approbació y acceptació presumpta incluhida de la producció e inserció de una escriptura pública o privada que obra
lo mateix efecte, encara que la tal escriptura sie
nul·la o menos solempne per la fe y aucthoritat
que se li dóna per medi de la producció e inserció [D.Salgado et Rubeo propecitati quibus additur surdus cum multis quos allegat. decis.267,
n.2; Pareja, De instrum. edit. dict., tit.7, resol.3,
n.2, p.2; Gracian., discep.forens., cap.654, n.12;
Scaccia, De juditiis, lib.2, cap.2, a n.410 ad 416
et a n.457 ad 461]. Veritat és que alguns doctors disputan y altres defensan que la producció
e inserció de un instrument o escriptura pot ser
ab la protesta de no aprobar-la, en lo que sie o
pugue ser prejudicial y que per medi de ella se
salva la part de dita presumpta confessió, aprobació y acceptació y altres doctors resolen la
qüestió ab certas distinccions y limitacions [E.
Com se pot vèurer en Caldas Pereyra, De empt.
et vendit., cap.19, n.44; Scaccia, De judit., lib.2,
cap.11, n.50; don Acasi de Ripoll, In praxi ad
Pagueram, rub.17, a n.21; Rubeo, De testamentis, cap.88, a n.223 ad 229]. Emperò la més comuna, verdadera y segura sentència és que la
protestació no salva lo dret de la part produhint
e insertant lo instrument o escriptura per ser la
tal protesta contrària al fet y no dependir de la
voluntat del protestant lo produhir-la e insertar-la y no acceptar-la en tot [F. Orasco, des.38,
n.26, 27 et 28; Valenz., cons.129, n.52 et 53 et
cons.150, n.35; Gracian., dis.foren., cap.490,
n.40, cap.654, n.13 et 14 et cap.699, n.7 et decis.54, n.15 et decis.134, n.10; Pareja, De instrum. edit., p.1, tit.1, resol.3 § 5, n.27 et p.2,
tit.7, resol.3, n.22; Salgad., In labyrint. credit.,
p.2, cap.6, n.30; Franco, De protestatione, consid.60, a n.2 ad 11]. Per lo que en matèria tant
àrdua apar que sobre lo dit dubte se deu seguir
lo concell de Rubeo cap.58, n.230, lo qual per
la gran controvèrsia entre los doctors sobre si la
protesta salva o no aconcella que en // 4r // la
producció de semblants escripturas o instruments se procehesca y obre ab gran premeditació y reflecció, ibi: «Video in hac controvertia
magnam tempestatem, consulo, ut ea evitetur
quod quis antequam aliquid in actis producat sedulo perpendat ac cogitet et recogitet an grave
dampnum sint ei alletura quae in scriptura producenda sint contra eum et sic manifesto periculo
se non exponat quia post productionem non est locus amplius penitentiae».
Segon dubte. Si los tres excel·lentíssims comuns
sens prejudici de las generals constitucions, usos
y costums del principat poden admètrer la dita
real declaració. Per la resolució de dit dubte se
redueix a la memòria que lo principat en las
Corts últimament celebradas y en acte de las

mateixas regonegué de nou a sa magestat per
successor del senyor rey don Carlos segon instituhit en son testament com així fou sa magestat
servit explicar-ho en lo primer dia del sòlio, y en
la proposició féu als braços, ibi: «Lo rey don
Carlos segon mon oncle, que aya glòria, observant las lleys de la successió y de la justícia me
instituhí hereu de la corona de Espanya y de
tots sos regnes y passant com a llegítim successor en ells», etcètera, aprobant d’esta manera la
mateixa cort la testamentària disposició de dit
senyor rey don Carlos segon. Y essent la real declaració, segons lo que sa magestat se serveix
dir, una extensió de dita real testamentària disposició com la declaració que·s fa de algun acte
sie de tal naturalesa que·s // 4v // judica y reputa
com si se hagués fet en lo mateix acte y en lo
mateix temps que aquest se féu [G. Gracian.,
discep.foren., cap.68, n.26 et cap.464, n.19; Valenzuela, cons.24, n.137; Castill., controvers.,
tom.6, cap.181, n.10; Larrea, decis.39, n.5 et 6;
Fontanel., claus.7, glos.2, p.8, a n.3], de forma
que feta la declaració se conjungeixen los extrems del temps de la declaració y lo temps del
acte [H. Font., claus.4, glos.5, n.15, et d. claus.7,
glos.2, p.8, n.3 et decis.172, n.20; Salgad., De suplicat. ad sanctis., cap.2, n.19; Andreol., contovers.269, n.3; Castill., controver., lib.5, cap.182,
n.11 et seq.], se inferiria que en la mateixa forma
que assentí lo principat junts los tres braços en
cort a la real testamentària disposició declarada,
seria vist també haver assentita la real declaració
y a son contengut. Suposas igualment lo que
per tant cert y establert és a tots notori, ço és,
que sa magestat salva sa real clemència en Cathalunya per a estatuhir lleys generals és precís
se trobe dins lo present principat ab intervenció
y approbació dels tres brassos en corts generals
congregats. De manera que de dret comú la potestat de promulgar e interpretar lleys ab decret,
edicte o carta és regalia suprema del príncep [I.
Ex § sed Quod principi 6, instit. de jure naturali
gent. et civili; L. Quod principi 1, ff. De constit.
principum; L.final § 1 e De legibus]. Emperò en
Cathalunya dita regalia no la exerceix sa magestat com ho attestan tots los pràctichs. També se
suposa per cert y stablert en Cathalunya en forsa
de las constitucions 2 y 3 del títol «De interpretació de usatges» segons observan los pràctichs
cathalans que las generals constitucions y lleys
de la pàtria no·s poden interpretar per los senyors reys, salva sa real clemència, a soles ab decrets, edictes, rescrits, ordinacions o altres espècies de mandatos generals sens intervenció de
las personas deputadas en ditas constitucions,
essent així que concordan los mateixos doctors
que la interpretació prohibida en ditas constitucions així en la 2 fins a las paraulas «E ab savis en
dret» com // 5r // en tota la constitució 3 és la
intel·letiva o intrínseca que·s pretén induhir de
1807

las paraulas o mente del usatge, lley o constitució que·s vol interpretar o declarar y anomenan
a semblant interpretació provable, necessària,
general y en escrits reduhida [K. Calic., In margarita fisci, dub.8, n.20, q.47 et in extragrav.
cur., cap.7, n.91: Marquilles, In usat. juditium
in curiae datum, q.3, fol. 231, pag.4; Mieres, ad
dict., const.2, collat. 4, cap.32, n.7; Cancer.,
var.3, cap.3, n.62, 72, 73 et 74; Font., decis.283,
n.7; Don Lluýs de València en la il·lustració de
la constitució de títol «De la elecció dels doctors de la Real Audiència», cap.2, n.7 et cap.3,
n.3, 4, 5, 16, 31et 32]. Més avant se suposa que
per lo disposat en la dita constitució 2, ibi: «E si
per ventura algun millorament serà necessari a
la interpretació que nos fossem tinguts de millorar aquell ab concell de la cort general de Cathalunya llavors primerament esdevenidora»,
etcètera, ampliada ab la constitució 16, Corts
1599, segons observan los regnícolas, los senyors reys, salva sa real clemència, no poden en
Cathalunya millorar, alterar, revocar ni suspèndrer las generals constitucions, capítols y actes
de cort ab interpretacions extensivas, restrictivas ni modificativas com per medi de estas se induesca nova lley no permesa en Cathalunya,
sinó en corts generals [L. Marquilles, In usat.
juditium in curia datur, q.3, fol.231, pag.4;
Mieres in tit. De apellationibus, n.17, collat.5,
pag.1, fol.120; Cancer, var.3, cap.3, a n.62 ad
71; Font., decis.283, n.7; Vinyes, De celebrar
cort, discurs.8, n.49, 50, 66, 152 et 153; Don
Lluýs de València en la dita il·lustració a la dita
constitució 7, títol «De elecció dels doctors de
la Real Audiència,» cap.3, n.4, 5, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 16 als quals segueix lo vicecanceller
Crespi en la observat. 1, § 3, n.44 et 45]. Finalment se suposa que en Cathalunya los usos y
costums són y tenen forsa de lley municipal y
com a tals són confirmats en las últimas corts,
revocats tots abusos y actes en contrari com a
tots és nottori. Y segons las històrias y arxius,
màxime lo Real de Cathalunya y los de las casas
de la Deputació y ciutat de Barcelona, las preventivas declaracions y admisions de successors
en lo comtat de Barcelona fetas en vida per los
senyors comtes de Barcelona y rey de Aragó se
han acostumat fer en corts o parlaments generals ab aprobació dels tres brassos com se manifesta ab los següents exemplars. // 5v // Primo,
per la mort de Sinofredo, comte novè de Barcelona que morí en lo any 964, fou admès Borrell
son cosí-germà per comte y senyor de Cathalunya preferint-lo ab sa approbació lo principat a
Oliba Cabreta comte de Besalú germà ex utroque latere de dit Sinofredo, conforme se refereix
en la genealogia dels comtes de Barcelona continuada en lo principi del volumen de las generals constitucions y aprobada ab lo capítol 82 de
las últimas Corts. Secundo, lo sereníssim senyor
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don Ramon Berenguer quart, comte 16 de Barcelona que governà des del any de 1131 fins al
de 1162, trobant-se en Gerona féu declaració
de successor a favor del senyor príncep Ramon
Berenguer, després anomenat Alfonso en lo any
1162 en presència de Guillem Ramon de Pifer y
altres, y per admètrer dita declaració la sereníssima senyor Petronil·la convocà parlament de cathalans y aragonesos en Huesca y en ell se admeté dita real declaració conforme consta en los
arxius reals, lib.1 «Dels feus,» fol.487. Tertio, lo
sereníssim senyor don Jayme primer que regnà
des del any 1214 fins als de 1276 després de la
declaració pontifícia de la validitat del matrimoni del sereníssim senyor rey don Pere primer y la
sereníssima reyna dona Maria, senyora de Monpeller, sos pares, convocà Corts en Lleyda, any
1214, en las quals fou admès per successor
aprobant los tres estaments la // 6r // sobredita
declaració pontifícia y prestant-li lo sagrament
de fidelitat com ho attesta dit sereníssim senyor
rey en sa història y ho confirman totas las demés
històrias de Cathalunya y Aragó. Quarto, lo dit
sereníssim senyor rey don Jayme primer en lo
any 1247 en las Corts convocadas en Gerona y
closas en Lleyda declarà successor seu per lo
principat de Cathalunya al sereníssim infant
Pere segon ab aprobació de ditas Corts, com ho
attesta dit sereníssim senyor, rey en sa història y
ho refereixen altres històrias de Cathalunya y
Aragó y se troba en lo Real Arxiu, caixa primera
gran; y en lo procés dels límits de Cathalunya
recòndit en lo arxiu de la casa de la Deputació,
la qual declaració fou confirmada en altres
Corts per dit senyor rey en la ciutat de Lleyda
any 1257 oposant-se los aragonesos que eran de
altre sentir com ho attestan las històrias. Quinto, lo sereníssim senyor rey Jaume segon que
governà des del any 1291 fins al de 1327 en las
Corts Generals celebrades en Barcelona declarà
per son successor al senyor infant don Jayme
son fill ab aprobació de ditas Corts, volent després dit sereníssim senyor infant renunciar a dita
successió convocà lo dit sereníssim senyor rey
don Jaume segon, Corts primer en Riudoms y
després en Tarregona, y en ellas rey y cort admeteren la renunciació y declararen per successor al sereníssim senyor infant Alfonso fill segon
de dit senyor rey, com se troba en lo Real Arxiu,
caixa segona gran, Corts 1311; y en lo mateix
Arxiu en dit lloch // 6v // any 1319 renuncia y
admisió regni regis Jacobi secundi lo que també
attestan Carbonell y Zurita en sas històrias. Sexto, lo sereníssim senyor don Pere tercer declarà
successora a la sereníssima infanta Constansa sa
filla any 1347 per lo qual efecte juntà vint-y-dos
juristas de Cathalunya, los quals menos tres
aconcellaren dita nominació però Cathalunya
no concenthí a dita declaració per ser contrària
als testaments dels senyors reys antecessors que
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exclohian las infantas, com ho assegura lo mateix senyor rey en sa història que se troba en lo
Arxiu Real y transcriu Carbonell en la «Corònica General de Espanya,» fol.101, lib.4, cap.1,
pag.160, n.161 y se llig en altras històrias de
Cathalunya y Aragó. Septimo, lo mateix sereníssim rey Pere ters en lo any 1351 convocà Corts
en Perpinyà perquè admetessen y jurassen al sereníssim senyor infant Juan, y per part dels regnes se li representà que lo dit jurament se devia
prestar en las ciutats principals com consta en lo
Arxiu Real en la història de dit senyor rey y Carbonell en la vida de dit senyor rey. Octavo, lo sereníssim senyor rey don Fernando en las Corts
de Barcelona any 1413 declarà al sereníssim infant Alfons per primogènit, y dita declaració fou
a dits admesa y aprobada en ditas Corts com
apar en lo Real Arxiu, caixa primera gran, y també en lo Arxiu de la Deputació. // 7r // Nono, lo
sereníssim senyor rey Joan segon congregà
Corts en Fraga y després en Lleyda en los anys
de 1460 y 1461 instant lo principat fos admès
per primogènit y successor lo sereníssim príncep Carlos; y després de la mort de dit sereníssim príncep Carlos y després de la mort de dit
sereníssim senyor príncep, lo mateix senyor rey
remeté a la sereníssima senyora reyna e infant
Fernando a Cathalunya per a què lo admetés
per successor lo parlament general segons la
concòrdia de Vilafranca, com apar en los arxius
de la Deputació, ciutat de Barcelona y llibres de
estos temps. Decimo, lo invictíssim senyor emperador Carlos quint a 25 de setembre 1542
declarà primogènit y successor al sereníssim
príncep don Phelip primer en las Corts de
Monsò any 1542 y fou admès per los tres estaments, ab pacte que no exercís jurisdicció fins
que hagués jurat en Barcelona, consta en los arxius de la Deputació, ciutat y procés de ditas
Corts. Undecimo, en las Corts de Monsò de
1585 lo dit senyor rey don Phelip primer declarà per son immediat successor al sereníssim
príncep don Phelip segon y las circunstàncias
que precehiren a la admisió de la Cort són dignes de especial reflecció perquè havent lo senyor rey don Phelip primer demanat als brassos
que regonegués per son rey y senyor després de
sos dies, y jurassen com a tal al príncep don
Phelip segon son fill, no pogueren des de luego
assentir a la petició de sa magestat per trobar-se
en los brassos ecclesiàstich y real diferents procuradors y síndichs de prelats // 7v // absents y
de universitats que no tenian poder per a tal; y
altrament essent la matèria de tanta importància
devian participar-ho a sos comuns, com ho refereix llargament don Lluýs de Paguera en la
«Pràctica de celebrar corts,» cap.29, n.1 y 2, lo
que manifesta que no sols estigueren los senyors
reys en la intel·ligència de què per estas declaracions preventivas dels reals successors encara

que en persona dels reals primogènits necessitaven del assentiment del principat, però encara
que aquest sols podia prestar son concentiment
en corts generals y que los síndichs de las universitats y procuradors dels absents necessitaven
per lo mateix efecte de especial poder. De tot lo
que se infereix que la inserció que se mana en
dita real carta seria prejudicial a las lleys municipals del present principat ni per deixar-se de insertar la dita real declaració per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats, podria dir-se
contravenen al disposat en los capítols 59 del
redrés de la casa de la Deputació, Corts 1599, y
capítol 46 del redrés de las últimas Corts. Perquè en lo dit capítol 59 sols se disposa que presentadas als senyors deputats algunas súplicas
que·ls apareixerà no haver-las de decretar ni
provehir per justícia, degan donar satisfacció a
la part ab la mateixa rèplica de las causas perquè
deixan de decretar-la a fi que no puga la part
queixar-se de denegació de justícia, permetent
altrament poder-ne llevar acte // 8r // lo nottari
y escrivà major de la Generalitat; y en lo capítol
46, declarant lo disposat en dit capítol 59, sols
se estatuhí que vinguessen també compresas ab
la disposició de aquest las súplicas que las parts
presentaran als senyors deputats demanant ser
posadas en dietari, no podent-se una y altra disposició en sa lletra y mente judicar comprehensiva del present cas, attès que la causa final de
dits capítols de cort explicada en lo capítol 59
sols és obviar que no puguen los senyors deputats de negar-se a matèria de justícia quant se
demana, y que las parts tinguen sempre salvo
son dret constant de las diligèncias per medi de
la inserció de las súplicas en dietari, que tot condueix a la bona administració de justícia, defensa de las generals constitucions y conservació
dels drets de la Generalitat.

959
/1r

Número 694a
En lo Concell de Cent de la excel·lentíssima
ciutat de Barcelona tingut y celebrat lo dia 31
del mes de juliol del corrent any se ha fet, entre
altres, la deliberació següent:
Que attès ab la primera de las deliberacions presas per lo present Concell lo dia 27 del corrent
mes fou resolt posar-se esta ciutat als reals peus
del rey nostre senyor, Déu lo guarde, per medi
de representació per los motius y causas expressats en dita deliberació, remetent-se per extrahordinari de anada y vinguda al excel·lentíssim
senyor duch de Medinasidònia per a posar-la a
a. deliberació intercalada entre els folis 958v-959r del trienni
1701-1704.
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la real mà de sa magestat, conclohent la representació en suplicar a sa magestat volgués ésser
servit aconsolar la present ciutat donant los ordes convenients per a què no·s passàs a la habilitació al doctor Onorat Pallejà y Riera en lo lloch
de oÿdor real de la casa de la Deputació en què
era vingut inciculat en las insiculacions de aquella casa, y que la dita deliberació axí feta fou ab
la esperansa de què lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y Novena de
habilitació de la casa de la Deputació, condecendirian en suspèndrer a clòurer lo acte de la
habilitació fins y a tant que sa magestat fos estat
servit aconsolar la present ciutat ab sa real resolució sobre dit assumpto, com axís fou suplicat a
dit il·lustríssim y fidelíssim concistori y Novena
en execució de dita deliberació. Y attès que per
nou real decret que lo dia de ahyr despatxat en
forma de Real Cancelleria fou entregat a dit
il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors
deputats y Novena de habilitació, se manàs a dit
il·lustríssim y fidelíssim concistori habilitassen a
dit doctor Onorat Pallejà en dit lloch en què venia insiculat de manera que concorregués igualment ab los demés insiculats en las bolsas per la
extracció depròxim fahedora, // 1v // manantlos que en dita conformitat cloguessen lo acte
de la habilitació y pasassen inmediadament a la
extracció de deputats y oÿdors còpia de dit real
decret insertada en la proposició, y en execució
de aquell se hage passat a la extracció de deputats y oÿdors vuy a la matinada, y axís restar la
present ciutat en la mateixa contingència dels
prejudicis que motivà al present Concell dit dia
29 del corrent resòldrer posar-se als peus de sa
magestat ab dita representació, que per ço se
pose en execució la representació per sa magestat deliberada fer en dit Concell ab las demés
cartas sí y conforme fou deliberat, però que en
la conclusió d’ella se suplique a sa magestat vulle ésser servit aconsolar la present ciutat donant
los ordes convenients per a què en lo esdevenidor no puga tenir ni reportar esta ciutat los prejudicis expressats y referits en dita deliberació. Y
que dita representació no se envihe per extrahordinari com fou deliberat per haver cesat la
causa per la qual se afectava la diligència, sinó
per la estafeta o estafetilla ab la major diligència
possible, commutant en assò en millor la dita
deliberació restant en lo demés en la forsa y valor y que la present deliberació per medi de embaxada en la forma acostumada sie participada
als il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, suplicant-los de nou sien servits acompanyar ab carta
per sa magestat dita representació, com ho espera la present ciutat de la bona conformitat y
mútua correspondència que sempre ha preciat
tenir y concervar ab aquells comuns.
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los escrivans de manament de nits y de dies ab la
bona fe de què cobrarian de vostra senyoria
il·lustríssima, lo que ha acostumat sempre pagar
la present casa en altres casos que crida escrivents per lo despatig de sos negocis, attès de
què sabian los dits que los gastos fa lo il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions venen a càrrec
del General representa a vostra senyoria il·lustríssima que havent solicitat moltas vegades la
satisfació de dit treball en la dita forma que ha
acostumat pagar dita present casa, després de
vàrias demandas y respostas, no obstant de haver tingut vostra senyoria il·lustríssima recado
de part de dit il·lustríssim Tribunal perquè fos
vostra senyoria il·lustríssima servit pagar-ho,
fins vuy no han tingut satisfació. Y com vostra
senyoria il·lustríssima acabe son trienni y sie versemblant que los nous successors de vostra senyoria il·lustríssima, han de fer admiració que
se’ls demane la satisfació de dit treball després
de tant temps ha que és fet, y precisament han
de trobar difficultat en pagar aquell, havent de
precehir informació y averiguació del que vostra
senyoria il·lustríssima // 1v // està ja enterat, per
so lo suplicant posat als peus de vostra senyoria
il·lustríssima suplica humilment se digne deliberar la satisfació de dit treball en la forma acostumada en la present casa, que ho rebrà de sa
mercè. Lo offici, etcètera. Altissimus, etcètera.
Joan Saladriga, notari en causa pròpria.

Número 696a
Die dominica vigesima septima mensis julii anno
a Nativitate Domini millesimo septingentesimo
quarto, Aquaelatae.
Ego Ludovicus Massart, civis honoratus Barchinone et utriusque iuris doctor, in villa Aqualatae
Vicensis diocesis populatus, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et
cetera, ita quod, et cetera, vos reverendum doctorem Vincentium Carreras, presbiterum in ecclesia cedis Barchinone beneficiatum licet absentem,
et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo coram admodum illustribus dominis deputatis Generalis Cathaloniae et comitatuum Rossilionis et
Ceritaniae et eorum admodum illustri consistorio et aliis quibuscumque perçonis, quibus oporteat et opus sit acesoriam visitae consistorii dicte
Deputationis Cathaloniae quo sortem excederem
et alia quaecunque officia visitae Generalis Cathaloniae principatus, renuntiandum, caedendum et transportandum dictamque renuntiationem admeti petendum et dici super praedictis
quascunque suplicationes cum verbo que infrascripti dandum, offerendum et presentandum et
instrumenta quecunque ad id necessari seu quomodolibet opportuna confici, faciendum, petenedum, instandum et requirendum. Et generaliter, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera.
Et non revocare sub bonorum meorum obligatione. Actum, et cetera. Ita approbat notarius infrascriptus manu sua propria.

Oblata die I augusti MDCCIIII, in concistorio, et
cetera. Et domini deputati, eclesiastico non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus
computorum commisserunt praedicta magnificis
assessoribus Generalis Cathaloniae qui cum intervenitone nobilis advocati fiscalis dicti Generalis relationem in scriptis faciant. Doctor Vincentius Carreras, presbiter, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae.

Testes sunt magnificus Josephus Padro et Bas,
utriusque iuris doctor in villa Aqualatae, Vicensis diocesis populatus, et Franciscus Serra, chirurgus dictae villae. In quorum proprio calamo
scriptorum fidem et tes– // 1v // timonium ego Josephus Baro, auctoritate regia notarius publicus
villae Aqualatae, Vicensis diocesis, hic me subscribo et meum quo utor artis nottariae appono
sig+num.

965
/1r

Vista la present suplicació y la commissió als infrascrits feta, attenent que no consta a vostra senyoria fidelíssima saltem del modo que li deuria
constar que dit Joan Saladriga aye treballat en
copiar los papers que reffereix ni la quantitat
que pot importar dit pretès treball, són de sentir
que per ara pot vostra senyoria fidelíssima decretar que dita súplica sie incertada en dietari y
que dins conste del sobredit de altra manera no
apar se li dega pagar cosa. Barcelona, y agost 5
de 1704. Despalau, assessor. Romà, assessor. Don
Raymundus de Codina et Ferreras, fiscalis advocatus Generalis Cathaloniae.

Número 697b
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
Joan Saladriga, notari altre dels 6 subjectes que
traballaren en lo resumen del procés de contrafacció que lo síndich del General aportà contra
s.n.r

a. procura intercalada entre els folis 962v-963r del trienni
1701-1704.
b. súplica intercalada entre els folis 964v-965r del trienni
1701-1704.
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Oblata iterum die V augusti MDCCIIII in concistori, et cetera. Et domini deputati, eclesiastico
non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decraverunt
que lo suplicat per dit Joan Saladriga per hara

dita scrivania major ha recusat y recusa sens justa causa rèbrer y despatxar las àpocas estiladas
per lo pagament de dita tersa a favor de sas senyorias il·lustríssimas, sens que·s dega declarar
la dificultat per ell proposada en forma de dupte
segons lo disposat en los capítols de cort, ans bé
que ha y deu optemperar dita deliberació com
ab la present se li mana despatxe las àpocas, y
que la present súplica y decretació sia cusida y
continuada en lo dietari corrent y que dita decretació sia intimada a dit Matheu Güell. Doctor
Vincentius Carreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.

no té lloch per no constar saltem de aquell
modo que deu constar a sas senyorias il·lustríssimas, y que fins y a tant conste de altra manera
apar no se deu pagar cosa y que esta súplica junt
ab sa decretació sie incertada en dietari. Doctor
Vicentius Carreras, presbiter, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

965
/2r

Número 698a
Il·lustríssim y fidelíssim senyor.
A notícia de Matheu Güell, notari subrrogat en
lo offici de ajudant primer de escrivà major del
General de Cathalunya, ha previngut que vostra
senyoria fidelíssima se hauria deliberat la terça
que·s diu caygué lo primer die del mes corrent
de agost y ara segons disposició de capítols de
cort vostra senyoria fidelíssima hauria acabat y
finit son trienni lo die 31 de juliol proppassat, y
axí apar que no pot y deu cobrar dita terça deliberada y en los capbreus de dit son offici hont
estan continuadas las terças dels il·lustríssims y
fidelíssims senyors deputats no·s troba notat ni
observat que acabat y finit lo trienni haja cobrat
diputat ni oÿdor terça alguna. Y si bé vostra senyoria fidelíssima se diu continuà en lo exercici
de llurs officis de deputats y oÿdors y no haja
arribat cas semblant de haver-se cobrat dita
terça de agost, per lo que dit ajudant primer
dupta en despatxar las àpochas deliberadas per
vostra senyoria fidelíssima, per ço suplica a vostra senyoria fidelíssima se digne de declarar dit
dupte junt ab los nobles y magnífichs acessors
del General de la present casa en la forma acostumada que declarat aquell estarà promta per
obtemperar y executar lo que se li ordenarà. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Areny.

971
/1r

Oblata die II mensis augusti MDCCIIII, in concistorio, et cetera. Et domini deputati, eclesiastico
non interveniente, intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt
die V prae- // 2v // dictorum insequendo votum
per nobilis et magnificis acessores et admodum
fiscalem dicti Generalis necnon consulentium ad
unum effectum aplicatorum factum que la deliberació feta per sas senyorias il·lustríssimas lo
dia II del corrent mes de agost, deliberant-se la
tersa del salari cayguda al primer del mateix és
justa y conforme dreta observansa de la present
casa, y que en conseqüència lo dit Mateu Güell,
subrrogat en lo dit offici de ajudant primer de

a. súplica intercalada entre els folis 964v-965r del trienni
1701-1704.
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Número 700a
Excel·lentíssim senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya diuhan y representan a vostra excel·lència que en la extracció de visitadors del
General feta als 2 del corrent mes de agost sorteyà en ayudant segon de scribà mayor de dita
visita Jaume Sahonès, a qui per lo procurador
fiscal del General li és estada posada la excepció
non potest quia est officialis Capitaniae Generalis Cathaloniae; y com segons lo capítol 36 del
redrés, Cort 1599, y altres capítols no podan los
officials reals obtenir algun offici del General, y
essent dit Sahonès notari de dita Capitania General no·s pot duptar o sia com és públich y notori sens que pogués obstar lo dir-se que en lo
any 1671 també sorteyà en dit offici de ajudant
segon y lo exercici, perquè en dit temps no era
encara notari en dita Capitania General, y axís
no obtenia offici real; a més que als 2 de agost
1674, essent estat extret en visitador de la visita
del general Jaume Llobateras, mercader per lo
estament real, essent-li estada posada la excepció per lo tunch procurador fiscal de què no podia per ser estimador de las robas de dita Capitania General, en virtud de decret en forma de
Real Cancilleria depedit als 3 de dit mes de
agost 1674, registrat en la llochtinència general, tom 9, foleo 57, se passà a nova extracció y
en lloch de dit Llobateras. De tot lo que apar
que proceheix la excepció del procurador fiscal
opposada a dit Sahonès, suplicant per ço a vostra excel·lència sie servit ordenar tenir lloch dita
excepció, lo que esperan del gran zel y justificació de vostra excel·lència que·u rebran a mercè.

a. recado intercalat entre els folis 970v-971r del trienni
1701-1704.
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Excel·lentíssimb senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya diuhen a

vostra excel·lència que als 22 de juliol pròxim
passat sos antecessors en dit càrrech, per medi
de embaxada en escrits y reportada per dos concistorials, participaren a vostra excel·lència que
lo rey, nostre senyor, Déu lo guarde, era estat
servit decretar y concedir la constitució e o capítol 81 de las últimas corts, que en la moderna
compilació és la constitució final, títol «De offici de visitadors de officials reals que no purgan
taula», pàginas 114 y 115 en lo primer volum, y
ab la forma de la visita dels officials reals de tres
en tres anys fahedora. Y que per ço, lo dia primer de agost agués vostra excel·lència de servirse certiorar als deputats y oÿdors de la nominació feta per vostra excel·lència de quatra
personas, naturals y habitants del present Principat, que no fossen dels que han de ser visitats,
ni propinchs a aquells fins al quart grau, per a
fer la dita visita dels officials reals ab dita constitució stablerta, junt ab las tres personas que lo
dia 2 de agost per al mateix effecte sorteyarían
en la casa de la Deputació de las bolsas de deputats y oÿdors, suplicant a vostra excel·lència fos
servit anomenar ditas quatra personas per la dita
visita. Que al primer del corrent mes de agost,
per medi del síndich del General, procuraren en
observansa de dita constitució saber de vostra
excel·lència la dita nominació. Al què fou servit
respòndrer no tenir-la feta. Y últimament per
dit síndich als 5 del present mes, noticiaren a
vostra excel·lència los extrets per la Diputació
en lo dit dia 2. Y conciderant dits deputats y oÿdors que se va acercant lo dia 10 del mes de setembre, en lo qual deuhan jurar los dits visitadors dels officials reals, segons lo statuhit ab la
dita constitució 81 y lo //s.n.v // quant zel a vostra excel·lència coma a llochtinent general de sa
magestat la més viril observansa de las generals
constitucions qu·és estat servit jurar.

a. real despaig intercalat entre els folis 9v-10r del trienni
1704-1707.
b. embaixada intercalada entre els folis 14v-15r del trienni
1704-1707.

En attenció a tot lo refferit, cumplint dits deputats y oÿdors a la obligació de llurs càrrechs al
jurament tenen prestat y a la confiança que sa
magestat fia a son cuydado de invigilar per la

Número 1
Dona Francisco Velasco, llochtinent y capità
General, etcètera. Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya. Havem vist lo paper que per vostra part
se’ns ha presentat sobre la excepció oposada
perlo procurador fiscal de aqueixa casa a Jaume
Saonès, que és estat extret en ajudant segon de
escrivà major de la visita. Y avent passat a la real
mà de sa magestat la dita excepció, com en semblants casos se ha estilat, per a què mane y ordene lo faedor. Per ço, inseguint lo parer de la
Real Audiència, juntes las tres sales, vos diem y
manam no fasau nova extracció de ajudant segon de escrivà major de la visita per la excepció
oposada al dit Jaume Saonès, fins a tant que sa
magestat resolga y prenga deliberació sobre
aquest particular, que és estat sa real voluntat.
Datum, en Barcelona als XVI de agost MDCCIIII.
Francisco de Velasco.
Vidit Sentjust et de Pages, cancillarius. Don Joannes Baptista de Aloy.
In curiae locumtenentiae XX, foleo LXXXX.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General
de Cataluña pongan en execución la orden de
vuestra excelencia arriba expressada.

15
/s.n.r

Número 3
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més segura conservació de las generals constitucions, suplícan a vostra excel·lència sie de son
servey, aguda concideració a dita constitució,
manar certiorar quant antes al concistori de la
nominació de ditas quatra personasa per a què
dita visita puga principiar-se per dit dia 10 de
setembre pròxim vinent, com així ó confian de
la rectitud y gran justificació de vostra excel·lència a la observansa de las generals constitucions,
y ho rebran (a) mercè.

18/1r

Número 4
Il·lustríssimb y fidelíssim senyor. Pau Martí,
mestre de casas, ciutadà de Barcelona, ab lo degut rendiment recorrent a la benignitat y gran
justificació de vostra senyoria fidelíssima, diu y
representa que ab acte rebut en poder del escrivà major de vostra senyoria fidelíssima se li
firma venda e o arrendament de tots los drets
de General y Bolla del present Principat y sas
col·lectas per lo trienni corrent, en preu de cent
vint-y-nou mil lliuras per quiscun any, ab sinch
mil lliuras de axaus, lo qual acte fou rebut a 20
del corrent per la tarda, trobant-se vostra senyoria fidelíssima en la sala del defenedor de la
casa del General de la present ciutat per lliurar
lo dit arrendament. Emperò, de las circunstàncias del fet que concorregueren ja des de principi en esta dependència fins a la firma de dit acte
se inducixan motius effecaces segons dret y justícia, perquè dit Pau Martí no dega ésser rigorosament empel·lit en sa persona y béns a la observansa del dit contracte y per sa major
justificació se deu suposar que Mariano Catús,
notari y causídic, ciutedà de Barcelona, demanà
a dit Martí si per ell y en nom de una compañia
de differents personas de tota calitat y crèdit
voldria licitar y donar ditas en lo subast en què
se encantavan dits drets, però que axò havia de
ser ab circumstància de haver de guardar dit
Martí lo secret y de no revelar sa comissió a
persona alguna. Y persuadint-se lo dit Martí
que en lo dit negoci, en lo qual no tenia ni pretenia tenir interès algú, no podia patir-ne algun
dany ni prejudici, offerí observar lo secret y fer
eixa amistat a dit Catús, prevenint antes de sa
execució lo dir ab tota claredat al dit Catús que
ell tot lo més que faria // 1v // seria donar la
dita, però que si de axò ne havia de patir algun
dany ni firmar-ne acte algú, no volia en manera
alguna fer-ho, perquè ell no volia firmar acte ni
ser escrit ni pintat en cosa alguna. Li respongué
dit Catús en presència de Aleix Bransi, argena. a fi ... Diputació interliniat al marge esquerre.
b. súplica i procura intercalades entre els folis 17v-18r del
trienni 1704-1707.
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ter, anant des de la casa de dit Catús a la del
General, en lo mateix matí antes que dit Martí
no se empenyàs a donar las ditas, se asseguràs
que ell no podria patir dany algú y que tampoch havia de donar las ditas segons la instrucció se li donaria y que lo acte, quant quedàs lo
arrendament, se firmaria en nom de algú dels
compañs de la mateixa compañia. Y assegurat
lo dit Martí d’esta paraula, en protestació de la
declaració de dit son ànimo, prengué dit Catús
la instrucció per a offerir y pèndrer las ditas. Ab
la qual prevenció se·n anà dit Martí en la dita
del General y, publicant-se per Joseph Isglésias,
corredor de coll, una dita que comprengué y
entengué dit Martí que deya que aquí se posaria en dita de cent y dinou mil lliuras, se li donarían sinch mil lliuras de axaus, al instant que
fon pronunciada, sens esperar segona repetició,
fou prompte dit Martí en acceptar la dita per
vèurer que corresponia a las instruccions y dato
tenia de dit Catús. Y passant lo dit corredor a
cantar-la com a acceptada, advertí que la encantava en quantitat de cent vint-y-nou mil lliuras,
y luego clamà públicament que ell havia entès
acceptar la dita en quantitat de cent dinou mil
lliuras. Y vehent que lo corredor se’n pujava a
fer relació a vostra senyoria fidelíssima de la dita
havia trobada, pujà dit Martí tras ell y al acabar
de fer relació a vostra senyoria fidelíssima que
dit Martí era la persona que havia presa la dita
de las cent vint-y-// 2r //nou mil lliuras que ell
havia publicat ab las sinch mil lliuras de axaus.
Replicà dit Martí, en presència de vostra senyoria fidelíssima y de altres personas que se trobaven presents, que ell havia comprès que la dita
que se proposava ab los axaus era de cent dinou
mil lliuras y que, si lo corredor havia publicat
altre dita y ell la havia mal compresa, era estat
error evident, del qual, encontinent, dava manifestació. Y que essent lo error exclusiu del
concentiment, no podent-se conciderar rastre
ni lo menor indici de malícia ni col·lusió, majorment quant dit Martí era un sol mandatari,
lo qual no tenia mandato ni facultat per a donar
ni acceptar tant crescuda dita, que, per ço, no·s
podia dir lligat lo contracte constito incontinenti de errore ni la menor culpa en haver tingut
ànimo de fraudar la hasta fiscal. Y que, per consegüent, sols la obligació en tot cas podia quedar restreta a las cent dinou mil lliuras y no extesa a las cent vint-y-nou mil. Y mentres que
vostra senyoria fidelíssima, benignement y ab sa
gran justificació, anava premeditant la efficàcia
de las rahons que ab tota ingenuïtat representava dit Martí, pujà en la mateixa sala lo dit Aleix
Bransi, argenter, y cridant a dit Martí li digué
ab veu que la pugueren ohir los que estaven
cerca que aquell home, entenent-ho de dit Mariano Catús, deya que se acceptàs la dita, encara
que fos de las cent vint-y-nou mil lliuras. Y ales-
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horas dit Martí digué a vostra senyoria fidelíssima semblants paraulas: «Mire vostre senyoria lo
que diu est home», assenyalant al dit Aleix
Bransi, lo qual estava al cap de la escala y portal
de dita sala, «que se accepte la dita en nom del
principal de las cent vint-y-nou mil lliuras». Y
responent vostra senyoria fidelíssima que estava
molt bé, se disgregà manant avisar per la tarda
per lliurar dit arrendament. Y lo // 2v // dit Pau
Martí restà ab la intel·ligència de que restava remediat son error y que ell ja quedava fora del
empeño, en atenció que no havia ell acceptat ni
ratificat la dita de las cent vint-y-nou mil lliuras,
sinó lo dit Aleix Bransi en presència de vostra
senyoria fidelíssima y ab advertència del dit
Martí que lo dit Aleix Bransi era qui feia dita
acceptació y ratificació de orde del mateix Mariano Catús, principal. Y si bé lo dit Martí per la
tarda també assistí en la casa del General, fou
per ésser estat avisat per lo corredor de orde de
vostra senyoria fidelíssima. Y allí, ohint que lo
corredor publicava que a qui se posaria en dita
de cent trenta mil lliuras, se li donarían sinch
mil lliuras de axaus, vehent que era benefici
dels arrendataris que estaven en dita lo acceptar-la, aconcellà y persuadí al dit Aleix Bransi,
que se trobava present, que la prengués, conciderant que era de dit Bransi y a son càrrech la
dita de las cent vint-y-nou mil lliuras, encara
que assò no pogué tenir effecte perquè luego lo
corredor manifestà haver-se errat per ésser lo
orde de vostra senyoria fidelíssima de donar
dits axaus a cent trenta-sinch mil lliuras de dita.
De ahont se confirman dos circonstàncias: la
una, de la facilitat de rèbrer equivocacions dit
corredor en la publicació de las ditas, y la altra
de que dit Martí no entengué may ésser sua la
dita de cent vint-y-nou mil lliuras, sinó del dit
Aleix Bransi, y no haver may comprès renunciar
al dret llegítim tenia a la justificació de son
error, conforme ho corrobora lo immediat succés. Perquè immediadament que·l corredor hagué lliurat lo dit arrendament per lo preu de las
ditas cent vint-y-nou mil lliuras y per part de dit
corredor y altres officials de vostra senyoria fidelíssima se instava perquè acceptàs dit Martí
las tabbas com a verdader arrendatari, recusà
fer-ho. Y, pujant en la sala ahont se // 3r // trobava vostra senyoria fidelíssima, representà las
rahons li assistían perquè ell no fos compel·lit a
haver de firmar dit arrendament, puig no era
sua la dita, sinó sols en cent dinou mil lliuras. Y
que la acceptació y ratificació de las cent vint-ynou mil, la havia feta lo dit Aleix Bransi. Y replicant vostra senyoria fidelíssima contra lo dit
Martí no bastaren quantes resistèncias y rahons
al·legà perquè vostra senyoria fidelíssima tingués a bé escusar-lo, ni menos deliberar donarli temps perquè se poguessen ab més espay premeditar las justificadas rahons que al·legava,
1814

ans bé se veu compel·lit en haver de firmar dit
acte contra sa voluntat, no sols per la gran auctoritat del il·lustre y fidelíssim concistori de
vostra senyoria que lo impel·lia a que lo firmàs,
sinó també perquè se trobave en presència de
vostra senyoria fidelíssima rodejat de officials y
dels dos alglasils ordinaris, de forma que sa persona no podia escapar de ser capturada, donant-li desengany Francisco Monfar y Sorts,
ciutadà honrat de Barcelona y procurador fiscal
de vostra senyoria fidelíssima, de què si no firmave dit acte, lo portarían a la presó. Així que
si féu dita firma del acte, no fou ab llibertat ni
ab ànimo deliberat de concentir, sinó
compel·lit et ob metum. Lo qual era un metus
que cadebat in virum constantem, puig, tenint
tant cerca los alguasils y officials de vostra senyoria fidelíssima, se veu inpossibilitat de poder
escapar. E com de la narrativa del sobredit fet,
de tot lo qual offereix en prompte donar a vostra senyoria fidelíssima plena informació, resulta que lo dit Pau Martí no pot ser en manera alguna obligat en haver de observar lo dit acte de
arrendament per lo dit preu de las cent vint-ynou mil lliuras, en lo qual preu may ha concentit, sinó que solament deu estar obligat a cumplir la dita de las cent dinou mil lliuras ab las
sinch mil lliuras de axaus, a què únicament entengué concentir quant féu la acceptació de la
// 3v // dita en lo públich subast, en lo cas que
vostra senyoria fidelíssima tinga a bé conformar-se en acceptar-li aquella, perquè és certa
proposició de dret que lo contracte de locació y
conducció no és obligatori, sinó quant los dos
contrahents concentan en lo substancial de dit
contracte, ço és, en una mateixa cosa et in eadem quantitate pretii seu mercedis. De forma
que quant entre si se equivocan en la quantitat,
entenent hú de major y altre de menor, diuen
los doctors que nihil agitur ni resulta obligació
per discordar en una de las cosas substancials,
sens que puga pretèndrer-se que després, quant
dit Martí firmà lo acte concentí en la major
quantitat, en la qual antes havia discordat, per
què del fet sobre referit resulta competir adversus dictum instrumentum la excepció quod metus causa, la qual en virtut de dret irrita y
anul·la la escriptura y firma de qualsevol obligació, així com altre qualsevol fet per grave que
sia etiam in matrimonio et religiosa professione
perquè los contractes y firmas de qualsevols
obligacions han de ser líberas, espontàneas y
voluntàrias, y tant més en nostre cas se deu
attèndrer dita excepció quod metus causa, perquè ex preceptibus constat del error in facto ab
una natural equivocació comesa per auditum
en un home surdaster y dur de oïdo com és dit
Pau Martí. Lo qual, encontinent que ho entengué, sempre exclamà de sa equivocació, altrement ésser home il·literat y poch segàs en ne-

gocis per no ser de sa profeció. En los quals casos sufficiat levis metus per a recindir y anul·lar
un contracte quod metus causa firmat. Per tant
y altrement, dit pau Martí, esperant de la magnanimitat de vostra senyoria fidelíssima li dispenserà tot lo favor y benignintat possible, de// 4r //sitjant també cumplir a sa natural
obligació en allò que ha promès y verdederament ha concentit, que és lo preu de las cent
dinou mil lliuras, ab sinch mil lliuras de axaus,
mirant també a que la Generalitat no reste en
res dampnificada y prejudicada, per via de representació extrajudicial y ab protesta que ella y
són contengut no li prejudique en res in juditio, per via de confessió ni altrement, suplica a
vostra senyoria fidelíssima sia servit tenir a bé
deliberar y declarar que, attesas las preditas circumstàncias que in facto restaran probadas, no
deu dit Pau Martí ser compel·lit ni obligat en
haver de pagar ni assegurar a la Generalitat cent
vint-y-nou mil lliuras de preu ni observar dit
contracte en la conformitat que aquell ab dita
escriptura se troba per ell firmat metus causa,
sinó solament per la quantitat de las ditas cent
dinou mil lliuras ab sinch mil lliuras de axaus,
que entén que offerir al corredor. Per la qual
quantitat promet y assegura observar dit contracte segons los pactes de las tabbas y de donar
en prompte a vostra senyoria fidelíssima idòneas fermansas econtinent que vostra senyoria fidelíssima se digne condecendir ab esta humil y
rendida petició. En la acceptació de la qual se
persuadeix dit Martí que no patirà prejudici la
Generalitat, perquè lo dit preu de las cent dinou mil lliuras ab sinch mil lliuras de axaus és
tant proporcionat, attesas las circunstàncias del
comers del present Principat en la era y temps
present, que és cert que ninguna persona de las
més intel·ligents en la exacció de estos drets se
persuadia que se trobàs persona que allergàs
tant preu com és lo de ditas cent dinou mil lliuras ab las sinch mil lliuras de axaus. En tant que
totas las personas de negoci, segons sa posició,
judican y tenen // 4v // per cert que si vostra senyoria fidelíssima recusave conformar-se ab esta
proposició que se seguiria a la Generalitat dany
irreparable per no trobar arrendatari que de
molt arribàs a donar una quantitat de preu com
ne offereix de assò informació, encara que ja ne
dona adequat testimoni la experiència perquè
en los precedens triennis no són molt distants
d’esta partida los preus a que se arrendaren sobre ser estos temps més pròsperos en despaigs
de robas y lo il·lustríssim concistori que ha acabat observant exactes diligèncias del gran zel y
aplicació de vostra senyoria fidelíssima antes de
la dita de Pau Martí tingués major preu que lo
de cent y una mil lliuras ab sinch-centas lliuras
de axaus, augmentant ab sa offerta lo dit Pau
Martí per tot lo tirenni la quantitat de quaran1815

ta-nou mil lliuras en benefici de la Generalitat.
Y que encara que pretengués lo procurador fiscal que dit Martí deuria de juris rigore refer
tota la menor valensa ex quo infra tempus no ha
observat lo dit contracte metus causa firmat y
que així se podria prosehir via exequutiva. Emperò, a més que constit de metu illato no té
lloch la via executiva, és cert que parlant ab ingenuïtat seria inútil esta acció quan competís,
quod negatur, per rahó de la inòpia de dit Pau
Martí, que és un pobre mestre de cases, las facultats del qual son tenuïssimas y no abastan
per a satisfer acreadors anteriors y, singularment, los dots y esponsalicis de sa muller y
nora. Y, finalment, si lo procurador fiscal pretén midir y regular la refecció de son dany per
la offerta de las cent vint-y-nou mil lliuras en
virtut del recado que dit Aleix Bransi aporta de
orde de Mariano Catús, en forsa del qual recado dóna // 5r // vostra senyoria fidelíssima per
acceptada la dita que se suposa havia publicat lo
corredor de ditas cent vint-y-nou mil lliuras per
esta acceptació, podria lo procurador fiscal reservar-se sos drets y accions contra dit Aleix
Bransi, lo qual fou qui ab dit recado vingué a
donar una dita fictícia puig ni ell ni dit Catús ni
altra persona han volgut exir a ratificar-la sobre
las imponderables diligèncias que a est fi se són
fetas. Y no sia rahó que la falta de dit Bransi y
demés fautors y còmplices la dega pagar dit
Martí que fou innocent en aquell recado com
vostra senyoria fidelíssima ho veu, que estave
present. Així que com acceptant-se per vostra
senyoria fidelíssima las fiansas idòneas que té
promptas per a assegurar lo preu de dit arrendament en ditas cent dinou mil lliuras ab sinch
mil lliuras de axaus y reservant-se los drets y accions que al procurador fiscal pugan competir contra dit Bransi omnibus sit consultum,
espera dit Pau Martí que la suma equitat de
vostra senyoria fidelíssima se inclinarà en posar-ho axí en execució per aquells medis que
aparegan més proporsionats y liberar a dit Martí de treball y angústias ab què se troba per
las instàncias fa contra de lo procurador fiscal
del General. Y ho rebrà a singular mercè de la
mà de vostra senyoria fidelíssima, suplicant sie
servit manar continuar la present representació
en lo dietari corrent y en la diada de la present
jornada, perquè puga llegítimament constar de
la diligència feta en temps hàbil, officio, et cetera.
Altissimus.
Ob die XXX mensis augustis MDCCIIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico et
regali absentibus, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt praedicta
nobilibus et magnificis acessoribus Generalis

[ 1704 ]

[ 1704 ]

Ego, Paulus Marti, magister domorum, civis
Barchinone, et cetera, constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera, itaque, et cetera, vos
dompnum Augustinum Pedrosa, notarium et
causidicum, et Didacum Andreu, velerium, cives
Barchinone, licet absentes, et cetera, et alterum
vestrum in soliducm itaque, et cetera, set quod, et
cetera, ita videlicet pro me et nomine meo conparendum coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum presentis Cathaloniae principatus seu in
eorum concistorio et quascumque suplicationes,
scedulas et scripturas, tam publicas quam privatas, dandum, offerendum et presentandum et
provideri petendum. Et si opus fuerit dictas supplicationes, scedulas, alias quasvis scripturas in
dietario currenti consui postulandum et inde
quaecumque instrumenta confici petendum, instandum et requirendum, item etiam agendum,
// 6v // ducendum, et cetera, et pro his, et cetera,
fiat ad omnes littes sive causas, activas et passivas,
principales et appellatorias et tam motas quam
movendas, large cum amplissimo et assueto litium et causarum cursum facultatibusque et protestantibus expressis de calumpnia jurandi, et cetera, cautiones quascumque tam juratorias
quam fidejussorias prestandi, et cetera, clama et
retroclama quaevis exponendi, et cetera, executiones quasvis instandis, et cetera, et cum posse
substiendi, et cetera, et demum, et cetera, promitto judicio visti, et cetera, habere ratum, et cetera,
et non revocare, et cetera. Actum, et cetera. Testes
sunt Petrus Ximenez et Paulus Rossello, juvenis
magistri domorum, Barchinone degentes, ac
Anthonius Boix, notarius regius, civis Barchinone, qui in his, et cetera.

Cathaloniae, qui super // 5v // suplicatis relationem in scriptis faciant cum interventione advocati fiscalis dicti Generalis an presens suplicatio
sit inserenda in dietario. Doctor Vincentius Carreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
Vista la retroscrita suplicació y la commissió
als infraescrits feta; vist lo capítol 46 del nou
redrés de las Corts últimament celebradas en
lo any 1702, ab lo qual se troba disposat que
qualsevols suplicacions presentadas als senyors
deputats del General de Catalunya, com sian
habilitadas per algun dels acessors de la present casa las degan decretar, encara que en ellas
no se inste que sian comesas a justícia, y que
sempre que las parts ho manaran, que ditas suplicacions sien posadas en dietari ho degan axí
decretar dins tres dias, comptadors des de la
hora que las tals suplicacions seran presentadas;
fan relació a vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima que pot y deu decretar que la dita
suplicació sie incertada en lo dietari corrent
ab expressa, emperò, protesta que ab dita decretació de incerció no entenen approbar cosa alguna del contengut en la refferida suplicació y, en particular, la offerta verbal feta en
ella, ans bé ab ànimo de impugnar-ho lo procurador fiscal del General en son cas y lloch,
y sens perjudici de qualsevols drets y actions
que competexen y forsan competiran o compteir pugan a la Generali-// 6r //tat per rahó del
fet y contracte de què se fa expressió en dita
suplicació. Y que vostra senyoria fidelíssima
deu ordenar al escrivà major de la present casa que no entrege còpia de la dita suplicació sens incerta d’esta relació y de la decretació que vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima farà acerca de son contengut. Barcelona,
30 de agost 1704. Despalau, assessor. Roma,
assessor subrogatus. Don Raymundus de Codina
et Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.
Ob die XXX mensis augustis MDCCIIII in concistorio, et cetera. Et domini deputati, ecclesiastico et
regali absentibus, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt
que la present suplicació junt ab la sobradita relació feta per los noble y magnífichs acessors y
advocat fiscal del General sia incertada en lo
present dietari ab las protestas, salvetats y orde
en aquella expressats, y no altrament. Doctor
Vincentius Carreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
6r

De praemissi licet alieno calamo scriptis fidem
facio ego Felix Ciurana, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus Barchinone, hic
propria meo subscribens manu.
Concordat cum suo originali. Doctor Vincentius
Carreras, presbiter, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.

19/1r

Die trigessima mensis augusti anno a Nativitate
Domini Millessimo septuagentesimo quarto, Barcinone.

1816

Número 5
Haviendoa participado el senyor don Francisco
de Velasco la respuesta que vuestras senyorías le
havían dado sobre oponerse a las constituciones
de esse Principado la corta de madera que el rey
tiene concedida a Lorenzo Campí, me ha mandado su magestad que sin embargo de lo que
vuestra senyoría representa, buelba a decir a
a. carta intercalada entre els folis 18v-19r del trienni 17041707.

vuestra senyoría son particularíssimos los motibos
que ha tenido para esta concessión y que creciendo más cada día le es preciso a su magestad facilitar todo lo que pueda conducir al fomento de
las armadas // 1v // del senyor rey cristianíssimo
y, particularmente, en ocasión de haver embiado,
lo que vuestra senyoría sabe, en defensa de las costas y puertos de esse Principado que como las demás de estos reynos se hallan tan amenazadas. Y
deviendo su magestad asegurar a vuestra senyoría que si estas razones y la de haver su magestad hecho esta gracia no fueren vastantes resguardos para vuestra senyoría, dará su
magestad las demás que convengan y si se encontare algún reparo en que los ministros y demás
personas que entraren a executar la dicha corta
se pueda exceder o incurrir en algunos desórdones, proponga vuestra senyoría el medio que tubiere por vastante para evitar // 2r // estos inconvenientes y aún más de todo lo referido quedará
su magestad en el empeño de sacar a vuestra senyoría de qualquier embarazo que pueda resultarles. Guarde Dios a vuestra senyoría muchos
años como desseo. Madrid, a 19 de agosto de
1702. El marqués de Ribas.

20r

Número 6
Còpiaa de una súplica que·s troba en lo tresllat
de la causa entre parts de Pau Martí, mestre de
casas, de la present ciutat de Barcelona, contra
lo procurado fiscal del General, presentada lo
die 5 de setembre 1704, etre las 10 y 11 horas
del matí:
«Il·lustríssim y fidelíssim senyor. De orde de
vostra senyoria fidelíssima se ha presentat un
cartell a esta part de Pau Martí, ab lo qual se li
notifica que per tota la matinada del die present
fins a las dotse horas del mitgdie, done y hage
effectivament donat idòneas fermansas a coneguda de vostra senyoria fidelíssima per la quantitat de cent dinou milia lliuras del preu del
arrendament dels dres de la Generalitat, en
conseqüència de la offerta que per dit Martí fou
feta ab la suplicació per ell fou presentada a
vostra senyoria fidelíssima en lo die 30 del mes
de agost proppassat, ab dos emperò advertèncias y condicions, és a saber, la una de que los
axaus sols serían de quatre milia lliuras, no obstant que dit Martí ab la dita súplica los hagués
suposat de sinch milia lliuras, perquè vostra senyoria fidelíssima a cent y quinse mil lliures de
dita ha offert en la nova subastació mil lliuras
de axaus, y ésser estada esta dita acceptada; la
a. súplica intercalada entre els folis 19v-20r del trienni 17041707.
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segona condició de que no obstant que dit
Martí hagués en dit termini complert en
// s.n.v // donar ditas fermansas per la dita quantitat, havian tantmateix de restar salvas totas las
accions del procurador fiscal del General contra
dit Pau Martí y altres forçan obligats per la menor valensa del dit arrendament, com més llargament apar del dit cartell. Al qual se refereix y
reprodueix ut insertaur si et in quatenus. Y desitjant dit Pau Martí cumplir amb sa obligació
en tot quant puga y cohoperar en las convencièncias de la Generalitat exhibeix ut inseratur
si et quatenus lo memorial de las fermansas, la
idoneïtat de las quals és notòria. Las quals fermansas estan promptes en firmar sa obligació
en la forma acostumada y segons tenor de dit
cartell, ab una emperò intel·ligència y condició,
és a saber, que lo procurador fiscal del General
ha de tenir sols salvas sas pròprias accions y
drets per rahó de dita pretesa menor valensa
contra dit Pau Martí per a poder alegar y deduhir en judici ordinari segons la naturaleza
que dits judicis ordinaris en Cataluña, disposada per generals constitucions. Però no en manera alguna ha de tenir dit procurador fiscal del
General dret y acció per a poder prosehir contra dit Pau Martí per via executiva ni altrament
rigurosa contra sa persona y béns, no sols per
rahó de ésser cosa incompatible que dit Martí,
// s.n.r // essent arrendatari dels drets de la Generalitat hagués de patir execució rigurosa en
sos béns y hagués de anar latitant y estar retirat
en un sagrat, puix en esta forma mal podria
cuydar de la col·lecta, sinó també perquè a dit
Pau Martí competexen molts justos motius per
impedir la via executiva y, singularment, los
al·legats en la suplicació del primer del corrent
y los que foren al·legats en la dita suplicació de
30 de agost. La qual suplicació també exhibeix
esta part ut inseratur designant la del dietari
corrent hagut per vostra senyoria fidelíssima
fou manat continuar-se.
Per tots los quals motius y rahons, suplica
lo llegítim procurador de dit Martí que prius
et ante omnia sia y, singularment, antes que
ditas fermanças firmen sas obligacions, sie donada la deguda providència y remey en què
dit procurador fiscal del General tinga abdicat
de si, de forma que may, ni en temps algú per
ningun pretext, puga valer-se de la via executiva y rigurosa contra la persona y béns de dit
Martí per rahó de dita pretesa menor valensa, sinó solament en tot cas del judici ordinari, com sobre se ha dit, donant-se dita providència y remey en una de dos formas o bé
ab renunciació expressa del dit procurador fiscal del General in actis presentis processus, precehint deliberació fahedora per vostra senyoria
fidelíssima inseguint vot y parer als magnífichs

[ 1704 ]
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assessors, advocat fiscal y consu-// s.n.v //lents
que per esta dependència de vostra senyoria fidelíssima aplicats y congregats, e o bé que formiter sie feta provisió de sobresehiment en dita
via rigurosa y executiva y que dita provisió
hage prius passat en cosa judicada. Com axí en
un y altre de dits dos medis vel alio meliori
modo ho suplica esta part de Pau Martí, fent-se
totas las commissions y provisions oportunas
segons estil officio, et cetera. Altissimus. Aragonés.»

23/1r

29/1r

Número 7
Dona Francisco de Velasco, llochtinent y capità
General. Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya. Per
Quant en las últimas Corts que lo rey, nostre
senyor, que Déu guarde, celebrà en la present
ciutat en los anys de 1701 y 1702 fou donada
forma per la visita dels officials reals en lo capítol 81 de ditas corts. Y ajan extretas las personas que per vostra part án de concòrrer per a
compòndrer lo tribunal de dita visita, inseguint
lo thenor de dit capítol y facultat en aquell a
nós donada, anomenam per lo referit effecte
per part de sa magestat al doctor Joseph Ciurana y Ribot, capiscol y canonge de Gerona, a
don Francisco de Junyent y Vergós, a Anton
de Manegat y Riu y al doctor misser Francisco
Borràs y Vinyals, per a què ab los demés extrets per vostra part se componga dit tribunal y
se execute tot segons la cèrie y thenor del prechaledant capítol. Per lo què vos diem y manam que ab esta intel·ligència fassau concorreguen igualment ab los demés per a ordenar
resòldrer y fer tot lo concernent a dita visita en
la conformitat en dit capítol establerta y disposada. Datum, en Barcelona als V de setembre
de MDCCIIII. Francisco de Velasco. Vidit Senjust
et de Pages, cancellarius. Don Joannes Baptista
de Aloy.
In curiae locumtenentis XX, foleo LXXXXIII.
Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General
de Cataluña que en inteligencia de la nominación echa por vuestra excelencia de sugetos para la
visita real, se execute con los demás que án sorteado todo lo concerniente a ella según lo dispuesto en
el capítulo 81 de las últimas cortes.

a. despaig intercalat entre els folis 22v-23r del trienni 17011704.
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Número 10
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini Millesimo septingentesio quarto, die vero
mercuris decima mensis septembris, eisudem
anni, inter nonam et decimam horas vespertinas,
presente et ad haec vocato requisito atque rogato
me doctore Vincentio Carreras, praesbytero benefitiato Sedis Barcinonensis, secretario et scriba
majore Generalis presentis principatus Cathaloniae, et presentibus pro testibus Laurentio March,
altero ex virgaris illustrissimi et fidelissimi consistorii deputatorum dicti Generalis Cathaloniae, et Josepho Arnaudies, juvene magistro domorum, Barcinone degente, magnificus Paulus
Corbera et de Palau, civis honoratus Barcinonae,
tanquam syndicus dicti Generalis Cathaloniae,
dicto nomine constitutus personaliter coram et
ante praesentia illustris et admodum reverendi
domini doctoris Josephi de Ciurana et Ribot,
praecentoris et canonicis sanctae ecclesiae Gerundensis, nobilis domini Francisci de Junyent et
Vergos, Barcinonae populati, et maginficorum
Antoni de Manegat et Riu et Francisci Borras et
Vinyals, utriusque juris doctoris, Barcinone populati, personaliter repertorum et adinventorum
in quadam aula domus Deputacionis, vulgariter
nuncupate lo aposento de la Junta de Medis, obtulit et prasentavit eisdem et seu per me dictum et
infrascriptum secretarium et scribam majorem,
obtulere et presentare //1v // ac legi publice petiit,
fecit et requisivit quendam in scriptis papyri requisitionis schedulam, cujus tenor sequitur sub
his verbis:
«Bé saben e ignorar no poden vostra magestat
senyors doctor Joseph de Ciurana y Ribot, canonge de la santa iglésia cathedral de Gerona,
don Francisco de Junyent y de Vergòs, Antoni
de Manegat y Riu y doctor Francisco Borràs y
Vinyals, visitadors elegits per lo excel·lentíssim
senyor llochtinent de Catalunya per la visita
dels officials reals, que segons lo disposat en lo
capítol 81 de las últimas corts deuhen lo die
present, que contam als 10 de septembre, oyr
sentència de excomunicació y prestar lo jurament per lo exercici de son càrrech en la forma
que acostuman los senyors visitadors dels deputats y officials de la Generalitat del present
Principat. Y que han duptat vostras mercès en
poder de qui havian de prestar lo jurament, se
és proposat dit dupte de part dels dits visitadors de dits officials reals al il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors, y que en resposta de dit dupte, de part
del mateix il·lustríssim y fidelíssim concistori, y
per medi de son sýndich, se ha participat a vosa. requesta intercalada entre els folis 28v-29r del trienni
1704-1707.

tras mercès que havent-se consultat dit dupte
ab los noble y magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents aplicats eran estats unànimes y
conformes de vot y parer que lo dit jurament
devian prestar vostras mercès y los demés senyors convisitadors en mà y poder de dit il·lustríssim y fidelíssim concistori en lo mateix
// 2r // modo y forma que han acostumat y
acostuman prestar-lo los senyors visitadors de
la visita del General y que no devian prestar sagrament y homenatge. E com vostras mercès
hagen respost rebuscant prestar dit jurament,
per ço, lo sýndich del General requireix i interpel·la a vostras mercès que encontinent y sens
moro ni tardansa alguna, y antes de finir lo
present dia deu, presten lo dit jurament per lo
exercici de dit càrrech de visitadors en mà y
poder de dit il·lustríssim y fidelíssim concistori
de dits senyors deputats y oÿdors, que per est
effecte està de present congregat, y òygan
sentència de escomunicació per lo il·lustre y
molt reverent vicari general doctor Joseph Romaguera, canonge de la santa iglésia de Barcelona, que també se troba de present en la casa
per a proferir a vostras mercès la dita sentència
de escomunicació. Altrament, en cas de recusació, lo que no·s creu, protesta a vostras mercès
de tots los danys, gastos y prejudicis que de
dita recusació y deficiència de prestar dit jurament y oyr sentència de escomunicació se ocasionaran, seguiran y podran seguir, no sols al
General de Catalunya, sinó també a tots y
qualsevols comuns y particulars de qualsevol
estament sien del present Principat. Y axí mateix, protesta que acusa a vostras mercès totas
las penas comminadas en dit capítol 81 y de
tot lo demès lícit y per-// 2v //mès protestar requirent-vos notícia.»
Quaequidem papyri requisitionis scedula sicut
praedicitur lecta, oblata et presentata ac de ea relicta et tradita copia in singulari unicum praedictorum, incontinenti dicti doctor Josephus de
Ciurana et Ribot, domnus Franciscus de Junyent
et de Vergos, Anthonius de Manegat et Rius et
Franciscus Borras et Vinyals, visitatores visitae regalis, electi et nominati per excellentissimum dominum Franciscum de Velasco, locumtenentem et
capitanem generalem in praesenti Cathaloniae
principatus, respondendo praedictis verbo dixerunt que satisfent lo doctor Joseph de Ciurana y
Ribot, canonge de la santa iglésia catedral de
Gerona, don Francisco de Junyent y de Vergòs,
Anthon de Manegat y Riu y Francisco Borràs y
Vinyals, visitadors anomenats per lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general del present principat de
Catalunya, de la visita real que deu formar-se segons lo disposat en lo capítol 81 de las Corts
dels anys 1701 y 1702, a una requesta a ells pre1819

sentada entre las nou y deu horas de la nit, del
dia 10 del present y corrent mes de septembre
1704, instant lo sýndich del General de Cathalunya, diuhen y responen que dits visitadors en
manera alguna han rehusat ni dengeat prestar lo
jurament que·s deu per capacitar-se al offici de
dita visita real, mentras // 3r // que aquell se
prestàs y rebés per legítima persona aquella a qui
segons constitucions de Cathalunya tocaria, de
forma que per dit effecte, havent tingut la notícia que·s devia prestar lo die de vuy dit jurament,
se han conferit junts a las deu horas del matí,
destinada y avisada a dits visitadors per part y de
orde del molt il·lustre y fidelíssim concistori. Y
respecte de haver-se suscitat y proposat entre
dits visitadors y los extrets de las bolsas dels tres
braços alguns duptes preliminars antes de passar
a la prestació de dit jurament, és a saber, en mà y
poder de qui devian prestar-lo y, semblantment,
si devian prestar homenatge, occorrent-los las
rahons de ésser officials reals y que com a tals devian prestar lo jurament en mà y poder de sa excel·lència o altre official real, y també lo homenatge segons claras y literals constitucions de
Cathalunya que devian tenir presents los noble y
magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents
aplicats per lo molt il·lustre y fidelíssim concistori, y no la única a que se ha limitat son vot. Y havent-las entre si conferidas y platicadas, los ha
aparegut uniformament participar-las, hi han
noticiat per medi del noble don Ramon de Codina, son advocat fiscal. Y aquellas reportadas y
oÿdas, per dit molt // 3v // il·lustre y fidelíssim
concistori, de parer de son assessor y advocat fiscal, ha resolt que la proposició de dits duptes era
molt grave y digna de alta premeditació y que
axí dits visitadors se podian servir tornar a las sis
horas de la tarda. La qual resolució se noticià a
dits visitadors per medi del magnífich Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrrat de Barcelona y
sýndich del General de Cathalunya. Y aquella
hoyda, convingueren tots dits visitadors, unànimes y conformes, tant los anomenats per part de
sa excel·lència com extrets de las bolsas dels tres
estaments, en que acistirian, com realment han
acistit, a la dita hora assenyalada de les sis de la
tarda en la present casa de la Diputació, ont se
han detingut més de quatre horas bastants per a
aguardar lo expedient que·s pendria per la forma
de prestar dit jurament. Y si bé ab recado de dit
molt il·lustre y fidelíssim concistori, per medi de
son sýndich, se ha expressat a dits visitadors de
paraula que ya se havia pres resolució, la qual al
cap de una hora se’ls ha entregat en escrits que
concisteix en lo vot de dits assessors, advocat fiscal y demés consulents. Y era que lo jurament
devia prestar-se en mà y poder del molt il·lustre
y fidelíssim concistori y que tampoch dits visitadors devian prestar homenatge, la qual resolució
compresa conciderant los visitadors anomenats

[ 1704 ]

[ 1704 ]

per part de sa excel·lència que no devian estar a
la sola deliberació de assessors y molt il·lustre y
fidelíssim concistori // 4r // preguntant a dit
sýndich si sa senyoria fidelíssima havia passat a la
notícia de sa excel·lència dits duptes. Y havent
respost que no·u sabia, li han dit que se servís
demanar-o al molt il·lustre y fidelíssim concistori y que estimarían los ne tornàs resposta, per
quant com esta era matèria de igual interès del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, per a
concòrrer en dit tribunal subjectes anomenats
per sa part. Y que axí bé era molt degut que se
comunicassen a sa excel·lència los dits dubtes,
conforme se havian comunicat a dit molt il·lustre y fidelíssim concistori, qui, sentint-lo per
matèria grave, los havia consultat, no sols ab los
assessors de la casa, si també ab diferents altres
advocats. Y avent-se respost per dit molt il·lustre
y fidelíssim concsitori que no entenia dar-ne
part a sa excel·lència per tenir-la per cosa molt
clara, affiansada la claredat ab lo sol vot dels assessors y consulents, quant al matí la tenían per
tant grave y duptosa. Tot lo que, ben comprès y
premeditat per dits visitadors anomenats per sa
excel·lència, los ha aparegut no condecendir en
prestar encara dit jurament fins a haver posat
dits duptes a la comprehenció de sa excel·lència
y aguardar son orde sobre lo que deuhen obrar,
lo que per la brevedat del temps no·u han pogut
executar, però ho executaran encontinent, puix
la declaració o interpretació de duptes recahents
sobre constitucions y capítols de cort, per leves
que // 4v // sien, no toca a dit molt il·lustre concistori, assessors ni consulents, sinó a sa real magestat qui saltem no pot dexar de concòrrer en
dita interpretació y declaració que se offereix fer
acerca la prestació del jurament disposat en ell,
en mà y poder de qui deu prestar-se, que per lo
menos resta en dupte no obstant de dir-se que
dits visitadors presten dit jurament en la forma
que acostuman los visitadors de la casa del General. Per tant y altrament, dos visitadors offerint-se promptes en prestar lo jurament sempre
que sie declarat legítimament en mà y poder de
qui deuhen prestar lo que procuraran des de luego participar-o a sa excel·lència y en cas los mane
prestar-lo en la conformitat que, havent dit vot,
ho executaran promptament, conferint-se a la
present casa de la Deputació, no entenen incòrrer haver insidit en ninguna de las penas comminadas en lo dit capítol 81, a més de no estar
compresos en elles los dits visitadors anomenats
per part de sa excel·lència, antes bé protestan
contra dit molt il·lustre y fidelíssim concistori
una, dos y tantas vegadas com de dret los estia
permès protestar de tots los danys, gastos, despesas y missions que per directe o indirecte los
poden ocasionar y reservan lo temps de la constitució per a anyadir totas aquellas rahons que
forçan se podan anyadir, requirint a dit secretari
1820

y scriba major no escrigui // 5r // còpia de la requesta sens inserta de la present resposta. De
quibus omnibus et singulis sic ut praedicitur actis,
dictis, gestis et sequutis dictus magnificus Paulus
Corbera et de Palau, dicto nomine, unum et plura publicum et publica instrumentum et instrumenta fieri et sibi ac aliis cuja intersit dari, tradi
et liberari per me dictum et infrascriptum secretarium et scribam majorem petiit et requisivit.
Quae fuerunt acta Barcinone, sub anno, die,
mense, loco et hora praedictis, presente me dicto et
infrascripto secretario et praesentibus etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis et rogatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.
Deinde autem dictis die et anno, et quasi incontinenti, praesente et ad haec vocato, requisito atque
rogato me dicto doctore Vincentio Carreras, presbitero, secretario et scriba majore dicti Generalis Cathaloniae infrascripto, et praesentibus etiam dictis
Laurencio March et Josepho Arnaudies pro testibus
ad ista vocatis sepetialiter et assumptis illustris et
admodum reverendus doctor Franciscus Dehona,
canonicus sanctae Dertusensis ecclesiae, nobilis
domnus Josephus Tarre et Granollachs et magnificus Franciscus Anthonius Copons, utriusque juris
doctor, constituti personaliter coram et ante praesentia supradictorum dominis et admodum reverendi doctori Josephi de Ciurana et Ribot, nobili
domni Francisci de Junyent et Vergos et magnificorum Anthonii de Manegat et Riu et doctoris Francisci Borras et Vinyals, personaliter repertorum et
adinventorum in dicta aula nuncupata lo aposento de la Junta de Medis, requisiverunt me dic//5v //tum et infrascriptum secretarium et scribam
majorem, quatenus instrumentum conficerem et
declaratione infrascripta quae est tenoris sequentis:
«Nosaltres lo doctor Francisco Dehona, don
Joseph Tarré y Granollachs, Francisco Anthon
Copons, personas extretas de las bolsas de deputats y oÿdors del present principat de Cathalunya per visitadors de la visita de officials reals,
segons disposa lo capítol 81 de las Corts dels
anys 1701 y 1702, no obstant la resposta que
dits visitadors elegits per part de sa excel·lència
han feta la requesta que a instància de dit
sýndich de dit General se’ls ha presentat y intimat en nostra notícia lo dia present, dihem y
declaram que nosaltres tres estam promptes per
a prestar lo jurament segons disposició de dit
capítol 81, requirint a dit secretari y scribà major no done còpia auctèntica de la dita requesta
y resposta sens incerta de la present declaració.»
De quibus, et cetera, presente me, dicto et infrascripto secretario et scriba majore Generalis Cathaloniae, et praesentibus etiam testibus supradictorum ad praemissa vocatis et rogatis spetialiter
et assumptis pro ut superius continetur.

29/6r

Número 11
Excel·lentíssima senyor. Lo concistori de deputats y oÿdors de comptes del General del principat de Cathalunya ab lo obsequi de sa major
atenció diu que, havent-se conferit en lo die
present 10 de setembre 1704 a la matinada en
la cas de la Deputació las quatre personas anomenadas per vostra excel·lència y las tres extretas en la mateixa casa per visitadors dels officials reals del present Principat que no purgan
taula per a prestar lo jurament y oyr sentència
de excomunicació per entrar en lo exercici de
son càrrec en observansa del disposat en lo capítol 81 de las últimas corts, se ha proposat y
suscitat dubte per las quatre personas nomenadas per vostra excel·lència sobre lo modo ab
què havian de prestar lo jurament, motivantho que, per ésser nomenats per vostra
excel·lència, devian prestar-lo en mà de vostra
excel·lència o de altra persona per vostra excel·lència anomenadora, perquè havent-se subrogat la visita novament disposada en lo capítol 81, en lloch de la del capítol 5, Corts 1599,
la deurian prestar en la mateixa forma que lo
visitador que se anomenave per disposició de
dit capítol 5. Y havent-se diferit la resolució del
dupte // 6v // per la tarda del mateix die, desitjant lo concistori lo assert de la resolució, han
consultat la matèria als assessor y advocat fiscal
y a differents consulents, los quals tots unànimes són estats de parer que devia prestar-se dit
jorumaent en mà dels deputats y oÿdors per ésser literal la disposició de dit capítol 81. Y ab
esta intel·ligèntia, ha participat lo consistori a
las quatra persones lo referit vot y, negant-se
aquellas a la prestació de lo jurament, regoneixent lo consistori ésser de sa obligació solicitar
per tots los medis possibles la observansa de dit
capítol 81, ha passat esta nit a requerir-los per
la prestació de dit jurament.
Tot lo referit ha aparegut al consistori ésser indispensable posar-ho en notícia de vostra excel·lència, perquè quede vostra excel·lència cabalment enterat del estat en què en esta hora se
troba la referida dependència.

31/1r

qués de Pozoblanco trahe a esta corte de esse
Principado, de orden mía, un vestuario entero
con todas sus armas y equipajes de cavallería
para el rejimiento de quatrocientos hombres entre officiales y soldados que se ha levantado por
mi qüenta y para mi real servicio. De qué he
querido avisaros y encargaros, como lo hago, que
en atención a lo referido déis las providencias
que combengan para que se dejen passar libremente sin embarazo ni pagar derechos algunos
los referidos vestuario, armas y equipajes por
qualesquier partes y puertos de essa provincia, en
qué me daré por servido. Data en Madrid, a
XXXI de jullio MDCCIIII. Yo el rey. Marchio del
Palacio, secretarius. Vidit marchio de Serdañola. Vidit marchio de Tamarit. Vidit Colomer,
regens.

31/2r

Número 13
Haviéndosea de conduzir desde esta ciudad a
Madrid un vestuario entero con todas sus armas
y equipages de cavallería para un regimiento de
quatrocientos hombres, entre officiales y soldados,
que se ha levantado por qüenta y para servicio de
su magestad, me manda ponga en manos de
vuestra senyoría el adjunto real despacho para
que en atención a lo referido, y a la fineza con
que sabe vuestra senyoría desempeñar su zelo
// 2v // en quanto conduze al mejor servicio de su
magestad, disponga vuestra senyoría se dexen salir libremente de esta provincia, sin embarazo ni
pagar derechos algunos, los mencionados vestuario, armas y equipages, con la seguridad de que
será muy de su real gratitud quanto vuestra senyoría fazilitare esta materia y a mí me deverá el
más singular aprezio, como procuraré acreditarlo
a vuestra senyoría en // s.n.r // zerie de su satisfación. Dios guarde a vuestra senyoría muchos
años. Barcelona, 25 de agosto de 1704. Francisco
de Velasco.

33
/s.n.r

Número 12

Número 15
Dieb jovis, vigesima prima mensis octobris, anno
a Nativitate Domini Millesimo sexcentesimo nonagesimoquarto. Barcinone.

Elb rey. Illustres y fidelíssimos diputados. El mar-

Ego Anthonius Oriol, blanquerius, civis Barcinone, custos ordinarius Bulla Generalis Cathaloniae in tabula Generalis presentis Barcino-

a. recado intercalat entre els folis 28v-29r del trienni 17041707.
b. real carta intercalada entre els folis 30v-31r del trienni
1704-1707.

a. bitllet intercalat entre els folis 30v-31r del trienni 17041707.
b. procura intercalada entre els folis 32v-33r del trienni
1704-1707.
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vall escrit, Bernat Matheu, mestre sastre, de la
present ciutat de Tarragona, de son grat ha confessat dèurer als il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes de la Generalitat del present principat de Cathalunya y
sos comptats, e o al noble senyor don Joseph de
Amigant, en Barcelona populat, com a exactor
de dita Generalitat, sinquanta lliuras barcelonesas, quals són per consemblants en què fou condemnat per los visitadors de dita Generalitat,
per rahó de la querella de número dos-cents y
tres, contra dit Matheu feta en lo trienni proppassat. Y aquellas ha promès pagar als sobre expressats ab dos iguals pagas, comensant a fer la
primera lo dia de Pasqua de la Resurrecció de
Nostre Senyor Jesuchrist del any mil set-cents y
sinch, y la última, en consemblant dia, del any
mil set-cents y sis, etcètera. Per la seguritat de
las quals cosas, ha donat en fiansas y principals
pagadors a Tecla Matheu y a mestre Pere Borí,
fuster, de la present ciutat, muller y nebot respective de aquell // s.n.v // en dit acte presents y
lo càrrech de fermansas acceptants. Y tant dit
principal com ditas fermansas per attèndrer y
cumplir lo predit, ne han obligat sas respective
personas y béns seus y de quiscú de ells a ssoles,
mobles e immobles, etcètera, com a deutes fiscals y reals, firmant lo dit acte ab totas las clàusulas y renunciacions necessàrias en semblants
actes posar acostumadas y ab jurament. A tot lo
què foren presents per testimonis Joan Maydeu,
jove, pagès, y Ignasi Vilanova, jove, pescador,
tots de dita present ciutat de Tarragona, conforme tot en dit acte és més llargament de vèurer, al qual me refferesch. Dat en Tarragona, als
vint-y-vuyt del mes de setembre del any de la
Nativitat de Nostre Senyor Déu Jesuchrist Mil
set-cents y quatre.

ne civitatis citra revocationem, et cetera, gratis,
et cetera, constituo et ordino procuratores meos
certos, et cetera, itaquod, et cetera, vos reverendum Gasparem Roig, presbiterum, in parrochiali ecclesia Beatae Mariae de Pinu, ejusdem
civitatis, benefitiatum, Joannem Minguell et
Bartholomeum Minguell, ambo fratres, candelarios cerae, et Josephum Roig, serdium, Barcinone cives, videlicet vos dictum Joannem Minguell, presentem, ceteros vero absentes, et cetera,
et quemlibet vestrum insolidum itaquod per
unum vestrum inceptum erit, et cetera, ad videlicet, pro me et nomine meo, dictum meum officitium custodis Bulla Generalis in manibus et
posse admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis vel alterius, ad quem spectet, in favorem personae vobis // s.n.v // dictis
procuratoribus constitutis aut cuilibet vestrum
insolidum bene visae resignandum, renuntiandum et cedendum et dictas resignationem, renuntiationem et cessionem recipi et admitti petendum, suplicandum et obtinendum et
quascumque suplicationes dandum et presentandum ita et taliter, quod illae in cujus favorem
dictum meum offitium custodis Bullae Generalis per vos dictos procuratores meos constitutos seu
quemlibet vestrum insolidum resignatum, renuntiatum et cessum fuerit de eodem cum omnibus juribus et pertinentiis illius universis valide
provideatur et provideri mandetur cum omni
juris plenitudine et effectu, et inde instrumenta
quaecumque faciendum seu fieri faciendum,
instandum et requirendum et demum, et cetera.
Ego enim, et cetera, promitto habere ratum, et
cetera, et non revocare sub bonorum omium obligatione. Testes sunt reverendus Jacobus Camprodon, presbiter et capellanus, parrochialis ecclesiae Beatae Virginis Mariae de Mari, presentis
civitatis Barcinone, benefitiatus, Gaspar Grases
et Petrus Paulus Pujol, sencetores Barcinone, qui
ultimus.
s.n.r

De praemissis, proprio chalamo scriptis, fidem facio ego Ignatius Gelambi, notarius et scriba supramemoratus, cum impressione sigilli dicti concistorii, haec propria scribens manu.

Fidem facio ego Josephus Guell, auctoritatibus
apostolica atque regia notarius publicus Barcinone, hic propria subscribo manu.
44/1r

43
/s.n.r

Número 18

Aba las presents certifich y fas fe, jo Ignasi Gelabí, per las auctoritats appostòlica y real notari
públich de la ciutat de Tarragona y escrivà del
concistori de la Deputació local de la dita present ciutat y sa col·lecta havall escrit, com ab
acte rebut en poder meu, vuy dia present y ha-

Molta il·lustre y fidelíssim senyor. Ignasi Pagès,
notari causídich, de la ciutat de Gerona, procurador fiscal del General, de dita ciutat y col·lecta de Gerona, representa a vostra senyoria fidelíssima com, per sas moltas ocupacions per
rahó de son offici y poca salut, se troba precisat
en haver de renunciar dit son offici de procurador fiscal, per no poder acisitir a la deguda
puntualitat en las funccions se offereixen. Per

a. obligació intercalada entre els folis 42v-43r del trienni
1704-1707.

a. súplica intercalada entre els folis 43v-44r del trienni 17041707.

Número 17

1822

lo què, dit Ignasi Pagès, suplica a vostra senyoria y fidelíssim concistori se digne de acceptarli la renúncia fa de dit son offici de procurador
fiscal, que ho rebrà a singular mersè de la lliberal mà de vostra senyoria fidelíssima officio,
et cetera. Altissimus.

44/3r

Pagès, en causa pròpria.

44/2r

Número 19
Universisa fidem facio ego Raymundus Vila, notarius publicus Gerundae regia auctoritate, substitutus ab herede don Joannis Garniera et de
Gurb, quondam, publico civitatis bajuliae et vicariae Gerundae suarum que pertinentiarum
notarii, quod penes me fuit confectum quoddam
instrumentum in quo apprissia thenoris sequentis:
Ignatius Pages, causidicus collegiatus Gerundae, procurator fiscalis Generalis presentis Cahtaloniae principatus in collecta presentis civitatis Gerundae, dicto nomine, gratis, et cetera,
citra revocationem, et cetera, constituo, et cetera, procuratorem meum dicto nomine certum,
et cetera, ita, et cetera, vos Joannem Alabau,
perxerium, civem Barcinone, licet absentem ad
videlicet pro me dicto nomine et nomine meo
coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis dicti Generalis et aliis quibus spectet comparendum et assistendum et // 2v // ibidem dictum meum procuratoris fiscalis ofitium
cum juribus et pertinentiis suis in manibus et
posse eorum seu personae ad id potestatem habentis seu habiturae, renunciandum renunciationem que hujusmodi recipi et admiti petendum,
suplicandum et obtinendum et pro inde supplicationes quascumque dandum, offerendum et
presentandum instrumentum et instrumenta
quecumque et omnia alia et singula circa predicta necessaria et opportuna et vobis benevisa
faciendum, petendum et habendum et demum,
et cetera, promis habere rattum et non revocare,
et cetera. Actum Gerundae, die trigessima julii
Millesimo septingentessimo tertio. Testes Gregorius Cruella et Paulinus Silvestre, scriptores Gerundae.
In quorum fidem ego don Raymundus Vila, notarius, hic me subscribo et meum solitum apponum sig+num.

a. procura intercalada entre els folis 43v-44r del trienni
1704-1707.
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Número 20
Ena lo fet consultat per los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y oïdors de comptes
del General de Cathalunya als noble y magnífichs assessors y advocat fiscal, infrascrits,
acerca si lo balle de Las Franquesas y Joseph
Planes, subballe de la quadra de las Corts de
Sarrià, han contrafet a las generals constitucions per aver dit balle reelegit al dit Planes per
subballe de dita quadra y aquell exercir jurisdicció.
Vista la supplicaçió presentada al il·lustríssim
y fidelíssim consistori dels deputats y ohidors
de comptes del General de Cathalunya als 6
del corrent mes y any per Joseph Cavaller,
Magí Cases y Salvador Canet y Dalmau, pagesos, habitants en la quadra de las Corts de
Sarrià, parròquia de Sant Vicens de Sarrià; vista la commissió feta als magnífichs assessors y
la provisió subseguida en força de dita commissió y que se rebés informaçió; vistos los testimonis rebuts en força de dita provisió y los
capítols 2 de las Corts 1563, capítol 7, Corts
1413, y lo capítol 43 de las últimas corts; vist,
finalment, tot lo que·s devia vèurer y premeditar.
Attès que ab dits capítols 2, Corts 1563, capítol 7, Corts 1413, y capítol 43 de ditas últimas corts se troba statuhit y disposat que los
veguers, sots-veguers, batlles, sots-batlles, assessors y demés officials reals temporals, finit lo
trienni per lo qual foren prevehits, ipso jure et
facto restan sens jurisdicció y sia acabat son offici entrant a regir-lo aquells a qui toca en cas
de mort, ausència o impediment de dits officials, y que en tot lo trienni següent no puguen obtenir dit offici ni altre de jurisdicció en
la mateixa vegaria o batllia per títol de interim
ni de proseguir fins a la vinguda del succesor ni
en altre qualsevol manera, encara que ajen tingut taula ni sien per sentènçia absolts. Attès
que de dits testimonis ministrats sobre dita
súpplica plenament consta que en // 3v // la
quadra de las Corts de Sarrià, parròquia de
Sant Vicens de Sarrià, bisbat y territori de Barcelona, hi ha agut subbatlle que exerseix jurisdicció que se anomena de tres en tres anys
per lo batlle de las Franquesas y que lo últim
dels subbatlles de dita quadra fou Joseph Planes, pagès de la mateixa quadra de las Corts de
Sarrià, y que en acabà son trienni en lo mes
de juny proppassat y axí mateix que lo batlle
que vuy és de Las Franquesas de Corró als 24
de setembre tornà a anomenar en subbatlle de
a. vot intercalat entre els folis 43v-44r del trienni 17041707.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

dita Quadra de las Corts de Sarrià al mateix
Joseph Planes per altres tres anys. Y que aquest
en virtut de dita nominació porta la vara alta, exerssint des de dit dia de 24 de setembre proppassat jurisdicció de la mateixa conformitat. Y axí consta que tant lo batlle de
Las Franquesas com y també dit Joseph Planes, pagès, de dita quadra, han contrafet las
generals constitucions, usatges y drets de la Pàtria, y, assenyaladament, als capítols 2, Corts
1563, capítol 7, Corts 1413 y capítol 43 de
las corts últimament celebradas en la present
ciutat.

47
/s.n.r

Per ço, los magnífichs assessors y advocat fiscal,
infrascrits, són de vot y parer que vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima pot y deu axir al reparo de las generals constitucions y capítols de
cort. Y axí ho sentan salvo semper, et cetera. Barcelona, 9 de octubre 1704. Despalau, assessor.
Baldrich, assessor subrogatus. Don Raymundus
de Codina et Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.

46
/s.n.r

Número 22
Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya, ab lo
obsequi degut de sa major atenció, respon al expressat per vostra excel·lència ab paper de 6 del
present y corrent mes que en atenció de que lo
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, ab son real
despaitg de data de 26 de setembre se ha dignat
demanar participar al concistori de que un vestuari enter ab totas sas armas y equipatges de cavalleria de 400 hòmens, que se ha levantat per
compte de sa real magestat y per son real servey,
no se ha comprat ni se aporta en eixa dependència per part, si sols per offici y a càrrec y per
compte de la Real Hazienda, deliberà lo dia de
ahir fos-ly concedit propri ús franch de dret de
General dels gèneros mentionats, en un memorial per vostra excel·lència manat remètrer, signat de número 2, podent restar cert vostra excel·lència queb en quant li serà permès al
concistori poder arbirtrar segons los disposat ab
las generals constitucions en lo major real servey
de sa magestat, no faltaria per sa natural y indefectible // s.n.v // obligació, com y també en lo
que se offeresca del mayor agrado de vostra excel·lència.

a. recado intercalat entre els folis 45v-46r del trienni 17041707.
b. segueix ratllat del exemplars que.

1824

Número 21
Ena lo fet consultat per los il·lustríssim y fidelíssim senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya acerca si Ramon Vilahur, batlle de la vila y batllia de Peratallada,
del bisbat de Girona, ha contrafet a las generals
constitucions, usatges y drets de la pàtria, y en
particular a la constitució 5, títol «De acusacions y denunciacions», y al capítol 26 de las últimas corts, y si deuhen exir al reparo de ditas
constitucions. Vista la supplicació presentada al
il·lustríssim y fidelíssim concistori de deputats y
oÿdors de Cathalunya als 11 del corrent mes y
any per Joan Aloy, jove, ferrer, de la parròquia
de Peratallada; vista la commissió feta als noble
y magnífichs assessors y advocat fiscal, infrascrits, y la provisió subseguida en virtut de dita
commissió de que se rebés informació; vistos
differents actes de requestes y los testimonis rebuts; vista dita constitució 5, títol «De acusacions y denunciacions», y lo capítol 26 de las últimas corts; vist, finalment, tot lo que·s devia de
vèurer.
Attès que en dita constitució 5, títol «De acusacions y denuntiacions» se troba estatuït y ordenat que dins lo termini de 25 dies aprés que lo
pres seràn en la presò, se haje de fortificar y instruir la enquesta, y que passats los vint-y-sinch
dies, se haje de publicar dita enquesta al reo
capturat dins sinch dies si serà vist que se dega
publicar. Y que si dins lo dit temps no serà fortificada ni publicada la enquesta o serà vist que
no·s dega publicar, que sie relaxat lo reo, o bé
donat ha mantlleuta. La qual constitució quinta
està confirmada ab lo capítol 26 de las últimas
corts. Attès que de dits testimonis ministrats se
ha dita súpplica y altrament dels actes de requestes // s.n.v // consta plenament que Ramon
Vilahur, batlle de la vila y batllia de Peratallada,
del bisbat de Girona, als 12 de juliol proppassat,
capturà y posà pres en las presons reals de la mateixa vila de Peratallada a Antoni Aloy, ferrer, de
aquella, y que després de haver-lo tingut més
temps en ditas presós, lo aportà y posà pres en
las prisons de la ciutat de Girona, ahont encara
avuy se troba capturat y detingut, sens que se
haja publicada la enquesta ni se haje entregat en
menlleuta. Y, per consegüent, és constant que
lo referit Vilahur ab dits procehiments ha contrafet a las generals constitucions, usatges y
drets de la pàtria, y, assenyaladament, a la sobracalendada constitució 5, títol «De acusacions y
denunciacions».
Per ço, los noble y magnífichs assessors y advocat fiscal infrascrits són de vot y parer que
a. vot intercalat entre els folis 46v-47r del trienni 1704-1707.

vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima pot
y deu exir al reparo de ditas constitucions, capítols de cort y drets de la pàtria. Y axís ho sentan salvo semper, et cetera. Barcelona, 14 octubre 1704. Despalau, assessor. Baldrich, assessor
subrogatus. Don Raymundus de Codina et Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.
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Número 23
Instruccióa per lo magnífich deputat local del
General de la ciutat de Cervera y sa col·lecta.
Se conferirà dit deputat local encontinent de
haver rebut la present instrucció en la vila o
lloch haput habita lo noble don Ignasi Meca y
Vilalba, junt ab lo notari de eixa diputació local. Y arribat allí ab tot secret y ab la major
prestesa possible ab las personas més importants y noticiosas de la casa del dit don Ignasi
Meca, se informarà de las cosas avall escritas y
següents:
1. Primo, si dit don Ignasi Meca és constituhit
en estat o edat decrèpita, de manera que sie
inhàbil per a acistir a funccions en las quals hagués de concòrrer en haver de fer en ellas operacions de caminar, parlar, llegir y escriurer.
2. Ítem, si dit Meca se troba impedit o no, per
rahó de sos etxaques y decrèpites, de axir de
casa tant per anar a missa com altrament. Y en
cas tingue dit impediment, de quant temps a
esta part lo pateix.
3. Ítem, si dit Meca se troba impedit o no gravement de la vista, de manera que se troba impedit de llegir y escriurer, y que per caminar
hage de menestir qui·l assosie y acompanye.
4. Ítem, de tot lo referit y demés que li aparega
convenient al dit fet, ne farà rèbrer una informació extrajudicial ab tot secret per lo mateix notari de eixa Diputació local, y aquella remetrà
encon-// 1v //tinent per lo propri que li entregarà la present instrucció.
Data en la Escrivania Major de la casa de la Diputació. Barcelona, y octubre XV de MDCCIIII.
Francisco de Valls. Doctor Vincentius Carreras,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae. In fatterarum privilegiorum registro, folio
XV.

a. instrucció intercalada entre els folis 51v-53r del trienni
1704-1707.

1825

Die decimasexta octobris Millesimo septingentessimo quarto, Cervariae.
Josephus Corts, pharmacopula, civis Cervariae,
etatis suae ut ipse dixit tringintaseptem annorum, parum plus vel minus, medio juramento
per ipsum extrajudicialiter prestito in manu et
posse notarii et scribae infrascripti deposuit ut sequitur:
Et primo, super primum capitulum, et cetera, et
dixit que ell testimoni coneix y té ben tractat a
don Ignasi Meca y Vilalba, al qual los més dies
veu y parle y algunes vegades li ha oÿt dir que la
edat és de setanta-hu ho setanta-dos anys y, no
obstant dita edat, és hàbil y capàs per a assistir a
qualsevol funcció en la qual hagués de concòrrer en haver de fer en ella operacions de caminar, parlar, llegir y escriurer. Y ho diu saber ell
testimoni per tenir-lo ben tractat com té // 2r //
dit anar los més dels dies en casa de dit de Meca
tenir a bell moltes y differens converses y regonèixer-lo hàbil per tot lo que diu lo capítol.
Super secundum, et cetera, dixit que ell testimoni ja té dit té ben tractat a don Ignasi de Meca y
los més dies va en sa casa y tracte y rahone ab ell.
Y ell testimoni no li sab ni regoneix tinga impediment per rahó de achaques y decrepitès que li
prive de eixir de casa, tant per anar a missa com
altrament, ans bé los més dies ell testimoni, de
sa casa estant que la té davant de la de dit de
Meca, veu que lo dit de Meca hix de la casa per
anar a missa.
Super tertium, et cetera, dixit que ell testimoni
en moltes y differens ocasions que ha vist escriurer y llegir a don Ignasi de Meca ha vist que escrivie y llegie qualsevols lletres, axís de mà com
de estampa, encara que menudes, sens ulleres. Y
may li ha regonegut impediment en la vista, aixís per escriurer y llegir com per caminar, menos lo que té de son naixament que és no ésser
llarch de vista. Emperò, va sens que ningú lo
guie ni assosie, puix ell testimoni veu que va a
missa y allà ahont li apareix. Y estant los dos
junts ell testimoni li ha vist advertir la calitat
dels núvols y dicernir altres coses llunyanes.
Interrogatus si fuit instructus, et cetera, dixit
quod non; fuit sibi lectum et perseveravit, et cetera.
Dicto die, in eadem civitate.
Magnificus Josephus Vila, medicinae doctor, in
presentis civitate Cervarie, Celsonensis diocesis,
populatus, etatis suae ut ipse dixit quadragintasex annorum, parum plus vel minus, medio juramento per ipsum extrajudicialiter prestito in
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manu et posse dicti et infrascripti notarii et scribae ad Dominum Deum, et cetera, super dictis
capitulis deposuit ut sequitur:

timoni, havent tractat ab ell, lo ha vist y lo veu
hàbil per a parlar, vehent-li llegir llibres y escriurer papers y ab tota llibertat lo veu caminar sens
impediment algú.

Et primo, super primum; et dixit que no obstant
ell testimoni à hoït dir a don Ignasi Meca que és
// 2v // de edat de passats de setanta anys, no
emperò per en això està constituhit en estat ho
edat decrèpita, de manera que sia inhàbil per a
assistir en functions en les quals hagués de
concòrrer en haver de fer en ellas operacions de
caminar, parlar, llegir ni esciurer bé, ell testimoni com a metge que és de la casa de dit de Meca
molt sovint va en dita casa y veu que dit de
Meca és hàbil per les operacions diu lo capítol,
com és parlar, llegir y escriurer.

Super secundum; et dixit que ell testimoni no
sab ni veu que dit don Ignasi aixís per rahó de
echaques ho de sa edat, com altrament, estiga
impedit de manera que no puga eixir de casa per
anar a missa ho altrament, ans bé veu ell testimoni que tots los dies ho la mayor part de ells librement va a missa.
Super tertium; dixit que ell testimoni veu que
dit don Ignasi és un poch curt de vista y a hoït
dir que això ja ho té de petitesa, però no que
això li impedesca lo llegir y escriurer perquè veu
que sens ulleres escriu y llitg qualsevol lletra, aixís de estampa com de mà, ni tampoch li prive
lo caminar per quant veu que aixís per casa com
per anar a missa y altrament camine sens que
ningú lo acompanye.

Super secundum; dixit que ell testimoni ja té dit
és metge de la casa de dit de Meca y a ella assisteix en las ocasions està ab alguna indisposició y
veu al dit de Meca libre de achaques y decrepités y sens impediment de aixir de casa, tant per
anar a missa com altrament. Y ell testimoni ha
vist molts dies com librement va a missa y a hoït
dir que·y va tots dies.

Interrogatus si fuit instructus, et cetera, et dixit
quod non; fuit sibi lectum et perseveravit.

Super tertium; et dixit que lo dit de Meca de los
principis se trobe ab la acció de la vista deminuïda y esta quasi li és nativa, però que per a...tro
die impedit per llegir y escriurer, suposat ell testimoni en moltes differens ocasions lo ha vist y
veu escriurer y llegir sens ulleres qualsevol lletra,
encara que menuda, aixís de estampa com de
mà y veu ell testimoni dit de Meca per caminar
aixís per casa com fora de ella va sol sens que
haja de menester qui lo assossie y acompanye.

Copia huismodi testimonialis scripta et fideliter
fuit a suo vero originali et cum eodem veridice comprobata per me Joanem Montaner, burgensem honoratum Perpiniani, apostolica et regia auctoritatibus notarium publicum in
civitate Cervarie, Celsonensis diocesis, populatum, scribamque Generalis in ... deputati localis
ejusdem civitatis estationis et collecte Cervarie et
ut eidem copie sit alieno calamo scripte in juditio
et extrajuditio plena adhibeat fides ego idem Joannes Montaner, notarius et scriba de super memoratus, hic me subscribo quo utor appono
sig+num.

// 3v // tracta

Interrogatus si fuit instructus, et cetera, et dixit
quod non; fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die in eadem civitate.
Reverendus Franciscus Bernades, presbiter et beneficiatus ecclesiae presentis civitatis Cerverae,
etatis suae ut ipse dixit vigintiocto annorum,
parvum plus vel minus, medio juramento per ipsum extrajudicialiter // 3r // prestito more sacerdotali, manu sua dextera super pectus posita, in
posse notarii et scribae infrascripti ad Dominum
Deum, et cetera, super dictis capitulis deposuit ut
sequitur:
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Primo, super primum; et dixit que ell testimoni
té molta introdució en casa de don Ignasi de
Meca y Vilalba, que los més dies va dos ho tres
vegades en sa casa y si bé li ha hoït dir té passats
de setanta anys, no per això lo regoneix inhàbil
per a assistir a funccions en las quals hagués de
concòrrer en haver de fer en elles operacions de
caminar, parlar, llegir y escriurer, ans bé ell tes1826

Número 24
Diea XVII mensis octobris anno a Nativitate Domini MDCCIIII.
Presa deposició del magnífich Joseph Melich,
doctor en medicina, ciutadà de la ciutat de Tortosa, de edad que dix ésser de sexanta-y-quatre
anys, poch més o menos, testimoni conegut y
rebut ex offitio per lo magnífich Hierònym de
Pinyana y Galvany, ciutadà honrrat de Barcelona, en Tortosa domiciliat, deputat local de Tortosa y sa col·lecta, en virtut de comissió y instrucció a ell remessa per lo il·lustríssim y
fidelíssim concistori dels il·lustríssims y fidelísa. informació intercalada entre els folis 51v-53r del trienni
1704-1708.

sims senyors deputats y oÿdors de comptes del
present principat de Cathalunya, en Barcelona
residents, la datta de la qual és de XV dels corrents mes y any, ab las degudas solemnitats expedida. Lo qual jurà a Nostre Senyor Déu y sos
sants quatre Evangelis, de sa mà dreta corporalment tocats, en mà y poder del dit magnífich
deputat local, y prometté en virtut del dit jurament de dir la pura veritat de tot lo que sabrà
sobre lo que serà interrogat.
E interrogat sobre lo contengut en dita instrucció, la qual se ly ha llegit de verbo ad verbum y
donada a entèndrer per mi Pau de Rossas, notari y scrivà de dita Deputació local de Tortosa y
sa col·lecta.
Dixit que ell testimoni lo que sab y pot dir sobre lo contengut en la instrucció que se ly ha
llegit és que haurà cosa de uns deu anys, poch
més o menos, que mossèn Joseph Duran, cavaller, en Tortosa populat, a qui conech molt bé y
tinch tractat fonch // 4v // vexat de una apoplexia o feridura, la qual terminà y quedà en un
baldament o paràlicis del bras y cama esquerres.
La qual permaneix vuy en dia en dit subjecta,
emperò sa de immaginació, rahó y memòria y
per dit impediment va ab una muleta y camina
ab molta dificultat, eixint de sa casa a missa y alguna casa de conversació acompanyat de un
criat o de algun de sos fills. Y en quant que diu
la instrucció, que per què rahons la ciutat de
Tortosa impedeix al dit Duran quant sortejà en
lo lloch de procurador o de altres officis de la
casa de dita ciutat, ell testimoni lo que sab y pot
dir és que per rahó del dit baldament que lo dit
Duran pateix dels dits bras y cama esqueras no
pot portar les gramayes ni anar a acistir als officis divinals de la cathedral iglésia de dita ciutat
de Tortosa, ni a altres actes perçonals que incumbeixen a las perçones que occupen los
llochs de procurador y demés llochs de la dita
casa de la ciutat, ahont deven acistir los que sortejen en los dits llochs de procurador y altres
llochs de la casa de dita ciutat. Y açò és lo que
sap y pot dir ell testimoni per lo jurament que té
prestat.
Interrogatus testis ipse de odio, amore, timore, neminis parentella, et cetera, ad omnia dixit quod
non, sed de mandato.

5r

Presa deposició del magnífich Pau Biscarri, en
medecina doctor, ciutadà de la ciuta de Tortosa, de edat que dix ésser de setanta-y-tres anys,
poch més o menos, testimoni conegut y rebut
per lo dit magnífich deputat local en virtut de
dita commissió y instrucció, la qual jurà ut supra, et cetera.
E interrogat sobre lo contengut en la dita instrucció, la qual ly fonch llegida, ut supra, et cetera.
Dixit que lo que sab y pot dir ell testimoni sobre lo contengut en la instrucció que se ly ha
llegit és que haurà cosa de uns deu anys, poch
més o menos, que fonch vexat de una poplexia
o feridura mossèn Joseph Duran, cavaller, en
Tortosa populat, al quall ell testimoni coneix
molt bé y lo té tractat per visitar-lo en les enfermetats que pateixen ell y los demés de sa casa.
La qual feridura terminà y quedà en un baldament o paràlisis del bras y cama esqueras, la qual
permaneix vuy dia en dit Duran, emperò sa de
enteniment, immaginació, rahó y memòria. Y
per dit impediment va ab una muleta y camina
ab molta dificultat, anant de sa casa a missa y algun dia va a la casa de algun amich seu a tenir
un racó de conversació acompanyat de un criat
o de un de sos fills. Y en quant a lo que diu la
instrucció que per què rahons la ciutat de Tortosa impedeix al dit Duran quant sortejà en lo
lloch de procurador y de altres llochs de la casa
de dita ciutat, ell testimoni lo que sab y pot dir
és que per rahó del dit baldament que pateix lo
dit Duran dels dits bras y cama esquerres no pot
portar las gramayes consulars ni anar als officis
divinals de la cathedral iglésia de la dita ciutat de
Tortosa, ni als demés actes perçonals que incubeixen a les persones que exercejen y occupen
los llochs de procurador y demés llochs de la
dita casa de la dita ciutat, ahont deven acistir los
que sortejen en los dits llochs de procurador y
altres llochs de la dita casa de la dita ciutat. Y
açò és lo que sab y pot dir ell testimoni per lo
jurament que té prestat.
Interrogatus in his ipse de odio, amore, timore,
neminis parentella, et cetera, ad omnia dixit
quod non sed de mandato.
Jo lo doctor Pau Biscarri firmo la mia deposició.

Jo Joseph Melich, doctor en medicina, firmo la
mia deposició.

Fuit sibi lectum et perseveravit, presente dicto deputato.

Fuit sibi lectum et perseveravit, presente dicto
magnifico deputato.

Dicto die.
Presa deposició de Matià Beltrí, major, espardenyer, de la ciutat de Tortosa de edat que dix
ésser de sexanta-y-sis anys, poch més o menos,

Dicto die.

1827
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teix lo achaque de poplexia o feridura, de la
qual ha quedat baldat del bras y cama esquerres.
De la qual feridura se ly ha seguit lo caminar
molta pena ab una croseta, sy bé lo ha vist anar a
missa y en alguna occasió haver-lo vist en conversació en la casa de mestre Macià Baltrí, espardenyer, de la present ciutat. Emperò, ha quedat
sa y ab bon enteniment, sana e íntegra memòria
y clara y ferma loquella, lo que diu saber ell testimoni per tenir molt tractat al dit Duran, en
moltes y differents occasions haver-lo vist llegir
moltes cartes, com y també haver-lo vist scriurer
cartes. Y açò és lo que sab y pot dir ell testimoni
per lo jurament que té prestat.

testimoni conegut per lo dit deputat local, lo
qual jurà, ut supra, et cetera.
E interrogat sobre lo contengut en dita instrucció, la qual llegida ut supra, et cetera.
Dixit que ell tesimoni lo que sab y pot dir sobre
lo que és estat interrogat és que haurà cosa de
uns deu anys, poch més o menos, que prengué
popleixia a mossèn Joseph Duran, cavaller, en
Tortosa populat, de la qual quedà baldat del
bras y cama esquerras // 6r // y per dit impediment camina ab una croseta ab molt treball, emperò ha quedat ab bon discurs y memòria y ferma loquella y sens impediment en la lengua,
parlant molt clar. Lo que diu saber ell testimoni
per tenir-lo molt tractat y comunicat y haver-li
vist llegir en differents occasions moltes cartes,
com y també haver-lo vist scriurer així mateix
moltes cartes per rahó de anar en moltes occasions a la casa de ell testimoni a tenir un rato de
conversació, acompanyat de uns de sos fills, encara que no se referma ab ells, ans bé açò las ...
molt poch a poch y ab molt treball. Y en lo que
diu la instrucció de restar lo dit Duran impedit
als càrrechs que sortejà de la casa de esta ciutat,
que si bé és veritat que trobant-se ell testimoni
conseller de la casa de dita ciutat de Tortosa, lo
sýndich de la dita ciutat, havent sortejat lo dit
Duran a un dels oficis de dita ciutat, ly posà impediment, emperò lo dit Duran no ly féu contradicció. Y açò és lo que sab y pot dir ell testimoni
per lo jurament que té prestat.

Jo Joseph Avinyó, negociant, firmo la mia deposició.
Fuit sibi lectum et perseveravit, presente dicto
magnifico deputato locali.
In quorum fidem et testimonium premissorum
ego Paulus de Rosses, civis civi-// 7r //tatis Dertusae, apostolica et regia ac ejusdem civitatis auctoritatibus notarius publicus scribaque Generalis
estationis et collecta Deputationis localis dictae
civitatis, quia receptioni per insertorum testium
interfui ideo hic me subscribo et meum solitum
quo utor appono sig+num.
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Interrogatus de odio, amore, timori, minis parentella, et cetera, ad omnia dixit quod non, sed
de mandato.
Francesch Vetge, boter, de la ciutat de Tortosa,
firmo la present deposició per lo dit Massià Beltrí, espardeñer, per no saber aquel escriure.
Fuit sibi lectum et perserveravit, presente dicto
magnificho deputato locali.
Dicto die.
Presa deposició de Joseph Aviño, negociant, de
la ciutat de Tortosa, de edad que dix ésser
// 5v // de vint-y-set anys, poch més o menos,
testimoni conegut per lo dit magnífich deputat
local, lo qual jurà, ut supra, et cetera.

Número 25
Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General del principat de Cathalunya y los habilitadors novament extrets per
habilitar als que·s troban enseculats en la bolsa
de deputat militar, de la qual pròximament se
ha de fer extracció per lo resíduo del present y
corrent trienni, a ocasió de la mort de don Antonino de Puig, deputat militar, junts en la casa
de la Deputació, referint a vostra excel·lència las
causas han tingut de inhabilitar las personas infrascritas antes de clòurer lo acte de la habilitació estan fent, represèntan a vostra excel·lència
lo següent:
Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una expressadas, conforme se publicarà
en lo acte de la extracció.

E interrogat sobre lo contengut en dita instrucció, la qual ly fonch llegida ut supra, et cetera.

Deputas militars de la vegueria de Barcelona:
don Francisco Blanes Centellas y Carrós. Non
potest quia bajulus Generalis Cathaloniae;b

Dixit que lo que sab y pot dir ell testimoni sobre lo contengut en la instrucció que se ly ha
llegit és que lo dit mossèn Joseph Duran, cavaller, en Tortosa populat, haurà deu anys que pa-

a. memorial intercalat entre els folis 51v-53r del trienni
1704-1707.
b. els motius de l’exclusió estan afegits al marge esquerre del
foli, al costat de cada un dels noms.

1828

Mossèn Francisco de Avaria. Non potest quia
est regius vicarius Dertusae; Don Joseph de
Agulló y Pinòs. Non potest quia est capitaneus
generalis in Africa et governator civitatis et ...a
Septe; // 8v // Mossèn Joan de Olmera y Bianya.
Non potest quia non vacavit per tempus;
Mossèn Joan Descallar. Non potest quia est locumtenentis bajuli Generalis Cathaloniae;
Mossèn Anton Albertí. Non potest quia non vacavit per tempus.
Deputats militars de la vegueria de Lleyda y
sots-vegueria de Pallàs: don Lluís Descallar.
Non potest quia est regius thesaurarius; Mossèn
Joseph Duran. Non potest ob infirmitatem habitualem, personalem servituem offitii impedientem, et quia civitas Dertusae, ubi est domiciliatus,
propter eam et alias non relinquit eum concurrere
in offitiis dictae civitatis.
9r

Non potest quia et frater illustrissimi et fidelissimi auditoris militaris.
Deputats militars de la vegueria de Camprrodon: mossèn Francisco de Junquer. Non potest
quia vacat per mortem.
10r

54/1r

Deputats militars de la vegueria de Gerona y
sots-vegueria de Besalú: lo compta de Empúrias. Non potest quia est de concilio estatus domini nostri regis; Mossèn Joseph Grato de Raset y
Trullàs. Non potest quia est judex regius tabulae
officialium regalium vicariae et civitatis Gerundae et subvicariae Bisulduni.
Deputats militars de la vegueria de Perpinyà:
mossèn Francisco Amell. Non potest quia supressus est locus; Mossèn Joseph de Sanyes.
Idem. Mossèn Àngel del Pas. Idem. Mossèn
Josehp Montalt Riu y Desclergue. Idem.
Mossèn Francisco Jaen. Idem. Don Joseph Delanussa. Idem. Mossèn Antoni Generès. Idem.
Mossèn Joan de Ballaró. Idem. Mossèn Anton
Reart. Idem. Mossèn Joseph de Pere Arnau.
Idem.

9v

Deputats militars de la vegueria de Cervera: lo
duch de Cardona. Non potest quia est de concilio estatus domini nostri regis; Don Aleix de
Miravall. Non potest quia non vacavit per tempus.
Deputats militars de la vegueria de Manrresa:
mossèn Antonino de Puig. Non potest quia vacat per mortem.b
Deputats militars de la vegueria de Tarragona:
don Rafel de Cortada. Non potest quia est regius
scriba mandati.
Deputats militars de la vegueria de Urgell:
mossèn Julià Clement de Solanell y de Foix.

a. mot il·legible.
b. segueix ratllat Deputats militars de la vegueria de Monblanc: mossèn Bernat de Aymerich y Cruïllas.

1829

Estas són las personas que són estadas inibilitadas per los deputats, oÿdors y Novena expressadas segons disposició de capítols de cort y que
de dret procehexen per la extracció de deputat
militar fahedora per mort de don Antonino de
Puig. Dat en Barcelona, als 21 de octubre
1704.

Número 27
Franciscoa de Velasco, llochtinent y capità General. Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors
de comptes del General de Cathalunya e o los
habilitadors que de present vos troban junts
per la extracció de diputat militar de pròxim
faedora. Havem vist lo paper que per vostra
part se’ns ha presentat de les persones aveu
inabilitades, que avent-lo comunicat ab la Real
Audiència, juntes les tres sales, y aparegut que
en quant a la excepció oposada a mossèn Jospeh Duran ab lo motiu de tenir enfermedad
habitual que li impedeix la servitut personal del
càrrech de diputat militar y, que en atenció a
ella, la ciutat de Tortosa li impedeix concòrrer
en los officis de aquella casa. Attès que de la
mateixa informació rebuda per lo diputat local
de dita ciutat, de orde y comissió de aqueix
il·lustre y fidelíssim concistori, y de relació jurada produïda per dit Duran dels mateixos
metges que foren ministrats per testimonis en
dita informació, resulta que dit Duran, si bé no
pot caminar ab agilitat, emperò que camina
sustentant-se ab muleta, encara que lentament,
y que està sa de cap y la mà dreta per escriurer,
de la mateixa manera que antes de paraclitarse. Així que dita enfermedad no és de aquelles
que segons dret impedeixen lo càrrech de diputat. Y encara que la ciutat de Tortosa la inabilità per al offici de procurador après de aver
sortejat, fonch poch després de aver-li sobrevingut dit accident de aproplexia y trobar-se ab
alguna imbecil·litat // 1v // de cap, la qual vui
cessa com affírman los mateixos metges en dita
relació. Vos diem y manam inseguint lo parer
de dita Real Audiència, juntes les tres sales, habiliteu al dit mossèn Joseph Duran en lo lloch
de diputat militar, en què està insiculat, de manera que puga igualment concòrrer ab los dea. decret intercalat entre els folis 53v-54r del trienni 17041707.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

guint las resolucions // 2v // de la Real Audiència sobre expressades, poden clòurer lo curs de
la habilitació y passar en dita conformitat a la
extracció de diputat militar en la conformitat
acostumada. Dat en Barcelona, als XXII de octubre MDCCIIII. Francisco de Velasco. Vidit de
Senjust et de Pages, cancellarius. Don Joanes
Baptista de Aloy. In curiae locumtenentiae XX,
foleo LXXXXVII.

més insiculats en dita bolsa y sortejar ab ells en
la extracció de pròxim faedora.
En quant a la excepció oposada a mossèn Joseph Grato de Raset y Trullàs per trobar-se
actualment exercint lo offici de jutge taula en
la vegueria de Gerona y subvegueria de Besalú, diem y manam, inseguint lo mateix parer
de la Real Audiència, juntes les tres sales, que
attès que ha renunciat en mà nostre dit offici, podent-ho fer per ser esta extracció extemporal y nós la ajam acceptada, lo habiliteu en
lo dit lloch de diputat militar, en què està insiculat, de manera que puga juntament concòrrer ab los demés insiculats en dita bolsa y
sortejar ab ells en la extracció de pròxim faedora.
En quant a la excepció opposada en la persona
del molt il·lustre compte de Empúrias y duch
de Cardona, per ser del Concell de Estat de sa
magestat. Attès nos ha constat que no exerceix
jurisdicció en el present Principat y altrament
que lo últim estat, que deu atèndrer-se, trobam
estar en pocessió de concòrrer a diputat, vos
diem y manam, inseguint així mateix la resolució de la Real Audiència, juntes las tres sales, lo
habiliteu en la conformitat se’ns ha ordenat en
les demes ocasión se li ha oposada la mateixa
excepció, de manera que concorrega com los
demés insiculats en dites bolses, no sols en lo
que ho està com a duch de Cardona, // 2r //
sinó també en lo què ho està com a comte de
Empúrias, y sortejar ab ells en la extracció de
pròxim faedora.

Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General
de Cataluña y habilitadores que se hallan juntos
pongan en execución la orden de vuestra excelencia como arriba se contiene.

58/1r

En quant a la excepció oposada a la persona del
il·lustríssim don Joseph de Agulló y Pinòs, marquès de Gironella, governador de Ceuta. Attès
nos ha constat que lo governador de Ceuta no
exerceix jurisdicció en lo present Princiapat ni
altrament està en pocessió la casa de la Deputació de impedir als governadors de Ceuta lo
concòrrer en los officis y càrrechs de dita casa,
ha aparegut que no proceix la dita excepció, no
obstant de estar en pocessió de inabilitar los governadors de altres presidis de Àfrica, per lo què
vos diem y manam, inseguint la resolució pressa
en dita Real Audiència, juntes les tres sales, habiliteu al dit don Joseph de Agulló y Pinós,
marquès de Gironella, de manera que concorrega igualment ab los demés insiculats en dita
bolsa y puga sortejar ab ells en la extracció de
pròxim faedora.
En quant, emperò als demés inabilitats contenguts en lo paper que per vostra part no és estat
presentat, dels quals ne exceptuan los sobredits, vos diem que·ns conformam ab les causes
per les quals los aveu inabilitats y així, inse1830

Número 29
Ena lo savi Concell de Cent, tingut y celebrat a
29 de octubre 1704, se féu la deliberació següent:
Que ohit y entès lo bitllet del excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general per sa magestat, Déu lo guarde, en
lo present Principat de data del dia present, dirigit als excel·lentíssims concellers, en y ab lo qual
és servit dit excel·lentíssim senyor insinuar quant
del real agrado de sa magestat serà que, venint lo
cas de desembarcar lo senyor compte de Tolosa,
no falte la present ciutat en alguna de las attencions ab què sab acreditar los obsequiosos lluhiments en lo què més judica concernent al major
agrado del rey, nostre senyor. Llegit dit bitllet al
present Concell, incertat en la preposició, y attès
se creu que tant los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats com lo excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar se troban ab semblant intel·ligència y
és molt adequat lo obrar los comuns ab tota uniformitat per assegurar lo més acertat desempeño. Que, per ço, sia’s comès com lo present Concell comet als excel·lentíssims senyors concellers
y junta de vint, lo premeditar y discòrrer sobre
dita dependència, ab facultat de conferir-o y
tractar-o ab dits comuns per medi de embaxada,
en cas los aparega convenir. Y del què premeditaran, discorreran, accordaran y altrament de llur
parer y sentir fassen y formen un paper, servint-se
los excel·lentíssims senyors concellers, quant
més prest sie possible, reportar-lo al present
Concell, // 1v // perquè en vista de son contengut, guanyant los instants, se passe ha deliberar
lo fahedor. Y que per medi del síndich de la present ciutat, se participe la ressolució del present
Concell a sa excel·lència, assegurant-lo que resta
a. la còpia de la resolució està intercalada entre els folis 57v58r del trienni 1704-1707.

Contrafaccions, lo curs y continuació de las
quals se troba detingut y embarasat per los
motius y difficultat que vostra excel·lència
podrà servir-se manar vèurer en lo paper adjunt, los quals no se han pogut superar no obstant las casi innumerables diligèncias que per sa
part se han aplicat, axí per medi del síndich del
General com altrament. Y desitjant no omitir
quant càpia en sa posibilitat y practicar tots
aquells medis que pugan facilitar lo bon succés
de dit curs y felis despaig, no sols de aquellas,
sinó y també de las que de nou se introduhiran. Avent considerat que un dels més proporcionats és lo acudir a vostra excel·lència y a sa
acertada censura, justificació y gran zel de vostra excel·lència, tant experimentat en la veril
observansa de las generals constitucions, actes
y capítols de cort y demés drets de la pàtria.
Per ço, suplica a vostra excel·lència sia a son
servey affavorir al concistori, participant-li tots
aquells medis que indicara poder conduhir a
tant alt fi com és lo referit. Que, a més de
entèndrer lo consistori, serà molt del servey de
las dos magestats, útil del Principat // 1v // y
del agrado de vostra excel·lència. Espera ha de
dèurer est nou favor que assegure lo continuat
crèdit y la recíproca correspondència que entre
si los comuns han sabut sempre conservar y ser
a tant més apreciable quant se dignarà a acompanyar de ocasions que sien del summo gust
de vostra excel·lència.

la present ciutat molt prompta per donar gust a
sa excel·lència en tot lo que tinga lloch y cabe en
la possibilitat.
2r

Excelentíssimoa senyor. Aunque el senyor conde
de Tolosa, según me avisó a su partença de Alicante, havía resuelto pasar con la armada de su
cargo en derechura desde aquel puerto al de Tolón, como los vientos han sido tan contrarios, se
ha visto prezisado a dar fondo a la vista de esta
capital y a distancia tan corta de ella como la
que estamos obserbando. Y en medio de hallarme
sin noticia ni aún indicio de que su alteza determine salir a tierra, considerando el tiempo mal
dispuesto a que prosiga su navegazión y que la
fama de las grandezas de esta ciudad podrá inclinarle a no malograr esta ocasión de verla, he
tenido por de mi obligación hazer a vuestra excelencia esta insignuazión. Vién persuadido al que
con ella y la noticia de haver mandado el rey,
nuestro senyor, Dios lo guarde, que en las costas
de sus dominios se ejecuten con la persona del senyor conde de Tolosa los mismos onores que se
practicaron siempre con la del senyor don Juan
de Austria, dispondrá que si llegare el casso, que
es tan contingente suzeda, no eche su alteza menos algunas de aquellas atenciones con que vuestra excelencia save acreditar sus obsequiosos luzimientos en garbo juzga más concluyente al
mayor agrado del rey, nuestro senyor, como yo me
lo prometo. Y que el senyor conde de Tolosa halle
por muy inferiores todas las demonstraziones con
que le han festejado las ciudades de Málaga y
Alicante, a vista de las que experimentará de la
particular atención y fineza de vuestra excelencia, cuya vida guarde // 2v // Dios muchos años
como deseo. Barcelona, 29 de octubre de 1704.
Don Francisco de Velasco.

Consemblant embaxa(da) se és també enviada
vuy a 10 de novembre 1704 al il·lustríssim y fidelíssim bras militar.

66/2r

Excelentíssimos senyores conselleres d·esta ciudad
de Barcelona.

66/1r

Número 31
Excel·lentíssimb senyor. Lo concistori de deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya, axís per lo cumpliment de la obligació de son càrrech com y
també en manifestació de la fina correspondència que desitja manutenir ab vostra excel·lència, posa en la gran consideració de vostra excel·lència que sén differents las causas que·s
troban vertents en lo il·lustríssim Tribunal de
a. la còpia del bitllet està intercalada entre els folis 57v-58r
del trienni 1704-1707.
b. embaixada intercalada entre els folis 65v-66r del trienni
1704-1707.

1831

Número 32
Resumena del estat de las causas de contrafacció vertents en lo il·lustríssim Tribunal de
Contrafacció, que estan suspesas no obstant las
moltas diligèncias aplicadas per lo sýndich del
General, de orde del il·lustríssim y fidelíssim
concitori.
Primo, la causa de contrafacció que lo sýndich
del General de Cathalunya aporta contra don
Balthazar de Oriol y Mercer, lloctinent de prothonotari, escrivans de registre y arxiver real, en
la qual se ha proferit sentència als 25 de mars de
1704. Està suspesa y no se pot passar al decret
de execució perquè lo il·lustríssim tribunal no
ha volgut may concedir las dilacions que se
deuhen concedir, segons se ha pogut entèndrer,
per voler donar lloch a altercajar si dita sentèna. paper intercalat entre els folis 65v-66r del trienni 17041707.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

cia seria notòriament nul·la. Y ab aquest pretext
impedix la execució de aquella, no obstant que
estiga tant previngut ab lo capítol 37 de las últimas corts que de semblants sentèncias no se’n
puga suplicar, apel·lar, recòrrer, reclamar ni haver revista alguna per via directa ni indirecta, de
justícia ni de gràcia, pre restitució in integrum
ni altrament ex capite nullitatis nec injustitiae,
encara que·s pretengués o al·legàs per notòria. Y
en dita causa ha admès y provehit dit il·lustríssim tribunal deduccions presentadas per lo procurador fiscal patrimonial, que contenen no haver pogut sa magestat, Déu lo guarde, y la cort
congregats exclòu-// 2v //rer la revista y suspenció de la execució de una sentència en lo cas
que·s pretèn aquellas notòriament nul·las. Lo
què apareix seria de molt grave y madura reflexió.

Consemblant paper se és enviat vuy, als 10 de
novembre, al il·lustríssim y fidelíssim bras militar.

67/1r

Número 33
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Havent lo bras
militar ohit la embaxada de vostra senyoria fidelíssima e il·lustríssima y lo paper que la
acompanya, ha resolt ésser donada tota plenitut de poder als senyors president, officials y
personas nome(na)rà dit senyor president per a
discòrrer, tractar e idear totas aquellas diligèncias, remeys y medis, que pugan facilitar lo
breu despaig de las causas de contrafacció vertents y que se introduhiran, atribuhint facultat
al senyor president de anomenar persona per a
conferir-o ab las que forçan elegiran vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima y excel·lentíssima ciutat, fer embaxadas, representacions axí
al rey, nostre senyor, Déu lo guarde, com a qui
convinga, consultar los advocats de dit bras y
altres si aparexerà, gastar tot lo que sia precís
per dits efectes y fer y obrar lo demés que lo
cas y ocasió demanarà, fins a aconseguir la continuació, progrés y fi de ditas causas de contrafacció en major servey de sa magestat y consuelo d’estos sos fidelíssims vassalls. Y que dita
deliberació sie participada com se participa a
vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima, assegurant-lo que lo únich blanc del bras és y serà
sempre continuar la mútua correspondència
qque dessitja consevar ab vostra senyoria il·lustríssima, puix en ella quedarà sempre acreditat.
Y segur lo que més convé per la inviolable observansa de las constitucions en que·s cifra lo
major // 1v // servey de sa magestat, crèdit y total desempenyo delb nació ab repetidas ocasions del major servey de vostra senyoria il·lustríssim y fidelíssima.

Ítem, en la causa contra lo excel·lentíssim senyor capità general y officials de la capitania general antíguament introduhida, havent-se recorregut al tribunal lo die 26 juny 1703 per la
primera dilació, no se ha pogut fins lo die present recórrer la dita primera dilació.
Ítem, en la causa contra lo excel·lentíssim senyor llcohtinent general del present Principat y
altres sobre fer de las càthedras de filosofia de
la present ciutat, havent lo sýndich als 5 de
agost 1703 volgut produhir la súplica deprecatòria y citació respective, no obstant fou provehit que fossen incertadas las productas, no se
ha pogut conseguir respecte de qui ha de aportar las intimas bé si se havia de intimar in balvis.
Ítem, en la causa contra lo excel·lentíssim senyor llochtinent general y altres acerca lo real
decret per la paga del pretès salari del molt reverent cansiller del temps que pretén fou interino, havent dit sýndich povehit als 18 octubre
1703 la deprecatòria y citació y actes, demanant la primera dilació no se ha pogut conseguir.
67/2r

Ítem, en la causa contra lo excel·lentíssim senyor llochtinent general y altres sobre los reals
decrets penals presentats als excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat y al il·lustríssim senyor protector del il·lustríssim y fidelíssim bras militar, no obstant que als 5 de
agost 1703, al sýn-// 3r //dich li fonch provehit
que fossen incertadas las productas, no se ha
pogut conseguir per medi de qui se havia de
intimar.
Avent-hi diferents altras causas y negocis de importància que per evitar prolixitat se referexen.

1832

Número 34
Enc lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent
tingut y celebrat als 10 de nohembre 1704
fonch presa la deliberació infrascrita y següent:
Que oÿda la embaixada al present Concell reportada per part del il·lustríssim y fidelíssim
consistori dels il·lustríssims y fidelíssims senyors
a. embaixada intercalada entre els folis 66v-67r del trienni
1704-1707.
b. mot il·legible.
c. embaixada intercalada entre els folis 66v-67r del trienni
1704-1707.

deputats y oÿdors de comptes del General del
present principat de Catalunya per los senyors
Joseph Bru y Banyuls, militar, y doctor misser
Joseph Costa, ciutedà, de paraula explicada y
en escrits entregada, junt ab un resumen del
estat de las causas de contrafacció vertens en lo
il·lustríssim tribunal que tròban estar suspesas;
llegida dita embaixada y resumen al present
Concell tot insertat en la proposició. Attès lo
peculiar y gran interès té la present ciutat en la
viril e inconcussa observansa de las generals
constitucions, usos, pràcticas, costums, privilegis, capítols y actes de cort del present Principat y ciutat, y ésser lo fet proposat matèria de
tanta cosideració y conseqüèncias a que apar
digne ocòrrer en tot lo possible; y attès que de
present té la ciutat obertas conferèncias ab lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per la
invigilació del concernent a la dita observansa
de ditas generals constitucions, usos, pràcticas
y costums, capítols y actes de cort. Que, per
ço, per medi de embaixada de un senyor ciutedà y altre militar, en la forma acostumada,
sien donades expressivas gràcias al il·lustríssim
y fidelíssim concistori dels il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats del gran zel regoneix
la present ciutat en dit il·lustríssim y fidelíssim
consistori en lo concernent a la dita observansa
de // 2v // ditas generals constitucions, usos,
pràcticas, costums, privilegis, capítols y actes
de cort. Y que la present ciutat sie molt
prompta per condecendir, com lo present
Concell condecendeix, al què per part de dit
il·lustríssim y fidelíssim consistori ab dita embaixada és estat suplicat per lo mayor acert en
dependència de tanta consideració sie comès,
com lo present Concell comet, a las personas
que concorren en las ditas conferèncias de dits
dos comuns, suplicant sien dits il·lustríssims y
fidelíssims senyors deputats servits anomenar
personas per concòrrer y entrevenir en ditas
conferèncias, conforme en lo últim estat cas
que aquestas premediten y discorren sobre lo
assumpto proposat y de llur parer y sentir
quant antes sie possible per la urgència de la
gravedat de la matèria formen y disposen un
paper reportant-se aquell a quiscun dels dits
comuns per poder en vista de son contengut
uniformament resòldrer y deliberar lo que apareixerà ésser més del servey de las dos magestats divina y humana, útil y benefici públich,
reportant-se junt ab dita embaixada a dits
il·lustrísims y fidelíssims senyors deputats còpia
de la present deliberació. Assegurant a dit
il·lustríssim y fidelíssim consistori resta la present ciutat molt prompte en continuació de la
recíprocha correspondència per a quant sie de
la insinuació de dit il·lustríssim y fidelíssim
consistori. Y que semblantment sie per medi
de embaixada participada la present deliberació

al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar reportant-li còpia de ella.

68/7r

Número 35
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Ramon Çapera
y Joan Pifarrer, llibraters, experts anomenats
per vostra senyoria il·lustríssima per mirar en a
quint preu se porían posar los tomos novament
estampats de las Constitucions de Catalunya. Y
havent-se mirat lo cost de la impreció y encodernació y altres gastos, fan relació a vostra senyoria il·lustríssima del thenor següent:
Primo, costa la impreció de ditas constitucions,
13124 lliuras 10 sous; ítem, per la encodernació
de sinch-cents thomos, 800 lliuras; ítem, per la
correcció; 750 lliuras; ítem, per difarents gastos
com són deu dobles se donaren de axaus y per
lo gasto dels mandatos enviats als diputats locals
per distribuhir-los a las cúrias y altres gastos,
375 lliuras 10 sous: 15050 lliuras.
Vuy se troban 3500 tomos de ditas Constitucions, que posant aquellas preu de 4 lliuras 6
sous quiscun tomo, ve a fer la mateixa quantitat
sobradita de 15050 lliuras. Ab què posant-se
aquellas a 5 lliuras quiscun tomo en paper, fan
la suma, 17500 lliuras; y axís queda de benefici
per la casa, venent-se totas aquellas a preu de las
ditas 5 lliuras, 2450 lliuras. Y axís los infrascrits
fan relació a vostra senyoria il·lustríssima del
//7v // sobradit. Vuy, en Barcelona als 12 de nohembre de 1704. Ramon Sapera, llibreter. Joan
Pifarrer, llibrater.

79/1r
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Número 37
Donb Francisco de Velasco, llochtinent y capità general, etcètera. Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de comptes del General de
Catalunya, en Barcelona residents. Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde firmat de sa real mà y
despatxat en deguda forma de cancelleria del
Consell Supremo de Aragó, que és del thenor
següent:
«El rey. Espectable don Francisco de Velasco, mi
lugarteniente y capitán general, con vía de carta de 16 de agosto próximo passado para mi ina. relació intercalada entre els folis 67v-68r del trienni 17041707.
b. decret intercalat entre els folis 78v-79r del trienni 17041707.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

frascripto secretario se ha recivido el memorial
que os ha dado Jayme Saonés, secretario del tribunal de essa Capitanía General, papel de ojeciones que se le han puesto por essos diputados y
procurador fiscal del General, para que no entre
en el exercicio de ayudante sigundo de escrivano
mayor de la visita en que se ha sorteado con motivo de hallarse escrivano de la Capitanía General y official real. Y haviendo considerado la
materia y todo lo demás que contiene la consulta
que en vista de todo hos ha echo essa Real Audiencia, juntas las tres salas, que también remitís; usando de la reserva de officios de essa casa
de la Diputación que se hizo el senyor rey don
Phelipe quarto, mi visabuelo, en 19 de henero
1654 y formassión de bolsas en el de 1656 con libre mano y poder para disponer, alterar y mudar todo lo que pareciesse tocante a estos officios y
conocer de qualesquier excepciones que se oponen
después del sorteo de ellos; he resuelto declarar,
como en virtud de la presente declaro, no comprehenderle ni embarazarle a Jayme Sahonés la
dicha excepción opuesta por el procurador fiscal
de essa Diputación y que se execute con él lo mismo que se hizo con Balthazar de Oriol, escrivano
de mandato, quando sorteó el año 1665 en el
mismo officio de ayudante de escrivano mayor de
la visita, y en el de escrivano mayor Ramón
Mas, procurador fiscal, el de 1671, y puéstoles la
misma excepción declarada con real despachos de
6 de noviembre 1665 y 12 de septiembre 1671. Y
assí os ordeno y // 1v // mando déys a essos diputados y demás personas que convengan las órdenes necessarias para el cumplimiento de lo referido y que a dicho Jayme Sahonés se le ponga en
pocesión del referido officio de ayudante sigundo
de escrivano mayor de la visita del General de
esse Principado en que se ha sorteado. Que assí es
mi voluntad. Datum en Madrid, a XXX de octubre MDCCIIII. Yo el rey. Vidit marchio de Serdañola. Vidit marchio de Villatorcas. Vidit
marchio de Tamarit. Marchio del Palacio, secretarius.»
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En inteligència del qual vos diem y manam
que sens mora ni dilació alguna doneu providència per a què dit Jaume Sahonés sie posat
en la pocessió y exercici del dit offici de ayudant segon de escrivà mayor de la visita, en
què fou extret, de manera que se execute exactament en la conformitat que sa magestat se
servex manar-o. Datum en Barcelona, als VIII
de noembre MDCCIII. Francisco de Velasco. Vidit Senjust et de Pages, cancellarius. Don Joan
Baptista de Aloy.
In curiae locumtenentis XX, foleo CII.

Número 38
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Ab lo capítol
31 de las últimas corts se disposà y ordenà que
lo bras militar del present Principat puga gastar
quiscun anys fins a mil lliuras de diners de la
Generalitat per los gastos se li offeriran y en
defensa dels privilegis exempcions y llibertats
de dit bras militar, del General de Catalunya,
ciutat de Barcelona y de las demés ciutats, vilas, llochs, termes y quadras, comuns y particulars del present Principat. Y en las ditas mil
lliuras no fossen bastants puga gastar fins a altres mil lliuras y per gastar aquestas mil lliuras
en tot o en part se haja de nomenar una Divuytena, és a saber, las nou personas per lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors
deputats y ohidors de comptes, y las altras nou
per lo protector y officials de dit bras. Y que de
las ditas divuyt personas n’í hage sis de cada hú
dels tres estaments, ço és, ecclesiàstich militar y
real. Y que las divuyt personas a ssoles, ab pluralitat de veus, pugan y degan resòldrer si la
urgència y gravedat del negoci serà tal que sia
de conveniència passar a gastar ditas segonas
mil lliuras, o part de ellas, per conseguir lo bon
èxit de aquell. Y que tant las primeras com las
segonas mil lliuras no·s pugan gastar, sinó ab
pòlissa o ab paper del protector o president o
de dos officials de dit bras més immediats a
aquell. Y que en los anys que no se esdevindrà
a gastar per ninguna de ditas causas las ditas
primeras mil lliuras o part de aquellas, resten
en útil de la Generalitat, com en dit capítol 31
se conté. Y com il·lustríssim senyor las primeras mil lliuras sien // 2r // ja gastadas per los
gastos se han ofert al bras militar y se trobe devent a sos advocats diferents quantitats per las
juntas y demés treballs presos y reportats per
facilitar la defensa e inviolable observansa de
las generalitats constitucions, capítols y actes
de cort y dels privilegis, exempcions y llibertats
de dit bras militar, Generalitat de Catalunya,
ciutat de Barcelona y de las demés ciutats, vilas, llochs, termes y quadras, comuns y particulars del Principat. Y ocorrent los matexos motius en lo mes de dezembre de mil set
cents-y-dos, en lo any mil (set) cents y tres, la
present il·lustríssima junta fou servida deliberar
al dit bras militar las segonas mil lliuras y ha revoltat al fidelíssim concistori en lo mateix
banch lo que li restave en son crèdit fins a 14
de janer 1703 y 1704. Per lo què y altrament,
lo subsíndich del bras militar a vostra senyoria
il·lustríssima suplica sie servit manar deliberar
las segonas mil lliuras, perquè lo bras militar
puga cumplir y efectuar, venint lo cas y ocasió,
a. súplica intercalada entre els folis 78v-79r del trienni 17041707.
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lo que sa magestat, Déu lo guarde, y la cort últimament celebrada se dignaren encarregar-li,
com ho espera de la rectitut y acreditat zel de
vostra senyoria il·lustríssima, officio, et cetera.
Altissimus. De Copons.

79/3r

nandae pure, libere et simpliciter renuntiandum cum omnibus juribus et pertinentiis suis
universalibus dictamque renuntiationem admiti suplicandum et si oportuerit personam in
cujus favorem dictam feceritis renuntiationem de dicto offitio cum juribus et pertinentiis suis juxta formam generalium constitutionum presentis Cathaloniae principatus, capitulorum et actum curiarum, usum, practicam,
stilum ac observationem Generalis provideri et
investir et // s.n.r // illius possessionem miti suplicandum et pro his quascumque obligationes
verbo vel in scriptis dandum et presentandum
easque signari provideri et expediri suplicandum et, si oportuerit, de eis instrumenta quaecumque ad id necessaria confici faciendum, instandum et requirendum et demum, et cetera,
promito habere rattum, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt reverendus doctor Marianus
Planell, presbiter, in Sede Barcinonensis beneficiatus, et Josephus Pedrosa, scriptor, Barcinone
degens.

Número 38
Personasa que nomena lo bras militar per la Divuytena y deliberar las segonas mil lliuras:
Ecclesiàstichs, don Bonaventura de la Nuça,
don Ramon de Areny, ardiaca de Sant Fructuós,
don Joseph Dalmasas y Ros, sacristà y canonge
de Barcelona. Militars, don Feliciano de Cordelles, Joan Bonaventura de Gualbes y don Francisco Nicolau de Santjoan. Reals, Joan Batista
Reverter, doctor Francisco Toda y Gil y doctor
Joseph de Sabater y Senbasart.

83/1r

In quorum licet manu aliena scriptorum fidem
et testimonium ego Josephus Mas, auctoritatibus
apostolica et regia notarius publicus et de collegio regiorum Barcinone, hic me subscribo et
meum solitum artis notariae quo utor appono
sig+num.

Número 40
Dieb vigessima octava mensis desembris, anno a
Nativitate Domini Millesimo sexcentesimo nonagessimo. Barcinone.
Ego Ignasius Juliol y Bruniquer, medicinae doctor, Barcinone populatus, tenens officium albarannerii Bullae domus Generalis presentis civitatis Barcinone, dicto nomine, gratis, et cetera,
constituo et ordino procuratores meos certos, et
cetera, ita quod, et cetera, vos reverendos Joannem Juliol, philosophiae doctorem, presbiterum,
in sancta Barcinonesi ecclesia beneficiatum, fratrem meum, Bonaventuram Boxo, etiam presbiterum, Barcinone residentem, magnificos dominos Josephum Orlau, utriusque juris doctorem,
Barcinone populatum, abunculum meum, et Joannem Marti, civem honoratum Barcinone, licet absentes, et cetera, et quemlibet vestrum in
solidum, ita quod primum, et cetera, ad videlicet // 1v // pro me et nomine meo coram admodum illustribus dominis deputatis e auditorum
computorum Generalis presentis principatus
Cathaloniae, qui nunc sunt et pro tempore fuerint comparendum et dictum meum albarannerii Bullae domus Generalis, jamdictae presentis
civitatis Barcinone, officium in manibus et posse
dictorum admodum illustrium dominorum deputatorum et auditorum computorum in favorem personae vobis bene visae et per vos nomi-
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a. paper intercalat entre els folis 78v-79r del trienni 17041707.
b. procura intercalada entre els folis 82v-83r del trienni
1704-1707.
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Número 41
Ena el río de Tortosa se halla una partida de árboles y tablones que Lorenzo Campí y compañía
baxaron de los montes de este principado y que
corren a qüenta de don Juan de Goyeneche, por
haverle mandado su magestad, Dios le guarde,
tuviesse prontos en el referido río mil árboles y
dos mil tablones para encaminarlos a nuestros
puertos a la primera orden. Y haviendo yo entendido que por parte de vuestra senyoría se procura sacarlos // 1v // de aquel parage, no puedo
dexar de hazer presentes a vuestra senyoría el
gran perjuicio que de ello se seguirá a la Real
Hazienda y la novedad que causará al rey,
nuestro senyor, que se remuevan de dónde su magestad quiere tenerlos prevenidos, para que exercitando vuestra senyoría su acostumbrado zelo a
quanto es del real servicio, expida promtamente
al diputado local de Tortosa las órdenes convenientes mandándole sobresea en la execución, assegurando a vuestra senyoría será muy de la
gratitud de su magestad y de mi mayor aprecio
quanto vuestra senyoría facilitare este negocio.

a. bitllet intercalat entre els folis 83v-84r del trienni 17041707.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

constitució 16 y 21, títol «De vectigals, lleudas», etcètera, sobre què lo concistori té feta
representació a sa magestat. Y axí essent estada
feta dita aprehenció per los officials del General de la ciutat de Tortosa, indispensablement deu còrrer per los medis de justícia devant dit deputat local la conexensa de si ha
pogut tenir lloch o no la dita aprehenció, sens
que en esta dependència puga entremètrer lo
concistori per ara si és en causa de apel·lació o
veu, insta per tenir-ho axí prohibit per expressos capítols de corts podent estar cert vostra
excel·lència que lo concistori no té ni pot tenir
altre mira que la de dedicar-se sempre en lo
què sie del mayor servey de sa magestat, lo
qual principalment estriba en la observansa de
las generals constitucions, capítols y actes de
cort y demés drets de la pàtria que a demés de
ésser jurats per sa magestat y per vostra
excel·lència fonch servit sa magestat y la cort
encarregar al concistori sa veril observança,
sots pena de contravenir al jurament, que sos
indivíduos prestaren en lo ingrés // s.n.r // del
offici y a la primera obligació que los té encarregada la cort. Y espèran que vostra excel·lència se ha de donar per servit de estas expressions y que se dignarà sien posadas en la alta
intel·ligència de sa magestat. Lo què tindran a
singular mercè.

Dios guarde a vuestra senyoría muchos años.
Barcelona, 21 de noviembre de 1704. Francisco
de Velasco.
Senyores illustres y fidelíssimos diputados del General de este Principado.
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Número 42
Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General del present principat
de Cathalunya diuhen a vostra excel·lència en
resposta del expressat per vostra excel·lència ab
son bitllet o paper de data de 21 del corrent
que conté de què en lo riu de Tortosa se troba
una partida de robres y tablons que Llorens
Campí y compañia baxaren de las montanyas
de est Principat, y que corran a compte de don
Juan de Goyeneche per haver-li manat sa magestat, Déu lo guarde, tingués promptes en lo
referit riu mil arbres y dos mil tablons per encaminar-los a nostres ports a la primera orde, y
que té entès vostra excel·lència que per part del
concistori se procura tràurer-los de aquell paratge, pòsan en la gran concideració de vostra
excel·lència de uqè ab molt gust passà lo consistori a deliberar fos concedit propri ús,
franhcs de drets de General als 23 de octubre
del present y corrent any, al rey, nostre senyor,
de mil arbres y dos mil tablons en atenció de
un real despaig en deguda forma de Real Canselleria per lo Consell Supremo de Aragó despedit, de data de 8 de dit mes, no se parlà en
ell de arbres de dit Llorens Campí y companyia, ans bé expressà los de don Juan de Goyaneche, los quals són distincts y separats dels
què són de dit Campí, perquè estos los ha fet
baixar des de Navarra a la ciutat de Tortosa, y
los de Campí són tallats en lo present Principat. Per la qual rahó y la de tenir notícia lo
concistori de què lo referit Campí en la taula
de Tortosa no // 2v // havia denunciat tota la
fusta que era sua pròpria si solament part de
aquella y que, altrament, estant detinguda en
lo riu, devant dita ciutat, lo dit Llorens Campí
o la persona qui té encomanada, de poch en
poch de nits, la feya baxar al mar per lo riu
avall y per via de venda o negociació la treya de
aquest Principat, lo que després se ha justificat
en càrrega lo concistori al deputat local de la
ciutat de Tortosa averiguàs eixa dependència.
Y en cas constàs del referit, passàs a fer aprehenció de la fusta y arbres de dit Campí y procehir al què fos de justícia per encontrar la treta de dita fusta ab la expressa disposició de las

87/1r

Número 43
Personasa que nomena lo bras militar per la Divuytena de las segonas mil lliuras:
Ecclesiàstichs, lo senyor don Bonaventura de la
nuça, dignitari, canonge de Tarragona, lo senyor ardiaca y canonge Brunés, lo senyor Pau
Llinàs, canonge de Urgell. Militars, lo senyor
Joan Bonaventura de Gualbes, lo senyor don
Feliciano Cordelles, lo senyor don Francisco
Nicolau de Pijoan. Reals, lo senyor don Francisco Toda y Gil, lo senyor Joan Battista Reverter,
lo senyor Ramon de Sabater.
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a. resposta intercalada entre els folis 83v-84r del trienni
1704-1707.
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Número 44
Il·lustríssimb y fidelíssim senyor. Ab lo capítol 31 de las últimas corts se disposà y ordenà que lo bras militar del present Principat
puga gastar quiscun any fins a mil lliuras de dia. paper intercalat entre els folis 86v-87r del trienni 17041707.
b. súplica intercalada entre els folis 86v-87r del trienni 17041707.

ners de la Generalitat per los gastos se li offeriran y en defensa dels privilegis, exempcions
y llibertats de dit bras, del General de Catalunya, ciutat de Barcelona y de las demés ciutats,
vilas, llochs, termes y quadras, comuns y particulars del present Principat. Y en cas ditas mil
lliuras no fossen bastants, puga gastar fins a altres mil lliuras. Y per a gastar aquestas mil lliuras en tot o en part, se haja de anomenar una
Divuytena, és a saber, las nou personas per lo
il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors
deputats y ohidors de comtes y las altres nou
per lo protector y officials de dit bras, y que de
las ditas divuyt personas, n’i haja sis de cada hú
dels tres estaments, ço és, ecclesiàstich, militar
y real. Y que las divuyt personas a ssolas, ab
pluralitat de veus, pugan y degan resòldrer si
la urgència y gravedat del negoci serà tal, que
sie de conveniència lo passar a gastar ditas segonas mil lliuras o part de ellas per conseguir
lo bon èxit de aquell. Y que tant las primeras
com las segonas mil lliuras no·s pugan gastar,
sinó ab pòlissa o paper del protector o president y de los officials de dit bras immediats a
aquell. Y que en los anys que no se esdevindrà gastar per ninguna de ditas causas // 2v //
las ditas primeras mil lliuras o part de aquellas
en útil de la Generalitat, com en dit capítol 31
de las últimas corts se conté, y com, il·lustríssim senyor, las primeras mil lliuras sien ja gastadas per los gastos que se han ofert al bras militar y se trobe devent a sos advocats differents
quantitats per las juntas y demés treballs presos
y reportats per facilitar la deffensa e inviolable
observansa de las generals constitucions, capítols y actes de cort y dels privilegis, constitucions y llibertats de dit bras militar, Generalitat
de Catalunya, ciutat de Barcelona y de las demés ciutats, vilas, llochs, termes, comuns y particulars del Principat, y occurrent los matexos
motius en lo mes de desembre 1702 y en lo
any 1703, la present il·lustríssima junta fou servida deliberar al diputat militar las segonas millliuras qui ha revoltat lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori al mateix banch, lo què li retornà
son crèdit fisn a 14 janer 1703 y 1704. Per ço
y altrament, lo sýndich del bras militar a vostra
senyoria fidelíssima supplica sie servit manar
deliberar las segonas mil lliuras per a què lo
bras militar puga cumplir y effectuar, venint la
occasió, lo que sa magestat, Déu lo guarde, y
la cort últimament celebrada se dignaren encarregar-li, com ho espera de la rectitut y acreditat zel de vostra senyoria il·lustríssima, offitio.
Altissimus, et cetera. De Copons, advocatus brachii militari.
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Número 45
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. A notícia de
Hermenegildo Albesa, notari de la vila de Ulldecona, ha pervengut que, instant lo síndich de
dita vila, se hauria presentat súplica a vostra senyoria il·lustríssima per a què se mogués contra
de dit Albesa una contrafacció y se prosehís
contra de ell com a contrafactor de las constitucions del principat de Cathalunya. Per ço, que,
trobant-se familiar de la Santa Inquisició, actualment exerceix lo offici de mustasaf en dita
vila y semblantment ha regit las scrivanias de
dona Elisabet Sanchís de Heredia, senyora y pocessora seu quasi de las cúrias de aquella, lo que
diu seria expressament prohibit per les constitucions 15 y 16, títol «De personas prohibidas regir officis». E com, il·lustríssim y fidelíssism senyor, a més que és molt dúbia y dispetable dita
pretesa contrafacció per parlar sols ditas constitucions de officials reals y regint reals escrivanies, y no de varons, de la qual naturalesa són
las cúrias que ha exersit dit Albesa, essent així
mateix dita vila de jurisdicció de varó, ço és, del
comanador de la sagrada religió de sant Juan
Hierosolimitanensis y, altrament, aparega no
compèndrer ditas constitucions los familiars del
Sant Offici que se subjectan a totas las imposicions, càrrechs y tares de las vilas o llochs, sens
voler gosar de la exempció que·ls competeix
com a familiars, conforme també proseheix en
los cavallers o gaudints de privilegi militar, emperò, no sia estat del ànimo ni intenció de dit
Albesa contrafer a ninguna de las constitucions
de Cathalunya per no haver tingut semblant
// 1v // notícia de que tal cosa fos prohibida per
constitucions com offereix jurar-ho, de modo
que a haver-o sabut no hauria intentat exersir
semblant offici ni escrivanies per lo molt que
zela la observància de las constitucions de la pàtria, ni hauria acceptat lo càrrech de dit offici de
mostasaf quant lo consell de dita vila després de
ésser extret, lo embià a buscar representant-li
que si volia exersir dit offici, devia de sosmètrerse als càrrechs de la vila, conforme demés particulars de aquella. Lo què acceptà dit Albesa ab
la condició referida com apar de la certificatòria
de la resolució de dit consell, feta per Maurici
Domènech, un dels escrivans de dita vila, que se
posà en mà de vostra senyoria il·lustríssima. Y
ho auria totalment escusat sabent que encontrava ab lo disposat y establert en ditas constitucions y hauria primerament renunciat dita familiadura, com ho ha executat luego que ha entrat
en lo sol dupte y resel de si era o no contrafacció, com apar de dita renúncia que també se
presenta en mà de vostra senyoria il·lustríssima a
a. súpliques intercalades entre els folis 88v-89r del trienni
1704-1707.
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fi de posar en comprehenció y notícia haver volgut purgar y rètrer qualsevol acte que per rahó
de ser official del Sant Offici hagués obrat contra constitucions de Cathalunya. Per tant, offerint cassar y revocar tots y qualsevols altres actes
que a vostra senyoria il·lustríssima aparega dèurer-se cassar y revocar, com ara de present cassa
y revoca, suplica dit Hermenegildo Albesa que,
attès no ha tingut dol ni frau en la pretesa contrafacció que contra ell se insta, sia donat més
ohidos a las instàncias del síndich de la vila de
Ulldecona ni passat avant en dita contrafacció
// s.n.r // en consideració de haver ja cessat son
effecte, en virtut de la renunciació feta per dit
Albesa. Y que, per ço, sien donadas las providències convenients y necessàries, que ho
rebrà a singular mersed de la equitat y grandesa de vostra senyoria il·lustríssima. Altissimus.
Borràs y Vinyals.

Per ço, los infrascrits són de vot y parer que pot
vostra senyoria escusar lo ordenar que lo
sýndich del General isca al reparo de la pretesa
contrafacció, fent emperò lo dit Albesa la revocació per ell oferta. Barcelona, 27 de novembre
de 1704. Despalau, assessor. Roma, assessor subrogatus.
s.n.r

Ob die XXVII novembris MDCCIIII in consistorio, et cetera, et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, militari
absenti, remiserunt praedicta nobilibus et magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui super suplicatis relationem in scriptis faciant cum
interventione magnifici advocati dicti Generalis.
Doctor Vicentius Carreras, presbiter, secretarius
et scriba major Generalis Cathaloniae.
Vista la suplicació de sobre continuada; vistos
los instruments en ella mencionats; vista altre
súplica lo dia present presentada per lo sýndich
de la universitat de la vila de Ulldecona; y vist lo
demés que se havia de vèurer. Attès que de la
certificatòria feta per lo doctor Manuel Vinyals
de la Torre, secretari de la Santa Inquisició, de
data dels 24 del corrent, consta que Hermanigildo Albesa, habitant en dita vila, à renunciat lo
offici de familiar del Sant Offici y que dita renunciació li és estada admesa per los molt il·lustres senyors inquisidors, y axí bé cessa la causa
que havia donat motiu per la contrafacció que
instava lo dit síndich de Ulldecona; attès que ab
lo sobre citada súplica presentada per dit Albesa
consta que aquell offereix revocar qualsevols
procehiments que forçan agués fet contra las generals constitucions, capítols y // s.n.v // actes de
cort, tant per rahó del fet que expressa lo síndich de Ulldecona en la súplica ab qui insta dita
contrafacció, com per la súplica per dit síndich
donada lo dia present, ab la qual en vista de haver renunciat lo dit Albesa lo offici de familiar
del Sant Offici y la offerta per ell feta, se dóna
per satisfet ...a de dita instància.

a. mot il·legible.

1838

Il·lustríssim y fidelíssim senyor. A notícia del
síndich de la vila de Ulldecona ha previngut
que Hermenegildo Albesa, notari públich de
dita vila, ha efecta de evitar las contrafaccions
que insta contra lo dit Albesa com a familiar
del Sant Ofici, per tenir en dita vila los oficis
públichs de mostasaf primer y escrivà de las
corts ordinàrias de aquellas, y contra dona Elisabet Sanxís de Herèdia, senyora útil de ditas
escrivanias, per haver constituhit al dit Albesa
en lo regimén de aquellas, tot lo què se troba
expressament prohibit y vadat en las constitucions 15 y 16, títol «De personas prohibidas
regir offici». Y havent, semblantment, tingut
notícia dit síndich de que dit Albesa, ab acte
públich per ell firmat, no obstant las inmnitats
a ell conpetents com a familiar de dit Sant Offici, la hauria obligat y subjectat a pagar y fer
respectivament tot so y quant pagen y fan los
naturals y habitans de dita vila. Y per a més satisfer tant a vostra senyoria fidelíssima com al
dit síndic, se ha presentat per part de dit Albesa memorial al Tribunal del Sant Offici, suplicant en aquell se li fas admesa la renúncia y dexació de dita sa familiadura, la qual per lo dit
tribunal se li és acceptada, com axí ó sertifica lo
doctor Emanuel Vinyals de la Torra y Escarrer,
secretari de dit Sant Tribunal, ab sa certificatòria sellada y firmada per lo dit Vinyals de 24
del corrent mes de noembre. Y, altrament, per
part de dit Albesa se ha esplicat // s.n.v // son
ànimo dién no haver estat sa intanció contrafer
ni oposar-se al disposat en ninguna de les generals constitucions ni haver tingut notícia alguna que las preditas cosas foran a ell prohibidas, que a saber-o, no hauria acceptat dits
officis per salar molt la pontual observansa de
ditas generals constitucions, que són las rahons
rellavants en sa súplica posa en la conprehenció
de vostra senyoria, oferint dit Albesa en execusió y conclusió de aquella cassar y revocar tots
y qualsevols actes que vostra senyoria fidelíssima manarà cassar-se y revocar-se. Per tant, lo
síndihc de dita vila accepta si et quantum, etcètera, las ditas sumicions, renunsiasions y casassions dels actes per ell fets contra las generals
constitucions y en atenció de haver prosehit las
cosas propditas, se ofereix sesar y abstener-se
de la instància de ditas contrafaccions, pagant a
dit Albesa tots los gastos fins assí ocasionats,
tot lo què suplica omni meliori modo. Y que
per afecte sian fetas las provisions, cautelas y

actes oportuns a coneguda y direcció de vostra
senyoria fidelíssima y que la present sia posada
en lo dietari corrent, officio. Altissimus. Pastor y
de Sentjust.
Ob die XXVII novembris MDCCIIII, in consistorio,
et cetera, et domini deputati, intervenientibus
dominis auditoribus computorum, militari absenti, remiserunt praedicta nobilibus et magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui super
suplicatis relationem in scriptis faciant cum interventione magnifici advocati dicti Generalis.
Roma, assessor subrogatus. Doctor Vicentius Carreras, presbiter, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
s.n.r

La relació del contengut en la present suplicació
se troba continuada al peu de altra suplicació lo
dia present presentada per Hermanigildo Albesa.

s.n.r

Yo el doctor Manuel Viñals de la Torre y Escarrer, secretario del Secreto de la Inquisición del
principado de Cathaluña, zertifico y ago fee como
por parte de Herminigildo Albesa, familiar
d·esta Santo Oficio, vezino en la villa de Ulldecona, obispado de Tortosa, se ha presentado memorial en el tribunal, en el qual, por los motivos que
en él se expresan, suplica se le admita la renuncia
y dexación de su familiatura. Que visto por los senyores inquisidores por su decreto de veinte y dos
días del presente mes de noviembre han admitido
al dicho Herminigildo Albesa la renuncia y dexación de su familiatura. Por lo que toca a esta
santo y mandado se note en los registros d·este Secreto. Y para que conste donde convenga, doy la
presente de orden del tribunal y a petición de la
parte, firmada de mi nombre y sellada con el sello
del Santo Oficio. En el Secreto del real palacio de
la Inquisición de Barcelona, a los veinte y quatro
días del mes de noviembre de mil setecientos y
quatro años. Manuel Viñals de la Torre y Escarrer.

s.n.r

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini Millesimo septingentesimo quarto, die vero
vernedi vigesimaoctava mensis novembris ejusdem anni, praesente et ad haec vocato, requisito
atque rogato me doctore Vincentio Carreras,
presbitero, beneficiato Sedis Barcinonensis, secretario et scriba majore Generalis praesentis principatus Cathaloniae, et prasentibus pro testibus
magnifico Francisco Gilabert, utriusque juris
doctore, Barcinone populato, et Francisco Torrent, signifero reformato infantaria Hispaniensis, Barcinone degente, Hermenegildus Albesa, notarius villae de Ulldecona, Dertusensis
diocesis, constitutus personaliter in Scribania
Majori domus Deputationis Generalis Cathaloniae, requisivit me dictum et infrascriptum se1839

cretarium et scribam majorem quatenus instrumentum conficerem et declaratione infrascripta,
que est tenoris sequentis:
«Yo Hermenegildo Albesa, notari de la vila de
Ulldecona, bisbat de Tortosa, dich y declaro
que avent arriba a ma notícia que, instant lo
sýndich de dita vila de Albesa,a se hauria presentat súplica devant lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori dels il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats del General del present principat de Cathalunya y per a què se mogués contra de dit Albesa una contrafacició y se
procehís contra de mi com a contrafactor de
las generals constitucions del present principat
de Cathalunya, ab motiu que trobant-me familiar dela Santa Inquisició actualment exercia lo
offici de mostasaf en dita vila y, semblantment,
// s.n.v // regia las escripturas de dona Elisabet
Sanxís de Herèdia, senyora, pocessora seu quasi de la escrivania de aquella, lo què totalment
és prohibit per las constitucions 15 y 16, títol
«De personas prohibidas regir officis». E com
no sie estat mon ànimo ni intenció contrafer
ninguna de las generals constitucions del present Principat per no haver tingut notícia que
tal cosa era prohibida per consitucions, de
modo que de aver-lo sabut, no hauria intentat
extreure semblant offici ni excrivanias per lo
molt que zela la observància de las constitucions de la pàtria, ni hauria acceptat lo càrrech
de dit offici de mostasaf quant lo consell de
dita vila, després de ésser extret, me envià a
buscar prevenint-me que si volia exercir dit offici de mostasaf, havia de sosmètrer-me als càrrechs de la vila, conforme los demés particulars de aquella. Lo què acceptí ab la condició
referida que hauria totalment escusat, sabent
que encontrava ab lo disposat y establert en ditas constitucions y hauria primerament renunciat a dita familiatura, com ho he executat, luego que he entrat en lo sol dupte y resel de fer
o no contrafacció, com apar de la renúncia que
tinch posada en mà del il·lustrísisim y fidelíssim
concistori de dits senyors deputats y oÿdors
dels comptes del principat de Cathalunya. Per
ço, volent purgar y retractar qualsevol acte que
per rahó de ser official del Sant Offici hagués
obrat en // s.n.r // contra constitucions de Cathalunya, casso, revoco y anul·lo y per cassats,
revocats y anul·lats vull tenir tots y qualsevols
actes que aparega ésser convenient al present
Principat dèurer cassar y revocar. Com ara, de
present, los casso y revoco de aquell millor
modo y manera que de dret puga y dega. Y, altrament.»

a. sic per Ulldecona.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

De quibus, et cetera, praesente me dicto et infrascripto secretario et scriba majore et praesentibus
etiam testibus supradictis ad praemissa vocatis et
rogatis spetialiter, et assumptis pro ut superius
continetur.

90
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Número 47
Ena lo savi Concell de Cent de la present
excel·lentíssima ciutat de Barcelona, convocat
lo dia 30 de noembre 1704, en jornada de 2 de
dezembre de dit any se ha fet deliberació següent:
Que vist y ohit lo real decret del excel·lentíssim
senyor llochtinent general de sa magestat en lo
present Principat, en loreal nom del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, despatxat en la deguda
forma de Real Cancelleria, de data de aÿr, primer del corrent mes de dezembre, dirigit als
excel·lentíssims senyors concellers y present
concell acerca la reintegració de Roch Bolsós,
sastre, en lo empleo y exercici de la romana del
escorxador del moltó, del què fou privat per
deliberació del present concell, tingut a 4 de
juliol proppassat. Y attès per los motius, causas
y rahons expressadas en la deliberació feta per
lo present concell, en jornada de 30 del passat.
Y, altrament, en concideració de trobar-se sa
magestat, Déu lo guarde, plenament cerciorat
de las deliberacions per lo present concell fetas
en los dias 4 y 7 de juliol proppassat. No havent-se servit lo rey, nostre senyor, manar cosa
particular en orde a Roch Bolsós y, axí bé, restar esta ciutat en intel·ligència de no ésser estat
del real ànimo fos dit Bolsós reintegrat, y que
no obstant lo referit, desitjant esta ciutat acreditar sa obediència als reals ordes, fonch deliberat lo posar-se als reals peus ab carta suplicant-li sie servit dignar-se afavorir-la sobre dit
assumto ab la declaració de son real ànimo. Y
attès que dita carta se troba ja estar despatxada
y que la data de esta // s.n.v // és precedent a la
de dit real decret y, axí mateix, és precedent
tant la dita deliberació per dit present concell
feta per dits effectes, y que esta ciutat en la
hora present formalment no dubta en la reintegració del dit Bolsós, sinó que deliberà en dit
dia 30 recòrrer a sa magestat per los effectes
quèdan referits, lo qualr recors y effectes de
dita deliberació quèdan expressament impedits
per rahó de dit real decret, lo qual se regoneix
contrariar-se ab lo disposat en lo real privilegi
en lo segon volumen de las generals constitucions, títol «De estatus y ordinacions», y a la
a. deliberació intercalada entre els folis 89v-90r del trienni
1704-1707.
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immemorial pocessió en què·s troba la present
ciutat de deliberar, resòldre, establir y ordenar
en tot allò que no encontra a las regalias de sa
magestat.
Que per ço, per medi de extraordinari de anada y vinguda se pose la present ciutat, per medi
de representació, als reals peus del rey, nostre
senyor, donant-li indivídua y específica relació
y notícia de tot obrat en esta dependència per
la present ciutat, en dit dia 30 del passat com
en lo dia present, en què està convocat y junt
lo present Concell des de dit dia 30 del passat,
remetent-li la real carta ja escrita, disposada y
formada de data de dit dia 30, suplicant-li sie
servit afavarorir a esta ciutat ab la declaració de
son real ànimo en la forma que en dit dia 30
fonch deliberat y que espera esta ciutat la afovorirà luego ab dita real declaració, en vista de
quedar lo Concell de Cent congregat y regonèxer-se no ésser de conveniència diferir la
extracció de nous concellers. Cometent la formació de dita representació als excel·lentíssims
senyors concellers y a tres indivíduos del present Concell, per ell nomenadores per scrutini
ad aurem secretarii, dirigint dita representació
y carta al excel·lentíssim senyor duch de Medina-cidonia, suplicant-li sie servit aplicar sos
bons oficis y poderós medi pera què dita representació tingue grat acceptació y benèvolos
ohidos en lo real ànimo de sa // s.n.r // magestat, avivant dit excel·lentíssim senyor a boca
son contengut. Y que per medi del síndich de
la present ciutat sien en escrits participats al excel·lentíssim senyor llochtinent general los motius per los quals la present ciutat dificulta en
assentir a dit real decret y la oblígan a posar-se
als reals peus de sa magestat, assegurant a dit
excel·lentíssim senyor que a no haver precehit
la deliberació del dit dia 30, hauria assentit la
present ciutat a dit real decret, persuadida que
no seria estat de sa intenció prejudicar a la dita
present ciutat en cosa a sos reals privilegis. Y
que per medi de embaxada en la forma acostumada sie suplicat al il·lustríssim y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar tinguen a bé acompañar dita representació fahedora ab carta per
sa magestat. Y que regonexent-se que dit real
decret encontra ab dita constitució única, drets
y prerogativas de esta ciutat, sie comès com lo
present concell comet, als magnífichs assessors,
advocats ordinaris de la present casa y tres consulents anomenadors per lo present concell per
scrutini ad aurem secretarii lo véurer y premeditar per quin medi judicial pot y deu repararse lo prejudici inferit a la present ciutat ab dit
real decret. Y de llur parer y sentir, formen y
disposen en escrits un vot, lo qual sie reportat
al present concell antes de passar a la extracció

de nous concellers, per a què oÿt aquell, ab
major acert se pugue passar a deliberar y resòldrer lo fahedor. Y que al estar per partir de la
present ciutat dit extraordinari, los excel·lentíssims senyors concellers sien servits participar-o
al present concell a effecte de deliberar lo gasto
de aquell.

90
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Número 48
Senyor.a La ciudad de Barcelona, puesta a los
reales pies de vuestra magestad, dize que con carta de 22 de noviembre passado partcipó vuestra
magestad que deseando obedecer sus reals órdenes, havía deliberado el Concejo de Ciento reintegrar al doctor Honorato Pallejá y Riera, conceller tercero, en el exercicio del cargo consular con
todos los lucros, emolumentos y demás cosas de que
le havía suspendido con las deliberaciones de los
días 4 y 7 de julio passado, en le modo y forma
con que vuestra magestad se havía servido mandarlo con real decreto de data del día 8 de noviembre, despatxado por Cancillería del Supremo de Aragón.
Estando para juntarse el Concejo de Ciento el día
30 del passado para la extracción de nuevos concelleres, en observansia de los reales privilegios
concedidos a la ciudad, mandó el canciller llamar a su síndico, diziéndole de orden de don
Francisco de Velasco, lugarteniente de vuestra
magestad en aquel Principado, que participasse a
los concelleres haverse entendido no haver aún la
ciudad enteramente obedecido el real decreto de
vuestra magestad por no haver restituído a Roque Bolsós a cierto exercicio e incumbencia de la
casa // s.n.v // del matadero de la ciudad, para la
qual le havía nombrado dicho conceller por tiempo de un año y de la misma le havía privado el
Concejo de Ciento con deliberación de dicho día 4
de julio. Y que no reintegrándole sería preciso dicho lugarteniente passar a la execución de algunas reales órdenes.
Participose lo referido al Concejo de Ciento el
mismo día 30. Y si bién estubo en comprehención
y persuadido haver enteramente obedecido al
real orden de vuestra magestad, haviendo reintegrado a dicho conceller a todo aquello de que le
havían suspendido con las referidas deliberaciones del 4 y 7 de julio, en conformidad del contenido y expressado en el real orden de vuestra magestad aunque no hubiesse restituído a dicho
Bolsós al ministerio que le havía privado por haver en esto procedido la ciudad, usando de la faa. representació intercalada entre els folis 89v-90r del trienni
1704-1707.
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cultad le pertenece para estatuir y ordenar en
todo lo concerniente al govierno y administración de su casa, mayormente en el de la annona
de la qual es parte principal la de la provisión de
la carne que corre a su cargo e igualmente dependiente de la misma el nombramiento de las
incumbencias para dicha casa del matadero y
ser éstas y los sugetos que las ocupan pendientes de
mera y líbera volundad de la ciudad, otra de las
que havía encargada por dicho conceller al referido // s.n.r // Bolsós por tiempo de un año y que
estava vuestra magestad enteramente noticiado
de las deliberaciones del Concejo de Ciento, de
dichos días 4 y 7 de julio, no haviéndose servido
vuestra magestad con el real decreto mandarle
cosa particular concerniente a dicha reintegración. Todo lo qué confirmava a la dicha ciudad
en la intelligencia de no haver sido aquella del
real ánimo de vuestra magestad, sin embargo,
desando manifestar y acreditar su obediencia,
deliberó ponerse con carta a los reales pies de
vuestra magestad y suplicarle se dignasse favorecerla con la declaración de su real ánimo, ofreciendo obedecer con puntualidad lo que en esta
parte se serviría vuestra magestad mandarle. Y
reintegraría a dicho Bolsós en el exercicio de que
le havía privado por todo lo restante del tiempo
para que le havía nombrado dicho conceller. Lo
que participó al canciller el día primero del corriente, entre las 8 y 9 de la mañana, con papel
de que es copia el de número 1.
Esperava la ciudad lograr quanto antes la ocasión para remitir a vuestra magestad la carta
que ya tenía dispuesta y prevenida desde el día
antecedente, quando el mesmo día primero del
corriente, a las 11 de la noche, recibieron los concelleres un decreto del lugarteniente de vuestra
magestad, despachado por Cancillería el mesmo
día, de que es copia la de número 2.
Propúsose en Concejo de Ciento el día siguiente el
referido decreto y reconociendo que con él
// s.n.v // no sólo se le impedía la execución y cumplimiento de lo que se havía resuelto y acordado el
día 30 de ponerse a los reales pies de vuestra magestad en cumplimiento de su primera obligación
suplicándoles se dignasse favorecer la declaración
de su real mente, sobre si devía o no reintegrar y
restituir a dicho Bolsós en el empleo de que se le
havía privado y que impidiéndosele a la ciudad
con dicho decreto la execución de lo resuelto y deliberado se contravenía directamente al real privilegio concedido a la ciudad por el senyor rey don
Jayme el segundo en el capítulo único del libro segundo de las constituciones de aquel Principado,
títol «De ordinacions», y al derecho y pocessión
immemoriales le pertenece de resolver, estatuir y
ordenar líberamente en Concejo de Ciento todo lo
concerniente al govierno y administraciones de su

[ 1704 ]

[ 1704 ]

casa y a la defensa y conservación de sus privilegios, derechos y perrogativas. Deliberó sigunda
vez ponerse por extraordinario con esta humilde y
obsequiosa representación a los reales pies de vuestra magestad lo que ha participado al día presente al lugarteniente de vuestra magestad con papel
de que es copia el de número 3.
De lo referido podrá la soberana comprensión de
vuestra magestad inferir que en el estado presente lo que principalmente ha dado motivo a la
ciudad para esta representación, no es el negarse
a la reintegración de Bolsós en el empleo de que
le havía privado el Concejo de Ciento en dicho
día 4 de // s.n.r // julio, si emperó el que haviendo la ciudad resuelto en Concejo de Ciento ponerse a los reales pies de vuestra magestad para
suplicarle, como le suplica, se dignasse favorcerla
con la declaración de su real ánimo para la
reintegración de dicho Bolsós antes que el lugarteniente de vuestra magestad la mandasse lo
contenido en el decreto del día primero del corriente, atendiendo a que no sólo se le impide el
único consuelo del vassallo en cumplimiento de
su primera atención y obligación de acudir a
vuestra magestad como a su rey y senyor para saber si era de la real mente de vuestra magestad
dicha reintegración, pero también la execución
de lo resuelto y deliberado en Concejo de Ciento,
usando del derecho que sin dificultad le pertenece. Mayormente, haviendo la ciudad elegido el
medio de acudir a vuestra magestad, antes que
el lugarteniente le mandasse lo contenido en el
referido decreto.

Queda senyor dende el día 30 del presente mes
junto el Concejo de Ciento hasta haverse hecho la
extracción de nuevos concelleres que hasta aora no
ha podido executarse por las indispensables dilaciones han ocasionado la habilitación e insiculación de los sugetos nombrados por vuestra magestad para los oficios de los lugares vacantes de la
casa de la ciudad en las insaculaciones del año
pasado de 1703 y corriente de 1704. Y si concluídas estas se le impedía a la ciudad la extracción
de nuevos concelleres, siendo preciso en este caso
mantenerse junto el Concejo de Ciento esperando
la declaración de la real mente de vuestra magestad a más de los grandes e indispensables gastos
que accarreará la dilación a la ciudad, incomodidades a los individuos del Concejo de Ciento,
ocasionaría grande novedad y desconuelo en la
ciudad y en lo restante del Principado.
Por lo que suplica la ciudad sea vuestra magestad
servido por su real grandeza y paternal amor digarse favorecerla con la declaración de la real
mente // s.n.r // de vuestra magestad, y lo recibirá
a merced.

90
/s.n.r

Hállaze la ciudad en esta ocasión con el vivo sentimiento y desconsuelo le ocasiona el decreto de dicho lugarteniente, porqué constándole como le
constava por el papel arriba referido, número 1,
que la intenciónde la ciudad sigún lo deliberado
en Concejo de Ciento en dicho día 30 era y es la de
reintegrar con toda puntualidad a dicho Bolsós,
sirviéndose vuestra magestad mandarlo, se le impida a la ciudad ponerse a los reales pies de vuestra magestad para suplicarle la declaración de su
real mente en ocasión en que desea de nuevo acreditar su obediencia. Y si bién por lo general no
duda la ciudad que el lugarteniente de vuestra
magestad puede // s.n.v // como a tal interpretar
los reales decretos de vuestra magestad, emperó
como en este caso havía antes del decreto del lugarteniente deliberado el Concejo de Ciento el
acudir a vuestra magestad, queda persuadido
que para cumplimiento de dicha deliberación
quedava sólamente reservado a vuestra magestad
la interpretación de dicho real decreto de 8 de noviembre. Y que no se le podía impedir el acudir a
vuestra magestad por haverlo assí deliberado el
Concejo de Ciento.

1842

Número 49
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Lo concistori
de deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, ab obsequiós rendiment, posa en
notícia de vostra senyoria il·lustríssima fidelíssima que són moltas y contínuas las instàncias
que té ja per part dels arrendataris de un y altre
dret, com de altres vàries personas, per la moltitud de fraus se ocultan en puestos sagrats y en
casas de personas axí eclesiàsticas com militars,
lo què redunda en gravíssim dany de la Generalitat. Y com a estas instàncias los sis concistorials
que·l componan no pugan negar-se per lo jurament tenen prestat y per lo cumpliment de sas
obligacions, ha aparegut indispensable lo posarho en la alta comprehenció de vostra senyoria
il·lustríssima i fidelíssima y demés comuns, per a
què ab lo zel que ha sempre vostra senyoria
il·lustríssima i fidelíssima manifestat defensar,
no sols las perrogativas de la Generalitat, si també procurar-li tot lo que conduheix a son útil, ja
per a què ab major franquesa y liberalitat puga
attèndrer al servey de sa magestat, que Déu
guarde, ja també per la defensa dels privilegis de
tot lo Principat, procura vigiliar en sas casas que
ningú de la família, per si ni per tercera persona,
introduhesca en ellas y oculte fraus tant de robas com tabacos. Que a més de ser de molt del
agrado de las magestats divina y humana, se exa. embaixada intercalada entre els folis 89v-90r del trienni
1704-1707.

cusarà, en un mateix temps, en vostra senyoria
il·lustríssima fidelíssima lo indecorós de ser las
casas regonegudas y en los concistorials lo viu
sentiment en executar-o, com ho espera de la
rectitut de vostra senyoria il·lustríssima fidelíssima, del què quedarà lo concistori no menos
agrahit que obligat.

tant-li lo què devia obrar. Y, tornant dit verguer
la resposta, digué a dit deputat que lo concistori ordenava se obràs segons se estilava en semblants casos. Y, no obstant lo sobredit orde, desitjant lo dit deputat evitar la fractura de
diferents panys, manà a unas de las guardas anà
a sercar un manyà, adverntint-li que aportàs diferents manolls de claus vellas per provar si en
dits panys obriria alguna de ellas. Y, vehent que
ab esta dilgència sols se conseguí obrir un o altre pany, ordenà dit deputat al mayà se valgués
de la clau mestra, vulgo dita lo rossiñol. Y havent-se executat totas estas diligèncias y quedar
encara algunas caxas sens obrir, continuant-se
las instàncias, fou precís haver de fer-las despañar, si bé ab viu sentiment de dit deputat y official, donant orde dit deputat al manyà ho miràs
de acomodar tot de la millor manera y brevedat
fos possible, fent per est effecte lo que convingués perquè tot quedàs tancat, que lo concistori li daria total satisfacció. Y si bé és veritat fou
cosa molt poca lo que·s trobà a vista del molt se
tenia intel·ligència hi havia resguardat, no per
culpa dels dueños // s.n.v // de la casa, si per tercera persona, se posa tot en la intel·ligència de
vostra senyoria fidelíssima per a què si arribe a
sos oydos lo contrari, estiga ab la certitut que lo
diputat real y officials, si havent obrat més o lo
contrari del referit, hagueran pecat per poch
atents, fent menos haurian faltat a un jurament
y a la lleal no menos deguda incumbència de sas
innatas obligacions, no duptant que esta verídica narrativa desvenexarà la contrària informació
divulgada.»

Y com de la última regonexensa que·s féu, se
hagen espergit unas veus totalment contràrias
// s.n.v // a la realitat del fet, per a desvanèixer e
imprecionar la veritat que no·s faltà ni a les lleis
ni en la atenció, se narrà lo factum sens apice de
discrepància en la forma següent:
«Dilluns, al primer del present mes de desembre, havent tingut lo concistori vivas instàncias
de què en casa de un titular se trobavan diferents robas sens despaig de General y Bolla, ordenà al deputat real que acompanyat del procurador fiscal, aguasil, notari y guarda del General
y Bolla anàs a fer regonexensa en la casa de un
titular, lo qual diputat obtemperant ordes de dit
concistori se conferí ab dita comitiva en la casa
del il·lustre don Francisco Agulló y Çagarriga,
marquès de Gironella, ignorant fos tal la casa se
havia de regonèxer fins que, arribant prop de
aquella, certa persona digué se havia de entrar
en ella. Y, al ser al corrador del cap de la escala,
se picà a la principal porta de la primera sala y
respongué una dona que se trobava en la porta
de uns dels estudis que en la casa no·y havia altre que ella, per trobar-se los senyors ab sa família fora ciutat y que las claus dels aposientos
eran en casa lo doctor Joseph Grahell. Y, ditas
estas paraulas, pujà dita dona per dins la casa y
obrí la porta del cap de la escala o primera sala.
Y, entrats dins dita sala, dit deputat ordenà a
dita dona anàs a casa dit Graells y fes portar totas las claus se trobassen. Y, al mateix temps, las
guardas previngueran los passos y puestos de
dita casa. Y, passat un rato, vingué un jove que
deia ésser germà del dit doctor Graells aportant
algunas claus, dient no sabia a hont obrian y ab
una de ellas obrí lo aposento del balcó del carrer, lo qual regonagueran las guardas y, consecutivament, dos altres aposentos que fòrman lo
quarto del carrer. Y, volent passar las guardas a
continuar // s.n.r // la regonexensa en los demés
aposentos alts y baxos, casas, armaris, etcètera,
faltant moltas claus de ditas parts, se tornà a enviar a dita casa del doctor Graells, de orde de dit
diputat, a effecte de que mirassen si se trobarian
las claus faltavan. Y, venint la senyora Graells
portant altres claus, se obrí y regonegué allà haont obríran. Y a vista que, no obstant la sobredita diligènica, faltàvan algunas claus de diferents aposientos, no cessant la instància de las
guardas, lo dit deputat envià lo verguer al concistori, participant-li lo què passava y pregun-

91/1r

1843

Número 50
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Havent-se lo
die 3 del corrent juntat lo bras militar y ohida
en ell la embaxada de paraula y en escrits reportada per part de vostra senyoria il·lustríssima y
fidelíssima, quedà aquell ab la deguda estimació
de las atenciions ab què vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima fonch servit, com sempre,
afavorir-lo. Y assegura a vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima que lo bras militar tindrà
en totas ocasions molt present lo procurar per
sa part contribuhir en tot lo què conduesca per
la més fàcil exacció dels drets del General y major observansa y conservació de las prerrogativas
de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima,
considerant-las lo bras per molt pròprias y de sa
major estimació.

a. embaixada intercalada entre els folis 90v-91r del trienni
1704-1707.

[ 1704 ]

[ 1704 ]
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/s.n.r

Número 51

93/1r

Diea lunae quarta mensis juny anno a Nativitate Domini Millessimo sexgentesimo nonagesimo.
Barcinone.
Ego Onofrius Gener, uti obtinens offitium credensery pannorum tabulae Generalis presentis
civitatis Barcinone, gratis, et cetera, constituo et
ordino procuratores meos certos, et cetera, ita
quod, et cetera, vos Cristhoforum Gener, pallerium, patrem meum, Bernardum Texidor,
etiam pallerum, et Josephum Trotxa, sparterium, civem dictae civitatis, cognatum meum,
licet absentes, et cetera, et quemlibet vestrum insolidum, itaquod primitiis, et cetera, ad videlicet
pro me dicto nomine et nomine meo coram admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis presentis Cathaloniae principatus, qui nunc sunt et pro tempore
fuerint semel et pluries comparendum et dictum
meum offitium credensery pannorum cum omnibus juribus et pertinentys usis in manibus et posse
dictorum dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis Cathaloniae
renunciandum et // s.n.v // cedendum ipsumque
offitium etiam cum omnibus juribus et pertinentys suis in favorem personae seu personarum
per vos dictos procuratores meos constitutos seu
quemlibet vestrum insolidum nominadae seu nominandorum provideri suplicandum, petendum
et instandum juxta formam generalium constitutionum, usum, practicam, stilum et obsrvantiam dicti Generalis. Et pro inde renuntiationes
quascumque cum clausulis et cauthelis, utilibus
et necessarys, et in similibus fieri et poni solidii et
assuetis ac vobis bene visis faciendum et firmandum et eas admiti petendum, instandum et suplicandum. Et pro his, suplicationes quascumque
tam verbo quam in scriptis dictis dominis deputatis et alys quibus expediat et opus sit praesentandum se praesentari faciendum et eas et contenta in eisdem debitae executioni demandari
faciendum et instandum. Et inde instrumenta
quaecunque necessaria et oportuna ac vobis bene
visa faciendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et
cetera. // s.n.r // Actum, et cetera. Testes sunt
Andreas Ferrer et Josephus Blanch, scriptores,
Barchinonae degentes.
De praemissis licet calamo alieno scriptis fidem
facio ego Gaspar Sayol, notarius publicus Barchinonae, propria haec subscribens manu.

a. procura intercalada entre els folis 91v-92r del trienni
1704-1707.
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Número 52
Senyor.a Los deputados y ohidores de qüentas del
General del principado de Cathaluña, postrados
con ponderable gusto y summo rendimiento a los
reales pies de vuestra magestad, centro dichoso en
que gloriosamente tienen fundadas sus confiadas
esperanças, indispensablemente precisados por la
obligación de sus cargos, juramento que prestaron
en su ingresso, y la justa confiansa que vuestra
magestad y la corte general fiaron a su cuydado,
ponen con el devido respeto a la soberana, muy
alta y grande comprehención de vuestra magestad una muy distincta y específica relación de lo
por ellos obrado, a fin de procurar la inviolable
observancia de lo dispuesto en el capítulo 81, en
las Cortes Generales de 1701 y 1702, que vuestra
magestad fue servido celebrar en la ciudad de
Barcelona y jurar por su real benignidad, el que
trata de la visita de los officiales reales que no
purgantabla, que viene a ser en la nueva compilación la constitución 4, collocada baxo el título
47 «Del officio de visitadores de dichos officiales
reales».
En execución y cumplimiento de lo statuhído en
dicho capítulo 81, a los 22 de julio passado, los deputados y ohidores que finían su cargo por el
triennio de 1701 acudieron a don Francisco de
Velasco y Tobar, lugarteniente de vuestra magestad, para que en el real nombre de vuestra magestad nombrasse quatro visitadores para dicha visita real, naturales y habitantes del Principado,
con que no fuessen dichos visitadores ni propinquos a estos asta //1v // el quarto grado, a qué dió
por respuesta que lo miraría y comunicaría.
Viendo que el primero de agosto no cerciorava el
nombramiento de dichos quatro visitadores, según dispone el citado capítulo de corte, por medio
del síndico del General, le instó dicha cercioración, a qué respondió que no tenía hecho dicho
nombramiento, repecto esperava ver quales saldrían en suerte por parte de la Deputación, para
que los que havía de nombrar no se encontrassen
en deudas ni parientes. Y el día 2, se passó extracción de tres personas de las bolsas de deputados y
ohidores para no faltar a lo que el dicho capítulo
de corte contenía, fueron las que sortearon por el
estamento eclesiástico el doctor Francisco Dehona,
canónigo de Tortosa, por el estamento militar,
don Joseph de Terré y Granollachs, y por el estamento real el doctor Anthón Capons, de qué se dio
parte al lugarteniente de vuestra magestad a los
6 de agosto. Y solicitándole de nuevo la certificación de lo 4 sujetos por él nombrados para dicha
visita real en nombre de vuestra magestad los díes
a. representació intercalada entre els folis 92v-93r del trienni
1704-1707.

24 de agosto, primero de setiembre, participó a los
9, a los deputados y oydores el dicho nombramiento de los quatro sujetos que fueron el doctor Joseph
de Ciurana y Ribot, cabiscol y canónigo de Gerona, don Francisco Junyent y Vergós, Anthón de
Managat y Riu y el doctor en ambos derechos
Francisco Borrás y Viñals, sin que en este intermedio se olvidassen de avisar o por cartas al primero de setiembre a los extrahídos a suerte que tanían sus domicilios fuera de Barcelona que eran
dichos canónigo Dehona y doctor Copons para que
el díe // 2r // 10 del mesmo se hallassen en dicha
ciudad para prestar el juramento y el díe 9 fueron todos los 7 visitadores avisados para que dicho
día 10 por la mañana compareciessen en la casa
de la Deputación para prestar el juramento a
qué respondieron acudirían.
Haviendo todos los siete visitadores comparecido
el díe 10 de setiembre a las 10 de la manyana en
la Deputación para prestar su devido juramento,
al passo que los deputados y ohidores se bañavan
de contento de haver concluydo un negocio, entre
los que sin número los alcansan, al mismo tiempo
encontraron con la novedad que les sobrevino movida y originada de que propusieron dichos visitadores al abogado fiscal de la Generalidad dos reparos, hera el uno en mano y poder de quién
devian prestar el juramento y el otro que hallanado este punto, entravan a dudar en mano de
quién devían prestar el homenaje y que assí pusiesse en noticia de los deputados y ohidores essas
dos dificultades o dudas, como en effecto entre las
onse y dose horas de la mañana, les fue noticiado
por dicho abogado fiscal, en presencia de uno de
los assessores de la misma Generalidad. En vista
de qué, los deputados y ohidores les pidieron su sentir. Y haviéndoles éstos dicho que para darle requirían consulentes, se les fueron concedidos con
deliberación hecha el mesmo día, a fin de que con
mayor acierto resolviessen la materia. De todo lo
qué, fue dado aviso por medio del síndico del General a los dichos siete visitadores, y muy serca de
las doze horas del mediodíe, con la recomendación
de que a las seys de la tarda bolviessen a la dicha
casa de la Deputación. Al qué se offrecieron
// 2v // con mucho gusto.
Quedando en este estado la dependencia referida, a las tres de la tarda se juntaron puntualmente los dichos acessor, abogado fiscal y seys consulentes aplicados, a fin de dar su parecer sobre
las dos referidas dudas. Y después de haver con
madura reflección discorrido sobre de ellas, en escrito dieron su sentir concistiendo en que devían
dichos visitadores de la visita real presentar su
juramento en mano y poder de dichos diputados y
ohidores, y ohir sentencia de escomunicación en
los mismos modo y forma que han acostumbrado
prestarle los visitadores de la visita general sin
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haver de prestar homenage por las causas y razones extensamente incluídas en el voto, copia del
qual signado de número1 con la devida reverencia se pone a las reales manos de vuestra magestad. Y a las 9 horas de la noche, por el síndico del
General también se dio copia de aquel a los dichos visitadores que se hallavan juntos dende las
6 de la tarda en dicha casa de la Deputación,
para que quedassen enterados de su contenido, no
obstante el qual, siendo un quarto parra las dies
de la misma noche, experimentando los deputados y ohidores que los visitadores aún rehusavan
prestar el juramento, les dieron a entender que
por ser la hora tant tarde y acabarse el díe 10,
apreciarían saber si gustavan de jurar luego o
no. Y haviendo respondido los quatro nombrados
por dicho lugarteniente de vuestra magestad que
no prestarían el juramento, sin que lo huviessen
participado al dicho lugarteniente general, y los
tres extrehídos a suerte por parte de la Deputación que estavan promptes para // 3r // jurar en
la forma prevendia en dicho voto, passó el síndico
del General en nombre de dichos deputados y ohidores y por su insinuación insiguiendo éstos el parecer de dichos acessor, abogado fiscal y consulentes a requirir a los visitadores para salvar el
derecho al General y a fin que constasse que por
parte de la Diputación no se havía omitido diligencia que pudiesse conducir a lo establecido en
dicho capítulo 81. Y a los dos quartos de las onse
horas de la noche de todo lo hasta en aquella ocasión obrado, se dio qüenta en escritos al dicho lugarteniente de vuestra magestad conforme el papel que nombrado de número 2 con respectuoso
obsequio ponen también en las reales manos de
vuestra magestad, a que dio por respuesta lo remitiría al canciller para que se participasse a las
salas de ls Real Audiencia. Y a las 12 de la noche, por el procurador fiscal de la Generalidad
fue hecha cierta declaración en poder de su secretario también con parecer de los referidos assessor,
abogado fiscal y consulentes, fin de quedar resguardada la Generalidad, y se viesse en todos
tiempos como por parte de los diputados y ohidores
no se havía faltado en procurar se executasse lo
dispuesto en dicho capítulo 81.
A los 19 de setiembre, los oydores eclesiástico y militar se confirieron con el lugarteniente general
de vuestra magestad en nombre del concistorio,
según el parecer dado a los 15 del mismo mes por
dichos acessor, abogado fiscal y consulentes, a fin
de que diesse orden de palabra a los quatro visitadores de dicha visita real por él nombrados en
nombre de vuestra magestad que pres-// 3v //tassen su juramento en mano y poder del concistorio,
sí y conforme en dicho capítulo se expressava. Al
qué resolvió que los siete visitadores devían prestarle en su poder y mano.

[ 1704 ]

[ 1704 ]

En atención a dicha respuesta y deseando el concistorio como siempre ir muy atento y circumspecto en los negocios de suposición en los quales se interessan el real servicio de vuestra magestad y el
bién público, según y conforme lo que le dispensan
las generales constituciones. Y assí mismo armarse más del escudo de la razón a los 24 de dicho mes
de setiembre embió a su síndico a dicho lugarteniente de vuestra magestad para expresarle que
teniendo presentido que la Real Audiencia habría formado cierto papel con expreción de las razones con las quales se pretendería que todos los dichos visitadores de la visita real devían prestar su
juramento en su mano o de la persona que él
nombrasse. Y que hallándose discurriendo sobre
este mismo assumpto estimaría fuesse de su agrado ordenar se le entregasse copia de dicho papel,
para poder premeditar las razones y sobre ellas
obrar con mayor lus en negoio tan serio. Le fue
respondido que si quería el concistorio remitir
uno de sus assessores, podría conferir este negocio
el doctor Domingo Aguirre, ministro de la Real
Audiencia, y los dos practicar esta dependencia.
Y en concideración de la // s.n.r // sobredicha respuesta en nombre del concistorio los días 26 y 27
de dicho mes de setiembre el abogado fiscal y el
más anciano de los sobredichos seis consulentes se
confirieron con dicho ministro, quien de palabra
solamento los refirió los motivos que ... la Real
Audiencia de lo sobre referido, de qué hizieron
larga relación al concistorio a los 28 del mismo
mes.
Venerando el concistorio las causas y razones que
movieron la Real Audiencia del parecer que devían dichos 7 visitadores jurar en manos y poder
del dicho lugarteniente de vuestra magestad, se
pereció consultarles no sólo con los assessores, abogado fiscal y seis consulentes a este negocio y a destinados, si no también a otros seis letrados de los
de mayor literatura de la ciudad de Barcelona,
para que a todas luces se viesse y expreimentasse
con quanta circunspección encaminava sus passos
a su mayor acierto. A los 30 del mismo mes de setiembre propuso a los referidos dichas razones,
para que con la mayor celeridad possible en desempeño de su obligación, diessen su voto en escrito
premeditando muy por menudo los ápices de dicho negocio. Lo que executaron el díe 4 de noviembre passado, haviendo ganado los instantes del
tiempo possibles, conformándose en que los visitadores de dicha visita real deven prestar su juramento en la casa de la Deputación en la forma
que acostumbran de prestarle los visitadores de los
deputados y ohidores y demás officiales del General de dicho Principado, en mano y poder del concistorio, en dónde // s.n.v // deven ohir sentencia
de escomunión como se dixo en el primer voto del
díe 10 de setiembre en quanto, emperó, al prestado homenaje dichos visitadores, si bien en el capí1846

tulo 81 no se halla expressado, emperó, en observancia de la constitución «Com la potíssima»,
que deven prestarlo los visitadores seglares en poder del lugarteniente general de vuestra magestad o de la persona que tendrá su poder o commissión antes de entrar en el exercicio del officio de
visitador de officiales reales como más extensamente podrá vuestra magestad mandar ver lo de
la adjunta copia que signada de número 3 se
pone assimismo a las reales manos de vuestra magestad con summa humildad. Del qual a los 12 de
dicho mes de noviembre se dió copia al lugarteniente de vuestra magestad para que quedasse
enterado de las expreciones en él contenidas. Y
instándole por su síndico a los 9 del presente mes
de deziembre diesse providencia para que los quatro visitadores de la vista real por él nombrados
en nombre de vuestra magestad prestassen su juramento conforme dicho último voto, le respondió
que la consulta que sobre esta materia havía hecho la Real Audiencia, la havía remitido a vuestra magestad.
Estas son, senyor, las especiales circunstancias que
han concurrido y con que ha procedido el concistorio y de ellas parece que indefectiblemente ha de
quedar informado el real ánimo de vuestra magestad de la cenceridad con que a un mismo tiempo ha procedido, diligenciando el reparo // s.n.r //
de dicho capítulo 81 sin perder jamás de vista la
profunda humiliación del mas seguro respeto a
vuestra magestad, que es lo que únicamente
atienden y atendarán aquellos fidelíssimos vassallos por su naturalesa y incontestable fidelidad,
que tributan muy gustosos al grande y paternal
amor de vuestra magestad, con que tiernamente
les ama. Y si bién deseando corresponder con sus
deseos, aunque sin poder satisfacerles, no puedan
dejar de representar a vuestra magestad, aunque
con grande dolor de su coraçón, el desconsuelo con
que se halla aquel fidelíssimo Principado experimentando no le son observadas las generales constituciones, capítulos y actos de corte, privilegios y
demás derechos e la patria. Y ésta se aumenta al
passo que no menos en los tiempos presentes que en
los passados y aún con alguna ventaja, se ha esmerado y esmera en servir en vuestra magestad,
como lo atestiguan el contratiempo de la venida
de la armada de los aliados sobra la capital de
Barcelona en mayo y junio passados, de qué se ha
dignado vuestra magestad darse por muy servido,
y la gloriosa emulación con que la Deputación y
ciudad de Barcelona, demás comunes y particulares del Principado acuden prompta y finamente en la paga del donativo, hallándose casi impossibilitados por falta de medios que les ocasionaron
las guerras passadas y agora, nuevamente, las
malas cosechas se han subseguido, siendo no pocos
los que lo buscan a censo y prestado para contribuhir a tan gustoso servicio.

s.n.v

En atención a todo lo referido, suplican humildemente a vuestra magestad sea servido mandar
sean observadas inviolablemente a aquel Principado las generales constituciones, capítulos y actos
de corte, privilegios y demás derechos de la patria,
que a más que lo recivirán a merced de la real
munificiencia de vuestra magestad, assí lo confían de su real propención inclinada a dispensarles
sus beneficios y reales favores.

95
/s.n.r

Número 46
Franciscoa de Velasco, llochtinent y capità general, etcètera. Il·lustres amats y fels de la real
magestat los concellers y Concell de Cent de la
present ciutat de Barcelona. No obstant que al
real despaig del rey, nostre senyor, que Déu
guarde, firmat de sa real mà y despatxat en deguda forma de Cancillaria del Concell Supremo
de Aragó, que se·us presentà lo dia dicet de noembre proppassat ab altre nostre, se·us manà
que encontinent sens dilació alguna y antes de
passar a la nova extracció de concellers reintegràsseu al doctor Onorat Pallejà, conceller
ters, en lo exercici de dit càrrech consulars y en
tots los salaris, gages, emoluments y demés coses de què lo havíeu privat en los dias quatre y
set del mes de juliol, desaprovant-vos sa magestat tot quant havíeu obrat en esta matèria com
a nul·lament y sens tenir jurisdicció per a executar-o. Y havent-se-us fet entèndrer lo dia de
aÿr que per donar cumpliment a dit real orde,
devíeu reintegrar a Roch Bolsós en lo exercici
de altre dels romaners dels escorxadors d’esta
ciutat, com a nomenat per dit doctor Onorat
Pallejà y Riera, conceller ters, de què lo havïeu
privat lo dit dia quatre de juliol, per haver testificat en la informació ad futuram rei memoriam, a instància de dit conceller ters, rebuda
en la cort del regent la vegueria de la present
ciutat, ab lo qual pretext passareu a fer dits
nul·los prossehiments. Lo què haveu recusat
posar en execució per los motius expressats en
la deliberació del Concell de Cent, tingut y celebrat lo mateix dia de aÿr, mencionada en lo
paper de resposta que de orde vostre per
// s.n.v // medi del síndich, se és posat en mà del
real canceller, los quals motius són totalment
insubsistents y de ninguna relevància per quant
per a donar enter cumpliment al real orde de
reintegració de dit conceller ters és precís retornar-lo en aquell estat y prerrogatives en què se
trobava y gosava antes de la dita privació
anul·lant tot lo què se alterà y dimanà de les deliberacions dels dits dies 4 y 7 de l dit mes de
a. decret intercalat entre els folis 94v-95r del trienni 17041707.
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juliol, conforme literalment manà sa magestat
ab aquelles paraules: «He resuelto desaprovaros
todo quanto habéis obrado en esta materia». Las
quals proferí estant plenament informat de les
sobredites deliberacions ab representació li fèreu en carta de 25 del mateix mes. Y axí ésser
indubitat ser estada la real mente de sa magestat que en la reintegració de dit conceller ters
vinga també compresa e intravicerada la de dit
Roch Bolsós, sens que pugan sufragar-vos los
reals privilegis, constitucions del present Principat y pocessió immemorial, en què dieu trobarvos de estatuir y ordenar en totas las dependèncias del govern y administració de aquexa casa.
Majorment, en lo concernent a la annona,
abast y provisió de la carn, de la qual és dependent la de la administració de aquella y juntament les nominacions de romaners, que si bé
les havien fetes fins vuy los concellers tercers
fore estat per no haver lo Concell de Cent deliberat altra cosa. Per què no obstant tot lo referit y que se concideràs com a matèria mere facultativa la nominació y destinació de romaners
y la privació o renovació de aquells, essent estada feta la de dit Bolsós, en emulació de dit conceller ters y sua per haver testificat, no poguèreu passar a fer-la per ser matèria en dret
constant en tot gènero de coses facultativas y
ad nutum amovibles, que les que se fan in
emulationem perden la qualitat de facultativas y
amovibles ad nutum, de tal manera // s.n.r //
que al remogut li compitexen tots y qualsevols
remeys pocessoris. Y, per consegüent, no reintegrant de dit Bolsós no restarie íntegrament
obeït lo sobrecalendat orde de sa magestat. Per
lo què, inseguint lo parer de la Real Audiència,
juntes les tres sales, vos diem y manam que encontinent y sens dilació ninguna reintegreu a
dit Roch Bolsós en lo exercici de romaner, en
què se trobava antes de dit dia 4 de juliol en
què fou privat. Y que de haver-o executat, nos
entregueu còpia auctèntica y fe fahent per a
passar-la a las reals mans de sa magesat, que
esta és sa voluntat y nostra. Datum en Barcelona al primer de desembre MDCCIIII. Don Francisco de Velasco.
Locus sigil+li.
Vidit Emanuel Senjust et de Pages, cancellarius.
Don Joannes Baptista de Aloy. In curia locumtentiae XX, foleo CXXVIII.
Vuestra excelencia manda a los illustres concellers y Concejo de Ciento de esta ciudad pongan
en execución lo contenido en la orden de vuestra
excelencia, como arriba se expressa.
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Número 55
Pora parte del cónsul de la nación francesa se me
ha pressentado un memorial, de qué es copia la
adjunta, y haviendo examinado su contenido en
el qual se ven repetidos prozedimientos por parte
de los arrendadores del General o uestos a los capítulos de pazes y a las órdenes que el rey, Dios le
guarde, tiene dadas para que en los puertos de sus
dominios no se vissiten embarcaciones de esta nación con ningún pretexto. Y viendo que no sólo se
ha contravenido a una y otra disposición, sino que
con acuerdo y consentimiento de vuestra senyoría
se armó en el muelle de esta ciudad un ganguil
para hir a Mataró // s.n.v // a apresar a fuerza de
armas, como si fuera de enemigos, al que estava
ancalado en la playa de aquella ciudad, que es en
el que los arrendadores del General suponían haver tabaco y otras mercaderías fuera de manifiesto
como en efecto fue apressado y tray´do d·este muelle
donde actualmente se halla con guardias puestas
per los arrendadores y presso el patrón de él, no
puedo dejar de decir a vuestra senyoría en cumplimiento de las obligaciones en que me constituyen
estos cargos la summa estrañeza que me ha causado aya dado lugar a semejantes execuciones tan del
desagrado de su magestad como de conocido perjuicio a la continuación de la buena // s.n.r // correspondencia de esta Corona con la de Francia. Y
como vuestra senyoría tendrá tan pressente esta
importancia en que se interesa tanto el todo de la
monarquía y con gran particularidad esta provincia, no dudo que con la brevedad que conviene
dará la providencia necesaria, a fin de que con la
demonstración correspondiente d·estos excesos queden para en adelante los arrendadores en la inteligencia de la particularísima atención con que
deven obrar los vassallos de su magestad crisitianísima y en le más cabal cumplimiento de las
órdenes del rey, Dios le guarde, que además de que
vuestra senyoría suponga así y que // s.n.v // suelte
al patrón y se desembaraze el ganguil detenido
será muy del real agrado de su magestad, estimaré
a vuestra senyoría por mi parte todo lo que execurtaré en continuazión de su acreditado zelo al real
servicio. Dios guarde a vuestra senyoría muchos
años como desseo. Barcelona, a 2 de henero de
1705. Francisco de Velasco.
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Número 56
Excelentíssimob senyor. Don Lorenzo Soleil, cónsul general por su majestad christianíssima en
a. bitllet intercalat entre els folis 102v-103r del trienni 17041707.
b. memorial intercalat entre els folis 102v-103r del trienni
1704-1707.

1848

este principado de Cataluña, dize a vuestra excelencia que en 28 del corriente mes de deziembre
ancoró en la playa delante la ciudad de Matarón
un ganguil francés, cuio patrón es Juan Bares,
también francés, el qual en el mesmo día entregó
el manifiesto de todas las mercancías que traýa en
dicho ganguil a los ofiziales del General que residen en la susodicha ciudad, las quales después descargó y puso en tierra. Y después Francisco Bagot,
pretnedido procurador de los arrendatarios del
estanque de tabaco, pretendieron reconozer el dicho gangil, para cuio efecto haviendo hallado de
dicho patrón en tierra, dentro de dicha ciudad le
requirió que dejase reconozer el dicho ganguil. Y
no pudiéndolo permitir dicho patrón, según los
órdenes de su majestad christianíssima, contradijo y protestó contra dicho Bagot y otros, como más
largamente pareze del auto de protesto, passado
ante Salvador Mataró, notario público de la mesma ciudad, que se pressenta, por la qual razón el
bayle de dicha ciudad a instancia del susodicho
Bagot pusso presso al dicho patrón. Y haviendo
sido noticiado // s.n.v // de ello el suplicante, por
no faltar a las incumbenzias y obligazión de su
ofizio, montó luego a cavallo y se fue en derechura
a la dicha ciudad de Matarón. Y llegado en ella,
se confirió en el lugar de la cárzel adónde encontró dicho patrón, al qual en presencia de diferentes personas interrogó, mediante el juramento le
hizo prestar que dijese y declarase, si en dicho su
ganguil tenía partida alguna de tabaco o mercadurías que no hubiese denunciado. A lo que respondió dicho patrón que no tenía género alguno
de tabacos ni mercadurías algunas en dicho ganguil, por haver ya descargado todo el cargo que
trahía. Y haviendo participado el suplicante a los
interesados en dicho arrendamiento la susodicha
delcaración jurada, hecha por dicho patrón, y no
haviéndose éstos dado por satisfechos, ofreció el suplicante usando de su poder hir personalmente al
bordo de dicho ganguil y reconozerlo, prometiendo que hecho el registro, daría razón de lo que hallaría en dicho ganguil y si fuese menester lo
mandaría poner en tierra. Ofrecimiento que no
quiso azetar Trías, otro de dichos arrendatarios,
menos que con la condizión de que él fuese también a bordo en compañía del suplicante. La qual
no pudo admitir el suplicante, como según las instrucciones y órdenes que tiene de su rey aya de entrar sólo a hazer semejantes // s.n.r // registros. Y
visto por el suplicante el poco fruto que hazían los
buenos ofizios que el suplicante havía ofrecido hazer a dichos arrendatarios, resolbió bolverse, como
se bolvió, en esta ciudad, haviendo dejado al dicho
patrón presso como estava. Y oy día presente, que
contamos 31, del mismo mes de diziembre corriente, cerca de las nuev oras de la mañana, el
suplicante por medio de tres patrones franceses ha
savido que los dichos arrendatarios havían hecho
armar en el puerto de la presente ciudad otro

ganguil que ya se havía hecho a la vela, para hir
en dicha ciudad de Matarón, para reconocer con
fuerza y violencia el susodicho que está ancorado
en dicha playa. Y immediatamente de havida
esta notizia, el suplicante se ha conferido en el palacio de vuestra excelencia para participarle esta
novedad y suplicarle fuese servido mandar suspender la execución de dicho atentado, diligecia
que por entonzes no ha podido aprovechar al suplicante, por quanto vuestra excelencia aún no
estava lebantado. Y haviendo estado esperando el
suplicante que vuestra excelencia lo estubiese, haviendo merecido su audiencia, se lo ha participado a vuestra excelencia vocalmente. Y vuestra excelencia ha ssido servido responderle se lo diese por
escrito, en cuya execución el suplicante pone el
presente en mano de vuestra excelencia, // s.n.v //
suplicándole se servido mandar aquella más eficaz y prompta providencia que es menester para
que se suspenda la execución de dicho atentado, y
en adelnate no se intenten otros semejantes contra
los reales órdenes de su magestad y capítulos de diferentes tratados de pazes. Y assimismo mandar
relajar al dicho patrón Juan Bares de dichas cárzeles, como assí lo espera el suplicante de la poderosa mano de vuestra excelencia.
s.n.r

Còpia. Hoc est exemplum bene et fideliter Barcinonae sumptum a quodam publico requisitionis
ac replicae respective instrumento in papiro scripto, clauso sive subsignato per Salvatorem Mataro,
notarius publicus civitatis Mataronis, tenoris sequentis: Noveritis quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quarto, die vero
vigessima octava mensis decembris ejusdem anni
intitulata, presente et ad haec vocato requisito atque rogato me Salvatore Mataro, apostolica regiaque auctoritatibus notario publico Matarone,
Barcinonensis diocesis, infrascripto, et presentibus
pro testibus discreto Francisco Segui, notario publico Matarone, et Salvatore Guarro, serocordario, Matarone cive, constitutibus personaliter
Franciscus Bagot, negotiator, naturalis civitatis
Gerundae, uti procurator Stephani Trias, lintearii, civis Barcinone, arrendatarii stanchi peli,
vulgo tabaco, omnium generum totius presentis
Cathaloniae principatus et comitatus Ceritaniae, pro ut de sua procuratione constat instrumento recepto penes discretum Thomam Simon,
notarium publicum Barcinone, die decima octava mensis junii nuper devoluti coram et ante
praesentiam Joannis Baret, nationis Francigenae, naturalis de Sant Xammar regni Galliae,
patroni post Deum del ganguil vocati de Sant Joseph, qui de presenti est sobre ancora in plagia
maris presentis Mataronae civitatis, personaliter
riperti in domo Salvatoris Escarra, hostalerii,
presentis Mataronae civitatis, sita in eadem civitate, in vico dicto lo Camí Real, una cum assistentia et in prasentia magnifici Salvatoris Ma1849

taro, triennio currenti pro sacra, cesarea et regia
majestate bajuli de Matarone, dictus Franciscus
Bagot, dicto nomine, requisivit me pre et infrascriptum notarium quatenus instrumentum conficerem de rebus infrascriptis et sequentibus quae
// s.n.v // cum ab ejus ore proferebantur fuerunt
per me dictum et infrascriptum notarium continuata in hunc qui sequitur modum videlicet:
«En notary continuau y llevau acte com io Francisco Bagot, com a procurador del estanch del
tabaco del present Principat, dich al patró Joan
Baret, de nació fransesch, natural de San Xammar, regne de Frància, que vull anar ab assistència del magnífich Salvador Mataró, batlle de la
present ciutat, per orde que tinch dels il·lustres
y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes del General del present principat de
Cathalunya y segons lo disposat en las cridas y
ordinacions del estanch del tabaco de dit Principat a regonèixer y posar guardas, si serà necessari en lo ganguil anomenat de Sant Joseph, patronejat per lo dit patró Joan Baret, lo qual està
de present sobre àncora en la platja del mar de
la present ciutat, a vista ha romput ja lo càrrech
per tenir notícia aporta lo dit patró ab dit son
ganguil alguna partida de tabaco, al què fa lo dit
patrò recistència y, per ço, he requerit al dit senyor batlle, en pena de mill lliures, prenga lo dit
patró y done rahó de aquell als dits il·lustríssims
y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes de dit General sempre que serà requerit, com axí lo ha executat dit senyor, com consta ab altre acte rebut en poder del notari aval escrit lo die present». Et dictus Joannes Baret,
verbo praemissis respondendo, dixit «que protesta lo agravi no sols al senyor batlle, sinó al dit
Bagot en dit nom o a sos principals, per rahó de
dita detenció, no sols per lo què li accomula de
portar tabaco en dit ganguil, del què prestarà
iurament en mà y poder del dit senyor batlle,
com no·n aporta, y que deixaria regonèixer
aquell // s.n.r // si no fos per la contrafacció del
privilegi de son rey christianíssim y que semblants embarcacions no poden ser regonegudas.
Y axís matex protesta a tots los sobredits que si
per rahó de dita detenció o aprehenció per a faltar ell en dit ganguil naugrafava o patia algun
dany, los protesta a tots de tots los danys, gastos, interessos mercantívols y despeses, y de tot
lo demés a ell llícit y permès de protestar». Et
dicti magnificus bajulus et Franciscus Bagot replicando dicunt «que per no haver pogut exercir
y executar tant lo disposat en lo dit capítol dotze de las cridas y ordinacions del estanch del tabaco, com en lo orde donat per los dits il·lustres
y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes de dit General, avent trobat formal resistència y repugnància en no voler dexar anar a
regonèxer lo ganguil, com de aquella consta en
lo dit y sobrecalendat acte requisitori, diuhen y

[ 1704 ]

[ 1704 ]

responen que requireixen a mi dit notari lleve
acte de tot lo sobredit». Et dictus Joannes Baret,
iterum replicando, dixit «que en tot està y perservera ab la protesta o resposta per ell sobredonada»; de quibus, et cetera, quae fuerunt acta
Mataronae, die, mense et anno praedicti, presente me dicto et infrascripto notario et presentibus
testibus supradictis ad praemissa respective vocatis spetialiter que et assumptus pro ut superius
continetur. In quorum omnium et singulorum
calamo alieno scriptorum fidem ego idem Salvator Mataro, notarius supramemoratus, hic me
subscribo et meum quo utor requisitus appono signum, et cetera.
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atenció que deu al real servey tenint la mira a la
observansa de las generals constitucions, puix
los arrendataris feren armar lo ganguil per a
apressar lo del patró francès fou ab lo únich motiu de jactar-se aquest que no·s dexaria regonèxer, ans bé que dispararia los padres de sa embarcació contra los que tal intentassen, lo què
ha omitit lo cònsol de França noticiar a vostra
excel·lència, com y també de haver faltat a la paraula que donà als dits arrendataris de que faria
se donàs lloch a la regonexensa en sa presència.
Ena orde al arrendatari del estanch del tabaco
apar deu afavorir-lo la justa premeditació de
que a est per la última cort general celebrada
per sa magestat ab lo capítol 56 del nou redrès li
fonch atribuhit lo poder y facultat de poder regoneixer qualsevols embarcacions y prejudicant-se-li esta perrogativa vindria a patir en gran
part lo producto del qual se paga lo donatiu offert en dita cort general en grave dany del real
servey y benefici públich dels comuns y particulars del Principat. En quant a la detenció del patró és sols per a compel·lir-lo a testificar acerca
de descubrir las mercaderies que aportava en
son ganguil a més de las que continua en en lo
manifest, no podent negar omití continuar-hi
moltas, suposat que a més de la prova que sobre
est fet se espera fer als taulers de Mataró, deprés
de la regonexensa que·s féu en dit ganguil algunas perçonas han denunciat mercaderies que foren descarregadas de ell no·s tròban continuadas en dit manifest y, lo qu·és més, haver dit
ganguil romput lo càrrech antes de ser regonegut, en lo qual cas encara que estiguessen en
tèrmens de haver-se de obsservar per los officials de la Generalitat lo tractat de la pau en eix
particular, seria estada permesa la referida regonexensa en virtut del disposat en lo capítol 15
del mateix tractat. Per lo què espèran los deputats que vostra excel·lència restarà certificat
// s.n.r // del poch fonament ab què ha intentat
fundar sas queixas lo dit cònsul, puix podia recordar-se de tot lo referit y que vostra excel·lència se donarà per ben servit del recto prossehir
dels officials de la Generalitat, y ho rebran a
mercè.

Número 57
Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General del present Principat,
quedant noticiats de las quexas que vostra excel·lència los participa haver donat lo cònsol de
França, per rahó dels procehiments fets per part
dels arrendataris de la Generalitat, pretenent,
segons diu, opposar-se als capítols de la pau per
haver regonegut lo ganguil del patró Joan Benet, de nació francés, que·s trobava en la platja
de Mataró, y que ab concentiment del concistori armaren en lo moll d’esta ciutat un ganguil
per a apressar-lo en aquell paratge, estant sobre
la àncore, suposant los arrendataris haver-i tabaco y altres mercaderias que no eran estadas manifestadas y que fou apressat y aprtat a est moll,
ahont actualment se troba ab guardas y pres lo
patró, pòsan en la gran comprehenció de vostra
excel·lència que als 21 de juliol 1704 per causa
dels incessants fraus que cometían las embarcacions francesas als drets de la Generalitat, se
passà ha regonèxer algunas embarcacions de
aquella nació per los motius tant justos que lo
concistori expreçà a vostra excel·lència ab representació, còpia de la qual se posa en mà de vostra excel·lència junt ab altre que als 2 de juliol
1703, se entregà al excel·lentíssim senyor comta
de Palma, antecessor de vostra excel·lència, en
ocasió que lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, li ordenà ohís al concistori sobre est assumpto. Y la vostra excel·lència se donà per servit de
aquella representació, passant-la a la gran y soberana intel·ligència de sa magestat fore delicte
lo conciderar lo concistori // s.n.v // que vostra
excel·lència en esta ocasió no afavorís lo concistori en la mateixa conformitat que en aquella,
majorment quant concorren tals circunstàncias
que acrediten lo zel y respecte ab què lo concistori entén sempre procehir ab la respectuosa
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a. resposta intercalada entre els folis 102v-103r del trienni
1704-1707.
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Número 58
Il·lustríssimb y fidelíssim senyor. Havent manat
lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent general de sa magestat, que
Déu guarde, en lo present principat, capturar y
encarcerar al doctor en medecina Francisco
a. en orde ... Principat interliniat al marge esquerre.
b. embaixada intercalada entre els folis 103v-104r del trienni
1704-1707.

Costa y Matheu Hereu, barber, conceller cap y
quint que foren en lo any pròxim passat, al doctor Joan Battista Reverter, ciutedà, misser Joseph Minguella, Honofre Sidós, mercader, y
Francisco Duran, notari públich de Barcelona,
altres dels indivíduos del savi Concell de Cent
de dit any, per dependèncias y fets, segons se té
intel·ligència, de la present ciutat. Delibera lo
savi Concell de Cent, tingut lo dia 24 de dezembre proppassat, fos feta embaxada a dit excel·lentíssim senyor llochtinent general, per
medi del excel·lentíssim concistori, suplicant-li
per part de esta ciutat fos servit fer-li mercè de
relaxar los dits encarcerats, esperant de la grandesa y magnanimitat de sa excel·lència en favor
de què restaria la ciutat ab novas obligacions a
sa excel·lència. La qual embaxada executà dit
excel·lentíssim concistori lo dia 29 del mateix
mes, còpia de la qual junt ab la resposta de sa
excel·lència se posa en mà de vostra senyoria
il·lustríssima. Y desitjant lo alívio y consuelo
dels encarcerats, y conciderant que la gran representació y auctoritat de vostra senyoria il·lustríssima ha de influhir y ser poderosa per inclinar lo ànimo de sa excel·lència a fer mercè a esta
ciutat en lo què li té suplicat, esperant que vostra senyoria il·lustríssima la ha de afavorir y patrocinar en esta ocasió, continuant la uniformitat y bona correspondència que sempre ha
experimentat en vostra senyoria il·lustríssima, y
desitjant la present ciutat la mútua // 1v // correspondència sempre conservar, suplica a vostra senyoria il·lustríssima per medi de esta embaxada sia de son servey aplicar sos poderós
offici y medi ab sa excel·lència, dignant-se per
embaxada en la forma que vostra senyoria il·lustríssima li aparega més efficàs suplicar a sa excel·lència sie servit fer mercè a esta ciutat en relaxar a dits encarcerats, com lo·y té suplicat ab la
referida embaxada, que ho rebrà a singular favor
de vostra senyoria il·lustríssima.
2r

Minguella, Onofre Sidós, mercader, y Francisco
Duran, notari públich de Barcelona, altres dels
indivíduos que en dit any se trobavan ésser del
savi Concell de Cent, que vuy se tròban encarcerats en los càrcers comuns de la present ciutat,
segons intel·ligèncias se tenen, per dependèncias de la present ciutat, com en effecte lo concistori le·y suplicava y se pometia de la benignitat y grandeza de sa excel·lència alcançar-ho. A
la qual embaxada per lo excel·lentíssim senyor
llochtinent general, després de moltas rahons,
fou respost que no podia fer lo que se li demanava. Però que en lo què seria de son arbitre y
cosa de gràcia, donaria gust a la ciutat de que
empenyava sa paraula y ho experimentaria la
ciutat ab sas operacions. Y se despediren y ab lo
mateix acompanyament se’n vingueren a la present casa.
104
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Dilluns, a XXIX de dezembre MDCCIIII. En est
dia, los excel·lentíssims senyors concellers, lo
quart malalt, anaren, acompanyats dels officials
de la present casa, taula y banch a peu ab verguers y massas altas per lo Regomí, carrer Ample, Encants y devant la Llotja ab embaxada, a
palàcio. Y al entrar, los fou batuda la bandera, y
axí mateix al exir, se’n pujaren dalt y foren rebuts per sa excel·lència dos portas antes del aposento ahont los donà audiència lo senyor virrey.
Y entrats dins, se assentaren. Y inseguint lo deliberat en los savi Concell de Cent, celebrat als
24 del corrent, suplicaren a sa excel·lència fos
servit fer mercè a la present ciutat de relaxar lo
doctor en medecina Francisco Costa, Matheu
Ereu, barber, concellers cap y quint que foren
de la present ciutat lo any proppassat, Joan Battista Reverter, ciutedà honrat, misser Joseph
1851

A
Dietaria que conté lo succehit en la anada ha fet
a Mataró lo il·lustríssim y fidelíssim senyor
Agustí Pinyana y de Monfort, ciutadà honrrat
de Barcelona, diputat real, segons lo deliberat
per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori als 30
de dezembre 1704, y instruccions a sa senyoria
il·lustríssima entregadas.
Dimecres, a XXXI de desembre MDCCIIII. En
aquest dia, després de haver-se ohit missa en la
present casa de la Diputació, ha partit per Mataró lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real
per los motius, causas y rahons llargament expressadas ab una deliberació feta lo dia de ahir
per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori, y segons las instruccions a sa senyoria il·lustríssima
entregadas, anant assistit del magnífich doctor
misser Pau Roma, subrrogat en acessor, don
Ramon de Codina y Ferreras, advocat fiscal,
Francisco de Monfar y Sorts, ciutadà honrat de
Barcelona, procurador fiscal, Bernat Forès, notari públich real col·legiat y ajudant tercer de la
Escrivania Major, Joseph Romeu, ciutadà honrrat de Barcelona, alguasil ordinari, y Jacinto
Morató, subrrogat en altre dels verguers, en
esta forma: és a saber, que dit senyor deputat,
Roma, Codina y Monfar anaven ab un forlo de
quatra mulas ab dos cotxeros, dits Romeu y Forés ab una calesa, dit Morató, que ab una caxeta
aportava la massa y la cota per lo què se pogués
offerir, y los demés criats a cavall, ab cavalcaduras de lloguer. Y dit senyor diputat real, al punt
de las dos horas de la tarda, ha arribat en Mataró, ahont és estat ospedat en casa deb Pou,
adroguer, ahont junt // 3v // ab dits Roma, Coa. dietari intercalat entre els folis 103v-104r del trienni
1704-1707.
b. segueix un espai en blanc on hi hauria de figurar el nom.

[ 1704 ]

[ 1705 ]

dina, Monfar y Forés és estat tractat ab molta
decència, havent-se enviat als demés als ostals.
En aquest mateix dia, a lo què serían las sis horas de la nit, després de ésser estat visitat lo dit
senyor diputat real de la noblesa y gaudints que
viuhen en la present universitat de Mataró, de
lo prior de Sant Joseph y guardià dels caputxins,
de alguns eclesiàstichs, del batlle y cònsul en
cap, acompanyat sa senyoria il·lustríssima dels
referits en lo primer capìtol de Joseph Magarola, ciutadà honrrat de Barcelona, alguasil ordinari y lo batlle de Mataró, a instància, súplica y
petició dels procuradors dels arrendataris dels
drets de la Generalitat y estanch del tabaco és
anat a la regonexensa de las dos casas dels dos
taulers, que són de esta universitat de Mataró,
per tèmer-se no s·i trobàs algun frau y, per a què
sa senyoria il·lustríssima anàs a esta funció ab lo
degut decoro, aportava diferens criats ab atxas.
En aquest mateix dia, per part de la universitat
de Mataró, se ha fet entèndrer a sa senyoria
il·lustríssima de què si volia donar lo tractament
de ciutat que pretén ser Mataró, tots los cònsols
en forma de comú lo cumplimentarian. Al què
inseguint sa senyoria il·lustríssima lo que li havia
previngut lo consistori ab las instruccions, ha
respost que no podia dar lo tractament de ciutat
a la universitat de Mataró perquè axís la·y tenia
instat lo consitori que no·u fes, per las dificultats que esta matèria té y consta d’ellas en lo
dietari del trienni 1701.
Dijous, a I de janer MDCCV. En aquest dia, a las
no horas del matí, per quant en la platja de esta
universitat de Mataró se troba // s.n.r // un ganguil francès anomenat Sant Joseph y patronejat
per Joan Banet, de la matexa nació, tement-se
que no obstant que havia tengut lo càrrech y
havia posat en manifest molta partida de mercaderia, emperò se recelava de que no la havia manifestada tota o altrament, a súplica dels procuradors dels arrendataris sa senyoria il·lustríssima
ha manat requirir al batlle de esta universitat de
Mataró y ordenat a altre dels taulers del General
de ella que junt ab lo ajudant tercer de la Escrivania Major e o bé altre notari, rebent per ell lo
acte, se embarcàs, com ho han fet, ab un lleut a
effecte de regonèxer lo dit ganguil. En la qual
regonxensa seha fet aprehenció de dos llibras
que aportava dit patró. Y a ella se ha trobat present sa senyoria il·lustríssima, acompanyat del
acessor, advocat fiscal, procurador fiscal y dos
alguasils, que lo dia de ahir llargament estan referits, acistint-lo lo verguer y gran moltitut de
acompanyament de militars, ciutadans y gaudints, és a saber, en la platja, a la llengua de l’aygua.
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En aquest mateix dia, a instància del procurador
dels arrendataris, des de las dos horas de la tarda
fins a las sinch, se han fet moltas regonexensas
en vàrias y differents casas de la present universitat de Mataró per tenir-se notícia que·y auria
recòndidas robas que no serían legítimament
despatxadas, y tant de militars com y també de
altra calitat, assistint en ellas sols lo acessor, advocat fiscal, procurador fiscal, ajudant tercer de
la Escrivania Major y lo batlle y dos alguasils ordinaris.
En aquest mateix dia, a las sis horas de la tarda,
sa senyoria il·lustríssima, y a instància del dit
procurador dels arrendataris, ha passat a dar regonexensa en casa del magnífich Rafel de
//s.n.v // Nabona y Seguí, donsell, que la té en la
present vila de Mataró, actualment altre dels
il·lustres visitadors per lo estament militar de la
visita del General, a fi y effecte de vèurer si en
dita sa casa s’i trobaria roba o mercaderia que
no fos legítimament despatxada. Y per a demostració a tots los demés de la present universitat
de com sens excepció de personas se passava a
las regonxensas.
Divendres, a 2 de janer 1705. En aquest dia,
entre nou y deu horas del matí, y després de haver-se fulminat un procés criminal contra de
sert personatge de esta universitat de Mataró, sa
senyoria il·lustríssima, aportant lo verguer devant ab sa massa y sa cota, y lo batlle antes de ell
ab asistència del subdelegat del il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat eclesiàstich, y amb lo
mateix acompanyament que lo dia de ahir, sols
ab la diferència que per evitar pretencions de
presedèncias entre los dos alguasils ordinaris y
dit batlle, és estat insinuat als dits dos alguasils
se trobasen al paratge a hont sa senyoria ananva,
ha passat a regonèxer lo convent de religiosas
descalsas de la present universitat de Mataró,
per haver-se tingut notícia que en dit convent
s’i trobarian robas y mercaderias sens ésser legítimament despatxadas. En la qual regonexensa
ha estat fins serca las dotse horas del migdia, havent entrat en dit convent sols los officials necessaris y en la conformitat que pocs dias ha se
entrà en Barcelona en lo convent de religiosas
de Sant Joan, ditas de Alguayre, y en lo trienni
de 1692 també en lo convent de la Ensenyantsa, que també és de religiosas, y altres exemplars. Y se adverteix que dita regonexensa també se ha fet a instàncias y // 4r // súplica del
procurador dels arrendataris.
En aquest mateix dia, a petició y instàncias del
procurador dels dits arrendataris, des de las dos
horas de la tarda fins a las vuyt horas de la nit, se
ha tingut vàrios y diferens verbals acerca pretesos fraus apresos, fent las condemnacions lo

acistència dels officials del General y arrendataris, que procuren que lo poble no defraudi els
drets a la Generalitat; que los mariners ni de dia
ni de nits no transbalsen en sas barcas robas ni
mercaderias que no sien legítimament despatxadas // s.n.r // perquè a demés de incòrrer en las
penas establertas en diferens capítols de cort,
passarà lo General a fer-los cremar las barcas, segons lo poder concedit per las corts generals;
que no inurien de paraula ni de fets als officials
de la Generalitat ni als arrendataris; y, que procure lo comú de que en los hostals sien admesos
a iguals preu que·ls altres, perquè altrament seria precís exercitar la il·lustríssim y fidelíssim
consistori tot aquell ample poder que li competeix en semblants casos, segons las lleys municipals del present Principat. A tot lo què és estat
respost que ho proposaria ab grandíssim gust al
comú, lo qual no podia dexar de fer lo degut
aprècio de la benignitat ab què lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori usava per son medi en lo
viatge que li havia recomanat.

magnífich doctor misser Pau Roma, subrrogat
en acessor del General de Cathalunya, y actitant
los processos Bernat Forés, notari públich real
col·legiat de Barcelona y ajudant tercer de la Escrivania Major, en forsa de la commissió feta per
lo il·lustríssim y fidelíssim consistori al il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat real.
En aquest mateix dia, des de las sinch horas de
la tarda fins a las vuyt horas de la nit, sa senyoria
il·lustríssima, de paraula, per la bona y total
exacció dels drets de la Generalitat, ha fet vàrias
y differens exortacions, és a saber:
Primo, als dos taulers del General de la present
universitat de Mataró, consitint en substància
que vàjan ab gran cuydado ab lo despaig y, en
particular, ab lo dels botiguers, no tant en sos
llibres, lo que los botiguers aportaran a despatxar quiscun dia al mateix temps que ho despatxaran, y en cas que algú se desmandàs, ne donen luego avís al il·lustríssim y fidelíssim
consistori, que altrament ne serían carregats,
que donen tot auxili y favor als arrendataris y
que no fomenten als traginers de que no tornen
a la taula per la comprovació dels albarans ab las
mercaderias. Y, finalment, que tingan molt presents las disposicions dels capítols de cort, fahents per la més recta exacció dels drets de la
Generalitat // 4v // y demés. A tot lo què han
respost ho farían ab molt gust.

En aquest mateix dia, sa senyoria il·lustríssima
ha donat una correcció molt severa y pesada als
mariners que heran en lo lleut ab lo qual se anà
a fer la regonxensa al ganguil francés lo dia primer del corrent, per haver parlat sens lo degut
decoro dels officials del General que anaven ab
dit lleut, prevenint-los que si ho entenia algra
vegada, se passaria a castigar-los molt rigurosament.

Secundo, al batlle de esta universitat de Mataró
per a què sempre y quant sia requirit per part
del General ho arrendataris los done puntual
acistència, tot favor y ayuda, perquè altrament
en arribar quexas, se li’n faria càrrega a ell. Al
què ha respost no faltaria a sa deguda obligació.
Tercio, a Miquel Torner, marxant, a Llorens
Cortins y Caramanys, adorguer, y a Talis Narcís, padranyaler, tots de la present universitat de
Mataró, prevenint-los no defrauden ni permeten defraudar al estanch del tabaco, perquè altrament a demés de incòrrer en las sinch penas
estatuhidas en las cridas del arrendament, procehir a lo il·lustríssim y fidelíssim concistori, si y
conforme de dret y justícia serà trobat fahedor.
Al què han donat per resposta que no havian
defraudat cosa y que estimavan la advertència.

En aquest mateix dia, des de las set horas del
matí fins a las dotse del migdia, se han tingut
vàrios y diferens verbals com lo dia de ahir.
En aquest mateix dia, entre las dotse y una hora
del migdia, se és partit de esta universitat de
Mataró per la ciutat de Barcelona lo il·lustríssim
y fidelíssim senyor diputat real en la matexa
conformitat y modo que quant vingué.
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Disapte, a 3 de janer 1705. En aquest dia, al
matí, lo il·lustríssim y fidelíssim senyor diputat
real se ha despedit de tots los militars, ciutadans
y gaudints de la present universitat de Mataró,
prelats y demés eclesiàstichs que·l cumplimentaren lo dia 31 de desembre pròxim passat y altrament, y en particular del cònsul en cap, a qui
en escrits li insinuava que participàs a son comú
de que los cònsols en crim fragant fassen
1853

Número 59
Pateata universis et sit notum quod anno a Nativitate Millesimo septingentessimo quarto, die
vero vigessimaoctava mensis novembris ejusdem
anni intitulata, hora duodecima meridiei jam
pulsata, presente et ad haec voccato, requisito atque rogato me, Francisco Cortes, auctoritate regia nottario publico Barcinonae, scriba majore et
secretario domus et Concilii praesentis excellentissimae civitatis Barcinonae, et praesentibus
etiam Raymundo Sapera, bibliopola, et Francisco
a. acte intercalat entre els folis 105v-106r del trienni 17041707.
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March, ligni fabro, civibus Barcinonae, pro testibus ad haec voccatis spetialiter et assumptis, magnificus Paulus Corbera et Palau, civis honoratus
Barcinonae, sindicus Generalis Cathaloniae, pro
ut de ejus extraccione, provisione et pocessione in
dicto officio respective constat diversis insrumentis receptis in Scribania Majori domus Deputationis Generalis Cathaloniae, presentis civitatis
diebus decimatertia, decimaquarta mensis octobris anni Millessimi septingentessimi secundi, de
quibus reverendus doctor Vincentius Carreras,
presbiter, scriba major dicti Generalis Cathaloniae, certificatoriis litteris ejus manu subscriptis
et sigillo comuni dicti Generali sigillatis, fidem
facit, dicto nomine constitutus personaliter, una
mecum dicto et infrascripto notario et secretario
ac testibus praenominatis, ante presentiam admodum illustrissimi domini Francisci Costa, medicinae doctoris, anno prasenti conciliari primi
in ordine dictae excellentissimae civitatis Barcinonae, et eo nomine uno ex conjudicibus illustrissimi Tribunali Contrafaccionum praesentis
principatus Cathaloniae presonaliter reperti intus domus dictae civitatis, dicto admodum illustri domino conciliario obtulit et praesentavit seu
per me dictum et in-// 1v //frascriptum nottarium presentari fecit, instavit et requisivit quendam papiri supplicationem, quam dictus Corbera et Palau, sindicus praefactus, manibus suis
deferebat, pro ut cum effectu privilegi dicto admodum illustri domini conciliario quae est thenoris hujus modi: «Il·lustríssim senyor. Per part
del sýndich de la fidelíssima y exemplar ciutat de
Tortosa, ab supplicació presentada als quatre
del corrent mes y any, fonch posat en notícia
dels depuats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya que don
Plàcido de Riu y Simó, procurador real de la
dita ciutat de Tortosa, ab lletras de sa cort despatxadas als cònsols de la Llotja del Mar de la
dita ciutat, los hauria requerit y advertit que
cassassen, revocassen y annul·lassen tots los procehiments jurisdiccionals fets en la apprehensió
de un ganguil y mercaderias, que naufregà lo
dia divuit de octubre proppassat en las cercanias
de la torre dita del Àngel, construhida dins lo
terme de dita ciutat de Tortosa, y que sots pena
de cent lliuras moneda de Aragó li entregassen
ditas mercaderias, y que a caetero se abstinguessen de semblants procehiments. Y que no obstant de haver estat requerit dit don Plàcido de
Riu y Simó per lo sýndich de dita ciutat, percisitira y perseveraria en sa pretenció. E com en lo
fet sobrenarrat lo sobredit don Plàcido de Riu y
Simó, procurador real de dita ciutat de Tortosa,
y ...a que hagen cohoperat en aquell, hagen
contraet a differents constitucions, capítols y actes de cort, usos y altres drets de la pàtria y, asa. mot il·legible.
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senyaladament, a la carta de població concedida
a dita ciutat per lo sereníssim senyor comte don
Ramon Berenguer als trenta de nohembre Mil
cent quoranta-nou, al capítol // 2r // col·locat
baix lo rúbrica «De naufraitg y encant» en lo llibre dels Costums Generals de dita ciutat, y al
real privilegi del sereníssim senyor infant don
joan, datum als deu de noembre mil quatrecents sinquanta-sis, en los quals se disposa que
si dins los termes de la ciutat de Tortosa naufraga alguna nau, galera, barca o altra embarcació,
se dega la fusta y demés mercaderias sens disminució alguna restituhir a son senyor, per ço que
en dita ciutat de Tortosa y en los termes no·y ha
naufraitg. Per tant, los deputats y oÿdors de
comptes del dit General de Cathalunya precissats de la obligació de los càrrechs y del jurament per ells prestat en lo ingrés de sos officis
en la conformitat que dispòsan las generals
constitucions, capítols y actes de cort, per medi
del sýndich de dit General de Cathalunya, qui
exhibeix son poder ut inseratur seu consuatur si
et quattenus supplicationis, ha declarat que los
dits procehiments fets per dit don Plàcido de
Riu y Simó són contra la sèrie y thenor de dits
Costums Generals y real privilegi y en violació y
contrafacció de aquells. Y que com ha tals deven
ésser revocats, cassats y anul·lats. Y axí mateix
haver dit don Plàcido de Riu y Simó, procurador real de dita ciutat, contrafet als sobredits
Costums Generals y real privilegi e incorregut
en las penas imposadas per nostras generals
constitucions, capítols y actes de cort, sí y conforme en aquellas se conté ab reflecció de tots
danys, axí intrínsechs com extrínsechs, gastos y
despesas ne dum praemisso verum et alio quocunque meliori modo, guardant-se en tot y per
tot la forma de ditas constitucions, capítols y actes de cort, despedint-se al sobredit don Plàcido
de Riu y Simó las citacions y nottificacions opportunes, segons la forma y mente de ditas
constitucions, capítols y actes de cort, officio, et
cetera. Altissimus, et cetera. Des //2v //palau, assessor Generalis Cathaloniae. Baldrich, assessor
subrogatus. Don Raymundus de Codina et Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.»
Et post lectionem per me de dicta suplicatione facta dicto admodum illustri domino conciliario in
dictorum testium praesentia, dictus Corbera et
Palau, sindicus predictus, consecutive coram me
dicto nottario et testibus supradictis verbo dixcit
supradicto admodum illustri domino doctori
Francisco Costa, conciliario primero, in ordine
sequentia, videlicet: «que lo dia set del present y
corrent mes, entre las dotze y la una horas del
mitgdia, acudí ell dit Corbera y Palau, síndich
del General de Cathalunya, a Esteva Galceran
escrivà de manamanet de sa magestat en la
llochtinència del present principat de Cathalu-

nya ab altre semblant súpplica del mateix thenor
de la sobreincertada, per a què se conferís y fes
provehir aquella per lo il·lustre y molt reverent
senyor don Miquel de Calderó, regent la Real
Cancellaria en lo present Principat, president
del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions. Y
que lo endamà a vuit del mateix mes, a la mateixa hora de las dotse a la una, se havia tornat a
confarir ab dit Esteva Galceran, scrivà de manament, per a què entregàs los despaigs en conformitat del suplicat dins las vint-y-quatra horas
dispòsan las generals constitucions, los quals no
li entregà ni ha entregat encara que ho haja solicitat, conforme lo pròxim dit, refareix, afirma y
assareix dit Corbera en dit nom o dit il·lustre
conceller en cap al jurament que offareix prestar
en mà de sa senyoria. Y ab la deguda urbanitat li
demana y requereix li prenga dit jurament en
presència de mi, dit nottari, y testimonis avall
scrits, y que axís, valent-se dit síndich del què
// s.n.r // disposa la nova constitució de la observansa de poder recòrrer a qualsevol altre dels
jutges de dit tribunal que bé li aparexarà, recorra a dit il·lustre conceller en cap altre de dits
jutges en cumpliment de sa obligació y en execució del especial orde té del il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats ab dos
diffarents deliberacions per sa il·lustríssima fidelissimo fetas, la última, segons diu, a catorse del
corrent mes, per a què attès dit jurament que
extrajudicialment li vol prestar, y demana li
prenga y ademte, se li donen los despaigs en
conformitat del suplicats». Et dictus illustris
doctor Franciscus Costa, conciliarius supradictus, verbo respondendo, dixcit «que no li admet
dit jurament y ni tampoch vol se toca la oblata a
dita súplicar, per ser matèria molt àrdua y que
enclou en si moltas difficultats. Y que si bé ha
donat alguns dubtes sobre la subjecta matèria,
no li àn satisfet enterament a ells ni a la gravedat
del negoci ab lo paper li ha entregat lo dit Pau
Corbera y Palau, síndich del General de Cathalunya, pochs dias ha, que deya y asseria ésser la
resposta a dits dubtes, sens ser dit paper firmat
per ningun dels assessors de la casa de la Deputació ni de altres advocats, y offerir-se-li novament altres dubtes y reparos que per la brevedat
del temps y occurrència dels molts negocis de la
casa de la present ciutat, axís per trobar-se tant
pròxima la extracció de nous concellers, com
per haver de estar y assistir de dia y nit en la casa
de la present ciutat junt lo concistori dels excel·lentíssims senyors concellers per rahó de las
habilitacions y insiculacions que estan pendents, no li dónan lloch per a fer las premeditacions necessàrias y convocar de nou la prohomenia disposa la constitució trenta-sis de las
últimas corts, per a consultar ab ella las difi// s.n.v //cultats y reparos en matèria tant grave y
aconcellar-lo per lo major acert sobre los nous

reparos que des de las últimas prohomenias tingudas acerca lo mateix assumpto se li han offert». De quibus omnibus et singulis sic, ut praedictur actis, dictis, gestis et secutis tam dictus
admodum illustri doctor Franciscus Costa, conciliarius primus in ordine, quam dictus Paulus
Corbera et Palau, sindicus praedictus, requisiverunt respective me, dictum infrascriptum notarium et secretarium, in dictorum testium presentia instrumentum fieri et confici illisque et aliis
curia intersit tradi et liberari unum et plura publicum seu publica instrumentum et instrumenta per me, dictum et infrascriptums notarium et
secretarium. Quae fuerunt acta, Barcinonae sub
anno, die, mense et hora praeditis, praesente me,
dicto et subscripto notario et secretariu, et praesentibus etiam pro testius supradictis ad praemissa voccatis specialiter et assumptis pro ut superius
continetur.
Praemissis aliena manu scriptis fidem facio ego
Franciscus Cortes, auctoritate regia notarius publicus Barcinone, scriba major et secretarius domus et Concilii presentis excellentissime civitatis,
haec propria manu scribens.
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Número 60
Nosaltresa Masià Duran y Juan Boxó, cordés,
anomenats lo primer per los il·lustríssims y fidelíssims senyors oÿdors de comtes y magnífich
racional, y lo segon per part de Dionís Riera,
corder de la casa de la Diputació, a fi y effecte de
judicar y estimar lo valor de la feyna de comte
de dit Riera, en lo qual se tocà la oblata a 10 del
corrent mes de janer 1705, fent la relasió següent per lo jurament tenir prestat:
Primo, val cada pam de singla setsa dinés lo
pam; la corda que·s posa a la tipisaria a buyt dinés la cana; la corda de xuriaca, tres dinés la
cana; la corda de brasa, a dotsa dinés la cana; lo
fil de cloura cartas, a divuyt sous la lliura; lo fil
en cañisa, a sis sous la lliura; la corda de llineta, a
dos dinés la cana; la corda de cànam pantinat, a
quatre sous tres diners.
Y esta és la relasió nosaltres fem, buy a 16 de janer de 1705.
Per no saber de escriurer Masià Duran, m’i firmo jo Juseph Bou y Sastre, joba, druger. Joan
Boxó.

a. relació intercalada entre els folis 106v-107r del trienni
1704-1707.
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Número 61
Nosaltresa Jauma Solé, sinté, anomenat per part
dels il·lustríssims y fidelíssims senyors ohidós de
comptes del General de Cathalunya y magnífich
rasional de la casa de la Diputació, y Pera Socarrats,
sinté, anomenat per Francisco Bergadà, sinté de
dita casa, per a visurar lo valor de la feyna à entregada dit Bergadà per servey de dita casa, que·s troba
continuat en un compta, en lo qual se tocà la oblata als 8 del corrent mes de janer de 1705, fem la relació sigüent per lo jurament tenim prestat:

2v

Primo, sola per una cadira de pes 6 lliuras onsa,
a 6 sous lliura, 1 lliura 16 sous
2, més, per lo cost de fogejar dita cadira y rivetejar, 17 sous.
3, més, 360 tatxas de cadira negra a 4 sous lo
cent, 14 sous 6 diners
4, més, vaqueta muscòvia de preu 30 lliuras a
12 sous , 18 lliures.
5, més, 6 arrobes seda fina groga a 14 sous la
onsa, 4 lliures 4 sous.
6, més, 55 lliures onsa pell de cabra, a 1 sou la
lliura, 2 lliures 15 sous.
7, més, per mans de repuntar y conxar los dos
banchs de vaqueta, 20 lliures.
8, més, preu tela vermella a 10 sous la cana, 3
lliures 10 sous.
9, més, sola tallada per una dotsena de cadiras
de preu 49 lliures onsa, a 6 sous lliura, 14 lliures
14 sous.
10, més, per mans de fer-las fogueyar y rebeteyar dita dotzena, 4 lliures 4 sous.
11, més, sola per tres cadiras de preu 14 lliures
6 onsas, a 6 sous la lliura, 4 lliures 7 sous.
12, més, una vaqueta muscòvia de preu 7 lliures
onsa a 12 sous lliura, 4 lliures 4 sous.
13, més, per las mans de fer y riveteyar las ditas
tres cadiras, 18 sous.
14, més, sola per dos sitials de cadira de preu 5
lliures onsa a 6 sous lliura, 1 lliura 10 sous.
15, més, sis cuyros de cadiras vellas se àn remuntadas y riveteyats, 1 lliura 4 sous.
16, més, un respaller de vaqueta muscòvia de
preu 2 lliures onsa a 6 sous lliura, 12 sous.
17, més, sola tallada per dita cadira de preu 2
lliures onsa a 6 sous lliura, 12 sous.
18, més, mitg multó vermell per afforro de dita
cadira, 4 sous.
19, més, per mans y recaptes de traballar dita
cadira, 6 sous.
20, més, vaqueta de muscòvia per dos banchs y
un tros de quatra pams de llarch de preu 45 lliures onsa a 12 sous lliura, 26 lliures 10 sous.
Per lo què suma la quantra plana, 111 lliures 9
sous 6.

s.n.r
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21, més, 7, preu tela vermella a 10 sous la cana,
3 lliures 17 sous 6.
22, més, 36 lliures onsa pell de cabra, a 1 sou la
llilura, 1 lliura 6 sous.
23, més, 6 arrobes seda groga a 13 sous la onsa,
3 lliures 18 sous.
24, més, per las mans de repuntar y conxar los
dits dos banchs y un tros de quatra pams de
llarch, 21 lliures.
25, més, mitya pell de multó vermell, 4 sous.
26, més, sola tallada per una cadira de preu 3
lliures onsa a 6 sous lliura, 1 lliura 1 sou.
27, més, vaqueta muscòvia de preu 3 lliures 6
onsa a 14 sous lliura, 2 lliures 9 sous.
28, més, sola per dos cadirass de preu 11 lliures
3 onsa a 6 sous lliura, 3 lliura 7 sous.
29, més, vaqueta de muscòvia de preu 4 lliures
onsa a 14 sous lliura, 2 lliures 16 sous.
30, més, per mans de dos cadiras, 12 sous.
31, més, per mitga pell de multó vermella, 4
sous.
32, més, 12 pells de Còrdova bo grans negras
per dos banchs a 30 sous cada pell, 18 lliures.
33, més, 7, preu tela vermella a 10 sous la cana,
3 lliures 10 sous.
34, més, per las mans de repuntar y conxar dits
dos banchs, 16 lliures.
35, més, 6 arrobes seda groga a 14 sous la onsa,
4 lliures 4 sous.
36, més, 36 lliures onsa pell de cabra per conxar
los banchs, 1 lliura 16 sous.
37, més, tres vaquetas muscòvia de preu 35 lliures 9 onsa a 14 sous lliura, 25 lliures 6.
38, més, 53, preu galó de seda fina groga a 2
sous 6 lliures, 6 lliures 12 sous 6.
39, més, 3 arrobes 1/2 seda fina groga per cosí,
a 13 sous la onsa, 2 lliures 5 sous 6.
40, més, per mans de guartà la taula que s’i posa
lo galó, 9 lliures.
41, més, sola tallada per una cadira de preu 5
lliures 6 onsa a 6 sous lliura, 1 lliura 13 sous.
42, més, per mans y ribets de dita cadira y fogueyar-la, 7 sous.
43, més, per set corretyas per guarnir las claus
de la presó, 14 sous.
45,a més, 12 pells de Còrdova negra bo per dos
banchs a 30 sous lliura, 18 lliures.
46, més, 7, preu tela vermella a 10 sous cana, 3
lliures 10 sous.
47, més, 36 lliures pell de cabra a 1 sou la lliura,
1 lliura 16 sous.
48, més, 6 arrobes seda fina groga a 14 sous la
onsa, 4 lliures 4 sous.
Per lo què suma la quantra plana, 269 lliures 8
sous.
49, més, per las mans y conxar los dos blanchs,
16 lliures.

a. sic a l’original.

50, més, sola per una cadira de preu 4 lliures 6
onsa a 6 sous lliura, 1 lliura 7 sous.
51, més, vaqueta muscòvia de preu 3 lliures
onsa a 14 sous lliura, 2 lliures 2 sous.
52, més, sola tallada per dos cadiras de preu 10
lliures onsa a 6 sous lliura, 3 lliures.
53, més, una bossa o cuberta de marroquí vermell per llibre de Constitucions de Cathalunya
que hi entra una pell y mitya de marroquí, 1
lliura 16 sous.
54, més, per las mans de fer dita bossa, 6 sous.
55, més, per las mans de fer tres cadiras daltditas, 1 lliura 1 sou.
56, més, sola per una dotsena de cadiras negras
de preu 62 lliues onsa a 6 sous lliura, 18 lliures
12 sous.
57, més, per las mans de fogueyar y riveteyar
dita dotsena de cadiras, 4 lliures 4 sous.
58, més, una dotsena de cadiras de vaqueta
muscòvia usadas que se compraren en casa de
Endreu Trullés per 8 doblas sou, 44 lliures.
59, més, per vuyt corretgas de vaqueta amplas
per portar las tinbalas a caball, 8 lliures.
60, més, sis sintons doblas, 3 lliuras 12 sous:
373 lliures 8 sous.
Esta és la relasió que nosaltres fem, vuy a 16 de
jener de 1705. Pera Socarratas, sinter. Jauma
Soler, cinter.
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Número 62
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Esteve Trias,
arrendador del stanch del tabaco del present
Principat per la colecta y guarda del dit dret del
stanch, ha fet procurador, guarda o official del
dit estanch a Joseph Liart, àlias, lo Mestra de esgrima, de nasió aragonès. E com segons diferens constitusions de Cathalunya conlocadas en
lo llibre 1, títol «Que tots officials en Cathaluya
y Mallorca sien catalans», és a saber, la 1, 11, 14
y 16, capítol 13 del llibre dels Quatre Senyals,
pàgina 116, y capítol 28 del redrés del any 1599
sie prohibit literalment que los dits estrangés no
pugan tenir dits oficis de guardas, procuradors
ni qualsevols altres en lo present Prinsipat, encara que en aquest sien casats. Y lo dit Joseph
Liart sie guarda, procurador o official del dit
stanch del tabaco y com a tal, als primers dies
del corrent mes de janer del any 1705, se haja
conferit en la cas de Thomàs Antich, ciutadà de
Tortosa, a efecte de regonèxer-li casa per vèurer
si tindria alguna porsió de tabaco, tot lo què és
contra de ditas consitusions y capítols de cort.
Per tant, lo dit Thomàs Antich, oferint a vostra
a. súplica intercalada entre els folis 106v-107r del trienni de
1704-1707.
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senyoria informasió de ditas cosaas, encontinent suplica que los dits sien castigats criminalment y generalment ab totas aquellas pessas
contengudas en lo títol «De observar constitucions», y que en forsa del capítol 20 de las corts
proppassadas, inste vostra senyoria causa de
contrafacció contra los dits Trias y Viart per
medi de son fiscal, assessors y síndich, y que la
present sie posada en dietari corrent. Tot lo què
suplica non solum // 3v // dicto verum et etiam
quolibet alio meliori modo. Altissimus. Pastor y
de Sentjust.
Ob die XVIIII januarii MDCCV in concistorio, et
cetera, et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt
praedicta magnificis assesoribus Generalis Cathaloniae, qui super suplicatis relationem faciant
cum interventione nobilis advocati fiscalis dicti
Generalis. Hieronimus de Roquer et de Codina,
secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.
Vista la retroscrita supplicació y la commisió al
peu de ella feta als infrascrits; vistas las constitucions y capítols de cort citats en la mateixa
súplica que són las consitucions 1, 11, 14 y 16
en lo llibre 1 de las generals constitucions, títols «Que tots officials de Cathalunya y Mallorca sie cathalans», capítol 13 del llibre de
Quatra Senyals, pàgina 116 y capítol 28 del redrés del any 1599; y vist lo demés que se té de
vèurer.
Attès que en las sobre mentionadas constitucions y demés disposicions municipals, de las
quals se ha feta expressió en dita suplicació
presentada per Thomàs Antich, ciutedà de ...a
parla ni disposa dels procuradors, sinó és en la
dita constitució primera del refferit títol «Que
tots los officials en Cathalunya y Mallorcas sien
cathalans», y aquella sols disposa dels procuradors que són officials ab jurisidicció, de manera
que en nom de aquells se exerceix la jurisdicció
contenciosa com a més de manifestar-se axí del
literal de la mateixa constitució en aquellas formals paraulas, ibi: «Y tot altre official qui dret
haja a retre de un a altre en Cathalunya», ó explícan y declaren nostres pràtichs sobre la intel·ligència de aquell y, per ço, Ferrer, pàgina
1, observació capítol 87, diu que per la paraula
«procurador» continuada en dita constitució,
se ha de entèndrer del // s.n.r // governador,
fundant-o en la contextura de las consitucions
2, 3 y altres del mateix títol, y en las rahons
que reffereix en la matexa part 1, capítol 3. Axí
que, no essent Joseph Liarte official real ab jurisdicció, si merament un procurador de part
a. mot il·legible.
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privada, qual és lo arrendatari del estanch del
tabaco, se’n segueix clarament no poder tenir
lloch lo pretès judici de contrafacció instat per
dit Antich, contra Esteve Trias, arrendatari de
dit estanch, ni del dit Liarte, son procurador.
Per ço, los infrascrits són de vot y parer que no
deu lo sýndich del General axir al reparo de
dita pretesa contrafacció, sí emperò que deu
ordenar al magnífich escrivà major de la present casa incerte la dita suplicació en lo dietari
junt ab la present relació, y que no done còpia
autèntica ni simple de dita suplicació sens incerta de la present relació. Y axí ó sèntan salvo
semper, et cetera. En Barcelona, als 21 de janer
1705. Roma, assessor subrogatus. Bruguera, assessor subrogatus. Don Raymundus de Codina
et Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.

108
/1r

Número 63
Ena aquest mateix dia, lo il·lustríssim senyor
don Pere de Oliver, canonge de la santa iglésia
de Vich, en lo present y corrent trienni oÿdor
eclesiàstich, en presència dels il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats eclesiàstich, militar y
real y oÿdors de comptes militar y real del General del present principat de Cathalunya, y de
mi Gerònim de Roquer y de Codina, secretari
y escrivà major de dit General, en atenció al
expressat ab una súplica presentada en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori de sas senyorias
il·lustríssimas per lo venerable don fra Anton
de Planella y Cruÿlles, abat del imperial monestir de Sant Pere de Besalú, del orde de sant
Benet, mitgensant jurament en forma sacerdotal, acerca lo narrat en lo artigle 488 dels donats per part de dit venerable abat als 29 de
desembre proppassat de 1704, ha fet la relació
següent:
Que lo que pot dir y sab és que exint un dia al
moll a pasejar ab lo senyor abat de Besalú en
son cotxe, digué que si ell hagués sabut esta
ocasió de exir a pasejar al moll, auria previngut
que un moro de las galeras agués trta una capsa
que li remetian de Milà, en la qual li avisavan
que·y avia dos parells de tisoras per tallar las unglas, sis capsas de tabaco y una poca de tela de
camisas. Y que de assò pagaria de bona gana los
drets, si sabés que volguesen donar crèdit que
dins dita capsa sols hi havia lo expressat en la
carta que li remetian de Milà. Y que sols li sabia
mal // 1v // que la haguesen de desfer per estar
tant ben composta y que no se sentia ab ànimo
a. relació intercalada entre els folis 107v-108r del trienni
1704-1707.

1858

de tornar-la ha acomodar, tant bé com venia per
remètrer-la a Madrit. Y dit senyor abat li digué
que escusàs de valer-se de son cotxe, perquè
hera conegut, y si algú ho veya pensaria que
hera cosa de molt valor y contra los drets de la
Bolla y axí que·s valgués de altre cotxe per entrar-la, y que qualsevol dama de qui·s valgués
no repararia en fer-li mercès, en particular sabent lo què·y havia en dita capsa.
Y, encontinent, sas senyorias il·lustríssimas han
ordenat a mi, dit secretari, ho continuàs en lo
present dietari, sí y conforme per dit senyor oÿdor eclesiàstich me és estat dit de paraula y que
de dita relació ne done certificatòria autèntica a
qui convinga.
1r

Il·lustríssim y fidelíssim senyor. A esta part del
molt il·lustre fra don Anton de Planella, abat
de Besalú, em porta justificar lo artigle següent: «Posa que és en tant veritat lo propdit,
que en certa ocasió de des que esta molt il·lustre part és diputat en lo present trienni, anant
ab son coche ab companyia del noble don Pedro de Oliver, canonge de la santa iglésia de
Vich, y trobant-se pasetjant per lo moll digué
dit don Pedro de Oliver a dita esta molt il·lustre part li fes gust de entrar en son coche una
capsa de roba que per mar avían remesa a dit
don Pedro de Oilver des de Milà per algun de
la família del excel·lentíssim senyor marquès de
Laganés, dient-li dit don Pedro de Oliver que
dins la capsa no-y podia aver cosa de concideració per los drets. Y que per no desclavar-la ni
desconpòndrer lo que hi avia dins de ella, era
la ocasió de dur-la-ý entràs, que altrament pagaria de bona gana los drets. Y dita esta molt
il·lustre part li féu de resposta que essent dita
capsa sens despachar, no podia ni volia que se
entràs en son coche, com effectivament no se
entrà, com ho dirà així dit senyor don Pedro
de Oliver. Y altrament és públich y notori y és
ver, qui és 488 dels donats en sa defensa en la
causa que apporta ab lo procurador fiscal de la
present casa y dels arrendataris del trienni
proppassat». E com sobredit artigle sols puga
// 1v // deposar lo il·lustríssim y fidelíssim senyor don Pedro de Oliver, oÿdor eclesiàstich,
per contenir fet que sols passà entre dit senyor
y esta molt il·lustre part, com de la inspecció
de dit artigle appar y no sia just que dita esta
molt il·lustre part sia defraudat de sas provas y
defensas. Per tant y altrament, dita esta molt
il·lustre part sie vostra senyoria il·lustríssima fidelíssima servit concedir llicència a dit il·lustríssim y fidelíssim oÿdor eclesiàstich per a poder
testificar sobre dit artigle en la forma en semblants casos acostumada, que ademés de ser
així molt just ó rebrà a particular mercè de la
gran equitat de vostra senyoria il·lustríssima y

fidelíssima, officio,et cetera. Altissimus. Güell y
Puigvert.
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nyor diputat eclesiàstich del present principat de Cathalunya». Et ne aliquis super dubitare contingat, has praesentes cercioraticia litteras hoc praesens publicum instrumentum de praedictis fieri scribi tradirique requisivimus per
dictum Sebastianum Gomis, notarium praedictum et infrascriptum. Quae fuerunt acta in
domi abbacii dicti monasterii Sancti Stephani de
Banyoles, die vigesima quarta mensis decembris
anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo quarto. Praesente me dicto et infrascripto Sebastiano Gomis, notario memorato, et praesentibus et pro testibus Josepho Puig et Joanne
Camps, architectibus, ejusdem villae de Banyoles
habitatoribus, ad ista vocatis, rogatis et specialiter assumptis.

Número 64
Universisa et singulis has praesentes litteras sive
hoc praesens publicum instrumentum inspecturis,
visuris pariterque lecturis et audituris, Nos fra
don Joannes Baptista Descallar et Tord, Dei et
sanctae sedis apostolicae gratia abbas monasterii
et conventus Sancti Stephani villae de Banyoles,
ordinis claustralium divi Benedicti, Gerundensis
diocesis, Petrus Llach, bajulus et locumtenens procuratoris generalis dictae villae et abbaciatus de
Banyoles, et Ludovicus Bohigues, notarius et scriba publicus ejusdem villae et abbaciatus, scientes
quod justum est et rationi consonum de hiis quae
in veritate concistunt, veritatis testimonium perhibere ut exinde rei veritas cunctis patefiat et
manifestetur. Ideo thenore praesentis publici instrumenti ubique et cunctis temporibus valituri
insinuamus et fidem facimus ac medio juramento, per nos in animas nostras ad Dominum
Deum et ejus sancta quatuor Evangelia praestito, scilicet, ego dictus abbas, more sacerdotali,
manibus supra pectus, et nos dicti Petrus Llach et
Ludovici Bohigues in manu et posse Sebastiani
Gomis, auctoritate regiis notarii publici, in dicta
villa de Banyoles habitantes, atttestamur et testificamur materno et vulgari sermone sequentia,
videlicet: «De com lo informe e o informació y
deposició que nosaltres dit Pere Llach, batlle, y
Lluís Bohigues, notari y escrivà predits, rebèrem en dita cort de Banyoles alguns dos mesos
ha, poch més o menos, de uns marxans contra
de uns fadrins e o mossos de Francisco Bagot,
no los rebèrem ab ànimo de perjudicar ni contrafer als privilegis y prerogativas y drets de la
Generalitat del present principat de Cathalunya.
Y tant jo dit abat com dit Pere Llach, batlle, y
Lluís Bohigues, notari y escrivà, predits, per
nostra part en quant podem y degam, ab lo present, revocam, cassam y anul·lam y per cassos,
nul·los y revocats haver volem tant dita informació com y també tots y qualsevols actes, informacions e procehiments que nosaltres forzan
// 2v // hajam fets contra de qualsevols officials
de dita Generalitat. Y jo dit Lluís Bohigues, notari y escrivà predit, jurament mediant, afirmo,
certifico y fas fe de com la dita informació e o
procehiments que jo entreguí a dit il·lustre senyor abat, que fou lo informe e o deposició de
dits marxans, era lo propri, original o primera
matrix de dita informació. Lo qual original dit
il·lustre senyor abat ne ha dit havia remès al sea. revocació i informació intercalades entre els folis 107v-108r
del trienni 1704-1707.
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In quorum igitur fidem et testimonium praemissorum propria manu scriptorum ego dictus Sebastianus Gomis, notarius supra memoratus, hic me
subscribo et appono sig+num.
3r

Die vigesima secunda octobris millessimo septingentessimo quarto, in curia ordinaria villae et
abbatiatus Balneolarum, diocesis Gerundensis,
fuit facta denunciatio sequens.
Petrus Puig, marxant, villae de Torallo, diocesis
Vicensis, aetatis suae pro ut ipse dixit quadraginta annorum, parum, et cetera, medio juramento
per eum in animam suam ad Dominum Deum
et ejus sancta quatuor Evangelia praestito in
manu et posse honorabilis Petri Llach, bajuli et
locumtenentis procuratoris Generalis villae et totius abbatiatus Balneolarum, denunciavit sequentia:
Videlicet, senyor batlle jo denuncio a vostrà
mercè y a la present cort de com avuy die present, a la que devíam ser entre las sinc y las sis
horas de la tarda, de poch a menos, anant-me’n
jo, denunciant, des de la present vila de Banyolas y del mercat de aquella dret a la vila de Figueras y en lo mercat de dita vila, junt ab Narcís
Piquer y Isidro Audet, també marxants, a la que
som estat al capdevant del camí Fondo, que
munta al convent de Sant Maritirà, de Pares
Servidors, cerca dita present vila, han arribat en
dit puesto Francisco Bagot, botiguer, habitant
en la ciutat de Gerona, lo reverent Salvador Albareda, prevere, de dit Hospital de Gerona, y
tres fadrins de a peu que amenaven armats ab
sas pessas llargas y pistolas. Y a la que no·s han
topat, me han dit a mi y a dits Piquer y Audet
los ensenyàssem los alberans de la marxandiza
portàvam en los paquets. Y jo y dits Piquer y
Audet havem feta repugnància de ensenyar-los
dits alberans a vistas de que ab ells no·y havia
ningun official axí real com de baró. Y no obstant això, jo y dits Piquer y Audet los havem en-
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tregats los alberans portàvam a·n al dit Francisco Bagot. //3v // Y després que dit Bagot ha vistos y llegits aquells, no·ls han tornats, y luego
de haver-nos tornats aquells, me han dit a mi y a
dits Piquer y Audet si ells ho volian fer, no·s farian tornar a la taula del General de la present
vila. Y a las dos horas jo, denunciant, he respost
que no creya que poguessen fer-ho perquè ab
ells no·y havia ningun official real ni de baró. Y
luego de ditas rahons, dos de dits fadrins me
han començat de donar empentas fent-me recular. Y vehent jo que me feyan mal, los he dit
no·m maltractassen y que cridaria, y luego los
dits me han pegada una burzada, ab una pessa
llarga armada, en los llavis ab la qual me han levada una dent y me han fezos los llavis, de hont
ne ha exit molta sanch, com vostra mercè pot
vèurer, y luego se’n són vinguts tots los sobredits dins la present vila. Y com ditas cosas sien
dignas de càstich, denuncio a vostra mercè y a la
present cort a fi y effecte ne sia rebuda informació y constant de la veritat ésser los delinqüents
castigats segons de justícia serà trobat fahedor
los drets fiscals sempre salvos.

paquets. Y no obstant algunas repugnàncias havem fetas per no haver-hi ab ells ningun official
havem entregats dits alberans a dit Bagot, lo
qual després de haver vistos aquells nos los ha
tornats. Y luego de tornats, lo dit Pere Puig y
los sobredits han tingut algunas rahons acerca si
ells no·s podían fer tornar en la taula del General de la present vila, no havent-hi assistència de
official. Y he vist que dos dels dits fadrins han
donat empentas al dit Pere Puig fent-lo recular
y dit Puig los ha dit no·l maltractassen que ell
cridaria. Y luego de dit axò, un dels dits fadrins
li ha pegada una burzada, ab una pessa llarga
aportava en las mans armada, en los llavis de dit
Pere Puig, ab la qual burzada li ha llevada una
dent y li ha fezos los llavis y li ha exida molta
sanch. Lo que //4v // dich jo testimoni saber per
haver-ho vist y ésser present quant ha succehit
tot lo sobredit y exa és la veritat per lo jurament
que tinch prestat.

Fuit sibi lectum, perseveravit et ratificavit presente dicto honorabile baiulo.

Fuit sibi lectum, perseveravit et ratificavit presente dicto honorabile bajulo.

Dicto die, in dicta curia juravit et deposuit testis
sequens.

Dicto die, in dicta curia juravit et deposuit testis
sequens.

Narcisus Piquer, marxant, in villa Oloti, cognitus a curia aetatis suae pro ut ipse dixit quadriginta quinque annorum, parum, et cetera, testis,
qui juravit per animam suam ad Dominum
Deum, et cetera, in manu // 4r // honorabilis Petri Llach, bajuli et locumtenentis procuratoris
Generalis ville Balneolarum, se dicere veritatem,
et cetera.

Isidrus Audet, marxant, villae Oloti, diocesis Gerundensis, cognitus a curia aetatis suae pro ut
quadriginta novem annorum, parum, et cetera,
testis, qui per animam suam ad Dominum
Deum et ejus sancta quatuor Evangelia in manu
et possi dicti honorabilis Petri Llach, se dicere veritatem, et cetera.

Et dixit lo que jo testimoni sé y puch dir sobre
lo que vostra mercè me interroga y cosas contengudas en la denunciació per vostra mercè a
mi de present llegida és que a mijdie present
que devian ser entre las sinch y las sis horas de la
tarda de poch o menos, anant-me’n del mercat
de la present vila en companyia de Pere Puig,
marxant, de Toralló, y de Isidro Audet, també
marxant, de dit dret, a la vila de Figueres, ahont
és demà mercat per vèurer si vendríam alguna
cosa de mercaderia, a la que som estats al capdemunt del camí Fondo, qui munta al convent de
Sant Martinià, cerca la present vila, han arribat
dos senyors de a cavall, lo hu dels quals és Francisco Bagot, botiguer, habitant en Gerona, y lo
altre lo reverent Salvador Albareda, prevere, de
dita ciutat, y tres fadrins de a peu, que amenaven armats ab sas pellisas llargas y pistolas. Y a la
que nos han topats, nos han dit los ensenyàssem
los albarnas de las marxandizas portàvem en los
1860

Jo Antimó Solana, scrivent, firmo la present deposició per lo dit Piquer per no saber de escriurer.

Et fuit ipse testis interrogatus super contentis in
denuntiatione, et cetera.
Et dixit lo que jo testimoni se y puch dir sobre
lo que me interroga y cosas contengudas en la
denunciació que vostra mercè ara de present a
mi me llegeix és que avuy die vint-y-dos de octobre, a la què deviam ser entre las sinch y las sis
de la tarda, poch més o menos, anant-me yo
testimoni del mercat de la present vila de Banyoles a la de Figueras, en la qual demà es també mercat, per a vèndrer alguna cosa de mas
mercaderias en companyia de Pere Puig y Narcís Piquer, marxants, a la què jo y mes companys fórem al peu de la pujada de Sant Martirià, en la qual hi ha un convent de Pares
// s.n.r // Servidós, cerca de la present vila de
Banyolas, encontràrem tres fadrins de peu, armats ab sas pessas llargas y pistolas, junt ab dos
senyors que anàvan a cavall, los quals eran Francisco Bagot, botiguer de Gerona, y lo reverent

Ítem, val cada vidre dels mitjans de una vidriera
de dit quarto, 4 sous.

Salvador Albareda, prevere. Y a la que nos han
vistos y topats, nos han dit los ensenyàssem los
albarans de las mercaderias aportàvam en nostres paquets. Y nosaltres encara que ab una xica
de repugnància, no obstant que no·y havia official algun de rey ni de baró, los havem entregats
dits alberans, y nos los ha tornats dit Francisco
Bagot. Y luego dit Pere Puig y los sobredits han
tingudas algunas rahons sobre si dits senyors
nos podían fer tornar en la taula del General de
la dita present vila, sens assistència de official. Y
luego viu que dos de dits fadrins han donat empentas al dit Pere Puig fent-lo recular. Y dit Pere
Puig los digué que no li fessen mal, ni·l maltractassen, que si no cridaria. Y luego de dit axò, un
dels dits fadrins li ha pegat una burzada, ab la
pessa llarga que aportava armada en las mans,
en los llavis de dit Pere Puig, ab la qual burzada
li féu càurer una dent. Y li ha fesos los llavis, dels
quals llavis ne isqué molta sanch. Lo que dich
jo, testimoni, saber és per haver-ho vist y ésser
present quant succehí tot lo sobredit. Y esta és
la veritat per lo jurament que tinch prestat.
Jo Antimó Solana, scrivent, firmo la present deposició per lo dit Audet, per no saber ell de escriurer.

Ítem, val lo ajustar y tallar dos vidrieras de unas
vantallas de dit quarto y cirquiras de plom nou,
val 10 sous.
Ítem, val lo adovar lo vaxell del surtidor y lo castell, 14 sous.
Ítem, val lo palm en qudro de adovar y netegar
y posar plom y estany nou, que faltava en la vidriera del aposento de las Àpochas, val cada
palm 1 sou 6.
Ítem, val cada palm en quadro de vidre blanch
nou, 8 sous.
Ítem, val cada palm en quadro dels filats de fil
de llautó doble texit espés, que són en la sala del
Nagosi, val cada palm 5 sous.
Ítem, val cada vidre dels enserats del quarto del
senyor diputat iglisiàstich, 4 sous.
s.n.v

Fuit sibi lectum, perseveravit et ratificavit, presente dicto honorabili bajulo.

111
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Ítem, val lo pam en quadro de nategar las vidrieras dels finestrons de dalt de sobra consistori, val lo palm 1 sou.
Ítem, val lo palm en quadro de vidre blanch
nou de ditas vidrieras, 8 sous.
Ítem, val lo canal de llauna de tres pams 1/2 de
llargària per la presó, 15 sous.

Número 65
Isidroa Julià, pintor de vidrieras, anomenat per
part dels il·lustríssims y fidelíssims senyors oÿdors de comptes del General de Cathalunya y
magnífich rational de la Diputació, y anomenat
dit Julià per part de Francesch Saladrigas, pintor
de vidrieras de la present casa, per a visurar lo
valor de la feyna ha entregada dit Saladrigas per
sarbey de dita casa, que·s trova continuat en un
compte, en lo qual se tochà la oblata als 15 del
corrent mes de janer 1705, fas la ralació següén
per lo juramén tinch prestat:
Primo, val cada vidre dels grans de las vidrieras
de consistori, 6 sous.

Esta és ma relació, la qual yo la infaresch y baix
firmat per lo yurament que tinch prestat dich
que tota la sobradita obra en la present releció
expressada és del preu y valor en ella contengut.
Y per ser la veritat, fas y firmo la present de ma
mia, vuy als 3 de fabrer 1705.
Isidro Julià, pintor de vidrieras.

111
/s.n.r

Número 66

Ítem, val cada palma en quadro de filat de la finestra del qurto del alcayt per ser fil de llautó
doble taxit espés, val cada pam 5 sous.

Nosaltresa Joseph Mas de Roda, mañà, anomenat per part dels il·lustríssims y fidelíssims senyors ohidors de comptes del General de Cathalunya y magnífich racional de la casa de la
Deputació, y Joan Pau Ferrer, mañà, anomenat
per part de Joan Mariner, també mañà, de la
present casa, per a visurar lo valor de la feyna ha
entregada dit Mariner per servey de dita casa,
que·s troba continuat en un compte, en lo qual

a. relació intercalada entre els folis 110v-111r del trienni
1704-1707.

a. relació intercalada entre els folis 110v-111r del trienni
1704-1707.

Ítem, val cada palm en quadro de filat de fil de
llautó doble texit espés, que són en lo palau del
rey, cada palm val 5 sous.
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se tocà la oblata als 13 del corrent mes de janer
1705, fem la relació següent per lo jurament tenim prestat:

s.n.v

Primo, per cassa d’en Pelegrí, altre dels verguers, quatra cantoneras, 10 sous.
2, més, tres ganxets ab sas bagues, 4 sous 6.
3, més, per la cassa del General del portal del
Àngel dues gafes de 2 pams de llargària, 8 sous.
4, més, per la Diputació una clau de porta y mudar las guardas al pany, 12 sous.
5, més, per lo palau del rey 4 frontisses de creu a
tots costats, 16 sous.
6, més, per un ganyet y baga, 1 sou 6.
7, més, per vuyt barretas per dita vidriera, 1 lliura.
8, més, per un bestiment de filat, 1 lliura 4 sous.
9, més, per dos frontisses de creu de 1 pam 1/2
de llargària, 10 sous.
10, més, per la cassa del General del portal Nou
8 ganxos ab cantonera, 3 lliures.
11, més, per dit 8 cantoneras, 1 lliura 4 sous.
Tras plana, 9 lliures 19 sous.
12, més, sis ganxets ab sas bagues, 9 sous.
13, més, un mascle de frontisser, 4 sous.
14, més, per lo General 4 frontisses, 1 lliura 12
sous.
15, més, quatra frontisses de creu, 12 sous.
16, més, 4 ganxets ab sas bagues, 6 sous.
17, més, per la Diputació per lo aposento de las
Àpocas, una clau, 12 sous.
18, més, per la pressó del rey adobar lo pany de
la porta del corral, 6 sous.
19, més, una frontissa grossa, 1 lliura.
20, més, una pessa de ferro y dues gafas, 1 lliura.
21, més, un dau per una corrida y lo pern, 16
sous 3.
22, més, per altra porta adobar un pany, 6 sous.
23, més, per lo palau del rey, fer un clau y mudar las guardas al pany, 10 sous.
24, més, per uns banchs de consistori, 8 ferros,
4 lliures.
25, més, una clau a un pany de cambra, 9 sous.
26, més, per la pressó del rey, sis frontisses, 1
lliura 4 sous.
27, més, tres ganxets ab sas bagues, 4 sous 6.
28, més, una clau de cambra, 8 sous.
29, més, per la Diputació, dues manilles, 8 sous.
30, més, per lo General, dos panys de cap, 14
sous.
31, més, una clau de calaix, 7 sous.
32, més, per la Diputació, una famella per un
ganxo, 2 sous.
33, més, una clau de una pessa taladrada y mudar las guardas, 8 sous.
34, més, una planxa, 4 sous.
35, més, per lo palau del rey, una clau, 7 sous.
36, més, un ganxo per una ventalla, 2 sous.
37, més, per la Diputació, fer una clau y adobar
lo pany, 9 sous.

s.n.r

s.n.v
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38, més, una clau, 9 sous.
39, més, una clau, 7 sous.
40, més, per lo palau del rey, un golfo, 1 lliura 6
sous.
Tras plana, 28 lliures 11 sous.
41, més, dos mascles de golfo, 1 lliura.
42, més, adobar-ne sinch de altres, 1 lliura 8
sous.
43, més, dues llebas planas, 16 sous.
44, més, 4 forrellats plans, 1 lliura 4 sous.
45, més, altres 4 forrellats plans y dos de rodons, 2 lliures 2 sous.
46, més, 10 cantoneras, 2 lliures 10 sous.
47, més, per la Diputació, un pany de cadenat,
2 lliures 16 sous.
48, més, per altre pany altre clau, 10 sous.
49, més, per la pressó del rey, la maneata y una
baga a un forrellat, 12 sous.
50, més, adobar altre pany, 9 sous.
51, més, per la diputació, per la capella, una
clau, 1 lliura 8 sous.
52, més, adobar dit pany, 9 sous.
53, més, per cassa d’en Pelegrí, altre dels verguers, dues cadenas per lo pou, 1 lliura 16 sous.
54, més, per cassa d’en Grayells, altre dels verguers, 2 gafes, 8 sous.
55, més, una clau, 9 sous.
56, més, dues frontissas, 18 sous.
57, més, un pany, 12 sous.
58, més, un pany de calaix, 14 sous.
59, més, un altre pany de calaix per lo General,
14 sous.
60, més una clau per un escriptori, 6 sous.
61, més, un pany de armari, 12 sous.
62, més, altre clau de armari, 6 sous.
63, més, altre clau y adobar lo pany 7 sous.
Suma la tras plana, 51 lliures 16 sous 3
66, més, un martell, 12 sous.
67, més, per la Diputació, per cassa d’en Padritjas, altre dels vergués, una clau y adobar lo
pany, 8 sous.
68, més, per cassa d’en Grayells, altre dels vergués, dos golfos, 16 sous.
69, més, un forrellat pla ab tres bagues, 6 sous.
70, més, dues frontisses, 12 sous.
71, més, un forrellat, 8 sous.
72, més, per lo apossento del secretari regent
los comptes, una clau y mudar las guardas al
pany, 9 sous.
73, més, altre clau, 9 sous.
74, més, altre clau per altre pany, 8 sous.
75, més, per lo palau del rey, un mascle de golfo, 8 sous 9.
76, més, un tancadó de cambra, 3 sous.
77, més, una clau de cambra, 7 sous.
78, més, per lo General, una clau y mudar guardas y dues bagues a una manilla, 10 sous.
79, més, una clau y mudar las guardas, 7 sous.
80, més, altre clau de una pessa taladradas, 7
sous.

s.n.r
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81, més, per la pressó del rey, dos frontisses, 2
lliures.
82, més, 4 gafas, 16 sous.
83, més, per dit batiport un tros de planxa, 7
sous.
84, més, anplomar ditas gafes y dit tancadó, 2
lliures 15 sous 7 sous.
85, més, mans y carbó, 16 sous.
86, més, una clau grossa y adobar lo pany, 1
lliura 10 sous.
87, més, per altre porta, adobar lo pany, 10
sous.
88, més, per dita porta, fer dues bagues al forrellat, 8 sous.
89, més, per la Diputació, sis frontisses, 3 lliures
8 sous.
90, més, 4 claus a dit pany, 2 lliures.
La tras plana, 72 lliures 19 sous 51.
91, més, la balda ab son cargol y escut, 1 lliura 5
sous.
92, més, dues manillas, 1 lliura 12 sous.
93, més, estanyar 120 claus, 5 sous.
94, més, dues cantoneras, 1 lliura 6 sous 3.
95, més, una clau de calaix y mudar las guardas,
8 sous.
96, més, altre clau de balda, 8 sous.
97, més, per la pressó, una clau y adobar lo
pany, 1 lliura 12 sous.
98, més, un encuny, 1 lliura 11 sous 3.
99, més, una clau, 9 sous.
100, més, per la Diputació, adobar un pany, 8
sous.
101, més, per lo palau del rey, adobar 14 frontisses, 2 lliures 12 sous.
102, més, adobar 6 golfos, 16 sous.
103, més, dues llebas, 14 sous.
104, més, 4 forrellats, 1 lliura 6 sous.
105, més, 2 forrellats rodons, 18 sous.
106, més, 7 cantoneras, 1 lliura 16 sous.
107, més, 2 de golfo, 12 sous.
108, més, per la pressó del rey, una rexa, 4 lliures 12 sous.
109, més, emplomar dita rexa, 16 sous 6.
110, més, mans y carbó, 9 sous.
111, més, per lo General, una clau y mudar
guardas, 1 lliura 2 sous.
112, més, una frontissa, 16 sous.
113, més, adobar lo caragol y fer una maneta,
16 sous.
114, més, un barnat, 16 sous.
115, més, per la pica, una rexa, 1 lliura 16 sous
3.
116, més, emplomar-lo, 1 lliura 19 sous.
117, més, mans y carbó, 10 sous.
La tras plana, 104 lliures 3 sous 2.
118, més, una clau per lo General, 8 sous.
119, més, per la pressó, un ferro de una llàntia,
10 sous.
120, més, per lo palau del rey, adobar sis golfos,
1 lliura 6 sous.

s.n.r
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121, més, per una porta un pany, 1 lliura 12
sous.
122, més, adobar 10 frontissas, 1 lliura 6 sous.
123, més, 4 frontissas novas, 3 lliures 4 sous.
124, més, dues llebas, 16 sous.
125, més, 4 cantoneras y 3 forrellas plans, 1
lliura 18 sous.
126, més, per la Diputació, una clau, 7 sous.
127, més, per la pressó, adobar las galledas del
pou, 1 lliura 14 sous.
128, més, per la cadena, sis mallas, 12 sous.
129, més, per lo General, dues barras redonas,
11 lliures 5 sous.
130, més, 3 fogons, 6 lliures 1 sou 3.
131, més, per un armari, un pany, 12 sous.
132, més, per la Diputació, dues claus, 14 sous.
133, més, per lo General, adobar las galledas, 1
lliura 4 sous.
134, més, per la sala dels Negocis, sis frontisses,
9 lliures 12 sous.
135, més, un pany ab una lleba rodona, 6 lliures
10 sous.
136, més, dos botons gal·lonats, 1 lliura 4 sous.
137, més, per la cassa del General del portal del
Àngel, 3 gafas, 1 lliura 1 sou.
138, més, altres dos gafas, 8 sous.
139, més, per la Diputació, una lleba, 12 sous.
140, més, per lo quarto dels assesors, una clau y
adobar lo pany, 12 sous.
141, més, per lo palau del rey, una clau de cambra y adobar lo pany, 10 sous.
142, més, per cassa d’en Pelegrí, una clau y adobar lo pany, 9 sous.
Tras plana, 158 lliures 10 sous 15.
143, més, per lo gorniment de la corriola del
pou, 1 lliura 4 sous.
144, més, per la rexa del arxiu de consistori, una
clau, 1 lliura 16 sous.
145, més, per una armari, una clau y adobar lo
pany, 1 lliura.
146, més, per la sala dels Negocis, tres vestiments de filats, 20 lliures 17 sous 6.
147, més, 40 claus ganxuts, 1 lliura 16 sous.
148, més, 5 llebas redonas, 7 lliures 10 sous.
149, més, tres claus y adobar los panys, 1 lliura
4 sous.
150, més, per la porta de la sala Gran, fer-li la
clau, 12 sous.
151, més, un forrellat, 8 sous.
152, més, un tancadó de cambra, 3 sous.
153, més, per la porta de la sala de Sant Jordi,
una clau, 12 sous.
154, més, una clau, 9 sous.
155, més, per los los salamons, 36 cargols, 3
lliures 12 sous.
156, més, una verga per un salamó, 6 sous.
157, més, per la tanalla de la Bolla, un pany, 14
sous.
158, més, per la pressó del rey, adobar un pany,
18 sous.

[ 1705 ]

[ 1705 ]
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159, més, dues planxes, 2 lliures 8 sous 9.
160, més, sis perns de grillons, 7 lliures 4 sous.
161, més, sis cadenats, 5 lliures 8 sous.
162, més, sis jochs de manillas per las mans, 5
lliures.
163, més, sis panys de cadenats, 5 lliures 8 sous.
164, més, adobar 10 parells de manillas, 3 lliures 10 sous.
165, més, 2 perns de grillons, 1 lliura 6 sous.
166, més, per la Diputació, fer una clau, 1 lliura
6 sous.
167, més, altre clau, 8 sous.
168, més, per la cassa del General del portal
Nou, una ...ana per la escala, 21 lliures 10 sous.
169, més, una frontissa per la tapa del pou, 6
sous.
Tras plana, 255 lliures 6 sous 8.
170, més, un ganxo per una ventalla, 3 sous
171, més, per la Diputació, per lo guarda-roba,
una clau, 7 sous.
172, més, per la tribuna, un pany de cambra, 14
sous.
173, més, per lo General, adobar una romana, 7
lliures 10 sous.
174, més, adobar las dues grossas, 6 lliures.
175, més, per lo rexat, una clau, 1 lliura.
176, més, las dues bagues al forrellat, 1 lliura 16
sous.
177, més, per la pressó del rey, per un calaix,
una clau, 7 sous.
178, més, un bernat, 16 sous.
179, més, per la Diputació, fer dues claus, 16
sous.
180, més, per la capella, dues claus, 14 sous.
181, més, per la pressó del rey, fer una maneta
de forrellat, 14 sous.
182, més, una clau a la porta del corral y adobar
lo pany, 1 lliura 12 sous.
183, més, per lo General, fer una clau, 7 sous.
184, més, altre clau de cambra, 8 sous.
185, més, altre clau per un calaix, 10 sous.
186, més, per la pressó del rey, dues frontisses,
14 sous.
187, més, per la Diputació, adobar dues barres,
10 sous.
188, més, dos panys de calaixos, 1 lliura 2 sous.
189, més, per la visita, una clau y mudar las
guardas, 10 sous.
190, més, altra clau, 9 sous.
191, més, per la porta haont se té la reixola, una
clau, 14 sous.
192, més, per las pressons de dita Diputació,
dues claus y adobar los panys, 2 lliures 16 sous.
193, més, per ditas pressons, tres altres claus, 4
lliures 16 sous.
194, més, 12 reglons, 1 lliura 4 sous.
195, més, dos panys de armari, 1 lliura 4 sous.
196, més, per lo palau del rey, sis golfos, 10 lliures 2 sous.
Tras plana, 303 lliures 3 sous 82.

s.n.v
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197, més, 7 frontisses de dos botons, 4 lliures
18 sous.
198, més, 6 cantoneras, 1 lliura 10 sous.
199, més, sis forrellats, 2 lliures 16 sous.
200, més, per la Diputació, un clau, 14 sous.
201, més, altre clau de calaix, 7 sous.
202, més, per la cassa del General del portal de
Sant Antoni, dues claus y adobar un pany, 16
sous.
203, més, per lo palau del rey, 10 claus de cambra y mudar las guardas als panys, 5 lliures.
204, més, per dits panys s’i àn fet 4 ponts y 3
mollas, 12 sous.
205, més, adobar un pany de armari de paret, 4
sous.
206, més, per altre armari, una clau, 7 sous.
207, més, tres claus de panys de balda y mudar
las guardas, 1 lliura 12 sous.
208, més, un pont y una molla, 7 sous.
209, més, una manilla, 6 sous.
210, més, una clau per lo llenyé, 12 sous.
211, més, 4 panys los dos de cambra y dos de
balda, 4 lliures 4 sous.
212, més, per la pressó del rey, per lo pou del corral, adobar la cadena y galledas, 1 lliura 14 sous.
213, més, per la Diputació, per cassa d’en Padritjas, altre dels vergués, una clau de un pany
de cambra y mudar guardas, 11 sous.
214, més, per lo General, un pern, 10 sous.
215, més, per la porta principal de la Diputació,
per la secrtaria, una clau, 1 lliura 2 sous.
216, més, per lo apossento de rexent los comptes, una clau, 9 sous.
217, més, per la cassa d’en Pelegrí, altre dels
vergués, 3 claus de cambra y mudar guardas, 1
lliura 6 sous.
Tras plana, 332 lliures 18 sous 82.
218, més, per la porta de la sala de Sant Jordi,
una clau, 12 sous.
219, més, per lo apossento dels assessors, un
pany de armari, 12 sous.
220, més, per lo palau del rey, dos barnats, 1
lliura 18 sous.
221, més, per dit tres claus de cambra y adobar
los panys, 1 lliura 4 sous.
222, més, altre clau, 12 sous.
223, més, una clau de un pany de cambra y balda, 10 sous.
224, més, per lo dit palau, 2 panys de cambra,1
lliura 8 sous.
225, més, un mascle de golfo, 7 sous.
226, més, 4 gafas, 16 sous.
227, més, per una porta, una clau y adobar lo
pany, 16 sous.
228, més, per dos armaris, dues claus, 10 sous.
229, més, per dit quarto, una clau, 1 lliura.
230, més, 3 claus y mudar las guardas, 1 lliura 6
sous.
231, més, per lo General, 4 golfos, 2 lliures.
232, més, dos panys de cambra, 1 lliura 8 sous.

s.n.r
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233, més, 3 manillas, 12 sous.
234, més, per dos armaris, 2 pany, 1 lliura 4
sous.
235, més, dues frontisses, 12 sous.
236, més, per la Diputació, una manilla, 4 sous.
237, més, per lo palau del rey, una clau y mudar
guardas, 12 sous.
238, més, adobar dos panys, 8 sous.
239, més, per la pressó del rey, dues escarparas,
14 sous.
240, més, adobar un pany, 9 sous.
241, més, per lo General, adobar un pany de
cop, 3 sous.
242, més, per la pressó de la Diputació, un pany
de cambra, 14 sous.
243, més, per la sala dels Negocis, dues frontisses, 12 sous.
244, més, per la Diputació, fer una clau, 12
sous.
245, més, fer dita clau, 6 sous.
Tras plana, 355 lliures 19 sous 82.
246, més, adobar un pany de forrellat, 6 sous.
247, més, per lo palau del rey, dues claus de
cambra, 16 sous.
248, més, 4 cantoneras, 18 sous.
249, més, per la pressó, dos caps de cadena, 2
lliures 4 sous.
250, més, per lo palau del rey, una clau, 8 sous.
251, més, un pany de cambra reforçat, 18 sous.
252, més, per la sala dels Negocis, dues frontisses, 16 sous.
253, més, per lo palau, dues frontisses, 10 sous.
254, més, 4 cantoneras, 18 sous.
255, més, per la Diputació, una frontissa, 12
sous.
256, més, un pany de cambra, 18 sous.
257, més, dues llebas planas, 1 lliura 8 sous.
258, més, per lo palau del rey, un pany y balda,
1 lliura 12 sous.
259, més, dos panys de cambra, 1 lliura 8 sous.
260, més, una clau de cambra, 9 sous.
261, més, dues frontissas de creu, 14 sous.
262, més, una clau de armari, 8 sous.
263, més, dos panys de cambra, 1 lliura 8 sous.
264, més, dues manillas, 8 sous.
265, més, dos tancadós de cambra, 6 sous.
266, mes, dues claus de cambra, 17 sous.
267, més, 4 frontisses de creu, 2 lliures 4 sous.
268, més, un forrellat, 9 sous.
269, més, 4 golfos, 2 lliures.
270, més, un pany y balda, 1 lliura 12 sous.
271, més, una manilla, 4 sous.
272, més, altres dos golfos, 1 lliura.
273, més, un pany de cambra, 14 sous.
Tras plana, 381 lliures 6 sous 2.
274, més, una clau de cambra y adobar lo pany,
11 sous.
275, més, una balda, 8 sous.
276, més, adobar una lleba rodona, 10 sous.
277, més, 4 gafas, 1 lliura 12 sous.
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278, més, un mascle de golfo, 11 sous.
279, més, un pany de cambra, 14 sous.
280, més, altre clau y mudar las guardas, 10
sous.
281, més, per la Diputació, dues claus, 1 lliura 4
sous.
282, més, adobar una payella, 9 sous.
283, més, fer una clau per la visita, 14 sous.
284, més, per lo General, uns armaris, 3 panys,
1 lliura 18 sous.
285, més, altre clau de armari y mudar guardas,
8 sous.
286, més, per diferents armaris, sis escuts, 16
sous.
287, més, una manilla, 4 sous.
288, més, una clau, 8 sous.
289, més, per lo palau del rey, 2 golfos, 1 lliura.
290, més, una pany de cambra, 14 sous.
291, més, una manilla, 4 sous.
292, més, una tancadó, 3 sous.
293, més, per la Diputació, una clau y adobar lo
pany, 8 sous.
294, més, per lo General, 12 claus y mudar las
guardas, 3 lliures 2 sous.
295, més, un pany de armari, 12 sous.
296, més, adobar un pany, 7 sous.
297, més, per lo aposento del carbó, una clau y
mudar las guardas del pany, 8 sous.
298, més, 8 frontissas, 1 lliura 8 sous.
299, més, 2 ganxos, 3 sous.
300, més, altres 4 frontisses, 1 lliura 8 sous.
301, més, 3 ganxets ab sas bagues, 4 sous.
Tras plana, 402 lliures 1 sou 5
302, més, per lo palau del rey, 4 ganxos, 12
sous.
303, més, 4 ganxets ab sas bagues, 6 sous.
304, més, una clau de balda y adobar lo pany,
14 sous.
305, més, per la pressó del rey, adobar un pany,
8 sous.
306, més, altre pany del tarrat, 10 sous.
307, més, per lo palau del rey, fer un pany de
cambra, 1 lliura 4 sous.
308, més, per lo General, 8 frontissas, 1 lliura
12 sous.
309, més, dues baldas balencianas, 8 sous.
310, més, 8 reblons, 7 sous.
311, més, per lo palau del rey, dues gafas, 6
sous.
312, més, per la pressó del rey, 16 gafas, 7 lliures 4 sous.
313, més, 16 ganxos ab cantonera, 6 lliures 10
sous.
314, més, 32 cantoneras, 6 lliures 8 sous.
315, més, 20 ganxets ab sas bagues, 1 lliura 10
sous.
316, més, per la Diputació, una lleba rodona, 1
lliura 10 sous.
317, més, per lo General, una clau y mudar las
guardas, 8 sous.
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318, més, un pany de cambra, 1 lliura.
319, més, una clau y adobar lo pany, 8 sous.
320, més, 4 frontissas, 16 sous.
321, més, dos baldetas balencianas, 6 sous.
322, més, una clau, 8 sous.
323, més, una clau, 7 sous.
324, més, per lo palau del rey, dos golfos, 1 lliura.
325, més, un pany de cambra, 14 sous.
326, més, una manilla, 4 sous.
327, més, per altra porta, un pany de cambra,
14 sous.
437 lliures 14 sous 5
328, més, per la cassa del General del portal de
sant Antoni, dos panys de cambra, 1 lliura 8
sous.
329, més, per la Diputació, una clau, 12 sous.
330, més, altra clau y un sobre-pany, 12 sous.
331, més, per cassa d’en Padritjas, 3 frontisses,
18 sous.
332, més, 2 baldons, 8 sous.
333, més, dues claus grossas y mudar guardas, 1
lliura 16 sous.
334, més, per cassa d’en Pelegrí, 2 frontissas, 16
sous.
335, més, un pany de cap, 7 sous.
336, més, una clau, 14 sous.
337, més, per un armari, 10 frontissas, 8 lliures
10 sous.
338, més, 3 panys, 3 lliures 18 sous.
339, més, 2 poms, 16 sous.
340, més, 2 ganxos, 16 sous.
341, més, per lo rexat dels tarongers, una clau,
6 sous.
342, més, per cassa d’en Pelegrí, dues frontissas, 16 sous.
Per no saber de escriurer Juseph Mas de Roda,
firma Juan Pau Farré, manyà. Firma Juan Pau
Farrer, mayà, per ell.
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C
Dona Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general, etcètera. Il·lustres y fidelísims diputats
y oÿdors de comtes del General de Cathalunya.
Lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, és estat servit enviar-nos un real orde, firmat de sa
real mà y despatxat en deguda forma de Cancelleria del Consell Supremo de Aragó, que és
del thenor següent: «El rey. Espectable don
Francisco de Velasco, mi lugarteniente y capitán
general. Haviéndome remitido el conde de Palma, vuestro antecesor en essos cargos, en carta de
10 de mayo de 1701 el informe que se le pidió y le
hizo essa Real Audiencia en 4 del mismo mes sobre las juntas y conferencias que essos comunes de
a. bitllet intercalat entre els folis 113v-114r del trienni 17041707.
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ciudad y Diputación y brazo militar suelen tener por medio de las personas que nombra cada
común, representándome que no tienen drecho
ni privilegio alguno dichos comunes para hazer
dichas conferencias, antes bién estar reprobadas y
prohividas generalmente con graves penas semejantes juntas de comunes, assí por disposiciones
de drecho común como por las particulares de
essa provincia, especialmente, por la constitución
«Per quant», título «De diversos y estraordinarios crímines», que fue confirmada no obstante
que no lo necessitava, por ser perpetua en el capítulo primero de las Cortes del año 1599, sinó
también en las que últimamente he celebrado en
essa ciudad, como consta del capítulo 50, de dichas últimas cortes, donde se confirman todos los
capítulos angios expressados en la citada constitución primera de las del año 1599, cuya repitición de confirmaciones da mayores vínculos para
que se observe puntualmente lo dispuesto en dicha constitución sin que puedan favorecer a dichos comunes los privilegios y facultad que tienen
de poder juntarse. Porqué esto es quanto al juntarse de por sí y cada huno para sus negocios,
pero no en orden al poder juntarse un común
con el otro aún por medio de personas por ser cosas muy diferentes y estar esta prohivida, assí de
drecho común como municipal, sin que aya privilegio alguno que dispense a dichos comunes el
poder juntarse, no obstante dicha prohibición. Y
aunque lo han acostumbrado hazer de algunos
años a esta parte, ha sido corruptela y abuso contra las referidas constituciones y no puede allegarse por pocessión, observancia ni consuetud,
por lo qué se halla establecido en la constitución
10 // 1v // y otras del título «De observar constituciones», y modernamente en el capítulo 26 de
las últimas cortes. A más, aunque se les aya tolerado y permitido hasta aora tener de algunos
años a esta parte dichas conferencias, siendo esta
materia facultativa y dependiente únicamente
de mi real voluntad y regalía, puedo a mi adbitrio permitirles o negarles la licencia con cuya
reflexión y en vista de los absurdos que han resultado y resultan de dichas conferencias contra mi
real servicio y quietud pública de esse Principado, he tenido por bién de resolver y mandar de
que no se tengan ni permitan las dichas conferencias y jutas de los referidos comunes, ni por
medio de personas por ellos nombradas ni en
qualquier otro modo. Y hos encargo y mando
déys las órdenes convenientes para la más puntual observancia de ésta mi real resolución mandando con despacho de Cancellería a la ciudad,
Diputación y brazo militar, para que se abstengan en adelante de tener dichas juntas y conferencias baxo las penas contenidas en dicha constitución por importar assí a mi real servicio y a
la observancia de sus leyes y ser ésta mi real y deliberada voluntad. Dado en Madrid, a XXXI de

henero MDCCV. Yo el rey. Vidit comes de Rocamar, regens. Vidit marchio de Serdañola. Vidit marchio de Tamarit. Marchio del Palacio, secretarius». En concideració del qual, vos
diem y manam vos abstingau de tenir semblants juntes y conferències, de manera que
quede exactament obeït lo real orde de sa magestat, que axí prosoex de sa determinada voluntat. En Barcelona, als X de febrer MDCCV.
Francisco de Velasco. Vidit de Sentjust et de Pages, cancellarius. Don Joannes Baptista de Aloy.
Registrata. In curiae locumtenentis XX, foleo
CXXXI.

Joseph de Terrer se trobe exercir lo de procurador fiscal de dita visita. Pera ço, si tindrà a
gust vostra senyoria demà al matí assistir a las
quatra horas en la extracció del offici de procurador fiscal de dita visita del General, per dita
rahó serà de particular estimació per dit consistori.
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Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas d·este Principado den puntual cumplimiento a la real orden
de su magestad y de vuestra excelencia, como
arriba es expuesto.

114/2r Número

Número 68
Joanb Canaleta, vidrier, anomenat per part dels
il·lustríssims y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes del General de Cathalunya y magnífich
rational de la Diputació, y David Madam, vidrier de la present casa, per visurar un compta
entregat per dit Partegàs del vidra que à entregat per servey de dtia casa, en lo qual compta se
tochà la oblata als 21 de janer de 1705, fan la
relació següent per lo jurament tènan prestat:
Primo, las tasas xacolateras doblas a preu 15
sous dotsena, 15 sous.

67

Molta il·lustre senyor. Per quant lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent general de sa magestat, que Déu guarde,
en aquest Principat, ab son despaig, de Real
Cancellaria del present Principat despedit, la
data del qual és als 7 del corrent mes y enviat
al il·lustríssim y fidelíssim consistori de deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya dit dia, per medi del noble don Joan
Baptista de Aloy, scrivà de manament y secretari de província, ha insinuat al consistori un
real decret, en deguda forma de Real Cancilleria per lo Consell Supremo de Aragó despatxat, de data de 31 de janer pròxim passat, ab lo
qual lo rey, nostre senyor, ha resolt desensicular a don Joseph de Tarré y de Granollachs de
tots los officis, en què estiga enseculat en la
casa de la Deputació, y que sia privat dels que
actualment tindrà, ha aparegut al consistori
donar-ne notícia a vostra senyoria, com y també de que en virtut de dit real decret ha deliberat que dit don Joseph Tarré reste desensiculat
de tots los officis en què·s trobava ésser inseculat en las bolsas de la present casa y privat de
tots los que actualment té. Del què ya resta
avisat dit Terré per a què vostra senyoria reste
enterat de tot y sia servit estar ab la deguda
prevenció de dit negoci, com y també de que
dit don Joseph Terrer no pot continuar y exercir dit càrrech. Y com dins tres dias, segons lo
real decret de la formació de las bolsas de la
visita del General, se dega fer extracció dels officis en lo cas que esdevindrà vacar y dit don
a. recado intercalat entre els folis 113v-114r del trienni 17041707.
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Més, las tasas xacolateras ordinàrias a preu de
deu sous dotsena, 10 sous.
Més, las enpollas per posar tinta a preu de dos
sous y quatra dinés quada una, que val la dotsena, 1 lliura 8 sous.
Més, los brochalls y tot lo vidre de pes a preu de
dos sous y quatra la lliura, 2 sous 4.
Més, las llàntias xichas a preu de nou dinés cada
una, que val la dotsena, 9 sous.
Més, las llàntias grans a preu de dos sous y sis dinés cada una, 2 sous 6.
Més, las blaneras a preu de tres sous dotsena, 3
sous.
Més, las canadellas de dir misa a deu dinés lo parell, 10.
Més, los ferrosos de llàntia a buit dinés cada un,
8.
Més, los barralets de l’aigua-ras són al mateix
preu dels de tinta, 1 lliura 8 sous.
Més, los pots per los tintés, la dotsena a preu de
10 sous, 10 sous.

a. Per ço ... visita interliniat al marge esquerre.
b. relació intercalada entre els folis 115v-116r del trienni
1704-1707.
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Més, los satrills doblas, a preu de quatorse dinés
cada un, 1 sou 2.
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Antona Moyà, llibrater anomenat per part dels
il·lustríssims y fidelíssims senyors oÿdors de
comptes del General de Cathalunya y magnífich
rational de la Deputació, y Bernat Nivell, llibreter, anomenat per part de Joan Pau Martí, llibreter de la present casa, per visurar un compte
entregat per dit Joan Pau Martí de la feyna de
son offici entregat per lo servey de dita casa, en
lo qual se tocà la oblata als XI de febrer 1705,
fan la relació següent per lo jurament tenen
prestat:

Més, las tres càbeas de garrafó, valan 18 sous.
Esta ésta relasió que fem a vostra senyoria il·lustríssima per lo baix firmants, per lo jurament tenim prestat, per tot los sobre dits preus és conforme està contengut en al dit compta y per ser
lo ver fem la present de mà nostra. Buy, als 12
de fabrer de 1705.
Joan Canaleta, vidrier. David Madam, vidrier.

116
/2r

Número 69
Excel·lentíssima senyor. Per quant los deputats
y ohidors de comptes del General de Cathalunya havent desensiculat al noble don Joseph de
Terré y Granollachs entre altres bolsas de la
casa de la Deputació ha estat del de procurador
fiscal de la visita del dit General en virtut de real
decret de sa magestat, que Déu guarde, de la
qual obtenia actualment lo dit offici de procurador fiscal. Y en conseqüència de dit real despaig hagen passat lo die X del corrent mes de
febrer a la extracció de nou subjecte qui és lo
doctor misser Francisco Ignasi Huguet, lo qual
ha sortejat en dit offici, y per lo procurador fiscal del General de Cathalunya li és estada oposada la excepció de que no podia obtenir-lo per
rahó de no ésser ciutadà. Y com esta excepció
apar no puga patir dificultat, en atenció que ab
real decret de la real magestat del senyor rey
don Felip quart, de immortal memòria, data
dels 18 de juliol 1665, ab què sa magestat
manà formar la bolsa de procurador fiscal de
dita visita, ordenà que los subjectas que entrassen en dita bolsa aguessen de tenir la qualitat
de nobles, militars o ciutedants. Axí que, no tenint dit doctor misser Francisco Ignasi Huguet
la qualitat de ciutedà honrat, se veu evidentment que no pot exercir ni obtenir // 2v // dit
càrrech. Per ço, posant los deputats y ohidors
en la gran comprehenció de vostra excel·lència
tot lo sobredit, espèran que vostra excel·lència
ha de tenir a bé que dita excepció ha de tenir
son degut effecte y que en lloch de dit Huguet
sie extret altre que tinga los deguts requisits segons capítols de cort y real despaig, que ho rebran a particular mercè de la grandesa de vostra
excel·lència.

a. paper intercalat entre els folis 115v-116r del trienni 17041705.
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Número 70

3v

Val cada rayma de paper floret de Gènova net
de costeras picat y igolat, 2 lliures 8 sous.
Val la rayma de paper floret de Gènova net de
costeras picat ni igolat, 2 lliures 4 sous.
Val lo cent de las plomas de Irlanda, 1 lliura.
Val cada jornal de mestre, 14 sous.
Val cada jornal de aprenent, 8 sous.
Val los recaptes y mans del llibre del Ànima, 11
lliures.
Val la dotzena de pregamins de escriurer, 3 lliures 10 sous.
Val de encodernar cada llibre de full de paper
floret de Gènova, 6 sous.
Val cada mà de paper de la forma mitjana, 6
sous.
Val cada mà de paper imperial, 18 sous.
Val de encodernar cada llibre de paper de la forma mitjana, 8 sous.
Val cada pregamí bo per encodernar, 5 sous.
Val cada pregamí de escriurer y reglar-lo per los
rodolins, 8 sous.
Val de encodernar lo llibre de Vàluas de 12
mans de paper imperial ab cobertas vermellas
brodat, reglat y nombrat ab compte pla, 8 lliures.
Val de encodernar lo llibre de Comptes Ratuts
de 12 mans de paper de la forma mitjana ab cobertas vermellas brodat, reglat y nombrat ab
compte pla, 7 lliures.
Valen dos sacras de Venècia, una gran, altre petita, ab sos avangelis y lababos, 1 lliura.
Val la mà de paper floret de Gènova reglat lliures y sous y igolat, 3 sous.
Val lo encodernar cada llibre de quart de paper
mitjà, 4 sous.
Esta és la relació que·m fet a vostra senyoria
il·lustríssima los baix firmats, per lo jurament tenim prestat, que tots los sobredits preus són
conforme està contengut en lo dit compte y per
ser lo ver fem la present de mà nostra. Vuy, als
14 de febrer 1705.

a. relació intercalada entre els folis 115v-116r del trienni
1704-1707.

Primo, escombras de palma a 6 dinés cada una y
3 dinés lo mànech.
Escombras de bruch a 4 dinés cada una.
Cabassos de espart grans a 2 sous cada un.
Cabassos de espart mitjans a 1 sou 6 cada un.
Palas de fusta a 2 sous cada una.
La corda vuit cama picada a 1 sou la cana.
Una estora rodona gran, 1 lliura 8 sous.
Per lo fer venir tres estoras a la Escrivania Major, que èran de las que avían servit a las cors per
las mans y filets, valen, 1 lliura.
Cabassos de espart mitjans recordats a 1 lliura 8
cada un.
La cana de la corda ternal picat a 1 sou 6 cana.
La menada de espart picat a 1 sou per cada menada.
Cabassos grans recordats cada un 2 sous 6.
Tronjellas mitjanes a 8 dinés cada una.
Escombras de palma xicas a 3 dinés cada una.
Senallas sinsereas de palma a 5 sous cada una.
Senallas de palma mitjanas a 2 sous 6 cada una.
Senallas de palma dits rodons a 1 sou 3 cada un.
Cabassos de palma de conprar a 7 dinés cada un.
Sàrrias de set copada a 9 sous cada una.
Lo fer venir estoras a tres aposentos per mans y
filets valen 3 lliures 10 sous.
La llata de 60 pams a 5 sous cada una.

Anton Moyà, llibrater. Bernat Nivell, llibrater.
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Número 71
Dona Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general, etcètera. Il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya. Per quant en dias passats ab real orde de
sa magestat y nostre de 7 del corrent vos manàrem desansicular de las bolsas dels officis de
aqueixa casa a differents subgectes y entre altres
a Joseph Boria y Gualba, havent de dir a Ignasi
Boria y Gualba, vos diem y manam, declarant
que la real mente del rey, nostre senyor, que
Déu guarde, és estada desansicular al dit Ignasi
Boria y Gaulba, ho executeu ab tota puntualitat, trahent-lo de ditas bolsas, de manera que
quede exclòs de ellas per la conformitat ho estan los demés que ab dit real orde vos manàrem
desansicular, que esta és la real intenció de sa
magestat y prosoheix axí de sa determinada voluntat. Datum en Barcelona, als XVII de febrer
MDCCV. Francisco de Velasco. Vidit de Sentjust et
de Pages, cancellarius. Don Joannes Baptista de
Aloy.
Registrata. In curiae locumtenentis XX, foleo
CXXXX.

1v

Primo, tatxas negras de cadira a 6 sous lo sent.
Tatxas de mila a 8 sous lo miller.
Claus de quatra a 3 sous lo sent.
Claus de sis a 2 sous 6 lo sent.
Claus de dinals a 7 sous 6 lo sent.
Claus de manilla a 4 dinés cada un.
Gavarrots a 1 sou 4 lo sent.
Claus de deu a 2 sous lo sent.
Claus majals a 5 sous lo sent.
Claus marranxons a 3 sous lo sent.
Claus doblers a 15 sous lo sent.
Claus ternals bors a 4 sous lo sent.
Claus ternals estirats a 4 sous 6 lo sent.
Gavarrots grossos a 1 sou 4 lo sent.

Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas d·este Principado den puntual cumplimiento a la real orden
de su magestad y de vuestra excelencia, como
arriba es expuesto.
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Número 70
Nosaltresb Ramon Torra-alsina, esparter, anomenat per part dels il·lustríssims y fidelíssims
senyors oÿdors de comptes del General de Cathalunya y magnífich racional de la casa de la
Diputació, y Joseph Riera, esparter, anomenat
per part de Antoni Bernada, esparter de la present casa, per visurar un compte entregat per
dit Bernada de la feyna de son offici, entregada
per lo servey de dita casa, en lo qual se tocà la
oblata als XVI de janer del present any 1705,
fem la relació següent per lo jurament tenim
prestat:
Sort de espart y palma:

Sort de clavassó:

Y esta és la relació que nosaltres los infrascrits
fem en virtut de dit jurament que tenim prestat.
Barcelona, y febrer 18 de 1705.
De voluntat de Ramon Torra-alsina, sparter, firmo
Joseph Riera, sparter. Dit Joseph Riera, sparter.
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a. decret intercalat entre els folis 115v-116r del trienni 17041707.
b. relació intercalada entre els folis 116v-117r del trienni
1704-1707.
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Número 73
Isidroa Meima, passamaner, anomenat per part
a. relació intercalada entre els folis 116v-117r del trienni
1704-1707.
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ren per la capella de Sant Jordi de la casa a 14
sous quisqun, valen 2 lliures 16 sous.

dels il·lustríssims i fidelíssim senyors oïdors de
comtas del General de Cathalunya y magnífich
racional de la casa de la Deputació, y Anton Tarré, passamaner, tanvé anomenat per part de
Eulària Miró, viuda del quòndam Bernat Miró,
per visurar un comte entregat per dita Eulària
Miró de la feina de son ofisi entregada per lo
servey de dita casa, en lo qual se tocà la oblata
als 30 de jener 1705, fem la relació següent per
lo jurament tenim prestat:

Per lo fil de saró ha entrat en dits sinells 1 lliura
4 onsa a 24 sous lilura, val 1 lliura 12 sous.
A 26 de juny, 11 ... pams flucadura de alducar
carmesí per guarnir dos bans de dita casa a 3
sous ... de mans, 1 lliura 13 sous.
Ha entrat en dita flucadura 5 arrobes alducar
carmesí a 16 sous onsa, 4 lliures.

Primo, 7 pams flocadura sens enrrexà de una mà
de anpla, de alducar carmesí per remendar un
dusé de la casa en lo de mans, 4 sous.

2v

Pesa de seda ha entrada en dita flocadura 2 arrobes 1/4 a 16 sous onsa, 1 lliura 16 sous.

Per lo què suma la contra plana 33 lliures 18
sous 6.
A 12 de juliol, he fet sis curdons de seda negra
de 6 pams llargària ab dos botons de seda y un
d’or y 6 xinxuelas de hor per cada un serviren
per las 6 veneres dels il·lustríssims senyors diputats y oïdors a 12 sous pam, 3 lliures 12 sous.

A 10 de mars per fer uns curdons per tres bosas de alducar ascur que as feren quan tregueran picador de cavalls, valen de mans, 1 lliura 8
sous.
Per lo alducar ha entrat en dits curdons 3 arrobes de 10 sous onsa, 1 lliura 10 sous.

A 14 de juliol, 6 curdons de 2 pams quisqun
servexan per atacar las veneras dels il·lustríssims
senyors diputats y hoïdors, a 2 sous quiscun, 12
sous.

A 15 de juliol 1703, 11 ...a pams de flucadura
de alducar carmesí per guarnir dos banchs per lo
aposento de las Comèdias de 3 sous ..., valen 1
lliura 3 sous.

A 20 de dit, 20 veneres ... de fil blanchs y negres
servexan per votar, a 10 sous venera, 1 lliura.
A 26 de dit, per mans de guarnir un llibre de vellut carmesí de Ordinasions ab sos galons de or,
val de mans 2 lliures.

Pesa la seda ha entrada en dita flucadura 4 arrobes a 16 sous onsa, 4 lliures.
A 2 de agost, per mans de fer dos curdons de alducar vert per dos menolls de claus per lo armari de haont se tanca la plata de la casa ab sas paretas y botons, val de mans 10 sous.

A 16 de setembre, lo pam de franjó de plata y
seda negre per arremendar pesa, la plata antrada
en dit franjó onsa 1/4, val12 sous.
Hantrar seda onsa 1/4, val 5 sous 3.

Pesa la seda de alducar vert antrat en dits curdons 163/4, val 17 sous 6.

A 20 de octubre, per fer un curdó de seda negra
de 6 pams de llarch ab dos botons de seda negra
y un de hor per la venera del senyor diputat
nou, val 12 sous.

A 15 de dit , per mans de 23 ... pams de flucadura de alducar carmesí per guarnir uns banchs
per los vergués de la cassa, val de mans a 3 sous
..., 3 lliures 9 sous.

Per atacar dita venera 2 pams curdonet, 2 sous:
42 lliures 19 sous 9.

Pesa la seda de alducar carmesí ha entrada en dita
flucadura 10 arrobes a 16 sous onsa, 8 lliures.
A 22 de maigt 1704, per fer un votó y pareta de
hor y seda per reincudar un curdó de un menoll
de claus per la sala del concistori, val mans hor y
seda 10 sous.

Isidro Meima, pasamaner. Anton Terrer, passamaner.
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Número 75

A 4 de juny, per mans de fer quatre sinells de fil
de saró ab cametas y sos botons confitats servi-

Excelentíssimoa señor. Don Lorenso Solei, cónsole
general por su magestad christianíssima en la

a. abreviatura no interpretada que es repeteix al llarg del document.

a. memorial intercalat entre els folis 118v-119r del trienni
1704-1707.
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presente ciudad de Barcelona y principado de
Cathalunya, en el susodicho nombre, dize a vuestra excelencia que en 31 de enero pròximo passado, hallándoze el patrón Guillermo Bertrán, de
Martega, reyno de Francia, con su ganguil en el
muelle o puerto de la presente ciudad, dio en ella
al credencero del General el manifiesto de todo lo
que contenía su cargo, en aquella más devida forma, y con expressa declaración de que trahía 13
rollos tabaco del Brasil, que ivan de tránsito, destinados desde Francia para el puerto de Vinerós,
en cuya justificación ensenyó al dicho credencero
el papel de la obligación havía firmado en Francia de haverle de ir a descargar en dicho puerto de
Vinerós, y prestó su juramento en mano de dicho
credencero. Y haviendo después pretendido el
arrendatario del estanque de los tabacos que el dicho patrón le había de prestar causión, obligándose en ella en haver de traher certificación auténtica de haver descargado dichos rollos de tabaco en
dicho puerto de Vinarós, rehusó el dicho patrón
prestar aquella por no contrahaser a los órdenes
de su rey menos que por fuersa le obligasen a ello.
Y haviendo sobrevenido buen tiempo para poder
continuar su viaje, el dicho patrón desancoró. Y
haviéndose hecho a la vela, llegó en el puerto de
Salou el día 4 del corriente mes de febrero, a donde dio fondo. Y passado después poco rato, Guillermo Constant, escrivano de dicho ganguil, salió en tierra para tomar la práctica que le fue
dada a las 12 horas de mediodía, poco antes o después. Y obtenida aquella, encontinente se // 2v //
partió en drechura a la villa de Reus para dar,
como dio en ella, el aviso del arribo de dicho ganguil a los negocios antes que interessavan en algunas mercaderías de su cargo. Y executada esta diligencia, sucedió todo lo que relata el aucto de
attestación jurada, hecha por el dicho escrivano,
passado ante Juan Baptista Jardí, notario público de dicha villa de Reus, en 13 del mismo mes de
febrero corriente que se presenta.
Y como, excelentíssimo senyor, lo que refiere dicho
auto sea una voluntaria vexassión, como en realidad de verdad los dichos tres barriles launas estuviessen continuados en dicho papel de manifiesto
en el tiempo que dicho escrivano le entregó en la
casa de la aduana del General del susedicho puerto de Salou. Y assí bién desde entonces haya sido
maliciosamente cortado el pedaso que le falta, en
el que se hallava continuado el partido de dichas
launas de lo que offrece el suplicante por medio de
testigos fidedignos dar prueva llena y concluyente,
además que resulta del susodicho auto, y no se
ajustó que con tales y tan reprovadas cautelas
Jayme Voltas, tauler del General de dicho puerto
de Salou, y demás de su commitiva contra differentes capítulos de tratados generales de passes entre las dos coronas ajustados y reales órdenes de su
magestad, Dios le guarde, hayan pasado a reco1871

nocer dicho ganguil. Y preso y detenido el dicho
tabaco y demás mercaderías de tránsito impidiendo al dicho patrón su viaje y ocasionándole
los daños que por dicha causa acta y se han seguido y en adelante se le habrán de seguir.
Por tanto, el dicho don Lorenço Soleil, en el susodicho nombre, recurriendo a vuestra excelencia,
suplica sea de su servicio mandar dar aquella
más prompta y efficás providencia que se requiere
y procede su alta comprehención para que exemplarmente se castigue el susodicho delito de haver
cortado el pedazo // s.n.r // que falta en dicho papel de manifiesto, se restituyan al dicho patrón
Bertrán, o a quién su legítimo poder huviere, los
susodichos 13 rollos tabaco del Brasil y demás mercaderías de tránsito que se hallan detenidas juntamente con la enmienda de todos los daños y costas. Y se ponga el remedio que más conveniente
pareciere a los dichos desórdenes, para que otros
semejantes en adelante no se continúen en embarcaciones francesas, que lo recivirá a singular
merced de la poderoza grandeza de vuestra excelencia.
3r

Hoc est exemplum bene et fideliter Barcinone
sumptum a quodam publico et autentico attestationis instrumento thenoris sequentis:
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinto, die veneris decima tertia mensis februarii ejusdem
anni intitulata, presente et ad haec vocato, rogato atque requisito me Joanne Baptista Jordi, auctoritate regia notario publico villa de Reus,
Campi et archidiocesis Tarracone, infrascripto et
presentibus etiam Paulo Arandes, scriptore, et
Petro Salvat Seul, panario, dictae villa de Reus,
pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis, Guillermus Constant, civitatis Massiliae, regni Galliae, scriba navis sive ganguil patroni
Guillermi Bertran, de Martega, etiam regni Galliae, constitutus personaliter in quadam aula
domus meae pre et infrascripti notarii, quae sitae
est intus dictam villa de Reus, in vico vulgo dicto
del Mar, medio juramento ad Dominum Deum
et ejus sancta quatuor Evangelia, manibus suis
corporaliter tacta, in manu et posse mei jam dicti
et infrascipti notarii prestito ad dicti patroni
Guillermi Bertran instantiam retulit et relationem fecit mihi dicto et infrascripto notario ac
etiam requisivit dictus patronus Guilermus Bertran mihi quatenus de verbis per dictum Guillermum Constans, dicendis publicum conficerem
instrumentum, ego vero dicta requisitione atenta
verba dum ab ejus ore proferebantur per organum continuavi in hunc qui sequitur modum
que arribant // 3v // lo die dimecres que·n
contàvem als quatre dies del present y corrent
mes de febrer al port de Salou, cerca las onse

[ 1705 ]

[ 1705 ]

horas ans del migdia, més o menos, ell testis ab
lo ganguil de lo patró Guillem Bartran, després
de gran rato de haver donat fondo en dit port,
isqué ell testis a terre ha pèndrer la pràctica a la
torra de dit port de Salou que segons judica ell
testis devia ser migdie, poch més o menos, després de haver donada la pràctica, encontinent ell
testis des de dita torra se·n anà al de Reus per
avisar als marxants de de son arribo en lo port
de Salou. Y desitjant ell testis anar-se’n encontinent per donar lo manifest a Vila-seca o a Salou
de las mercaderias a aportava lo ganguil del dit
patró Bartran no li fou possible per plòurer ab
gran abundància a més que ja era tart perquè
quant ell testis arribà a la dita vila de Reus era
cerca las tres horas de la tarda. Y lo endemà dijous tanpoch no li fou possible a ell testis lo poder baxar a Vila-seca o a Salou per poder donar
lo dit manifest que tant desitjava donar per continuar tot lo dit die de dijous la pluja en gran
abundància. Y encontrant ell testis al matí de dit
dia de dijous a Francisco Casas, dit Xasa, aba
compañia de Bernat Passells, botiguers, de dita
vila, a la plaza dita lo Marcadal, digué ell testis al
dit Casas que li llogàs un burro perquè si lo
temps donava lloch, volia baxar a Vila-seca o a
Salou a donar lo manifest, com en effecte li
llogà dit burro, y prometé lo dit casas a ell testis
acompañar-lo. Y lo endemà divendres que contavan als sis dies del dit mes de febrer, a vista
que las ayguas no eran ab tanta abundància y
que lo temps donava algun lloch, ell testis en
compañia del dit Francisco Casas, dit Xasa
muntà a cavall a fi de donar lo dit manifest. Y
per lo camí encontraren ab un home que ell testis no coneixia, al qual home preguntà lo dit
Francisco Casas si los donaria notícia si Jaume
Voltas, tauler, era a Vila-seca o a Salou, del qual
home entenguí jo testis respongué que era a Salou. Y continuant lo camí via recta de Salou ab
companyia de Francisco Casas, poch antes de
arribar a la casa // 4r // de la aduana de dit port
de Salou, encontràrem a Guillem Ixart, botiguer, de la vila de Valls. Y després de haver converssat ell testis y lo dit Casas vàrias cosas ab dit
Ixart, junts tots tres y de compañia, arribaren a
la dita casa de la aduana. Y preguntant ell testis a
un home que estava a dita aduana ab una capa
vermella per lo tauler, li respongué lo tal home
encontinent què volia y ell testis li respongué
que li volia donar lo manifest de las mercaderias
del ganguil del patró Guillem Bertran. Y responent lo dit tal home, digué a ell testis que li
donàs, que tenia orde de rèbrer papers y manifest. Y encontinent jo testis, antes que lo tal
home li digué que li donàs a ell lo manifest, entreguí aquell en sas pròprias mans en presència

a. ab compañia ... Xasa interliniat a la fi del document.
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dels dits Guillem Ixart y de Francisco Casas. Y
rebent aquell lo dit tal home, encontinent se
posà a llegir-lo. Y llegit aquell, veu ell testis com
lo tal home lo plegà y se’l posà a la faltriquera. Y
després de gran rato, veu ell testis que de bordo
del ganguil de dit patró Guillem Bertran exia
una llanxe o llaüt per en terra. Y veu desembarcar dit llaüt a Jaume Voltas y altres hòmens
que·l acompañaven qualse ell testis no conegué.
Y axí posats a terre, veu ell testis que lo tal home,
que d’en antes ell testis havia entregat lo manifest, donà y entragà aquell a altre home que ell
testis no conegué, si bé que delasoras ençà ha sabut ell testis se deya Francisco Bagot. Qual
hom, sabut per recuy que·s deya Francisco Bagot, se posà a llegir lo dit manifest. Y encontinent // 4v //de aver-lo llegit, veu ell testis com lo
donà y entregà a Jaume Voltas, tauler, y tenint
lo dit manifest lo dit tauler Jaume Voltas en sas
pròprias mans, veu ell testis com lo dit Voltas
se’n entrà dins la casa de la dita aduana. Y veu ell
testis que se posa a llegir-lo y després de haver-lo
llegit lo posà a la faltriquera. Y lo endemà y
quan contàvem set del dit present y corrent mes
de febrer, lo dit Jaume Voltas, tauler, donà
llicència a ell dit testis per poder desembarcar
del ganguil de dit patró Guillem Bertran las
mercaderias dirigidas a Salou. Encontinent ell
testis fent desembarcar ditas mercaderias, com
axí tenia la orde, los interessats en aquellas las
rebèran ab sos albarans, portant-las a la dita vila
de Reus y part dexant-ne a la dita aduana de dit
port. Y que antes de desembarcar ditas mercaderias entraren en bordo del dit galguil del dit
patró Bertran, ahont ell testis se trobava, lo dit
Jaume Voltas, tauler, acompañat de altres hòmens qual ell testis no conegué, dient que volian
desembarcar lo tabaco de fum que estava manifestat per trànsit. Y després de posar lo dit tabaco de fum al lleut y tret de dins del ganguil, cridaren a ell testis que baixàs a la estriba de dit
ganguil, que volian comprovar las mercaderias
manifestadas per trànsit si eran més o menos y
las mateixas que van expressadas en lo manifest
que se havia donat. Y axí bé continuant la prova
y corrobo-//5r //ració de ditas mercaderias ab lo
dit manifest se troba haver-hi tres barrils de
llauna que no estàvan expressat en lo dit manifest y recordant-se ell testis que los dits tres barrils de llauna estàvan scrits en lo dit manifest y
mirant-se, per ço, ell testis bé y atentament lo
dit manifest, no obstant que conegué que era
aquell que ell testis havia donat y entregat lo die
de divendres a un home que aportava una capa
vermella a la aduana de dit port, emperò conegué molt bé ell testis que lo dit manifest estava
tallat en part y tret de aquell alguns partits y, en
particular, los dits barrils llauna a més que conegué ell testis que lo paper de dit manifest no tenia la llargària que tenia al temps y ocasió que

ell testis lo entregà a la duana de dit port a un
home que aportava una capa vermella. Y dientlos, per ço, ell testis a dit Jaume Voltas, tauler, y
als demés hòmens que·l acompañaven parlant
de comú que li havian tallats ells lo manifest. Y
encontinent lo dit Jaume Voltas y sos companys
hisquèran de bordo del dit ganguil, embarcantse ab lo llaüt que era lo tabaco per anar a terra,
en lo qual llaüt ell testis també se embarcà. Y posat en terra, ell testis cridà a dit Francisco Casas,
dit Xaza, que·s trobava en dit ora y ocasió en dit
port o platja de Salou, al qual digué ell testis que
li havian tallat lo manifest y vist encontinent per
lo dit Casas lo dit manifest, y mirat per aquell ab
tota atenció digué que sí que estava tallat, qual
tabaco veu ell testis trèurer del dit llahüt y veu lo
entraven dins la dita aduana. Y que antes de axir
de bordo del dit ganguil regonegueren lo dit
Voltas y sos compañs la caxa de ell testis, de la
qual caxa veu prengueren tots los // 5v // papers
que·s trobavan dins dita caxa. Y lo endemà diumenge los·y tornaren a ell testis tots per enters
quals papers ell testis los tornà a bordo y los posà
dins de dita sa caixa. Y lo endemà dilluns, die
nou de febrer, lo dit Jaume Voltas ab altres hòmens que·l acompañavan, anaren a bordo de dit
ganguil a hont ell testis se trobava y feren tràurer
a terra totas las mercaderias manifestadas de
trànsit, com en effecte las veu ell testis tràurer a
terra, lo qual Voltas, tauler, ans de axí de bordo,
tornà ha fer aprenció de tots los papers que ell
testis tenia en sa pròpria caixa y lo posà pres y
capturat a ell testis dins la casa de dita aduana, a
hont estigué fins a tenir orde que estava ab llibertat. Y és tot axí com desobre se conté la real
veritat per lo jurament que tinch fet y prestat».
De quibus, et cetera, fuerunt acta in dicta villa
de Reus, sub anno, die, mense et loco praedictis,
presentibus me dicto et infrascripto notario et testibus predictis ad premissa vocatis specialiter et
rogatis prout superius continetur. Sig+num
meum Joannis Baptistae Jordi, auctoritate regia
notarii publici de Reus, Campi et archiepiscopatus Tarrachonae, qui praemissis unacum praenominatis testibus interfui manuque aliena scribi
feci, rogatus et requisitus in fidem clausi.
Sig+num Petri Troch, auctoritate regia notarii
publici regii collegiati Barchinone, qui praedicta
exemplavit et clausit aliena manu scribere fecit,
rogatus et requisitus in fidem clausit. Sig+num
Guillelmi Bosom, notarii publici regii colelgiati
Barchinonae, testis. Sig+num Josephi Rodriguera, notarii publici // s.n.r // regii collegiati Barchinonae, testis.
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Diea sabbati,
none.

VII

mensis martiis

MDCCV.

Illustrissimus dominus Christophorus Lledo et
Carreras, cives honoratus Barcinone, consillarius
in ordine secundus excellentissime civitatis Barcinone, et eo nomine alter ex judicibus contrafactionum per sacram, catholicam et regiam magestatem domini nostris regis, quem Deus
incolumem servet, in presente civitate Barcinone,
in anno 1702 celebratus, electus et nominatus ob
inpedimentum illustrissimi domini Josephi Company, medicinae doctoris, consiliarii in ordine
primi presenti excellentissimae civitatis, ad effectum interessendi et vocandae causas contrafactionum vertentes in illustrissimo Tribunale Contrafactionum in isntantiam sindicus Generalis
Cathaloniae, unam, scilicet, contra locumthenentem prothonotarii et regios scribas regestri et
alios, et aliam contra regios scribas mandati et
alias quascumque causas forsan motas et movendas in quibus fuerit inpeditus dictus illustrissimus doctor Josephus Company, consiliarius prefatus, // 1v // jurat ad dominum Deum et ejus
sancta quatuor Evangelia super Missale quod
illustrissimis ac nobilis Michael de Caldero, regens Regiam Cancelleriam, apertum tenet de
bene et legaliter se habendo secundum disposita in
nova constitutione «De observantia», et cetera,
ad eam conservantia, de quibus, et cetera. Altissimus, et cetera.
Testes sunt Anthonius Baja, regius vergarii Regiae Audientia, et Anthonius Thomas, de familia nobilis Felicis de Taverner, canonicus Sedis
Barchinonae.

122
/2r

Barci-

a. jurament intercalat entre els folis 121v-122r del trienni
1704-1707.
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Número 77
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. A instància del
procurador fiscal del General y present casa se
ha fulminat procés informatiu contra Joseph
Rius, mestre peller, de la present ciutat, imputant-li lo delicte de haver sobreposat algunas ceras o nacres de Bolla en algunas robas o vestits,
comminant-li las penas per los capítols de ordinacions sobre dit delicte disposans, havent passat a instar contra de aquell provisió de captura,
de tal manera que fins vuy, de molts dies a esta
part, se troba pres y detingut en las càrcers de la
present casa servint-li de emulació, vilypendi y
grave detriment a sa persona y béns, imposibilitant-lo de poder cuydar de sa hazienda, casa y
família. E com, il·lustríssim y fidelíssim senyor,
la pena per dits capítols de ordinacions imposada sia de que quant serà algú trobat o se li
provarà haver sobreposat alguna cera o plom,
trahent-las de alguna roba o vestit, o sobrepoa. súplica intercalada entre els folis 121v-122r del trienni
1704-1707.

[ 1705 ]

[ 1705 ]

sant-lo en altre, incidesca en pena de 25 lliures,
ultra la pena de fals, las quals penas pecuniàrias
tant solament se púgan infligir als amos de las
robas sens que se expresse altra pena de presó o
corporis aflectiva, com millor és de vèurer de
dits capítols. Per ço, que en lo títol «De crim de
fals» no·s llitg capítol ni constitució alguna que
infligesca pena corporal ni de presó als perpetrans semblant crim o delicte, ans bé és cert en
via de dret que ningú en lo present principat de
Cathalunya pot ser punit ni castigat en persona
y béns, sinó tant solament en los crims de lesa
magestat en primer cop y de heretgia, lo que se
troba corroborat a la constitució final, títol «De
// 2v // béns dels condempnats», y axí bé no poder-ce imputar a dit Rius semblant delicte, sinó
tant solament la sola presumpció de ésser suspitosas las nacres de Bolla de alguns partits, lo
que·s diu citra veri praejuditium, y sens ànimo
de confessar cosa assí prejudicial, ans bé creu y
té per cert poder fer constar lo contrari, se segueix evidentment de que no pot ni deu ser detingut en ditas presons, sinó en tot cas sols és lícit y permés al dit procurador fiscal lo proceguir
contra de ell per la satisfacció de las penas pecuniàrias per seguretat de las quals no pot ésser
pres ni detingut en la presó praemaxime tenint
bastans béns, mercaderias e immobles per llur
seguretat en la present ciutat.

Hyeronimus de Roquer et de Codina, secretarius
et scriba major Generalis Cathaloniae.
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Per tant y altrament, opposant formiter et omni
modo meliori de tot lo sobredit, supplica lo legítim procurador de dit Joseph Rius que en attenció del sobreponderat y per la més puntual observança de las disposicions municipals sia
manat encontinent ésser dit Rius relaxat de ditas presons y en cas de remitència o voluntària
contradicció de dit procurador ésser la present
cusida en dietari, segons lo capítol del nou redrés et in omnibus et per omnia ésser-li justicia
ab tot cumpliment et omni modo meliori ministrada, officio, et cetera. Altissimus. Pere Riera y
Pinosa. Roma, assessor subrogatus.
Ob die VII marciis MDCCV in concistorio, et cetera, et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, que lo trobar-se capturat y detingut en las càrsels de la present cassa
lo suplicant és en virtut de provisió facto verbo
feta per los noble y magnífichs assessors del General, avent presehit inquisició y formació de
prosés contra de ell feta instant lo procurador
fiscal, axí que tenent comta publicada de sa inqui-//s.n.r //sició y prosés pot defensar-se que se
hi administrarà justícia y que la present súplica
sia insertada en lo dietari corrent y que per lo
secretari y escrivà major del General a ningú sia
donada còpia autèntica ni simple de ella sens inserta de la present decretació.
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Número 81
Dieaquinta mesis fabruarii anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo quinto.
Joannes Cassador, nuntius juratus curiae ordinariae villae et totius comitatus Palamossorum,
diocesis Gerundae, et curritor publicus dicti villae, virtute juranti per eum in introhitu sui offitii prestiti retulit et relationem fecit mihi Petro
Prats, notario regio et publico dictae villae Palamossorum, infrascripto, quatenus se ad instantiam et requisitionem honorabilis Antonii Simon, collectoris sive tauler tabulae generalis
presentis Cathaloniae principatus, encantare per
spatium triginta dierum et ultra per plateam
publicam et loca solita dictae villae «lo preu fet
de la casa de la duana de dita vila, mitgensant
tabba per dit effecte exordida, y no à trobat persona alguna qui haje offert menos dita per fer
dit preu fet que és estat Pere Lafont, mestre serredor, habitant en Palafrugell, qui és estat lo
últim qui se és // 3v // offert en fer dit preu fet
segons thenor de dita tabba per dos-centas sinquanta lliuras moneda barcelonesa»; de quibus,
et cetera, que fuerunt acta intus notariam et
scribaniam publicas dictae villae Palamos, die et
anno predictis, presente me Petro Prats, notario
prae et infrascripto, et presentibus pro testibus
Nicolao Cols et Felice Alzina, scriptoribus dictae
villae, ad ista vocatis, et cetera.
In quorum fidem ego dictus Prats, notarius, hic
me subscribo et mecum instatus appono sig+num.

4r

En nom de Nostre Senyor Déu sie. Amèn. De y
sobre las cosas baix scritas per y entre lo il·lustre
y molt reverent senyor doctor Miquel Viader y
Burgués, prevere, canonge de la Seu de Gerona,
deputat local del concistori del General de la
Deputació local de la ciutat y col·lecta de Gerona, de una part, y Pere Lafont, serrador, habitant en la vila de Palafurgell, bisbat de Gerona,
de part altre, és estada feta, firmada, pactada,
lloada y jurada la capitulació en lo modo y forma baix escrits y següents:
E, primerament, attenent y conciderant que per
ocasió de las bombas caygudas en la vila de Palamós en los dos sitis hi hagué, se dirruhí la casa
de la duana del General de la dita vila de Palamós, per ço, és pactat, avingut y concordat per y
a. relació i acte intercalats entre els folis 124v-125r del trienni 1704-1707.

5r

entre ditas pars e lo dit Pere Lafont, de son grat
y certa siència, com a restant en la última dita y
ofert fer a menor preu totas las obras baix especificadoras a dos-centas sinquanta lliures barceloneses, axí com en la tabba que per est effecte
se ha exordida, està contengut, convé y en bona
fe promet a dit il·lustre y molt reverent senyor
doctor Miquel Viader y Burguès, prevere y canonge de la Seu de Gerona, deputat local sobredit, que rehedificarà la dita casa de la duana del
General de dita vila de Palamós y demés, y en lo
modo y forma en dita tabba contengut y expressat per dita quantitat de dos-centas sinquanta lliures moneda barcelonesa, la qual tabba és del tenor següent:

E sàpia lo qui empendrà lo dit preu fet que com
està dit, haurà de fer com estava feta de antes
dels dits sitis la dita casa de la duana.

«Qualsevol persona qui vulla o entena en
empèndrer lo preu fet de las obras necessàrias se
han de fer per rehedificar y tornar la casa de la
duana de la vila de Palamós, // 4v // que és pròpria del General del present principat de Cathalunya, la qual és estada dirruhida per causa de
las bombas caygudas en dita vila de Palamós en
los dos sitis hi hagué, ço és, tant de mestre de
casas, fuster, com de manyà, axí y del modo y
forma estava de antes edificada y del modo y
forma estàvan, baix continuadas, diga-hi que
dir-hi voldrà que aquell qui a menos preu la farà
tant las unas com las altres, a aquell se lliurarà.

E sàpia lo qui empendrà lo dit preu fet que la
dita obra se haurà de fer dins vuyt mesos comptadors del die se firmarà lo acte.

E sàpia que aquell qui empendrà lo dit preu fet,
haurà de posar vint-y-dos bigas en la taulada.
Ítem, dotse dotsenas de llatas per dita taulada.
Ítem, mil claus per dita taulada.
Ítem, se han de fer dos finestras hi posar-hi la
fusta y claus necessaris.
Ítem, haurà de fer la porta forana hi posar-hi la
fusta, golfos y claus.
Ítem, haurà de posar la fusta per un retrat y fabricar aquell y posar los claus necessaris.
Ítem, haurà de fer lo sostre de la mitat de dita
casa, ço és, vuyt dotsena de pots; ítem, divuyt
cayrats per dit sostre; ítem, mil claus per clavar
dit sostre.
Ítem, haurà de fer la paret per la qual hi haurà
de manester tres mutos de cals; ítem, haurà de
manester sexanta càrregas de arena; ítem, haurà
de fer un brancal de porta y dos finestras; ítem,
haurà de acabar de igualar las parets de sobre la
taulada y rebàtrer tota la casa, hi haurà de manester quatre mutos de cals.
Ítem, haurà de manester sexanta càrregas de
arena més.
Ítem, haurà de manester sinquanta garbas de
canyas.
Ítem, haurà de manester dos mil jonchs.
Ítem, haurà de manester tres mil teulas.
Ítem, haurà de manester quaranta càrregas de
argila.

1875

E sàpia lo qui empendrà lo dit preu fet lo preu
per lo qual se lliurarà se pagarà ab tres pagas, la
primera després de haver firmat las fermansas,
que donarà lo qui empendrà fer-ho, la segona
paga en ser la obra mitg feta, y la tercera finida
tota la obra y visurada.
E sàpia lo qui empendrà lo dit preu fet que
haurà de donar dos o més idòneas fermansas a
coneguda del magnífich deputat local y del tauler de la dita vila de Palamós.

E sàpia lo qui empendrà lo dit preu fet que la
dita obra se farà visurar, si voldran los senyors
deputats del General de Cathalunya, tant al
principi com al medi y a la fi, y sempre que los
aparega, per aquellas personas a ells ben vistas. Y
que lo que·s trobarà no ésser conforme al pactat
a la tava, ó dega a tornar a fer lo qui empendrà lo
dit preu fet a costas suas y de sas fermansas.
E sàpia lo qui empendrà lo dit preu fet que ell
com sas fermansas hauran de obligar llurs personas y béns y de quiscú de ells a ssoles com a deutes fiscals y reals.
E sàpia lo qui empendrà lo dit preu fet que
haurà de pagar al notari baix scrit, en poder del
// 5v // qual se ha fet lo acte, y corredor sos justos y condecendents salaris.
Scriba Deputationis localis civitatis et collectae
Gerundae. Jacobus Calvet, notarius.»
Axí que tot lo contengut en la dita tabba promet dit Pere Lafont servar, attèndrer y cumplir,
sots pena y escriptura de ters, després o sens requesta de dies ab salari de procurador dins de
Gerona de deu sous, y fora, de vint sous, per
quiscun ultra los gastos. Los quals en cas se’n
fassan també promet restituhir, dels quals sian
creguts de sa sola paraula y per major seguretat
de ditas cosas Francesch Gamira, pescador, de
dita vila de Palamós, y Antoni Pruneda, pagès,
del terme de Sant Joan de dita vila de Palamós,
aquí presents, se instituexan fermansas y
promètan estar tinguts y obligats en tot so y
quant dit principal és tingut y obligat, tant en la
vida com en la mort. Per lo què ne obligan tant
lo dit principal com las fermansas llurs personas
y tots y sengles béns y drets llurs, y de quiscú
de ells a ssoles com a drets fiscals y reals, tant
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mobles com immobles, presents y esdevenidors, haguts y per haver, a hont se vulla que
sien, encara que privilegiats en qualsevol manera, renunciant al benefici de dividir y cedir las
accions, novas constitucions y consuetut de
Barcelona que parla de dos o molts que se oblígan a ssolas, y las ditas fermansas a la lley diposant que primer sie convingut lo principal que
la fermansa y a la epístola del divo Adrià, etcètera, y tant principal com la fermansa a totes gràcias, guiatges, cessió de béns y a llur for propri
submetent-se al for del General y a qualsevol
for, y ab faculat de variar lo judici y ...a de procurador de tots los escrivans y nuncis // 6r // de
las corts real y ecclesiàstica de Gerona y dels
magnífichs veguers e o regint las vegarias de
Barcelona, Besalú y altres, y de quiscuna de
aquellas per firmar la obligació y escriptura de
ters en ditas respective corts llargament en deguda forma y ab jurament.
Ítem, és pactat, avingut y concordat per y entre
ditas pars e lo dit il·lustre y molt reverent senyor
doctor Miquel Viader y Burgués, deputat local,
sobredit, en nom de dit General, promet donar
y pagar al dit Pere Lafont, serrador, present, ditas dos-centas sinquanta lliures moneda barcelonesa, ab tres iguals pagas, ço és, la primera en tenir ordre dels il·lustríssims y fidelíssims senyors
deputats del dit General, la segona en ésser la
obra mitg feta, y la tercera y última finida tota la
obra y visurada, axí y de la manera està contengut en dita tabba, obligant-ne, per ço, los béns,
drets y emoluments del dit General llargament y
ab jurament. Actum Gerunde, die vigessima sexta februarii, millessimo septingentessimo quinto.
Testes reverendus Michael Coromina, presbiter et
ebdommodarius ecclesiae parrochialis loci de
Llorà vicaris, et Dominicus Arbosset, agricola, de
las Ansias, diocesis Gerunde.
Sig+num Jacobus Calvet, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus civis Gerundae
ac pro illustrissimis et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis presentis Cathaloniae principatus notarius et scriba
offitii Generalis Deputationis localis civitatis et
collecte Gerunde, hec penes me recepta scripsi,
subscripsi.

126
/1r

Número 82
Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinto, die vero
a. mot il·legible.
a. requesta intercalada entre els folis 125v-126r del trienni
1704-1707.
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martis decima septima mensis martii ejusdem
anni intitulata, inter duodecimam et unam horas post meridiem, praesente et ad haec vocato, rogato atque requisito me Hieronimo de Roquer et
de Codina, cive honorato Barcinone et vicem secretario et scriba majore Generalis Cathaloniae,
praesentibus pro testibus Thomas Torras et Laurentio Colomer, de familia infrascipti magnifici
Francisci de Muyalt, civis honoratis Barcinone,
ad ista vocatis specialiter et assumptis, magnificus Paulus Corbera et Palau, etiam civis honoratus Barcinone, sindicus dictus Generalis Cathaloniae, dicto nomine constitutus personaliter
ante prasentiam dicti magnifici Francisci Muyalt, personaliter reperti et adinventi intus domus suae propriae habitationis, scitas in presenti
civitate Barcinonae, in vico dicto dels Abaxadors,
dicto nomine, eidem abtulit et presentavit et seu
per me dictum secretarium et scribam majorem
obtulere et presentare publice petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis papiri requisitionis
scedulam thenoris sequentis: «Molt bé sap e ignorar no pot vostra mercè senyor Francisco de
Mujalt, ciutadà honrat de Barcelona, que ab lo
capítol 43 de la última Cort General de 1702,
que és la constítució 3, títol 73, «Que officis
temporals no sien continuats», en lo nou volumen de las Generals Constitucions se troba expressament disposat y ordenat que los veguers,
sots-veguers, etcètera, finit lo termini per lo
qual foren provehits resten ipso jure et facti sens
jurisdicció y sie acabat son offici entrant a regirlo aquells a qui tocaria en cas de mort, absència
o impediment, y com a notícia del il·lustríssim y
fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del General //1v // de Cathalunya aja pervingut que no obstant haver vostra
mercè finit lo resíduo del trienni per lo qual
fonch provehit en lo offici de veguer de la vegueria de Barcelona, que fou solament per lo
temps que faltava a cumplir lo noble don Llàtzer de Gelcèn, que és ja del tot terminat y finit,
continua lo exercici de dit offici de veguer portant la vara y exercint jurisdicció contra lo estatuhit y ordenat ab lo sobradit capítol 43. Per ço,
lo dit molt il·lustre y fidelíssim concistori, per
medi del síndich del General de Cathalunya, qui
fa ocular ostenció de son poder pro ut ecce precisat de la obligació de son càrrech amonesta, interpel·la y requireix per primera, segona y tercera monició, e instantàneament a vostra mercè
que, encontinent y sens mora ni tardança alguna, cesse en la continuació del exercici y jurisdicció de dit offici de veguer de la vegaria de
Barcelona, que altrament a més de dir denúncia
de tot lo que farà y obrarà en dit nom de veguer, protesta a vostra mercè de valer-se de tots
aquells medis permesos y lícits de dret municipal y comú, y de instar contra vostra mercè las
penas imposadas per lo dit dret municipal als

contrafactors de las generals constitucions,
usatges, costums, capítols y actes de cort, privilegis y demés drets de la pàtria, y de tot lo demés que en via de dret li és lícit y permès protestar omni meliori modo pro requirens vos
notarium, et cetera.» Quaquidem papiri requisitionis scedulam sicut praedicitur, oblata et presentata et per me dictum secretarium et scribam
majorem alta et intelligibile voce lecta et publicata copiaque illius cum suo originali comprovata
eidem Francisco de Mujalt tradita et liberata
illico dictus magnificus Franciscus de Mujalt
// 2r // verbo respondendo dixit quod retinet sibi
terminum juris ad respondendum. De quibus ita
per actis, gestis atque sequutis dictus magnificus
Paulus Corbera et Palau, dicto nomine, petiit et
requisivit sibi et illustrissimis et fidelissimis dominis deputatis fieri et tradi unum et plura publicum et publica instrumentum et instrumenta per
me dictum et infrascriptum secretarium. Et scribam majorem Deputationis Generalis et dictus
magnificus Paulus Corbera petiit et requissivit
mihi Hieronimo de Roquer et Codina, secretario
et scriba majore super memorato, de praedictis
conficerem et sibi traderem instrumentum. Quae
fuerunt acta Barchinone, sub anno, die, mense,
loco et hora praedictis, et presentibus testibus supradictis ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis pro ut superius continetur.
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Número 83
Noverinta universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinto, die vero
martis decima septima mensis martii ejusdem
anni intitulata, inter duodecimam et unam horas post meridiem, praesente et ad haec vocato, rogato atque requisito me Hieronimo de Roquer et
de Codina, cive honorato Barcinone et vicem secretario et scriba majore Generalis Cathaloniae,
praesentibus pro testibus Paulo Ferrer et Bernardo Rodrigues, Barchinone residens, et ad ista vocatis specialiter et assumptis, magnificus Paulus
Corbera et Palau, etiam civis honoratus Barcinone, sindicus dictus Generalis Cathaloniae, dicto
nomine constitutus personaliter ante praesentiam Jacobob Joannes Mas, personaliter reperti et
adinventi intus domus Paolo Ferrer, llogaterii
mullas, scitas in presenti civitate Barcinonae, in
vico dicto la Plasseta, dicto nomine, eidem abtulit
et presentavit et seu per me dictum secretarium et
scribam majorem obtulere et presentare publice
petiit, instavit et requisivit quandam in scriptis
papiri requisitionis scedulam thenoris sequentis:
a. requesta intercalada entre els folis 125v-126r del trienni
1704-1707.
b. sic a l’original.
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«Molt bé sap e ignorar no pot vostra mercè senyor Francisco de Mujalt, ciutadà honrat de
Barcelona, que ab lo capítol 43 de la última
Cort General de 1702, que és la constítució 3,
títol 73, «Que officis temporals no sien continuats», en lo nou volumen de las Generals
Constitucions se troba expressament disposat y
ordenat que los veguers, sots-veguers, etcètera,
finit lo termini per lo qual foren provehits resten ipso jure et facti sens jurisdicció y sie acabat
son offici entrant a regir-lo aquells a qui tocaria
en cas de mort, absència o impediment, y com a
notícia del il·lustríssim y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya aja pervingut que no
obstant haver vostra mercè finit lo resíduo del
trienni per lo qual fonch // 3v // provehit en lo
offici de sots-veguer de la vegueria de Barcelona, que fou solament per lo temps que faltava a
cumplir Juan Burgada, que és ja del tot terminat y finit, continua lo exercici de dit offici de
sots-veguer portant la vara y exercint jurisdicció
contra lo estatuhit y ordenat ab lo sobradit capítol 43. Per ço, lo dit molt il·lustre y fidelíssim
concistori, per medi del síndich del General de
Cathalunya, qui fa ocular ostenció de son poder
pro ut ecce precisat de la obligació de son càrrech
amonesta, interpel·la y requireix per primera,
segona y tercera monició, e instantàneament a
vostra mercè que, encontinent y sens mora ni
tardança alguna, cesse en la continuació del
exercici y jurisdicció de dit offici de sots-veguer
de la vegaria de Barcelona, que altrament a més
de dir denúncia de tot lo que farà y obrarà en dit
nom de veguer, protesta a vostra mercè de valer-se de tots aquells medis permesos y lícits de
dret municipal y comú, y de instar contra vostra
mercè las penas imposadas per lo dit dret municipal als contrafactors de las generals constitucions, usatges, costums, capítols y actes de cort,
privilegis y demés drets de la pàtria, y de tot lo
demés que en via de dret li és lícit y permès protestar omni meliori modo pro requirens vos notarium, et cetera.» Quaquidem papiri requisitionis
scedulam sicut praedicitur, oblata et presentata
et per me dictum secretarium et scribam majorem alta et intelligibile voce lecta et publicata copiaque illius cum suo originali comprovata eidem Jacobo Joannes Mas verbo respondendo dixit
quod retinet sibi terminum juris ad respondendum. De quibus ita per actis, gestis adque sequutis dictus magnificus Paulus Corbera et Palau,
dicto nomine, petiit et requisivit sibi et illustrissimis et fidelissimis dominis deputatis fieri et tradi
unum et plura publicum // 4r // et publica instrumentum et instrumenta per me dictum et infrascriptum secretarium. Et scribam majorem
Deputationis Generalis et dictus magnificus
Paulus Corbera petiit et requissivit mihi Hieronimo de Roquer et Codina, secretario et scriba
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continuadas en un memorial. Espera lo concistori de dita visita real que vostra senyoria il·lustríssima millor informat donarà prompta providència al sobredit, com altrament seria precís
que dit concistori de dita visita real en compliment de sas obligacions passàs a altres diligèncias.

majore super memorato, de praedictis conficerem
et sibi traderem instrumentum. Quae fuerunt
acta Barchinone, sub anno, die, mense, loco et
hora praedictis, et presentibus testibus supradictis
ad praemissa vocatis spetialiter et assumptis pro
ut superius continetur.

139
/1r

Número 86
Senyora administrador del banch de la present
ciutat de nostre compte nou farà bonas als
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya
noranta-sis lliuras quatre sous y sis dinés, 96
lliures 4 sous 6, que són aquellas semblants que
lo die 14 janer 1705 han quedat en nostre crèdit en lo present banch del diner que en ell han
girat los dits fidelíssims senyors deputats des de
14 janer 1704 fins dit die 14 janer 1705 en execució del capítol 31 de la última cort, com apar
de la certificatòria feta per Francisco Vidal, mercader, regent lo llibre segon major del present
banch als 8 del corrent. Déu lo guarde, del aposento del bras y abril 15 de 1705.

139
/3r

Don Pedro Torrellas y Sentmanat, protector.
Don Joseph de Paguera Vilana y Millàs, procurador de don Grau de Paguera, clavari. Don Joseph Alamany y Navol, conseller noble més antic.

139
/2r

Número 87
Il·lustríssimb y fidelíssim senyor. Lo il·lustríssim concistori de la visita real està en comprehenció que no és del càrrech de vostra senyoria
il·lustríssima lo conèixer de la justificació de las
deliberacions pren dit il·lustríssim concistori de
dita visita, y de que mentres no excedesca los límits de la quantitat que segons lo dret municipal, reals decrets y observansa deu vostra senyoria il·lustríssima subministrar-li lo que se
offeresca per los gastos de dita vista real sens excrutar en orde a la necessitat o urgència de dits
gastos. Y en vista del dit, ha extrañat lo recado
que per son síndich o resposta ha tingut de vostra senyoria il·lustríssima quant se havia incinuat
a vostra senyoria il·lustríssima per son procurador fiscal haver deliberat los subministràs 2000
lliures y ordenàs lo fer-se las demés diligèncias
per los officials de vostra senyoria il·lustríssima
a. pòlissa intercalada entre els folis 138v-139r del trienni
1704-1707.
b. paper intercalat entre els folis 138v-139r del trienni 17041707.
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Número 88
Il·lustríssima senyor. Lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, en resposta del
recado en escrits que per part de vostra senyoria
il·lustríssima lo dia de ahir per son magnífich
procurador fiscal li fonch reportat, posa en la
consideració de vostra senyoria il·lustríssima
que té viu sentiment li impedesca posar en execució los vius desitgs li assitexen de voler condecendir en tot quant sia del agrado de vostra senyoria il·lustríssima lo únic y just motiu del
disposat en lo capítol 81 fet en las últimas corts
generals que tracta de la visita dels officials reals
que no púrgan taula, perquè de sa contextura se
llegeix estar establert vostrab senyoria il·lustríssima dega elegir tres acessors dels quals siga advocat fiscal un, un notari y un porter, que per la
introducció de dita visita se ha y deuhen despatxar y publicar cridas en esta ciutat y caps de veguerias, noticiant-se de com se comensa y obra
dita visita, que als indivíduos de vostra senyoria
il·lustríssima no se’ls paguen los salaris fins que
hagen acabat y finit en son offici, que la Diputació hage de subministrar a vostra senyoria il·lustríssima tot lo necessari per sa acistència, y, finalment, que los salaris de cada un dels
indivíduos de vostra senyoria il·lustríssima y officials de la visita real se’ls hagen de donar ab la
matexa conformitat que als de la visita del General. De a hont resulta que vostra senyoria
il·lustríssima no pot cobrar sos salaris fins y a
tant que sos meritíssims indivíduos que componen lo il·lustríssim consistori de la vista real hagen finit son offici, y que los primers gastos que
ocorren venen a reduhir-se a la primera tersa
dels officials essent menys estos que los de la visita del General, importa molt menos que la tersa dels de la visita del Generalc,d // 3v // y los altres que de present se offerexen apar no poder
importar de molt los que se estílan en lo principi de la dita visita del General per quant no havent-se de sitar los visitadors com en aquella, y
a. paper intercalat entre els folis 138v-139r del trienni 17041707.
b. vostra senyoria ... porter interliniat al marge esquerre.
c. essent menys ... General interliniat al marge esquerre.
d. a continuació tres línies ratllades.

essent sols la primera quantitat que·s delibera
per la visita del General 2333 lliures 6 sous 8,
pagant-se de estas los los salaris dels senyors visitadors que són mil lliuras, vénen a restar-las-i
per los primers gastos sols 333 lliures 6 sous 8.
Axí que havent deliberat lo consistori mil lliuras
en dias passats y lo dia present 300 lliuras, per
hara esta intel·ligència que en lo estat present
no sols ve a ser lo necessari y condecent lo que
té deliberat a vostra senyoria il·lustríssima, sinó
y encara més del què se acostuma deliberar a la
visita del General, la primera vegada haguda
concideració a las ponderadas refleccions, y que
en atenció de ellas se donarà vostra senyoria
il·lustríssima per servir de la correspondència
que obté y desitja mantenir y conservar lo consistori ab vostra senyoria il·lustríssima majorment quant no pot duptar que vostra senyoria
il·lustríssima estarà en la deguda comprenció de
que los deputats y oÿdors no poden doar a son
arbitre las pecúnias de la Generalitat, sinó que
són uns purs administradors de aquellas, devent-ne donar comte y rahó a la visita del General de Cathalunyaa // s.n.r // havent de pagar
quiscun any vint milia lliuras al rey, nostre senyor, que Déu guarde, per rahó del donatiu
sens poder-se faltar a un mateix temps en las
acistèncias del il·lustríssim Tribunal de Contrafaccions, il·lustríssim y fidelíssim bras militar, visita del General y Hospitals Generals y Misericòrdia de la present ciutat, segons lo prescrit
ab diferens capítols de cort antichs y
moderns, enb cumpliment de sas primeras obligacions, en son cas de los gastos indispensables
y de la gerarquia que se troban scrits en los capítols 2 del redrés ... y 12 del redrés de 1702, tenint no poch treball, pagats los salaris y gastos
necessaris de la Generalitat, en poder pagar las
mitjas pencions als acrehedors de ella, per quant
ésser com són los dits gastos molts en número
y, a un mateix temps, sols las pecúnias del General se poden cobrar en los plassos concedits al
arrendatari, ni tampoch pot omitir lo consistori
expressar a vostra senyoria il·lustríssima que havent esdevingut a la visita del General en algunas ocasions lo no poder cobrar per enter certas
quantitats,c no per axò los senyors visitadors de
dita visita manifestaren lo menor sentiment respecte de no poder duptar que en lo que hera de
la precisa obligació dels deputats y oÿdors cumplirian a sa deguda obligació, com tampoch
creu lo consistori tenir merescut de vostra senyoria il·lustríssima que puga duptar-o.d

s.n.r

De tot lo què espera lo consistori dels deputats
y oÿdors de comptes farà vostra senyoria il·lustríssima aquella estimació que li té merescut lo
propencionat effecte ab què desitja emplear-se
en tot quant sie del gust de vostra senyoria
il·lustríssima a que no faltarà en tot lo què li donarà lloch lo establert en las generals constitucions, capítols y actes de cort, privilegis y demés
drets de la pàtria.
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a. a continuació tres línies ratllades.
b. en cumpliment ... 1702 interliniat al marge esquerre.
c. a continuació tres línies ratllades.
d. a continuació el verso del present foli i les primeres línies del
següent ratllat.
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Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Inseguint la
deliberació de vostra senyoria il·lustríssima del
primer del corrent a instànsia de Joan Maseras,
arrendatari dels drets de la Generalitat lo trienni
present, se à presentat mandato a Pacià Vasià,
receptor dels drets del General de la present ciutat, contenint en efecte que de aquí al devant
durant dit arrendament fie lo dret de General a
les persones que li ordenarà o designarà dit Joan
Maseras, arrendatari predit, o altre persona que
de dit Maseras tinga especial poder per dit efecte, y no a altres; corrent a rrisch y perill de dit
Maseras y no en manera alguna per lo General.
E com, il·lustríssim y fidelíssim senyor, lo dit
Pacià Vasià estiga promte y resignat a obeir los
ordres de vostra senyoria il·lustríssima en tot
allò que sie de la intensió de vostra senyoria
il·lustríssima manar conforme a les disposicions
dels capítols de cort y sens gravar lo dit offici ni
restar exposat lo suplicant al judici del sindicat,
y en la execussió del citat y referit mandato li
aparega embaraçar-li la disposició del capítol 2,
Corts 1512, y notas marginals al dit capítol
continuades. Lo qual capítol segons se diu en lo
número 17 del llibre dels Càrrechs de Officials
o Directori de la visita, bax títol: «De receptor
dels drets de General», expressament disposa
que receptor no pot fiar lo dret degut al General, y lo mateix resulta del capítol 92 del Redrés
de 1599, disposant que dins sis dies aprés de finida la quinzenada, dega girar íntegrament dit
// 4v // receptor a pena de una terça de son salari, tot lo que aurà valgut dita quinzenada, lo
que no és competent ab la facultat de fiar los
drets, y axí mateix apar estar prohibit en lo número 27 de dits càrrechs de receptor, encara
que per error de la estampa en lloch de la paraula «Fiar» es llisga «Per» en la última impreció, y
en la primera que en lo any 1621 se llisga «Par»
y, finalment, resulta també dita prohibició de
fiar del disposat en los números 7 y 12 dels càrrechs de credençer del General en dit llibre haont se expressa tenir obligació lo credençer
a. súplica intercalada entre els folis 138v-139r del trienni
1704-1707.

[ 1705 ]

[ 1705 ]

quant alguna persona vol tràurer les mercaderies del magatzem del General avisar al receptor
perquè cobre lo dret degut y asentar-lo en lo llibre de Quinzenadas, no podent exir las robas
del General que no agen pagat etiam dret de
bolla, si·l deuran, y avent de restar en dit magatzem las robas per seguretat, no tenint lo mercader comoditat per pagar lo dret com se diu en lo
número 12 dels dits capítols del cradençer. Més
avant, il·lustríssim senyor, en cas que vostra senyoria il·lustríssima legítimament declare no
procehir ditas disposicions y prohibicions estant
arrendat lo dret y consentint lo arrendatari, se
oferex al suplicant lo dupte y dificultat que en lo
referit mandato de vostra senyoria fidelíssima
no se expressa què forma à de constar del orde y
concentiment de Joan Maseras aserca de las personas voldrà se fie lo dret, y axí bé dit Maseras
pretendria fer dits ordres en escrits y que lo suplicant agués de quedar carregat de una multitud de papers per sa justificació, que serien tants
quantas //s.n.r // vegadas y persones que·s fiaria,
recrexent-li lo treball y la guarda de dits papers
y contingènsia de pèrdrer-los, lo que no admet
la naturaleza dels officis. Y axí bé en tal cas de
aver de fiar, essent lo suplicant official públich,
seria menester que lo arrendatari dega estar al
ditxo del official y que baste per a provar lo orde
de fiar, que dit suplicant escriga en lo mateix llibre haont se asenta lo despaitg, que lo públich
de son offici, aver-se fiat lo dret de orde de Joan
Maseras. No menos, il·lustríssim senyor, en la
execusió del referit mandato, en lo suposat cas
que vostra senyoria il·lustríssima mane observar-lo no obstant las sobrereferidas disposicions, no se à previngut ni expressat a càrrech
de qui deu restar lo cuydado de exhigir los partits que·s fiarien de orde de dit Maseras, aventse sols previngut que lo fiar fos a son risch y perill y no del General, essent axís que tampoch
pot ésser a rrisch ni perill algú del suplicant, y és
bé que en tal cas se li expresse axís al dit Maseras. Com tampoch pot ésser del càrrech ni cuidado del suplicant lo solicitar ni fer diligènsia alguna per la exacció dels partits que·s fiarien,
altrement seria voler injungir una gravíssima
obligació nova al offici de receptor qui per sa
naturaleza à de cobrar uns drets que deuhen pagar-se de comtans y ans de exir la mercaderia
del General, si agués de cuydar de la dita cobrança dels partits fiats, la qual nova obligació
no pot lo arrendatari ni altrement anyadir al dit
offici, ni entén lo suplicant aprovar-la sempre ab
lo degut honor parlant. Y axí bé, en tot cas
// s.n.v // deuria explicar-se que dels partits fiats
de orde de dit arrendatari no deu més cuydar en
cosa alguna dit receptor per las propditas rehons. Per lo què, atesas totas las sobredites disposicions y que los arrendaments se fan obligant no menos al arrendatari a sa prèvia
1880

observança, y altrement suplica dit Pacià Vasià,
receptor, se digne vostra senyoria il·lustríssima
no donar lloch a la instànsia de dit arrendetari y
suspèndrer la referida deliberació y mandato del
primer del corrent mes de abril, salvant-se lo suplicant tots los drets assí competents per la tuició dels de son offici omni modo meliori, com ó
espera de la re... y zel de vostra senyoria il·lustríssima y que la present sie continuada en lo
dietari corrent segons la forma dels capítols de
cort sobre assò disposants, officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Com a causa pròpia Pasià Vasià, receptor del General.
Ob die XV aprilis MDCCV in consistorio, et cetera.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, commiserunt praedicta nobilibus et magnificis assesoribus Generalis
Cathaloniae, qui relationem in scriptis faciant
cum interventione nobilis advocati fiscalis dicti
Generalis.
Hyeronimus de Roquer et de Codina, secretarius
et scriba major Generalis Cathaloniae.
Vista la supplicació dessobre continuada y la
commissió ab scrits feta; vistos los capítols de
cort y demés disposicions municipals en dita
supplicació citadas; vista altre supplicació presentada per Joan Maseras, arrendatari dels
drets de General y bolla del present trienni als
26 de mars passat y la relació al peu de aquella
feta per los infrascrits. Attesas las rahons en
aquella expressadas, són de vot y parer // s.n.r //
que vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima
pot y deu manar a Pacià Vasià, receptor dels
drets del General de la col·lecta de la present
ciutat, que no obstant lo per ell ponderat y representat ab dita supplicació obtempere al que
de orde de vostra senyoria il·lustríssima i fidelíssima li fou manat en virtud de deliberació
feta en dit dia del primer del corrent mes, sots
la pena a vostra senyoria il·lustríssima i fidelíssima ben vista, entès emperò y declarat que dit
arrendatari aye de entregar a dit Vasià ab paper
escrit y firmat de sa mà o altre persona qui tinga llegítim poder seu los noms y cognoms de
las personas a las quals voldrà se fie lo dret de
General y que de ellas tinga obligació de cobrar dit dret lo mencionat arrendatari y que lo
fiar dit dret a las tals personas sie a risch y perill
de dit arrendatari y no del General ni de dit
Vasià, y que aquest al temps que dit arrendatari o altre persona per ell destinada li entregarà
los diners col·lectats dels drets fiats ne aye de
fer entrada y lo depòsit en la mateixa conformitat que ó fa y executa dels drets de entrada y
exida, que ell mateix cobra y exhigeix, y que
ordene vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima al secretari y scrivà major de la present casa

que no entregue còpia autènticha ni simple de
dita suplicació presentada per dit Vasià, sens
incerta de la present relació y de la suplicació
presentada per dit arrendatari y relació al peu
de aquella feta junt ab la informació, rebuda
sobre lo contengut en dita suplicació. Barcelona, y abril 18 de 1705. Roma, assessor subrogatus. Bruguera, assessor subrogatus. De Codina et
de Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.
Iterum ob die XVIII aprilis MDCCV in
consitorio, et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum,
militari absenti, dixerunt et decreverunt, inseguint la sobredita relació en escrits feta per los
noble y magnífichs assessors y advocat fiscal del
General al peu de esta suplicació, que sia manat a Passià Vasià, receptor dels drets del General de la present ciutat, que no obstant lo
per ell ponderat y representat ab dita suplicació
optempere al que de orde del il·lustríssim y fidelíssim consistori li fou manat ab deliberació
feta al primer del present y corrent mes, sots
pena de cent lliuras barcelonesas irrimisiblement exercidoras dels béns de dit Vassià y al
General aplicadoras, entès emperò y declarat
que Joan Maseras, arrendatari dels drets de la
Generalitat, age de entregar a dit Vassià ab paper escrit y firmat de sa mà o altre persona que
tenga llegítim poder seu los noms y cognoms
de las personas a las quals voldrà se fie lo dret
de General y que de ellas tinga obligació de
cobrar dit dret lo dit arrendatari, que lo cobrar
dit dret a las tals personas sie a rrisc y perill de
dit arrendatari y no del General ni de dit Vassià, y que aquest al temps que dit arrendatari o
altre persona per ell destinada li entregarà los
diners col·lectats dels drets fiats, ne age de fer
entrada y lo depòsit en la mà certa conformitat
que ó fa y executa dels drets de entrada y exida
que ell mateix cobra y exigeix, que lo secretari
y scrivà major no done còpia autèntica ni simple a ningun de la sobredita súplica sens inserta
de la sobredita relació present decretació y demés papers que narra la dita relació, que la dita
suplicació junt ab la relació y present decretació sie insertada en lo present dietari y que esta
decretació sie personalment intimada al dit
Passià Vasià. Hyeronimus de Roquer et de Codina, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

dels ahogos en què vostra senyoria il·lustríssima
diu en son paper de resposta trobar-se per rahó
de vàrias quantitats que se li offereixen haver de
pagar y molt singularment la del donatiu de
corts al rey, nostre senyor, que Deú guarde, y
desitjant no menos que vostra senyoria il·lustríssima, com semblantment ho offereix, prosseguir ab vostra senyoria il·lustríssima en tota
bona correspondència, ve(u) bé en acceptar la
deliberació ha presa vostra senyoria il·lustríssima de que se li paguen per ara mil y tres-centas
lliures que seran a bon comte de las 2000 lliures
que lo dit concistori de dita visita real deliberà
en jornada de 6 del corrent mes li fossen per
vostra senyoria il·lustríssima pagadas per los
gastos que a dita visita real se offereixen de present.

// s.n.v //
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A
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Lo il·lustríssim concistori de la visita real, en concideració
a. recado intercalat entre els folis 140v-141r del trienni 17041707.
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23a febrer 1705. A Pere Funulleda, batlle de
Mollet, per sa absènsia al sot-batlle; dit die, a
Pere Texidor, batlle de la Badessa de Valldonsella; dit die, Andreu, batlle del castell de Sant
Boy y del Alou; tots dos de Sant Boy; dit die, al
batlle de Viladecans, que se diu Masià Grau, per
sa ausènsia a sa muller que se diu Maria Grau;
dit die, al batlle de Castelldefels, que se diu Christòful Esteva, y per sa ausènsia a sa muller
que·s diu Margarida; dit die, al batlle de Gaià y
del Amprunyà, que·s diu Nicasi Espinós; dit die,
al batlle de Begas, que·s diu Joseph Petit, a sa
muller que·s diu Agnès; dit die, al batlle de Torrellas, que·s diu Jaume Nicolau, a sa muller
que·s diu Eulària; dit die, al batlle de Sant Climent, que·s diu Banet Maymó.
Die 24, al batlle de Sant Vicens dels Hors y de
Llobregat, que·s diu Jaume Ravestes; dit die, al
batlle de Pallejà, que·s diu Pere Albareda, a la
masuvera; dit die, al batlle de Çervelló, que·s
diu Jaume Guitart; dit die, al batlle de Curbera,
que·s diu Miquel Bayona, per sa absènsia a sa
nora que·s diu Maria Bayona;dit die, al batlle de
Sant Andreu de la Barca, que·s diu Francisco
Matosas; dit die, al batlle de Molins de Reys y
batlle de Santa Creu del Puig del Orde y batlle
de Sant Barthomeu Desota del Puig del Orde,
que·s diu Joseph Roch, a sa muller que·s diu
Catharina; cartells tres, die 3; dit die, al batlle de
Sant Feliu de Llobregat, que·s diu Llorens Tristany, y per sa ausènsia a la criada que·s diu Eulària Janer; dit die, al batlle de Santa Coloma de
Gramanet, que·s diu Joan Martí.

a. memorial intercalat entre els folis 140v-141r del trienni
1704-1707.
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Die 3 de mars de dit any, al batlle de Taià que·s
diu Joseph Fontanills; dit dia, al batlle de Premià, que·s diu Pera Pau Timàs, per sa ausènsia a
mà filla sua que·s diu Maria; dit die, al batlle de
Vilasar, que·s diu Anton Masichas, a sa muller
que·s diu Margarida; dit die, al batlle de Cabrera que·s diu Rafel Mora; dit die, al batlle de Argentona que·s diu Joseph Boet; dit die, al batlle
de Dorrius que·s diu Jaume Rambla; dit die, al
batlle de Mataró que·s diu Salvador Mataró;
//s.n.r // dit die, al batlle de Llavaneras que·s diu
Francisco Sala; dit die, al batlle de Caldas de Astrach, que·s diu Felip Marquès, a sa muller
que·s diu Theresa Marquès; dit die, al batlle de
Vallgorguina que·s diu Miquel Pujades; dit die,
al batlle de Alsinellas que·s diu Joseph Alsinas.

sus que·s diu Joan Pau Agell, a sa muller que·s
diu Rosa.
Die 9, al batlle de Sardenyola y Sant Isqlet de
les Xexes,a dos cartels, que·s diu Fetjó dels Xiprés; dit die, al batlle de Sant Culgat, un cartell,
y batlle de Sant Madí y batlle de Sant Sabrià de
Valldoreix y batlle de Nostra Senyora de Campanya, y tot és un batlle de Sant Culgat.
Die 15, al batlle de Tacmanent que·s diu Pere
Pau Morera; dit die, al batlle de la Garriga que·s
diu Antich Planell.
s.n.r

Die 4 de mars del dit any, al batlle de Fugàs,
batlle de la Costa, batlle de Moscarolas que·s
diu Joan Nicolau del Roure; dit die, al batlle de
Campins; dit die, al batlle y jurat de Sant Saloni
que·s diu Miquel Bosch; dit die, al batlle de
Llinàs que·s diu Joan Morató.
Die 5 del dit mes y an, al batlle de la Roca que·s
diu Pau Famadas; dit die, al batlle de Caldes de
Monbuy que·s idu Pau Pujades; dit die, al batlle
de Santa Susanna de Monseny y de Vilamaior y
de Sant Julià del Fou y de Cardedeu que·s diu
Miquel Mora, 4 cartells; dit die, al batlle de
Montornès que·s diu Jaume Maioles; dit die, al
batlle de las Baronias y batlle de las Nou Parròchias que·s diu Pere Agustí Viver; dit die, al batlle de las Franquesas, un cartell per Corora de
Munt y altre per Marata, y per Coror de Vall y
altra per Llerona, tot és un batlle.

Die 23, al batlle de Olesa que·s diu Joseph de
Viladoms, a sa mara que·s diu Maria; dit die, al
batlle de Sant Pere de Viladecavalls, que·s diu
Pere Troiàs, a sa muller Isabel; dit die al batlle
de Matadepera que·s diu Joseph Garrigosa, a sa
muller que·s diu Madrona.

Die 6, al batlle de Llisà que·s diu Joseph Gorgs,
a sa muller que·s diu Maria; dit die, al batlle de
Plegamans y Palau-solità que·s diu Joan Arimon; dit die, al batlle de Canovelles que·s diu
Jeroni Duran; dit die, al batlle de Belloch Jaume Sora; al batlle de Granollés; al batlle de Sammanat que·s diu Joan Sanosa, a sa muller que·s
diu Eulària.
Die 7, al batlle de Castellà, al batlle de Toloseta
y al batlle de Sant Feliu del Racó, so és, un batlle que·s diu Jaume Quer, a son fill que·s diu
Bonaventura Quer; al batlle de Savadell, que·s
diu Pau Font, a sa muller que·s diu Annès; dit
die, al batlle de Barbarà que·s diu Feliu Alsina;
dit die, al batlle de Santiga que·s diu Francesch
Casadamunt y Lloberas; dit die, al batlle de Polinyà que·s diu Francesch Maurí; dit die, al batlle de Rubí, que·s diu Joseph Serra, pagès de
Rubí; dit die, al batlle de Villalta y de Trentapa-

Die 22, al batlle de Castell Olís que·s diu Ambrós Parera, a sa muller que·s diu Maria; dit die,
al batlle de Òdana, quatre cartells, que·s diu
Joan Aguilera; dit die, al batlle de Vilanova del
Camí que·s diu Jaume Gavarró; dit die, al batlle
de Torras de Claramunt que·s diu Christòfol
Llusià; dit die, al batlle de Vilanova de Espoya
que·s diu Gabriel Sabater; dit die, al batlle de
Monbuy que·s diu Isidro Bisbal, al jurar que·s
diu Jaume Vidal de Monbuy; dit die, al batlle de
Tous que·s diu Joseph Mestres; dit die, al batlle
de la Roqueta que·s diu Gaspar Gual; dit die, al
batlle de Fiol que·s diu Pere Mas; dit die, al batlle de Rubió de Altesa que·s diu Miquel Bisbal;
dit die, al batlle de Aspelt que·s diu Miquel Gavarró; dit die, al batlle de Capalladas que·s diu
Jaume Asteve, a sa muller que·s diu Eulària.

Die 24, al batlle de Sant Llorens Savall, que·s
diu Joseph Armangol, a sa muller que·s diu
Theresa.
Die 25, al batlle de Papiol que·s diu Joseph Rabella; dit die, al batlle de Vallvidrera que·s diu
Llorens Buschets; dit die, al batlle de Sant Just
Desbern que·s diu Jaume Gelabert, per sa
ausència a son fill que·s diu Jaume Gelabert; dit
die, al batlle de Esplugas que·s diu Pau Pi, a sa
muller.
s.n.v

a. sic a l’original.

Jo Pau Serra fas fe com m’e antregat dos cartells
de la Deputació un de Moncada y altra de Rexach y tot una ballia y m’e entregat Domingo
Gosman, porter real, abui als 15 de abril de any
1705.

a. sic a l’original per Feixes.
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tatuhidas en las constitucions de la observansa
y de tot lo demés lícit y de dret permès ab esmena de tots danys, gastos y despesas. Dat en
Barcelona, als XXIII de octubre MDCIIII. Agustí
Pinyana y de Monfort. Hyeronimus de Roquer
et de Codina, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae.

Jo Pau Serra, balla de Moncada i Rexach. Domingo Guman, porter rals.
s.n.r

Al batlle de Palautordera que·s diu Miquel Andreu; al batlle de las baronias de Cànovas y Samalús; al batlle de Castellsí que·s diu Tomàs
Prat;al batlle de Moyà que·s diu Joseph Otjet y
los cartels de Santa Coloma, Mirans y Marfàs y
Farrarons al sot-veguer.
Die 18 mars, al batlle de Igualada que·s diu Bartomeu Costa, y al té en sa cúria.
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Per quant ab lo capítol o constitució 82 feta en
la última Cort General que·s dignà celebrar lo
rey, nostre senyor, que Déu guart, en la ciutat
de Barcelona en los anys 1701 y 1702, se hage
estatuhit y ordenat que tots los oficials ordinaris, axí reals com de barons, en sas respective
cúrias ahont tindran los verbals o administració
de justícia degan a sos gastos pèndrer y tenir lo
tomo de Constitucions novament imprès, que
conté los tres volums de las Constitucions y altres drets del present Principat, compilats en
forsa del capítol 24, Corts 1585, las constitucions y capítols de Cort del any 1599 y las que
foren fetas y decretadas en la dita Cort de
1701 y 1702, per a què sia patent y manifest
a tots lo contengut en ell y pugan cercio// s.n.v //rar-se de las constitucions y demés
drets, sots las penas estatuhidas en las constitucions de la observansa. Y com per part de vostra mercè se regonega omissió en pèndrer dit
tomo de Constitucions per a tenir-lo en sa cúria ahont té los verbals. Per ço, de part dels
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General del present
principat de Cathalunya se diu, requereix y interpel·la a vostra mercè que dins 10 dies comptadors del dia de la presentació del present en
havant, sens mora ni tardansa alguna, a sos
gastos prega e o pèndrer fassa dit tomo de
Constitucions en la casa de la Deputació per a
tenir en sa cúria, altrament li protèstan de valer-se contra de vostra mercè de ditas penas es-

Excel·lentíssima senyor. Los deputats y oÿdors
de comptes del General del present Principat
diuhen que han tingut notícia com dilluns als
11 del corrent mes de maig, a la tarda, al arribar
a esta ciutat y fora del portal de Sant Antoni, Ignasi de Duran, donsell y veguer de la ciutat de
Tortosa, aportant capturat de orde de vostra excel·lència a don Joseph de Vaquer, en la vila de
Batea, bisbat de Tortosa, domiciliat, assisint-lo
don Emanuel Taylor, tinent de cavalls de la
companya de las guardas de Cathalunya, ab
vuyt cavalls, allí trobà al ayudant real don Emanuel Fita, lo qual, després de haver pres alguns
fusillers dels que estaven de guarda en dit portal
y entrat en comitiva dels referits dins la present
ciutat, al que hagueren passat dit portal, digué
dit ajudant de orde de vostra excel·lència a dit
veguer que ell se entregava del sobredit don Joseph de Vaquer, que allí no tenia dit veguer res
que fer-hi, y que se’n anàs a hont li aparagués. Y
en effecte dit veguer, ignorant la obligació de
son offici per causa de non ésser versat en semblants funccions, entregà lo pres al dit ajudant
Fita, quedant aquell en poder dels sobredits
ajudant, tinent de cavalls, soldats y fusillers, qui
immediadament lo aportaren en las càrcers reals
de la present ciutat, a hont lo dexaren sens intervenció de official de la jurisdicció del qual és
lo pres, trobant-se de present dit veguer detingut y pres en ditas càrcers. Per lo què, dits deputats y oÿdors en cumpliment de la obligació
de sos càrrechs y jurament ab què la vincularen,
no poden omitir lo posar en la gran consideració de vostra excel·lència que los natu-//1v //rals
y domiciliats en est Principat per sas lleys y
constitucions són del for de sos ordinaris y per
ells o per lo Real Consell deuhen judicar-se sas
causas, castigar-se los delictes, capturar-se y
aportar-se en las presons per los oficials que tenen jurisdicció sobre de ells, sens que pugan en
aquells exercir jurisdicció alguna los cabos militars ni soldats, com és de vèurer en la constitució 7, títol «De offici de alcayts, capitans», etcètera, y en disposicions municipals, suplícan a
vostra excel·lència sie de son agrado manar do-

a. a continuació tres mandats impresos.

a. recado intercalat entre els folis 141v-142r del trienni 17041707.

Die 19, al batlle de Òdena que·s diu Joan Aguilera, té los cartells de Òdena, la Pobla y Carme.
Die 24, al batlle y jurat en cap de la vila de Martorell que·s diu Miquel Ferrer, un cartell per a
Sant Esteva Sa-rovires, per Castellví de Rosanes,
Castellbisbal de Sant Pere de Abrera; al batlle de
Esparraguera que·s diu Pau Castell, notari públich, y Antoni Esteva ya tenen lo llibre.
Domingu Gosman, porter rall.a
s.n.r
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nar la deguda providència en semblants casos
stilada per la veril observansa de las generals
constitucions, com ho espèran del gran zel y
justificació de vostra excel·lència y ho rebran a
particular mercè.

143
/1r

Número 91
Jesús,a Maria, Joseph, cum divo Georgio. En lo
fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y consulents aplicats infrascrits ab
deliberació feta als 26 mars proppassat, tant en y
sobre del que han y deven respòndrer al recado
que lo il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe
de Barcelona se serví participar-los per medi del
doctor Francisco Rifós, prevere, secretari de la
cúria ecclesiàstica, acerca la regonexensa que en
virtut de deliberació presa en dit concistori se
féu als 2 janer del corrent any en lo convent de
religiosas Carmelitas descalzas de Mataró, contenint «que estimaria al il·lustríssim y fidelíssim
concistori fos servit noticiar-lo, en virtut de qual
privilegi y motius entrava a fer consemblants regonexensas en monestirs de religiosas maxime
avent-i moltas butllas que prohibexen lo ingrés
a sas clausuras». Com y també del què han y poden obrar en orde a las regonexensas fahedoras
en los convents de religiosas del present Principat y comptats, quant convinga y esdevinga venir lo cas.
Vista la qual predita deliberació; vista la bulla
apostòlica de la santedat de Clement VII, de gloriosa memòria, dada en Roma als 17 de las kalendas de maig de 1524; vist lo vot que·s féu en lo
any 1610 sobre la //1v // execució de dita bulla y
altres differents sobre sa intel·ligència que·s tròban continuats en lo llibre intitulat «Relació de
differents vots», etcètera, imprès en lo any 1689
y molts altres después fets sobre la matexa
intel·ligència, los quals estan continuats en los
llibres intitulats dietaris de la present casa; vistos
los capítols 15, pàgina 151, y 34, pàgina 196, del
llibre dels 4 Senyals y altres fahents sobre la subjecta matèria; vistos los sagrats cànons, butllas,
constitucions pontifícias y disposicions dels sants
concilis que pàrlan del ingrés als monastirs de religiosas y, assenyaladament, las constitucions de
Bonifiaci VIII, que està registrada en lo capítol
«Periculoso de statu regulare in 6», la del sagrat
concili de Trento, en lo capítol 5, sessió de regul
et monial, la 28 de Grego-ri XIII del any 1575,
que comensa «Uti graciae», y la declaració a est
a. vot intercalat entre els folis 142v-143r del trienni 17041707.
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subseguida en lo any 1581, que comensa «Dubiis», la alatra constitució del mateix summo
pontifice Gregori XIII, que comensa «Quae
sanctimonialium», del any 1584, registrada
apud Barbosam de officio et potestate episcopi, pàgina 3, al·legació 102, número 34, la de Sixto V
del any 1589, que comensa «Santimonialium»,
registrada apud Barbosam en la al·legació citada
número 35, la 52 de Paulo V, que comença «Facultatum», la 74 del mateix pontífice del any
1612, que comensa «Monialium statui», y la declaració de Urbano VIII del any 1624, que comença «Sacrosanctum apostolatus ministerium»,
tots pontífices de felís recordació, los quals ab las
referidas bullas y constitucions prohibexen serterament, sots pena de excomunicació, lo ingrés
en las clausuras y convents de religiosas, y revócan totas y qualsevols llicèncias de entrar en dits
monastirs; vistas algunas declaracions del //2r //
sagrat congrès del concili de Trento; vist los doctors que tràctan la subjecta matèria; y vist lo demés que se havia de vèurer.
Attès y conciderat que la santedat de Clement
VII ab la sobredita bulla dada en Roma als 17
de las kalendas de maig del any 1524, que comença «In apostolicae dignitatis specula», no
sols «apostolica aucthoritate», y ab las clàusulas
de certa scièntia «et de apostolicae potestatis plenitudine», approbà, confirmà y a millor cautela
innovà las tallas, gabel·las, fogatges y altres
qualsevols exaccions e imposicions y la formació, existència y creació dels magistrats officials
y ministres y las constitucions, statuts y ordinacions, fets y acostumats fer per la cort general
del present Principat, etiam en quant a las iglésias y personas ecclesiàsticas, seculars y regulars,
però també donà llicència y concedí facultat
plena y ampla potestat y auctoritat a la dita cort
general y a sos staments y braços de posar en lo
esdevenidor perpètuament altres semblants o
desemblants tallas, gabel·las, fogatges y altres
qualsevols imposicions sobre las cosas y mercaderias que ixan y èntran y se venen en dit Principat per qualsevols personas de un sexo y altre,
laycas y ecclesiàsticas, seculars y regulars, ibi:
«Per quascunque personas utriusque sexus cujuscunque status, gradus, ordinis vel conditionis»,
etcètera, encara que las ditas cosas y mercaderias
fossen dels ecclesiàstichs, seculars y regulars, y
haguessen de aplicar-se y deputar-se per lo ús de
las iglésias, llochs pios y ornaments ecclesiàstichs, y de llevar las ditas imposicions, // 2v //
mudar-las, augmentar-las y disminuir-las, sempre y quant y totas las vegades que al bras ecclesiàstich aparegués convenient per las necessitats
y bé públich o dels dits braços «Conjunctim vel
divisim» y de fer acerca lo sobredit constitucions, status y ordinacions y de revocar-los, corregir-las, mudar-las e innovar-las.

Attès també y conciderat que ab la matexa bulla
seguidament sa santedat concedí semblant
llicència y facultat a la dita cort general de crear
y deputar magistrats, deputats y ohidors de
comptes y altres officials, tant ecclesiàstichs com
seculars, per la cobrança, distribució y administració de ditas gabel·las e imposicions, axí com
fins aleshores se era acostumat, expressament
atorgant acerca de lo sobredit tota la jurisdicció
que fos necessària y efficàs, ibi: «et circa praemissa eis jurisdictionem necessariam et eficaciam
concedere», etcètera, y que axí mateix concedí
ampla y plena potestat al dit senyor deputat ecclesiàstich que aleshores era y per temps seria
per a què aucthoritate appostolica assistís, conservàs y defençàs al dit concistori tota la eficàcia
de meids que convingués en la pacífica possessió seu quasi de la exacció, distribució y administració dels dits drets, no permetent que en
manera alguna fos molestat, impedit ni perturbat en la dita possessió seu quasi, etiam contradictores per censuram ecclesiasticam auctoritate
apostolica compescendo.
Attès no menos y conciderat que per differents
capítols y actes de cort y ordinacions, y specialment en los capítols 15 y 34 sobrecitats del llibre dels 4 Señals es // 3r // troba disposat y ordenat que lo dit concistori per medi de sos
officials puga entrar en qualsevol part a regonèxer, si se troba algun frau fet als drets de la Generalitat y que, trobant-lo, fasse aprehenció de
aquell, aportant-se-le’n y que en dita conformitat se ha practicat sempre y quant se ha offert la
ocasió etiam en las casas y iglésias dels ecclesiàstichs seculars y en las iglésias, convents y casas
dels regulars.
Attès y conciderat que lo dit il·lustríssim y fidelíssim concistori ha aplicat differents medis per
evitar lo fer-se fraus en los dits drets de la Generalitat de Cathaluña, manifestant ab provas claras y concloents, y ab parers dels primers hòmens y de major nota de esta ciutat la
justificació y legítima imposició de ells y de que
deuhen ésser pagats per qualsevols personas, axí
laycas com ecclesiàsticas, seculars y regulars, de
un sexo y altre, sots obligació de culpa mortal y
de restitució y que los capítols de cort ab què se
estableix la paga de ditas imposicions, sots las
penas en aquells contengudas són lleys no merament penals, sinó també preceptivas y mixtas,
puix la solució de aquells se ordenà ab paraules
de imperi y precepte, com són «sian tinguts»,
«degan», «hagen», «paguen», «sian obligats», y
altres de semblant naturalesa, y que per consegüent essent com són sobre matèria grave, qual
és la de pagar los tributs legítimament imposats
obligan a pecat mortat y a restitució, com de
espècie de furt. Y que semblantment lo dit se1885

nyor deputat ecclesiàstich, com a delegat
apostòlich, precehint consulta y parer de doctíssimas y gravíssimas personas, differents // 3v //
vegades ha aplicats los remeys espirituals, fulminant censuras contra los que cometan fraus y
embaràssan y de qualsevol modo pertúrban la
exacció de dits drets, com apar en lo llibre per
aquest effecte imprès en lo any 1689, intitulat
«Recopilació de differents vots», etcètera, distribuhit y escampat per Cathalunya.
Attès y conciderat que ab lo sobredit medi no
ha pogut lo dit General conseguir lo fi desitjat,
ans bé la experiència tots los dias ensenya que·s
cometan fraus ab notable excés y prejudici als
drets de la Generalitat, escondint ab molta freqüència las robas y mercaderias que deven pagar-los en llochs occults y retirats y en las iglésias y convents de regulars, de un sexo y altre, y
en altres parts, fins al més sagrat fent que sien
spelunca latronum, los llochs que únicament
són destinats per casas de oració, apoyant la
ocultació y los sobredits fraus moltíssimas
personas y no pocas ecclesiàsticas, seculars y regulars, que ab affectada ignorància diuhen no
incòrrer-se, ni la excomunicació qu·és fulminada per lo dit senyor deputat ecclesiàstich ni tampoch culpa mortal ni estar obligats a restitució
alguna ni los que ocultan ni los que recullan las
robas y mercaderias en frau dels drets de la Generalitat, y açò ab lo suposat motiu y pretext de
que los capítols de cort y altres que han imposat
los drets de dita Generalitat són lleys purament
penals y no mixtas y preceptivas, y que per consegüent los que frauden y occúltan solament incorran en la pena que·s troba imposada y no en
culpa grave o mortal ni en la excomunicació,
que no pot recàurer allà a hont no ha culpa
mortal, ni tampoch en la obligació de restituhir,
// 4r // de modo que per evitar los molts y freqüents fraus que·s fan als predits drets, se veu
que no són bastants, ans bé se regonexen del tot
supèrfluos e inútils los remeys espirituals.
Attès y conciderat que en vistas del sobredit és
necessari e indispensable al dit concistori lo valer-se y continuar lo remey de la regonexensa,
averiguació e indagació dels llochs y puestos a
hont té notícias que se ocúltan las robas y mercaderias que estan subjectas a la paga de dits
drets com se troba previngut y ordenat en los
dits capítols 15 y 34 sobrecitats del llibre del 4
Senyals y se ha practicat sempre y quant ha vingut lo cas en notícia del dit concistori etiam en
las casas dels ecclesiàstichs y en las iglésias y convents dels ecclesiàstichs, seculars y regulars, en
los quals se ha experimentat la necessitat de dita
regonexensa, y que la malícia ha arribat en cert
convent de regulars a occultar las robas y mercaderias subjectas als dits drets, lo que ab dolor
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se refereix, fins al mateix sacrari a hont se guarde Christo sacramentat.
Attès y conciderat que la dita regonexensa és
igualment necessària en los convents de religiosas en los casos que dins de ells se recullian y occulten las robas y mercaderias en frau de la dita
Generalitat; per ço,que ditas religiosas o per ignorància o seguint lo parer de moltas personas,
axí ecclesiàsticas seculars y regulars, com altres
fàcilment se impressionan de no haver-i obligació de pagar los dits drets, ni de restituhir lo que
se defrauda, ni de lligar // 4v // las censuras que
acerca de açò se fulminen y, per consegüent, si
en sos convents y clausuras no podia fer-se la regonexensa attesa la gran malícia que en nostres
temps se experimenta, en orde a fraudar los dits
drets, és ben cert que los dits convents y clausuras se reduhirian a magatsems profans de mercaderias, puix en ells los maliciosos ab lo presidi
sagrat de la clausura las introdurian ab molta
abundància, com vàrias vegades ho ha ensenyat
la experiència, en cas de no haver-i seguretat en
altres llochs encara que exempts y que axí vindrian a aniquilar-se los drets de la dita Generalitat que són lo nervi de la defensa de aquest
Principat.
Attès y conciderat que havent concedit, com
concedeix la santedat de Clement VII ab la sobrereferida bulla, ampla facultat y ple poder de
imposar drets y gabel·las y de exigir-los y cobrar-los, comprenent també en ells tots los ecclesiàstichs, axí seculars com regulars, de un
sexo y de altre, y de qualsevol estat, grau o dignitat, y al dit senyor deputat ecclesiàstich la potestat de que auctoritate apostolica assistís, conservàs y defensàs ab tota la efficàcia y medis que
convingués los dits drets y exacció y la possessió
seu quasi de cobrar-los, vingué en necessària
conseqüència et ex connexione a concedir-li la
facultat de prestar la dita assitència y defensa
dins los convents de religiosas y en sas clausuras
y de aplicar en ellas los medis necessaris, efficassos y convenients, si en dits convents y clausuras
se impedeix y perturba la dita cobransa y possessió, ocultant las ditas mercaderias que estan
subjectas a pagar-los, perquè altrament la concessió seria inútil y de ningun effecte.
5r

Attès també y conciderat que la commissió que
per aquest effecte se féu al dit senyor deputat
ecclesiàstich és de la sede apostòlica y ab amplíssima potesat y que en esta matèria y per tot lo
pertanyent en la exacció de deits drets és delegat apostòlich en tot lo Principat, al qual té per
son territori exercint esta jursdicció, no nomine
proprio, sinó nomine suae santitatis ac gerendo
illius vices y és major y més digne que lo ordinari, y no necessita de permís assistencial ni de al1886

tre llicència de aquell per explicar o exercir la jurisdicció que se li ha delegat y tot son connexo y
accessori.
Attès y conciderat que la referida clementina no
se troba revocada per ninguna de las sobreditas
disposicions pontifícias: primerament, no per lo
capítol «Periculoso de statu regulare in 6», per
ser anterior a nostra clementina y no revocar indult i llicència alguna; ni per lo sagrat concili de
Trento en la citada sessió 25 «De regulare», capítol 5, ja perquè disposant que per la entrada
als convents de religiosas se hage de demanar
llicència als ordinaris, no intenta en manera alguna compèndrer als delegats apostòlichs, los
quals com a majors y més dignes que·ls ordinaris no necessítan de la llicència de estos per la
execució del negoci a ells comès per sa santedat,
com també perquè lo dit concili de Trento segons lo thenor de sas paraulas tantsolament derogà aquells indults que expressament eran concedits o per entrar o per donar llicèncias de
entrar en ditas clausuras, y no los altres indults
que foren concedits per altres fins y effectes per
la consecució dels quals en sos casos és necessària e inevitable la entrada //5v // en ditas clausuras de la qual espècia és la dita clementina. A
més que encara que se pogués dir ésser revocada
la referida clementina, lo que se nega, per lo sagrat concili de Trento ab tot la inconcusa y viril
observança en què de temps immemorial se troba, la mentindria en tot son vigor y forsa.
Ni axí mateix, se troba revocada per las dos
constitucions de Gregori XIII que comènsan
«Ubi gratiae» et «Quae sanctimonialium», ni
per la de Sixto V, que comensa «Santimonialium», ni per la de Paulo V que comensa «Monialium statui», sobrecitadas, per la matexa
rahó que ab estas tantsolament se revocaren las
llicèncias única y expressament concedidas per
lo effecte de entrar en los monestirs de religiosas, no emperò las facultats atribuïdas als delegats apostòlichs per altres affers o negocis per la
execució dels quals en necessària conseqüència
és inevitable lo ingrès en ditas clausuras auctoritate et potestate offitii ipsis commissa. Y, altrament, perquè ab ellas, segons intel·ligència dels
doctors y litera contextura de las matexas bullas,
tantsolament se revòcan los indults y privilegis
personals y llicèncias mulieribus conceditas de
entrar en ditas clausuras y no los reals, qual és la
dita clementina per ésser concedida al present
Principat y a son deputat eclesiàstich in tuitu offitii et non persone. Ni en el nostre cas las demés
disposicions pontifícias sobrereferidas de Gregori XIII que comensa «Dubiis, quae emerguntur» perquè aquesta tantsolament prohibeix als
bisbes prelats la entrada pro libito en las ditas
clausuras explicant que sols poden auctoritate et

facultate sui offitii en
ris.

// 6r // los

Roma, assessor Generalis Cathaloniae. Don
Raymundus de Codina et de Ferreras, fiscalis
Generalis Cathaloniae advocatus. Doctor Diego Villa, prevere, cathedràtich jubilat en la càthedra de prima de theologia de la universitat
de Barcelona. Doctor Joan Tholleuda, prevere,
beneficiat de Nostra Senyora del Pi. Doctor
Benet Vinyals, prevere, cathedràtich de vespres
de theologia. Doctor Agustí Ramoneda. Doctor Joan Obach, prevere, cathedràtich de theologia en la càthedra de Durando de la universitat litterària de Barcelona, canonge prelat y
penitencier de la santa iglésia de la Seu de Urgell.

casos necessa-

Ni las de Paulo V que comensa «Facultatum»,
ni la de Urbano VIII que comensa «Sacrosanctum apostolatus ministerium», perquè aquestas
no revòcan las llicèncias o facultats de entrar, si
tantsolament prescriuhen lo modo de usar de
ditas llicèncias. Y, últimament, se dèxan y ommitexan las constitucions de Pio V del any 1566
que comensa «Circa pastoralis» y la declaració
acerca de ella subseguida en lo any 1570 que
comensa «Decori et honestati», per no ser en termes de nostre cas per quant tantsolament parlar
de «egressu» y no de «ingressu», y menos és de
nostre cas la de Gregori XIII que comensa «Deo
sacris» del any 1572, perquè ab ella sols se disposa lomodo y forma de recullir las almoynas
per a subvenir las necessitats de las religiosas
que guàrdan clausura. Attès, finalment, que és
constant en via de dret que lo delegat apostòlich pot subdelegar y que axís ho ha practicat lo
dit senyor deputat ecclesiàstich que per temps
és estat.
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Per ço y altrament, los infraescrits són de vot y
parer que lo il·lustríssim y fidelíssim concistori
pot donar per resposta al il·lustríssim y fidelíssim concistori pot donar per resposta al il·lustríssim y reverendíssim senyor bisbe de Barcelona que havent estat instat y cerciorat lo
concistori de que dins lo convent de las religiosas carmelitas descalsas de Mataró hi havia
occultas algunas mercaderias en frau de la Generalitat, pogué lo dit senyor deputat ecclesiàstich per medi de son subdelegat entrar a regonèxer a dit monestir en virtut de la dita bulla
pontifícia de Clement VII, en la qual se li dóna
esta facultat per los motius que sobre se han
ponderat, y que consegüentment en lo esdevenidor podrà axí mateix entrar en los convents y
clausuras de religiosas a fer // 6v // semblants
regonexensas sempre que tinga certesa moral
que·s fa en ells algun frau contra la Generalitat
y no altrament, elegint dels officials per aquest
effecte sols lo número que sie necessari y de estos los de major maduresa, fent dita regonexensa sempre de dias, a no ser que se provés
evidentment perill en la tardança entretenint-se
solament dins dits monastirs lo temps precís y
necessari per la regonexensa. Advertint, emperò, que tant lo subdelegat com los officials
elegits per associar-lo no podran en manera alguna substituhir a altres en lloch seu y que lo
subdelegat hage y dega ser persona ecclesiàstica encarregant-li que semblants regonexensas
fassen ab lo major decoro y decència possible.
Y axí ho senten salvo semper, et cetera. Barcelona, y maig 5 de 1705. Domnus Josephus Despalau, assessor Generalis Cathaloniae. Doctor Pau
1887

Número 92
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. És notícia de
esta part de Joseph Rius, mestre paller, de la
present ciutat, ha pervingut que lo síndich de
sa il·lustríssima y present casa ab recado del
il·lustríssim y fidelíssim concistori se avia conferit en casa lo prior de la cort de regent la vegaria de la present ciutat a fi de que cancel·làs
una empara que dit Rius tenia feta a Matheu
Rayé, ostaler, perquè aquell no soltàs ninguns
dienrs, cavalcaduras ni altres avers que tingués
en son poder de Joseph March, tauler, de la
vila de Esparaguera y sa col·lecta, per so que
dit March està devent a dit Rius la quantitat de
58 lliures 12 sous 6 diners a cumpliment de
109 lliures 12 sous 6 diners, que dit March
queda a dèurer a dit Rius per la resta de la tersa de abril, maig y juny 1704 del dret de bolla
y rams fet en dita tersa, de las quals li’n firmà
un albarà als 28 de juliol 1704, prometent pagar-las-hi dins 8 dias pròxims vinents, lo que
millor és de vèurer de dit albarà del qual se fa
ocular ostenció pro ut ecce. E com havent dit
Rius solicitat una y moltas vegadas la satisfació
de dita quantitat y haver experimentat que per
ningun medi ha pogut fins vuy conseguir
aquella, se cura pasar a valer de la jurisdicció
del ordinari suposat la té concedida en força
del capítol 15 de las Novas Constitucions, últimament celebradas en los anys 1701 y 1702, y
no obstant lo contengut en dit capítol, se ha
passat per dit prior de la cort a cancel·lar la referida empara en prejudici no sols de dit capítol 15, sinó també de esta part, imposibilitantlo de poder cobrar dit crèdit tant legitimament
degut. Per ço, dit Joseph Rius supplica a vostra
senyoria il·lustríssima sie de son servey participar // 7v // a dit prior de la cort que continue la
jurisducció e observansa del referit capítol 15 o
a. súplica intercalada entre els folis 142v-143r del trienni
1704-1707.
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bé donar ordre a dit tauler que encontinent y
sens mora ni tardansa done la deguda satisfació
a dit Rius en compliment de dit albarà ministrant-li en tot cumpliment de dret y justícia
omni meliori modo, et cetera. Altissimus. Pelegri
et Segui.

del dit albarà y de esta relació. Barcelona, als 18
de maig 1705.
Despalau, assessor. Roma, assessor subrogatus. De
Codina et de Farreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.

Ob die XVIII may MDCCV in consistorio, et cetera.
Et domini deputati, militari absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum, remiserunt praedicta nobilibus et magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae qui super
suplicatis relationem in scriptis faciant cum interventione nobilis advocati fiscalis dicti Generalis.

Dich yo Joseph March, tauler, de Esparaguera,
que confesso dèurer y voler pagar al senyor Joseph Rius, de Barcelona, cent nou lliuras dotse
sos y sis, dich 109 lliures 12 sous 6, las quals són
de resta de la tersa de abril, maig y juny 1704
del dret de bolla y rams, fet en dita tersa, sent
veritat que me ha fet rebuda Francesch Rafel,
altre dels arrendataris de tota la tersa per enter.
Y dita quantitat prometo entregar dit senyor
Rius ho a qui dit ordenarà dins vuyt dias y, per
ser lo ver, fas la present en Esparguera y juliol a
28 de 1704. Joseph March, tauler.

Doctor Vincentius Carreras, presbiter, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae subrrogatus.
Vista la retroescrita supplicació y la commissió
al peu de ella feta als infraescrits; vist lo albarà
en dita suplicació expressat y lo demés que se
havia de vèurer. Attès que del albarà que·s fa
menció en dita suplicació consta que Joseph
March, tauler, de la vila de Espareguera, confessà dèurer a Joseph Rius 109 lliures 12 sous
6 diners per resta de la terça d’abril, maig y
juny del any 1704 del dret de bolla, com ha rearrendatari que era dit Rius del arrendament
del dret de bolla de Vilafranca del Penedès en
lo trienni proppassat. Attès que per dits capítols y actes de corts, privilegis, usos, costums y
altres disposicions municipals se troba expressament disposat que la coneixensa de la jurisdicció en lo tocant als drets de la Generalitat,
annexos y dependents de aquells toca a vostra
senyoria il·lustríssima y fidelíssima privative a
qualsevols jutges y tribunals. Attès que lo capítol 15 de las Corts últimament celebrades en
lo any 1702 no parla sobre drets de la Generalitat, // 8r // annexos y dependents de aquells,
ans bé de obligacions distinctas y agenas de la
Generalitat.

Rebut comptants a bon compte del dalt dit del
senyor Joseph March sinquanta-y-una lliura,
dich 51 lliura, als 4 de setembre 1704. Anton
Casanovas, passamaner.
Concordat cum suo originali. Doctor Vincentius
Carreras, presbiter, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae subrogatus.
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Per ço, los infrascrits fan relació a vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima que no pot ni deu
condecendir a que lo prior de la cort del regent
la vegueria de esta ciutat conega ni exercesca jurisidicció sobre lo de dit contengut en dit albarà, sí emperò en cas que lo dit Rius convinga
al sobredit Joseph March, tauler, davant de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima o de altre
jutge official del General, competent, se li ministre justícia y no pot ni deu vostra senyoria
il·lustríssima y fidelíssima manar al dit March,
tauler, que satisface la dita quantitat sens oir-lo,
per necessitar dita resolució de un judici ordinari y que sia ordenat al escrivà major del General
que inserte en dietari la dita suplicació, còpia
1888
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Dona Francisco de Velasco, llochtinent y capità general, etcètera. Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya, en Barcelona resident, lo rey, nostre
senyor, que Déu guarde, és estat servit enviarnos un real orde firmat de sa real mà y despatxat en deguda forma de Cancelleria del Concell
Supremo de Aragó, que és del del thenor següent: «El rey. Espectable don Francisco de Velasco, mi lugarteniente y capitán general. Con
ocasión de haver solicitado el virrey de Valencia y
el governador y ciudad de Alicante que se le diesse dirección para en casso de arribar a aquel
puerto o desembarcar en él el conde de Tolosa, mi
tío, que viene governando la armada del senyor
rey cristianíssimo y mi abuelo, por la duda que se
les ofrecía en el cortejo y obsequios que avían de
executar con su persona, he resuelto prevenirles
que en las cortesías se haga en todo lo mismo que
se executó con don Juan de Austria, siendo generalíssimo de la mar, arreglándose a las órdenes
que mandó dar el senyor Phelipe quarto, mi bisabuelo. Y que si en su execución y práctica se ofreciere algún reparo, informe sobre ello, y en todo lo
a. real decret intercalat entre els folis 143v-144r del trienni
1704-1707.

6. Ítem, lo sagrament y homenatge.

demás que mira a agasajo y festejo se execute lo
que fuere de la mayor satisfación del conde de
Tolosa, mi tío, y permitiere el estado de la ciudad
de que he querido avisaros para que lo tengáys
entendido para su execución y cumplimiento, por
si acaso llegare con su armada a los puertos de
essa provincia, que assí es mi voluntad. Datum,
en Madrid // 1v // a VI de septiembre MDCCIV. Yo
el rey. Vidit marchio de Serdañola. Vidit marchio de Villatorcas. Vidit marchio de Tamarit.
Vidit Coloma, regens. Marchio del Palacio, secretarius.»; en execució del qual vos diem y
manam quedeu ab la intel·ligència de son contengut per a què quant vingue lo cas doneu ab
vostra acostumada atenció y zel lo mayor cumpliment a son real orden y prevenció, que esta
és sa voluntat. Dat en Barcelona, als XXIII de
maig MDCCV. Don Francisco de Velasco. Vidit de
Senjust et de Pages, cancellarius. Don Joannes
Baptista de Aloy. In curiae locumtenentiae XX,
foleo CLVI.

7. Ítem, lo jurament del escrivà major, sentència
de excomunicació y homenatge.
Tots los quals actes, si aparexerà al dit il·lustríssim y fidelíssim concistori fer entregar lo dietari
o mà de aquell a hont estan descrits als dits
il·lustríssims senyors visitadors, faran tràurer còpia de aquells per lo escrivà major de dita real visitat, sens salari algú.
Ítem, manar al fuster de la present casa pose en
la Escrivania Major un armari de fusta té en son
poder per posar y tancar en ell los papers y demés de dita real visita.
Ítem, un volumen de las Constitucions per los
assessors de dita real visita.
2r

Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General
de Cathaluña pongan en execución la orden de
su magestad arriba expressada.
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Primo, que en lo tocant a tots los papers que per
dit procurador fiscal són estats demanats ha ordenat a son secretari y scribà mayor los traga en
pública forma, servint-se lo il·lustríssim tribunal
de dits senyors visitadors satisfer-li dits papers.

Número 94
Memoriala del que demana lo magnífich procurador fiscal de la visita real al il·lustríssim y fidelíssim concistori de deputats y oÿdors de comtes
del General de Cathalunya per servey de dita
real visita.

Que en lo tocant al armari de fusta, ha manat al
fuster de la present casa lo pose al aposento a
hont fa sa residència lo notari de la visita real.

Primo, lo real despaix en què sa excel·lència
anomenà en visitadors reals als il·lustre doctor
capiscol y canonge Joseph de Ciurana y los demés.

Que en orde al volumen de las Constitucions
que·s demana per los acessors de la visita real, se
li offereix lo reparo de no poder condecendir a
dita instància perquè als acessors de la visita del
General no se acostuma donar-se’ls consemblant volumen.

2. Ítem, la extracció féu lo il·lustríssim y fidelíssim concistori de deputats en visitadors reals lo
il·lustre doctor Joseph de Dehona y demés. Segona extracció del senyor doctor Joseph de Terré.
3. Ítem, lo decret de sa magestat en lo modo de
prestar lo jurament.

Lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya responent a un memorial a sas
senyorias il·lustríssimas entregat per lo magnífich procurador fiscal del il·lustríssim tribunal
dels senyors visitadors dels officials reals per
rahó de dita visita se li offereix dir lo següent:
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5. Ítem, com ohiren sentència de excomunicació.

Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Lo síndich de
la confraria de Sant Julià dels mercers botiguers
de telas de la present ciutat acudí a vostra senyoria il·lustríssima lo die 22 del corrent mes de
maig ab la supplicació que és del thenor següent: «Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Los
cònsols de la confraria de Sant Julià dels mercers

a. memorial intercalat entre els folis 144v-145r del trienni
1704-1707.

a. súplica intercalada entre els folis 144v-145r del trienni
1704-1707.

4. Ítem, lo jurament dels doctors visitadors en
poder del il·lustríssim y fidelíssim concistori.

1889
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botiguers de telas de la present ciutat pòsan en
notícia de vostra senyoria il·lustríssima que per
los officials de vostra senyoria il·lustríssima que
resideixen en la casa del General y bolla de la
present ciutat instats del arrendatari de vostra
senyoria il·lustríssima se pretén modernament
exhigir dret de bolla de plom, que vulgarment
se diu de Rams, de diferents robas de llana y de
estam estrangeras y que venen fabricadas de
fora del Principat, y en particular xamellots de
Flandes, quinets, llanillas, boratins de estam y
seda y altres, de las quals may se havia exhigit tal
dret, havent sucitat dita pretenció per ocasió de
algunas robas del referit gènero que han vingut
per Joan Serra y Phelip Arañó, altres dels confrares de dita confraria, y se té entès pretendrian
dits officials y arrendatari exhigir també de las
robas semblants que actualment y tems ha se
tròban haver despatxat y tenir en sas botigas en
manifest del dret de bolla de sagell de sera molts
dels confrares de la mateixa confraria amenassant-los de fer-se procehiments contra de
aquells en prejudici de la bona fe, ab què las
despatxaren y posaren en dit manifest y del dret
que altrament los assisteix per no poder ésser
compel·lits a dita // 3v // pretesa exacció. E com
il·lustríssim y fidelíssim senyor los referits gèneros de robas y altres forasteras exceptats los fustanys no estigan subjectes ni hagen volgut las
corts generals subjectar-las a la solució y paga
de dit dret de bolla de plom, lo qual sols
deuhen los draps y demés robas que·s fan y
aparèllan dins lo present Principat, y no en manera alguna las forasteras y los dits fustanys, solament exceptats com litteralment consta dels
capítols 56, 57, 58 y 59 de las Corts del any
1481, ab los quals fonch imposat lo dit dret de
bolla de plom, que communament se diu de
Rams, perquè se exhigeix hagut respecte als
rams o lligaduras que conté cada pessa, disposant-se en dits capítols, ço és, en los tres primers
se exhigeix dit dret dels draps de llana axís que
no arríban a vint-y-una lligadura, com dels què
passant est número y no menos dels cadins, estamenyas y altres draps estrets ab la expressió de
aquells que·s faran y aparellaran dins lo present
Principat, y després en lo capítol 59 se disposa
sie exhigit dit dret limitadament dels fustanys
estrangers entraran en lo present Principat, tot
lo què fa evidència de no haver-hi restat compresos los demés draps y robas forasteras y és,
altrament, molt fundat en rahó a vista que de
aquells ya se paga y cobra lo General // 4r // lo
dret de entrada y que en esta atenció no volgué
la cort gravar-los ab lo dret de la bolla de plom,
y sie cert segons disposicions dels capítols de
cort, y en particular del 107 de las preditas, y altres que prohibeixen la introducció de nous
vectigals no ésser lícit lo exhigir lo dret ultra del
que·s troba imposat per la cort general, la qual
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no obstant la ample facultat que ha tribuÿt a
vostra senyoria il·lustríssima en las dependèncias de la Generalitat no·s troba haver-li delegat
la de augmentar los dits drets y, per consegüent,
qualsevol cosa que forçan se hage dit en algunas
ordinacions manadas publicar per lo il·lustríssim y fidelíssim concistori se regoneix no haver
estat de sa intenció, ni tingut eficàcia per a induhir obligació, ni legítima imposició de dit
dret, essent previs que a effecte de poder-se dir
tal se necessita que lo procurador fiscal de vostra senyoria il·lustríssima y son arrendatari fassen constar de capítol de cort a hont se continga
tal imposició.
Per tant y altrament, lo sýndich de dits cònsols
y confraria a vostra senyoria il·lustríssima suplica sia de son servey, en observança dels citats
capítols y demés lleys que prohibeixen la exacció de nous vectigals, no donar lloch a la que
pretenen dits officials y arrendatari en nom de
assert de bolla de plom o de rams de cas ditas
robas forasteras manant-los cessen de dita pretenció, donant per elst effecte // 4v // los ordes
convenients, com ho espera de la justificació de
vostra senyoria il·lustríssima, offitio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Don Josephus de Cancer.» Y
al peu de aquella, decretà vostra senyoria il·lustríssima que sie comesa als noble y magnífichs
assessors del General per a què sobre son contengut provehissen de justícia, havent-se entès
que ab dita decretació remetria vostra senyoria
il·lustríssima y fidelíssima la instància de dit
sýndich y confraria a las dilacions de una causa
y plet citat lo procurador fiscal del General y lo
arrendatari sens inhibir-se’ls ni prohibir-se en
lo entretant la exacció del pretés vectigal, ab
motiu segons se ha comprès de que en un dels
capítols de las ordinacions que hauria manat
publicar vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima, que en las antecedents era lo capítol 81, estaria previngut haver-se de executar en lo interim lo disposat en aquellas fins que altre cosa
sie declarat. Del què se segueix experimentar
los indivíduos de dita confraria que se’ls compel·leix ab mandatos y altres diligèncias executivas aportar tots los gèneros de robas que revera són exemptas e o no se tròban subjectadas a
la paga de dit pretès dret de bolla de plom, ni
tal se havia pretès que las despatxaren del dret
de General a la casa del General y Bolla de la
present ciutat per exhigir dit pretès dret causant-se’ls notar prejudicis e irreparables danys.
E com, il·lustríssim y fidelíssim senyor, la instànacia de dit sýndich y confraria ab la preincerta
súplica no admet // 5r // semblants dilacions per
fundar-se aquella en suplicar a vostra senyoria
il·lustríssima y fidelíssima mane observar las
constitucions y drets de Cathaluña que prohibeixen la introducció y exacció de nous vecti-

gals e imposicions que no sien expressament
previngudas per capítols de cort, y axí bé la referida instància y súplica no concernesca a mèrits de ordinacions, essent tant cert que ab ellas
no·s pot augmentar ni imposar drets de General ni altres si sols precaucionar la exacció dels
què per la cort general se tròban expressament
imposats. Y en lo cas present sie tant cert que lo
pretés dret de bolla de plom, vulgarment dit de
Rams, no·s troba imposat per capítol de cort
algú a las robas de llana forasteras, exceptats los
fustanys, que èntran en lo present Principat,
axís perquè de tal capítol no consta ni apar attentament mirats tots los que concerneixen als
drets de la Generalitat, com y també perquè dit
dret de bolla de plom limitadament fonch imposat per la cort general als draps y demés robas de llana, exceptats los fustanys, que·s farian
y aparellarian disn lo present Principat, exceptuant-ne com és dit los fustanys estranys que
entrarian en dit Principat, com és de vèurer dels
citats capítols 56, 57, 58 y 59 de las Corts del
any 1481 celebrades en la present ciutat de
Barcelona per lo sereníssim y chatòlich rey
// 5v // don Fernando segon, los quals capítols
són clars y litterals y no admeten ni són capaces
de admètrer contrària intel·ligència, sens extraciar totalment son litteral sentit. Encara que
pretengués apoyar-se ab lo presuppòsit de què
en la mateixa Cort de 1481, y axí bé al temps
foren fets dits capítols ab la constitució 5, títol
«De compra y venda» se hauria prohibit la entrada de draps de llana forasters y que per eixa
rahó no se hauria fet imposició del dret de bolla
de ploms sobre de aquells, perquè esta consideració seria debilíssima no seria perquè encara
que se donàs per supposat que se hagués fet tal
prohibició de entrada de dits draps no provaria
que a la ocasió que se permet sa introducció
degan pagar dret que no se troba imposat per
capítol de cort, sinó també perquè no proceheix in facto lo refferit presuppòsit, perquè de
la mateixa constitució 5, títol «De compra y
venda», resulta a la lletra no haver-se prohibit la
introducció dels draps y robas de llana en Cathaluña que vindrian de altres reynes subjectes
al dit sereníssim senyor rey, mentres que en
aquells no·s prohibís lo entrar-hi draps fets en
Cathaluña, ni tampoch las sayas ni tots los demés draps de qualsevols altres reynes que vinguessen etiam no subjectes a dit sereníssim senyor rey, com aquells fossen de for o cort de
cent sous o més la cana mercantívolment. Y axí
mateix se comprova no haver estat absoluta
dita prohibició // 6r // ans haver restat permesa
en molts casos la introducció de dits draps y robas de llana estrangers per dita Cort de 1481
del capítol 68 de ditas corts a hont se diu, ibi:
«Ítem, que tota persona de qualsevol estament
o condició sie qui metrà de las parts hont és
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permès dins lo dit Principat draps», etcètera;
del qual capítol també resulta a la lletra que la
cort general sols volgué imposar sobre dits
draps y robas lo dret de la bolla de sagell de
sera ultra del de entrada que universalment havia imposat en lo capítol primer de ditas corts.
De a hont clarament se veu que la instància de
dits supplicants recau sobre evitar la exacció de
un pretès dret que no·s troba legítimament imposat y que de cobrar-se aquell se faria notòria
confrafacció a las generals constitucions y drets
de la pàtria que rigurosament prohibeixen la introducció y exacció de nous vectigals, com és
de vèurer del capítol 2, Corts 1547, y del capítol 5, Corts de 1553, y la constitució 20, títol
«De vectigals, leudas y peatges», etcètera, y altres aplicables, al què deu vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima prosuptament obviar com
a tant exemplar zelador de la observansa de las
generals constitucions, capítols y actes de cort.
Per tant y altrament, lo síndich de dits cònsols
y confraria qui ab la present entrega son poder
a vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima novament supplica sie de son servey en observansa
dels citats capítols y constitucions no donar
lloch a la pretesa exacció de dit assert dret de
bolla de plom, vulgarment dit de Rams, de ditas robas de llana estrangeras, exceptats los fustanys, manant ab tota precisió al arrendatari
// 6v // y offizials a qui specte que en manera alguna intenten fer tal exacció, altrament fent-se
al contrari, lo que no·s creu, protesta lo dit síndich per lo interès del comú y particulars de
dita confraria que tot lo que forçan seran compel·lits a pagar per rahó de dit pretés dret sens
evitar lo rigor dels procehiments que se’ls commínan y ab ànimo de repetir-ho ab los quatre
tants que disposa lo capítol 107 de ditas Corts
de 1480 y ab tots los danys e interessos de
qualsevol persona que·s reste obligada, y axí
mateix lo degut honor parlant protesta a vostra
senyoria il·lustríssima y fidelíssima recòrrer allí a
hont millor li convinga per a obtenir lo dret
que entèn li assisteix, lo que diu omni et quocumque modo meliori, suplicant que la present
sie incertada en lo dietari corrent servada la forma dels capítols 59 del Redrés de 1599 y 46 del
nou redrés, offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Don Josephus de Cancer.
Ob die XXVIII may MDCCV in consistorio, et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt que havent consultat lo contengut en la
supplicació present per part del síndich de la
confraria dels botiguers mercers de esta ciutat
als noble y magnífichs assessors y advocat fiscal
de la present casa y, després de haver ohit estos
al arrendatari dels drets de General y bolla de
sagell de sera del corrent trienni y als boti-
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guers, havent fet relació de paraula al il·lustríssim y fidelíssim senyor // 7r // que dits botiguers estavan en la intel·ligència que no devian
pagar lo dret de bolla de plom, vulgarment dit
de Rams, de differents robas de llana y de estam estrangeras y que venen fabricadas de fora
del Principat y, en particular, de xamallot de
Flandes, primets, llenillas, boratins de estam y
seda y altres, per los motius y causas expressadas en dita suplicació, y que al contrari lo
arrendatari persistia en què se li devia satisfer
dit dret de las robas referidas y altres, al·legant
també per eix effecte differens rahons y fonaments. Y que en atenció als fonaments al·legats
per una pert y altre regonexian que ditas pretencions y controvèrsias no sols eran capaces
de deduhir-se en judici, sinó també que altrament no·s podian terminar y que axí no·s podia pèndrer resolució en la subjecta matèria,
menos que hoÿdas las parts judicialment. Que,
per ço, se done intel·ligència als botiguers que
en cas persistescan en dita pretenció la deduhescan en judici devant dits acessors, que
se’ls ministrarà justícia, pagant en lo interim
dit dret, si no és que·s trobàs jurídica disposició que permetés la manutenció en orde a la
pocessió o quasi de la facultat de no pagar dit
dret pretesa per dits botiguers, entès emperò
que lo refferit sols se executa y tinga lloch en
orde a las robas y gèneros de ditas calitats o
spècias, que són entradas, després de haver-se
fet petició de dit dret al temps que volgueren
despatxar, y que en avant se despatxaran, y tenir en las botigas en manifest del dret de la bolla de sagell, en orde a las quals per ara no·s
puga exhigir dit dret, reservant-se la declaració
de est artigle per la declaració fahedora, en cas
de sucitar-se lite, tenint facultat lo arrendatari
de posar plom de rams, si voldrà en ditas robas
despatxadas per evitar fraus. Y ordènan al secretari y scrivà major de la present casa que incerte en lo dietari la referida supplicació y que
no done còpia // 7v // simple ni authèntica de
ella sens continuar-hi esta decretació, intimant
aquella tant al síndich de dita confraria de botiguers mercers com al dit arrendatari. Don Vincentius Carreras, presbiter, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae subrrogatus.
Als 29 de maig de dit any 1705 fou notificada la
sobradita decretació a Joan Masseras, corredor
de orella y arrendatari dels drets de General y
bolla lo present y corrent trienni, y a Agustí Pedrós, procurador de dita confraria de botigués,
per Joseph Pelegrí, verguer del il·lustríssim y fidelíssim consistori, segons relació feta a mi secretari y scrivà major per dit Pelegrí.
8r

Die 17 mensis aprilis anno a Nativitate Domini
1705, Barcinone.
1892

Nos Jacobus Crels et Joannes Perramon, presenti
et currenti anno consules, una cum Philippus
Arenys ad hoc actu absente, confratris Sancti Juliani merceriorum botigeriorum telarum presentis civitatis Barcinone, Franciscus Jofre, Joannes
Puiguriguer, Hyeronimus Alabau, Franciscus
Fau, Joannes Puig, Josephus Benet, Hyacinthus
Cortes, Antonius Favara, Jacobus Circuns,
Franciscus Brunes, Joannes Astor, Josephus Molas, Faelix Ceriola, Paulus Canals, Petrus Ignasius Vilella, Benedictus Roig, Marianus Casanoves, Jacobus Claret, Josephus Dalmau, Josephus
Nadal, Michael Lacoma, Jacobus Guitart, Joannes Font, Jacobus Comes, Joannes Canyacabres,
Joannes Ros, Sebastianus Vidal, Josephus Bohigas, Petrus Paschalis Plana, Raymundus Boleda,
Bonaventura Capdevila, Joannes Cavaller,
Franciscus Rates, Josephus Vilar, Joannes Antojo,
Petrus Baleta, Petrus Vilella, Franciscus Clavera, Jacobus Pi, Stephanus Tries et Joannes Serra,
omnes merceris botigeris telarum confratres dicte
confratrie, convocati et // 8v // congregati de
mandato dictorum consulum in quadam aula
monasterii et conventus Sancti Augustini, presentis civitatis Barcinone, ubi alias pro similibus
et aliis actibus et negociis dictae confratrie pertractandis soliti sumus convocari et congregari,
habentes numerum sufficientem ad dictum generale concilium tenendum et celebrandum juxta
ordinationem dictae confratrie concessarum dispositionem dictum inquam generalem concilium
tenentes, facientes et celebrantes consules actorum
dictam confratriam representantes gratis, et cetera, constituimus, creamus et solempniter ordinamus procuratorem syndicum et actorum nostrum imo verius dictae confratrie certum, et
cetera, ita quod, et cetera, vos Augustinum Pedrosa, notarium et causidicum, Barcinone civem, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro nobis imo verius pro dicta confratria et ejus nomine
agendum, ducendum, et cetera, et pro his, et cetera, fiat ad omnes lites sive causas tam civiles
quam criminales, activas et pasivas, penales et
appelatorias et tam motas quam movendas, large
cum amplissimo et solito litium et causarum cursu facultatibusque et protestationis expressis de
calumpnia jurandi, et cetera, cautiones quascumque tam juratorias quam fidejussorias praestandi, et cetera, clama et retroclama exponendi,
et cetera, exequutiones quasvis ac quaecumque
pignoramenta et exequutiones penarum incursarum et incurendarum per quoscumque et contra
quascumque personas contrafacientes privilegiis
et sententiis regalibus, ordinationibus dictae confratrie instandi, et cetera, et pro his et eorum ocasione quaecumque volueritis fieri en confeci instrumenta instandi et requirendi et cum posse
substituendi, et cetera, absque tamen salario nostro seu verius nosatrae confratrie risco enim periculo et fortuna vestros dicti Augustini Pedrosa et

demum, et cetera, promittimus judicio, et cetera,
habereque ratum, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Franciscus Zarriera, juvenis, ligni faber, Barcinone civis, Franciscus Monter, juvenis,
magister domorum, Barcinone degens, et don
Bartholomeus Cervero, notarius publicus Barcinone, qui in his, et cetera.
De praemissis fidem facio ego Raphael Albia,
apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus Barcinone, hic propria me subscribens manu.
Concordat cum suo originali. Doctor Vicentius
Carreras, presbiter, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae subrrogatus.
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Número 96
Certificha y fas fe jo lo doctor Vicens Carreras,
prevere, en la Seu de Barcelona beneficiat, subrrogat en secretari y scrivà major del General del
present principat de Cathalunya, de com en un
llibre de cubertas de pergamí intitulat «Llibre
de Juraments de officials reals», que comensa en
janer mil sinch-cents vuiytanta y acaba mil
sinch-cents noranta-vuyt, recòndit en lo arxiu
públich de la casa de la Diputació, se troba descrit y continuat lo següent:
«Còpia del capítol del rey en Pere ters en las
Corts de Monsó any 1376, tret del llibre de l’Ànima, foli 34, sobre lo que han de fer jurar y servar los officials reals request per los senyors diputats.
Ítem, que vos senyor e lo senyor duch primogènit vostre e tots los governadors axí de Cathalunya, de Rosselló, de Cerdanya, com de Mallorcas e lo batlle general de Cathalunya e tots
veguers, batlles certs e altres ordinaris, axí ecclesiàstichs com seculars, e lurs loctinents requests
per part dels dits deputats qui han administració
de la dita proferta o per lo regent los lurs comptes o encara per los deputats locals o per algú
d’ells hajats e hagen a fer contra tots e sengles
aquells prelats, barons, richs òmens, nobles e
cavallers, universitats, lochs e persones de qualsevol bras sien e contra los hòmens e béns de
aquells qui no pagaran segons les ordinacions
fetes en las presents corts les dites Generalitats,
axí antigues com novelles, e les dites imposicions dels blats e fermes e de les carns e no soferran que de lurs hòmens e en lurs lochs e terres
a. paper intercalat entre els folis 145v-146r del trienni 17041707.
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pusquen ésser levades venudes // 1v // e haüdes
per los dits deputats o per aquells qui ý sien per
ells senyaladament, profitosament e bé o en
aquells faran fer palesament o amagada sots
qualsevol color o engany algun centrat o torp e
alguna machinació o frau perquè no valguen ço
quea axir ne degués rahonablement, segons lo
nombre dels fochs e de les gents de aquelles terres o lochs, e pensades altres degudes circumstàncies a conexensa e arbitre dels dits deputats e segons la extimació o taxació que
aquells ne farien e contra totas altres persones
qui en res sien tengudes al General de Cathalunya o de Mallorques totes aquelles execussions
o per aquelles quantitats de diners de què serets
e seran requets per part dels dits deputats o regents. E que aquestes execussions facets e facen
e hagen a fer encontinent realment e de fet e ab
acabament foument e destreta omissió dels rebel·les e dels no volent e no seferents que les dites coses sien lealment e íntegrament e a profit
del General pagades, elevades, ço és, los ordinaris ecclesiàstichs per censura ecclesiàstica e los
altres seglars per presons de personas e penyores
e distraccions de béns, així com per deutes fiscals e per marques, e encara si obs hi serà ab
hosts e per preheminent e reteniment de pactats
e en totes altres forces y maneres segons que per
part dels dits deputats raquets ne seran, no rebuda ferma de dret e tota apellació e excepció
remoguda e sens conexensa de jutge. E que de
cumplir e servar las ditas cosas tots los dits governadors, veguers, batlles e altres officials seglars e lurs loctinents hagen a fer sagrament y
homenatge los uns als altres reebents en nom de
vos senyor per interès del dit General e dels
enantaments e execussions que per les dites coses segons la requesta que·ls dits deputats faran
no hajan a tenir taula los dits veguers, batlles e
corts qui en altra manera són tenguts de // 2r //
taula tenir. E si los dits governadors, veguers,
batlles e corts e lurs loctinents tan tost com requets ne seran per los dits deputats e per lo dit
regent recusaven o dilataven de fer los dits sagrament y homenatges que ara per levors sien
privats de lurs officis e sien inàbils a tenir aquells
officis e altres de deu anys primervinents per vigor del present capítol qui és ara de cert. Plau al
senyor rey.»
Ítem, certifich y fas fe de com en un llibre ab cobertas de pergamí intitulat «Dietari de trienni mil
sins-cents sexanta-vuyt», en jornada de divuyt de
mars 1670 y en foli 124 se trobe lo següent:
«Dimars, a XVIII de mars
dia, etcètera.

MDCLXX.

En aquest

a. interliniat al marge esquerre valer degan ... que.

[ 1705 ]

[ 1705 ]

y acostumat jurament en mà y poder de sas senyorias, absent lo il·lustre y fidelíssim senyor oÿdor militar, com té obligació per rahó de dit son
offici. Y ha prestat sagrament y homenatge en
mà y poder de Hyacintho Morató, altre dels
verguers de sas senyorias, essent presents per
testimonis Llorens March y Joseph Vehils, verguers del molt il·lustre y fidelíssim consistori.»

En aquest mateix dia, Raphael Jaques, de present batlle de Barcelona, present en consultori,
havent entrat en ell sens portar la vara, à prestat
lo sòlit y acostumat jurament en mà y poder de
sas senyorias com de obligació per rahó de dit
son offici, y ha prestat sacrament y homenatge
en mà y poder de Joseph Cortès, altre dels verguers de sas senyorias, essent presents per testimonis Joseph Sauleda y Jaume Cosas, verguer
del consistori.»

En fe de las quals cosas, fas la present certificatòria scrita de mà ajena y firmada de la pròpria
y sellada ab lo segell comú del General de la
Scrivania Major de la present Diputació. Barcelona, y maig XXVIII de MDCCV.

Ítem, certifich y fas fe de com en altre llibre ab
cobertas de pergamí intitulat «Dietari trienni
1677», en jornada de 19 dejaner 1678, y en foli
58 se troba lo següent:
«Dimecres, a XVIIII de janer MDCLXXVIII. En
aquest dia, March Antoni Sullà, novament elegit en veguer de Barcelona, és entrat en lo consistori de sas senyorias, sens la vara, y ha jurat en
mà y poder // 2v // del il·lustríssim senyor deputat ecclesiàstich prenent lo jurament per tot lo
consistori de servar totas aquellas que és obligat
al General y officials y ministres de aquells segons forma del capítol de cort del rey en Pere
tercer en las Corts de Monsó any 1376 y ha
prestat sagrament y homenatge en mà y poder
de Joseph Cortès, altre dels verguers del consistori de sas senyorias, y essent present per testimonis Joseph Blanch y Jaume Casas.»
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Ítem, certifich y fas fe de com en altre llibre ab
cobertas de pergamí inititulat «Dietari trienni
mil sis-cents noranta-dos», y en jornada de 24
de juliol 1693 se troba lo següent:
«Divendres, a XXIIII de juliol MDCLXXXXIII. En
aquest dia, essent absent lo il·lustre y fidelíssim
senyor oÿdor en Francisco de Junquer y Coll,
ferrer, regent la vegueria de Barcelona, és entrat
en lo consistori de sas senyorias havent dexat la
vara fora en la sala dels Reys, y ha prestat lo sòlit
y acostumat jurament en mà y poder de sas senyorias, com té obligació per rahó de dit son offici. Y ha prestat sagrament y homenatge en mà
y poder de Esteve Laverni, subrrogat y altre dels
verguers del consistori de sas senyorias, essent
per testimonis Hyacintho Morató y Joseph Pelegrí, verguers de dit consistori.»
Ítem, certifich y fas fe de com en un llibre ab cobertas de pregamí intitulat «Dietari trienni
1698», y en jornada de catorse de abril 1699, se
troba lo següent:
«Dimars, a XIIII de abril MDCXCIX. En aquest
dia, lo magnífich Magí Roch y Mestras, // 3r //
ciutedà honrrat de Barcelona, de present batlle
de Barcelona, present en consistori, havent entrat en ell sens aportar la vara, ha prestat lo sòlit
1894

Número 97
Certificha y fas fe jo lo doctor Vicens Carreras,
prevere y beneficiat de la Seu de Barcelona, subrrogat en secretari y scrivà major del General de
Cathalunya, de com en un llibre ab cobertas de
pregamí intitulat «Còpias de privilegis y juraments de officials reals ab anno 1650 usque ad
annum 1675 inclusive» recòndit en lo arxiu públich de la casa de la Diputació, en jornada de 18
de mars 1670, se troba que lo magnífich Raphael
Jaques, ciutadà honrat de Barcelona y batlle de la
present ciutat, per lo tunc excel·lentíssim senyor
loctinent y capità general del present Principat
de la terna a ell presentada elegit, constituhit
personalment en lo consistori dels tunc senyors
deputats y oÿdors de comptes de dit General, llegida a ell primerament per lo tunc secretari y
scrivà major de dit General la constitució «Cum
potissima nona», títol «De observar constitucions», y per ell oÿda, prestà per rahó de dit son
càrrech en mà y poder del tunc senyor diputat
militar per tot lo dit consistori reben lo jurament
sobre aquellas cosas, en las quals ell a dit General,
als officials y ministres de aquell, com a batlle
predit segons lo thenor de dita constitució és
obligat y feu y prestà a sas senyorias sagrament y
homenatge en mà y poder dels porters ordinaris
de la casa de la Diputació.
Axí mateix, certifich y fas fe de com en dit llibre
y en jornada de 5 de abril 1675 se troba que lo
magnífich Matheu Sentís, ciutadà honrrat de
Barcelona y batlle de dita ciutat, prestà consemblant // 4v // jurament, sagrament y homenatge,
llegit primer lo capítol del senyor rey en Pere
tercer a las Corts de Monsó any 1376.
Ítem, certifich y fas fe de com en dit llibre consta als 26 de octubre 1675 Geroni de Miquel,
a. paper intercalat entre els folis 145v-146r del trienni 17041707.

donsell, veguer o regent la vegueria de Barcelona, llegint lo sobredit capítol de corts prestà lo
sobredit jurament, sagrament y homenatge.
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Ena lo memorial imprès de orde dels senyors
deputats en lo any 1639 intitulat «Réplicas a los
puntos que en respuesta de la relación o allegación que se imprimió por orden de los deputados
del General de Cathaluña han nuevamente salido a lus por parte de los ministros reales, página
51 vers. Al vercículo», se digué que en Cathalunya era notori que de temps immemorial era la
consuetud que los officials reals, antes de entrar
en lo concistori de deputats arrimavan la vara, y
que dita consuetud de no donar lloch a que los
officials reals entrassen ab vara en dit concistori
per recàurer sobre matèria de honors y preheminèncias y no tenir repugnància o contrarietat
ab lo dret natural, comú ni municipal, devia
guardar-se com a lley per las doctrinas y fonaments allí allegats, a hont se donà satisfació als
ponderats en contrari per lo senyor regent Vinyas.

També certifich y fas fe de com en un llibre ab
cubertas de pergamí intitulat «Privilegis de officials reals y juraments de aquells des del any
1676 fins a 1696», recòndit en lo dit arxiu públich en jornada de 19 de janer 1678, se torba
que March Antoni, donsell, veguer o regent la
vegueria de Barcelona, llegit lo sobredit capítol
de cort, prestà los sobredits jurament, sagrament y homenatge.
Axí mateix, certifich y fas fe de com en dit llibre,
als 28 de setembre 1678, Jordi Carreras, doctor
en medicina, batlle de la present ciutat, llegit dit
capítol de cort, prestà lo sobredit jurament, sagrament y homenatge en la forma daltdita.
També certifich y fas fe de com en dit llibre se
conté que als 26 de mars 1681, Pere Alba y Serra, doctor en drets, ciutadà honrrat de Barcelona y batlle de la present ciutat, axís com dalt està
dit, llegit dit capítol de cort, prestà jurament,
sagrament y homenatge.
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També certifich y fas fe de com en dit llibre, se
troba que al primer de juliol 1681, don Ramon
de Sagarriga, veguer de Barcelona, llegit lo dit
capítol de cort, prestà lo sobredit jurament, sagrament y homenatge.
s.n.r

Número 98

Semblantment, certifich y fas fe de com en dit
llibre als 11 de octubre 1684, Anton Muxiga,
donsell, llegit primerament lo dit capítol de
cort, se troba que prestà consemblant jurament,
sagrament y homenatge.
Ítem, certifich y fas fe de com en dit llibre als 15
de mars 1687, se troba que Joseph Ordano,
ciutadà honrrat de Barcelona y batlle de la present ciutat, a ell llegit primerament lo dit capítol
de cort, prestà lo sòlit sagrament, jurament y
homenatge.
També certifich y fas fe que en dit llibre als 9 de
abril 1687, se troba que Jaume Llissach, ciutadà
honrrat de Barcelona y veguer, llegit lo dit capítol de cort, prestà lo sobredit jurament, sagrament y homenatge ab la forma daltdita.
En fe de las quals cosas, fas la present certificatòria scrita de mà agena, firmada de la pròpria
y sellada ab lo segell comú del General de la
Scrivania Major de la present casa de la Diputació. Barcelona, y maig XXVIII de MDCCV.
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Número 99
Dieb decima nona mensis decembris anno a Nativitate Domini millessimo septingentesimo secundo, Barcinone.
Ego Franciscus Rossell, philosophiae ac sacrae theologiae doctor, presbiter in ecclesia parrochiali
Sancti Petri Puellarum, presentis civitatis Barcinone, beneficiatus, uti obtinens offitium alcaydi
et custodis palatii regii et de la Obra Nova carcerum regiorum Barcinone, dicto nomine, gratis,
et cetera, constituo et ordino procuratores meos
certos, et cetera, ita quod, et cetera, vos magnificum Dominicum Aguirre, utriusque juris doctorem, regium conciliarium in Regia Audiencia
presentis principatus Cathaloniae praesentem,
doctorem Josephum Aguirrem, Salvatorem Baro,
Josephum Roig et Roff, utriusque juris doctores,
Honophrium Serda, notarium causidicum, Josephum Rossell, aromatarium, Gabrielem Favet,
guarnimanterium, et Michaelem Raurell, sartorem, cives Barcinone, licet absentes, et cetera, et
quemlibet vestrum insolidum ita quod primitus
ocupantis conditio alterius, et cetera, ad videlicet
pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae qui
nunc sunt et pro tempore fuerint semel et divisim
comparendum et dictum meum offitium alcaydi
et custodis palatii regii et de la Obra Nova carcea. paper intercalat entre els folis 145v-146r del trienni 17041707.
b. procura intercalada entre els folis 145v-146r del trienni
1704-1707.
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rum regiorum presentis civitatis cum omnibus
juribus et pertinentiis suis universis in manibus
et posse dictorum dominorum deputatorum et
auditorum computorum ex causa conferendi
illud in favorem personae seu personarum vobis
dictis procuratoribus meis constitutis seu alteri
vestrum insolidum benevisae seu benevisarum seu
per vos dictos dominos procuratores constitutos seu
alterum vestrum nominan-// 6v //dae et designandae, seu nominandarum et designandarum
semel et divisim denuntiandum, et eam seu eos de
dicto offitio, juribus et pertinentiis suis valide
provideri juxta formam generalium constitutionum presentis principatus Cathaloniae, capitulorum et actuum curiarum, usum, practicam et
stilum et observantiam dicti Generalis supplicandum et renuntiationem seu renuntiationes admitti petendum et instandum et de his quaecumque instrumenta utilia et necessaria seu
quomodolibet opportuna faciendum et firmandum et pro hiis quascumque supplicationes tam
verbo quam in scriptis offerendum, porrigendum
et praesentandum. Et demum, et cetera, promitto
habere ratum, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Narcisus Codinas, auriga, civis, et
Hieronymus Michael Gallart, famulus dicti
magnifici Dominici Aguirre.
Praemissis licet aliena manu scripsi fidem facio
ego Josephus Virgili, auctoritate regia notarius
publicus regius collegiatus Barcinonae, hec propria scribens manu.
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Número 100
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Havent-se tot
temps regonegut en las repúblicas per una de las
mayors felicitats de ellas lo que sos ciutadans e o
habitants se empleassen en fer y fabricar diversas
operacions, se ha procurat en moltas induhir a
aquells a ditas fàbricas, conseguint ab est medi
aportar-los del perniciosíssim vici del oci, tenir
ab què poder-se sustentar y restar ellas enriquidas, per ocasió del públich comers acarrea en si
lo negoci y, en particular, en las que se ha inventat la operació e o fàbrica de robas de llanas, sedas, or y plata. No ha cedit nostre principat de
Cathalunya a nació alguna del orbe en inventar,
conservar, augmentar y perficionar no solament
las ditas operacions e o fàbricas de robas, sí y
també altres de tota espècie, sort y qualitat, essent sos naturals los més pèrits en dita art, del
què ha resultat al dit Principat lo haver abundat
a. súpliques intercalades entre els folis 146v-147r del trienni
1704-1707.
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en ell lo diner a ocasió del numerosíssim comers
que ab ditas fàbricas havia conseguit. En atenció al sobrereferit y tenint la mira la cort general
ha fomentar y conservar la operació de ditas fàbricas, pròvidament se troba establert per ella
en moltas constitucions y capítols de cort y, en
particular, en la constitució 4 y capítol 5, títol
«De compra y venda», capítol 82, Corts 1481, y
en un capítol del llibre dels Quatre Senyals, en
la pàgina 123, que draps alguns de llana, de
seda o de or, y estamenyas, ni altres consemblants cosas vingudas de fora regne no pugan
ésser introduhidas dins lo present Principat, a
effecte de vèndrer-se y vestir de ellas, sots las penas en ditas constitucions y capítols de cort imposadas, com més llargament en ellas és de vèurer, y modernament en la constitució 72 de la
última Cort // 1v // General celebrada per lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, en la present
ciutat lo any de 1702, que és la 11 en orde
col·locada en la volum de aquellas, baix lo títol
«De penas corporals y pecuniàrias», en la qual
en consideració que de donar-se lloch a la entrada de robas forasteras al present Principat y
vestir-se sos naturals y habitants ne redundavan
grans prejudicis, exint y desterrant-se de ell
considerables y excessivas summas de diner, se
ordenà que persona alguna de dit present Principat no pogués usar per son vestir de robas y
texits de or y plata, panyos ni sarjas forasteras e
o vingudas de fora regne, baix las penas en dita
constitució contengudas, disposant-se axí mateix haver-se de posar en execució lo estatuhit
en ella quant fos finit lo arrendament dels drets
de la Generalitat se trobava correren lo temps se
féu dita constitució. Y com, il·lustríssim y fidelíssim senyor, qui més se ha esmerat en la operació de ditas fàbricas de robas sia estada la confraria dels mestres texidors de vels de seda,
sarjas, boratas, fil y cotó de la present ciutat,
vulgarment dits velers, la qual vuy en dia, per
ocasió de donar-se lloch a la inobservansa de ditas constitucions y de continuar-se en la introducció de ditas robas y altres mercaderias que
vénen de fora regne al present Principat, venent-se y vestint-se de ellas en ells contra lo disposat en ditas constitucions, no obstant de ésser
més que finit lo temps prefigit en ellas per sa
execució y observansa, resta inposibilitada de
poder continuar ditas fàbricas, per rahó del despaig tenen las forasteras, no obstant de ésser de
inferior qualitat a las que·s fabrícan en est Principat, y en tant miserable estat que molts de sos
confrares per no poder sustentar-se a si y a sas
famílias se han de ausentar de dita present ciutat. Y essent vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima a qui peculiarment toca y especta com a
protector se troba ésser de nostras lleys municipals lo fer se //s.n.r // observen las generals constitucions, capítols, actes de cort y demés drets

de la pàtria, havent procurat sempre vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima ab son acostumat y acreditat zel ha invigilar sa observansa.
Per tant y altrament, lo sýndich de dita confraria
de velers qui exhibeix son poder ut inseratur seu
consuatur, recorrent al amparo y protecció de
vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima suplica
sia de son servey y agrado ordenar a qui especte
ésser donat total cumpliment a la execució de
las mencionadas constitucions y capítols de
cort, lo que a més de ésser molt del servey de las
dos magestats, divina y humana, y benefici públich de est Principat y restablir-se en ell lo comers, ho espera dit sýndich del recte procehir
de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima que
la present sia insertada en lo dietari, lo que rebrà
a particular mercè de la generositat de vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima, officio, et cetera. Altissimus, et cetera. De Gallart y Pastor, et
cetera. Despalau, assessor.
Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo síndich de la
vila de Caldes de Monbuy ab lo rendiment y
obsequi que deu a vostra senyoria fidelíssima
diu que ab lo capítol 72 de las constitucions fetas en la última Cort celebrada en la present
ciutat en los anys 1701 y 1702, considerant
aquella lo immoderat ús de vestir que se usava y
practicava en la present ciutat y Principat vestint robas y texits de or y plata y, axí mateix, de
panyos y sarjas forasteras, y que per rahó de ditas cosas se’n anavan y exian del Principat excessivas summas en deservey de sa magestat,
que Déu guarde, y del benefici públich, fonch
estatuït y ordenat que finit lo arrendament dels
drets de General y bolla, qu·alashoras se trobava pendent, no fos lícit ni permès a persona alguna del present Principat de qualsevol grau o
condició que fos gastar ditas robas y texits de
or y plata en los vestits ni tampoch usar per ells
de panyos ni sarjas forasteras, sots pena de deu
lliuras y la roba commissada per cada vegada
que serian trobats contrafer, y que la matexa
pena incorregessen los sastres que traballerian y
cusirian ditas robas y texits de or y plata, com és
de vèurer del dit capítol de dita constitució 72.
E com lo arrendament dels drets de la Generalitat y bolla, al qual tingué attenció la cort no
fer prejudici al arrendatari de aquell, sia ja acabat y se hage en-// 2v //trat en arrendament nou
dels drets referits; per tant, dit síndich suplica a
vostra senyoria fidelíssima sia de son servey posar en execució lo disposat en dita constitució
que a demés de ser molt propri y peculiar del
càrrech de vostra senyoria fidelíssima y que sia
de resultar en gran utilitat y benefici dels provincials, ho rebrà lo suplicant a particular mercè
de la recitut de vostra senyoria fidelíssima, lo
offici, etcètera.
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Altissimus, et cetera. Pro Dou. Perpinyà. Roma,
assessor subrrogatus.
3r

Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo síndich de
la confraria dels parayres de la vila de Sebadell
ab lo rendiment y obsequi que deu a vostra senyoria fidelíssima diu que ab lo capítol 72 de
las constitucions fetas en la última Cort celebrada en la present ciutat en los anys 1701 y
1702, conciderant aquella lo immoderat ús de
vestir que se usava y practicava en la present
ciutat y Principat vestint robas y texits de or y
plata y, axí mateix, de panyos y sarges forasteras, y que per rahó de ditas cosas se’n anavan y
exian del Principat excessivas summas en deservey de sa magestat, que Déu guarde, y del benefici públich, fonch estatuït y ordenat que finit lo arrendament dels drets de General y
bolla, que aleshoras se trobava pendent, no fos
lícit ni permès a persona alguna del present
Principat de qualsevol grau o condició que fos
gastar ditas robas y texits de or y plata en los
vestits ni tampoch usar per ells de panyos ni
sarjas forasteras, sots pena de deu lliuras y la
roba commissada per cada vegada que serian
trobats contrafer, y que la matexa pena incorregessen los sastres que traballerian y cusirian
ditas robas y texits de or y plata, com és de
vèurer del dit capítol de dita constitució 72. E
com lo arrendament dels drets de la Generalitat y bolla, al qual tingué attenció la cort no fer
prejudici al arrendatari de aquell, sia ja acabat y
se hage entrat en arrendament nou dels drets
referits; per tant, dit síndich suplica a vostra senyoria fidelíssima sia de son servey posar en
execució lo disposat en dita constitució que a
demés de ser molt propri y peculiar del càrrech
de vostra senyoria fidelíssima // 3v // y que ha
de resultar en gran utilitat y benefici dels provincials, ho rebrà lo suplicant a particular
mercè de la recitut de vostra senyoria fidelíssima, lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera.
Roma, assessor subrrogatus.

4r

Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo síndich dels
parayres de la vila de Esparaguera, comperexent devant vostra senyoria fidelíssima diu y representa que ab lo capítol 72 de las constitucions fetas en la última Cort celebrada en la
present ciutat en los anys 1701 y 1702, regonexent aquella las immensas summas y quantitats que exian del present Principat del immoderat ús de vestir de robas y texits de plata y or
y galons y, axí mateix, de panyos y sarjas forasteras en notable prejudici del dit Prinipat y bé
públich de aquell, y desitjant obviar dits danys
tant conciderables y regular los referits excessos estatuhí y ordenà que persona alguna del
Principat pogués gastar ditas robas y texits de
or y plata en los vestits ni tampoch usar per ells
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de panyos ni sarjas forasteras, en pena de deu
lliuras y la roba commissada per cada vegada
que serian trobats contrafer, la qual pena comprengués també los sastres que traballerian y
cusirian ditas robas, y que la dita constitució y
disposat en aquella fos posada en exequució finit lo arrendament dels drets de General y bolla que aleshores se trobavan arrendats per no
fer-se prejudici al arrendatari que·s trobavan de
dits drets, com de dita constitució és axí de
vèurer. E com lo dit // 4v // arrendament sia ja
finit per haver aquell acabat lo die últim de
juny proppassat y fins vuy no se hage posat en
exequució la dita disposició; imo, se continue
lo mateix despatx de ditas robas com si tal disposició no fos estada feta, lo que és y redunda
en notable contravenció de aquella y del bé
públich del Principat, al qual tingué especial
attendència la dita cort per a fer la prohibició
del ús de ditas robas. Per tant, suplica a vostra
senyoria fidelíssima ab la deguda veneració y
respecte sie de son servey ordenar y manar se
pose en execució lo disposat en dita constitució que a més que lo suplicant és molt propri y
peculiar del càrrech de vostra senyoria fidelíssima en la observança de las constitucions, capítols y actes de cort, y de la execució de aquells
y aquellas, ho rebrà lo suplicant a particular
mercè de la recitut y zel de vostra senyoria fidelíssima, lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera. Pro Balart. Janer. Despalau, assessor subrrogatus.
5r

Il·lustrísisim y fidelíssim senyor. Per los molts y
conciderables prejudicis y danys que se seguian
al Principat del immoderat ús de vestir robas y
texits de or y galons y, axí mateix, de panyos y
sarjas forasteras per las immensas summas y
quantitats que per dits respectes exian del Principat, desitjant la cort obviar dit prejudici estatuhí y ordenà en lo capítol 72 de las constitucions fetas en la última Cort, celebrada en la
present ciutat en los anys 1701 y 1702, que finit lo arrendament de General y bolla que aleshoras se trobava pendent, y per no fer prejudici al arrendatari de aquells, persona alguna no
pogués gastar ditas robas y texits de or y plata
en los vestits, ni tampoch usar de panyos ni
sarjas forasteras, sots pena de 10 lliures y la
roba commissada per cada vegada que trobat
serian contrafer, prohibint semblantment baix
la mateixa pena als sastres lo poder tallar y cusir
ditas robas, de modo que finit dit arrendament
degués ser posat en execució lo disposat en dit
capítol, com de aquell és de vèurer. E com dit
arrendament sie finit y fins vuy no se hage
cumplerta la disposició de dita consitució per
col·lectar-se los drets de ditas robas en la mateixa forma que se col·lectaven antes de la dita
disposició y qui deu posar en execució aquella
1898

sie vostra senyoria fidelíssima; per tant, Ramon
Radia, // 5v // síndich dels parayres de la vila de
Camprodon suplica a vostra senyoria fidelíssima ab tota veneració y respecte sie del servey
de vostra senyoria fidelíssima manar posar en
execució la dita disposició que a demés de ésser molt propri y peculiar del càrrech de vostra
senyoria fidelíssima en la observança de las
constitucions, capítols y actes de cort, ho rebrà
lo suplicant a particular mercè, lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera. Balart. Despalau, assessor.
6r

Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo síndich de
la confraria dels parayres de la present ciutat ab
lo rendiment y obsequi que deu a vostra senyoria fidelíssima diu que ab lo capítol 72 de
las constitucions fetas en la última Cort celebrada en la present ciutat en los anys 1701 y
1702, conciderant aquella lo immoderat ús de
vestir que se usava y practicava en la present
ciutat y Principat vestint robas y texits de or y
plata y, axí mateix, de panyos y sarges forasteras, y que per rahó de ditas cosas se’n anavan y
exian del Principat excessivas summas en deservey de sa magestat, que Déu guarde, y del benefici públich, fonch estatuït y ordenat que finit lo arrendament dels drets de General y
bolla, que aleshoras se trobava pendent, no fos
lícit ni permès a persona alguna del present
Principat de qualsevol grau o condició que fos
gastar ditas robas y texits de or y plata en los
vestits ni tampoch usar per ells de panyos ni
sarjas forasteras, sots pena de deu lliuras y la
roba commissada per cada vegada que serian
trobats contrafer, y que la matexa pena incorreguessen los sastres que traballerian y cusirian
ditas robas y texits de or y plata, com és de
vèurer del dit capítol de dita constitució 72. E
com lo arrendament dels drets // 6v // de la Generalitat y bolla, al qual tingué attenció la cort
no fer prejudici al arrendatari de aquell, sia ja
acabat y se hage entrat en arrendament nou
dels drets referits; per tant, dit síndich suplica a
vostra senyoria fidelíssima sia de son servey posar en execució lo disposat en dita constitució
que a demés de ser molt propri y peculiar del
càrrech de vostra senyoria fidelíssima y que ha
de resultar en gran utilitat y benefici dels provincials, ho rebrà lo suplicant a particular
mercè de la recitut de vostra senyoria fidelíssima, lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera.
Hortet. Roma, assessor subrrogatus.

7r

Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Ab lo capítol
72 de las constitucions fetas en la última Cort
celebrada en la present ciutat en los anys 1701
y 1702, conciderant aquella lo immoderat ús
de vestir que se usava y practicava en la present
ciutat y Principat vestint robas y texits de or y

per tant, dit síndich suplica a vostra senyoria fidelíssima sia de son servey ordenar y manar se
pose en execució lo disposat en lo dit capítol o
constitució y se observe effectiament lo disposat en aquell, que a demés de ser molt propri
del càrrech de vostra senyoria fidelíssima en la
observança de las constitucions, capítols y actes
de cort, ho rebrà lo suplicant a particular merced de vostra senyoria fidelíssima, lo offici,
etcètera. Altissimus, et cetera. Balart. Despalau,
assessor.

plata y, axí mateix, de panyos y sarjas forasteras, lo que redundava en notable prejudici dels
naturals del Principat y benefici públich de
aquella, y desitjant dita cort donar remey a tal
desorde estatuhí y ordenà que finit lo arrendament del General y bolla que aleshoras se trobava pendent, no fos lícit ni permès a persona
alguna del present Principat de qualsevol grau
o condició que fos gastar ditas robas y texits de
or y plata en los vestits ni tampoch usar per ells
de panyos ni sarjas forasteras, sots pena de deu
lliuras y la roba commissada per cada vegada
que serian trobats contrafer, y que la matexa
pena incorreguessen los sastres que traballerian
y cusirian ditas robas, com de dit capítol és axí
de vèurer.E com lo predit arrendament dels
dits drets de General y bolla que aleshoras se
trobava pendent, al qual tingué attendència la
cort, no fer prejudici, sia més que passat y finit
y hage vingut lo cap // 7v // de posar-se en execució la dita disposició; per tant lo síndich dels
parayres de la vila de Igualada suplica a vostra
senyoria fidelíssima sie de son servey lo manar
posar en execució lo disposat en dita constitució y que se affecte ab tot effecte la dita disposició y obsrevança de aquella que a demés de
ésser propri e del càrrech de vostra senyoria fidelíssima, ho rebrà a particular merced del zel
de vostra senyoria fidelíssima, lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera. Janer. Despalau, assessor.
8r

Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo síndich de
la confraria dels parayres de la vila de Olesa ab
lo degut obsequi y reverència diu que ab lo capítol 72 de las constitucions fetas en la última
cort celebrada en la present ciutat, tenint aquella attendència al immoderat ús de vestir que·s
practicava en la present ciutat y Principat vestint de robas y texits de or y plata y, axí mateix,
de panyos y sarjas forasteras, y conciderant las
immensas summas y quantitats que per ditas
cosas exian del present Principat en notable
prejudici del bé públich de aquell y desitjant
obviar una y altra de ditas cosas y que los naturalas deguessen vestir de las robas fetas y fabricadas en lo mateix Principat se estatuhí que finit lo arrendament de General y bolla, que
aleshoras se trobava pendent, persona alguna
pogués gastar ditas robas y texits de or y plata
en los vestits ni tampoch usar de panyos ni sarjas forasteras, çots pena de 10 lliuras y la roba
commissada per cada vegada que·s contrafaria,
y que la matexa pena incidissen los sastres que
traballerian y cusirian ditas robas y texits, com
de dit capítol és axí de vèurer, al qual se // 8v //
reffereix. E com lo arrendament dels dits drets,
al qual tingué attendència la cort no fer prejudici, ha temps qu·és ja finit y axí hage vingut lo
cas de la observança de la refferida disposició;

9r
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/10r
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Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Ab lo capítol
72 de las constitucions, capítols y actes de Cort
celebrada en los anys 1701 y 1702, conciderant lo gran prejudici se seguian a la pública
utilitat del Principat ab lo immoderat ús de
vestir robas y texits de or y plata y galons, axí
també de paños y sarges forasteras, exint per
aquest respecte del present Principat conciderabilíssimes summas y quantitats en prejudici
del bé públich de aquell, fou per ço estatuït y
ordenat que finit lo arrendament dels derts de
General y bolla que aleshoras se trobava pendent, per no voler fer prejudici algú la cort als
arrendataris de dits drets que aleshoras se trobavan, ninguna persona del Principat pogués
gastar ditas robas y texits ni tampoch usar de
dits paños ni sarjas forasteras, en pena de deu
lliuras y la roba commissada per cada vegada
que seria trobat contrafer, y que la matexa
pena incorreguessen los sastres que traballerian
y cusirian. E com lo arrendament dels dits
drets sia ja finit y axí bé vingut lo cas y terme
de posar-se en execució la dita disposició; per
ço lo síndich de la confraria dels paraires de la
vila de Castellterçol per son propri interès en
lo disposat capítol suplica a vostra senyoria fidelíssima mane posar en execució lo disposat
en aquell, com axí ho espera de vostra senyoria
fidelíssima com a tant interessat en la observansa de las constitucions, capítols y actes de
cort, y zelós de aquells, que ho rebrà a particular mercè, lo offici, etcètera. Altissimus, et cetera. Janer. Roma, assessor subrrogatus.

Número 101
Il·lustríssima y fidelíssim senyor. A notícia de
Joan Maseras, corredor de orella de la present
ciutat y lo corrent trienni arrendatari del drets
de General y bolla del present Principat, ha previngut que vostra senyoria il·lustríssima instant
lo procurador fiscal de la casa y lo síndich o procurador de la confraria dels parayres de la prea . súplica intercalada entre els folis 146v-147r del trienni
1704-1707.
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sent ciutat y altres voldria posar en execució la
constitució 11, títol «De penas corporals y pecuniàrias», fet en las últimas corts, lo que seria, si se execustasse, directament contrari a la
substància y naturalesa de dit contracte als pactes ab què se torba firmat y jurat conforme a capítols de cort statuïts sobre la exacció de dits
drets y ordinacions del General y lezió enormíssima de aquell per las rahons que se aniran explicant.
Per lo què, se suposa en primer lloch que en la
dita constitució se pretén trobar-se disposat
que persona alguna del present Principat no
puga gastar robas y texits de plata y or y galons,
y axí mateix no·s puga usar ni gastar panyos ni
sarjas forasteras, en pena de deu lliuras y la roba
commissada per cada vegda que seran trobats
contrafer, y que la mateixa pena de deu lliuras
comprenga los sastres que la treballaran y cusiran. Y que lo ordenat y disposat en la present
constitució hage y dega ser posat en execució
finit lo arrendament de la Generalitat y bolla
aleshores corrent per no fer-se prejudici algun
als arrendataris actuals y que la pena sie aplicadora la mitat al acusador y la altre mitat al General.

yos, sarjas, texits de or y plata y galons són las
que antes y després de dit contracte han entrat
y èntran, consumit y consuman o gasten dins
del present Principat y en effecte són las robas
y mercaderias de què vestexan comúnament
axí las personas de estament ordinari com las
de major esfera, de un sexo y altre, y essent altarment ditas robas y mercaderias las de major
valor y preu, en particular los trissos y demés
texits de or y plata, és conciderabilíssim y la
major part lo dret que se exhigeix de General y
bolla per rahó de ditas robas y mercaderias
agut respecte a tot lo que·s cobra y pot cobrar
de totas las altres mercaderias, tot lo què evidentment se veu si se ha via de executar seria
contra la dita substància y naturalesa de dit
contracte.
Axí mateix, seria com se ha presuposat lo executar-se dita constitució ab los pactes y tabbas ab
què fou concebut dit arrendament de dits drets
conformes a capítols de cort statuïts sobre la
exacció de ls drets de General y bolla y ordinacions del General.
11r

Seria, com se ha dit, contra la naturalesa y
substància del contracte lo posar en execució
perquè en los arrendaments de drets y victigals
sobre mercaderias de entradas y exidas de regne, província, ciutat, vila o lloch o per consumció de aquellas, la substància del contracte
// 10v // concisteix en la facultat de col·lectar y
cobrar los tals drets y victigals de las mercaderias
líberament y sens empaitg ni contradicció alguna. Y axí, prohibint-se, disminuint-se o dificultant-se la entrada, exida o consumció de las tals
mercaderias o part de ellas, de què se ha de cobrar lo dret és llevar o disminuir la substància de
la cosa acordada, y faltant esta o disminuint-se
no té obligació lo arrendatari de estar al contracte o a lo menos en quant a la paga del preu
agut respecte al què en tot o en part se ha llevat
y disminuït la substància de la cosa arrendada,
lo que és en tant cert que encara que en lo contracte se posàs pacte exprés contrari al propreferit, deuria repel·lir-se com ha únich, no obligatori y contra la bona fe que ha de observar-se en
los contractes de locació y conducció per sa
pròpria y peculiar naturalesa, havent-se tanmateix de preservar il·lez e indemnizat lo arrendatari agut respecte a la destrucció, deminució o
impediment subseguit a la substància de la cosa
arrendada.
Si la dita constitució se posave en execució indubitadament se aplicaria la disposició de dret
propreferida, perquè las referidas robas, pan1900

Perquè en la tabba tocant al dret del General se
troba la present expressió en son principi: «Encantau y veneu y al més donant lliureu en lo encant públich los drets de las entradas y exidas
del present Principat de Cathalunya y comptats
de Serdanya ab los pactes emperò condicions,
limitacions y reservacions que baix se expressaran y altres que per capítols y actes de cort, usos,
stils y pràcticas del dit General a dits capítols no
contràrias y ordinacions de aquell fins lo die
present fetas y fahedoras estaran disposats y
compresos, axí en lo llibre dels Quatre Senyals
com altres del dit General y casa de la Deputació, los quals volan sas senyorias il·lustríssimas
ésser observats en tot y per tot, axí per lo arrendatari o comprador com per los officials, ministres y altres personas que entendrany seran en
son cas posadas en la cobransa y exacció de dits
drets y en la expedició dels despaitgs se hauran
de fer per rahó de aquells.» Y lo mateix se expressa en lo capítol 27 de dita tabba, ibi: «Ítem,
sàpia dit arrendatari que dits senyors deputats li
donaran tot favor y ajuda y li faran voler y tenir
tots los privilegis, actes y capítols de cort disposants en favor de arrendatari del General.»
De dit pacte són de observar dos cosas entre altres, la primera és que lo dit arrendament se expressa fer de dits drets de entradas y exidas «ab
los pactes emperò condicions, limitacions y reservas que baix se expressaran». Y és de advertir
que en ningun dels pactes, condicions, limitacions y reservacions que se lligen en dita tabba
no·s troba expressat haver-se de psoar en execució la dita constitució 11 del títol de penas cor-

respecte de las bollas de Barcelona y axí són
també aplicables las dos cosas sobreobservadas y
ponderadas en quant als drets de General y bolla de Barcelona.

porals y pecuniàrias y, per consegüent, lo que
no és en dits pactes ni altrament per venir
comprès per naturalesa del contracte és formal y
directament contrari al pactat, firmat y jurat per
los contrahents.
12r

La segona cosa que·s deu observar del transcrit
pacte és que los dits drets de entradas y exidas
del General se són arrendats y venuts poder-se
cobrar y exhigir, sí y conforme «estaran disposats y compresos axí en lo llibre del Quatre Senyals com altres del dit General y casa de la Deputació, los quals volan sas senyorias
il·lustríssimas ésser observats en tot y per tot, axí
per lo arrendatari o comprador com per los
// 11v // officials». Y lo propreferit pacte és puntualment conforme al capítol ítem 50, pàgina
82, del llibre dels Quatre Senyals, en lo qual se
promet y permet al arrendador o comprador
dels drets de General y bolla lo exhigir-los y poder-los cobrar generalment de totas las mercaderias ab expressió de no poder-se llevar ni disminuir en res durant lo arrendament conforme
apar, ibi: «Ítem, los dits deputats prometan a
dits compradors que·l dit General los serà tingut de evicció de las ditas generalitats en cas que
aquellas fossen dins lo dit temps toltes, llevades,
minuïdas o anul·ladas en tot o en part per lo
General de Cathalunya.» Y, per consegüent, si
se donave lloch a la execució y observansa de
dita constitució formalment se contravindria
per lo General als dits pacte de la tabba y capítol
del llibre dels Quatre Senyals.
En quant a la tabba de la bolla de Barcelona se
tròban substancialment los mateixos pactes que
en la dels drets del General perquè se llitg en
son principi haver-se y poder-se aquella exhigir
entre altres ab estas paraulas, ibi: «En la forma
que baix se dirà, etcètera, y més avall ab los pactes y condicions devall escrites y següents.» Y en
lo ítem o capítol 36, ibi: «Ítem, los senyors deputats prometan fer valer y tenir, rèbrer y cullir
y exhigir dits drets de bolla y estar de evicció de
aquells, sí y segons per capítols y actes de cort,
ordinacions y estatuts del General estan continuament posats.» Y és de advertir que en ningun dels pactes de dita tabba de la bolla no·s
troba limitat ni exceptuat lo no poder-se exhigir
ni cobrar durant lo present arrendament de ditas robas y mercaderias en execució y observansa de dita constitució 11, títol «De penas corporals y pecuniàrias», y per consegüent respecte de
las tabbas y pactes del dit dret de bolla són també puntualment aplicables las dos cosas que se
han observat y ponderat respecte de la tabba y
pactes del dret del General.
Respecte de la tabba y pactes de las bollas foranas se traba pactat lo mateix que se ha referit
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Semblantment, se posave en execució la dita
constitució seria contra los pactes y tabbas sobreditas conformes a capítols de cort per la concideració següent: Perquè en totas las ditas tres
tabbas se troba consebuda la clàusula de dit
arrendament dels drets de General y bollas de
Barcelona y foranas en lo tocant a la evicció pactada ab estas formals paraulas, ço és, en la dels
drets del General, capítol 27, ibi: «Y que estaran
de evicció, sí y segons per capítols de cort està
disposat, sots obligació dels béns de la Generalitat.» En respecte de las bollas de Barcelona, capítol 36, ibi: «Y segons aquellas se han acostumat rèbrer, exhigir y cobrar, sots obligació dels
béns del General.» Y en orde a las bollas foranas, capítol 29, ibi: «Y segons que aquells han
acostumat de rèbrer y cobrar-se, sots obligació
dels béns de la Generalitat.»
Del qual pacte són també de observar dos cosas,
la primera és que aquell és puntualment conforme al dit capítol 50 del llibre dels Quatre Senyals, ibi: «E generalment los dits deputats e ohidors prometen als dits compradors que totas las
ditas generalitats segons que són ordenadas e
acostumadas de cullir e de pagar e en los presents capítols és especificat lo General de Cathalunya los farà tenir, cullir, rèbrer y haver pacíficament e possehir sens contradicció per tot lo
dit temps contra totas personas, obligant per ço
tots los béns del dit General.»
Y la altre és que si·s donave lloch a la execució y
observansa de dita constitució se faltaria y contravendria al promès jurat y pactat en lo acte de
dit arrendament y a la clàusula de dita evicció en
ella expressada per observància del dit capítol
50 de dit llibre dels Quatre Senyals, perquè com
és notori a tots y a vostra senyoria il·lustríssima
los dits drets de General y bolla se han sempre
acostumat cullir, cobrar, rèbrer, haver y pagar
pacíficament e possehir sens contradicció per lo
General y sos arrendataris de totas las ditas robas y mercaderias antes y després del present
arrendament, lo que és tant veritat que trobantse vostra senyoria il·lustríssima actualment cobrant y fent col·lectar los drets de General y bolla per compte del General des del primer de
juliol fins al sinch de setembre, que fou entregada // 12v // la pocessió a dit Joan Maseras per
medi dels officials de vostra senyoria il·lustríssima se col·lectaren sempre effectivament los
drets de General y bolla de totas las ditas robas y
mercaderias y galons de plata y or, y líberament
sens incurs de pena alguna se venian y compra-
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ven per tots los provincials y altres qualsevols
personas, y ab esta conformitat vostra senyoria
il·lustríssima entregà la pocessió seu quasi de la
exacció de dits drets de General y bollas a dit
Maseras sens la pretesa limitació que·s pretén
fer en forsa de dita constitució 11. Y de altre
part, vostra senyoria il·lustríssima cedí y entregà
tots los diners col·lectats de dit arrendament en
lo dit temps intermedi que no hi havia arrendador y lo arrendament corrent se és fet comensant lo die primer de juliol y, per consegüent, si
ara se prohibia la compra y venda de ditas robas,
mercaderias y galons per a vestir-se los provincials, seria espoliar de fet al dit Maseras de la pocessió en conciderabilíssima part de dit arrendament y verificar-se lo cas de dita evicció pactada
contra tota justícia y equitat.
Seria no menos en lezió enormíssima al menos
ultra dimidiam de dit contracte de arrendament lo posar-se en execució y observansa la
dita constitució, perquè antes y després de ferse lo dit arrendament se ha gastat sempre, com
vuy se gasta y consum comunament y per personas axí de estat ordinari com de major esfera, de
una y altre de ditas robas y galons per vestir, de
tal manera que si no·s podia vestir de ditas robas
y galons de or y plata, seria no menos de la mitat
del què importa y pot importar lo diner resulttant de la col·lecta de dret de General y bollas
particulars com de las de Barcelona, y axí tindria
lloch la disposició de la lley segons codice de recindenda venditione.
Confirmàs tot lo fins assí ponderat ab la disposició dels capítols del llibre dels Quatre Senyals
que són fetes únicament per lo tocant al arrendament dels drets de General y bollas y donar
forma a la bona exacció de aquells y al contracte y pactes se han de fer y observar entre lo General y los arrendataris com són entre // 13r //
altres lo capítol 43, pàgina 77, en y ab lo qual
està pòvidament previngut perseverar la bona
fe y equitat del contracte de arrendament o
venda que no sie imposat nou victigal per los
deputats ni per la cort general durant lo arrendament y fent-se lo contrari, pugan los arrendataris dexar lo arrendament conforme apar, ibi:
«Ítem, és evengut que durant lo temps de la
present venda no sie imposat per los deputats
ne per cort general altre vectigal nvell en Cathalunya sobre las cosas en què ha generalitats,
e si lo contrari per ventura serà fet, que·ls dits
compradors puixen las ditas generalitats o lur
compra als deputats en nom del dit General
tornar dins vint dies, etcètera. E après sien quitis e absolts de aquí avant no sien tenguts ne
obligats al present contracte de venda.» Y lo
mateix se troba statuït y ordenat en lo capítol
36, pàgina 135, del mateix llibre dels Quatre
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Senyals, y ab esta conformitat en lo capítol 13
de la tabba se troba expressament pactat lo propreferit, ibi: «Ítem, sàpia que en cas durant lo
temps del present arrendament la cort general
mudàs los dits drets disminuint aquells o alterant-los del modo y manera que de present estan posats, pugan y li sie lícit y permès tant a dit
arrendatari com a dits senyors deputats apartarse de dit arrendament y finir aquell lo dia que la
mutació o alteració de aquells tindrà son degut
effecte.» Y per consegüent, no és practicable
durant lo present arrendament posar en execució y observansa la dita constitució sens contrafer als dits capítols y pacte de dita tabba, perquè
la prohibició de nou victigal no és per altre fi, si
no per no ser causa de disminuir-se los drets de
General y bolla, y no·y pot haver major ni més
certa disminució o destrucció de dits drets que
prohibir la consumció de las mercaderias de las
quals se han de pagar majorment en lo dret de
bolla que és lo més conciderable puix se paga a
rahó de quinse per cent, // 13v // la qual no·s
paga a la entrada del Principat, sino quant se
ven per vestir-se’n.
Ponderant-se al mateix fi lo capítol 44, pàgina
78, y lo capítol 21, pàgina 123, del llibre de dits
Quatre Senyals, en los quals havent-se volgut
fer la matexa o semblant prohibició pròvidament se estatuhí perserverar la bona fe, justícia y
equitat que no·s posàs en execució dins dos
anys a fi que en lo entretant se posguessen esbaltir y consumir las mercaderias que aleshoras
se trobaven dins del present Principat y que la
tal prohibició fos intimada y notificada als
arrendadors, de manera que la dita prohibició
segons la forma establerta en dits capítol 44 y
81 se havia de expressar y notificar precisament
per pacte posat en la tabba de dit arrendament.
Ab esta intel·ligència, ha estat vostra senyoria
il·lustríssima suposat que en lo dit acte de arrendament ha expressament exceptuat lo dret del vi
y aygua foraster que se ha imposat novament en
execució del capítol del nou redrés en las últimas corts y lo poder concordar ab las de Aran,
havent de estar lo arrendatari obligat ha observar y conformant-se ab tot lo disposat en dita
concòrdia fahedora, tant firmant-se aquella antes com després de lliurar y comensar dit arrendament. Y per consegüent, podia y devia vostra
senyoria il·lustríssima fer expressa exceptuació
de la exacció dels drets de General y de bolla de
ditas robas y galons y de tot lo demés tocant a la
execució y observansa de dita constitució. Per
tot lo què y altrament, lo dit Joan Maseras posa
en la concideració de vostra senyoria il·lustríssima tot lo sobredit en què evidentment manifesta no poder-se posar en execució dita constitució 11 menos que admentent-li la renunciació

de dit arrendament o fent-li si aparexerà retenirlo dit Maseras lo degut relaix y remissió del preu
agut respecte al dany se li havia de subseguir per
la diminució dels drets de General y bolla que
dexarà de col·lectar en cas que se agués aquella
de posar en execució des del die de la notificació
en avant, disminuint // 14r // lo preu de dit
arrendament, lo que importaria lo dit relaix
agut respecte als terminis y pagas ha offert pagar
en dit acte de arrendament lo dit Maseras a vostra senyoria il·lustríssima o bé altrament no posar en execució la dita constitució fins y a tant
que per directum auditis partibus sie declarat en
judici contradictori diffinitivament entre lo procurador fiscal de vostra senyoria il·lustríssima y
altres qualsevols pretesos interessats, de una, y
lo dit Joan Maseras, de altre, en concideració
axí perquè estant com està en pocessió de cobrar dits drets de General y bolla de ditas robas
y galons sens impedir-se lo libro ús y consumció
a fer-se lo contrari se encontraria ab totas las
constitucions del títol de violència y restitució
de despullats, com també atrevessant-se en
aquest negoci y fet interès de part a part deduirla en judici se encontraria també y violaria lo
usatje «Alium namque» del títol «Del dret de
fisch» y altres aplicables y ab esta seguretat espera lo dit Joan Maseras que vostra senyoria il·lustríssima ab son acreditat zel pendrà aquella resolució que serà més conforme a rahó (de)
equitat y justícia en conformitat de la pretenció
del suplicant, offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Toda y Gil.
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arrear-se de aquells o en algun de aquells en alguna forma o manera, ne algun domiciliat o habitador del Principat de qualsevol dignitat,
gtrau, estament o condició sie ne fills, ne companyas de aquells gozen, attenten ne pugan tallar o fer fer per si o aportar vestidura o arreus
dels dits draps estrangers, hans se hagen a vestir
o arrear tant solament de draps que ab veritat
sien estats fets e aparellats dins lo Principat o en
alguns dels altres regnes o terras del senyor rey.
E si lo contrari serà fet y algun volem e ordenam
la daa cort aprobant que tal contrafahent perde
los draps estrangers e las vestiduras e arreus, los
quals e las quals contra la present prohibició
haurà mésos, tallats, fets e aportats sens tota
mercè grava o dispensació la qual no puga ésser
feta per lo dit senyor ne per Nós primogènit o
governador general», etcètera.
15v

2. La qual consitució fonch confirmada en lo
capítol 2 de las Corts celebradas per lo sereníssim senyor rey don Fernando segon en la primera cort per ell celebrada en la present ciutat
en lo any1481, que és lo capítol 5, baix lo mateix títol «De compra y venda», extenent-la ibi:
«E, declarant e ampliant la dita constitució statuim e ordenam que la dita prohibició se estena
en tots los draps e estamenya qui·s faran fora lo
principat de Cathalunya encara que sien de terras de vostra senyoria o de vassalls e súbdits de
aquella, si en aquellas à de present o en esdevenidor serà feta prohibició que draps estranys del
principat de Cathalunya no pugan entrar en
ellas», etcètera.

Il·lustríssima y fidelíssim senyor. Desitjant cordialment las corts generals extirpar y eliminar
del present Principat la introducció dels draps
estrangers de llana, seda y de or, y de qualsevol
altre espècie fossen, establiren a eix fi diffarents
constitucions y capítols de cort et signantes en
las Corts celebrades en lo any 1422, lo capítol
21, que és lo 4, títol «De compra y venda», en
lo volumen primer comensant «Havents a cor»,
en lo qual expressament se disposa, ibi: «Que de
aquí al devant alguna persona de qualsevol ley,
estament o condició sie, axí del Principat com
fora aquell, en nom seu o de altre, sots qualsevol títol, color o manera, per mar o terra, no gos
presumesca ne puga metre ne portar draps alguns estrangers de lana, de seda o de or, de
qualsevol espècie o qualitat sien, dins lo principat de Cathalunya o en qualsevol part de aquell
per vèndrer a tall o per fer-se’n vestiduras o

3. Per major observació y execució del qual capítol fonch en las mateixas corts, ço és, en lo capítol 82 dels capítols del Redrés fets en dita
cort, comensant «E com per constitució», etcètera, aumentada e imposada nova pena segons
de aquell és de vèurer, ibi: «E com per constitució en la present cort feta, és lo dit capítol 5 de
dit títol «De compra y venda», sia ordenat que
draps de llana estranys, estamenyas ne altres
semblants cosas no pugan entrar en lo present
Principat segons en dita constitució és conegut,
vol e ordena la present cort que los drapers e altres qui vuy tenen dels dits draps estranys e altres cosas prohibidas en la dita constitució hagen dos anys a temps dins los quals hagen aguts
exaugar los dits draps e altres cosas, e que sots
pena de 10 lliures sou per quiscú e per quiscuna
vegada que contrafet serà algun draper ne altre,
passats los dits dos anys, no pugan vendre a tall
ne a sastre ne a qualsevol altre persona no gos
tallar o fer tallar dins lo dit Principat dels dits
draps de llana e altres cosas en la dita constitu-

a. súplica intercalada entre els folis 146v-147r del trienni
1704-1707.

a. sic a l’original.
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ció prohibidas, ultra la qual pena en cas de contrafacció sien ipso facto los sastres qui tals draps
tallaran privats de offici de sastre e no puxan
usar de qui avant en lo dit Principat de dit offici.»
16r

4. Y, finalment, considerant la última Cort celebrada en la present ciutat de Barcelona en los
anys 1701 y 1702 los grans prejudicis se segueixen del immoderat ús de vestir robas y texits de
plata y or y galons y, axí mateix, de panyos y sarjas forasteras, y que per rahó de axò hixen del
present Principat coonsiderabilíssimas y excessivas summas que precepitadament apòrtan a tots
a la major impossibilitat en deservey de una y altra magestat y benefici públich establí y ordenà
en lo capítol 72 de aquellas, ibi: «Que persona
alguna del present Principat no puga gastar de
robas y texits de or y plata en los vestits ni tampoch usar per ells de paños ni sarjas forasteras en
pena de 10 lliures sou y la roba commissada per
cada vegada que seran trobats contrafer, y que
la mateixa pena de 10 lliures comprenga los sastres que la treballaran y cusiran.»
5. Y la mateixa cort general precaucionant y attenent a la indempnitat tant dels arrendataris
que aleshores eran dels drets de la Generalitat
com dels demés particulars del present principat
de Cathalunya que se trobavan ab prevenció de
dits draps estrangers prorrogà y diferí la execució de dit capítol y acte de cort al temps de finit
lo arrendament aleshores corrent de la Generalitat y bolla, ibi: «Y que lo ordenat y disposat en
la present constitució hage y dega ser posat en
execució finit lo arrendament corrent de la Generalitat y bolla per no fer-se prejudici algun als
arrendataris actuals», com tot de ditas constitucions y actes de cort e altres és més llargament
de vèurer.
6. E, com il·lustríssim y fidelíssim senyor, lo termini y temps per dita cort prefigit sia ja més que
passat y finit, y açò no obstant vuy en dia públich y palesament se in- //16v //troduheix en lo
present Principat ab gran abundància tot gènero de draps de llana, de seda, de or y altres dels
prohibits per ditas constitucions vestint-se los
particulars y arrenat-se de aquells y de texits de
or y plata y galons en los vestits que úsan ells y
sas famílias, vilipendiant en açò no sols la pública utilitat y demés a que ditas consitucions attengueren, sinó y també la observança y execució de tant sanctas y llohables constitucions, no
sols de nou establertas, però y encara confirmadas y restablidas en y ab lo capítol 26 de ditas
últimas Corts de 1701 y 1702, que comença
«Havent-se servit», etcètera, prohibint,
anul·lant y irritant qualsevols usos, pràcticas y
consuetuts contra de aquellas.
1904

7. Y encara que per part dels arrendataris del
General y bolla del present Principat se hage representat que la observança y execució de dit
capítol 72 seria directament contrària a la
substància y naturalesa del arrendament de dits
drets per concistir aquella en la facultat de percebir líberament lo dret de las mercaderias que
èntran y se consuman en lo present Principat,
prohibint-se la entrada y consumpció dels galons y robas forasteras, que són aquellas de què
en major qualitat y més ordinàriament se
col·lecta lo dret arrendat, se destruhiria en conciderable part la substància de dit arrendament.
8. Emperò, se respon fàcilment que en lo arrendament no vingué comprès lo dret de aquellas
robas y mercaderias que per constitucions antigas y modernas, capítols y actes de cort està disposat que no pugan introduhir-se, vèndrer-se ni
consumir-se en lo present Principat, ans bé en
lo principi de la tabba de dit arrendament se
llitg encantar-se y vèndrer-se los drets ab
// 17r // las limitacions y reservacions contengudas en los capítols y actes de cort, los quals volen los il·lustríssims senyors deputats ésser en
tot y per tot observats, tant per los arrendataris
com per los ministres y officials que entrevindran en la exacció de dits drets y essent la entrada y consumpció de mercaderias y robas, limitada en los robas forasteras y galons per las ditas
constitucions, capítols y actes de cort se veu que
lo arrendament se féu ab aqueixa limitació y per
consegüent «Encantau y veneu», etcètera, la
observança de las constitucions capítols y actes
de cort no prejudica la substància de dit arrendament.
9. Y encara que també dits arrendataris hagen
representat ésser la dita observança y execució
de ditas constitucions contrària als pactes, conformes als capítols de cort, ab los quals se troba
fet lo dit arrendament volent-o fundar ab diffarents medis, lo primer dels quals concisteix en
dir que en lo dit principi de tabba se llitg fer-se
lo dit arrendament ab las reservas, pactes y restriccions que se expressaran, entre los quals no
està expressada la observança de ditas constitucions; lo segon, en què los dits drets se són
arrendats del modo que estan disposats en lo llibre dels Quatre Senyals, y segons se han acostumat exhigir y cobrar de las robas y galons que
per la observança de ditas constitucions vindrian prohibidas; lo tercer medi volen justificar,
perquè en lo capítol 13 de la dita tabba està pactat no poder-se durant lo arrendament mudar
ni alterar cosa alguna que disminuesca los dits
drets y en què la observança de ditas constitucions los disminuiria notablement; lo quart
concisteix en què la dita constitució havia de ser
intimada als dits arrendataris // 17v // en virtut

del capítol 44 del llibre dels Quatre Senyals pretenent corroborar-o lo haver-se notificat a
aquells que en lo arrendament no venia
comprès lo dret del vi y ayguardent foraster que
se ha posat en virtut del capítol 46 del nou redrés y la concòrdia que se estava tractant ab los
de la Vall de Aran; y lo últim medi, volen fundar
en què de la observança de ditas constitucions
resultaria lezió enormíssima a dits arrendataris
perquè no vindrian a col·lectar la mytat del què
pàgan del dit arrendament, per las quals rahons
conclouhen que se ha de donar lloch a la observança de ditas constitucions, capítols y actes de
cort, y que si observàran aquellas se’ls ha de
admètrer la renunciació del arrendament o ferlos lo degut relax y remició del preu agut respecte al dany que resultarà a dits arrendataris de
la observança de ditas constitucions.
10. Emperò, se respon al primer medi que en lo
dit principi de tabba se expressa que·s fa lo
arrendament ab los pactes y restriccions que en
aquella se expressaran y altres que estan disposades y expressades per capítols y actes de cort,
ibi: «Ab los pactes, emperò, condicions, limitacions yrestriccions que baix se expressaran y altres que per capítols y actes de cort, usos, estils y
pràcticas del General a dits capítols contràrias y
ordinacions de aquell fins lo die present fetas y
fahedoras estaran disposats y compresos.» Y axí
essent la dita restricció y limitació disposada y
expressada en los capítols y actes de cort sobrereferidas ve també comprès en lo principi de
dita tabba com sobre se ha dit.
11. Al segon objecte proposat en lo número 8
se respon que per lo pacte allí referit se ha de
attèndrer arrendar-se // 18r // bollas y dret del
General del modo que se han acostumat exhigir
y cobrar de las robas y mercaderias que entraran
y se vendran en lo present Principat segons
constitucions, capítols y actes de cort, no emperò se pot entèndrer que per dit pacte vinga
promesa la inobservança de tant santas y llohables constitucions, capítols y actes de cort
prohibint la entrada y consumpció de robas y
galons forastes, y confirma dita intel·ligència lo
capítol 36 de dita tabba, en la qual se promet fer
valer tenir y rèbrer los drets y bolla y estar de
evicció, sí y segons per capítols y actes de cort,
ordinacions y estatuts del General estan continuats y posats, scircumstància que assegura que
en lo dit arrendament sols vénen compresos
aquells drets de General y bolla que poden exhigir-se segons constitucions, capítols y actes de
cort y, per consegüent, que no ve comprès ab
dit arrendament lo dret de ditas robas, forasteras y galons que per constitucions, capítols y actes de cort estan prohibits vèndrer-se ni entrar
en lo present Principat, encara que per errorem
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se hagués lo dret de aquellas per tant mòdich
temps col·lectat, no podent majorment dits
arrendataris al·legar ignorància de dita prohibició com se ponderarà en lo número.a
12. Al tercer objecte referit en lo número 8 se
respon fàcilment que en lo cas present no se ha
fet constitució capítol ni acte de cort algun que
disminuesca los dits drets del General y bolla,
puix tots aquells dels quals se pretén la observança se trobavan ja fets lo die que començà lo
dit arrendament.
13. Al quart medi ponderat en lo dit número 8,
se respon que las constitucions y capítols de
cort, per a què vinguen //18v // a notícia y estiga
tothom precisat a llur observança no necessitan
de notificació, puix és bastant la assistència de
tots los braços al fer-se y la publicitat que després de ser fetas se experceixen ab coderns estampats y lo col·locar-se després en los volúmens de las Generals Constitucions, de las quals
ningú pot al·legar ignorància.
14. Sens que sie de efficàcia alguna lo dit capítol
44 del llibre dels Quatre Senyals, foli 78, perquè
dit capítol fonch fet tantsolament per lo primer
arrendament que·s féu després de ésser feta la
constitució 4, títol «De compra y venda», y no
per altres casos y no diu que los il·lustríssims senyors diputats tinguessen obligació de intimar
la constitució que prohibia la entrada y consumpció de robas forasteras, sinó que dits senyors deputats ut uberius agerent, volgueren
fer-o axí apar de dit capítol, ibi: «Per ço, los dits
deputats y oÿdors han volgut e ordenat la dita
constitució ésser assí e als presents compradors
mencionada.»
15. Igual insubsistència conté lo argument que
se pretén fer de la concòrdia ab los aranesos,
perquè las concòrdias són pactes privats que no
tenen los arrendataris obligació de saber-los y,
altrament, perquè havia de fer-se y firmar-se
com en effecte se féu y firmà després de fet lo
present arrendament. Y també és insubsistent lo
argument que en dit número 8 se forma de haver-se notificat a dits arrendadors lo arrendament de vi y ayguardent foraster, perquè se responan ditas cosas, la primera que esta
exceptuació fonch necessària, puix arrendant-se
tots los drets del General y essent lo sobredit
dret del General en virtut del capítol 52, si no se
agués acceptuat, hauria vingut indubitadament
comprès en lo arrendament y, altrament, que las
// 19r // mercaderias y altres que vulgan entèndrer en arrendar los drets de General y bolla no

a. aquest paràgraf acaba així.
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dich de la confraria de perayresa de la present
ciutat y de la confraria de Castellterçol, de
Camprodon, de Esparaguera, de Olesa, de
Igualada y altres del present Principat en concideració que lo fruyt de ditas constitucions y
actes de cort, axí com de las demés lleys és la
observança y la execució de aquellas, pues en
va se establirian y constituhirian si no havian
de executar-se y observar-se, y que lo peculiar
cuydado e incumbència de dita observança y
execució està per la mateixa cort general injungida y vinculada al càrrech de vostra senyoria
il·lustríssima per y en lo capítol 2, Corts de
1422, qu·és la constitució 8, títol «De observar
constitucions», en lo capítol 45, Corts de
1599, que comença «Mes estatuhim», y ab
tota expressió en lo capítol 20 de las últimas
Corts en lo any 1702 en la present ciutat celebradas baix las penas en ell y en lo capítol 36
dels capítols del General per la mateixa última
cort imposats y per particular rahó en lo cas
present, puix en lo capítol 72 // 20r // de las últimas corts se troba la mytat de la pena aplicada al General y perquè se troba esta prohibició
en lo capítol 82 de los capítols del General,
Corts 1481, y la observansa dels capítols del
General, indubitat que deu còrrer a compte de
vostra senyoria il·lustríssima donar la deguda
providència per la major execució y observança
de totas las ditas constitucions, capítols y actes
de cort que prohibeixen tant la introducció de
dits draps de llana, seda, or, texits de or y plata
y galons, com lo ús de ells en lo vestir y arrearse, tallar y cusir aquells en lo present principat
de Cathalunya foragitant y desterrant des de
luego tots los gèneros de dits draps, sarjas, estamenyas estrangers y altres cosas en ditas
constitucions y capítols de cort contengudas,
fent y ordenant per dit effecte aquells medis,
provisions, mandatos, cridas y demés en semblants fer acostumadas segons privilegis, estil y
pràctica de la present casa de la Diputació y
drets de la pàtria, offitio, et cetera. Altissimus, et
cetera. Dou. Fontcuberta. Baldrich. Roma, assessor subrrogatus.

tenen obligació de saber los capítols del nou redrés del General ni las ordinacions de la casa ab
tanta individuació com las constitucions y capítols de cort, y per esta rahó y per las demés que
sobre se han ponderat no·s pot fer argument de
un cas a altre.
16. Al quint y últim medi, se respon qu·és difícil
de persuadir que per la prohibició de ditas robas
forasteras y galons esdevinga lezió enormíssima
en lo dit arrendament, ja perquè los que desítjan gastar en lo vestir multiplicaran galas novas
més amenut, adornant-las de brodaduras, puntas y altres cosas que idearan los qui affèctan sobrat lluïment en lo vestir y se faran en lo present
Principat finíssims paños per las personas que
voldran gastar en lo vestir y ab unas y altres cosas se compensarà notablement lo pretés dany
que dits arrendataris preveuhen en la observança de ditas constitucions, actes y capítols de
cort, y lo diner que se gastarà per lo vestir y
arrear-se se quedarà en lo present Principat,
com han desitjat las ditas constitucions.
17. A tot lo fins assí ponderat, se ajusta que lo
renunciar-se lo corrent arrendament dels drets
de General y bollas lo fer-se relax de dit arrendament y reduhir-se aquell a menor qunatitats
del què vuy se troba arrendat és levíssim argument per a procurar la inobservança de tant santas y llohables constitucions, capítols y actes de
cort, que ha de redundar en tant gran servey de
una y altra magestat y benefici públich, perquè
si per la observança de qualsevol constitució, capítols y actes de cort lo General ha de gastar tot
lo que sie convenient segons capítols, // 19v //
constitucions y actes de cort, ab quant major
rahó ha de gastar lo que convinga per la observança de estas constitucions, capítols y actes de
cort en què interessa tant lo públich y lo particular, y axí si per la observança de ditas constitucions, capítols y actes de cort deu vostra senyora il·lustríssima reasurmir-se lo arrendament
corrent o reduhir aquell a menor quantitat per
los medis que han representat dits arrendataris
o altres pot y deu vostra senyoria fidelíssima
executar-o y abandonar per aqueix fi lo interès
pecuniari que lograrà menos de dit arrendament, puix entre los primers acrehadors de
aquell se compta la observància y stabilitat de las
constitucions, capítols y actes de cort, y dita observància ha sempre preponderat més en lo zel
dels il·lustríssims y fidelíssims deputats que no
sien pecuniàrias conveniències, ans bé se ha
sempre regonegut concistir lo major interès en
la observança de las ditas constitucions, capítols
y actes de cort.
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18. Per tant y altrament, comparexent devant
vostra senyoria il·lustríssima y fidelíssima lo sín1906

Número 103
Il·lustríssimb y fidelíssim senyor. Havent vostra senyoria il·lustríssima comès als nobles y
magnífichs assessors, advocat fiscal de vostra senyoria il·lustríssima y consolents aplicats la suplicació presentada per lo síndich de la confraria
dels perayres de la present ciutat y de moltas ala. perayres de ... Principat interliniat al marge esquerre.
b. súplica intercalada entre els folis 146v-147r del trienni
1704-1707.

tras comfrarias del present principat de Cathalunya sobre la prohibició de la entrada y consumpció en lo present Principat de paños y robas forasteras y texits de plata y or en virtut de
las constitucions quarta y quinta, títol «De
compra y venda», del capítol 82 dels capítols del
General, en las corts del any 1481, y del capítol
72 de la última Cort celebrada en lo convent de
Sant Francesch de la present ciutat en lo any
1702. Y havent-se informat sobre lo contengut
en dita súplica per los advocats de ditas comfrarias ha aparegut a dits nobles y magnífichs assessors, advocat fiscal y consolents que la subjecta
matèria se reduhia a set dubtes per ells en escrits
proposats, los quals se transcriuran en la present
suplicació distincta y separadament cada un ab
sa resposta y satisfació.
2. Dubte primer. Si la constitució 11, títol «De
penas corporals y pecuniàrias», que és lo capítol
72 de la última cort, ex eo que sols en ell se troba la litteral prohibició de poder persona alguna
del present Principat gastar las robas y texits per
son vestir y enbelliment de què parla dita constitució vinga a restar també compresa // 21v //
en la mateixa prohibició la entrada de ditas robas en lo present Principat absolutat y general,
de manera que en força de dita constitució y
pretesa prohibició degan foragitar-se y desterrar-se del present Principat tots los gèneros de
robas de semblant qualitat que·s troban lo die
que finí lo arrendament del trienni pròxim passat, que és lo die en què devia posar-se en execució la dita constitució, y que se troban vuy
entrats en lo present Principat com se pretén y
demana per part de ditas confrarias.
3. A aquest primer dubte se respon que encara
que la entrada de robas forasteras y texits de
plata y or no fossen totalment prohibits en las
constitucions antigas y no deguessen ser foragitats del present Principat los que vuy se tròban
intruduhits en aquell com en effecte deuhen ésser-o y per havant se manifestarà també en virtut de dit capítol 72 vindria prohibida la dita
entrada de robas forasteras en lo present Principat y la fàbrica y consumpció dels teixits de plata y or en aquell, lo que se comprenia de dos
evidents rahons, la primera perquè lo dit capítol 72 tingué per causa final y principal tingué
lo moderar, remediar y reduhir lo immoderat
ús que se experimenta en lo present Principat
en la consumpció y gasto de texits de plata y or
y galons y paños y sarjas forasteras, uzant absolute y generalment de la paraula «vestir» et in
abstracto concretar-la al vestir de home, ibi:
«Conciderant los grans prejudicis se segueixen
del immoderat ús de vestir robas y texits de plata y or y galons y axí mateix de panyos y sarjas
forasteras», y també tingué // 22r // per princi1907

pal motiu lo evitar que del present Principat per
rahó de ditas robas y texits no hisquessen com
en effecte han exit e ixan conciderabilíssimas
summas en gran deservey de una y altra magestat y benefici públich, com apar de las paraulas
que se segueixen, ibi: «Y que per rahó de axò
hixan del present Principat conciderabilíssimas
y excessivas summas que precepitadament
apòrtan a tots a la major impossibilitat en deservey de Deú nostre senyor y de vostra magestat y benefici públich.»
4. En la dispositiva de dit capítol se prohibeix a
qualsevol persona del present Principat lo consumir y gastar de robas y texits en los vestits
uzant de la paraula «vestits» generalment, sens
concretar als vestits y adornos de home, ibi:
«Per ço, la present cort a vostra magestat humilment suplica plàcia estatuhir y ordenar ab llohació y aprobació de aquella que persona alguna
del present Principat no puga gastar ditas robas
y texits de or y plata en los vestits ni tampoch
uzar per ells de paños y sarjas forasteras, en pena
de 10 lliures sou y la roba commissada per cada
vegada que seran trobats contrafer.»
5. De aquí se infereix ésser prohibida a totas las
perçonas que són o se tròban en lo present Principat lo consumir y gastar texits de or y plata y
paños y sarjas forasteras, perquè la rahó final y
mente de la cort milita igualment en totas personas y en la consumpció per qualsevols cosas y
la paraula «vestir» contenguda en lo prehàmbul
de la constitució és paraula general, la qual ex
proprietate vocabuli és comprehensiva del ús de
qualsevols robas per qualsevol cosa que sia
// 22v // y la paraula «vestits» que està posada en
la dispositiva de dit capítol, ex proprietate vocabuli és comprehensiva també de qualsevols robas y telas per a qualsevol cosa que sien destinadas, tant per colgaduras de cotxes, llits y altres
cosas profanas com per ornaments de iglésia,
pues també se diuhen vestits segons expressa
disposició de dret. Y ab esta suposició en virtut
de dit capítol 72 ve prohibit qualsevol ús de robas de plata y or y galons, paños y sarjas forasteras, tant per vestir-se los hòmens y donas com
per adornar cotxes, cavalls, casas e iglésias, puix
tot ve comprès baix les paraulas de què usa dit
capítol y de la rahó final ab què se troba motivat
y essent dit capítol de cort fet en servey de Déu,
nostre senyor, y de sa magestat, que Déu guarde, y per lo públich benefici, se ha de entèndrer
lato modo y és comprehensiu de los casos que
poden venir compresos baix las paraulas ab què
està consebut y encara ex idemptitate rationis
hauria de ser ampliat de cas a cas, puix esta ampliació no se diu extenció segons ensenyança de
nostres pràctichs.
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6. Augmentàs esta concideració perquè lo immoderat ús de texits de plata y or, galons y robas forasteras, no sols se experimentà en los vestits dels hòmens e llurs famílias, sinó també en
lo adorno de cotxes, cavalls, cases, llits y temples, quod dicitur debita et christiana veneratione, y del present Principat ixan conciderables
summas tant per lo que·s gasta en unas cosas
com en altras, luego si la cort pogué prevenir y
evitar estos inconvenients, volguent // 23r //
també prevenir que ditas robas y texits no se poguessen gastar ni consumir en cosa alguna.
7. Quant y més que aparexeria desproporció y
cosa contra rahó lo que no pot conciderar-se en
la cort general, segons lo litteral de nostres
usatges, si en dit capítol 72 hagués prohibit en
lo present Principat lo ús de telas ricas y galons
y paños exquisits per lo adorno del home que
és tant noble y los hagués concedits y permesos
per lo adorno de cotxes, cavalls, llits, parets,
portas y cosas consemblants, axí que queda clar
que la prohibició de dit capítol 72 és de la consumpció y ús de texits de plata y or y galons y
robas forasteras en lo principat de Cathalunya
per qualsevol cosa que volguessen en consumir-se y gastar-se, y que comprén dita prohibició a tots los naturals, habitants y habitadors,
domiciliats y no domiciliats en lo present Principat.
8. Al pròxim dit no òbstan aquellas paraulas
contengudas en dit capítol de cort, ibi: «Que
persona alguna del present Principat», de las
quals apareix que sols lo dit capítol volgué
compèndrer los naturals y verdaderament domiciliats en aquell, perquè se respon que en lo
prohemi y causa final de dit capítol de cort se
usà de la paraula més general y comprehensiva
que ha en nostra llengua cathalana, ibi: «Apòrtan a tots a la major impossibilitat», y axí se ha
de crèurer que la cort volguè compèndrer a tots
y las ditas paraulas // 23v // «persona alguna del
present Principat» són comprehensivas també
de soldats, estudiants y altres semblants, puix
encara que no sien naturals y domiciliats pròpriament en las parts a hont se tròban residir se
diuhen personas de las parts a hon resideixen,
puix se diu moltas vegades: un soldat de Gerona, o altra part, un estudiant de Barcelona, etcètera.
9. Y és digne de reparo que encara que dit capítol de cort ex proprietate vocabuli no comprengués los soldats, estudiants y personas semblants que·s tròban en lo present Principat
vindrian també compresos ex idemptitate rationis qu·és bastant en constitucions tant santas y
profitosas que tenen per fi y principal motiu lo
servey de Déu, nostre senyor, de sa magestat,
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que Déu guarde, y lo benefici públich, com se
ha dit en lo número 6.
10. Assentat que en lo present Principat no pugan ésser gastadas ni consumidas ditas robas, texits y galons, queda clar haver-se de prohibir la
entrada de dits texits y robas en aquell y que se
han de foragitar tots los texits y robas que de
present se troban en dit Principat introduhidas
contra la dita prohibició, y que sols se ha de
permètrer lo pasatge de ditas robas forasteras
que ho seran de França, com se veurà més clarament en los números subsegüents.
11. Dubte segon. Si àduch ab la prohibició de
dita constitució van compresos los forasters y
singularment los //24r // militars que no són naturals del present Principat ni tenen en ell propri ni verdader domicili, com sols tingan una
mera habitació per rahó y durant son empleo
absque animo permanendi, de tal manera que a
aquests los sia lícit y permès lo vestir-se de ditas
robas, no obstant dita prohibició, axí que dega
y puga permètrer-se la entrada de dits paños a fi
de poder-se aquells emplear en lo vestir de dits
militars y forasters, y las robas y texits de or y
plata y galons a fi de poder-los emplear en las
vestiduras sacras que serveixen per lo culto divino.
12. Al segon dubte se respon que los soldats,
estudiants y altres que no contragan propri domicili en lo present Principat vénen compresos
en la prohibició de dit capítol 72 y no poden
vestir ni uzar de dits texits de plata y or, galons
ni robas forasteras, y que no se pot uzar de ditas
cosas per vestiduras sacras, com resulta ab
evidència del què se ha ponderat en la resposta
al primer dubte.
13. Dubte tercer. Si la prohibició de entrada
que·s troba en las constitucions 4 y 5, títol «De
compra y venda» de semblants robas en lo present Principat, ex eo que sols apar que és a fi de
no poder-se vestir de ellas los naturals del present Principat y sos infans // 24v // puga
compèndrer la entrada de ditas robas quant
aquestas pugan o vulgan emplear-se per vestirse los estrangers y que no tenen ànimo de permanèixer y domiciliar-se en lo present Principat
aut saltem de emplear-se las de or y plata en
adorno del culto divino, de tal manera que a no
ser prohibit en dita constitució lo empleo de ditas robas per dits fins, no puga respetar-se dita
prohibició de dita entrada absoluta y genèrica.
14. Se respon que la prohibició de la entrada de
las forasteras disposada en la constitució 4 y 5,
títol «De compra y venda», comprèn la entrada
de ditas robas encara que volgués emplear-se en

vestiduras y hornaments de iglésias o per a vestir
estrangers o personas que no tenen ànimo de
domiciliar-se en lo present Principat.
15. Esta conclusió se prova y manifesta ab deu
concideracions tretas de las mateixas paraulas de
estas constitucions o de alguns capítols de cort
que se han fet sobre la subjecta matèria: la primera concisteix en què la dita constitució 4 expressament prohibeix a qualsevol persona del
present Principat o fora de aquell que no puga
introduhir draps estrangers de llana, seda, or de
qualsevol espècie o qualitat sots qualsevol títol,
pretext o color, sinó tant solament per passatge,
com apar de aquellas pa-// 25r //raulas, ibi: «Expressament e de serta sciència prohibim que de
aquí al devant alguna perçona de qualsevol ley,
estament o condició sia, axí del Principat com
fora de aquell, en nom seu o de altre, sots qualsevol títol, color o manera, per mar o per terra,
no gos, presumesca ne puga mètrer ne portar
draps alguns estrangers de lana, seda, or de
qualsevol espècie o qualitat sien dins lo dit principat de Cathalunya o en qualsevol part de
aquell per vèndrer a tall o per fer-se’n vestiduras»; y més avant en lamateixa constitució, ibi:
«Emperò, en aquesta prohibició no entenem
ésser compresos los draps estrangers desús dits
qui seran o entraran dins lo Principat desús dit
per passatge, pus en aquell no sian tallats ne
portats»; luego no poden ésser introduhits ni
permesos en lo present Principat draps de llana
o seda estrangers ab lo títol, pretext o color de
vèndrer-se a tall, a estrangers o per adornos de
iglésias.

per fer vestits, ans bé se han de tenir per generals y comprehensivas tant vèndre a tall als naturals com per vèndrer a tall als estrangers, y tant
lo vèndrer a tall a laychs y seculars, y lo mateix
se ha de dir de las paraulas «per fer-se’n vestiduras», puix totas tíran a unas mateixas personas
que com se ha dit són tant las del present Principat com los estrangers.
18. De las últimas paraulas transcritas en lo número 15 se suma la segona concideració perquè
si en la prohibició general de la entrada de dits
draps exceptuat tant solament la dita constitució los draps estrangers que èntran dins lo present Principat per passatge, luego per ningun altre fi ni pretext poden entrar, puix és adagi
vulgar que la excepció firma la re-// 26r //gla en
contrari.
19. Esta concideració se augmenta si se attèn
que en la permició de la entrada de draps forasters per passatge ve adjunta la condició y pacte
de que dits draps no sien tallats en lo present
Principat sens attèndrer a naturals ni estrangers,
ni a llohcs sagrats ni profans, ibi: «Pus en aquell
no sien tallats». Luego la prohibició de la entrada de dits draps comprèn qualsevol cas que volguessen introduhir-se draps per a tallar-se en lo
present Principat tant per iglésias com per estrangers.

16. Lo sobreponderat argument se esforça perquè la dita prohibició de introduhir en lo present Principat ditas robas forasteras en quant a
las perçonas prohibidas comrprèn a tothom generalment, tant naturals com estrangers, també
en la dita prohibició ve comprès qualsevol camí
tant de mar com de terra, comprès qualsevol títol, color o pretext ve com-// 25v //près tot lo
present Principat y qualesvol part de aquell, luego las paraulas «per vèndrer a tall» han de ser
entesas a qualsevol persona per qualsevol pretext, lo qual sentit és propriíssim de ditas paraulas, essent pronunciadas indifinitivament y entre
tèrmens y matèria que importan summa universalitat.

20. La quarta concideració se forma de la mateixa constitució 4 en la qual se disposa que aquell
que contrafarà a dita constitució perde los draps
estrangers, vestiduras y arreus que contra dita
prohibició haurà introduhits, tallats, fets e aportats com apar de aquellas paraulas, ibi: «E si lo
contrari serà fet per algun, volem e ordenam la
dita cort aprobant que tal contrafahent perda
los draps estrangers e las vestiduras e arreus, los
quals e las quals contra la present prohibició
haurà mèsos tallats, fets e aportats». Luego per
a càurer en commís los draps estrangers, galons
y texits de plata y or no·s necessita que sien tallats, ans basta que sien mèsos e introduhits en
lo present Principat y, per consegüent, per a ésser dits draps presos per lo commís no se ha de
guardar a vèurer si seran venuts a naturals o estrangers, ni tampoch si a iglésias o llochs pro//26v //fans, ans per la sola entrada en lo present
Principat se ha de declarar lo dit comís.

17. Dos prohibicions se troban fetas a tots los
habitants y estrangers en las paraulas sobretranscritas. En la primera se prohibeix la entrada
de ditas robas per a vèndrer a tall generaliter et
indifinite, ibi: «per vèndrer a tall». En la segona, lo entrar ditas robas per fer-se’n vestiduras,
ibi: «o per fer-se’n vestiduras». Luego las paraulas «per vèndre a tall» no se poden entèndrer

21. Esta concideració se esforça perquè aquellas
paraulas «que lo tal contrafahent perde los
draps estrangers que haurà mèsos», etcètera, se
refereixen al mercader que haurà entrats los dits
draps y no a aquell particular que haurà fet
comprar o tallar aquells, circunstància que assegura que per a càurer en commís los dits draps
no·s necessita de arribar a tallar-se aquells ni que
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se tallen per persona natural y lloch profà, ans
bé que basta per decommís la sola entrada.
22. La quinta concideració resulta de la constitució 5 del mateix títol «De compra y venda»,
en la qual després de haver-se confirmat la dita
constitució 4 en quant a la prohibició dels dits
draps estrangers amplià la prohibició de dita
constitució 4 y la extengué en los draps que·s farian en ciutats, vilas o llochs fora del present
Principat subjectes a sa magestat, Déu lo guarde, si en aquellas hi havia prohibició que draps
del present Principat no poguessen entrar-i,
com apar de la mateixa constitució, ibi: «Encara
que sien de terras de vostra senyoria o de vassalls e súbdits de aquella, si en aquellas à de present o en esdevenidor serà feta prohibició que
draps estranys del present Principat no pugan
entrar en ellas.» Luego la prohibició de dita
constitució 4 no és solament de la consumpció
de dits draps estranys, sinó de la entrada de
aquells, puix havent mogut la constitució 5 per
igualtat de rahó si sols // 27r // hagués prohibit
la consumpció de draps estrangers hauria exceptuat las ciutats y llochs en los quals draps cathalans no poden ésser consumits, y axí extendent dita prohibició a aquellas terras que tenen
prohibida la entrada de draps cathalans és evident que la prohibició de dita constitució és de
la entrada y no tantsolament de la consumpció
de draps estrangers.
23. La sexta ponderació resulta de las últimas paraules de la constitució 5, títol «De compra y
venda», en la qual se concedí lo termini de dos
anys als mercaders y altres que tinguessen dits
draps per a què dins dit termini fossen dits draps
venuts o evacuats y trets del present Principat y
que, passats dits dos anys, no poguessen ésser
dits draps venuts en lo dit present Principat, com
apar de aquellas paraulas, ibi: «E per dar exauc als
dits draps estrangers, qui vuy són dins lo Principat, sie mercè vostra donar temps de dos añs dins
los quals sien venuts e exaugats, e passats aquells
no pugan ésser venuts dins lo principat de Cathalunya». Luego la lletra y mente de dita constitució 5 fonch que dins lo dit termini de dos anys foesen venuts y foragitats del dit Principat los dits
draps estrangers y no de què se conservassen en
aquell per a vèndrer als estrangers y per llochs segrats. Y per consegüent apar contra tota rahó
que dita constitució volgués permètrer que de
nou se n’i introduhissen de altres, àduch per lo
referit fi, puix era molt més fàcil permètrer que
los draps //27v // que se trobavan introduhits en
dit Principat se conservassen en aquell que no
permètrer nova introducció de altres.
24. Se esforça esta concideració de las paraulas
finals transcritas en lo número antecedent, per1910

què, si passats dos anys està generalment prohibit vèndrer dits draps en lo present Principat,
luego la dita constitució 4 notòriament
comprèn la entrada y venda genèrica y absoluta
de dits draps, encara que aquells se volguessen
per a vèndrer a estrangers o per adornar iglésias,
puix baix lo terme general y absolut ve comprès
qualsevol espècie.
25. Septimo, se manifesta lo assumpto sobrereferit del capítol 82 dels capítols del General de
las Corts 1481, en lo qual està disposat que passat lo termini dels dos anys del qual se ha fet
menció en la dita constitució 5, títol «De compra y venda», ningua persona puga vèndrer a
tall ni a sastres partit algú dels dits draps, ibi:
«Algun drap en altre passats los dits dos anys no
puga vèndrer a tall ne a sastre». Luego la prohibició de vèndrer dits draps a tall és general tant
als qui són sastres com als qui no ho són, segueix-se després en dit capítol, ibi: «Ne altre
qualsevol persona no gos tallar o fer tallar dins
lo dit Principat dels dits draps de llana e altres
cosas en la dita constitució prohibidas», etcètera. Luego la dita prohibició de tallar o fer tallar,
y axí bé del vèndrer y comprar dels dits draps y
cosas prohibidas és general y absoluta, comprenent a totas y qualsevols personas.
26. La octava ponderació resulta lo epígraphe
del dit capítol 82 que refereix lo tenor de dita
constitució 5 y se llitg, ibi: «draps estrangers
no·s pugan tallar en Cathalunya», // 28r // y al
índex general de dits capítols, en lo qual se trau
la conclusió de aquells, se llitg, ibi: «drapers no
poden vèndrer draps estranys», parlant tant del
vèndrer com del tallar y axí comprenent a tots
los modos y espècies de tallar y vèndrer, com se
ha dit en lo fi del número 24 prohibint-o general y absolutament.
27. No per a fer evidència que ditas constitucions 4 y 5, títol «De compra y venda», prohibeixen absolutament la entrada de ditas robas
en lo present Principat se ponderan las paraulas
dels principi del dit capítol 82, ibi: «E com per
constitució en la present cort feta sie ordenat
que draps de lana estrañs, estamenyas ne altres
semblants cosas no pugan entrar en lo present
Principat»; las quals paraulas són tan claras que
no necessítan de ponderació y és constant que
la cort sobredita estava cerciorada de la mente
de dita constitució 5, essent com és dit capítol
82 fet en la mateixa cort.
28. Finalment, per a manifestar que la dita
constitució prohibeix la entrada y consumpció
de ditas robas forasteras, tant als naturals com
als forasters que se troban dins lo present Principat, se pondera que las constitucions de Ca-

thalunya dins lo present Principat se diuhen y
són lleys generals que comprenen a tots los naturals habitants y estrangers que se troban dins
lo dit Principat, majorment las que són prohibitòrias de la entrada y venda de mercaderias segons ensenyança dels doctors. Luego las constitucions de què se tracta comprenen a tothom
generalment tant naturals com estran// 28v //gers.
29. De aquí evidentment se segueix que las ditas constitucions 4 y 5, títol «De compra y venda», prohibeixen la entrada de dits draps y vestiduras general y absolutament, y encara que
volguessen emplear-se per a vestir estrangers o
en lo culto divino.
30. Quart dubte. Si aquella paraula de dita
constitució «habitador» continuada després per
la paraula «domiciliat o habitador del present
Principat», etcètera, puga ser comprehensiva de
qulsevol persona que vinga a habitar en lo present Principat, encara que no sia animo permanendi nec contrahendi domicilium, o si rigurosament à de compèndrer qualsevol habitació
encara que per mòdich temps.
31. A aquest dubte se respon que en ditas paraulas és comprès qualsevol natural o estranger
encara que no tinga propri domicili, perquè la
paraula «domiciliat» comprèn aquells que tenen
domicili y la paraula «habitador» comprèn
aquells que tenen habitació o existència en lo
present Principat, lo que se col·legeix bastantment de la mateixa contextura de la dita constitució y de què se ha ponderat en la resposta al
primer dubte, signanter a número 8, y també se
manifesta perquè essent la dita constitució 4
feta per la pública utilitat, ibi: «Havents a cor la
utlitat pública del present principat de Cathalunya», dita constitució // 29r // és favorable y se
ha de extèndrer tant quant se puga, com se ha
dit en los número 5 y 9.

frau cessant». Per las paraulas «algun venint de
fora aquell» és indubitat que vénen compresos
los estrangers. Luego si estos no poden consumir sinó aquellas vestiduras que aportaran ab si
talladas fora lo present Principat tot frau cessant, no poran dins lo present Principat fer-se
tallar vestiduras de dits draps estrangers, quant
y més que los estrangers tot lo temps que estan
en Cathalunya han de viurer y subjectar-se a las
lleys de Cathalunya juxta illud dum eris Romae
romano vivito more, com se ha dit, y per consegüent la prohibició de ditas constitucions 4 y 5,
tant en la dita prohibició de entrar com en
// 29v // lo consumir draps estrangers, comprèn
generalment a tots los que·s troban en lo present Principat, tant naturals y domiciliats com
no domiciliats.
34. Quint dubte. Si assegurant-se per Mieres en
la exposició de dita constitució a vers a cort 4,
títol «De compra y venda», no ésser estada
aquella observada, assegurant com apar assegura que en quant a evitar las penas en dita constitució expressadas podria oppor-se de dita inobservància de concensu principis y dels braços que
la promulgació en corts no deuria attèndrer-se a
dita constitució saltem a fi de executar las penas
en aquellas expressadas sens exacció de las
quals, en cas de incurs o contrafacció, apar inpracticable la observança de ella.

32. Y, altrament, perquè la dita constitució 4
parlant de la entrada de robas forasteras prohibeix expressament als estrangers. Luego volgué
prohibir-los la consumpció militant una mateixa rahó y essent claras las paraulas que ho denòtan o a lo menos capaces de compèndrer la
prohibició de dits estrangers.

35. Antes de respòndrer-se a aquest dubte, se
ha de suposar que apareix se pren equivocació
en dir que Mieres assegura que la dita constitució 4 may és estada observada, perquè dit Mieres solament attesta que en lo temps que ell escrivia, dita constitució no se observava, com
apar del principi de la exposició de dita constitució 4, ibi: «Longa est et quod hodie ejus prohibito non servatur»; y Mieres escrigué en temps
del sereníssim senyor Alfons 4 y poch després
de la Cort de Barcelona celebrada en lo 1432,
com resulta de la inscripció de la col·lació 10 y
11 sobre las corts de la sereníssima reyna dona
Maria // 30r // y del mateix rey Alfons 4, y axí
quidquid esset, si pogué attestar la inobservància
de la dita constitució després de ésser feta, no
pogué attestar-la del temps en què dita constitució fonch expressament confirmada en la dita
constitució 5, que fonch feta en lo any 1481, y
axí bé molt després dels escrits de Mieres.

33. Al pròxim dit se ajusta que en la mateixa
constitució 4, a més de la entrada de passatge,
se exceptan de la prohibició de entrar en lo present Principat las vestiduras talladas fora de
aquell, las quals algú venint de fora dit Principat
portarà en si tot frau cessant, ibi: «Ne encara
vestiduras talladas fora lo dit Principat per algun
venint de fora aquell, las quals portarà ab si tot

36. Feta esta suposició, se passa a respòndrer a
dit dubte que la consuetut qualsevol que sia introduhida contra una lley expressa, encara que
tol·lerada y permesa per lo príncep y magistrats,
no aboleix la dita lley, sinó la observància de
aquella per aquell temps que dura la dita consuetut, y abolida y reprobada dita consuetut,
queda la dita lley en sa força y valor. Y la rahó és
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evident principalment en Cathalunya, en lo
qual lo modo de fer lleys està statuhit per corts
generals, y una lley feta en corts generals no pot
llevar-se ni abrogar-se sens cort general, segons
ensènyan nostres pràctichs per la regla quod
unumquodque disolbitur eo genere quo colligatum est.
37. De aquí se imfereix que quidquid sit mentres dura la consuetut introduhida contra una
lley prohibitòria ab consentiment universal y
aprobació de príncep y magistrats, los contrafahents cauhen en la pena que imposa dita lley
prohibitòria o no. Emperò, que és constant que
llevada y anul·lada la dita consuetut y observança, queda dita lley prohibitòria en sa força y
valor com a llevat lo impediment que impedia
los effectes de dita constitució.
38. Assentat lo pròxim dit, és constant que
quidquid //30v // sit, si los contrafactors de ditas
constitucions 4 y 5 en los anys passats són estats
tol·lerables y escusables de las penas contengudas en ditas constitucions, emperò que des de la
conclusió de las últimas corts, per lo capítol 26
de aquellas, dits contrafactors han incidit a notorio en las penas contengudas en dita constitució, perquè en dit capítol 26 volgué la cort fossen manats llevar y anul·lar tots los usos y
costums contra usatges, constitucions y capítols
de cort, y sa magestat, Déu lo guarde, decretà y
manà que se observassen los usatges, constitucions, capítols y actes de cort que no se troban
derogats en altres corts, y com ditas constitucions no estigan derogadas en altres corts, és incontrovertible que ab dit capítol 26 fonch disposada y estatuhida llur observància y, per
consegüent, que des del dia de la conclusió de
ditas corts y publicació en aquella de dit capítol
26 no se pot haver rahó alguna de qualsevol
inobservància que en anys ni centúrias antecedents haguessen tingut las ditas constitucions,
ni en virtut de dita pretesa inobservància se poden excusar dits contrafactors de las penas contengudas en dita constitució, lo que proceheix
en lo present cas ab majoritat de rahó perquè la
cort en dita constitució 4 ya previngué y disposà
que no pogués la prohibició de aquella ésser llevada per fets y attentats contra la prohibició de
dita constitució, ibi: «Hont serà fet o attentat
contra la constitució e prohibició presents», remanent la present cort en sa força y valor.
39. Sisè dubte. Si quidquid foret del sobreexpressat en lo antecedent dubte, trobant-se disposat com se troba // 31r // en la constitució 12,
títol «De comersis y seguretats de camins», que
attès que en França se havia fet ordinació que
no poguessen entrar en França draps alguns del
present Principat y comptats, no poguessen en1912

trar en Cathalunya ni dits comptats draps de
França, encara que pagassen 10 sous per lliura;
y que dita prohibició fos servada fins a tant que
dita ordinació francesa fos revocada la dita constitució 12, tants anys després promulgada, vingan a ésser revocadas las ditas dos constitucions
«De compra y venda», ab las quals fou prohibida la entrada de robas estrangeres, quant en dita
constitució 12 sols se prohibeix las de França,
de què no pot dubtar-se ésser estrangeres, y de
regnes estrangers y del tot fora dels dominis del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, per haverse en dit regne prohibit las del present Principat, y dita prohibició sols duradora tant quant ó
fora la ordinació francesa.
40. Se respon fàcilment que dita constitució 12
no revocà las ditas constitucions 4 y 5, perquè
las constitucions y lleys escritas necessítan per
revocar-se de expressa revocació, de tal manera
que per evitar la incompatibilitat de nostres
constitucions y qualsevols altres lleys generals se
ha de recòrrer a qualsevol limitació o distinció
ab què pugan conciliar-se segons ensenyança de
nostres pràctichs, y la dita constitució 12 no revoca expresse ni encara tàcitament las ditas
constitucions 4 y 5, ans bé és molt compatible y
no se encontra en poch ni en molt ab aquellas si
se attén que en ditas constitucions 4 y 5 estava
permès als francesos // 31v // lo entrar draps de
França en Cathalunya per passatge a Aragó,
València o altres regnes, y ab dita constitució
12, per lo temps que duraria en França la prohibició de entrar-i draps cathalans, fonch prohibida la dita permissió.
41. Y encara que se volgués dir que la prohibició del capítol 12 comprèn no sols la entrada de
dits draps francesos per passatge, sinó també la
entrada per consumir-se tampoch no seria de
concideració alguna ni de dit capítol se podria
tràurer per conseqüència que vuy en dia no resta la prohibició de la constitució 4 y 5 en sa
força y valor. Primerament, perquè no consta ni
constar pot que la prohibició de entrar draps cathalans en França sie levada, ans bé a qualsevol
que vulga fer la averiguació constarà que dita
prohibició queda encara en sa observança, y axí
no se pot fer argument algun de dit capítol 12.
42. Myeres,a lib. 1, collat. 4, cap. 27, n. 23. Mihi
111 et tom. 2, collat. 9, n. 24, fol. 284. Mascard,
De generali statutorum interpretatione, conclus.
4, n. 69. Y altrament, lo argument que·s pretén
fer de dita constitució 12 vindria a ésser argument a contrario sensu, lo qual no és eficès en
matèria de estatut paritcularment quant de dit

a. Myeres liber ... número interliniat al marge esquerre.

argument se seguiria algun notable absurdo o
correcció de dit escrit. Y la rahó és clara, perquè
com lo argument a contrario sensu sie tàcit y
conjecturat no pot abolir lo expresasment disposat perquè sempre és major la força del exprès
que del tàcit.
43. Y és també de conciderar que lo dit argument ha de fer-se perquè en dita constitució 12
apareix que suposa que, passat y acabada la dita
prohibició de draps cathalans en França, ha de
ser acabada tam-// 32r //bé la prohibició de
draps francesos en Cathalunya, emperò és constant en via de dret que las paraulas praesupositivas de alguna disposició no se han de attèndrer
contra y en derogació de las disposicions expressas cum non attendatur supositum contra
dispositum.
44. De aquí resulta que la dita constitució 12,
títol «De comersis y seguretat de camins», volgué prohibir la entrada de draps de França rigurosa, absolute y general sens la limitació per passatge. Emperò, esta prohibició general, rigurosa
y absoluta volgué que duràs tantsolament mentre duraria en França semblant prohibició de
draps cathalans, y encara que se acabàs la dita
prohibició de draps cathalans en França, y per
consegüent la disposició de dita constitució 12,
lo que cessà en nostre cas, quedarian en sa forsa
y valor las ditas constitucions 4 y 5, títol «De
compra y venda», restablertas en lo dit capítol
26 de las últimas corts. Y, per consegüent, tots
los draps estrangers estan prohibits de entrar en
Cathalunya, sinó per passatge, y los draps de
França en virtut de dita constitució 12 estan
prohibits generalment de entrar encara que fos
per passatge.
45. Setè y últim dubte. Si ex eo que·s puga dir
no venir compresa ab la dita constitució 11, títol «De penas corporals», que és com se ha dit
lo capítol 72 de las últims corts, absoludament
la entrada de ditas robas, si sols la facul// 32v //tat del ús de ellas per vestir-se, com se
ha dit en lo primer dubte, vingan també ditas
constitucions 4 y 5, títol «De compra y venda», revocadas aut saltem, explicadas respecte de dita prohibició absoluta y general de entrada.
46. Al últim dubte se respon que ditas constitucions 4 y 5, títol «De compra y venda», no vénen revocadas ab la dtia constitució 11, títol
«De penas corprals», ni la prohibició de ditas
constitucions 4 y 5 ve modificada en virtut de
dita constitució 11 per las rahons ponderadas
en lo número 39 y, altrament, perquè la dita
constitució 11 és compatible y augmenta en
gran manera la prohibició de ditas constitucions
1913

4 y 5 y del dit capítol 82 de las Corts 1481, perquè en la dita constitució 4 segons lo que sobre
se ha dit se prohibeix a tothom generalment lo
entrar y portar draps estangers de fora de tots
los regnes y dominis de sa magestat, que Déu
guarde, de llana, seda o de or, tallar-los o fer-los
tallar, per vestir-se o altrament en lo present
Principat, çots pena de pèrdrer las robas contra
esta prohibició entradas, talladas o fetas tallar
exceptuant la entrada de draps per passatge y de
vestiduras talladas, que algú venint de fora regne aportant en si, en la constitució 5 se extén
dita prohibició a las províncias y regnes subjectes a sa magestat, que Déu guarde, si en aquellas
hi haurà prohibició de admètrer-s’i draps cathalans, y en lo dit capítol 82 se refereix lo thenor
de ditas constitucions y a la pena de commís ab
ditas constitucions expressadas // 33r // s’i anyadeix a tots los que contrafaran a ditas constitucions la pena de 10 lliures, y a més de dita pena
se imposa als sastres que tallaran dits draps la
pena de privació del offici de sastres en lo present Principat.
47. Emperò, en lo dit capítol 72 se extén més la
dita prohibició, perquè en dit capítol se prohibeix lo ús y la entrada, segons se ha dit en los
números 3 ad 10, de tots los draps forasters de
paños y sarjas forasteras, que sien fetas fora del
present Principat, encara que sien fetas en alguns del regnes y dominis de sa magestat, que
Déu guarde, prohibeix també lo ús de galons y
texits de plata y or a hont se vulla que sien fabricats a pena de 10 lliures, y la mateixa pena se
aplica als sastres que treballaran o cusiran semblants robas y de dita pena aplica la mytat al General y la altra mytat al acusador, com més llargament resulta de la attenta lectura de ditas
constitucions.
48. De aquí se imfereix que no trobant-se revocadas las ditas constitucions 4 y 5, y essent com
són compatibles ab totas las demés constitucions trobant-se compiladas en virtut del capítol
82 de las últimas corts entre las constitucions
no revocadas ni supèrfluas, y essent manadas
observar en dit capítol 26 de dita última cort,
com sobre se ha dit és incontrovertible no ésser
revocadas y dèurer-se observar segons llur sèrie
y thenor.
49. Per tot lo què y altrament, lo síndich de ditas comfra-// 33v //rias suplica que sie posat en
execució lo suplicat a dita suplicació del modo
que en aquella està tengut aut alia omni modo
meliori, officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Baldrich.

[ 1705 ]

[ 1705 ]

147
/34r

Número 104
Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio. En
lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya als noble y
magnífichs acessors y advocat fiscal del General
y doctors aplicats infrascrits, ab deliberació feta
de 10 de novembre del any proppassat 1704, és
ha saber, qu·és lo que deuhen y podan fer en vista de las moltas y diferents representacions y suplicacions presentadas per las confrarias dels parayras, així de la present ciutat com de altres
parts, y de la confraria dels valers de la mateixa
ciutat, y per lo arrendatari dels drets de la Generalitat. Vista la dita deliberació; vistas las ditas representacions y súplicas presentadas per ditas
confrarias en y ab las quals suplícan que sia per
dit il·lustríssim y fidelíssim concistori donada la
deguda providència per la execució y observància de las constitucions 4 y 5, títol «De compra y
venda», y de la constitució final, sotstítol «De
penas corporals», que és lo capítol 72 de las últimas corts, ab què se pretèn estar prohibida tant
la introducció de draps de llana, seda, or, texits
de or y plata y galons, com lo ús de ditas cosas en
lo vestir y arrear-se, tallar y cusir aquellas en lo
present Principat, manant foragitar y desterrar
tots los gèneros de draps, sarjas, estamenyas estrangeras y altras cosas en ditas constitucions expressadas, fent y ordenant per dit effecte //34v //
las provisions, mandatos, cridas y demés en semblants fets acostumat segons estil y pràtiga de la
present casa; vista altra suplicació presentada per
Joan Maseras, arrendatari del dret de General y
bolla, en y ab la qual per las rahons y motius allí
expressats deduheixen no poder ni dèurer-se
posar en execució la dita constitució útlima, títol
«De penas corporals», en la conformitat que
pretén y suplica per ditas confrarias o altrament
que en cas de haver-se de posar en execució la
dita constitució última, se’ls havia de admètrer
la renunciació de dits arrendaments o bé fer-los
relaix per rahó del dany que ocasionaria; vistas
las sobrareferidas constitucions 4 y 5, títol «De
compra y venda», y 11, «De penas corporals»;
vista altra suplicació presentada per dits parayres, en y ab la qual pretenen satisfer a set duptes
a petició de las mateixas confrarias donats per
dits magnífichs acessors, advocat fiscal y doctors
aplicats; vista la constitució 12, títol «De comercis y seguretat de camins», y altres constitucions
y capítols de cort; vist, finalment, tot lo que se
havia de vèurer.
Attès que en dit capítol 72, qu·és la dita constitució 11, títol «De penas corporals y pecuniàa. vot intercalat entre els folis 146v-147r del trienni 17041707.
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rias», expressament se troba disposat y ordenat
que persona alguna del present Principat no
puga gastar robas ni texits de or y plata en los
vestits, ni tampoch usar per ells de panyos
// 35r // ni sarjas forasteras, en pena de deu lliuras y la roba commissada per quiscuna vegada
que serà trobat contrafer, y que la mateixa pena
de deu lliuras comprenga als sastres que la treballaran y la cusiran, y que dita constitució sia
posada en la deguda execució finit lo arrendament de General y bolla del trienni alashoras
corrent, perquè no·s fes prejudici algú als tunc
arrendataris y que la dita pena fos aplicada, ço
és, la meytat al acusador y la altra meytat al General. Y attès que si bé, com se ha dit, per part
de dits parayres y altres se pretenga que la dita
prohibició de ditas robas y texits de or y plata,
panyos y sarjas forasteras, contenguda en dita
constitució 11, títol «De penas corporals», no
sóls fora respecte del vestir, però y encara respecte de la entrada de aquellas en lo present
Principat, volent-ho fomentar ab lo disposat y
ordenar en las ditas constitucions 4 y 5, títol
«De compra y venda», en las quals expressament, segons se pretén, se trobaria impedida y
vedada la dita entrada de draps estrangers de altres regnes, així de llana com de seda, de or y de
plata, y lo poder-se vèndrer aquellas a tall per fer
vestiduras, y que dita prohibició se estendria en
tots los draps y estamenyas que·s farian y fabricarian fora lo present Principat, encara que fossen fets o fabricats // 35v // en terras y dominis
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, si en
dits regnes a hont se treballen hi havia actual
prohibició de la entrada de draps de Cathalunya, exceptant de esta prohibició las sarjas y tots
los draps que fossen de valor de cent sous la
cana mercantívolment, y així conclohent haver
de ésser foragitats y desterrats del present Principat tots los gèneros de texits de or y plata,
draps y estamenyas estrangeras. Emperò, attès
que en lo textual de dita constitució 11, títol
«De penas corporals», que és, com se ha dit, lo
capítol 72 de la última cort, no·s llitg la prohibició de la entrada de drets o gèneros de robas y
texits de or y plata, com sols dita prohibició se
troba restreta al ús de ditas robas per lo vestir, lo
que no pot tenir extenció a dita entrada sens
que obste ni embarasse lo deduhit per dits parayres en la satisfacció al primer de dits duptes,
concistint en dir que la causa final contenguda
en lo proemi de la dita constitució 11 y que
hauria mogut a la cort per estatuhir dita prohibició, seria lo evitar los grans prejudicis se seguian del immoderat ús de vestir robas y texits
de plata y or, galons, panyos y sarjas forasteras y
donar reparo als danys de axir conciderabilíssimas y excessivas summas del present Principat;
primer que aportavan a tots a la major impossibilitat en deservey de una y altre magestat com

de dita causa final y proemial se infereix // 36r //
que la mente de dita cort seria estada lo prohibir
la entrada de ditas cosas, en la qual se verificaria
la consumció de tant conciderabilíssimas summas que aixirian del present Principat, majorment havent usat dita cort, tant en lo proemi
com en la dispositiva de dita constitució, de las
paraulas «vestir» y «vestits» generalment et in
abstracto y no concretadas al vestir de home. La
qual generalitat ex proprietate vocabuli compendria los adornos tant de las iglésias com dels
cotxes, llits, parets y de altras cosas profanas.
Per què se respon, en primer lloch que la rahó
de impedir lo immoderat ús de vestir no pot ésser comprehensiva del de las robas, singularment de seda, or y plata, que·s vulgan emplear
per lo adorno del culto divino, per lo qual és
forsosa la entrada de semblants gèneros de robas en lo cas de voler-las per dit effecte a què no
se extén la prohibició de dita constitució. En segon lloch, respecte de haver volgut la cort ab la
dita constitució impedir ho preservar lo consumo de las conciderabilíssimas quantitats que suposa gastar-se en fer venir ditas robas de la contextura e inspecció de la mateixa constitució
evidentment se convens que àdhuc respecte del
sobredit no contemplà la cort altre consumo de
ditas quantitats que la que se impendia en semblants gèneros per lo sol ús de vestir, lo que se
manifesta del textual de la mateixa constitució
en lo proemi de aquella ab aquellas paraulas,
// 36v // ibi: «Se segueixen del immoderat ús de
vestir robas», etcètera, e immediadament ajusta
la rahó, ibi: «Y que per rahó de això ixen del
present Principat conciderabilíssimas y excessivas summas», etcètera, circunstanciant per consegüent la extracció de ditas summas ab la dita
qualitat de dit immoderat ús de vestir. En tercer
lloch, perquè quiquid foret que la paraula «vestir» o «vestits» pugués ésser comprehenciva de
colgadura, adornos de llits, cotxes y demés, emperò, no pot duptar-se que dita comprehenció
en tot cas seria metaphòrica y no física, verdadera, pròpria y real, que és lo modo y forma com
deuhen entèndrer-se nostras constitucions, majorment quant la dita constitució 11, gimanadament passa a explicar las mateixas paraulas «vestir» y «vestits», circunstanciant-las y
qualificant-las al vestir de personas, ibi: «Conciderant los grans prejudicis se segueixen del immoderat ús de vestir robas y texits de plata y or y
galons y axí mateix de paños», etcètera, ibi:
«Que persona alguna del present Principat no
puga gastar ditas robas y texits de or y plata en
los vestits ni tampoch usar per ells de panyos ni
sarjas forasteras».
De tot lo què se veu e infereix que ni la rahó
proemial de dita constitució és conforme al què
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vòlan, suposat per las ditas confrarias, ni per
part de aquella pot inferir-se la pretesa prohibició de la entrada de ditas robas en la província,
així que no trobant-se prohibició expressada literalment en la dispositiva de dita constitució,
no pot may tenir lloch la extenció a la prohibició //37r // de dita entrada en forsa de dita clàusula proemial, maxime essent com és dita constitució estatut penal odiós y contra lo públich
comens que de sa naturalesa no pot admètrer
extenció.
Ni tampoch pot dit pretès objecte fet per ditas
confrarias fomentar-se ab las ditas constitucions 4 y 5, títol «De compra y venda», de las
quals pretén inferir ésser prohibida, tant la entrada com lo ús de semblants robas per vestir,
encaraque aquellas fossen fetas o aparelladas en
altras terras o regnes del real domini de sa magestat, si en aquestos se trobava prohibició de
la entrada de semblants robas fetas o aparelladas en lo present Principat. De a hont pretenen resultar ésser previnguda la prohibició de
semblant robas ab ditas precedents constitucions, majorment trobant-se recomanda la observansa de ditas y demés constitucions ab lo
capítol 26 de dita última cort, que és la 22, títol «De observar constitució», ab expressa declaració de ésser tingut per abús qualsevol acte
fins aleshoras fet contra la dispositiva de qualsevol constitució.
Per què se respon que quidquid sit de la
intel·ligència de ditas constitucions respecte de
la prohibició de dita entrada, lo cert és que attesta Mieres en la exposició de dita constitució
4, collació 10, capítol 23, que de generali et notoria consuetudine totius Principatus, ja en lo
temps que escrivia, que fou en lo any 1439,
com ell mateix ho diu en lo pròlech de sa obra,
número 3, la prohibició de dita constitució no
se observava y segons las qüestions que suscita y
las rahons de duptar // 37v // que proposa, apar
se inclina a dir que dita constitució ja des de son
principi no fóra estada usu recepta majorment
quant en lo intermedi des de lo any 1422 en
què se féu dita constitució fins al any 1439 en
què escrivia dit Mieres, se celebraren en Barcelona per lo sereníssim senyor rey Alfons IV las
Corts en lo any 1432 y en ellas no se féu queixa
alguna, si se tol·lerà dita general y notòria dissuetut.
Attès que si bé en la constitució 5 de dit títol
«De compra y venda» fou confirmada dita
constitució en quant a las drapadas, emperò de
dita constitució especial se infereix que dita
constitució en quant a la general prohibició de
la entrada de robas de seda, de or y plata, no
fou confirmada y així no sols queda en la matei-
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xa general y notòria dissuetut de tot lo Principat en quant a la prohibició de ditas robas de
seda, or y plata, sinó y també que en quant a estas no fonch posada en ús la dita constitució
quarta, lo que notòriament ho demostra aquella, quant en sas finals clàusulas prefigeix lo
temps de dos anys per a esbaltir y despatxar los
draps y estamenyas que se havian introduhit per
rahó de dita dissuetut en lo present Principat.
Attès que en la constitució 12, títol «De comersis y seguretat de camins», que és lo capítol
64 a las Corts de Monsó del any 1547, expressament es troba disposat que per quant en
Fransa se havia fet ordinació que no puguessen
entrar en aquell regne draps alguns del present
Principat // 38r // y comptats, que per ço no poguessen entrar en Cathalunya draps de França,
sots pena de confiscació al General, encara que
pagassen deu sous per lliura, y que dita prohibició fos servada fins a tant que dita ordinació
francesa fos revocada. De la contextura de la
qual, evidentment, se veu restar de consentiment del príncep y de la mateixa cort general
revocada la sobredita prohibició que·s pretén
ser previnguda en ditas constitucions 4 y 5, títol «De compra y venda», respecte de la entrada de unas y altras de ditas robas, tant de seda
com de llana, estrangeras, encara que en regnes
forasteres y estranys fabricadas y aparelladas,
per ser ex diametro esta nova prohibició opposada a la antecedent en concideració de què las
lleys y consitucions anteriors se entenen revocadas y derogadas per las subsegüents, en lo què
se regoneix contrarietat de la una a la altre disposició.
De tot lo què se infereix que, tenint la Cort General congregada en la present ciuat en lo any
1702, sicut omnia scire dijudicatur, noticià de
totas las referidas disposicions municipals y conciderant que dita constitució 4, títol «De compra y venda», de generali et notoria totius Principatus consuetudine no fou ab initio rebuda
que en dita constitució 5, del mateix títol, sols
se havia confirmat la prohibició dels draps
// 38v // de llana y estamenyas y no de la roba de
seda, or y plata, suposant dita constitució la dissuetut de la prohibició establerta en dita constitució 4 y que ab la constitució 12, títol «De comersis y seguretat de camins», per sa manifesta
contrarietat e incompatibilitat ab ditas constitucions 4 y 5 restavan aquestas revocadas, volgué
assolir en la disposició que féu en la dita constitució, títol «De penas corporals y pecuniàrias»,
com a norma y regla certa que devia observar-se
en la matèria de panyos forasters y robas de or y
plata, y com en dita constitució 11, com sobre
és dit, no sie prohibida la entrada de ditas robas
y panyos, si sols lo ús o consumo concretat ab
lo vestit de home o persona del present Princi1916

pat,a se conclou que sols deu estar-se a la disposició de dita constitució 11 y per ell regular-se,
lo que se deu observar respecte de la entrada de
ditas robas.
Attès que, segons lo que se ha deixat observat
sobra, en lo versicle «En lo segon lloch», etcètera, circa dimidium consta que la rahó y causa final, que mogué a la cort per a fer dita prohibició
en dita constitució 11 fou la de aixir del Principat conciderabilíssimas y excessivas summas per
lo ús de las robas en dita constitució // 39r //
mencionadas, lo que precipitadament aportavan a tots a la mayor impossibilitat y en la expressió de ditas robas y cosas expressament se
ajustà la paraula o adjectiu «forasteras» després
de la especificació y nominació de las robas y
cosas, de las quals se prohibia o ús, y passant a la
dispositiva se diu: «Ditas robas y texits», etcètera, ajustant a la fi de las espècies anomenadas la
dita mateixa paraula «forasteras», la qual qualitat o adjectiu convé y determina totas las cosas
ya anomenadas. De tal manera que sols ve a
compèndrer la prohibició aquells gèneros de
robas tingan o los convinga la dita qualitat de
«forasteras» apposada tant en la disposició com
en lo proemi, lo qual denota la causa final y
principal motiu dels estatuhents, de tal manera
que per ell se declara y explica lo estatut, encara
que altrament en virtut de algunas paraulas generals pogués compèndrer altras cosas que no
tinguessen la qualitat expressada en lo proemi y
conciderada en la rahó final del estatut. Attès,
finalment, que lo que al·lega lo arrendatari dels
drets de General y bolla del present Principat en
sa suplicació sobremencionada en tot cas seria
de mèrits de un judici ordinari y no per a decidir-se // 39v // en lo present vot.
Per ço y altrament, los infrascrits són de vot y
parer que en virtut y forsa de dita constitució
11, títol «De penas corporals», ni de altres no
resta prohibida la entrada de robas y texits de or
y plata, panyos y sarjas forasteras, ni tampoch lo
ús de ditas robas per adornos de iglésias y cosas
que no sien de vestir de personas, si sols lo ús de
robas forasteras persona alguna del present
Principat, que per ço lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori pot recomanar de nou a las guardas
de la Generalitat y a qui convinga que dita constitució 11 respecte del consumo y ús de vestir
persona alguna del present Principat de ditas
robas y texits de or y plata, panyos y sarjas forasteras sie inviolablement observada in vigore de
lo total cumpliment y execució de dita constitució. En Barcelona, als 5 de juny 1705.

a. a continuació dues línies ratllades.

Despalau, assessor. Roma, assessor subrrogatus.
Don Raymundus de Codina et de Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus. Doctor
Baltasar Prous, consulens. Doctor Joseph Arçidet, consulens. Doctor Francisco Carbonell.
Doctor Rafel Llampillas. Doctor Rafel Bruguera. Doctor Francisco Solanes.
147
/40r

dilació de dita libransa en cumpliment de sa
obligació repeteix a vostra senyoria il·lustríssima se servesca donar prompta providència en
què se execute la libransa y entrega de dita
quantitat, com ho espera del bon zel de vostra
senyoria il·lustríssima y que en cosa en què se
interessa la institució y bon règimen de dita
real visita, conforme en las demés que són del
públich, no perderà vostra senyoria il·lustríssima los instants per sa effectuació. Y que axí
mateix se conforma lo il·lustríssim tribunal
molt gustós en què los recados dirigits de un
concistori a altre se envien recíprocament en
escrits.

B
Diea vigessima septima mensis may anno a Nativitate Domini Millessimo septingentessimo quinto, Barcinone.
Los il·lustríssims senyors visitadors reals y instructors de processos de la visita real concistorialment juntats deliberaren que de part de dit
il·lustríssim tribunal se represente als il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comtes del General de Cathalunya sian servits
deliberar y manar girar de pecúnias de la Generalitat al magnífich Francisco Marí y Genovès,
regent los comtes de dit General de Cathalunya, sis-centas tretse lliures sis sous y vuit a
compliment de las mil lliures se deuhen deliberar per negocis y afers de la dita real visita. Y
per a què la present deliberació tinga son degut effecte ordena sa senyoria il·lustríssima sia
participada en escrits a dit il·lustríssim y fidelíssim concistori de deputats y oÿdors de comtes
per lo magnífich procurador fiscal de la present
visita real. Doctor Francisco Borràs y Vinyals,
visitador real y instructor de processos. Doctor
Francisco Dehona, canonge, visitador real y
instructor de processos.

147
/41r

161
/1r

116.
Hea olgado mucho de entender la deliberación del
consistorio en que vaya un diputado por la provincia. Y assí será bien que parta quanto antes y
que procure consolar los pueblos, assigurándoles
quanto me conduelo de sus incomodidades y trabajos y quanto deseo aliviarlos dellos, para lo qual
no se perdonará ninguna diligencia, desvelo ni
fatiga, por lo que amo la nación cathalana, y
porque sé que no puedo hacer ningún servicio más
grato a su magestad. Pero que también es menester que atiendan a la conservación de los soldados
y cabos, por que en esto consiste la salud pública y
el poder llegar a la conclusión de esta guerra, que
es el medio más seguro para conseguir un descanso permanente. Barcelona, 3 de março, 1693.
Don Juan.

C
Il·lustríssimb y fidelíssim senyor. Lo il·lustríssim tribunal de visitadors de la real visita en
resposta del recado que per medi de son síndich de paraula ha tingut de vostra senyoria
il·lustríssima diu que en dias passats ab lo
modo estilat representà a vostra senyoria il·lustríssima fos servit manar la libransa de la quantitat 613 lliures 6 sous 8, al regent los comptes
de vostra senyoria il·lustríssima a effecte de girar y entregar-las al escrivà major de la dita real
visita per los affers y gastos se li offereixen per
lo despaix y bona administració de justícia, y
que en concideració que ab lo termini de tants
dias no ha conseguit sobre assò positiva resposta y precisar la urgència de alguns negocis ocorren concernents a la dita expedició y administració de justícia, que retarda y té suspesa la
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a. deliberació intercalada entre els folis 146v-147r del trienni
1704-1707.
b. recado intercalat entre els folis 146v-147r del trienni 17041707.
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Ilustresb y fidelíssimos deputados del General de
este Principado.
Hallándome sobre la marcha, recibo la carta de
vuestra señoría de ayer con la devida estimación
por la puntualidad con que vuestra señoría erigió,
de los tres estamentos, dos personas para que aconsejaren a vuestra señoría lo que havía de hazer en
este frangente sobre las levas de compañías sueltas
en esta provincia en la forma que se practicó en la
compañía antecedente, y para que sean con mayor
eficacia y más numerosas, como requiere la urgencia. Me conformo en que corra su expedición por
consistoriales y cavalleros, y así, podrán salir dos de
los que componen esse consistorio, los que vuestra sea. bitllet intercalat entre els folis 160v i 161r del trienni
1704-1707.
b. bitllets intercalats entre els folis 160v i 161r del trienni
1704-1707.
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ñoría nombrare, y los quatro cavalleros de la docena por el estamento militar, o otros si vuestra señoría juzgare conveniente. Cuyo fin remito a vuestra señoría cartas para los quatro, y otras en
blanco para los que quisiere vuestra señoría a effecto de salir a esta función, para que se logre en la
forma referida, dexando a la disposición de vuestra senyoria esta dependencia. Para la qual remito también a vuestra señoría las inclusas que escrivo a las cabesas de partidos y a los vegueres, que
vuestra señoría entenderá de ellas, haviéndome
parecido escusado comprehender otras por estar a
la frontera a larga distancia y cargadas de gastos.
Sin embargo, dejo esso al arbitrio de vuestra señoría el que sean más o menos. En el interim no tengo
que anyadir sino ratificar mi devido affecto, con
que apatesco ocasiones en que vuestra señoría experimente //161/2v// el que le professo. Dios guarde a
vuestra señoría muchos años. Madrid, a 1 de junio, 1694. El marqués de Gastanyaga.

Remito a vuestra señoría las inclusas cartas que
han de llevar las personas nombradas por vuestra
señoría para hir a la solicitud de la leva de los dos
tercios que ha resuelto vuestra señoría se formen
de naturales de esta provincia, a fin de que, reciviéndolas por medio de vuestra señoría, puedan
executar su viaje sin dilación, como lo fio del rezelo de vuestra señoría al servicio de su magestad.
La divina guarde a vuestra señoría muchos y felices años. Barcelona, a 22 de febrero, 1695.
El marqués de Gastanyaga.
Ilustres y fidelíssimos deputados del General deste
Principado.
He visto lo que vuestra señoría me representa en
orden a transferirse a Villafranca para fomentar
la leva de compañías sueltas con sus oficiales, remitiéndolas al paraje que yo ordenaré para aplicarlas, ya agregándolas al tercio de ciudad y Diputación, a la defensa de esta capital. Y después
de estimar a vuestra señoría no solo su gran zelo
al servicio del rey, sino también la prudencia con
que descurre esta, que es el que más se puede proporcionar en la estación presente, le doy muy particulares gracias por su desvelo, conformándome
enteramente con su //161/3v // proposición y encargando a vuestra señoría passe inmediatamente a Villafranca, para tratar de estar ganando
en ella las horas por que que insta esta urgencia,
desde donde me participará vuestra señoría que
fuere tomando este negociado, para que su gente
se encamine a donde fuere más necesario. Esperando de lo que vuestra señoría se interessa en el
tercio común de esta provincia, procura se observen las reglas mejores y que conduzgan a haser
menos molesto al Principado este servicio. Dios
guarde a vuestra señoría largos años. Barcelona y
mayo 30 de 1695. Don Francisco de Velasco.

Còpia.
Señores ilustres y fidelíssimos deputados del General de este Principado.
Haviendo recivido oy, por el síndico de vuestra
señoría, los dos maestres de campo y dos sargentos
de los tercios de vuestra señoría, el servicio de levantar y formar para esta presente campaña, las
ternas para estos puestos son tan justificadas y
correspondientes, los nombrados a su gran zelo de
vuestra señoría y a su innato amor al mayor servicio, de que no he tenido que dudar para mi
acierto eligiendo como he hecho para los puestos
de mariscal de campo a los dos nombrados por
vuestra señoría, en primer lugar para un tercio
a don Miguel de Taverner y Dardena, conde de
Darnius, y para el otro a don Juan Copons y
Grimao; y para sus sargentos mayores del tercio
que hay del conde de Darnius al capitán don
Juan Sanjust y Pagés, y para el de don Juan Copons y Grimao al capitán don Antonio Bru. Y
que ambos lo son del tercio viejo de vuestra señoría, y también de su terna, a quien quedo con
suma obligación por este señalado servicio. Esperando de su zelo que se perfeccione en la brevedad con que me prometió ha de executar vuestra
señoría //161/3r // la leva y planta, para lo qual
he mandado que se escrivan las cartas y despatxos que me tocan. Dios guarde a vuestra señoría
muchos años como deseo. Barcelona, a 17 de febrero, 1695.

163
/1r

El marqués de Gastanyaga.
Ilustres y fidelíssimos deputados del General de
este Principado.
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Dona Francisco de Velasco, virrey y capitán general del principado de Cataluña y capitán general del exército.
Haviendo resuelto el ilustre y fidelíssimo consistorio de deputados de este Principado, en cumplimiento del grande zelo con que siempre se han esmerado en lo tocante al servicio de su magestad,
que saliesen dos consistoriales a los parajes de las
villas de Moyá y la Garriga, a fin de procurar por
todos medios la quietud y sosiego de este Principaa. ordre intercalada entre els folis 162v i 163r del trienni
1704-1707.

dos los vegueres, vayles, jurados y demás justicias
assí deales como de varones que a Agustín de Piñana y Monfort, deputado real, que está entendiendo en esta tan grave importancia y se halla
en la villa de la Garriga, le den toda la asistencia
que pidiere y necesitare, y obedezcan sus órdenes
en la misma //163/2v // conformidad que si yo las
diesse por combeniente al servicio de su magestad,
pena de ser castigado severamente quien contraviniere a ello. Dada en Barcelona, a ocho de julio
de mil setecientos y sinco. Don Francisco de Velasco. Joseph Boneta y Blasco.

do que con diferentes atentados intentan perturbar Jayme y Francisco Puig y Sorribas, padre e
hijo, Carlos Regás y Antonio Cortada, con sus
parciales enemigos declarados del rey, nuestro señor, Phelipe Quinto, que Dios guarde, y reos del
crimen de leza magestad, insultando la villa de
Manlleu, insendiando y saqueando algunas casas
de ella, y por lo que importa precaver a los demás
lugares y villas de esta provincia de tan enormes y
detestables insultos, ordenamos y mandamos a todos los vegueres, vayles, jurados y demás justicias,
assí deales como de varones, que a Clemente de Sinispleda y de Solanella, oydor militar, que está
entendiendo en esta tan grave importancia y se
halla en la villa de Moyá, le den toda la asistencia
que pidiere y necesitare y obedezcan sus órdenes en
la misma // 163/1v // conformidad que si yo las
diesse por combeniente al servicio de su magestad,
pena de ser castigado severamente quien contraviniere a ello. Dada en Barcelona, a ocho de julio
de mil setecientos y sinco. Don Francisco de Velasco. Joseph Boneta y Blasco.
Vuestra excelencia manda a todos los vegueres,
bayles, jurados y demás justicias de este Principado que a Clemente de Senispleda y de Solanell, oÿdor militar de él, le den el favor y la asistencia
que pidiere para la execución que en esta orden de
cámera, va expressado. Concordat cum suo originali. Hyeronimus de Roquer et de Codina, secretarius et scriba maioris Generalis Catalonie.
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Vuestra excelencia manda a todos los vegueres,
bayles, jurados y demás justicias de este Principado, que a Agustín de Piñana y Monfort, diputado real, de él, le den el favor y la asistencia que pidiere para la execución que en esta orden de
cámera va expressado. Concordat cum suo originali. Hyeronimus de Roquer et de Codina, secretarius et scriba maioris Generalis Catalonie.
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AA.
Il·lustríssima y fidelíssim senyor.

Haviendo resuelto el ilustre y fidelíssimo consistorio de deputados de este Principado, en cumplimiento del grande zelo con que siempre se han exmerado en lo tocante al servicio de su magestad,
que saliesen dos consistoriales a los parajes de las
villas de Moyá y la Garriga a fin de procurar por
todos medios la quietud y sosiego de este Principado, que con diferentes atentados intentan perturbar Jayme y Francisco Puig y Sorribas, padre e
hijo, Carlos Regás y Antonio Cortada, con sus
parciales enemigos declarados del rey, nuestro señor, Phelipe Quinto, que Dios guarde, y reos del
crimen de leza magestad, insultando la villa de
Manlleu, insendiando y saqueando algunas casas
de ella y por lo que importa precaver a los demás
lugares y villas de esta provincia de tan enormes y
detestables insultos, ordenamos y mandamos a to-

En vista dels dos recados que vostra senyoria fidelíssima és estat servit vuy participar per son
síndich a est consistori de la visita del General, y
ab ells de que vostra senyoria fidelíssima, per la
indisposició del doctor Narcís Frigola y Folcrà,
visitador que és estat extret per lo estament real,
per las causas de suplicació o recors havia passat
a fer nova extracció de altre visitador per lo bras
real en son lloch. Y que essent estat extret en primer lloch lo doctor Ildefonso Barratchet, ciutedà honrat de Barcelona y habitant en la ciutat
de Tortosa, se havia també escusat per sos atchaques, per lo qual nos ha enviat vostra senyoria fidelíssima la carta de la escusació junt ab la relació dels metges, y que havent-se previngut est
cas en la extracció se havia passat a extràurer de
socós a Geroni Mascaró y de Lluscàs y al doctor
Anton Serra y de Portell, ciutedans honrats de
Barcelona, donan-nos esta notícia a fi de que si
tenia cosa que dir est consistori ho participàs a
vostra senyoria fidelíssima en escrits. Ho que se
//164/1v // offereix dir és que lo habilitar o inhabilitar los visitadors extrets, com ni tampoch las
escusacions o renunciacions de aquells, apar no
toca a est consistori, si sols particularment a vostra senyoria fidelíssima, qui deu formar lo tribunal de la visita hàbil. Ab tot, no pot dexar de posar a la alta comprehensió de vostra senyoria
fidelíssima que lo dit Geroni Mascaró, visitador

a. ordre intercalada entre els folis 162v i 163r del trienni
1704-1707.

a. recado intercalat entre els folis 164v i 165r del trienni
1704-1707.
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extret de socós és fillastre de Anton Muxiga y de
Ginebreda, ohidor militar, que fou en trienni
passat, lo qual, en differents querellas és estat
condempnat junt ab altres diputats de esta visita,
de las quals han interposat causa de suplicació o
recors. Y semblantment és cunyat del doctor
Francisco Gallart y de Pastor, qui y també ab altres és estat condempnat sobre la querela de número 46, de la qual també se ha interposat suplicació eo recors, esperant que vostra senyoria
fidelíssima sobre est assumpto pendrà la resolució més assertada, com acostuma, donant la deguda providència per a que est consistori puga
tenir lo degut compliment, a effecte de poder
passar a la cognició y delcaració de las causas de
apel·lació y recors y demés de sa incumbència.

165
/2r

CC
Molta il·lustre senyor.
Havent premeditat lo contengut en dos súplicas
que vostra senyoria, per medi de son procurador fiscal, és estat servit remétrer-nos en diadas
de 11 y 12 del corrent, en resposta de dos recados que per nostre síndich enviaren a vostra senyoria, consultat lo negoci ab los assessors, advocat fiscal y consulents aplicats, ha aparegut dir
a vostra senyoria que de las rahons expressadas
per ditas súplicas los reparos que vostra senyoria
manifesta tenir sobra sí o no pot Geroni Mascaró y de Llussàs, ciutedà honrat de Barcelona, jurar y entrar en lo exercici de visitador dels officials del General, venen ha recàurer sobra
suspitas que·s diuhen tenir contra de aquell per
rahó de ésser fillastre de Anton Múxiga y Ginebreda, donsell, ohidor militar que fou en lo
trienni proppassat y fermansa de ell, y altrament
cunyat del doctor Francisco Gallart y Pastor,
qui se troban querelats y condempnats en dita
visita, y haver recorregut de algunas de las
sentèncias de condemnació, la conexensa del
qual article o punt no és de nostre consistori,
ans bé peculiar del de vostra senyoria, segons
expressa disposició del capítol primer del redrés
de 1599, títol 17, en aquellas formals paraulas,
ibi: «Y si per cas algú o alguns de dits nous visitadors serà recusat per suspecte, hajen de conèixer de las suspitas del tal o talls allegadas, los altres que restaran y no seran recusats», etcètera.
Lo que queda confirmat, del que se adverteix en
lo llibre de directori de visita y que per avall se
citarà. Ab tot, no podem omitir de posar en la
comprehensió de vostra senyoria // 165/2v //
que al dit Geroni Mascaró y Llussàs no se li han
a. recado intercalat entre els folis 165v i 166r del trienni
1704-1707.
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trobat excepció alguna de las que nostre dret
municipal té previngudes en la subjecta matèria
contra los extrets o que se han de extreure per
consistorials y visitadors, quals són la de ésser
officials reals, pare y fill, dos germans, o que estigan subjectes al judici de visita, ninguna de las
quals pot aplicar-se en lo ocurrent cas. Majorment en atenció que las supposadas suspitas que
se allegan contra Geroni Mascaró no poden
recàurer universalment en totas las querelas, de
las quals se ha recorregut ni eciam en la major
part sí sols en alguns particulars. Y així, en tot
cas, res seria hàbil per a entrevenir en la decisió
de los demés, lo que se sia bastant per a concórrer a consistorial en dita visita.
Sens que pugués obstar en cas se volgués dir
que en lo capítol 32 del nou redrés de 1702 se
trobaria disposat en lo número de aquells que lo
assessor y advocat fiscal degan fer relació als tres
visitadors per a que dins lo termini prefigit hajen declaradas y executadas las sentèncias que
hauran fetas. Y així mateix en lo número que
degan dits visitadors executar y finir las causas
de suplicació, recurs o apel·lació.
Perquè dita disposició se entén y deu enténdrer
quant ningú de dits visitadors és suspecte en la
conformitat que·s practica y observa en tots los
tribunals. Y més, se considera que en lo número
1 de dit capítol //165/3r // se troba establert que
los visitadors hajen de servar lo orde judiciari en
tot lo temps durarà la visita, conforme lo contengut en lo capítol 1 del redrés del any 1599; y
en lo número 10 de aquest se disposàs expressament que los tunch visitadors o la major part de
aquells per escrutini hajen de declarar y sentenciar en tots los precessos de querelas haguda
primer relació del assessor. Y axí se ha observat
en la visita del trienni proppassat, sens que respecte de dita disposició y observansa se haje
mudat ni innovat cosa alguna en dit capítol 32.
Y en dita conformitat en lo llibre intitulat «Directori de Visita del General», pàgina 17, en lo
versicle «si són posades suspitas», etcètera, se
troba previngut lo següent, ibi: «si són posadas
suspitas contra alguns visitadors la declaració se
ha de fer conforme disposa lo capítol 1 del nou
redrés, número 17», que és lo de 1599. De tal
manera que als 9 de maig, 1625, ab vot de un
sol visitador, per estar recusats tots los demés
per suspectes, fonch votada y publicada la
sentència sobra la querela de número 148. Attesas las quals rahons nos aparegue lo dit Geroni
Mascaró y de Llussàs és subjecta hàbil per a entrar a exercir lo dit càrrech de visitador, y axí bé
haver-lo de admètrer lo jurament quant antes,
per no retardar la cognició y declaració de las
causas de apel·lació y recorssos en que tant interessa la Generalitat y appressa lo temps.

165
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BB.
Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
A més de la notícia que posà a la alta comprobació de vostra senyoria fidelíssima est consistori,
ab lo paper que ahir a la tarda feu posar en sas
mans, se posa també en sa notícia que Geroni
Mascaró y de Llussàs fou fermansa de Anton de
Muxiga y Ginebreda per lo càrrech de diputat
militar, y que com ha tal se troba dit Mascaró
condempnat també en totas las querelas que dit
Muxiga, són principal, fou condempnat, a effecte de que vostra senyoria fidelíssima puga
resòldrer assertadament, com sempre, en lo més
convenient, per donar la deguda providència
per lo total cumpliment de la íntegra formació
de est consistori de la visita del General per lo
mateix effecte que·s representa a vostra senyoria
fidelíssima ab lo dit paper que lo die de ahir se
posà en sas mans.

167
/1r

EE
Il·lustríssimb y fidelíssim senyor.
Havent, vostra senyoria fidelíssima, lo die 11
del corrent, participat per recado a est consistori o als dos visitadors que vuy són per las causas
de la suplicació o recors de las sentència de visita fetas per los visitadors del General de Catalunya, de que per la indisposició del doctor
Narcís Frigola y Folcrà, visitador que fou extret
per las ditas causas y tenia de prestar son jurament, se havia extret en son lloch lo doctor Ildefonso Barratchert, ciutedà honrat de Barcelona, y habitant en la ciutat de Tortosa, y per
socós a Geroni Mascaró y de Llussàs y al doctor
Anton Serra y de Portell, ciutedans honrats de
Barcelona, y que dit doctor Barratcher se havia
escusat per sos atchaques, y que axís nos participava esta notícia a fi de que diguessem si sens
oferia alguna cosa què dir, y que en eix cas ho
participàs en escrits. Al que se respongué lo mateix die 11 per est consistori o per dits dos visitadors que no se li oferia cosa que dir, puix lo
habilitar o inhabilitar los visitadors extrets o
admètrer las escusacions o renunciacions de
aquells respective tocaria a vostra senyoria fidelíssima, peculiarment per ésser qui deu formar
lo tribunal de la visita // 167/1v // hàbil. Ema. recado intercalat entre els folis 165v i 166r del trienni
1704-1707.
b. recado intercalat entre els folis 166v i 167r del trienni
1704-1707.
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però, que ab tot no podia dexar de portar a la
alta comprehensió de vostra senyoria fidelíssima
que lo dit Mascaró era fillastre de Anton de Muxiga y Ginebreda, ohidor militar que fou en lo
trienni passat, lo qual és estat condempnat, junt
ab los deputats en la visita del dit trienni, en diferents querelas, de las quals ha interposat causa
de suplicació o recors. Y que altrament era cunyat de Francisco Gallart y Pastor, qui també,
junt ab altres, és estat condempnat en dita visita, sobre la querela de número 46, de la qual
semblantment se ha interposat suplicació o recors. Y després, en diada de 12 del corrent, axí
mateix se posà a la notícia de vostra senyoria fidelíssima de què dit Mascaró fou fermansa de
Anton de Muxiga y Ginebreda per lo càrrech de
ohidor militar, y que com ha tal se troba també
dit Mascaró condempnat en totas las querelas
que dit Muxiga, són principal, fou condempnat.
Y lo dia 13 del corrent, a las quatre de la tarda,
fou servit vostra senyoria fidelíssima, per medi
de son síndich, respóndrer en escrits als dits dos
recados intitulant-los vostra senyoria fidelíssima
en nom de súplicas, y al que se posà en notícia y
comprehensió de vostra senyoria fidelíssima en
nom de reparos y excepcions contra dit Mascaró, dient que, havent-lo premeditat y consultat
// s.n.r // ab sos acessors, advocat fiscal y consulents, los apar que lo dit Mascaró y de Llussàs és
subjecte hàbil per a entrar a exercir lo dit càrrech de visitador, y axí bé haver-li de admètrer
lo jurament quant antes per no retardar la cognició y declaració de las causas de apel·lació eo
recorsos en que tant interessa a la Generalitat, y
apressa lo temps.
Ab que ha aparegut respóndrer a vostra senyoria fidelíssima que ab la suposició del que ja té
dit en lo recado de 11 del corrent, de que a vostra senyoria fidelíssima peculiarment toca lo habilitar o inhabilitar los subjectes extrets en visitadors o haver de formar lo consistori o tribunal
de la visita hàbil, com se ha observat, axí, en tot
lo succehit ab lo dit doctor Narcís Frigola, visitador extret. Majorment, no trobant-se dit consistori plenament format per falta de dit doctor
Frigola per la cognició y declaració de las causas
de recors, y altrament suposar y donar per constant vostra senyoria fidelíssima que dos visitadors sols podan y deuhen declarar las causas de
suplicació o recors de las sentència fetas per los
visitadors del General, en las quals no pot concórrer lo altre per algun impediment o causa, no
té, com no ha tingut en ningun temps est consistori eo dits dos visitadors reparo algun, essent
deliberació de vostra senyoria fidelíssima de que
dit Geroni Mascaró y de Llussàs exercís lo càrrech de visitador de las ditas causas de suplicació eo recors, y de que se done la providència
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apar en lo que hagués faltat aquell comú en alguna atenció deguda a vostra excel·lència, que
no serà estat per falta de voluntat, si per temor
de algunas personas no se·ls deuria de denegar
semblants ohidos, puix se veu tiran en offerir-se
a tot quant sie del real servey y coadjuvar per la
quietut pública en tot quant puga que és molt
digne de acceptar-se en la hora corrent, altrament correria per ull de poder-se provocar una
impensada desesperació y precicipi acas que podrian ser molt perniciosas al real servey.

més prompta y aquella que sie // s.n.v // més de
la direcció de vostra senyoria fidelíssima, per a
que no immediatament se puga posar en exercici y arribar-se a cognició y decissió de las causas
de suplicació de més de est consistori.

169
/1r

Excel·lentíssima senyor.
La causa que motiva al consistori de deputats y
oÿdors de comptes del General de Catalunya en
la ocasió present posar-se a la obediència de
vostra excel·lència per medi de sa embaxada, és
que ahir, a las deu horas del matí, per medi de
síndich la ciutat de Vich, li remeté una carta de
aquell comú. Y considerant lo consistori que no
és del agrado de vostra excel·lència que los consistorials enviats donen ohidos ni admeten cartas del comú y particulars de aquella ciutat,
tampoch lo consistori, desitjant crehent donar
gust a vostra excel·lència, ha volgut admètrer
dita carta ni donar ohidos a aquella, com en effecte axís ho executà. Però, ab lo permís de vostra excel·lència, regoneixia trobar-se precisat a
expressar a vostra excel·lència tres cosas sobre la
subjecta matèria. La primera és que lo consistori, mígsticament, representa pare de tots los individuos de la província, y offerint-se aquells sacrificar sas vidas y hasiendas en comú y en
particular al servey de las dos magestats divina y
humana y per lo benefici y quietut pública del
Principat, és peculiar del pare lo ohir estas súplicas y offertas per a passar-las als ohidors de vostra excel·lència, per a que ab ulls de pietat sia
servit acceptar gustós esta víctima d’estos umilíssims y fidelíssims vassalls de sa magestat, que
Déu guarde.

Esta demonstració confia lo consistori ha de meréxer de vostra excel·lència un total aplauso, puix
sols tira las líneas al major acert del real servey y
benefici públic del que sempre ha regonegut lo
consistori tenir merescut vostra excel·lència lo
gloriós timbre sens igual dels justificadíssims zelos de aquells, podent assegurar a vostra excel·lència que lo consistori per sa naturalesa y
obligació //s.n.r // no ha de poder faltar al que sia
de sa innata y incontrastable lealtat.

La tercera y última és, senyor, que per tota lley,
tant natural com sivil, com positiva y eclessiàstica, que se deurian admètrer semblants representacions. En la natural, per via de apel·lació, en la
sivil per via de defensa, y en la eclesiàstica en tot
temps y hora, puix en la excomunicació que·s
prohibeix totalment la comunicació per via de
reconciliació se’ls dona y admet ohidos. Ab que

Haviendoa el síndico del consistorio de la Diputación llebado un papel para entregársele a su excelencia de parte del consistorio, le preguntó si el
motivo de este papel hera las cartas que la ciudad
de Vique havía escrito a los comunes que residen
en Barcelona, para que solicitasen que su excelencia reziviese venígnamente dos síndicos que querían embiar para justificación de sus procedimientos. Y haviendo respondido el síndico de la
Diputación ser materias de Vique las contenidas
en el papel del consistorio, le dijo su excelencia que
respecto de las órdenes con que se allanavan los
consistoriales que residen en las villas de Moyá y la
Garriga, de no admitir cartas ni tener comercio,
directa ni indirectamente con el común ni particulares de Vique, sería una notable inconsequencia que el consistorio hiciese lo contrario de lo que
están ejecutando sus consistoriales, por cuya razón no devía ver este papel como embiado por el
consistorio ni como rezivido del síndico, como síndico, sino como particular, y que como a tal le decía que, en medio de que los mayores enemigos
// 169/2v // del rey, no dejarían de tener por muy
justa la indignación de su excelencia con el común y particulares de Vique, que era notorio a
todos que sin un general consentimiento és imposible que una ciudad tan populosa como la de Vique se dejasse sugetar de los quatro particulares
que la tenía dominada, como su excelencia lo que
únicamente dessea es mirar con piedad los defectos de los vassallos de su magestad, que ellos quieran parezerlo en sus operaciones no discutir otro

a. relació intercalada entre els folis 168v i 169r del trienni
1704-1707.

a. paper intercalat entre els folis 168v i 169r del trienni 17041707.
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La segona és que, no admetent-se carta ni ohidos // 169/1v // de aquell comú y particulars,
se’n pot seguir grans danys y prejudicis a la recta administració dels drets de la Generalitat que
estan destinats per al real servey, pau y quietut
del Principat y per a la administració de justícia,
per no poder comunicar ab aquells ni poder donar los ordes convenients en aquella estació y
col·lecta.
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medio para quedar capaz de suplicar al rey se
dignasse de yndultar a la ciudad de Vique, que
embiasse quatro síndicos cada uno con la caveza
de quatro publicados por traydores, pues de otro
modo puede labar la mancha con que ha afrentado su lealtad y empañado el explendor de la de
toda la provincia.

172
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Jesúsa, Maria, Joseph, cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya, ab deliberació de sinch del present y corrent mes de juliol
als assessors, advocat fiscal y consulents infrascrits, acerca si pot o no tenir lloch la declaració
de dubte que se insta per part del sýndich de la
confraria de Sant Julià dels mercers botiguers de
telas de la present ciutat, ab suplicació per ell
presentada lo die dos del mateix mes. Vista la
dita deliberació. Vista la sobremencionada suplicació. Vistos los capítols 56, 57, 58 y 59 del
redrés, Corts 1481. Vistos los capítols 39 del redrés, Corts 1599 y lo 24 del nou redrés de la última Cort. Y vist lo demés que se havia de véurer.
Attès que si bé en la referida supplicació per dit
sýndich presentada, firmant dubte sobre la intel·ligènsia dels citats quatra capítols 56, 57, 58
y 59 demana sia declarat, a saber, és si aquellas
paraulas continuadas en dits capítols //172/1v //
56, 57 y 58 ibi: «que·s fasse y se aparell dins lo
present Principat y que·s faran y se aparegan
dins lo dit Principat» comprenen las robas de
llana de que respectivament parlan dits tres capítols fetas y vingudas de altres regnes y fora del
present Principat. Y si las paraulas del dit capítol, ibi: «De tots fustanys estranys que entraran
lo present Principat, etcètera» comprenen y significan las robas de llana o de estam estrangeras
que·s fan y venen de fora del present Principat
que no són las que se acostuman anomenar fustanys, ans bé, tenen nom propri y different, y
així bé, si ditas semblants robas foren subjectadas per la Cort de 1481 ab paga del dret de bolla de plom, vulgarment dit de rams, instant que
sobre ditas cosas sie feta delació formal de dupte per dit consistori ab intervenció dels nobles y
magnífichs assessors del General, servada la forma dels dits capítols 39 y 24 respective.
Emperó, attès quidquid foret que la declaració
disposada y ordenada en dits dos capítols 39 y
24 degués fer-se a instància de qualsevol partia. vot intercalat entre els folis 171v i 172r del trienni 17041707.
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cular, lo cert és que la contextura dels sobrereferits capítols, // s.n.r // y assenyaladament las
paraulas dalt trascritas, en que dit sýndich pretén fundar dit dupte, no contenen dubietat alguna sobre la qual pugue recàurer interpretació
eo que necessita de declaració.
Attès que en via de dret és constant que la interpretació y declaració de dubte sols té lloch y
pot tenir cabiment en lo cas de concórrer dubietat sobre algunas paraulas o clàusulas com
aquesta sia la matèria sobre la qual déu recàurer com a ferma la declaració o interpretació,
lo que ab singularitat proceheix en lo nostre
cas, en lo qual expressament se troba previngut
en dit capítol 39 que la declaració de qualsevol
dupte que·s vulga formar sobre declaració o interpretació de paraulas de capítols de Cort de
redressos del General dega ésser precehint dita
dubietat, ibi: «fer declaració e interpretació de
las paraulas sobre las quals serà sucitat lo dupte
o debat la qual interpretació hage y dega ésser
estreta en tot lo que puga y conforme las paraulas de dit capítol sense poder dar nova forma en cosa alguna», com és de véurer de dit
capítol.
Attès finalment que, de la narrativa de la suplicació presentada per dit sýndich de mercers botiguers de telas consta que la controvèrsia suscitada //s.n.v // per y entre dits botiguers de una, y
lo arrendatari dels drets de General y Bolla de
altra, és matèria de interès de part a part de calitat que no pot decidir-se ab la sola interpretació
que forsan se fes de las paraulas de dits capítols,
ans bé, és pròpriament cosa deduhible en judici
y que sens ell no pot terminar-se, persistint ditas
parts en sas pretensions en que vuy estan, en lo
qual cas tampoch podria tenir lloch la instada
declaració e interpretació pre maxime quant
aquesta no podria fer-se ni perpetuar-se sens
ohir individualment una y altra de ditas parts interessadas, lo que no·s conforma ab las declaracions de dupte que·s fan en virtut del disposat
en dits capítols 39 y 24.
Per ço, los assessors, advocat fiscal y doctors infrascrits, són de vot y parer que no té ni pot tenir lloch la declaració de dupte instada y solicitada per dit sýndich de dits botiguers, ans bé,
que la pretensió de una y altra de ditas parts deu
remétrer-se a justícia. Y així ho sentan, salvo
semper, etcètera. Barcelona, 6 de juliol 1705.
Despalau, assessor. Roma, assessor subrogatus. De
Codina et de Ferreras, fiscalis Generalis Catalonia advocatus. Prous, consulens. Dou, consulens.
Arcidet, consulens. Bruguera, consulens.

[ 1705 ]

[ 1705 ]
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Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
Lo síndich de la confraria de Sant Julià dels
mercers botiguers de telas de la present ciutat,
suplica e insta a vostra senyoria que en observansa del capítol 39 del redrés fet en las Corts de
1599 y capítol 24 del nou redrés de 1702 se fes
declaració de dubte e interpretació de capítols
de Cort tocants als drets de la Generalitat, presentant per est effecte la supplicació del thenor
següent: «Il·lustríssim y fidelíssim senyor. Lo
síndich de la confraria de Sant Julià dels mercers
botiguers de telas de la present ciutat de Barcelona, diu a vostra senyoria que lo arrendetari
dels drets de General y Bolla en lo trienni corrent ha pretés y pretèn exhigir dret de Bolla de
plom, que vulgarment se diu dret de Rams, de
las robas de llana que se apportan al present
Principat de fora regne y fabricadas en altres
províncias, volen exhigir dit dret no sols de algunas de ditas robas de llana, de las quals en alguns triennis precedents per inadvertènsia lo
havian pagat los despatxants, persuadint-se que
era degut, sino també de altres sorts de ditas robas de llana o de estam, de las quals ya may fins
ara se ha pagat tal dret, com són xamallots de
Flandes, quiners, llanillas, boratins de estam y
seda y altres. Y que havent recorregut los supplicants a averiguar la disposició dels capítols de
Cort en forsa dels quals se troba imposat en Catalunya dit dret de bolla de plom, se ha trobat
ésser los capítols 56, 57, 58 y 59 de las Corts del
any 1481. Y que segons aquells, lo dit dret
// 172/4v // de bolla de plom, vulgarment anomenat de ram, per pagar-se hagut respecte als
rams de que se compon la pessa, lo que se troba
imposat sobre los drats de llana y estam que·s
fan y aparallaran dins lo present Principat, és a
saber, sobre los draps de vint-y-una lligadura, y
de aquí en amunt sis sous per cada drap enter, y
dels de vint-y-una lligadura en avant quatre
sous y dels cordins, draps banyolencs, sargils
strets, sargues, estamenyas, fustanys, mitjas,
llans y altres de semblant sort dos diners per
cana, com és de véurer de dits capítols 56, 57 y
58, en los quals sempre se expressa parlar limitadament de las referidas sorts de robas fetas y fabricadas dins lo present Principat ab aquellas
paraulas: «Quis fassa o se aparell dins lo present
Principat que·s fassa o se aparella dins lo dit
Principat. Qui·s faran o se aparellaran dins dit
Principat». Y subseguidament, en lo capítol 59,
se diu, ibi: «Ítem, de tots fustanys estranys qui
entreran dins lo dit Principat sie pagat per quiscuna cana de Barcelona dos diners». De a hont
apar que, havent-se en los tres precedents capítols imposat dit dret de bolla de plom sobre tota
a. súplica intercalada entre els folis 171v i 172r del trienni
1704-1707.
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sort de draps y robas de llana o estam, y entre
ellas sobre los fustanys que·s faran y aparellaren
dins lo present Principat, subseguint-se després
en lo capítol 59 la imposició del mateix dret limitadament sobre los fustanys estranys que entreran de fora lo present Principat, no volgué la
Cort que las demés robas forasteras de llana o
de estam ultra de dits fustanys fossen subjectes
ni compresas al dit dret ni a la paga de aquell,
puix a haver volgut lo consistori no·s necessitave de fer dit capítol 59. Y sols omitian
//172/5r // en los tres precedents las sobre transcritas paraulas eo bé expressant, y dient «tant las
que·s faran dins lo present Principat com las que
vingan de fora de ell», hauria explicat la Cort si
hagués volgut ésser universal dita imposició, y
no havent·o fet se veu no haver volgut compéndrer altre cosa que los fustanys estranys, exceptuant-los únicament de la disposició dels tres
precedents capítols, comprehensiva sols de las
robas fetas en Catalunya, sens que puga servir
de obstagle lo ítem 32 de la crida feta sobre lo
dret de las Generalitats per los tunch molt il·lustres deputats y ohidors continuada en lo llibre
dels Quatre Senyals, des de la pàgina 175. Per
ço, que a més de no ésser lícit ni permès en Catalunya lo fer-se nova imposició de dret de Generalitat fora de la Cort General, y axí bé no tenir efficàcia dita ordinació en quant a imposar
dret y parlar sols en tot cas de fustanys y estamenyas, és altramanet cert que dita pretesa ordinació fonch feta antes de dits capítols de las
Corts de 1481, puix se troba col·locada en dit
llibre dels Quatre Senyals antes de las Corts de
1433 que són en dit llibre, a pàgina 750, y per
consegüent per la posterior disposició de la
Cort General restaria tant més ineficàs dita pretesa ordinació, majorment quant ab los citats
capítols de ditas Corts de 1481 se tractà de
propòsit de establir y donar forma a la exacció
dels drets de la Generalitat et signanter al que·s
devia pagar per la Bolla de plom, contenint-se
dits quatre capítols y següents fins al 63 baix la
rúbrica de Bolla de plom. Y referint-se dits quatre capítols ab la dicció repetitiva. Ítem,
// 172/5v // al capítol 51 precedent, en lo qual
comensa a ordenar y estatuhir la Cort sobre lo
quid et quantum volia se pagàs dret. Ibi: «Primerament ordena la dita Cort, etcètera». Y majorment també que los ya dits quatre capítols
són conformes als ítems 7, 8, 9 y 10 del mateix
llibre dels Quatre Senyals, pàgina 100 y 101, a
hont se expressa lo mateix dret limitador sobre
las robas fetas y aparelladas dins lo present Principat, exceptat sols los fustanys estranys y vinguts de fora regne, dels quals se eshigís un diner
per cana, lo que fonch augment en lo capítol
59 de ditas Corts de 1481 a dos diners com clarament de la combinació de dits ítems ab los
dits quatre capítols és de véurer. Y per conse-

güent, fonch vista la dita Cort de 1481 conformar-se ab la ordinació de dit llibre dels Quatre
Senyals, pàgina 100 y 101, y no en manera alguna ab lo ítem 31, pàgina 195. Essent en dret
que lo estatut posterior disposant sobre la mateixa cosa previnguda per lo estatut antecedent
derogue a aquest y se deu estar a la última disposició, sens que tampoch obste lo dir-se que
als temps de la formació de dits quatre capítols,
Corts 1481, se hauria prohibit la entrada de
draps de llana forasters ab la constitució 5 títol
«De compra y venda», perquè dat y no concedit
que tal prohibició se hagués fet may se seguirira
jurídicament que a la ocasió se permet sa introducció de pagar dret que no·s troba imposat per
capítols de Cort, y altrament no proceheix in
facto lo refferit presupòsit, perquè de la mateixa
constitució 5, títol «De compra y // s.n.r // venda», resulta no haver-se prohibit absoludament
la introducció de robas de llana forasteras, ans
haver-se permès entrar las que vindrian de altres
regnes de la corona del sereníssim y chatòlich
rey don Fernando. Y mentres que en aquells
no·s prohibís lo entrar-hi robes y draps de llana
fets en Catalunya. Y que axí mateix se permeté
la entrada de las sayas y de totas sorts de draps
que vinguessen de altres regnes estrangers, com
aquells fossen de for o cost de cent sous o més la
cana, lo que altrament se comprova del capítol
68 de las mateixas Corts de aquellas paraulas,
ibi: «ítem, tota persona de qualsevol estament o
condició sie qui metrà de las parts a hont és
permès dins lo dit Principat draps, etcètera». Y
sens que finalment obste lo capítol 70, número
9, de las ordinacions últmament publicadas,
perquè, com és dit, ab semblants ordinacions
no·s pot introduhir ni apoyar exacció de dret no
imposat per la Cort ni tala és estada la intenció
del cosistori. E com, il·lustríssim y fidelíssim senyor, dit síndich y confraria desitjan restar enterats de la genuïna intel·ligència dels refferits
quatre capítols 56, 57, 58 y 59, Corts 1481,
dels quals y demés tocants a la administració del
General y sos drets és legal intèrprete en la forma disposada per lo capítol 39, redrés de 1599
y capítol 24 del nou redrés de 1702. Per tant y
altrament, firmant dubte sobre la intelligènsia
de //s.n.v // dits quatre capítols, a saber, si las paraulas en los · 58 continuadas, dient «qui·s fassa
e se aparell dins lo dit Principart. Y qui·s foren e
se aparellaran dins lo dit Principat» comprenenen, significan y enclouhen las robas de llana
que respectivament parlan dits tres capítols fetas
y vingudas de altres regnes y de fora del present
Principat. Y las paraulas del capítol 59, ibi: «De
tots fustanys estranys que entraran dins lo dit
Principat» comprenen y significan ditas robas
de llana o de esta estrangeras y qui fan y venen
de fora del present Principat, que no se acustuman nomenar fustanys, com són draps vint-y-

quatrens refins y altres de major o menor nombre, vayetas, estamenyas escots, escorinas, sarjas, sargetas, basins, bonaras ab seda o sens seda,
boxarins, cotominas, xamallots de Flandes, quiners, llanillas y altres robas de llana o de estam
o de estam y llana, que tenen y han tingut nom
propri y diferent que los fustanys, y axí bé si ditas y semblants robas foren subjectadas per dita
Cort General de 1481 a la paga de dit dret de
bolla de plom, no són fetas ni fabricadas dins lo
present Principat. Suplica lo dit síndich qui presenta y entrega son paper sie per vostra senyoria, junt ab los assessors del General, declarats
los dubtes proposats y servada la forma de dits
capítols 39 y 24 Corts 1599 y 1702 respective,
fent-se per est effecte las (...) // s.n.r // en sa mà
vostra senyoria ab sis assessors dins los mateixos
quatre dies en què diu declarar sobre lo dubte
resóldrer no tenir lloch sa declaració, sempre
que vinga lo cas de formar-se algun dubte que
revera no tingués lloch. Per tant y altrament, lo
dit síndich que de nou entrega son poder, suplica novament a vostra senyoria sia se son servey,
en observansa dels referits capítols, dins lo termini en lo últim de ells prefigit, junt ab los nobles y magnífichs assessors, declarar sobre los
dubtes proposats en la preincerta suplicació, altrament protesta ab lo degut honor, parlant de
tots los danys y prejudicis que per rahó de la retardació y denegació se seguesca al comú y particulars de dita confraria, y altrament de la contravenció de dits capítols de Cort, lo que diu
omni et quocumque modo meliori, suplicant y requirint que la present sia insertada en lo dietari
corrent, servada en tot la forma dels capítols 59,
redrés del 1599, y 46 del nou redrés. Officio, et
cetera. Altissimus, et cetera. Don Joseph de Cancer.
Oblata die VII julii MDCCV in consistorio, et cetera. Et domini deputati, regali absenti, intervenientibus, dominis auditoribus computorum, militari eciam absenti, dixerunt et decreverunt que
la present suplicació sie insertada en lo dietari
corrent, ordenant al secretari y scribà major del
General de Catalunya y present casa ne done
còpia simple ni autèntica de la present súplica,
sens inserta de dos altres suplicacions ab sas decretacions, relació y vot de jonardas de 28 maig,
2 de juliol, 6 y 7 del mateix, que tot és insertat
en lo present dietari y tot és sobre la subjecta
matèria. Roma, assessor subrogatus.
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Diea 17 mensis aprilis, anno a Nativitate Domini, 1705, Barchinone.
a. procura intercalada entre els folis 171v i 172r del trienni
1704-1707.
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Nos, Jacobus Crest et Joannes Perramon, presenti
e currenti anno consules, una cum Philippo
Arenyo, ad hoc actu absente, confratris sancti Juliani merceriorum botigeriorum telarum presentis civitatis Barchinone, Francisco Jofre, Joannes
Puiguriguer, Hyeronimus Alabau, Franciscus
Fau, Joannes Puig, Josephus Benet, Jacinthus
Cortes, Antonius Favara, Jacobus Circuns,
Franciscus Brunes, Joannes Astor, Josephus Molas, Felix Ceriola, Paulus Canals, Petrus Ignasius Vilella, Benedictus Roig, Marianus Casanoves, Jacobus Claret, Josephus Dalmau, Josephus
Nadal, Michael Lacoma, Jacobus Guitart, Joannes Font, Jacobus Comes, Joannes Canyacabres,
Joannes Ros, Sebastianus Vidal, Josephus Bohigas, Petrus Paschalis Planti, Raymundus Boleda,
Bonaventura Capdevila, Joannes Cavaller,
Franciscus Rates, Josephus Vilar, Joannes
// 172/6v // Antoja, Petrus Balesta, Petrus Villeda, Franciscus Clavera, Jacobus Pi, Stephanus
Tries et Joannes Serra, omnes merceriis botigueriis telarum, confratres dicta confratris, convocati et congregati de mandato dictorum consulum
in quadam aula monasteriis et conventus Sancti
Augustini, presentis civitatis Barchinoni, ubi
alias pro similibus et aliis actibus et negociis dicta
confratris pertractandis soliti sumus convocari et
congregari habentes numerum sufficientem ad
dictum generale consilium, tenendum et celebrandum iuxta ordinarium dicta confratris
concessarum disposicionem dictum in quam generale consilium tenentes, facientes et celebrantes, consules, actorum dictam confratriam representantes, gratis, et cetera, constituimus, creamus
et solempniter ordinamus procuratorem syndicum et actorem nostrum imo veritis dictus confratris certum, et cetera, itaquod, et cetera, vos,
Augustinum Pedrosa, nottarium et causidicum
Barchinona, civem, licet absentem, et cetera, ad
videlicet pro nobis imo verius pro dicta confratria
et eius nomine agendum, ducendum, et cetera, et
pro his, et cetera, fiat ad omnes lites sive causas,
tam civiles quam criminales, activas et pasivas,
generales et appellatorias, et tam motas quam
movendas, large cum amplisimo et solito litium
et causarum cursu facultatibusque et protestatibus expressis de calumpnia iurandi cauciones
quascumque, tam iuratorias quam fideiussorias
prestandis, et cetera, clama et retroclama exponendi, et cetera, exequuciones quasvis ac quacumque pignoramenta et exequuciones penarum
incursarum et incurrendarum per quoscumque
et contra quascumque personas contrafacientes,
privilegiis et sentenciis, regalibus, ordinationibus
dicta nostra confratris instandi, et cetera, et pro
his et eorum ocassione quacumque volueritis fieri
et confeci instrumenta instandi et requirendi, et
cum posse seu verius nostra confratris risco enim
periculo et fortuna vestros, dicti Augustini Pedrosa. Et demum, et cetera, promitimus iudicio

sisti, habereque ratum et non revocare. Actum, et
cetera.
Testes sunt Franciscus Sarriera, iuvenis, ligni faver, Barchinone civis, Franciscus Monter, iuvenis, magister domorum, Barchinone degens, et
don Bartholomeus Cervero, notarius publicus
Barchinone, qui in his, et cetera.
De premissis fidem facio ego, Raphael Albia,
apostolica et regia auctoritatibus notarius publicus Barchinone hec propria me subscribens manu.
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Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
A instància del procurador fiscal de vostra senyoria il·lustríssima, fou intimada a Joan Maseras, lo die 21 del corrent mes de juliol, la decretació per vostra senyoria fidelíssima feta lo
mateix dia al peu de una súplica per dit Joan
Maseras presentada, ab la qual decretació fou
vostra senyoria il·lustríssima servit dir estar y
perseverar en la decretació feta la die 14 del corrent mes al peu de altre súplica per dit Maseras
presentada, dient-se en esta no tenir lloch la comissió de la causa que dit Maseras instava contra lo procurador fiscal de vostra senyoria il·lustríssima, inseguint lo disposat en lo capítol 59
de las Corts 1599 per los motius en dita primera decretació més difusament explicats, als quals
si et quantus se ha relació. Y com lo disposat en
dit capítol 59, Corts 1599, no sie aplicable al
cas present, per ço, que encara que se trobia disposat que sempre que als deputats seran presentadas algunas suplicacions que aparexerà no haver-las de decretar, sien tinguts de donar sa
satisfacció explicant las causas perquè se dexan
de decretar, per obviar que las parts no·s quexian de denegació de justícia. Lo cert és que dit
capítol parla y deu parlar de las causas que són
justas y legítimas, las quals curialiter et cum debita reverencia loquendo.
No concorragueran en una ni altre de las decretacions per vostra senyoria il·lustríssima fetas en
diadas de 14 y 21 del corrent mes de juliol. E
per ço, ab ditas decretacions, dient-se com se
diu en aquellas que la pretenció de dit Maseras
sols pot tenir lloch després de finit lo arrendament, és declarar per indirecte lo que·s deu judicar per directum. Y oÿda la part en contradictori // 179/1v // judici, segons expressa
disposició de nostre dret municipal, la conaxena. súplica intercalada entre els folis 178v i 179r del trienni
1704-1707.

sa de la qual únicament toca als noble y magnífics assessors de la casa, segons està axí mateix
disposat en diferents capítols de Cort, així que
ab dita decretació ha declarat per indirecte lo
que se ha de declarar per directam et causa inita, gravant a dit Maseras en no poder demanar,
deduhir ni provar los danys se li han ocasionats
per la prohibició de panyos y demés robas forasteras contra diferents capítols de las tabbas del
arrendament dels drets de General y Bolla a la
present ciutat y Principat. De tot lo que resulta
conformar dubte sobre la decretació y admissió
de dita súplica, en lo qual cas hage y dega vostra
senyoria il·lustríssima, dins deu dias, nomenar
tres nous assessors per a que estos declaren si
dita súplica té lloch o no, com aixís se trobia disposat en dit capítol 59, Corts de 1599. Lo qual,
encara que parla de las causas de apel·lació,
però, en virtut de la clàusula «y així mateix»,
comprengué bé lo arrendament disposat. Y així
bé, lo cas, presentant a vostra senyoria súplica
dit Joan Maseras sie del agrado de vostra senyoria il·lustríssima anomenar tres nous assessors
pràtichs que dins deu dias delcarian dit dubte si
la comisió de la suplicació per dit Maseras presentada té lloch o no com espera de la rectitut
de vostra senyoria il·lustríssima, y ho rebrà dit
Maseras a singular favor. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.

decretació sens inserta de las referidas suplicacions, decretacions y vot que la present decretació sie intimada al dit Maseras. Hyeronimus de
Roquer et de Codina, secretarius et scriba maioris Generalis Catalonie.
179
/2v

La tras escrita decretació és estada intimada per
personalment entre la una y las dos de la tarda
per Fermí Vehils, subrogat en verguer de sas senyorias, del dia 8 del present mes de agost, segons relació feta per dit Vehils a mi, secretari y
scribà major del General en la present casa, vuy
a 1 de agost de 1705.
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Oblata die V augusti MDCCVIII consistorio, et cetera. Et domini deputatus et auditor computorum ecclessiastici sumptu verboque in domibus
suis ob infirmitatem dominis deputato militari
et auditori regali per me, infrascriptum
// 179/2r // secretarium, dixerunt et decretaverunt que lo capítol 59 del redrés de 1599, en lo
número 3, que comensa «y així mateix», solament parla y disposa en lo cas de suscitar-se
dubte acerca si se ha de donar lloch o no a causas de suplicacions interposadas de provisions o
sentèncias proferidas per lo il·lustre y fidelíssim
consistori, de consell y parer de sos assessors, lo
que és de dita calitat, com y també per no tenir
dubte en que la comissió o justícia de la suplicació, de la qual se fa expressió en la súplica de sobre continuada per las rahons, consideracions
sobre la mateixa matèria fetas al peu de dos altres súplicas presentadas per lo mateix Joan
Masseras, arrendatari dels drets de la Generalitat en lo present trienni, que·s troban en dietari
en diadas de 14 y 21 de juliol proppassat, y en lo
vot sobre son contengut fet que·s en dit dietari
als 29 del mateix mes, al que se refereixen, y axí
bé, que no pot tenir lloch lo instat en la retroscrita suplicació y que esta súplica junt ab la present decretació sie insertada en dit dietari, y que
sie ordenat, com ab la present se ordena, al secretari y scribà major infrascrit, no done còpia
simple ni autèntica de la propdita suplicació y la
1927

Diea tercia mensis augusti, anno a Nativitate
Domini millessimo septingetessimo quinto. In villa Granullariorum, diocessis Barchinone.
Illustris et fidelissimus dominus Agustinus Pinyana y de Montfort, civis honoratus Barchinone,
in villa Granullariorum, diocessis Barchinone,
exhistens currentique triennio deputatis regalis
illustris presentis Catalonia principatus corporale
egretudine in lecto detentus intus domum magnifici Anthonii Perpinya y de Masferrer, utriusque
iuris doctor, civisque honoratis Barchinone et Gerunde, et in presenti villa Granullariorum domiciliati, scritam in vico vocato d’en Sastra, eiusdem
ville, in testium insfrascriptorum presencia, dixit
et exposuit notario infrascripto verba infrascripta
et sequencia, materno sermone prolata nimitumque per quant a ell, dit il·lustríssim y fidelíssim senyor Agustí de Pinyana y de Montfort, sa enfermedat li impedia lo poder firmar de sa mà
algunas deliberacions, que per ço lo requeria
llevàs acte, com demana y volia tenir per firmadas
totas aquellas deliberacions per lo il·lustríssim y
fidelíssim consistori als senyors deputats y oïdors
de comptes de dit General fins lo die que partí de
la ciutat de Barcelona per anar a la Garriga, que
fou als quatra de juliol proppassat inclusive fetas,
en las quals, per lo magnífich Gerònim de Roquer y de Codina, ciutadà honrrat de Barcelona
// 179/3v // y Vich, secretari de dit General, se
trobarà ésser continuat dit il·lustríssim y fidelíssim senyor deputat real aver entrevingut. De quibus, et cetera, per dicto et infrascrito notario et
presentibus eciam testibus infrascriptis.
Testes sunt magnificus Anthonius Guell, utriusque iuris doctor, Barchinone domiciliatus, et Jacobus Pena, de familia dicti illustrissimi et fidelissimi domini deputati regalis.
a. acte intercalat entre els folis 178v i 179r del trienni 17041707.
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In quorum fide et testimonium licet aliena
manu scriptum ego Josephus Quinquer, auctoritatibus apostolica et regali notarium publicum
ville Granullariorum, hic me subscribo et meum
quo utor in publicus claudendis appono sig+num.

181
/1r

AA
Il·lustríssima senyor.
Lo die 11 del corrent, a las 4 horas de la matinada, arribà al moll de la present ciutat lo patró
Maurici Subiran, de Tortosa, ab son llaüt, en lo
qual aportava 16 rollos de tabaco de Brasil que
avia carregat en Mataró per compte de Esteva
Trias, arrendatari del estanch del tabaco del present Principat, los quals rulls de tabaco se avian
carregat per aportar-ne quatre a la Torra d’en
Barra y dotse a a ciutat de Tortosa, com apar
dels albarans que aportà dit patró Subirana. Y
avent pervingut a notícia del noble don Pau
Dalmases, clavari de la excel·lentíssima ciutat de
Barcelona, féu aprehensió de aquells ab pretest
de aver incidit en frau y comís per no ser estat
denunciats. Y féu aportar aquells en la cassa dels
drets del portal de Mar de la present ciutat, en la
qual, segons se creu, vuy se troban.
Moltes són, il·lustríssim senyor, tant en dret
com en fet, las raons a vistas de las quals no poden dits rulls de tabaco aver incidit en frau y comís del clavariat. E la primera perquè la disposició y situació del estanch del present Principat,
que té arrendat lo suplicant, probe y desendeix
del capítol 16 del nou redrés de las últimas
Corts selebrades en la present ciutat, y lo poder
de vostra senyoria il·lustríssima, com a delegat y
anomenat per dita Cort és lo mateix que la Cort
té llegítimament convocadas. Y com la excel·lentíssima ciutat de Barcelona sie altre dels
individos que entrevingué com a cap del estament real en ditas Corts, se subjecta y aproba la
disposició de dit capítol 56 y las ordinacions y
cridas per vostra senyoria faedoras. Y com en lo
capítol 7 de las cridas y en altres de la tabba,
vostra senyoria il·lustríssima sols aje inpunjit la
obligació de que los tabacos se ajen de denunciar als taulers del General del present Principat,
no tingue obligació dit patró Subirà ni esta part
per compte de qui // 181/1v // se embarca dit tabaco de denunciar-lo al patró ni a sos oficials, sí
sols al credenser del General. Ab major claredat
en lo capítol 56 del nou redrés de las últimas
Corts celebradas en la present ciutat se troba
instituït y disposat que los patrons de las embara. súplica intercalada entre els folis 180v i 181r del trienni
1704-1707.
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cacions cumplen donant lo manifest a la persona que rep los manifests del General, y que los
officials dels demés drets degan péndrer-lo de
aquest, sens tenir obligació lo patró de aportarlo a altre. Y que lo tenir de donar lo manifest sie
lo espay de 36 hores, del que evidentment resulta que qualsevols ordinacions de la excel·lentíssima ciutat y son clavari quedan revocadas per
dit capítol 56 y no poden oposar-se en aquest, y
que axís, qualsevol patró sols té obligació de
donar lo manifest dins 36 horas al official del
General y no als officials de altres drets. De tal
manera que després de la publicació de dit capítol, la excel·lentíssima ciutat de Barcelona té un
official que pren còpia dels manifests que se han
donat de credenser del General, observació que
denota aver-se subjectat a dit capítol de Cort. A
esta obligació, en dit capítol 26 del nou redrés
confegida, se à complert per part del suplicant,
puix dins lo espay de las 36 horas à donat lo manifest per trànsit de dits rollos de tabaco al credenser del General, com consta de la sertificació
de dit manifest que se presenta a vostra senyoria
il·lustríssima.
En lo fet ab que proseí dit patró Subirà, no ý à
estat de dubtam que no à incidit en frau y comís
de clavariat, per quant aserca de 5 horas de la
matinada de dit dia 11 anà dit patró al palau de
mar de la present ciutat y demanà llicència al official dels portalers, qui col·lectant lo dreta de la
ciutat per a desembarcar 11 quintars de seu que
aportava // 181/2r // per compte de Gabriel Soler, candaler de seu de la present ciutat. A qui
respongué dit portaler que avia dit seu de posarse en manifest; y respongué dit patró que·l posaren en manifest. Y sens entrevenir més paraules se’n tornà dit patró y descarregà de son llaüt
dits quintars de seu.
Es manifesta equivocació lo dir que la llicència
que demanà dit patró per a descarregar dits 11
quintars de seu sens manifestar los 16 rollots
de tabaco auria fet incidir aquestos en censió
del clavariat, perquè no tenia obligació dit patró de manifestar a dit portaler los rollos del tabaco, segons la disposició del capítol 56 del
nou redrés. En forsa del qual tenia lo temps de
36 horas per a denunciar-lo al credenser del
General si sols dit patró tenia obligació de demanar llicència per descarregar los 11 quintars
seu, mercaderia de la província que venia destinada per la present ciutat y era subjecta a pagar
los drets de aquesta, a la qual obligació ya
complí dit patró, y en tot cas lo portaler li devia advertir si portava altre mercaderia a més de
dits 11 quintars de seu, segons lo estil y observansa se practica lo que en manera féu dit portaler.

Estas són las raons, il·lustríssim senyor, que evidentment manifestan ésser destituïda de tot fonament la pretenció de dit noble clavari, y en
tot cas negat que dits 16 rollos de tabaco hagueren incidit en frau y comís del clavariat, auria, dit noble clavari incidit en frau y comís del
estanch, per quant en lo capítol primer de las
cridas y ordinacions manadas publicar per vostra senyoria fidelíssima se troba estatuït y disposat que durant lo termini del estanch arrendat al
suplicant, persona alguna, axís comú com particular, de qualsevol grau o condició, per sí o per
interposada persona, directa o indirectament,
no pugue en manera alguna entrar o fer entrar
dins lo present Principat, sots límits y districtes,
qualsevol gèneres de tabacos, sino sols lo arrendatari, o qui tingui facultat de aquell sots pena
de 500 lliuras barcelonesas y pèrdua dels tabacs.
Y com dit noble clavari, després de feta la aprenció de dits 16 rollos de tabaco luego introduí
aquells dins la present ciutat aportant-los en la
casa del dret del portal de Mar sens tenir llicència ni permís del suplicant com a arrendatari
dels estanchs, per conseguent dit noble clavari à
contrafet al capítol primer de ditas cridas, à incidit en la pena de 500 lliuras y lo tabac en frau y
comís del estach.
Per tot lo que y altrament, Esteva Trias, arrendatari del estanch del tabaco, suplica a vostra
senyoria il·lustrísima li concedesca assistència
segons lo pactat en la tabba per a poder fer
aprenció de dits 16 rollos de tabaco (preliminar
disposició per introduir després causa contra dit
noble clavari) y donar per dit effecte tots aquells
ordes, mandatos y providència a vostra senyoria
il·lustríssima més ben vistas com ó espera y suplica ommni meliori modo. Officio etcètera. Altissimus, etcètera. Solanes.

181
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CC
Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
Lo consistori dels consellers de la present ciutat
fa tota estimació del que per medi del síndich
del General, ab recado en escrits, és estat vostra
senyoria servit participar-li aserca las instàncias
que los arrendataris del estanch del tabaco del
present Principat de Catalunya han fet y continuan a la junta del donatiu graciós voluntari offert al rey, nostre senyor, que Déu guarde, en la
última Cort General, com y també per a que
passen a fer aprehensió de la partida de tabaco
que lo noble don Pau Dalmases, clavari de la
a. recado intercalat entre els folis 180v i 181r del trienni
1704-1707.
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present ciutat, motivant lo arrendatari sas
instàncias, dient que lo haver-lo dit don Pau
Dalmases fet entrar en la present ciutat seria
contra lo estatuït en lo capítol primer de las cridas manadas publicar per dita il·lustríssima junta als 27 de mars, 1704. Y així, bé hauria incidit
en la pena de 500 lliures, a més de la pèrdua dels
tabacos per las rahons que se expressan en la súplica, de la qual vostra senyoria se ha servit entregar còpia. En attenció de las quals instàncias
y de tocar la conexensa dels fets de la Generalitat a vostra senyoria privativament, podent
// 181/4v // passar a qualsevol regonexensa de
cosas, que també a sa notícia haver caygut en
commís de la Generalitat y en qualsevol part se
troben, serveix dir vostra senyoria a dits consellers donen la deguda providència en est assumpto, puix altrament li era inevitable lo valerse dels medis que per los drets generals li són
permesos. Emperò, attentament meditat lo fet y
contextura de la súplica de arrendatari del estanch, se offereix al consistori dels consellers
posar en la gran comprehenció de vostra senyoria que apar regonexer-se totalment insistents
los medis en què lo arrendatari ab súplica vol
fundar-se, axís en exclusió del que ha incorregut
dit tabaco de la present ciutat y son noble clavari com en apoyo del que hauria incorregut en la
pena de 500 lliuras y pèrdua de dit tabaco. Perquè lo primer de ver-se, segons lo capítol 7 de
las cridas, de enviar sols als taulers del General
del present Principat los tabacos, y de estar en lo
capítol 26 del redrés de las últimas Corts, estatuhit que los patrons de las embarcacions cumplen, donant lo manifest a la persona que reb
los manifests del General, devent los officials
dels demés péndrer-lo del General, sens tenir
obligació lo demés de aportar-la a altre. Y que
hauria lo patró que si féu la aprehensió de dit tabaco complir a dita obligació, donant dins lo espay de 36 horas //181/5v // lo manifest per trànsit dels rotllos de tabaco al credenser del
General, és del tot ineplicable al fet present,
perquè lo disposat en dits capítols 7 de las cridas
y 26 del nou redrés en tot cas sols procehirian
respecte dels tabacos y mercaderias respective
que venen de fora regne y que han de pagar los
drets al General, però no en los tabacos, encara
que forasters, y altres mercaderias que venen de
alguna part de Catalunya ab albarans de guia,
que suposan quedar pagat lo dret de General
perquè en eix cas se deven manifestar als officials de la ciutat y exa és y és estada la uniforme
y inconcusa observansa després del dit capítol
26 del nou redrés subseguida. Axí que, suposant lo mateix arrendatari ab sa súplica que lo
tabaco aprés anava ab albarà de guia, no hauria
aquell cumplert a la obligació que tenia de denunciar-lo als officials dels drets de la ciutat, y
qualsevol que fos lo termini de haver-se de de-
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no se ha de presumir que la mente de la junta
del donatiu graciós sia estada en la disposició de
dit capítol primer lo formar-lo per a cautelar los
fraudants, de manera que si semblant pretenció
tenia lloch ab est pretext se ocasionarian
// 181/6v // molts fraus als drets de la Ciutat y
també de la Generalitat, puix deixant lo arrendatari del estanch del tabaco de pagar-los com
deu, en cas que la Generalitat passàs a fer-li’n
aprehenció, per ésser subsistent dit medi valerse de aquesta ocasió que los officials de vostra
senyoria li fessen aprehensió de partida de tabaco per falta de manifestació o altre, vindran contra vostra senyoria y estos han incidit en la pena
y pèrdua de tabacos. Y no·s pot dubtar que vostra senyoria despreciaria en tal cas y de ningun
fonament tal ideada la regoneixensa, de la mateixa manera que dels drets de la Ciutat y de son
noble clavari.

nunciar, o de vint-y-quatre o de trenta-sis horas, acerca del que no·s necessita en lo estat present, de fer indegació, havent lo patró denunciat als col·lectors dels drets de la ciutat part del
càrrech, omitint la denunciació del tabaco, no
obstant de haver-li preguntat lo col·lector si
aportave altre cosa. Y passat a descarregar y
romput lo càrrech antes de fer-li lo clavari la
aprehenció hauria dit tabaco incidit en comís,
puix després de haver // 181/5v // lo patró donat
lo manifest y comensat a descarregar no pot valer-se del benefici de dit tracte, en la ocasió que
per haver dexat de manifestar íntegrament se li
comissan las mercaderias no denunciadas, ni
pogué dit patró evitar dit comís ab la diligència
que després de comissat y aprés dit tabaco se
diu haver fet denunciar-lo al credenser del General y a més que totas estas rahons justifican dit
comís lo conéxer de sa validitat especta en forsa
de privilegis, ús y observansa de aquells al clavari de la present ciutat, privative y devant de ferse la discussió y averiguació del dret de las parts
y té per cert lo consistori que vostra senyoria estarà ab esta comprehensió pertànyer en semblants fets y aprehensions y reconexensa al clavari de la ciutat axís per lo que disposa lo dret y
al observansa com per lo que se prevé en las
concòrdias avingudas per vostra senyoria y esta
ciutat.
Y no pot deixar d’estranyar la pretensió ha suposat tenir dit arrendatari de haver-se aportat
dit tabaco aprés en la casa del dret del portal de
Mar seria contra lo dit capítol primer de las cridas, y havent lo clavari incidit en pena de 500
lliures y tabaco en frau y comís del estanch. Perquè prohibeix dit capítol sols és que personas
// 181/6r // no pugan entrar o fer entrar dins lo
present Principat y los límits o districtes qualsevols gèneros de tabacos, sino sols lo arrendatari,
y suposant lo mateix arrendatari que dit tabaco
aprés en la platja del mar de la present ciutat era
de Esteva Frias, arrendatari del estanch del tabaco, quant dit clavari lo aprengué ya era dins lo
present Principat introduhit per llegítima persona, a la qual lo mateix capítol de cridas permet
la entrada de aquell. Y si bé després dit clavari lo
passà des de la platja del mar a la casa dels drets
del Portal de Mar, fou per haver dit tabaco incidit en commís y passat en domini de dit noble
clavari per fet y culpa del mateix arrendatari en
no denunciar-lo, y al mateix temps passà lo clavari a uterior cautela a denunciar aquell al administrador del estanch del tabaco. Totas las quals
rahons clarament y ab tota evidència manifestan
no entrar en est cas lo disposat en dit capítol
primer de las cridas, ans bé, que dit arrendatari
se val de est medi merament per a véurer si per
ell podria escurar-se del frau que ha comès y
perturbar e impedir la jurisdicció del clavari. Y

Per tot lo que, en attenció de la justícia que fa al
clavari de la present ciutat y de la insubstància
de la pretensió del arrendatari del estanc del tabaco, espera lo consistori de la recíproca correspondència que sempre ha tingut ab vostra senyoria, y lo continuar que vostra senyoria no
donarà oÿdos a la instància de dit arrendatari,
en tant no hage perturbació de la jurisdicció de
son clavari, que en cas que no obstant estas rahons restàs vostra senyoria ab alguna perplexitat, lo que no·s persuadeix lo consistori serà del
agrado de vostra senyoria lo anomenar personas, que junt ab altres personas del consistori
dels consellers anomenadores, trancten lo
// 181/7r // que aparega més proporcionat per la
resolució de esta matèria, en la conformitat que
en altros casos semblants se ha practicat entre
las dos casas, restant sempre lo consistori ab vius
desitgs de meréixer de vostra senyoria repetidas
ocasions de son major gust.

181
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1930

Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
Havent comprès Gerònim Mascaró y de Llussàs, ciutadà honrrat de Barcelona, altre dels tres
visitadors que·s troban ésser de las causas de suplicació o recors de la Visita del General del
trienni proppassat, de que vostra senyoria li
hauria deliberat tantsolament unas 100 lliures
per rahó del salari a ell tocant com a altre dels
visitadors. Y com, il·lustríssim senyor, segons lo
disposat en lo capítol 32 del nou redrés, número 15, li espectian 300 lliures per son condecent
salari, com literalment se llitg en dit capítol 32.
Per tant, dit Mascaró, en dit nom, se acontenta
a. súplica intercalada entre els folis 180v i 181r del trienni
1704-1707.

péndrer ditas 100 lliures a bon comte de ditas
300 lliures per dit son salari, no entenent, emperò, perjudicar-se als drets y accions li competexen per a recobrar las restants 200 lliures, ans
bé, se salva aquells per a poder-se’n valer sempre que li aparexerà. Y ab dita protesta y no altrament offereix péndrer ditas 100 lliures. Y així
mateix, suplica que la present sia insertada y posada en dietari, etcètera. Altissimus, etcètera.
Gerònim Mascaró y de Llussàs, altre dels visitadors del General de Catalunya.
Oblata, die XVII Augusti, MDCCV in consistorio,
et cetera. Et domini deputati, regali difunti, intervinientibus, dominis auditoribus computorum
militari absenti a presenti civitati, dixerunt, decretaverunt, que la sobredita suplicació, junt ab
esta decretació, sie insertada en lo dietari corrent, ab expressa, emperó, declaració y protesta
que no entenen ab això perjudicar lo bon dret
que assisteix al advocat fiscal del General de Catalunya per impedir al suplicant sa pretenció,
ans bé, volen que li quede salvo y illès.

Catalonia. Et pro hiis quascumque suplicaciones
tanquam in scriptis offerendum et presentandum et dictas renunciacionem seu renunciaciones admiti petendum, instandum et requiriendum, et pro predictis quecumque instrumentum
et necessaria et quomodolibet opportuna habendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requiriendum. Et demum promissi habere rattum et cetera. Et non revocare, et cetera.
Testes sunt Franciscus Torres, junior, nottarius
publicus Barchinona, et Emmanuel Andreu, juvinis, pharmacopula Barchinone.
Premissis alieno calamo fidem facio ego, Franciscus Torres, regia auctoritate nottarius publicus
hec omnia scribens manu.

186
/2

Certificha y fas fe jo, Joseph Mas, notari públich real col·legiat de Barcelona, avall escrit,
com ab acte rebut en poder meu lo die present
avall escrit lo magnífich senyor Francisco Borràs
y Vinyals, doctor en drets, en Barcelona populat, ha constituhit y ordenat procurador seu al
doctor Francisco Busquet, notari causídic, ciutadà de Barcelona, axí present, per a que en
nom seu puga comparéxer en lo acte de la extracció de abilitadors que actualment se fa en la
present casa de la Deputació per la extracció de
deputat real per mort del magnífich Agustí Pinyana, quòndam, diputat real, y en ell proposat
de las excepcions a ell de dret competents, dient
de nul·litat de dit acte ab las protestas a ell ben
vistas. Y per so, fer qualsevols actes útils y convenients en cas se li opposia la excepció de no
poder concórrer en la dita extracció de abilitador, // 186/2v // com axís més llargament en la
dita procura és de véurer, a la qual me referesch.
En fe de las quals cosas fas la present certificatòria en Barcelona, vuy, als divuit de dit mes de
agost de mil set-cents y sinch.

Hieronimi Mas de Roquer et de Codina, secretarius et scriba maior Generalis Catalonia. Roma,
assessor, subrogatus.

181
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Diea Sabbati, vigessima octava mensis februarii,
anno a Nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonagessimo nono, Barchinone.
Jacintus Alabau, sutor, civis Barchinone, custos
ordinarius Generalis principatus Catalonie, dicto nomina, gratis, et cetera, constituit et ordinavit procuratorem suum certum, et cetera, ita
quod, et cetera, Jacobum Turull, tapinerium, civem Barchinona, socruum suum, presentem, ad
videlicet pro dicto constituente et eius nomine
cora illustribus dominis deputatis et auditoribus
computorum dicti Generali Catalonia qui
nunch sunt et pro tempore fuerint semel et pluries
comparendum et interessendum et dictum secum
officium custodis ordinarii cum salariis et omnibus iuribus et pertinenciis ad dictum officium
spectantibus in manibus et posse dictorum illustrium dominorum deputatorum et auditorum
computorum, tam in personas sua quam in favorem scilicet persona seu personarum dicto procuratori constituto socrio suo nominandi seu nominandorum, semel et pluries, renunciandum et
eum cum seu eos in dicto officio provideri iuxta
modum et formam Generalium constitucionum
// 181/9v // capitulorum et actuum curiarum visura, stillum et observanciam dictis Generalis
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De premissis licet manu aliena scriptis fidem facio ego Josephus Mas, auctoritatibus apostolica et
regia notarius publicus regius collegiatus Barchinone, hic propria me subscribens manu.
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a. procura intercalada entre els folis 180v i 181r del trienni
1704-1707.
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Queb per quant se ha oposat al senyor Francisco Borràs per poder concórrer per trobar-se visitador real diu, de nulitat de dit acte, en cas de
a. protesta intercalada entre els folis 185v i 186r del trienni
1704-1707.
b. procura intercalada entre els folis 185v i 186r del trienni
1704-1707.
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no deixar-lo concórrer per no obstar-li dita excepció, com foch declarat en lo cas del senyor
don Joseph Terré, que fou procurador fiscal del
General y visitador real, y sessar vuy ab lo dit
Borràs lo inconvenient de ésser visitador processal per aver acabat lo termini de la offensa, la
qual provisió fa omni meliori modo, et cetera.

frascriptum nottarium et scribam expediri fecimus et requisivimus vigore cuiusdam epistole sive
ordinis factis dictis domino deputato locali per
illustrissimos et fidelissimos dominos deputatos generalis presenti Cathalonie Principatus, die decima octava currentis. Dattum et actum Gerunde,
die vigessima mensis augusti anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo quinto, presentibus eidem pro testibus reverendo Michaele
Terme, minore dierum, presbitero et beneficiato
dicte ecclessie Sedis, et Francisco Bagot, botiguerio,
Gerunde, commorante ad hec vocatis et rogatis.

Testes Joseph Pelegrí y Jacinto Morató, verguers
de sas senyorias il·lustríssimas.

190
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Ego, Jacobus Calvet, auctoritatibus apostolica atque regia nottarius publicus, civis Gerunde, ac
pro illustrissimis et fidelissimis domini deputatis
et auditoribus computorum Generalis presentis
Catalonie Principatus nottario et scriba officii
Generalis deputatis localis civitatis et collecta Gerunde hic penes me recepta scriptis subscripsi signavi et clausi regatu in fidem.

131.
Ina Dei nomine. Amen.
Nos, Josephus Vila, major dierum, et Joannes Barot, medicine doctores, in presenti civitate Gerunde domiciliati, quoniam justum et racioni conionum est veritati testimonium prehibere id circo
thenoris presentis publici instrumenti universitati
vestre et cuilibet vestrum quibus presentes testimoniales litterae pervenerint insinuamus, notificamus et fidem facimus ac medio iuramento per nos,
et quemlibet nostrum insolidum, ad Dominum
Deum et eius Sancta Quator Evangelia prestito in
manu et posse illustris et admodum reverendi domini doctoris Michaelis Viader y Burgues, presbiteri et canonici Ecclesie Sedis Gerunde, deputatis
localis concistorii generalis Deputacionis localis
civitatis et collecta Gerunde, sequencia videlicet
que nos som conferits en la casa del magnífich
Narcís Frigola y Folcrà, en quiscun dret doctor,
ciutedà honrat de Gerona, en la mateixa ciutat
populat, en la qual havem trobat ab una febra
continua, la qual febra des del die quatre del corrent mes, havent-li arribat lo die quinse del corrent mes un accident, com a tos somnolent, tant
violent que me precisa a mi, dit doctor Barot,
metge ordinari que so del dit senyor doctor Frigola, com a son consodal consultat, qui és lo senyor doctor en medicina Mariano Estanyol, batlle, en fer-li aplicar entre altres remeys dos
vesicatoris, vulgarment dits manxiulas. Per lo
que havem judicat y resolt no ésser lo dit senyor
doctor Frigola abte per anar a Barcelona no sols
al estat present però ni encara de molts mesos,
per //190/1v // judicar tindrà una convalescència
molt llarga, acercant-se ja la tardor y hivern. Lo
que diem saber, ço és, jo, dit senyor doctor Frigola, en tota esta desgana, y jo, dit doctor Joseph
Vila, per la relació me ha feta dit senyor doctor
Barot. Et ne aliquem super hiis dubitari contingat pretés nostras cercioraticias litteras ad dicti
dominum deputati localis hiis petentis et requirentis, instanciam de premissis per dictum et in-

190
/2r

Dona Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general de Catalunya.
Il·lustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes del General de Catalunya eo los habilitadors que us trobau junts per la extracció de
diputat real de pròxim fahedora.
Per quant lo doctor Rafel Pagès y Jacinto Says estan inculpats en la règia cort de delictes graves,
vos diem y manam, inseguint lo parer de la Real
Audiència, juntas las tres salas, los inhabiliteu y
no dexeu concórrer en la referida extracció que
se ha de fer de diputat real, que axí importe al real
servey de sa magestat, que Déu guarde, y prosoheix de sa determinada voluntat y nostra. Dada
en Barcelona, als XX de agost MDCCV. Francisco
de Velasco. Vidit, Emanuel de Senjust y de
Pagès, canceller. Don Joanes Baptista de Aloy. In
curia locumtenentia XX, foleo CLXVIII.
Su excelencia manda a los ilustres y fidelísimos
diputados y ohidores de cuentas del General de
Catalunya y habilitadores que se hallan juntos
executen la orden de vuestra excelencia como
arriba se contiene.
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a. relació intercalada entre els folis 189v i 190r del trienni
1704-1707.
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Excel·lentíssimb senyor.

a. real despaig intercalat entre els folis 189v i 190r del trienni
1704-1707.
b. embaixada i resposta intercalades entre els folis 189v i 190r
del trienni 1704-1707.

En atenció de las notícias que vostra excel·lència se dignà participar en dias passats al consistori de deputats y oÿdors del General de Catalunya de que la armada enemiga se asercava a
estas costas, passà en compliment de sa primera
obligació a oferir-se a vostra excel·lència per tot
quant pogués conduir al major real servey del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, y consuelo
de vostra excel·lència. Y feta esta diligència deguda, luego entrà lo consistori a premeditar lo
que devia fer y obrar en cas se acetia esta capital, per lo que recorregué als exemplars y disposicions de la casa. Y si bé és veritat que en semblants casos se transferí en altra ciutat o vila
real, conforme disposa lo capítol de las Corts
del any 1413, ab tot, apar que aquells no se
adaptan y conforman al cas y positura present,
perquè aleshores suposava la eixida del
excel·lentíssim llochtinent, // 190/3v // lo que és
al contrari al estat present, segons intel·ligèncias se té. Y ab esta suposició que vostra
excel·lència reste dins la present ciutat ha deliberat lo consistori lo quedar-se també en ella,
sino que vostra excel·lència manàs lo contrari,
assegurant a vostra excel·lència que tant en
comú com en particular sacrificaren los individuos de sas vidas y haziendas al major real servey y satisfacció de vostra excel·lència, estant
sempre promptes per obehir y executar aquells
ordes que seran del major agrado y servey de
vostra excel·lència.
Així mateix, excel·lentíssim senyor, ab lo degut
rendiment, suplica dit consitori se dignàs manar
que lo oÿdor militar que·s troba en Collsuspina
se restituesca luego dins la present ciutat, si regoneix vostra excel·lència que hallí no sia de
ningun profit per lo real servey perquè, altrament, de sa detenció se’n podria seguir algun
grave dany y perjudici que fore molt perniciós al
real servey de sa magestat y de viu desconsuelo
per lo consistori, tot lo que ab major individuació se expressàs ab est paper que per dit notari
se posa a las generosas mans de vostra excel·lència.
Resposta de sa excel·lència.
Que may ha duptat de la atenció del consistori
que en la positura present faria esta demostració
de finesa al rey, nostre senyor, que Déu guarde,
de quedar-se en esta ciutat per lo dit effecte, lo
que passarà a donar-ne notícia a sa magestat ab
viva expressió del que ne resta agrahidíssim. Y
així mateix condecendeix de que lo oÿdor militar que·s troba en Collsuspina se restituesca luego en esta ciutat, supuesto allí no ý ha necessitat
alguna per lo fi que estava enviat.
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134.
Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Catalunya y los habilitadors novament extrets per habilitar als que·s troban ensaculats en la bolsa de deputat real, de la qual pròximament se ha de fer extracció per lo residuo del
present y corrent trienni, a ocasió de la mort de
Agustí Pinyana y de Montfort, ciutadà honrrat de
Barcelona, deputat real, junts en la casa de la Diputació, referint a vostra excel·lència las causas
han tingut de inhabilitar las personas infrascritas
antes de clòurer lo acte de la habilitació estan
fent, representan a vostra excel·lència lo següent:
Memorial de las personas exclosas per las causas
en cada una expressadas conforme se publicarà
en lo acte de la extracció.
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Deputats reals de Barcelona.
Lo doctor micer Joseph Güell y Soler. Non potest, quia est de regio consilio.
Lo doctor micer Ramon Vilana Perlas. Non potest, quia est inquisitus delicto gravi in Regia Curia et delictus regiis carselibus presentis civitatis.
Lo doctor micer Francisco Molines. Non potest,
quia vacat per mortem.
Lo doctor Melchior Prous. Non potest, quia est
de Regio Concilio.
Lo doctor micer Ignasi Huguet. Non potest,
quia est acessor visitae officialem regalium.
Lo doctor Francisco Fornaguera y Alós. Non
potest, quia est procurator fiscalis visitae officialium regalium.
Lo doctor micer Jaume Oliva. Non potest, quia
non vacavit per tempus.
Mossèn Joseph Boer. Non potest, quia non vacavit per tempus.
Deputats reals de Lleyda.
Mossèn Thomàs de Capdevila. Non potest, quia
est locumtenens bayuli realis Ilerde.
Mossèn Joseph Llopis. Non potest, quia est de
regio consilio.
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Deputats reals de Gerona.
Lo doctor micer Geroni Pasqual y Colomer.
Non potest, quia est advocatus fiscalis regiae curiae Gerundem.
Lo doctor micer Joseph Moret. Non potest, quia
est de Regio Consilio.
Lo doctor micer Narcís Frigola y Folcrà. Non potest, ob illius certas infirmitates impedientes ei, secundum relaciones peritorum, prestacionem iuramenti
intra tempus preficsum per capitulo curiarum.
a. memorial intercalat entre els folis 190v i 191r del trienni
1704-1707.
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Deputats reals de Perpinyà.
Mossèn Andreu Calva. Non potest, quia supressus est locus.
Mosèn Bernat Ferrer. Idem.
Mestre Francesc Jordi. Idem.
Mestre Onofre Llobet y Vilaseca. Idem.
Mestre Francesc Roure. Idem.
Mestre Lluís Lafarga. Idem.
Micer Francesc Puig. Idem.
Mestre Francesc Vicens. Idem.
Mossèn Jaume Badaula. Idem.
Mossèn Rafel Sabater. Idem.
Mossèn Gaspar Arnau Bosch. Idem.
Mossèn Jacinto Vigo. Idem.
Mossèn Joseph Parayre. Idem.
Mossèn Honofre Dalfau. Idem.
Mossèn Francisco Ham. Idem.
Mossèn Rafel de la Trinxeria. Idem.
Mossèn Francesch Texidor. Idem.
Mossèn Jacinto Ham. Idem.
Micer Rafel Pagès. Idem.
Micer Honorat Fontaner. Idem.
Micer Macià Grau. Idem.
Mossèn Gerònim Compte. Idem.
Deputats reals de Tortosa.
Mossèn Agustí Pinyana. Non potest, quia vacat
per mortem.
Deputats reals de Vich.
Mossèn Jacinto Sans. Non potest, vigori regii decreti.
Lo doctor micer Rafel Pagès y Claret. Non potest, vigore regii decreti.
Deputats reals de Puigcerdà.
Mestre Pere Màrtir Çerdà. Non potest, quia non
vacavit per tempus.
Deputats reals de Tarragona.
Lo doctor micer Francesch Anton Capons. Non
potest, quia est visitator officialium regalium.

s.n.r
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Estas són las personas que són estadas inebilitadas per los deputats, oÿdors y Novena expressadas, segons disposició de capítols de Cort, y que
de dret procehexan per la extracció de deputat
real fahedora per mort de Agustí Pinyana y de
Monfort, ciutadà honrat de Barcelona. Dada en
Barcelona als (...) de agost de MDCCV.

Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya y Novena de habilia. representació intercalada entre els folis 190v i 191r del
trienni 1704-1707.
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tadors, precisats de sa primera obligació, posam
en la gran consideració de vostra excel·lència
que los motius y causas han tingut per inhabilitar als doctors en drets Anton Copons, Francisco Ignasi Huguet y Francisco Fornaguera, visitador, acessor y procurador fiscal respective de
la visita dels officials reals que no purguen taula
de dit Principat, stablerta ab lo capítol 81 de las
últimas Corts, que és la constitució 4, col·locada baix lo títol «De officis de visitadors de officials reals que no purgan taula», en la extracció
de pròxim fahedora de deputat real que vaca per
mort de Agustí Pinyana y de Monfort, ciutadà
honrat de Barcelona, y són los següents:
Perquè ab dita constitució 4 se troba ordenat la
forma que·s deu servar per la visita de dits officials reals, disposant-se en ella que sa magestat,
que Déu lo guarde, o son llochtinent general,
aye de anomenar lo primer trienni de 4 personas
per visitadors y lo segon trienni tres, y axí respective, en los triennis següents, las quals, al primer de agost de quiscun trienni, ayen de cerciorar als deputats y oÿdors del General la
nominació feta de dits visitadors que los deputats y oÿdors // 191/3v // lo dia 2 de agost, en
que se fa relació de visitadors dels officials dels
que hayen de fer estracció de tres persones, lo
primer trienni, que en lo que sa magestat nomenarà ditas 4 personas, y lo segon trieni que sa
magestat se digne anomenar-ne tres, se’n ayen
de extràurer de las bolsas dels brassos ecclessiàstich, militar y real, que dits set visitadors puguen elegir tres acessors, lo un dels quals sia advocat fiscal y un procurador fiscal.
Y com, segons sentir comú dels pràtichs chatalans y altres doctors estrangers, los visitadors de
officials reals de dos espècies, la una de aquells
anomenats o elegits per sa magestat o son llochtinent general, y la altre dels que són anomenats
per alguna universat o comú, en virtut de privilegi, estatut o altre disposició real, y que uns y
altres, dins la jurisdicció ordinària, reputan per
officials, com axí o regonegué la Real Audiència, acerca lo dupte se té orde si dits visitadors
deben prestar lo jurament en mà de vostra excel·lència o del consistori, entenent dita Real
Audiència que à // 191/4r // de prestar-lo en mà
de vostra excel·lència per ésser officials reals.
Y essent constant en dret que los assessors y
procurador fiscal de qualsevol magistrat o tribunal real se anomenan y tenen per officials reals y
gosan dels mateixos privilegis y prerrogativas de
que se troba condecorat lo tal magistrat, de qui
ve a inferir-se que dits assessors y procurador
fiscal de dita visita són officials reals si y conforme ó són los visitadors.

mars, no fonch molt que no se advertís dita
qualitat quant jurà dit doctor Uguet, emperò,
reparant en estas extraccions, se li ha opposat la
excepció en ocasió que ya ha finit lo càrrech de
procurador fiscal de la Visita del General, sens
que protestàs quant se féu la extracció de habilitadors, no podent duptar que, avent-ho advertit, sens dupte algun lo procurador fiscal del
General los auria oposat dita excepció, essent
cert de que dita hi natural hinatvertència no pot
perjudicar al General sens al·legar-se per exemplar contra disposicions municipals de sobre expressadas, ans bé, sempre ha restat sols lo dret al
procurador fiscal del General, per opposar-la en
tot lo que dits diputats y hoïdors y Novena de
visitadors, en consideració de las sobreditas
ponderacions, y que per part de dits Capons,
Huguet y Fornaguera, en la extracció de habilitadors no fonch protestat, quant se·ls posà la
mateixa excepció, esperant de vostra excel·lència que junt ab la Real Audiència han de inclinar
son ànimo en affavorir-los, confirmant que dits
Copons, Huguet y Fornaguera són hinàbils de
concórrer a diputat real per ser officials reals,
com a tant zelosos de la major observansa de las
Generals Constitucions, // 191/6r // que ho rebran particularment.

En consideració del disposat en lo capítol 10 del
redrés, Corts 1520, y en altres, los officials reals
són inhàbils de concórrer en los officis de diputats y oïdor del General, procehint tant si són
officials reals ab jurisdicció com sens ella, com
axí se troba establert en lo capítol 36, Corts
1599, de ha ont se infereix ab tota evidència
que dits doctors Capons, Uguet y Fornaguera
són inàbils de poder concórrer ara en diputat
real en la extracció de pròxim fahedora per ser
officials reals.
191
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Corroboras lo propdit, attenent que en conformitat de ditas disposicions municipals y en sos
casos que han succehit acerca de fer habilitacions dels subjectes inhabilitats en las bolsas de
diputats y ohidors de comptes del dit General
han trobat en ellas alguna persona que actualment exercia lo officio o càrrech de jutges de
taula, e són los visitadors dels officials que purgan taula, són estats declarats inàbils per la Diputació y confirmat per la real Audiència, conforme axí apar ab diferents exemplars, tant
antichs com moderns, y singularment ab lo despaig de Cancellaria de 22 de octubre de 1704.
Sens que pogués ser de rellevància alguna lo
que se té presentit, voldriam al·legar dits Uguet
y Fornaguera, consistint en què, avent sortejat
don Joseph de Ferrera y Granollachs en visitador de dita visita y com a procurador fiscal de la
dels officials del General en una mateixa extracció, // 191/5r // y entrat a duptar en la casa de la
Diputació si dit don Joseph podia exercir dits
dos officis simul per los assessors, advocat fiscal
y consulents aplicats, se auria resolt poder-los
optenir sino és que dit don Joseph agués de servir lo offici de visitador com a instructor de processos, per regonexer-se la incompatibilitat per
tenir las ocupacions en unas mateixas oras. Y
que avent sortejat dit doctor Uguet en lo offici
de procurador fiscal de la visita dels officials del
General en lloch de dit don Joseph, y després
ésser estat anomenat y elegit per assessor de dita
visita dels officials reals, los auria exercit tots dos
en un mateix temps, sens que per part del procurador fiscal se li agués opposat dita exepció ni
se li fes contradicció alguna. Perquè se respon
que, a més que don Joseph de Ferrer no ha arribat a exercir dits dos officis, la veritat del fet és
que en un // 191/5v // cas y altre dels referits no
se convertí ni·s reparà la dita qualitat o circunstància de què los officials de dita visita fossen officials, per quant esta la mogué la dita
Real Audiència en lo dalt dit dupte ponderat. Y
avent discorregut tant temps com fonch des del
setembre 1704, que·s suscità dit dupte, fins el
febrer de 1705, en què·s feu extracció de visitador militar per impediment de dit Ferrer, y no
juraren los visitadors de dits officials reals fins al
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Dona Francisco de Velasco, llochtinent y capità
general de Catalunya.
Ilustres y fidelíssims diputats y ohidors de
comptes del General de Catalunya, eo los habilitadors que·s trobau junts per la extracció de
diputat real de pròxim fahedora.
Havent vist lo paper que per vostra part se·ns és
representat de les persones avui inhabilitades,
que avent-ho comunicat a la Real Audiència,
juntes les tres sales, que à paregut que, en quant
a les excepcions oposadas al doctor micer Ignasi
Huguet, al doctor Francisco Romaguera y Alós
y al doctor micer Francisco Anton Copons, ab
motiu de ser officials de la visita dels officials reals que no purguen taula. Attès que segons la
inconcusa observansa en exa casa de la Diputació semblants officials reals que exerceixen jurisdicció ordinària en tribunals eregits y compositors de rey y cort són estats reputats per hàbils,
axí per concórrer en la sort com per obtenir los
officis en què són extrets, lo que ab majoritat de
raó proceeix en lo present cas respecte dels dits
visitadors de la Visita dels officials reals, puix ab
lo capítol 81 de las últimes Corts, que és la
constitució 4, col·locada baix lo títol «De officis
a. decret intercalat entre els folis 190v i 191r del trienni
1704-1707.
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real servey, conservació del Principat y agrado
de sa excel·lència, fent d’esta demostració molt
particular aprecio, fou servit insinuar al consistori procuràs ab lo major esfors la quietud del
Principat, que era lo mayor servey que en la present conyuntura podia fer al rey, nostre senyor,
a que ha invigilat y invigila incessantment. Y
que axí mateix, als 22 del present, en atenció de
aver-se deixat véurer y permanéxer devant d’esta metròpoli la dita armada, per medi de dos
consistorials, fonch noticiat a sa excel·lència
aver deliberat restar-se lo consistori dins d’esta
ciutat, per quedar-s·i sa excel·lència sobrevivint
// 193/1v // lo cas de siti, si bé en semblant cas se
acostumava anar. Y que lo senyor oÿdor militar
tornàs en consistori si ya no fos cas aparegués
millor lo contrari, del que sa excel·lència, per
molt gustós, dient que·n daria part a sa magestat. Y dit dia 22, sempre per extraordinari de
anada, lo consistori posà en la comprehensió de
sa magestat la visita de dita armada y tot quant
avia obrat en est lance. Emperó, fent la deguda
reflexió, a que de la detenció de la armada y del
desembarch considerable que·s diu ha fet y continua fer, evidentment se veu tirar sas lineas y citiar esta plassa, y que venint esta ocasió, lo que
Déu no permete, se han de anar offerint moltas
dependèncias de nits y de dias y lo major acert
de encaminar aquellas, necessita del gran consell y parer de vostra senyoria il·lustríssima. Per
ço, ha congregat y ajuntat ab vostra senyoria
il·lustríssima per a que se digne acistis a est consistori continuament durant est accident, servint-se aconsellar tot lo que li aparega intervenir, no podent duptar que del zelós y justificat
sentir de vostra senyoria il·lustríssima de que de
seguir lo mayor servey a les magestats divina y
humana, la //199/2r // conservació del Principat
y de sos generals constitucions y més lustros y
garbós desempenyo del consistori en totas sas
operacions.

de visitadors de officials reals que no purguen
taula» se troba disposat que los que serien extrets en visitadors y rehusaran acceptar lo càrrech, no concorrent en just impediment, queden perpètuament privats de concórrer en los
officis de dita casa. Del que, en necessària conseqüència, se segueix quedar hàbils per a concórrer en tots los officis, puix no·s pot incórrer la
dita pena en tots los dits dos casos de accpetar y
no acceptar lo càrrech de visitador. Per lo que,
inseguint la resolució presa en dita Real Audiència, juntes les tres sales, vos diem y manam
habiliteu als sobredits doctor micer Ignasi Huguet, al doctor Francisco Fornaguera y Alós, y
al doctor micer Francisco Anton Copons, en la
bolsa de diputat real en que estan insiculats, de
manera que en la extracció de pròxim fahedora
// 191/7v // concorregan y pugan sortejar ab los
demés que estan insiculats en la bolsa. En
quant, emperò, als demés inhabilitats, contenga
lo referit paper en vostra part presentat dels
quals ne exceptuam los anomenats, vos diem
que nos conformam ab les causes y rahons las
quals los haveu inhabilitats. Y en esta conformitat podreu clòurer lo acte de habilitació y pasar
a la extracció de diputats en la forma acostumada. Dada en Barcelona, als XXII de desembre de
MDCCV. Francisco de Velasco.
De Senjust et de Pages, cancellarius. Don Joannes
Baptista de Aloy.
In curia locumtenencia XX, foleo CLXVIII.
Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelísimos diputados y ohidores de cuentas del General
de Cataluña y habilitadores que se hallan juntos
para la extracción de diputado real pongan en
execución la orden de vuestra excelencia como
arriba se manda.
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137
Il·lustríssima

senyor.

Havent fet lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco, llochtinent y capità general de
sa magestat, que Déu guarde, ab bitllet de data
de 13 del corrent mes de agost, participat al
consistori que la armada enemiga de Inglaterra
y Olanda, que·s componia de 150 velas, se trobava en Altea, dins la bahia, y que en consideració d’esta notícia passà lo consistori a offerir-se a
sa excel·lència, per medi de una embaxada de
dos consistorials, per a tot quant conduhís al
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Informacióa rebuda a instància de Joan Masseras, arrendatari del dret de las bollas de Barcelona y sa col·lecta per a renunciar-lo.

194
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Il·lustre y fidelíssim senyor.

a. proposició intercalada entre els folis 192v i 193r del trienni
1704-1707.
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Ab lo capítol o ítem 14 de la tabba de las bollas
de Barcelona y taulas de la col·lecta de aquella,
se troba expressament pactat y disposat que
quant la present ciutat se trobarà acitiada ab
exèrcit real per terra y ab armada naval per mar,
tot a un temps, puga lo arrendatari de ditas bollas retre y renunciar lo arrendament de aquea. súplica intercalada entre els folis 193v i 194r del trienni
1704-1707.

llas, pagant primerament tot lo que se deurà fins
al dia retrà o renunciarà dit arrendament, com
més llargament és de véurer de dit capítol o
ítem 14 de dita tabba, al qual, si et quantus et
non alias se ha relació. Y com, il·lustríssim y fidelíssim senyor, la present ciutat se trobia acitiada lo dia present, no sólo ab armada naval per
mar, sino també ab exèrcit real per terra, de tal
manera que per ocasió de dit real exèrcit se troban tancats alguns dels portals de la present ciutat y impedida la entrada y eixida y líbero comers de aquella, com constarà de la informació
que incontinenti ofareix donar que suplica sie
rebuda.
Y així, bé age vingut lo cas de poder-se rétrer y
renunciar lo arrendament de ditas bollas de la
present ciutat y taulas de la col·lecta de aquellas.
Per tant y altrament, Joan Masseras, arrendatari
lo corrent trienni de ditas bollas, usant de la facultat ab dit capítol o ítem 14 a ell concedida y
exhibint tres partidas del banch de la present
ciutat, las dos de la quantitat 13.533 lliures, 8
sous 8 diners, a cumpliment de totas las quinzenadas y l’altra de 4.622 lliures, 4 sous, 6 diners,
y una certificatòria del magnífich racional del
General y present casa de la qual apart que no
deu cosa fins lo dia present inclusive per rahó de
dit arrendament. Y porrata de dit arrendament
vensudas fins lo die present, ab alguna quantitat
més per fer valer y tenir qualsevol pretenció illiquida, renuncia, dexa y retre lo arrendament de
las bollas de la present ciutat y taulas de sa
col·lecta, suplicant li sie admesa la renuncia de
dit arrendament, protestant y declarant que del
dia present // 194/2v // en avant dit Joan Masseras part esta no vol ni entén de dit arrendament
ni col·lecta de aquella ni tenir intenció en
aquell, cedint-lo y dexant-lo del tot, com lo cedeix, en mà de vostra senyoria, si y en la mateixa
conformitat que si dit arrendament lliurat no li
fos estat a favor de dit Joan Masseras offerint-se
prompta altrament si a vostra senyoria en fer y
executar per sa part tot lo que forsan, segons
dret y estil degués fer y executar per la validitat
de dita renunciació et aut alio omni meliori. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. De Sola.

Vista la suplicació presentada lo dia present al
il·lustríssim y fidelíssim consistori per Joan Masseras, corredor de orella de la present ciutat y
arrendatari, entre altras cosas del dret de bolla
de la present ciutat y demés taulas de sa col·lecta. Vista la comissió feta als acessors y advocat
fiscal infrascrits en lo acte de dit arrendament.
Vistas las partidas del banch y demés papers que
menciona dita // 194/3r // súplica. Vista la informació rebuda al peu de dita súplica lo dia present. Y vist lo demés que se havia de véurer.
Attès que en lo capítol 14 dels pactes de la tabba del arrendament del dret de la Bolla de Barcelona y sa col·lecta, se troba previngut expressament que solament puga dit arrendatari
renunciar dit arrendament en cas de guerra
quant dita ciutat se trobe asitiada ab excèrcit
real per terra y ab armada real per mar.
Attès que de la dita informació rebuda de quatre testimonis ministrats per lo mateix Joan
Masseras, consta que devant de la present ciutat
se troba haver donat fondo la armada enemiga
de Anglaterra y Olanda composta de gran número de vaxells, y que de dita armada han desembarcat en terra diffarents tropas, de las quals
de present se’n troban invadint los paratges
vehins y sercans fins a la Creu de Sant Francisco,
y que per rahó de dita invasió y desembarch de
ditas tropas no·s pot entrar y exir de la present
ciutat. Axí, que apar que ha vingut lo cas que·s
troba establert en lo dit capítol 14 de la sobredita tabba. Per ço y altrament, los acessors y advocat fiscal infrascrits són de vot y parer que vostra
senyoria pot acceptar la dita renunciació en la
hora y estat present. Y així ho sentan salvo semper. Barcelona, y agost XXVI de MDCCV. Roma,
assessor subrogatus. Despalau, assessor. De Codina et de Ferreres, fiscalis Genealis Catalonia advocatus.

194
/4r

Oblata die XXVI augusti, MDCCV in consistorio, et
cetera. Et domum deputati regali difuncto intervinientibus dominis auditoribus computorum
commisserunt predicta auditoribus dicti Generalis qui super in ea contentis relacionem in scriptis
faciant cum intervencione nobili advocati fiscali
dicti Generali recepta prius informacione.
Hieronimus de Riquer et de Codina, secretarius
et scriba maioris Generalis Catalonia. Despalau,
assessor. Roma, assessor subrogatus.

1937

Diea vigessima sexta mensis augusti, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo
quinto, Barchinone.
Josephus Alabau, concordarius Barchinona civis,
etatis sua pro ut dixit triginti annorum parum
plus vel minus, testis, et cetera, qui citatus, et cetera, iuravit, et cetera, in manu et posse nobilis assessoris infrascripti se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super contentis in suplicacione pro parte Joannis Masseras, currituris
auris, die vigessima sexta predictorum eidem testi
a. informació intercalada entre els folis 193v i 194r del trienni 1704-1707.
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cetera, iuravit, et cetera, in manu et posse nobilis
assessoris infrascripti se dicere veritate. Et interrogatus ipse testis super contentis in predictus suplicacione eidem testi lecta, dixit que·s veritat
que davant de la present ciutat se troba donat
fondo una armada numerosa naval // 194/5v //
de vaxells de Olanda y de Inglaterra, y que en
los paratges vehins al portal Nou de la present
ciutat se troban tropas de infanteria y cavalleria,
part de las quals ha vist ell, testimoni, desembarcar de dita armada naval, las quals tropas ha
vist vuy dit testimoni en dits paratges, y que
part de ellas arribavan fins la creu de Sant Francisco. Y així mateix ha ohit a dir ell, testimoni,
públicament, en la present ciutat y en ella és pública vuy forma que per rahó de dit desembarch
y operacions enemigas se troba tancat lo portal
de sant Antoni, y semblantment que per lo portal de Mar y lo del Àngel està privat lo poder entrar y exir deliberant dins la present ciutat per
comerciar y altrament. Ad omnia dixit quid
non, et cetera.

lecta dixit lo que ell, testimoni, sap y pot dir sobre lo que refereix la suplicació: és que de alguns dias a esta part y lo dia present se troba devant la present ciutat donat fondo la armada
enemiga de Olanda y Inglaterra, composta de
gran número de vaxells. Y que de dita armada
han desembarcat en terra difarents tropas, las
quals de present se troban invadint los paratges
vehins y cercans de la present ciutat fins a la creu
de sant Francisco. Y que per rahó de ditas tropas
y desembarch no·s pot entrar y axir de la present
ciutat. Tot lo que diu ell, testimoni, saber, per
haver vist y véurer la dita armada naval des de la
present ciutat, y semblantment com aquella
anava desembarcant y no menos algunas tropas
// 194/4v // en dit paratge de la creu de Sant
Francisco, y altrament ésser tot lo sobredit referit en la present ciutat públic y notori y tal la pública veu y fama. Generalis, et cetera. Ad omnia
dixit quod non, et cetera.
Dicto die Barchinona.

Dicto die, Barchinone.

Franciscus Sabater, cero cordarius Barchinona
civis, etatis sua pro ut dixit quadraginta trium
annorum, parum plus vel minus, testis, et cetera,
qui citatus iuravit, et cetera, in manu et posse nobilis assessoris infrascriptus dicere veritatem.
Et interrogatus ipse testis super pro dicto suplicacione eidem testi lecta dixit que lo que ell, testimoni, sap y pot dir sobre la dita suplicació a ell
testimoni llegida: és que ell, testimoni, des de la
present ciutat ha vist y veu avuy en dia trobar-se
devant de aquella, donat fondo una armada numerosa de vazells, segons pública veu y fama de
Olanda y Inglaterra, y que al mateix temps també des de la present ciutat ha vist y veu ell, testimoni, diffarents tropas en las parts de Sant Martí y altres vehinas de la present ciutat, las quals
van //194/5r // invadint dits paratges y cercanias
de la marina fins a la creu de sant Francisco. Part
de las quals tropas ha vist desembarcar ell, testimoni, de dita armada naval enemiga de Olanda
y Inglaterra, lo qual desembarch ha vist vuy ell
testimoni continuar-se y semblantment ha ohit
a dit ell, testimoni, públicament en la present
ciutat, que per ocasió de dita armada naval y desembarch se troba privat lo poder entrar y exir
líberament per comerciar y altrament en dita
present ciutat.

Maginus Casanovas, cero cordarius Barchinone,
civitatis sua, pro ut dixit quinquaginta unnius,
annorum parum plus vel minus, testis, et cetera,
qui citatus, et cetera, iuravit et cetera, in manu
et posse nobilis assessoris infrascripti se dicere veritatem, et cetera.
194
/6r

Et interrogatus ipse tercius super predicta suplicacio eidem testi lecta, dixit que·s veritat que devant la present ciutat ha donat fonch la armada
naval, segons veu y fama pública, de Olanda y
Inglaterra, composta de un gran número de vaxells, y que en los paratges últims de la present
ciutat se troban tropas de cavalleria y infanteria,
part de aquellas ha vist desembarcar ell, testimoni de dita armada naval, y també ha vist ell,
testimoni, las quals tropas en dits paratges y part
de ellas arribavan fins a la creu de Sant Francisco. Y axí mateix ha ohit a dir públicament ell,
testimoni en la present ciutat y en ella és pública
veu y fama que per rahó de dit desembarch y
operacions enemigas se trobaria tancar lo portal
de sant Antoni y semblantment que per lo portal de mar y lo del Àngel està privat lo poder entrar y exir líberament de la present ciutat. Generalis autoritatem, et cetera. Ad omnia dixit quod
non, et cetera.

194
/7r

Ena lo manual corrent del banch de compte
nou de la present ciutat, del llibre segon Major,

Generalitatis autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod, et cetera.
Dicto die Barchinone.
Alfonsus Xipell, sartor Barchinone civis, etatis
sua pro ut dixit triginta quatuor annorum, parum plus vel minus, testis, et cetera, qui citatus, et
1938

a. pòlissa intercalada entre els folis 193v i 194r del trienni
1704-1707.

en jornada de vint-y-sis de agost, 1705, se troba
continuada una partida del tenor següent:

194
/9r

Deuhen Diego Golorons y Joseph Duran, mercader, que en quant toca al dit Joseph Duran,
per pòlissa de Vicens Duran, adroguer, son procurador, consta de la procura en poder de Joseph Llaurador, notari públich de Barcelona als
dinou del corrent, lo qual cobram. Dixem per
ells als molt il·lustres senyors deputats del principat de Catalunya. Dix las pagan per Joan Masseras, arrendatari de las Bollas de Barcelona. Y
lo dit los paga, so és, dos-centas // 194/7v // lliuras per lo cumpliment de la segona quinsenada
de maig dels corrent any, tres mil sinch-centas
lliuras per la primera y segona quinsenadas del
mes de juny, tres mil sinch-centas lliuras per la
primera y segona quinsenada del mes de juliol,
mil set-centas sinquanta lliuras per la primera
quinsenada de agost, y las restants mil dos-centas vuitanta-tres lliuras, sis sous y vuit diners,
per la porrata dels onse dias discorreguts fins lo
die present inclusive, y los restants 2 sous per fer
valer y tenir ditas partidas. Deu mil dos-centas
trenta-y-tres lliuras, vint sous y vuyt diners.

Deuhen Diego Golorons y Joseph Duran, mercaders, que en quant toca al dit Joseph Duran
per pòlissa de Vicens Duran, adroguer, com
consta de la partida en poder de Joseph Llaurador, notari públich, Barcelona, als 19 del corrent, la qual cobram. Dixem per ells als molt
il·lustres y fidelíssims senyors deputats del General de Catalunya dix las pagan per Joan Majeras,
arrendat de la Bolla de Barcelona y sa col·lecta,
//194/9v // y lo dit las paga per las quatre mil lliuras que quiscun any ha de pagar, ultra del preu,
als officials, segons tabbas; y las restants sis-centas vint-y-dos lliuras, quatra sous, per la porrata
fins lo die present, lo que fa per poder vuy rétrer
lo dit correndament y ab ànimo de recobrar las
quantitats que té pagadas per rahó de dita obligació als officials a qui tocan, segons tabbas dels
molt il·lustres y fidelíssims deputats del principat
de Catalunya. Quatre mil sis-centas vint-y-dos
lliuras, quatre sous y sinch.

De premissis fidem facio ego, Josephus Franciscus
Fontana, apostolica atque regia auctoritatibus
notarius publicus Barchinona, subrogatus in officio regentis dictum manuale hic proprio me subscribens calamo.

194
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Ena lo manual tercer de compte nou del llibre
Major primer del banch de la present ciutat de
Barcelona, en diada de vint-y-sis del mes de
agost del any mil set-cents y sinch, està descrita
continuada una partida del thenor següent:

Ena lo manual tercer de compte nou del llibre
segon major del banch de la present ciutat, en
jornada de vint-y-sis de agost de mil set-cents y
sinch, se troba continuada una partida del thenor següent:

Premissis fidem prescribeo ego, Josephus Franciscus Fontanet, notarius publicus Barchinone, subrogatus in officio regenti dicti manuale hic proprio me subscribens calamo.

194
/10r

Deu Gerònim Sadurní, mercader, que per ell
dixem als il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats del present principat de Catalunya. Dix
las paga per Joan Maseras, arrendatari de las bollas de Barcelona, y lo dit les paga, ço és, 1.750
lliures per la primera quinsenada de maig del
corrent any, y las restants 1.550 lliures a bon
compte de la segona quinsenada de dit mes.
Tres mil y tres-centas lliures.

Ab tots y sengles officials eo a qualsevols altres
personas a qui las presents pervindran eo de
qualsevol altre manera seran vistas o mostradas,
salut. Yo, Joseph Nuri de Lana y de Cáncer,
donzell, racional, arxiver de la casa de la Deputació del General del present principat de Catalunya, e tenint las claus dels arxius de aquella.

De premissis fidem facio ego Paulus Cabrer, appostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Barchinona, subrogatus in officio regentis
dictum manuale hic proprio me subscribens calamo.

Certifich y fas fe com entre altres llibres en lo
aposento de dit mon offici recòndits, ý ha y se
troba un llibre ab sas cubertas de cuÿro vermell,
intitulat Llibre de Vàluas, trienni mil set-cents y
quatre, en lo qual, en foleo quatre-cents coranta-y-sinch, a hont se troba que Joan Masseras,
corredor de orella, ciutadà de Barcelona, arrendador de la Bolla de la present ciutat de Barcelona, en lo dit trienni de MDCCIIII, no restà a
déurer al General ninguna quantitat per rahó de
dita Bolla fins lo die present inclusive, segons
dit llibre de Vàluas y lo va y ve del banch de dita
ciutat.

a. pòlissa intercalada entre els folis 193v i 194r del trienni
1704-1707.

a. pòlissa intercalada entre els folis 193v i 194r del trienni
1704-1707.
b. certificatòria intercalada entre els folis 193v i 194r del
trienni 1704-1707.
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La fe del qual fas la present de mà pròpria y sello,
ab lo seguell hordinari de dit offici. Del aposento del racional, XXVI de agost, any de la Nativitat
de Nostre Senyor Déu Jesuchrist de MDCCV. Joseph Nuri de Lana y de Cáncer, racional.

207
/1r

143
Excel·lentíssima senyor.
Lo bras militar del principat de Catalunya, havent ohit lo bitllet de vostra excel·lència del die
de vuy, en què·s digne vostra excel·lència participar-li ésser ja arribat lo cas de ser precís enténdrer en la capitulació de esta plassa, ha aparegut
a vostra excel·lència indispensable en la obligació de sos càrrechs participar·o al bras, per a que
en sa intel·ligència discòrria lo que judicarà de
son major consuelo y conveniència a si y a sos
interessos, proposant-ho ab tota brevedat possible a vostra excel·lència, perquè en la formació
dels artigles se ha de tenir present. Diu a vostra
excel·lència que no sap encontrar veus per expressar lo molt que considera déurer a vostra
excel·lència de que las acertadas direccions de
vostra excel·lència, en mig de tant sensibles
ahogos, donen lloch a la capitulació per la manutenció dels privilegis del bras, del qual favor y
dels demés que té experimentat de vostra excel·lència, rendeix a vostra excel·lència las degudas gràcias, expressant a vostra excel·lència que
los privilegis de que lo bras militar ha fet, fa y
farà sempre son major aprecio y desitja conservar són los que per sos serveis li han concedit los
il·lustríssims senyors comtes de Barcelona, reys
de Aragó y sos gloriosos successors, dels quals
consta en los reals arxius y volumen de las constitucions de aquest Principat, restant lo
//207/1v // bras als ordes de vostra excel·lència y
ab vius desitgs de emparo, en quant sie del major servey de sa magestat, que Déu guarde, y
agrado de vostra excel·lència, esperant lo bras
déurer a vostra excel·lència lo favor de compéndrer en la capitulació la expressió convenida.

208
/1r

145
Excel·lentíssimb senyor.
En exequució del que vostra excel·lència se ha
servit participar als concellers de esta ciutat de
a. embaixada intercalada entre els folis 206v i 207r del trienni 1704-1707.
b. capitulació intercalada entre els folis 207v i 208r del trienni 1704-1707.
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Barcelona, ab bitllet del die 4 de octubre, de
que, havent vingut ya lo cas en que ç’és precís
enténdrer en la capitulació d’esta plaça discórrer
la ciutat lo que judicàs de son major consuelo y
conveniència per sos interessos, proposant-ho a
vostra excel·lència ab la major brevedat possible, per tenir-ho present en la formació dels artigles. Y després de donar a vostra excel·lència
repetidas gràcias per lo favor que fa a la ciutat de
tenir-la en sa memòria perquè sie compresa en
la capitulació, de que restarà ab perpètuo
agrahiment, proposa y representa a vostra excel·lència ser de sa conveniència lo següent:
1. Que se permètia que continue lo Tribunal de
la Santa Inquisició, com se ha fet fins vuy, ab las
mateixas prerrogativas, jurisdiccions y privilegis.
2. Que queden salvas y seguras las vidas y haziendas de tots los naturals y estrangers, vehins
y habitants de esta ciutat, sens que se fasse dany
a las personas ni béns, aixís dels que·s troban
presents com en los dels absents.
3. Que en la present ciutat no entre lo exèrcit ni
major número de soldats dels que se han menester per sa guarnició. Y que no puguen dits soldats
y officials alguns de guerra ser allotjats en las casas dels ciutadans y habitants de Barcelona, sino
tantsolament en los quartels que han acostumat
ocupar los soldats de la guarnició d’esta plassa.
4. Que totas las personas, així naturals com estrangers, que se troban en esta ciutat, de qualsevol grau o condició, sien ecclessiàstichs o seculars, puguen librement anar-se’n a víurer en
altra part, podent-se portar tots los béns o véndrer aquells, aprofitant-se del preu, ço és,
// 208/1v // los mobles dintre sis mesos y los
béns radicals dintre un any, podent en lo interim anar y tornar sens passaport algun per portar-se’n lo diner que resultarà de ells.
5. Que qualsevol persona o personas, així ecclesiàsticas com seculars, de qualsevol grau, estat y
condició sien, que se trobien fora de la ciutat o
Principat, per qualsevol causa, rahó o motiu, no
sien estadas ni se’ls pose impediment per a restituir-se a sas casas o en qualsevol part del Principat en lo termini de un any, y que per si o per
sos procuradors, tots sos béns, així mobles com
radicals, sense embarch ni contradicció alguna.
Y en cas de no voler venir per dit temps a est
Principat, pugan per si o per sos procuradors
sos béns aixís mobles com immobles o radicals
en la forma que se ha dit en lo capítol antecedent dels que voldran anar-se’n de la ciutat.
6. Que qualsevols embarcacions que se troban
en lo port de Barcelona o en altre qualsevol port

o platjas del present Principat, puguen anarse’n liberament si voldran, y sens embarch ab
sos càrrechs, axí mateix las embarcacions catalanas que se troban fora a la part de ponent o en
qualsevol altra part pugan tornar ab sos càrrechs
liberament, sens que se’ls puga posar embarch
ni detenció en part alguna. Y que no necessitan
de ningun passaport, lo que per temps de un
any y en la mateixa conformitat totas las personas que tingan affectas y crèdits en qualsevol
part pugan tenir en dit temps de un any recullirlos per si o per los agents o procuradors, sens
que se’ls fasse impediment ni embarch algun.
7. Que per alguna causa ni rahó pugan demanar
cosa alguna la ciutat ni altre comú, així ecclessiàstich com secular, a particulars personas de
aquest Principat per rahó de // 208/2r // campanas, estany, coure y altres metalls, ni aportarse’n las campanas ni altres cosas compostas y fabricadas de dits metalls.

11. Que los presents capítols se firmen o juren
en la forma acostumada.
Espera la ciutat que vostra excel·lència, en continuació dels repetits favors, té experimentat de
vostra excel·lència ha de patrocinar-la y afavorir-la de nou, perquè tots los sobredits capítols
li sien concedits, de que quedarà ab lo agrahiment de sa major estimació, offerint de nou la
ciutat a quant sia del major servey del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y agrado de vostra
excel·lència.

212
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Lo dia quatre del corrent fou vostra excel·lència
servit prevenir ab bitllet als concellers d’esta ciutat de Barcelona que, avent ja vingut lo cas de
enténdrer en la capitulació d’esta plassa, discurreguesen lo que judicaren de son major consuelo y conveniència per sos interesos, per tenir·o present en la formació dels arreglos de dita
capitulació, lo que executà la present ciutat per
medi de son síndich lo dia sinch del present
mes, entregant a vostra excel·lència en escrits lo
que aparegue importar a esta ciutat. Y com se
tinga notícia de aver-se ja entregat lo baluart del
Portal del Àngel y no trovar-se afavorida la present ciutat de vostra excel·lència ab la notícia de
las capitulacions consernents a sos interessos,
suplica a vostra excel·lència, ab lo obsequi de sa
major atenció, se digne onrar-la, manifestant-li
dita notícia de que revoca la ciutat a vostra excel·lència, ab lo agraïment de sa major estimació, lo que espera meréxer en continuació dels
repetits agasajos retribuïts a vostra excel·lència,
quedant sempre prompte a qualsevol servey del
major agrado de vostra excel·lència.

8. Que al comú de la ciutat, ara ni per temps algun, no se li pogue per ninguns títols o rahó llevar, embargar ni detenir qualsevol espècia de
víures que de present tinga previnguts en qualsevol parts, dintre o fora de la ciutat, per lo
abast y sustento de sos ciutedans, observant-se
lo mateix en estos.
9. Que se juren, llohen, aproven y confirmen
tots los usatges de la ciutat de Barcelona, constitucions, capítols y actes de Cort, y tot lo dret
municipal, concòrdias, pragmàticas y qualsevols
altres disposicions que se troban escritas en los
volúmens o llibre de dites constitucions, y així
mateix los privilegis, llibertats, usos, costums y
estils, exsemptions, prerrogativas, preheminèncias y gràcias, honors y demés lleys y drets de la
pàtria, així generals com particulars, antigas y
modernas, concedidas per los senyors comptes
de Barcelona y després reys de Aragó y sos successors, no sols a la dita ciutat de Barcelona,
sino també a las altras ciutats, vilas y llochs de
Catalunya, y així mateix als estaments ecclessiàstich, militar y real y de la llotja del Mar axí concedits als comuns, com a qualsevols particulars,
y a la observansa de ells, si y conforma gosaven
en lo any mil sis-cents trenta-nou, revocats tots
abusos. Que axí mateix se observen y observar
fasen a la present ciutat de Barcelona y a sos particulars tots los privilegis, gràcias y honors concedits després de dit any 1639 per las magestats
del senyor rey don Phelip Tercer de Aragó,
Quart de Castella, la senyora reyna dona Marianna, sa consort, tudora y governadora del senyor rey don Carlos Segon, y per ell mateix,
com per sos llochstinents generals // 208/2v //
revocats tots abusos.

Excel·lentíssima senyor.

212
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151
Haviéndoseb acabado oy de imprimir las capitulacions de esta plaza y ciudad, para que vuestra
señoría se halle en inteligencia de lo estipulado en
ellas, me ha parezido remitirle la copia adjunta,
por donde verá vuestra señoría que no he omitido
pidir cosa que conduxesse a la mayor conveniencia y beneficio de vuestra señoría en la conformidad que me lo tenía // 212/4v // muchos años.
Barcelona, 11 de octubre de 1705. Francisco de
Velasco.
a. súplica intercalada entre els folis 211v i 212r del trienni
1704-1707.
b. bitllet intercalat entre els folis 211v i 212r del trienni
1704-1707.
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1702, que·s la constitució 4, títol «De arxiu
real», per prohibir-se en aquella lo poder-se
tràurer paper algú de dit arxiu real. Y altrament,
a més de estar la observansa de dita constitució
pactada ab lo capítol 26 de las capitulacions fetas per vostra excel·lència, expressament se troba establert en lo capítol 30 de ditas capitulacions no poder-se transportar de dit arxiu real
actes, instruments, privilegis, llibres ni papers
alguns que estan en dit arxiu.

153
Quea intantàneament de estar libre lo pas dels
portals per part del bras se conferesca son il·lustre síndich ab los senyors marqués de Besora y
don Joseph Galceran de Pinós, per a saber per
est medi los cumpliments, modo y forma gustarà sa magestat li fassa lo bras y si a altres, per lo
molt desitja en tot seguir sa real voluntat.
Deliberació del il·lustríssim y fidelíssim bras militar de 17 de octubre de 1705.

212
/7r

212
/8v

Per tant, dits deputats y oÿdors de comptes suplican a vostra excel·lència sie de son servey manar no·s done la extracció de papers alguns de
dit arxiu, y que los que se hajen de aportar sian
restituïts a aquells, que ho rebran a singular favor de la grandesa de vostra excel·lència.

215
/1r

156

154
Queb los excel·lentíssims senyors concellers sien
servits fer nominació de un o dos subjectes de la
present junta, lo qual o quals seran anomenats
encontinent de estar llibre lo pas de las portas, y
antes, si possible és, se conferescan ab aquellas
personas se troban en lo camp los aparega més
convenir y prengan de ellas aquella intel·ligència
y notícias los aparegan més proporcionadas a la
subjecta matèria. Y las que aconseguiran sien servits los excel·lentíssims senyors concellers reportar-las en la present junta, per a que, ohidas
aquellas, se delibere lo que més aparega ésser del
desempenyo y obligació de la present ciutat.
Deliberació dels excel·lentíssims senyors concellers y Vint-i-quatrena de guerra als 17 de octubre, 1705.

212
/8r

Excel·lentíssimc senyor.
Los diputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, ab lo degut obsequi,
diuhen a vostra excel·lència que ha arribat a sa
notícia que·s traurian dels arxius reals alguns papers, llibres, repertoris y assenyaladament lo repertori o llibre vulgarment dit la Mulassa, a effecte de aportar-ne fora de la present ciutat, de
tal manera que de present ya n·i havia alguns de
extrets de dits arxius.
Y com lo sobredit sia expressament contra lo
disposat en lo capítol 12 de las Corts del any

a. deliberació intercalada entre els folis 211v i 212r del trienni 1704-1707.
b. deliberació intercalada entre els folis 211v i 212r del trienni 1704-1707.
c. súplica intercalada entre els folis 211v i 212r del trienni
1704-1707.

1942

Senyora.
Havent-se dignat vostra magestat donar aquest
son principat de Catalunya ab sa real presència,
no podia faltar-li la ditxa de veure baix lo legítim, suau y amabilíssim domini de vostra magestat y ab tant alegre motiu per medi de don
Francisco Nicolau de Santjoan, don Joseph de
Oliver, don Joseph Terré y Paguera, don Joseph Ribera, don Salvador Massanes de Ribera y
doctor Francisco Toda y Gil, se postra ab lo més
obsequiós rendiment als reals peus de vostra
magestat y suplica humilment a vostra magestat
sie de son real agrado, benignitat y clemència
honrar al bras militar, admetent-lo en la deguda
obediència, real amparo y patrocini de vostra
magestat. Y després de renir a vostra magestat la
enorabona de son felís arribo, espera déurer a la
real benignitat y clemència de vostra magestat la
confirmació dels privilegis, prerrogativas, usos,
costums, constitucions y observansas que los
gloriosíssims predecessors de vostra magestat
per sos serveys y sanch derramada foren servits
concedir-li ab repetidas ocasions, de emplear-se
y dedicar-se a quant sie del real servey, gust y
agrado de vostra magestat, puix la major glòria
de la cathalana noblesa és y serà derramar sa
sanch en servey de vostra magestat // 215/1v //
com més extensament ho expressaran los sobredits a vostra magestat, a qui serà servit dignar-se
donar gratos ohidor, fe y crèdit y afavorir al bras
ab sa llicència de poder al protector, officials y
demés indivíduos personalment posar-se a sos
reals peus lo die y horas que·s dignarà assenyalar, quedant en lo interim a la deguda impacièna. carta intercalada entre els folis 214v i 215r del trienni
1704-1707.

cia fins que pugan conseguir lo estar postrats als
reals peus de vostra magestat.
La divina guarde la sacra, cessàrea y real persona
de vostra magestat, que ha menester la Christiandat tota, y estos sos fidelíssims vassalls li suplican. Barcelona, y octubre 15 de 1705. Sacra,
cessàrea y real magestat, humilíssims vassalls
que les reals mans de vostra magestat besen, lo
protector y bras bras militar del principat de Catalunya.

215
/2r

Franciscus Cortes, secretarius.

215
/3r

Apuntamentsa fahents per lo que don Ramon
de Codina y de Ferreras ha de platicar ab los senyors marquès de Besora y don Joseph Galceran de Pinós, concernents al modo de cumplimentar sos dependents la Deputació a la
magestat del senyor rey, comte de Barcelona,
Rosselló y Cerdanya don Carlos Tercer, que
Déu guarde, segons lo deliberat als 11 de octubre, 1705, per no adeqüar-se al present cas los
exemplars se han llegit.

157
Sacraa, cessàrea y real magestat.

Primo, ab quina formalitat ha de cumplimentar
la Deputació en Sarrià a sa magestat, és a saber,
si per medi de tot lo consistori, de consistorials
o bé de personas dels tres estaments y en est últim cas ab quantas.

És inexplicable lo contento ab que se troba la
ciutat de Barcelona, tenint la ditxa de posar-se
als reals peus de vostra magestat, donant-se infinitas enorabonas de meréxer trobar-se baix lo
suau y amabilíssim domini de vostra magestat, a
qui obsequiosa y humil rendeix la més gustosa
obediència per medi de don Miquel de Pinós,
Joan Magí Barrera, don Anthon Cortès y de
Andrada y Ramon Sabater, que ha elegit per
esta funció, esperant de la real clemència y benignitat de vostra magestat ha de honrar-la en
admétrer-la baix de son real patrocini, perquè
puga gosar dels benèvols influxos de la benignitat de vostra mercè, a qui dona repetidas enorabonas del feliz arribo y obsequiosíssimas gràcias
de gosar esta ciutat tant de cerca los carinyos
que espera conseguir ab los effectes de la real
generositat, y en particular ab la confirmació
dels privilegis y prerrogativas, usos, costums y
constitucions concedidas per los gloriosos predecessors de vostra magestat a esta ciutat que
fins vuy ha gosat, y aixís lo·y afiança lo amor paternal de vostra magestat, com més extensament ho compendrà vostra magestat per los sobredits, a qui se dignarà donar entera fe y crèdit,
afavorint-los per sa real munificència //215/2v //
ab la llicència de poder los concellers de la present conseguir personalment la ditxa de posarse als reals peus de vostra magestat lo die y hora
que·s dignarà assenyalar, assegurant a vostra
magestat és aquest son major anelo, y això per
gosar de la amabilíssima presència de vostra magestat. La divina guarde la sacra, cessària y real
persona de vostra magestat, que la Christiandat
tota ha menester y estos sos fidelíssims vassalls li
suplicam. Barcelona, y octubre 15 de 1705. Sacra, cessàrea y real magestat, humilíssims vassalls que les reals mans de vostra magestat besen, los concellers de la ciutat de Barcelona.

Tercio. En dit cumpliment, de qualsevol modo
que sia, // 215/3v // y ab la suposició indubitada
de haver de ser lo que apareixerà ha de contenir,
y si deurà lo suplicar-se a sa magestat sia servit
conceder al Principat y comptats lo que·s troba
continuat en los números 2, 3, 4 y 6 del que fou
demanat en la capitulació, ja que no són concedits si entregassen al senyor milors Peterboroun, encara que ab lo cap dels donats per lo excel·lentíssim senyor don Francisco de Velasco
aparega estar concedit, perquè ab lo capítol 41
se diu haver-se de ajustar essent lo exèrcit dins
Barcelona, haver-se axí fet ab lo senyor don
Joan al octubre 1652.

a. carta intercalada entre els folis 214v i 215r del trienni
1704-1707.

a. relació intercalada entre els folis 214v i 215r del trienni
1704-1707.

1943

Que per ara sie ab 9 personas dels tres estaments, demanant hora y dia per a que lo consistori vaye a dita funció.
Secundo, en lo cas de haver de anar lo consistori
o consistorials, si aportaran veneras o bé si las
escusaran en atenció de ésser concedidas ab un
capítol del redrés de las Corts de 1701 y 1702, y
havent-se de escusar si podrian portar las bandas
y escut concedidas ab privilegi del senyor rey
don Carlos Segon, de eterna memòria, no podent-se duptar que per la gran mediació de dits
senyors la Deputació en est acte y demés restarà
afavorida ab més singulars honrras, que may
com axí se deu prométrer de tant affectats y rectos patricios.
Que·s consulte ab los assessors y advocat fiscal,
si no aportant veneras si·s contrafaria al capítol
de Cort, y contrafent-se y essent facultatiu vaye
ab bandas.

[ 1705 ]

[ 1705 ]

tento. Y esta junta, per lo avís se serveix vostra
senyoria donar-nos, de estar ja sossegats los moradors de aqueixa ciutat, devent-se tot a la gran
aplicació ab que vostra senyoria ha procurat se
conseguís esta importància, tant gran per lo real
servey y beneficis públichs. De que donam a
vostra senyoria las gràcias, y juntament en lo
que vostra senyoria se serveix participar-nos que
lo senyor don Francisco de Velasco té embarcada una caixa signada de lletra A, en la qual hi és
lo llibre dit de la Mulassa, tret de aqueix arxiu.
Se ha passat a fer representació al rey, nostre senyor, conforme vostra senyoria nos avisa. Y se
ha dignat escríurer al generalíssim milord, ab la
carta que enviam inclusa, conforme desitja vostra senyoria. Y juntament se li ha representat
que se’n han portat també los llibres que havia
escrit lo doctor Narcís Feliu, y lo procés dels
prisioners de estat dit la Xavega, que una y altre
cosa vostra excel·lència contengut ab dita carta.
Y al mateix assumpto ha escrit la junta conforme vostra senyoria veurà ab la inclusa còpia. Y
apar que vostra senyoria podria servir-se enviar
// 215/4v // dos o tres personas ab ambaixada al
generalíssim milors per entregar ditas cartas y
fer forta instància per part de vostra senyoria.
També escribim al brigader per a que sie medi
de que se logre la recuperació del que estam solicitant, que és que se offereix avisar a vostra senyoria, quedant sempre entès per lo que tinga
gust emplear-nos. Déu a vostra senyoria guarde
molts anys. Des del palau de la Torre de Lladó,
y octubre 15 de 1705. Il·lustríssim y fidelíssim
senyor, los affectats servidors de vostra senyoria
que ses mans besen, la junta del fidelíssim bras
militar de orde de sa magestat.

Que aporten los 9 carta de crehensa, y en ella se
demane la confirmació de las constitucions,
etcètera, y privilegis concedits per los antecessors de sa magestat, que Déu guarde, u quant lo
consistori ay anirà paraula per paraula suplique
en escrits lo expressat ab los dits números 2 y 3
y no més.
4. Si aparega fora y dins Barcelona déurer-se aumentar a alguns personals, y en cas aparega, lo
modo y lo que ha de contenir dit cumpliment.
Fora que·s visiten ab 3 als senyors prínceps Antonio y Henrich y milord compte de Peterbour,
donant sa altesa a aquells y a estos excel·lència, y
per medi de dos al senyor compte Honsfelt, general de la cavalleria.
5. Si gustarà sa magestat se li fasse besamà a cavall y en quin dia.
Que·s creu que sí, y que lo dia després se podrà
saber.
6. En quin dia gustarà sa magestat prestar son
jurament en la sala real, y si després gustarà fer
Corts Generals o parlament, y en quin puesto,
advertint que, podent ser en la Deputació, se
horrarian gastos, per a que per la Deputació no
se falta la deguda providència, com y també en
las demonstracions de alegria se hauran de fer.
Que no·s dupta que sa magestat jurarà en la sala
real, qual dia se sabrà després que voldrà tenir
parlament o Corts Generals, que fent-se-li representació se creu se inclinarà sie en la Deputació, y esta podrà fer-la lo consistori quant lo
cumplimentarà, que en lo tocant a demonstracions se sabrà després, assigurant al consistori
que lo rey, nostre senyor, per 3 vegades devant
differents personas chatalanas de la noblesa ha
empenyat sa real paraula en la // s.n.r // observansa dels dits número 2 y 3 que·s demanaren
en la capitulació sinó y també que concedirà novas gràcias.

215
/5r

Rebem la de vostra senyoria il·lustre y fidelíssima del dia de vuy ab tota estimació, quedant lo
rey, nostre senyor, que Déu guarde, ab tot con-

Havent arribat a notícia de sa magestat, Déu lo
guarde, los excessos, perturbació e inquietut de
eixa excel·lentíssima ciutat lo dia de vuy, tant
en contra de la pública quietut y benefici de eixos vassalls que sa magestat, com a pare, ama y
estima ab tot cordial carinyo, nos ha manat, en
son real nom, escriguéssem a vostra excel·lència
se aplique ab tots los medis, forsas y persuativa
conforme fins al present han executat, consultant ab los demés comuns a fi de que se escusen
hostilitats en retirar als del poble y executant
quant conduesca al major benefici y crèdit de
eixa excel·lentíssima ciutat, a la qual y demés
comuns, de orde de sa magestat, van diferents
cavallers, per a assistir y conferir ab lo excel·lentíssim milord, vostra excel·lència y demés co-

a. carta intercalada entre els folis 214v i 215r del trienni
1704-1707.

a. carta intercalada entre els folis 214v i 215r del trienni
1704-1707.

Esta és la relació que fa lo infrascrit en Barcelona, als 14 de octubre, 1705. Don Ramon de
Codina y de Ferreras.

215
/4r

Excel·lentíssima senyor.

Il·lustríssima y fidelíssim senyor.

1944

muns. Als quals, per la brevedat del temps y
guanyar los instants, se servirà comunicar la
present, fiant de vostra excel·lència y demés comuns esta diligència que se li noticia per medi y
mà de don Plàcido Copons, fiant de vostra excel·lència y demés comuns se aplicaran ab tota
activitat y zel a la quietut de eixa excel·lentíssima ciutat y major servey de sa magestat. La divina guarde a vostra excel·lència molts anys.
Des del palàcio real de la Torra de Lledó, y octubre XIIII de MDCCV. Excel·lentíssim senyor.
Besa les mans de vostra excel·lència. La junta
del fidelíssim bras militar de orde de sa magestat formada.

221
/1r

236
/2r

Il·lustríssima y fidelíssim senyor.
A notícia dels officials del General de Catalunya, així de la present casa de la Deputació, com
General y Bolla y altres de la present ciutat, à
previngut que vostra senyoria hauria deliberat
donar vestuari per la vinguda y entrada del rey,
nostre senyor, que Déu guarde, en la present
ciutat, y que vostra senyoria il·lustríssima hauria
manat formar lo memorial del repartiment de
dit vestuari segons la forma prescrita en la capítol (...) del nou redrés de 1702. Y com dits officials entengan que devan cobrar dit vestuari, segons la forma del capítol 2, Corts 1599, y
segons la consuetut inconcussament observada
fins lo dia de la mort del senyor rey don Carlos
Segon, que gose de glòria, per las rahons que
estaran en la alta comprehensió de vostra senyoria, per ço, suplican dits officials a vostra senyoria sie servit manar se·ls pague dit vestuari en la
forma antiga, com sobre està dit. Altrament, no
aparexent a vostra senyoria annuir dita petició,
competeix per a cobrar dit vestuari, com y també las alimàrias en dita forma antiga, per lo qual
effecte suplican que la present sie insertada en lo
dietari corrent, que rebran singular mersè. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Batlle.

164
Ena lo bras militar juntat als 23 de octubre,
1705, se ha deliberat lo següent:
E lo dit bras militar, ohida la real carta del rey,
nostre senyor, que Déu lo guarde, de data de
18 del corrent, sa real insinuació y demés que
expressa la proposició, attenent que aquella
conté diferents punts dignes de tota premeditació, delibera, per ço, que tot lo fet proposat ab
sos dependents y emergents sie comès als senyors protector, officials y personas serà servit
nomenar lo senyor protector, donant-los facultat y ple poder per a discórrer, premeditar y deliberar tot lo que regoneixeran ser del major
servey de sa magestat, benefici de la causa comuna, desempenyo y obligació del bras, ab facultat de nomenar personas per a conferenciar
los punts expressa la proposició ab los comuns
dels molts il·lustres y fidelíssims senyors deputats y excel·lentíssima ciutat de Barcelona, per la
conveniència gran que·s discorre en la uniformitat dels comuns y en lo dirigir tots sas operacions, sempre al major servey de sa magestat y
benefici públich. Y no offerint-ne dificultat a la
conferència pugan escríurer cartas a tots aquells
que ha insinuat o insinuarà lo senyor príncep
Antonio en lo real nom, procurant-se primer la
real permissió. Y axí mateix puga dita junta fer y
executar totas las demés diligèncias que lo cas y
ocasió demanarà, per lo major garbo y desempenyo de la cathalana noblesa, però oferint-se
alguna cosa grave se dega reportar en altre bras,
y participar esta deliberació per medi de embaxada als dits comuns de la Deputació
// 221/1v // y ciutat.

180

Roma, assessor subrogatus.

238
/1r

a. deliberació intercalada entre els folis 220v i 221r del trienni 1704-1707.

1945

Señor.
Lab ciudad de Barcelona, puesta a los reales pies
de vuestra magestad, con el devido rendimiento
dize que los gloriosos predecesores de vuestra magestad, en el ingreso de la sucessión del condado de
Barcelona o en Catalunya, se dignaron favorecerla jurando la observancia de todos sus privilegios, gracias, inmunidades, usos y costumbres, según lo dispuesto en la carta de la venta del
bovaje, terraje y erbaje echa por el señor rey don
Jayme el Segundo a la misma ciudad de Barcelona el día antes de las nonas de enero 1299, y en la
constitución del mismo señor rey, que·s la segunda, en el título «De jurament voluntari», cuyas
disposiciones se servió confirmar el señor rey don
Pedro el Tercero con privilegios de 4 de los idus de
julio, 1336, y 14 de las kalendas de noviembre,
1339, anyadiendo en este que el dicho juramento
se dignassen prestarle sus reales successores en la
ciudad de Barcelona, como a cabeça del Princia. súplica intercalada entre els folis 235v i 236r del trienni
1704-1707.
b. súplica intercalada entre els folis 237v i 238r del trienni
1704-1707.

[ 1705 ]

[ 1705 ]

nifestó su agradecimiento, asegurándole, con privilegio de 10 de febrero 1690, que a sus concelleres
se les continuaría la honra de cubrirse en su real
presencia y reales successores, declarando después,
con otro privilegio de 10 de noviembre, 1694, que
dicha cobertura se entendía con el tratamiento de
Grande de España.

pado, y no en otra parte, por singular prerrogativa suya y mayor solemnidad del aucto; repitiendo
después la misma confirmación con otro privilegio de las kalendas de abril, 1344, favoreciendo
con la // 238/1v // unión de los reynos de Mallorca
y Menorca al condado de Barcelona. Attendiendo
el señor rey don Fernando el Segundo, llamado el
Católico, al mayor servicio suyo y beneficio público de la ciudad, dio forma con el privilegio de 13
de deziembre, 1498, al régimen económico y político de ella, con singularidad respecto de la erección e inseculación de los officios discernidos en
bolsas, cometiendo la nominación de las personas
a los conselleres dedicados todos los años de esta y
por las incumbencias de sus cargos. Y después, el
señor rey, don Felipe Primero de Aragón, llamado el Sabio, con un privilegio de 27 de mayo,
1587, sujetó dicha nominación al juizio de dos visitadores de todos estamentos sorteados de las bolsas de dos conselleres, cuyo caso consiste en averiguar, mediante juramento, si los nombrados
insiculados por las qualidades presentadas por
ellos mismos y otros reales privilegios y si por intereses u otros respectos humanos se reconociessen indignos de dichos officios.

Hállase, señor, la ciudad, con un vivo deseo de
servir a vuestra magestad, y hasiendo reflección a
su antiguo lustre, reconoce que por su mayor estimación, crédito y previa de su innata e indefectible fidelidad careçe de las armas y custodia de sus
puertas y muros, de las insaculaciones de todos los
oficios y jurisdicción de la villa de Flix y lugar de
la Palma, en la misma conformidad // 238/3r //
que gozava de estas prerrogativas y munificencias
en el año de 1639. Y estando con la mayor seguridad de la real gratitud de vuestra magestad, con
el más incomparable amor a estos sus fidelíssimos
vassallos y desseo de favorecerles, se dignó vuestra
magestad honrar a la ciudad con carta de 18 de
octubre passado, manifestando el real ánimo no
sólo en la conservación de las generales constituciones, leyes, privilegios, usos y demás prerrogativas, como lo hizieron los predecessores de vuestra
magestad hasta la muerte del señor rey don Carlos Segundo, tío de vuestra magestad, sino también en adelantar la real gratitud de vuestra
magestad al zelo y servicios de la ciudad.

Este tan próvido, cathólico y renombrado régimen
ha sido observado // 238/2r // hasta el año de
1652, en que la magestad del señor don Felipe
Tercero de Aragón se servió favorecer a la ciudad,
confirmándole todos sus privilegios, gracias, prerrogativas, usos y costumbres con real privilegio de
12 de abril 1653, reservándose armas y custodia
de la ciudad, las insaculaciones de dichos officios,
la villa de Flix con la Palma y sus réditos y toda la
jurisdicción de las baronías de Moncada y Monbuy con el lugar de Caldes de Estarach y Castillo
de Mongat, imponiendo silencio a la misma ciudad de la cubertura que pretendia.
Haviéndose singularizado, como siempre, la ciudad, después del dicho año 1653 en el real servicio, mereció de la benignidad del mismo señor rey
don Felipe Tercero, con real privilegio de 14 de setiembre, 1661, la gracia de las dichas baronías de
Moncada, Monbuy, lugar de Caldes de Estarach
y Castillo de Mongat, con todas sus jurisdicciones.

En consideración de lo referido, suplica la ciudad, con el más afectuoso obsequio y humildad a
vuestra magestad, como a padre y señor natural,
sea del real agrado de vuestra magestad favorecerla, incluyendo en el juramento de sus privilegios, gracias, inmunidades, usos y costumbres la
gracia de dichas armas y custodia de sus puertas y
muros, las insaculaciones de los officios de su gobierno y las jurisdicciones de la villa de Flix y lugar de la Palma, que lo recibirá a merced.

238
/4r

Continuando la ciudad su afecto en el real servicio, logro la dicha que la magestad de la señora
reyna dona Mariana, tudora y governadora del
señor rey don Carlos Segundo, // 238/v // le favoreciesse con privilegio de 26 de enero, 1670, concediéndole todas las rentas de la dicha villa de Flix
y lugar de la Palma, con la condición de no comprehender en la gracia la jurisdicción.
Subsiguiose que la magestad del señor don Carlos
Segundo, teniendo presentes los repetidos servicios
de la ciudad, con singular magnanimidad ma1946

Señora.
El braço militar del principado de Cathalunya,
puesto a los reales pies de vuestra magestad, dice
que, aviéndole comunicado la Diputación y ciudad de Barcelona las representaciones que han resuelto poner en las reales manos de vuestra magestad, en orden a la confirmación de las
munificencias tan apreciables a dichos comunes
otorgadas por los gloriosos predecessores de vuestra
magestad, y concesiones de nuevas gracias, que esperan de la gran benignidad y paternal amor de
vuestra magestad, interesándose el braço en ellas
a. súplica intercalada entre els folis 237v i 238r del trienni
1704-1707.

cia a dits comuns. Que per lo dit fet sie comès,
com lo present Consell lo comet, ab dita conferència, per a què en ella se practique y medite
sobre dit assumpto, per al major acert en la execució. Y si sobre lo que en dita conferència
practica sobre la subjecta matèria, apareix als excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras
militar pose dit memorial en la real mà de sa
magestat per part de cada un de dits comuns
respective, en est cas se pose també en la real mà
lo referit memorial y súplica per part d’esta ciutat, per medi semblant del que per part de dits
comuns se posa en la real mà de sa magestat, ab
lo major y més respective rendiment, esperant
esta ciutat del carinyós afecte y unanimitat de sa
real magestat restarà afavorida en ditas gràcias.
Y en cas que després de practicat y premeditat
dit fet en dita conferència acordavan los comuns
de la Diputació y bras militar deixar de donar y
posar en la real mà dit memorial, en est cas se
dexe de donar y presentar lo referit per part
d’esta ciutat. Y que la present // s.n.r // deliberació sie participada als dits comuns de la Deputació y bras militar, en la conformitat aparegue als
excel·lentíssims senyors consellers per a continuar la uniformitat y bona correspondència ab
aquells. En quant, emperó, al segon cap de la
proposició, etcètera.

y en el común consuelo de todo el Principado y sus
naturales, que sin duda ha de redundar al mayor
servicio de vuestra magestad, que es el único blanco de la cathalana nobleza, con el más obsequioso
rendimiento suplica a vuestra magestad sea servido dignarse honrrar a la Diputación y ciudad
con las mersedes que humildes se prometen de la
real benevolencia de vuestra magestad, que el
braço lo resibirá a singular merced.

238
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184
Ena lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent
tingut y celebrat a 31 de octubre, 1705, fonch
feta la deliberació infrascrita y següent:
En quant al primer cap de la proposició, contenint lo memorial disposat y fet per lo rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, per a posar en sa real mà
en nom y per part d’esta ciutat en què se li suplica vulle ésser servir per sa real clemència y amor
paternal honrrar y afavorir a la present ciutat en
las gràcias y mercès de reintegrar a la present
ciutat en las armas, custòdia y guardas dels portals y murallas, insiculacions de concellers, Consell de Cent y officis de dita ciutat y jurisdiccions de la vila de Flix y la Palma, axís com tenia
y gosava la present ciutat y està expressat y dit
en lo memorial, dignant-se sa magestat, per sa
real munificència, enclòurer en lo jurament dels
privilegis, gràcias, immunitats, usos y costums
la gràcia de ditas cosas, llegir dit memorial al
present consell donat per proposició. Que attès
lo referit memorial y súplica per lo rey, nostre
senyor, és estat disposat y fet de acord per la excel·lentíssima conferència, que per estas y altres
dependèncias tenen pendent y uberta, per medi
de personas los tres comuns del il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats, excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y present
ciutat, per a que cada un de dits comuns respectivament fer semblant súplica y memorial a sa
magestat. Y que després de dit acord se ha tingut la intel·ligència que lo excel·lentíssim senyor conceller en cap és estat // 238/5v // servit
dir y explicar al present Consell havian donat al
excel·lentíssim consistori, per part de sa magestat, dos causas de la junta real, de estar sa magestat en comprehensió de jurar y observar los
privilegis y gràcias y prerrogativas y costums en
la conformitat que la present ciutat la tenia fins
a la mort del sereníssim senyor rey don Carlos
Segon, que gosa de gloria, que·s condigne de
fer-se nova reflexió sobre ella, majorment persuadint-se se haurà donat la mateixa intel·ligèn-
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a. deliberació intercalada entre els folis 237v i 238r del trienni 1704-1707.

1947

Memoriala de los puntos que deven representar
los dos nombrados de la junta de la Deputación,
ciudad y braço militar por orden del rey, nuestro
señor.
1. Haviendo su magestad visto y considerado el
contenido de las representaciones que le hizieron
los tres braços el día primero de este mes, queda el
real ánimo muy agradecido y gustoso de las expressiones tan cabales y auténticas del grande
amor y resignación que manifiestan, en reconocimiento del paternal cariño que su magestad profesa a tan fieles vasallos, por cuyo motivo ordenó
assegurar será siempre su mayor satisfacción dexar consolados y honrados los referidos gremios, a
cuyo fin contribuirá la real benevolencia con todas las mercedes, aumentos y gracias que correspondan a la fina lealtad y atención de los vassallos o caben en las obligaciones de la real
preheminencia. Pero no puede su magestad dexar
de ponderar a los gremios, con toda confianza, las
dificultades que motiva la brevedad del tiempo,
pues siendo preciso quede su magestad bien enterado de los privilegios, immunidades y prerrogativas que gosavan los comunes y ciudad en los siglos passados, para saber lo que les pertenece. Y lo
a. memorial intercalat entre els folis 237v i 238r del trienni
1704-1707.

[ 1705 ]
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tamientos que merecen los fines leales y agradecidos obserquios de los allegados premios, a los quales
encarga su magestad de reglar sin dilación la
presente dependencia del juramento, para conseguir la facultad de executarse después con vínculos más estrechos de amor y confiansa sobre esta
materia, y resolverla con la libertad que pide el
decoro real y la misma conveniencia de los vassallos.

que depende de la libera voluntad de su magestad
permitirán ellos, sin duda, el intervalo que se requiere para semejante diligencia y desempeño de
la real incumbencia, de que se hase inescusable
consequencia de dexar para ahora el juramento
que executará su magestad en su ingreso en la
forma y substancia que tocava a su antecesor
Carlos Segundo en el instante de su fallecimiento,
mayormente que este acto no perjudica ni a los
drechos de los comunes ni a la afectuosa inclinación de su magestad, que en qualquier tiempo
puede y quiere favorecer a sus vassallos que se esmeran en su real servicio.

El segundo punto que deven proponer los deputados de la junta es el acuerdo del empréstido de los
cien y sinqüenta mil pesos que su magestad pidió
para remediar a las presentes urgencias. Y confía
su magestad que, considerando los gremios quanto importa de lograr los instantes para poner en
buena defensa las fronteras del Principado, a
cuyo fin se hase invenitable la promptitud del
fundo necessario, dispondrán el que su magestad
quede assistido, empeñando su real palabra de satisfacer en el término de quatro meses el referido
empréstido.

2. Incluyen las peticiones de los tres gremios, especialmente, la restitución de las puertas y otras dependencias tan en // 238/6v // diferentes reparos y
disposiciones, que es del todo impracticabe el concederlas sin haver precedido las intelligencias que
requiere la misma conservación, defensa y conveniencia de la ciudad, de modo que fuera imposible recíprocamente sobre tan importante materia, antes empeñarse su magestad a su
observancia, cuya justificación reconocerán los
mismos gremios fundada en la proposición.
3. No duda su magestad tiene muy presente la
comprehensión de los mencionados gremios,
quanto importa al sosiego, quietud y seguridad
común del Principado de tener reglado y bien visto el grave negocio y providencia de las insiculaciones, que saben todos que para assentar y fundar la perfeta unión que con el favor de Dios será
instituhida y perpetuada entre su magestad y sus
reales successores, de una, y del fidelíssimo Principado, de la otra, debe necessariamente preceder el
conocimiento de los sujetos que oy se hallan puestos
en las bolsas de su magestad. Tome las informaciones que se requieren para subrogar en las
plaças que le pareciere, mudar otras para su satisfacción. Y por lo que se hace evidente la conclusión el no poder su magestad resolverse en materia
tan dilatada este instante de su juramento,
quando la brevedad del tiempo no le permite passar los ojos solamente sobre las que tienen entregado la Diputación y ciudad última.

Será muy del real agrado de su magestad hisiessen
los gremios alguna reflexión sobre los dos officiales
don Ignacio Rialquer y don Joseph Bellever, cuya
conocida experiencia militar y demás buenas
partes parece fuera de singular utilidad en los dos
regimientos que su magestad confía levantarán
la Deputación y ciudad con la brevedad posible, a
cuyo fin ordena su magestad a los dos de la junta
de entregar a los referidos gremios los memoriales
que dichos officiales an puesto en sus reales manos.
Barcelona, y 3 noviembre de 1705.
Por mandato del rey, nuestro señor. Don Francisco Adolfo de Zinzerling.

246
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Confia, pues, el rey, nuestro señor, que siendo suficientemente assegurado el sumo afecto y confianza que le debe la fidelidad de sus vassallos, a
vista de quedar su real persona en este Principado
para acaudillar su exército y defensa y conservación dél, no será la intención de los gremios de estrechar la consideración, inteligencia y respecto
de su magestad, y se tendrán bastantemente seguros que, sin embargo, su magestad limite su juramento de los privilegios ahora al sistema en que le
dexó el rey don Carlos Segundo, esté en gloria. No
tardarán de recibir de su liberal y piadosa
//238/7r // mano qualesquier consuelos y acrecen1948

186.
Molta il·lustre y fidelíssim senyor.
Havent comprès lo bras militar que lo rey, nostre senyor, Déu lo guarde, desitja en breu convocar y celebrar Corts Generals en esta ciutat,
ha resolt nomenar dos advocats per a que, en
nom del bras, junt ab los dos ordinaris de aquell
y ab la prestesa possible, registren lo volumen
de las generals constitucions, discorren, premediten e idean tot lo que aparexerà conduhir per
lo consuelo dels comuns y particulars de aquest
Principat, conservació de sos privilegis, exempcions y prerrogativas y més fàcil expedició de la
Cort, y elegir dos personas del gremi del bras
per a solicitar la brevedat y major acert. Y intea. embaixada intercalada entre els folis 245v i 246r del trienni 1704-1707.

ressant-se vostra senyoria tant en aquell com
també a son bon logro per a més facilitar-lo, suplica lo bras a vostra senyoria sie servit tanir a bé
fer quant antes la mateixa prevenció, oferint-li
que los quatre advocats té lo bras nomenats per
dit effecte estaran sempre disposats y promptes
per a conferir y tractar esta dependència ab los
que vostra senyoria tindrà gust nomenar y la excel·lentíssima ciutat elegir, quedant lo bras ab
segura confiansa de que las acertadas disposicions de vostra senyoria se han de conseguir en
breu totas las prevencions que esta grave importància requireix, en major servey de sa magestat, conservació dels privilegis y prerrogativas del Principat y crèdit de la nació cathalana.

prensió, que seria tal vegada medi eficàs que se
fes compéndrer a molts particulars d’esta ciutat
y a altres a qui aparegués. Y se considera podrian tenir en son poder diners o altras effectes
lo que sa magestat necessita y demana en esta
ocasió de dit prèstamo, perquè ab esta intel·ligència no és duptable que cada hu correspondrà // 258/1v // gustós a que sa magestat quede
servit y puga cada hu per sa part contribuhir líberament en dit servey.

258
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193
Excel·lentíssima senyor.

258
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192
Excel·lentíssimsa senyors.
Lo que se ha acordat per la excel·lentíssima conferència, en quant al primer capítol de la deliberació del Consell de Cent de 4 del corrent, en
orde a discórrer sobre los punts expressats y llegits en lo paper que està insertat en dita deliberació, és que, en vista de las clàusulas de dit paper, appar deven lo excel·lentíssims comuns
donar les gràcies a sa magestat, que Déu guarde, per las propícias y apreciables refleccions
que se ponderan en dit paper, lo que podran
executar en lo modo, forma y temps apareixerà
a dits excel·lentíssims comuns.
En quant, emperó, al segon capítol, de que los
comuns de la Deputació y ciutat discorrian
promptament los medis ab los quals puga sa
magestat trobar 150 mil reals de vuyt perduts,
ab interès rahonable per quatre o sinch mesos,
dins dels quals sa magestat tornarà la proprietat,
appar que porian dits excel·lentíssims comuns,
en cas que no se troba ab effectes, per fer dit
prèstamo a sa magestat, resòldrer respective lo
péndrer a censal dita quantitat offerint per la
brevedat de ella. Y per la solució de la pensió totas aquellas seguretats y precaucions que se necessitan per lograr dit fi, y perquè los contrahents que deixarian dit diner tinguessen certitut
de la seguretat de ells. Y ab asò se llevasen totas
las dificultats y reparos que se’ls poguesen oferir.

En exequció del deliberat per vostra excel·lència
lo dia 4 del corrent, en que comenta a la dita
conferència dels tres comuns lo discòrrer sobre
la disposició, plant y formació dels regiments de
mil hòmens que à demanat lo rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y dels sous se poden donar
als cabos y officials majors y menors, entradas y
socorros dels soldats, havent premeditat tot lo
que sobre dit assumpto se ha offert, à acordat la
excel·lentíssima conferència posar en mà de
cada hu de dits excel·lentíssims comuns lo memorial que junt ab esta se entrega, on conté tots
los sobreexpresats punts, ab las sumas del que
podan, poch més o menos, importar. Perquè,
en vista de el, quiscun de dit comú puga resòldrer respective lo que considerarà ésser del major servey de sa magestat, no dubtant-se ser ab
tota uniformitat en quan als sous dels officials,
entrades y socorros dels soldats.

Y considerant-se que poria ser que no obstant
lo sobredit medi no se pogués conseguir tant
promptament lo que sa magestat desitja y demana, appar podria posar-se en sa real com-

Y en quant al que se expressà en la conferència,
sobre lo donar gràcies a sa magestat per la resposta se digna fer a las representacions dels tres
comuns, ab lo memorial dels punts que reportaren de son orde los dos anomenats de la junta
de la Diputació, ciutat y bras militar, a 3 del corrent, se aconsella per dita conferència que, essent gust de vostra senyoria, se deu, per medi de
representació en escrits y per mà del consistori,
donar a sa magestat les gràcies ab lo major obsequi y rendiment de la esperansa ab que afavorí
els tres comuns de concedir-los las mercès que
ab los antecedents representacions li han suplicat, posant en sa real notícia que en lo que solicitan consideran se siga lo major servey de sa
magestat y lustre de la nació cathalana, puix tots
sos naturals estan en lo dictàmen, que de aquellas únicament a de seguir-se véurer-se restituïts
en sa primer onor y crèdit gosavan en los temps
// 258/2v // antecedents dels gloriosos predeces-

a. paper intercalat entre els folis 257v i 258r del trienni 17041707.

a. paper intercalat entre els folis 257v i 258r del trienni 17041707.
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sors de vostra magestat, no havent honrat may
que a la gran ditxa del desitjar felís arribo a vostra magestat se·ls ha de seguir est consuelo, o bé
ab aquellas altras clàusulas que aparexeran a dits
comuns.
Y en quant al que té respecte al discurs havia demanat fassan los comuns sobre lo prèstamo de
las 150 mil pessas de vuyt, porà prestar cada
comú lo que respective se li offeria posar en la
real notícia de sa magestat y haurà deliberat sobre dit assumpte, singularment lo significar-li lo
últim medi expressat en lo paper de acorde de la
conferència, entregat als tres comuns, a 13 del
corrent, que té respecte a las diligèncias se podrian intervenir per dit prèstamo en los particulars.

263
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Haviendo anoche puesto en la real noticia de su
magestad, Dios lo guarde, lo que vuestras señorías
fue servido participarme, en orden a las acertadas disposiciones que la gran conducta de vuestras señorías mandó dar, para la mayor quietud
y sosiego desta ciudad, y acreditado con la suma
quietud en que toda la noche á estado el sumo
acierto con que vuestras señorías ha procedido en
esta dependencia, me manda su magestad que, en
su real nombre, dé, como lo executo, las gracias a
vuestras señorías por ello, manifestando la real
gratitud con que su magestad queda a vuestras
señorías. En Barcelona y noviembre a 24 de 1705.

263
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Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per la provisió del
offici de receptor dels fraus del General de la
ciutat de Tortosa, que vaca per mort del doctor
Rafel de Pinyana y Galvany, hospitaler, paborde
y canonge de la Santa Iglésia de Tortosa, últim
obtentor de aquell, proposan a vostra magestat
los subjectes infrascrits y següents: Pere Pau Vidal, Pere Vidal, lo doctor Jaume Vidal. Dada en
Barcelona als XXV de nohembre, MDCCV.

194
Ena lo bras militar, juntat als 23 de novembre,
1705, se ha feta la deliberació següent:
E lo dit bras militar, attenent que per son zel y
obligacions deu invigilar en lo que més sia del
real servey de sa magestat, Déu lo guarde, y lustre de la nació, ha deliberat no disgregar-se, ans
bé, estar junt tota esta nit per a donar las providèncias que més asseguren la pública quietut,
y que supliquen per medi d’ambaixada en escrits
als molt il·lustres y fidelíssims senyors diputats y
senyors concellers tingan a bé estar junts per los
mateixos fins. Y que per a més facilitar los disposen que tota esta nit se tingan grahellas ensesas
per las plaças y carrers d’esta ciutat, fent-se cridas de part dels senyors concellers, per què tothom tinga llums en sas finestras. Que per part
de dit bras se oferesca a un y altre comú assistirlo ab esqüadras de cavallers aparexerà distribuhir
per los barris d’esta ciutat, ab un senyor consistorial o consellers. Y que tot lo referit per medi
de embaxada en escrits sia participat al excel·lentíssim senyor príncep Antonio, perquè ho pase a
la real notícia del rey, nostre senyor, a fi de que
sia servit disposar y manar lo que més serà de son
real agrado, que lo bras militar estarà prompte y
disposat per a executar-ho.

263
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Señor.

Don Joseph Novell y de Nadal. Don Pedro de
Oliver. Clement de Senespleda y Solanell. Don
Joseph Braço y Duran.
Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, scriva maior generalis Catalonia substitutus.

265
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Lob rey, nostre senyor, que Déu lo guarde, me
mana dir a vostra senyoria que entregue a don
Juan Baptista Aloy, dos caxas, trobant-se en la
una los llibres del arxiu real anomenats la Mulassa, que són sis, y altre llibre que conté las ordinacions de la casa real. En la altra caixa se troba un procés dit vulgarment la Xavega tocant a
matèrias de Estat, altre procés contra differents
particulars de Vich, unas crònicas de Cathalunya de Salvador Feliu, y altres papers concernents als referits processos, que axí importa.

Muyb ilustres y fidelísimos señores.

Y no dubto ho executarà vostra senyoria, quedant a la disposició de vostra senyoria per lo que
sia de sa major satisfacció. Déu guarde a vostra
senyoria molts anys. A Barcelona y novembre
als 26 de 1705. Don Ramon de Vilana Perlas.

a. deliberació intercalada entre els folis 262v i 263r del trienni 1704-1707.
b. embaixada intercalada entre els folis 262v i 263r del trienni 1704-1707.

a. proposició intercalada entre els folis 262v i 263r del trienni
1704-1707.
b. memorial intercalat entre els folis 264v i 265r del trienni
1704-1707.
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Il·lustrea y fidelíssim senyor.

277
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Lo que ha aparegut a la excel·lentíssima conferència dels tres comuns, en orde a la súplica
donada per lo noble don Miquel de Lentorn,
òlim de Pinós, comesa a dita excel·lentíssima
conferència, ço és, en quant a que se li donen las
sis plaças mortas a més de las 140 lliures que se
li han assenyalat quiscun mes, és que, tenint-se
notícia que sa magestat, que Déu guarde, en los
regiments que levanta no dona plaça morta alguna al coronel, o pa y civada per ditas plaças, y
en attenció que lo motiu que tingué la
excel·lentíssima conferència per a senyalar al coronel 140 lliures de sou per quiscun mes fou
que, considerant que tindrian ditas porcions de
pa y civada, y tenint-se intel·ligència que en dits
regiments no se donarà als coronels dita porció
de pa y civada, apar que se pot augmentar lo sou
del dit coronel fins en 152 lliures cada mes, que
ve a ésser116 lliures, que sempre han tingut los
mestres de camp de vostra senyoria fidelíssima
de sou y 36 lliures, per lo que importavan ditas
sis plaças mortas, que juntas fan las ditas 152
lliures.
Ítem, en quant que·s deu provehir en lo regiment lo càrrech de furriel major o quartel mestre, se diu que, en consideració de tenir
intel·ligència que lo offici de furriel major és necessari per tenir la incumbència de prevenir la
recció de pa, tant en los trànsits com en las detencions del regiment, y en atenció que los furriels particulars de cada companyia són soldats
rasos y no tenen més sou que lo soldat
//275/2v // ordinari, axí que, havent-los assenyalat a quiscun furriel de cada companyia 5 lliures
12 sous, havent de tenir sols 4 lliures, 10 sous,
apar que fa 15 lliures, 2 sous que té cada més
quiscun de dits furriels se pot aplicar al furriel
major, ajustant-li 9 lliures, 10 sous per fer-li lo
cubriment del sou de ditas 15 lliures. Attès que
en lo regiment que forma vostra senyoria il·lustríssima són sols sinch furriels. Ítem, en quant a
que als ajudants dragons se concedesca la qualitat de ser plaça assentada com se pot fer per no
regonexer-se inconvenient ni gasto major.

208
Senyor.
Losa deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Cathalunya, per la provisió del
offici de scrivent ordinari de la Scrivania Major
de la casa de la Deputació, que vaca per haver
vostra magestat, ab son real decret de dos del
corrent mes de desembre, donat per nul·la y
cassada la gràcia de dit offici feta a favor de Joan
Francesch Verneda, notari públich de Barcelona, ab privilegi del duch de Anjou, dat en Barcelona a 7 de mars, 1702, vacant aleshores dit
offici per mort de don Joan Vivet, proposan a
vostra magestat los subgectes infrascrits y següents:
Joan Francesch Verneda, notari públich de Barcelona.
Joseph Francesch Fontana, notari públich de
Barcelona.
Joseph Clarà, notari real.
Dada en Barcelona, a III de desembre, MDCCV.
Don Joseph Novell y de Nadal. Don Pedro de
Oliver. Climent de Senespleda y Solanell. Don
Joseph Braço y Duran.
Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriva maior Generalis Catalonia,
subrogatus.
Locus sig+illi.
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Finalment, en quant a que als atambors se da lo
sou acostumat. En attenció de que se ha tingut
nova intel·ligència que los atambors no se regien per lo sou que té lo soldat ras, sino que són
estipendiats a més o a menys, apar que als atambors se’ls pot donar allò que·s puga ajustar a
més o a menys segons se ha acostumat.
a. paper intercalat entre els folis 274v i 275r del trienni 17041707.
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Senyor.
Losb deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya, per la provisió del
offici de receptor del General de la ciutat de Gerona, que vaca per haver vostra magestat, ab son
real decret de 2 del corrent mes de desembre,
donat per nul·la y cassada la gràcia de dit offici
feta a favor de don Joseph Francolí y de Magarola, ab privilegi del duch de Anjou dada en
Madrid a 10 de maig, 1702, vacant aleshores dit
offici per renunciació feta per don Jaume Francolí y de Toralla, últim obtentor de aquell, proa. proposició intercalada entre els folis 276v i 277r del trienni
1704-1707.
b. proposició intercalada entre els folis 276v i 277r del trienni
1704-1707.
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putat local del General de la vila de Puigcerdà y
sa col·lecta en interim per est trienni ab altra
privilegi concedit per dit de Velasco en los mateixos dies, mes y any. Lo senyor Domingo Llopis, prevere, qui fou procurador de deputat local del General de la ciutat de Lleyda y sa
col·lecta en interim per lo trienni de 1701, als
14 de juliol, ab privilegi del compte de Palma,
continua en lo exercici de dit offici. Y per haver
tret privilegi los que foren proposats per los deputats y oÿdors de comptes del trienni de 1701:
Geroni de Pinyana y Galvany, que fou provehit
de vostra excel·lència en interim de deputat local de Tortosa ab privilegi de 1 d’agost de 1698
del príncep Darmestat, llochtinent general de la
magestat del rey don Carlos Segon, ha continuat fins ara per no haver tret ningun dels proposats per los dits deputats y oÿdors del trienni
de 1701 lo privilegi. Així que // s.n.r // per lo residuo del present trienni vacan los dits officis de
deputats locals de Tortosa, Lleyda, Puigcerdà,
Gerona y Tarragona.

posan a vostra magestat los subjectes infrascrits
y següents:
Don Joseph Francolí y de Magarola.
Don Ignasi de Alegre.
Don Anthon Desvalls.
Dada en Barcelona, a
MDCCV.

III

de desembre de

Don Joseph Novell y de Nadal. Don Pedro de
Oliver. Climent de Senespleda y Solanell. Don
Joseph Braço y Duran.
Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriva maior Generalis Catalonia,
subrogatus.
Locus sig+illi.
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Il·lustríssims senyors.
Havent-sea dignat lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, als 3 del present y corrent mes,
manar remétrer al consistori de deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya dos
reals despaigs de data de 2 del mateix mes, contenint, entre altres cosas, que ha tingut per bé
anul·lar totas las mercès y gràcias otorgadas per
lo duch de Anjou fins lo dia de vuy, com més
extensament apar de las còpias de dits dos reals
despaigs que·s presentan a vostra senyoria il·lustríssima, ha regonegut lo consistori ser acció
molt digne de sas attencions inseguint lo disposat y establert ab lo capítol 2 fet en la última
Cort General, posant-ho en la notícia de vostra
senyoria per a que queden ab la deguda intel·ligència del que en ells se expressa, com y també
de que per dit duch de Anjou se troba estar provehits del offici de albaraner del General de la
ciutat de Gerona, és a saber: Anton Boer, ab
privilegi de data de 3 de setembre, 1701, Vicens
Busquets, prevere de la ciutat de Lleyda, del offici de receptor del General de dita ciutat en interim durant la suspensió de Joan Cavaller, ab
privilegi concedit per don Francisco de Velasco
al primer de juliol 1704; lo doctor Miquel Viader, de la ciutat de Gerona, en deputat
// 282/1v // local interim per lo trienni corrent
de 1704 ab privilegi concedit per dit don Velasco als 28 de juny 1704; Don Lluís de Homdedéu, deputat local de la ciutat de Tarragona y sa
col·lecta en interim per lo present trienni ab privilegi concedit per dit de Velasco als 19 de dits
mes y any; y lo doctor Pere Màrtir Cerdà en de-

També està vacant, per mort de Francisco Martí
de la ciutat de Tarragona, lo offici de tauler de
dita ciutat. Y com tots los dits officis sian de
provisió real, en virtut de la real reserva, és precís que vostra senyoria sien servits proposar tres
subjectes a sa magestat, que Déu guarde, per
quiscun de dits officis, que d’est modo sa magestat se servirà provehir-los y la Generalitat
restarà ab la deguda providència, de estar ocupats dits officis per la més recta administració
dels drets de la Generalitat.
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a. recado intercalat entre els folis 281v i 282r del trienni
1704-1707.

1952

Número 216
Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum a quodam publico et autentico regio
privilegio in pergamenes scripto manu propria
sacrae catholicae et regia magestatis domini nostri regis Caroli Sexty firmato et sigillo regio cesarae virmileae impresso et fumeuli vulgo cordo, cirici coloris scilicet vubei impendenti munis aliis
que solemnitatibus expedito cujus thenor seguitur
subhiis verbis: Nos Carolus, gratia Dei rex Castella, Aragonum, segionis, utruisque Sciciliae,
Hierusalem, Ungariae, Dalmatiae, Croatiae,
Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Corduba, Corcisae, Murciae, Giennis, Algarbii, Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae nec non
Indiarum orientalium et occidentalium, insularum ac terre firmae maris acceani, arxidux Austriae, dux Burgundiae, Bravantiae, Modoliani,
a. l’original d’aquest privilegi es troba intercalat entre els folis
283v i 284r del trienni 1704-1707.

Athenarum et Neopatria, comes Abspurgii,
Flandiae, Tirolis, Barchinonae, Rosilionis, et
Cerdaniae, marchio Oristanis et comes Gocceani.
Rega in ommi genere diplomata per nos aut predecessores nostros concessa sepe pro merito extendimus ut sic extendimus ut sic largitatis, et munificentia nostra signum demonstratur et nostri
benemeriti subditi servitiorum premia consequant. Et similiter nostre regia magestatis proprium est non solum subditorum commodis atque
utilitati consulere sed etiam ea ommia prospicere
qua ad totius regni decorem atque ilius emminemtiorem statum pertinere possunt, ac pro inde
dignitates seculares quando cumque instituimus,
villas que in civitates juxta uniuscuisque merita
atque servitia e rigere solemnus. Nos autem ad
eximia universitatis nostre de Mataro intendentes //1v // servitia, spatio trium aut quatuor et levearum a nostra Barchinonenci urbe dumtaxat
distanti, predecessoribus nostris, colendae memoriae precipue Carolo Quinto, Philippo Secundo,
Philippo Tertio, Philippo Quarto, nec non avunculo nostro Carolo Secundo in Cathalonie principatu prestita, nec minus aperta, quam nobis variis in rebus magnifique ponderis ocasionibus
accepta regium ad nostrum tum belli tum pacis
tempore servitium spectantibus. Et in super, quod
pratique nostrum regium vehemente impulit
animum, quia praehabita universitas de Mataro
nostram regiam proclamatura magestatem prima accessit classem ante civitatem nostram Barchinone eamdem expugnandi causa manentem
cui quidem pro tunch aderamus ibique nobis justam ac debitam magno flagrans affectus ardore,
celerique gressu persolvit obedientiam oppidum
prefatum de Mataro civitatis titulo decorare decrevimus facultabibus, gratiis, ac prerrogativis
sequentibus.
«Primeramente, goze y pueda gozar dicha ciudad de Mataró, de las prerrogativas de tener y poder tener quatro jurados con las insignias acostumbradas, assí en común como en particular,
teniendo las mesmas preheminencias y autoridades que acostumbran tener y gozar los magistrados de las demás ciudades de este Principado, con
facultad de tener dos maceros que puedan maher
mazas, dos timbaleros, y dos trompetas, que con
sus timbales y trompetas les precedan tocando en
las funciones públicas y siempre y quando les pareciere. Ítem, que dichos jurados en el consejo que oy
es y será, pueden hazer estatutos y ordenaciones
qualesquier que les pareciede conveniente para el
buen gobierno y administración de la ciudad, y
que puedan conceder y negar licencias para fabricar // 2r // cualquier género de casas y edificios
en cualquier parte de tierra, y sólo dentro de dicha ciudad y partes públicas de su termino «privative» a qualquier otro; y conocer en primera
instancia, quedando a las partes el recurso en se1953

gunda instancia al Real Consejo de la Baylia
General o al Tribunal Superior, a quien tocare
de cualquier causa o cuestión que haya, o pueda
haver, por razón de dichos edificios fabricados y
que se fabricaren; y en todo lo tocante a las calles
de dicha ciudad y caminos públicos en su termino,
por mirar esto al ornato y bien común de la ciudad. Y assí mesmo, que dicha Baylia General,
otro tribunal u oficial alguno, puedan poner ni
tener peso público dentro de dicha ciudad y su término, en que se compelan los naturales y habitantes de dicha ciudad o estrangero, y forasteros de
ella, a ir y pesar sus mercaderías, antes bien, pueda tan solamente dicha ciudad erigidora de Mataró, pueda hazer y fabricar de nuevo un muelle
para la seguridad de las embarcaciones, en la
parte de la playa de su termino general le pareciere, pudiendo para este effecto valerse y sacar toda
la piedra necesaria de las orillas del mar, y de las
partes y tierras que a nos pertenecen, sin haver de
pagar cosa alguna. Ítem, que dicha ciudad erigidora tenga facultad y poder bastante, para crear
ciudadanos honrados en la conformidad inherente que lo tiene y goza la ciudad de Gerona, de este
nuestro Principado de Cataluña, contadas aquellas preeminencias y prerrogativas que los crea dicha ciudad de Gerona. Ítem, que dicha ciudad
erigidora pueda crear mercaderes y corredores de
oreja, con el numero que pareciere a dichos jurados y consejo, y con las prerrogativas que tienen los
mercaderes // 2v // y corredores de oreja de la ciudad de Barcelona; y que las dichas creaciones y
nominaciones, assí de ciudadanos honrados como
de mercaderes y corredores de oreja, se deven hazer por dichos jurados y consejo, por escrutinio.
Ítem, que en dicha ciudad erigidora de Mataró
no se pueda, en tiempo alguno, por nos o cualquier otros sucesores nuestros, virreyes y capitanes
generales o cualesquier otros ministros nuestros,
ponerse governador ni otro oficial o cabo alguno
de guerra, a titulo de gobernar dicha ciudad. Y
en caso que la urgencia y necesidad obligare, de
que se huviessen de poner tropas de soldados dicha
ciudad, y por causas de dichas tropas se hiziessen
quarteles, que estos no se hagan ni deven hazerse a
gastos de dicha ciudad; y que también en este caso
el gobernador o cabo de dichas tropas, no pueda
hazer cosa alguna, por causa de ellas, que sea en
prejuizio de la económica y derechos de dicha ciudad, directa ni indirectamente, declarando en
esto nuestra voluntad, de que quede dicha ciudad
assí como el día de oy se alla sin soldado, y como si
no huviesse en dicho caso soldado alguno. Ítem,
que no se pueda exhigir ni cobrar, dentro de dicha
ciudad y su termino, la lleuda dicha de Tortosa
por official real ni otra persona alguna, y que a
los naturales y habitantes de dicha ciudad se les
observen los privilegios, que ya tienen, de exempción de dicha lleuda de Tortosa. Ítem, que todos
los privilegios y concessiones reales, estatutos, ordi-
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naciones, usos y costumbres que tiene concedidos y
de que goza y ha gozado asta oy, dicha villa de
Mataró, siendo villa las retenga, // 3r // particularmente, los que nuestros predecesores concedieron a dichas universidad de Mataró de ser calle y
miembro de nuestra ciudad de Barcelona; y que
gozase de las mismas perrogativas, preheminencias, y esempciones que los ciudadanos proprios de
dicha ciudad de Barchinona gozan, porque es
nuestra voluntad que dicha universidad de Mataró, que erigimos en ciudad, quede perpetuamente miembro y calle de dicha ciudad. En la
conformidad que dichos nuestros predecesores la
unieron, y que esso se entienda sin alteración alguna, innovación, ni derrogación de calidad,
que por la presente erección en ciudad no se entiendan aquellos derrogados, innvocados, ni alterados en todo ni en parte, sino tansolamente en
aquello en que se hallara nueva disposición en le
presente privilegio de erección, contraria a los derechos, privilegios, estatutos, ordinaciones, usos y
costumbres en su fuerza y valor, y en quanto menester sea confirmados y aprovados en forma specífica. Ítem, y finalmente, que dicha ciudad erigidora y sus moradores, tanto en ella como en su
termino, gozen, hayan, puedan y deven gozar, de
todos los privilegios, gracias y prerrogativas,
exempciones y libertades, y en particular, de la
exempción de alojamientos tránsitos, bagajes, somatenes, y otras quales quiera que gozan y tienen
consedidas y atorgadas las ciudades de Lérida,
Gerona y demás del presente Principado, assí en el
tratamiento como en lo político y jurisdiccional.
Y queriendo que todo lo concedido en éste real privilegio, sea muy conforme a las generales constituciones, usos y constumbres de Cathalunya, se declara que en caso se allar alguna cosa que
contrariara a aquellas, se tenga y repute como si
concedida no fuesse, quedando lo demás en su
fuerza y valor.»
Ideo thenore presentis de nostra certa sciencia deliberate et consulto regiaque authoritate nostra al
ex gracia speciali nostrosque regiae potestatis plenitudine //3v // motuque propio nostro dictum oppidum de Mataro in civitatem exigimus et ad titulum honorem et dignitatem civitatis et
extollimus predictoque titulo insignimus decoramus et perpetuo illustramus sum clausulis prarogativis et facultatibus supra expressis. Ita quod,
deinceps per omnes et quascunque personas cuiuscumque status gradus qualitatis praeheminentia
et conditionis existentes tam voce quam scriptures
publicis et privatis, et alias, civitas de Mataro nominetur, appelletur et intituletur gaude atque et
gaudere possit et valeat supraditis facultatibus et
honoribus in perpetuum et omnibus illis dignitatibus preheminentis favoribus immunitatibus libertatibus atque prerrogativis quibus alie civitates
nostre in prefato Cathaloniae Principatu de jure
1954

consuetudine et alias quovis modo potiuntur et
gaudent potirique et gaudere consueverunt, debuerunt et potuerunt, non obstantibus quibuscumque pretentionibus per civitatem nostrem
Barchinone, aliasve civitates universitates corpora collegia et magistratus deductis vel deducendis
in judicio el extra illum usquequaque. Illustribus
propterea egregiis spectabilibus vener nobilibus
magnificis dilectisque conciliariis et fidelibus nostris quibuscumque et capitaneis, locumtentis generalibus nostris, cancellario, regentibus cancellarium et doctoribus nostratum regiarum
audientiarum gerentibusque vices nostri generalis gubernatoris, magistro racionali, Bajulo Generali, regenti regiam thesaurariam, advocatis et
procuratoribus fiscalibus, patrimonialibus vicariis bajulis, subvicariis, subbajulis, alguatziriis,
virgariis et portariis, ducibus marchionibus comitibus, vicecomiribus baronibus, militaribus et generosis personis ac universis et singulis officialibus
et subditis nostris, majoribus et minoribus, quovismodo nuncupatis quacumque auctoritate // 4r //
officio et jurisdicctione fungentibus ubinis in omnibus regnio et alitione nostra. Constitutis et constituendi, dicimus et stricte precipiendo mandamus, ad incursum nostrae regie indignationis
praeneque florenoque auri quinque mille a bonis
seus agentis irremissibiliter exigendoris et nostris
inferendorum aeraris. Quatenus hujusmodi nostrum privilegium gratiam et concessionem, et omnia et singula superius contenta teneant firmiter
et observent in perpetuum tenersque et inviolabiliter observari faciant per quos deceat contrarium
nullatenus tentaturi ratione aliqua sive causa, si
officiales et subditi nostri predicti gratiam nostram charam habent ac preterire et indignationis
nostrae incursum paenam praeppositam cupiunt
evitare. Datum in dicta nostra civitate Barchinonae die prima mensis desembris anno a Nativitate
Domini millesimo septigentesimo quinto regnorumque nostrorum quinto.» Yo el Rey.»
Domine re mandavit mihi don Raymundo de
Vilana Perlas. Vidit per Thomas cancellarium,
Alemany Descallar prothesauro generalis et me
proconsellario e Generalis. Vidit Thomas, consellario. Vidit Alemany Descallar prothesaurero
generali. Vidit de Vilana Perlas pro secretarius
generali. Pago la meidanata.
In [...] primo folio XIII. Vostra magestad haxe
merced a la villa de Mataró en e Principado de
Cataluña de erigirla en ciudad con las facultades y prerrogaitvas a qui expressadas. Solvit projure sigilli termille mongentum solidos don Raymundy de Vilana Perlas secretarius. Vidit
Magestad lo mando. Sig+num. Josephi Sala auctoritate regia notarii publici Barchinone. // 4v //
Civis huri exemplo rechs. Sig+num. mei Fracscii
Sala auctoritatius apostolica et regia notarii pu-

tat del verguer, y que per dit efecte fossen despedidas las lletras y mandatos necessaris, segons
e de la present Cort. Per tant, notificant-vos ab
las presents tot lo sobredit, vos diem, encarregam y manam que de pecúnias de la Generalitat, disposeu que sien fetas ditas alimarias en las
ditas Casas de la Deputació General, palau real,
carrers reals y demés parts ahont se acostuma en
semblants casos, ab lo mejor lluÿment que sie
posible; y que no delibereu ni permetau que·s
donen alimarias, ni per ellas ara alguna als il·lustríssims senyors presidents y officials de la Cort,
a vosaltres ni als officials del General y casa de la
Deputació, y que doneu la deguda providència
en què lo refús se reculle, en benefici de la Generalitat y casa de la Deputació, y que doneu la
deguda providència, en què lo refús se reculle
en benefici de la Generalitat y no en utilitat del
verguer, exequtant en tot y per tot lo contengut
en ditas deliberacions, que altrament fan lo contrari, lo que no crehem de vostre gran zel, seria
precís provehir segons de justícia se trobaria fahedor. En testimoni del que manau ésser despedidas las presents, sotaescritas de mà dels il·lustríssims senyors precidents de dits brassos, y
cellades ab lo cello major de dita Cort. Datat en
Barcelona, en las casas de la Deputació, vuy als
vint-i-tres del mes de desembre any de la Nativitat del senyor de mil set cents y sinch. Don Pedro de Torrellas, president del bras militar Don
Francisco de Pallarts y Pastor, conceller segon
de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, president del bras real.

blici Vilanova de Cubellas diocesis Barchinone
huie exemplo test. Sig+num Sigismundi Compte
utriusque juris doctoris autoritatibus apostolica
atque regia notarii publici Barchinone civis qui
hujusmodi exemplum asuo vero originali fideliter sumptum et cum eodem veridice comprobatum testificatum vit supra patet scribere fecit et
requisitu in fidem clausit die vigesima quarta
dezembris anno a serpentis fractu millessimo septingentessimo qunito.
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Número 217
Losa tres estaments del present principat de Cathalunya, convocats en la Cort General que la
sacra, catòlica y real magestad del rey nostre senyor, que Déu vos guarde, de present celebra
en la present ciutat de Barcelona. Als il·lustres y
fidelíssims senyors deputats del dit Principat, en
Barcelona a residints. Salut y honor. Per quant
es indispensable a la present Cort y a los brassos
com a principals interessat, lo celebrar ab las
més festivas demostracions, lo convènio tant
gran que·ls cusiteix, per la dixosa notícia que lo
rey nostre senyor se ha dignat participar-los ab
sa real carta, de vint-i-dos del corrent, de haverse lo regne de València sacudit lo jugo que·l
oprimia, y gozar de sa llibertat baix lo real domini de sa magestad. Havem deliberat que de
diners de la Generalitat, se fassen per dita causa,
en la casas de la Deputació del General, palau
real, carrers reals y demés parts ahont reacostuma, las alinarias acostumadas en semblants casos, ab lo major lluhiment que sie posible. Emperò, per quant lo General de Cathalunya, de
present se troba tant arrassat y falt de medis, y
los molts que necessita promptes, per lo servey
de sa magestat y benefici públich del Principat,
com és notori, éssent com és cosa tant digne, de
las grans attencions de la present Cort procurar
y facilitar tot alimaria per a què puga lo General
cumplir a sas indispensables obligacions, ab actos, motius tant justos, irelevants, haven també
deliberat que no se donen dita alimarias, ni per
ellas cosa alguna als il·lustríssims senyors precidents de dits brassos y officials de la Corts, ni als
dits il·lustres y fidelíssims deputats y demés officials del General y casa de la Deputació, sino
que tant dits senyors deputats y officials del General y casa de la Deputació, com dits senyors
precidents y officials de la Cort, fassen tant justas alimarias a gastos propis y no de pecúnies del
General. Donant providència en què lo refús de
ditas alimarias, reculle lo regent los comptes en
benefici del General, y que no·s quede en utili-

Scriva et secretarius illustrissimi brachii militaris. Joannes Franciscus Verneda notarii publicii
Barchinone. Scriva et secretarius illustrissimi stamenti ecclesiastici.Raphael Albia notarii publicii Barchinone. Scriva et secretarius illustrissimi
stamenti regalis. Franciscus notarii publicii Barchinone.

285
/1r

a. l’original d’aquesta lletra es troba intercalat entre els folis
283v i 284r del trienni 1704-1707.

1955

Número 218
Procuraa de Joan Padritxes, per lo renuncia lo
offici de varquer, Onofre Minguella, forner.
Die decima quarta mensis augusti anno a Nativitate Domini millessimo sepcentessimo nonagessimo octavo, Barchinone.
Ego, Joannes Padritxas, sartos civis Barchinone
virgarius domus Deputationis Generalis presentis principatis Cathalonie dicto nomine. Gratis,
et cetera. Constituo et ordino procuratores meos
a. l’original es troba intercalat entre els folis 283v i 284r del
trienni 1704-1707.
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certos, et cetera. Itaquod, et cetera. Vos, magnificum Hyacinthum Blanch, civem honoratum
Barchinone, dominam Mariam Gratiam
Blanch, vestrem uxorem magnificum Josephus
Blanch, filium, alrtum ravarendum, Raphaellem Corrons, presbiterum in sede Barchinone beficiatum magnificum Franciscum Monfor et
Sorts, covem honoratum Barchinone et Joannem
Aldabo, faber sigarium civem Barchinone et
quem libet vestum in solidum. Ita quod primitus
et cetera. Ad videliset pro me et nomine meo coram admodum illustrimus et fidelissimus dominarum deputatarum et auditorium computorum Generalis Cathalonia qui nunch sunt et pro
tempore fuerint simul et divisim comparendum
et dictum meum officis virgariis in manibus exposse dominorum consistorialium ni favorem persone seu personarum nobis dictis dominis procuratoribus meis constitutis seu alteri vestum in
solidum beneviste seu // 1v // benevisaru met per
nos seu alterum vestrum designandum semelet
divissim renunciandum nominande, designande
seu nomiendarum et eam seu eos de dicto offitio
provideri juxta formam generalium constitutionum presentis principatus Cathalonie capitulorum et actum curiarum resum praecticarum stillum et observantiam dicti generalis et
renuntiationem seu renuntiationes admitti petendum, instandum et suplicandum et de his
quecumque instrumenta utilia et necesaria et
quomodolibet opportuna faciendum et firmandum et pro his quascumque suplicationes tam
verbo quam in escriptis offarendum, porrigandum et presentandium. Et demum et cetera. Promitto habere ratum et non revocare sub bonorum
meorum obligaitone, et cetera. Actum, et cetera.

culació per ser ja vacants passar a la propossició
y nominació de altre o altres subjectes, renunciant a aquells en quant menester sia. A vista del
qual, supplica a vostra il·lustríssima, sia de son
agrado, permètrer que són secretari lleve acte
de haver, dit de Quintana, donat a vostra il·lustríssima esta notícia, y entregar-ne certificatòria
a dit supplicant. Lo que espera de la gran rectitud de vostra il·lustríssima. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pons y Llorell. Despalau, assessor.
Oblata die XXIX dexembrii MDCCV in consistorio,
et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computurum, dixerunt et decreverunt
quod praedicta supplicacio inseratur in dietario
et quod tradatur copia parti. Alexius Fornaguera, iutrusqui juris doctor, secretarius et scriva
majoris Generalis Cathaloniae, subrogatus.
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Il·lustríssima señor.
En las càrcers de la present casa se troban detinguts alguns soldats del tèrcio de la Deputació,
perb imputar-se’ls certs delictes, del que és molt
injust se administre la deguda justícia, y ab la
mayor prestesa possible per ser aquellas molt
pensonas. De tot lo que ha regonegut lo concistori de deputats y oydors de comptes del General de Cathalunya, ser de sa precisa y indispensable obligació posar-ho en la notícia de vostra
senyoria il·lustre, per a què sie servit de liberar
lo que tindrà gust obre lo concistori acerca
aquest assumpto, per a què tenint molt present
lo establert en lo capítol 2, fet en la última Cort,
sols desitja acertar en lo que sia del agrado de
vostra senyoria il·lustre.

Testes sunt honorabilis Anthonius Falguera, clericus Barchinone degen et Onofrius Minguella,
tornesius civis Barchinone. Premissis licit aliena
manu suscripty fidem facio ego Josephus Virgili,
autoritate regia notarii publicii, de quis collegiatus Barchinone hoc propria scribens manu.
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Número 219

Número 220
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Número 221

Il·lustríssima señor.

Il·lustríssimc senyor.

Felip de Quintana y Fàbregas, donsell en Barcelona domiciliat. Ab lo degut rendiment, diu a
vostra il·lustríssima com per ser militar y com a
tal, vuy tractare o posà en notícia de vostra
il·lustríssima, perquè los llochs en què com a
ciutadà estaria en la present casa insiculat, puga
vostra il·lustríssima en la pròxima fahedora insi-

Joseph Abadal, adroguer de la present ciutat, ha
presentat a és consistori de deputats y oÿdors un
privilegi real de data de 29 de desembre proppassat, ab lo qual sa magestad, Déu lo guarde,

a. l’original es troba intercalat entre els folis 283v i 284r del
trienni 1704-1707.

1956

a. l’original es troba intercalat entre els folis 284v i 285r del
trienni 1704-1707.
b. a continuació ratllat per trobar-se inculpats.
c. l’original es troba intercalat entre els folis 284v i 285r del
trienni 1704-1707.

se ha dignat fer gràcia, a dit Abadal, de un offici
de verguer de la present casa. Que obté Joan
Graells, botiguer, ab lo motiu dea vacar dit offici per trobar-se dit Graells ausent de aquest
Principat y en terras dels enemichs. Instant dit
Abadal, queb lo concistori lo pose en la real y actual pocessió de dit offici.

ralitats, drets y llibertats de la terra per lo espay
de un any, si tant duraria la guerra, en la forma
estilada. Axí, que avent-se fet enténdrer al consistori, que per ocasió de trobar-se sa magestad
exausto de medir a costa de la Generalitat, se
deurian fer caravinas o bossas de càrraga per los
soldats de dit tèrcio que corresponen, en lloch
dels flascos que antesedentment se acustumaben encarregar del reals magatsems y a cassa de
la Real Hasienda. Ha regonegut lo consistori,
ser indispensable a sa obligació lo posar-o en la
gran consideració de vostra senyoria il·lustre,
per a què sie servit disposar lo fehedor tant aserca a est assumto, com y també, del dea la continuació del tèrcio enb lo cas de no estar invadit lo
ya Principat per ninguna part; y per consegüent
no ser-hi la ocasió de aver-se de deffensar ditas
generalitats, drets y llibertats de la terra, junt ab
fussells y baionetas, de què per medi de apuntaments se téc notícia a vostra senyoria il·lustre.
Esparant que vostrad senyoria il·lustre sobre una
y altre dependeria, se servirà péndrer tal resolució que serà del servey de las dos magestats, divina y humana, y del benefisi públich de est fidelíssim Principat.e

Sobrec la qual pretenció, se han offert al concistori dos reparos dignes de posar en la notícia
de vostra senyoria il·lustre. Lo und que lo dit
Graells és ciutedà de Barchinona, y se trobava
ausent de ella en las parts de Castella, al temps
que fou citiadae y entregadaf aquella a lag deguda obediència de nostre rey y senyor, y axí, a par
affavorerien a dit Graells los capítols 29 y 41
dels pactes de dita entrega, per a poder-se al·legar que saltem pro nunch no vacaria dit offici; y
lo altre, que dat cas fos vacant segons lo h decret
de lai magestad del senyor rey don Felip Tercer
de Aragó, de 25 de juliol 1654, devia j fer-se
terna o proposició de subyectes per lo concistori per la provisió de la vacant, que de present tocaria a vostra senyoria il·lustre.
Lo refferit posa lo concistori de deputats y oÿdors de comptes, a la gran concideració de vostra senyoria il·lustre per a què sie de son agradok
deliberar sobre est fet, lo que vostra senyoria
il·lustre indicarà més convenir.
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Número 222
Il·lustríssiml senyor.
Los diputats y oïdors de comptas del General de
Catalunyam dihuenn a vostra senyoria il·lustre,
que antes de congregar-se la Cort General a
intàncias de la magestad, que Déu guarde, y inseguint lo establert en los capítols 2 del redrès
de 1599 yñ 12 del últim redrès de 1702. Deliberaren servir a sa magestad ab un tèrcio, o regiment de 500 homens, per defensa de las gene-

a. a continuació ratllat, trobar-se dit.
b. a continuació ratllat fo dit.
c. a continuació ratllat y.
d. a continuació paraula ratllada.
e. a continuació ratllat y que.
f. a continuació ratllat esta.
g. a continuació ratllat verdadera.
h. a continuació ratllat real.
i. a continuació ratllat real.
j. a continuació paraula ratllada.
k. a continuació ratllat donar sobre est.
l. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 287v i 288r del trienni 1704-1707.
m. a continuació paraula ratllada.
n. dihuen a interlineat.
ñ. a continuació ratllat lo.

1957

Número 224-1
Losf tres estaments del present principat de Catalunya, convocats en la Cort General que la sacra, catòlica y real magestad el rey nostre señor,
que Déu guarde, de present celebra en la present ciutat de Barcelona. Als il·lustríssims y fidelíssims señors deputats y ohidors del compte del
dit Principat, en Barcelona residents. Salut y
honor. Havent-se per part vostra feta a nos representació en escrits, contenint que en las càrcers de la present casa, se troban presos y detinguts alguns soldats del tèrcio de la Deputació,
delats de certs delictes. Suplicant-nos siam servits deliberar, la fahedor en orde a dita dependència, en consideració que ditas presons
són molt penosas. Nos havent ohida dita representació, a vista de son contengut, havem deliberat emètrer-vos lo dit fet, y donar-vos facultat
y ple poder per a què, en virtut de nostra commissió, exercitaven orde als dits soldats que·s
troban presos en ditas càrcers total jurisdicció, y
quant sia de justícia ab la pretesa més possible.
Per tant, notificant-nos ab las presents tot lo sobredit, vos diem, ordenam y manam que en
a. de interlineat.
b. en... terra interlineat al marge esquerra.
c. a continuació ratllat ja.
d. vostra senyoria il·lustre interlineat.
e. a continuació ratllat Atissimus.
f. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 289v i 290r del trienni.

[ 1705 ]

[ 1705 ]

continent que las presents vos seran presentadas
usant la commissió, poder y facultat sobre dits,
administreu y exercíau en orde a dits soldats
presos en ditas presons de la Deputació, total
jurisdicció y quant sie de justícia ab la pretesa,
més possible com així ho repesam, del vostre
gran zel en testimoni del que manam ésser despedidas las presents sota escritas de mà dels
il·lustres señors presidents del dits brassos, selladas ab lo sagell major de dita Cort. Datat en
Barcelona, en las casas de la Deputació, al diset
de janer de l’any de la Nativitat del señor de mil
set-cents y sis. Don Pedro de Torrelas, president del bras militar. Doctor Francisco de Pallars y Pastor, conceller segon president del bras
real.
Fray Joseph Arzobispo de Tarragona, presidente
del braso eclesiástico. De mandato dicti illustrissimi domini praesidii expedit Joannes Franciscus
Verneda, notarii publicii Barchinone, a dicti
illustrissimi Brachii militari secretarius. De
mandato dicti illustrissimi domini praesidii expedit Raphael Alba, notarii publicii Barchinone
dicti illustrissimi stamenti eclici, notarii et secretarius. De mandato dicti illustrissimi praesidentis Franciscus Cortes, notarii publicii stamenti
regalis, notarii et secretarius.
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Número 224-2
Il·lustríssima señor.
Lo concistori de deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya, a vostra senyoria
il·lustre diu que, si bé en dias passats feu representació a vostra senyoria il·lustre acerca la
instància tenia de sa magestat, Déu lo guarde,
de què en atenció de trobar-se exausto de medis, subministrés al tèrcio ob regiment, que de
present està levantant a gastos de la Generalitat,
tots los fusells que abc sas bayonetes y catalinas,
que hauran menester los soldats que·l componan, éssent axís que en altres semblants ocasions
sempre se donavand a gastos de la Real Hasienda, ye en orde a la continuació de dit tèrcio, en
lo cas de cessar la causa de la deffenció de la terra y per consegüent de voler-se isca del present
Principat, no duptan los deputats y oÿdors que
vostra senyoria il·lustre sobre est assumpto
quant antes ordenarà avisar-los lo que deuhan
obrar y executar. Emperò per quant, pot ser
que sa magestat inste a vostra senyoria il·lustre

a. l’original d’aquesta representació, es troba intercalat entre
els folis 289v i 290r del trienni 1704-1707.
b. o regiment interlineat.
c. ab las bayonetas interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat per los officials.
e. a continuació ratllat al exir del pre.

1958

la aceleració de la lleva del dita tèrcio, ademés
de tot lo refferit, y que vostra senyoria il·lustre
se inclinàs, a fer-ho per lo medi de donar-se a
quiscun soldat lo socorro de 4 sous per diari,
com antes se stilava. Deuhan posar en la gran
concideraciò de // 1v // vostra senyoria il·lustre
lo següent:
Que havent-se servit sa magestat, antesb de juntar-se la present Cort, demanar a la Deputació
un regiment de 1.000 homans, passà lo concistori per lo mayor acert de importància tant grave, a consultar-la ab la conferència dels tres comuns, és a saber, la excel·lentíssima ciutat,
il·lustríssimo y fidelíssimo bras militar, y Deputació y una Novena dels tres estaments; y premeditats los avers de la Generalitat aconcellaren, que segons estos sols podria fer la
Deputació un regiment de 500 homens entrec
officials y soldats, donant-se a quiscun de socorro quotidiàd 3, sous noe admetent-sef avantatyats nig refformats, agreda consideració que éssent regiment se aumentava de officials,h com
eran tinent coronel, yi que en altras ocasions
sols lo tèrcio constava de 400 soldats, component-se de set compañias; y que fent-se ditj servey per falta de medis de la Generalitat, yak no·s
pagava als acrehedors ni la mitja penció ni la
lluhició, tinents y un ajudant a qui se deurà donar sous crescutsl en vista del que en eixa coformitat deliberà lo concistori fer-ho, y ne donà
part a sa magestat del que manifestà sa real gratitud.
Que si vostra senyoria il·lustre, se inclinava a resoldre que se aumentàs lo sou de quiscun soldat
a rahó de 4 sous per dia per 450, se aumentaria
lo gasto de la Generalitat en la quantitat de set
mil y tres-centas lliures per quiscun any, que anyadida ab lo que resultaria de la compra dels
fusells, // 2r // ab sas bayonetas y gorrasm dels
granaders y las casalinas, ne a ser imposible a la
Generalitat lo poder suportar est gasto, per què
ben notori és a vostra senyoria il·lustre, lo quant
exausto està lo General de medis que pugan correspondre als vius desitgs que resisteixen a vostra senyoria il·lustre y al concistori, a effecte de
a. dit interlineat.
b. antes... Cort interlineat al marge esquerre.
c. entre... soldats interlineat al marge esquerre.
d. quotidià interlineat.
e. no... refformats interlineat.
f. a continuació ratllat donant-se a ningú seu de.
g. a continuació ratllat de.
g. a continuació ratllat y per com.
i. y.... lluhició interlineat al marge esquerre.
j. dit interlineat.
k. ya interlineat.
l. a continuació ratllat encara reglant-se lo regiment ab set
compañias.
m. gorras dels granaders interlineat al marge esquerre.

què reste adesantat lo mayor real servey com se
deu.
Que pera la continuació del tèrcio cessat, la causa expressada en lo capítol 2 del redrès 1599 y
altres, és precís que vostra senyoria il·lustreb se
servesca fer nova disposició, y si a vostra senyoria il·lustre aparecia deliberar que se ordenàs al
concistori que sempre que sa magestat guste
vaya a tal part fora lo Principat,c facultat de què
isca si fos en ocasió que lo Principat estigués invadit o pròxim a ser-ho, se encontraria ab lo
motiu que segons ditsd capítols de cort se ha
tingut per a levantar-lo, que és per la deffensió
de la Generalitat, drets y llibertats de la terra en
què tant gloriosament se cifra la mayor exaltació
del real servey y conservació del Principat, en lo
suau y amabilíssim domini de sa magestat de
ahont a par, salvo semper, que dita axida duriae
ser en los casos de cessar la justa caresa dalt dita.
Que en quant a medis per a sustentar lo tèrcio ab
lo sou de 4 sousf yg altres gastos, no sab lo concistori de ahont poder-losh // 2v // subministrar,
per no despendir de sa mà novas imposicions de
drets, però a vostra senyoria il·lustre si li aparecia
noi danyar al líbero comers oj altrament, a par
podria servir-se premeditar si seria de útil posarse mayor dret de General a certas mercaderias,
del que avuy lo tener, o bé sobre tabaco, xocolate, y aygua ardent ok altres, o sino que lo arrenglament del donatiu fos més crescut y lo que sobraria satisfet sa magestat, los de greuges y altres
gastos entràs en útil de la Generalitat.

est assumpto, o executarà ab aquella promptitud y puntualitat que sempra té present sa atenció.
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Número 226
Deseandoa su majesta, reforzar con la mayor prissa, la guarnizión de la plaza de Gerona, será de
su real agrado que la gente del regimiento de vos
passe a ella, aunque sea sin las bayonetas que se
supone faltarle. Y assí, lo prevengo a vos, para que
disponga éste la gente prompta, después de mañana. Que assí lo confía su majestad del acreditado
zelo de vos, a cuya disposición quedo con los mexores desseos de servir a vos. Dios lo guarde a vos muchos años como puede. Barzelona, y febrero 26 de
1706.
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Tot lo sobredit, ha regonegut lo concistori ser
molt de sa obligació posar-ho en la gran y elevada comprehenció de vostra senyoria il·lustre,
restat amb sa deguda certesa,l que allò que resoldrà vostra senyoria il·lustre serà lo més acertat. Suplicant-li sie servit atténdrer que quant se
representà a vostra senyoria il·lustre, per lo concistori, no és am altre fi que lo de cumplir a sa
recta obligació, tant en lo que té mera al mayor
real servey, conservació del Principat y al gust y
agrado de vostra senyoria il·lustre, a qui assegura que lo que se ditnarà encarragar-li, acercan
a. per... a interlineat al marge esquerre.
b. a continuació paraula ratllada.
c. lo dit tèrcio interlineat.
d. dits interlineat.
e. deuria ser interlineat.
f. a continuació ratllat y altres.
g. y altres gastos interlineat.
h. los interlineat.
i. a continuació ratllat podian.
j. o altrament interlineat al marge esquerre.
k. o altres interlineat.
l. certesa interlineat.
m. a interlineat.
n. acerca est assumpto interlineat al marge esquerre.

Número 227
Il·lustríssimb señor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya, en jornadas de 23, 24 y 27 del més
de nohembre proppassat, anomenaren en ajudants del regiment, ab què la present casa serveix
al rey nostre senyor, que Déu guarde, en defensa
del present Principat, al ajudant reformat Joan
de las Casas, Joseph Garcia y Francisco Artigas.
Alsc quals, a 2 del mes de decembre següent, assenyalaren 20 lliures de sou quiscun, més inseguint lo parer de las personas de la conferència
dels tres comuns de la excel·lentíssima ciutat
il·lustríssim y fidelíssim bras militar, y Deputació. Y havent vostra senyoria il·lustríssima, en
jornada de 21 del mes de desembred predit, resolt seguir la planta dels regiments de sa magestat, tant respecte dels número dels officials com
dels sous que deuhen gosar,e en la qual planta
sols se troba un ajudant y est ab sou de 10 pessas
de vuyt, ha aparegut a dits ajudants que de la resolució de vostra senyoria il·lustre restavan menoscabats en son punt, per haverf de arrimar los
dos lo busto y lo altre restar ab solas 14 lliures de
sou. Éssent axí que lo alferes, que és puesto de
menor graduació, gosa 19 lliures 12 sous de sou,
lo que los ha donat motiu a presentar a dits depua. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
293v i 294r del trienni 1704-1707.
b. l’original d’aquesta súplica es troba intercalat entre els folis
293v 294r del trienni 1704-1707.
c. als quals a interlineat, damunt y als ratllat.
d. decembre predit interlineat, damunt janer proppassat
ratllat.
e. a continuació ratllat en execució del que deuhen.
f. a continuació ratllat los dos.

1959

[ 1706 ]

[ 1706 ]

tats y oÿdors una súplica, còpia de la qual se
// 2v // presenta a vostra senyoria il·lustre. Y havent tingut notícia dits deputats y oÿdors, que lo
savi Consell de Cent no obstant de haver resolt
seguir la planta dels regiments de sa magestat, ab
tot, tenint attenció y mira que los excel·lentíssims senyors consellers ja, antecedentment ab lo
sobredit parer de la conferència, havian anomenat tres ajudants resolgué que estos continuasen
ab lo mateix sou de 20 lliures, que havian assenyalat,a y que faltan dits ajudants, o per assenso o
altrament nos povehissen de nou, de forma que
sols restàs un ajudant. Per ço, ha aparegut a dit
despaig y oÿdors, posar en la altra compehensió
de vos tot lo sobredit, acompanyant lab representació de dit ajudant, per a què vos senyor il·lustre
resolga lo que li aparexerà més convenir, quec lo
consistorid ho posarà en execució ab la puntualitat y gust que desitja. Sempre obtemperar als ordes de vostra senyoria il·lustríssima.
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Número 228
Il·lustríssime y fidelíssim señor.
Joseph Garcia, Joan de las Casas y Francisco de
Artigas, ajudant del regent, dihuen y representan
a vostra senyoria il·lustríssima, que havent-los
vostra senyoria il·lustríssima anomenats per
ajundants ab lo sou de 20 lliures, a quiscú cada
mes, ya vista que los il·lustríssims brasos han resolt se seguís lo arreglament de sa magestat, que
Déu guarde, lo qual redunda en descrèdit de dits
ajudants, per no poder continuar lo real servey a
vostra senyoria il·lustre. Suplican sie servit de fer
representació als il·lustríssims brasos, per a què
dits ajudants continuenf en sos puestos y gosien
lo sou que vostra senyoria il·lustríssima los té asseñalats. Com ho esperan de la generositatg de
vostra senyoria il·lustre. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Joseph Garcia en causa pròpia.
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Número 229
Losh tres estaments del present Principat de Cataluña, convocats en las Corts Generals que la
a. a continuació ratllat dit.
b. a continuació ratllat súplica.
c. a continuació ratllat lo consistori.
d. a continuació ratllat ab la.
e. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 293v i 294r del trienni 1704-1707.
f. continuen en sos puestos y interlineat al marge esquerre.
g. generositat interlineat, damunt grandesa ratllat.
h. l’original d’aquesta lletra es troba intercalat entre els folis
293v i 294r del trienni 1704-1707.

1960

sacra, catòlica y real magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, de present celebra en la
present ciutat de Barcelona. Als il·lustres y fidelíssims señors deputats y ohidors de comptes del
General de dit Principat, en Barcelona residents. Salut y honor. Havent-se per part dels
administradors del hospital de Nostra Señora
dels Infants Orfans, de la present ciutat, presentat una súplica del tenor següent:
Il·lustríssims señors, lo hospital de Nostra Señora dels Infants, de la present ciutat de Barcelona, se troba tenir de bona renda deduïdas totas corresponcions solas quatre-centas vuyt
liuras, vuyt sous y sinch (diners) y encara computant-i cent sis liuras, onse sous y set (diners) li
fa quiscun any lo General de Cataluña, de manera que cobrant de dit General la sola meytat
de dita annual penció, ve sols a tenir dit hospital
de renda cobrable tres-centas sinquanta-tres
lliuras, y com dita casa tinga vuy de sustentar
vinc-y-una personas entre lo prior, mare y orfans y estos de tots aliments en sanitat y malaltia, y segons las occurrèncias dels temps y de las
pocas caritats se fan vuy als hospitals, sie casi imposiblitat a què dit hospital puga complir ab las
obligacions de tant sant institut, com és per lo
benefici públich lo de dit sant hospital emparant
y educant los que·s troban en la edat y estat més
perillós y necessitats, continuant-los lo mateix
emparo fins a ser los miñons, fadrins de alguna
art o estament y las minyonas casadas. Per tant
los administradors de dita casa dels orfans desitjan se puga continuar lo exercici y amparo de
tant sant institut, a vostra senyoria il·lustríssima
suplican vulla dignar-se ordenar que a dit hospital se li pague quiscun any, per dit General de
Catalunya, la entera penció annua li fa de ditas
cent-sis lliuras, onse sous y set (diners) de censal, que a més de ser molta rahó y equitat ho rebran dits suplicants a singular gràcia de la pietat
de vostra senyoria il·lustríssima. Oficio. Altissimus. Sans.
E nos, vista y ohida dita suplicació havem uniformament deliberat, que la Generalitat pague
quiscun any als administradors de dit hospital
dels infants orfans, la annua penció de cent-sis
lliuras, onse sous y set (diners) de censal que dit
hospital reb sobre la Generalitat. No obstant
qualsevols concòrdias fetas y fahedoras, y altres
qualsevols incidents ab expresió y declaració,
que esta prevenció y paga fahedora, no puga
servir de exemplar messes treta en conseqüència
per altres acreadors del General, y que per est
effecte fossen despedidas las lletras oportunas
segons estil de la Cort. Per tant notificant-vos lo
sobredit, ab tenor de las presents, vos diem, ordenam y manam que executeu en tot y per tot
lo contengut en dita nostra deliberació sobre

expresada esperant-ho així de vostre gran zel.
En testimoni del que manam ésser despedidas
las presents sota escritas de mà dels il·lustríssims
señors president, y selladas ab lo sagell major de
dita Cort. Datat en Barcelona, en las casas de la
Deputació, als dos de marsa any de la Nativitat
del señor de mil set-cents y sis.

en los preus de sas censals y firmaren ditas
concòrdias, han acceptadas lluicions ab pacte
que·s els complís pagan els las pencions afanadas, mija quiscun any, fins a quedar enterament
satisfet en ellas. Que per ço se fasse distinció y
pacte diferent, contenint que en primer lloch
després de ésser pagat los preus los acredors, que
fins al die de la nova concòrdia hauran sortejat,
sien posats en una urna, y de ella trets en sort fins
a ser satisfets en las pencions que se’ls dega; y
després en altre urna pagats que sien dits acreadors, que fins al die de la nova concòrdia hauran
sortejat a dit censals, se pase a fer extracció del
nous acreadors que sortejaran en virtut de la
nova concòrdia. Per tant, notificant-vos tot lo
sobredit ab tenor de las present, vos diem, ordenam y manam que firmada la present Constitució, posen en execució dita nova deliberació,
donat-vos com vos donam, y conferim per este
efecte, tot lo ple poder convenient per a què ho
pugau tractar, convenir y ajustar ab dits acreadors, com millor sie posible.

Don Pedra de Torrellas, president del bras militar. Fray Joseph arzobispo de Tarragona, presidente
braço eclesiástico. Doctor Francisco de Gallart y
Pastor, conseller segon y president del bras real,
de mandato dicti illustrissimi domini presidenti
expedivit Franciscus Verneda, notarii publicii
Barchinone, ae dicti ilustrissimimi stamenti militarii scriva et secretarius. Mandato dicti illustrissimi domini presidenti expedivit Raphael Abia, notarii publicii Barchinone, de illustrissimi stamenti
eclesiastico scriva et secretarius. Mandato dicti
illustrissimi domini presidenti expedivit Franciscus Cortes, notarii publicii Barchinone, dicti illustrissimi stamenti regalis scriva et secretarius.
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Esperant de vostra gran zel, aplicació y activitats
que ho executareu ab tot cuydado per lo molt
que interessa en esta dependència y benefici de
la Generalitat. En testimoni del que manam ésser despedidas las presents sota escritas, de mà
dels il·lustríssims senyors presidents dels il·lustríssims brassos, y selladas ab lo sagell major de
dita Cort. Datat en Barcelona, en las casas de la
Deputació, als dos de marsa del any de la Nativitat del señor mil set-cents y sis.

Número 230
Losb tres estaments del present Principat de Catalunya, convocats en la Cort General que la sacra, catòlic y real magestat del rey nostre señor,
Déu lo guarde, de present celebra en la present
ciutat de Barcelona. Als il·lustres y fidelíssims señors deputats y ohidors de comptes del General
de dit Principat, en Barcelona residents. Salut y
honor. Havent-se formada la planta que·s troba
incertada en los processos familiars de la present
Cort General, ideada per nova concorda fahedora entre la Generalitat y sas acreadors, per a què
ab la més brevedat, quede exonerada de la prestació de ses censals y se done forma a la satisfacció del capital e interesos, ab alguna dilació de
temps comprenent que dita idea ve a ser molt
utilosa a la Generalitat. Havem concordament
deliberat, que té comesa a dit il·lustríssim y fidelíssim concistori, lo posar-la en execució y procurar per tots los medis possibles nova concòrdia ab sos acreadors, diligenciant que aquells se
aderescan y convingan ab dita nova planta, y que
en cas de trobar-se difficultats en la execució per
part dels acreadors, pugan millorar la concòrdia
vuy corrent, prenent en tot o en part, y en lo que
sie praticable, los medis ideats ab dita planta en
cas hi convingan dits acreadors; y que per més
facilitar-ho, en concideració que dita planta serà
prejudicial als acreadors, que en virtut de la
concòrdia antecedent y vuy corrent, han sortejat

Don Pedra de Torrellas, president del bras militar. Fray Joseph arzobispo de Tarragona, presidente braço eclesiàstico. Doctor Francisco de Gallart y
Pastor, conseller segon y president del bras real.
De mandato dicti illustrissimi domini praesidenti expedivit Franciscus Verneda, notarii publicus
Barchinone, ae dicti ilustrissimimi stamenti militari scriva et secretarius. Mandato dicti illustrissimi domini praesidenti expedivit Raphael Abia,
notarii publicus Barchinone, dicti illustrisimi stamenti ecleci scrva et secretarius. Mandato dicti
illustrissimi domini presidenti expedivit Franciscus Cortes, notarii publicus Barchinone, dicti
illustrissimi stamenti regalis scriva et sevretarius.
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a. a continuació ratllat de febrer.
b. l’original d’aquesta lletra es troba intercalada entre els folis
293v i 294r del trienni 1704-1707.

1961

Número 431
Losb tres estaments del present principat de Catalunya, convocats en la Cort general que sa saa. a continuació ratllat, de febrer.
b. l’original d’aquesta lletra es troba intercalat entre els folis
293v i 294r del trienni 1704-1707.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

cra, catòlica y real magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, de present celebra en la
present ciutat de Barcelona. Als il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes
del dit Principat, en Barcelona residents. Slut y
honor. Havent comparegut devant nos Francisco de Marí y Ginovès, donzell, regent los
comptes de la casa de la Deputació y General de
Catalunya, ab suplicació que presentà; suplica
fos de nostre servey ordenar al il·lustre y fidelíssim concistori de deputats y ohidors de comptes
del General de Catalunya, que li passaven
compte tot lo que per ocasió de las presents
com en servey de divisses, estaments, haurà dit
de Marí y Ginovès impedit y gastat tant per las
adeales, com altrament per tot lo demés que se
age ofert haver-se de gastar en la present Cort
General, y assenyaladament, lo impendit per la
flocadura que dit suplicant feu fer per adorno
dels tapets dels il·lustríssims brassos y demés,
que encara que no serviren, per haver-lo dit
il·lustríssims i fidelíssims concistori posat alguns
reparos per ampli cause en benefici de la casa de
la Deputació, entreveure-lo gastat no sols per sí,
sino també per medi de las demés personas que
dit suplicant té destianadas per asistir-lo. E no·s
altrenent, que lo suplicat per dit Francisco de
Marí y Ginovès és cosa justa y conforme a rahó,
havent deliberat uniformament annuir al per ell
suplicat, y que per so sien despedidas las lletras
oportunas segons estil de la present Cort. Per
tant, notificant-nos lo sobredit ab thenor de las
persents, vos diem, ordenam y manam que passeven compte a dit de Marí y Ginovès tot lo que
per ocasió de las presents Corts, en servey de
dits tres estaments, haurà impendit y gastat tant
ell com las personas que té destinadas per acistir-lo. Així per adeales, com altrament per tot lo
demés que se age ofert haver-se de gastar, en ditas presents Corts Generals, y en particular per
la flocadura que dit de Marí y Ginovès, feu fer
per adorno dels tapetes dels il·lustríssims brassos y demés que no servi aplicant dita flocadura
en benefici de la Generalitat. En testimoni de
las quals cosas havem manat ésser despedidas,
sota escritas de mà dels il·lustríssims senyors
procuradors de dit brassos, y celladas ab lo sagell major de dita Cort. Datat en Barcelona, als
tres del mes de mars any de la Nativitat del senyor de mil set-cents y sis.

esidentis expedivit Raphael Albia, notarii publicus Barchinone dicti illustrissimi brachii eclesiastici, scriva et secretarius. De mandato dicti illustrissimi praesidentis expedivit Franciscus Cortes,
notarii publicus Barchinone dicti illustrissimi
stamenti regalis scriva et secretarius.
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Don Pedro de Torrellas, president del bras militar. Fray Joseph, arzobispo de Tarragona, presidente braço eclesiástico. Doctor Francisco de Gallart y Pastor, conseller segon y president del
bras real.
De mandato dicti illustrissimi praesidentis expedivit Francisco Verneda, notaii publicus Barchinone. De mandato dicti illustrissimi domini pra1962

Número 232
Losa tres estaments del present Principat de Cataluña, convocats en la Cort General que la sacra, catòlica y real magestat el rey nostre senyor,
que deu guarde, de present celebra en la present
ciutat de Barcelona. Als magnífichs y fidelíssims
senyors deputats y ohidors de comptes del dit
Principat, en Barcelona residents. Salut y honor. Havent Francisco de Marí y Ginovès, donzell, regent los comptes de la casa de la Deputació del General de Catalunya, comparegués
devant nos, ha presentar una súplica que·s del
thenor següent:
Il·lustríssim senyor Francisco de Marí y Ginovès, regent los comptes de la Deputació del General de Catalunya, posa a la alta comprehenció
de vostra senyoria il·lustríssima que en la Junta
General dels tres il·lustríssims estaments, que·s
tingué en la present ciutat en los anys mil setcents y hu y mil set-cents y dos, obtingué de la
Generalitat de dits tres il·lustríssims estaments,
en atenció dels molts y excessius treballs que lo
suplicant sostingué en servey de la dita Junta
General, remissió y gràcia del que·s pogués quedar devent a la Generalitat per rahó del que avia
faltat Joan Ribes, ciutadà honrat y notari públich de Barcelona, en la administració del dit
offici de regent los comptes en lo temps que
aquell, com ha subrogat, servi dit offici de regent los comptes després de haver, dit Marí, pagat en forsa de concòrdia en lo temps se li feu
dita gràcia, la quantitat de tretze mil sinch-centas y sinquanta lliuras. Y com per la anul·lació y
revocació general de totas las resolucions, fetes
en dita Junta General de mil set-cents y hu y mil
set-cents y dos, vindria també revocada la singular gràcia que lo suplicant meresque conseguir de la generosa mà de vostra senyoria il·lustríssima, y de altra part, no sols li assiteran los
mateixos motius que mogueren al piadós ànimo
de vostra senyoria il·lustríssima, per a condesendir en dita gràcia, però y també, concorrian en
los suplicant vuy los contínuos traballs y vigílias,
ab què gustós se dedica en las presents Cort Generals en servir a vostra senyoria il·lustríssima.
Perçò dit Francisco Marí y Ginovès, suplica a
a. l’original d’aquesta lletra es troba intercalat entre els folis
293v i 294r del trienni 1704-1707.

vostra senyoria il·lustre, sie de bon agrado y servey restablir-li la dita gràcia, que los tres il·lustríssims estaments li feren en dita Junta General
de mil set-cents y hu y mil set-cents y dos, que
ho rebrà a singular favor de la grandesa de vostra senyoria il·lustríssima. Altissimus, et cetera.
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Rossell y Lleó, e nos, havent ohida dita suplicació y lo contengut y narrat en ella, attenent als
rellevants y justificats motius ab los quals fonch
feta en la Junta General del any mil set-cents y
hu y mil set-cents y dos, que se anomenave com
la gràcia que suplica novament dit Francisco de
Marí y Ginovès, y los grans y excessius treballs
que sustingué en dita Junta, y suporten en la
present Cort General que són dignes de singular
remuneració. Havem uniformament deliberat,
annuir al suplicat per dit de Marí y Ginovès, restablint-li y concedint-li de nou dita gràcia que li
fonch feta en la referida Junta General de mil
set-cents y hu y mil set-cents y dos, en la mateixa
conformitat, modo y forma que a les hores li
fonch concedida, validant y ratificant tots los actes, scrituras y efectes. Sien despedidas las lletras
oportunas, segons estil de la present Cort, dirigida a dit il·luste y fidelíssim concistori per a què
fasse y firme los actes útils y necessaris per exequció de la predita antecedent, y de esta nova
gràcia y remissió. Pertant, notificant-nos tot lo
sobredit ab thenor de las resents, vos diem, ordenam y manam que després que la present,
nostras lletras, vos seran presentadas, exequteu
en tot y per tot, lo contengut y narrat en dita
nostra deliberació de sobre incertada, que altrament, fent lo contrari lo que no creheu de vostra
gran zel, seria precís provehir segons de justícia,
seria trobat fahedor en testimoni del que manam ésser despedidas las presents, sota escritas
de mà del il·lustríssims senyors presidents de dits
brassos, celladas ab lo segell major de dita Cort.
Datat en Barchinona, en las casas de la Diputació, als tres del mes de mars any de la Nativitat
del senyor de mil set-cents y sis.
Don Pedro de Torrellas, president del bras militar. Fray Joseph, arzobispo de Tarragona, presidente braço eclesiástico. Doctor Francisco de Gallart y Pastor, conseller segon y president del
bras real. De mandato dicti illustrissimi praesidentis expedivit Francisco Verneda, notaii publicus Barchinone dicti illustrissimi stamenti militaris scriva et secretarius. De mandato dicti
illustrissimi domini expedivit Rafael Albia, notarii publicus Barchinone dicti illustrissimi stamenti eclici scriva et secretarius. De mandato
dicti illustrissimi praesidentis expedivit Franciscus Cortes, notarii publicus Barchinone dicti
illustrsisimi stamenti regalis scriva et secretarius.

1963

Número 233
Il·lustríssima senyor.
Havent entès lo consistori de deputats y oÿdors
de comptes del General de Catalunya, que don
Dalmau de Copons y Grimau, canonge de la
Santa Iglésia de Barcelona, lo pare prior del
convent de Santa Cahaterina màrtir d’esta ciutat, de la sagrada orde de predicadors lo reverent Agustí Ramoneda, prevere y benefficiat de
la Seu de Barcelona; y don Juan Bonaventura de
Gualbes, en nom de elets dels acrehedors censalistas de dit General, segonsb concòdia yc firmada als 19 de juliol 1702 en la scribania mayor de
la present casa de la Deputació, entre los tunch
deputats y oÿdors de comtes de una y dits acrehedors de part altra. Aurian presentat o voldrian
presentar a vostra senyoria il·lustre, una súplica
contenint que vostra senyoria il·lustre fos servit
donar la deguda providència, per a què als acrehedors se’ls acabàs de pagar la penció entera de
1661; y després la mitja penció que per rahó
dels gastos han sobrevingut a la Generalitat, no
sel·s ha satisfet,d //3v // regoneixent lo concistori ser indispensable a sas obligacions posà en la
gran concideració de vostra senyoria il·lustre lo
següent:
Que quant se firmà la ditae concòrdia,f feya y
prestava lo dit General de penció annualg de
censals y censos poch menos deh quaranta-sinch
mília lliuras, de las quals en aquella ocasió se estavan devent 40 pecions que importavan un milió y vuyt-centas milia lliuras. Yi entre altres pactes que·sj convingué, fou lo de aver de perar-la
los deputats y oÿdors en son ingrés y restàk firmada, perl la qual concòrdia se efectuà, avent
primeramentm regonegut los dits elets los preus
per los quals foran arrendats los drets de la Generalitat des de 1683 fins 1698, la summa que
importava las pencions de censos y censals de la
Generalitat, los gasots ordinaris que quiscun any
suportavan aquella,ñ los gastos extraordinaris, y
indispensables que podian //4r // sobrevenir a la
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 294v i 295r del trienni 1704-1707.
b. segons interlineat, damunt ab ratllat.
c. y firmada interlineat.
d. a continuació dotze línies ratllades.
e. dita interlineat.
f. a continuació és farà devent la Generalitat a dit sos acrehedors ratllat.
g. a continuació quaranta ratllat.
h. a continuació 45 ratllat.
i. y ...concòrdies interlineat al marge esquerre.
j. a continuació fou ratllat.
k. resta interlineat, damunt fou ratllat.
l. a continuació dos línies ratllades.
m. primerament interlineat.
n. suportava interlineat, damunt inportava ratllat.
ñ. aquella interlineat, damunt la Generalitat ratllat.

[ 1706 ]
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Perquè las sobreditas disposicions y festins
que·s feren en dits anys 1701 y 1702, imporataren de gasto a la Deputació molt cerca de cent
milia lliuras, ademés del que se estatuhí y establí, que ha ocasionat grandiosas sumas, y entre
ellas la impressió del nou volument de Constitucionsg ha important molt cerca de tres mil doblas, al refferit deu anyadir-se lo gasto feth per la
real vingudai del rey, nostre senyor,j lo corrent
de la present Cort General ab sos dependents y
emergents, lo averk de sustentar //4v // la Deputació un regiment de 500 homans durant esta
guerra,l ab 4 sous de socorros per die, ab armas,
caserinas, bayonetas,m bossas de travader y gorras que yunt amb les entradas y sous dels officials den dit regiment, de molt no bastaran per
any sinquanta milia lliuras. Éssent axís, que los
emoluments de la Generalitatñ sols importano
centp disset milia lliuras, poch més o menos per
quiscun any y lo que és més, pretèndrer lo
arrendatari cert relaix aver-se renunciat per causa del últim citi de esta capital, lo dret de Bolla
de Barcelona y de monedas,q partint eixa conci-

derable pèrdua, y si bé, aquell pueda novament
arrendat, emperò lo de monedas restaa sens haver-s’hi trobat dita no menos lo arrendatari, segons se té notícia pretendrà no sols lo considerableb relaix del dany que los enemichs ha
ocasionat yc ocasionarà en las fronteras, sino y
també de differents importantsd summas de diner y fraus que certs personatges del Principat
valent-se del nom de sa magestat,e a ocasió de
ditaf sa real vinguda, en gran deservey seu y
preiudici de la Generalitat so han fet donar o bé
o hang pres violentment sensh que pogués ser de
rellevància, lo dir-se que la arrendatari durant lo
arrendament no se li deu satisfer lo relaix, per
quant quid qued foret de consemblant theòrica.
Lo cert és que lo General en altre temps deui
reffer-la hi en lo que serà trobat ésser just, no
pot duptar-se que sempra que la Deputació ha
sustentat tèrcio sos caudals no li han permèsj
// 5r // acudirk sos acrehedors censalistes, encara
sent sols de 400 homans y sens obligació de
aver de pagar las armas, gaterinas,l vayonetas,
bossas y gorras de ahont ab tota evidència se
dexa compèndrer de tot fixs.m Assí ponderat,
que durant la guerra la Generalitat pern falta des
aversñ no ha de poder cumplir ab lo servey offert
al rey, nostre senyor, del regiment de 500 homans, si vostra senyoria il·lustre no procura subministrar a la Deputació nous avers crescuts
per a cumplir-ho, y se verifica més esta ponderació, si se attèn que quant vostra senyoria
il·lustre encarrega al concistori lo aument de
sou de dit regiment devento pagar las armas, caserinas, bayonetas,p bossas, gorras loq esperansa vostra senyoria il·lustre de què li procuraria nous medis ab què poder mantenir-lo,r emperò si vostra senyoria il·lustre no dedica a la
Generalitat nous // 5v // avers, serà impraticable
que puga suportar dita càrrega la Generalitat.
Per lo que comprenent-ho axís, lo concistori yas
en sos apuntaments ne feu representació a vostra senyoria il·lustre, y després també de parau-

a. després interlineat.
b. de... 1703 interlineat al marge esquerre.
c. dins...termini interlineat, damunt no sols temps ratllat.
d. encara... altres interlineat, damunt de molt temps ratllat.
e. majorment... guarde interlineat al marge esquerre.
f. de... il·lustre interlineat.
g. a continuació passadas ratllat.
h. fet... lo interlineat al marge esquerre
i. vinguda interlineat.
j. a continuació ratllat Déu lo guarde.
k. aver de interlineat.
l. a continuació per la ratllat.
m. bayonetas, bossas de travader interlineat al marge esquerre.
n. de dit regiment interlineat.
ñ. a continuació per any ratllat.
o. importan interlineat.
p. cent... any interlineat al marge esquerra.
q. a continuació y si be ratllat.

a. resta interlineat, damunt queda ratllat.
b. considerable interlineat.
c. y ocasionarà interlineat.
d. importants interlineat, damunt considerables ratllat.
e. a continuació que Déu le guarde ratllat.
f. dita interlineat.
g. han interlineat.
h. sens... just interlineat al marge esquerre.
i. deu interlineat, damunt deuria ratllat.
j. a continuació lluhir ni pagar mijans pencions ratllat.
k. acudir interlineat.
l. vayenetas, bossas interlineats.
m. fixs axí interlineat.
n. per falta des interlineat.
ñ. avers... complir-ho interlineat al marge esquerre.
o. devent interlineat.
p. bayonetas, bossas interlineat al marge esquerre.
q. lo interlineat.
r. a continuació dotze línies ratllades.
s. ya interlineat.

Deputació, y lo que importavan los censals lluïts
y condonats fins a aquell temps. Com extensament podrà vostra senyoria il·lustre manar informar-se’n, del dietari del trienni 1698 en yornada
de 19 de juliol 1701, del que a par que extenuada, se trobava estar llavors la Diputació, estant-o
més ara, puix que no ha pogut correspòndrer al
que pactà, àgreda concideració dels nous ahogos li han sobrevingut desprésa deb conclosas las
disposicions fetas en 1702 y 1703, sens poder
tenir esperansa alguna de satisfer a dits acrehedors dinsc lo breu termini de est trienni. Emperò, ni encarad en lo de altres, majormente
quant en la positura present se troba impossibilitada la Deputació de pagar y satisfer lo regiment
al que serveix a sa magestat, Déu lo guarde, per
lo que se’n farà evidència def vostra senyoria
il·lustre en los següents capítols.

1964

la la han té feta a la il·lustríssima Junta del redrés.a
En atenciób de tots los gastos refferits, y altres
que se offeriran resultants de la present Cort, y
de la duració de aquella, és impossible que la
casa puga suportar-los en gran y dilatada distància de temps. Per tot lo que lo concistori de deputats y oÿdors de comptes, en cumpliment de
sa obligació, suplica a vostra senyoria il·lustríssima se digne per son gran zel que té en la conservació del Principat present, casa de la Deputació y en lo argument del mayor real servey,
atténdrer y premeditar esta representació y en
vista d’ella subministrar nousc avers crescuts,
per a què se puga complir ab tot per la Deputació, que ademés de redundar esta acció en gran
servey de Déu, nostre senyor, y de sa magestat,
aumentarà los blasons del acreditat zel de vostra
senyoria il·lustre, en tot lo que mera a las ditasd
conservacions del Principat ye present casa, y
cuntinuació del inevitable crèdit de la incontrastable lealtat chatalana, assegurant-sef a vostra senyoria il·lustre que lo concistori no anhela
altra cosa sinó repetidas ocassions del servey de
vostra senyoria il·lustre, a què se aplicarà ab
aquellas veràs que sas obligacions tenan molt
present.
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Número 234
Losg tres estaments del present principat de Catalunya, convocant en la Cort General que la sacra, catòlica y real magestat el rey nostre senyor,
que Déu guarde, de present celebra en la present ciutat de Barcelona. Als magnífichs y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes
del dit Principat, en Barcelona residents. Salut y
honor. Havent Francisco de Marí y Ginovès,
donzell, regent los comptes de la casa de la Deputació del General de Catalunya, comparegués
devant nos ha presentar una súplica que·s del
thenor següent:
Il·lustríssim senyor Francisco de Marí y Ginovès, regent los comptes de la Deputació del
General de Catalunya, nos ha presentat una súplica en excrits del thenor següent:
Il·lustríssim senyor Francisco de Marí y Gea. a continuació nou línies ratllades.
b. atenció interlineat, damunt concideració ratllat.
c. avers... chatalana interlineat al marge esquerre.
d. ditas interlineat.
e. y present casa interlineat.
f. assegurant... presents interlineat al marge esquerre.
g. l’original d’aquesta lletra es troba intercalada entre els folis
296v i 297r del trienni 1704-1707.
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novès, representa a vostra senyoria il·lustríssima, que no obstant de offerir-li cada dia lo haver de gastar conciderables sumas que·s distribueixan en pagar los officials y soldats del
regiment, ab què la Generalitat serveix a sa magestat, que Déu guarde, y per lo vistuari de
aquell, comp y també, per las armas y demés necessaria per dit regiment. Recusan los molt
il·lustres y fidelíssims deputats y ohidors de
comptes del General de Cathalunya, giran diners al suplicant ab lo pretext de què en lo capítol 8 del redrés y eren la Junta General de brasos del any mil set-cents y hu y mil set-cents i
dos, se trobaria disposat de què aquells no pugan girar al regent los comptes, sino fins a tant
que se li haguen passats los comptes del diner,
que dins lo espay de tres mesos, se haurà entregat a dit regent los comptes. Y, com ja per las
molta ocupacions en què vuy per ocasió de sas
Corts Generals, se troba implicat dit de Marí, ja
per las ocupacions del vehedor que necesariament deu entrevenir en lo dit passament de
compte, ja per ésser molt limitat lo termini prefigit en dit capítol 8, de tal manera que en
temps de tèrcio se regoneix ser inpraticable sa
disposició. Lo que los il·lustríssims brassos prevehent y conciderant sa impossibilitat en la
pràctica, de temps de tèrcio han passat ha fer
nova disposició en las presents Corts, ab capítol
del nou redrés de número 44, no pugués lo suplicant donar los comptes dins los tres mesos, y
de altre part, no tingua de present diners per a
pagar dit regiment, en tant que a no gira-se-li’n,
poria ésser ocasió de fugir los soldats y de desfent-se lo regiment en gran destiment del real
servey y descrèdit de la previnència. Perçò, suplica dit de Marí y Genovès a vostra senyoria
il·lustre, sie de sos agrado manar al molt il·lustres y fidelíssims deputats y ohidors de comptes
del General de Cathalunya, que no obstant la
disposició de dit capítol 8, li giran diners per
compte de dit regiment, tant per a pagar los soldats com y també per tot lo demés, que conduesca a tot lo necessari de dit regiment, que
ademés de ser cosa molt justa ho rebrà a singular favor de la grandesa de vostra senyoria il·lustre . Altissimus, et cetera. Rosell y Lleó.
Nos, ohida dita suplicació, attesos los relevantes
motius en ella expresats, y als danys que porian
inferir de no assentir la present Cort General al
replicar per dit de Marí y Genovès. Havem conformament deliberat, que sie ordenat y manat
als il·lustres y fidelíssims señors deputats y ohidors de comptes, que de diners de la Generalitat
giren a dit Francisco de Marí y Ginovès, las
quantitats que requerexen per pagar los sous

a. a continuació tres paraules ratllades.
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dels officials y soldats, y demés que de gastos
per rahó el dit regiment de la Generalitat, durant la present Cort, encara que no hage entregats los comptes de las quantitats que si són estadas giradas antecedentment, no obstants
qualsevols disposicion lo contrari disponsants y
que per est efecte, sien despedidas las lletras
oportunas segons estil de la present Cort. Pertant, ab tenor de las presents nostras lletras, vos
diem, ordenam y manam que en execució de
dita nostra deliberació, giren a dit Francisco de
Marí y Ginovès, las quantitats que se hauran
menester per los effectes expressats en dita nostra deliberació, que altrement fent lo contrari,
lo que no creehem de vostre gran zel, seria precís provehir segons de justícia se trobaria fahedor, intestimoni del que manam ésser despedidas las presents sota escritas de mà del
il·lustríssim señor president, y selladas ab lo sagell major de dita Cort. Datat en Barcelona, en
las casas de la Deputació, a once de mars del any
de la Nativitat del señor mil set-cents y sis. Don
Pedro de Torrellas, president del bras militar.
Fra Joseph, arzobispo de Tarragona, presidente
braço eclesiástico. Doctor Francisco de Gallart y
Pastor, conseller segon y president del bras real.
De mandato dicti illustrissimi praesidentis expedivit Francisco Verneda, notarii publicus Barchinone. De mandato dicti illustrissimi domini praesidentis expedivit Raphael Albia, notarii
publicus Barchinone dicti illustrissimi brachii
eclesiastici, scriva et secretarius. De mandato dicti illustrissimi praesidentis expedivit Franciscus
Cortes, notarii publicus Barchinone dicti illustrissimi stamenti regalis scriva et secretarius.
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Número 235
I·lustríssimsa señors.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, obsequiosament diuhen y representan a vostra senyoria il·lustríssima haver vingut a sa notícia, que per la il·lustríssima Junta de
redrés de la Cort General, que de present se
estàb celebrant en la present casa, se auria format
un capítol contenint lo mateix que fou ordenat
en la Constitució 33 y en lo capítol 45 de las
Corts de 1702. Y que després, per algun o alguns dels il·lustríssims brassos, se hauria exonerat als compradors de robas que no haurian satisfet lo dret de sera y segell de la pena de
camins de la mateixa roba, y que per rahó de la
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 296v i 297r del trienni 1704-1707.
b. està interlineat.

1966

formació de dit capítol se hauria posat dicentiment en la Cort per lo síndich de la vila de Tàrraga, y regonexent los dits deputats y oÿdors
per la experiència tenen en la subjecta matèria,
que si se establia per via de lley lo expressat en
dit capítol ab dita limitació, seria enormament
leziu dit General, precisats de la obligació de
son offici posan en la notícia y altra comprehenció de vostra senyoria il·lustre, las rahons y ponderacions següents:
Primo, que en los capítols 43 y 85 del redrés, de
la Cort General celebrada en lo any 1481, fou
expresament disposat que los fraudants los drets
del General, no sols insidissen en la pena, de
com de la mercaderias y robas per las quals se
hauria comès lo frau, sino també en la pecuniària de dos-cents sous; y lo mateix se troba previngut en lo «Llibre dels quatre senyals» en lo
número 34, pàgina 71 y en lo número 10, pàgina 170.
Que ne la matexa Cort de 1481, capítol 10 des
del número 1 // 2v // fins al 49, foli 54 de dit redrés, y en los capítols 16, número primer, capítol 17 des del número 1 fins al 7, Cort 1533, y
en lo 8, número 23, Corts 1547, fou establert
que los parayres, baxadors, drapers, botiguers,
sastres, sostovens, pallers, caputxers, giponers,
calsaters, custorers, argenters, boneters, tintorers, corredors de coll y de orella, y altres allí expresats, tinguesen obligació de prestar liurament de observar lo ordenat en dits capítols
repective, a fi de obviar fraus als drets de General y Bolla. Que des de la formació de dits capítols de cort, la observansa inconcusa y uniforme, fins la Cort de 1702 és estada a fer satisfer
als fraudants los dits drets, la referida pena pecuniària de 200 sous, ultra de lo decomís de las
robas y mercaderias per rahó de las quals eran
estats comesos los fraus, y per evitar estos se ha
conpel·lit en prestar dit jurament als que han
exercit los officis dessobre mencionats.
Que en la Constitució 33 y capítol 45, de dita
Cort celebrada en lo any 1702, per a exunerar
las consciències dels exèrcits, los officis dalt individuats són establert que aquell no tinguesen
obligació de prestar lo referit jurament, exceptuant-ne solament los botiguers, cominant-los
emperò duplicada pena pecuniària, y axí se ha
observat y practicat des de la conclusió de la
propdita Cort.
Que sens embarch de las referidas disposicions
municipals, y sa inconcusa observansa per
temps de cerca de tres centúrias, tots los dias se
ha experimentat augmentar-se los fraus als dits
drets, y finalment se dexa compèndrer que si los
fraudants estavan exonerats de la referida pena

gunsa estaments de vostra il·lustríssima senyoria, sobre lo assumpto del donatiu, no sol dilataria per llarch temps la felís conclusió d’esta
Cort, sino y encara quissàs impediria la fi de
ella;b y conciderat lo concistori quant empanyat
resta lo més brillant crèdit de sas grans atencions al esta impostura y baldó de desempenyo
de son obrar, pot assegurar a vostra senyoria
il·lustre que tal paper no ha format, discorregut
ni premeditat lo concistori, ni menor ha intimat ni instat a // s.n.r // algun indivíduo, ans bé,
de molt algunc temps ha esta part ha suspirat y
suspirà lad dichosa conclusió d’esta Cort, perquè se ha persuadit que concloent-se cessarian
los gastos, que altrament, durant aquella era indispensable se continuasen quan podrian fer
conciderable falta a la manutenció del regiment
ye beneffici públich, y lo Principat la afortunada
ditxa de las munificències que·s promet del paternal amor de sa magestat, y de las novas lleys
que afiansan las més segura tranquilitat de la
pàtria de estas concideracions per a lo concistori, ha de dèurer a vostra senyoria il·lustre
// s.n.v // la nova honra de donar-se per servit
d’esta finas expressions que sols se encaminan
al fi, tant recto, del qual no pot desviar lo concistori, qui se promet de vostra senyoria il·lustre lo favor imponderable de manar llegir en
continent esta representació, perquè en tot
temps puga constar dels desitgs li acisteixen de
acertar en sas operacions.

pecuniària se exposarian // s.n.r // a comètrer
més fraus dels que se experimentan vuy. Y esta
consideració proceheix ab mayor eficàcia, si se
atén que estant concebuda dita exoneració ab lo
nom de comprador o compradors, ab ella tindiria conpresas no sols las personas que gastan y
consuman las robas y mercaderias subjectas als
dits drets, sino també los botiguers y demés que
no fabrican las tals robas y mercaderias.
Que en atenció a las sobra referidas rahons y
consideracions, qualsevol persona perita en la
subjecta matèria, dirà, afirmarà y tindrà per cosa
molt serta que establint-se lo dit capítol ab la limitació desobre expressada, los dits drets se estimarian en molt menor quanitat de la que se’n
col·lecta vuy, a més de què seria dificultós trobar arrendataris, conforme vostra senyoria
il·lustre pot manar informar-se.
Que ademés de las consideracions referidas, és
de atténdrer que en lo acte de arrendament del
dret de Bolla de la present ciutat y sa col·lecta,
los deputats tenen promès al arrendatari, que
esdevenint formar-se alguna disposició en la
present Cort, que fos nociva a la exacció de dit
dret dels danys que auria patit, se hi faria relaix
immediadament després de finit lo arrendament, y lo mateix pretendrian los arrendataris
dels drets de General, Bollas foranas y safrans,
en virtut de la disposicó del dret comú. Sperant
lo consistori que vostra senyoria il·lustres se donarà per servit d’esta insinuació, y que manarà
donar la deguda providència en esta tant grave
importància.
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Número 237
Welf edele erent feste Wyse
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Número 236

Voorizigtinge sreerende gedeputeerden en auditeurs der rekeningen van de gener aliteys ende
prinsdom van Catalogne.

Il·lustríssima senyors.
Lo concistori de deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya, zelant com sempra
lo mayor servey de las dos magestat, divina y
humana, la concervació del Principat y la observansa de sas Generals Constitucions y demés
privilegis, en compliment de sa obligació propencionada a tant superiors fins no ab poch
sentiment, deu dir a vostra senyoria il·lustre
que no pot escusar posar en sa gran concideració, com a sa notícia ha pervingut que se aurian
spargit algunas poch fundadas veus en un dels
tres il·lustríssims brassos de vostra senyoria
il·lustríssima, // 1v // ponderant-se que lo concistori auria format o ideat cert paper que ademés de popposar-se al sentir y parer de ala. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 296v i 297r del trienni 1704-1707.
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Wel edele erent ffestes wrise voorzigtige seeren
Wy hebben op huy den wel ontfangen V. Lr missive van den 24 der voorlede maand october en wy
hebben daar vit mes veel blydochap gerien her
goed succes van de entreprise door syne ma. de
Conng van Spagne carel de derde inher prinsdom van Catalogne en particulierlik tot V. Lr
verlossinge van her fransche Fok ondernomen Wy
feliciteren V. Lr daar me de van grantscher herten Her heefs onse blydorchap vermeerders das
a. alguns interlineat.
b. a continuació dos línies ratllades.
c. algún interlineat.
d. a continuació felis ratllat.
e. y beneffici públich y interlineat al marge esquerre.
f. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
296v i 297r del trienni 1704-1707.
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onse assistentie in desen V. Lr aangennaam is
gerveeos Wy zullen nies naarlaten roveel in onse
mage zal zyn hes begonnen werk se helpen han
alhaven in hope das god almagtig hes zelve verder zal zegenen en door syn zegen hoogstged se
syne [...]zal brengen op den Throon van de spaansche monarchie en onder desselfs regeringe
aan V. Lr een volle reuste en alle voorspoed verlenen her welke van srerten wen scrende verblyven
Wy.
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Il·lustríssimsa Senyors.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Catalunya, en cumpliment de sa obligació
deuhen evitar que nob se frauden los drets de la
Generalitat, y per consegüent procurar que estos se aumenten, a fi de poder-se cumplir ab las
disposicions de vostra senyoria il·lustríssima y
de las demés Corts Generals. Per lo que conciderant seria de molta conveniència, que per vostra senyoria il·lustríssima se formàs un capítol
acerca lo assumpto que se expressa en lo inclús
paper, quec també se presenta a vostra senyoria
il·lustríssima, per a què se digne sobre dit fet
disposard lo que tindrà gust,e que sempra serà
los més acertat, y affavorir al concistori ab repetidas ocasions en lo de son mayor agrado.

V.L. Goede Vrunden. De staten generaal der vereenigde Nederlanden. Johan Becker.
Ter ordonnantie van dezelve F. Fagel ins gravenrage den 21 december 1705.
Gedespurt dx en auditeurs der rekeninger.
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Número 239

Número 338
297
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Als diputats y oÿdors de comptes.
a

Molt nobles fidelíssims, savis, prudents senyors
deputats y oÿdors de comptes de la Generalitat
y Principat de Cathalunya.
Molt nobles, fidelíssims, savis y prudents senyors:
Havent rebut lo dia de vuy la carta de vos de 24
de octubre, y ab ella havem vist ab molta alegria
lo bon succés de la enterpresa per sa il·lustre
magestat de Espanya Carlos Tercer, en lo Principat de Cathalunya; y particularment per últim,
vèurer-se redimits del jago de Fransa. Felicitam
a vos ab ella, de tot nostra cor. Ha aumentat
nostra alegria que sian estadas nostras assistèncias del agrado de vos, no omitirem tant com
serà en nostre poder la obra comentada, a ajudar de perficionar-la ab la esperança que Déu
tot poderós la beneyrà, y ab sa sua benedicció
posarà la dita real magestat en son trono de tota
la monarquia de Espanya, y que baix son domini gosen vos una total quietut y los vulla donar
tota prosperitat, lo que desitjam de tot nostre
cor quedans.
Los bons amichs de vos. Los Estats Generals de
las Províncias Unidas del País Baix. Joan Becker. Per orde dels dits F. Fagel. La Haya, 21
decembre 1705.

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
296v i 297r del trienni 1704-1707.
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Número 240
Perf capítols de Cort y en particular per lo capítol 8, número 25, Cort de 1547, se troba expresament disposat que perçona alguna no pot
exercir lo offici de paller, lo mar de la sera, y sagell de paller sens que primer tinga lisènçia dels
deputats, la qual se dona en escrits després que
lo que la demana ha prestat los juraments disposats per capítols de Cort, y entre altres que no
exercitar lo offici de sastre; y en lo capítol 110,
Corts de 1481, número 26 se disposa que los
pallers agen de jurar que no vendran a canes robes de seda y lana, estan y demés expresades en
dit capítol; y que no faran robas algunas ab
mida com fan los sastres, donant per rahó com
els no pugan ésser pallers e sastres.
Del que se manifesta, que la intenció y mente de la
Cort és estada e sempre no voler que lo qui exercirà lo ofici de paller, exersís lo de sastre en un mateix temps, regoneixent que lo exerçiçi simultàneo de dits dos oficis en un mateix sujecta, podia
ocasionar molts fraus als drets de la Generalitat,
usant quiscun de dits dos officis difarent sera y sagell. Com ab tota expresió se manifesta en los capítols de ordinations que per avall se chalendaran.
És entant veritat lo propdit, que avent experimentat los deputats que ditas disposicions mua. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 296v i 297r del trienni 1704-1707.
b. no se intercalat.
c. que interlineat.
d. disposar interlineat.
e. a continuació disposat ratllat.
f. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
296v i 297r del trienni 1704-1707.

en lo altre cas en què concorra igual rahó, y assò
se diu per viam comprehentionis.

nicipals no eran suficients per a obviar los fraus
que ab la cominixtió de dits dos officis, se fian a
la Generalitat en las ordinacions per ells fetas en
difarents triennis, y en particular en lo capítol
68, des del número 4 i als 49 de las publicadas
lo trieni propassat del 1702. Expresament privaren a qualsevol persona, que exercís lo offici
de paller, no sols lo exercitar lo dea sastre sino
també, lo poder habitar junt en una mateixa
casa ab altre persona que fos sastre o que exercís
lo offici de sastre; y així mateix en casa que fos
contigua a altre en la qual habitàs algun sastre si
per part de dins tenian porta ouberta o comunicació.

8. Que concorre igual rahó de poder fraudar-se
los drets de General, lo sastre si exercís lo offici
de paller per causa de la comixtió del exercici
dels dos oficis, qual se conçidera en lo paller si
exerceix lo offici de sastre és inegable, de manera que fins ara ne se ha donat ni offert divercitat
de rahó, ni la matèria te capacitat de poder-la
allargar, e per carpítols de corta disposat, que lo
qui exerceix lo offici de paller no pot exercir lo
de sastre perjudicar-se. Ésser fàssil fraudar los
drets de la Generalitat ab la commixció del u
dels dos officis en un mateix subjecte, per la mateixa rahó en nessecària conseqüència se a de dir
y confiança estar prohibit ab sastre lo exerçiçi
del offici de paller, altrament se poden seguir
graves considerables a la Generalitat.

Sens en barch del referit vuy, y en difarents
temps alguns mestres sastres de la present ciutat han exercit lo offici de paller dins // 5v //de
aquella, obtenint licència dels deputats y prestant los juraments acostumats, y entre altres
que no exerçiran lo offici de sastre, lo que no
deixen de fer. Y per ocausió de aver regonegut
alguns deputats sos perjudicis, seb seguiran a la
Generalitat de consedir-se senblans liçènçias als
sastres, tres passaren a denegar-la als que las
inentaven.

9. // 6r //En dita conformitat, que éssent estat
interrogat poch temps ha lo credencer de la Bolla de la casa del General sobre la subjecta matèria, y en particular si judicava que los mestres
sastres de la present ciutat que exerciran lo offici
de paller cometran fraus a la Generalitat, respongué que en lo carrer dels encants d’essa ciutat habitan 29 ó 30 mestres sastres que ab llicència dels deputats exercian lo offici de paller, y
que los més tenen comoditats y moltas robas de
dit offici en sas casas y botigas. Que també si troban sols 14 mestres pallers que exerceixen dit offici, y que los més tenen pocas comoditats y robas en las botigas, y que avent minat los llibres
de las credensas, haurà trobat aver bollat y despatxat més roba los 14 mestres pallers que los 29
mestres sastres, y que de aquí col·legia que estos
cometian grans fraus a la Generalitat.b

5. De dita denagatio, se origina que diffarents
mestres sastres de la present ciutat sucitaren lite
grave contra lo procurador fiscal del General en
lo concistori de la Deputació, en la qual després, feu part lo síndich dels sastres y se opposà
també en aquella lo síndich de la confraria dels
pallers, la qual caussa encara vuy està pendent
en grau de suplicació.
6. Lo fonament dels sastres, en summa, ve a
concistir en què en ninguna de las referidas disposicions municipals, ni altres, no·s troba previngut expressament que los mestres sastres de
la present ciutat no pugan exercir lo ofici de paller, ans bé, pretenen ésser los lícit y permès en
virtut dec difarents reals privilegis y sentèncias,
per concistir sa operació en tallar y cusir, que és
la del exercici de pallers.
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7. Per part, emperò del procurador fiscal, se fomenta la deffensa no sols del literal de ditas disposicions municipals, sino també de la regla indubitada en lo dret que enssenya que en matèria
de estatuts, Constitucions y capítols de cort si la
ratio ab què se troba animada alguna Constitució o capítol de cort, fet per sert cas o sertas personas, concorra en altre cas o personas sobre las
quals no·s troba feta disposició expresa. Aquest
cas se deu terminar per la disposició previnguda

Número 241
Losc tres estaments del present principat de Catalunya convocats en las Corts Generals que la
magestat del Rey nostre señor, Déu lo guarde,
de present celebra en la present ciutat, als il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohidors del
General de dit Principat, en Barcelona residents. Salut y honor. Havent comparegut devant nos Joan Vilarasa, Pau Pomaret, Joseph Sagués, Saldoni Blanch y altres porters, tots del
dits tres estaments y de las il·lustríssimas juntas
de dita Cort General nos han presentat una súplica que·s del tenor següent:
a. a continuació se troba ratllat.
b. a continuació un foli ratllat.
c. l’original d’aquesta lletra es troba intercalat entre els folis
298v i 299r del trienni 1704-1707.

a. de interlineat.
b. se interlineat, damunt que ratllat.
c. de interlineat.

1969
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Il·lustríssim señor. Joan Vilarasa, Pau Pomaret,
Joseph Sagués, Saldoni Blanch, Ventura Calrà,
Pere Monroy, Jaume Aviñó, Jaume Costa, Joseph Layona, Antoni Moyà, Andreu Streny,
Eudalt Estrada, y Sebastià Planes, porters tots
dels tres il·lustríssims estaments e il·lustríssimas
juntas de la Cort General que se està actualment celebrant, posats als peus de vostra senyoria il·lustríssima. Ab tot rendiment representan, que han servit a vostra senyoria
il·lustríssima durant la Cort que esperan servir,
fins a la conclusió de ella, ab lo major cuydado
y diligència que han pogut y podran. Havent
preferit per lo servey de vostra senyoria il·lustríssima altres obligacions, a què no se han ingerits ab la esperansa de què del salari que se’ls
hauria taxat, podran en alguna manera, subministrar algun consuelo a sas casas y famílias de
què necessitan majorment, en la occorència de
un temps tant calamitós com lo present, sobre
haver ja passats més de tres mesos, que gustosos concorren a son empleo, com és ben notori. Per lo que suplican sie de a major servey de
vostra senyoria il·lustríssima, manan donar la
més plausible providència, e o los ordes més
convenients per a què los pobres suplicants
sien satisfets de sos salaris, és taxa que se’ls
haurà feta respectivament ab tota aquella brevedat que sol·licita llur pobresa y necessitat, en
concideració de què la quantitat de dita taxa
no serà conciderable, y que no podrà tràurer-se
en conseqüència per ninguna rahó que ho rebran a gran mercè. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Tehamara. Y nos, havent ohida
dita súplica y lo contengut en ellas. Havem
uniformament deliberat que sie manat al il·lustre y fidelíssim concistori de deputats y ohidors
de comptes, que encontinent de conclosa la
present Cort, donen y ab tot effecte poguen, a
dits porters en dita súplica, nomenats la quantitat que a cada hun de ells serà taxador per lo
salari de son ofici. Per tant notifican-vos dita
nostra deliberació, ab tenor de las presents, vos
diem, ordenam y manam, que encontinent de
finida la present Cort executeu, en tot y per
tot, dita nostra deliberació. Com axí ho esperem del vostre gran zel, en testimoni del que
manam ésser despachadas las presents firmadas
de mà dels il·lustríssims senyors presidents, y
selladas ab lo sagell major de dita Cort. Datat
en Barcelona, en las casas de la Deputació, als
trenta de mars de mil set-cents y sis. Don Pedro de Torrellas, president del bras militar de
Cors. Fra Joseph, arzobispo de Tarragona, presidente del braso eclesiástico. Doctor Francisco de
Gallart y Pastor, conseller segon president del
bras real.
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Número 242
Diea prima aprilis 1706.
Los excel·lentíssims senyors concellers.
Deliberan que la present ciutat, per medi de
propri, envie carta al excel·lentíssim senyor milord Preterboruu y compte de Çabala, y juntament a execel·lentíssim senyor príncep Darmestad, expressant lo estat en què·s troba esta ciutat
y la gran amanassa del enemich. Y que així, en
concideració de això, tingan a bé aplicat totas
sas operacions ab la major diligència y vivesa sia
possible, suplicant al mateix temps als il·lustríssims senyors deputats y senyors protectors del
il·lustríssim y fidelíssim bras militar, per medi de
embaxada, sian servits tenir a bé acompanyar las
cartas de la present ciutat ab altres de dit il·lustríssims comuns, demanant lo mateix demana la
present ciutat, y que en concideració de quant
en lo estat y occurrència present, importa per
los majors acerts la unió entre los comuns, tingan a bé disposar-se per poder-se conferir, ab
las personas queb respectivament serian anomenades, lo que se oferesca en major servey del rey
e senyor, benefici, y defensa y resguart del present Principat.
Ítem, attesa la intimació al excel·lentíssim concistori feta per part de sa magestat, en orde a
què la gent, ciutadans y habitants de la present
ciutat, que no estan // 2v // alistats ni agregats a
las compañas dels gremis de se forma, y compren la coronàlia de la present ciutat de alistarsse’n en deguda forma, y attesa la gravedat que
en si dit fet aparta, axí per al estat present com
per las conseqüències se’n poden subseguir.
Deliberan per ço, perquè ara se suspenga, com
la present junta suspèn, ab embaxada se avisa als
comuns els il·lustíssims y fidelíssims senyors deputats y bras militar, aproviran llur respete lo
admiració per los senyors Milord Peterborun,
príncep Darmestad y compte de Çeballa, y per
modo de pràtica supliquem a dits comuns, tingan a bé aconcellar a la present ciutat en orde a
fer-se cridas en atenció del estat en què esta se
troba, de aver en arbolat la bandera de Santa
Eulàlia per asosegar lo poble en lo dia de ahir.
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1970

Número 243
Còpia.c
a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalat entre els
folis 298v i 299r del trienni 1704-1707.
b. a continuació paraula ratllada.
c. anotació escrita al marge superior esquerra.

Excel·lentíssima señor príncep Darmestad.

Y havent apressurat sas marxas lo exèrcit que
entrà per la part de Lleyda, vuy se troba ya en
Martorell, vila distant de esta ciutat sols quatre
lleuguas; y lo cos de tropas que se havia acampat
en los paratges cerca la ciutat de Gerona, havent
dexat aquella, ha acelerat sas marxas de manera
que vuy se troba en lo Vallès, a sinch lleguas de
esta ciutat. Anyadint-o la armada marítima,
que·s troba devant de ella en número de 25 vaxells y moltas embarcassions de transport, tenint-se notícia que per justants aguardan moltas
galeras, tot lo referit ha posat en lo mayor desconsuelo y conflicte a tots los habitants de esta
ciutat, per trobar-se en ella la real persona de
nostre amabilíssim rey y señor, Déu lo guarde, y
encara que los naturals estan ab resignada y determinada voluntat, en acudir a tot quant se
ocorre, però com no estan versats ni tenen la
pràctica militar no és bastant son zel y lo amor,
tenim tots al rey nostre senyor per la defensa de
esta plaça. Y considerant que lo trobar-se esta
ciutat baix lo suau domini del rey nostre senyor,
se deu únicament al gran valor y experiènçias
militars de vostra excel·lència y sas tropas, poden desvanèixer los designes del enemich, que
són e apoderar-se de esta plasa. Suplicam novament a vostra excel·lència, // 4v // sia de son servey afavorir a esta ciutat venint ab sas tropas al
socorro de ella ab la mayor celeritat possible,
que altrament, temem e un infelís succés, del
qual sols vostra excel·lència no·s pot preservar,
lo esperam quan vostra excel·lència se dignarà
aconsolar-nos. En lo que li suplicam, del que resultarà gran consuel a esta ciutat y a tot lo Principat, y que darem tots ab novas obligacions a
las moltas confessam dèurer a vostra excel·lència, Déu guarde, a vostra excel·lència muchos
años. Barcelona, y abril primer de 1706.
Excel·lentíssim senyor, de vostra excel·lència
sos mayors servidors, que sas mans besan. Los
consellers de la ciutat de Barcelona. Excel·lentíssim senyor Milord compte de Preterboroun.

Excel·lentíssim señor.
Havent-se acercat las tropas enemigas que passaren lo riu Segre, a quatre horas de esta ciutat;
y al mateix temps las que se trobaven cerca de la
de Gerona, a sinch lleugas de esta; y la armada
marítima, que se compon de vint-i-sinch vaxells
y moltas embarcacions de transport, acordonada des del cap del riu de Llobregat fins al cap del
riu de Besos. Tenint-se notícia que per instants
se aguardan moltas galeras, y que dins dos dies
serà assistida esta ciutat per mar y terra, no·s té
ab viu conflicte y desconsuelo per trobar-se la
real persona de nostre amabilíssim rey y señor,
que Déu guarde, dins esta ciutat; y que per la
defensa d’ella y de la fortalesa de Monjuhich, és
molt poca la guarnició per conferir sols en la coronela dels gremis, alguna porció mòdica de cavalleria, y part del regiment de don Anthon de
Paguera y las personas que componen la coronela, poch versadas en lo exercici militar. Y considerant que lo únich medi per desvanexer los
designes del enemich, és que vostra esxel·lència
ab sas tropas se digne ab sa major celeritat possible venir-nos a socórrer, per lo resguart de la
real persona de sa magestat y conservació de
esta capital. Suplicam a vostra excel·lència nos
afavoresca en esta tant important urgència, així
per lo gran amor y zel que vostra excel·lència té
a sa magestat, com per lo molt que desitja nos
conservem baix lo suau // 3v // domini del rey
nostre senyor. Axí lo esperam de vostra excel·lència, y de tenir repetidas ocasions de servir
a vostra excel·lència. Déu guarde a vostra excel·lència muchos años. Barcelona, al primer de
abril de 1706.
Excel·lentíssim Señor, de vostra excel·lència sos
majors servidors, que sas mans besa. Los consellers de la ciutat de Barcelona.
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Número 244
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Excel·lentíssimb señor Milord compte de Preterboroun.
Excel·lentíssim senyor.
Ab carta de 28 del passat participarem a vostra
excel·lència, que lo enemich havia entrat en est
Principat ab designes de venir sobre esta capital.
a. l’original d’aquesta lletra es troba intercalada entre els folis 298v i 299r del trienni 1704-1707.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
298v i 299r del trienni 1704-1707.

1971

Número 248
Loa consistori de deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, en resposta de la
embaxada que lo dia de ahir a la nit, en nom de
vostra excel·lència, li fonch reportada per los senyors don Anton de València y Ramon Sabater,
ciutadà, deu posar en la gran consideració de
vostra excel·lència, que se troba ab viu sentiment de no poder condecendir al que per vostra
excel·lència és estat demanat, y instat respecte
que com lo assumpto és tant sagrat, compren
a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalada entre
els folis 301v i 302r del trienni 1704-1707.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

estar imposibilitat de executar-o en vista de què
sens insinuació de sa magestat, que Déu guarde,
l’i a par no poder escríurer als excel·lentíssims
senyors milord compte de Preterborun y príncep de Darmestat, y axí mateix al molt il·lustre y
egreí senyor compte de Savalla, mayorment
quant pochs dias ha que·l rey nostre senyor, fou
servit a cerca la mateixa dependència, manifestar als tres excel·lentíssims brassos seria de son
real agrado escriguesen a dit milord, assegurat a
vostra excel·lència, que no haventa entrevingut
eix reparo y impediment auria quedat vostra excel·lència servit ab aquella igual finesa, que en
semblants casos ha sabut lo consistori dedicarse en lo que és estat de agrado de vostra
excel·lència.

venir en las conferèncias, se offeriran tenir ab
dits excel·lentíssims comuns.
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Ena lo bras militar juntat a la tarda del die 2 de
abril 1706.
Ha deliberat dit bras militar estar junt de nit y
die, durant lo siti y perill d’esta ciutat, comensant esta nit. Y donar poder al excel·lentíssim señor protector o president special, y personas
serà servit nomenar dit señor protector o president, per elegir personas per a conferir, ab las
que nomenaran los comuns del exel·lentíssim
consistori de deputats y excel·lentíssima ciutat,
totas las dependèncias y emergèncias de esta
gravedat, ideant quant sie practicable, obrar y
posar en execució per assegurar la major defensa
de la real persona de sa magestat, Déu lo guarde, pública quietut y més vigorosa resistència de
las operacions enemigas, reportant als comuns
respecte lo que se haurà ideat, per a què ab la
precisió instarà la urgència, se puga donar cobro
y remey, y assegurar los bons successos. Y donat
gust en tot a sa magestat, y correspòndrer a la finesa sens igual de dignar-se exposar sa real persona a impulsos de son entreñable amor, a las
contingèncias del siti, esperant de la divina
clemència ha de dignar-se concedir tota felicitat
en la defensa de la justificadíssima causa de sa
magestat, y conservació de esta capital y Principat baix son suau y amabilíssim domini, y juntament puga, dit señor protector o president, nomenar personas per totas aquellas parts, puestos
y personas a què insinuarà sa magestat de tornar-se, // 3v // y aparexerà a la excel·lentíssima
conferència señalarie, y que altra delibarció per
medi de embaxada sie partidipada a dites
excel·lentíssims dos cumuns de la Deputació y
ciutat, insinuant a la excel·lentíssima ciutat que
si li aparexerà ser del cas que lo present bras escugia al excel·lentíssim milord y príncep Enrich,
so executant-lo com també la servirà en quant
se li oferesca.

En quant emperò, als demés punts que compren // 1v // la acertada deliberació presa per
vostra excel·lència, dia de ahir notícia a vostra
excel·lència, que lo consistori ha resolut sien comesos a una conferència de personas, elegidas
per vostra excel·lència, y lo excel·lentíssimb y fidelíssim bras militar junt ab las que per part de
est concistori se deputaran, podent restar serts
vostra excel·lència que en tot lo encontrarà
molt puntual, y prompte dedicar-se, en tot
quant sia y puga redundar, en mayor aument
dels servey de sa magestat y benefici públich, y
no menos en lo que serà del gust de vostra excel·lència.
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Número 249
Enc lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat a 2 de abril 1706, fonch feta
entre altres, la deliberació infrascrita y següent:
Que los excel·lentíssims señors concellers y junta de guerra, durant lo frangent del siti, tinguen
facultat y ple poder per resòldrer, deliberar y
posar en execució lo que se offeresca per lo mahor real servey de sa magestat, resguart de sa
real persona y conservació de esta capital, ab facultat en cas los aparega de tractar per via de
conferèncias, o altrament, lo que aparega ésser
convenient ab los excel·lentíssims senyors deputats, reportant-se per lo medi sie ben vist tant al
rey nostre com als dits comuns, qualsevol embaxadas ab poder de gastar y deliberar del
compte los aparega lo que convingue y menester sie, tenint los excel·lentíssims señors conceller y junta per a nomenar las personas per intre-

Número 250
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a. a continuació sols ratllat.
b. excel·lèntissim interlineat.
c. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 301v i 302r del trienni 1704-1707.

1972

Número 251
Excelentíssimob señor protector y braço militar.
Excelentísimo señor.
a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalat entre els
folis 301v i 302r del trienni 1704-1707.
b. l’original d’aquest billet es troba intercalat entre els folis
301v i 302r del trienni 1704-1707.

Aunque el rey nuestro señor, Dios guarde, con las
mercedes que se dignó hazer en el último acto de
estas Cortes, acreditó el jubilo de su conclución y el
amor que tiene a este Principado. No permitieron
las occurrencias de la presente coyuntura publicarlas, y siendo entre otras la de haver condecorado a vuestra excelencia con la grandeza igual a
la que gosa la ciudad de Barcelona, y con la autoridad de usar en las funciones públicas de un
massero. Lo participo a vostra excelencia con el
gusto que nos abre ponderar, y que creo comprehenderá vostra exceletica, por lo que a mi me toca,
esta gracia como a otro de los individuos de vuestra excelencia. Y me doy copiossas enorabuenas,
suplicando a vuestra excelencia quiera franquearme copiosos motivos de su servicio, en que exercitar mi resignada // 3v // voluntad. La divina
guarde a vuestra magestad muchos años como
puede. Palacio, y abril 1 de 1706.

Que en senyor Pera, en lo puesto ahont estigue
don Francisco de Velasco, és molt fort fent-se
las degudas prevencions que·s requiereixen per
mestras de casas y fusters, y posant-ho en la forma que estava y capas ab decència.
Que també concideran per puesto molt fort y
segur la iglésia de sant Joan tapant-se las aberturas ab quadrats de fusta com se deu, y axí mateix
la capella de Santa Llúcia de la Seu,a comprenent que en fortalesa és igual a la iglésia de sant
Joan. Y esta és la relació que en escrits fan a vostra excel·lència en Barcelona, als 4 de abril
1706. Jaume Arnau Dies, mestre de casas. Joseph Gras, fuster. Benet Juli, mestre de casas.
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Excelentísimo señor, besa las manos de su señoría,
de su mayor servidor, don Ramón de Vilana Perlas.
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Número 252
Excel·lentíssima Senyor.
Havent obehit, com deuhan los infrascrits, lo
orde de vostra excel·lència. Diuhan que en continent se han conferit en la chatedral, en la sagristia de Sant Sever, en lo campanar del Pi y a
Sant Pera, ahont estigué don Francisco de Velasco, y que segons sa perícia y art, fan relació
del següent:
Primero, que lo primer tou del campanar del Pi
regoneixen per un dels puestos més forts de
Barcelona, procurant-se en la cúpula y tou de
las campanas fortificant-se ab fusta, com se deu,
y ab terra. Emperò, si allí avian de residir los dos
excel·lentíssims concistoris, per ser obscur y lo
poch espacio que conté, concideran estarian incomodats.
Que la sagristia de Sant Sever, reforsant-se degudament ab fusta la vidriera y portalsb de dita
sagristia, és igualment forta que lo dit tou del
campanar del Pi; y eix puesto regoneixen ser
més a propòsit y cabal per los dos concistoris,
respecte de tenir més ensanches ab la iglésia, altres pessas, // 1v // palau del rey y de la Inquisició en lo cas de cessar lo bombardeitg.

a. l’original d’aquest paper firmat es troba intercalat entre els
folis 304v i 305r del trienni 1704-1707.
b. portals de dita sagristia intercalat.

1973

Número 253
Haviéndoseb puesto en execución, en continente,
lo que se ha encargado por parte de los comunes de
la Deputación, ciudad de Barcelona y brasso militar a Jayme Arnaudíes y a Benito Juli, albañyles y Joseph Gras, carpintero de esta ciutat, en orden a que reconociessen si la sacristía de la
capitlla de San Severo de la catedral, el campanario de la iglesia del Pino y el monasterioc de
San Pedro de las Puellas, son puestos fuertes y seguros para el caso de bombardeo, lo que Dios no
permita, han passado según su pericia y arte a
hazer en escrito la relación siguiente:
Primero, que en primer vacio o piessa del dicho
campanario del Pino, reconocen por uno de los
puestos más fuertes y seguros de esta ciudad, procurándose que en la cúpula y vacio, en donde están las campanas, se fortifique con madera y tierra como se deve.
Que la sobra dicha sacristía de San Severo reforsándose devidamente con madera sus vidrieras y
puertas, es igualmente fuerte que la dicha piessa y
vasio de la torre o campanario del Pino.
Que en el monasterio de San Pedro, ayd un puesto,
lugar o piessase quef es muy fuerte y seguro, con las
// 2v // prevenciones que se requieren por albañyles y carpinteros.g
Que assí mismo, concideran por paraje muy fuerte y seguro el de la iglesia de San Juan de Jerusaa. a continuació y esta ratllat.
b. l’original d’aquesta relació de mestres de casas es troba intercalat entre els folis 304v i 305r del trienni 1704-1707.
c. monasterio interlineat, damunt frase ratllada.
d. ay un interlineat, damunt aquel ratllat.
e. a continuació frase ratllada.
f. que interlineat.
g. a continuació frase ratllada.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

lén de esta ciudad, cerrándose las aberturas con
la madera que se requiere, y también están en
comprehención, que la capilla de Santa Lucía de
la Seo es igualmente fuerte que la dicha iglesia de
San Juan.
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Número 254
Losa tres estaments del present Principat de Cathalunya congregats en las Corts Generals, que
la sacra, catòlica y real magestat del rey nostre
senyor, que Déu guarde, de present celebra en
esta ciutat de Barcelona. Als il·lustres y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes del
General de dit present Principat, en Barcelona
residents. Salut y honor. Com hajam deliberat
que de pecúnies de la Generalitat sien donadas y
pagadas, a las personas infrascritas, per llur salari y remuneració; y en satisfacció del molt treball que han pres en la expedició de las presents
Corts las quantitats avall escritas, és a saber, a
molt reverent fra don Francisco de Cordelles,
abat de Gerri, promovedor del bras eclesiàstica,
per son salari y remuneració sinch-centas lliuras;
al noble don Francisco de Sayol y de Quarterant, promovedor del bras militar, per dita rahó
sinch-centas lliuras; al doctor en medicina Francisco Costa, promovedor per lo bras real, per la
mateixa rahó sinch-centas lliuras; al il·lustríssim
fra don Guillem de Gonyolons, bisbe de Solsona; al molt reverent fra Genadi Colom, abat de
Camprodom, comissàrio tractadors per lo bras
ecclesiàstich; als nobles don Francisco Berardo
y don Feliciano Cordelles, comisaris o tractadors per part del bras militar; al doctor Joan
Baptista Bullfarinat, síndich de Lleyda y doctor
Lluís Bertran, síndich de Tortosa, comissari o
tractador per part del bras real, cent lliuras a
quiscun. Al il·lustre doctor Llorens Thomàs y
Costa, canciller; al egregi don Francisco de Blanes Centelles y Carros, comte de Centelles; al
il·lustríssim don Joseph Antoni de Rubí, marquèsb de Rubí; al noble don Jaime Vicens Alemanys Descallà, regent la Real Thesoreria; al
doctor Joseph Senyer, advocat fiscal de la règia
cort; als doctors Francisco Toda y Gil, Jacinto
Dou y Çacalm, Joseph Minguella, advocat fiscal
patrimonial y don Plàcido de Copons y Esquerrer, del consell de sa magestat en la Real Audiència del present principat, abilitadors anomenats per sa magestat, cent quaranta lliuras a
quiscun. Al dit il·lustríssim fra don Guillem de
Gonyolons, bisbe de Solsona; al molt reverent
fra Joan Soler, abat de Sant Pau del Camp y de
a. l’original d’aquesta lletra es troba intercalat entre els folis
305v i 306r del trienni 1704-1707.
b. Marques de Rubí interlineat al marge inferior.
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la Porbella; y al reverent don Bonaventura de la
Nuça, degà, canonge y síndich del il·lustre capítol de Tarragona, habilitadors per lo bras ecclesiàstich. Als nobles don Joseph Galceran de Pinós y Rocabertí, don Lluís Roger de Llúria y
don Magí Vilallonga, abilitadors per lo bras militar. A Francisco Escofet, síndich de Figueras;
Magí Macià y Barthomeu, síndich de Vilafranca
del Panedès y Joseph Riu, síndich de Berga, habilitadors per lo bras real. Consemblant cent
quaranta lliuras a queiscun. Al dit molt reverent
fra Genadi Colom, abat de Camprodon; al molt
reverent fra Benet Panyelles, abat de Sant Feliu
de Guixols; y als reverent don Ignaci de Bra, canonge y síndich de il·lustre capítol de Barcelona; doctor don Joseph Asprer, ardiaca de Andorra, canonge preloat y síndich del il·lustre capítol
de Urgell; doctor Miquel Joan Bosch, canonge
y síndich del il·lustre capítol de Vich; y doctor
Joseph Casanoves, canonge y síndich del il·lustre capítol de Lleyda.
Constitucioners per lo estament ecclesiàstich:
als nobles don Gerònym de Magarola y Grau,
don Joseph Galceran de Çartella y Çabastida,
don Pedro Ribes Boxadors y Vallgornera, don
Carlos de Fivaller y Torres, don Fèlix Ferran y
Çacinera y don Francisco de Gue.
Constitucioners per lo bras militar: a Magí
Mercader y Moragues, síndich de Barcelona;
Christòphol Nuix, notari y síndich de Cervera;
doctor Vicens Joseph Metge y Rialp, síndich de
Torruella de Mongrí; doctor Joseph Pujol, síndich de Besalú; doctor Joseph Roca, síndich de
Camprodon; y Joseph Llúria, notari y síndich
de Vich.
Constitucioner per lo bras real, noranta lliuras a
quiscun, al molt reverend fra don Gerònim de
Nadal, abat de Sant Salvador de Breda; y reverents doctor Joseph Bosch, sagristà major, canonge y síndich del il·lustre capítol de Vich; per
la sede episcopal vacant y doctor Joan Camps y
Lledó, canonge y síndich del il·lustre capítol de
Solsona. Recullidors de agravis per lo bras ecclesiàstich, als nobles don Joan de Copons y
Falcó, don Agustí Equerrer y don Gaspar Prat y
Senjulià.
Recullidors de agravis per lo bras militar: a Jaume Manxarell, síndich de San Pedor; Joseph
Miró y Gasso, síndich de Vilanova de Cubellas,
y a Pere Monfor, síndich de Tàrrega, recullidors
de agravis per lo bras real, setanta lliuras a quiscú.
Al il·lustre fra Fèlix de Pinyana, abat del monastir de Sant Pere de Roca; als molts reverents Vicent Gomis, canonge y síndich del il·lustre capí-

tol de la Santa Iglésia de Tortosa, y doctor
Francisco Puig, canonge y síndich del il·lustre
capítol de la Santa Iglésia de Gerona, anomenats per lo bras ecclesiàstich.
De don Jacinto Sagrera y Xifré, don Pau Delmases y Ros y a don Bonaventura Vidal y Nin,
anomenats per lo bras militar.
A Francisco Fargas, síndich de Manresa; Domingo Font, síndich de Caldes de Monbuy; y a
Gerònim Parri, síndich de Pals, anomenats per
lo bras real. Per comprobar y examinar lo balans
del General, a qui seu de dits senyors de dita
Junta, setanta lliuras al il·lustre fra don Anton
de Planella, abat de Besalú; al molt reverent fra
don Fernando Rodrigo, prior del convent de
Escaladei, orde de la Catoxa; y a don Feliciano
Sayol, llochtinent de prior de Cathalunya, anomenats per lo bras ecclesiàstich. A don Joseph
Terre y Granollachs, don Ramon de Maranyosa
y a don Francisco Puig de Salit y Sayz anomenats per lo bras militar. A Esteve Andreu Mercader, y síndich de Gerona; Pau Puigeriguer y
Calvet, burgès y síndich de Granullers; y a Miquel Torner, síndich de Mataró, anomenats per
lo bras real per la junta del nou redrés, a quiscú
de dits senyors de dita junta vuytanta llibras.
Al il·lustre fra Gerònym Mora y Navarro, abat
de Galligans; al il·lustre fra Francisco Dorda,
abat de Poblet; y al reverent fra Joseph Sala, síndich del monastir de Amer, combinadors per lo
estament ecclesiàstich. A don Ignasi Barthasar
de Allegre, don Joseph Mata y Copons y a don
Pedro Montoliu y Ribes, combinadors per lo
estament militar. Al doctor Francisco Argullol,
síndich de Prats del Rey; Joseph Roquer, síndich del Arbòs y al doctor micer Joseph Balaguer, síndich de Agramunt, combinadors per lo
estament real, a quiscú de dits senyors combinadors vuytanta lliuras.
Als il·lustres don Joan Soler, abat de Sant Pau
del Camp y de la Portella, al il·lustre fra Francisco Dorda, abat de Poblet, y als molts reverends
don Joseph Asprer, ardiaca, canonge, prelat, y
síndich del il·lustre capítol de la Santa Iglésia de
Urgell; y don Miquel Joan Bosch, canonge y
síndich del il·lustre capítol de la Santa Iglésia de
Vich, anomenats per lo bras ecclesiàstich. A don
Francisco Berardo y Senjust, don Carlos Alemany y Bellpuig, don Anton Berenguer y a don
Francisco del Amigant y Olina, anomenats per
lo bras militar. A Joseph Querol, síndich de
Lleyda; Joseph Ginestar, primer síndich de Gerona; Francisco Vidiella, segon síndich de Tortosa; y al doctor Miquel Bòria, segon síndich de
Balaguer, anomenats per lo bras real. Per la Junta de Medi, per son salari y remuneració a quis1975

cú de dits senyors de dita Junta, sinquanta lliuras.
Al molt reverent fra don Fernando Rodrigo,
prior de Escaladei, per lo bras ecclesiàstich; don
Joseph Càncer, per lo bras militar; y a Joseph
Querol, síndich de Lleyda, per lo bras real; anomenats per regonèxer lo Arxiu Real, per son salari y remuneració a queiscú de dits tres senyors
sinquanta lliures.
Al doctor micer Lluís Garriga, y doctor micer
Rafel Brugera, advocat del bras ecclesiàstich; al
doctor micer Francisco Solanes y doctor micer
Joseph Solà y Guardiola, advocats del bras militar; al doctor micer Anastiasi Biosca y doctor
micer Pere Màrtyr Pons, advocats del bras real;
a quiscú de dits sis advocats, per son salari y remuneració set-centas lliuras.
A Bonaventura Olsina, escrivent, per lo que se
ha ocupat en escriure tot lo que ha convingut, y
per tots treballs fets en lo aposiento dels advocats del bras ecclesiàstich, per son salari y remuneració sinquanta lliuras. Al doctor Joseph Vilamala, per la que se ha ocupat en escríurer lo que
ha convingut, y per tots treballs fets en lo apossiento dels advocats del bras militar, per son salari y remuneració singquanta lliuras; y al doctor
Joseph Pons per las matexas rahons, y per tots
treballs per ell fets en lo aposiento dels advocats
del bras real, per son salari y remuneració sinquanta lliuras.
A Rafel Abià, nottari públich de Barcelona y secretari del bras ecclesiàstich, per son salari y remuneració vuyt-centas lliuras; al mateix Rafel
Albià, notari, a fi y effecte que lasa distribuesca
en aquells notaris o escrivens, que han ocistit en
copiar las Constitucions de la present Cort, cent
lliuras. Al mateix Rafel Albià, notari, a effecte
que la repartesca entre los escrivents que haurà
fet treballar extraordinàriament, vint lliuras. Al
Joan Francesch Verneda, notari públich de Barcelona y secretari del bras militar; a Joseph Famadas, notari públich de Barcelona; Bernardino
Malagarriga, notari, y a Joseph Conangla, escrivent, ajudant del secretari del bras real, per son
salari y remuneració a quiscú de dits deu ajudants, cent y quaranta lliuras.
A Guillem Bosom, notari real col·legiat, anomenat per acistir a la Junta de constitucioners,
per son salari y remuneració,b dos-centes vint-ysinch lliuras.c

a. a continuació paraula ratllada.
b. dos-centas... remuneració interlineat al marge inferior.
c. a continuació a Joan ratllat.
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A Gerònim Marrugat, notari, ajudant del notari
de dita Junta de constitucioners, per son salari y
remuneració de setanta-y-sinch lliuras.

quers de la Real Audiència, per lo que han servit
als senyors tractadors y habilitadors durant ditas
Corts, per son salari y remuneració a quiscú dels
dos, setanta lliuras.

A Francisco Minguella, notari públich de Barcelona, anomenat per acistir a la junta del nou
redrés, per son salari y remuneració dos-centas y
quinse lliuras.

Al doctor Gaspar Singlà, per lo que ha escrit en
la Junta de medis de ditas Corts, vint-y-sinch
lliuras.

A Joseph Llobet, notari y Gabriel Testas, escrivent ajudant de dita Junta del nou redrés, a
quiscú dels dos per son salari y remunneració,
quaranta-y-sinch lliuras.

Als tres sacerdots que ha celebrat las missas en
los tres il·lustríssims brassos de ditas Corts, a
quiscú dels tres per la caritat de ditas misas y remuneració, quaranta lliuras, setse sous.

A Joan Cabanas, notari públich de Barcelona,
anomenat per acistir a la Junta del balans del
General, per son salari y remuneració, cent y
trenta lliuras.

A don Francisco Marí y Genovès, regent los
comptes del General, per son salari y remuneració, dos-centes lliures.

A Francisco Topí y Comes, notari, a effecte de
distribuir aquellas en lo escrivent o escrivents
que li aparexerà, y que li hauran acistit en ditas
juntas, quinse lliuras.
A Gaspar Jardí, notari, anomenat per acistir a la
junta dels senyors cominadors, per son salari y
remuneració, cent sinquanta lliuras.
A Pau Pons, escrivent, ajudant del notari de dita
Junta de combinadors, per son salari y remuneració, sexantra lliuras.
A Joan Saladriga, notari, per haver acistit no
sols a la Junta dels senyors tatxadors de salaris y
a la Junta de medis promptes, però també, a la
Junta de augment de llochs en las bolsas de deputats y oïdors, per son salari y remuneració
cent sinquanta lliuras.
A Joan Vilarrasa, porter del bras ecclesiàstich; a
Grau Pomaret, porter del bars militar, y a Joseph Saguer, porter del bras real, per remuneració aquiscú de dit porters, ultra del salari se’ls ha
deliberat vint lliuras.
A Celdoni Blanch, Bonaventura Clara y Pere
Monrros, ajudants de dits tres porters, a quiscú
de dits tres ajudants, per remuneració ultra del
salari que se’ls ha deliberat, quinse lliures.
A Jaume Costa, Anton Moyà, Sebastià Planes,
Eudalt Estrada, Joseph Bayona, Andreu Arenys
y Jaume Avinyó, porters de las juntas a quiscú
d’ells per remuneració, ultra del salari se’ls ha
deliberat, deu lliuras.
Al campaner, qui ha tocat la campana per la
convocació durant las Corts, sexanta lliuras.
A Matheu Hugo y a Francisco Sala, menor, ver1976

A don Ignasi Marí, per remuneració del treball
ha tingut en servir dit ofici de regent los comptes, per la desgana de dit don Francisco, son
germà, dos-centas lliuras.
A Matheu Güell, notari causídich, per haver
acistit a dit regent los comptes per a portar los
llibres de las adeal·las, comptes y altres treballs,
per son salari y remuneració, setanta-sinch lliuras
A Joan Camps, gerrer, per haver acistit a dit regent los comptes, per distribuir la cera, pagaments, tràurer diners del banch y altres treballs,
per son salari y remuneració, vuytanta-y-sinch
lliuras.
A Joseph Maria Escudeller y a Christòphol Munet, manyà, per lo que han treballat en escombrar, encendrer las llantias y foch durant las presents Corts, per son salari y remuneració, a
quiscú dels dos vint lliuras.
Al molt reverent doctor Joseph Bosch, sagristà
major, canonge, síndich del il·lustre capítol de
la Santa Iglésia de Vich, per la sede Episcopal
vancant; al noble don Feliciano de Sayol, llochtinent de prior de Cathalunya, anomenats per lo
bras ecclesiàstich. A Ramon de Carreras y Requer y Francisco de Graell Castelló y Brossa,
anomenats per lo bras militar. Al doctor Pere
Màrtyr Cerdà, síndich de Puigcerdà y a Pau
Gay, síndich de Talarn, anomenats per lo bras
real, tatxadors de salaris, per llur salari y remuneració a quiscú de dits senyors tatxadors, setanta lliuras.
Al doctor micer Pau Roma, per haver-se ocupart, de orde de la Cort, en fer diferents apuntaments, per son salari y remuneració, Cent lliuras.

Al Pere Mir, escrivent, per haver copiat un resumen en la Junta del balans, del llibre del últim
arreglament, per satisfacció de son treball, vinty-sinch lliuras.
Al senyor president, doctor micer Francisco de
Gallart y Pastor, conseller segon y síndich de la
ciutat de Barcelona Magí Mercader; doctor
Francisco Costa, doctor Francisco Florit, doctor Diego Casetas, síndich de dita ciutat de Barcelona; doctor micer Joan Baptista Bullfarinas
Joseph Carol, síndichs de Lleyda, Joseph Genesta, Esteve Andreu, síndichs de Gerona, doctor micer Lluís Bertran, Francisco Vidiella, síndichs de Trotosa; Joseph Llucià, síndich de
Vich; Francisco Fargas, síndich de Manrresa;
Christòfol Nuix, síndich de Cervera; doctor micer Joseph Rubias, doctor Miquel Bòria, síndichs de Balaguer; doctor Pere Màrtyr Cerdà,
síndich de Puigcerdà; Magí Manà y Barthomeu,
síndich de Vilafranca; Pere Monfor, síndich de
Tàrrega; doctor micer Joseph Balaguer, síndich
de Agramunt; doctor micer Francisco Argullol,
síndich dels Prats del Rey; Joseph Riu, síndich
de Berga; Gerònim Parri, síndich de Pals; Joan
Roguer, síndich del Arbós; Miquel Torner, síndich de Mataró; Francisco Escofet, síndich de
Figuera; Jaume Manxarell, síndich de Sanpedor; Domingo Font, síndich de Caldas; Pau
Puiguriguer, síndich de Granollers; Pau Gay,
síndich de Talarn; doctor micer Joseph Metge y
Real, síndich de Torruella de Mongrí; doctor
micer Joseph Pujol, síndich de Besalú; doctor
Joseph Roca, síndich de Camprodon; Magí Salellas, síndich de Cruyllas; Joseph Miró y Gassó,
síndich de Vilanova de Cubellas. Los quals com
a tals síndichs han entrevingut en lo bras real de
las presents Corts, des del principi fins a la fi,
per posadas, lloguer de casa que se’ls acostuma
donar a quiscú de dits síndichs, quaranta-sinch
lliuras.

xols, des de nou de dit mes de febrer, dinou
lliuras, quatre sous. A Mariano Gassó, síndich
de Cubellas, des de divuit de dit, quinse lliures,
dotse sous. A Francisco Lloberas, síndich de
Cambrils, des de dit dia, quinse lliures, dotxe
sous. Al doctor micer Damià Solanet, síndich de
Monblanch, des de sinch del corrent mes de
mars, vuit lliuras, setse sous. Y a Joan Planas,
síndich de Monbrió, des de catorse de dit mes
de mars, sinch lliuras, quatres sous.
Perçò, ab thenor de las presents vos diem, encaregam y manam que de pecúnies de la Generalitat doneu y pagueu, realment y de fet, als sobre
anomenats y a quiscú de ells respetivament, las
quantitàs de sobre expressadas. Attès que per
dits tres brassos concordes, són estadas deliberadas y cobrareu de ells apoca de rebut. E no res
menys, diem y manam als oïdors de comptes del
dit General, que posant vosaltres en compte las
ditas quantitats, ensemps ab apoca de rebut,
aquellas vos admetan en compte de legítima
data, tots dupta y dificultats cerrant en testimoni. De las quals cosas havem manat expedir, las
presents sota escritas, de mà dels tres presidents,
y sagelladas ab lo sagell major de ditas Corts.
Datat en la casa de la Deputació de la present
ciutat de Barcelona, a trenta-hu de mars del any
de la Nativitat de nostre senyor Déu Jesuchrist
de mil set cents y sis.
Don Pedro de Torrellas, president del bras militar. Fra [...] de Solsona, president del bras ecclesiàstich. Doctor Francisco de Gallart y Pastor, conseller segon y president del bras real.
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Y finalment, a onse síndichs de dit bras real,
avall escrit, per la porreta del lloguer de casa, del
temps que respectivament han entrat y entrevingut en ditas Corts, las quantitats respective
següents, és a saber: a Pere Pujol, notari, síndich de Moyà des de vint-y-sinch de janer proppassat, vint-y-quatre lliuras, setse sous. A Pau
Bruguera, síndich de Sabadell, des de dit dia,
vint-y-quatre lliuras, setse sous. A Joseph Rosser, notari, síndich de la vila de la Vall de Ribes,
des de tres de febrer proppassat, vint-y-una lliura, dotse sous. A Miquel Plana, síndich de Sant
Feliu de Pallars, des de sis de dit mes de febrer,
vint lliuras, vuit sous. A Joan Ferrer, notari, síndich de Verges, des de dit dia, vint lliuras, vuit
sous. A Jaume Guàrdia, síndich de Castelltersol,
des de dit dia, vint lliuras, vint sous. A Gerònim
Axandri, notari, síndich de Sant Feliu de Gui1977

Número 255
Señores.a
Effectuando como deve el consistorio de los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de
Catalunya, el mayor servicio de vuestra magestad y beneficio público del Principado, pone en la
soberana comprehención de vuestra magestad,
como para tan alto fon tiene habierta conferencia, con los dos comunes de la ciudad y brasso militar, insiguiendo lo establacido y dispuesto en la
última Corte General que vuestra magestgad se
ha dignado celebrar en la casa de la Deputación,
y concluhir ditxosamente, a los 31 de marzo passado. Y que para éste effecto tiene nombrados
quatro sujetos que son: fray don Francisco de Cordellas, abat de Gerri; el senyor Domingo Fogueres, canónigo de Barcelona; don Joseph Galcerán
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 305v i 306r del trienni 1704-1707.
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de Cartellá y Sabastida y Joseph Costa, ciudadano honrado de Barcelona. De quienes no puede
dudar el consistorio, que por sus grandes obligaciones // 2v // atenderán siempre al aumentgo de
importancia tan considerable, en que no dexa
también del migilar el consistorio con la debida
inteligencia, de que es el primer cuydado que le
tiene merecido su atención. La qual es y será eternamente, de estar postrado a los reales pies de
vuestra magestad, para obedecer con sumo gusto
las reales ordenes de vuestra magestad.
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Número 257
Excelentíssimosa señores deputados del General de
Cathaluña.
La soberana comprehensión de su magestat, que
Dios guarde, a los relevantes méritos de vosotros,
les ha premiado con la real gracia de la exaltación a la grandeza, cuya noticia solempniza mi
verdadero affecto, por el conocimiento que alcançó de sus gloriosos hechos, que pública la fama
siempre duradera, quales le hazen digno de tanta
felicidad, de que doy a vosotros cien doblados parabienes, sin el disgusto a que me precisa la ambiciosa ozadía del enemigo que parece busca en el
precipicio, a que se ha expuesto y se sabrá que con
su valor desplomar, el escarmiento a cuya empresa dessea mi affición contribuhir todas las operaciones possibles, como las habría practicado ya si a
la voluntad que tenés, o se le hermanasse el poder
preciso, para lo qual no amitiré diligencia que reconozca importante // 1v // assí al real servicio de
su magestat, libertad de essa capital, y de la patria, y de la mayor satisfacción y gusto de vuestra
excelencia. Dios guarde a vuestra excelencia, los
muchos años desseo. Valls, y abril a 10 de 1706.
Excelentíssimo señor, besa las manos de vuestra
excelencia su más affecto y seguro servidor,
Henryque Lansgrave d’Alsàcia.
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Número 259
Excel·lentíssimb y fidelíssim señor.

se dita ciutat sitiada ab armada naval per mar y
exèrcit de terra, a un mateix temps, pogués lo
arrendatari de ditas bollas rètrer y renunciar lo
arrendament de asquellas, satisfent antes tot lo
que se deuria del preu de dit arrendament fins al
dia que·s faria lo reddiment o renunciació de
aquell. Com puntualment és de vèurer, en dita
capítol o ítem de dita tabba, que·s troba continuada en lo acte del referit arrendament al qual
se ha relació si et quatenus, et non alias. E, com
la present ciutat lo dia present, se trobe sitiada
no sols ab armada naval per mar sino també ab
exèrcit real per terra. De tal manera que per
ocasió de dit real exèrcit, se troban tancats alguns dels portals de la present ciutat, y impedida la entrada y exida y líbero comers de aquella,
tant per mar com per terra, conforme constarà
plenament de la informació que ofereix donar
en continent. Y axí bé, haver vingut lo cas del
mencionat pacte de poder-se retrer y renunciar
lo arrendament de ditas bollas. Per tant y altrament, Juan Morera, arrendatari de ditas bollas,
suplica sia rebuda dita informació. Y attès, que
de esta constarà plene et concludenter del sobre
narrat, usant de sa facultat a el concedida ab lo
sobre referit capítol o ítem de dita tabba, y exibint // 1v // una partrida del banch de la present
ciutat de quantitat de 5.620 lliures a compliment de totas las zenadas y porrata de dit arrendament. Cessàs fins dia present, ab alguna
quantitat més per fer valer y tenir qualsevol pretenció il·liquida, que forçan se hagués tenir, y
unaa certificatòria del magnífich racional del
General y casa de la Deputació, de la qual, a par
que no deu cosa fins lo die de demà, inclusive
per rahó de dit arrendament, renúncia, dexa y
reddeix lo referit arrendament de ditas bollas.
Suplicant que dita renúncia y reddiment, y sia
admès protestant y declarar, del dia present en
vant, no vol ni entén cuydar-se col·lecta de ditas
bollas, nib continuar-loc [...] de ellas ni tenir interès algun en aquellas. Dividint-lo y dexant-lo
del tot com lo cedeix a favor en la mateixa comformitat, com si dit arrendament no l·y fos estat
lliurat. Offerint-se altrament, estar perd [...] en
fer y executar per sa part, tot lo que força segons
dret y estil, degués fer y executar per la validesa
y estabilitat de dita renunciació y reddiment nee
[...] verum et alio quocumque meliori modo. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Carbonell.

En altre dels capítols de la tabba del arrendament de las Bollas de esta ciutat de Barcelona y
taulas de sa col·lecta, se troba expressament
convingut y pactat, que venint lo cas de trobar-

Oblata die
et cetera.

a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 307v i 308r del trienni 1704-1707.
b. l’original d’aquesta súplica, renuncia, informació i papers
es troba intercalatentre els folis 310v i 311r del trienni 17041707.

a.
b.
c.
d.
e.

1978

XXIIII

aprilis

MDCCVII

in consistorio,

una... arrendaments interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat observar.
a continuació paraula il·legible.
a continuacicó paraula il·legible.
a continuació paraula il·legible.

Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, comisserunt praedicta
magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae,
qui super supplicatis relationem in seriptis faciant cum interventione nobilis advocatis fiscalis
dicti Generalis recepta prius informatione. Alexius Fornaguera iutriusque juris doctor, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae subrogatus.

lona, y abril 24 de 1706. Despalau, assessor.
Roma, assessor subrogat. Franciscus de Codina
et de Ferreras
2r

Discretus Felix Cussana, notarius publicus Barchinone, etatis pro ut ipse dixit triginta novem
annorum completorum testis, et cetera. Quissitatus,et cetera. Juravit se dicere veritatem. Et interrogauts super cententis iresuplicatione oblata
dia presenti per Joannem Morera tillearium
arrendatarium iurium bulla hujus limitatis.

Registrata dicto die et annoa interatur precipiatur informatio
Despalau, assessor. Roma, assessor subrogat.
s.n.r

Vista la súplica presentada lo die present, al excel·lentíssim y fidelíssim concistori per Joan
Morera, arrendatari del dret de Bolla de la present ciutat de Barcelona y demés taulas de la
col·lecta. Vista, la commissió als assessors y advocat fiscal imfrascrits feta. Vist, lo acte de dit
arrendament. Vista, la partida del banch y demés papers que menciona dita súplica. Vista, la
informació rebuda al peu de aquella lo die present. Vist, lo demés que se havia de veure.

Dixit, que és veritat que la present ciutat de
Barcelona des de el dia tres del present del corrent mes fins lo dia present, se ha trobat y encara se troba de present sitiada per mar y terra, ço
és, ab exèrcit real per terra y armada naval per
mar. De forma que alguns dels portals de la present ciutat, per ocasió de dit siti, se troban tancats y impedida la entrada y líbero comers de
aquella tant per mar com per terra. Tot lo que
diu ell testimoni saber per haver habitat on tot
lo sobredit temps dins la present ciutat, y havero vist si y conforme sobre té referit. Y aquexa és
la veritat per lo jurament que té prestat.

Attès, que en altre dels capítols dels pactes de la
tabba del arrendament del dret de Bolla de Barcelona y sa col·lecta, se troba expressament pactat y prevengut, que solament puga dit arrendatari renunciar dit arrendament en las de guerra,
quant esta ciutat se troba assidiada ab exèrcit
real per terra y ab armadab per mar.
Attès, que de la informació rebuda de tres testimonis ministrats per lo mateix Joan Morera,
consta que la present ciutat de Barcelona ha estat y se troba de present citiada per mar y terra,
ço és, ab exèrcit real per terra y armada naval per
mar. De forma que alguns dels portals de esta
ciutat, per la ocasió de dit citi, se troban tancats
y inpedida la entrada y exida, y líbero comers de
aquella, tant per mar com per terra. Axí que a
par que ha vingut lo cas que·s troba disposat en
lo sobredit capítol de la dita tabba.
Y finalment, attès que, de la partida mencionada
en la sobredita súplica y certificatòria del magnífich racional, consta que dit Morera per rahó
del sobredit arrendament fins lo die de demà inclusive, no deu cosa al General.
s.n.v

Perçò y altrament, los assessors y advocats fiscal
infrascrits són de vot y parer, que vostra
excel·lència fidelíssima pot acceptar la dita renunciació,c y axí ho sentan salvo semper. Barcea. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació naval interlineta, damunt real ratllat.
c. a continuació ratllat en la.

Die vigessima quarta aprillisa anno a Nativitate
Domini milessimo septingentessimo sexto, Barchinone.

Generaliter autem, et cetera. Ad ommia dixit
que non, et cetera. Sed quo fuit citatum, et cetera.
Fuit sibi lectum et perserveravit.
2v

Dicto die Barchinone.
Magnificus Raymundus Sabater, civis honoratus
Barchinone, etais prout dixit quadraginta annorum parum plus vel minus testis, et cetera. Qui
sitatus, et cetera. Juravit, et cetera. Et interrogatus super cententis inpradicta suplicatione oblata
per dictum Morera.
Dixit, que és veritat que la present ciutat vuy en
dia y de molt dias, a estat part se troba sitiada
per mar y per terra, ço és, ab armada naval per
mar y exèrcit real per terra. De forma que alguns dels portals de la present ciutat se troban
tancats per ocasió de dit siti, y impedida la entrada y exida, y líbero comers de aquella, tant
per mar comp per terra, tot lo que diu saber ell
testimoni per habitar en la present ciutat, y haver-o vist conforme dalt té referit. Y aquexa és la
veritat per lo jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Sed quod fuit citatum, et cetera. Ad omnia dixit quod non, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
a. a continuació ratllat MDCCVI.

1979

[ 1706 ]

[ 1706 ]

3r

dotse lliuras, deu sous, en la tersa de octubre,
noembre y dezembre; de mil set-centes y sinch
y sinch-centas trenta lliuras, quatre sous, en la
tersa de janer, febrer y mars, de lo present any.
Com a par dels recibos de dits officials y als restants vuyt lliuras, deu sous, per fer tenir y valer
qualsevol pretensió inlíquida que fossan pugan
tenir. La qual quantiat pagan per dit Joan Morera, a fi y cumpliment de dit arrendament fins
lo dia present, per renunciat aquell, lo dit Morera, en mà y poder de dits excel·lentíssims
// 4v // fidelíssims senyors deputats. Com més
llargament consta per la súplica presentada a dit
excel·lentíssim y fidelíssim concistori, són sinch
mil sis-centas y vint lliuras.

Dicto die Barchinone.
Magnificus Salvator Massanes, de libera utriusque juris doctor civis honoratus Barchinone,a etatis prout dixit quanquaginta octo annorum parum plus vel minus testis, et cetrera. Qui sitatus,
et cetera. Juravit, et cetera. Et interrogatus super
cententis in supra expressa suplicatione oblata per
dictum Morera.
Dixit, que és veritat que la present ciutat de
Barcelona de molts dias a esta part y vuy en dia
se troba sitiada, ab armada naval per mar y exèrsit real per terra. De forma que alguns dels portals de dita present ciutat se troban tancats per
ocasió de dit siti, y impedida la entrada y exida,
y líbero comers de aquella tant per mar com per
terra. Tot lo que diu ell testimoni saber, per trobar-se en lo sobre dit temps dins la present ciutat y haver-ho vist y vèurer-ho de present. Si
que conforme sobre té referit y aquexa és la veritat per lo jurament que té prestat. Generaliter
autem. Ad omnia dixit quod non. Sed quod fuit
citatum. Fuit sibi lectum et perseveravit.

4r

In quorum fidem ego, Josephus Franciscus Fontana, apostolica que regia auctoritatibus notarius
publicus Barchinone, subrrogatus in officio regentis dictem manuales, hic me subscribo meum
que appono. Sig+num.
5r

En lo manual del libre segon major, del banch
de compte nou, de la present ciutat de Barcelona, en lo jornada de vint-y-quatre de abril mil
set-cents y sis, se troba continuada una partida
del thenor següent:
Deuhen don Francisco Barbero y micer Joan la
Peyra, cavaller, que per ells dixem als excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats del General del present principat de Cathalunya, dixit
són los pagar per Joan Morera, sombrarer,
arrendatari de la Bolla de Barcelona y la col·lecta lo resideum corrent, so és mil set-centas y set
lliuras, sis sous y quatre diners per dos quinsenadas, que són segona de mars y primera de
abril del corrent any. Mil dos-centas trenta-ysinch lliuras, quinsa sous y sinch diners, per deu
dias discorreguts de setze del present mes de
abril fins a vint-y-sinch de dit mes inclusive; y las
restants sis-centas sexanta y vuyt lliuras, vuyt
sous y tres diners, per compliment de aquellas
dos mil cent y onse lliures, dos sous y tres diners, per compliment de aquellas dos mil cent y
onse lliures, dos sous y tres diners, que se’n portan los sis mesos y deu dias discorreguts, des de
quinse de octubre proppassat fins lo dia present.
Per rahó de aquellas quatre mil lliuras que estan
en càrrech de dit arrendatari pagar cada un any,
ultra del present dit arrendament, als officials de
dita Bolla com las restants mil quatre-centas
quaranta-y-dos lliures, catorse sous, se hajan pagat a dits oficials de dita Bolla; so y nou-centas

Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donzell, racional y arxiver de la casa de la Deputació del
General del present principat de Cathalunya, e
tenint las claus dels arxius de aquella.a
Certifich y fas fe, com en lo «Llibre de vàlues»
del trienni corrent de mil set-sents y quatre, en
lo qual consta que Joan Morera, sombrarer,
arrenda la Bolla de Barcelona per lo resideum
del corrent trienni de dit 1704. No consta rette
a dèurer ninguna quantitat, tant per rahó de las
quinsenadas de dit arrendament, com per rahó
dels salaris promete pagar als officials de dita
Bolla, finsb lo die de demà inclusive. Dit de
Lana y de Càncer, en fe del qual fas la present
certificatòria de mà pròpria, a XXIIII de abril any
de la Nativitat de nostre senyor Déu Jesucrist de
MDCCVI. Joseph Nuri y de Càncer.

314
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a. a continuació paraula ratllada

1980

Número 261
Porc el trabajo de la noche de 28 de abril de
1706.
Don Carlos Baroni tendrá el cuidado de hazer
concluhir el parapeto de la faxa isquierda del baluarte de San Antonio, y de hazer acabar todas
las travesanyas, y de poner todos los parapetos de
la cortina en buen estado. A cuyo fin le deve assistir maestro Millás de gente para trabajar los tapiales de dichas travessanyas y del parapeto de la
a. a continuació paraula ratllada.
b. fins... Càncer interlineat al marge esquerre.
c. l’original d’aquesta relació es troba intercalada entre els folis 313v i 314r del trienni 1704-1707.

faxa de San Antonio, para cuyo trabajo sin menester ducientos hombres.

ella. Para que con esta inteligencia pueda su magestad suplir la que faltare, y no se anave el trabajo en que unicamente conciste la defensa de
esta plaza. Que es quanto se me ofreze dezir a
vuestra excelencia, a cuya obediencia quedo con
los más vivos desseos de servirle, y de que nuestro senyor guarde los muchos años, que puede. Barcelona, y abril 30 de 1706. Besa las manos de vuestra
excelencia su más seguro servidor, don Ramón de
Vilana Perlas.

Alonso Moliner, deve cuydar de que se acaben las
troneras del baluarte del rey, para cuyo trabajo se
necessitan sinquenta hombres. Y que se provenga
de faxinas y piquetes para este effecto, con cuerdas
competentes para atar las faxinas y dies hombres
de fuersa para hazer las salsichas.
Maestro Magín Baxeras, deve cuydar de echar a
tierra la Iglesia de San Antonio y las casas de la
vesindad, para tener plassa para trabajar la certadura. Por cuyo trabajo son menester cien hombres, y los moleros y dies carros para transportar
las piedras en el lugar que se destinare.

315
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Don Ambrosio Borsano, cuydará de haser una
cortadura en el baluarte de San Antonio con
// 1v // tapiales, para cuyo trabajo son menester
cien hombres. Si se halla gente bastante se podrá
empeçar la cortadura, que será conveniente hazer
fuera del baluarte de San Antonio, en el lugar
que senyalará micer Petit. La obra y aproporcion
de la gente que para este trabajo se dará, se acabará en breve este trabajo.
Micer de Vale, tendrá el cuydado de hazer limpiar el fosso y acabar de poner la pahissada, para
cuyo trabajo son menester doze carpinteros y cien
hombres.

315
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Número 262
Excelentíssimosa y fidelíssimos señores los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de Cathaluña.
Haviendo el rey nuestro senyor, Dios le guarde,
entendido que vuestra excelencia está contribuyendo sesenta libras cada día para salarios, de los
que se emplean en trabajar las cortaduras y demás, concerniente a la defensa de esta capital. Me
manda dezir a vuestra excelencia, que respecto de
la dificultad se experimenta en que la gente acuda al trabajo, ha resuelto formar un reglamento
sobre el número de la que será menester, y pareziendo que el mexor medio de conseguirlo es que
vuestra excelencia tenga el cuydado de alistar la
gente que le corresponde, al salario de quatro reales por jornal, espera su magestad del zelo de vuestra excelencia a su real servicio, que luego se aplicará a prevenir y alistar toda la que pudiere,
avisando vuestra excelencia // s.n.v // a su magestad lo más presto que será possible el número de
a. l’original d’aquest billet es troba intercalat entre els folis
314v i 315r del trienni 1704-1707.

1981

Número 263
Señores.a
Haviéndose en nombre de vuestra magestad, insisnuado al consistorio de los deputados y oydores
de quentas de la Generalidad de Cathaluña, oyb
viernes al medio día, que teniendo entendido
vuestra magestad, que la Deputación concurría
cada día con 60 libras y sueldos para salarios de
los trabajadores de las cortaduras, y demás concerniente a la defensa de esta capital. Sería muy
del real agrado de vuestra magestad, tuviesse el
consistorioc cuydado de alistar pord su parte la
gente, para que no se atrasase trabajo tan importante. Con el más respetuoso rendimiento, postrado a los pies de vuestra magestad, // s.n.v // como
deve pone el consistorio en la grande y elevada
comprehensión de vuestra magestad, quee al instante que fuefservido vuestra magestad en cargar, a los 28 del corriente, a los tres comunes de la
ciudad, braço militar y Deputación, la conveniencia de dichas cortaduras y sus dependientes;
con parecer de la conferència se acordó que los deputados concurriesen a esse fin con 60 libras y
sueldos cada día, durante essa expedición, empessando dicho día 28, y que se entregasen a la ciudad, a cuyo cuydado quedava el alistar la gente
necessaria. Log que executá y executará el consistorio, respeto que con essa diligencia reconoceh ha
de quedar vuestra magestad // s.n.v // más provistamente y seguramente servido. Y sía el consistorio que siendo vuestra magestad como es, el más
fino imán de sus corazones, como a su padre el rey
y señor natural se ha de dar por servido vuestra
magestad de esta nueva ofrenda y obsequio, aunque siempre quedaran sus corazones lastimados.
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 314v i 315r del trienni 1704-1707.
b. oy viernes al medio día interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat el.
d. por su parte interlineat.
e. al instante que interlineat, damunt en continente del
que.
f. fue servido interlineat, damunt dues paraules ratllades.
g. lo... consistorio interlineat al marge esquerre.
h. reconoce ha de quedar interlineat al marge esquerre.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

Respeto que su caudal esa tan certo y no pueda
midirle con sus desseos, assigurando a vuestra
magestad que si correspondiese a ellos, no necessitaría de otro medio para librar a la real persona
de vuestra magestad a esta ciudad y a todo el
principado del presente contratiempo.

315
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prevengo a vuestra excelencia que procure salgan
las fregatas, para que vayan a encontrar los barcos que tengo prevenidos en Mataró y Sitges, a fin
de que con más facilidad se logre el sacar la gente
de desembarco que trahen dichos navios. Previnendo a vuestra excelencia, que a más de los 47
están ja en este mar otros 14 con las embarcaciones de transporte. Estimare a vuestra excelencia
que passe esta noticia a los demás comunes, que yo
por no tener lugar no cumplo con esta obligación.
Que Dios guarde a vuestra excelencia, su mayor
servidor como desseo. A San Cugat, a 2 de mayo
1706. Peterboroum.

Número 264
Excelentíssimosb señores deputados y oydores de la
Generalidad de Cathaluña.
Excelentíssimo y fidelíssimo senyor.
Haviendo el rey nuestro señor, Dios le guarde, por
medio del príncipe Antonio, entendido la insinución que el syndico
´
de vuestra excelencia ha hecho
a su excelencia, sobre cumplimentar al príncipe
Enrique, Landgrave de dalssàcia. Me manda dezir a vuestra excelencia, que no teniendo su magestad reparo en que vuestra excelencia lo execute. Podrá resolver sobre este assumpto, aquello que
a vuestra excelencia parecire más conforme a su
atenzion. Y quedando la mía dispuesta a obedezer a vuestra excelencia, ruego a nuestro senyor
guarde a vuestra excelencia muchos años, como
puede. Barcelona, y abril 30 de 1706. Besa las
manos de vuestra excelencia su mayor servidor,
don Ramón de Vilana Perlas.

316
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Número 265
Excelentíssimosc señores concejeros.
Excelentíssimo señor.
Interessándome tanto en los conuelos y felicidades
de vuestra excelencia, no puedo omitir el participar a vuestra excelencia la notícia más apreciable en este frangente. Como lo es la que me ha llegado esta manyana de estar la flota, en número
de 47 navios de línea, a las vista de Denia, lo que
he sabido por un coronel de los regimientos que
vienen. Sobre la armada que ha vendio a encontrarme, participándome al mismo tiempo el virrey de Valencia, que un oficial inglés que se hallava en aquella ciudad passó luego a bordo, para
informarlos del estado de essa plaça y apresurarles
la marcha. Y, porque puede suceder que los navios
franceses hagan movimento con esta novedad,
a. és interlineat.
b. l’original d’aquest billet es troba interlineat entre els folis
314v i 315r del trienni 1704-1707.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalat entre els folis
315v i 316r del trienni 1704-1707.

1982

Número 266
Señor.a
El consistorio de los deputados y oydores de cuentas
de la Generalidad de este Principado, puesto a los
resales pies de vuestra magestad con el más profundo rendimiento, dize: que a los 27 de octubre
del año passado de 1705, con umilde representación se puso a las reales plantas de vuestra magestad, dándole quenta como a los 23 de agosto del
mesmo año. Pedro Vidal, de la fidelísima y exemplar ciudad de Tortosa, havia sorteado en deputado real por muerte de Agustín de Pinana y
Monfort. El qual, a ocasión del cerco desta capital, no pudo entrar en ella hasta que logró ser de
la devida obediencia de vuestra magestad. Y que
entonces, solicitave a los deputados le admitiessen
el juramento acostumbrado, instando fuesse puesto en possisión de su cargo. Y que assí antes de executarlo, lo ponía en la soberana comprehención
de vuestra magestad, por que siendo del real
agrado de vuestra magestad se conformaría con
dicha petición. Empero, como a los 28 de sobre dicho mes de octubre, el príncipe Antonio, en el real
nombre del vuestra magestad dixiesse al síndico
de la Deputación, que vuestra magestad mandava se suspendiesse la recepción de dicho juramento, y la entera de dicha posessión, y hasta agora no
aya entendido el consistorio lo que es del real gusto
de vuestra magestad en esta dependencia. Siendo
assí que por su síndico ha procurado saberlo en diferentes ocasiones. Lo que no puedo continuar respeto de la abertura de las Cortes, durración de
aquellas,b attendiendoc que nod sólo se hallan
// 1v // concluidas lase Cortes, sino también que
se respira, gracias a dios, del amenassado riesgo

a. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 320v i 321r del trienni 1704-1707.
b. y... capital interlineat al marge esquerre.
c. attendiendo interlineat, damunt considerando ratllat.
d. no solo interlineat, damunt ya ratllat.
e. las... enemigo interlineat al marge esquerre.

dea cerco, quedando este del todo desvanecido con
la precipitada fuga y retirada del enemigo. Con
el devido respeto y postramiento suplica elb consistori a vuestra magestad sea servido honrrar leccon
la más prompta noticia de lo que gusta vuestra
magestad execute en orden a dichos juramento y
possessión que a más que de ello lo recibirá a muy
singular merced del cariñoso y paterno amor de
vuestra magestad saldrá el consistorio de las repetidas y justas instancias, según parece, que haze
dicho Pedro Vidal.

321
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lograrse, nia la extracción de deputado ecclesiástico por muerte de fray Francisco de Valls y Freixa, que murió a 26 de septiembre de 1705, e
siendo assí que seráb dec mucha conveniencia
para el Principado, sin que primero se digne
vuestra magestat favorecerle con la susodicha expurgación de las bolsas, y para losd desinceculados, en adelante, con la capacitación de los sujetos que vuestra magestat gustare. Postrado a los
reales pies de vuestra magestat, con el más profundo rendimiento a vuestra magestat, suplica
se sirva honrrar al concistorio con essa real gracia. No pudiendo dudar del paternal amor de
vuestra magestat, que en observancia de dichos
capítulos de corte que vuestra magestat se ha servido jurar, le ha de dever este real favorequanto
antes, que siempre será de la primera estimación
del concistorio.

Número 267
Señor.d
Teniendo entendido los deputados y oydores de
quentas del General de Cathaluña, que vuestra
magestad por su real munificencia fue servido,
en real despacho de 26 de henero passado, determinare ratificando la real merced que ya avía
hecho, poneído las inciculaciones de los officios de
deputado y oÿdor de quentas y demás de la Generalidat en poder del concistorio. Ampliarla,f
queriendo que durante las Cortes la gosen los tres
brassos; y aquellas concluhidas, el común de la
Deputación. Reponiendo las cosas en el mismo
estado del anyo de 1639, con la sola reserva de
proveher por unas vees los officios de la Generalidat vacantes entonces, por muerte o ausencia. Y
expurgar las bolsasg que se hallan en el poder de
vuestra magestat, llenándolas de sujetos que le
parecieren zelosos del real servicio de vuestra magestat y bien común, y que sólo pueda vuestra
magestat por su real decreto capacitar, si le pareciere, a los que fueren desinseculados. Y que
conh el capítulo 2 del redresso de lasi Cortes, por
vuestra magestat celebradas y felísmente concluhidas este anyo, estaría establecido que cada
un anyo solamentej se haga la inciculación. Y
por lo que se reffiere este capítulo, al octavo del
redresso de 1599, el término en que // 2v // se
deve haser aquellak serial a los 15 del presente
mes,m conciderando el concistorio que no puede
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a. a continuació ratllat el último.
b. el consistorio interlineat.
c. a continuació ratllat al consistorio.
d. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 320v i 321r del trienni 1704-1707.
e. determinadas interlineat, damunt favorecer a todo el
Principado ratllat.
f. a continuació dues paraules ratllades.
g. a continuació ratllat que se hallaran.
h. con el interlineat.
i. a continuació paraula ratllada.
j. solamente interlineat.
k. aquella interlineat.
l. seria interlineat, damunt la inciculació és ratllat.
m. a continuació ratllat y.

1983

Número 269
Señorf.
Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de Cathaluña, dicen que haviendo recivido, a las 12 del corriente, un real despacho de
vuestra magestad, a las nueve de la noche, en que
fue servido vuestra magestad inssinuarles, que
por quanto Dios nuestro señor se havia dignado
librar a esta capital de las invasiones,g que el enemigo lo amenasave. Y que assí havia resuelto
vuestrah magestad que oy viernes, estuviese en todas las iglesias partente el santísssimo sacramento, y manyana sabado se hisiese una general processión, cuncurriendo los comunes todos a fin de
rendir a su divina magestad las gracias de tan
singular beneficio. Suplicándole la continuación
de otros muchos. Y, que si bien el día de ayer juntaron la conferencia de los tres comunes, para que
aconsejase la forma con que pudiessen acistiri a
función tant devota, mirando los exemplares que
se huviessen occurrido en semejantes casos. Empero no haviéndose allí hallado otro más adeptable
a // 1v // coniuntura, que el de la processión del
glorioso San Raymundo de Peñafor, en tiempo
del señor rey don Felipe Tercero de Aragón de inmortal memoria, que junto con esta humilmente
se tiene en las reales manos de vuestra magestad,
a. ni...principado interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat muy.
c. a continuació ratllat convenir.
d. los desinceculados interlineat.
e. favor quanto antes interlineat, damunt gracia ratllat.
f. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 322v i 323r del trienni 1704-1707.
g. a continuació paraula ratllada.
h. vuestra magestad interlineat.
i. acistir interlineat, damunt entervenir ratllat.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

no se halla en el que concurriese el braço militar
nia tampoco enb otros fuera de la Deputación, y
por consiguiente asta aliera no sec han el superar
las dificultades que se han ofrecido sobre el concursod refferido. Assí que se ha acordado dar
quenta de todo a vuestra magestad, y dejar a su
real disposición lo que mejor disposición, lo que
mejor le pareciere. Por loe que postrados a los reales pies de vuestra magestad con profunto rendimiento, suplican a vuestra magestad se sirva senyalar al consistorio de la Deputación, que
representa a los tres braços del Principado, el lugar en donde gustan asistan, assí en la procesión,
como en el presbiteriof y recibimiento de vuestra
magestad; y el lugar de sus masas, con la del braço
militar. Assignando a vuestra magestad, que lo
queg ordenare sobre este assumpto obedecerá el
concistorio con inesplicable gusto. Deviendohprevenir a vuestra magestad, que esta tarde assistirá
el concistorio en la Seo a alabar el señor por tan sigulares mercedes, que de su liberal mano se han
recibido, y espera ha de servirse continuar en gloriosasi victorias de las reales armas de vuestra
magestad, porjla deseada la tranquilidad de su
universal monarquía.
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estar muy exauto el común por ocasión dela gasto
soportado enb las Cortes Generales passadas, y
otros antiguos que no le permiten poder satisfacer
a sus acrehedores. Por lo que espera el // 1v // consistorio, ha de dever a vuestra excelencia el favor
de ordenar aquella providencia, que vuestra excelencia entenderá ser unas proporcionada para
evitarse semejantes desórdenes. Como assí lo espera de la muy liberal, franca y generosa mano de
vuestra excelencia, a quien siempre deseará corresponder con el empleo de muchas ocasiones, que
sean unicamente del mayor servicio y agrado de
vuestra excelencia.
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Elc consistorio de los deputados y oydores de quentas del General de Cathaluña, postrado a los reales pies de vuestra magestad, dise: que haviendo
recivido un real despaxo de vuestra magestad, de
16 del corriente, en el qual se sirva vuestra magestad insinuar, que deseando establecer todas las
disposiciones que conducen a la mayor siguridad
y defensa de esta plassa y del Principado, será de
su real agrado se aplique con todo desvelo, para la
consecución del complimiento de la leva de 500
hombres que es el número del regimiento, a fin de
tomar las medidas convenientes para la conservación de Cathaluña. Insesantemente se ha aplicado y aplica, en importancia de tan summas consequencias, y ya antes lo procurava donde que dio
lugar al sitio passado. Pudiendo assegurar a
vuestra magestad, que su fidelidad no le permitía
descuydo alguno, tanto en esto como en qualquier
cosa en que pueda interesarse el mayor real servicio de vuestra magestad.

Número 271
Haviendok entendido el consistorio de la Deputación, que muchos sujetos de las tropas de los muy
altos aliados que vuestra excelencia govierna,
como a meritíssimo generalíssimo. Según algunas
vozes esparcidas, entrarían en esta capital por sus
puertas differentes géneros de mercaderías sin noticia de vuestra excelencia, ni pagar los derechos
devidos a la Generalidad. Ha considerado, en
cumplimiento de su peculiar obligación, ser muy
digno el ponerlo en la grande intelligencia de
vuestra excelencia, para que se sirva mandar se
eviten estos abusosl a fin de no quedar defraudados los haveres de la Deputación y de su arrendatario, de los quales aun no les queda bastante
caudal para poder servir a su magestad, Dios lo
guarde, con la manutención y continuación del
requerimiento que le tiene offrecido. Respeto de

Número 273
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a. ni... pareciere interlineat al marge esquerre.
b. en interlineat.
c. se han el interlineat, damunt la conferència no se han podido.
d. a continuació ratllat de dicho braço militar.
e. lo que interlineat, damunt paraula ratllada.
f. a continuació ratllat recibir.
g. a continuació ratllat vostra magestad.
h. deviendo prevenir interlineat.
i. gloriosas interlineat, damunt singulares ratllat.
j. por la deseada interlineat, damunt y ratllat.
k. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
325v i 326r del trienni 1704-1707.
l. a continuació ratllat per a què.

1984

Número 274
Excel·lentíssimd y fidelíssim señor.
Lo jurat del terme de la baronia de Monbuy, en
lo Vallés, ab lo respecte de sa mayor attenció.
Diu y representa a vostra excel·lència, que després de haver lo comú y particular de dit terme,
suportat gustosos los imponderables gastos y
fatigas ab què en covinadas y repetidas llevas y
somatens, han servit en esta occurrència passada
a la magestad del rey nostre senyor, que Déu

a. del gasto soportado en interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat de.
c. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 326v i 327r del trienni 1704-1707.
d. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 327v i 328r del trienni 1704-1707.

guarde, en crèdit de sa fidelitat y al restant del
Principat de la opreció enemiga. Patexan vuy
los irreparables danys que se li ocasionan, de
trobar-se allotjats en dit terme y sas parròquias
diferens micalets y altres soldats del regiment de
don Rafel Scabot, sens orde del regent la Real
Tresoreria del present Principat, ni de altre oficial real, ni de universitat, y sens voler-se acontentar per lo menos del precís y necesari a son
sustento, sino que pretenen obligar a dits particulars en fer-los contribuir y donar lo que no
poden per falta de medis. Y dexan de menjar en
sas pròpias casas, per trobar-se tant atenuats y
apurats sos patrimonis; poden-se de aquí fàcilment rezelar majors y altres més arreparables
danys al estat de la pública quietut, de què tant
en lo estat poguent se necessitat.

beneficiar la mayor conservación del Principado,
en que igualmente si cifra que vincula el logro del
real servicio de vuestra magestad. Todo lo que recibirán los deputados a muy singular merced de
la real munificiencia de vuestra magestad.

330
/1r

Molta il·lustre y fidelíssim senyor, los deputats
del General de Cathalunya.b
Molt il·lustre y fidelíssim senyor.c
Per trobar-se encara acampat lo enemich en lo
Empurdà y aiustant en lo Rosselló tropas, encara que no·s sab qual pot ser son determini; però
temem no sie per venir sobre esta plaça. Y avistas de trobar-se tant desmantelada axí de gent
com de pertxets de guerra, per lo desith tenim
de poder resistir a qualsevol dañada inteció vulla
intentar sobre esta ciutat. Y també per a què se
puga expel·lir del Empurdà, y recobrar la plaça
de Rosas. Nos som vistos precisats, posar-nos
als reals peus de sa magestat, que Déu guarde,
ab representació de tot lo predit, per a què
usant de sa real grandeza, vulla dignar-se en esta
ocasió donarlos ordres necessaris. Y com vostra
senyoria fidelíssima interesse tant en la conservació de tot est Principat, y particularment de
esta plaça antemural de aquell. Suplicam a vostra senyoria fidelíssima vulla afavorir en acompañar dita representació a sa magestat, que a
més que serà tant de son real servey ne continuarem aquella deguda estimació. Devem a
vostra senyoria fidelíssima aquí guarde vostre
señor molts anys. Gerona, maig 23 de 1706.

Per lo que recorrent en nom de dit comú y particular, al amparo y protecció de vostra
excel·lència. Suplica ab lo rendiment //1v // que
deu, sie del servey de vostra excel·lència manar
donar la detguda, y més prompta y eficàs providència, de què és necessita per remediar los
sobredits danys y prejudicis. Que a més que serà
molt del real seny de sa magestad y por mayor
stabilitat del sagrat de las lleys del Principat, ho
rebran a singular mena de grandesa de vostra
excel·lència. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pi y Rive.
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Número 275
Excelentíssimoa señor.
Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de Cathaluña, puestos a los reales pies de
vuestra magestad, con el más profundo rendimiento y en cumplimiento de la obligación de sus
cargos. A vuestra magestat dizen: que por parte
del comúnb de la baronía de Monbuy, en el Vallés,
se les ha entregado cierto papel, copia del qual va
adjunta con este, y siendo tan justos los motivos
que se expressan, recurren a la grande e piedad
conmiseración y clemencia de vuestra magtestad
a fin de que atendiendo a aquellos, se sirva mandar dar la más prompta providencia, que según
lo establacido en las Generales Constituciones, capitols de corte, usos y costumbres se deve el consistorio prometer no sólo de la liberal y franca mano
de vuestra magestad, sino y también de su paternal amor, de quien son muyc inmensas las experiencias de quan propencionado está siempre en

Número 276

Molt il·lustre y fidelíssim señor. De Vostra senyoria fidelíssima majors servidors que sas mans
besen, los jurats de la ciutat de Gerona.
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a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 327v i 328r del trienni 1704-1707.
b. a continuació ratllat, del término.
c. inmensas interlineat, damunt largas ratllat.

1985

Número 277
Haviendod entendido los deputados y oydores de
quentas del General de Cathalunya, que la ciudad de Gerona se ha puesto a los reales pies de
vuestra magestad por medio de su umilde representación, com motivo de hallarse aun acampado
el enemigo en los parajes del Empurdán, juntana. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 329r i 330r del trienni 1704-1707.
b. anotació escrita al marge inferior.
c. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis
329r i 330r del trienni 1704-1707.
d. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 329v i 330r del trienni 1704-1707.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

más reverente y umilde obsequio a vuestra magestad, dize: que haviendo entendido se hallarían en
manos del canciller las dos representaciones, que a
los 13 de mayo passado puso en las manos de vuestra magestad, suplicándole en ellas fuesse servido
mandar remitirle las espurgaciones de las bolsas
de la Deputación, que están en poder de vuestra
magestad, insiculando los sujetos que le pareciere
a fin de poderse hazer la insiculación este anño,
según lo dispuesto en el capítulo 2 del último redresso. Y assí mesmo, favorecerle con la noticia de
lo que gusta vuestra magestad execute el consistorio en orden a los juramentos y pocesión que insta
Pedro Vidal de Tortosa, por haver sorteado en deputado real a los 23 de agosto. Le ha parecido al
consistorio rogar a vuestra magestad de nuevo se
digne ordenar y encargar, a dicho canciller, gane
los instantes del tiempo en esta importancia que es
tan del real servicio de vuestra magestad. Assí por
que pueda tener effecto el referido capítulo, que es
no de los muchos que estableció la Corte General
por vuestra magestad gloriosamente çelebrada en
esta ciudad, y por vuestra magestad jurado, como
y también, por encargarse en aquella al consistorio la mayor viril observansa de su disposición.
Considerando también, quanto se interessa el común de la Deputación, el procurar por todos medios el logro de deputados eclesiástico y real, a que
no se puede dar providencia sin que primeroa
vuestra magestad sea servido honrrar a los deputados con las sobre dichas expurgación, insiculación y declaración de su real voluntad. Pudiendo
assigurar a vuestra magestad, los deputados, que
por su parte no se olvidaran de practicar la suberana merced de vuestra magestad. En llenar de
sujetos capases aquellos lugares que por merte y renunciación en el presente triennio haya vacado.
Por ser la real voluntad de vuestro magníficho
queden por el consistorio sugún el real decreto de
15 de henero de este año, que se halla retificado
con el 26 de los mismos, que lo recivirán muy singular merced de la real munificencia de vuestra
magestad.

do en Rossellón tropas sin saberse sus designios, si
biena conb no pocos fundados recelos. Jusga, no se
dirijan a sitiarlo estando desmantelada assí de
gente como de pertretxos de guerra. Y por consiguiente, con los justos temores de poder padecer un
inopinado sucesso, y quando todo esto çessase, a fin
de que pueda ser aquel espellido de todo el Principado, recobrándose la importantíssima plassa de
Rosas, que cubre aquel fértil pays. Y aunque no
puede dudar el consistorio del vigilantismo y paternal amor de vuestra magestad, tendrá muy
presente esta importancia, porcser de singular beneficio al mayor real servicio de vuestra magestad, y a no darse la devida providencia de muy
particular perjuicio a aquel y a la conservación
de la provincia, de tan graves consequencias en
perjuhicio del mayor real servicio e vuestra magestad y conservación de la provincia, assí por ser
dicha ciudad el antemural del Principado como y
también, por que haviéndose librada de estos sustos con el restante del Empurdán y recobro de
aquella plassa, podrían con más brevedad acudir
al donativo en qued se vinculan los realeseinteresses de vuestra magestad y def los naturales de
aquella.
Con todo para lograr la affortunada dicha, se
postra a las reales plantas de vuestra magestad
con summo rendimiento, a fin de acompanyar
dicha representación,g como lo ha pedido la ciudad de Gerona y por la propiah obligación. E, suplicando a vuestra magestad sea servido mandar
dar todas aquellas providencias, que la grande
intelligencia de vuestra magestad // 2v // comprendiere convenir, para el resguardo y recobro
de tan fidelíssimos vassallos de vuestra magestad.
Quienes junto con el consistorio no dessean otra
cosa más que estar bajo el amabilíssimo dominio
de vuestra magestad, que lo reciviráia muy singular merced.
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Número 279
Señor.j
El consistorio de los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de este Principado, con el
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a. bien interlineat, damunt aunque teme ratllat.
b. con...jusga interlineat al marge esquerre.
c. por...provincia interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat en alguna parte.
e. reales interlineat, damunt mayores ratllat.
f. y de los naturales de aquella interlineat al marge esquerre.
g. como...obligación interlineat al marge esquerre.
h. propia interlineat.
i. a continuació ratllat el consistorio.
j. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 332v i 333r del trienni 1704-1707.

1986

Número 280
Noverintb universi quod anno a Nattivitate Domine millesimo septingentesimo sexto, die vero
quinta mensis junii eiusdem anni intitulata,
presente, et ad hoc vocato ad que requissito me,
Alexio Fornaguera, utriusque juris doctor, Barchinone populato secretarius et scriba majori Generalis Cathaloniae subrogato, et presentibus,
a. primero interlineat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest acte de requesta, resposta, procura i papers es troben intercalats entre els folis 333v i 334r del trienni
1704-1707.

protestibus magnifico Josepho Orlau, utriusque
juris doctor, et Guspare Pontalla Gorraberio acus
civibus Barchinone pro testibus ad ista vocatis
spetialiter et assumptis magnificus Paulus Corbera et de Palau, civis honoratus Barchinone, sindicus generalis principatus Cathaloniae, constitutus personaliter coram Joanne Gispert, iuvene
linteario presentis civitatis personaliter reperto
intus domus Generalisadicto presentis civitatisbpresentativit seu veris per me, dictum scribans
majores et secretus prasentari ac publice legi ferit
instacit et requisivit quandam in scriptis papiri
requistionis scedulam thenoris sequentis: «Molt
bé sab», et cetera. Inserat, et cetera. Prout est hic
consulta et inserta dices evaquidem requisitionis
scedula dicto Joanni Gispert presentata et publice
lecta in continenti instante dicto sindico fuit eidem Gispert tradita copia eiusdem nec non capituli II indicta requisitione expressi et ditus Joannes Gispert verbo respondendo dixit: «quod
retinebat sibi dempuys constitution ad respondendum de quibus omibus et siguli modo prodicto actis, dictis, // 1v // gestis ad que seguntis dictius
magnificus Paulus Corbera et de Palau, sindicus
antedictus petiit instavit et requisivit insdrem
confici sibi que et allis quibus intersit tradi et liberari per me, secretarius et scriva majoris antedictum. Que fuerunt acta Barchinone sub anno,
die, mense et loco prodictis, presente me, dicto doctore Alexio Fornaguera, secretarius et scriva majoris praedicto et praesentibus, etiam testibus antedictis ad praemissa vocatis specialiter que et
assmptis pro ut superius continetur.
334
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Molt be sap e ingonorar no pot vostra magestat.
Senyor Joan Gispert, jove botiguer de telas de
la present ciutat, com ab acte rebut y testificat
en poder de Joan Llacuna, notari real de esta
ciutat, en lloch del il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, del concell de sa magestat y llochtinent de escrivà de ració de la real casa y cort, al
primer dia del mes de nohembra proppassat de
1705. Lo molt reverent senyor doctor Llorens
Thomàs, del concell de sa magestat y son canceller en lo present principat de Cathalunya,
com a tenint orde y commissió expressa del rey
nostre senyor, que Déu guarde, per temps de
tres anys ,que comensaren a córrer dit dia del
primer de nohembra proppassat y fineran lo últim dia del mes de octubre de 1708; arrendà a
vostra magestat los drets del General de guerra,
o nova ampra, plus o augment de la Bolla de
sadas, sombreros y cartas, tant de entradas com
de exidas que·s col·lectan y cobran, y han acostumat col·lectar-se y cobrar-se axí en la present
ciutat de Barcelona com en lo restant de aquest
principat de Cathalunya, per preu de sexantaa. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació paraula ratllada.

1987

tres mília lliuras per tots los dits tres anys a rahó
vint-y-una mília lliuras per quiscun any, pagador dit preu en las plassas, forma y modo, obligacionsa y ab las obligacions expressades en dit
acte al qual se ha relatio si et in quantum et non
alias.
Y semblanment, ignorar no pot vostra magesta,
se digna restituhir al excel·lentíssim y fidelíssim
concistori de losb senyors deputats y oÿdors de
comptes de dit Principat, los refferits drets ab lo
modo y forma que llargament se troba continuat en dit capítol. Y ab la expressió que dits deputats, en continent que fos closa dita Cort, de
sa pròpia authoritat deguessen pèndrer en sa mà
la adminsitració //2v // de dits drets, sens necessitat de altre despaig ni diligència de continuar
lo arrendament de ells en la mateixa forma que
està y se trobava corrent, y ab la facultat que poguessen y deguessen procehiren contra los que
perturban la exacció dels drets del General.
Com ab mayor indivicuació és de vèurer contextura y narrativa de dit capítol, còpia del qual
se entrega a vostra magestat.
Y, com los dita Cort tingués sa deguda conclusió y cumpliment lo dia últim del mes de mars
proppassat, y axí bé, en virtud de la refferida dispossició municipal la administració dels mencionats drets yc lo preu de dit arrendament, que
ha ceditd des de dit dia de 31 de mars pròxim
passat, y lo que en avant cedirà, toca y specta a
dit excel·lentíssim y fidelíssim concistori. Per
tant y altrament, Pau Corbera y Palau, ciutadà
honrat de Barcelona y síndich del General de
Cathalunya, conforme a part de son sindicat
que presenta pro ut ecce a vostra magestat, requireix e interpel·la que no regonega altre per
amo, senyor y administrador de dits dretse que
lo sobredit excel·lentíssim y fidelíssim concistori
de deputats y oÿodors de aquell Principat. Y
que juntament, sens mora ni tardansa alguna satisfassa a dit concistori lo que forsan quede decent del preu del refferit arrendament, des de
dit dia dels 31 de mars proppassat; y lo que en
avant se deurà o cedirà segons los pactes expressats en dit acte. Altrament, en cas de fer lo contrari, protestàf de prossehir contra la persona de
vostra magestat sas fiansas y sos bens com a perturbadors de la administració y exacció dels
drets de la Generalitat, y per tots los demés
// 11r // remeysg que de dret competescan a dit
a. obligacions y ab las obligacions transcrit al marge esquerre.
b. los senyors interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat la exacció del preu.
d. a continuaciló ratllat y.
e. drets interlineat.
f. a continuació ratllat vostra magestat.
g. numeració erronea.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

ment per ocasió de la guerra, les quals salvedats
entén fer omni modo meliori. En quant emperò,
a la satisfacció del vensut de dit arrendament
des del dia 31 de mars proppassat, y que en
avant anirà cedint, diu y respont no dèurer de
present cosa alguna ans bé haver llegítimament
porgat lo preu de dit arrendament fins al mes de
janer y part del mes de febrer del any 1702
propvinent. Perçò, que en lo 1 y 3 de la tabba
de dit arrendament, foch obligat dit arrendatari
a bestràurer y pagar a compte del preu sinch mil
tablas de or, ço és, les quatre mil lo dia de la firma del acte; y les restants mil lo dia primer de
febrer propassat, ab facultat de anar-se las retenint de las premeras pagas o mesadas que aniran
discorrent, les quals sinch mil tablas ha pagat
real y effectivament com consta de las àpocas,
trasumpto de les quals se entregan. Axí que no
ve lo cas de ésser debitor en cosa alguna fins
passat lo dit mes de febrer del any propvinent,
ni pot ésser molestat per dita rahó constant,
com consta haver-se fet dita paga anticipada en
cumpliment del pacte del arrendament. Trobant-se també previngut, en lo citat capítol 11,
que·s dega continuar lo arrendament en la mateixa forma que·s trobarà corrent essent cert
que resta axís justificat en continent el ventre
eiusdem instumenti y tenor literal de dit capítol
de Cort, ab lo que el senyor magestat ha cedit la
administració de dits drets, y donar las presents
per resposta, reprotesta de tots los danys y preyudicis que forsan se li pretenguessen inferir
contra la sèrie de tot lo demés lícit protestar,
praemiso et omni et quocunque alio modo meliori, requirens notarius, et cetera.

excel·lentíssim y fidelíssim concistori, tant en
forsa del sobre expressat capítol de Cort, com
altrament protestant-li també de tots danys,
gastos y despesas que forsan ocasionarà a la Generalitat. Y de tot lo demés que en via de dret li
és lícit y permès protestar, omni meliori modo
protestas requirens nos notarius, et cetera.a
334
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Responentb Joan Gispert, jove botiguer de telas de la present ciutat y lo trienni corrent arrendatari dels drets del General de guerra o nova
ambra, plus de la Bolla de sedas, catas y sombreros lo per ell son llegítim procurador, com de
son poder consta de la còpia autèntica que se
entrega a la requisició a ell presentada, instant
lo magnífich Pau Corbera y de Palau, com a síndich del General de Cathalunya, ab la escriptura
que comensa: Molt bé sab e ignorar no pot, que
y acaba requirens vos hoy contenint en effecte
que no regonega per amo, señor y administrador de dits drets altre que lo il·lustríssim y fidelíssim concistori dels señors deputats y ohidors
del present Principat. Y que, juntament sens
mora ni tardansa satisface a dit excel·lentíssim
concistori, lo que forran queda devent del preu
de dit arrendament, des del dia 31 de mars pròxim passat en què foren closas las Corts celebradas als cathalans per la sacra, cathòlica y real magestat del rey nostre señor, que Déu guarde, y
lo demés que en avant se deurà y cedirà de dit
preu de arrendament, segons los pactes expressats en lo acte de aquell, protestant-li de provehir contra sa persona, fianses y bens en forsa
del capítol 11 de ditas Corts. Y altrament, per
tots los demés remeys que de dret competescan
a dit concistori, com més llargament és de vèurer de dita escriptura, a la qual si és in quantum
sens aprovació de cosa preyudicial y no altrament, se ha relació diu que, està promte en regonèxer com regoneix a dit excel·lentíssim y fidelíssim concistori, per il·lustríssimo señor y
administrador de dits drets en lo modo y forma
que millor dega y estiga obligat per observansa
del citat capítol de Cort, ab expresa emperò selvedat y protestat de entréndrer, obtenir la observansa y cumpliment dels pactes de dit arrendament sens inmutació nic innovacicó alguna de
aquells. Y asenyaladament, del capítol 11 de la
tabba, ab lod que el té destinat lo lloch de exhigir dits drets en la barraca sitada // 3v // fora lo
portal de mar de la present ciutat. Y, axí mateix
sens prejudici de obenir la esmena y refecció de
sas pèrduas y danys deguts durant dit arrenda-

Fou donada esta resposta als 7 de juny 1706,
per // 10r // Narcísa Castells, procurador del
Joan Gispert. Testimonis: lo doctor Vicens Carreras, prevere y lo doctor en drets Joseph Fornaguera.
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a. a continuació ratllat testes lo don Joseph Orlau y Gaspar
Pontalla barreter de agulla.
b. l’original d’aquesta resposta es troba intercalada entre els
folis 333v i 334r del trienni 1704-1707.
c. a continuació ratllat no.
d. a continuació ratllat lloch.

1988

Die sexta mensis junii anno a Nattivitate Domini millesimo septingentessimo sexto. Barchinone.
Io, Joannes Gispert, juvenis sintearius Barchinone commorans arrendatarius juris Generalis belli vulgariter dictus de la nova ampra mecnon
juris de las bollas del plus, de sedas ac aliorum lurium in presenti Cathalunyae principatu et terris eidem adjacentibus vigore arrendamenti per
tempus scilicet trium annorum qui currerejam
incaeperunt die prima mensis novembris proxime
praeteriti mili de praedictis facti et firmati per
illustrem et fidelissimu reverendum dominum
doctorem Laurentium Thomas, cancellarium in
dicto et presenti Cathalunyae principatu, aucto-

a. numeració erronéa.

fisco atribuyendo a vuestra señoría el poder para
recibir las cantidades que se acordaren hasta que
su magestad haga dado la forma como en adelante se haga de practicar y que a esse fin mande
vuestra señoría a los escribanos y oficiales a quien
tocare que executen y observen todo aquello que les
paresca convertir para la expedición de este negocio que assí innnesporta a su real servicio, Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona
y noviembre primero de mil sietecientos y cinco.
Don Francisco Adolfo de Zinzerlin. Señor Canciller.» Dictis nomine et auctem grattis, et cetera.
Confieremuret in veritate recognoscimus vobis
Salvatori Feliu, mercatori civi Barchinone un
caxerio areba arrendamentorum generalis belli
sive de la nova ampra, ac aliorum eidem annectorum quod pro Joanne Gisper, juvene telarum
botigerio Barchinone degente arrendatario
triennio currenti // 5v // qui currere incepit prima die currentium mensis et anni supradictorum jurium modo que infrascripto dedistis et solvistis nobis. Nos, que a vobis habuisse et recipisse,
faremur bis mille dupleas auri Hispaniae et sunt
ad bonum compotum illarum quatuor mille auri
duplearum per dictum Joanem Gispert, magestati domini nostri regis, anticipare promuarum le
pretio arrendamenti supradictorum jurium modus vero solutionis dictarum bis mille auri duplearum talis fuit, et est quoniam illas habuimus et
recepimus a vobis hoc modo nimirum mille dupleas numerando realiter. Et defacto in pecunia numerata in substituti non et testium infrascriptorum presentia et restantes mille dupleas
habuimus et recepimus a vobis per medium cuiusdam litere sive vale per vos in mei favorem facto
in cuius calse firmavi et subscripsi in favorem
Francisci Estruch, linterarii odemdie. Et ideo renuntiando, et cetera. Apocham, et cetera. Actum, et cetera. Testes sunt, dominum Jacobus Carreras, Barchinone populatus, et Franciscus
Busquets ac Joannes Llacuna, scriptor Barchinone, qui ultimus instrumentis his, et cetera. In
praemisorum proprio calamo scriptorum fidem et
testimonium ego Joannes Llacuna, auctoritatem
regia notarium regius civis Barchinone, qui vice
et loco illustris et nobilis domini Raymundi de
Vilana Perlas, de concilio sue magestatis eiusque
secretary ac locum tenentis scriva rationis regiae
domus et curia sua magestatis hic me subscribo et
meum quo utor appono Sig+num. Francisci Corres notarii publicii Barchinone.

ritate tamen et decreto suae regiae magestatis pro
ut de dicto arrendamento constat instromento recepto apud nobilem dominum // 4v // dominum
Raymundum Vilana Perlas, Barchinone populatum auctoritate regia, notarium et scribam rationis regiae thesaurariae ejusdem presentis Cathalunyae principatus di nona dicti mensis
novembris proxime praetiriti dicto nomine gratis, et cetera. Constituo et ordino procures meos
certos, et cetera. Ita quod, et cetera. Nos doctos
Narcisum Castell et Hyeronimum Cabrea, notarios et causidicos cives Brachinonaea scilicet vos
dictum Castells liciet absentem, et cetera. Et vos
dictum Cabrer his presentem simulet alterum verum insolidum ita quod primitus occupantis condictio, et cetera. Ad omnes littes sive causas tam
civiles quam criminales, activas et passivas, principales et appellatorias, et cetera tam motas
quam movendas large, et cetera. Cum solito et
amplissimo litium cursu facultatibus expressis de
calumnia jurandi, et cetera. Clama et retroclama exponendi, et cetera, exequtiones quasvis instandi, et cetera. Et cautiones tam juratorias
quam fidejussorias praestandi, et cetera. Et cum
posse substitnendi, et cetera. Et demum, et cetera.
Promitto dicto no mine habere rattum, et cetera.
Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Josephus Galtes et Josephus Cols, scriptores Barchinone. Gramissi alieno calamo scriptori fidera probeo. Ego Franciscus Duran, apostholica regia que aucdibus notarium publicus
Barchinona hoc propria scribens manua, et cetera.
334
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Hoc est exemplum bene et fideliten Barcinone
sumptum a quodam publico et auctentico apoca
instrumento in papyro scripto tenoris seguentis:
Die decima mensis novembris anno a Nattivitate
Domini millesimo septingentessimo quinto, Barcinone. Nos, doctor Laurentius Thomas de concilio sud magestatis eiusque cancellarius in regnis
corona Aragorum agens tamesa hoc de et cum repressis ordine et commissione nobis per magestatem domini nostri regis atributa que est thenoris
sequentis :
« Su magestad me manda dezir a vuestra señoría
que en concideracción de no hallarse dispuesto el
modo con que se ha de governar la administración del derecho de guerra y otros pertenecientes a
su real haziendoa pacte vuestra senyoría en su
real nombre afirmar todos los autos y excistencias
que fueren necessarias para los arrendamientos
de dichos derechos en la forma que se acostumbrava dispensando por aora el que se hagan de licitar
por vos de pregonero y el que entrevenga su útil
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a. a cocntinuació frase ratllada.

1989

Hoc est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum a quodam publico et auctentico apoca
instrumento in papyro scripto thenoris sequentis:
Die septima mensis marcy anno a Nattivitate
Domini millesimo septingentesimo sext, Barchinone. Nos, don Laurentius Thomas, de concilio
sud magestatis eusque cancellarium in presenti
Cathaloniae principatu, agentes tamen hoc de et

[ 1706 ]

[ 1706 ]

cum expresius ordine et commissione per magestatem domini nostri regis nobis atributa que est tenoris sequentis:

tos y cinco. Don Llorens Thomas canciller. Reciví
los dos mil doblones arriba mencionados. Barcelona y noviembre treze de mil sietecientos y cinco.
Don Joseph Cortissos.

«Su magestad me manda dezir a vuestra señoría,
que en concideración de no hallarse dispuesto el
modo con que se ha de governar la administración del derecho de guerra y otros pertenecientes a
su real hazienda, pacte vuestra señoría en su real
nombre a firmar todos los autos y escrituras que
fueren necesarias, para los arrendamientos de dichos derechos en la forma que se acostumbrava.
Dispensando por otra el que se hayan de licitar
por vos de pregonero y el que entrevenga su real
fisco, atribuyendo a vuestra señoría el poder para
recibir las cantidades que se acordaren, hasta que
su magestad haya dado la forma como en adelante se haya de practicar. Y que, a este fin mande
vuestra señoría a los escribanos y oficiales, a quien
tocare que executen y observen todo aquello que les
paresca convenir, para la expedición deste negocio que assí importa a su real servicio, Dios guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, y
noviembre primero de mil sietecientos y cinco.
Don Francisco Adolfo de Zinzerlin, señor canciller.»
Dictis nomine et auctoritaem, grattis, et cetera.
Confitemur et in veritate recognoscimu, vobis,
Salvatori Feliu, mercatori civi Barchinone, uti
caxerio archa arrendamenti juris belli sive de la
nova ampra, ac aliorum eidem annectorum presenti quod pro Joanne Gispert, juvene telarum
botigerio arrendatarum trieenio currenti, qui
currere incepit prima die mensis // 6v // novembris prope lapsi, modo que intrascripto deditis et
solvistis nobis nos que a vobis habuise et recipise fatemur termille dupleas auri Hispaniae efectivas
que sunt nimirum bis mille duplea ad complementum illarum quatuor mille duplearum per
dictum Joannem Gisper, magestati domini nostri
regis, anticipare pomisarum die firma instrumenti arrendamenti notorum, jurium. Et restantes mille duplea sunt pro concimilibus, quas
dictus Gisper anticipare promissit exparte prety
dicti arrendamenti die prima mensis february
proxime praeterio: Modus vero solucionis dictarum termille auri duplearum talis fuit et est quoniam illas de voluntate norma solvinis nimirum
bis mille dupleas don Josephos Cortissos, et mille
dupleas Josepho Estruch, liciteario, proust appares
cum duabus licteris sive vales per nos factis una
cum suis respective chyrographis in pede illorum
continuatis, que sunt thenoris sequentis : « Señor
Salvador Faliu entregaria vuestra magestad al
señor don Joseph Cortissos, provehedor general, dos
mil doblones que se libran por cuenta del aciento
de su magestad, que con su recibo se le passaran en
cuenta de la obligación del drecho de guerra, de
este palacio a trese de noviembre de mil sietecien-

«Señor Salvador Feliu, vostra magestat servirà
pagar del dia de vuy a tres mesos, la quantitat de
mil doblons de or a Francisco Estruch, per las
mateixas se obliga la compañia del dret de guerra a pagar a mon orde dins dit termini. Les
quals, han de servir per bestreta y a bon compte
del vestuari que dit Estruch, se és obligat a fer y
entregar al señor compte de Sinsendorf per lo
regiment de guàrdies //7r // de sa magestat, que
Déu guarde, que ab esta y son recibo yo, imfirmaré àpocha. Barcelona, a deu de noembre mil
set-cents y cinch. Doctor Llorens Thomàs, canciller. Pagaré les demuntdites mil doblas per les
rahons expressadas a son platso, que referie dit
vale acceptat. Vuy als nou de janer mil set cents
y sis. Salvador Feliu de la Penya, caxer. Tinch
rebut del señor Salvador Feliu, mercader, mil
doblas y tot per las tras ditas rahons. Vuy en
Barcelona, y febrer quatre de mil set-cents y sis.
Francisco Estruch, botiguer de telas. »
Et ideo renuntando, et cetera. Apochan, et cetera.
Actum, et cetera. Testes sunt Sagismundus Montorsi et Jacobus Vila, ambo de familia dicti advocato illustirs domini confitenties, ac doctorus Joannes Llacuna, notariusregius civis Barchinone,
qui in his, et cetera. In praemisorum porprio calamao scriptorum fidemet testimonium. Ego, Joannes Llacuna, auctem regia notarius publicus
civis Barchinone, qui vece et loco illustris et nobilis don Raymundi de Vilana Perlas, de concilio
suo, magestatis eiusque secretary ac locum scribae
notionis regiae domus et curiae sua magestatis,
hic me subscribo et meum appono Sig+num. «Del
pan y cebada del exército dita approbar notario
infrascrit mano propia.»
Sig+num, Francisci Torres notarius publicus
Barchinone, testis. Sig+num, Josephi Soldevila et
Masdeu, notarius publicus Barchinone, testis.
Sig+num, Francisci Minguella notari publici
Barchinone, qui prefata esemplavit sori be resevit
et in fidem rogatus clausit.
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1990

Número 282
Señor.a
Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de Cathaluña, hallándose favorecidos con
a. l’original d’aquesta representació es troba intecalat entre
els folis 338v i 339r del trienni 1704-1707.

el real despatxo de vuestra magestad de 12 del corriente, que les fue entregado ayer por la tarde,
con que se sirve mandar avisarles que haviendo
ofrecido en voto erigir una pirámide con el simulacro y otros ornamentos de la Immaculada Concepción de la beatíssima virgen María, como tutelar de la augusta y real casa de vuestra
magestad y libertadora de esta capital dela passado sitio. Y por no dar lugar el tiempo a la
sumptulosidat de la fábrica, ha resuelto que en
ínterin se erija en la plassa mayor de esta ciudad,
un altar de madera en donde se venere la sagrada concepción de la reyna de los ángeles, hasta se
hagab la magestuosa columna, siendo aquel senyal de la futura que se formará con magestuoso
arte y que se consagre el día 16 del presente, con
missa, solemne processión y demás formalidades
del ritual romano. Con intervención de vuestra
magestad, siendo del real agrado de vuestra magestad acista también el concistorio, y con los individuales requisitos que el grande, piadoso y cathólico zelo de vuestra magestad, sabe practicar
en inimitable exemplo de sus fidelíssimos vassallos. Disen a vuestra magestad, que al passo que
postrados a los reales pies de vuestra magestad, le
rinden y tributan muy obsequiosas gracias por estec real favor que se ha dignado dispensarles,
participándoles tan justa yd santa resolución muy
parecida a la grande devoción que sus ínclitos antecessore manifestaron a la soberana reyna del
cielo y tierra. Al mesmo tiempo, se hallan con inmenso goso, viendo en este siglo dorrado renovada
la affectuosa y antiguada devoción a tan sagrado
misterio, como entre otrose monumentos, es muy
// 1v // loable la singular memoria que les dejó el
señor rey de Navarra don Juan como lugarteniente general del rey de Aragón y conde de Barcelona, don Alonso el Quarto, su hermano, en la
Constitución única hecha en las Cortes de Barcelona año 1456, título 2 «De la Concepción Immaculada de la virgen» assegurando a vuestra
magestad, que no sólo con inexplicable gusto acudirán a esta funcción tan pía y a todas las que
vuestra magestad ordenare, conforme lo stablecido con real despatxo de 13 de mayo de este anyo,
sino que ofrecen muy de coraçón incessantemente
rogar a esta invencible princessa, conceda a vuestra magestad tan felices progressos en virtud y demás prendas relaes que sea sin segundo, y por ellas
quede eternisado el real nombre de vuestra magestad en terror de sus enemigos, constituyéndole
tan dichoso que después de siglos de vida reyne en
el empiro con los bieneventurados, como deseamos.

a.
b.
c.
d.
e.
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Número 284
Señor.a
Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de este Principado, puesto a los reales pies de
vuestra magestat con summo rendimiento disen,
que en manifestación de su mayor y inexplicable
aprecio, de la real gracia con que vuestra magestad por su real benignidat, fue servido condecorar al Principado, illustrándoles con la grandesa, en la misma forma que la possehe la ciudad de
Barcelona, por medio de su síndico, instan a don
Ramón de Vilana Perlas, secretario de vuestra
magestad, el real despatxo de esta real manifestación. No pudiendo dudar, que han de dever al
paternal amor de vuestra magestad, la franquesa de cello como la obtuvo dicha ciudad del señor
rey don Carlos Segundo, que sté en el cielo, pues de
otra manera parece sería contravenirse a la real
intención de vuestra magestat, cuya no puede negarse ha sido la gosen con todos los mismos requisitos que la ciudad la consiguió, para que tengan
más que reconocer en la grande liberalidat de
vuestra magestat.
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a continuació ratllat último.
haga interlineat, damunt cumpla ratllat.
a continuació ratllat el.
a continuació ratllat santa.
otors interlineat.

1991

Número 285
Señor.b
El concistorio de los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de este Principado, postrado a los reales pies de vuestra magestat con summo rendimiento dice, que haviendo llegado a su
noticia, la vos corriente, de partirse vuestra magestat al lunes o miércoles de la semmana que
viene dec esta ciudad, por la precisa obligación
de su cargo, concistiendo ested siempre en procurar lo del mayor real servicio de vuestra magestat, la conservación y bien público del Principado, ha comprehendido serle indispensable poner
en la alta intelligencia dee vuestra magestat lo
siguiente:
Quef poco después de haver levantado franceses el
último sitio destag capital, deseando poner en execución lo ordenado por vuestra magestat y los poa. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 339v i 340r del trienni 1704-1707.
b. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 339v i 340r del trienni 1704-1707.
c. de esta ciudad transcrit al marge esquerre.
d. este interlineat.
e. de vuestra magestat interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat des.
g. desta capital interlineat al marge esquerre.
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cistoriales, assía porque ajudará a los presentes en
los negocios arduos, comob también tendrán el
consuelo de tener companyeros que les acistan al
mayor desempeño de su fidelidat y observancia de
las leyes.

rassos de las Cortes, passó por su síndico a instar a
don Ramón de Vilana Perlas, secretarioade vuestra magestat, los reales despatxos de las Constituciones, capítulos de corte, y del nuevo redreço stablecidos en aquellas, a fin de que quanto antes se
pueda administrar justicia, la qual queda suspendida por las causas civiles hasta serb imprimidos según el capítulo 95. Y aunque, consta al concistorio lo quanto se ha aplicado el dicho // 2v //
secretario, como a tan zeloso y recto ministro de
vuestra magestat enc esta importancia,d y queeno
lo ha podido executar por la brevedat del tiempo yf
de sus muchíssimas ocupaciones. Empero, si el real
viaje de vuestra magestat se cumple,g como se dise,
ya se ve el grave danyo se seguiría de la dilación
queh indispensablemente se ocasionaría a esto, y
por consiguienteial real servicio de su magestat y
bien público.
Que aljmismo tiempo, sek suplicado a vuestra magestat la expurgación de las bolsas de la Deputación y la insaculaciónl según los reales decretos de
15 y 26 de henero passado, y también la declaración de la real voluntat de vuestra magestat en
orden a admitir o no a Pedro Vidal de Tortosa, el
juramento y pocessión que pretende del cargo de
deputado real, en quemsorteó a los 23 de agosto
1705.n Y si bien ha sabido que vuestra magestat
mandó al canciller informasse sobre este assumpto, y no se duda que se ha dedicado en estos negocios, siempre parece muy digno de la real reflexión
de vuestra magestat, lo quan conveniente es que
antes de su real partida el concistorioñ se halle favorecido con estos despatxos; porque sino se dilataría mucho el haserse este anyo lao inciculación lop
dispuesta en el capítulo 2 del // s.n.r // del nuevo
redresso que vuestra magestat junto con los tres
brassos ordenóq formar en las últimas Cortes y fue
servido ratificar con solempne juramento. Además de no poderse haser la extracción de deputado
eclesiástico, y estar el concistorio sin deputado
real, sintiéndose mucho lar falta de estos dos con-

Que no menos entoncesc procuro del mismo secretario, los reales despatxos de la grandesa y real
juramento de vuestra magestat, yd si bien concidera que no se ha podido más, empero como
aquellos son lassos con los quales queda más ele fidelíssimo reconocimiento, queda más encadenado con el paternal amor de vuestra magestat.
Cada instante de tiempo que les faltan essas
prendas se halla con la devida impaciencia, y
esta se aumenta al conciderarse, que si vuestra
magestat se ausentava y antes no conseguíaf este
logro, se le avíagdilatar por largo tiempo.
// s.n.v // Estos motivos son señor, los que han movido a la atención del consistorio a ponerse a los
reales pies de vuestra magestat con el más reverente postramiento, sperando dever a la grande
clemencia de vuestra magestat, el singular favor
de verse honrrado con los reales despatxos, arriba
expressados, y deh lo demás concernientesi en materias de la última Corte, antes de la real partida de vuestra magestat, que assí lo confíaj del
paternal amor de vuestra magestat en que recibirá muy particular merced.
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a. secretario interlineat al marge esquerre.
b. ser interlineat.
c. en esta importancia interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat y que no la ha podido.
e. que interlineat.
f. a continuació ratllat de.
g. cumple interlineat.
h. que...consiguiente interlineat al marge esquerre.
i. a continuació ratllat desa.
j. al mismo tiempo interlineat.
k. a continuació ratllat se ha instado.
l. a continuació ratllat y.
m. a continuació ratllat dise.
n. 1705 y si bien interlineat, damunt 1605 y aunque se ratllat.
ñ. a continuació paraula ratllada.
o. la interlineat.
p. lo interlineat, damunt que contravendria al ratllat.
q. ordenó interlineat, damunt mando ratllat.
r. la interlineat.

1992

Número 286
Doctork Lluys Cortès, clergue resident en Sant
Cugat del Rech de la present ciutat.
Procura per don Ramon Codina, et cètera.
Die mercuris prima mensis aprilia anno a Nativittate Domini millesimo septingentesimo quinto, Barchinone.
Ego, Hieronymus de Roquer et Cudina, civis honoratus Barchinone, in eadem civitate populatus
obtinens officium vendibile et de patrimonio nuncupatum secretary et scriba majoris domus Deputationis huius Cathaloniae Principatus, et cetera.
Constituo et ordino procuratores meos certos, et cea. assí porque interlineat.
b. como y interlineat.
c. entonces interlineat, damunt haber ratllat.
d. y si interlineat.
e. el fidelíssimo reconocimiento interlineat.
f. conseguía interlineat.
g. avia interlineat, damunt podia ratllat.
h. de interlineat.
i. a continuació ratllat a ellos.
j. confia interlineat, damunt spera ratllat.
k. l’original d’aquesta procura es troba intercalat entre els folis 341v i 342r del trienni 1704-1707.

tera. Itaquod, et cetera. Vos, nobilem dominam
domnam Joannam de Roquer et Cudina, genitricem meam, viduam consortem relicta magnifici Josephi de Roquer, civis honorati Barchinone
die vero sui biotas in villa de Erbussias, Gerundem diocesi populati dominam Elisabethem de
Roquer et de Aloy consortem meam, nobiles dominos don Raymundum de Cudina et Ferreres,
avuculum meum ex materna linea domnum Joannem Baptista de Aloy, mandati scribam et sacratarium provintiae, socerum meum, don Josephum de Cudina et Costa, consubrium meum
vulgo cosigerma don Franciscum de Aloy et Guitart, cognatum meum // 1v // omnes Barchinone
populatos et Joannem Valls,a subdiaconum Barchinone residentem, et cetera. Litteris indulgentes
licet absentes, et cetera. Et quemlibet vestrum insolidum. Itaquod primitus, et cetera. Ad videlicet
pro me et nomine meo coram administrator illustribus et fidelissimis dominis deputatis et computorum auditoribus dicti Generalis hujus Cathaloniae et principatus qui nunch sunt et pro tempore
fuerint semel et plurias comparendum et interessendum et dictum meum officium secretary et
scriba majoris ipsius domus Deputationis Generalis Cathaloniae manu et pose dictorum dominorum deputatorum et auditorum computorum
in favorem personae seu personarum vobis dictis
dominis procuratoribus meis et cuilibet vestrum
insolidum benevisae seu benevisarem per vos ipsos
procuratores constitutos et quem libet vestrum insolidumb nominanda seu designanda aut nominendarum seu designandarum semel et plurias renunciandum et eam seu eas de dicto oficio
provideri petendum, suplicandum et obtinemdum juxta formam Generalium Constitutionum
dicti presentis Cathaloniae principatus, capitulorum et actium curiam, usum, practicam,
// s.n.r // stilum, observantiam ipsius Generalis
una cum omnibus salarys, lucris et emolumentis
honoribusque praeminentis et praerrogativis dicti
officii et renunicationem seu renunicationes
hummni admiti petendum, instandum et suplicandum. Et pro his que cumque instrumenta utilia et mocessaria seu quomo dolibet opportuna vobis que dictis dominis procuratoribus meis et
civilibet insolidum constitutis benevisa faciendum et firmandum. Et probis quascumque suplicationes tam verbo quom in scriptis offerendum,
porrigendum et praesentandum. Et demum, et
cetera. Promitto prefata habere rattum, et cetera.
Minimeque revocare, et cetera. Actum, et cetera.

pulatus. Praemissis licet callamo alieno scriptis
praebeo fidem. Ego Vicentiss Gavarro, appostholica at que regia auditoribus publicus Barchinone
notarius hec proprio scribens callamo.
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Número 287
Señor.a
Los deputados y oydores de quentas de la Generalidad de este Principado, puestos a los reales pies de
vuestra magestad con el más profundo rendimiento
dizen: quebhaviendo llegado a su noticia que don
Miquel de Ramón, governador del viscondado de
Castellbó, ha cobrado conc orden de vuestra magestad de algunas universidades de aquel distrito, algunas cantidades para razón del donativo voluntario que a la Corte General tiene offrecido a
vuestra magestad. Y que lo mismo haría dond Joseph Gabla, ele no pueden omitir en cumplimiento
de la obligación de sus cargos y ratificadaf con juramento,g poner en la llevada y soberana intelligencia de vuestra magestad que sigún lo dispuesto y establecido en el capítulo 76 del nuevo redresso, la
solicitud y cobrança de este donativo parece deve correr a cuydado delhconsistorio, sin que nadie pueda
con pretexto alguno entremeterse en esto. Y que el
dinero que resultara de dicho donativo, se aya de
deponer en la tabla de esta ciudad. Dicho y escrito al
concistorio, a fin de que por su dirección le entregue
a la persona que vuestra magestad fuere servido
destinar. Por todo lo que esperan del paterno amor
de vuestra magestad, sei servirá mandar se observen
las Generales Constituciones, capítulos y actos de
corte del Principado, como assí lo confían de la
grande y recta justificación de la magestad, en que
tanto se interessa su mayor real servicio la tranquillidad y beneficio público del Principado.

347
/1r

Testes sunt Reberendus doctor Vicentius Carreras, por in alma cathedrali Barchinone ecclesia
beneatus et Franciscus Torrent, signi fer reformatus infantariae Hispaniensis Barchinone poa. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació paraula ratllada.

1993

Número 289
Excel·lentíssimj y fidelíssim senyor deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya.k
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 344v i 345r del trienni 1704-1707.
b. a continuació paraula ratllada.
c. con orden de vuestra magestad interlineat al marge esquerre.
d. don Joseph Gabla interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat governador de Berga.
f. a continuació dues paraules ratllades.
g. poner...magestad interlineat al marge esquerre.
h. del concistorio interlineat al marge esquerre.
i. se servirá interlineat al marge esquerre.
j. l’original d’aquest billet es troba intercalat entre els folis
346v i 347r del trienni 1704-1707.
k. anotació escrita al marge inferior.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

De tot lo que sas se Joan Francisco Grau, per les
acusats suplica y real notari públich de la vila de
Tremp, bisbat de Urgell, ser invadit la cort del
magnífich senyor diputat local del General de la
col·lecta de Tremp y Pallàs. Y per a què a les sus
dites coses se dona entera fe y crèdit, lo dit
Grau, notari, sobre memor at poso,a [...] sòlit y
custumat que us o en clourer lo. Sig+num.

Excel·lentíssim y fidelíssim señor:
Sa magestat, Déu lo guarde, me mana participe
a vostra excel·lentíssima y fidelíssima que sobre
la representació del primer del corrent, per vostra excel·lència fidelíssima feta, en lo tocant al
jurament y possessió de Pere Vidal per lo exercici de deputat real és de son servey. Passe quant
antes vostra excel·lència a executar-ho. Y que en
quant a la extracció de deputat ecclesiàstich,
sens més dilació de la que permeten los capítols
de cort, estyl y observança de la casa passe a ferla. Y quedo ab los desits de servir a vostra excel·lència, y que nostre senyor guarde a vostra
excel·lència. Barcelona, y juny 23 de 1706. Besa
les mans de vostra excel·lència fidelíssima son
més segur servidor, don Francisco Toda y Gil,
regent.
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Oblata dia XVII dezembris MDCCIIII in consistorio, et cetera. Et edomini deputati interventibus
dominis auditoribus computorum, militari absenti, commisserunt hujus modi computum dictis
dominis auditoribus compurtorum qui una cum
heoran arxivi scriba illud videant examinant at
que concludant servata forma capitulo curia.
Doctor Vicentius Carreras, secretarius et scriva
majoris Generalis Cathaloniae.
347
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Número 290
Deputacióa local de Tremp y Pallàs.

Certifich y fas fe. Jo, Joan Francisco Grau per la
autoritat púplica y real, notari públic de la vila de
Tremp, del bisbat de Urgell, veria de la cort de la
diputació local de Tremp y Pallàs, avall scrit.
Com lo reverent senyor fra Joseph Bonanat,
prevere, prior de Erbul, deputat local del General de la col·lecta de Tremp y Pallàs, com consta
de son privilegi la data del qual és en Barcelona
als vint-y-dos de juliol any de la Nativitat del Senyor de mil sys-cents noranta-vuit. Prengué sos
serio de dit offici de deputat, //3v // lo dia divuit
del mes de setembre de dit any mil sis-cens y noranta-vuit; y continua lo offici fins dels trenta de
juliol de mil set-cents y quatre, que prengué
possessió lo senyor Bonifaci Garcés y Ferrer, deputat local de dita col·lecta. Y per a què a les sus
dites coses se done entera fe y crèdit, lo dit Grau,
sas sobre mencionat poso mon sòlit y natural
que uso en clòurer-lo. Sig+num.

Memorial dels fraus dels triennis del reverent
senyor frai Joseph Bonanat, deputat local del
General de la col·lecta de Tremp y Pallàs en los
dos triennis pròxims passats, que són los següents:
Primo, se acusa a diferent particulars aurien passat bous a Aragó, a instància del procurador de
Pere Farrer, arrendador dels drets del General,
està lo procés al dit no ser declarat.
Ítem, lo frau de quatre-cents vint-y-dos caps
bestiar de què el declara lo frab [...] ésser en frau
se apel·la [...] Boy de Benavarre que era son
eimo y bala causa en lo il·lustríssim y fidelíssim
concistori.
Ítem, Ramon Casanoves, botiguer de Tremp,
causa un frau de diferents pesses de drap part.
Declara lo senyor il·lustre no ésser en frau, y
dirà altras no se ha fet declaració. Estan en poder del sobrecullidor y la causa de està sens declarar.

Relacció de quant entrà deputat lo reverent senyor fra Joseph Bonanat, y lo temps ne fou.
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Les altras fraus hi a agut se són decoberts no ser
frau.
Ítem, de Joseph Montada de Marerrera, lo senyor il·lustre o declara frau; y en lo il·lustríssim
// 2v // y fidelíssim concistori o declarar en no
ésser frau.
a. l’original d’aquesta declaració es troba intercalada entre
els folis 346v i 347r del trienni 1704-1707.
b. a continuació paraula il·legible.

1994

Excel·lentíssim y fidelíssim señor.
Lo capítol 22 del redrés de las corts de 1520,
disposa que los deputats locals del present Principat sien tinguts y obligats dins dos mesos finit
llur trienni, donar los comptes de la administració dels fraus de llur temps. Altrament, perden
llur salari de tot lo temps seran estats deputats
locals, y com los presents comptes dels fraus comesos en las vilas de Tremp y Pallàs y sa col·lecta, donats per part del reverent fra Joseph Bonanat, prevere, prior de Erbul, deputat local que
fou de ditas vilas y col·lecta, no foren entregats
fins als deset de desembre de 1704, com consta

a. a continuació paraula il·legible.

de la oblata dels presents comptes. Sent axís,
que dit deputat local acabà llur exercisi als trenta de juliol de dit any, com consta de la certificatòria feta y signada per Joan Francisco Grau,
notari de dita vila de Tremp y scrivà de dita deputació local. La qual, per no ser estada entregada al infrascrit racional, per dit Bonanat, fins
lo die de hir no pogué, lo dit racional, formar
antes lo present dubte. Axí que havent dit deputat local retardat dos mesos y dies a entregar
los presents comptes, ademés dels dos mesos
dispensa dit capítol de cort, a par haver dit deputat locala insidit en ditas penas disposadas per
aquell, del que formant dubte com ab lo present ne ferma dit racional a vostra excel·lència.
Suplica sie de son servey, fer comètrer lo present als magnífichs assesors de la present casa,
per què junt ab vostra excel·lència declaren lo
que pot y deu obrar lo infrascrit, per satisfer a
son offici. Del aposento del racional, a XV de
juny MDCCVI. Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
Racional.

Attès y considerat, que de la certificatòria feta
per Joan Francisco Grau, notari públich y escribà de dita deputació local de Tremp y Pallàs,
consta que lo dit fra Joseph Bonanat, acaba de
exercir lo dit offici de deputat local als 30 de juliol 1704. Y, de la oblata que troba continuada
al peu dela comtes donats per dit Bonanat, a par
que estos foren entregats als 17 de desembre
del mateix any, y axí bé, molt despès definit los
dos mesos afegits en lo citat capítol.
Perçò y altrament, dixem y decalaran que lo sobredit senyor Joseph Bonanat, ha invidit en la
feena comminada en dit capítol 22. Y axí bé,
que no se li deu // s.n.v // satisfer lo salari del
temps que ha servit lo dit official de deputat local, y que fer consegüent proceheix lo dupte
proposat per dit magnífich racional. En Barcelona, als 21 de juny de 1706. Don Joseph de
Novell y Nadal. Clement de Sonespleda de Solanell. Don Pedro de [...]. Joseph Braço y Duran. Despalau, assessor. Roma, assessor subrogat. Declarat a 13 de juny 1706. Testes sunt
Hyacinthus Morato et Josephus Pelegri, virgarii.

Oblata die XVI junii MDCCVI in concistori, et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, comiserum huys modi dubium magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae qui macum suy excellentiis fidellissimis
illustris videant decidant at que delcarent juxta
formam capitulo curia. Alexius Fronaguera
utriusque juris doctor, secretaius et scriva majoris
Generalis Cathaloniae, subrogatus.
347
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Los excel·lentíssims y fidelíssims señors deputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya, ab intervenció dels assessors infrascrits, vista la supplicació presentada per lo magnífich Joseph Nuri de Lana, donsell, racional de
la present casa; y la commissió al peu de aquella
feta. Vist lo capítol 22 de las Corts 1520. Vist lo
dupte, en dita supplicació, proposat acerca si se
deu satisfer lo salari de deputat local de la vila de
Tremp y Pallàs y sa col·lecta, al magnífich y reverent fra Joseph Bonanat, prevere y prior de
Erbul en los dos triennis que exercí dit offici.
Vistos los comtes per aquell donats, y demés
que se havia de vèurer.
Attès y considerat, que en dit capítol 22, Corts
1520, se troba expressament disposat que los
deputats locals del present Principat, sian tenguts y obligats dins dos mesos fins llur trienni,
donar los comtes de la administració dels fraus
de llur temps yb que, altrament, perden llur salari de tot lo temps seran estats deputats locals.

Número 291
Excelentíssimosb señores diputados y oydores de
quentas de la Generalidad del Principado de Cathaluña.
En egecución de lo que vuestra excelencia recibe
ordenarme en su carta, de fecha de ayer, passó a
la real ynteligencia de el rey nuestro señor, Dios le
guarde, el cuidado con que vuestra excelencia insinúa se alla. Y después de quedar con la mayor
gratitud por tan finas expresiones como vuestra
excelencia haze en su carta, dictadas de su ynnata fidelidad y amor a su real persona, me manda
su magestat noticie a vuestra excelencia como, a
Dios gracias, goza de caval salud, no haviendo
desde que salió de essa ciudad padecido la menor
quiebra. Oy y mañana, tiene su magestat resueto
mantenerse en este real monesterio para efectuar
sus devoziones, y passado mañana proseguir su
mancha en la misma conformidad que lo tienen
determinado. Yo, suplico a vuestra excelencia no
tenga oziossa mi obediençia, pues no debe dudar
con las beras // 1v // que solicito sus preceptos para
con la mayor promptitud ponerlos en execuzión.
Que Dios guarde a vuestra excelencia muchos
años como desseo. Montserrate, y junio a 25 de
1706. Besa las manos de vuestra excelencia su
mayor servidor, príncipe de Liechensten.
a. a continuació paraula ratllada.
b. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis
348v i 349r del trienni 1704-1707.

a. a continuació ratllat haver.
b. y que interlineat.

1995

[ 1706 ]

[ 1706 ]
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lunya, que en la cúria romana y altres parts, se
aurian publicat differens, enormes y mal fundados veus volent desacredita a la nació cathalana,
en orde a la santa fe cathòlica que fins ara y en lo
present mes, que may ha professat y professa ab
lo paliat motiu y pretext de la vinguda de certas
tropas auxiliars. Conciderant lo concistori,
quant és de sa obligació desvanèixer ideas tan
erròneas; ha regonegut ser molt digna de sa
atenció posar-se als peus de sa santa, y escríurer
al excel·lentíssim senyor cardenal Paulucci, primer ministre, y al il·lustríssim y reverendíssim
senyor auditor de la Sacra Rota de la nació alemana. Precehint primer, lo instàs al il·lustríssim
ordinari se rebe inforamció a sa petició contra
tant falsa impostura, dirigint-o tot a laa cúria romana per mà segura, y perquè tinga més efficàcia representa tot lo refferit a vostra excel·lència
per a què si serà de son gust se digne obrar lo
mateix. Y a expensas dels comuns pagar-seb los
gastos que se offeriran y lo enviar a Civitavietxa,
seria faluga que aporte dits papers y de allí, per
què·sc premeditarà, aporte dits papers y de allí
per mà segura arriben a Roma. Restant lo concistori sempre molt gaós de servir a vostra excel·lència.

Número 292
Excelentísimosa los señores deputados y oydores de
cuentas de la Generalidad del Principado de Cathaluña.
Excelentísimos señores.
En execuzión de lo que vuestra excelencia en su
carta de 28 del corriente, se sirbe ordenarme passe
a la real ynteligencia del rey nuestro señor, Dios le
guarde, las expresiones con que vuestra excelencia
ynsinúa el cuidado con que su amor a su real persona vive de saver de su salud, que haviéndolas
oydo manifestó quedar con la mayor complacencia. Y mandándome diga a vuestra excelencia en
su real nombre, que gracias a la magestad divina
se mantiene con perfecta salud, que ayer llegó de
esta villa donde se detien oy para con este corto
descanso continuar su marcha mañana. En la
cual no ay tomada asta aora resoluzión en contrario, que yo sepa. Repítome a la obediencia de
vuestra excelencia con la mayor resignación,
// 1v // esperando tener muchas ocasiones en que
manifestar la ziega que professo a vuestra excelencia, cuya vida guarde Dios muchos años como
dezeo. Villafranca de Panadés, y junio a 29 de
1706. Besa las manos de vuestra excelencia su
mayor servidor, príncipe de Liechenstein.
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Número 299
Excelentíssimod señor.

352
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Haventc arribat a notícia del consistori de deputat y oÿdors de comptes del General de Catha-

Con la occazión de haber recevido los despachos
del rey mi señor, que últimamente me llegaron de
Lisboa y en ellos la carta de su magestat, Dios le
guarde, para vuestra excelencia, en respuesta de
la primera que le han escrito. No he querido dexar de poner en la noticia de vuestra excelencia,
la grande estimación que el rey, mi señor, hase
tanto del excelentíssimo concistorio como de toda
la nación cathalana. Que además de las antiguas alianças con Portugal, se ha señalado y destinguido tanto en esta occasión a fabor de los interesses de su magestat cathólica y de todos los
príncepes coligados, que nadie duda que entre todos los vassallos de la monarquía de España ellos,
con su gran fidelidad, zelo y valor han sido los
primeros, que destinguiéndose de todos los demás,
han procurado sacudir el yugo que los oprimía de
un dominio estraño y sostenido con tanta gloria y
alabança suya, a su legítimo soberano y a sus interesses. Lo que ha empeñado tanto a el rey, mi se-

a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 349v i 350r del trienni 1704-1707.
b. l’orginal d’aquesta certificatòria es troba intercalada entre
els folis 351v i 352r del trienni 1704-1707.
c. l’original d’aquest recado es troba intercalat entre els folis
354v i 355r del trienni 1704-1707.

a. la curia romana interlineat.
b. pagar-se los gastos que se offeriran y lo interlineat al marge esquerre.
c. que·s premeditarà interlineat.
d. l’original d’aquesta lletral, es troba intercalat entre els folis
354v i 355r del trienni 1704-1707.

Número 294
Certifichb y fas fe, lo bax firmant, que he vistos y
regoneguts los llibres de vàlues y del concerts
de la present casa de la Deputació. En los quals
se troban continuats los debitors del General, y
en ells no consta que Ignasi Fontaner y Martell,
burgès de Perpinyà, tauler del General de la dita
ciutat de Tarragona, dega quantitat alguna a dit
General. Del aposento del racional, a vuy de juliol de MDCCVI. Joseph Nuri de Lana y de Càncer, racional.
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Número 297

1996

año, remover y desensacular a los que no se han
juzgado. Por apropósito que son los siguientes:

ñor, en continuarles su protección y en procurarles su mayor alivio, que ya vuestra excelencia tiene noticia de los felices progressos que an executado sus armas en España, habiendo reducido una
buena parte de ella, con la cappital // 3v // de
Madrid, a la obbediencia de su magestat cathólica Carlos 3º, a quien esperamos muy en breve meter en posessión de toda la monarquía, siendo preciso para esse effecto que su magestat cathólica
llegue quanto antes a aquella corte, como lo instan todos los generales portugueses y de los demás
aliados.
Estimaré muy en breve, tener la ocasión de dar a
vuestra excelencia muy repetidas en orabuenas de
verle lograr una intera y segura quietud, para lo
que tanto el rey, mi señor, con sus gloriosas armas
como yo, con mis deligencias y officios, contribuiré
siempre empeñándome para esso muchas rasones,
y entre ellas el particular afecto que tengo a toda
la nasción, y los obsequios y agazajos que he debido
a vuestra excelencia y a toda ella. Los quales no
dexaré de meresserles en ninguna occasión, y en
todas procurare siempre emplearme en lo que fuere del mayor servicio y augmento de vuestra excelencia, a quien Dios guarde muchos años como
deseo. Zaragoza, y de julio 20 del 1706. Excelentíssimo señor, besa las manos de vuestra excelencia
su mayor servidor. Conde de Assumar.
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Número 299-2

De deputados ecclessiásticos religiossos:
A fray don Baltasar de Montaner.
A fray don Antonio de Planellas y Cruÿlles.
A fray Gerónimo Mora.
De deputados capitulares fixos:
Al doctora Gerónimo Valls, canónigo de Lexidas.
De oidores de quentas por el cabildo de Barzelona:
A don Dalmau Copons y Grimau.
De oidores de quentas por el cabildo de Lérida:
Al doctor Jayme Alos.
Al doctor Francisco Sabater.
De oidores de quentas religiossos:
A fray don Gerónimo de Rivas.
A fray Francisco de Belleró.

1v

De deputados militares por la veguería de Barzelona:
A don Thomas Francisco Martí y de Villanova.
A micer Joseph Rull.
A micer Antonio de Camporrells.
A micer Narcisso Camps y Amat.
A micer Francisco de Miquel y Descallar.
A micer Gerónimo de Rocabertí.
A micer Francisco de Portell.
A micer Antonio de Alberti.
A micer Francisco Junient y del Marimón.
A micer Juan de Copons y Grimau.

Ela rey.
Illustres señores, nobles, magníficos y amados
nuestros los fidelíssimos deputados y oidores de
quentas del General del principado de Cataluña.
Haviendo visto las listas de los nombres y apellidos
de los sugetos, que se hallan embursados en las bolsas de deputados y oidores de la Generalidad, que
siguiendo mi real orden, pusisteis en mis manos
para informarme enteramente de los que las componen; y disponer lo más combeniente a mi servicio y al de la causa pública del Principado, que
depende del celo, actividad y aplicación de los deputados y oidores. Y assí mismo, asegurar el mexor govierno de todo el Principado para su mayor
establecimiento. De resuelto, en conformidad des
las facultades reservadas por mi tío y señor don
Phelipe Quarto, que santa gloria haya, y por mi,
assí en el juramento que hize a favor de todo el
Principado a los 28 de noviembre del año passado
de 1705, como en la concessión que hize a los tres
braços de las Cortes Generales, y aquellas concluidas a vosotros en 15 y 26 de henero del presente
a. l’original d’aquest real despatx, es troba intercalat entre els
folis 356v i 357r del trienni 1704-1707.

1997

De diputados militares por la veguería de Lérida:
A mossèn Gerónimo de Ferrer Ça-vassona y Vila.
De deputados militares por la veguería de Gerona:
Al conde de Empurias.
Al conde de Palamós.
A don Miguel Juan de Taverner.
A micer Manuel de Sentmanat y de la Nuza.
Al vizconde de Rocabertí.
De deputados militares por la veguería de Zervera:
Al duque de Cardona.
A don Joseph Amat y Planella.
A micer Joseph de Graell Castelló y de Paratge.
A micer Antonio Doms y de Santa Pau.
A don Francisco de Bornoville.
A mossén Batista Gassia.
De diputados militares de la veguería de Vique:

a. a continuació ratllat don.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

A don Pedro de Cartellá y Desbach.
A mossén Francisco Descallar y Tord.

A micer Thomas de Capdevilla.
A micer Joseph Llopis.

De diputados militares de la veguería de Panadés:
A don Francisco de Junient y de Vergós.
A don Baltasar de Bru y Canta.
A micer Ramón de Claver.
A don Francisco Aglasell y Cortada.

De deputados reales de Gerona:
Al doctor Gerónimo Fondevella.

De diputados militares de la veguería de Tárrega:
A don Raphel Cortada.
A don Félix Manirmón.
A micer Ramon de Copons y Grimau.

De oidores reales de Barzelona:
Al doctor micer Francisco Gallart y Pastor.
A micer Joseph Picó Mercader.
Al doctor micer Pedro Juan Finestres.
Al doctor micer Raymundo Pellizer y Vidal.
Al micer Joseph Aparicio mercader.
Al doctor micer Francisco Ameller.

De diputados militares de la veguería de Urgell:
A don Luis Bru y Canta.
A mossén Joseph Marimón.
/2r

De oidores militares de la veguería de Barzelona:
A micer Manuel de Villaplana.
A micer Francisco Copons y Grimau.
A micer Antonio Marí y Ginovés.
De oidores militares de la veguería de Gerona y
sotsveguería de Besalú.
A micer Francisco de Cardona y Vidal.
A micer Francisco Prats y Codina.
A micer Estevan Bellet y Samsó.
A micer Gaspar de Mir.
De oidores militares por la veguería de Cervera:
A mossén Joseph de Villadomar y de Foix de la villa de Berga.
De oidores militares por la veguería de Puigcerdán:
A micer Juan de Lupiá y Agulló.
De oidores militares por la veguería de Vilafranca del Penadés:
A micer Joseph Cassanovas.
De oidores militares por la veguería de Balaguer:
A micer Joseph de Vega y Oluja.
De deputados reales de Barzelona:
Al doctor micer Salvador Mora y Bosser.
Al doctor micer Joseph Güell y Soler.
Al doctor micer Baltasar Prous.
Al doctor micer Francisco Berart.
Al doctor micer Melchor Prous.
Al doctor micer Estevan Serra y Villeta.
Al doctor micer Mauricio Rechs y Gallart.
Al doctor micer Ignacio Huguet.
Al micer Magín Barrera.
Al doctor micer Félix Molins.

De deputados reales de Tortossa:
Al doctor micer Francisco Alaix.
A micer Joseph Torres.

2v

De oidores reales de Lérida:
A micer Augustín Llopis.
Al doctor micer Bartolomé Mosonada.
De oidores reales de Cervera:
Al doctor micer Francisco Nuix.
De oidores reales de Torroella de Mongrí:
A mossén Salvador Quintana.
Todos los quales arriba nombrados, es mi voluntad que sean desinsaculados y que no concurran
con los demás personas que lo están en dichas bolsas y oficios, quedando todos los lugares sobrecitados vacantes, hasta que por mi fueren elegidos y
nombrados otros sugetos pasar ocuparlos. Y, por
quanto por el duque de Anjou durante la usurpación de estos mis reynos y dominios, se han de
echo insaculado en los lugares vacantes y añadidos en este tiempo diferentes sugetos en los puestos
de deputados y oidores, cuyas insaculaciones y
nombramientos por el defecto de jurisdicción en el
usurpador son notoriamente nulas. Y sea propio
de mi real autoridad, remediar semejante daño
mirando por la justicia de la caussa. He resuelto
por el mayor beneficio de la causa pública y tramquilidad del Principado, annular los dichos nombramientos e insaculaciones, revocándoles en
quanto de echo procedieron, reponiendo las bolsas
y oficios referidos de deputados y oidores en el estado en que se hallavan el día del fallecimiento de
mi tío y señor don Carlos Segundo, que esté en gloria, y en conformidad de las mismas facultades
reservadas remover, como assí lo executareis, a todos los que·s en este tiempo fueron nombrados e insaculados, que son los siguientes:
De deputados obispos:
Al obispo de Solsona.
De deputados eclesiásticos religiossos:
A fray don Joseph de Bria y Canta.

De deputados reales de Lérida:
1998

+Al doctor fray don Juan Baptista de Escallar y
Tord.
+Al doctor Honofre Dalfau.
A fray Raphel de Padalles y Cassamitjana.
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+A don Thomas Oliver y Figarola.
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De deputados fixos:
+Al doctor Joseph Planes, canónigo de Solsona.
De oidores de quentas por el cavildo de Barcelona:
+A Félix de Taverner y Rubí.

De diputados militares por la veguería de Manresas:
A mossén Ramón de Belloch.
A mossén Juan de Sarriera y de Rocabertí.
De deputado militar por la veguería de Monblanch:
+A micer Domingo de Berdier.

De oidores de quentas por el cavildo de Lérida:
Al doctor Jayme Martí.

De deputados militares por la veguería de Valaguer:
+A micer Joan Rius y Falguera.
A micer Pau Dalmases y Ros.

De oidroes de quentas por el cavildo de Gerona:
+Al doctor Joseph Ciurana y Ribot.
+A don Manuel Cayetano Ferrer.

De deputados militares por la veguería de Tarrega:
A micer Ignacio Gomar y Villaplana.

De oidores de quentas por el cavildo de Tortosa:
Al doctor Joseph Torres.
+Al doctor Francisco de Ona.

De deputados militares por la veguería de Urgell:
A don Carlos de Lupiá y de Roger.

De oidores de quentas por el cavildo de Urgell:
+Al doctor Juan Mir y Rey.

De deputados militares por la veguería de Campredom:
A mossén Joseph Solo y de Guardia.

De oidores de quentas por el cavildo de Solsona:
+A Pedro Mártir Andreu y de Miquel.

De oidores de quentas militares por la veguería de
Barzelona:
A mossén Francisco de Padilla y Pastor.
A mossén Joseph de Generes.
+A micer Gerónimo de Moxó y Merles.
A micer Marí de Ninot y Hegrell.
A mossén Jayme de Falguera.
A mossén Ignacio Alegre.
A micer Juan de Valle y Prats.
A mossén Manuel de Nadal y Despujol.
+A mossén Pedro de Planella y Dussay.
A micer Antonio de Suñer Macip y de Belloch.

De oidores de quentas religiossos:
+A fray Joseph de Tord y Granollachs.
A fray don Phelipe Novell y de Nadal.
+A fray don Francisco Rius y Falguera.
A don Joseph Ignacio de Amigan y Olsina.
De diputados militares por la veguería de Barzelona:
+A micer Gerónimo Mártir.
+ A micer Melchor de Palao y Soler.
+A micer francisco de Agulló y Sagarriga.
+A mossén Juan Francisco de Maresch.
A micer Juan de Olmera y Viana.
A micer Joseph de Cáncer y de Prat Sant Juliá.
+Aa micer Pedro de Cardona.
+A micer Juan de Tossa y de Agulló.

De oidores militares por la veguería de Lérida y
sotsveguería de Pallás:
A mossén Ramón de Marañossa y de Granada.

De deputados militar por la veguería de Lérida y
sotsveguería de Pallás:
A mossén Miquel de Segarra y Biosca.

De oidores militares por la veguería de Gerona y
sotsveguería de Besalú:
A micer Ignacio de Marí y Ginovés.
A mossén Joseph de Font.

De deputados militar por la veguería de Gerona
y sotsveguería de Besalú:
A don Luis Claresvalls y de Miquel.
+A micer Anttonio de Potau.

De oidores militares por la veguería de Tarragona:
+A mossén Antonio Manegat y Riu.

De deputados militar de la veguería de Tortossa:
A micer Joseph Gassia de Guerau.
De deputados militares por la veguería de Vique.
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a. A micer Pedro de Cardona intercalat.
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De oidores militares por la veguería de Cervera:
+A mossén Francisco de Vega y de Copons.
A micer Antonio de Llenes y Bosser.
A micer Francisco Masdeu y Pla.
A mossén Manuel de Ferrer.
+A micer Augustín Copons y de Copons.
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A maestre Pablo Güell.

De oidores militares por la veguería de Vique:
A micer Félix Vedell.

De diputados reales de Tarrega:
Al doctor micer Francisco Antonio Copons.

De oidores militares por la veguería de Manresa:
A mossén Antonio Bru y de Moxa.
A mossén Joseph de Carreras y de Taalavera.
A micer Gabriel Francisco de Boria.

De deputados reales de Campredón:
A maestre Joseph Roca.
De oidores reales de Barzelona:
Al doctor micer Luis Garriga.
A mossén Pedro Trelles y Alva.
Al doctor micer Miquel Esmandia.
+Al doctor micer Honorato Pallexá y Riera.
A mossén Baltasar Barrera y Bofarull.
Al doctor micer Alexos Fornaguera.
Al doctor micer Francisco Mas y Calderó.
A maestre Bernardo Moxí.
A micer Joseph Duran, mercader.
+A mossén Antoni Serra y de Portell.
+Al doctor micer Francisco Borras y Vinals.
Al doctor micer Juan Baptista Dalmau.

De oidores militares por la veguería de Villafranca de Panadés:
A micer Jayme de Texidor.
De oidores militares por la veguería de Valaguer:
A micer Baltasar de Piquer.
De oidores militares por la beguería de Urgell:
+A micer Benito de Olmera y Rasset.
De deputados reales de Barzelona:
A maestre Joseph Cassalins.
A micer Geroni Mascaró y Lluças.
A micer Jacintho Blanch.
A mossén Phelip Quintana y Fa bregas.
A micer Pau Corbera y Palau
Al doctor Raphel Llampillas y Prous.
+Al doctor Francisco Fornaguera y Alós.
A micer Jacintho Llereda.
Al doctor micer Jayme Oliva.
A micer Joseph Boher.

De oidores reales de Lérida:
Al micer Jayme Estrada.
Al mossén Jacintho Rivera.
Al micer Joseph Monareu.
De oidores reales de Gerona:
+A Narcisso Vidal, mercader.
Al doctor micer Pedro Rosselló.
A micer Pedro Alra.
A Juan Andreu Andreu, mercader.

De deputados reales de Lérida:
A mossén Francisco Puniet.
Al doctor micer Anastasio Biosca.
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De deputados reales de Gerona:
A micer Francisco Roca y Sitjar.
De deputados reales de Tortossa:
A Monserrat Bessa.
A Félix Durán y Talarn, mercader.
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De oidores reales de Tortossa:
Al doctor micer Pablo Oriol y Vidal.
A Jayme Rebull.
A Domingo Talarn, mercader.
A Sebastian Naves.
Al doctor micer Juan Colomer.

De deputados reales de Vique:
A mossén Jacintho Says.
Al doctor micer Raphel Pagés y Claret.
A micer Francisco Seller y Campana.

De oidores reales de Vique:
Al doctor micer Antonio Comerma.
Al doctor micer Antonio Juan Martí.
Al doctor micer Gerónimo de saleta y Mas.
A Domingo Soler Moner.

De deputados reales de Valaguer:
A micer Pablo Navarro.

De oidores reales de Puigcerdán:
A maestre Francisco Mosses.

De deputados reales de Manresa:
A micer Thomas Mollet.
A micer Carlos Riu.

De oidores reales de Cervera:
Al doctor micer Thomas Romeu.
Al doctor micer Joseph Perelló.

De diputados reales de Cervera:
A mossén Joseph Montaner y Muix.

De oidores reales de Besalú:
Al doctor micer Concordi Llaudes.
Al doctor Miquel Falcó.
Al doctor micer Joseph Pujol.

De deputados reales de Puigcerdán:
A micer Pedro Mártir Cerda.
De deputados reales de Villafrancha de Panadés:
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De oidores reales de Torroella de Mongrí:
Al doctor Joseph Mitjá y Real.

Al doctor micer Roch Balaguer.

De oidores reales de Manresa:
Al doctor micer Jayme Llissach.
Al doctor micer Luis Miralda y Villatorrada.
Al doctor micer Francisco Vicente y Gomar.

Todos los quales arriva nombrados, es también mi
voluntad que sean desinsaculados y que no concurran con las demás personas quea están en dichas respective bolsas. Antes bien, que los lugares
que en tiempo del duque de Anjou fueron añadidos, sean del todo borrados y sacados del «Libro de
la ánima» como también todos los sugetos que durante la usurpación de dicho duque, fueron de
echo insaculados. Y, por quanto combiene a mi
servicio y al bien público de este Principado, que
en las referidas bolsas solo se insaculen sugetos de
caval comfianza y celosas del bien común, os prevengo que de los // 6r // sugetos que se remueven
haviendo sido insaculados en tiempo de mi tío y
señor don Carlos Segundo, no podays insacular
alguno en las venideras insaculacions sin preceder decreto mío que les capacite, obeservando lo
mismo en los sugetos que lo fueron en tiempo del
duque de Anjou, que en la margen tienen señal
de cruz, tan solamente, y en los demás que van desinsaculados a los quales hallándoles capazes y de
caval satisfacción podéis, si os parece, nombrar
para dichos oficios. Guardado en todo lo demás
las formalidades que hasta aquí havéis acostumbrado. Dado en nuestra ciudad de Çaragoza, a
XVII del mes de julio de MDCCVI años. Yo el rey.
Don Ramón de Vilana Perlas, secretario.

De oidores reales de Valaguer:
Al doctor micer Juan Bautista Rufach.
A micer Diego Pla.
De oidores reales de Villafranca de Panadés:
Al doctor micer Marco Antonio Tord.
De oidores reales de Tárraga:
Al doctor micer Benet Collell.
De oidores reales de Campredom:
Al doctor micer Joseph Brandia.
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De oidores reales de Berga:
A micer Juan Rou y de Pastor.
A micer Melchor Bru y de Tord.
De oidores reales de Mataró:
A mossén Francisco Jamimir y Leonart.
Al doctor Lorenço Pi.
De oidores reales de Granollers:
Al doctor micer Félix Freixas.
A micer Francisco Clarassó.
De oidores reales de Figueras:
Al doctor micer Miquel Sabater.
+Al doctor micer Gregorio Matas y Pujol.

«Vidit Aguirre, regents. In itinerum secundo, folio XVIII.»
Desinsaculación de los sugetos arriva expressados
de las bolsas de deputados y oidores de quentas del
General del Principado de Cataluña. Consultado.

De oidores reales de Agramunt:
A micer Francisco Mateu.
Al doctor micer Joseph Balaguer y Amat.
De oidores reales de Prats de Rey:
Al doctor Buenaventura Colom.
De oidores reales de Caldas de Mombuy:
Al doctor micer Francisco Cassañas y Gassia.
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Número 300
Elb rey.
Illustres señores, nobles, magníficos y amados nuestros los fidelíssimos deputados y oidores de quentas
del General del principado de Cataluña. Vista la
lista de los sugetos que se hallan insaculados en las
bolsas de assessor, abogado fiscal, dador de plomos,
regente las quentas, extractor, receptor de la bolla e
serviente ordenario de regente las quentas, síndico,
ayudante segundo y tercero de escrivano mayor, escriveinte ordinario del racional, assessor abogado
fiscal y sus ayudantes de dicha visita, y procurador
fiscal de la misma; que en virtud de orden mía entregasteis para cerciorarme de los que las compo-

De oidores reales de Sant Pedor:
A micer Valentín Oliva.
De oidores reales de Cardadeu:
A micer Francisco Cavaller.
De oidores reales de Villanova de Cubellas:
Al doctor micer Antonio Güell.
De oidores reales de Arbós:
A micer Francisco Mercader.
De oidores reales de Cruylles:
A micer Joseph Pont.

a. a continuació ratlla lo.
b. l’original d’aquest real despatx es troba intercalat entre els
folis 356v i 357r del trienni 1704-1707.

De oidores reales de Talarm:
2001
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nen deseando que las cossas de la Generalidad, las
rijan, administren y goviernen sugetos de la mayor comfianza, actividad y zelo, en que tanto se interessa el público. He resuelto en comformidad de
las facultades reservadas por mi tío y señor don
Phelipe Quarto, que santa gloria haya, y por mi,
assí en el juramento que hize a favor de todo el
Principado a los 28 de noviembre del año passado
de 1705, como en la concessión que hize a los tres
braços de las Cortes Generales, y quellas concluidas
a vosotros en 15 y 26 de henero del presente año, remover y desensacular a los que no se han jusgado a
propósito, que son los siguienttes:

A don Onofre Monsalvo.
A mossén Estevan Serra y Vileta.
Al doctor micer Joseph Orlau.
Al doctor micer Francisco Alaix.
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De la bolsa de assessores:
Al doctor don Antonio de Potau.
Al doctor fray don Balthasar de Montaner.
Al doctor micer Mauricio Rechs y Gallart.
Al doctor don Domingo de Berdier.
Al doctor don Joseph Llopis.
Al doctor micer Estevan Serra y Vileta.
Al doctor micer Félix Molins.
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De la bolsa de receptor de la bolla:
A fray don Antonio de Planellas.
A fray don Balthasar de Montaner.
Al doctor Gerónimo de Valls.
Al doctor Thomas Franciso Martí.
Al doctor Honofre Monsalvo.
A mossén Joseph Boer.
A micer Mauricio Rechs y Gallart.
A mossén Estevan Serra y Vileta.
Al doctor micer Joseph Orlau.
De la bolsa de escriviente ordinario del regente las
quentas:
A fray Francisco de Valleró.
Al doctor Gerónimo de Mora y Navarro.
A fray don Balthasar de Montaner.
A don Thomas Francisco Mártir.
A don Antonio de Camporrells.
Al doctor Estevan Serra y Vileta.
Al doctor Onofre Monsalvo.
A micer Francisco Alaix.

De la bolsa de dador de plomos:
Al doctor Gerónimo de Valls.
A fray don Balthasar Montaner.
A fray don Antonio de Planella y Cruylles.
A fray Francisco de Valleró.
A don Francisco de Anglassell y Cortada.
A don Thomas Francisco Mártir y de Vilanova.
A don Joseph Llopis.
Doctor micer Francisco Alaix.
Al doctor micer Joseph Ribau.
Al doctor micer Estevan Serra y Vileta.

De la bolsa de síndico:
Al doctor Gerónimo de Valls.
Al doctor Gerónimo de Mora.
A don Bathasar de Montaner.
A don Pedro de Cartellá y Desbach.
A don Tho0mas Francisco Morató.
A don Estevan Bellet y Samsó.
A don Antonio Maxi y Ginovés.
A mossén Joseph Llopis.

De la Bolsa de regent las quentas:
A fray don Antonio de Planella y Cruyllas.
A don Gerónimo de Valls.
A fray don Balthasar de Montaner.
A fray Francisco de Valleró.
A don Thomas Francisco Márter y de Vilanova.
A don Pedro de Cartellá y Desbasch.
A don Félix de Marimón.
A don Francisco de Anglessell y Cortada.
A don Joseph Boer.
A mossén Joseph Llopis.
Al doctor Francisco Ameller.
Al doctor micer Francisco Alaix.
Al doctor micer Estevan Serra y Vileta.

De la bolsa de ayudante segundo de la escrivania
mayor:
A Gerónimo Planes.
De la bolsa de ayudante terzero de dicha escrivanía:
Al doctor micer Estevan Serra y Vileta.
A Francisco Mora.
De la bolsa de escriviente ordinario del racional:
Al doctor micer Estevan Serra y Vileta.
A Francisco Mora, notario.
A Joseph Mas, notario.

De la bolsa de exactor:
A fray Francisco de Vallera.
A fray don Baltasar de Montaner.
Al doctor Gerónimo de Valls.
A don Antonio de Planella.
A mossén Francisco de Callar y Tord.
A mossén Pedro de Cartellpa y Desbach.
A don Thomas Francisco Martí.
A mossén Francisco Prats y Cudina.
A don Ignacio Rius y Falguera.
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De la bolsa de asessores, abogados y ayudantes de
la visita:
Al doctor micer Francisco Portell.
Al doctor micer Balthasar Prous.
Al doctor micer Luis Massart.
Al doctor micer Francisco Ameller.
De la bolsa de escrivano mayor, y ayudantes de la
visita:
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A Gerónimo Planes, notario.
A Francisco Serra, notario.
A Joseph Mas, notario.
A Francisco Falguera.

A fray Raphael de Gadellas y Cassamitjana.
+Al doctor fray Juan Baptista de Callar y Tord.
+A mossén Antonio Alberti.
+A mossén Joseph Llopis.

De la bolsa de procurador fiscal de la visita:
A don Thomas Francisco Martí y Vilanova.
Al doctor micer Mauricio Rechs y Gallart.
Al doctor micer Joseph Modolell de Costa.

De la bolsa de receptor de la bolla:
Al doctor y canónigo Jayme Vidal.
+Al doctor don Benito Bach.
+Al doctor y canónigo Pedro Francisco Bojons.
+A mossén Antonio de Alberti.

Todos los quales arriba nombrados, es mi voluntad que sean desinsaculados, que no concurran
con las demás personas que lo están en dichas bolsas officios, quedando todos los lugares sobrecitados vacantes, hasta que por mi sean elegidos y
nombrados otros sugetos para ocuparlos. Y por
quantos el duque de Anjou, durante la usurpación de estos mis reynos y dominios, se han de echo
insaculado en los lugares vacantes en este tiempo,
diferentes sugetos en los puestos y officos de dicha
casa, cuyas insaculaciones y nombramientos por el
defecto de jurisdicción, en el usurpados, son notoriamente nullas. Y sea propio de mi real authoridad mediar semexante daño, mirando por la justicia de la caussa. He resuelto por el mayor
beneficio de la causa pública y tranquilidad del
Principado, anular los dichos nombramientos e
insaculaciones, revocándolas, en de echo procedieron, reponiendo las bolsas y officios referidos en le
[...] en que se hallavan el día del fallecimiento de
mi tío y señor don Carlos Segundo, que esté en gloria, y en comformidad de las mismas facultades
reservadas remover, como assí lo executaréis, a todos los que en su tiempo fueron nombrados e insaculados, que son los siguientes:
De la bolsa de assessores:
Al doctor don Joseph Ignacio de Amigant y Olzina.
+Al doctor fray Juan Bauttista de Callar y Tord.
Al doctor Miquel Onofre Dalfau.
+Al doctor micer Jayme Oliva.
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De la bolsa de dador de plomos:
A fray don Ramiro de Verdier.
A fray Raphael de Gadellás y Cassamitjana.
A fray Gaspar de Sinispleda.
A don Joseph Costa.
+A mossén Antonio Alberti.

De la bolsa de excriviente ordinario del regente
las quentas:
+Al doctor fray Félix de Taverner.
A fray Raphael Padellás y Cassamitjana.
+A fray don Joseph Tord y Granollachs.
+A mossén Antonio de Alberti.
A mossén Nicolás de San Juan y Llobregat.
A Jacintho Cavaller, mercader.
Al doctor micer Juan Pelegrí y Seguí.
+ A mossén Joseph Llopis.
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De la bolsa de síndico:
+A fray don Ramiro de Veridier.
A fray Bernardo Descallar y Torá.
+A mossén Antonio Alberti.
A don Antonio Cortés y Andrade.
A fray Raphael de Padelás y Cassamitjana.
De la bolsa de Ayudante segundo de la escrivanía
mayor:
+A Francisco Estalella, notario causídico.
+A Joseph Más, notario real collegiado.
De la bolsa de ayudante tercero de dicha escrivanía:
A Joseph Galí, notario.
A Francisco Busquets, notario.
De la bolsa de assessores, abogado fiscal y ayudantes de la visita:
+Al doctor micer Francisco Gallart y Pastor.
Al doctor micer Raphael Bruguera.
De la bolsa de escrivano mayor, y ayudante de la
visita:
A Juan Pedro Fabra, notario.
De la bolsa de Procurador fiscal de la visita:
A micer Pedro Mártir Cerdá.
A don Raymundo de Codina y Ferreras.
+Al doctor micer Francisco Ignacio Huguet.

De la bolsa de regente las quentas:
+A fray Joseph de Callar y Tord.
A fray Raphael de Gadellás y Cassamitjana.
+Al doctor don Raymundo de Marimón.
+Al doctor Félix de Taverner.
+A mossén Antonio de Alberti.
+A mossén Joseph de Marimón.
A don Juan de Olmera y Vianya.

Todos los arriba nombrados, es también mi voluntad, que sean desinsaculados y que no concurran,
con las demás personas que se hallan en dichas respectivas bolsas, como a insaculadas de echo durante la usurpación del duque de Anjou. Y, por quanto combiene a mi servicio y al bien publico esse
Principado, que en las referidas bolsas solo se insa-

De la bolsa de exactor:
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A fray don Joseph de Fluviá.
Al doctor Pablo Ferrer, deán y canónigo de Lérida por su cabildo.
Al doctor Joseph Grau, deán de Solsona por su cabildo.

culen sugetos de caval comfianza y celosas del bien
común, os previngo de los sugetos que se renueven y
fueron insaculados en tiempo de mi tío y señor don
Carlos Segundo. No podáis insacular alguno en
las venideras insaculaciones sin preceder decreto
mío que les capacite, observando lo mismo en los lugares que lo fueron en tiempo del duque de Anjou,
y en la margen tienen señal de cruz, tan solamente, y no en los demás que van desinsaculados, a los
quales hallándoles capazes y de caval satisfazión
podréis, si os parece, nombrar para dichos officios,
guardando en todo lo demás las formalidades que
hasta aquí havéis acostumbrado. Dada en nuestra
ciudad de Çaragoza, a XVII del mes de julio de
MDCCVI años. Yo el rey. Don Ramón de Vilana
Perlas, secretario.»Vidit Aguirre, regens. In itinerum secundo, folio XXVII.

Bolsa de oidores ecclesiásticos. Para diez y seis lugares de los fixos vacantes en esta bolsa:

Desinsaculación de los sugetos arriva expressados,
de las bolsas de los officio de la cassa de la Deputación del General de Cataluña. Consultado.
1v
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Número 301
Yoa el rey.
Illustres, nobles, magníficos y amados nuestros los
fidelíssimos deputados y oidores de quentas del General de principado de Cataluña. Haviendo resuelto, llenar los lugares que en las bolsas de deputados y oidores de quentas de essa Generalidad, se
hallan vacantes por la desinsaculación, que con
mi real decreto del corriente, he echo ussando de
las facultades reservadas por mi tío y señor don
Phelipe Quarto, que santa gloria haya, y por mi,
assí en el juramento que hize a favor de todo el
Principado a los XXVIII de noviembre del año
passado MDCCV, como en la concessión que hize a
los tres braços de las Cortes Generales, y aquellas
concluidas a vosotros, en XV y XXVI de henero
del presente año. He tenido por combeniente, assí
a mí real servicio como al bien común de esse
Principado, nombrar y elixir a las personas siguientes:
Bolsa de deputados eclesiásticos, seculares y regulares. Para nueve vacantes en esta bolsa:
Al obispo de Solsona.
A fray don Francisco de Cordelles, abad de Gerri.
A fray Genadio Colom, abad de Camprodóm.
A fray don Raymundo de Semmanat, del ávito
de San Juan.
A don fray Joseph Salvador, prior de Meya.
A fray don Manuel de Copons y Esquerrer.
a. l’original d’aquest real despatx es troba intercalat entre els
folis 357v i 358r del trienni 1704-1707.
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Religiosos:
A fray Gaspar de Simispleda.
A fray don Phelipe de Novell y Nadal.
A fray don Juan Baptista de San Juan y Planella.
Al doctor y prior Estevan Matta.
A don Joseph Ignacio de Amigant y Olcina.
Capitulares de Barzelona:
A Félix Reig.
Al doctor Joseph Romaguera.
Capitulares de Lérida:
Al doctor Jayme Martí.
Al doctor Miquel de Nabona.
Al doctor Masian Pujol.
Capitulares de Gerona:
Al doctor don Francisco Puig.
Al doctor Isidoro Bertrán.
Capitulares de Tortosa:
Al doctor Jayme Vidal.
Al doctor Joseph Sanz.
Capitulares de Urgel:
Al doctor don Josep de Asperer y Talrich.
Capitulares de Solsona:
Al doctor Juan Camps y Lledó.
Bolsa de deputados militares. Para cinquenta y
quatro lugares que vacan en esta bolsa:
Del veguerío de Barzelona:
A don Antonio Floriano de Liechtenstein.
A mossén Joseph Galcerán de Pinós y de Rocabertí.
A mossén Juan de Pax y Merau, ólim de Boxados.
A mossén Phelip de Ferrán y Sasinera.
A mossén Miquel de Alentorn, antes de Pinós.
A mossén Joseph Antonio de Rubí y Boxadors.
A mossén Joseph Marís.
A mossén Lluís Roger de Lluria y Saportella.
A mossén Jospeh Solá y de Guardiola.
A mossén Francisco Solá y de San Esteve.
A mossén Jayme Puig y de Perafita.
A mossén Carlos Regás.
A mossén Narcís Feliu.
A mossén Juan Baptista Cortada y Junquer.
A mossén Salvador Tamarit y Vilanova.
A mossén Joseph de Paguera Vilana y Millas.
A mossén Francisco Cubells, Gavas y Monsuar.
A mossén Antonio Peraya Tord.
Del veguerío de Lérida:
A mossén Alexos de Sagarra.
Del veguerío de Gerona:
A don Gabriel de Borras y Carbonell
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A don Francisco Axeni y de Queralt.
A don Juan Batlle y Prats.
A don Gaspar de Prat y Senjuliá.
A mossén Augustín de Esquerrer y Roset.
A mossén Joseph de Cartellpa, antes de Fernés.
A mossén Joseph Mas de Roda.
Del veguerío de Tortossa:
A don Antonio Gil de Federich.
Del veguerío de Cervera:
A don Jayme de Cordellas.
A don Josepha Erill y de Ortiz.
A mossén Joseph Alemani y de Havel.
A mossén Joseph Mata y de Copons.
A don Joseph Rivera y Claramunt.
A mossén Francisco de Morató.
A mossén Félix Roure.
Del veguerío de Vique:
A don Ignacio de Alegre y Cáncer.
A don Alexandro de Palau y Aguilar.
A mossén Fortunato de Parrella.
Del veguerío de Manressa:
A don Francisco Puig de Salit y Says.
A mossén Joseph de Paguera y Cortit.
Del veguerío del Panadés:
A don Raymundo de Marañosa y Granada.
A don Juan de Sen Justa y Pagés.
A mossén Agustín Texedor.
A don Joseph Giblé.
Del veguerío de Momblanch:
A don Joseph Buenaventura de Ascón y Oliver.
Del Veguerío de Balaguer:
A mossén Antonio Desvalls y de Vensós.
A mossén Joseph Aguilar y de Corcó.
Del veguerío de Tárrega:
A don Francisco de Vilana y Vilanova.
A don Pedro Montoliu y de Rives.
A don Joseph Era y Vilagrassa.
A don Miguel de Sobias y Roig.
Del Veguerío de Urgell:
A don Joseph de Copons y Esquerrer.
A mossén Jayme Texidor.
A mossén Juan la Peyra.
Del veguerío de Campredóm:
A mossén Josephb Ferrer y Gironella.
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Bolsa de oidores militares. Para treinta y dos lugares que se hallan vacantes en esta bolsa:
Del veguerío de Barzelona:
A mossén Francisco de Padellás y Pastos.
A mossén Antonio de Cortés y Andrada.
A mossén Joseph de Generes.
A mossén Antonio de Paguera y Aymerich.
A mossén Antonio de San Just y Planella.
A mossén Antonio de Sunyer Macip y de Belloch.
A mossén Pedro Montaner y de Ramón.
A mossén Gaspar de Berard y de Cortiada.
A mossén Antonio de Vilana y Judice.
a. a continuació ratllat de.
b. a continuació ratllat, Gironella.
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A mossén Juan Reart y de Xammán.
A mossén Francisco Sagarriga y Hera.
Del veguerío de Lérida:
A mossén Franciso de Ager y Corbera.
A mossén Joseph de Castellbell y Ager.
Del veguerío de Guerona:
A mossén Joseph Gelpi y Tries.
A mossén Ignacio de Mari y Ginovés.
A mussent Joseph de Font.
A mossén Juan Gaspar de Vilar y Ombert.
A mossén Joseph de Llançá y de Rocada.
A mossén Francisco Sagrera y Massana.
Del veguerío de Tarragona:
A mossén Joseph de Tort.
Del veguerío de Cervera:
A mossén Galcerán Meca y Villalva.
A mossén Manuel de Ferrer y Sitges.
A mossén Francisco Masdeu y Pla.
A mossén Manuel de Rocajuliá y Llunes.
A mossén Juan de Cassador y Gual.
Del veguerío de Manresa:
A mossén Antonio de Bru y Mora.
A mossén Joseph de Carreras y Talabera.
A mossén Miguel Francisco de Boria.
Del veguerío de Puigcerdán:
A mossén Félix de Vadell y Besturs.
Del veguerío de Villafranca:
A mossén Antonio de Foixá y Balaguer.
A mossén Joseph de Clariana y Gualbes.
Del veguerío de Valaguer:
A mossén Francisco de Carmona y Borras.
Bolsa de diputados reales. Para treinta y un lugares vacantes den esta bolsa:
De la ciudad de Barzelona:
A micere Joseph Casalims.
A mossén Joachím Vives y Ximénez.
A mossén Mariano Duran.
Al doctor micer Raphael Llampillas y Prous.
A micere Miguel Matali.
A micere Onofrio Figueres.
Al doctor mossén Francisco Solanés.
Al doctor micer Miguel Coll.
A micer Joseph Ordano.
Al doctor micer Antonio Grasses y Des.
Al doctor Pedro Mártira Pons y Llorell.
Al doctor micer Luis y Garriga.
Al micere Diego Cassetas.
A micer Juan Pla.
A mossén Francisco Momfar y Sors.
Al doctor micer Antonio Vacarissas y Guarro.
Al doctor micer Francisco Sentís.
Al doctor micer Joseph Bosch y Talavera.
Al doctor micer Joseph Roig y Rof.
A mossén Pedro Trelles y Alva.
Al doctor micer Manuel Flix.
De la ciudá de Lérida:
A mossén Francisco Puniet.

a. a continuació ratllat y.
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gestad del señor Carlos Segundo, que goza de gloria, sea restituido y repuesto en el mismo lugar
que se hallaba el día de la muerte de su magestad.
Y que en la habitación e insaculación de las referidas personas, y extracción e exerecicio de diputados y oidores, como también el tiempo que huvieren de ocuparlos, no se haya novedad sino que
se observe lo acostumbrado en los días señalados y
lo dispuesto por las Generales Constituciones.
Para cuyo efecto os ordeno y mando, passéis a la
extracción de insaculaciones y havilitadores, para
que sean los sobrecitados insaculados como van
nombrados, // 4v // y corran las suertes y extracción de dichos puestos como se ha estilado. Dada
en nuestra ciudad de Çaragoza, a XXIII de julio
de MDCCVI años. Yo el rey. Don Ramón de Vilana Perlas, secretario.

Al doctor mossén Joseph Bullfarines.
Al doctor micer Joseph Mallada.
A mossén Joseph Querol.
De la ciudad de Gerona:
A mossén Pedro Alrá.
A mossén Francisco Roca y Sitjar.
De la ciudad de Tortota:
A mossén Lluis Beltrán.
A mossén Ignacio Minguella.
A mossén Joseph Bordes.
A Félix Duran y Talarn, mercader.
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Bolsa de oidores reales. Para veinte y siete lugares
vacantes en sta bolsa:
De la ciudad de Barzelona:
Al doctor micer Antonio Commerma.
Al doctor micer Francisco Hortet.
A mossén Baltesar Barrera y Bofarull.
Al doctor micer Alexos Fornaguera.
Al doctor micer Francisco Minguela y Llunell.
A micere Bernardo Moixi.
Al doctor micer Juan Bayreda.
A mosén Félix Teixidor y Satze.
A micere Raphael Esteve.
A mossén Joseph Duran, mercader.
A mossén Juan Puiguriguer, mercader.
Al doctor micer Lluis Roger.
A mossén Pedro Alva y Marqués.
Al doctor micer Francisco Febrees.
A mossén Juan Colomer, mercader.
A micere Domingo Fogueres.
De la ciudad de Lérida:
A mossén Jayme Estrada.
Al doctor micer Juan Baptista Bullfarinas y
Sampsó.
A mossén Joseph Miró.
De la ciudad de Gerona:
A Juan Andreu, mercader.
Al doctor micer Pedro Roselló.
De la ciudad de Tortosa:
Al doctor micer Pablo Oriol y Vidal.
A Jayme Rebull.
A Domingo Talarn, mercader.
De la ciudad de Vique:
A mossen Masia Oms.
De la villa de Cervera:
A mossen Joseph Montaner y Huix.
De la villa de Torroella de Mongrí:
Al doctor micer Joseph Metge y Real.

«Vidit Aguirre, regens. Vidit Estanga, regens. In
itinerum primo folio XXXX.»
Insaculación de los sugetos para los lugares de deputados y oidores de quentas vacantes en la cassa
de la Diputación de Cataluña.
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Todos los quales arriva nombrados, es mi voluntad que sean insaculados en dichas bolsas respective, y que concurran y tengan derecho de estar en
ellas y concurrir, si y conforme, tienen las demás
personas que ya lo stan en las mismas bolsas.
Como también, que si alguno de los comprehendidos, hallándose vivo, en el decreto de la desinsaculación, es de los que fueron insaculados en tiempo
del duque de Anjou, que no tuviere el señal de la
cruz, huviese ocupado lugar de tiempo de la ma2006

Número 302
Ela rey.
Illustres, venerables, nobles, magníficos y amados
nuestros los fidelíssimos deputados y oidores de
quentas del General del principado de Cataluña.
Haviendo resuelto llenar los lugares que en las
bolsas de los oficios de la cassa de la Deputación de
essa Generalidad, se hallan vacantes por la desinsaculación que con mi real decreto, expedida en
forma de Chancellería en la presente ciudad de
Zaragoza, el día XVII del coriente, he echo ussado
de las facultades reservadas por mi tío y senyor don
Phelipe Quarto, que santa gloria haya, y por mi,
assí en el juramento que hizo a favor de todo el
Principado, a los XXVIII de noviembre del año
passado de MDCCV como en la concessión que hize a
los tres braços de las Cortes Generales, y aquellas
concluidas a vosotros, en XV y XXVI de henero del
presente año. He tenido por combeniente assí a mi
real servicio, como al bien común de esse Principado, nombrar y elixir a las personas siguientes:
Bolsa de assessores y adbogado Fiscal. Para onze
lugares que en sta bolsa se hallan vacantes:
Del braço ecclesiástico:
Al doctor don Joseph Ignacio de Amigant y Olzinas.
Al doctor don Joseph de Asprer y Talrich.
a. l’original d’aquest real despatx es troba intercalat entre els
folis 357v i 358r del trienni 1704-1707.

A mossen Mariano Duran.
Al doctor micer Francisco Escorsell.
Al doctor micer Francisco Mingella y Llunell.

Al doctor don Francisco de Puig.
Al doctor fray Antonio de Solanell.
Del braço militar:
Al doctor Raphael de Nabona, Seguí y Capella.
Al doctor Fortunato de Parrella.
Del braço real:
Al doctor Francisco Solanés.
Al doctor Joseph Bonvechi.
Al doctor Joseph Brassó.
Al doctor Ignacio Pi y de Riu.
A don Manuel Mas y Soldevila.
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Bolsa de dador de plomos. Para diez y siete lugares que vacan en esta bolsa:
Del braço ecclesiástico:
Al doctor Joseph Regás.
Al doctor Lucian Riu de Canas.
A fray don Manuel de Copons ya Esquerrer.
Al doctor Andrés Arbell.
Al doctor Joseph Romaguera.
Al doctor Estevan Matta.
A fra Félix Salvador.
Del braço militar:
A don Magín de Villalonga y Çaportella.
A don Joseph Marís.
A don Manuel Desvall y de Vergós.
A don Feliciano de Cordelles.
A mossen Joseph de Melianta.
Del braço real:
Al doctor Raphael Brugera.
A mossen Joachím Vives y Ximénez.
A micere Jayme Fontana.
A micer Pedro Alva y Marqués.
A mossen Joseph Costa.
Bolsa de regente de quentas. Para viente lugares
que vacan en esta bolsa:
Del braço ecclesiástico:
A fray don Juan de Fluviá.
A don Joseph Omdedeu.
Al doctor Joseph Bosch.
A don Buenaventura de Lanyza.
A fray Félix Piñana.
Al doctor Domingo Forgueras.
A fray don Joseph Despalau.
Al doctor Jayme Martí.
Del braço Militar:
A don Francisco de Sayol y Quarteroni.
A don Juan Gualves de Bonaventrua y Copons.
A don Jayme Cordellas.
A don Jayme de Copons y Falcó.
A don Luis Roger de Lluria y Saportella.
A don Phelipe Ferran y Sassirera.
A don Juan de Olmera y Viana.
Del braço real:
Al doctor micer Francisco Febres.
Al doctor micer Estevan Aures.

a. a continuació ratllat de.

2007

Bolsa de exactor. Para diez y siete lugares vacantes de esta bolsa:
Del braço ecclesiástico:
A don Joseph Omdedeu.
A don Andrés Foix.
Al doctor Pabol Llinás.
A fray don Juan Bapttista de San Juan.
Al doctor Estevan Matta.
Al doctor Domingo Fogueras.
Del braço militar:
A don Francisco Sanz y Miquel.
A mossen Juan Gualves de Bonaventura y Copons.
A don Raymundo de Belloch.
A mossen emanuel de Rocajuliá y Llunes.
A don Joseph Marins.
A mossén Amador Dalmau y Riera.
Del braço real:
Al maestro Joseph Fornés.
Al doctor micer Juan Sunyer y de Omdedeu.
Al doctor Miguel Coll.
Al doctor micer Francisco Bonvechi y Riera.
A Joseph Alvaret, mercader.
Bolsa de receptors de la bolla. Para treze lugares
vacantes en esta bolsa:
Del braço ecclesiástico:
Al doctor Estevan Mata.
A fray don Manuel de Copons y Esquerrer.
A Félix Salvador.
Al doctor Vicente Gomis.
Al doctor Joseph Romaguera.
Al doctor Andrés Arbell.
Por el braço militar y real:
A don Joseph Matta y de Copons.
A mosén Augustín Texidor.
A mossen Mariano Duran.
Al doctor micer Gabriel Escardó.
Al maestre Miguel Matalí.
A mossen Félix Boneu.
A mossen Gerónimo Sadurní, mercader.
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Bolsa de escriviente ordinario de regente las
quentas. Para diez y siete lugares vacantes en esta
bolsa:
Del braço ecclesiástico:
A fray Francisco Brassó.
A fray Juan Bauptista San Juan y de Planella.
Al doctor Gerónimo Talavera.
A Félix Reix.
A fray Narciso Vivas.
Al doctor Joseph Bosch.
A fray Plelipe de Novell.
Del braço militar:
Al maestro Joseph Bru y Mora.
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A Francisco Duran, notario.
A Joseph Francisco Fontana, notario.

A don Juan de Copons y Falcó.
A mossen Ygnacio de Ferrer.
A mossen Ugo de San Juan.
Del braço real:
Al doctor Sigismundo Comte.
Al doctor Francisco Bonvehí.
Al doctor micer francisco Escrosell.
Al doctor Jacintho Salinas.
A Jacinto Cavaller, mercader.
Al doctor Juan Pelegrí y Seguí.

Bolsa de procurador fiscal de la visita. Para seis
lugares vancantes en la bolsa:
A maestre Pedro Mártir Cerdá.
A don Raymundis de Codina y Ferreras.
A micer Francsco Tord y Granollachs.
A don Juan Gualves de Bonaventura y Copons.
A don micer Juan Sunyer y de Omdedeu.
A don Antonio Vacarissas y Guarro.

Bolsa del síndico. Para catorze lugares vacantes
en esta bolsa:
Del braço ecclesiástico:
A don Joseph Omdedeu.
A fray don Manuel de Copons y Esquerrer.
A fray don Mariano Novell.
A don Buenaventura de Lanuza.
A fray don Juan de Marimón.
Al doctor Domingo Fogueras.
Del braço militar:
A don Jayme Copons y Falcó.
A mossén Carlos de Rivera.
A don Ramón de Marañosa y Granada.
A mossén Joseph de Ferrer y Gironella.
A mossén Ignacio de Marí y Ginovés.
A don Antonio Cortés y Andrada.
A mossén Amador de Dalmau y Riera.
Del braço real:
Al doctor Joseph Bonvehí.
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Todos los quales arriva nombrados, es mi voluntad que sean insaculados en dichas bolsas respective. Y que concurrerán y tengan derecho de estar
en ellas, y concurrir si y comforme, lo tienen las
demás personas que ya lo están en dichas bolsas, y
que en la habitación e insaculación de las referidas personas y extracción y exercicio de los officios
sobrecitados, como también en el tiempo que huveren de ocuparlos, no se haga // 7v // novedad sino
que se observe lo acostumbrado en los días señalados y lo dispuesto por las Generales Constituciones.
Para cuyo efecto, os ordeno y mando paréis a la
extracción de insaculadores y havilitadores, para
que sean los sobredichos insaculados como van
nombrados y corran las suertes y extracción de dichos officios, como se ha estilado. Dada en la ciudad de Çaragoza, a XXVIII de julio de MDCCVI
años. Yo el rey. Don Ramón de Vilana y Perlas,
secretario. «Vidit Aguirre, regens. Vidit Estanga, regens. In itinerum primo, folio XXXXV.»

Bolsa del ayudante segundo:
A Manuel Rossell, notario.
A Christoval Comes, notario.
A Mariano Sahones, notario.

Insaculación de los sugetos para los lugares de los
officios vacantes de la casa de la Diputación de
Cathaluña. Consultado.

Bolsa de ayudante, tercero:
A Joseph Francisco Fontana, notari.
A Pedro Lloses, Notari.
A Gaspar Duran, notari.
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Número 303
Diea vigesima mensis mayi anno a Nattivitate
Domini millesimo sexcentesimo nonagesimo septimo, Barchinone.

Bolsa de escriviente ordinario del racional:
A Francisco Minguella, notario.
A Mariano Sahones, notario.
A Gerónimo Cassetas, notario.
Bolsa de assessor, abogado fiscal, y ayudantes de la
visita. Para seis lugares que en esta bolsa vacan:
Al doctor micer Joseph Thomas Rovira.
Al doctor micer Joseph Mollada.
Al doctor micer Francisco Hortet.
A doctor micer Juan Junyer y de Omdedeu.
Al doctor micer Raphael Bruguera.
Al doctor micer Francisco Solanés.
Bolsa de escrivano mayor y ayudante de la visita.
Para cinco lugares que vacan en esta bolsa:
A Juan Francisco Berneda, notario.
A Christoval Comes, notario.
A Joseph Soldevila y Masdeu, notario.
2008

Ego, Franciscus Cortes, notarius publicus Barchinone obtinens ofitium albaranerii Generalis presentis civitatis Barchinone, citra revocationem, et
cetera. Gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera. Ita quod, et cetera. Magnificum Franciscum, ordano civum honoratum Barchinone, dominum Josephum Guell,
notarium publicum, Jacobum Morera, argenterium, Antonium Tallander, curritorem auris,
licet absentes, et cetera. Magnificum Joannem
Pla, medicina doctorem Barchinone, populatum
Joannem Lapeyra, mercatorem, Raymundum
a. l’original d’aquesta procura es troba intercalada entre els
folis 360v i 361r del trienni 1704-1707.

conferir-me ab lo señor governador de esta plasa, al qual llegí la carta de vostra excel·lència, la
súplica de la vila de Castelló y lo paper de notas
del síndich de dita vila. Y procuri, en veu, ponderar a dit señor governador lo quant sensible
era per vostra excel·lència, qualsevol operació
que contrafés a las Generals Constitucions y lo
mal tractament se tenia als paysans de aquella
vila y circunveynat. Al que·m respongué lo senyor governador, que quant ordes havia donats
eran ab la circunstància de què se observassen
en tot las Generals Constitucions, y que de ninguna manera se inquietassen los paysans. Y en fe
de assò, envihà devant de mi, orde a don Pedro
Montaner per a què en continent vingués a esta
// 2v // plasa y me digué, enviaria a buscar originals dels ordes havia donats, per justificació.
Vuy és vingut a esta lo senyor governador, lo
qual me ha entregat lo paper, inclús que era en
resposta del que per part de vostra excel·lència li
presenti ab ell veurà vostra excel·lència , la gran
justificació del senyor governador, y puch assigurar a vostra excel·lència me ha manifestat
grans desitgs que en tot se observasen las Generals Constitucions. No sols en esta, però en
qualsevol altre dependència me trobarà vostra
excel·lència ab tota finesa, molt prompte, per lo
que sia de son mayor agrado quedant a la gustosa obediència de vostra excel·lència, y suplicant
a Déu guarde a vostra excel·lència molts anys,
com desijo y esta província ha menester. Gerona, y agost 3 de 1706. Excel·lentíssim señor
besa les mans de vostra excel·lència son més
rendit servidor. Don Miguel de Lentorn, ólim
de Pinós.

Congost, notarium regium collegiutum Barchinone Petrum Jacobum Roca, scripturem, et Josephum Morell, notarium publicum Barchinone, in
infrascriptum presentis et quamlibet vestrum insolidum itaquod per unum vestrum inceptum
fuerit per altrum prossequi finiri et terminari
possit et valeat, ad videlicet pro me et nomine meo
coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis presentis Cathaloniae principatus qui nunc
sunt, et pro tempore fuerint, et in eorum illustri
consistorio semel et pluries compraendum et dictum meum albaranerii dicti Generalis offitium,
in manu et posse dictorum illustrium et fidelissimorum domminorum deputatorum // 1v // et
auditorum computorum, infavorum persone seu
personarum vobis dictis procuratoribus meis constitutis et cuilibet vestrorum benevisa seu benevisarum, et per vos dictos procuratores meos constitutos, et perquemlibet vestrum nominanda et
designanda seu nominamdarum et designandarum semel et pluries, renuntiamdum capitulorum et actorum curiarum, usum, practicam et
stilum ac observantiam dicti Generalis et domus
Deputationes. Renuntiationem seu renuntiationes posas admitti petendum et supplicandum et
pronis et eorum occasione quecumque instrumenta necessaria et quomodo libet opportuna faciendum et firmandum, seu fieri faciendum, instandum et requirendum copro inde quascumque
supplicationes tam verbo quam in scriptis, dandum, offerendum porrigendum et praestamdum.
Et demum, et cetera. Promitto habere grattum,
et cetera. Et non revocare, et cetera. Sub bonorum
meorum obligatione.
Testes sunt doctor excellentissimus Minguella, notarius publicus Barchinona, et Felix Costa, notarius regius collegiatus civis Barchinona. Barchinona instandum et approbatum infrus manu
propria. Josephus Morell, auctibus appostholica
atque regia notarius publicus Barchinone. Qui
presenta recepit scribere fuit et sufi de claudit.
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Número 304
Excel·lentíssimsa señors deputats y oidors de
comptes del present Principat.
Excel·lentíssim señor.
Reboda que vostra excel·lència, se serveix affavorir-me per lo propri ab la estimació y apreció
que dech, y obehint gustós lo que vostra
excel·lència se serveix ordenar-me. Passi luego a
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 360v i 361r del trienni 1704-1707.

2009

Número 305
Señora don Miguel del Entorn, ólim de Pinós.
Señor mío. A visto una carta que escrive a vuestra señoría el illustríssimo consistorio de la Diputación de Cataluña, con fechas de 27 de julio de
este año, en la qual encargas a vuestra señoría solicite el remedio que claman los cónsules de la villa de Castellón, movidos de vexeziones y desórdenes que dizen experimentan de los soldados de
cavallo y miqueletes, que e mandado poner en
aquella villa. Y reconociendo con gran reflesión,
los artículos del memorial que se ha presentado en
el consistorio, devo poner en la inteligensia de
vuestra señoría lo siguiente:
1º Dicen los cónsules que an acudido a mi, para
que pusiesse remedio en los desordenes que practia. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 360v i 361r del trienni 1704-1707.
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bra, lo que no pueden por el enberazo de nuestra
gente. Vuestra señoría puede con su gran capazidad, discurrir estos puntos y prevenerlos al consistorio. Advertiendo que me alegraría yo, tener
más fuerzas que cargar en aquel parafé para estrechar más al enemigo y guardar el país, como
tengo obligaciones y es del sevicio de su magestad.
La divina guarde a vuestra señoría muchos años
como puede. Gerona, a 2 de agosto de 1706.
Charles Wills.

can en la villa los miquelletes, y que en lugar de
consuelo an experimentado maiores vexaciones,
con ordenes que se oponen a las Consituciones de
Cathaluña. Y es totalmente falso, pues a mi no se
me an quejado de ningún excesso, ni yo e mandado ni dado orden que en la cosa más leve se oponga a las libertades y fueros del país, y si la // 3v //
ay que la manifieste.
El capitán de cavallos, don Pedro Montaner, a
passado a Barcelona y depondrá como los cargos
que se le hazen del todos son siniestros, y para mi
inteligencia maliciosos.
Quantas quejas an llegado a mí, de todos lugares,
las e oido y puesto remedio presto, al más leve daño
con castigos y otras disposiziones comvenientes al
bien público.
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La zevada que dizen les tomava, es dando ver en
verdad del qual se les de dar por el rey nuestro señor su satisfacción, y esto se haze por no haver
asentistas y ser del real sevicio de su magestad, no
dejar perezer la cavallería que defiende el país.
El entrar los emfermos a curarsse en el ospital de
Castellón, es con la circunstancias que yo les escriví a los cónsules, que era dar su magestat un real
de oro y el pan de munició al día por cada enfermo, como se a echo en todas partes sin reparo. Y es
falsso que don Pedro Montaner, aya pedido este
gasto a la villa de Castellón por que ofrecías lo
que va referido.
En todas las órdenes que yo e dado y instrucciones
encargo, no tomen del // 4r // paissano ninguna
cossa sino es que ellos, asuman libre voluntad,
quieran darlo y si alguno á executado alguna
composizión o ajuste, asió sin mi saviduría por
que yo habría dado remedio.
Premeditadas las circunstancias de los artículos
precedentes, y contrapessadas otras que tengo muy
presentes por avissos resosidos de Rossas, tengo por
imfelible que esta villa de Castellón, quiere justificarse con los de aquellas plazas solicitando se les
saquen los miqueletes, y causaría que allí se halla
para que los enemigos logren el grande alivio de
socorrer sus aogos, pues así se infiere de una carta
de Rosas que se cosió con otras y está en mi poder.
Y es indubitable que sólo los miqueletes y cavallos
de Castellón y Garriguellas, son el freno que embaraza las salidas y campamientos del enemigo.
Con que es clara consequencia que los de Castellón, que con todas vigilancias an retirado sus
granos y los vecinos al reçinto de la villa, quieren
berse sin tropas del rey nuestro señor por exponerlas a la pressa de los enemigos que están en Rosas.
Según lo que abían prometido a su governador,
que clama por que no les // 4v // cumplen la pala2010

Número 306
Excel·lentíssima señor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya, a vostra excel·lència ab lo degut
obsequi diuen, que havent madurament presentat y discorregut acerca quatre reals decrets a
ells remesos, concernents a la desinsiculació y
insiculació de differents llochs de las bolsas de
deputats y oÿdors, y demés officis de la casa de
la Deputació que són conforme las còpias adjunctas. Han encontrat alguns duptes y reparos
que los han imposibilitat poder posar en execució, en tot, la desensiculació y la extracció de insiculadors, per lo qual effecte los posan en la
gran consideració de vostra excel·lència. És lo
primer, si mossèn Joan Francisco de Maresch,
que·s troba desansiculat de deputat militar per
la vegaria de Barcelona, en què entrà en temps
del duch de Anjou, ha y deu ésser reposat, segons lo real orde de sa magestat, Déu lo guarde,
en oÿdor militar per la vegaria de Vich, ahont
fou inseculat en temps del senyor rey don Carlos 2, que està en glòria. No obstant lo tenir
senyal de creu al marge, per affavorir-lo la circunstància de què lo rey, nostre senyor, en dit
lloch no ha manat anomenar a ningú, ans bé,
mossèn Felip de Vadell y Besturs que lo ocupave del temps dels sobredits duch // 1v // de Anjou, ara resta affavorit per sa magestat de un lloc
de oÿdor militar per la vegaria de Puigcerdà, y
quan aparegués ser lo contari, se hauria de dignat sa magestat nomenar subjecte en aquest
lloch, per què en tal cas restaria vacant.
Ítem, que si bé en lo real decret de la desensiculació del temps del duch de Anjou, en un lloch
de oÿdor militar per la vegaria de Balaguer se
mana desensicular a mossèn Balthazar de Piquer, emperò per dita vegueria sols se troba inseculat als 18 de juliol 1701, mossèn Balthazar
de Piquer en oÿdor militar.

a. l’original d’aquest memorial es troba intercalat entre els folis 363v i 364r del trienni 1704-1707.

Ítem, que a par mossèn Domingo Fogueras, qui
ve últimament nomenat en oÿdor real per la
ciutat de Barcelona, no poder entrar perquè éssent los oÿdors reals desensiculats 18. Venintne anomenats 16, y ell últim en orde de escriptura, impediria lo reportar-se en oÿdor real de
Barcelona de temps del refferit senyor rey don
Carlos 2, a mossèn Pau Corbera y Palau, qui de
present se troba desensiculat en deputat real per
haver entrat en aquest lloch en temps del duch
de Anjou. Y ser últim en escriptura dels tres
que·s deuhen reposar,a oÿdor real que són:
mossèn Gerònim Mascaró y Llussas, mossèn Jacintho Blanch, y dit Corbera. Y així los oÿdors
realsb desensiculats haurian de ser 19, majorment recahent en personas que ademés de no
tenir creu al marge, se troba graduat de ésser estat oÿdor real, y //2r // vuy síndich del General y
ab la honra de haver merescut de sa magestat la
real gràcia de anomenar-lo en conceller de Barcelona.

fet des de regent los comptes de exactor de síndich y deputat militar per la vegaria de Vich,
ahont se troban insiculat en temps del senyor
rey don Carlos 2, lo que no apar verosímil per
què si fos estat de son real servey ne hauria fet
especial menció. Així mateix, si fra Francisco de
Balleró, que·s troba desensiculat en la mateixa
bolsa podrà continuar lo exercici del offici devida de donador de ploms que vuy obté la conforme se observa en casa la ciutat ab los desenciculats per sa magestat que tenian officis devida y se
creu haver succehit també en la reputació abesis
deurà extràurer altre en son lloch. No menos si
fra don Ramiro de Verdier, que·s troba desensiculat en la bolsa sens tenir creu al marge restarà
capacitat; quan esta desensiculat en la bolsa de
síndich, y allí té creu al marge. Y finalment, que
mossèn Jaume Fontana, altre dels nomenats per
dita bolsa per ser-hi ja insiculat no pot entrar y
que per consegüent en son lloch se ha de anomenar altre.

Ítem, encara que sa magestat ha ordenat fos desenciculat lo doctor Honofre Monsalvo, de las
bosas de exactor de receptor de la bolla de escrivent ordinari de regent los comptes, ahont fou
inseculat en temps del senyor rey don Carlos 2.
Y altrament, creu y se persuadeix lo contrari, no
serà estat de la real mente y intenció de sa magestat, la desensicular-lo de oÿdor real entre los
de Perpinyà en què de temps antich se troba, y
de altre qualsevol bolsa que forçan estiga en
ella. Attès, sa magestat en lo real decret dec la
desensiculació, no se ha servit fer-ne menció especial y en tot cas, quant dit Monsalvo no pugués obtenir-lo dit lloch de oÿdor real, deuria
ser suprès com los altres de Perpinyà.

Ítem, se té reparo que mossèn Amador Dalmau,
com a pretès militar, puga ésser insiculat en la
bolsa de síndich; per quant éssent sols los desensiculats de se cumpla lo número de fet per
no haver-hi lloch vacant, a par no poder tenir
cabinent.

Ítem, se dupta si senyor Fèlix de Salvador,
podrà ser insiculat en la bolsa de donador de
ploms, perquè dels ecclessiàstichs anomenats en
últim en orde de escriptura, y éssent 13 losd ecclesiàstichs y los reals sols 11, a par que segons
reals decrets han de ésser iguals los números del
subjectes del tres estaments. Y així en est lloch,
see deuria anomenarf un real. També, que
mossèn Joseph Melianta, no pot ser inseculat en
esta bolsa per què com sien sols 4 los desensicualts del estament militar, y ab ell que és últim
en ordeg de escriptura, se fa lo número de sinch.
Si ja no fos ser de la real mente de sa // 2v // magestat, haver volgut desensecular de esta bolsa a
doctor Pere de Castella y Desbach, com ho ha
a. a continuació ratllat oÿdors.
b. a continuació paraula ratllada.
c. a continuació paraula ratllada.
d. a continuació paraula ratllada.
e. a continuació ratllat hauria.
f. a continuació ratllat en.
g. orde de interlineat al marge esquerre.

2011

Ítem, finalment se ha reparat si lo senyor micer
Jaume Oliva y mossèn Joseph Boher, que per
real orde de sa magestat se troban desensiculats
de la bolsa de deputat real de Barcelona, per ésser estat inseculats en aquella en temps del duch
de Anjou, sens tenir creu al marge, serà de la
real intenció y mente de sa magestat, que sien
tinguts per capaces de poder ser inseculats per
los deputats y oÿdors de comptes, que ara són y
per temps seran, en deputats y oÿdors de comptes. Quant dit Oliva se troba estar desensiculat
de la bolsa de assessor, en què fou insiculat en
temps del referit duch de Anjou, y tenint creu al
marge; y dit Boher, de las bolsas de regent los
comptes y receptor de la Bolla, sent aixís que en
estas fou insiculat en temps del present rey don
Carlos Segons.
Estos són los duptes y reparos que fins ara se han
ofert al consistori de la Deputació, acerca la subjecta matèria. En cumpliment de sa obligació los
notícia a vostra excel·lència, a fi de poder acertar
en lo que sie del major real agrado y a efecte. Que
sobre ells sie servit vostra excel·lència, ab la major brevedat posible, manar donar la deguda providència per a què se puga passar a conclourer la
desensiculació, y a las estraccions de insiculadors, habitadors y deputat ecclesiàstich que tantes del real gust de sa magestat y bé públich. Restant sempre lo consistori molt ganós de merèixer
molt empleos, de servey de vostra excel·lència.

[ 1706 ]

[ 1706 ]
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Gill, del consell de sa magestat y son regent sa
real cansilleria en aquesta província; lo doctor
Anton Martí, doctor Joseph Sunyer, doctor Jacinto Dou, doctora Joseph Minguella, doctor
Joseph de Puig, doctor don Ignasi de Maranyosa, doctorb don Plàcido Copons, dit aprobat;
doctor Salvador Balderich, doctor Geroni de
Salvador, doctor Francisco Grasés, y doctor Joseph Pasqualc tots ministres de la Real Audiència, en poder y mà de dit regent señor cansiller
doctor Ros Llorens Thomàs y Costa, tots respectivament en presència nostra y de testimonis, en virtut del qual jurament han promès
guardar y fer guardar les dites Constitucions de
Cathalunya, capítols de cort, los privilegis concedits a les iglésies y eclesiàsticas persones, cavallers, universitats y particulars del present Principat, usatges de Barcelona y demés drets de la
pàtria, y stargularment lo capítol vulgarment dit
«De la observança.» Y per a què conste a on
convinga, fas la present certificatòria en Barcelona, dia y any dalt calendat, feta y firmada de
mà pròpria. Don Juan Baptista de Aloy.

Número 307
Alsa jurats del Prat.b
Sa excel·lència me mana dir a vostra magnificència, que luego de rebuda esta, fassen portar
a la drasana de esta ciutat quatre-cents quintars
de palla que ha de servir per umplir las manfegas
en què han de dormir los soldats, y per la
acistència dels cavalls del rey que·s troban de
guarnició en esta plassa. Dada en Barcelona, als
11 de agost 1706. Don Jayme Descallau. Don
Miguel del Entorn.

364
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Número 308
Alsc jurats de la vila de Sant Boy.d
La excel·lència me mana dir a vostra magnificència, que luego de rebuda esta, fassan portar
a la dresana de esta ciutat sinch-cents quintars
de palla que a de servir per umplir la manfegas
en què han de dormir los soldats, y per la
acistència dels cavalls del rey que estan de guarnició en esta plaza. Dada en Barcelona, als 11
de agost 1706. Don Jayme Descallau. Don Miguel del Entorn.
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Número 309
Done Juan Baptista de Aloy, per la sacra cathòlica y real magestat del rey nostre señor, que
Déu guarde, escrivà de manament ab exercici
en la present llochtinensa general de Cathalunya.
Certifico y fas fe, que vuy dia 14 de agost de
1706, han jurat les Constitucions y capítols de
cort fetes en estes últimes Corts, segons lo capítol sobre aquest particular disposat la reverent
doctor don Llorens Thomàs y Costa, del consell de sa magestat y son cansiller en lo present
principat de Cathalunya, en mà y poder del excel·lentíssim señor comte de Ullfelt, llochtinent
y capità general de sa magestat en lo dit Principat; y lo magnífich doctor Francisco Toda y
a. l’original d’aquesta orde es troba intercalat entre els folis
363v i 364r del trienni 1704-1707.
b. anotació al marge inferior.
c. l’original d’aquesta orde es troba intercalat entre els folis
363v i 364r del trienni 1704-1707.
d. anotació al marge inferior.
e. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalat entre
els folis 364v i 365r del trienni 1704-1707.

2012

Número 311
Excel·lentíssimd señor.
Havent lo consistori de deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, no sols ab
molt madura reflexió, premeditat lo que de part
de vostra excel·lència se li ha participat per medi
del deputat militar. Acerca de la paga de dotse
mil y sis-centas lliuras barcelonesas que se ha
significat a vostra excel·lència, deuria pagar-li
per mesadas la Generalitat, per tenir en sa mà
la administració dels drets dits antigament de
la nova ampra y vuy de General de guerra, plus
de sedas, cartas y sombreros, segons lo disposat ab lo capítol 11 fet en la última Cort General. No obstant los justose reparos que ya té
representat a sa magestat, Déu lo guarde, per
pertèndrer-sef conté dit capítol 11 certa disposició que affavoriria ag vostra excel·lència, encara que de present no puga col·lectar cosa alguna de dits drets la Deputació, fins als últims de
febrer 1707. Respecte de lah anticipaciói que

a. a continuació ratllat Fortunat Parrella.
b. doctor don Placido Copons dit aprobat, ídem de Aloy,
interlineat al marge inferior.
c. a continuació ratllat y don Jaume Balart.
d. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 364v i 365r del trienni 1704-1707.
e. justos interlineat.
f. pertendrer-se intelineat.
g. a interlineat, damunt la pretenció ratllat.
h. a continuació ratllat prestamo.
i. anticipació interlineat al marge esquerre.

feua temps ha lo arrendatari de dits drets al rey
nostre senyor de la suma y quantitat de sinch
mil doblas, axís per lo queb sa magestat té escrit al concistori, com y també per lo que mereix vostra excel·lència y desitjan servir-lo los
deputats y oÿdors, sino y també, consultat esta
dependènciac abd los acessors y advocat fiscal
de la Generalitat // 3v // que ab lo dit capítol
11 fou stablert que los deputats en continent
de closa la Cort, de sa pròpria auctoritat deguessen pendrer a sa mà la administració de
dits drets sens necessitar de més despaigs y diligèncias, y continuar lo arrendament en la mateixa forma que·s trobarà corrent. Ab què per
esta clàusulae nof sab compèndre, log consistori, que induhesca obligació de pagar a vostra
excel·lència la Generalitat quantitath alguna,
havent precehit la dita anticipació de paga fins
els últims de febrer pròxim vinent,i si sols que·s
dega continuar loj arrendamentk ab los pactes y
temps expressat en lo acte.l

llitg en loa dit capítol 11, que és la causa final de
la disposició delb capítol «Ibi: Y que tot lo demés que restarà, pagadas las ditas desset mil y
dos-centas lliuras dega convertir-se en lluhicions dels censals dels sobredits acrehedors.
Fent la extracció per sort, en cada un any, dels
censals que deuran ser lluhits en primer lloch.
Plau a sa magestat.»
Puix dec sa contextura se conclou, que si nos cobra cosa alguna dels sobredits dretsd may se
podrà verificar reste quantitat alguna per la
lluhició dels censalistas, y per consegüent com
se podrà ni deurà pagar las antecedents obligacions, de ahont se inssereixe ab tota evidència,
que fins y a tant que la Deputació entrarà a cobrar dits drets, no deurà cumplir ab consemblants obligacions dalt refferidas.
Estas són las justas y conciderables causas y rahons que acisteixan al concistori, imposibilitant-lo de //4v // poder condecendir a la real insinuació de sa magestat y gust de vostra
magestat. Assigurant a vostra excel·lència que a
no ser contraria la disposició del Capítol 11,
que yunt ab esta, per no ser en encara imprimit
còpia de ell, se posa en mà de vostra excel·lència. Y a dependir dels desitgs que resideixen en
los indivíduos del concistori, en servir a sa magestat y emplear-se en lo del agrado y mayor satisfacció de vostra excel·lència, seria molt poca
esta ocasió per lo que anhelan demostrar-se
sempre molt propencionadament y vreu lo concistori, que en lo real conspecte de sa magestat y
la atenció de vostra excel·lència, com a tant gran
zelós ministre. Ha de dèurer la justa concideració que a passarf obrar altre cosa, seria faltar a la
confiansa que sa magestat fa del cuydado, recomanatg al concistori, en zelar y invigilarh la més
viril observansa de las Generals Constitucions,
juradas per sa magestat, y que en las ocasions
del mayor agrado de vostra excel·lència ningú
podrà excedir al concistori en lo gust y puntualitat, ab què se dedicarà en est empleo.

Quantm en la referida ponderació pogués quedar algun escrígol aquell vaccarian a variat de la
narrativa del mateix capítol en la obligació de la
paga, troban-se concebut ab cita y paraules,
«Ibi: Ab la obligació emperò de pagar dels sobredits drets de nova ampra, e o de General per
son sou y ajuda de costa, quaranta mil lliuras per
lo salari de la plaça de conceller de capa y espasa
del Supremo de Aragó y sis-centes lliuras per la
administració de justícia, et cètera.» Deñ las
quals paraulas, clarament se manifesta que lo
General sols té obligació de pagar las ditas summas, del que resultaria del arrendament de dits
drets. Y axí trobant-se anticipada // 4r // la paga
del preu del arrendament, de aquells lo General
sols tindrà obligació en contribuhir a la satisfacció de ditas quantitats, quant entrarà a cobrar lo
preu de dit arrendament.o
Que lo que lleva tota difficultatp y corroborà
delq tot sobreditasr ponderacions, és lo que·s
a. feu temps ha intelineat.
b. a continuació ratllat yo.
c. a continuació ratllat legalment.
d. ab...Generalitat interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat rallada.
f. a continuació ratllat no se ha sabut ni.
g. lo consistori interlineat.
h. quantitat...vinent interlineat al marge esquerre.
i. a continuació ratllat no obstant lo prestamo referit.
j. lo interlineat, damunt dit ratllat.
k. a continuació ratllat al mateix arrendatari y.
l. a continuació unes cinc línies ratllades.
m. Quant...paraules interlineat al marge esquerre.
n. vaccaria interlineat, damunt quedaria ratllat.
ñ. de...arrendament interlineat al marge esquerre.
o. a continuació sis línies ratllades.
p. a continuació ratllat ans bé cabalment.
q. del tot interlineat, damunt las dos ratllat.
r. a continuació ratllat dos.
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Número 312
Excel·lentíssimi y fidelíssim señor.
a. lo mateix interlineat, damunt dit ratllat.
b. del cap interlineat al marge esquerre.
c. de sa contextura se conclou que interlineat.
d. a continuació ratllat com.
e. inssereix interlineat, damunt conclou ratllat.
f. passar interlineat.
g. recomanat al interlineat.
h. a continuació ratllat per.
i. l’original d’aquesta súplica, informació i vot, es troban intercaladas entre els folis 365v i 366r del trienni 1704-1707.

2013
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[ 1706 ]

Joan Gispert, jove botiguer de telas, lo trienni
corrent arrendatari dels drets de General de la
nova ampra, diu a vostra excel·lència que en lo
capítol 11 de las Corts últimament celebradas
en la present ciutat y casa de la Deputació, són
estats dits drets y sa exacció restituhits y entregats a vostra excel·lència per, los efectes en dit
capítol expressats y en calitat y circunstància de
haver-se de continuar lo arrendament en la forma se trobava corrent; y de haver-se de exhigir,
si y conforme foren inposats, e o del modo que
al temps de la formació de dit capítol se exhigian. Com més llargament és de vèurer, del citat
capítol decretat y concedit per sa magestat, que
Déu guarde, y que entre altres dels pactes continuats en la tabba del arrendament corrent de
dits drets, insegüents lo que se acostumava en
los precedents se troba previngut que dit arrendatari y sos procuradors, no pugan fer remissió,
composició, ni gràcia de las cosas y penas que
trobaran haver incidit en frau y comís per si sols,
sino ab intervenció del il·lustre y regent canciller o de altre persona que sa magestat, que Déu
guarde, senyalaria per la administració de dits
drets, y ab intervenció y vot del acessor de aquelles qui era lo doctor de la Real Audiència més
antich, y del advocat fiscal patrimonial. Lo qual
pacte, durant dit arrendament y en los precedents se estylava y practicava en esta forma, que
en los fraus y penas de poca monta se acostumava ayustar y concordar per dit arrendatari o sos
procuradors, participant-ho después al // 1v //
regent la Real Thesoraria o al advocat fiscal patrimonial per a obtenir sa provació, y si eran de
molt la importància se’ls participava antes de
conclòurer ayust, e o,a lo modo ab què aparexia convenient efectuare aportant compte del
resultant de dits fraus, penas axís ayustats; y girant-se la part tocant el real patrimoni quiscuna
terça, com si menester serà offerie donar informació. Y com excel·lentíssim señor vostra excel·lència hage succehit en la administració de
dits drets, y aparega també suseguir-se en lloch
de dit accessor y advocat fiscal patrimonial, los
acessors y advocat fiscal del General; y tinga notable interès y conveniència lo suplicant axís per
evitar la molèstia y gastos de litigis, com altrament, en què se continue y pratique en la mateixa forma lo ayust y concòrdia dels fraus y penas
de dits drets arrendats. Perçò y altrament, a vostra excel·lència suplica sie de son servey eclarar
y deliberar en observançab del dit pacte del
arrendament y pràctica de aquell. Que la suplicant li és lícit y permès, per si y sos procuradors
ayustar dits fraus y penas de la mateixa manera
que sobre se ha refferit haver-se estilat. Com ho
espera de la justificació de vostra excel·lència,

que a més de ésser de rahó y justícia rebia mercè
de la grandesa de vostra excel·lència. Officio, et
cetera. Altissimus, et cetera. Don Joseph de
Cànçer. De Roma, assessor subrogat.
Oblata die XVI augusti MDCCVI in concistorio, et
cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum // s.n.r // commiserunt
praedicta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae qui hiper superioris relasionem fariant
in scriptis com interventione nobilis advocatis fiscalis ejudem generalis recepta prius informatione. Alexius Fornaguera, utriusque juris doctor,
secretarius et scrivà majoris Generalis Cathaloniae subrogatus.
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Die XXVIII augusti MDCCVI, Barchinone.
Salvator Lleonart parator lanae civis Barchinone etatis pro ut dixit quadraginta sex annorum
parus plus vel muny testis citatus, et cetera. Qui
juravit, et cetera.
Et interrogatus super contentis in superiore oblata pro parte Joannis Gispert, arrendaraii jurius
Generalis Belli die 16 prodeitorum.
Dixit,a lo que lo acte que per dit, sobre lo contengut en dita suplicació, queb se’n és estada llegida és, que és veritat que en lo arrendament del
dret de guerra corrent y passats, se estilave y observave que en los fraus y penas de poca montac
fins en valor de cent lliuras, se acostumaven
ajustar y concordar per dit arrendatari o sos procuradors, participant-ho després al regent la
Real Thesoreria o al advocat fiscal patrimonial
per obtenir sa aprobació. Y si eran de molta importància, se’ls participave antes de conclòurer
lo ajust, aportant compte del resultat de dits
fraus y penas aixís ajustats, y girant-se la part tocant al real patrimoni, quiscuna terça. Lo que
dich saber lo testimoni, per haver estat interessat moltes vegades en los arrendaments de dit
dret de guerra, y haver-ne cuydat dels ajustos de
dits fraus; y així haver-ho vist, observar en lo corrent y antecedents arrendaments en la forma
que dalt tinch //2v // referida. Y eixa és la veritat
per lo jurament que tinch prestat. Generaliter
autem, et cetera. Ad omnia dixit quod non, sed
quod fuit citatus, et cetera. Et juratus, et cetera.
Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinone.

a. a continuació ratllat que.
b. a continuació ratllat se li es.
c. a continuació ratllat se acostumen.

a. acontinuació ratllat ab.
b. a continuació paraula ratllada.
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magestat per eix effecta, que fou rebut en poder
de Joan Llacuna, notari, per authoritat real en
lloch del il·lustre don Ramon de Vilana Perlas,
del concell de sa magestat, son secretari y llochtinent de scribà de racional, ala primer de octubra
de 1705 y finirà lo últim de octubra 1708. Consta que en altre dels capítols de dita tabba, se troba previngut que lo arrendatari hagués de prestar
juramentb de bene et legaliter se habendo, y que
denunciaria las cosas y penas que trobaria haver
incididas y caygudas en frau, y que de ellas no pogués fer remissió, composició, ni gràcia sinó ab
intervenció de dit molt reverent canceller o de
// 3v // la persona que sa magestat deputaria per
dita administració, ab intervenció del acessor de
dits drets, vots y parer de advocat fiscal partimonial, del que se segueix arguhint a contrario, sensa
lo que és permès en matèria de estatuts, lleys, ordinacions, arrendament, ajustar commissos, fer remissions, compossicions y gràcias ab intervenció
del excel·lentíssim y fidelíssim concistori, que com
se ha dit ha succehit en la administració de dits
drets per aver succehit en est particular, al acessor
de dits drets y advocat fiscal patrimonial.

Franciscus Vidal velerius, civis Barchinone etaits,
ut dixit quadroginta duos annos parum plus vel
minus que citatus et juratus.a
Et interrogatus super contentis in dictas suplicatione oblata per dictum Gispert.
Dixit,b lo que lo testimoni se y puch dir sobre lo
contengut en dita suplicació, que se’n és estada
llegida és, que és veritat que en lo arrendament
del dret de guerra corrent y passats se estilave y
observave que en los fraus y penas,c se acostumaven ajustar per lo arrendatari, e o, sos procuradors participant-ho després al regent la Real
Thesoreria o al advocat fiscal patrimonial, per
obtenir sa aprobació. Sino és que fossen fraus
de molta y gran consideració, que a les hores se
participava antes de conclòurer lo ajust, aportant compte del resultant de dits fraus y penas
aixís ajustats, y girant-se la part tocant al real patrimoni // s.n.r // quiscunad terça. Lo que dich
saber lo testimoni, per haver cobrat en dos
arrendaments, col·lector de dits drets per los
arrendataris, y haver-ho vist, observat,e si y conforme dalt tinch dit. Y esta és la veritat per lo jurament que tinch prestat. Generaliter autem, et
cetera. Ad omnia dixit quod non. Sed quod fuit
citatus, et cetera et juratus, et cetera. Fuit sibi
lectum et perseveravit.
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Attès també, y conciderat que de la informació
rebuda a instància de Juan Gispert, jove botiguer de telas, lo trienni corrent arrendatari dels
refferits drets, consta que lo que lo que se ha
observat y practicat en virtud del refferit pacte,
tant en lo corrent arrendament com en los precedents, era que en los fraus y penas de poca
monte o interès, que no arribava 100 lliures,
sous, se acostumavan concordar y ajustar per dit
arrendatari o sas procuradors a solas; participant-o després al regent la Real Thesoreria, o al
advocat, o al advocat fiscal patrimonial per obtenir sa approbació, y si eran de molta importància, quals són los de 100 lliures, sous o
mayor quantitat, se’ls participava antes de
conclòurer lo ayust, aportant compte del resultant de dits fraus y penas axí ayustats, y girant-se
la part tocant al real patrimoni en quiscuna
terça. Perçò y altrament, los infrascrits són de
voz y parer que pot y deu vostra excel·lència fidelíssima, observar al dit arrendatari lo refferit
pacte. Despalau, assessor. Roma, assessor subrogat. De Codina et de Ferraras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.

Vista la retroscrita suplicació, y la commissió al
peu de ella als infrascrits feta. Vist lo capítol 11
de las Corts últimament celebradas. Vist lo acte
de arrendament en dita suplicació mencionat.
Vista la informació rebuda, y vist finalment lo
demés que se havia de vèurer.
Y conciderat que del dit capítol 11 de la Cort
últimament celebrada consta que sa magestat,
Déu lo guarde, ha restituhit al General de Cathalunya los drets de la nova ampra, e o, de General de guerra, ab facultat que los deputats immediadament després de conclosa dita Cort
poguessen de sa pròpria authoritat pèndrer la
administració de dits drets sens necessitat de
més despaigs ni diligèncias, y continuar lo
arrendament de dits drets en la mateixa forma
que·s trobava corrent.
Attès y conciderat, que de la tabba y acte de
arrendament de dits drets, que fou fet per lo
molt regent doctor Llorens Thomàs, del concell
de sa magestat y son canceller en lo present Principat. Com a tenint commissió expressa de sa
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Excel·lentíssimc y fidelíssim señor.

a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat dixit.
a continuació ratllat que lo que ell.
a continuació una línia ratllada.
a continuació paraula ratllada.
observat interlineat al marge esquerre.

a. a...1708 transcrit al marge esquerre.
b. a continuació ratllat sagrament y homenatge.
c. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 365v i 366r del trienni 1704-1707.
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En las Corts se han celebrat per la sacra cathòlica y real magestat del rey nostre senyor don
Carlos Tercer, que Déu guarde, en la present
excel·lentíssima ciutat, fou reportat y llegit en lo
il·lustríssim bras real, als 17 de janer del corrent
any 1706, un paper en forma de capítol de cort
signat de número 40. Fet y signat a súplica dels
dos il·lustríssims braços ecclesiàstich y militar,
concloent y demanant fossen prorogats entre
altres los capítols 37, 51, 52 y 53 de las Cors de
any 1599; y lo disposat en ells fins a la conclusió
de las primeras Cors. En vista del qual lo
excel·lentíssim senyor conceller segon de la present ciutat, com a president de dit il·lustríssim
bras real, posà exprés y particular dissentiment a
la prorogació pretesa de dit acerts capítols 37,
51, 52 y 53 al qual dissentiment se conformà y
aderí lo sýndich de la vila de Prats de Rey. Com
a par en lo procés familiar de dit il·lustríssim
bras real, y de una certificatòria feta per lo escrivà y secretari que fou de dit il·lustríssim bras
real, y havent vingut a nova notícia de la present
ciutat que no obstant lo dit dissentiment, lo
qual en manera alguna fou alçat ni declarat, se
hauria després a suplicació dels mateixos dos
il·lustríssims braços ecclesiàstich // 4v // y militar. Presentat a sa magestat lo dit paper en forma de capítol de cort, signat emperò de número
105. Y aquell se hauria dignat sa magestat decretar fent lo plàcet, en la conformitat se decretà
en las Cors de dit any 1599, y que baixa lo mateix número 105 se trobaria continuat entre las
Constitucions, capítols y actes de cort que novament se han enviat per la magestat a vostra
excel·lència fidelíssima. Y que inseguint lo disposat per dita Cort, hauria manat vostra
excel·lència fidelíssima donar a la impressió entre ditas Constitucions, capítols y actes de cort
lo refferit acert capítol de número 105. Resta
perçò, precisada la present ciutat axí per rahó de
la presidència que té en dit il·lustríssim bras real,
com també per haver ella mateixa posat dit dissentiment. Tenint de altre part la instància del
síndich de la vila de Canet, en posar a la comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima los
motius assisteixen per a què no imprimesca lo
dit assert capítol 105. Los quals són que las
Constitucions, capítols y actes de cort per a què
sien tals, és precís y necesari sien aquells fets en
Cors Generals ab consentiment, llohació y approbació dels tres il·lustríssims braços que las
component o de la major part dels individuos
de aquells. Com axí se troba establert per lo sereníssim senyor rey don Pere Quint, en la Cort
de Barcelona any 1283, capítol 14 que és la
Constitució «Volem», títol «Usatges, Constitucions y altres lleys.» De tal manera que las Constitucions, capítols y actes de cort que fan sens
sabuda ni consentiment de altre dels dits il·lustríssims // 5r // tres braços, y especialment del
2016

il·lustríssim bras real no són ni és reputan per
tals, ans bé, com a nul·los són estats manats, revocar, cassar y anul·lar com a par del real privilegi concedit per lo sereníssim senyor rey don
Fernando lo Segon al il·lustríssim estament real,
dat a Monçó a 2 de setembre 1510. Que·s troba
continuat en los segon volumen de las Constitucions, que és lo de las pragmàticas y altres drets
de Cataluña, baix títol «Si contra dret e utilitat
de la cosa pública serà alguna cosa impetrada.»
Majorment havent procehit dissentiment particular, expres y formal en algun dels dits tres
il·lustríssims braços, lo effecte del qual és suspèndrer lo èxit del que·s proposa fins y a tant sie
aquell alçat o declarat. Com axí se ha praticat en
totas las Cors se han celebrat, segons a par dels
processos de aquellas. De ahont no éssent dit
acert capítol 105, com no és fet ni format ab
consentiment, lloació y approbació, del il·lustríssim bras real, ans bé, ab expres, particular y
formal dissentiment que se opposa lo dia se reportà y llegí en dit il·lustríssim bras real, a las
horas signat de número 40 sens haver-se alçat ni
declarat. No pot ser, com no és Constitució, capítol ni acte de cort, ni per consegüent pot ni
deu imprimir-se, ni continuar-se entre las Constitucions, capítols y actes de cort.
Majorment, havent sa magestat y la Cort solament disposat que vostra excel·lència fidelíssima
fes imprimir ab un codern a part y a solas, a gastos de la Generalitat las Constitucions, sa magestat com a par del capítol 95 de aquellas, ni faria
al cas lo trobar-se dit acert capítol 105 continuat // 5v // entre los capítols y actes de cort,
que sa magestat ha manat entregar a vostra excel·lència fidelíssima. Closos per son secretari en
la forma acostumada a fi de donar-los a la impressió, axí se veuria vostra excel·lència fidelíssima precisat en donar també a la impreció dit capítol 105, inseguint-nos sols la real voluntat de
sa magestat sino també lo acostumat y observat
en las Corts dels anys 1553 y 1599, en las quals
no obstant se feren per sa magestat algunas concessions a sola petició y supplicació dels dits dos
il·lustríssims braços ecclesiàstich y militar, dissentint y protestant lo dit il·lustríssim bras real,
foren ditas concessions impressas.
Majorment, no podent-se alterar la naturalesa
de dita disposició per trobar-se impresa y col·locada entre la sèrie de ditas Constitucions, capítols y actes de cort. Perquè la real intenció de sa
magestat, sols fou y és estada de conformar-se
ab lo que fou servit decretar en dit capítol 95,
que disposa la impressió de ditas Constitucions,
capítols y actes de cort. Y axí, no éssent ni podent-se dir ditas disposició, Constitució, capítol, ni acte de cort, per haver expressat dissentit
a ella dit il·lustríssim bras real. A par no seria es-

tat de la real intenció de sa magestat que se imprimís aquella. Lo que se corrobora de la conclusió de la mateixa Cort «Ibi: Quas siquidem
Constituciones comfirmationes capitula et actus
curia juxta decretaiones in fine cuyus liber capituli sciptas et appositas ad suplicationem et cum
concensu laudatione et approbatione omnium
prae et infrascriptorum in idcta. Generali Curia
de presenti constitutorum, et cetera.» Ab las
quals paraulas se veu seria estada la intenció de
sa magestat de // 6r // fer sancir y estatuir las
Constitucions, confirmacions, capítols y actes
de cort fets a suplicació consentiment, lloació y
aprobació dels tres il·lustríssims braços.

Carlos Quint, dada en la vila de Monçó a 10 de
setembre 152l, que és la que·s manà fos inviolablament observada a suplicació dels dos il·lustríssims braços ecclesiàstichs y militar en ditas
Cors de 1553. Dissentint expressament lo bras
real, que per trobar-se impresa junt ab las ditas
súplicas, en lo volumen de las Constitucions digué lo doctor Pere Joan Fontanella, en lo de
pactís tomo 1, clau 4, que los 19 par 1, nota 13.
Que aquella tenia força de lley, y que segons
són disposat se devia judicar com de las demés
que·s troban incertadas e impresas en dit volumen, y axí lo únich medi per no donar lloch a
semblant equivocacions és lo no imprimir-se
dita disposició o pretès capítol 105. Inseguint
los actes de protestat fets per dit il·lustríssim
bras real.

Y encara que en la impressió de las Constitucions y capítols de cort feta en dit any 1553, se
troben continuades després dels capítols de
cort, dos súplicas donadas a sa magestat en nom
dels dos il·lustríssims braços ecclesiàstichs y militar, y aquellas decretadas, és a saber, la una ab
lo nom de acte de cort en la mateixa decretació.
Emperò, a més que lo cert és que ditas suplicacions no són ni poden ser actes de cort, per no
haver-se fet de consentiment del il·lustríssim
bras real. Y axí, ab lloació y aprobació de tots los
tres il·lustríssims braços, sens la qual no·s poden
fer aquells. Com resta dit, y a par del acte de
cort fet per lo sereníssim senyor don Joan, rey
de Navarra, llochtinent general del sereníssim
senyor rey don Alfons Cuart, en 1459, que·s
troba continuat en dit segon volum de las
Constitucions baix lo títol «De las Santas Iglèsias», capítol 4.
La veritat del fet és que, en las Cors de any
1599, lo dit il·lustríssim bras real se queixà de
dita empressió, demanant expressament que
no·s pugués tràurer en conseqüència la impressió de ditas súplicas, ni que estas ni altre qualsevol, a la qual se hagués per dit bras real dissentit,
fossen incertades ni estampades. En lo volumen
se estamparia de las Constitucions y capítols de
cort fets en dita Cort General, ans bé, si a cas
fossen incertades y estampadas digué nul·litat
de aquellas, segons a par de la protestació de dit
il·lustríssim bras real feta en la conclusió de ditas
Cors de 1599. La qual fou ab major expressió
continuadas // 6v // en la protestació, que en la
conclusió de estas últimas Cors fa dit il·lustríssim bras real. Y axí, com a fets protestats no poden ser de eficàcia alguna, ni obrar observança
ni estyl en prejudici dels il·lustríssims estament
real, supposat que imprimint-se entre los capítols y actes de cort, apareixieria ser dita disposició de igual eficàcia a la de aquells. Podent-se
persuadir qualsevol, ésser aquella capítol y actes
de cort, com axí la experiència ho ha demostraba, la real pragmàtica feta per la cesàrea, sacra,
cathòlica, real magestat del senyor emperador

Per tot lo que y altrament, éssent com és vostra
excel·lència fidelíssima protector de las lleys de
la pàtria, y com a tal li incumbesca per sa primera obligació lo invigilar en la major observança y
estabilitat de aquellas, en crèdit del zel ab què
sempre // 7r // vostra excel·lència fidelíssima la
ha procurada. Los concellers de la present ciutat, després de posar en mà de vostra excel·lència fidelíssima la certificatòria del dissentiment
dalt refferit, y assegurat a vostra excel·lència fidel·líssima que no és estada, ni és, de la intenssió de esta ciutat impedir ni retardar un instant
la impressió dels que són verdaderament capítols y actes de cort, per regonèixer lo quant se
interessa lo públich y particular de Cataluña en
dita impressió. Per la administració de justícia
de què tant se necessita, suplican sie del servey
de vostra excel·lència fidelíssima manar no se
imprimesca dit pretès capítol de número 105,
perquè altrament, restaria dita esta ciutat precisada en cumpliment de sa obligació en valer-se
de tots los remeys que de dret li sien permesos
per a reparar y esmenar la contrafacció, que de
donar-se a la impressió dit acert capítol 105 resultaria a las Generals Constitucions, capítols de
cort y privilegis concedits al il·lustríssim estament real; y los danys y prejudicis que del referit
poden seguir-se al comú y particular de dit estament. Y que la present sie, per vostra excel·lència fidelíssima ordenada posar y continuar en
dietari, en la forma acostumada que ho rebran a
singular mercè de la grandeza de vostra
excel·lència fidelíssima.
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Fasa fe yo, Francisco Cortès, per la authoritat
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
365v i 366r del trienni 1704-1707.
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real, notari públich de Barcelona, scrivà major y
secretari del concell y casa de la present
excel·lentíssima ciutat de Barcelona.
Avall scrit, scrivà y secretari que fuy del il·lustríssim bras real de las Corts Generals del present
principat de Cathalunya, que per la sacra, cathòlica y real magestat del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, són estat celebradas en la present ciutat de Barcelona, y gloriose y felísment
conclosas en ella lo dia trenta-hu del mes de
mars proppassat.
Com en lo procés familiar de dit il·lustríssim
bras real actibat per mi, dit Francisco Cortès,
notari y secretari de aquell, y en la convocació
del dia diumenge disset del mes de janer proppassat, a la tarda, y del corrent any mil set-cents
y sis, entre altres cosas continuades en dit procés, y sots dita convocació se troba descrit y
continuat lo següent:
Fou després reportat y llegit un paper de Constitució o capítol de cort de número 40, ab la
qual se proroga y confirma differents Constitucions y capítols de cort expressats en aquell. Y
axí mateix, las decretacions fet las per los il·lustríssims braços ecclesiàstich y militar, los dies 9
y 14 del corrent mes, ab las quals diuhen plàcet
absolute, que després de llegida, fou donada per
a proposició al present bras. Y havent votat lo
senyor president, com a síndich primer de la
ciutat de Barcelona, y en son vot dit que sien
prorrogadas y prorogats fins a la conclusió de
altras Corts las Constitucions, capítols, y actes
de cort expressats en la Constitució primera de
las Corts del any 1599, que comensa «Primerament, et cètera.» Y los capítols de cort 39, 51,
52 y 53 fets en las mateixas Corts del any 1599,
expressats també en dita Constitució llegida y
proposada. Attès, que los dits prestesos capítols
//8v // 39, 51 y 52 contenen en si prorogació de
reals pragmàticas, y lo 52 ampliació de aquellas
diposadas, en orde a sobrecehiments de lluicions y reduccions de jurisdiccions a la real corona de sa magestat, Déu lo guarde, y dels plets
y causas se troban pendents; y altres que se’n
podrian suscitar per rahó de ditas lluycions y reduccions. Y lo pretès capítol 53 disposa ésser
suspesa la pragmàtica del il·lustríssim senyor rey
don Alfons, de 8 de maig 1447. Quedant per lo
disposat ab dit pretès capítol de cort 53 lo no
poder a sa magestat recuperan las cosas alienadas de son real patrimoni, ab carta de gràcia
temporal, o perpetuar o purament donadas en
remuneració de serveys, com se disposa ab dita
real pragmàtica poder-se lluyr y quitar, restituït
lo preu, o feta dita de ell, y esmenat los serveys
las quals reals pragmàticas expressadas en dits
pretesos capítols de cort 37, 51 y 52 foren im2018

petradas a petició dels braços ecclesiàstichs y
militar, e o, de indivíduos de aquells. A las
quals, no poden tenir estabilitat de lley, y encontrar aquellas a las Generals Constitucions
del present Principat, disposant no poder-i fer
lleys ni statuts, sino en Corts Generals y ab concentiment, lloació y approbació dels tres braços
ecclesiàstich, militar y real.
Y attès, també, que los dits tres pretesos capítols
de cort 51, 52 y 53 foren demanats y obtinguts
fins a la conclusió de altras Corts, a sola petició
dels dos braços ecclesiàstich y militar. Y ésser estats dits pretessos capítols de cort repel·lits y reprobats per lo bras real, y en ells per dit bras real
fonch posat dissentiment als 4 de juliol de dit
any 1599. Com consta en lo familiar de dit braç
real, y a major cauthela y per més explicació de
dit dissentiment per lo mateix bras real a la conclusió de ditas Corts. Y en lo real sòlio fonch entregada protestat en escrits, dient no consentir a
ditas de als pragmàticas, ni capítols de cort
//9r // fets, a petició de dits dos braços ecclesiàstich y militar. Disposant suspenció y sobrecehiment de lluÿcions de jurisdiccions, tant per causas ja vertents com per altres que se’n podrian
suscitar. Pretesa dita suspenció de no poden sa
magestat en forsa de dita pragmàtica de 18 de
juny de 1447, recobrar las cosas alienadas de
son real patrimoni. La qual protestat de dit bras
real fonch admesa. Que perçò, per los motius
causas y rahons sobreponderadas y referidas,
des de parer y vot no tenir lloch la prorrogació
de dits pretesos capítols de Cort 39, 51, 52 y 53
per ser aquells nul·los, invàlidos y fets contra
Generals Constitucions per no haver assentit, ni
consentit a ells lo dit bras real. Y com a tals foren reprobats y protestats, antes bé, attesa la
nul·litat y invaliditat de dits capítols de cort, y
reals pragmàticas contràrias a dita lluÿcions y reducció, ni de jurisdiccions y recuperacions de
cosas alienadas de la real corona. Ha dit y explicat, posava com en efecte ha posat exprés especial y particular dissentiment a la prorogació de
dits pretesos capítols de cort 39, 51, 52 y 53 expressats en dita Constitució de número 40. Y al
votar-se, deliberar y resòldrer sobre la prorrogació de aquells, cosa alguna no entenent, que per
lo present disentiment vinga ni venir puga compresa la prorrogació de la Constitució 1 de ditas
Corts de 1599, que comensan, ço és, 1. «Per
quant la erecció», 2. «Primerament», 8. «Ítem,
plàcia a vostra magestat». Sobre la prorrogació
de la qual Constitució primera y capítols de cort
11, 2 y 8 expressats també en dita Constitució
número 40, se puga solament votar y resòldrer
lo present disentiment en res. No obstant requirint a mi, Francisco Cortés, notari públich de
Barcelona, escrivà y secretari del present // 9v //
braç real, en presència dels testimonis, avall

Testes Raymunuds Gualdo, corderius ville Thorani, et Thomas Vilella, studens dictae ville. In
quorum fidem et testimonium praemisorum
manu propia scriptorum. Ego Bernardus Vilella,
utriusque juris doctor, rectorque parroquialis ecclesiae sancti Egedi villa Torani, et eo nomine nobilis, hic me subscribo et meum quo utor en publicus claudendis instrumenti appono. Sig+num.

scrits, que del referit fasse escriptura y continue
aquella en lo present procés de quibus, et cetera.
Testes sunt Josephus Famadas notarius publicus
Barchinona et Josephus Sagues sartori civis Barchinone.
Al qual dicentiment se ha conformat y ajustat lo
doctor micer Francisco Angullol, síndich de la
vila de Prats de Rey. Com ditas y altres cosas, en
dit procés familiar del il·lustríssim bras real de
ditas Corts Generals y sots dita jornada, són
més llargament contengudas. En fe de las quals,
fas la present certificatòria. En Barcelona, als XVI
dias del mes de agost any de la nativitat del señor MDCCVI. Ita est. Francisco Cortes, notarius et
secretarius, supraditas de propria manu scribens,
et cetera.
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Die decima octava menses augusti anno a nativitate domini millesimo septengentesimo sexto, Torrari.
Ego, Paulus Salvador, medicinae doctor in villa
Torani, Caelsonis diocesis populatus attendent et
comviderans me esse signi ficeruma coronelli regiminis excellentissimus deputationis presentis
principatus Cathaloniae, et de presenti non porte
exercere dictum officium proprio infermitate
quam de presentis surtineo ideo gratis, et cetera.
Costituo et ordino procuratorem et meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera. Vos, Franciscus
Salvador, philosofiae professor et licetatum thioramus populatus. Ad videlicet me et nomine meo
renunciandum pure et simplium in manu et posse excelentisime deputationis presentis principatus Cathaloniae vel cuiuscumque personarum de
his potestante habentim dictum offitium significeri coronelli dicti veguinis, et dicta suplicationen admiti splicandus et inde suplicationes quascumque tam verbo quam scriptis, dandum,
offensis et praetensis, et cetera. Eas quo subscribi
et provideri praetensis, et cetera, et instandum et
instrumenta quecumque ad praesentia necesaria
faciendum et firmandum. Item etiam // 1v //
omnia et quecumque salaria et pecuniae quantitates mi debitae de tempores quo dictum obtinui
offitium petendum, exigendum, recipiendum et
habendum, habuisse et recepisse confitendum et
de receptus et cetera apocham et apochas et alias
cautelas faciendum et firmandum et cum posse
substituhendi et cetera. Et denum et cetera. Promitto habere atrum. Et cetera et non revocare.
Actum, et cetera.

a. a continuació paraula ratllada.

2019

Número 315
Excel·lentíssima senyor.
Havent entès lo concistori de deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya, de la relació li ha fet lo síndich de dit General, suplicant
enb son nom a vostra excel·lència, lo despaitg en
forma de Real Cancilleria de aquest Principat ab
la mayor brevedat possible, en orde als duptes o
reparos que li impedianc poder posar en total
execuciód la desinsaculació ye insiculació manada
per sa magestat, Déu lo guarde, ab sos reals despaitgs, no sols dels officis de deputats y oÿdors,
sinó y també dels demés officis de la casa de la
Deputació. Sobref la representació dels quals
duptes, que·sg posar en mà de vostra excel·lència,h tenan intel·ligència los deputats que las tres
salas han ya informat a vostra excel·lència.i Que
no obstant dit informe, se inclinaria vostra excel·lència remètrer estos duptes a sa magestat, en
cumpliment de la obligació de sos càrrechs. No
podan escusar posar en la gran comprehenció de
vostra excel·lència lo següent: Que vostra
excel·lència, com a llochtinent general del rey
nostre senyor potj obrar tot lo que sa magestat
obraria sis trobava present en lo Principat, exceptat tot lo que per lo comú de la Deputació se protesta en los ingressos dels //1v // senyors llochtinents generals, per comprèndrer son regalias
pertanyents y spectants, privativek a sa magestat,
quant axí que pot vostra excel·lència com se ha
stilat sempre declarar consemblants duptes.
Que del no declarar vostra excel·lència semblants duptes, se’n ha de seguir grave y concidea. l’original d’aquesta representació es roba intercalada entre
els folis 366v i 367r del trienni 1704-1707.
b. en son nom interlineat.
c. impedian poder interlineat, damunt offerian per a ratllat.
d. a continuació ratllat tanta cerca.
e. y interlineat damunt com la ratllat.
f. sobre la interlineat al marge esquerre.
g. que·s posar en interlineat.
h. a continuació ratllat y.
i. a continuació ratllat sobre est assumpte.
j. a continuació ratllat concedir y.
k. privative interlineat al marge esquerre.
l. de interlineat.
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rable dany al mayor real servey y al beneffici públich del Principat, perquè ademés de no usar
vostra excel·lència dels poders atribuhirs per sa
magestat, com a alter nos, en la coyuntura present és mes nociu al Principat. Més que en altres
temps, perquè bé sap vostra excel·lència, que
trobant-se sa magestat com se troba ocupat, en
procurar que tota la universal monarquia gose
de la imponderable ditxa de estar baix son suau
y amabilíssim domini que per dret diví, natural,a
humà y canònich specta, no li permet entèndrer
en negoci de tant poca concideració com és
aquest. Ans bé, voler-lo ocupar en semblants
pot acarear la poca fortuna de haver de omitir
los més graves, en què se cifra la salut de tots.
Ademés, que en concideració de trobar-se sa
magestat tant gravament ocupat per la distància, lab poca seguretat dels camins y altrament,
de molt temps no ha de poder entèndrer en negocis de tant poch momento, seguint-se de
aquí lo perjudici conciderable de què la Deputació, per esta // s.n.r // causa, no lograrà lo consuelo de tenir son president en concistori, que
és lo deputat ecclesiàstich, havent casi un any
que pateix est desconsuelo; mayorment quant
lo oÿdor ecclesiàstich per sa gran edat se troba
molt cansat, y lo deputat real per la sua gosa dec
poca salut. Y lo que és més, que faltant president sempre se acarrea als demés concistorials
mayor pes de govern, que entrevenint-hi ell no
recauria a aquells y tots veurian cumplerta la
ditxa quant antes, del que·s e disposa y establí
en la última Cort General. Qued concisteix en
què cada any, se fassa la insiculació una vegada,
lo que altrament és precís see tarde a alcansar per
rahó de la dilació del temps que·s necessita, si ha
de arribar a sa magestat dits duptes, y lo consuelof deg poder executar lo real gust de sa magestat en extràurer-se deputat ecclesiàstich segons
capítols deh cort, conforme o mana insinuar al
concistori.

concistori ab molts empleos que sien del gust y
agrado de vostra excel·lència.

368
/1r

Tot lo dalt ponderat, comprèn lo concistori és
molt de sai obligació posar-ho en la gran comprehenció de vostra excel·lència. Y digna
de sa elevada intel·ligència y madura reflexió,
confiant que segons ella se dignaràj vostra excel·lència, usant de la facultat de alter nos pèndrer resolució sobre dits duptes,k affavorint al
a. natural interlineat al marge esquerre.
b. la poca seguretat dels camins interlineat al marge esquerre.
c. de interlineat damunt aquella ratllat.
d. que...vegada interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat alcance.
f. consuelo...concistori interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat no.
h. de cort interlineat.
i. a continuació paraula ratllada.
j. a continuació ratllat usant.
k. a continuació ratllat conforme lo parere de las salas.
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Número 316
Conclosaa felizment la Cort General que la real
magestat de nostre rey y senyor don Carlos Tercer, que Déu guarde y prospere, celebrà en sta
casa de la Deputació de aquest Principat, en lo
corrent any. Los deputats y oÿdors de comptes
de la Generalitat en cumpliment de sa obligació, instaren que ab lo il·lustre don Ramon de
Vilana Perlas, del concell de sa magestat y son
sacretari, se conferissen los notaris, secretaris
dels tres excel·lentíssims braços,b a fi de fer-se lo
comprobació estilada de las Constitucions, capítols y actes de cort fets en aquella. Lo que se
executà ab la major brevedat que permeté lo
temps. Y conceutivament, diligenciaren que dit
don Ramon, los entregàs lo real despaitg de ditas Constitucions, capítols y actes de cort; y havent-o lograt inseguint los vestigis de sos predecesors en llur càrrech, y la observança
inconclussa en semblants casos, congregaren
una Divuytena de personas dels tres estaments
per a fer la comprobació de ditas Constitucions,
capítols y actes de cort continuatsc en lo real decret, ab intervenció dels mateixos deputats y oÿdors de comptes,d assessors, y advocat fiscal del
General, son escrivà major y secretari de lose secretaris y escrivansf dels tres braços.g // 1v // Effectuant-se dita comprobació, al temps que feu
lectura del capítol de número 105 , que en summa conté lo mateix que los capítols 37, 51, 52 y
53 de las Corts de 1599, lo notari, secretari del
bras real digué no·s trobarà en lo procés familiar
de dit bras; y que axí no podia condecendir a la
comprobació de aquell, a què se continuàs entre las Constitucions, capítols y actes de dita
Cort. Lo que los notaris dels altres dos braços
ecclesiàstichs y militar, tenian en sos processos
familiars lo referit capítol, com a lloat y approbat perh sa magestat. Per dits respectives braços
fou resolt, que per a les hores se passeje avant en
la lectura y comprobació dels demés capítols y
actes de cort, y que finida dita funció se discorteria y premeditaria la matèria, y sobre ella se
pendria resolució.
a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
367v i 368r del trienni 1704-1707.
b. braços interlineat, damunt estaments ratllat.
c. continuats en lo real decret interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat los.
e. a continuació ratllat referits.
f. escrivans interlineat, damunt notaris ratllat.
g. braços interlineat, damunt estaments ratllat.
h. per sa magestat interlineat al marge esquerre.

Feta la solemnitat de dita comprobació, convocada dita Divuytena junt ab los deputats y oÿdors de comptes, se passà a fer llarga y medura
reflecció sobre lo referit dubte. Y premeditadas
las rahons que lo podian fomentar, y las que assistien per sa exclussió, fou resolt que quant antes y ab la major brevedat posible se passas a la
impressió de ditas Constitucions, capítols y actes de cort en la forma estilada. Continuant en
lo volumen o corderna de ellas lo dit capítol
105.
Desitjós lo consistori de donar lo degut // 2r //
cumpliment a dita resolució, per lo molt que en
ella interessa la utilitat pública de tot lo Principat, per trobar-se suspesa la administració de
justícia fins sia imprimit dit volumen. En virtut
del disposat en lo capítol 95 de la mateixa Cort,
deliberà que promptament y guanyant los instans se fer dita impressió. Y axí ho executà sens
que si pogués retardar tant justa com deguda
resolució, las rahons que·s ponderan per vostrab
excel·lència ab la embaxada, enviar a dit consistori en escrits corrent ja la dita impressió.
Per quant dexant a part que al dit consistori y
congrés de la Divuytena, no a par puga incumbir nivellar los fonaments que·s troban expressats en dita embaxada, ni poder conèxer de ells,
en ordec a si ho no pot produir effectes de capítols de cort lo referit signat de número 105, si
solament lo averiguar si lo real despaig que entregà lo dit secretari don Ramon de Vilana Perlas, concordava ab lo que quedaren conformes
lo dit secretari ded sa magestat y los escrivans
dels tres braços. En la combinació precedent
feta en vista dels processos comú y familiars de
dits braços. De manera que sempre que los secretaris delse braços han comformat en esta circunstància, en totas las Corts precedents los deputats han passat a fer imprimir las
Constitucions, capítols, y actes de cort fets en
aquellas en la mateixa forma y manera que·s trobavan // 2v // continuats en lo real despaitg.
De la obesrvança referida en què a par no poder-se duptar, com és fàcil certificar-se’n ab los
registres de la casa de la Deputació, infereix que
la diligència ha fetf per medi de dita embaxada,
remesa al concistori de deputats. Devian executar-la ab sa magestat o ab lo dit don Ramon de
Vilana Perlas, son sacretari, ab los sacretaris dels
tres braços a fi de què lo dit capítol 105 no·s
a. cordern interlineat al marge esquerre.
b. vostra excel·lència ab interlineat, damunt excel·lentíssims
senyors concellers de la excel·lentíssima ciutat.
c. orde...105 interlineat al marge esquerre.
d. de sa magestat interlineat.
e. a continuació ratllat tres.
f. a continuació una línia ratllada.
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continuàs en dit real decret. Inseguint lo que se
effectua en las Corts de 1599 respecte dels capítols 50, 77, 78, 89 y 90 que se ingeriren entre
las Constitucions y capítols formats en dita
Cort, sens tenir lo consentimenta dels tres
braços ni de altre de aquest.
Més puntual exemplar, és per lo assumptos y ab
totas las circunstàncias lo queb succehí en la mateixa Cort de 1599, en la qual havent-se format
a petició dels braços ecclesiàstichs y militar los
capítols 51, 52 y 53 que en summa contenen lo
mateix que·s troba ordenat en dit capítol 105
de esta última Cort. Éssent axí que aquells, no
foren aprobats per lo bras real, ans bé, dissentits
y protestats per ell. Com és de vèurer del acte de
dissentiment y protesta que·s llitg, en lo volumen o codern de lasc Constitucions, // 3r // capítols y actes de cort de 1599, foli 57. Los mencionats capítols se troban continuats en dit
volumen o codern, no obstant que ab dit acte
expressament se posà dissentiment y protesta,
per a què no fossen imprimits ni continuats entre las Constitucions, capítols y actes de dita
Cort.
Ab major urgència se aplica dit exemplar, fentse reflexió al que succehí al temps que·s feu la
comprobació de las Constitucions capítols, y actes de la propdita Cort. A saber és que havent-se
trobat en lo real decret de ditas Constitucions,
los referits sinch capítols signats de números 50,
77, 78, 89 y 90 que no eran continuats en los
processos familiars dels braços, ni en altre de
aquells, se resolgué no poder-se donar a la imprenta ditsd capítols, ni continuar-se entre los
demés de dita Cort. Y que per açò, se acudís per
medi de representació a la real magestat del senyor rey don Phelip Segon de Aragó, a fi de què
per la rahó sobredita, se servís condescendir a
dita resolució, y després de varias disputas y
controvèrsias. Fon part en la representació la
excel·lentíssima ciutat de Barcelona, fou acordat entre lo excel·lentíssim senyor llochtinent
general, de una y los excel·lents senyor conceller y savi Concell de Cent de part altre, que los
dits sinch capítols se continuassen en la impressió fahedora de las Constitucions, capítols y actes de dita Cort. Prometent dit // 3v // llochtinent general, empenyant la paraula real, que lo
ordenat en aquells no·s posaria en excecució
sens que entre dits debats y controversias se trobe que dita excel·lentíssima ciutat, ni altre dels
individuos del bras real, dissentís ni fes contradicció a què los dits capítols 51, 52 y 53 de la
a.
b.
c.
d.

consentiment interlineat, damunt plàcet ratllat.
que interlineat.
las interlineat.
dits interlineat, damunt los referits sinch ratlla.
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mateixa Cort fosssen donats a la impremta fahedora de las Constitucions, capítols y actes de
dita Cort; com és de vèurer en lo volumen de
ditas Constitucions del any de 1599, en foli 67.
Del que se manifesta que en dita ocasió la excel·lentíssima ciutat y lo restant dels individuos
del bras real, reguinegueren no poder impedir
la impressió de dits capítols, no obstant son dissentimnet y protesta, persuadint-se segons se
creu que per la prestesa invaliditat de aquells,
era sufficient que en lo volumen de ditas Constitucions se confirmàs e imprimís lo mencionat
acte de dissentiment y protesta.
Del referit real decret, en què com se ha dit, se
troban continuadas las Constitucions, capítols y
actes de esta última Cort, se regoneix trobar-se
en ell un acte de protesta feta per lo real
excel·lentíssim bras real y alguns sýndichs, contenint lo mateix que·s troba expressat en dit
acte de protesta y dissentiment de las Corts de
1599; y és de advertir que ab dit acte de protesta lo bras real requirí, que en cas de recopilar-se
// 4r // las Constitucions, se notàs al peu dels referits capítols lo dit dissentiment. Axí que a par
haver-se comformat en sa impressió, disentint
sols de ella en orde a la pragmàtica y capítol que
disposan sobre la solució de las dècimas. Segueix-se del sobre referit, que las rahons ab què
vostraa excel·lència prestextua sa embaxada, no
a par pugan retrocedir al consistori de deputats
lo executar la resolució presa en lo congrés de
dita Divuytena, en orde a què se fasse quant antes la impressió del volumen de las Constitucions, capítols, y actes de dita última Cort; y
continuar entre ells lo dit capítol de número
105, inseguint lo que se executa en semblant
controvèrsia sobre la impressió del volumen de
las Constitucions de las Corts de 1599. Havent
en ella ocorregut la mateixa difficultat que ja era
estava ventilada antes, quant se feu la compilació del volumen de las Generals Constitucions,
en virtut de la resolució presa en la Cort de
1585.
Ab los principis de sobre establerts, y la consuetut incussament observada enb los propis termes
y cas en què nos trobam, a par resultar-ne plena
satisfacció a las rahons ab què·s torba motivada
la dita embaxada anyadint solament que per a
dir-se pròpiamentc acte de cort, no·s necessita
que aquell sia fet ni aprobat per tots los tres
braços, de manera que qualsevol acte que·s fa y
presenta en lo sòlio per qualsevol delsd braços,
a. vostra excel·lència interlineat, damunt la excel·lentíssima
ciutat ratllat.
b. en interlineat, damunt a ratllat.
c. propriament interlineat, damunt paraula ratllada.
d. a continuació repetit dels.
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étiam que noa sia de consentiment dels // 4v //
demés se diu y reputa per acte de cort, y perçò
los actes de concentiment y potesta fan los
braços, cada un per si al sòlio lo dita de la conclusió de la Cort, se dihuen actes de cort, y com
a tals se continuan en lo procés com de aquella y
en lo real decret de las Constitucions, capítols
de cort. Y per exa ràtio, lo acte de dissentiment
y protesta que feu lo braç real al sòlio en la Cort
de 1599, sobre dits capítols 51, 52 y 53, 50, 77,
78, 80 y 90 se tingué per acte de cort; y per tal
volgué lo bras real que se tingués y fos continuat en lo volumen de las Constitucions, capítols y actes deb aquella Cort. Com se llitg en lo
final de aquell «Ibi: Requerint al notari del dit
braç ne lleve acte de la present protesta y publicació de ella, y aquell continue en lo dit procés.
E què semblantment sie incertada en lo volument de las novas Constitucions com a acte de
cort fet per dit braç real». Com tot lo referit és
de vèurer, en lo volumen o codern de las Constitucions de la Cort de 1599.
A no practicar-se en la present ocurrència lo referit estil y observança, se’n siguiria que entre
las Constitucions, capítols y actes de la present
Cort, no·s podria continuar e imprimir lo dit
acte de dissentiment y protesta, feu // 5r // lo
bras real lo dia de la conclusió dec dita Cort, sobre los citats capítols. Lo que encontraria ab la
protesta feu dit bras en lo mateix acte, y del que
pretengué conseguir de aquell. Semblantment
és digne de premeditar-se, que lo excel·lentíssim bras real no ignorant la referida observança
y tenint notícia individual de la formació de dit
capítol voy signat de número 105,d y a les hores
de número 40, com ho expressa vostra
excel·lència en sa embaxada. Durant la abertura
de la Cort recorregué a sa magestat y medi de
son president,e acompanyat de quatre de sos indivíduos suplicant fos servit no condecendir a la
formació de dit capítol. Lo que no obstant sa
magestat, feu lo plàcet al peu de aquell, com a
par de la deliberació y enbaxada que·s troba
continuada en lo procés familiar de dit bras real
en jornades de 23 y 24f de mars del corrent any.
Finalment no pot omitir-se posar en la gran
comprehensió de vostra excel·lència, que en lo
capítol 95 de esta última Cort se troba encarregat al concistori de deputats y oÿdors de comptes, que ab la major brevedat posible fessen imprimir //5v // las Constitucions y capítols fets en
dita Cort, y que en la Constitució 16 de la celea. no interlineat.
b. a continuació ratllat Cort.
c. de dita Cort interlineat al marge esquerre.
d. y a les hores de número 40. interlineat al marge esquerre.
e. a continuació paraula ratllada.
f. 24 interlineat.

brada en lo any de 1599, se troba establert Ibi:
«Que pertant statuhint y ordenam que las Constitucions de Cathalunya, capítols y actes de
Cort no pugan ésser revocades, alterades ni suspesas sino en Corts Generals.»
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Haventa lo consistori de deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, encontrat
en differents capítols de cort fets en lab que sa
magestat, Déu lo guarde, gloriosament conclogué als 31 de mars pròxim passat, en la casa de
la Deputació de esta ciutat. Que en aquells se
establexen diferents disposicions municipals,
que únicament dependexen de extrarccions fahedoras de Novenas de personas dels tres estaments, insaculadas a deputats y oÿdors. Las
quals extraccions, ni és podan practicar y fer-se
respecte dels duptes han ocorregut acerca la desinsaculació y insiculació segons los reals despaigs, que se han presentat a vostra excel·lència
y suplicat, fos servit manar donar la deguda providència sens acudir a sa magestat. Si sols valents de la facultat y poder que té // 1v // com a
alter nos, considerant lo consistori lo quant perjudicial és la dilació de posar-se en execució los
dits capítols de Cort, no sols en lo servey de las
dos magestat sino y també al bé públich. Y que
aquella serà molt llarga si los referits duptes y
reparos han de arribar a la real notícia de sa magestat, anyadint de nou y esta circunstància tant
ponderosa a tot lo demés que ja se té representat a vostra excel·lència sobre est assumpto. Suplica a vostra excel·lència se digne com a alter
nos, pèndrer aquella resolució que millor aparexerà a vostra excel·lència sobre dits duptes, declarant la realmente de sa magestat, com a par
que pot y deu vostra excel·lència honrrar al consistori en esta dependència, que a demés que ho
rebrà a particular mercè de la generositat de
vostra excel·lència, passarà a fer-ne lo aprècio
que // s.n.r // li merexerà est nou favor que confia dèurer a vostra excel·lència.

Així, que si dit concistori suspenia la impressió
de ditas Constitucions y capítols de cort, e o,
volia alterar la forma ab què estan continuats en
lo real decret, se violaria lo ordenat en dit capítol 95 de esta última Cort.
Sens que puga ésser de rellevància lo dirie, que
en lo propcurat capítol no·s digué que se imprimissen los actes de dita Cort. Per quant, amés
que lo expressat en lo capítol 105, està concebut en forma de capítol y continuat entre los
demés que·s formaren en dita Cort. Altrament,
attesa la observança sobredita, se regoneix que
fou mera omissió o olveix noa expressàs los actes de Cort, lo que a no donar-se per cert se’n
seguiria que ab dita nova impessió // s.n.r // no·s
podrian continuar los actes de lloació que feren
quiscun dels tres braços per si, com és estilat en
totas las Corts, nib lo que en particular feu lo
bras real acerca los capítols de sobre citats, nic
tampoch lo de la offerta del donatiu voluntari
que·s fa en quiscuna Cort, y effectuant-se de exa
manera se encontraria no sols ab dita consuetut
sempre inconcusament observada, sino també
ab la mente e intenció de sad Cort explicada en
los mateixos actes.
Las refferidas, són las rahons que se han offert al
concistori de deputats y oÿdors de comptes posar en la alta conprehenció de vostra excel·lència, en satisfació de las que motivan sa embaxada, persuadint-se lo concistori que de la efficàcia
de ellas regoneixerà vostra excel·lència no poder
annuir a la insinuació li fa, ab dita embaxada,
menos que violant las disposicions municipals
de sobre citadas. Apartant-se de la observança
referida, y contravenint al parer donat per la Divuytena, lo que no pot persuadir-se lo concistori
puga càbrer en la intenció y mente de vostra excel·lència. Y per a què en tots temps conste, que
lo concistori ha procehit en esta dependència ab
la madura concideració y reflexions //s.n.v // que
devia, se servirà vostra excel·lència ordenar al official a qui specte, que incerte la present en lo
dietari corrent, ab la expressió que no·s done còpia autènticha, ni simple, de la dita embaxada
sens incerta de la present resposta.
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a. no expressas los actes de Cort interlineat al marge esquerre.
b. ni interlineat.
c. ni tampoch interlineat al marge esquerre.
d. a continuació paraula ratllada.
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Número 318
Procurac de don Anton Berenguer.
Die prima mensis augustii anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo sexto, Illerde.
Ego, dommus Antonius Berenguer et Novell,
Illerde populatus obtineus officim nummudary
seu taburaly Generalitus praesentis Principatus
a. l’original d’aquesta representació es troba intercalada entre els folis 369v i 379r del trienni 1704-1707.
b. a continuació ratllat última.
c. l’original d’aquesta procura es troba intercalada entre els
folis 370v i 371r del trienni 1704-1707.

[ 1706 ]

in statione dicte civitais citra revocationem et cetera, gratis et cetera. Constituo et ordino procuratorem meum certum et cetera, ita quod, et cetera.
Vos noble don Francicum de Aloy, Barcinone populatum modo Illerde residenten praesentem et
cetera. Ad videlicet pro me et nomine meo coram
exentissimis dominus consistorialibus diputationis dicti Principatus et in eorum consistorio, ac
alibi si expediat comparendum dictumque nummulary seu tabulary officium cum omnibus juribus et pertinentis eiudem universis sponte et libere
// 1v // renuntiandum dictamque renuntiationem admiti supplicandum et pro his instrumenta
quecumque fieri requirendum demumquem promito habere ratium, et cetera. Actium, et cetera.
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Testes sunt don Epifanius Berenguer et Novell et
magnificus Josephus Alos, civis honoratus ambo
Illerde, et cetera.
In quorum fidem ego Josephus Gorda, autoritaribus apostholica et regia notarius publicus de collegio notariorum publicorum civitatis Illerde, hic
me subscribo et meum appono quo utor. Sig+num.
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Número 319
Dona Joan Battista de Aloy, per la sacra, cathòlica y real magestat del rey nostre señor, que
Déu guarde, escrivà de manament en los regnes
de la Corona de Aragó, ab exercici en la Llochtinència General del present principat de Cathalunya, y secretari en la expedició política y de
gràcia de dit Principat.
Certifico y fas fe, que lo dia 4 del corrent mes de
agost en presència mia, de Jaume Vila y de Sagismon Montorsí, testimonis. Jurà lo noble y
amat de la real magestat, doctor don Fortunat
de Parrella del concell de sa magestat, en la Real
Audiència del present Principat. En poder del
regent doctor Llorens Thomàs y Costa, del
concell de sa magestat y son canciller en lo present Principat, de guardar y fer guardar les Generals Constitucions de Cathalunya, capítols y
actes de Cort, los privilegis concedits a les iglésies, ecclesiàstiques persones, als cavallers, universitats, particulars y demés de aquesta província; y singularment, lo capítol vulgarment dit
«De la observança». Y per a què conste del sobredit aont convinga, fas la present certificatòria
escrita de mà agena y firmada de la pròpia. En
Barcelona, als 11 de setembre de 1706. Don
Juan Battista de Aloy.

a. l’original d’aquesta certificatòria es troba intercalada entre els folis 370v i 371r del trienni 1704-1707.
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Número 320
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Encara que en la resposta, per vostra excel·lència fidelíssima ab embaxada reportada al primer
del corrent, és estat servit fer, a la que per los
concellers de la present excel·lentíssima ciutat
fou enviada a vostra excel·lència als 21 del passat. No se regoneix contenir cosa que elidesca
los motius y fonaments, ab què la ciutat suplicà
no se imprimís lo capítol 105, en lo codern de
las Constitucions y capítols de cort de la última
que se és celebrada en ella. Ab tot, en attenció
de trobar-se aquella concebuda ab algunas
equivocasions, tant en fet com en dret, que a no
desvanèxer-se podrian en lo esdevenidor causar
gran e irreparable prejudici a las Constitucions,
privilegis, y demés drets de la pàtria. De manera
que a vista de las rahons de que·s val vostra excel·lència en dita resposta, a par que lo interès
que aparexia antes ser peculiar al excel·lentíssim
bras real, ha passat a interès universal de tota la
província; perçò ha aparegut indispensable posar en intel·ligència de vostra excel·lentíssima la
evidència de aquellas.
Diu vostra excel·lència primerament, que no li
incumbiria nivelar los fonaments que·s troban
expressats en dita embaxada ni poder coneser
de ells en orde, así o no pot produhir efectes de
capítol de cort, lo que ha aparegut //3v // signat
de número 105, si sols averiguar si lo real despaig que se entrega concordava ab lo que quedaven conformes lo secretari de sa magestat,
que Déu guarde, y los escrivans y secretaris dels
tres excel·lentíssims braços. En la combinació
precedent feta, en vista dels processos comú y
familiars, de forma que sempre que aquells han
concordat en totas las Corts precedents, los antecessors de vostra excel·lència haurian passat a
fer imprimir las Constitucions, capítols y actes
de cort fets en aquellas en la mateixa forma y
manera se trobaran continuats en lo real despaig.
2. Acerca lo prop referit, éssent la obligació de
vostra excel·lència invigilar sobre la mayor y observació, defensa de las Constitucions, capítols
de cort y demés lleys de la pàtria. A par, seria
també molt propri de vostra excel·lència nivelar
los fonaments per conèixer si una disposició té
effectes de capítol de cort, a fi de fer-lo com a tal
imprimir.

a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalat entre els
folis 370v i 371r del trienni 1704-1707.

3. Ni imprimint-se dit acert capítol 105 a par, se
conformaria vostra excel·lència ab la peculiar
obligació que suposà de què sempre que dits
scribans y secretaris han conformat en la combinació precedent, han passàs los antecessors de
vostra excel·lència a fer imprimir las Constitucions, capítols y actes de cort en la mateixa forma y manera se trobavan continuats en lo real
despaig. Perquè lo escrivà i secretari del
excel·lentíssim bras real, no conforme // s.n.r //
ab los demés en dita precedent combinació, per
haver aquell dit que no tenia dit capítol 105 en
son procés; y haver en la segona combinació,
devant vostra excel·lència y Divuytena de personas per est effecte convocadas, volgut protestar
de dita discordància, a què no permeté vostra
excel·lència donar lloch, si sols condescendí, a
què en dietari se notés que dit acert capítol 105
no·s trobava continuat en dit procés sinó en los
dels braços ecclesiàstichs y militar, y axí per la
mateixa rahó no deuria vostra excel·lència manar se imprimís aquell.
4. No és tampoch de efficàsia lo que diu vostra
excel·lència, que la ciutat la diligència que fa ara
la deuria executar ab sa magestat o ab son secretari. Quant se feu devant de ell la primera combinació, a fi de què dit capítol 105 no·s continuàs en dit real despaig. Perquè sols podia tenir
alguna subsistència si la ciutat hagués tingut notícia de dit capítol, y de què aquell axí decretat
se trobàs en los processos familiars dels
excel·lentíssims braços ecclesiàstich y militar,
però com ni la ciutat ni lo excel·lentíssim bras
real, en manera alguna la tinguessen, no pot ferse li carrega de no haver fet ab sa magestat o son
secretari la diligència que fa ara ab vostra
excel·lència.
5. Y encara que hagués pogut tenir-la en dita
ocasió per medi de secretari y escrivà de dit bras
real, // s.n.v // lo cert és que no·s podia ni devia
persuadir, que faltant en lo procés del bras real
se continuàs en lo real despaig. Havent-hi mayorment disentit per aquell, en la ocasió que
aparegué sigué de número 40, de forma que en
continent tingué dita notícia per medi de la segona combinació, passà a suplicà a vostra excel·lència ab embaxada se servir no donar lloch
a la impressió de aquell.
6. Suposà més avant vostra excel·lència, que en
las Corts de 1599 respecte dels capítols 50, 77,
78, 89 y 90 que se ingeriren entre las Constitucions y capítols de la mateixa Cort, sens consentiment dels braços, se hauria, a les hores, fet
semblant diligència ab sa magestat o ab son secretari, se regoneix emperò ser equivocasió. Per
no constar, que los deputats ni la ciutat fessen
igual diligència ab sa magestat o ab son secreta2025

ri, en la combinació que devant de ell se feu de
dits capítols, ni la ciutat se veu després precisada
en fer diligència alguna. Perquè los deputats
que a les hores eran, rehusaven imprimir-los no
per altre rahó, sinó que no concordar dit real
despaig ab los preçesos familiars de dits braços.
Y per est effecte, acudiren dits deputats a sa magestat, suspenenent en lo intermedi la impressió. Y encara que després de tres anys de contradicció per part de la provínçia, se // s.n.r //
inprimiren, fou per concòrdia y ab la promesa
del excel·lentíssim llochtinent general de què
no·s posarian en execució encara que se imprimissen. Fent-se imprimir aquella ab los mateixos capítols.
7. No obstan, tampoch lo exemplar que vostra
excel·lència al·lega dels capítols 51, 52 y 53 de
ditas Corts de 1599, las quals diu se imprimiren. No obstant lo discentiment y protesta se
feu, y que axí contenint dit acert capítol 105, lo
mateix que dits capítols se deuria també imprimir aquell. No obstant dit discentiment y protestat, perquè de haver-se imprimit dits capítols
51, 52 y 53 se quexà lo excel·lentíssim bras real
en la protesta feta en estas útlimas Corts, y ab
molta rahó per haver estat protestat per ell mateix en ditas Corts de 1599, de què no se estampassen. Y axí com a protestat y contradit, dit fet
no·s pot tràurer en exemplar ni en conseqüència.
8. De menor eficàcia, és també, lo que vostra
excel·lència diu que la ciutat ni altres del bras
real no discentiren, ni feren contradicció, a què
dits capítols 51, 52 y 53 se imprimissen, si sols
los capítols 50, 77, 78, 89 y 90 que foren impressos en forsa del acte de dit concert. Perquè
a més, que la ciutat no fou la que contradigué,
sinó la medianera per a què se imprimissen dits
capítols 50, 77, 78, 89 y 90. Com a par del acte
de dit concert, en foli 67, no era tampoch menester que la ciutat contradigués a la impressió
de dits capítols 51, 52 y 53 per haver ja antes
contradit y protestat no se imprimissen ab lo
acte. Se donà en lo sòlio, en nom de la mayor
part del bras real y no de ella, // s.n.v // ni altrament, podian entrar en dit acte de concert per
no tenir la ciutat poder per a consentir a dita
impressió; ni apartar-se de dita protesta perquè
com se ha dit aquella no fou feta en nom seu
sinó de la mayor part del bras, de tal manera que
si els hagués fet entrar en dit acte de concert,
suposat lo poder, se hauria vist apartar de dita
protesta. Axí, que no havent entrat en dit acte
de concert, los pròxims referits capítols a par
haver quedat dita protesta en sa forsa y valor,
mayorment havent estat ab mayor expressió
continuada en la conclusió de estas últimas
Corts, quexant-se expressament de la impressió
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de dit any 1599, del que se infereix que lo dit
exemplar no pot produhir effectes de observasa.
Per haver estat antes y després protestat y contradit.
9. Sens que fasse al cas la illació que seguidament fa vostra excel·lència, de què havent lo excel·lentíssim bras real expressat en lo acte de
protestat fet en las útlimas Corts, de què se
notàs al peu de dits capítols lo referit discentiment. Se hauria vist conformar ab la impressió
de ells, discentint sols de ella en orde a la
pragmàtica y capítols que disposan la solució de
las dècimas. Perçò, que en lo acte de dita protesta expressament se continua la que·s feu en
dit any 1599, dient-se tingués per repetida com
si paraula per paraula novament se expressàs; y
com en la de 1599, se troba discentit que en
manera alguna las constitucions dels delmes y
lluicions, ni altre qualsevol que se hagués per dit
bras real discentit, o matèria de aquelles,
// s.n.r // expresssa o tàcitament fossen redigidas
en forma de pragmàtica, capítols, ni altre qualsevol disposiçió no fossen incertadas en lo volum se estamparia de las Constitucions o capítols de cort fets en dita Cort General. De aquí
se segueix que en ofesa de ditas paraulas y especialment de aquellas «Ni altre qualsevol, et cètera» no consentí lo excel·lentíssim bras real a què
se imprimís dit capítol 40 que·s troba discentit,
que després ha aparegut de número 105.
10. Ni per haver consentit que al peu de dits capítols se notàs dit discentiment, se podria inferir
haver-se conformat ab la impressió dels capítols
51, 52 y 53 de ditas Corts de 1599, dels quals
tantsolament parla dita protesta. Perquè ab assó
se entengué sols prevenir lo prejudici se havia
seguit, de haver-se aquelles imprès en la codern
de las Constitucions y capítols de cort de dit any
1599. Volent que per si a cas se feya nova recopilació y fos, per consegüent, precís altre vegada
estampar-los, se continuàs per lo menos al peu
de ells dit discentiment y protest.
11. Diu també vostra excel·lència, que en las
Corts de 1599 y en las antecedents de 1585, se
hauria ventilat la mateixa dificultat; y que axí
haurian pogut tenir effectes de observansas las
impressions que a les hores se feren. Emperò,
respecte de las Corts de 1599, del sobre dit resulta, no poder estas fer exemplar ni tràurer-se
en conseqüència per rahó de la protesta que lo
excel·lentíssim bras real feu en aquellas.
s.n.v

12. Y en orde a la recopilació se feu en virtut de
la resolució de la Cort de 1585, a més que no·s
té notícia se mogués una semblant dificultat,
esta no hauria pogut ser en especial sobre dits
capítols 51, 52 y 53 per no trobar-se encara
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aquells formats; y sols hauria pogut recàurer sobre algunas disposicions fetas en las Corts de
1553 y de esta hauria resultat que no·s continuaren ni e imprimeren com a capítols de cort
en lo primer volum de las Constitucions. Y axí
no seria dit exemplar adaptable, puix la present
dificultat és, que no éssent capítol de cort lo
que ha aparegut signat de número 105 se vulla
imprimir entre los capítols de cort, y com a tal
rubricar-lo de dit número.
13. Y que ditas disposicions no se imprimissen
com a capítols de cort, se corrobora de la geneologia sereníssims senyors comptes de Barcelona, ahont parlant dels capítols de cort referen en
dit any 1553 sols porta 29 capítols, y ni havia de
haver 31 si ditas concessions fossen estadas capítols de cort. Y que en dita recopilació de
1585, tots los capítols de cort en lo primer volum de las Constitucions y los que són no si troban, ab advertència que lo capítol 29 de 1553,
se troba en lo primer llibre de las Constitucions
supèrfluas y corregidas, baix lo títol 3.
14. Havent vostra excel·lència presuposat per
constant, la pretesa consuetut inconcussament
observada en propis térmens y cas en què·ns
trobam, passà a discórrer que per dir-se pròpiament acte de cort no·s nessessita que // s.n.r //
aquell sia fet ni aprobat per los tres excel·lentíssims braços. En tant que qualsevol acte que·s fa
y presenta en lo fóleo per altre de ells, encara
que no sie de consentiment dels demés, se té y
reputa per acte de cort. Y ho manifesta probar
ab los actes de consentiments y protestas que·s
fan en dit sòleo, los quals se diuen actes de cort
y com a tals se continuan en lo real despaig, y se
imprimexen entre las constitucions y capítols de
cort.
15. Un y altre del prop referit és per si insubsistent, attenent-se que segons se ha manifestat ab
lo antecedent no hi ha la consuetut que·s suposa, ni la observansa se al·lega. Com també, que
los actes de cort no·s pugan fer ab sol consentiment de un dels excel·lentíssims braços, com sie
nessessari, lo consentiment de tots perquè lo
nom de acte de cort se pot considerar en dos
maneras, ço és, la una en ampla significació la
qual compren Constitucions, capítols de cort y
actes de cort, en quant estos se diferencien de
Constitucions y capítols de cort. Y ab est significat en las corts de 1564 y 1585 los capítols de
cort que stricta y pròpriament eran capítols de
cort se imprimiren baix lo nom de actes de cort;
y en las de 1599 se imprimiren promíscuament
baix lo nom de capítols y actes de cort. La altra
és en pròpria, stricta y rigurosa significació, en
quant los actes de cort se diferencian de Constitucions y capítols de cort, los quals se diuen y

són las concessions, pragmàticas y altres drets
concedits generalment o particular fora la Cort
y après a suplicació // s.n.v // de tota la Cort o de
un bras, de consentiment dels altres fa sa magestat actes de cort perquè tingan la forsa de las
mateixas Constitucions y Lleys Generals, segons ho attestan los pràctichs catalans y ho provan ab lo capítol 4 del títol «De las santas iglésias» del 2 volum, y del capítol únich del títol
«De fogatges» del mateix volum. Lo qual encara que fet a sola petició dels dos braços ecclesiàstich y militar, fou també fet de consentiment
del bras real per no constar de discentiment ni
protesta de aquell. Ni vingué tampoch comprès
ab la protestat del any 1599, com per equivocasió se digué en la representació se feu a vostra
excel·lència, sobre lo present assumpto.
16. Y respecte dels actes de consentiments y
protestas, que en las Corts de 1553 no·s troban
impressos en lo codern de las Constitucions de
aquella, se ofereix dir, que per no trobar-se dissentits aquells, per algun dels brasos respectivament, ans bé, tota promíscuament consentan a
que·s fassen, és verdader dir que dits actes són
estats vistos fer-se ab consentiment de tots los
braços. Hi la protesta general que fa lo bras real,
en lo sòleo no·s pot dir acte de cort, encara que
se demània en ella que com a acte de cort se imprimesca. Perquè se col·loca després dels capítols y actes de cort, y axí se manifesta no ser acte
de cort ni imprimir-se per tal, sino com a tal en
virtut de la demanda de dit bras real.
17. Ponderà semblantment vostra excel·lència,
que lo excel·lentíssim // s.n.r // bras real durant
la cort, hauria recorregut a sa magestat suplicant-li fos servit no condesen dir a la formació
de dit capítol 105, y que no obstant açò, feu sa
magestat lo plàcet. Ab lo qual se ha rebut notòria equivocasió, per què lo bras real no recorregué a sa magestat per a què no decretàs dit capítol, si sols per suplicar-li se servís revocar, casçar
y anul·lar dits capítols fets sens consentiment
del bras real, en ditas corts de 1553 y 1559. Y
que los originals fossen reposats en mans de sa
magestat, per a què los manàs cancel·lar y
anul·lar a fi de què no poguessen aparèxer, com
ab facilitat podrà vostra excel·lència satisfer-se’n
de la mateixa deliberació y embaxada, que·s troban continuadas en lo procés familiar de dit bras
real en jornadas que vostra excel·lència cita en
sa resposta.
18. Al·lega no menos vostra excel·lència, en justificació de la resolució en què diu estar, de fer
imprimir dit pretès capítol de número 105. Lo
disposat en lo capítol 95 de esta última Cort, en
lo qual se troba establert se fassen per vostra excel·lència imprimir las Constitucions y capítols
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fets en aquella, y que axí trobant-se entre ells lo
capítol 105 no podria omitir lo donar-lo a la
impressió. Mayorment no podent-se alterar ni
mudar las Constitucions, capítols y actes de
cort, sino en Corts Generals segons la Constitució 16, Cort 1599.
19. Al referit se satisfà, si se attén que en lo dit
capítol 95 no se encarrega a vostra excel·lència
lo fer imprimir los capítols fets en dita Cort ab la
Generalitat, ho insinua // s.n.v // si sols ab la particularitat de capítols de cort, perquè si bé en lo
principi de dit capítol se diga Constitucions y
capítols, lo cert és que mes avall se diu ibi: «Fins
a ser impresas ditas constitucions y capítols de
cort, et cètera» ab las quals paraulas se ve a
compèndrer que la Generalitat, ab què antes
parla de capítols se deu enténdrer de capítols de
cort, y axí no éssent com no és capítol de cort la
disposició de dit pretès capítol 105. No està
vostra excel·lència encarregat en fer-lo imprimir, ans bé, si permetia imprimir aquella se violaria lo ordenat ab dit capítol 95, y no lo disposat en la dita Constitució 16, per la mateixa
rahó de no ser dita disposició capital ni acte de
cort. Y axí, dexant-lo de imprimir no alteraria
vostra excel·lència ni suspendria lo disposat en
dita Constitució 16.
20. Prevenint vostra excel·lència la satisfacció a
un objecte que forma, és a saber, que en dit capítol 95 no se expressa no se imprimesca los actes de cort, diu que dit pretès capítol 105 estaria
concebut en forma de capítol, y continuat entre
los demés se formaren en dita Cort. Y que axí
disposant-se ab dit capítol 95, la impressió dels
capítols ve a enclòurer dit capítol 105.
21. Lo antecedent objecte, no proseheix suposados la referida intel·ligència de què los capítols de cort són actes de cort en lo ampla significat, y en cas procehís no subsisteix la resposta,
ans bé, de ella // s.n.r // refundada la quexa la
present ciutat perquè considerant estar dita disposició concebuda en forma de capítol, y com a
tal continuada entre los mateixos capítols de
cort, és manifesta la violació de las Constitucions Generals y privilegis del bras real, disposant que per fer-se una deposició en forma de
capítol de cort és nessessari lo consentiment
dels tres braços y particularment del bras real.
De forma que si no·s trobàs en forma de capítol,
ni continuada entre ells, no tindria de què quexar-se la ciutat.
22. Dona també vostra excel·lència altre evasió
al referit objecte, dient que attesa la observansa
sobredita, se regonexeria ésser estada omisió y
olvit no expressar actes de cort. Altrament, se
seguiria que ab la nova impressió no·s podrian
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continuar los actes dels consentiments dels tres
braços la offerta del donatiu voluntari y protestat general del bras real, per ser actes de cort lo
que si se executàs en contrari no sols ab la conjectura, sino ab la mente de la cort explicada en
dits actes.

cia a ella feta sens incertà de esta altre resposta, y
ho rebrà a mercè.
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Excelentísimoa señor.

23. De igual ineficàsia és esta resposta. Perquè
éssent los capítols de cort actes de cort en ample
significat, no és estada omissió lo no haver expressat actes de cort havent ya dit capítols de
cort, y en lo demés que conté dita resposta ja se
ha donat bastant satisfaçió en las antecedents
que per si manifestan, ab tota evidència, no
conclòurer lo argument que·s forma dels actes
// s.n.v // de consentiment offerta del donatiu y
protesta general, per voler inferir haver-se de
imprimir també dit pretès capítol 105.
24. Lo referit, és lo que ha aparegut representar
novament a vostra excel·lentíssima, en resposta
de la que se ha servit vostra excel·lència fer a la sobredita embaxada, ab lo que persuadeix esta ciutat restant vostra excel·lència plenament satisfet
en lo que la pretèxtia; y del tot desengañada, de
què per no imprimir-se dit pretès capítol 105
violarà vostra excel·lentíssima disposició alguna
municipal, ans bé, se conformarà ab ellas, ni se
apartarà de la observança que vostra excel·lència
suposa, per no merèxer effectes de tal. La que
vostra excel·lència al·lega y que en vista de la subsistència de fonaments que acisteixen a esta ciutat, podrà incistir en lo que té altra vegada suplicat a vostra excel·lència, espera se servirà vostra
excel·lència no donar poch a la impresió de dit
capítol 105, perquè altrament protesta de valerse de tot lo que li serà lícit y permès per la esmena
de la contrafacció y prejudicis que de dita impressió poden seguir-se, si y conforme, ho té la
representat a vostra excel·lència ab la primera
embaxada. Repetint y assegurant de nou a vostra
excel·lència, que no ha entès ni entén esta ciutat,
impedir per assò, ni retardar un instant la impressió de las Constitucions y capítols de cort que segons drets de la pàtria deuen imprimir-se, per
estar en la mateixa intel·ligència de vostra
excel·lència en orde al molt interessa la pública
utilitat de tot lo Principat, a què quant // s.n.r //
antes se fasse la impressió de aquells, per trobarse suspesa la administració de justícia fins a tant
que aquella sie effectuada.

Número 321

Haviendo la ciudad, a los onze del corriente per
la mañana, remitido al consistorio de la Deputación el papel, incluso en respuesta, del que los deputados y oydores de quentas embiaron a aquel común, en orden al punto de la impressión del
capítulo 105. Y el mesmo die por la tarde, resuelto y deliberado en su consejo, según se reffiere, que
se escriva por su parte a todas las universidades
que tienen voto en Cortes y forman en ellas el
braço real, per a que lo adjumen sub pretención.
Considerando el consistorio quan de su punto y
obligación es dar parte a vuestra excelencia de
todo esto, porque comprehende que si dichas cartas
se escriven a los comunes refferidos, y llegan a sus
manos no puede dexar probablemente de turbarse la quietut pública, por razón de que los pueblos
todos se coadunaríanc en contra los ecclesiásticos,
noblesa y deputados. Respeto de jusgarse, que les
viessen a ser contrarios a sus pretenciones, siguiéndose de aquí la mayor fatalidad de la república y
el summo prejuicio del mayor real servicio de su
magestat, Dios le guarde, lo noticia a vuestra excelencia con summo gusto. Esperando que vuestra
excelencia en el real nombre de su magestat, se ha
de dar por muy servido de esta fina demostración,
y mandará dar la devida providencia que más
convenga favoresciendo al consistorio con repetidas ordenes. De quanto fuere del agrado y satisfación de vuestra excelencia, a que se dedicara con
inexplicable fineza.

374
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Y per a què conste axí mateix en tot temps de las
diligèncias, que per defensa de la referida prerrogativa y per ocórrer a dita contrafacció, ha
procurat esta ciutat, estimarà a vostra excel·lència mane continuar la present en son dietari. Y
ordenar semblantment, al official aquí especte,
no done còpia simple ni autèntica de la referida
embaxada, y de la resposta per vostra excel·lèn2028

Número 323
Lod compte de Ullfelld llochtinent y capità general .
Il·lustres y fidelíssims deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya. Avem vist
lo paper que per vostra part se nos ha presentat,
ab les reflexes y premiditacions dueu fetes sobre
los quatre decrets reals seus han entregats, concernents a la disinsiculació y insiculació de dife-

a. l’original d’aquesta ambaixada es troba intercalada entre
els folis 372v i 373r del trienni 1704-1707.
b. a continuació ratllat protecceió.
c. coadunarian interlineat, damunt condonarian ratllat.
d. l’original d’aquest real decret es troba intercalat entre els
folis 373v i 374r del trienni 1704-1707.

rents llochs de les bolses de deputats y oÿdors, y
demés officis de aqueixa casa. Y avent-ho comunicat ab la Real Audiència, juntes les tres sales,
ha aparegut que en quant a la persona de
mossèn Joan Francisco de Maresch, que se troba desinsiculat de la bolsa de deputat militar per
la vegueria de Barcelona, sie restituït y insiculat
en la bolsa y lloch de oÿdor militar per la vegueria de Vich, en què fou inseculat per la magestat
del sereníssim señor rey Carlos Segon, que santa glòria tinga, en atenció de no aver-se feta nominada de altre subjecte per a dit lloch. Per lo
que declarant la real intenció de sa magestat, y
inseguint lo parer de dita Real Audiència, juntes
les tres sales, vos diem y manam, ho escriveu així
que esta és sa real voluntat.
Que en quant al reparo de trobar-se equivocat
lo nom de mossèn Balthasar de Riquer, dient en
lo real orde desinsiculeu a mossèn Balthasar de
Riquer, del lloch de oÿdor militar de la vegueria
de Balaguer, no trobant-se per dita vegueria insiculat sinó a mossèn Balthasar de Riquer. Vos
diem y manam, declarant així mateix la real
mente de sa magestat, y inseguint lo parer de la
Real Audiència, juntes les tres sales, que corregint dita equivocació, si menester serà, desinsiculeu de dit lloch y bolsa al sobrenomenat
mossèn Balthasar de Riquer, que esta és la real
voluntat de sa magestat.
// 1v //Que en quant a mossèn Domingo Fogueres, que ve últimament menat per sa magestat en un lloch de oÿdor real per la vegueria de
Barcelona, que nos representan no poder entrar. Vos deim e manam, inseguint lo mateix parer de la Real Audiència, juntes les tres sales,
que respecte de no ser subsistents lo motius ab
què pretenen exclòurer-lo de dit lloch, quede
insecolat en ell.

Y que a mossèn Geroni Mascaró y Llussàs, lo
desinciculeu del lloch oÿdor en què se torba insiculat de temps de la magestat del senyor rey
Carlos Segon, per quant en la còpia de la escriptura se’ls ha omitit fer creu, que és lo senyal dels
insiculats, que ab esta intel·ligència y forma restaran iguals, los llochs desinsiculats ab los insiculats, ésent uns y a tres en número de 18.
Que en quant al lloch de oÿdor real per la vegueria de Perpinyà, en què se troba inseculat lo
doctor Onofre Monsalvo, avent-lo desinciculat
la magestat de altres lloch. Vos diem y manam,
declarant sa real mente y intenció, y inseguint lo
parer de la Real Audiència, juntes les tres sales,
lo desinsiculareu de dit lloch de oÿdor en què se
troba insiculat, així com dels altres per no considerar-se rahó de disparitat. Y que lo dit lloch
quede supprés de la mateixa manera que ho es2029

tan los demés de la dita vegueria de Perpinyà,
en orde a fra Fèlix de Salvador anomenat encara
que en últim lloch per la magestat, en un dels
vacants en la bolsa de donadors de ploms. Vos
diem y manam, declarant la real intenció de sa
magestat y inseguint lo parer de dita Real Audiència, juntes les tres sales, reste lo dit fra Fèlix
de Salvador insiculat en dit lloch y bolsa de donador de ploms, en què sa magestat lo ha nomenat. Y que per avant sien igualats los llochs
de la dita bolsa, // 2r // segons los decrets així
com aniran vacant per mort o altrament, de la
mateixa manera que se han igualats los llochs de
les altres bolses, respecte que la desigualtat que
actualment se troba ya prové de antes de dits reals decrets, y no la causan las pressents insiculació y desinsiculació. Que així proveheix de la
real voluntat de sa magestat.
Y en quant al reparo de què mossèn Joseph Meliante, ve anomenat per sa magestat lo últim, en
un lloch dels vacants en la bolsa de donador de
ploms. Y que éssent sols quatre los desinsiculats
dels estaments militar, fa ell lo número de sinch,
y que per conseqüent deuria estar exclòs de dita
insiculació. Vos diem y manam, declarant així
mateix, la real mente de sa magestat, y inseguint
lo parer de la Real Audiència, juntes les tres sales, lo insiculen en lo referit lloch en què la magestat lo ha nomenat, y que desinsiculeu de dita
bolsa a don Pedro de Cartellà y Desbach, que
avent-ho manat executar així sa magestat per
tots los altres llochs en què se trobave inseculat,
no se considera rahó de diversitat. Y és esta sa
real intenció y voluntat.
In orde al dupte resultant de la desinsiculació de
fra Francisco de Balleró, sens aver-se expressat si
pot o no continuar en lo exercici de donador de
ploms, del qual està en pocessió per aver-lo sortejat. Vos direm y manam, declarant la real intenció de sa magesta y inseguint lo mateix parer
de la Real Audiència, juntes les tres sales, lo deixeu continuar en lo exercici, per no averse-li
feta expressa prohivisió y aver-se així practicat
en altres casos semblants.
Que en quant a la desinsiculació de don Ramiro
Verdier en los // 2v // dos llochs, lo un de síndich ab senyal de creu y lo altre de donador de
ploms sent senyal de creu, sobre si restarà incapacitat. Vos diem y manam, declarant-lo a real
intenció de sa magestat y inseguint lo parer de
la Real Audiència, juntes les tres sales, que lo dit
don Ramiro Verdier reste incapacitat. Que està
en sa real voluntat.
Que en orde de venir nomenat per sa magestat
mossèn Jaume Fontana, en un lloch dels vacants en la bolsa de donadors de ploms, y tro-
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bar-se ya insiculat en dita bolsa. Vos diem y manam, quant la mateixa resolució y parer de la
Real Audiència, juntes les tres sales, sie feta nominació de altre subjecte per a dit lloch, en la
forma que en semblants casos se deu y estila. Y
que lo dit mossèn Jaume Fontana, reste inseculat en lo que antecedentment estave.
Y en quant a la equivocació, de aver-se anomenat set subgectes militars en la bolsa de síndich,
éssent lo últim de ells en orde de escriptura
Amador Dalmau, y no ser sino sis los llochs vacants per insiculació. Vos diem y manam, inseguint lo parer de la Real Audiència, juntes les
tres sales, que lo dit Dalmau reste per ara desinsiculat de dita bolsa, per no aver-i en ella lloch
vacant per a poder-lo acupar.
Y respecte a les desinsiculacions del doctor Jaume Oliva y Joseph Boer, dels llochs de deputat
real, en què foren inseculats després de la mort
del sereníssim señor rey Carlos Segon. Sens averlos fet senyal de creu, sobre si és estada la real inteció de sa magesta que sien tinguts o no per capaces de poder ser inseculats per los deputats y
oÿdors de comptes. Trobant-se desinciculat dit
Oliva de la bolsa de assessors, ab senyal de creu y
dit Boer, de les bolses de regents los comptes y
de receptor de la bolla, en los quals llochs respectave foren inseculats en temps del sereníssimo señor Carlos Segon. Vos diem // s.n.r // y manam,
declarant la real mente de sa magestat y inseguint
lo parer de dita Real Audiència, juntes les tres sales, que los dits Oliva y Boer sien y queden incapaços de ser inseculats, ara y en lo esdevenidor en
dits llochs de deputats.
Y en esta conformitat, donant compliment a tot
lo sobredit, passareu a executar lo demés concernent als reals ordes. Tenim de sa magestat y
que condoesca a la més puntual resignació a sa
voluntat. Dada en Barcelona, als VIIII de setembre de MDCCVI. Leone de Ulldffeld. Don Thomas et Costa, cancellerarius. Don Joanes Bapttista de Aloy. In curiae secundo, foleo XII.
«Vuestra excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de cuentas del General
de Cathaluña pongan en execución lo arriba expressado.»

380
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Las dos personas anomenadas per vostra
excel·lència fidelíssima, a 18 del corrent mes y
any, en força de la petició feta a vostra excel·lència fidelíssima per lo excel·lentíssim señor
compte de Ullfelt, lloctinent y capità general
del present Principat, per sa magestat, que Déu
guarde. Havent premeditat, conferenciat y tractat la dependència que·ls mana vostra excel·lència fidelíssima, tractar ab las dos personas por
est efecte elegidas per los excel·lentíssims señors
consellers de esta ciutat, després de alguna junta. Unànimes y conformes, han acordat aconsellar a vostra excel·lència fidelíssima per a terminar llur commissió, lo medi més plausible y
practicable que a aquells ha aparegut, la qual
acordació va junt ab esta. Esperant encontrarà
en vostra excel·lència fidelíssima grata acceptació, assegurant a vostra excel·lència fidelíssima
que las ditas personas no sols han tingut la mira
en procurar lo servey de Déu, de sa magestat y
benefici universal. Sino també en salvar lo dret
que especta a vostra excel·lència fidelíssima, per
a donar enterament cumpliment a la impressió
de tot lo que està embegut en lo real despaig de
sa magestat. Y dar satisfacció a la indispensable
obligació que·ls impel·leix en servir a vostra excel·lència fidelíssima, que en igual resignació las
encontrarà vostra excel·lència fidelíssima, sempre que serà de son gust emplear-las. Atestiguant sa bona lley a vostra excel·lència fidelíssima, que si // 1v // experimenta defectes de son
discurs seran nats de la cortedat de aquellas
però no de la plenitut de sa voluntat.
Acordado:
Vuy 29 de setembre 1706, comgregadas las quatre personas nomenades per los dos excel·lentíssims constistoris de deputats y oÿdors de comptes
del present Principat y consellers de esta ciutat,a
per a conferenciar, prameditar y tractar lo medi,
terme se pot pèndrer, entre la dificultat suscitada
cerca de imprimir lo capítol 105 fet en estas últimas Corts sens sabuda del excel·lentíssim bras
real; y poder los excel·lentíssims señors deputats y
oÿdors de comptes fer no se estampe aquell, segons esta continuat en lo real decret de sa magestat, que Déu guarde. Y havent premeditat attentament la matèria, y vist per est efecte los papers
per un y altre excel·lentíssim comú, que en demanda y resposta ab embaxada han occorregut
unànimes y conformes. Han resolt aconsellar a
dits excel·lentíssims comuns lo medi següent:

Número 326
Que se imprimesca lo capítol 105 en la sèrie y
forma que aquell se troba continuat en lo real
decret de sa magestat, y ab esta suposició assen-

Excel·lentíssima y fidelíssim señor.

a. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
379v i 380r del trienni 1704-1707.
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a. a continuació dues paraules ratllades.
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tada se imprimesca al mateix temps en la marge
de aquell lo infrascrit:
«Fou fet lo present capítol, baix lo número 105
sens sabuda del excel·lentíssim bras real, que segons Constitucions de Cathalunya y thenor del
real privilegi del sereníssim señor rey don //2r //
Fernando Segon, concedit al dit estament real a
2 de setembre 1510 era menester. Y lo que conté fou expresament dicentit por lo mateix bras
en altre capítol, que baix lo número 40 se havia
antes format. Y així se continua lo dit dicentiment en foli. Y la protesta del excel·lentíssims
señors deputats y oÿdors de comptes en foli.»

382
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Protesta:
Los deputats y oÿdors de comptes del corrent
trienni, protestan que per la impressió del capítol 105 de esta última Cort, no entenen ni volen que tinga aquell més eficàcia ni valor que lo
que de dret tant municipal. Com altrament si
assistesca y se li puga atribuir, y per evitar tots y
qualsevols debats y controvèrsias que forçan en
lo esdevenidor, pugan suscitar-se sobre son
contengut. Y així mateix, per què no·s fassen
consemblants capítols o disposicions sens consentiment dels tres excel·lentíssims estaments,
per los praejudicis que a aquells y a quiscun de
ells se’ls podrian seguir; y així mateix protestan
que en cas se fasse nova recopilació de las Constitucions, capítols y actes de cort, no·s puga lo
dit capítol 105 col·locar sens la continuació del
margenat en aquell, baix la pena incorredora als
oficials, a qui incumbirà cuydar de dita recopilació segons la deliberació feta // 2v // per dit excel·lentíssim consistori sots diada dea...
Y semblantment, protestan que en las primeras
Corts se hage y dega haver rahó en primer lloch
de dit capítol 105, de manera que no·s puga
passar havant en ditas Corts, sens que primer se
hage hagut rahó del contengut en dit capítol. Y
per est efecte, ordenam al secretari y escrivà major del General de Cathalunya y casa de la Deputació, que continue la present protestació en
lo llibre que per semblans fets deva portar, segons lo establert en lo capítol 42 del redrés de
dita última Cort; fent fee de haver-ho executat.
Y que esta protestació y fee sian impressas en lo
present codern, per a què de tot conste en las
venideras Corts.
Col·locant-se esta protesta, així impressa, a la fi
del codern de las Constitucions, capítols y actes
de cort fahedor, junt ab lo dalt dit discentiment.b
a. text inacabat.
b. a continuació ratllat Barcelona.
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Número 327
Excelentíssimoa señor.
El consistorio de la Deputación, haviendo entendido quebel sargento mayor don Miguel Amer, a
los 26 de agosto passado, ordenó al bayle y jurados
de Vilanova dieran todoc favor y ayuda al capitán Miguel Noell, com sus compañías. Que es coronel don Narcís de Clavell, a los 30 del mesmo
mes de agosto, dio ordend los mismos bayle y jurados para que aposentassen al capitán Miguel
Amer, con su compañía. Que el theniente coronel
don Miguel Amer, a los 12 de setiembre passado,e
encargó a los mismos enviassen a Castellón dies
terralloneros con sapos y palas. Que a los 16 del
mismo mesfel sargento mayor don Gerardo Meyer,
mandó alg bayle y cónsules de Vilanova de la
Muga, que por dos veses queh tuviessen en la puente de Castellón, quatro carros para llevar paja en
la villa de Figueres. Que assí mismo dicho don
Miguel Amer, a los 23 de mismoi mes, obligó a losj
dichos bayle y cónsules aposantassen a los capitanes Isidro Manejak y Pablo Viader con sus compañías, y que fuessen a la villa de Castellón seys terralloneros; y finalmente que casi todos los días se
despaxan semejantes ordenes por los militares a
los paysanos.
Todo lo refferido lo pone ell consistorio en la grande inteligencia de vuestra excelencia,m no dudando que sinn // 1v // noticia de vuestra excelencia a
executar semejantes desordenes, y como no puedan
dichos officiales ponerlo en execución sin notable
violación de las Generales Constituciones, capítulos y actos de corte, privilegios, usos,ñ costumbres,
libertades,o immunidades y derechos de la patria.
Porque en orden a aposentamientos, estos se deven
hazer por el regente la Real Thesorería y según
dispone el capítulo de corte número 107 de las úla. l’original d’aquesta representació es troba intercalat entre
els folis 381v i 382r del trienni 1704-1707.
b. a continuació ratllat el coronel don Narcís de Clavell, a
los.
c. a continuació ratllat concejo.
d. a continuació ratllat als.
e. passado interlineat, damunt de este anyo ratllat.
f. a continuació ratllat de septiembre.
g. a continuació ratllat las.
h. que tuviessen interlineat, damunt dispussiessen se hallassen ratllat.
i. mismo mes interlineat, damunt setiembre ratllat.
j. los dichos interlineat, damunt a los mismos ratllat.
k. a continuació ratllat con su compañía y al capitán.
l. el consistorio interlineat.
m. a continuació ratllat para que quede con noticia de estos
hechos.
n. a continuació ratllat orden.
ñ. usos, costumbres interlineat al marge esquerre.
o. a continuació ratllat y.
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timas Cortes, y otrosa que en el se refiere, de que
pocos días ha se puso en mano de vuestra excelencia copia. Y en quanto a lo demás, a todas las
Constituciones que tratar que nuevos vectigales
no se puedan imponer en Cathaluña, siendo assí
verdad que las órdenes dirigidasb a universidades
deven darsec por sus superiores, comod son los vergueres,e por no poder los militares exercer jurisdicción con los paysanos. Y en los casosf y otrosg de
haver de transitar los soldados, sino hay tiempo
para acudir al thesorero, por los jurados de lugar
que deven darse los órdenes para los tránsitosh y
bagajes, conforme lo establecido en el capítulo 34
de estas últimas Cortes.
Por todo lo refferido, esperani los deputados y oydores de quentas,j que vuestra excelencia como a
tan recto y zeloso ministro de su magestat, Dios lo
guarde, mandará sean observadas las Generales
Constituciones de este Principado; y quek les ha de
favorecer, conl repetidas ordenesm del mayor servicio y agrado de vuestra excelencia.

382
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Número 328
Excel·lentíssimn y fidelíssim señor.
Fou servit vostra excel·lència en la junta tinguda
a 1 de setempre del corrent any, affectant la puntual execució del capítol 79 de las Corts últimament celebrades, en lo qual se statueix, sia construïda una casa de port franch fora los murs de la
present ciutat. Entre altras cosas deliberar fos
feta comissió a tres perçonas de la present junta,
perquè se informassen, discorreguessen y premeditassen lo que los aparagués convenient se
execute en dita matèria de port franch, sos dependents y emergents reportant a la present junta lo que acerca de dit assumpto auran premeditat.
Y avent passat gustosas, las tres perçonas, a la
execució de dita comissió, diuhen a vostra ex-

a. otros que en el se interlineat, damunt los demás que es
ratllat.
b. dirigidas a universidades interlineat al marge esquerre.
c. darse interlineat, damunt enviarse ratllat.
d. como son los vegueres interlineat al marge esquerre.
e. a continuació ratllat de las universidades.
f. a continuació ratllat de transitar.
g. y otros...thesorero interlineat al marge esquerre.
h. tránsitos y interlineat al marge esquerre.
i. esperan interlineat, damunt confían ratllat.
j. a continuació ratllat del General de Cathaluña.
k. a continuació ratllat vuestra excelencia.
l. con repetidas órdenes interlineat al marge esquerre.
m. a continuació ratllat mandándoles emplear en lo.
n. l’original d’aquest paper es troba intercalat entre els folis
381v i 382r del trienni 1704-1707.
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cel·lència que se són informats del puesto més
apropòsit y acomodat per poder-se construir la
casa de port franch, la forma de ella, las lleys se
aurian de disposar, y los officials se aurian de
anomenar per lo bon regiment y govern de dita
casa, per assegurar y augmentar los drets de la
Generalitat y altres, com també, per obviar los
danys y fraus de dits drets conforme se disposa
en lo predit capítol 79. A fi de restablir-se lo comers en tot est Principat, per ésser lo mich medi
ab lo qual se acarrean convenièncias // 2v // y
riquesas en un regne y a sos habitants. Y per
assegurar lo cabal y verdader informe en esta
importància, han tingut varias y replicadas conferèncias ab perçonas noticiosas y exprimentadas en fet de comers, y del que se observa y
practica en altres regnes que goçan de dita perrogativa de port franch. Y avent discorregut en
ditas conferèncias sobre tots los punts, han
comprès que uniformes són de sentir importa
molt se pose luego en execució la dita casa de
port franch, y segons lo discorregut se attacaran
los danys dels drets de la Generalitat y altres. Y
que lo primer se avia de tractar, era elegir puesto fora los murs de la present ciutat per a construir en ell la dita casa de port franch, y que la
forma de ella avia de ser una casa com lo palàcio
que habitan los excel·lentíssims senyors llochtinents y capitans generals del present Principat,
en esta ciutat; ab sols un alt y ab magatzems dividits ab porta a quiscun dels magantzems, y lo
baix de ella ab magatzems comuns, no muntant
més, dita casa, que lo edifici del graner o duana
que últimament feu construir la excel·lentíssima
ciutat, y que dita casa auria de tenir claustros
dalt y baix per la fàcil entrada y axida en los respective magatzems, y ab dos o tres portas foranas per la entrada y axida de las mercaderias.
// 3r // Demanàs lo acabar-se dita casa ab major
brevedat, que en est nou cas se donaria altre
providencia y medi, y no seria poca fortuna que
axí succehý, pues tindria vostra excel·lència en
moltas entrades resultades dels lucros de dita
casa de port franch, y quedaria gozós de vèurer
opulent en comers est Principat.
En cas de ésser del tot acabada dita casa, étiam a
las horas fore precís y nescessari lo matzem, que
ara en principi se ha de formar, perquè serviria
en aquella occasió per llanes, cotons y altres cosas que estan més exposades a la contingència
de un accident de foch, y altres géneros que no
requireixen tanta custodia com són ferro, plom
y altres cosas. Y en la casa gran, se posarian las
cosas de més valor y que requireixen lo puesto
més apte, que axí se observa en totas las parts
que y a cases de port franch.
Lo referit, és lo que al present no·s a paregut ser
lo més principal per posar en notícia de vostra

excel·lència, per què ab son acostumat acert
passe a resòldrer que sia de major utilitat y pública conveniència.
4r

El puesto més a propòsit y menos embarassos a
la fortificació, a la vista als paseigs del mar, que
se a discorregut per erigir-se dita casa del port
franch, és allà hon són y estan construidas las
barracas baix títol de pescadors, que vuy són habitadas. Las demés per qui no o són, en grave
dany no sols dels drets de la Generalitat sinó
dels demés, per la occasió tant pròxima tenen
de poder fer fraus de dins y ab tota seguretat de
nits.
Lo referit puesto, no dexa de ésser embarassos a
la fortificació per ser baix lo baluart de mitjorn,
y en qualsevol altre part se fasse la dita casa de
port franch fora los murs, se judica o fore molt
més y perçò, se regoneix precís aver menester
lo permís del excel·lentíssim senyor llochtinent
y capità general, que demanant-ho vostra excel·lència en consideració que a de ser dita casa
per cosa tant important a tot lo Principat, y que
de ésser richs sos habitants se interessa sa magestat, Déu lo guarde, per la benèvola inclinació
y majorment si se posa en sa notícia lo dany causan ditas barracas als drets, lo ser motiu se recullen en ellas gent ociosa, ser estos noscius a la república y al estat.a
Antes que vostra excel·lència passe a fer dita diligència ab lo excel·lentíssim senyor llochtinent,
a par podria conferir dit assumpto // 4v // ab la
excel·lentíssima ciutat per discórrer uniformes,
ja la seguretat y augment de sos respective interessos, comtam lo medi més suau per fer demolir totas las barracas que se troban construhidas
fora los murs, en la part de la marina, y que se
resolgués que en lo esdevenidor no·s permetés
se edificàs barraca alguna, per ser tant perniciosas com queda expressat que en esta conformitat se evitarian tots los danys referits, y no estarà
exposada la casa de port franch a molts accidents sinistres, que o estan si quedaven las barracas ja per un incendi, com per robos en dita
casa de port franch.
Considerant que la dita casa de port franch à de
se costosa, que à menester temps per edificar-se,
los pochs medis que té al present la Generalitat,
y lo molt que importa, que luego se passe a gozar de la casa de port franch, per acarregar lo
negoci a esta província que serà mes fàcil en esta
occasió que en altra, per estar divertits ab la
guerra los regnes de Espanya. Y ésser demolida
y arruïnada la ciutat de Alicant, la més opulent

a. a continuació dues línies ratllades.
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en comers que altre de la costa de Espanya, se
ha discorregut un medi y és que obtinguda la
permició del excel·lentíssim señor llochtinent
per poder edificar la casa en lo puesto referit, y
lograt lo fi de demolir-se las barracas dels pescadors y altres, podria vostra excel·lència // 5r //
luego manar fabricar en dit puesto una barraca
gran de 60 canas de amplària, de 40 canas de
llargària poch més o menos, y de 20 pams de
alçada des del paviment del terreno fins al vassant de la teulada, feta de pedra y bon morter,
ab sos pilars de pedra al mitg de dita barraca o
magatzem per sustento de las jarenas y bigas,
que tingués una o dos portas a la vista del port,
que tota la fusta fos de bon medis, y posadas las
teulas de la teulada ab morter bo, per major seguretat y per evitar que la pluja no danyàs las
mercaderias, y lo suelo o paviment de dit magatzem fos encayronat ab bon morter, posant
antes dos pams de arena grossa a fi que fos dit
magatzem axut. Y segons la relació tenim dels
officials de vostra excel·lència, costaria dit magatzem unas dos mil y sinc-centas lliuras; y que
costaria més si se avia de fer tot de fusta, que no
seria tant durable y estaria més exposat am incendi y a robos.
Resolvent-se vostra excel·lència de fer tabbas
luego per la construcció de dita barraca o magatzem, com no és duptable o farà, per posar en
execució lo capítol de cort 79, que statueix la
casa de port franch. Com també, per no malograr la present occasió tant favorable en lo
//5v // interim que de construiria dit magatzem,
que amb lo spay de tres mesos pot ser acabat,
podrà vostra excel·lentíssima passar a dispossar
las lleys concernents al bon regiment y govern
per dita casa, la tatxa del magatzinatge que à de
pagar cada fardo, balla o caxes de mercaderias,
los officials se auran de crear, que no seran
molts que ab las notícias se han adquirit de altras parts, facilitaran lo acert de est assumpto y
la brevedat, quedan sempre la facultat a vostra
excel·lència y a las sis perçonas que elegí la excel·lentíssima Cort, lo corregir y esmenar en tot
lo disposat.
Després de aver lograt vostra excel·lència lo ésser acabat lo dit magatzem, fetas las lleys, elegits
los officials, y posada en practica y execució, corrent la llibertat de la casa de port franch. Que tot
pot ser ab lo spay de tres mesos, és precís que a
les horas done principi en la casa gran, dedicant
en cada un any una quantitat certa que no incomodia a la casa y que sia proporcionada, perquè
ab lo spay de tres anys puga ésser acabat un dels
quartos de dita casa, dels quatre á de tenir per
què no faltàs lo lloch a las mercaderias abundaran, y després pot continuar-se altre quarto, y finit aquell als demés que en esta conformitat no
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Il·lustres y fidelíssims diputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, e o los insiculadors vos trobau presents en la casa de la Diputació. Gabriel Francisco de Bòira, nos ha
representat que avent-lo sa magestat, que Déu
guarde, anomenat en un lloch de oÿdor militar
dels vacants per la vegueria de Manrresa, que
face reparo en insicular-lo respecte de trobar-se,
en dita insiculació, equivocat son nom dient Miquel Francisco de Bòria, éssent de dir Gabriel
Francisco de Bòira. Y com la real intenció de sa
magestat sie estada insicular al dit Gabriel Francisco de Bòira, vos diem y manam que correguent dita equivocació lo insiculeu, en lo dit
lloch en què ve anomenat per sa magestat ab lo
nom de Gabriel Francisco de Bòria, observant en
lo demés los requerits acostumau en semblants
casos, que esta és sa real voluntat y nostra. Dada
en Barcelona, al primer de octubre de MDCCVI.
Leone, comte de Ullfeld. Vidit doctor Franciscus
de Toda y sil, regens. Don Joannes Baptistta de
Aloy. In curiae locumtenentiae II, foleo XVIII.

serà tant sensible per vostra excel·lència, y se lograrà lo fi sino fos que la urgència.

384
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Número 329
Excel·lentíssima señor.
Tenint notícia lo consistori de deputats y oÿdors de comptes del General del present principat de Cathalunya, del stablert y disposat en lo
capítol 79 fet en la última Cort General, que
tracta de la construcció de una casa de port
franch fora los murs de esta ciutat, y que dit fet,
ab sos dependents y emergents, restava comès a
dit consistori yunt ab sis personas destinadas per
dita Cort General, passà al primer del mes de setembre a congragar-los a fi de encaminar esta
dependència. En lo qual congrés, se acordà fos
comessa don Bonaventura de Lanuça, degà y
canonge de la santa metropolitanab Iglésia de
Tarragona, don Francisco de Sayol y Quarteroni,c cavaller de la orde de Calatrava, y al doctor
en medicina Francisco Costa, altres dels dits sis
subgectes. Y havent estos format un paper en
escrits, lo quald loe dia present se ha proposat y
llegit en la junta, y entre altres circunstàncies
que conpren dit paper, sian lo de conferir ab
vostra excel·lència certs punts que fan per lo interès de vostra excel·lència suplicar a vostra excel·lència los deputats,f oÿdors y sisg personas
elegidas, sie servit vostra excel·lència sih gustarà
nomenari tres personas per sa part, a fi de què
yunt ab los tres refferits premediten y discorren,
lo que millor los apareixerà, per loj felís èxit de
est assumpto. Dignent-se formar un paper en
escrit per cada hun dels dos comuns, per a què
en vista de ells pugan resòldrer lo fahedor, restant lo concistori molt gustós sempra de obehir
los ordes de vostra excel·lència.

385
/1r

«Vuestra excelencia manda a los illustres y fidelísimos diputados y oydores de quentas del General
de Cathaluña, y insiculadores, que se hallan juntos, pongan en execución la orden de vuestra excelencia arriba expresada.»

385
/2r

Número 332
Lok comte de Ulfeldt llochtinennt y capità general, et cètera.
a. l’original d’aquesta embaixada es troba intercalada entre
els folis 383v i 384r del trienni 1704-1707.
b. metropolitana interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat y.
d. a continuació ratllat als 5 de octubre.
e. lo dia present interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat y.
g. sis personas elegidas interlineat al marge esquerre.
h. si gustara interlineat al marge esquerre.
i. nomenar interlineat.
j. a continuació ratllat bon.
k. l’original d’aquest real decret es troba intercalat entre els
folis 384v i 385r del trienni 1704-1707.
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Número 333
Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per la il·lustríssima Novena
de insaculadors, als assessors y advocat fiscal infraescrits en y sobre los dubtes, és a saber, lo un
si los subjectes que han de entrar ensaculats en
la bolsa de deputat militar en los llochs vacants
de nobles, deuhen tenir domicili en la vegueria
de la qual és propri lo lloch en què van anomenats y pretenen ocupar; y lo altre, si los que gozan propris de mossèn e o de donzells y cavallers sens necessitar de dispensa per via de decret
de sa magestat, Déu lo guarde, o de son llochtinent general. Vist lo capítol de sa Cort celebrada en Santa Anna de la present ciutat en lo any
1493, que disposa sobre ensaculacions. Vistos
alguns llibres recòndits en lo arxiu de la present
casa, en los quals se troban descrits los que foren ensaculats en las bolsas de deputats y oÿdors
del General del present Principat, vulgarment
anomenats «Llibres de ànima». Vistos los llibres
en lo qual se ha acostumat continuar los reals
decrets, y vist lo demés se havia de vèurer sobre
la subjecta matèria.
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 384v
i 385r del trienni 1704-1707.

Attès y considerat, que del sobre mencionat capítol de la cort de Santa Anna, consta que en
ella se donà nova forma acerca la elecció e o insaculació de deputats y oÿdors de comptes del
General de Cathalunya, elegint per est effecte
divuyt personas de quiscun dels tres estaments.
Los quals disposaren //2v // que·s fes per extracció, formant bolssas per los officis de deputat y
ohidor de quiscun estament, anomenant los
subjectes que a les horas havian de ocupar aquellas los quals foren escrits en un llibrea que en lo
discurs del temps se ha anomenat «De la ànima».
Attès y considerat, que en lo número 13 del
mateix capítol, prevenint lo cas de vacar los
llochs de insaculats en ditas bolsas respective,
parlant de las del estament militar, se ordena
que esdevenint morir algun noble del principat
de Cathalunya hàbil y sufficient, si emperò, lo
mort fos cavaller o gentilhome, e hagués de insacular en son lloch altre cavaller o gentilhome,
que fos domiciliat o tingués domicili en aquella
vegueria per la qual era insaculat lo mort. Del
que a par, que la dita Cort discretivo modo,
parlà en orde als llochs vacants per mort dels
nobles, als de per mort de cavaller volent que en
estos concorregués lo requisit del domicili en la
mateixa vegueria per la qual fou insaculat lo
mort, y en aquells omití dit requisit, inferint-se
de aqui voler-los dispensar quiçà per considerar-los en alguna manera de més preheminent
hierarquia; y per dita rahó se deu crèurer que la
mateixa Cort, en lo citat capítol número 15, en
orde al requirit de la edat, disposà que en los cavallers y gentils homens hagués de ésser de 30
anys, y en los nobles fos sufficient la de 25.
Attès que en lo llibre «De ànima» molt antich,
en foli 101, està continuat que trobant-se insaculat don Jaume de Cardona en la bolsa de deputat ecclesiàstich, havent aquell mudat // 3r //
de estat per haver contractat matrimoni,b la
Cort General lo insaculà en un lloch de noble y
per quant, segons se creu, dit don Jaume de
Cardona no devia obtenir domicili en la vegueria de la qual era lo lloch vacant, en dit llibre se
nota la insaculació de dit lloch ab la següent narrativa «Ibi: Lo noble don Jaume de Cardona,
era estat ensaculat per deputat ecclesiàstich, per
mort de frare Joan Argensola, après muda de estament contractant matrimoni, e la Cort General dispensà que fos ensaculat per deputat militar per noble, qui no tenen vegueria certa, e
perçò los senyors deputats en virtud de la disposició feta per la Cort General a 11 de desembre
de 1503, lo manaren escriure en la matrícula de
a. a continuació ratllat lo.
b. a continuació paraula ratllada.
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diputats militars.» De las quals paraulas se’n segueix y manifesta en clar, que quid quid esset,
que del disposat en lo refferit capítol de la formació de las bolsas en la Cort de Santa Anna, en
orde als requisits necessaris per la insaculació
dels llochs vacants de nobles, quedàs alguna dubietat la hauria aclarada la Cort General immediadamenta çelebrada. Ab la insaculació de dit
don Jaume de Cardona, presuposant-se ab ella
no necessitar-se de domicili, y de aquí a par resultar-ne que la il·lustríssima Novena pot insacular los llochs de nobles, sens passar a esquadrinyar si los nomenats en ells tenan ho no
domicili en las veguerias, dels quals són propris
los llochs vacants.
Passant al altre dubte: Attès y considerat, que
avent fet // 3v // particular revolució dels llibres
que tractan de les disposicions municipals, fetas
sobre la subgecta matèria de insaculacions, no
se ha trobat disposició alguna que impedisca als
nobles lo poder entrar insaculats en los llochs
del estament militar, que se insiculan ab lo nom
de mossèn y axí bé, a part haver-se de recórrer a
la observança subseguida, després de la formació de las bolsas per dits officis de deputats y oÿdors.
Attès y conciderant, que accent-se attentament
mirat e premeditat los llibres, «De ànima» se ha
trobat que differens personas que gozavan del
privilegi de noblesa, se foren insaculats en llochs
de cavallers y donzells, estavan descrits ab lo títol de mossèn y ab semblant títol continuavan
en lo llibre, lo noble que entrava en son lloch,
sens que se hage advertit ni trobat que per fer-se
la insaculació en la prop dita forma, se fes ni necessitàs de alguna dispensa o decret real ni altre.
La qual observança se ha trobat uniforme fins lo
any de 1698.
Attès y conciderat, que si bé en los llibres primer y segon intitulats «De decrets reals» se troban continuats differens decrets fets per los excel·lentíssims senyors llochtinents generals del
present Principat, ab los quals se ordena que alguns subgectes nobles que venin anomenatsb
per sa magestat en llochs que eran de mossens,
se posàs en execució la ensaculació en la conformitat quec anariend proposats. Emperò se ha reparat que lo primer decret de esta calitat fou del
excel·lentíssim señor marquès de Olias y Mortara, llochtinent general de data dels 15 de maig

a. immediadament interlineat, damunt poch després ratllat.
b. anomenats interlineats, damunt ensaculats ratllat.
c. a continuació dues paraules ratllades.
d. anarien proposats emperò interlineat al marge esquerre.
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uns y altres en un mateix judici y acte, y per cuitar aquella se deu pèndrer qualsevol intel·ligència o interpretació, com no repugne a la lley o
statut. Lo que no té cabiment en lo present cas
segons lo que dessobre se deixa ponderat.

de 1658, ab lo qual ordenà que don Batista de
Falcó y don Joan de Llordat, qui venian anomenatsa per sa magestat per oÿdors com a mossens,
no obstant que eran nobles, fossen escrits en la
ensaculació //4r // en dita conformitat. Y és digna de advertir-se del preàmbol de dit real decret, que aquell fou fet y despedit a instància y
petició dels dits don Juan Llordat y don Baptista Falcó, y ab lo motiu perquè en lo judici de
ensaculació, a les horas pròxim, no se’ls fes algun embaraso. Contradicció del que se conclou
que la impetració de dit decret, no fou origen
de dubte que se’ls proposàs per part de la Novena de ensaculadors, si merament per resselar si
se’ls posaria obstagle o impediment, conciderant-se ésser nobles y haver de entrar ensaculats
en la bolsa de oÿdor militar, en la qual no·s troba lloch algun per los nobles. Y per consegüent,
encara que després se fessen y despedissen molts
altres decrets reals en semblant casos, de deu
creure ésser estats impetrats ab la mateixa conprehenció de llevar duptes en cas se’ls proposàs
o formàs semblant dubte.
Attès també, y conciderat que la real magestat
de nostre rey y senyor Carlos Tercer, que Déu
guarde y prospere, al dos reals despaitgs de datas de 15 y 26 de janer del corrent any, feu gràcia particular a la Cort General, y cessant aquella al excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels
senyors deputats y oÿdors de comptes de la Generalitat, de las insaculacions dels officis de deputats, oÿdors y demés del General de Cathalunya. En la conformitat que las obtenia en lo any
1639, en lo qual temps segons se ha insinuat
dessobre, los nobles estavan ensaculats // 4v //
en los llochs vacants de mossens ab est títol,
sens dispensa ni altre gràcia. Axí que en respecte
dels llochs de mossens que vaca per mort, la ensaculació dels quals indubitadament toca a dit
concistori, se deu fer segons la observança se
tingué fins dit any 1639; y éssent aquella de insacular-se los nobles sens dispensació alguna,
deu també fer-se en los proposats per lo concistori en dita conformitat. Y per consegüent, si en
respecte de subgectes nobles, que per sa magestat venan anomenats en llochs de mossens, se
necessita de dita dispensació, se seguiria que los
llochs vacants en las bolsas de deputat y oÿdor
militar per mossèn, los uns se haurian de ensacular ab un requisit que no haurian de tenir los
altres, a saber és que los nobles anomenats per
sa magestat en los llochs de mossèn, haurian de
tenir la refferida dispensa mediant decret, y los
anomenats per dit concistori no necessitarian de
dita dispensa. Lo que apareixeria difformitat,
mayorment havent-se de fer la ensaculació de

Per lo que, y altrament los infrascrits, són de vot
y parer que pot y deu dita il·lustríssima Novena
ensacular // 5r // las personas que venen anomenadas en llochs de nobles, encarregue no tingan
domicili en las veguerias en què van proposats.
Y semblantment, ensacular los nobles en los
llochs de mossèn, tanta los que la nominació és
feta per sa magestat y son llochtinent general,
com per lo excel·lentissim y fidelíssim concistori
de deputats y oÿdors de comptes, sens necesitar-se de dispensació alguna per via de decret. Y
altrament, y axí o sentan salvo semper, et cetera.
En Barcelona, als 19 de setembre de 1706. Despalau, assessor. Don Romà, assessor subrogat.
De Codina et de Ferreras, secretarius et scriva
majoris Generalis Cathaloniae.
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a. anomenats interlineat, damunt ensaculats ratllat.
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Número 334
Jesús,b Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per la il·lustríssima Novena
de ensacculadors, als assessors y advocat fiscal
infrascrits, en y sobre si lo doctor Esteve Matas,
prevere, té capacitat per a entrar ensaculat en la
bolsa de oÿdor ecclesiàstich en lo lloch de religiosos que ve nomenat. Y sa magestat, Déu lo
guarde, com a obtentor que és del priorat de
Nostra Señora del Olm, del orde de canonges
regulars de Sant Agustí. Vista la butlla de gràcia
de dit priorat, feta a favor del dit doctor Matas.
Vist lo capítol de la cort celebrada en Santa
Anna loc any 1493, ab lo qual fos feta la formació de las bolsas de deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya. Vist lo capítol
90 del redrés de las Constitucions de 1599, y altres aplicables. Vista la butlla pontifícia de la secularizació dels monastirs, de la sobredita religió. Vistos differents llibres, vulgarment dits
«De ànima». Vistos alguns llibres nomenats
«Dietaris», recondits en lo arxiu de sa present
casa. Y finalment, vist lo demés que se havia de
vèurer, sobre la subjecta matèria. Ohit lo dit
doctor Matas y son advocat.
Attès y considerat, que si y encara que de la butlla pontifícia de la Santedad de Innocèncio XI,
a. a continuació ratllat en.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalate entre els folis
384v i 385r del trienni 1704-1707.
c. lo any 1493 interlineat al marge esquerre.

sa dada en Roma als 10 de las kalendas de juny
de 1689, conste haver-se gràcia del priorat de
Nostra Senyora del Olm, del bisbat de Gerona,
a favor del sobradit doctor Esteve Matas. Expressant en ella que dit priorat fou // 6v // del
orde de canonges regulars de Sant Agustí, y que
del dit capítol de las corts de Santa Anna, en
què se ha dit fou feta y ordenada la forma de las
bolsas de diputats y oÿdors de comptes del present Principat, y la ensaculació dels subjectes
que a las horas havian de ocupar aquellas. Conste trobant-se que en la distribució de dits llochs,
ne foren destinats 11 de la bolsa de deputat ecclesiàstich y 12 de la de oÿdors del mateix estament y religiosos. Y passant a la provisió de precaució del que·s devia fer en las següents
ensaculacions, en los casos de vacar y mort, o altrament los referits lochs en lo número 13 del
mateix capítol, fou disposat que si lo lloch vacant era de algun abat, prior o comendatari de
alguna abadia, o priorat o comanador de la orde
de Sant Joan, o altre religiós en son lloch; se
agués de ensacular altre abat o prior conventual
o comendatari de abadia, o altre religiós de
qualsevulla orde o diòsesis. Com fos de aquella
ordens e religions, que en tals officis concórrer
acostuman, del que·s preten resultar-ne que los
obtentors dels priorats de dita orde de canoges
regulars de Sant Agustí, serian capaces per a
ocupar los dits llochs destinats, y religiosos en
ditas bolsas de deputat y oÿdors ecclesiàstich. Y
quea en effecte, en un llibre «De ànima» antiquíssim, se borà ésser estats ensaculats en dits
llochs de religiosos differents obtentors de priorats de dita orde, y en particular que als 15 de
maig de 1592 fou ensaculat en un lloch vacant
de religiosos, de la bolsa de oÿdor ecclesiàstich,
Matheu // 7r // de Sorribes com a obtentor del
mateix priorat de Santa Maria del Olm, que de
present obté lo dit doctor Matas.
Emperò, attès y considerat, que de la butlla
pontifícia de la Santedad de Clemente VIII, sa
data en Roma en los idus de agost de 1592.
Consta que los monastirs de canonges regulars
de la orde de Sant Agustí, en ella expressats y los
demés del present principat de Cathalunya y
comtats de Rosselló y Cerdanya, foren perpetuament supressos, y extincts y reduhits al estat
secular. Com ja se referix en la butlla del mateix
prior Matas. Y axí bé ésser verdader, dir no extar
vuy dita religió, y consegüent que dit priorat sia
de algunab religió, del que se infereixen clar
que per a poder entrar lo obtemtor de dit priorat en algun dels llochs designats als religiosos
en las referidas bolsas, ve a faltar-li lo raquisits
més principals, segons lo disposat en lo citat caa. que interlineat.
b. alguna interlineat, damunt dita ratllat.
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pítol de las corts de Santa Anna, a saber és que
la dignitat o benefici ecclesiàstich, ab què preten entrar ensaculat en dita bolsa de oÿdor ecclesiàstich, sia de alguna religió. Lo que no pot
verificar-se en dit priorat, y se corrobora més lo
sobredit, si se attén que havent-se mirat y premeditat ab singular cuydado los llibres «De ànima» des del temps de dita butlla de secularizació fins vuy, no se ha trobat que ecclesiàstich
algun com a obtentor de priorat o benefici que
fou de dita religió sia estata ensaculat en ditas
bolsas. // 7v // Sent que al pròxim dit, puga obstar lo dir-se que en ditas bolsas de deputats y
oÿdors ecclesiàstichs en los llochs designats per
a los religiosos, an entrat ensaculats differents
subjectes ecclesiàstichs y seculars com a obtentors de priorats de la religió de Sant Benet, y
que en effecte vuy se’n hi troba algun. Perquè
se respon que dita religió de Sant Benet no és
supresa, no extincta, ni reduhida al estat secular,
com ho és la sobredita dels monastirs de canonges regulars de Sant Agustí. Y perçò, als secularsb obtentors de priorats delc orde de San Benet,d que han estat y se troban ensaculats en dits
llochs de religiosos, en las butllas pontifícias que
obtingueren de dits priorats, se expressà conferir-se’ls sols in comendam. Y en las butllas que
se han de pedir per priorats de dita orde de canonges seculars de Sant Agustí, després de la secularització dels monastirs de aquella, se ha advertit fer-se la gran de aquells absoludament y
sens dita expressió que fos in comendam. Y segons se ha dexat insinuat de sobre en la dita
Cort de Santa Anna, capacitaren y donaren, y
hàbils e idòneos per a obtenir y ocupar los dits
llochs de religiosos, als ecclesiàstichs seculars
que tinguessen in comendam alguna abadia o
priorat de regulars. Y en effecte, en la mateixa
Cort de Santa Anna foren ensaculatse en dits
llochs alguns obtentors de abadia y priorats in
comendam. Així que dels obtentors de priorats
de la religió de Sant Benet, als obtentors de
priorats // 8r // de monastris que foren de la
orde de canonges regulars de Sant Agustí, és la
diferència que respecte de aquells se contempla
encara vuy la religió en què foren erigits o fundats, aixíf son títols de religió lo que cessa en estos y consegüent quod ad effectum de quo agimus, no proceheix lo argument de seculars
obstentors de priorats del orde de Sant Benet,
als obtentors de priorats que foren de dita orde
de canonges regularsg de Sant Agustí.

a. estat interlineat.
b. seculars ecclesiàstichs interlineat al marge esquerre.
c. del orde interlineat.
d. a continuació paraula ratllada.
e. a continuació ratllat alguns.
f. així son títol de religió interlineat al marge esquerre.
g. a continuació ratllat de orde.
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Semblantment, no por sera de alguna efficàcia,
lo dir-se que en dits llibres «De ànima»b consta
trobar-se ensaculats alguns subjectes antes de
dita seculartizació, en alguns llochs dels designats y religiosos en ditas bolsas de deputat y oÿdor ecclesiàstich, ab lo títol de obtentors de
priorats dels monastirs de canonges regulars del
orde de Sant Agustí, que se’ls conferiren in comendam. Y que després de la dita butlla de seculartizació, continauren en ocupar dits llochs
fins al temps de la mort, sens que conste se’ls fes
contradicció per lo procurador fiscal del General, ni per altre persona. Del que·s preten inferir-ne que no obstant dita secularització tingueren capaces, hàbil e idòneos als obtentors de
dits priorats per ser ensaculats en los dits llochs
de religiosos, de las bolsas de deputats y oÿdors
ecclesiàstich, y concórrer en dits officis.
Per quant, lo dit objectes se desvaneix ab molta
facilitat // 8v // ex quo ames de què podia ésser,
que per lo procurador fiscal no tingués notícia
de dita butlla de secularització en dit temps, o
que no advertís que los tals subjectes fossen ensaculats ab lo títol de dits priorats. Altrament, és
digne de fer-se reflexió que en lo capítol 90 del
redrés de la Cort de 1599, parlant dels dits
llochs de religiosos, se troba disposat lo següent: «Ibi: E més que probem am autèntiques
y jurídiques proves com los abadiats, priorats o
altres beneficis predits, són revere tals que per
ells hagen y degan ésser ensaculats, juxta la forma y qualitat de la primera enseculació feta en la
casa de la Deputació, et cètera.» Y, segons se
deixa observat de sobre los ecclesiàstichs seculars que foren admesos en la formació de ditas
bolsas, per los llochs de religiosos, sols foren los
abtentors de abadias y priorats de religiosos
que·ls tinguessen in comendam. Y com en la
gràcia que obtinguen dits senyor Matas, del
mencionat priorat, falte lo títol de religió per ser
aquella extinta y que lo tingués in comendam.
Se aquí se’n segueix no axistir-li lo requissits
principal, que attengue y contempla la Cort en
los que havian de occupar dits llochs de religiosos.

tes fou de canonges regulars del orde de San
Agustí. Lo qual pretengué que podia assistir, y
havia de presidir en dit congrés per rahó de las
preheminèncias de sa dignitat priorat, al·legant
trobar-se alguns exemplars en què los obtentors
de aquella havian precehit a las dignitats y canonges de iglésias catredals en semblants congressos. Al que se li replicà que dits exemplars
no·s devian atténdrer per ésser de temps antes
de la secularització dels monestirs de canonges
regulars del orde de Sant Agustí. Que després
de dita secularització los obtentors de dit priorat no sols no havian assistir en semblans convocacions, però ni encara en Corts ni se havian tingut per hàbils per a fer ensaculats en las bolsa de
deputats y oÿdors del General de Cathalunya. Y
després de vàrias disputats lo dit prior Claresvalls se acontentà de exir-se de dit congrés, ab la
sola protesta de què lo apartar-se de aquell no
pogués servir de prejudici a ell, ni a sos successors en dit priorat. Com ab major individuació
és de vèurer en lo «Llibre de Dietari» del trienni
1635, en foli 231. Per lo que y altrament, los
infrascirts són de vot y paper que loa dit priorat
de Santa Maria del Olm, no és títol abte per a
capacitar a son obtantor per a ensacular-se en
los officis de deputat y oÿdor ecclesiàstich, y demés de la Generalitat. Y que axí bé, la il·lustríssima Novena de ensaculadors no pot ni deu ensacular al dit doctor Esteve Matas, en lo lloch en
què ve anomenat dels de religiosos de la bolsa
de oÿdor // 9v // ecclesiàstih, encara que sie obtentor del dit priorat de Santa Maria del Olm,
mentres no ensenye altra títol capàs e idòneo
per semblant effecte. Y així ho sentan salvo semper, et cetera. En Barcelona, als 29 de setembre
de 1706. Don Desplau, assessor. Don Roma,
assessor subrogat. De Codina et de Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.

385
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Corroboràs lo pròxim dits, y desvaneix del tot
lo proposat at objecte la consideració següent:
Y és, que havent-se fet pública crida en la present ciutat, per a fer convocació dels braços en
diada dels 3 de juliol del any 1637, trobant-se
convocats en la present casa de la Deputació los
indivíduos que en semblants casos compona los
tres braços, comparegué // 9r // en dita junta lo
il·lustre Joseph Claresvalls, prior de la Iglésia
col·legiata de Santa Anna de esta ciutat, que ana. ser interlineat.
b. a continuació paraula ratllada.
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Número 335
Jesús,b Maria, Joseph, cum divo Georgio.
En lo fet consultat per la il·lustríssima Novena
de insaculadors, als assessors y advocat fiscal infrascrits, en y sobre si lo noble fra don Ramon
de Senmanat y de Toralla, religiós de la orde y
milícia de Sant Joan de Hierusalem,c té los reguisits necessaris per a entrar ensaculat en lo
lloch de deputat ecclessiàstich de religiosos, que
ve nomenat per sa magestat, Deu lo guarde.

a. lo...bé interlineat al marge esquerre.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 384v
i 385r del trienni 1704-1707.
c. a continuació ratllat tinga.

Attès y conciderat, que si y encara que del capítol de las Corts de Santa Anna del any 1493,
conste que los comanadors del orde de Sant
Joan són capasses per a ocupar los llochs destinats per religiosos, en las bolsas dels officis de
deputats y oÿdor ecclessiàstichs del General del
present Principat; y en lo mateix concorden los
capítols 20 y 90 del redrés de las Corts de 1599.
Y se al·legue que dit de Senmanat, tindria feta la
gràcia de la comanda de Vallfogona, pròpria de
dita religió per via de obció o altrament. Emperò, attès y conciderat que segons lo disposat
en dits capítols 20 del redrés de 1599,a los comanadors del orde de San Joan per a entrar ensaculats en dits llochs, antes haguessen de enseñar lo títol de la comanda o preceptòria que
obtindrian de dita religió, per medi de las bullas
o altres provas conclohents. Y axí mateix, de la
possessió com puntualment és de vèurer en los
mencionats capítols, ço és, en lo 20 ab estas formals paraulas: «Ibi: Y si era comanador del orde
de Sant Joan, sie feta fee de la preceptoria
// 10v // o comanda de aquell, et cètera.» Y, en
dit capítol 90, «Ibi: Y ha per abans de ésser ensaculats fet fee y osteneció, de son títol. És a saber, de les butlles o col·lació y possessió; y com
posseheix la dignitat o benefici per lo qual tenen ésser ensaculats, et cètera.» Y com per part
de dit fra don Ramon de Senmanat, no se hage
fet ostenció de les butlles o títol de dita comanda, ni que tinga possessió de aquella, ans bé, lo
mateix don Ramon ha dit y confessat que no tenia los despaigs o bullas de la gràcia de dita comanda, ni havia pres la possessió de aquella.
Perçò y altrament, los infrascrits són de vot y
parer, que no pot ni deu la il·lustríssima Novena
enseculà al sobredit fra don Ramon de Senmanat, en lo referit lloch de deputat ecclesiàstich
de religiosos en què ve anomenat per sa magestat. Y axí ho senten salvo semper et cetera. En
Barcelona, als 29 de setembre 1706. De Despalau, assessor. De Roma, assessor subrogat. De
Codina et de Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.
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Número 336
Jesús,b Maria, Joseph, cum divo Georgio.
1. En lo fet consultat per la il·lustríssima Novena de insaculadors, als assessors y advocat fiscal
infrascrits, en y sobre si lo il·lustrec doctor Joseph Grau, degà de la Santa Iglésia Catredal de
a. a continuació una línia ratllada.
b. l’original d’aquest real decret i memorial es troben intercalat entre els folis 385v i 389r del trienni 1704-1707.
c. il·lustre interlineat al marge esquerre.
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Solsona, com a obtentor de dita dignitat sia hàbil per a entrar ensaculat en lo lloch de deputat
ecclesiàstich, per tocant als capitulars de dita
santa ecclésia en lo qual se troba anomenat o
proposat per sa magestat, Déu lo guarde, segons lo disposat en lo capítol 69 del nou redreç
de la Cort últimament celebrada en lo corrent
any de 1706.
2. Vist lo propreferit capítol. Vista la bulla pontifícia de la erecció de la iglésia de Solsona en
chatredal. Vistas las Constitucions fetas per lo
regimen de dita iglésia, las quals y la dita bulla
se troban impressas en un llibret de forma de
quart, intitulat «Constituciones ecclesiae chatredalis Caelsonensis». Vistos differents instruments y scripturas a dita il·lustríssima Novena
presentades, tant per part del dit doctor Grau
com per los canonges de la mencionada iglésia.
Y finalment, vist lo demés que se avia de vèurer.
Hoits los advocats de una y altre de ditas parts.
3. Attès y conciderant, que en lo citat capítol 69
del nou redrés se troba ordenat que dos capitulars del capítol de la Santa Iglésia de Celsona
fossen ensaculats en las bolsas de deputats y oÿdors ecclesiàstich, a saber, és un en la bolsa de
deputat // 11v // y altre en la de oÿdor. Y que
tots los capitulars o indivíduos de dit capítol,
fossen capasses per poder ocupar y ésser insaculats en los llochs volran, si y conforme, gozan de
esta capacitat los capitulars de tots los demés capítols.
4. Attès també,a y conciderat que de la bulla
pontifícia despedida en Roma als 20 de febrer
de 1595 consta, que trobant-se la iglésia de
Celsona en lo estat regular de canonges del
orde de Sant Agustí, per la Sanctedat de Clement VIII a petició del sereníssim senyor rey
don Phelip Primer de Aragó y Segon de Castella, fou eregida en catredal. Disposant que en
ella, a més del bisbe y hagués quatre dignitats
anomenadas de degà, de ardiaca, de capiscol, y
de thesorer, dotse canonges , ab dotse prebendas. Los quals, junts fessen capítol ab sa mensa
capitular, caxa, sagell, y demés insígnias capitulars Ibi: «Ac in aedem ecclesia Celsonen umem
decanatum post pontificalem majorem et unum
archidiaconatum et unam cantoriam et unam
thesaurariam inferiores dignitates nec non duodecim canonicatus et duodecim prebendas pro
uno decano et uno archidiacono et uno cantore et
uno thesaurario de deodecim canonicis qui insimul capitulum faciant etiam cum mensa capitulari ancha sigillo et alys capitularibus insignys, et
cetera» delegant, ab la matexia bulla, al bisbe de

a. també interlineat.
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dita santa iglésia sia la facultat y poder per a estatuhir, ordenar y disposar tot lo convenient per
a establir la // 12r // forma del regiment, govern
y administració de dita iglésia y son capítol.
5. Attès axí mateix, y conciderat que en força de
la dita delegació, lo reverent en Christo Pare
don Lluís Sans, primer bisbe de dita santa igléssia, passà a fer certas ordinacions, estatuts y
Constitucions per lo dit effecte. Y aquellas
manà publicar als 3 de novembre de 1597, en
las quals se troba entre altres cosas la distribució
de las cadiras del cor designats, y la primera post
pontificalem per lo degà. Que lo capítol se hagués de convocar en nom de dit degà y presidir
en ell, y en sa ausènsia lo ardiaca, després de
aquest lo capíscol, y en defecte de ell lo thesorer. Que los obtentors de ditas dignitats no sols
tinguessen interessència en lo capítol, sino també vot; y al degà li añadí que lo tingués de paritat, y passant a la individuació dels càrrechs y
obligacions que se injunguian a quiscun dels
obtentors de ditas dignitats, premeditadas
aquellas com se deu, tenint present la disposició
del dret que occorra en la subgecta matèria, a
par que las mes tenen la mira a manifestar que
dit delegat estava ab fixa comprehenció, que segons thenor y sèrie de la botlla de erecció, las
ditas dignitats eran de corpore capituli et de illius
mensa.
6. Ab singularitat, se regoneix ser de dita calitat,
// 12v // la circunstància que en lo capítol de ditas Constitucions, que tracta dels càrrechs y
obligacions que·s designaren al obtentor del offici o dignitat de ardiaca, en lo número 2 fou
disposat que aquest hagués de cuydar dels drets
de la iglésia y capítols, y que perçò, los diners
del capítol, sagristà, e iglésia y totas sas scripturas, se haguessen de tenir, custodiar y guardar
en un archiu segur per eix effecte designat. Y
passant al número 3, fou ordenat que dit archiu
se tancàs ab dos claus de diferent cerradura, las
quals haguessen de estar en poder, ço és, la una
en mà del degà y la altre hagués de tenir lo ardiaca. Donant per rahó lo ésser los primers y
més preheminent de dita iglésia, y en cas de
ausència de aquest o de vacar dits officis, la clau
del degà la hagués de tenir lo capitular dignior,
y la del ardiaca lo canonge que elegiria lo capítol
ab estas formals paraules Ibi: «Cujus archivi
dias saltem precipimus esse claves artificiose confectas et diverso fabrile opere fabricatas quarum
quamlibet a decano et archidiacono tamquam
primis et precipuis ecclesie custodiendam assignamus. Quas illis aut ipsorum aliquo absente vel
dignitate aut dignitatibus eorundem vacantibus
que decano contigit per alium capituli digniorem et que archidiacono per canonicum ab eodem
ex sentencia capitulo // 13r // et dignitate van2040

cante a capitulo destinandum custodiri volumus
et cetera.»
7. De las prop transcritas paraulas, de ditas
Constitucions és digne de fer-se particular ponderació per justiciació del assumpto la diversitat
in modo loquendi, que se ma respecte de la
custòdia de ditas claus en lo cas de vacar lo offici de degà. Al de vacar lo de ardiaca, dient en lo
primer que la sua clau passàs en mà del capitular
dignior; y en lo segon, en mà del canonge que
eligiria lo capítol, de la qual diversitat a par resultar-ne que la paraula capitular comprenia
més personas que la paraula canonges. Altrament en un cas y altre, se hauria usat de la paraula canonge, a saber, és en lo primer cas que la
clau del degà passàs en mà del canonge dignior,
y la del ardiaca en mà del canonge nomenador
per lo capítol. Y axí bé de dita diversitat, és precís conferssar-se que ab las paraulas capitular
dignior volgué compèndrer las dignitats.
8. Altre ponderació molt digne de premeditarsea resultab de las mateixas paraulas sobre transcritas, presa inferior ésser ditas dignitats de corpore capituli, y és que a més de ésser cosa
extraordinària y totalment inverosímil, que fos
de la intenció del delegat volger que los que no
fossen capitulars tinguessen las claus de la caixa
de las pecúnias y del arxiu de las escripturas de la
mensa capitular. A altrament, encontrar ab los
primers principis establerts en lo dret canónich,
sobre la subjecta mateixa, segons los quals tot lo
regiment y administració de las iglésias catredals
y de sa mensa capitular, toca y pertany a sos capítols privative ad alios quorcumque etiam ad
episcopum.
9. Antes de dexar ditas Constitucions, és també
digne de advertir-se, que en la primera que·s
troba en dit llibre, pàgina 41, lo bisbe // 13v //
delegat diguéc que expressa que als dits degà,
ardiaca, cabíscol, thesorer y als dotze canonges
que a les horas eran y per temps serian. Los prenia per si y sos successors, per germans, y que
tant en sede plena com en sede vacant, los compelissen tots los drets que per los sagrats canons, estatuts canónichs y sagrat consili de
Trento sed concedian als capítols de catredals
«Ibi: Quo circa decanum archidioconum, cantorem, thesaurarium, et duodecim canonicos, sicut
prefert, erectos qui nunch sunt et pro tempore fuerint pro nobis, et successoribus nostris in fratres
recipimus et cetera.» Y és de notar, que segons
disposicions de dret canónich, y comú sentir
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat en orde a què.
resulta interlineat.
digue que expresa interlineat al marge esquerre.
se concedian interlineat, damunt competia ratllat.

dels doctors canonistas, tots los que venen compresos ab la dita clàusula última Ibi: «Recipimus
in fratres, et cetera» en semblant cas se tenen,
deuhen tenir per capitulars com ho ensenya
Garcia «De benefficis, en lo lloch que pera avall
se citarà.» Apoyant-ho ab authoritat de la Sagrada Rota.
10. De las rahons, fonaments y motius desobre
expressats, a par resultar-ne en legal conceqüència, que lo obtentor del dit offici a dignitat és
capitular de dita Santa Iglésia de Celsona, per
ràtio de dita dignitat és capitular de dita santa
iglésia, y axí bé, hàbil y capaz per a entrar ensaculat en las bolssas dels officis de deputat y ohydor ecclesiàstich y demés de la casa de la deputació del General de Cathalunya, en virtut del
disposat en lo citat capítol 69 del redrés de la
Cort últimament celebrada.
11. Sens que tan justificada il·lació puga elidirse, per los objectes que contra aquella se ponderan y alegen per los canonges de dita santa iglésia. No lo primer, que consisteix en dir que
estant convocada la última Cort se formà en
aquella un capítol que en substància, contenia
lo mateix que lo referit dalt de número 69, que
a aquell feu la decretació sa magestat. Que las
dignitats de Solsona, per ser del gremi del capítol, vinguessen compresas en lo nom de capítol
y capitulars. Que havent tornatb lo dit capítol al
bras ecclesiàstich, // 14r // los tres braços de
comú consentiment, foren representació a sa
magestat per a què fos servit mudar lo plàcet,c
motivant la representació de haver-hi lites pendents entre las dignitats y canonges, sobre si
aquellas eran de corpore capituli o no y que després aparagué dit capítol de Cort ab la decretació del plàcet absoludament, y sens expressió
dal referida.
12. Per què se respon que quidquid sit de dita
representació y decretació, no de aquí pot inferir-se que lo real ànimo de sa magestat fos estar
en la intel·ligència, que las dignitats no fassen
de corpore capituli, per què lo mudar la decretació pot ser fos perquè enterat de las rahons dalt
referidas, que assisteixen a la dignitats en virtut
de la butlla de creació, Constitucions de dita
iglésia, a sa observança eran verdaderament capitulars y que axí, per venir compresos en la gràcia que comprenia lo dit capítol de cort baix lo
nom de capitulars, no·s necessitava de la referida expresió. Com altrament, si la intenció de sa
magestat y de la Cort fos estada al contrari, no
haurian usat de la paraula capitulars, si sols de la
a. a continuació paraula ratllada.
b. tornat interlineat al marge esquerre.
c. a continuació paraula ratllada.
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paraula canonges. Conforme se troba placiat en
loa capítol 20 del redrés de 1599,b que disposa
sobre la ensaculació dels capitulars de las demés
catredals del present Principat. En losc quals no
tenen cabiment las dignitats.
13. Tampoch refragar pot lo segon objecte,
consistint en què és lo any de 1631 se introduhí
lite en la cort ecclesiàstica de Celsona, per los
canonges de dita iglésia contra las dignitats, per
haver estàs pretès intrevenir en alguns actes capitulars. Que en lo any de 1684, per ocació de
haver provehit los // 14v // canonges, lo canonicat penitencier sens haver permès que·y entrevinguessen las dignitats, estas intentaren lo possessori summaríssim en la mateixa cort
ecclesiàstica de Celsona. La qual causa per via
de apel·lació, de un altercat sobre la excepció de
mala citació, fou revocada a la cúria del metropolità de Tarragona, a instància dels canonges.
Y que havent acudit las dignitats a sa magestat
per lo mateix fet, ab representació de son pretès
dret, per ser aquellas ded patronat real,e formaren quexa dels dits procehiments dels canonges.
Y estos foren la mateixa diligència, al fi de conceguir del real ànimo tingués a bé que dita
questió o controbèrsia se ventilàs y decidís per
los medis de justícia. Que axí se logrà lo èxit. De
forma, que lo procurador fiscal patrimonial y las
dignitats, introduhiren lite contra los canonges
en lo real concell de la Batllia General. Lo que
ocasionà, que per part dels canonges se firmà de
dret en la cort ecclesiàstica de Celsona, y de ella
foren despedidas lletras en forma de contenció;
y en effecte se formà aquella per las dos cúrias, y
quedà la dita causa per ara indecisa, de tot lo
que los canonges pretenen inferir-ne, no poderse dir que las dignitats de la Santa Iglésia de
Celsona sian de gremio capitulí.
14. La satisfació a est objecte, a par ésser notori,
a per quant més de què en ditas causas no·s tracta principaliter de si o no las ditas dignitats són
de corpore capituli si sols incidenteret per modus
causa. Altrament, en ninguna de aquellas se ha
fet declaració diffinitiva, per modo de provisió o
sentència, ni aquellas poden prejudicar a la pretenció que vuy tenen las dignitats, en orde a la
capacitat de dita pretesa ensaculació, ni // 15r //
esta a la pretenció dels canonges, majorment
trobant-se las dignitats en la possessió de assistir
y votar en los actes capitulars. Com per aquell,
en lloch més oportú se’n farà espècia manifesta-

a. lo capítol 20 del redres 1599 interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat tots los demes capítols de cort.
c. a continuació ratllat capítols de la.
d. a continuació ratllat son.
e. real interlineat.
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ció,a y quedàb aquella titulada ab la butlla de
erecció y de las constitucions de dita iglésia, segonsc se ha dexat fundat de sobre.
15. Semblantment, no pot ésser de efficàssia lo
tercer obgecte fundat en la regla general establerta en lo dret canónich, que enseña que las
dignitats de las iglésias catredals non sunt de capitulo ne tenen veu en ell. Perquè se respon,
que també és corrent doctrina, que dita regla
preincipalment se limita en lo cas que de la institució o erectió de las dignitas. Ésser las dignitats de gremio capitulí com és de vèurer, en
Garcia «De Beneficis en lo lloch que per avall
se’n farà particular ponderació.» Lo qual attesta
que en España se troban differents catredals ab
semblans indults, y en nostre cas és indubitat
trobar-nos en semblant espècie fent reflecció a
la dita bulla de erecció y a las constitucions de
dita santa iglésia.
16. Axí mateix, a par no poder ser de concideració alguna, lo dònie que de las paraulas de la
dita bulla de erecciód transcritas de sobre número 4 Ibi: «Que simul capitulum faciant» no·s
podria fomentar que las dignitats fossen del
gremi del capítol ex quo. Lo relatiu qui se troba
pròxim e immediat al subtantiu canonicatus, y
ésser de naturalesa dels relatius fer relació al
proximior immediat. Perquè se respon primerament, que si bé és creteri vulgar que lo relatiu
se refereix al proximior y més // 15v // inmediat.
Emperò dita theòrica, solament té lloch quant
la relació no pot commodament fer-se ad omnia antea expressa, és a saber, per què ha disposició se fes inútil o absurda o per altre equivalent rahó. Lo que no pot verificar-se en
nostre cas.
17. A més, que del thenor de la clàusula en què
se troba dit relatiu, qui consta que inmediate
antes se aquell estan mencionadas las quatre
dignitats; y seguidament los dotse canonges y
sas dotse prebendas, en una matexia oratió regida per un mateix verb. En lo qual cas, lo relatiu
fa relació a tots los substantius continuats en
ella, seno és que repugnàs a la rahó o discurs natural que los domino domine ne dihuen salva ratione recti sermonis. Lo que no és ponderable en
la occorrent espèsie. Quant y més, que haventse de fer menció en dita clàusula de las dignitats
y canonges, seguinte lo estil ordinari en la escriptura de semblant narrativa; fou precís continuada primer las dignitats que los canonges, per
a.
b.
c.
d.
e.

sera aqueix lo estil ordinari e inconcussament
observat en cas de parlar-se de dignitat y canonges. Lab descriuen primer, aquellas com a més
present heminents éssent corrent que las dignitats precedexen als canonges; y axí de trobar-se
lo relatiu que proximion a la paraula canonicatus no·s pot inferir per ilació legítima, que
aquell sols fasse relació als canonges y no a las
dignitats, simul, majorment si se premedita, que
si lo dit relatiu feya relació tant solament als
dotse canonges, en dita clàusula seria supèrflua
la paraula simul per ésserc notori que étiam en
los capítols ded chatredal, en què sols tenen cabiment los canonges tots yunts constituheixen
lo capítol y no separadament ut singuli.
//16r //18. Comprovàs tot lo referit de una consulta feta per la Real Audiència, juntas las tres
salas als primer de febrer de 1686, acerca lo fet
que se ha insinuat de sobre número 13, a saber,
és que havent passat los canonges de la Santa
Iglésia de Celsona, en lo any de 1684, a fer la
provisió del canonicat penitencier. Sens voler
permètrer que los obtentors de las dignitats tinguessen interessència y vot en ella. Pretenent
aquells, que era contra lo dret y possessió en
què se trobassen, y que axí se haviae inferit prejudici al real patrimoni, per ser ditas dignitats
del patronat real. Reconegueren a la real magestat del senyor rey don Carlos Segon, per via de
representació y en vista de ella, sa magestat ordenà que la Real Audiència de est Principat informàs son real ànimo sobre son contengut.f Lo
que executà dita Real Audiència, conclohent en
lo informe que la provisió de dit canonicat penitencier era estada nul·la, com ha feta sens intervenció y vot de las dignitats. Lo que ocasionà
que sa magestat ordenà que son procurador fiscal patrimonial, introduhís lite contra los canonges en lo real concell de la Batllia General.
Com ho effectuà en la conformitat que se ha referit desobre.

19. Los principals motius de dita consulta foren
dos: Ço és, lo un ab la butlla de la erecció; y lo
altre ab las constitucions y estatus de dita iglésia. Corroborant-los ab la observança subseguida de haver entrevingut las dignitats en los actes
capitulars presidit y votat en ell, en molt y differents negocis dels de major importància per lo
capítol kalendat. Los instruments entregats per
sa justificació, dels quals son dignes de especial
nota, los que justifican que los obtentors de las

a. ser aqueix interlineat.
b. la interlineat.
c. ésser interlineat, damunt que es ratllat.
d. de interlineat.
e. havia interlineat.
f. a continuació ratllat en la representació.

a continuació ratllat assistits de lo títol de.
quedà aquella titulada ab interlineat al marge esquerre.
a continuació ratllat que.
a continuació paraula ratllada.
seguint...narrativa interlineat al marge esquerre.
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gremio capitulli. Com ho attesa lo mateix Garcia en lo lloch citat número 378 ahont, y en lo
número 379, dona per comtant que los que·s
tenen y contemplana uti frares episcopi sunt de
capitulo. Y axí, havent-se disposat en las constitucions o estatuts de dita iglésia de Celsona per
lo bisbe y delegat qui feu los dits estatuts, que
prenia in frares los obtentors de ditas quatre
dignitats y los dotze canonges, que a les horas
eran y per temps serian, ab la clàusula dalt transcrita número 9. De aquí és inferir-se per legítima il·lació, que la citada decixió de la Rota y
doctrina de Garcia no sols no obstava a la pretenció de las dignitats, que ans bé, fomentan a
aquella.

dignitats entrevingueren en capítol, y votaren
en ell sobre la elecció y provisió del canonicat
penitencier; y ab major efficàcia dos que
// 16v // contenen que dos obtentors de dignitats en sede vacant foren elegits per vicaris generals per lo mateix capítol, éssent cert en dret
canònich que semblant offici sols lo poden obtenir los que són de corpore capituli. Y per la
prova de haver-se conservat dita possessió des
del dit any de 1684, se han entregat set differents instruments que contenen haver entrevingut per dit y votat las dignitats en dit capítol,
sobre negocis a molt suposició y han offert entregar còpia del acte de syndicat feu dit capítol
per assistir son sýndich en la última Cort, assegurant que en ella se narra haver-lo firmat las
dignitats convocats en capítol.

23. Per lo que y altrament, los ifraescrits són de
vot y parer, que pot y deu la il·lustríssima Novena ensacular al dit il·lustríssim doctor Joseph
Grau, degà de la Santa Iglésia de Celsona, en lo
lloch de deputat ecclesiàstich de sa iglésia en
què va anomenar y axí ho resten salvo semper et
cetera. Barcelona, y setembre 25 de 1706. De
Despalau, assessor. De Roma, assessor subrogat. De Codina et de Ferreras, fiscalis Generalis
Cathaloniae advocatus.

20. De dit imforme se adverteix també, que la
Real Audiència possà a donar evasió particular
al contengut en differents instruments, que entregaren los canonges sobre fets y negocis dels
capítols, per a intentar que las dignitats no entrevenian en ella [...] que si en algunas ocasions
hy havian etrevingut y votat, los tals actes no
pudian induhir títol ni possessió a favor de los
diputats.
21. Y encara que los canonges en lo cas presten,
pretengan sustentar lo mateix ditxo volent-lo
fundamentar ab la authoritat y decissió de la
Rota romana in claguritana, 1 junii 1483, la
qual referix y transcriu a la lletra Garcia «De Beneficiis part. 3 cap. 2. sub. n. 376.» Ahont parlant de certs porcioners de una iglésia catredal,
després de haver assentat per proposició corrent, que de dret comú sols los canonges dicuntur esse de corpore capituli passa a dir que encara que los porcioners tinguessen interessència y
vot en aquell capítol, no de aquí podian inferirse que fossen de capítulo.
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22. Emperò, attès y considerat que en la citada
decisió de la Rota, los porcioners pretenianb haver de pagar los beneficis del capitol ad // 17r //
audienciam, sens al·legar altre títol ni motiu
que lo dec tenir interessència y vot en lo capítol,
en força de la consuetut de sa iglésia,d en nostre
cas lo que pretenen las dignitats de la de Celsona és lo ésser de corpore capituli, fundant-se no
sols en la interessència y vot que tenen en ell
sinó també en virtut de la butlla de erecció de sa
iglésia, y dels estatuts y constitucions de aquella, y en dita espècie en differents iglésias catredals de Espanya, étiam los porcioners sunt de
a.
b.
c.
d.

Excel·lentíssim señor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya, posan en
notícia de vostra excel·lència los llochs que vacan, axí de deputats y oÿdors de comptes com
de altres officis dels que la magestat, Déu lo
guarde, és estat servit nomenar per a ensacularse en la present ensaculació, axí per restar inhabilitats per los ensaculadors, molt per rahó de
no tenir las qualitats que disposan los capítols
de cort, com y també, per haver-se altres mort o
tenir impediment, y altrament, per lo que no se
han pogut fer las membranas y enviar-se a la
Novena de ensaculadors. Y perçò, suplican a
vostra excel·lència que en nom de sa real magestat sie servit nomenar-ne altres, per a què dits
llochs resten ocupats de subyectes que deuhen
ésser elegits per vostra excel·lència, en nom del
rey nostre senyor.
Deputats ecclesiàstichs religiosos:
Lo lloch que vaca, per ésser estat inhabilitat fra
don Ramon de Semmanat, del hàbit de Sant
Joan.
Altre lloch que vaca per mort de fra Genàdio
Colom, abat de Camprodon, antes de poder ser
ensaculat.
Deputats militars per la vegueria de Barcelona:

a continuació paraula il·legible.
pretenien interlineat al marge esquerre.
de interlineat.
a continuació paraula ratllada.

a. a continuació paraula ratllada.
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mossèn Jacinto Descallar y Ortodo, y no haverse nomenat en son lloch a ell mateix, o altre
subyecte.

Lo lloch que vaca per restar inhabilitat mossèn
Jaume Puig y de Perafita.
Altre lloch que vaca per restar inhabilitat
mossèn Joseph Antoni de Rubí y Boxadors.

/ 18v

Oÿdors militars per la vegueria de Vilafranca del
Penedès:
Lo lloch que vaca per restar inhabilitat mossèn
Joseph de Clariana y Gualbes.

Deputats militars per la vegueria de Gerona y
sotsvegueria de Besalú:
Lo lloch que vaca, per haver mort mossèn
Agustí de Escarrer y Razet antes de ser ensaculat.
Altre lloch que vaca per restar inhabilitat
mossèn Joseph de Cartellà, antes de Farnes.

Oÿdors reals de la ciutat de Vich:
Lo lloch que vaca per haver mort, antes de ser
ensaculat, mossèn Massià Oms.
Per la bolsa de donador de ploms:
Lo lloch que vaca, per trobar-se ya ensaculat,
mossèn Jaume Fontana.

Deputats militars per la vegueria de Tortosa:
Lo lloch que vaca per no poder entrar don Anthon Gil de Federich, per no aver-hi lloch de
noble que poder ocupar si sols de mossèn.

Dada en Barcelona, als VI de octubre MDCCVI.
Don Joseph Novell y de Nadal. Pere Vidal. Clement de Senispleda y de Solanell. Don Pedro de
Oliver. Joseph Braçó y Duran. Alexius Fornaguera, secretarius et scriva majoris Generalis
Cathaloniae, subrogatus. Locus sig+illi.

Deputats militars per la vegueria de Vich:
Lo lloch que vaca per haver mort, antes de ser
ensaculat, don Ignasi de Alegre y Càrcer.
Deputats militars per la vegueria de Cervera:
Lo lloch que vaca per restar inhabilitat mossèn
Fèlix Roura.
Deputat militar per la vegueria de Manresa:
Lo lloch que vaca per no poder entrar don
Francisco Puigdesalit y Saiz, per no aver-hi
lloch de noble que poder ocupar si sols mossèn.
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Deputats militars per la vegueria de Monblanch:
Lo lloch que vaca per no poder entrar don Joseph Bonaventura de Ascon y Oliver, respecte
de no aver-hi lloch de noble que ocupar si sols
de mossèn.
Oÿdors ecclesiàstichs capitulars per Barcelona:
Lo lloch que vaca per restar inhabilitat lo doctor
Joseph Romaguera, canonge de Barcelona.
Oÿdors de comptes ecclesiàstichs religiosos:
Lo lloch que vaca per haver-se ensaculat a deputat ecclesiàstich religiós, fra Gaspar de Sinisplech.
Altre lloch que vaca per restar inhabilitat lo doctor y prior Esteva Mata.
Oÿdors militars per la vegueria de Barcelona:
Lo lloch que vaca per restar inhabilitat mossèn
Pedro Montaner de Ramon.
Altre lloch que vaca, per restar inhabilitat
mossèn Francisco Sagarriga y Vera.
s.n.r

Oÿdors militars per la vegueria de Lleyda:
Lo lloch que vaca per restar desançiculat per la
General, segons reals despaitgs, per ser estat ensaculat en temps de lo senyor duch de Anyou
2044

Número 337
Muya ilustres señores diputados del Principado de
Cataluña en Barcelona residentes.b
Illustríssimo señor.
Hállanse este consistorio y el de la ciudad de Zaragoza, con aplicación conforme, praticando todas las providencias convenientes a su defensa; y
no cesar de adelantarlas en servicio del rey, nuestro señor, y contra los enemigos de su corona. Y
como la importancia de esta ciudad se lleva toda
la atención, y en las conferencias continuas o de
ambos consistorios, de reyno y ciudad, con el señor
gobernador y consejos, se ha ofrecido y reconoce,
que uniendo y coligándose esse Principado y los
reynos de Valencia y Aragón, podrían por su común interés y beneficio formar y mantener un
cuerpo de milicias para las operaciones más importantes. Debe representar este concistorio a
vuestra señoría ilustríssima, que el establecimiento de esta unión será muy agradable servicio a su
magestad y que, si para sus tratados se eligieren
personas y señalare puesto, concurrirán por Aragón y esta capital los síndicos en donde vuestra
ilustríssima y el reyno de Valencia ajustaren.
Aunque interesando tanto en acelerar las resoluciones, no se puede omitir, // 1v // repitiendo que
el intento y el deseo es dexar señaladamente de
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 389v i 386r del trienni 1704-1707.
b. anotació al marge inferior.

puesto a vuestra señoría ilustríssima y a el reyno
de Valencia, el traher a la memoria que ya en
otras ocasiones tubieron los tres reynos por lugar
menos desconmodides para conferir sus dependencias la villa de Caspe, ciudad de Alcañiz. Ocioso
es espresar a vuestra señoría ilustríssima, las consequencias de ustilidad, que han de resultar de
unirse y coligarse Valencia y Aragón con este
Principado. Y que reesteblecida su antigua correspondencia, y juntando sus fuerzas con proporcionada igualdad de los caudales, no solamente
serán vastantes para defenderse de los enemigos,
sino también, para que el rey nuestro señor adelante las más gloriosas conquistas. Haciéndose los
naturales de estos reynos, por su valor, finerán
constancia más dignos acrehedores del paternal
amor de su magestad, y de las mercedes y gracias
que sabrá dispensar su real magnificencia.

putados del reyno de Aragón. Pedro Pablo Cebrián, secretario.

386
/2r

Muya ilustres señores diputados del Principado de
Cathaluña en Barcelona residentes.b
Hállanse el reyno de Aragón y esta ciudad, con
aplicación conforme, praticando todas las providencias convenientes a su defensa; y no cesan de
adelantarlas en su servicio del rey, nuestro señor,
y contra los enemigos de su corona. Y como la importancia de este cuydado se lleva toda la atención, y en las conferencias continuas de ambos
consistorios de el reyno y ciudad con el governador
y consejos, se ha ofrecido y reconoze que uniendo y
coligándose esse Principado y los reynos de Valencia y Aragón, podrían por su común interés y benéfico formar y mantener un cuerpo de milicias
para las operaciones más importantes. Debe representar este consistorio a vuestra señoría ilustríssima, que el establecimiento de esta unión será
muy agradable servicio a su magestad. Y que si
para sus tratados se eligieren personas y señalare
puesto, concurrirán por Aragón y esta capital los
síndicos en donde vuestra señoría ilustríssima y
// 2v // el reyno de Valencia ajustaren. Aunque
interese tanto en acelerar las resoluciones, no se
puede omitir, repitiendo que el intento y el deseo
es dejar el señalamiento de puesto a vuestra señoría ilustríssima y a el reyno de Valencia. El traher
a la memoria que ya en otras ocasiones tubieron
los tres reynos por lugar de menos deseo, modidad
para conferir sus dependençias la villa de Caspe y
ciuda de Alcañiz. Ocioso es expressar a vuestra señoría ilustríssima, las grandes consecuencias de
utilidad que han de resultar de unirse y coligar
Valencia y Aragón con esse Principado, y que restablecida su antigua correspondencia y huntando
sus fuerzas con proporcionada igualdad de caudales, no solamente serán bastantes para defender
los enemigos, sino también, para que el rey señor
adelante las mas gloriosas conquistas haciéndose
los naturales de estos reynos, por su valor fineza y
constancia, más dignos acrehedores del paternal
amor de su magestad y de las mercedes gracias
que sabrá dispensar su real magnificencia.

A vuestro señor ilustre suplica este consistorio, sea
servido ganar los instantes del tiempo por consolar a los aragoneses y a los buenos vasallos de su
magestad, conviniendo vuestra señoría ilustre
entra tan concluir esta unión y coligación, sin la
qual han de quedar muy // s.n.r // espuestos y
arriesgados estos reynos, que en las urgencias actuales tienen indispensable obligación de executar, con maior esfuerzo, en común particular,
todo lo que cupiere en sus medios y disposciones por
servir más a su magestad, reintegrándose al mismo tiempo el reposo y tranquilidad de estos reynos,
tan amantes y amados del rey nuestro señor.
Daría quenta a vuestra magestad ilustre, este
concistorio, con embajada especial de estas expresiones sino considerara que despachando expreso, y
entre y vienente, ha de llegar antes el aviso de que
las tiene presentes vuestra señoría ilustre, consistiendo tan principalmente el sosiego y mejor estado de estos reynos en que sin perder tiempo acuerden la forma y las circunstancias de su unión,
haciéndose cargo de que en las centurias pasadas
inmortalizaron su memoria con gloriosas hazañas haviendo sido Cataluña, Valencia y Aragón
el origen y medio para dilatar sus reynos y dominios los sereníssimos señores reyes. // s.n.v // Y de
que es agora más preciso acreditar y ostentar el
valor el amor y la lealtad en quanto se interesare
el maior servicio de su magestad. Acuerda también a vuestra señoría ilustre, este consistorio, que
anhela siempre a manifestar el reconocimiento
que profesa a vuestra señoría ilustre, obedeciendo
con finesa y puntualidad a vuestra señoría ilustre. Dios guarde a vuestra ilustríssima en su mayor lustre. Zaragoza, octubre 5 de 1706.

Número 338

s.n.r

El abad de Piedra. Doctor don Blas Antón de
Oloriz. Gaspar de Segovia. Joseph Farros Cassado. Don Bartholomé Caver. Don Francisco de la
Sierra. Barón de Letosa. Don Bruno la Balsa. Di2045

A vuestra señoría ilustríssima suplica esta ciudad, sea servido ganan los instantes del tiempo
por consolar a los aragonesses y a los buenos vasallos de su magestad, conviniendo vuestra señoría
ilustríssima en tratar y concluir esta unión y colia. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 389v i 386r.
b. anotació escrita al marge inferior.
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sim senyor protector lo die de vuy. Attenent
que lo contengut en ditas cartas, és matèria gravíssima y digne de tota reflexió, y que semblants
cartas tenen los dos excel·lentíssims magistrats
de la Deputació y ciutat de Barcelona, ab qui
sempre lo present bras desitja continuar la bona correspondència y seguir sos acertats dictaments. Deliberà perçò, suplicar per medi de
embaxada a dits excel·lentíssims magistrats,
sien servits nomenar persones per a conferenciar sobre esta inportància, donant facultat al
excel·lentíssim senyor protector per a nomenar
las persones per ditas conferèncias, a las quals
dóna y atribueix lo present bras semblants poders. Quals dits dos excel·lentíssims comuns
donaran a les suas, y també dona dit bras, facultat y poder al excel·lentíssim senyor protector,
officials y personas, nomenarà lo senyor protector per a posar en execució, deliberar y resòldrer
en nom de dit bras lo que·ls aparexerà convenir,
després de haver ohit lo que se acordarà en ditas
excel·lentíssimas conferèncias. Com també per
a suplicar lo assenso y escríurer a sa magestat,
respòndrer a ditas cartas y escríurer diligèncias,
y obrar tot lo que·ls aparexerà ser del conveniència y obligació del present bras y Principat.

gación, sin la qual han de quedar muy expuestos y
arriesgados estos reynos. Que en las urgencias actuales tienen endispensable obligación de executar con mayor esfuerzo en común y particular,
todo lo que cuiese en sus medios y disposiciones por
servir más a su magestad, reintegrándose a el
mismo tiempo el reposo y tranquilidad de estos
reynos, tan amantes y amados de el rey nuestro señor.
Daría cuenta a vuestra señoría ilustríssima esta
ciudad, con embajada especial, de estas expresiones señor considerara, que despachando expreso,
yente y viniente, ha de llegar antes el aviso de que
las tiene presentes vuestra señoría ilustre. Y de
que se hanan el primer lugar en la reflexión de
vuestra señoría ilustre, consistiendo tan principalmente el sosiego y mejor estado de estos reynos,
en que sin pender tiempo acuerden la forma y las
circunstancias de su unión, haciéndose cargo de
que en las centurias passadas immortalizaron su
memoria con gloriosas hazañas // s.n.v // haviendo sido Cataluña, Valencia y Aragón el origen y
medio para dilatar sus reynos y dominios los sereníssimos señores reyes, y de que es aora más preciso
acreditar y ostentan el valor, el amor y la lealtad
en quanto le interesare el mayor servicio de su
magestad. Acuerda también a vuestra señoría
illustríssima, esta ciudad, que anhela spresa a
manifestar el reconocimiento que profesa a vuestra señoría illustríssima, obedeciendo con fineza y
puntualidad a vuestra señoría ilustríssima. Dios
guarde a vuestra señoría ilustríssima en su mayor lustre. Zaragoza, octubre 6 del 1706.
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Don Esteban Esmirseron y Cassanale, Francisco
Ybáñez de Aoyz, don Gil Miguel Ferrer y Cabrer,
don Domingo Salbador Cassado, Jurados de la
ciudad de Zaragoza. Francisco Antonio Copons,
secretario del rey nuestro señor, principal de la
ciudad de Zaragoza. Muya ilustres dipputados
del General del principado de Cataluña en Barcelona residentes.
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Número 339
Enb lo bras militar juntat a 8 de octubre 1706,
se és feta la deliberació següent:
E lo dit bras militar, ohidas las dos cartas dels
molt il·lustres deputats del regne de Aragó y jurats de la ciutat de Zaragoza, de data de 5 y 6
del corrent, que est matí per extrahordinari yente y viniente, han arriban en mà del excel·lentísa. anotació al marge inferior.
b. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 385v i 386r del trienni 1704-1707.
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Número 340
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat als 9 de octubre 1706, fonch
presa, entre altres, la deliberació infrascrita y següent:
E lo dit Concell feu la deliberació següent: Que
ohidas las cartas dels deputats del regne de Aragó y dels jurats de la ciutat de Çaragoça, dirigida una y altra als excel·lentíssims señors concellers de datta de 5 y 6 del corrent mes de
octubre. En y ab las quals, per los motius y rahons en ditas cartas expressadas, se demana la
visió dels regne de València y principat de Cathalunya ab dit regne de Aragó, conferint-se dit
fet per medi de las personas anomenadoras, assenyalant si apareixia per dit effecte la ciutat de
Alcanyís y vila de Caspe. Y ohidas semblantment las deliberacions fetas per los excel·lentíssims y fidelíssims señors deputats y bras militar,
trobant-se ab semblants cartas quals la present
ciutat en orde a dit fet, llegidas ditas cartas y deliberacions en lo present concell, insertat tot in
la proposició. Y attès, que lo fet proposat és negoci grave, y de tota premeditació, antes de
pèndrer-se final resolució en dita dependència y
que los excel·lentíssims y fidelíssims senyors dea. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 386v i 387r del trienni 1704-1707.

putats y oÿdors y excel·lentíssims y fidelíssim
bras militar, se judica en dit fet ab igual o major
interès que la present ciutat, y que per part de
dit excel·lentíssim bras militar, per lo major
acert en dit fet, ha demanat a la present ciutat
conferenciar sobre la subscita matèria, haventhi assentit lo excel·lentíssim concistori dels senyors deputats. Que perçò, per part de la present ciutat se assentesca, com lo present concell
assenteix, en què las instàncias fetas per los dits
deputats del regne de Aragó y jurats de la
// 1v // ciutat de Çaragoça, se conferèncien y
tracten ab las personas que per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y bras militar
e seran anomenadas. Y del que en ditas conferèncias se acordarà, sie format y disposat un
paper ab tota expressió e individuació, servintse los excel·lentíssims señors concellers reportar-lo al present concell per poder, en vista de
son contengut, resòldrer y deliberar lo que més
parega convenir. Y que attès, que ab las cartas
axí dels deputats de Aragó com dels jurats de
Çaragoça, no dona a la present ciutat lo degut
tractament corresponent a la real munificència
ab què dita present ciutat se troba condecorada
y honrada, tant per la magestat del sereníssim
senyor rey don Carlos Segon, que està en glória,
com per lo rey nostre señor don Carles Tercer,
que Déu conserve, sie també comès, com lo
present concell comet, a las mateixas personas
entrevindran y concorreran en ditas conferèncias, per què semblantment premediten dit fet y
aconsellen, lo que en orde a dita dependència
deurà obrar y executar la present ciutat. Reportant-se semblantment, lo que per las personas
de ditas conferèncias serà acordat y aconcellat al
present concell, per resòldrer y deliberar lo fahedor. Donant lo present concell facultat als excel·lentíssims señors concellers, per anomenar
personas per concórrer y entrevenir en ditas
conferèncias, ni igual número com serà anomenat per quiscú dels altres dos excel·lentíssims
comuns. Y que per medi de embaxada, en la
forma acostumada, sia reportada còpia de la
present deliberació a quiscú dels dos excel·lentíssims comuns dels senyors deputats y bras militar.

E lo dit Concell feu la deliberació següent: Que
ohida la embaxada en escrits reportada per part
del excel·lentíssim consistori dels senyors deputats, suplicant dits senyors deputats y sis personas elegidas per la dependència de la construcció de una casa de port franch fora los murs de
la present ciutat, establert y disposat en lo capítol 79 fet en la última Cort General per la magestat del rey nostre, Déu guarde, celebrada y
conclosa en la present ciutat. Tingué a bé anomenar tres personas, a fi de què junt ab los tres a
qui se ha donat comissió per dits señors deputats, oÿdors y personas anomenadas, preemediten y discorren lo que millor aparega per lo feliz
èxit de dit assumpto.
Llegida dita embaxada al present concell, insertada en la proposició. Y attès, que de la construcció de dita casa de port franch, se considera
ne ha de resultar gran augment a la present ciutat y a la col·lecta de sos drets. Que perçò se assentesca, com lo present concell assenteix, al
demanat ab dita embaxada donant facultat als
excel·lentíssims senyors concellers per anomenar, per dit effecte, tres personas los sien ben
vistas perquè estas ab las tenints comissió dels
dits senyors deputats, oÿdors y personas anomenadas, premediten y discorren lo que més
apareixerà convenir per logro de dita construcció, de dita casa de dit port franch. Y del que
premeditaran, discorreran y acordaran, formen
y disposen en escrits un paper, servint-se los excel·lentíssims senyors concellers reportar-lo al
present concell, per poder, en vista de son contengut, resòldrer y deliberar lo fahedor.
En execució de dita deliberació y per lo effecte
en ella contengut, per los excel·lentíssims señors concellers usant de la facultat a ells donada
// 2v // y atribuhida, foren anomenats los infraescrits y següents: Micer Salvador Massanes de
Ribera, ciutadà. Micer Christòfol Lledó y Carreres, ciutadà. Joseph Duran, mercader.
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Número 342
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
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Número 341
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat als 9 de octubre 1706, entre
altres deliberacions en aquell presas, fonch la infrascrita y següent:

a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 386v i 387r del trienni 1704-1707.
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Havent-se suscitat a la Novena de insiculadors,
dupte sobre lo capítol 2 del nou redrés de las
Corts últimament celebradas en la present ciutat de Barcelona, en la present casa de la Deputació. En y ab lo qual, se disposa que de aquí al
devant las insiculacions se fassen una vegada
quiscún any, tant solament en las diadas que se
a. l’original d’aquesta deliberació es troba intercalada entre
els folis 386v i 387r del trienni 1704-1707.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

ha acostumat en cada un dels anys, de cada
trienni respecte, y en la forma disposada en lo
capítol 8 del nou redrés de 1599. És a saber, a
15 del mes de maig lo primer, y segon any y a
15 de juliol lo últim any de cada trienni; y a què
no·s puga gastar mes de 500 lliures, sous per
tots los gastos se necessitan en las insiculacions
de quiscun any. Havent-se de repartir aquellas
en la forma en dit capítol expressada. Per quant,
a par que la disposició de dit capítol y las paraulas de aquell, no son aptas de comprèndrer la insiculació present. Attès, que en dit capítol sea
assenyalan y especificats las diadas de la inciculació, que se ha de fer quiscun any en cada trienni,
que ha de fer tres, y la present insiculació no és,
ni és pot considerar ordinària ni regular, ni
practicada, segons capítols de cort, sinó extraordinària // 3v // y regular. Comprenent la insaculació tant considerable y numerosa feta per lo
rey nostre senyor, Déu lo guarde, y la nova y especial de vostra excel·lència fidelíssima. Comprenent y abrassant la que·s devia fer en los dos
anys passats, y per consegüent, lo singular de la
present insaculació no és comprès, ni previngut
ans totalment omís en dit capítol segon. Perçò,
inseguint la disposició dels capítols sobre sa interpretació dels capítols de cort a vostra
excel·lència comès, disposant la dita Novena de
insiculadors, forma y proposa a vostra excel·lència lo dupte sobre las paraulas y disposició del
dit capítol 2, per a què vostra excel·lència junta
ab los magnífichs assessors ordinaris de la present casa, interpreten y declaren aquell en orde
a la restricció de las 500 lliures, sous que limitadament disposa, haver-se de distribuhir per lo
gasto de cada insiculació quiscun any fahedora,
compren y parla de la present.
Oblata die VIII octobris MDCCVI in consistroio, et
cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt hujus modi
dubiumb magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae qui una cum suisc. Excelenciis fidelisimis illum vidant decidant atque declarent juxta
formamus capitulo curiae. Alexius Fornaguera,
utriusque juris doctor, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae subrogatur.
387
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Los excel·lentíssims y fidelíssims señors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, ab intervenció dels nobles y magnífichs
assessors, vist lo dubte proposat per la il·lustríssima Novena de ensaculadors, que de present se
troba convocada sobre la interpretació e
a. se interlineat.
b. a continuació dues línies ratllades.
c. a continuació una línia ratllada.

intel·ligència del establert en lo capítol 2 del
nou redrés de la Cort últimament celebrada. A
saber és, si la disposició en ell feta en orde a la
restricció de las 500 lliures, sous que lymitadament disposa, haver-se de distribuir per lo gasto
de cada una ensaculació quiscun any faedora,
compren y parla de la que de present se està
fent. Fundamentant, dit dubte ab los motius
que aquella no·s podria considerar ordinària ni
praticada segons capítols de cort, no havent-se
fet en lo temps en aquells designat, ans bé, extraordinària e irregular per ser tant considerable
y nomerosa comprenent axí los subjectes nomenats per sa magestat, Déu lo guarde. Com y
també, per lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori per los llochs vacants en los dos anys passats, as que axí lo cas de la present ensaculació
no seria previngut en la nova disposició de dit
capítol 2, ans bé totalment omís. Vist lo dit capítol 2. Vistos los capítols 8 y 39 del redrés de la
Cort de 1599, vist lo dietari corrent del present
trienni, y finalment vist lo demés que se havia
de vèurer.
Attès y considerat, que de la contextura de dit
capítol 2 del nou redrés del General de la Cort
últimament celebrada, consta haver-se ordenat,
per cuitar los gastos grans ocassionavan //4v // a
la Generalitat las ensaculacions, que en avant se
fessen una vegada quiscun any tantsolament, en
las diadas en què se ha acostumat, en cada un
dels anys de cada trienni respective y en la forma
disposada en lo capítol 8 del redrés de 1599 entenent-se que per lo termini de quiscun any nos
poguessen fer les ensaculacions més que una vegada. Demanava que feta en quiscun any dita
ensaculació no se’n fasse de altre en aquell anys
encara que després se advertís trobar-se algunsa
llochs vacants.
Attès també y considerat, que en lo mateix capítol 2 passant a moderar y tatxar lo gasto de ditas
ensaculacions fou disposat lo següent: Ibi: «Y
que no és puga gastar més de 500 lliures sous
per los gastos se necessitan en las ensaculacions
de quiscun any havent-se de repartir aquellas a
més y a menys entre los consistorials, officials,
testimonis, minyó que trau y demés persones
aquí se ha acostumat per semblants funcions
donar salari hagut respecte al que se acostumava
a donar en cada ocassió de semblants funcions.»
Attès axí mateix y considerat, que en lo capítol
8 del redrés de la Cort del any 1599, al qual se
refereix lo dit capítol 2 del nou redrés, consta
trobar-se ordenat que las ensaculacions fassen
tres vegadas en quiscun trienni, a saber, és los

a. a continuació una paraula ratllada.
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dos primers anys en lo dia 15 de maig y en lo
tercer y últim lo dia 15 de juliol.
Attès de la mateixa manera y considerat, que la
dita última Cort, en lo qual fou format lo referit
capítol 2 del nou redrés, se terminà y conclogué
lo dia 31 de mars del corrent any de 1706, y axí
bé, disposant-se en aquell que la insaculació se
fes quiscun any y éssent lo present lo // 5r // segon del present trienni, devian los deputats fer
insaculació en ell lo dia 15 de maig proppassat.
Attès semblantment y considrat, que la present
ciutat, ahont se serbava residir lo concistori de
deputats y ohydors de comptes, fou sitiada per
mar y terra per las armas de França, des del dia 3
de abril fins lo dia 12 de maig proppassat, y encara lo exèrcit de terra estigue en las cercanias
fins lo dia 15 del matexa mes.b Axí que, si la ensaculació que se havia de fer en lo corrent any
no·s feu en lo prop dit dia, fou per lo impediment causat per rahó de dit siti; y és trivial en lo
dret que al impedit no li corra lo temps quant
ab sas diligèncias no pot llevar lo impediment.
Attès majorment y considerant, que la real magestat de nostre rey y señor, que Déu guarde,
durant lo curs de dita última Cort, ab dos reals
decrets de datas dels 15 y 26 de janer proppassat, se dignà affavorir lo Principat ab la gràcia
feu als tres excel·lentíssims braços de què se
compon la Cort y finida aquella al excel·lentíssim y fidelíssim consistori de deputats y oÿdors,
de las ensaculacions dels officis de deputats y
oÿdors y demés de la casa de la Deputació y General de Cathalunya, en la conformitat que ho
gozava lo Principat en lo any de 1639. Reservant-se emperò, la facultat de espurgar las bolsas de dits officis y suplir aquellas per una vegada tantsolament, del que resulta que dit
concistori no pogué posar enc execució la ensaculació fahedorad en lo corrent any, fins que sa
magestat se dignàs fer la expurgació en ditas
bolsas y suplir aquellas en la conformitat de dita
reserva.
Attès no resmenys y considerat, que del llibre
dit «Dietari» // 5v // del corrent trienni, consta
haver-se fet per part de dit consistori totas las
diligèncias que podian incumbir a sa obligació,
per a poder conseguir la dita expurgació y suplement de ella, y que sols ho pugué lograr lo
dia 15 de juliol proppassat, per causa de las graves ocupacions de sa magestat per la ocurrència
de la guerra. Y al matex temps que·ls fou entrea.
b.
c.
d.

gada dita expurgació y suplement, rebé dit consistori los reals despaitgs del las Constitucions,
capítols y actes de cort de la últimament celebrada, y del nou redrés del General. Y per apressas la impressió de aquells y utilitat pública del
Principat, agué de ocupar-se immediadament lo
consistori en la comprobació ditas disposicions
minicipals; y molts dies y luego, passà a la extracció dels indivíduos de la il·lustríssima Novena per a fer-se la ensaculació, del que se infereix
que aquella no se ha pogut fer antes y que és la
matexa que·s devia fer lo dia 15 de maig del present any, y axí bé, la dita ensaculació ve a ser la
ordinària que en quiscun any deu fer-sea en observança de las referidas disposicions municipals.
Attès més avant y considerant, no poder-se
dubtar que la Cort últimanet conclosa y celebrada en què fou format lo dit capítol 2, estar-sa
noticiosa que en lo any proppassat no·sb fes ensaculació ni podia fer-se’n segons lo ordenat en
lo capítol 39 del redrés de la Cort de 1702, y va
prevèurer y tigua present, que sa magestat volia
espurgar las bolsas y suplir aquellas en virtut de
la referida reserva.c Y axí bé, que era precís que
la primera ensaculació fos numerosa e irregular
respecte de las demés se havian de fer en los
anys esdevenidors,d y no obstant axó, en dit capítol 2 en la tatxa del gasto havian de importar
ditas ensaculacionse lo limità a la summa de 500
lliures, sous per // 6r // cada una ensaculació
quiscun any fahedora, indistincte et generaliter
sens differència de la primera a las demés. Luego és legítima la conseqüència, que segons la
mente e inteció de dita Cort expressada en dit
capítol 2, la present ensaculació no·s pot contemplar com a cas omís en aquell.
Attès finalment y considerat, que en lo capítol
39 del redrés de 1599, en lo qual fou tribuida
facultat als deputats y oÿdors de comptes, per a
què ab intervenció dels assessors poguessen interpretar y declarar qualsevols dubtes, que
forçan és devingués suscitar-se sobre paraula o
paraulas de algun capítol de cort, fou expressament previnguda la forma ab què semblans interpretacions y declaracions devian fer-se ab la
narrativa següent Ibi: «Y éssent necessari interpretació de algunas paraulas de algú de ells, pugan y degan los deputats y oÿdors dins 24 horas après que serà suscitat lo tal dubte o debat,
ab los assessors ordinaris de dita casa de la Deputació sense aplicar altres doctors, fer declaraa.
b.
c.
d.
e.

matex interlineat, damunt prop dit ratllat.
a continuació ratllat de maig.
en execució interlineat al marge esquerre.
a continuació paraula ratllada.
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a continuació paraula ratllada.
a continuació ratllat podia.
a continuació ratllat axí que.
a continuació ratllat lo que no.
a continuació dues paraules ratllades.
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ció e interpretació de las paraulas sobre las
quals serà suscitat lo dubte o debat. La qual interpretació age y dega ésser estreta, en tot lo
que puga a conforme las paraules de dit capítol,
sense poder dar nova forma en cosa alguna, et
cètera.» Y més avall Ibi:» Y si los deputats o oÿdors y assessors, excediran en la tal interpretació contra la sèrie y thenor del present capítol,
se’ls ne puga fer càrrech en la visita del General,
et cètera.» Y fent-se reflecció al que·s dexa ponderat, de sobre aparega ésser innegable que a
donar-se y assentat que la Generalitat, ab què
està concebut lo dit capítol en orde de gasto,
pot fer-se en las insiculacions ya demés tocant a
ellas no disosas respecte de la que de present se
està fent,b noc seria conformar-se ab las paraulas
de dit capítol 2 ni restrenyer-sed a son literal,
anse bé seria donar-li nova forma contra lo ordenat enf lo referit // 6v // capítol 39. Perçò y
altrament, diuhen y declaran que lo establert en
la sobre transcrita clàusula del capítol 2 del nou
redrés, Ibi: «Y que no·s pugan gastar més de
500 lliures, sous y tots los gastos se necessitan
en las ensaculacions de quiscun any, et cètera»
parla, disposa y compren lo de la ensaculació
que de present se està fent.g Barcelona, als 11
de octubre de 1706.

ficaciones de aquella, no dudando que vuestra excelencia condecendirá a dicha petición como a
tan provechosa para el resguardo de este Principado. Acordando a vuestra excelencia al mismo
tiempo, como también me manda acordar, que
vuestra excelencia aplique //1v // todos sus officios
para que todos los pueblos cumplan con la satisfacción del atrasse que padesse el donativo voluntario. Y con esta ocasión solicito muchas del agrado de vuestra excelencia, cuya vida guarde Dios
muchos años. Palacio, y octubre 19 de 1706. Besa
las manos de vuestra excelencia su mayor servidor. Carlos Joseph Dones de Sotomayor.
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Ena respuesta del bitllete que vuestra magestad, el
día de ahier de orden de su excelencia se sirvió escrivir al consistorio de la Deputación. Devo dezir a
vuestra magestad, me ha mandado poner en su
consideración que siente en extremo esse común no
poder condecender con lo que su excelencia gusta,
respeto que los arrendatarios de los derechos de la
Generalidad están obligados en deponer en la tabla o banco de la presente ciudad las tercias de sus
arrendamientos. Y aunque algunas vezes permiten que hagan letras en Gerona o otras partes, empero recahen estas en pagas de obligaciones de la
misma Generalidad. Y si por otra dependencia,
comob es la que se insinúa permitir, tal consistorio
contravendría al dispuesto en diferentes capítulos
de cortec y en particular en el capítulo 5, que se halla continuado en el «Libro de los quatro senyales»
en página 10 y 50 del redresso de 1599. Y en quanto a la solicitud de la cobranza del donativo, nos e
descuyda el consistorio de esta importancia, antes
bien, con cartas de 2 del corriente, que son conforme la que pone en mano de vuestra magestad, haze
muy vivas instancias para que todas las universidades cumplan con su obligación, a que no se duda
contribuhirán con sigularidad y fineza.

Don Joseph de Novell y Nadal. Pere Vidal. Clement de Sepúlveda, ólim de Solanell. Don Pedro de Olives. Joseph Braço y Duran. Despalau,
assessor. Roma, assessor subrogat. Declarat a
11 de octubre 1706. Testimonis: Jacintho Morató y Llonrens Manch, verguers.
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Número 343
Excelentísimoh señor.
Su excelencia me manda participar a vuestra excelencia que será del real servicio, que vuestra excelencia venga bien, a que los arrendadores de los
derechos de la Generalidad den letra de orden de
vuestra excelencia sobre Juan Bautista Prats, de
Gerona, de tres mil libras pagaderas en dicha
ciudad, las mil por todo el noviembre y las restantes dos mil por todo el dezembre próximos venideros, a don Juan de la Cuesta, veedor de dicha
plassa, que han de servir por los gastos de las forti-

Número 344

393
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a. a continuació ratllat demés.
b. a continuació una línia ratllada.
c. no...literal interlineat al marge esquerre.
d. a continuació paraula ratllada.
e. ans...forma interlineat al marge esquerre.
f. a continuació ratllat de.
g. a continuació ratllat en.
h. l’original d’aquest bitllet es troba intercalat entre els folis
388v i 389r del trienni 1704-1707.
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Número 346
Excel·lentíssimd y fidelíssim señor.
Francisco de Marí y Ginovès, regent los comptes del General de Cathalunya, representà a vostra excel·lència fidelíssima que no obstant las re-

a. l’original d’aquesta resposta es troba intercalada entre els
folis 388v i 389r del trienni 1704-1707.
b. como es la que se insinua interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat que disponen.
d. l’original d’aquesta súplica es troba intercalada entre els
folis 392v i 393r del trienni 1704-1707.

petidas instàncias fetas per vostra excel·lència fidelíssima, al suplicat respecte de la entrega que
deu fer de la diffineció de tots los comptes de las
Corts que últimament se tingueren en la casa de
la Deputació. Y de haver-se disposat en un dels
capítols de cort del nou redrés, fet en ditas últimas Constitucions, que lo suplicant dins lo termini de sis mesos tingués obligació de haver entregat tots los dits comptes de ditas últimas
Corts. Ab tot, que fins vuy no li és estat posible
lo haver pogut fer la diffinició de dits comptes
de Corts, per quan és notori a vostra excel·lència fidelíssima, que dit de Marí en tot lo temps
que ha discorregut de ditas últimas Corts fins
vuy, a estat ocupadíssim per rahó de son offici,
en fer y treballar altres comptes. Que per ser
cosa de suma celeritat, no se han pogut de tenir
com son los comptes del regiment, que precisament se deuhen entregar segons disposicions
del nou redrés de quatra // 1v // en quatra mesos. Éssent com és de altra part cosa que no pot
admètrer de sa naturalesa, tardansa ni dilació alguna, los comptes dels gastos se ocasionaren en
los sitis penúltim y últim de esta capital, y molts
altres que indispensablament com a annexos al
offici de suplicant se han hagut de despaxar primerament, que no los de ditas Corts Generals
per ocassió de la vinguda de sa magestad, Déu
lo guarde, a la present ciutat, de manera que éssent com és tant limitat y curt lo dit termini de
sis mesos, prefigits per la Cort General per la
diffineció de dits comptes de Corts, no ha cabut
en la possiblitat de dit de Martí lo poder tenir
despatxats aquells dins dit termini, majorment
havent-se també de conciderar que per causa
del últim siti de la present ciutat que a durat per
més de un mes y mitg, hagut de cessat lo suplicant en lo treball de la prosequció de dits comptes, com axí naturalment se dexa compèndrer
ajustant-se a tot lo sobre dit que sens embargo
de què en lo ajustament de braços que·s tingué
en lo convent de Sant Francech de la present
ciutat, no se offeriran tant còpia del compte al
suplicant per a despatxar per no concórrer en
dit, fen los comptes del regiment ni altres que
vuy se’n ha offert, se donà per cert y constant
ésser lo termini // s.n.r // que se havia prefigit
desmasiadament curt y breu per la expedició
dels comptes de Corts. De tal manera, que no
obstant de haver passat més de un any fins que·s
feu diffinició dels comptes de dit ajustament de
braços, no·s regonegué per quexa fundada ni
subsistent, la que·s feu per no haver-se diffinits
dits comptes en lo temps prefigit, pues de dita
quexa no se’n hagué rahó alguna en la visista
dels officials de la casa de la Deputació, que se
subseguí donant-se per cert y constant que lo
més convenient és que dits comptes se diffinescan sens precipitació, y ab aquella legalitat que·s
deu sens haver-se de attendrer al tems prefigit

que·s deu considerar per cosa de poch momento, mentres se difinescan y entreguian dins lo
temps que cap a la possibilitat del regent los
comptes. Per lo que dit Francisco de Marí y Genovès, posant tot lo referit en la present suplicació a la notícia y comprehenció de vostra
excel·lència fidelíssima. Suplica ésser-li concedit
lo termini competent que li falta per a acabar de
formar dit llibre dels comptes de Corts, assegurant a vostra excel·lència fidelíssima que incessanment se aplicarà y se aplica al treball de
aquells sens cessar un instant. Y que la present
per satisfació y descàrrech seu sia cusida en dietari. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Roma, assessor subrogat. Brugera.
s.n.v

Oblataadie IIII novembris MDCCVI in consistorio,
et cetera. Per Matheum Guell notarius causidicum uti procuratorem supradicti Franciscus de
Mari ut [...] procuratione constat poenes Anthonium Navarro die XI octobris MDCLXXXXVI.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt se
non posse concedere terminum in pranarrata suplicacione petitum cum sit jam terminus a jure
profixus ad effectum petitum in capitulo 38.
Nove reformacionis et quod praedicta supplicatio
inseratur in dietario praesensque decretacio notificetur dicto Mari vel ejus procuratori, Alexius
Fornaguera utriusque juris doctor, secretarius et
scriva majoris Generalis Cathaloniae subrogatus.
Que quidem decretacio superius inserta fuit intimata et in scriptis notificata dicto Matheo Guel,
procuratori memorati, Francisci de Mari per Jacinthum Moratob altarum ex virgariis dimus deputationis. Die VIII predicti mensis et anni hora
tertia post meridiem personaliter ut ita resulit
mihi infrascripto, secratrium et scriva majoris.
Alexius Fornaguera, utriusque juris doctor, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae.
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Número 346-2
Jesús,c Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet cunsultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels señors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya y Novena dels señors habilitadors, alsd assessors y advocat fiscal infrascrits, en y sobre si lo il·lustríssim y
a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació paraula ratllada.
c. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 397v
i 398r del trienni 1704-1707.
d. als...infrascrits interlineat al marge esquerre.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

reverendíssim senyor fra don Benet Sala, bisbe
de Barcelona, pot ser habilitat per a concórrer
en lo offici de deputat ecclesiàstich en la extracció de pròxim fahedora, bé si deu ser inhabilitat
lo donat per inhàbil, per causa de trobar-se de
present y molt temps haprès y detingut per los
ministres del sereníssim duc de Anjou, en terras
del domini del rey de França. Vist lo capítol de
la Cort de Santa Anna, disposant sobra matèria
de insiculacions. Y finalment, vist lo demés que
se havia de vèurer.
Attès y considerant, que si bé en lo dita capítol
de la Cort de Santa Anna, celebrada en lo anyb
de 1493. A hont se disposa la formació de las
bolsas de diputats y oÿdors del General de Cathalunya. En lo número 7 fou ordenat que los
absents étianc del present principat de Cathalunya, que sortejassen en dits officis de deputat y
oÿdor teinguessen dos mesos per a comparèxer
y acceptar lo offici després de la extracció, passats los quals, y no antes, no havent comparegut
se hàgiles de passan a segona extracció. Y que
axí bé,d no obstant trobar-se dit il·lustríssim señor bisbe de Barcelona fora lo present Principat, havent hi possibilitat de poder venir en la
present ciutat dins dit termini dels dos mesos, a
par deuria ésser habilitat per a concórrer en lo
mencionat offici de deputat.
Emperò, attès y considerat, se supposa en fet que
//1v // de orde del dit duch de Anjou lo dit il·lustríssim señor bisbe, en lo mes de mars del any passat de 1705, hagué de passar des de la present ciutat a la vilae de Madrit, a hont fou detingut; y en lo
interim havent asercat a dita vila lo exèrcit de nostre rey y señor, que Déu guarde, y de sos aliats los
ministres de dit duch de Anjou, manaran capturar a dit il·lustríssim bisbe yf pres lo aportaren en
una fortalesa del regne de França,g en què se troba pres y detingut. Havent discorregut en temps
y mesos sens haver pogut lograr notícia de sa persona, per lo molt van reselosas los enemichs de
què no passen cartas ni avisos des de las terrash
que occupan sas armas al present Principat, ni al
contrari com se’n té sobre experiència. Axí que se
judica y té per molt dificultós y àrduo, que en lo
cas de què dit il·lustríssim señor bisbe concorregués y sortejàs en dit offici de deputat, pogués venir ai la present ciutat y acudir en dit conssistori
dins lo referit termini dels dos mesos.
a. dit interlineat.
b. any de interlineat, damunt Cort de ratllat.
c. etian...Cathalunya interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat trobant-se.
e. a continuació ratllat y Cort.
f. a continuació ratllat lo.
g. a continuació ratllat fent allí sa ha.
h. a continuació ratllat de.
i. a la present ciutat interlineat.
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Attès y considerat, que segons dispossició de
dret en los casos en què sa execució del fet és
tant difficultossa, que normalment parlant, a
par no poder-se affectuar dins lo temps prefigit
per la lley o estatut a las horasa se té y repartab
com ha impossible, y per consegüent supposada
dita difficultat, aparèxerc no poder dit senyor
il·lustríssim bisbe, comparèxer dins dos mesos
en dit consistori. Y axí bé,d haver-se de donar
per inhàbil per a concórrer, a effecte de evitar lae
superfluitat de novas extraccions de habilitadors
y deputat, y los molts gastos quef semblansg
funcions caheran a la Generalitat.h // 2r // Attès
que quidquid ésser que lo dit offici de mayordom de boca de la real casa,i pugués ser
comprès Ibi: «Y demés estipendiats» no constant com per ara no consta que lo dit fra don
Felicino de Sayol, haja tret los despaigs de dita
gràcia no·s podria inhabilitar la disposició 7 de
dit capítol 58, per a concórrer y exercir lo dit offici de deputat.
Sens que a dita il·lació pugués obstar si se digués, que en dit capítol 18 se troba estatuida la
prohibició en ell expressada en los que tindrau
alguna gràcia de sa magestat, encara que no haguessen trets los despaigs, perquè se satisfà
dient que la prohibició delj dit capítol 18 és merament per a lak privació de entrar en Corts,
Perlaments Generals y Juntas del excel·lentíssim
bras militar, com sobra se ha confirmat, y no per
la inhabilitaciól dels officis de deputats oÿdors y
demés de la present casa. Y lo capítol 58 que
prohibeix lo poder concórrerm dit offici, no
comprèn més que los officials reals, tant ab jurisdicció com sens ella; y los demés estipendiats
de què la parla dit capítol 18 // 2v // sens extendrer-se sa relació a altras subjectes. Y per consegüent,n lo cas en què no·s troban no està previngut en dit capítol 58, y axí bé queda en las
terrers y observansa que·s tenia y praticava antes
de dita última Cort. La qual era concórrer en
dits officis qualsevolñ que obtinguéso la gràcia
de algun offici de sa magestat, no tenint los desa. a continuació tres paraules ratllades.
b. a continuació ratllat per.
c. a continuació ratllat impossible.
d. a continuació línia ratllada.
e. la...moltas interlineat al marge esquerre.
f. que interlineat.
g. semblans funcions caheran interlineat, damunt paraula
ratllada.
h. a continuació tres línies ratllades.
i. a continuació dues paraules ratllades.
j. a continuació paraula ratllada.
k. a continuació paraula ratllada.
l. inhabilitació interlineat, damunt paraula ratllada.
m. concórrer y obtenir interlineat, damunt dos paraules ratllades.
n. a continuació ratllat lo obtenir.
ñ. a continuació ratllat official.
o. a continuació ratllat alguna.

paigs y possessió del tal offici. Per lo que y altrament, los infrascrits són de vot y parer, que no
constare que dit doctor fra Feliciano de Sayol,
tinga los despaigs y exerciu de dit offici de mayordom de la casa real, pot y deu lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y junta de la Novena
dels senyors habilitadors, habilitar a dit doctor
Feliciano Sayol per a concórrer en lo dit offici
de deputat; ya per consegüent no procehir la escepció apposadab per lo procurador fiscal del
General de Cathalunya contra de aquell. Axí ho
sentar salvo semper. Barcelona, als 18 de novembre 1706. Despalau, assessor. Roma, assessor
subrogat.
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creto doctore fra Benedicto de Saladei, et Sancte
Sedis apostolica gratia episcopo Barchinne regioque conciliario in spiritualibus et temporalibus
vicario generale et officiali audirunt more solito
sententiam excomunicationis quam dicti domini
vicarii generale et officialis factis prius eisdem
don Joani Asprer et Augustino Caldorella, solitis
monitionibus et singnanter de observantis dicti
novi // 1v // constitucionibus et in casu contrafacionis trina canonica monitione praemissa promulgavit presentibus pro restibus doctore Raymundo Batllia, presbitero, capellano Beate Marie
de Mari Barchinone, et Hieronimo Salas, agricola Barchinone, prout satius apparet quodam in
regestro presentis Curiae officilatus ecclesiasticii
Barchinone cui referetur, et cetera. Quorum fidem, et cetera.

Número 347
De praemissis popria manu scriptis fidem facit
dominus Franciscus Vila, presbiter appostolica
atque ordinaria auctoritaribus notarii publicis
et scriva curiae officialatis ecclesiastici Barchinone, hec etiam propria subscribens manu.

Donc Joan Baptista de Aloy, per la sancta, catòlica y real magestat del rey nostre señor, que
Déu guarde, escrivà de manament en los [...] de
la corona de Aragó, al exercici en la present
Llochtinentsa General del Principat de Cathalunya, y secretari en la expedició política y de gràcia.
Certifico, que en cumpliment del disposat en lo
capítol 88 de les Corts çelebrades lo present
any, ha jurat don Joan Asprer y doctor Agustí
Caldorella, advocats de pobres, lo dia divuit del
corrent mes de octubre de 1706, en poder del
reverent conseller, les noves Constitucions, capítols y actes de Cort, y demés privilegis y drets
de la pàtria en dites Corts fetes y disposades. Si y
conforme, és la sèrie y tenor del mencionat capítol 88. Y per a què conste a on convinga, fas la
present certificatòria escrita y firmada de mà
pròpria. En Barcelona, als 30 de octubre de
1706. Don Joan Bapttista de Aloy.

398
/4r

Die decima octava mensis octobris anno a Nattivitate Domini millesimo septingentessimo sexto,
Barchinone.
Supra nominati doctor Joannes Asprer, et Augustinus Caldorella, utriusque juris doctores advocati pauperum insequenti disposita et ordinata
in capitulo 88, novarum Constitucionem Curiarum noviter per suam magestatem in presenti civitate Barchinone. Anno currenti celebratarum
constituti personaliter coram illustri et dominum
reverendo don Josepho Romaguera, decretos doctore, canonico Sancta Cathedralis Ecclesia Barchinone, et pro illustrissimo et reverendissimo dea. y...aquell interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat excecció.
c. l’original d’aquest jurament es troba intercalat entre els folis 393v i 394r del trienni 1704-1707.

2053

Número 347-2
Jesús,a Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim comsistori dels señors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunyab y Novena del señors habilitadors, als assessorsc infrascrits, en y sobra, si lo noble fra don Feliciano de Sayol yd Quarteroni, reeligiós y
commendatore de la sagrada religió de Sant
Joan de Hierusalem, seria inhàbil per a concórrer en lo offici de deputat ecclesiàstich, en la
extracció de pròxim fahedora segons lo disposat lo capítole 58 del redrés de la Cort últimament celebrada, per causa de trobar-se ab la
gràcia lo feu sa magestad, Déu lo guarde, del
offici de mayordom de la casa real.f Vist lo dit
capítol 58 de dit nou redrés. Vist lo capítol 18
de la mateixa Cort. Y finalment, vist lo demésg
que se havia de vèurer.
Attès y considerant, que si y encara que en dit
capítolh 18 de dita Cort últimament celebrada
en lo corrent any de 1706, se trobe disposat Ibi:
a. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 397v
i 398r del trienni 1704-1707.
b. a continuació ratllat junta de.
c. a continuació ratllat advocat fiscal.
d. a continuació ratllat Qorteroni.l
e. a continuació ratllat 8.
f. la casa real interlineat, damunt boca ratllat.
g. a continuació repetit lo demés.
h. a continuació ratllat 38.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

«Que tots y qualsevol officials general e indistintament, tant ab jurisdicció com sens ella,
perpètuos, temporals o interinos, com los soldats del real exèrcit y altras, estipendiats o que
tenena gages o pensions reals en los exèrcits de
vostra magestat o fora de ells, y tant // 4v // dins
lo present Principat de contínuo estans y hi habitants com fora de ell, y també tots aquells que
tingan gràcia de vostra magestat de algun offici
ab de alguna pensió. Étian que no hayan trets
los despaixos, sino és en cas fessen constar saver
renunciar la mercè y no voler usar de ella, encara que sian licenciats o obtinguen licència deb
vostra magestat per a entravenir y entrar en
Corts, no pugan entrevenir ni ésser habilitats
per concórrer en las Cortsc y Parlaments Generals, en las Juntas del bras militar , et cètera». Y
més avant Ibi: «Volent tinga lloch la mateixa
prohibició en aquells officials de vostra magestat, que per alguna dignitat,d o official axí ecclesiàstich com secular, de qualsevol preheminència o superioritat, sia podrian altrament sie no
fossen oficials de vostra magestat entrevenir y
ésser habilitats en ditas Corts». Y últimament
Ibi: «Volent que lo present capítol no comprenga los que obtenen y obtindran pensió ecclesiàstica en lo present Principat».
Attès, ansf bé, y considerat que encarag que en
lo capítol 58 del nou redrés de dita última
Cort, conste haver-se disposat Ibi: «Que del
die de la conclusió de la present Cort en avant
tots los officials reals, tanth jurisdicció com sens
ella, y demés estipendiats que se troban privats
de entravenir en Corts, segons la disposició de
la Constitució o capítol 18 de dita Cort novament disposada en la present Cort, ho pugan
concórrer a deputats y oÿdors ni obtenir officis
en la // 5r // casa de la Deputació. Étian aquell
que estar eni possessió de concórrer, no obstant lo trobar-se obtenir qualsevol dignitat y
estar en possessió o exercici de aquella, la qual
altrament los capacitaria, et cètera.» Al qual capítol se dignà sa magestat fer lo plàset ab la
modificació següent: Ibi: «Plau a sa magestad
sens prejudici dels que vuy se troban insaculats».
De las formals paraulas de un y altra de Corts,
capítols de cort, desobra transcritas. A par inferir-se’n a primera vista, que indistintament tots
a. a continuació ratllat gajes.
b. a continuació paraula ratllada.
c. a continuació ratllat Generals.
d. dignitat interlineat.
e. a continuació ratllat fossen.
f. ans bé interlineat.
g. encara que interlineat.
h. a continuació paraula ratllada.
i. a continuació ratllat present.
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los subjectes que segons la disposició del dit capítol 18 estan impedits y privats de entrar en
Corts, Parlaments Generals y Juntas del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, per las
causas expressadas en lo mateix capítol,a inhàbils per a concórrer y exercir los officis de deputat y oÿdor y demés de la Generalitat, en virtut
de la relació feta en dit capítolb 58 al dit capítol
18. Y axí bé, éssent una de las causas mencionadas en dit capítol 18 la de obtenir gràcia de sa
magestad de algun offici,c encara que no se hajen trets los despaixs de aquell, mentres sia estada acceptada dita gràcia presuposant-se que lo
dit fra don Feliciano ha obtingut de sa magestad lad mercè de altres dels mayordoms de boca
de la real casa, //5v // a par inferisen que dit don
Feliciano segons la mente de ditas disposicions
minicipals, seria inhàbil per a concòrrer en dit
offici de deputat.
Emperò, attès que ben premeditadas las contextura del dit capítol 58 de dit nou redrés, que
fa relació al dit capítol 18, feta madura reflexió,e
ponderació y censura sobra dita relació, se regoneix o adverteix ab facilitat que lo dit capítol
58 no·s refereix generalment a tots los subjectes que té capacitat de compèndrer lo ordenat
en dit capítol 18, de manera quef sols comprèng
tots los officials realsh ab jurisdicció y sens ella,
y demés estipendiats que·s troban privats de entrevenir en Corts en dit capítol 18. Axí, que no
tots los subjectes que ab dit capítol 18 se troban inhàbils per a entrar en Corts y Perlaments
Generals, y Juntas del bras militar, se han de tenir per inhàbils per a concórrer y obtenir los officis de la Generalitat, si solsi los que son officials reals ab jurisdicció o sens ella, o bé estipendiats,j // 6r // sens que al refent puga obstar
lo dir-se que la absència y detenció de dit il·lustríssim señor bisbe en ditas terras del domini de
Fransa no seria voluntària, ans bé violenta, y
que axí, en ell no·s poria adaptar la regla y observansa que se ha practicat en la present casa
en differents ocasions, de donar per inhàbilsk
per a concórrer en dits officis de deputats y oÿdors y altres del General als absents, que se han
trobat residir en terrasl ocupadas per los enemichs. Per què se satisfà dient, que assentat y
donat per constant lo fet que desobra se ha
a. sepian interlineat, damunt ho son tan ratllat.
b. a continuació ratllat 18.
c. a continuació paraula ratllada.
d. a continuació paraula ratllada.
e. a continuació ratllat y.
f. a continuació una línia ratllada.
g. a continuació ratllat en força de la relació.
h. a continuació ratllat estipendiats.
i. a continuació ratllat a què.
j. a continuació cuatre línies ratllades.
k. a continuació ratllat als absents.
l. a continuació ratllat dels.

proposata de judicar-se segonsb presumpció jurídica, per impossible moralment parlant, que
lo dit il·lustríssim señor bisbe pugués comparèxer dins los dits dos mesos, en cas de concórrer
y sortejar en dit offici de deputat no a parc sia
de efficàcia,d nie que fasse per lo cas de la habilitació que la sua absència sia forçosa y violenta,
y nof voluntaria pues en un cas y altre concorra
ab igualtat la rahó sobra ponderada.g Y se atten,
que teninth los ministresi del duch de Anjou sobrada aversió, ponsoya y mala voluntat a la nació cathalana, se deu crèurer que si arribés as sa
notícia de haver sortejat dit il·lustríssim bisbe
en dit offici de deputat, seria molt més difficultós dej donar-li llibertatk y llicència per a poder
venir ha exercir dit càrrech, ans bé, en eix cas se
deu presumir que farianl gran alarde de tenir
pres un deputat del principat de Cathalunya; lo
que redundaria, en alguna manera, enm descrèdit del real servey, del lustre de la nació cathalana, y prejudici del mateix il·lustra senyor bisbe.n
// 6v // Per lo que y altrament, los infraescrits
són de vot y parer, que pot y deuñ lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de deputats y oÿdors, y Junta de dita Novena dels señors habilitadors, donar per inhàbil al dit il·lustríssim
señor bisbe de Barcelona, per a concòrrer en la
extracció de deputat ecclesiàstich que de pròximo deu fer-se. Y axí ho sentan salvo semper.
Barcelona, 18 novembre 1706. Despalau, assessor. Roma, assessor subrogat. De Codina et
Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus.
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de comptes com de altres officials dels que sa
magestat, Déu lo guarde, és estat servit anomenar per a insecular-se en la present insaculació.
Així per restar inabilitats, per los insiculadors,
molts per rahó de no tenir les qualitats que disposan los capítols de Cort, com hi també per
aver-se altres mort o tenir impediment. Y altrament, per lo no se han pogué fer les membranes
y inviar-se a la Novena de insiculadors, a effecte
de nomenar subjectes en lo real nom de sa magestat, per a umplir los llochs vacants en dits
bolses. Y per tant, reconeixem la importància y
precissió que hi ha de fer extracció de diputat
ecclesiàstich, avem resolt, usant de la facultat
real que tenim, que en lo lloch vacant de deputat ecclesiàstich religiós, per ésser estat inabilitat
fra don Ramon de Semmanat, del hàbit de Sant
Joan, per no tenir pocessió de encomienda, insiculeu a fra doctor Joseph de Vilamala, sacristà
del monastir de la vila de Banyoles. Y que en lo
altre lloch vacant en dita bolsa, per mort de fra
Genàdio Colom, abat de Camprodom, antes de
poder ser inseculat, insiculeu a fra Salvador Moret, piater del monastir de Sant Pere de Roda.
Los quals, en la real intenció de sa magestat,
queden inseculats en los dits respective llochs
vacants en la bolsa de diputats ecclessiàstich religiosos, y que pugan concórrer y sortejar igualment ab los demés que ho estan, en dita bolsa,
en la pròxima extracció faedora. En quant emperò, als demés llochs vacants que no·s propossau // 2v // en dit paper, suspenem per ara la nominació dels subjectes reservant-los fer-la en
altres ocassió que nos parareixerà més oportuna. Y ab esta intel·ligència y conformitat, poden
clòurer lo acte de dita insiculació y passar a la
extracció de deputat ecclesiàstich en la forma
acostumada. Dada en Barcelona, al primer de
noembre de MDCCVI. Leone, comte de Ullfeld.
Don Thomaset Costa, canceller. Don Joannes
Baptistta de Aloy. In curiae locumtumtenentiae
II, foleo XXVI.

Número 348
Loo compte de Ullfeldt llochtinent y capità general.
Il·lustres y fidelísimis diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya. Avem vist
lo paper dels subjectes que nos aveu propossat
per los llochs vacants, així de deputats y oÿdors
a. a continuació ratllat encara.
b. a continuació paraula ratllada.
c. a continuació ratllat se dega.
d. a continuació ratllat per.
e. ni que fasse per lo cas de interlineat.
f. no voluntaria interlineat, damunt dues línies ratllades.
g. a continuació paraula ratllada.
h. a continuació ratllat lo duch de Anjou y.
i. a continuació ratllat sobrada aversió.
j. a continuació ratllat soltar-la y.
k. llibertat y interlineat al marge esquerre.
l. a continuació paraula ratllada.
m. en...bisbe interlineat al marge esquerre.
n. a continuació tres paraules ratllades.
ñ. a continuació ratllat vostra excel·lència fidelíssima.
o. l’original d’aquest real decret es troba intercalat entre els
folis 393v i 394r del trienni 1704-1707.

Vuestraa excelencia manda a los ilustres y fidelíssimos diputados y oydores de quentas del General
de Cathaluña, pongan en execución lo contenido
en la orde de vuestra excelencia como arriba se espressa.
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Número 348-2
Jesús,b Maria, Joseph, cum divo Georgio.

a. anotació al marge inferior.
b. l’original d’aquest vot es troba intercalat entre els folis 397v
i 398r del trienni 1704-1707.

[ 1706 ]

[ 1706 ]

E lo fet consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim conssitori dels señors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya y Novena
dels señors habilitadors, als assessors y advocat
fiscal infrascrits,a en y sobra si los ilustres don
Andreu Foix, ardiaca y canonge de la Santa
Iglésia de Barcelona y don Joseph de Asprer,b
canonge y ardiaca de la Santa Iglésia de Urgell,
quedat inhàbils per a concórrer en lo offici de
oÿdor de comptes del General de Cathalunya,
en la extracció de pròximo fahedora en virtut
del disposat en lo capítol 58 del redrés de la
General, de la Cort celebrada en lo corrent any.
Per trobar-se los dos ab la gràcia los feu sa magestat, Déu lo guarde, de capellans de honor.
Vist lo capítol 18 a la mateixa Cort format. Y finalment, vist lo demés que se havia de vèurer.
Attès y considerat, que quid quid si la ditas gràciasc són de las que són compresas en lo dit capítol 18 de ditas últimas Corts, al qual se refereix dit capítol 58 en la conformitat y modo
que se referit. Y ponderat en altre vot lo die
present, fet acerca lo dupta proposat sobra la
habitació del noble // 7v // don fra Feliciano de
Sayol y de Quarteroni, al qual vot se referexen
per evitar prolixitat y repetició. Lo cert emperò,
és que no consent que los dits il·lustres don
Andreu Foix y don Joseph de Asprer, tingan los
despaix de ditas gràcias, ni que se troben ni hajan estard en lo exercici de ellas, y per conseguent, per los mateixos motius y rahons que·s
troban expressadas en lo prop citat vot, la
prohibició que·s troba establerta en dit capítol
58 no pot conpèndrer als sobra nomenats.
Quant y més, que a par que la disposició de dit
capítol 58, que com se ha dit se refereix al capítol sobra citat 18, no pot compèndrer lase personas que obtenen semblants gràcias, quals són
las referidas de capellans de honors. Étian en lo
cas, que·s donàs per cert lo que trega que dit
capítol 58 comprengués lo mateix número de
personas, de las quals per ley disposa lo capítol
18. Per quant dita gràcia recau sobre cosaf o títol ecclesiàstich, que a par venen ha ser unas capellanias ad nutum, y de la narratura y dispositura de dit capítol 18. A par he quedan exclosas
semblans gràcias sobra bens o cosas ecclesiàsticas, lo que és en tant veritat // s.n.r // que sobra
havens ordenat en dit capítol 18, que los que
obtindriang la gràcia de algun permiso de sa
magestat fossen inhàbils per a entrar en Corts,
y entravenir en Parlaments Generals y Juntas

del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se limita dita inhabilitacióa en lo final de Cort, capítol en lo cas queb aquella sos sobra cosa ecclesiàstica ab estas formals peraulas Ibi: «Volent
que lo present capítol no comprenga los que
obtenent y obtindran pensió ecclesiàstica en lo
present Principat, et cètera». Del que se manifesta clarament que referint-se dit capítol 58, al
ordenat al mencionat capítol 18 excetuant-se
en est los subjectes que obtindrian pensions ecclesiàsticas, a par resultar-se quedar també esta
limitació exeptuada en dit capítol 58. Y per
consegüent, los que abtenen semblants gràcias
ecclesiàsticas, quals són las de capellans de honor, loc que no donar-se per constant apar se’n
podria seguir que lo archabisbe, bisbes, abats y
altres obstentors de dignitats y beneficis ecclesiàstichs, no porian ser hàbils per a obtenir dit
offici de deputats y oÿdors per tenir la gràcia de
la presentació de sa magestat. En lo que y altrament, los infrascrits són de vot y parer que los
dits il·lustres don Andreu de Foix y don Joseph
de Asprer, són hàbils per a concórrer en lo dit
offici de oÿdor ecclesiàstich. Y que per conseguent, lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori
dels señors deputats y oÿdors del General de
Cathalunya y Novena dels señors habilitadors,
han y deu habilitar als sobradits per la extracció
de pròxim fahedora. Y axí ho sentan salvo semper, et cetera. Barcelona, als 18 de novembre
1706. Despalau, assessor. Romà, assessor subrogat. De Codina et de Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae Adcovatus.
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a. a continuació ratllat y.
b. a continuació ratllat doctor.
c. gràcias són interlineat, daumt en altres des ratllat.
d. estar interlineat.
e. las...obtenen interlineat.
f. a continuació ratllat ecclesiàstica.
g. a continuació ratllat als.

Número 350
Hocdet exemplum bene est fideliter Barchinone,
sumptum a duobus instrumentis uno juramenti
Generalium Constitucionum et capitulorum
Curiarum proxime celebratarum et aliud sententiae excomunicationis occasione dicti juramenti latae non vitiatis nec cancellatis sed omni
prorsus vitio et suspitione carentibus quorum thenores sic se habent. Die decima quarta mensis augusti millessimi septingentessimi sexti, Barchinone, Retroscriptus magnificus Franciscus de Toda
y Gil, a consilio suae majestatis ejusque regens
Regiam Cancellariam in Regia Audientia et
presenti principatu Catholoniae pro dicto suo
munere prestitit juramentum juxta dispositionem capituli octuagessimi octavi Curiarum pre-

a. a continuació ratllat ab.
b. a continuació paraula ratllada.
c. lo...magestat interlineat al marge esquerre.
d. l’original d’quest acte de jurament de noves Constitucions i
sentència d’excomunicació, es troben intercalades entre els folis
398v i 399r del trienni 1704-1707.
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sentis, anni millessimi septingentessimi sexti, in
posse reverendi domini Laurencii Thomas et Costa, a consilio suae majestatis ejusque cancellarii
in Regia Audientia et presenti principatu Cathaloniae cujus vigore servare promissit Constituciones, capitula et actus curiarum, in supra calendatis Curiis editas secundum mentem seriem
et tenoremm dicti capituli. Presentibus pro testibus Jacobo Vila et Sagismundo Montosi, de familia dicti reverendi cancellarii. De praemissis fidem facio ego, domini Joannes Baptista de Aloy,
regius mandati scriba cum exercicio in presenti
Generali Catholoniae locum, tenentiae hec propria scribens manu.

Caroli Tertis hispanyarum regis, quem Deus protegar, concessorim favorem prognominati domini
Francisci de Toda y Gil aliena manu scribere fecit et in fidem regens. Clausit die XX novembris
MDCCVI.
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Número 351

Sig+num. Josphi ignasy Vidal autoritatibus apostolica et regia notarii publici Barchinone testi.

Noverintauniversis quod annos Nativittate Domini millessimo septingentessimo quinto, die vero
vigesima quinta mensis septembris eiusdem anni
intitulata. Presente et ad hec vocato, requisito atquod rogato magnifico et docto Ignassio Texidor,
burgense honorato Perpiniani notarii que publico regio collegiato Barchinone in his interveniente vice et loco subscriptor notarius presentibus
etiam testibusb infris nobilis don Hieromnymus
de Roquer et Codina, Barchinone populatus secretarius et scriva mojories Generalis Cathaloniae constitubus personaliter coram et anbe presentiam illustrissimi et fidelissimi domini
doctoris Francisci de Valls, camarenii monasterii
campirotundi, ordinis domini Benedicti et currenti triennio deputati ecclesiastici eiusdem Generalis personaliter reperti et adiventi intus ecclesiastica fra Joannis Hierosolimitenensis
presentis civitatis inqua gravis infirmitate in lecto opressus detientum eidem illustrssimo et fidelissimo domino deputato dixit et expoiut sequentia
inaterno sermone prolata nimirum que em attencio «que la gravedat de la malaltia no donava
lloch perquè dit il·lustrissim senyor deputat ecclesiàsitch, de sa mà pogués firmar las deliberacions fetas en lo il·lustríssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes.
Que perçò, fos servit dir si donava per firmada
ditas deliberacions, // 2v // és a saber, aquellas
que faltavan a firmar fetas fins lo dia present y
en las quals se trobava continuat, haver assistit y
entrevingut, dit il·lustríssim y fidelíssim senyor
deputat ecclesiàstich.» E dictus illistrussimus et
fidelissimus dominis doctor franciscus de Valls
deputatus ecclesiasticus respondendo dixit que
donava y volia tenir per firmadas totas las ditas
deliberacions. De quibus dietus nobilis Hieronymus de Roquer, pebist imstatuit et requissiut instrumenti confici sibi que et alys Curia intersit
traditet liberari per me dictumcet infrascriptum
notarium. Que fuerunt acta Barchinone sub
anno, die, memse et loco predictis presente docto
Ignassio Texidor, notario et presentibus etiam
Laurentio March, horroterio acus Barchinone
cive et Josepho Tenas de familia domini illustris-

Sig+num. Josephi Francisci Fontana notarii publici Barchinone qui presenta sumpta a regio privilegio regentis regiam cancellariam sacra catholica et regiam magestatis [...] dominiu don

a. l’original d’aquest acte es troba intercalat entre els folis
398v i 399r del trienni 1704-1707.
b. a continuació ratllat ante.
c. a continuació dues paraules ratllades.

Die decima septima mensis octobris millessimum
septingentessimi sexti, Barchinone.
Retro ac supra nominatus magnificus Franciscus
de Toda y Gil a concilio suae majestis ejusque regens Regia Cancellariam in Regia Audientia
hujis Cathaloniae Principatus insequendo disposita in capitulo octuagessimo octavo novarum
Curiarum in presenti civitate Barchinone per sacra catholica et regiam magestatem Caroli Tertis
de anno currenti celebratarum constitutus personaliter coram illustri et admodum reverendo domino Josepho Romaguera decreto doctore canonico sancta cathedralis ecclesiae Barchinone et pro
illustrisimo et reverendisimo decretos doctore fra
Benedicto de Sala Dei et Santa // 1v // sedis apostolicae gratia episcopo Barchinonensis regio que
conciliario in spiritualibus et temporalibus vicario generali et offici audivit sentenctiam excomunicationis de novo more solito quam dictus dominus vicarius generalis et offici factis prius dicto
magnifico doctori Francisco de Toda y Gil solitis
monitionibus et signanter de observandis dictis
novis constitucionibus et capitulis et in casu contrafactoris trina canonica monitione premissa
contra illum promulgavit presentibus pro testitbus Josepho Sabater clerico et Joanne Font agricola Barchinone degentibus pro ut late apparet
quodam in regestro presentis Curiae cui refertar.
In quorum fidem de premissis propria manu
scriptis fidem facis doctor Franciscus Vila presbiter apostolica atque ordinaria authoritate notarius publicus et scriba Curiae officialatus ecclesiastici Barchinone hoc etiam propria scribens
manu. Sig+num. Josephi Llaurador autoritatibus apostolica et regia notarii publici Barchinone
testis.
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missa vocatis specialiter et assumptis pro ut superius continetur.

simi et fidelissimi domini deputati eccleisastici
pro testibus ad praemissa vocatis specialiter et assumptis. Sig+num. Bernardi Fores, apostolica regia autoribus notarii publici regiae y collegiati
Barchinone. Et coadjutoris testis scribanes majoris Generalis Cathaloniae qui preedicta licit aliena manu scriptta qui testimonium veritatis rogany et requisity clarurit.
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Sig+num. Bernardi Fores, apoca regia que auctoribus notarii publici regis collegiati Barchinone
et coadjutoris tertii scribanis majoris Generalis
Cathaloniae, qui praedicta aliena manu scripta
die vuy novembris MDCCVI rogatis et requisitis in
fidem clausit.

Número 352
Noverinta universi, quod anno a Nativitatte
Domini millessimo septingentessimo sexto, die
vero decima nona mensis octobris eiusdem anni,
institulatum presente et ad hec vocato, requisito
et rogato me, Bernardo Foris apostolica et regia
autoritatibus notarius publicus regio collegiato
Barchinone, et coadjutore tertio scribaniae majoris Generalis Cathaloniae, infrascrito et presentibus etiam reverendo Sagismundo Palau [...]
in ecclesia parte Sancti Jacobi apostoli presentis
civitatis, benefitiato et magnifico Jacobo Fontana, medicinae doctore Barchinone, populato, testibus ad instra vocatis specialiter et assumptis
magnificus Alexius Fornaguera, utriusque juris
doctor secretarius et scriva majoris dicti Generalis Cathaloniae subrogatus, constitutus personaliter coram et ante presentiam illustrissimi et fidelissimi domini don Petri Oliver, canonici
sancta eccleisae Vicens et triennio currenti auditoris computorum eiusdem Generlais pro stamenteo ecclesiastico infirmitate in lecto praviler
opressi et exitentis in quodam cubiculo domus
vulgo dictae lo Palau Reial presentis civitatis in
qua solitam habitationem habet in mei dicti notaris testiumque praedictoris presenta don illustrissimo et fidelissimo domino don Petor Oliver
manterno sermone dixit: «Que si donava per firmadas totas las deliberacions per lo excel·lentíssimi y fidelíssim consistori dels senyors deputats
y oÿdors de comptes del dit General, fetas fins
lo die presents, en las quals havia dit il·lustríssim senyor oÿdor ecclesiàstich entrevingut, y
faltava firmar en atenció que la // 3v // gravedat
de la desgràcia no li permetia lo poder firmar
aquellas de sa mà.» Et dominus illustrissimus et
fidelissimus dominus don Petrus Oliver, auditor
computorum verbo respondendo dixit: «que donava per firmadas ditas deliberacions» de quibus
dictus magnificus doctor Alexius Fornaguera,
petiit, instavit et requisivit instrumentum confici sibiquod et aliis quibus intensit tradi et liberari per me, dictum et infraescriptum notarium.
Quod fuerunt acta Barchinone sub anno, die,
mense et loco octobris presente, te dictis ad pre-
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a. l’original d’aquest acte es troba intercalat entre els folis
398v 399r del trienni 1704-1707.

2058

Número 353
Excel·lentíssima señor.
Los officials del regiment de vostra excel·lència,
en cumpliment de nostra obligació, posam a la
alta comprehenció de vostra excel·lència, trobar-nos ab lo desconsuelo por vostra excel·lència judicar-se per la poca perícia de don Nicolàs
Axandri, sargento major de dit regiment, en lo
exercici de son empleo. Com ya també, per sa altives y maltracte als officials y soldats, com de tot
offerim dar a vostra excel·lència si importa plena
y justificada informació, y ab més individuació la
donarà a vostra excel·lència a bora lo capità don
Joan Jansà, que de comissió nostra va a conerirse ab vostra excel·lència. Y com nos hage aparegut que lo únich medi per lo consuelo de tots, és
lo recórrer a la gran protecció de vostra
excel·lència, per a què vostra excel·lència se digne com a tant interessar al lustre del regiment, y
consuelo universal de ell, representar al
excel·lentíssim señor comte de Ullfeld estos motius. Los quals, tots redundar a la major altura el
regiment y quietut de tots nosaltres, //1v // per a
què a vista de ells sia de son agrado removerem a
dit major del regiment, no duptant que ab la poderosa interposició de vostra excel·lència tindrem lo consuelo que desitjam.b Comsiderant
ser est lo únich medi per a posar-se lo regiment
en bon estat, assegurant a vostra excel·lència
que en assò no ens mou particular ojeriza, si únicament lo major lustre del regiment y major servey de sa magestad, que és quant sens offereix
cansar a vostra excel·lència. Quedant tots a la
gustosa obediència de vostra excel·lència, desitjant repetits ordes de son major agrado, y pregant a Déu guarde a vostra excel·lència molts
anys, com desitjam y esta província ha menester.
Gerona, septembre 15 de 1706.
Excel·lentíssim señor, besan les mans de vostra
excel·lència sos majors servidors don Francisco
Sans Miquel y de Monrodon. Don Joan Jansia,
a. l’original d’aquesta carta es troba intercalada entre els folis 400v i 401r del trienni 1704-1707.
b. a continuació paraula ratllada.

don Pedro de Vega, don Juan Monserrat, Pera
de Toralla, Joan Bassols, Joseph Viader, Celdoni Viladomat.
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Francisco Torrents, Eudalt Mas y Duran, don
Lluís Sans y de Miquel, don Geroni Conder y
Monsalvo, Francisco Fresanges, per mi y per
Miquel Fuxart.
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Número 357a
El rey.
Muy illustre, illustres, egregios, nobles, magníficos
y amados los fidelíssimos protector y brazo militar
de mi principado de Cathaluña, haviendo vuestra atención con carta de treze del corriente manifestado los justos desseos que le assisten de no faltar a la menor formalidad de la función de la
pirámide, que a impulsos de mi devoción se erigió
en la plassa mayor del Borne de essa ciudad dedicada a la Immaculada Concepción de María,
suplicándome a este fin por evitar todos los reparos podrían ofrecerse sea servido tomar resolución
sobre el lugar que havéis de ocupar en la processión solemne que mi católico zelo cada año mando
y voto hazer en el día de la fiesta desta soberana
señora dende la cathedral hasta la dicha pirámide, perpetuizando esta memoria para que en los
venideros tiempos se acuerdan mis amados vassallos de tributarle obsequiosos cultos en acción de
gracias de las singulares mercedes que devimos a
su soberana protección, y teniendo en mi real ánimo grata acceptación esta súplica tan propria de
vuestras atenciones. He resuelto, señalando el
puesto que devéis tener en la processión, que ocupéis el que se sigue después del gremial delante de
mi lugartheniente y capitán general con el orden
de dos en dos, y que en el lugar del simulacro os
pongáis en el puesto que assistieren los concelleres
según lo que en otras ocasiones havéis estilado, haviendo ordenado a la Real Audiencia se abstenga
de assistir en dicha processión por no tener acto
positivo que executar en ella como assí // 1v // lo
prevengo a dicho mi lugartheniente y capitán general, encargándole lo disponga como va expressado de quanto he querido avisaros para que lo
tengáis entendido.
Dada en mi ciudad de Valencia a veinte y siete
días del mes de noviembre mil sietecientos y seis
años. Yo, el rey. Por mando del rey nuestro señor,
don Ramón de Vilana Perlas.

a. reial carta intercalada entre els folis 406v-407r del trienni
1704-1707.
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Número 358a
Paper enviat per los assesors y advocat fiscal del
General de Cathalunya als nobles y magnífichs
assessors de la Real Audiència. Número 1.
[1] En lo capítol 2, Corts 1564, que és la constitució «Com per la bona administració» 12, títol «De la elecció dels doctors de la Real Audiència», fou de nou creat un concell real de
vuit doctors per a conèixer de las causas criminals assignant-los a cada un per son salari 500
lliuras pagadoras de diners de la Generalitat,
durador fins a la conclusió de las primeras corts.
[2] En lo capítol 116, Corts 1585, que és la
constitució «Per mayor expedició» 15 del mateix títol «De la elecció dels doctors de la Real
Audiència», fou extinct dit concell real y erigida
una tercera sala de la Audiència y consell real en
la qual foran posats sis doctors trectant-se tantsolament las causas civils de tercera instància y
que per las causas criminals se creassen tres jutges de cort, assenyalant per salari als doctors de
la tercera sala nova, tant quant montaria lo salari ordinari y guanyable de cada hu dels doctors
de las dos salas antíguas de la Audiència Civil,
pagador dels drets de la Generalitat y als tres
jutges de cort sin-centas lliuras també pagadoras dels drets de la Generalitat, diposant-se expressament que axí en respecte de la extincció
del concell real com de la erecció de la nova tercera sala fos duradora fins a la conclusió de las
primeras corts. [3] En lo capítol primer, Corts
1599, sobre la erecció de la tercera sala feta en
las ditas Corts de 1585, solament duradora fins
a la conclusió de las primeras corts, suplicaren
los tres esta– // 2v // ments a sa magestat se servís estatuir y ordenar axí respecte del número
dels doctors del Criminal, és as·saber, jutges de
cort y de la tercera sala com en lo del Civil fos
guardada y observada la forma següent duradora tantsolament fins a la conclusió de las primeras corts. Y sa magestat se dignà fer lo placet, al
que axí la erecció de la dita nova tercera sala
com la extincció dels dos llocs de las duas salas
civils antigas y del Concell Criminal eregit en lo
any 1564 durassen fins a la conclusió de las primeras cors tantsolament. [4] La forma que se
suplicà fos guardada y observada se troba continuada en los capítols 2, 3 y 4 següents, en lo capítol 2 suplica la cort a sa magestad que de nou
fos eregida una sala de número de quatre doctors tantsolament, en la qual ab los tres jutges
de cort decidissen las causas criminals y que los
dits quatre doctors decidissen també totas las
causas civils de appel·lacions dels ordinaris, axí
reals com de barons, ab certas circunstàncias y
a. paper intercalat entre els folis 406v-407r del trienni 17041707.
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forma expressadas en dit capítol ab què fou servit sa magestat fer lo placet ab què en dita tercera sala per las causas criminals presidís lo regent
la Cancelleria y en son cas lo més antic, y que lo
un dels quatre doctors pogués ser advocat fiscal
y que los dits quatre doctors tinguessen lo matex salari, emoluments y prerogativas en la forma y manera expressada y contenguda en la
erecció de la tercera sala del any 1585, y ab què
los salaris de las ditas causas de appel·lació entrassen en lo repartiment dels doctors de las ditas duas salas civils en recompensa del treball
se’ls recrexia. [5] En estas últimas Corts que ha
celebrat sa magestat, que Déu guarde, se troba
disposat en lo capítol 108 que avent la Cort suplicat a sa magestad fos de son real servey estatuir, ordenar y de nou confirmar fins a la conclusió de las primeras corts la constitució
primera y los capítols 1, 2 y 8 de las Corts 1599
que eran duradoras y duradors fins a la conclusió de las primeras corts, se dignà sa magestat
decretar-lo fent lo placet absoludament. [6] Las
matexas Corts ab lo capítol 63 del redrés, després de aver //3r // citat las disposicions municipals sobrereferidas dels anys 1585 y 1599 y referís sumàriament son tenor, estatuiren y
ordenaren que del dia de sa conclusió en avant
los doctors de la tercera sala no poguessen fer
part de sos guanyables als doctors de las duas salas civils en cosa alguna per ningun cas, ans bé
tots los salaris tant de las sentèncias de las causas
de appel·lació com de las causas de suplicació
que serian proferidas per dits doctors de la tercera sala, y axí matex los salaris de totas las provisions, quedassen íntegrament libres y repartidors per dits doctors de la tercera sala als quals
se’ls donassen y pagassen de diners de la Generalitat ultra de dits salaris, conforme fins vuy se
ha estilat igual porció de la quantitat importaran las tersas dels guanyables de cada un dels
doctors de las duas salas civils. Semblantment
estatuiren y ordenaren que del die de la conclusió de ditas Corts en avant als dits doctors de la
tercera sala sols se’ls pagàs per lo salari de public
la quantitat de 300 lliures quiscun any pagadoras per tersas de diners de la Generalitat, revocant en quant menester fos qualsevols constitucions o capítols de cort en contrari disposants.
[7] De las duas últimas referidas disposicions, és
a saber, del capítol de cort 108 y capítol 63 del
redrés de estas últimas Corts pretenent los nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència
que, no obstant lo disposat en dit capítol 63 del
redrés en observança de dit capítol de cort 108,
los salaris de las sentèncias y provisions de las
causas de appel·lació y suplicació fetas per los
doctors de la tercera sala han de entrar al repartiment dels doctors de las duas salas civils. Y axí
matex que als doctors de la tercera sala se’ls
done per salari de públich la quantitat de 400
2060

lliures, conforme se avia observat en força del
capítol segon de las Corts de 1599 perquè dit
capítol 63 del redrés auria estat primerament
decretat per sa magestat que lo dit capítol de
cort 108, y que axí auria aquest com a posterior
derogat dit capítol del redrés per la regla general que las lleys o estatuts posteriors derogan als
primers en lo que són contraris y repugnants. Y
per consegüent // 3v // que se auria de estar al
disposat en dit capítol de cort 108, que confirma lo capítol dos de las Corts 1599, disposant
lo repartiment de dits salaris entre los doctors
de las duas salas civils y la igualtat del salari de
públich. [8] Sobre del referit, havent-se fet madura reflexió se ha advertit que en lo dit capítol
116 de las Corts 1585, en lo qual se donà principi a la extincció del concell real y nova erecció
de la tercera sala, no obstant de haver-se en
aquell disposat tant respecte del número dels
doctors que havian de compòndrer la tercera
sala com y també en orde als salaris que cada
any se avian de donar a aquells, solament fou
porrogada fins a la conclusió de las primeras
corts la disposició de dit capítol en quant a la
extincció del Concell Criminal y a la erecció de
la tercera sala tantsolament. Y havent la Cort del
any 1599 en lo dit capítol 1 suplicat a sa magestat que, axí en lo número dels doctors del Concell Criminal y de la tercera sala com en lo Civil,
se hagués de observar nova forma; condecendí
sa magestat volent y disposant solament que la
erecció de la nova tercera sala y la extincció dels
dos llochs de las duas salas civils antigas y del
Concell Criminal erigit en lo any 1564 agués de
durar fins a la conclusió de las primeras corts
tantsolament. Y attentament mirada la nova
forma que la Cort General en lo capítol 2 de ditas Corts 1599 donà y féu solament erigir una
nova sala de número de quatre doctors, en la
qual junt ab los tres jutges de cort se haguessen
de decidir las causas criminals, y que los dits
quatre doctors haguessen de decidir las causas
de appel·lacions, axí de ordinaris com de barons, y que de las sentèncias y provisions de dita
sala se hagués de // 4r //supplicar a una de las
dos salas civils. Y sa magestat féu no solament lo
placet a dita nova forma si també ajustà que en
dita tercera sala agués de presidir lo regent la
Cancellaria, y en son cas lo més antic que un
dels quatre doctors fos advocat fiscal que dits
quatre doctors tinguessen lo mateix salari, emoluments y perrogativas que antes tenian. Y que
los salaris de las ditas causas de appel·lació
aguessen de entrar en lo repartiment dels doctors de las duas salas civils en recompensa del
treball que se’ls recrexia, sens que ab lo que sa
magestat ajustà en dit placet, tant respecte dels
salaris com del repartiment de aquells, se tròbia
haver-se feta reservació ni porrogació alguna a
la conclusió de las primeras corts. De manera

que de las referidas disposicions attentament
premeditadas se manifesta que axí en la formació de la tercera sala feta en lo any 1585 com hi
també en la que·s féu en lo any 1599, no obstant de haver-se disposat difarents cosas acerca
de aquella, lo que únicament se troba durador
fins a la conclusió de las primeras corts, és la
erecció de dita tercera sala la extincció de las
duas plaças civils antigas y del Concell Criminal
erigit en lo any 1599. [9] Considerant, puix la
Cort general últimament celebrada que lo que
se avia disposat en la Cort del any 1599 en lo
capítol 1 y 2 en quant al que sobre se ha dit era
solament durador fins a la conclusió de las primeras corts. Y volent donar providència a la
prorrogació y confirmació de dita tercera sala
fins a la conclusió de las primeras corts, en dit
capítol 108 suplicà a sa magestat se dignàs ordenar que dit capítol 1 y 2 fos de nou confirmat
fins a la conclusió de las primeras corts. Al que
annuí sa magestat com apar de dit capítol, del
que notòriament resulta que lo que se ha confirmat ab lo propdit capítol // 4v // 108 és solament dita tercera sala, la extincció de ditas dos
salas civils y del Concell Criminal antic, que és
lo que solament era durador fins a estas últimas
corts, y per consegüent apar ser verdader dir
que ab dit capítol 108 no·s parla ni·s disposa
cosa respecte dels salaris dels doctors de dita
tercera sala, ni que los salaris de las causas de appel·lació hagen de entrar en lo repartiment dels
doctors de las duas salas civils, sinó que de estos
dita Cort general ne ha feta disposició en lo capítol 63 del redrés del General a la qual se ha y
deu estar per no haver dit capítol 108 percutit
lo punt de dits salaris. [10] Y en cas que·s pugués considerar alguna contrarietat y repugnància entre dit capítol de cort 108 y dit capítol 63
del nou redrés per haver-se confirmat en dit capítol 108 lo dit capítol 7, Corts 1599, que disposa lo repartiment dels salaris de las sentèncias
y provisions de las causas de tercera instància y
appel·lació entre los doctors de las duas salas civils, y axí mateix adhuc que dit capítol 63 del
nou redrés fos anterior a dit capítol de cort 108,
apar que essent dit capítol 63 especial sobre lo
salari y repartiment y dit capítol 108 general per
contenir ultra de dit salari y repartiment la prorrogació de la erecció de la tercera sala, extincció del Concell Criminal antich, estarian en lo
cas // 5r // de la regla que las lleys, estatuts y
constitucions especials anteriors, no quedarien
derogadas per las lleys, estatuts y constitucions
generals posteriors, ans bé estos se deuhen enténdrer y frenan sa intel·ligència dels estatuts
anteriors y precedents [A. Pluribus citatis Menoch., De presump., lib.6, presump. 38, n.16 ;
Mascaro, De statu. interp., conclus.8, n.19 cum
seqq.; Canc., var.3, cap.3, n.261 et cap.12, n.275;
Font., clau.3, glos.3, n.50 et omnibus ad inten2061

tum melior ; Ramon, cons.10 a n.1 ad 5]. Y en
estos casos se deu fer la conciliació entre dits estatuts, és ha saber, que lo General proceheix en
tot allò que no està previngut en lo especial [B.
L.2; A. de Noxalib., socin. iun. cons.131, n.48,
lib.1; Gozadin., cons.19, n.5; Paris, cons.ult. n.6,
lib.3; Cravit., cons.259, n.2 ; Menoch., d. lib.6,
presump.38, n.16; Suares, In praemio legum fori,
n.20 et allegat.28, n.16; Narbona, In comment.
ad 3 part. novae compilat., lib.2, tit.4, l.59,
glos.1, n.167 ita ut si leges novae possunt cum antiquis consiliari non ad correctionem refigiendum est; Roman., cons.394, n.10; Gabriel,
cons.7, n.2, lib.1; Menoch., d. praesump.38, n.16
vers. «declaratur», 4; Narbona, ubi supra]. Y segons estas reglas certas la disposició de dit capítol 108 se deuria sustenir en quant a la erecció
de la tercera sala y extincció de dit Concell Criminal antich, y dit capítol del redrés 63 se sustindria en quant als salaris y repartiment, altrament no podria subsistir y vindria ha ésser
supèrfluo lo dit capítol 63 perquè, no subsistent
dit capítol 108, quedaria extincta la tercera sala
y axís seria estat inútil disposar sobra los salaris
de aquells y repartiment de sas pòlissas ab dit
capítol 63. [11] Al sobradit se ajusta que la occurrent espècie no és capàs de guiar-la per la regla referida de anterior y posterior disposicions,
essent com són fetas en una mateixa cort y en
un mateix acte // 5v // y congrés, y en senblant
cas és constant en via de dret quod non datur
prius nec posterius com en los propis térmens en
què no·s troban ho ensenyar y defençar nostros
pràctichs [C. Font., decis.576, n.21, to.2]. [12]
Ultra del fins assí ponderat és digne de reparo lo
trobar-se dit capítol 63 ab la clàusula derogatòria, ibi: «Revocant en quant menester sia qualsevols constitucions o capítols de cort en contrari disposants», etcètera, la qual sens
difficultat alguna ha de compèndrer lo dit capítol 108, essent fet en la mateixa cort, mayorment constant com consta que segons resulta
del proemi de dit capítol 63 estarà la cort plenament informada de totas las disposicions prorogadas y confirmadas ab dit capítol 108, de forma que las cita y refereix son tenor
summàriament. Y per consegüent és més verosímil que dita Cort volgué revocar las antigas disposicions dels salaris y repartiment disposats en
dita constitució 15, títol «De elecció de doctors», etcètera, y capítol 2, Corts 1599, que
espe– // 6r // cíficament refereix que no confirmar-las ab lo capítol 108 en lo qual tantsolament los enuncià in forma comuni. [13] Y encara que se digués que lo capítol 63 per ser del
nou redrés no podria derogar lo que se disposà
en lo capítol y Corts 1599 respecte dels salaris y
guanyables dels doctors de la tercera, per quant
trobant-se concurs de una disposició feta en un
capítol de cort y de altra del nou redrés ex dia-
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metro contraria, se auria de estar a la disposició
de dit capítol de cort y no seria lley general de la
pàtria, si sols una una disposició particular pertanyent a la reforma de la casa de la Diputació,
se respon fàcilment ab los medis y ponderacions
següents: Primerament perquè los capítols del
redrés se forman per los tres brazos llegítimament congregats en corts, sa magestat los decreta y en sa formació y decretació se observan
las matexas solemnitats que en la formació y decretació de las constitucions y capítols de cort y
semblants disposicions ab ditas solemnitats fetas
se tenen y reputan indubitadament per capítols
de cort y lleys de la pàtria, lo que se confirma ab
la naturalesa dels actes de cort los quals són lleys
generals de la pàtria [D. Font., De pac., claus.3,
glos.3, n.70], no per altra raó sinó perquè segons
lo disposat en la constitució 9 y 11, títol «De
celebrar corts» sa magestat ha de ser present
quant se celebran ditas corts, per raó de la qual
potència és vist aver sa magestat consentit y fet
lo placet a dits actes de cort [E. Marquil., In
vint. Princeps namque, vers. «et sic nota»,
fol.203, col.1]. Luego si lo consentiment tàcit de
sa magestat és bastant per a què un acte de cort
sia lley general de la pàtria ab quanta mayor raó
lo concentiment y placet exprés que sa magestat
dóna als capítols del redrés, han de constituirlos per lleys generals de la pàtria, majorment si
se attén que los actes de cort los estatueix solament la cort sens aquellas solemnitats que en la
formació y decretació se observan en los capítols del redrés. Se- // 6v // cundo, perquè los capítols del redrés se anomenan capítols de cort
segons lo epígrafe que s’i donan lo rey y la matexa cort en lo despatx que lo prothonottari entrega per a imprimir-los y com a tals se anomenan per nostres pràctics quant fan menció de
ells [F. Font., decis.554 per tot., referens votum
mag. DD. Reg.Aud. pro domo Deputationis factum]. Tertio, perquè dits capítols del redrés se
troban jurats per sa magestad y manats observar
per tots los officials reals sens excepció de persona alguna, com apar de la executòria del despatx
de dits capítols del redrés. Y en esta conformitat
apar no poder-se dubtar aver tingut compresos
en la disposició del capítol 88 de estas últimas
Corts que ordena lo jurament de totas sas constitucions, capítols y actes de cort, prestador per
dits officials reals com en effecte los nobles y
magnífichs doctors de la Real Audiència ha
prestat lo jurament de observar los dits capítols
del redrés. [14] Sens que puga obstar lo dir-se
que en concurs del capítol que comença «Per
tal» 1, títol «De la nova compilació» y del capítol 14 del redrés que fou fet en la matexa Cort
de 1413, se auria estat al disposat en dit capítol
primer sens aver-se attès al tenor de dit capítol
14, perquè se respon que dits capítols no són
contraris si sols se troba a alguna cosa més dis-

posada en dit capítol 14 y que no se haja observat, degué ser per incirca dels deputats o altrament per aver-se regonegut algun reparo en sa
pràctica. [15] Ni menos obstaria lo dir-se que
los capítols del redrés se podrian revocar per
parlament general com diu resultaria del capítol
20, §1, del llibre dels Quatre Senyals, pàgina
31, essent axí que los capítols de cort no·s poden revocar per parlament sinó per altras corts
generals. Al que se diria que quidquid esset, que
aquellas ordinacions que·s feren en la Cort
1413, de las quals se ha format dit capítol 20,
§1, del llibre dels Quatre Senyals, se poguessen
revocar y alterar per perlament general, // 7r //
lo cert fóra que dita disposició seria estada revocada per la constitució 16, Corts 1599, ab la
qual se estatuí y ordenà que las constitucions de
Cathalunya, capítols y actes de cort no puguessen ser revocadas, alteradas ni suspectes sinó és
en corts generals [G. Const.11, 12 et 16, tit. De
observar const.; Font., decis.3, n.25]. Y altrament,
per què trobant-se notat al marge de differens
capítols dels redressos antichs algunas declaracions, sentèncias y postil·las a la cort general, ab
lo capítol 60 del redrés, Corts 1599, ordenà
que totas las deliberacions y declaracions fetas
per deputats y doctors del Real Concell que no
fossen estadas rebudas ni aprobadas per ninguna cort, fossen hagudas per revocadas y que de
aquellas no se’n pugués haver rahó alguna ni
tràurer-se en conseqüència, inferint-se de aquí
que la cort no entengue poder-se alterar los capítols del redrés que no fos en corts generals,
supposat revocà las declaracions que no eran estadas approbadas per las corts. [16] Y lo que
apar conté la mayor difficultat és lo haver los diputats y oÿdors de observar inviolablement lo
dit capítol 63 del redrés, no sols per haver-lo jurat sinó també per ser incontrovertible lo estar
obligats y pre– // 7v // cisats a sa observança sens
poder saber la rèplica del disposat en lo capítol 2,
Corts 1599, perquè en cas lo haver-se de dir que
se ha de observar dit capítol 63 del nou redrés
sols espectaria a la cort general [H. Marquill., in
usat. judicum in curia datum, vers., quaero 3 circa finem; Calicius, In extragravant. curiar., cap.
71, n.71; Oliba, De ius. fisc., cap.1, n.19; Canc.,
var.3, cap.3, n.62; Font., decis. 161, n.16].
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Número 359a
Paper de resposta feta per los magnífichs y nobles doctors de la Real Audiència. Paper de reparos fets a lo paper los enviaren los assessors y
advocat fiscal del General de Cathalunya.
a. paper intercalat entre els folis 406v-407r del trienni 17041707.

En lo paper entregat per part dels nobles y magnífichs assessors y advocat fiscal del General y
consolents aplicats, se han doctament ponderat
alguns reparos que se adverteixen per a posar en
execusió lo capítol 108 de las Corts 1706, confirmant al capítol 2 de las Corts 1599 en concurs del capítol 63 del nou redrés de dit any
1706. Y deixant a part lo que se ha discorregut
pro generali fins al número 9 de dit paper, suposant en ell que lo capítol 2 de 1599 confirmat
en dit capítol 108 era durador fins a las primeras
corts, en quant a la formació de la tercera sala y
altres circunstàncias continuadas in praecibus
curiae, y no en quant a la comunicació dels salaris dels doctors de la tercera sala ab los de las dos
aulas civils, puix la approbació o repulsa de esta
nova distincció que, multiplicant difarents espacialitats en un mateix capítol, lo fa ab un sol plaset, temporal y perpetuo simul, se deixa a la censura de qualsevol que llegesca aquell; perquè
executant-o ab madura reflexió trobarà que ab
la referida distincció a més de subvertir-se lo literal de dit capítol 27 al pas que voldria ab ella
conciliar // 8v // lo dit capítol 108 ab lo 63 del
nou redrés, seria precís que lo excel·lentíssim
consistori dels excel·lentíssims senyors deputats
y oÿdors donàs així interpretació no sols al nou
redrés que li és lícit sinó també al mateix capítol
108 que no li és permès segons la constitució 1,
2 y 3, títol «De interpretació de usatges y constitucions». [3] Deixat pués a part lo sobre refferit, se anirà satisfent al demés que està contengut en lo mencionat paper a hont apar que·s vol
persuadir que en cas de contrarietat entre dits
capítols 108 y 63 se deuria estar al del redrés,
encara que anterior, per ésser lley especialment
posant sobre la communicació de dits salaris y
no al capítol de cort 108, que encara que posterior és lley general que disposa no sols sobre la
comunicació de dits salaris sinó també respecte
a la porrogació o erecció de la tercera sala y altres cosas contengudas en lo dit capítol 2, 1599,
confirmat ab dit capítol 108; majorment trobant-se en lo capítol 63 del redrés la clàusula
derogatòria de qualsevols constitucions o capítols de cort encontrari disposants, ab específica
menció que fa en sa narrativa del dit capítol 2,
Corts 1599, lo qual en lo capítol 108 de estas
últimas corts solament se reffareix enunciative
com així en los números 10, 11 y 12 de dit paper se va més per extesos discorrent. [4] Al pròxim refferit discurs se respon que si bé aquell
conté unas proposicions tant certas que són incontrovertibles en dret, emperò són totalment
insubsistents en lo fet suposant //9r // en ell que
los capítols de redrés són lleys en Cathalunya,
perquè los dits capítols de redrés en lo present
principat may se han tingut ni reputat per lleys
saltim generals de la terra, sinó per uns privilegis particulars concedits en corts per al bon rè2063

gimen y bona administració de la casa y officials
de la Deputació. [5] Y en prova de esta veritat si
se recorre als doctors cathalans [A. Bosch, tit.,
De Cath., lib.5; cap.9 cum seq.; Olib., De action.,
p.1, lib.3, cap.3 a n.7 et a n.39 ad 57], que ex
professo van referint totas las lleys de Cathalunya, se trobarà que fan menció de usatges, constitucions, capítols y actes de cort, usos y consuetuts y altres lleys de la pàtria, però may fan
menció dels capítols de redrés que és senyal evident que estos no són lleys, altrament serian
contats entre las demés de la pàtria lo qual argument encara que negatiu valet in jure [B. § Actionum 14 tit., De actionibus ibique d.d.]. [6]
Estant constant lo sobredit que esta mateixa veritat la ha approbada re ipsa lo dit excel·lentíssim consistori, no difficultant, com no ha difficultat, al obrir lo negossi en la Real Audiència y
tribunals ordinaris antes de imprimir-se los capítols de redrés fets en estas últimas corts, puix
si agués conciderat que dits capítols eran de cort
no podia deixar de difficultar semblant apertura
fins que aquells fossen estats impressos per disposar-o així lo capítol 95 de estas Corts 1706.
[7] Al sobradit no obsta lo principal argument
que en lo número 13 de dit paper se funda ab la
doctrina de Fontanella, dient que lo que decreta la cort o brasos legítimament congregats ab
lo beneplàcit del rey se reputa per lley en Cathalunya, y que com a tals deuen ser reputats los
capítols del redrés per trobar-se aquells formats
ab la solempnitat predita. [8] Però a la sobredita objecció se respon dient que // 9v // la doctrina de Fontanella y la proposició per ell establerta se entén y se deu enténdrer si lo què·s fa o
discerneix en la cort és fet o discernit ab ànimo
de fer lleys, guardant la forma que·s deu observar en fer lleys y col·locant després la disposició
feta in corpore juris, de forma que faltant un de
estos tres requisits o condicions tàcitas ex natura rei no·s pot dir lley qualsevol disposició en
encara que feta per la cort ab lo placet del rey ita
senatus 8 julii 1659 [C. Senatus in causa domni
Federici Desbosch contra sindicum universitatis
de Vilasar et alios ref. Alegre, not. Ferrer], ibi:
«Privilegium a principe concessum vel pactum
cum eo inhitum vim legis habere dicitur, quando
conceditur vel fit cum animo legis condendae et
adhibita forma, quae requiritur in lege condenda veluti cum interventione curarum vel quando
posta fuit incertum in corpore juris, secus vero si
concessum vel factum fueret extra curiam et absque animo condendi legem vel inquam fuerit in
corpore juris clausum». [9] Als capítols del redrés faltan los tres requisits que se expressan en
la decissió sobre al·legada, perquè en primer
lloch se ha de suposar que dits capítols no·s fan
en la cort cum animo legis condendae. Y en attenció que lo ànimo quant la disposició no lo
explica se deu provar per senyals y conjecturas.
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[D. Mascard., De provat., tom.1, conclus.94,
n.3]. Per ço se aniran refferint las conjecturas
més principals que exclouen en lo rey y cort lo
ànimo de fer lley ab los dits capítols del redrés.
[10] Fundas la primera en què dits capítols se
fan particularment per lo redrés de la casa y officials de la Deputació [E. Consta dels prohemis
de tots los redressos que fins vuy se han inprès],
la qual reforma encara que sia utilitat pública
del General però respecte de tota Cathalunya ve
a ser utilitat privada[F. Canc., var.3, cap.3,
n.59], y és constant que ni lo rey ni la cort ignoran que la ley ha de mirar a tota la república o
principat y no al particular de un o altre // 10r //
de sos indivíduos [G. Cap. «Erit autem lex»
dist.4], puix dirigint-se aquella a la utilitat privada la mateixa disposició que altrament seria lley
se queda en termes de privilegi [H. Glos in dicto
cap. «Erit autem», verb., « privato »]. [11] És la
segona conjectura perquè lo mateix rey y la cort
que han volgut que las lleys de est principat no·s
poguessen interpretar sinó per lo mateix rey y la
cort, y en ausència d’esta per los prelats y personas anomenadas en la constitució 2 y 3, títol
«De interpretació de usatges y constitucions»,
si aguessen tingut també per lley als capítols del
redrés y aguessen fet aquell animo legis condendae, sens dubte agueren deixat sa interpretació
als mateixos que la tenen respecte de las altres
lleys y no sols als brassos y en llur ausència als
deputats y oÿdors, procuradors dels brassos que
sens intervenció del rey y sos ministres interpreten a soles los capítols del redrés tantas y quantas vegades és menester [I. Cap.46, redrés
1431; cap.88, redrés 1481; cap.39, redrés
1599]. [12] La tercera conjectura és fundada en
què los capítols del redrés no·s troban compilats
ni en lo volumen de las constitucions ni en los
coderns del any 1599 y 1706, en lo qual volumen y coderns han volgut sempre los legisladors que·s compilassen las constitucions, capítols y actes de cort y demés lleys de la terra,
deixant-o axí estatuït en differents constitucions
[K. Const. 12 et 3, tit. «De la nova compilació», const.58, Corts 1599; cap.95, Corts
1706]. [13] La quarta conjectura està fundada
en què si lo rey y la cort fessen los capítols del
redrés animo condendi legem, no permetrian
que aquells se poguessen dispensar, alterar, ni
suspendre, sinó per la mateixa cort y lo rey per
ser axí de dret comú y municipal [L. Canc.,
var.3, a n.49; Font., decis.3, n.25 et 26;
Const.16, Corts 1599], y és constant que lo redrés se pot alterar y suspendre ab un sol parlament segons las mateixas disposicions de la casa
[M. Cap.20, §1, lib. de 4 Senyals, p.31], las
quals disposicions no estan innovadas per la
constitució 16 del any 1599, com suposa lo
mencionat paper en lo número 15, perquè parlant dita constitució 16 com solament parla de
2064

las constitucions, capítols y actes de cort no
comprèn ni pot compèndrer als capítols del redrés que són disposicions totalment distinctas y
separadas. [14] Y no sols los dits capítols del redrés se poden alterar y suspèndrer per un parlament com està dit, sinó que // 10v // també los
brasos sols sens intervenció del senyor rey ho
han executat differents vegadas, com és de vèurer en lo procés comú de las Corts 1495, a
fol.177 ad 183; ítem en lo procés familiar del
bras militar del any 1519 y 1520, fol.126; ítem
en lo procés familiar del bras ecclesiàstich del
any 1542, fol.97; ítem en lo procés familiar del
bras militar Corts 1547, fol.148 y 149; y en lo
procés familiar del bras ecclesiàstich en diada de
19 de agost 1552, fol.147 y 204, y altres en los
processos de corts subsegüents. [15] La quinta
y última conjectura és perquè la mateixa cort
que fa los capítols del redrés té previngut que a
quiscun official de la casa se donen los llibres
dels dits capítols per a què los dits officials no
pugan al·legar ignorància de son contengut [N.
Cap.38, redrés 1520, exortati ade visita inpressa
antes del lib. dit Sumari de Càrrechs]. La qual
pretenció fore supèrflua si la dita cort fés lo dit
redrés cum animo condendi legem, puix ignora
la cort que de las leys de la pàtria ninguna persona pot al·legar ignorància ni se li admetria semblant escussa [O. Font., Claris. 4, glos.15, n.13;
Bosch, Diet., lib.5, cap.27, vers. « Per rahó »].
[16] Axí matex als dits capítols de redrés los falta la forma que·s deu observar en corts per a fer
lley, puix que attentament mira lo volumen de
las constitucions y coderns del any 1599 y 1706
respective advertirà que en las corts totas las
lleys se fan o de propri motiu del rey y brassos
junts dient «estatuhim y ordenam» o bé las fa lo
rey a solas a suplicació dels brassos y aprobació
dels mateixos dient «suplican a vostra magestat
sia servit estatuhir y ordenar», etcètera, fent
després lo rey al peu de ditas súplicas lo placet,
ab las modificacions y reservas que li apar. Emperò respecte dels capítols del redrés que aliunde no són constitució, capítol o acte de cort, encara que fets en corts ja may se trobaran fets ni
de propri motiu de rey y brassos junts ni per lo
rey a solas a suplicació dels brassos, ans bé
aquestos respecte dels capítols de redrés suplican sinó que per si sols disposan dient com
diuen: «estatuhiren los brassos de la present
cort», «estatueix la cort», etcètera, «mana la
cort», etcètera, «mana y ordena la cort», etcètera, y altres clàusulas semblants que·s poden advertir no sols en lo capítol últim del redrés
1585, sinó també en tots los capítols de dit redrés y del redrés 1599 // 11r // y del de 1702 y
altres redresos antichs, encara que després de

a. exortati, interlíniat damunt teixa deliberat, ratllat.

quiscun capítol se trobe la decretació o placet de
sa magestat. [17] Y est modo y forma de disposar en los capítols del redrés se funda en la pretenció que sempre han tingut los brasos de poder per si sols sens intervenció dels senyors reys
estatuhir en matèrias y negossis de la Generalitat, per haver-se-las dits senyors reys per sa real
clamència abdicadas y donadas totas a la Generalitat ab tants privilegis com sobre de açò tenen
concedits los brasos, com ho denotan las massas
y sagells de què usan los presidents, com tot se
va discorrent ab gran art en un vot que·s troba
cusit en lo procés de las Corts 1585 y altre en lo
procés de las Corts 1626 y 1632 y que corra
imprès. Y esta pretenció dels brasos se pot esforçar ab lo capítol 46 del redrés 1431 y ab lo
capítol 88 del redrés 1481 que dóna facultat de
interpretar los capítols del redrés no sols a la
mateixa cort junta sinó també als deputats sos
procuradors [P. Cap.2, Corts 1702], arguhint
de aquí que si la cort o sos brasos a soles o sos
procuradors poden interpretar los capítols de
redrés poran també a soles fer y estatuhir
aquells, puix és regla assentada que sols lo que
pot fer lo estatut pot interpretar aquell y no altre [Q. Const.1 y 2, De interpret. de usat. et
consti.; Const.16, Corts 1599; Canc., var.3,
cap.3, n.62]. [18] Finalment dels dits capítols
del redrés és notori que·ls falta lo últim requisit
de estar compilats ni en lo volumen de las constitucions ni en los coderns del any 1599 y 1706
respective que són lo cos de nostre dret municipal. Y quedant ab esta y altres rahons sobre referidas més que ividentment provat que los capítols del redrés no són ni són estats may tinguts
per capítols de cort o lleys de la pàtria, és també
igualment cert que ab los dits capítols del redrés
no·s pot ni se ha pogut may derogar ni alterar a
un capítol o acte de cort o altre lley de la pàtria,
obstant en assò las constitucions de Cathalunya
[R. Const.1, tit. De usatg. y const.; Const.16,
Corts 1599; Fontan., decis.3, n.25]. [19] Ni
contra de esta doctrina proseheix lo discurs
que·s fa en lo número 13 de dit paper, suposant
en ell que los actes de cort són lleys en Cathalunya no per altre rahó sinó perquè havent lo rey
de asistir personalment en corts, censetur, tenir
notícia de tots los actes fets en ella, y axí bé venen ha tenir aquells lo tàcit consentiment o beneplàcit del rey y arguhint a majoritate rationis,
seran també lleys los capítols del redrés per tenir
// 11v // lo dit beneplàcit, no sols tàcit sinó exprés, per què se respon que los autors que se
al·legan en dit n.13 per la justificació de aquest
discurs no aprovan tal rahó del consentiment
tàcit en los actes de cort ni aquella pot subsistir,
puix los dits actes de cort han manester no menos exprés lo consentiment de sa magestat, que
las constitucions o capítols de cort y en unas
disposicions y altres han de concórrer igual2065

ment las tres circunstàncias o requisits que se
expressan en la divissió al·legada en lo número 8
[S. Prag.4, tit. De las sanctas iglésias; prag.7, tit.
De delmes; prag.1, tit. De fogatges; y altres en
lo segon volum de las constitucions]. [21]
Tampoch faria al cas que los dits capítols del redrés en alguns despatxs se deguessen capítols de
cort y que com a tals los anomenassen alguns
autors cathalans, perquè en tot cas se anomenarian axí prenent la denominació del lloch a hont
se fan axí com se diuen capítols de Santa Anna
los que·s feran en la iglésia o refetó de dita
col·legiata, y altrament ja se sap que los dits capítols en pròpria significació no se han dit de
cort sinó capítols del redrés [T. Cap.14, redrés
1599; tots los prohemis y títols dels redressos
que fins vuy se han inprès; privilegi del rey don
Fernando, lib. de 4 Senyals, fol.331]. [22] Menos és de concideració que sa magestat jure ni
age jurat los capítols del redrés, perquè si lo real
jurament los feya lleys generals de Cathalunya
ho seria també qualsevol privilegi particular,
attès jura també sa magestat aquells com a las
matexas constitucions. [U. Const.2, tit. «De jurament axí voluntari», etcètera]. Podent-se dir
lo mateix del jurament dels ministres reals, los
quals en tot cas jurarian als capítols del redrés
com a compresos baix lo nom de privilegis de
comuns y particulars, però no·ls juren en nom
exprés de capítols de redrés ni se troba disposició que·ls obligue a tal cosa. [23] Per últim que
los dits capítols del redrés sien o no lleys generals de Cathalunya, lo cert és que en concurs de
un capítol de cort o constitució ab un capítol
del redrés se deu estar a la constitució o capítol
de cort y no al redrés, per ser eixa la expressa
disposició de la constitució 8, títol «De dret del
General», ibi: «Plau a sa magestat que fora de
constitució se observen los capítols de cort»,
entenent-ho dels de redrés que són los que únicament poden intentar los deputats de qui parla
dita constitució [X. Cap.46, redrés 1431;
cap.88, redrés 1481; cap.39, redrés 1599]. Y en
corroboració de dita constitució se troban
molts exemplars en la casa, lo primer dels quals
subministra // 12r // lo capítol 8 del redrés 1599
que si bé és contrari al ús y consuetut de insicular los brasos junts en corts als officis de la Deputació, la qual consuetut segons nostres lleys
habit vim constitutionis [Y. Olib., De jure fici,
cap.4, n.65], emperò en concurs de estas dos
disposicions contràrias sempre se ha estat y se
deu estar a la constitució adquirida per dit ús y
consuetut y no al dit capítol del redrés, segons
axí ho ha aprobat lo capítol 2 de estas últimas
Corts de 1706. [25] Lo segon exemplar se trau
del capítol 36 del mateix redrés 1599 que,
prohibint aquest absolutament lo concurs dels
officis de la casa de la Deputació als officials reals tant ab jurisdicció com sens ella, apar que té
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opposició ab lo capítol 54 de las mateixas corts
que no prohibeix dit concurs als officials reals
sens jurisdicció ni als que la tenen en lo castell
de Taltaüll, propri de la casa de Oms; y en concurs de estas dos disposicions se ha estat sempre
al capítol de cort, admetent sempre al dit concurs no sols als de la casa de Onofre d’Oms que
tenen jurisdicció en lo dit castell sinó també als
demés officials reals que no la tenen si se han
trobat en pocessió de concórrer segons la differència que en cas semblant se fa en casa de la
present ciutat, comprovan los exemplars que en
esta matèria refereixan nostres autors cathalans
[Z. Xam., De privil., §22 a n.67 ad n.74; Font.,
Decis.599, praecipue 16] que explican dit capítol
54. [26] Lo tercer exemplar se trau de la declaració de dubte incertada en lo dietari de visita
del General trienni 1701 a hont, avent-se advertit que lo capítol 19 de las Corts 1702 que solament de fet se tingueren, tenia oposició ab lo
capítol 32 de redrés del mateix any fou declarat
que se avia de estar al capítol de cort y no al de
redrés. Y no és de estranyar que·s fes semblant
declaració, puix lo redrés en tot cas no ve ha ser
sinó una lley particular del General y casa de la
Deputació de la mateixa manera que són lley
particular de qualsevol cort o tribunal los estils
en ella observats [ZZ. Bosc., Dict., lib.5, cap.27].
Y no té dupte que estos estils particulars no són
attesos en concurs de una constitució o altre
lley general de la terra per ser expressa disposició de la constitució 18 in principio, títol «De
jurisdicció de tots jutges.» [27] Y ab est últim
exemplar se dóna satisfacció al últim // 12v // reparo que·s troba en lo dit paper, fundat en què
los excel·lentíssims senyors deputats y oÿdors
estarian precissats en lo cas present a haver de
observar lo dit capítol 63, no sols per haver-lo
jurat sinó també perquè en tot cas lo haver-se
de dir que no·s pot observar dit capítol 62 espectaria a la cort general, perquè al sobradit reparo se respon que dits excel·lentíssims senyors
ha jurat no menos lo capítol 108 que dit capítol
63, essent la major obligació de dits senyors la
deffensa de las constitucions y capítols de cort
com sien tots los privilegis, capítols y ordinacions de la casa y sa erecció, dirigits a fi tant important com és la puntual observansa de ditas
constitucions y lleys de la pàtria, ajustant a dita
resposta que en lo any 1702 sens reparo algú
declararen que no se havia de observar ni estar
al capítol 32 de redrés de aquellas corts; y voler
ara difficultar si poden declarar lo mateix respecte al capítol 63 és disputar cosa que fins vuy
no se à advertit doctor algú que se atravesca a
firmar-la, puix seria contradir al capítol 46 del
redrés 1431 y a altres disposicions més modernas de la casa [A. Cap.88 de redrés 1481;
cap.39 de redrés 1599] y posar en disposició la
gran prerrogativa com és lo poder interpretar

los capítols del redrés que és una de las que ha
fet sempre dit excel·lentíssim consistori major
aprècio. [28] Y finalment sit quid sit de tot lo
refferit, lo cert és que en tot cas y en concurs de
dit capítol 108 que és temporal y durador fins a
la conclusió de las primeras corts y de dit capítol
63 que es perpètuo, se deuria estar per anar al
dit capítol 108 suspenent la excecució del dit
capítol 63 in tempore habili segons ensenyan los
doctors en la subjecta matèria [B. L.Gall., § quidem recte et ibi doctori Cassenat., const.10, n.49
et 110.], y no sols per la dita rahó se hauria de
estar al dit capítol 108 sinó per altres com són
per ser aquell més favorable a la pública utilitat,
fundada en què los ministres reals tingan còngruo salari, ésser més conforme a la rahó natural
que dicta que no exonerant als reals ministres
del traball que dit capítol 2, Corts 1599, concidera que se’ls recréxia, no és just se’ls lleve
// 13r // lo selari de aquell, majorment havent
rescuet los preus dels aliments per meitat vuy en
dia y per altres rahons que podrà lo curiós tràurer dels auctors que tractan esta matèria, com
són Alderan Marcard., De interpret.statut.,
conclus.8 y Ramon, cons.10 y dels referents a la
auctèntica de non alienandis aut permutandis,
etcètera, cap.9, vers. Oportet, que en son text
diu unas paraulas tant del intent que se transcriuhen, ibi : « Opportet enim et ea quae communiter et generaliter in omnium utilitatem sanciuntur potius valere, quam ea quae circa
aliquos student., agi ad corruptionem communium legum».
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Número 360a
Jesus, Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya als assessors, advocat fiscal y consulents infrascrits en
força de deliberació feta per sa excel·lència fidelíssima als 26 de octubre proppassat, en y sobre
lo que poden y deuen obrar en la pretenció dels
nobles y magnífichs doctors de la Real Audiència del present principat respecte de haver de
cobrar los nobles y magnífichs doctors de la tercera sala per son salari quatre-centas lliuras quiscun any, conforme las cobravan antes de la conclusió de las últimas corts, y de aver de entrar
los salaris de las causas de appel·lació y demés en
lo repartiment dels nobles y magnífichs doctors
de las dos salas civils de dita Real Audiència,
avent-se de pagar als dits doctors de la tercera
a. vot intercalat entre els folis 406v-407r del trienni 17041707.

sala tant quant importan los guanyables dels
doctors de ditas duas salas civils en attenció de
què lo capítol 63 del nou redrés fet en la última
cort general que disposa lo contrari, fora totalment inconciliable ab lo capítol 108 de ditas últimas Corts, ab lo qual se porrogan y de nou
confirman los capítols 1 y 2 de las Corts del any
1599. Vista dita deliberació, vistos dits capítols
63 del nou redrés y 108 de ditas últimas corts;
vists los capítols 1 y 2, Corts 1599; vista la declaració de dupte insertada en lo dietari de la visita del General de Cathalunya trienni 1701 y finalment vists y premeditats dos papers, un de
reparos fet per dits assessors, advocat fiscal y
consulents y altre per los nobles y magnífichs
doctors de la Real Audiència en resposta de dits
reparos y tot lo demés que se devia vèurer. Attès
y considerat que dels medis, fonaments y raons
expressadas en dit paper de reparos consta que,
no obstant la confirmació feta dels capítols 1 y
2, Corts 1599, en lo capítol 108 de las últimas
Corts, en orde al salari que in futurum se ha y
deu donar als nobles y magnífichs doctors de la
tercera sala de la Real Audiència del present
principat, y de no poder entrar los salaris de las
causas de appel·lacions y demés que se fan per
dits doctors de la tercera sala en lo repartiment
dels nobles y magnífichs doctors de las duas salas civils, no se encontra de directo al disposat en
dits capítols 1 y 2, Corts 1599, ans bé // 14v //
totas las reglas y principis de dret suadexen poder-se conciliar lo disposat en dit capítol 63 del
redrés ab lo dit capítol 108 tots de estas últimas
Corts y ab dit capítol 2, Corts 1599, y que en
tot cas dit capítol 63 del nou redrés encara que
anterior com especial derogaria al dit capítol
108 encara que posterior per ser aquest general,
com ab major expressió és de vèurer de dit paper de reparos al què se refereixen per evitar
prolixitat y repetició; attès també y conciderat
que, essent com és la disposició de capítol 63
del redrés tant clara y litteral y no poder-se considerar raó que puga escusar al excel·lentíssim y
fidelísim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes de la observansa de tot lo contengut en aquell, y que en las de resultar alguna
dubietat sobre la subjecta matèria esta no se podria conciderar en dit capítol 63 del nou redrés
per ser clara y litteral sa disposició, si sols en tot
cas podria recàurer sobre dits capítol 108 de las
últimas Corts y capítol 2, Corts 1599, de manera que la interpretació de ells sols se pot fer en
altres corts sens que al sobredit puga obstar la
declaració de dupte que se féu en dit trienni
1701, perquè en primer lloch en dita declaració
de dupte se considerà contrarietat totalment
opposada e inconsiliable entre los capítols 32
del redrés y capítol 19 que se referex aquell, tots
de las Corts dels anys de 1701 y 1702, segons
las paraulas y clàusulas que se trobavan en dits

capítols. Y la dubietat en tot cas se fundava en lo
capítol del redrés y per esta raó se entrà en la
casa de la Diputació a fer la declaració de dit
dupte, y per últim no·y hi pot aver exemplar
que tinga efficàcia per a donar dret al excel·lentíssim y fidelíssim consistori per a fer declaracions sobre dubietats dels capítols de Cort que
no són del redrés, qual seria la que se deuria fer
en lo ocurrent cas per ésser probat per nostras
generals constitucions. Per tot lo que dits assessors, advocat fiscal y consulents infraescrits són
de vot y parer que lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori de dits senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya ha y deu seguir en tot y per tot la disposició de dit capítol
63 del redrés fet en estas últimas corts, fins a
tant que la dubietat resultant de dits capítols
108 de las últimas corts y capítol 2, Corts 1599,
sia legítimament declarada segons disposan
nostres generals constitucions y axí ho sentan,
salvo semper, etcètera.
Barcelona, y novembre 25 de 1706. Despalau,
assessor Generalis Cathaloniae. Romà, assessor
subrogatus. De Codina et de Ferreras, fiscalis Generalis Cathaloniae advocatus. Pons y Llorell,
consulens. Bruguera, consulens. Solanes, consulens.
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Número 362a
Excelentíssimo señor.
Los deputados y oÿdores de qüentas de la Generalidat deste principado, hallándose favorecidos con
billete de vuestra excelencia de 9 del corriente, en
el qual se sirve en concideración de correr impressas unas tassas de escripturas judiciales a instancia del concistorio por todas las circunstancias que
conprehende vuestra excelencia tiene este assumpto, y insiguiendo el parecer de las tres salas, noticiarles como ha ordenado al abogado fiscal
patrimonial passe a conferir los reparos y inconbenientes que parece a vuestra excelencia en esta occurrencia resultarían de la execución de dichas
tassas que reconoce ser informes para que en todo
se tome el expediente más proporcionado a la causa común, deven desir a vuestra excelencia que la
Corte general celebrada en el anyo de 1553 para
obviar que los naturales de este principado no
fuessen vexados por los officiales reales con inmoderados salarios de las referidas escrituras, dispuso
se hisiesse tassa de dichos salarios por el reverendo
canciller, regente la Real Cancillería y dotores del
Real Concejo; y para que los litigantes pudiessen
a. representació intercalada entre els folis 407v-408r del
trienni 1704-1707.
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estar cerciorados de ella se stableció que dicha tassa estuviesse con tablas fixadas en la sala real en la
de la cárcel y en la Real Cancillería, deviendo de
tener copias de ella el protonotario, su lugartheniente, escrivanos de mandamiento y del registro.
Y en effeto fue hecha dicha tassa a los 2 de desiembre de 1582 y ha largos anyos que dicha tassa no se
halla en los refferidos puestos o lugares, lo que ocasionó perderse la memoria de ella, y con este supuesto el lugartheniente de prothonotario, escrivanos de mandamiento, escrivanos del registro y
demás officiales conprehendidos en ella han passado a augmentar con tal excesso los salarios, que
puede assigurarse que de lo que de antes solo se devía pagar un sueldo, han exigido tres o quatro, y
de algunos despachos ahun más en notable perjuisio de los litigantes de tal forma que de sinqüenta
anyos a esta parte han // 2v // augmentado de
anyo en anyo dichos salarios, hasiéndose pagar lo
que les ha parecido sin haverse podido conseguir
remedio en tan excessivo danyo, en tanto que siendo assí que en el anyo 1702 se hiso tassa sobre algunas escrituras, los dichos escrivanos rehusavan
passar por aquella y se vieron precisados los deputados a introducir causa de contrafacción contra
ellos que fue muy costosa a la Generalidat; y aunque en la Corte general que su magestad, Dios le
guarde, celebró a los cathalanes en el presente anyo
se hiso nueva tassa a petición de los tres braços, empero porque no se puso en las reales manos de su
magestat en el solio al tiempo de la conclusión de
las Cortes por descuydo, omissión o en otra manera, no tuvo su devido cumplimiento para que se le
deviera la observansa como ley, si bien la divina
providencia dispuso al mismo tiempo se hallasse la
sobredicha tassa antigua. Y persuadiéndose dichos
escrivanos que la memoria de ella habría passado
en olvido, reconociendo que no se havía hecho nuevamente en la última Corte, no sólo continuaron
dichos excessos sino tambien les augmentaron todo
lo que ha ocasionado y motivado que muchos litigantes han repetido sus clamores por razón de dicha desorden al concistorio de la Deputación. Y no
pudiendo dudar que la primera de las obligaciones conciste en invigilar la más viril observansa de
los fueros o leyes de la patria para que los dichos escrivanos no pudiessen, allegando ignorancia de
dicha tassa, el concistorio la hiso imprimir y presentar a los referidos escrivanos y a los dos presidentes de la Real Audiencia y Concejo Real, a fin
de que estos les mandassen la observansa de la susodicha tassa, sin que el concistorio hasta oy aya passado a otras diligencias en orden a esta incumbencia, conprehendiendo que lo que ha obrado en esta
materia hasta aquí era muy de su punto, estimación y crédito de sus cargos, sin haver perdido de
vista los tres fines tant altos que son la gloria de
Dios, servicio de su magestad, tranquilidat pública y benefficio común del principado, antes bien se
persuade que a executar otro // 3r // havía de me-

recer el conocido título de omissión según lo que incumbe a su officio y más al vínculo sagrado del juramento que prestaron en su ingresso, de donde se
persuade quedará el magnánimo ánimo de vuestra excelencia informado que las operaciones del
concistorio acerca dicha tassa no pueden ni han
podido causar inconvenientes a lo público, si prevenir y obviar los que podrian seguirse, no encontrando remedio los naturales del principado para
evitarse los refferidos danyos en caso de tolerarse a
los escrivanos el modo con que se hasen pagar y satisfacer las escrituras judiciales, en perjuisio bien
notorio de todos los comunes y particulares del
principado y deseando dar verdaderas muestras
de quanto aprecia la honra con que vuestra excelencia le illustra, gustando se tome el expediente
más proporcionado a la causa común después de
rendir a vuestra excelencia muy devidas gracias
por este nuevo desuelo, con que se aplica su zeloso
cuydado en esta incumbencia. Ofrece a vuestra
excelencia el concistorio destinar y elegir a los acessores y abogado fiscal de la Generalidat para que
por su parte tengan facultat de premeditar y discurrir este negocio con el abogado fiscal patrimonial quando passare a conferenciar de orden de
vuestra excelencia, pudiendo assegurar a vuestra
excelencia se holgará mucho pueda hallarse temperamento con que se logre el mayor consuelo de todos y muy en particular alcansar la felicidat de
servir muy freqüentemente a vuestra excelencia
como deve.
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Número 364a
Certifich y fas fe lo baix firmat que he vistos y
regoneguts los llibres de Vàlues y de Concerts
de la present casa de la Deputació en los quals se
troban continuats los debitors del General, y en
ells no consta que Joseph Toda, tauler del General de la vila de Cambrils, dega quantitat alguna a dit General. Del aposento del racional a
II de desembre de MDCCVI.
Josep Nuri de Lana y de Cancer, racional.
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Número 366b
Excel·lentíssim senyor.
Essent lo invictíssim cavaller y màrtir sant Jordi
patró principal de tot lo principat de Cathalua. certificatòria intercalada entre els folis 408v-409r del
trienni 1704-1707.
b. ambaixada intercalada entre els folis 409v-410r del trienni 1704-1707.

nya y sos comptats de temps molt antich, de
forma que tots anys la sua festivitat se celebra de
precepte y ab especial decret de la Sede Appostòlica, ab offici y reso propri de primera clase
ab octava, considerant lo consistori de la Deputació los molts y singulars beneficis que per sa
poderosa intercessió han alcansat de Déu nostre
senyor tots los comuns y particulars d’esta província, com la experiència ho ha demostrat y ensenyat en totas heras y no menos en nostres
temps. Y que concorrent sa festivitat en lo die
de Dissapte Sant, com esdevindrà en lo any
1707, no poden los fahels christians del principat solemnisar-la com desitjan respecte de no
poder-se dir més que una missa cantada, a demés que recahent en vigília de Pasqua de Resurrecció per subseguir-se a Dijous y a Divendres
Sant, apar que lo poble necessitaria de ell per sa
labor antes de entrar en las tres festas de la Pasqua y que així mateix, en lo cas de concórrer en
lo Divendres Sant, encara restaria privat de poder ohir missa per no celebrar-se’n en consemblant die. Y que si la festivitat del gloriós sant
Jordi entrave en la Semmana Santa o de la Pasqua de Resurrecció, quant després se resa del
sant com a transferit molts anys se encerta no
haver-hi ningun die de octava o per lo menos
molt pochs. Han deliberat y // 1v // resolt los
deputats y oÿdors de comptes de la Generalitat
de Cathalunya recórrer a la Sede Apostòlica y,
posant-se als peus de sa santedat, suplicar-li sie
servit consedir indult apostòlich per a què
quant la festa del gloriós sant Jordi recaurà en
los dies de Divendres y Dissapte Sant sie festa de
precepte en tot lo principat, y sos dependents
aquell die que segons rúbrica se podrà resar de
ell y que en los casos de haver-se transferir lo
reso sie després ab tota la octava per especial
gràcia. Y confiant que la mediació y gran autoritat de vostra excel·lència han de poder molt en
lo conspecte de sa beatitut, acut lo consistori a
vostra excel·lència com a tant interessat en las
glorias del sant per a què se digne que, antes de
escríurer a sa santedat acerca est assumpto affavorint-lo en manar remètrer-li la carta per poder-la imbiar a son agent en la Cúria Romana,
que ademés que lo concistori farà lo degut aprècio d’esta finesa que espera dèurer a la notòria
generositat de vostra excel·lència, la tindrà molt
present per a respòndrer-la a vostra excel·lència
en quantas ocasions se offeresca ser del major
agrado y satisfacció de vostra excel·lència.

Don León, conde de Ullfeld, cavallero del orden
de Santiago, lugartheniente y capitán general del
principado de Cathalunya, condados de Rosselló y
Cerdanya, y capitán general del exército, etcétera.
Haviendo deliverado y resuelto el excellentíssimo
y fidelíssimo consistorio de los deputados y oydores
de qüentas de la Generalidad de este principado,
atendiendo a un billete nuestro en el real nombre
de su magestad, Dios le guarde, a ellos escrito de
veinte y seis de noviembre passado y en cumplimiento del grande zelo con que siempre se han esmerado en lo tocante al servicio del rey nuestro señor natural, que salgan dos consistoriales
representando el consistorio y en su nombre por
todo el principado a fin de procurar por todos medios que durante la presente guerra, en los casos
que se ofrezieran somatenes, para evitar las invasiones enemigas, en lugar de ellos salga gente subrrogada a aquellos arreglada de las universidades con regimientos conforme más extensamente
en el referido villete se refiere y en otro del día presente, la qual idea está sumamente aprovada por
la grande y soberana comprehención de su magestad, considerando quan justo es que por // 1v //
nuestra parte favorescamos este servicio que, además de merezer el real agrado de su magestad
importa y comviene tanto al bien público, ordenamos y mandamos a todos los vegueres, bayles,
jurados y demás justicias, así reales como de barones, al excellentíssimo y fidelíssimo deputado militar don Joseph Novell y de Nadal que está entendiendo en este tan gran importancia y del mayor
crédito de la fidelidad cathalana le den toda la
acistencia, favor y ayuda que pidiere y necessitare, y obedescan sus órdenes en la misma conformidad que si yo las diere por convenir assí al servicio
de su magestad, pena de ser castigados severamente quien contraviniere a ellas.
Dada en Barcelona, a veinte y uno de deziembre
de mil setecientos y seis años. Leone, conde de Ullefeld. Lugar del se+llo. Carlos Joseph Doneg de Sotomayor.
Concordat cum suo originali, Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae subrogatus.
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Número 369a

Número 368a

Don León, conde de Ullfeld, cavallero del orden
de Santiago, coronel de un regimiento de cavallos
corazas, mariscal de campo general de ambas

a. despatx de càmera intercalat entre els folis 413v-414r del
trienni 1704-1707.

a. despatx de càmera intercalat entre els folis 413v-414r del
trienni 1704-1707.
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[ 1706 ]

magestades cessarea y cathólica don Carlos tercero, que Dios guarde, capitán de la real guardia
de corps, su lugartheniente y capitán general del
principado de Cathalunya, condados de Rosselló y
Cerdanya, y capitán general del exército, etcétera.
Haviendo deliverado y resuelto el excellentíssimo
y fidelíssimo consistorio de los deputados y oydores
de qüentas de la Generalidad de este principado
atendiendo a un billete nuestro en el real nombre
de su magestad a ellos escrito de veinte y seis de noviembre passado, y en cumplimiento del grande
zelo con que siempre se han esmerado en lo tocante
al servicio del rey nuestro señor y concervación del
principado en el suabe y amabilíssimo dominio de
su magestad, como a padre rey y su señor natural,
que salgan dos consistoriales representando el consistorio en su nombre por todo el principado a fin
de procurar por todos medios que durante la presente guerra, en los casos que se offrecieren sometenes para evitar las invasiones enemigas, en lugar
de ellos salga gente subrrogada a aquellos arreglada de las universidades con regimientos, conforme más extensamente en el referido billete se
refiere; y en otro del día presente la qual idea está
sumamente aprovada por la grande y soverana
com– // 1v // prehención de su magestad, considerando quan justo es que por nuestra parte favorescamos este servicio, que además de merezer el
real agrado de su magestad importa y conviene
tanto al bien público, ordenamos y mandamos a
todos los vegueres, bayles, jurados y demás justicias, así reales como de barones, que al excellentíssimo y fidelíssimo doctor Joseph Brassó, ciudadano
honrado de Barcelona y oydor real deste principado, que está entendiendo en este tan gran importancia y del mayor crédito de la fidelidad cathalana, le den toda la acistencia, favor y ayuda que
pidiere y necessitare, y obedescan sus órdenes en la
misma conformidad que si yo las diesse por convenir assí al servicio de su magestad, pena de ser
castigados severamente quien contraviniere a
ello.

Die vigesima sexta mensis desembris anno a Nativitate Domini millessimo septigentessimo septimo, Barchinonae.
Ego Hiacintus Alabau, sutor civis Barchinonae,
custos ordinarius Generalis presentis principatus
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem
meum certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos
Josephum Alabau, filium meum presentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo coram excellentissimis et fidelissimis dominis deputatis et
auditoribus computorum Generalis dicti principatus eorumque consistorio, comparendum et interesendum et ibi officium custodio presenti toties
quoties vobis videlicet tam pure et simpliciter
quam in favorem personae vobis benevisae renunciandum ipsamque renuntiationem admitti petendum et suplicandum. Et pro his // 3r // supplicationes quasvis presentandum et instrumenta
quevis et omnia alia quae pro dicta renuntiatione et illius admissione fieri requirantur faciendum seu fieri faciendum instandum et requirendum. Et demum, et cetera. Promitto havere
rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt magnificus Alexius Fornaguera,
utriusque iuris doctor, Barchinonae populatus,
Jacobus Turull, sandelarius Barchinonae civis et
Gerardus Ferrusola, scriptor Barchinonae. In
praemissorum fidem et testimonium ego Bernardus Fores, apostolica regiaque auctoritatibus notarius publicus regius collegiatus Barchinonae
hic die mense et anno praedictis me subscribo et
meum quo utor appono sig+num.
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Dada en Barcelona, a veinte y uno de deziembre
de mil setecientos y seis años. Leone, conde de Ullefeld. Lugar del se+llo.
Concordat cum suo originali, Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae subrogatus.
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Número 370a

a. procura intercalada entre els folis 424v-425r del trienni
1704-1707.
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Número 372a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Lo die 6 de dezembre proppassat entre las dos y
tres de la tarda fou vostra excel·lència servit participar ab recado de paraula per medi del síndich del General al il·lustre y molt reverent canceller y magnífich regent la Real Cancelleria,
haver arribat als ohidós de vostra excel·lència fidelíssima moltas quexas dels excessos se feyan
en la exacció dels salaris de scripturas y negocis
judicials contra las generals constitucions y taxa
feta per observança de la constitució 7, títol
«De despesas de plets», la qual vostra excel·lència per compliment de sa obligació havia manat
imprimir y posar en mà de dit presidents, esperant que com a zelosos de las generals constitucions donarian la providència que·s necessitave
a. paper intercalat entre els folis 416v-417r del trienni 17041707.

de què quedaria vostra excel·lència ab la deguda
estimació. Y havent respost dits presidents estaven promtes a cumplir tot lo que fos conforme a
las generals constitucions, preguntà dit magnífich regent la Real Cancellaria al síndic desitjave
saber si los excessos que representave se eran
comesos després que novament havia tornat la
Real Audiència // 1v // al despaig, y en què consistian aquells respongué ho ingnorave. A vista
de dit recado ha passat la Real Audiència juntas
las tres salas a conferir sobre est assumpto, y havent sobre aquell fet vàrias reflexions ha regonegut per indispensable y convenient a la causa
pública posar en notícia de vostra excel·lència
que, de la mateixa inspecció de dita taxa resulta
que no està en forma probant ni en tal que puga
haver-se fet en la conformitat de vostra
excel·lència ha manat imprimir-la; y altrament
en tot cas no constaria que aquella hagués tingut effecte, ans bé los officials reals y notaris de
tant temps que no·y ha memòria de hòmens encontrari estan en possessió de exhigir y cobrar
sos respectius salaris segons lo modo y forma
que en lo estat present fan y han fet la taxació de
despesas los servians de manament, de la qual
possessió no poden ésser expoliats sens ésser
ohits en observansa de las generals constitucions. Y de altra part en las corts anteriors y altras a la data de dita taxa se ha disposat en moltas cosas lo contrari del contengut en ella. Y
finalment, havent-se ab lo temps mudat y variat
lo estat de las cosas se necessitaria de nova taxa
fahedora per los dits presidents y doctors de la
Real Audiència en observansa del previngut y
disposat en la matexa constitució. // s.n.r // Tot
lo sobredit ha aparegut posar en notícia de vostra excel·lència perquè quede assegurat quant
desitjan la Real Audiència y sos presidents la observansa de las generals constitucions, havent-se
servit sa excel·lència ordenar-me que per est effecte y per lo demés tinch explicat de paraula
passar a conferir lo die present ab vostra
excel·lència fidelíssima.
417
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fici dins legítim temps no li puga servir de embaràs y obstagle lo haver obtingut dit offici per a
poder concórrer en la extracció de ohidor real
pròximavinent en la qual bolsa se troba ensaculat, per ço y altrament suplica a vostra excel·lència sia servit ordenar al procurador fiscal y demés officials a qui convinga, tingan presents los
referits motius a effecte de no posar-li impediment per a concórrer en dita extracció. Y que la
present junt ab la certificatòria mencionada sie
cusida en dietari. Tot lo que suplica omni modo
meliori, y ho rebrà a singular mercè de la grandeza de vostra excel·lència. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Faustus Moret.
Oblata XI januarii MDCCVII in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt quod inseratur in dietario unacum
certificatione. Alexius de Fornaguera, utriusque
iuris doctor, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae, subrogatus.
1r

Certifico y fas fe que presehint memorial que
Joseph Pi y Mercader presenta al excel·lentíssim
senyor comte de Ullfeldt, llochtinent y capità
general, per sa magestat en lo present principat
y comtats, suplicant-li fos servit permètrer-li renunciar lo offici de batlle de la ciutat de Gerona,
de què lo rey nostre senyor li avia feta mercè
que sa excel·lència en attenció als justificats motius de sa representació aprobant aquells tingué
a bé admètrer-li la renúncia de dit offici, com
consta ab decret de vint-y-tres de desembre del
any pròximpasat de mil set-cents y sis, que quede en mon poder y per a què conste del sobredit, així en judicis com en altra qualsevol part a
ont convinga, fas la present certificatòria escrita
y firmada de mà pròpria y sellada ab lo sello de
mes armes. En Barcelona, al primer de gener
1707.

Aa
Excel·lentíssim y fidelísim senyor.
Joseph Pi y Mercader, mercader de la ciutat de
Gerona, diu y representa a vostra excel·lència
que si bé se trobava en exercici de balle de la
dita ciutat de Gerona, però aquell ha renunciat
ab permís del excel·lentíssim senyor virrey y capità general als 23 de dezembre proppassat com
apar de la certificatòria que junt ab esta se presenta a vostra excel·lència. E com excel·lentíssim senyor, havent dit suplicant renunciat lo of-

Don Juan Baptista de Aloy per la sacra, cathòlica y real magestat del rey nostre senyor, que
Déu guarde, escrivà de manament en los regnes
de Aragó ab exercici en la present llochtinent
del principat de Cathalunya y secretari en la expedició política y de la gràcia.

Don Juan Baptista de Aloy.
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a. súplica i certificatòria intercalades entre els folis 416v-417r
del trienni 1704-1707.
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Número 373a
Jo, Joan Pau Martí, llibrater y estamper, anomenat per part del excel·lentíssim y fidelíssim
a. relació intercalada entre els folis 417v-418r del trienni
1704-1707.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

consistori dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya per a visurar, regonèyxer y mirar si lo llibre que à imprès
Elias Carbonell, fuster, intitulat «Capítols de
cort del nou redrés de la present casa», fet en la
última Cort general del any 1706, si està conforme los pactes contenguts en la tabba, mitjensant jurament fas la relació següent: Havent regonegut dita tabba, juntament lo llibre se donà
al dit Elies Carbonell per mostra, visurat y mirat
lo dit llibre de capítols de cort del nou redrés à
imprès dit Carbonell, està en tot ab los pactes
de la dita tabba y de la mostra se li donà tant de
la emplària de las planas, de la llargària, lo paper
y la lletra tot està conforme la tabba y la mostra
se li donà y axí ó firmo en Barcelona als 14 de
janer 1707.
Joan Pau Martí, llibrater y estamper.
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Número 376a
Quatre àpochas.
La primera firmada per mestre Joseph Enrrich,
mestre de casas de Tarragona a favor del receptor de fraus de la Generalitat de la ciutat y
col·lecta de Tarragona de 28 lliures, Barcelona,
per la mitat de la paga del preu fet pres per dit
Enrrich a effecte de fer differents obras y adops
tocants al offici de mestre de casas en las casas
del General y duhana del port de Tarragona
pròprias de la Generalitat del present principat
de Cathalunya.
La segona firmada per mestre Miquel Sabaté,
mestre manyà, a favor de dit receptor, etcètera,
de 8 lliures, 18 sous per la feyna, que segons lo
preu fet se li lliurà, havia de fer y féu per ditas
casas y duhana.
La tercera firmada per dit Enrrich mestre de casas, a favor de dit receptor, etcètera, de 33 lliures, ço és, las 28 lliures per la última paga del sobredit preu feta ell lliurat y las 5 lliures per las
obras necessàrias féu a més de las que tenia obligació segons dit preu fet en ditas casas y duhana.
Y la quarta firmada per mestre Domingo Moratzí mestre fuster, a favor de dit receptor de 33
lliures per las quals se li lliurà lo preu fet de la
feyna de fuster que per ditas casas y duhana se
havia de fer y féu.
a. quatre àpoques intercalades entre els folis 419v-420r del
trienni 1704-1707.
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Poenes concistorium Generalis, diputationis localis civitatis et collectae Tarragonae.
2r

Die trigessima prima mensis octobris anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo sexto, Tarragonae.
Ego Josephus Enrrich, minor dierum architector
Tarraconae civis, et cetera, confiteor et in veritate recognosco vobis magnifico Petro Joanni Llorens, utriusque iuris doctori, civi honorato Barchinonae, Tarraconae populato, receptor
fraudium Generalitatis presentis Cathaloniae
principatus in presenti Tarraconensis civitate et
eius collecta his presenti, quod modo infrascripto
dedistis et solvistis mihi meque a vobis habuisse et
recepisse confiteor viginti octo libras barchinonenses, que sunt pro medietate praestii facti mei
favore subhastati die decima mensis presentis et
currentis de ordine magnifici et reverendi Josephi
Llorens, presbiteri, utriusque iuris doctoris, assessoris concistorii Generalitatis diputationis localis
presentis civitatis et collectae Tarraconae habentis ordinem ut dixit, ob charentiam magnifici
deputati localis dicti concistorii, ad hunc effectum ab excellentissimis et fidelissimis dominis deputatibus et computorum auditoribus Generalitatis
presentis
Cathaloniae
principatus,
tamquam pro minus praestio in encantu publico
offerenti facere omnia opera et resartionem ad
architectoris artem spectantia, quae fiendae
erant in domibus magna in qua commorati tabularius Generalitatis presentis civitatis et parva
in qua incolit procurator fiscalis dicti concistorii
ac etiam in duhana in portu dictae presentis civitatis constructa propriis dictae Generalitatis
presentis Cathaloniae principatus, enarrata et
spesificata in quadam tabba per infrascriptum
notarium et scribam facta et firmata cui // 2v //
reffero et eas exsolvistis mihi vigore ordinis vobis
in scriptis directae per dictum magnificum et reverendum Josephus Llorens, presbiterum utriusque iuris doctorem assessorem praefactum, eo
quia jam feci medietatem dictarum operum et
resartionum juxta pactum in dicta tabba expressu. Modus vero solutionis dictarum viginti octo
librarum barchinonensium talis fuit et est quoniam eas a vobis dicto receptoris nomine habui et
recepi numerando realiter et de facto in notario
et testium infrascriptorum presentia. Et ideo in
testimonium praemissorum presentem vobis facio
et firmo apocham desoluto, et cetera. Actum, et
cetera.
Testes, et cetera, sunt Blasius Bernat, textor lini,
et Franciscus Badia, agricola Tarraconae cives.
In quorum proprio chalamo scriptoris, et cetera.
Ego Ignatius Gelambi, apostolica atque regia
auctoritatibus notarius publicus Tarraconae et
auctoritate excellentissimorum et fidelissimorum

Testes, et cetera, sunt Dominicus Moratzi, ligni
faber, et Anthonius Jaume, agricola Tarraconae,
cives. In quorum proprio chalamo scriptorum, fidem ego Ignatius Gelambi, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Tarraconae
civis et auctoritate dictorum excellentissimorum
et fidelissimorum dominorum deputatorum et
auditorum computorum Generalitatis presentis
Cathaloniae principatus notarius et scriba concistorii Generalitatis diputationis localis civitatis
et collectae Tarraconae, hic me subscribo et meum
solitum quo in publicis claudendis intrumentis
utor una cum impressione sigilli dicti concistorii
appono die sexta mensis januarii anni millessimi
septingentessimi septimi requisitus sig+num.

dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalitatis presentis Cathaloniae principatus notarius et scriba concistorii Generalitatis diputationis localis civitatis et collectae
Tarraconae, hic me subscribo et meum solitum
quo utor una cum impressione sigilli dicti consistorii appono die sexta mensis januarii anni millessimo septingentessimi septimi requisitus
sig+num. Ita approbat notarius supradictus
manu propria.
3r

Die nona mensis dezembris anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo sexto, Tarraconae.
Ego Michael Sabater, serdius Tarraconae civis
gratis, et cetera, confiteor et in veritate recognosco vobis magnifico Petro Joanni Llorens, utriusque iuris doctori, civi honorato Barchinonae Tarraconae
populato
receptori
fraudium
Generalitatis presentis Cathaloniae principatus
in presenti Tarraconensis civitate et ejus collecta
his presenti, quod modo infrascripto dedistis et
solvistis mihi meque a vobis habuisse et recepisse
confiteor octo libras et decem octo solidos barchinonenses, quae sunt pro praestio facto mei favore
subhastato die decima mensis octobris proxime
praeteriti de ordine magnifici Josephi Llorens,
utriusque iuris doctoris, assessoris concistorii Generalitatis diputationis localis presentis civitatis
et collectae Tarraconae, habentis ordinem, ut dixit, ob charentiam magnifici deputati localis dicti concistorii ad hunc effectum ab excellentissimis
et fidelissimis dominis deputatibus et computorum auditoribus Generalitatis presentis Cathaloniae principatus tamquam pro minus praestio
in encantu publico offerenti facere omnia opera
et resartiones ad serdii artem spectantia, quae
fiendae erant in domibus magna in qua commorat tabularius Generalitatis presentis civitatis et
parva in qua incolit procurator fiscalis dicti concistorii ac etiam in duhana in portu dictae presentis civitatis constructa propriis dictae Generalitatis presentis Cathaloniae principatus,
enarrata et specificata in quadam tabba per infrascriptum notarium et scribam facta et firmata cui me reffero et eas exsolvistis mihi vigore ordinis // 3v // vobis in scriptis directae per dictum
magnificum et reverendum Josephum Llorens,
presbiterum, utriusque iuris doctorem, assessorem
praefatum et quia jam feci omnia opera et resartiones in dicta tabba expressae et enarratae. Modus vero solutionis dictarum octo librarum et decem octo solidorum barchinonensium talis fuit et
est, quoniam eas a vobis dicto receptoris nomine
habui et recepi numerando realiter et de facto in
notariis et testium infrascriptorum presentia. Et
ideo in testimonium praemissorum presentem vobis facio et firmo apocham de soluto, et cetera. Actum, et cetera.

s.n.r
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Die trigessima prima mensis dezembris anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
septimo, Tarraconae.
Ego Josephus Enrrich, minor dierum architector
Tarraconae civis, et cetera, confiteor et in veritate recognosco vobis magnifico Petro Joanni Llorens, utriusque iuris doctori, civi honorato Barchinonae Tarraconae populato receptori
fraudium Generalitatis presentis Cathaloniae
principatus in presenti Tarraconensis civitate et
ejus collecta his presentis, quod modo infrascripto
dedistis et solvistis mihi meque a vobis habuisse et
recepisse confiteor tringinta tris libras barchinonenses et sunt scilicet viginti octo librarum pro
medietate et complemento praestii facti mei favore subhastati die decima mensis octobris proxime
praeteriti de ordine magnifici et reverendi Josephi Llorens, presbiteri, utriusque iuris doctori assessoris concistorii Generalitati diputationis localis presentis civitatis et collectae Tarraconae,
habentis ordinem, ut dixit, ob charentiam magnifici deputati localis dicti concistorii ad hunc effectum ab excellentissimis et fidelissimis dominis
deputatibus et computorum auditoribus Generalitatis presentis Cathaloniae principatus tamquam pro minus praestio in encantu publico offerenti facere omnia opera et resartiones ad
architectis artem spectantia, quae fiendae erant
in domibus magna in qua commorat tabularius
Generalitatis presenti civitatis et parva in qua
incolit procurator fiscalis dicti concistorii ac
etiam in duhana in portu dictae presentis civitatis constructa propriis dictae Generalitatis presentis Cathaloniae principatus, enarrata et spesificata in quadam tabba per infrascriptum
notarium et scribam facta et firmata cui me reffero et eas exsolvistis mihi vigore ordinis vobis in
scriptis directae per dictum magnificum et reverendum Josephum Llorens, presbiterum, utriusque iuris doctorem, assessorem praefatum eo qui
jam feci omnia opera et resartiones in dicta tabba expressas juxta tenorem dictae tabbae et reliquas quinque // s.n.v // libras barchinoneneses,
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presentis Cathaloniae principatus, tamquam pro
minus praestio in encantu publico offerenti facere omnia opera et resartiones ad ligni fabri artem spectantia, que fiendae erant in domibus
magna in qua commorat tabularius Generalitatis presentis civitatis et parva in qua incolit procurator fiscalis dicti concistorii ac etiam in
duhana in portu dictae presentis civitatis constructa propriis dictae Generalitatis presentis
Cathaloniae principatus, enarrata et spesificata
in quadam tabba per infrascriptum notarium et
scribam facta et firmata cui me reffero et eas exsolvistis mihi vigore ordinis // 4v // vobis infrascriptis directae per dictum magnificum et reverendum
Josephum
Llorens,
presbiterum
utriusque iuris doctorem assessorem praefactum,
eo quia jam feci omnia opera et resartiones in
dicta tabba expressae et enarratae. Modus vero
solutionis dictarum triginta trium librarum
barchinonensium talis fuit et est, quoniam eas a
vobis dicto receptoris nomine habui et recepi numerando realiter et de facto in notariis et testium
infrascriptorum presentia. Et ideo in testimonium praemissorum presentem vobis facio et firmo apocham de soluto, et cetera. Actum, et cetera.
Ita approbat notarius et scriba infrascriptus
manu propria.

que sunt complementum dictarum triginta
trium librarum sunt pro aliis operibus et resartionibus necessariis in dictis domibus et duhana
per me factis ultra expressarum in dicta tabba,
quae etiam exsolvistis mihi vigore similis ordinis
per dictum magnificum asessorem vobis in scriptis directae ubi habentem ordinem in quadam
aepistola a dicti excellentissimis et fidelissimis dominis deputatis et computorum auditoribus et
directa data cuius sub vigessima secunda die
mensis dezembris proxime praeteriti. Modus vero
solutionis dictis viginta trium librarum barchinonensium talis fuit et est, quoniam eas a vobis
dicto receptoris nomine habui et recepi numerando realiter et de facto in notariis et testium infrascriptis presentia. Et ideo in testimonium praemissorum presentem vobis facio et firmo
apocham de soluto, et cetera. Actum, et cetera.
Testes, et cetera, sunt Dominicus Moratzi, ligni
faber Tarraconae civis, et Narcisus Oliver, juvenis agricola Tarraconae, naturales et habitatores. In quorum proprio chalamo scriptorum fidem ego Ignatius Gelambi, apostolica atque
regia auctoritatibus notarius publicus Tarraconae civis et auctoritate dictorum excellentissimorum et fidelissimorum dominorum deputatorum
et computorum auditoris Generalitatis presentis
Cathaloniae principatus notarius et scriba concistorii Generalitatis diputationis localis civitatis
et collectae Tarraconae, hic me subscribo et meum
solitum quo in publicis claudendis instrumentis
utor appono unacum impressione sigilli dicti concistorii die sexta januarii anni millessimo septingentessimi septimi requisitus sig+num.
4r

Testes, et cetera, sunt Josephus Enrrich, minor
dierum architector Tarraconae civis, et Narcisus
Olive, juvenis agricola Tarraconae naturalis et
habitator. In quorum proprio chalamo scriptum
fidem ego Ignasius Gelambi, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Tarraconae
et auctoritatibus excellentissimorum et fidelissimorum dominorum deputatorum et computorum auditorum Generalitatis presentis Cathaloniae principatus notarius et scriba concistorii
Generalitatis diputationis localis civitatis et collectae Tarraconae, hic me subscribo et meum solitum quo utor unacum approbatione in fine et
sigilli concistorii impressione in publicis claudendis instrumentis appono requisitus die sexta mensis januarii anno a Nativitate domini millesimo
septingentessimo septimo, sig+num.

Die trigessima prima mensis dezembris anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
septimo, Tarraconae.
Ego Dominicus Moratzi, faber lignarius Tarraconae civis, gratis, et cetera, confiteor et in veritate recognosco vobis magnifico Petro Joanni Llorens, utriusque iuris doctori, civi honorati
Barchinonae Tarraconae populato receptori
fraudium Generalitatis presentis Cathaloniae
principatus in presenti Tarraconensis civitate et
ejus collecta his presentis, quod modo infrascripto
dedistis et solvistis mihi meque a vobis habuisse et
recepisse confiteor triginta tres libras barchinonenses, que sunt pro praestio facto mei favore subhastato die decima mensis octobris proxime praeteriti de ordine magnifici et reverendi Josephi
Llorens, presbiteri, utriusque iuris doctoris assessoris concistorii Generalitatis diputationis localis
presentis civitatis et collectae Tarraconae, habentis ordinem, ut dixit, ob charentiam magnifici
deputati localis dicti concistorii ad hunc effectum
ab excellentissimis et fidelissimis dominis deputatibus et computorum auditoribus Generalitatis
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Número 377a
Excellentíssimo señor.
Haviendo el día de ayer el síndico del General expressado a los deputados y oydores de qüentas deste
principado que vuestra excellencia, en respuesta
del contenido en la representación que puso en su
nombre en manos de vuestra excellencia, hera del
a. representació intercalada entre els folis 419v-420r del
trienni 1704-1707.

agrado de vuestra excellencia que el consistorio de
la Deputación escrivió esse al thiniente del coronel
de su regimiento escusase el dar licencias a los officiales y soldados de aquel por convenir assí al
servicio de su magestad, Dios le guarde, con el devido obsequio a vuestra excellencia, dizen que lo
han ya executado siendo de su obligación poner en
la grande comprehención de vuestra excellencia
quedan informados de su vehedor que, quando se
dan licencias assí a officiales como a soldados
para hirse del regimiento y venir a esta ciudad o
otra parte si el regimiento esta en campanya, lo
que se stila es que van firmadas las licencias por el
que govierna el regimiento y confirma del veedor,
si empero el regimiento está de guarnición en
plassa jurada entonces además de las sosodichas
firmas la pone tambien el governador de la plassa, como assí se ha observado dende que el regimiento estava en Gerona, porque de otra suerte
tiene orden el veedor // 5v // de no despatxar libransas. Y en quanto a la continuación recluta
del regimiento como servicio solo sea por espacio de
un anyo si tanto durare la guerra se sirve su magestat cada año favorecer al común de la Deputación, insinuando con real despacho será muy de
su real servicio el que el regimiento se continue y
esté reclutado para la próxima campanya. Esto es
excellentíssimo señor quanto se offrece al consistorio poner en la elevada intelligencia de vuestra
excellencia con el siguro que ha de merecer muchos empleos que sean de la mayor complacencia y
gusto de vuestra excellencia.

420
/6r

Número 388a
Excel·lentíssim senyor.
Lo doctor Joseph Minguella del concell de sa
magestat, Déu lo guarde, y son advocat fiscal
patrimonial en la Real Audiència de Cathalunya, de orde de vostra excel·lència se conferí ab
lo concistori de la Deputació entregant un paper sobre lo que ha discorregut la Real Audiència juntas las tres salas acerca lo assumpto de la
tatxa de las escripturas judicials, dietas y drets
dels officials reals. Y havent-se vist y premeditat
lo contengut en ell ha aparegut al concistori posar en la notícia y alta conprehenció de vostra
excel·lència las concideracions següents: que la
tatxa que·s féu imprimir de orde de dit concistori la aporta transcrita paraula per paraula Solsona en lo llibre intitulat «Stilus capibreviandi»,
y de ella fan menció altres authors regnícolas attestant de aquella y en estos térmens són corrents las doctrinas per no poder-se duptar ésser
a. representació intercalada entre els folis 419v-420r del
trienni 1704-1707.
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estada feta dita tatxa, mayorment trobant-se
stablert en la constitució 7, títol «De despesas
de plets», haver sa magestat y la cort resolt se fes
consemblant taxa y per las mateixas personas
que dit author expressa ésser estada feta la refferida; y altrament constar estar encara // 6v // vuy
en observança la exacció de alguns dels salaris
en aquella expressats, que no és duptable que
los escrivans de manament de registre y altres
officials de molt temps ha esta part de any en
any han anat augmentant sos salaris, particularment los escrivans de manament y de registre, y
en eixa conformitat ó té justificat lo síndich del
General de Cathalunya des del any 1660 y antes
fins lo de 1703, que és lo temps de què·s pot tenir memòria, en la causa de contrafacció que intentà contra dits escrivans sens que a tant justificada prova pogués ser de obstacle la tatxació de
despesas que es fa per dits escrivans de manament, essent estos los interessats. Que, essent
feta la sobredita tatxa en virtud del disposat a la
constitució 7, ve a tenir la mateixa efficàcia que
si se hagués fet ab la mateixa constitució. Y és
trivial que contra constitucions, capítols y actes
de cort no·s pot al·legar possessió ni ús, y per
consegüent qualsevols actes o fets que se al·legasen per dits escrivans y officials reals contra lo
stablert ab dita tatxa, encara que fos per temps
immemorial, no·s podria ni deuria atténdrer. A
més que la tal possessió no seria uniforme segons lo que·s deixa observat dessobre, // s.n.r //
que des del any 1582 en què fou feta la dita tatxa solament se han celebrat tres corts generals, a
saber és las de 1585, 1599 y la última de 1706.
Y havent pres algun treball en remirar las disposicions municipals que·s feran en ellas, apenas
se’n troban que sian sobre lo assumpto de dita
tatxa, y en cas de haver-n’i no dubta lo consistori que se haurian de observar en lo que encontrassen ab dita tatxa. Y finalment té molt present lo concistori lo que se insinua ab dit paper
en orde a la varietat y mudansa del estat de las
cosas y que, per consegüent, molts partits dels
que·s reffereixen en la tatxa venen a ser molt tènuos, axí que regoneix ésser convenient se forme nova tatxa en la conformitat disposada ab la
citada constitució 7, guanyant-se los instants
del temps en esta importància per lo que se interessa lo beneffici públich y lo aquietar los clamors dels litigants. Emperò no pot deixar de representar a vostra excel·lència serà molt de sa
estimació que, antes que·s passe a pèndrer resolució sobre de eixa dependència, lo advocat fiscal patrimonial oyga als acessors y advocat fiscal
de la Generalitat per a què reste cerciorat del
que estos tenen previst acerca lo subyecte matèria, restant sempre lo concistori molt ganós de
complàurer a vostra excel·lència en tot quant sie
de son mayor gust y agrado.
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Número 379a
Certifich y fas fe jo Ignasi Texidor, burgès de
Perpinyà, per la sacra, cathòlica y real magestat
del rey nostre senyor, que Déu guarde, escrivà
de manament y notari públich real col·legiat de
Barcelona avall escrit, com lo dia vint del mes de
octubre proppassat en presència de mi dit y avallescrit escrivà de manament y notari infrascrit
per estas cosas requirit y Francisco Sala, verguer
de la Real Audiència, del present principat de
Cathalunya, y Diego Feliu de família del magnífich Francesch de Toda y Gil, regent la Real
Cancellaria del present principat, també per estas cosas testimonis cridats Francisco Delfau,
cavaller, ciutedà de Barcelona y altre dels escrivans de manament de dit principat Joseph Romeu, alguasil ordinari, Joan Vasià, alguasil extraordinari, Mariano Catús y Joseph Bataller,
procuradors fiscals de la règia cort, inseguint la
disposició del capítol vuytanta-vuyt de las Corts
celebradas en la present ciutat lo corrent any
han prestat jurament, segrament y homenatge
en mà y poder de dit magnífich doctor Francisco de Toda y Gil, regent dita Real Cancellaria,
en virtut del qual han promès servar ditas constitucions celebradas pròximament, capítols y actes de cort y altres drets de la pàtria, y axí mateix
los privilegis ecclesiàstichs a ecclesiàsticas personas, cavallers y universitats concedits y lo capítol
dit «De la observansa» en testimoni del que fas
la present certificatòria escrita de mà agena y firmada de la pròpria. En Barcelona vuy al primer
del mes de desembre any de la Nativitat del Senyor de mil set-cents y sis.
In praemissorum licet alieno calamo scriptorum
fidem // 1v // et testimonium ego dictus Ignasius
Texidor, burgensis Perpiniani regiusque scriba
mandati ac nottarius supradictus, hic me subscribo et meum appono die et anno praedictis
sig+num.
Certifich y fas fe lo doctor Francisco Vila, prevere per las auctoritats apostòlica y ordinària notari públich y escrivà de la cúria del officialat ecclesiàstich de Barcelona havall escrit, de com ab
acta rebut y testificat en poder meu als vint-ydos del mes de octubre any de la Nativitat del
Senyor mil set-cents y sis, constituïts personalment Joseph Romeu, ciutedà honrat de Barcelona, alguatzil ordinari, Joan Vasià, alguazil extraordinari, y Joseph Batallé, procurador fiscal
de la règia cort, devant lo il·lustre y molt reverent senyor Joseph Romaguera, en quiscun dret
a. dues actes intercalades entre els folis 421v-422r del trienni
1704-1707.
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doctor, canonge de la santa iglésia cathedral de
Barcelona, y per lo il·lustríssim y reverendísim
senyor don fra Bernat de Sala, per la gràsia de
Déu y de la Santa Sede apostòlica bisbe de Barcelona y del concell de sa magestat en lo spiritual y temporal vostra excel·lència y official, personalment trobat dins la cúria del officialat
ecclesiàstich de Barcelona, y essent presents per
testimonis Albert Plana, negociant, y Feliu Vendrell, velluter, en Barcelona habitants, inseguint
lo disposat en lo capítol 88 de las novas constitucions celebradas per la sacra, cathòlica y real
magestat de Carlos III, que Déu guarde, en la
present ciutat de Barcelona ohiren sentènsia de
excomunicació, la qual en la forma acostumada
los promulgà dit senyor visitador general y official, fent-los las sòlitas y acostumadas monicions de observar ditas novas constitucions, capítols y actes de cort, privilegis concedits
// s.n.r // als ecclesiàstichs y ecclesiàsticas personas, universitats y cavaller, y así lo capítol dit
«De la observança», promulgant-los en cas de
contrafacció, trina canonica monitione praemissa, sentència de excomunicació. Ítem, ab altre
acte rebut y testificat en poder de mi dit notari y
escrivà havall escrit als vint-y-tres del mateix
mes y any lo magnífich Francisco Delfau, ciutedà honrat de Barcelona, altre dels escrivans de
manament, inseguint lo disposat en lo mateix
capítol 88 de ditas novas Corts ohí semblant
sentènsia de excomunicació en la forma sobredita, la qual li promulgà lo mateix senyor Joseph Romaguera, visitador general y official sobre anomenat, essent presents per testimonis
Narcís Colomer, clergue, y lo doctor Ramon
Batllia, prevere, en Barcelona residint. Ítem, ab
altre acte rebut y testificat en poder de mi dit
notari y escrivà havall escrit als dos del mes de
desembre any de la Nativitat del Senyor mil setcens y sis, Mariano Catús, procurador fiscal de
la règia cort, inseguint axí mateix lo disposat en
lo dit capítol 88 de las novas Corts en la present
ciutat de Barcelona celebradas ohí semblant
sentènsia de excomunicasió en la forma sobredita, la qual si promulgà lo mateix senyor visitador general y official, doctor y canonge Joseph
Romaguera, essent presents per testimonis lo
doctor Pau Ros, prevere y rector de la parroquial iglésia de Sant Joan de Campins, bisbat de
Barcelona, y lo doctor Ramon Batllia, prevere
en Barcelona resident, com estas cosas són més
llargament de vèurer en un dels registres de la
present cort en què semblants actes se continuan a què me referesch.
In quorum fidem et testimonium praemissorum
propria manu scriptorum ego idem qui supra
doctor Franciscus Vila, presbiter, apostolica atque
ordinaria auctoritatibus notarius publicus et
scriba dictae curiae officialatus ecclesiastici Bar-

ferèncias se discorre, premedite y aconselle lo
que·ls aparexerà ser de major benefici del principat en servey de sa magestat, que Déu guarde,
disposant per so las representacions per lo rey
nostre senyor en nom dels tres comuns y fent-se
totas las demés diligèncias de escríurer a sa magestat y demés senyors embaxadas y altres que
discorreran ser de conveniència, donant facultat
als excel·lentíssims senyors protector officials y
personas serà servit nomenar lo excel·lentíssim
senyor protector per posar en execució tot lo
que se idearà y acordarà en ditas conferèncias, y
lo demés que·s puga oferir y conduesca per lo
major servey de sa magestat, resguart d’est principat y consuelo d’estos sos fidelíssims vassalls.
Y que esta deliberació sie per medi del síndich
del present bras noticiada als excel·lentíssims
// 1v // comuns de la Diputació y ciutats, fent al
dit excel·lentíssim consistori de la Diputació las
degudas estimacions de la participació de dit recado. Per entrevenir a las quals conferèncias ha
nomenat lo excel·lentíssim senyor protector als
senyors: don Feliciano de Cordelles, don Joseph Paguera Vilana y Millàs, y Joan Llinàs.

chinonae, hic me subscribo sub die vigessima secunda mensis januarii anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo septimo et meum
quo utor in publicis appono sig+num.

425
/2r

Número 382a
Excel·lentíssim senyor.
Conciderant lo concistori de la Deputació lo
molt se aproxima la campanya y que és molt dable que lo rey nostre senyor, Déu lo guarde, seguesca als exèrcits dels aliats, los quals probabilíssimament destinaran sas operacions molt
endintra del regne de Castella, y que per diversió intentàs la Francia una impensada entrada en
lo present principat; y si lograva aquells successos que la gran comprehenció de vostra
excel·lència alcansarà ab inopinats accidents que
podrian esdevenir, se seguirian de aquí notoris
perjudicis al servey de las dos magestats y benefici públich a vista de una total desprevenció, ha
aparegut posar en la intel·ligència de vostra excel·lència est assumpto per a què sie servit fent
reflexa a la gravedat del negoci comètrer-lo a
una conferència de personas nomenadoras per
los tres comuns per a què premediten y aconcellen lo fahedor, assigurant a vostra excel·lència
que los deputats y oÿdors sempre gustosament
obehiran los ordes de vostra excel·lència.
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Número 384b
En lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
convocat als 27 de janer 1707 se ha resolt lo següent:
E lo dit bras militar, ohit lo recado en escrits del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors reportat per son síndich attenent a la gravedat del assumpto y al
quant importa fer-se las degudas diligèncias que
pugan desviar los danys se podrian seguir de la
desprevenció en què·s considera aquest principat, ha deliberat per so que dit fet sie comès a
una conferència de personas dels tres excel·lentíssims comuns de la Deputació, ciutat y present
bras nomenadora, las del present bras per son
excel·lentíssim senyor protector ab los mateixos
poders que atribuiran los altres comuns a las
suas a fi de què en ditas excel·lentíssimas cona. recado intercalat entre els folis 424v-425r del trienni
1704-1707.
b. deliberació intercalada entre els folis 425v-426r del trienni
1704-1707.
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Número 386a
En lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent tingut y celebrat a 28 de janer 1707 fonch presa entre altres deliberacions la infrascrita y següent:
E lo dit Concell féu la deliberació següent: que
ohida la representació feta en escrits per part del
excel·lentíssim concistori dels excel·lentíssims y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General del present principat de Cathalunya,
reportada al excel·lentíssim consistori dels excel·lentíssims senyors concellers per medi del
síndich de dit General en orde a la més possible
providència per evitar los inopinats accidents podrian succehir en la pròxima campanya dels quals
podrian resultar notoris prejudicis a las dos magestats divina y humana y al benefici públich,
majorment en atenció de la total desprevenció
en què se troba lo principat, demanant per dit effecte conferèncias acerca dit assumpto per medi
de personas per los tres comuns de la Deputació,
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y present
ciutat nomenadoras. Y ohida axí mateix la resolució en orde a dita subjecta matèria presa per lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar en lo die
27 del corrent, per medi de son síndich participada al excel·lentíssim concistori, annuhint ab
ella a la representació de dits senyors deputats,
participant junt ab ella la nominació de personas
a. deliberació intercalada entre els folis 428v-429r del trienni
1704-1707.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

manda poner a qualquier por qualquier causa o
motivo que sea, y assí lo executó en días passados
con Pablo Arijo, boticario de Viella. Que a la mujer del barón de Les le ha tomado todo quanto tenía con pretexto de haver seguido su marido el
partido del duque de Anyou, siendo assí que ella es
proprietaria de los bienes por ser heredera de ellos
de calidat que la ha dejado sin comer y en parte
sin tejados a sus casas. Que haviendo acompanyado a dicha mujer del barón de Les cierto sacerdote
al lugar de // 2v // Unyá a casa de un pariente
suyo, le prendió hasiéndole estar indecentemente
algún tiempo sobre cierto género de tormento, por
lo que después el refferido sacerdote se ha ausentado de la dicha valle por el temor de dicho Galope o
bien por el rigor que practica de suerte que tiene
pasmados a los de dicha valle. Que ha algunos días
que fue al lugar de Vilach en donde pidió corenta
o sinqüenta quarteras de trigo de las décimas de la
iglessia por servicio de Castelleón, las quales se le
entregaron y luego se llevó al retor de aquel lugar
preso a cavallo con indecencia, obligándole a que
pagasse el precio del trigo. Que en días passados
cierto sujeto beviendo porque brindó a la salut de
Carlos quinto le compuso en 24 doblones. Que a
uno que con un golpe de bayoneta hirió a otro de
que murió fue librado y los medianeros que se pusieron por sossegar la rinya fueron de orden suyo
presos y todo por dinero. Que los que han contribuydo en rehedificar a Castelleón, han sido los pobres y miserables, a los demás que te– //s.n.r // nían
alguna cosa á librado por razón de averle subministrado y offrecido dinero, para su servicio. Que
con sinco meses que ha que la valle de Arán está a
la obediencia del rey nuestro senyor, Dios le guarde, por lo menos dicho Galope á adquirido 500 doblones y otros affirman 1000. Que en dicha valle
de Arán no ay justicia civil ni criminal respeto
que no ay nadie tenga despacho legítimo, y assí se
dexa bien conciderar los graves daños y perjuhisios
se siguen desto. Todo lo referido ha aparecido ser
de la indispensable obligación del concistorio ponerlo en la grande intelligencia de vuestra excellencia, para que vuestra excellencia quede enterado de su contenido y que para el reparo de la
lezión de differentes constituciones y capítulos de
corte que ha ocasionado dicho Galope en los refferidos procedimientos, se ve precisado el concistorio
executar contra dicho Galope los remedios establecidos por las generales constituciones.

per lo dit effecte feta per lo dit excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar, llegidas ditas representació // 1v // y resolució al present Concell insertadas en la proposició. Y attès lo quant importa executar-se lo que per dits senyors deputats és
insinuat ab sa representació, que per ço se annuesca, com lo present Concell annueix, al demanat per dits senyors deputats, tenint-se las conferèncias que convingue y sie menester entrevenir
en las quals sien servits los excel·lentíssims senyors concellers fer nominació de semblant número de personas, qual és las anomenadas per dit
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, las quals
personas anomenadas per dits excel·lentíssims senyors concellers ab las anomenadas per dit
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y las anomenadoras per dits excel·lentíssims senyors deputats, discorren, premediten y aconcellen que·ls
apareixerà ésser del major servey de sa magestat y
benefici del principat, y lo que se acordarà en ditas conferèncias sien servits los excel·lentíssims
senyors concellers, antes de posar-ho en execució, reportant-ho al present Concell per poder ab
major acert resòldrer y deliberar lo fahedor, y que
la present deliberació per lo medi aparega als excel·lentíssims senyors sie posada a intel·ligència
de dit excel·lentíssim y fidelísim concistori dels
senyors deputats y excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, fent a un y altre de dits excel·lentíssims comuns haguda estimació de la participació
de dit recado y resolució. //s.n.r // Y per entrevenir a ditas conferèncias ha anomenat lo excel·lentíssim concistori als senyors: don Pau Dalmases y
Ros, don misser Salvador Massanes de Ribera,
mossèn Ramon Sabater.

429
/2r

Número 387a
Excellentíssimo senyor.
Los deputados y oydores de qüentas de la Generalidat de Cathaluña disen a vuestra excellencia, con
el devido obsequio, que a su noticia ha llegado que
el sargento mayor talis Galope, de nación italiano, además de obstarle el no ser natural del principado por exercer jurisdicciónb en los provinciales
sigún differentes disposiciones municipales, como
a governador de Castelleón, exerce jurisdicción civil y criminal con los de la valle de Arán, hasiendo
muchas extorsiones, de forma que tienen entendido que ha hecho haser un cepo largo en el qual
a. representació intercalada entre els folis 428v-429r del
trienni 1704-1707.
b. en los ... municipales, interliniat al marge esquerre. I a
continuació ratllat, con los naturales del principado sigún lo
dispuesto en las constituciones 1, 2 y 3 del título 68, libro 1,
que todos los officiales en Cathaluña y Mallorcas, sean cathalanes.

430
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Número 388a
Don Francisco de Magarola y Fluvià per la sacra, cathòlica y real magestat del rey nostre sea. relació intercalada entre els folis 429v-430r del trienni
1704-1707.

nyor, que Déu guarde, son real arxiver del Real
Arxiu de la Corona de Aragó, principat de Cathalunya y comtats de Rosselló y Sardanya,
etcètera.
Certifich y fas fee que en execució del disposat
en lo capítol 100 de las últimas Corts que lo
pare mestre fra Emanuel Mariano Ribera de la
real orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del dit Real Arxiu junt ab son emanuense ha complit ab lo que disposan los capítols 97
y 98 de ditas Corts des del dia 24 de desembre
de 1706 fins als 31 de janer proppasat de 1707
inclusive, la qual certificatòria fas mitjantsan juramén que he prestat lo dia infrascrit en mà y
poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyor
diputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya.

lo major servey de sa magestat y en benefici d’esta província. Y que esta deliberació sie en escrits
participada als altres excel·lentíssims senyors per
medi del síndich del present bras militar.

432
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Barcelona, vuy als 9 de febrer de 1707. Don
Francisco de Magarola y Fluvià, archiver real.
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Número 389a
En la convocació tinguda als 10 de febrer 1707
per los excel·lentíssims senyors oficials y personas de la junta del excel·lentíssim bras militar se
ha resolt lo següent:
Ohida la representació ideada per las personas
que componan la excel·lentíssima conferència
dels tres excel·lentíssims comuns a fi de posar-se
en la real mà del rey nostre senyor, Déu lo guarde, e informar son real ànimo del estat en què·s
troba esta província, attenent ésser aquella disposada ab lo acert y madurès que és tant propri
de la bona direcció de ditas personas, deliberan
per ço lloar y aprovar com aprovan dita minuta
de representació en lo modo y forma explica sa
dispositiva, ab què en ella després de las paraulas, ibi: «que se halla esta provincia», se anyadesca la expressió següent: «no obstant las llevas
que actualment se forman en esta província en
subsidi dels sometents generals, per no ser possible estar promptas y disposadas per lo estat
present». Y axís mateix aprés de la paraula, ibi
«que se aplicará en todo», se ajunte: «lo possible».
Y que aprovada dita representació per los
excel·lentíssims comuns sie ab la brevedat que
demana esta importància posada en la real mà de
sa magestat en la conformitat y per lo medi aparexerà als senyors de la excel·lentíssima conferència ab facultat de escríurer las cartas // 2v //
a las personas que regonexeran més convenients
lo logro del fi que·s solicita, en què tant interessa
a. deliberació intercalada entre els folis 429v-430r del trienni
1704-1707.
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Número 391a
Die trigessima prima januarii millessimo septingentessimo septimo honorabilis Michael Garriga,
regens bajuliam villae et termini de Monells, diocesis Gerundae, pro sacra, catholica et regia magestate constitutus personaliter existens coram me
Antonio Caymo, regia auctoritate notario publico in villa de la Bisbal, dictae diocesis populato,
regente notariam et scribaniam publicas dictae
villae et termini de Monells, infrascripto personaliter reperto et adiuvento in domo meae propriae
habitationis sita in dicta villa de la Bisbal. Et in
suburbio ejusdem villae in testium infrascriptorum praesentia et audientia requisivit me dictum et infrascriptum notarium, quatenus conficerem instrumentum de subscriptis dicendo: «En
notari continue y lleve acte de com jo Miquel
Garriga, de praesent regint la batllia de la vila y
terme de Monells per la sacra, cathòlica y real
magestat, Déu lo guarde, volent obehir y obtemperar a un mandato o carta que tinch rebuda
dels excel·lentíssims senyors deputats del General del present principat de Cathalunya en Barcelona a vint-y-dos dels corrents mes y any en
deguda forma despedida, contenint en effecte
que jo revoque y casse una crida que en dies passats fiu publicar en dita vila de Monells, manant
ab ella que fossen desembarassats y netejats los
carrers y plassas de aquella per encontrar dita crida ab la constitució quaranta-una de las últimas
Corts, la qual crida se troba continuada en lo
present registre // 1v // baix diada de dinou dezembre proppassat, del millor modo que puch
revoco, casso y annul·lo la dita crida sens enténdrer voler haver rahó de aquella, com si feta no
fos, volent que en virtut de la praesent revocació, cassació y annul·lació sie cancel·lada aquella
de dit registre perquè en ningun temps se’n
puga haver rahó.» De quibus omnibus et singulis
fuit petitum a me huiusmodi nottario et scriba
prae et infrascripto unum et plura publicum seu
publica confici et cuya intersit dari et tradi instrumenta. Acta fuerunt haec in dicta villa de la
Bisbal anno, die et mense quibus supra. Praesentibus ibidem me dicto et infrascripto notario et scriba et pro testibus Raphaelle Bota, manyano, et Jacobo Basidat, laboratore, ambobus dictae villae de
la Bisbal, ad haec voccatis et rogatis.

a. acte de revocació intercalat entre els folis 431v-432r del
trienni 1704-1707.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

Pau Gras, menor, fuster de la present ciutat, a
favor del qual se ha lliurat lo die present la fàbrica de fuster se ha de fer en la casa ideada dita de
port franch, diu y representa a vostra excel·lència fidelíssima com la fusta que ha de esmersarse en dita fàbrica ha de ser molta y ha de menester lo suplicant molt de tempsa per tenir lo
cumpliment de la fusta lo que rendundaria en
grandíssim prejudici de dita obra y excessius
gastos del suplicant. Y si vostra excel·lència fidelíssima se dignave interposar sa autoritat ab lo
rey nostre senyor, Déu lo guarde, perquè lo suplicant tingués llicència per poder tallar la fusta
necessària per dita obra al bosch real de Tortosa
y poder conduhir aquella per lo riu avall y al cap
del riu embarcar-la sens tenir impediment algú,
no té dupte que ab molta brevedat y molt antes
del promès cumpliria lo suplicant que és lo
blanch de la intenció de vostra excel·lència fidelíssima. Per ço dit Gras ab lo degut rendiment
suplica sie del servey y agrado de vostra
excel·lència fidelíssimab interposar sa autoritat
ab sa magestat, per a què sie de son real servey
consedir permís per poder-se tallar la fusta que
serà necessària per dita obra tantsolament, y que
las barcas que per est effecte estaran previngudas per conduhir la fusta se tallaria en dit bosch
real de Tortosa no sien embargadas per assentista algú de sa magestat ni per altra persona, lo
que espera conseguir lo suplicant de la benignitat y grandesa de vostra excel·lència fidelíssima.
Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Josephus
Fornaguera. Bruguera, assessor subrogatus.

Eg+o Antonius Caymo, regia auctoritate notarius publicus in villa de la Bisbal diocesis Gerundensis populatus regens nottariam et scribaniam
publicas villae et termini de Monells dictae diocesis pro magnifici conjugibus Comas et Castello
earundem dominis utilibus et proprietariis. Haec
penes me recepta et in regestro dictae scribaniae
continuata scripsi, subscripsi et rogatus in fidem
clausi die primo februarii MDCCVII.

433
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Número 393a
Excel·lentíssim senyor.
Als 20 de janer passat los deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya posaren en
la gran concideració de vostra excel·lència lo
que se’ls offerí en aquella ocasió respecte de
haver-se lo doctor Joseph Minguella del concell de sa magestat, Déu lo guarde, yb son advocat fiscal patrimonial, en la Real Audiència
de est principat de orde de vostra excel·lència
conferit ab lo concistori de la Deputació, entregant un paper que contenia lo que havia
premeditat la Real Audiència juntas las tres salas en orde a la dependència de la tatxa de las
escripturas judicials, dietas y drets dels officials
reals, representant també a vostra excel·lència
regonexian ésser convenient se formàs nova
tatxa en la conformitat disposada ab la constitució 7, títol «De despesas de plets», y que axís
suplicaven a vostra excel·lència que antes de
passar-se a pèndrer resolució lo advocat fiscal
patrimonial ohís als acessors y advocat fiscal de
la Generalitat per a què reste cerciorat del que
estos tenen previst. Y com no cessen los clamors dels litigants yc fins ara no sien estats avisats los acessors y advocat fiscal de la Deputació, seguint-se de aquí singular perjudici als
comuns y particulars de la província, de nou
suplican a vostra excel·lència lo mateix que ab
la refferida representació esperant dèurer a la
gran generositat de vostra excel·lència eix nou
favor que ó rebran a mercè.

436
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Número 394d
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

a. representació intercalada entre els folis 432v-433r del
trienni 1704-1707.
b. y son ... patrimonial, interliniat al marge esquerre.
c. y fins ara ... la província, interliniat al marge esquerre.
d. súplica intercalada entre els folis 435v-436r del trienni
1704-1707.
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Número 396c
En lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent tingut y celebrat a 28 de febrer 1707 fonch feta la
deliberació següent:
Que ohida la real carta del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, de sa real mà firmada sa data en
la ciutat de València a 20 del corrent mes de febrer, responent ab ella sa magestat a la representació que en nom y per part dels tres comuns
dels excel·lentíssims y fidelíssims deputats, bras
militar y present ciutat és establa feta a sa magestat en orde al estat y desprevenció ab què·s
troba lo principat y rezels de las operacions del
enemich, llegida dita real carta al present Concell continuada en la proposició. Y attès que ja
ab dita real carta és servit sa magestat respòna. a continuació ratllat, seguint unas pars y altras del present
principat.
b. a continuació ratllat, afavorir al suplicant.
c. deliberació intercalada entre els folis 436v-437r del trienni
1704-1707.

drer a la escrita per la present ciutat, manifestant
ab ella lo paternal amor resideix en sa magestat
acerca la conservació y defensa de tant lleals vassalls que ab tanta finesa han sabut merèixer la
real benevolència conforme és servit sa magestat expressar en dita carta. Que per ço sie comès
com lo present Concell comet a la excel·lentíssima conferència que en orde a dita dependència
se troba pendent y uberta per medi de personas
anomenadas per los tres excel·lentíssims comuns, lo premeditar y discórrer si per part de la
present ciutat se deurà respòndrer a dita real
carta. Y en cas aparega a dita excel·lentíssima
conferència haver-s’i de respòndrer, tinguen facultat los excel·lentíssims senyors concellers per
executar-ho en la conformitat que per las personas concorren y entrevenen en ditas conferèncias los serà aconcellat. Y que la present deliberació per lo medi aparega als excel·lentíssims
senyors concellers sie posada en intel·ligència
dels excel·lentíssims senyors deputats y fidelíssim bras militar // 2v // qui és cert se troban ab
semblant carta perquè de eixa manera se obra
ab tota uniformitat.

437
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crificar gustosos sas vidas y hiziendas per tot lo
que conduesca al major real servey, benefici
universal y defensa pròpria de est principat. Y
que axí mateix dita excel·lentíssima conferència
tinga facultat de escríurer altras cartas, segons
regonexerà convenient, per lo logro de la importància y fi que·s solisita, y que esta deliberació en escrits sia participada als excel·lentíssims
comuns de la Deputació y present ciutat per
medi del síndich de dit bras.

437
/4r

Excellentíssimo señor.
El rey nuestro señor, Dios le guarde, se ha dignado
de honrrar a este reyno con el título de grandeza y
cobertura en la misma conformidad que lo gosa el
consistorio de vuestra excellencia, y según pareze
por el traslado adjunto en que el secretario don
Ramón de Vilana Perlas participa el aviso de tan
grande merced. Y considerando que vuestra excellencia se complazerá mucho de que la aya dispensado la real magnificencia, pues la unión y correspondencia de esse principado y este reyno siempre
han acreditado sus deseos recíprocos de asistirse en
sus maiores intereses y dependencias, cumplimos
con la atención y obligación de dar qüenta a vuestra excellencia del honor y condecoración en que
su magestad ha sido servido constituir a este consistorio, que representa los quatro estados de el reyno. Y en su nombre sinceramos a vuestra excellencia nuestros // 4v // deseos de lograr freqüentes
ocasiones del maior servicio y agrado de vuestra
excellencia para continuar en ellas los más seguros
testimonios de nuestra aplicación a cumplir y obedecer los órdenes de vuestra excellencia. Dios
guarde y prospere a vuestra excellencia en su mayor grandeza. Zaragoza, febrero 14 de 1707.

Número 397a
Los excel·lentíssims senyors, protector officials
y personas de la junta del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar convocats en la tarde del die
28 de febrer 1707 han feta la deliberació següent:
Ohida la real carta del rey nostre senyor, Déu lo
guarde, dada en València als 20 del corrent mes,
ab la qual se serveix afavorir al bras militar manifestant la grata acceptació que en son real ànimo
ha tinguda la representació y carta que a sos reals peus se dirigí y aconsolar a estos sos fidelíssims vassalls ab vivas expressions del paternal
amor ab què se dignà tenir-los presents sa real
benevolència, conciderant ésser de sa primera
obligació rendir a sa magestat las més reverents
y obsequiosas gràcias corresponents a tant singular finesa. Deliberan per so que la dita real
carta sia comesa a la excel·lentíssima conferència
dels tres comuns a fi que per ella se responga al
rey nostre senyor, posant en sa real notícia lo
sumo alívio y consuelo ab què estos sos fidelíssims vasalls restan havent merescut los favors ab
què la real voluntat de sa magestat se digna
honrrar-los, tenint present son resguart y concervació y disposició de aquellas providèncias
més promptas que a est fi se fan precisas, tot lo
que los constitueix en novas obligacions de saa. deliberació intercalada entre els folis 436v-437r del trienni
1704-1707.
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Número 398a

El abad del real monasterio de Pietra. Doctor
Blas Antonio de Oloriz. Gaspar de Segovia. Don
Bartolomé Cavero. Don Francisco de Lasarre.
Barón de Suessa. Don Bruno Labalsa. Dipputados del reyno de Aragón. Francisco Ibañez de
Aoyz, secretarius.
Excellentíssimos señores diputados del General del
principado de Cataluña en Barcelona residentes.
5r

Excellentíssimo señor.
Con tantos abonos de la real benevolencia de su
magestad se elevan las zelosas operaciones y continuas ansias de vuestra excellencia en esfuerzos
a. carta intercalada entre els folis 436v-437r del trienni
1704-1707.
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hasta la possibilidad, para no malograr la gloria
que tan a la mano nos ha venido de estar en obediencia tan apetecible, que en realze de ellas ha
sido servido el pecho de su magestad manifestar su
acceptación, assí a los presentes como venideros,
condecorando a esse consistorio con el título de la
grandeza y cobertura en la misma conformidad
que lo gozan el consistorio de los diputados de Cataluña, para que todo el reyno, haziendo gala de
esta excelencia celebre en sus corazones las finezas
de su magestad como yo la dicha de poner a la noticia de vuestra excelencia en el real nombre de su
magestad gracia tan correlativa a los méritos que
vuestra excelencia ha sabido grangearse. Esperando con este motivo la complacencia de reputarme vuestra excelencia por uno de sus verdaderos servidores y ansioso de la mayor gloria de
vuestra excelencia que guarde Dios felices años.
Valencia, y febrero 6 de 1707. Excelentísimo señor don Ramón de Vilana Perlas.
Excelentísimos señores diputados del reyno de
Aragón.

437
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Número 400a
Excellentíssimo señor.
A su magestad, que Dios guarde, he devido la
nueva honra de nombrarme uno de los de su real
gavinete, cuya noticia pongo en la de vuestra excellencia cumpliendo con mi obligación, no dudando la celebrará vuestra excellencia con el gusto que me prometo y que al mismo tiempo
exercitará mi persona con los empleos del mucho
agrado y satisfación de vuestra excellencia. Dios
guarde a vuestra excellencia muchos años como
desseo. Valencia, y febrero 23 de 1707.
Excellentíssimo señor, besa la mano de vuestra excellencia su mayor servidor, yo el almirante. Excellentíssimos y fidelíssimos señores deputados y
ohidores de qüentas del principado de Cataluña.

437
/7r

Número 401b
Excellentíssimo señor.

437
/6r

Número 399a

A la real clemencia del rey nuestro señor, Dios le
guarde, he devido el assenso al almirantazgo de
esta corona y en la buena ley de vuestra excellencia,
no dudo merezerá singular alboroço la noticia de
esta honra que participo a vuestra excellencia muy
gustoso, suplicándole me dispense sus preceptos con
la seguridad de que en este empleo y quantos disfrutare acreditaré mi obligación, desempeñando
los que desseo del mayor obsequio de vuestra excellencia. Dios guarde a vuestra excellencia muchos
años como puede. Valencia, y febrero 10 de 1707.

Excellentíssimo señor.
La merçed que su magestad, Dios le guarde, ha
sido servido haçer a esta ciudad promoviéndola a
la dignidad de la grandeza y cobertura en la
misma conformidad que la goza essa ciudad,
obliga a manifestar a vuestra excellencia la gratitud y rendimiento con que deve solicitar las mayores ocasiones de acreditar su innata fidelidad
al real servicio. Y ofreciendo a vuestra excellencia
esta nueba circunstancia, desseará con– // 6v //
tinuar la correspondencia más propria de la
unión y satisfacción que deve profesar a vuestra
excellencia. Dios guarde a vuestra excellencia en
su grandeza. Tarragona, febrero 15 de 1707.
Don Gerónimo Antonysayás. Don Francisco García de Navasqüés. Don Gerónimo Félix del Río.
Don Joseph Antonio Longas. Doctor Joseph Antonio Gorcés, jurados de la excellentíssima ciudad
de Zaragoza. Francisco Antonio Español, secretario del rey nuestro señor y principal de la misma
ciudad.

Excellentíssimo señor besa la mano de vuestra excellencia su mayor servidor, yo el almirante. Señores deputados y oydores de qüentas del principado de Cataluña.
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Excellentíssimos señores dipputados del General
del principado de Cataluña.

a. carta intercalada entre els folis 436v-437r del trienni
1704-1707.
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Número 402c
Lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar convocat lo die vint-y-dos de febrer mil set-cents y
set ha fet la deliberació següent:
Ohidas las tres cartas al present bras escritas, so
és, dos per los deputats del regne de Aragó y per

a. carta intercalada entre els folis 436v-437r del trienni
1704-1707.
b. carta intercalada entre els folis 436v-437r del trienni
1704-1707.
c. deliberació intercalada entre els folis 437v-438r del trienni
1704-1707.

los jurats de la ciutat de Zaragoza als catorse y
quinse del corrent en què notician al present
bras la affavorida mersè de la grandesa y cobertura ab la qual lo rey nostre senyor, Déu lo
guarde, se ha servit condecorar-los, y l’altra del
excel·lentíssim senyor comte de Cardona sa datta als 19 ab què participa la gràcia de almirante
de la Corona de Aragó que sa magestat se és
dignat conferir-li, attès que los excel·lentíssims
comuns de la Deputació y ciutat de Barcelona
han rebut semblants cartas y ésser molt proporcionat que en orde a esta com en las demés occurrèncias obren los tres excel·lentíssims comuns de conformitat, delibera per ço lo dit
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar que ditas
tres cartas sian comesas com per sa part las comet a la excel·lentíssima conferència y junta que
se troba oberta per la dependència de la unió
dels tres reynes, a fi de què fent-se reflecció sobre las circunstàncias se offereixen acerca las dos
cartas dels comuns de la Deputació de Aragó y
ciutat de Zaragoza se discorre y premedite si
apareixerà dar-se resposta a ditas dos cartas o bé
omitir-la per part dels tres excel·lentíssims comuns de la Deputació, ciutat de Barcelona y
present bras. Y en quant a la del dit excel·lentíssim senyor comte de Cardona se conferencie y
plactique si seria convenient que per part dels
tres excel·lentíssims comuns se disposàs y prengués alguna deligència, si se regoneix substancial per la major concervació de las antiguas praerrogativas d’esta província y que la present
deliberació sie en escrits participada als altres
excel·lentíssims comuns per medi del síndich de
est bras.

teix la deliberació en lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar als 22 del corrent mes de febrer
feta, trobant-se ab semblants cartas dels deputats de Aragó, jurats de Çaragoça y comte de
Cardona, llegidas ditas cartas y deliberació al
present Concell insertadas en la proposició; y
attès que en cosas àrduas los comuns de la Deputació, bras militar y present ciutat concorran
y obran ab tota uniformitat, y que a la ocasió
que per part de dits comuns dels regnes de Aragó y València se demana la unió y conferència
dels tres regnes, fonch comès a la conferència de
personas anomenadas per los dits comuns de la
Deputació, bras militar y present ciutat, la qual
conferència per encara se troba uberta. Que per
ço y per lo major acert en esta dependència ditas
cartas sien comesas como lo present Concell las
comet a la dita conferència per a què tinguen a
bé premeditar y discórrer si aparexerà donar-se
respostas a ditas cartas o bé omitir-la, y en cas
los // 2v // aparega haver-s’i de respòndrer lo
modo y forma ab què se haurà de fer aquella y
tot lo demés los aparega convenir sobre lo assumpto proposat, tenint facultat los excel·lentíssims senyors concellers de posar en execució
lo que per dita conferència e o personas de ella
serà aconcellat sens report algun al present
Concell, llegint-se després per intel·ligència al
present Concell ditas respostas. Y que la present
deliberació en escrits sie per lo medi aparexerà
als excel·lentíssims senyors concellers participada als excel·lentíssims senyors deputats y
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.
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Número 404a

Número 403a

Excel·lentíssim senyor.

En lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent tingut y celebrat als 26 de febrer 1707 fonch feta la
deliberació següent:
Que ohidas las quatre cartas escritas a la present
ciutat, ço és, una per los deputats del regne de
Aragó de data del die 14 del corrent, altra per
los jurats de la ciutat de Çaragoça de data del
die 15 del mateix, altra dels jurats, racional y
síndich de la ciutat de València del die 16 del
mateix, participant haver-se dignat sa magestat,
Déu lo guarde, condecorar a quiscun de dits comuns ab lo títol de grandesa y cobertura y la altra del comte de Cardona de data de 10 del mateix corrent mes, participant ab ella haver-lo lo
rey nostre senyor condecorat ab la dignitat de
almirant de la Corona de Aragó; y ohida axí ma-

Desitjant lo consistori de deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya posar en
execució la disposició de la cort general en lo
any proppassat celebrada en la present ciutat de
Barcelona, en orde a la construcció de la casa de
port franch, ha regonegut per molt convenient
a la perpetuació de dita fàbrica que la fusta sia
de cor de melis del port de Tortosa. Y en esta
conformitat se ha encarregat a Pau Gras, fuster,
qui ha emprès lo assiento de la obras de fuster
de dita casa, per lo qual motiu rendidament
gustós se posà lo consistori a la obediència de
vostra excel·lència, suplicant-li sia servit concedir permís a dit Pau Gras per a què puga tràurer
de dit port de Tortosa la fusta que·s necessita
per dita fàbrica, com y la que ha menester lo
consistori per las obras que se han de fer en las

a. deliberació intercalada entre els folis 437v-438r del trienni
1704-1707.

a. representació intercalada entre els folis 437v-438 del trienni 1704-1707.
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auditorum computorum pure, libere et simpliciter vel aliter illis modo et forma vobis et altero
// 1v // vestrum benevisis in favorem personae seu
personarum vobis dictis dominis procuratoribus
meis et altero vestrum insolidum nominandae et
designandae seu designandarum et nominandarum semel et pluries renuntiandum et dictas personam seu personas de dicto officio provideri postulandum
juxta
formam
generalium
constitutionum et actuum curiarum, usum,
practicam, stilum et observantiam dicti Generalis et dictas renuntiationem seu renuntiationes
admiti petendum, instandum et suplicandum et
de his quecumque instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet oportuna faciendum et firmandum seu fieri et confici petendum, instandum et requirendum. Et pro his quascumque
supplicationes tam verbo quam in scriptis dandum, offerendum et presentandum, et cetera. Et
cum posse substituendi, et cetera. Et demum ac
generaliter, et cetera, promitto dicto nomine habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera.
Actum, et cetera.

atarassanas de la present ciutat, la qual fusta va
continuada en lo memorial que adjunt se presenta a vostra excel·lència, que a més de ser cosa
que ha de redundar a obs del benefici públich
ne farà lo consistori tot aquell aprècio corresponent a esta fineza, en conseqüència de las moltas que confessa dèurer a la generositat de vostra excel·lència.
4r

MEMORIAL DE LA FUSTA SE À DE MANESTÉ PER LA CASA Y PORT FRANCH
És lo següent: primo se an de manester fustets
350 de llargària de 30 pams; ítem fustets de
llargària de 20 pams, 350; ítem per fer portas y
finestres, sostros, vestiments se an de manester
200 dotzenas entra pots y cabirons; ítem 36
dotzenas de llata. Se auran de manester per fer
la dita fusta com és cosa que no sabem la mida
dels abres poch més o menos 310 abres. La fusta que se ha menester per las obras de la dressana de la present ciutat és la següent: trenta arbres de cor de melis del port de Tortosa de
llargària 34 pams quiscun.
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Testes sunt Joannes Testas, velluterius Barcinone
civis, et Joannes Testas, juvenis velluterius a notario infrascripto cogniti, qui asseverunt cognoscere dictum constituentem. In quorum manu licet aliena scriptorum fidem et testimonium ego
Josephus Cervera et de Ferrer, auctoritatibus
apostolica atque regia nottarius publicus ac regius collegiatus Barcinone, hic me subscribo et hac
die XII marcii MDCCVII appono sig+num.

Número 407a
Die duodecima mensis septembris anno a Nativitate Domini millesimo septingentessimo sexto,
Barcinonae.
Ego Michael Boada, presbiter et in ecclesia parrochiali Sancti Petri Puellarum presentis civitatis
Barchinonae beneficiatus, obtinens uti layca et
privata persona unum ex offitiis custodis sive de
guarda ordinario domus Deputationis et Generalis Cathaloniae dicto nomine gratis, et cetera,
constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera, ita quod, et cetera, vos magnificos Ignasium
de Ferrer, domicellum, et Ignasium Reverter,
utriusque iuris doctorem, civem honoratum Barchinonae populatos scilicet dictum Ignasium de
Ferrer presentem et dictum doctorem Reverter
absentem et alterum vestrum insolidum, ita quod
primitus ocupantis conditio potior non exhistat
nech deterior subsequentis sed quod per unum vestrum inceptum fuerit per alterum nihilominus
mediari valeat posse qui atque finiri dari que
omnino et totaliter ad effectum, ad videlicet pro
me dicto nomine ab excellentissimis dominis deputatis et auditoribus computorum presentis Generalis Cathaloniae, qui nunc sunt et pro tempore fuerint semel et pluries comparendum et
meum offitium de guarda ordinaria in manibus
et posse dictorum dominorum deputatorum et
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a. procura intercalada entre els folis 439v-440r del trienni
1704-1707.
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Número 408a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Senyor, encara que per ocasió de las plujas y insconstància del temps los camins fins a Vilafranca
del Panadès se troban estar de mala calitat per lo
carruatge y los rius ab copiosa abundancia de aiguas, ab tot, lo die present a las 9 de la matinada
havem arribat a la Torradenbarra per a servir a
vostra excel·lència fidelíssima havent superat no
pochs acasos en la Noya y Llobregat; esperam
esta nit arribar a Vilaseca de a hont no perdrem
instant de temps per a vèurer si podem cumplir
a nostre deguda obligació de cumplimentar a sa
magestad, Déu lo guarde, en Tortosa. Las notícias que en esta vila corran són de què lo rey
nostre senyor demà arribaria en dita ciutat y se
detindria en ella lo espay de dos o tres dies y que
als 18 faria nit en esta vila no sabem que fonament tenen, y per ço havem determinat enviar
a. carta intercalada entre els folis 439v-440r del trienni
1704-1707.

lo correu de vostra excel·lència fidelíssima a
aquella ciutat per a alcançar los avisos que·ns
convenen per a acertar en nova legacia. De la
qual executada, donarem llarga relació a vostra
excel·lència fidelíssima despatxant lo mateix correu, restant en lo ínterim //2v // y sempre desitjosos de servir a vostra excel·lència fidelíssima
ab tota puntualitat. Déu guarde a vostra
excel·lència fidelíssima molts anys com desitjam
y lo principat ha menester.
Torradenbarra, 11 mars de 1707. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor los més afectats y segurs
servidors de vostra excel·lència fidelíssima que
sa mà besen don Ramon de Codina y Ferreras.
Don Manuel Senjust y de Pagès. Doctor Joan
Font.
Als excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oïdors de comptes del General de Cathalunya.

440
/3r

Número 409a
Certifich y fas fe lo baixfirmat que he vistos y regoneguts los llibres de Vàlues y de Concerts de
la present casa de la Deputació en los quals se
troban continuats los debitors del General, y en
ells no consta que Joseph Dalmau, vuy ciutedà
honrrat de Barcelona receptor de las entrades y
exides de la bolla de dita ciutat, dega quantitat
alguna a dit General. Del aposento del racional
a XIIII de mars MDCCVII.
Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional.
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Número 410b
Die jovis decima mensis martii anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo septimo,
Barchinone.
Nos fra Franciscus Corco, sacrae theologiae lector
monasterii et conventus divae Catharinae martiris ordinis Sancti Dominici fratrum praedicatorum presentis civitatis Barchinonae, fra Josephus Lleonart; fra Thomas Sabater; fra Thomas
Salvador; fra Anthonius Abat; fra Anthonius
Perebosch, sacrae theologiae magister; fra Josephus Bosch, subprior; fra Franciscus Blanch; fra
Vincentius Millet; fra Baltezar Oliver; fra Mia. certificatòria intercalada entre els folis 439v-440r del
trienni 1704-1707.
b. procura intercalada entre els folis 440v-441r del trienni
1704-1707.
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chael Major; fra Dominicus Motas; fra Joannes
Thomas Paradell; fra Gaspar Marques; fra Thomas Torrent; fra Jacobus Ros, sacrae theologiae
presentati; fra Hieronimus Dalmau; fra Thomas
Soldevila; fra Dominicus Major; fra Joannes
Corbera; fra Raymundus Manalt; fra Bernardus Roig; fra Anthoninus Grau; fra Joannes
Baptista Rodrigues; fra Hiacinthus Pia; fra Josephus Alterachs; fra Josephus Jener; fra Gonzales
Garriga, lector; fra Dominicus Moxiga; fra
Raphael Borras; fra Josephus Mas, lector; fra
Raymundus Fiter, lector; fra Michael Pla; fra
Pius Carbonell; fra Salvius Casanoves; fra Ignasius Novell; fra Raymundus Gra; fra Thomas
Palmarola; fra Stephanus Compalans; fra Emanuel Ayssa; fra Raphael Figuerola, lector; fra
Vincentius Bages; fra Josephus Llampilles; fra Joannes Golada; fra Franciscus Fortuny; fra Chrisostomus Soler; fra Hiacinthus Cordomi; fra Dominicus Pusalges; fra Josephus Torres, fra
Dominicus Verdera; fra Josephus Coma; fra Thomas Massanes, lector; fra Vincentius Borras, lector; fra Franciscus Margalef; fra Franciscus Turull, lector; fra Josephus Mestres, lector;
sacerdotes; fra // 1v // Thomas Alegre; fra Felix
Cabessa; fra Bernardus Ribera; fra Petrus Martir Angles; fra Josephus Thomas Anglesell; fra Petrus Castells; fra Carolus Dabat; fra Anthonius
Oller; fra Dominicus Via; fra Anthonius Soler;
fra Emanuel Abarca; fra Bartholomeus Sarda;
fra Anthoninus Vaquer; fra Vincentius Torracassana; fra Raphael Farret; fra Thomas Font;
fra Michael Servantit; fra Brunus Volant; fra Josephus Alanus Gallart; et fra Joannes Abat, juvenes omnes religiosi professi conventuales dicti monasterii et conventus convocati et congregati de
mandato meo dicto prioris ad sonum campanae,
ut moris est, in aula capitulari dicti conventus
ubi aliter pro his similibus et aliis dicti monasterii negotiis soliti sumus convocari et congregari
tanquam major et sanior pars et plusquam duae
partes religiosorum dicti conventus habita ratione absentium impeditorum et alia in presenti
actu interesse non valentium, capitulum tenentes
prioremque et totum dictum conventum representantes dicto nomine gratis, et cetera, constituhimus et ordinamus procuratorem et aeconomum nostrum dictique nostri monasterii et
conventus certum, et cetera, ita quod, et cetera,
vos dictum reverendum patrem fra Josephum Alterachs, religiosum et sacerdotem conventualem
dicti monasterii in capitulo presentem ad videlicet pro nobis dictis priore et conventu et nomine
nostro sine praejudicio novatione nec derogatione
primerum obligationum temporis quoque prioritatis juris potioritatis et aliorum jurium et actionum excellentissimis et fidelissimis dominis deputatis et computorum auditoribus Generalis
Cathaloniae competentium et spectatium ac dependentium ex obligationum instrumentis dicto

[ 1707 ]

[ 1707 ]

Generalis Cathaloniae, factis et firmatis per
magnificum Joannem Blan et Andreu, domicellum in villa Perpiniani Elnensis diocesis domicialatum, ratione arrendamenti bullae dictae
villae Perpiniani trienni millessimi quingentessimi sexagessimi noni mensionatis in voto // s.n.r //
per magnificos et nobilem assessores et advocatum
fiscalem dicti Generalis, facto Barchinone die
quarta presentis et currentis mensis martii circa
subjectam materiam imo eis addendo et accumulando et pro obtemperando in dicto voto contentis
conveniendum et bona fide promittendum dictis
excellentissimis et fidelissimis dominis deputatis
et auditoribus computoribus Generalis Cathaloniae, quod semper et quotiescunque constet illud
censuale pentionis centum decem octo solidorum,
unius denarii et obuli, quod annuatim die decima nona mensis maii, nos dicti prior et conventus
recipimus super dicto Generali Cathaloniae in
quo sorte sortiti fuimus in censualium extractione facta in domo Deputationis huius civitatis die
prima mensis julii anni millessimi sexcentessimi
octuagessimi tertii obligatum extitisse illi quantitati centum sexaginta novem librarum, undecim solidorum et septem denariorum debere pretense dicto Generali de resta dicti arrendamenti
bullae Perpiniani triennii millessimi quingentesimi sexagessimi noni ratione fidejussore obligationis per dictum magnificum Joannem Blan et
Andreu, domicellum, factae, tam uti fidejussorem dicti arrendamenti quam uti alium ex participis arrendamenti praedicti aut aliis restituemus et solvemus dictae Generalitati Cathaloniae
supradictas centum sexaginta novem libras, undecim solidos et septem denarios aut partem ex eis
quam deberi constiterit correspondentem pretio
dicti censualis per nos exhigendo sine aliqua videlicet dilatione, et cetera, cum salario procuratoris
intus Barchinone decem solidorum et extra viginti solidorum Barchinonensium restitutione expensarum, dampnorum et interesse paena de non
firmando jus et aliis penis et rigoribus vobis benevisis et per vos exprimendis cum clausula ratto
manente pacto et aliis clau– // s.n.v // sulis et
cauthelis necessariis et opportunis. Et pro praedictis attendendis et complendis omnia et singula
bona et jura dicti nostri conventus mobilia et immobilia, et cetera, obligandum cuicunque juri
renuntiandum et desuper quaecunque obligationum et promissionum instrumenta cum pactis,
pactionibus, stipulationibus bonorum et jurium
dicti nostri conventus obligationibus, jurium renuntiationibus, juramentis et aliis clausulis et
cauthelis necessariis et opportunis et vobis dicto reverendo procuratori et aeconomo nostro constituto benevisis faciendum et firmandum. Et generaliter, et cetera. Nos enim promittimus habere
rattum, et cetera. Et non revocare sub bonorum
et jurium dicti nostri conventus obligatione.

Testes sunt Jacobus Soler, juvenis, chirurgus, Jacobus Lledo, philosophiae professor Barchinone degentes et Josephus Istrell, notarius publicus Barchinone, qui, et cetera.
Sig+num Josephi Guell, auctoritatibus apostolica
atque regia notarii publici Barchinone, qui haec
scribere feci et clausi die XI martii MDCCVII.
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Número 411a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Narcís Pla, prevere subrrogat en lo offici de sobrecullidor de llevant, y lo doctor Salvador de
Baró, sobrecullidor de ponent, diuen y representan a vostra excel·lència fidelíssima que
avent-los vostra excel·lència fidelíssima insinuat
que als dits officis de sobrecullidors los incumbiria la obligació de aver de anar ha fer la
col·lecta del nou dret de deu per sent imposat
per lo capítol 76 del nou redrés de las últimas
Corts celebrades en al present ciutat per la sacra, cathòlica y real magestat del rey nostre senyor don Carlos tercer, que Déu guarde, ha
aparegut indispensable possar en la comprensió
de vostra excel·lència fidelíssima los fonamens y
raons que manifestan no expectar a dits officis
de sobrecullidors la col·lecta de dit nou dret de
deu per sent. Lo offici de sobrecullidor axí de
llevant com de ponent segons ordinacions y capítol de cort té solament la incumbència y obligació annexa de aver de anar ha fer la col·lecta
dels drets de General, de tal manera que per a
injungir-los la obligació de aver de anar ha
col·lectar las bollas de sa col·lecta, en cas no fossen arrendadas, fou precís que en lo capítol 15
del nou redrés de las Corts 1533 expressament
se disposàs y encarregàs la col·lecta de ditas bollas ha dits sobrecullidors, essent la raó genuïna
de la sobredita nova disposició de dit capítol 15
la regla de dret que dicta que als officials no se’ls
pot injungir més obligació de aquella que la lley
comuna o estatutària disposa, y com en dit capítol 76 del redrés de estas últimas Corts no se
haje encarregat a dits sobrecullidors la col·lecta
de dit nou dret de deu // 2v //per sent, no pot
venir dita obligació de col·lectar dit nou dret
compresa per lley municipal alguna entre las incumbèncias de son offici. Ab dos indubitables
regles de dret se demostra evidentment lo sobredit, la primera és que en lo encarregament
de nova obligació a un offici per ésser cosa penal
y odiosa no pot exténdrer-se extensió e interpretació. Y axí no disposant dit capítol 76 exa. súplica intercalada entre els folis 440v-441r del trienni
1704-1707.

pressament la incumbència de dits sobrecullidors en la col·lecta de dit nou dret, no pot injungir-se’ls per interpretació o extensió; la segona és perquè la lley o disposició municipal lo
que vol ho expresa y lo que no ho expresa no ho
vol, y com dit capítol 76 haje encarregat la
col·lecta de dit nou dret de 10 per 100 als excel·lentíssims y fidelíssims deputats y hoïdors de
comptes anomenant y assenyalant salari a tots
los officials que han de reportar treball en la incumbència de la col·lecta de las cosas disposadas
en dit capítol 76, y entre dits officials no haje
anomenat dita cort als dits sobrecullidors, és
senyal evident que dita Cort general no volgué
que dits sobrecullidors tinguessen incumbència
alguna en la col·lecta o cobransa de dites coses,
altrament si ho agués volgut ho haguera expressat com expressa dels altres officials. Lo dit nou
dret de 10 per 100 se deu considerar ab dos respectes lo un és durant los 10 anys del donatiu
voluntari a sa magestat pagador y lo altre finits
dits deu anys fins a la conclusió de las primeras
corts venideras per la satisfació dels acrehedors
de la Generalitat, segons lo primer respecte és
sens gènero de dupte que la cobransa de dit
dret de deu per sent ha de córrer per compte y
obligació de aquellas personas per compte de
qui corra la cobransa del donatiu, y dits sobrecullidors no tenen incumbència alguna ni dit
capítol 76 los ha encarregat obligació alguna en
la cobransa // 3r // de dit donatiu voluntari; segons lo segon respecte y consideració encara no
ha vingut lo cas y quant vinga aquest entrarà la
disputa si tenen o no dits sobrecullidors obligació de col·lectar dit nou dret. Los comptes del
donatiu voluntari han de ésser molt distincts
dels comptes dels drets de General y bolla per
aver de servir per diferents fins y efectes lo útil
resultant de una y altre de ditas imposicions. Y
fora confusió lo remesclar los comptes del dret
de General y bolla, perquè los sobrecullidors segons lo disposat en lo capítol 10, Corts 1512, y
capítol 1, Corts 1537, y altres quant van a la
col·lecta han de aportar-se’n un llibre blanch de
paper segellat ab lo segell de la casa de la Diputació en lo qual deuen notari y espesificar las
quantitats que se’ls entrega; lo qual llibre després en lo capítol 91, Corts 1599, se digué lo
llibre de la Creueta y se ha de firmar de mà dels
tres deputats, y segons diferents capítols de cort
dits sobrecullidors deuhen passar los comptes
ab lo racional de la casa de la Deputació ab assistència a lo menos de un oïdor de comptes, tot
lo que no és practicable lo dia de vuy en la exacció y cobransa de dit nou dret de 10 per sent,
perquè segons lo disposat en lo capítol 76 del
nou redrés de las últimas Corts las quantitats de
la paga del donatiu, entre las quals se commemora dit nou dret, se han de assentar en lo llibre
que disposa dit capítol y no en lo llibre de Và-

lues de dita casa de la Deputació que aporta lo
racional, en lo qual se han de assentar las quantitats cobradas per dits sobrecullidors. Y per
consegüent esta distinció y modo de donar
comptes argüeix que dits sobrecullidors no podan tenir la incumbència de col·lectar dit nou
dret ni obstaria si·s deya que dit nou dret de 10
per sent és de la casa de la Diputació. Y axí sa
cobransa auria de córrer per dits sobrecullidors
en sas col·lectas, perquè és fàcil la resposta ab
// 3v // diferents medis: lo primer perquè vuy en
dia y durant los 10 anys del donatiu voluntari
dit nou dret no·s pot dir que sia de la casa de la
Diputació si sols destinat per la paga de dit donatiu; lo segon medi és que los sobrecullidors
sols tenen como sobre està dit obligació de
col·lectar los drets de General y bolla y dit nou
dret no és dret de General y bolla, y encara que
se li pugués considerar alguna similitut ab
aquells, dita similitut en matèria penal, odiosa y
de encàrrech de nova obligació a un official no
pot donar extenció o interpretació a dit capítol
76; lo tercer medi és perquè dits sobrecullidors
no tenen obligació de col·lectar tots los drets de
la casa, puix los drets de safrans y de fogatjes
eran drets de la casa y la col·lecta dels primers,
may ha corregut per compte dels sobrecullidors
segons lo capítol 7, Corts 1452, en lo llibre dels
Quatre Senyals, foli 303 y capítol 61, Corts
1599, y en la col·lecta del segon hi avien especials cullidors qui tenian obligació de pagar lo
resultant del dret de fogatjes dins Barcelona
com se menciona en lo capítol 3 del redrés de
las Corts 1537. Per lo que y altrament dits sobrecullidors, possant en la comprensió de vostra
excel·lència fidelíssima las sobreditas raons, suplica a vostra excel·lència fidelíssima se digne
aténdrer aquellas de las quals resulta evidentment no tenir dits sobrecullidors obligació de
col·lectar dit nou dret de deu per sent, com axí
ho espera de la generosa ment de vostra
excel·lència fidelíssima y que la present sia incertada en dietari. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. Solanes. Bruguera, assessor subrogatus.
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Número 412a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Senyor, lo dia present a las onse horas del matí
havem arribat a esta ciutat en ocasió que lo rey
nostre senyor, Déu lo guarde, encara no ha entrat en ella, emperò ab tota brevedat se està esperant de calitat que ya va entrant sa real família
no·y ha clàusulas bastants per a poder explicar
a. carta intercalada entre els folis 440v-441r del trienni
1704-1707.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

lo gran júbilo ab què se çelebra sa real vinguda,
procurarem quant antes acumplir a nostra obligació y donada la embaxada per lo correu de la
Generalitat donarem avís a vostra excel·lència fidelíssima. De tot y per lo present no se’ns offereix sinó suplicar a vostra excel·lència fidelíssima
se digne honrrar-nos ab repetidas ocasions de
son servey. Déu guart a vostra excel·lència fidelíssima molts anys en sa mayor grandesa com
desitjam.

passat en nostra legacia, la qual nos alegrarem
hayan cumplert ab tot acert si bé comprenem
que segons la gran representació de vostra excel·lència fidelíssima y lo que mereix no·ns serà
estat posible practicar-o. Emperò com vostra
excel·lència fidelíssima sabem se satisfà molt
dels desitgs pot assigurar-se que estos són estats
y seran sempre molt propencionats en servir-lo.
No estranye vostra excel·lència fidelíssima lo no
haver antes despatxat lo correu de la casa, perquè a ocasió de trobar-se lo carruatge fatigat del
camí nos ha aparegut dispensar est alívio fins al
present migdia. Déu guart a vostra excel·lència
fidelíssima molts anys en sa mayor grandesa per
consuelo de tot lo principat.

Tortosa, y mars 13 de 1707. Excel·lentíssim y
fidelíssim senyor los més affectats servidors de
vostra excel·lència fidelíssima que sa mà besen
don Ramon de Codina y Ferreras, Manuel Senjust y de Pagès, doctor Joan Font. Escrita esta
que és la una dada del migdia ya ha entrat sa
magestat en esta ciutat ab inexplicable contentó
baix de pàl·lio.

Tortosa, y mars 14 de 1707. Excel·lentíssim y
fidelíssim senyor los més affectats y segurs servidors de vostra excel·lència fidelíssima que sa mà
besen don Ramon de Codina y de Ferreras, don
Manuel Senjust y de Pagès, doctor Joan Font.

Als excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
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Als excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

Número 413a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
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Número 414a

Senyor, havent tingut hora de sa magestat, Déu
lo guarde, lo dia de ahir a las quatra de la tarda,
nos posàrem en nom de vostra excel·lència fidelíssima a sos reals peus donant-li la enorabona
de son feliz y ditxós arribo en aquest principat, y
en consideració de ostentar de nou son paternal
y gran amor ab lo inexplicable real favor de sa
real presència en esta província per a deslliurarla de qualsevol inopinat succés y emparar-la en
qualsevol frangent, li tributàrem las més obsequiosas gràcias posibles. De tot lo que fonch
servit sa magestat demostrar que esta acció havia merescut en son real conspecte tot aplàuso,
no essent-nos posible transcríurer sas affavoridas clàusulas en la brevedat y cortedat d’esta
carta, sols en suma direm a vostra excel·lència fidelíssima que·s dignà expresar-nos que apreciava mucho más el buen affecto y voluntad del principado que qualquiera externa demostración por
razón de su venida. Devent vostra excel·lència
fidelíssima a son real carinyo lo preguntar poch
després de haver // 1v // entrat en esta ciutat per
los embaxadors del principat, lo rey nostre senyor partirà per eixa ciutat dimecres qui ve y
arribarà en ella als 22 del present y corrent mes,
a hont esperam trobar-nos antes per a fer més
llarga relació a vostra excel·lència fidelíssima del

Senyor,

a. carta intercalada entre els folis 441v-442r del trienni
1704-1707.

a. carta intercalada entre els folis 443v-444r del trienni
1704-1707.
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Lo principat de Cathalunya, representat en lo
consistori de la Diputació postrat als reals peus
de vostra magestat ab lo més profundo rendiment per medi d’estos fidelíssims vassalls de
vostra magestat, en lo feliz ingrés de vostra magestat en esta província dóna a vostra magestat
mil enhorabonas de son real y ditxós arribo en
lo ínterim que lo consistori perçonalment tarda
a posar-se als peus de vostra magestat que serà
quant arribe a la ciutat de Barcelona. Y considerant que sols lo paternal amor de vostra magestat és lo qui motiva a la real resolució de honrar
ab sa real presència segona vegada a dit principat per son més segur resguart en quansevol accident que intentassen ocasionar los francesos
en olocausto, tributa a vostra magestat las més
rendidas y obsequiosas gràcias possibles, sentint
sols que los havers del principat sian tan curs y
limitats que per si sol no puga recompensar esta
real finesa que confessa és la primera sens segona de las moltas que té experimentat de vostra
magestad, a qui assegura no se olvida de deprecar a la divina magestat se digne no sols concedir felices progressos en lo real viatge de vostra
magestat sinó y també en las expedicions mili-

tars contra los enemichs, de la justa causa que
assiteix a // 1v // vostra magestat, per la qual no
cessarà lo principat de contribuir ab las majors
veras possibles en continuació de sa immutable
lealtat, com més extensament se podrà servir sa
magestat manar enténdrer-ho de la carta de crehensa que posan en la real mà de vostra magestat.
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su real mente y intención no ha sido ni puede ser
apartarse de la continuación de favorecerles con
la real perrogativa de la grandesa concedida de
su proprio y real motivo, con real despacho de 31
de março de 1706, se postran de nuevo a las reales
plantas de vuestra magestad, escusando todo género de publicidad en esta humilde representación, con la seguridad de que vuestra magestad
por su real clemencia y benignidad no solo les continuará essa hora sino otras muchas más.

Número 416a
Excellentíssimo y fidelíssimo señor.
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En vista de la de vuestra excellencia de 7 del corriente ha procurado mi affecto servir a vuestra
excellencia facilitando que con la mayor celeridad don Emanuel de Senjut y Pagés, con los demás cavalleros embiados de vuestra excellencia,
lograssen la fortuna de ponerse a los pies de vuestra magestad para expressar el universal alboroso
con que todo el principado celebra la fineza de su
real arribo, como lo lograron con particular estimación de su magestad, y desseando continue
vuestra excellencia en dispensarme nuevos encuentros de su agrado, me repito con este motivo a
la obediencia de vuestra excellencia con fina voluntad. Dios guarde a vuestra excellencia muchos
años.

Señor,
El concistorio de la Deputació deste principado,
postrado a los reales pies de vuestra magestat, con
el más repetuoso obsequio a vuestra magestat disse
que por dos motivos ha procurado ganar esta suprema felicidat: es el primero dar qüenta a vuestra magestat que si bien en cumplimiento de sus
atenciones ha instado incessantemente la cobransa del donativo de todas las universidades, por hallarse estas muy exhaustas a ocasión de lo que han
expendido y gastado en el real servicio de vuestra
magestat, no le ha sido possible alcansar de mucho
el cumplimientode lo que deven; el segundo y último, poner en la soberana conprehención de vuestra magestat como don Miguel de Lentorn ólim
de Pinós, coronel del regimiento que la Generalidat sirve a vuestra magestat, por dos veses se ha
conferido delante del concistorio para renunciar
el cargo de coronel sin que le aya admitido la renuncia en atención a su conocida calidad y noblesa y el buen affecto con que practica quanto es
del mayor real servicio de vuestra magestat. Confia el concistorio dever al paternal amor de vuestra magestat muy grata acceptación en esta humildeb representación, sirviéndose vuestra
magestat por su real clemencia favorecerle con su
real insinuación en orden a lo que gustare vuestra magestat sobre dichos puntos que lo recibirá a
merced.

Tortossa, y março 14 de 1707. Excellentíssimo señor beso la mano de vuestra excellencia su más seguro servidor don Ramón de Vilana Perlas.
A los excellentíssimos y fidelíssimos señores deputados y ohydores de qüentas del principado de Cathaluña.
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Número 417b
Señor,
Los deputados y oydores de qüentas de la Generalidad deste principado, puestos con el más profundo rendimiento a los reales pies de vuestra magestad, dizen que al passo que ayer por la tarde la
fortuna les franqueó la más suprema dicha qual
fue el gosar de la real presencia de vuestra magestad, al mismo tiempo quedaron con vivo dolor por
razón de no haver reparado que vuestra magestad les senyalasse se cobrieran; y no pudiendo dudar del paternal amor de vuestra magestad que

Número 418a
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a. carta intercalada entre els folis 443v-444r del trienni
1704-1707.
b. paper intercalat entre els folis 445v-446r del trienni 17041707.
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Número 419c
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
A notícia del magistrat de la Llotge del Mar de
la present ciutat de Barcelona à previngut de
a. representació intercalada entre els folis 445v-446r del
trienni 1704-1707.
b. humilde ... a merced, interliniat al marge esquerre.
c. súplica intercalada entre els folis 446v-447r del trienni
1704-1707.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

què vostra excel·lència fidelíssima se auria servit
pèndrer resolució de edificar la cassa del port
franch, que en las últimas Corts se resolgué fer
fora los murs y en la vora del mar de la present
ciutat y en lo lloch més proporcionat per conveniència de desanbarcar y entrar la mercaderias; y
avent tingut notícia de què se disposa fer-lo
molt apartat del portal de Mar y sobre la riba del
moll més anllà de las barracas, lo que seria gran
inconvenient no sols per los naturals en los
ports tant dilatats del port franch fins al portal
del mar sinó també als forasters per la gran
distància del desanbarcader de las mercaderias
que és devant de la creu a ont se acostuman desanbarcar fins al port franch, esent inpracticable
lo desenbarcar-se a la riba y pujar-las dalt per no
poder-i pujar carros ni cavalcaduras, apar ser
propi de la obligació del magistrat de la Llotge y
als hòmens de negosi que·l componan suplicar a
vostra excel·lència fidelíssima sie servit premeditar y aténdrar a las rahons que representa a vostra excel·lència fidelíssima lo magistrat per lo
benefisi dels naturals, com per obligar als estrangers als contracta, procurant-los lo útil en
quant se puga espera lo magistrat que vostra excel·lència fidelíssima procurarà aconsolar als suplicants manant // 1v // fabricar lo port franch
en lo lloch a on està situada la barraca dels descarregadors y altres contígües, que en senblant
puesto se podria enfondir lo terreno perquè no
fes de perjudici a la fortificasió de la plaça, disposant lo edifisi que no fos molt alt y ab menos
inconvenient porian retirar-se per amunt las barracas dels pescadors y altres que de esta manera
apar se lograria lo disposat en la Cort per ser en
lo lloch més còmodo del desanbarch, la conveniència y útil dels naturals y forasters, per lo aorro dels ports en part tant dilatada de la vora del
mar y portal y de la Generalitat, puix en menos
gasto se fabricaria vostra excel·lència fidelíssima
discorra millor esta dependència cuyas resulucions venera lo magistrat y en tot se sotmet a resulució y sentir de vostra excel·lència fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
Fuster, a la mà besa. Romà, assessor subrogatus.
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vuestra magestad fue servido çelebrar en esta ciudad en los años 1705 y 1706, el cónsul de la nación espanyola que aciste en la ciudad de Lisboa
no puede pretender ni cobrar por derecho de consulado de cada çetia o barca cathalana cuyo patrón será cathalán más de dies reales de a ocho, y
de cada navío cathalán siendo su capitán nacional veinte reales de a ocho, sin que pueda instar
otro qualquier salario por qualquier pretexto o
razón que sea, como más largamente parece de
dicho capítulo ya de la real carta que vuestra magestat fue servido mandar escrivir al dicho cónsul
para que le observasse. Con todo ha entendido el
consistorio que Francisco Baranda, cónsul de la
nación espanyola en aquella ciudad, nob sólo no
ha obtemperado dicha real orden, antes bien que
de nuevo pretendería que por los patrones cathalanes se le pagase lo mismo que de antes. Y considerando ser muy // 1v // de la real mente y intención de vuestra magestad el que aquellos
experimenten de la real benignidad y clemencia
de vuestra magestad el consuelo prevenido por
vuestra magestad en el referido capítulo 35 de dichas Cortes, a vuestra magestad suplica sea servido favorecer al consistorio con nueva real carta
por duplicado dirigida al cónsol de Lisboa, ordenándole se conforme al dispuesto en dichos capítulo y real carta de vuestra magestat, no cobrando
más de dies reales de a ocho por barca cathalana y
veinte por navío, restituhiendo lo demás que huviere cobrado, quedando prevenido que aquel ha y
deve tener su devido cumplimiento den del día 31
de marzo de 1706 en que se concluyeron las Cortes
que lo recibirá a merced del paternal amor de
vuestra magestad.
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Número 421a
Señor,
El consistorio de la Deputación de la Generalidad deste principado, puesto a los reales pies de
vuestra magestad, con el más umilde obsequio posible dize a vuestra magestad que si bien lo establacido en el capítulo 35 echo en las Cortes que
a. representació intercalada entre els folis 447v-448r del
trienni 1704-1707.
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Número 422c
Señor,
Los deputados y oydores de qüentas de la Generalidat de Cathaluña, puestos a los reales pies de
vuestra magestat, con todo rendimiento a vuestra
magestat disen que el conde de Ullefeld, siendo
lugartheniente y capitán general de vuestra magestat, con papel de 26 de noviembre 1706, por los
motivos y en la forma en él expressados, insinuó al
concistorio sería muy del real agrado de vuestra
magestat que dos concistoriales saliessen por el
principado a fin de lograrse la subrogación de sujetos arreglados de los poblados en forma militar
con regimientos en lugar de sometenes, haviendo
precedido el comunicar esta dependencia con el
a. y de la ... observasse, interliniat al marge esquerre.
b. no sólo ... de nuevo, interliniat al marge esquerre.
c. representació intercalada entre els folis 447v-448r del trienni 1704-1707.

governador de Cathaluña don Juseph Galcerán
de Pinós, don Juseph Galcerán de Cartellá y Çabastida, y don Feliciano de Cordelles, a que se
conformaron. Por cuyo fin el concistorio, de parecer y voto de diesyocho personas sacadas en suerte
de las que están insaculadas en las bolsas de deputados y oydores de qüentas de los tres estamentos sigún lo establecido en el capítulo 35 del último redresso, resolvió a los 9 de deziembre del mismo
anyo los deputado militar y oydor real a quien
// 2v // se les dio instrucciones y entre otros un papel de 20 de desiembre passado escrito al concistorio por el refferido conde de Ullefeld, en que casi
en todo acordaron los referidos quatro personajes.
Y siendo esta dependencia tan del real agrado de
vuestra magestat, como fue servido mandarlo expressar con real carta, y en la postura presente
ocurran algunas circunstancias muy dignas de
premeditarse ya platicarse, conciderando que de
no haserse podría ocasionarse notable perjuisio al
buen logro deste assumpto de la prompta exacción
del donativo voluntario y de otros fines muy importantes, que pueda conseguir respeto de no restar dichos cargos el conde de Ullefeld y por consiguiente dichos quatro cancilleros, no por entender
en esta importancia en cumplimiento de sus obligaciones, los deputados y oydores de qüentas postrándose a las reales plantas de vuestra magestat
ponen en las reales manos de vuestra magestat dichos papeles y en la soberana conprehención de
vuestra magestat lo refferido, para que se sirva
mandar noticiarles que personas gustara se pueda acudir para conferenciarse y poder después
más acertar servir a vuestra magestat en negocio
tan importante que lo recibiran a merced.
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Número 424b
Constitució 13. Corts 1706. Dubte únich: en
quin cas deu reservar lo jutge la terça del salari
íntegro de la sentència diffinitiva per la liquidació, si indistincte sempre que aquella no se explica en la mateixa sentència o bé en lo cas tantsolament que podent-la fer en tot o en part
deixa de fer-la.
Resolució. [1] Per la verdadera comprehenció
de la subjecta matèria del dubte proposat és de
premeditar que en la constitució 14 del títol
«De salaris de sentèncias» fou disposat que lo salari que los jutges devian exhigir de las causas
que despedirian fos en esta forma, a saber és,
que quant fossen de valor fins en deu lliuras exa. y platicarse ... muy importantes, interlineat al marge esquerre.
b. paper intercalat entre els folis 449v-450r del trienni 17041707.
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higissen dos sous per lliura de deu lliuras; fins en
sinquanta lliuras un sou per lliura ab què lo salari de una causa no pogués excedir de 75 lliures,
la qual constitució se troba confirmada ab las
constitucions 2, Corts 1599, y 6 de las Corts de
1706, del què clarament se infereix que en lo cas
que en la sentència //1v // diffinitiva se reserva liquidació tant per no poder-se explicar com de
poder-se fer al temps del repartiment del íntegro
salari de la diffinitiva, lo jutge se deu retenir part
de aquell per lo salari de la provisió de liquidació
reservada, altrament seria verdader dir que·s pagaria major salari en una causa del què·s troba
expressament previngut ab dita constitució per
no poder-se affirmar sia finida la causa fins que
és explicada la liquidació y provehit lo decret de
execució de ella. [2] També és de suposar que
en lo capítol 66, Corts 1599, havent-se suplicat
per los tres brasos que los doctors de la Real Audiència, aprés que haurian votat y declarat la litte
per repartir-se la meytat del íntegro salari de la
sentència, la altra meytat no pogués partir-se e o
gastar-se fins que despedits los executorials, y
que lo mateix fos observat en las provisions de liquidacions si ha no fos que la part que hauria
obtingut dilatàs més de dos mesos lo instar o demanar la execució de la sentència o provisió y liquidació. A dita petició se subseguí la decretació
següent, ibi: «plau, a sa magestat que·s reserve
per a partir una tersa del íntegro salari de la
sentència en los casos en dit capítol contenguts», de las quals paraulas ne resulta en clar haver disposat sa magestat y la cort generalment
// 2r // que en los casos de reservar-se liquidació
en la sentència diffinitiva se deu deixar una terça
del íntegro salari de aquella per la provisió de liquidació fahedora. [3] Del disposat en lo propcitat capítol y sa decretació se manifesta que ab
ella fou derogat lo establert en la constitució 23,
títol «De salaris de sentèncias», ab aquellas paraulas, ibi: «y en cas se reserven liquidació, que
hajan una terça de salari ultra de las tres terças».
Per ço que en dit capítol 66 generalment e indistincte, sens excepció de cas algun, fou ordenat
com se ha dit que reservant-se liquidació se hagués de deixar una terça del íntegro salari de la
diffinitiva, y en dita constitució 23 litteralment
se troba previngut en lo mateix cas de reservarse liquidació que lo jutge pugués persebir una
terça ultra de las tres de la diffinitiva. Axí que és
innegable que ditas disposicions entre si són ex
diametro contràrias e incompatibles, y en est cas
és doctrina tant corrent com certa que lo statut
posterior deroga al anterior y per consegüent,
essent com és molt posterior lo dit capítol 66,
Corts 1599, a la dita constitució 23 per ser de la
Cort de 1547 ne resulta en clar haver-se de estar
a la disposició del dit capítol y no a la de dita
constitució. [4] Segueix-se de las disposicions
municipals desobre citades // 2v //y pondera-

[ 1707 ]

[ 1707 ]

cions sobre aquelles fetas que, reservant-se liquidació en la sentència diffinitiva tant en lo cas de
poder-la explicar lo jutge ab ella com de no poder-se fer per no estar justificada, deu reservar-se
una terça per la provisió de liquidació fahedora.
[5] Confirmas esta il·lació y sas premissas ab la
observansa uniforme subseguida immediadament després de la formació de dit capítol 66,
Corts 1599, fent-se reflecció a què havent-se
pres lo treball de mirar las pòlissas de salaris de
sentèncias diffinitivas, immediadament després
de conclosa dita Cort y consecutivament fins lo
any de 1640, en què començaren las turbacions
en lo present principat que·s troban en lo aposento y registres del credenser de ditas pòlissas,
se’n han trobat gran número que en son repartiment se notà deixar-se una terça per observança
de las constitucions y en algunas fer-se lo dividatur de dita terça reservada, ab lo motiu de no
haver cuydat la part que havia obtingut la declaració favorable de instar la liquidació o decret de
execució dins los dos mesos prefigits; y en lo mateix aposiento se ha trobat un llibre en què se
notavan las retinendas de ditas terças reservadas
del any 1611 fins lo de 1617, lo què precisament
és de crèurer haver-se fet en observança del ordenat en dit capítol //3r // 66 suposat se conforma puntualment ab sa sèrie y decretació y no·s
troba altra disposició precedent ab què se puga
agermanar. Y eixa observança per si sola és suficient per a exclòurer qualsevol intel·ligència
que·s volgués idear contra la referida il·lació. [6]
En dita conformitat, desitjant la Cort general últimament celebrada en lo any de 1706 obviar los
abusos comesos contra las disposicions municipals dalt expressadas dividint-se los jutges lo salari íntegro de las sentèncias diffinitivas, no obstant contenir aquellas reservas de liquidacions
en un cas y altre dels dessobre expressats en la
constitució «Havent-se experimentat» 13, després de referir los abusos se feyan de reservar liquidació, podent-la explicar junt ab la diffinitiva
per quedar justificada dels mèrits del procés
contra lo disposat en la constitució 42, Corts
1599, volent confirmar aquella y resecar dits
abusos, establí y ordenà dos cosas principalment: la una que los jutges en las sentèncias diffinitivas precisament haguessen de fer y explicar
la liquidació de tots los crèdits, fruyts e interessos y altres qualsevols cosas liquidadores trobant-se justificada, ibi: «Estatuïm y ordenam ab
lloació y aprobació de la present cort que los jutges de la Real Audiència, Vicerrègia o Audiència
del governador, Batllia General y altres qualsevols tribunals y corts tant de ordinaris reals com
de // 3v // barons del present principat en las
sentèncias differents degan fer y explicar la liquidació de tots los crèdits e interessos y altres qualsevols cosas liquidadores», etcètera. [7] Y la altre, que en cas lo jutge se vés precisat a haver de
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deixar o reservar liquidació en tot o en part per
lo decret de execució, per no haver cuydat las
parts de justificar lo liquidador, degués també y
tingués obligació de reservar una terça del íntegro salari, sens poder-la gastar fins fos feta la liquidació ab estas paraulas, ibi: «Altrament en
cas que hajan de deixar en tot o en part la liquidació per lo decret de execució ab motiu de no
ésser líquit los crèdits y fruyts, interessos y altres
cosas forçan liquidadores, degan també y tingan
obligació de haver de deixar la tercera part del
íntegro salari sens poder-la gastar fins sia feta y
explicada íntegrament la liquidació», consecutivament se passa a fer algunas providèncias sobre
la repartició dels salaris reservats per liquidació y
quals se deurian satisfer per los altercats suscitats
després de explicadas aquellas. [8] De las paraulas de dita constitució 13, en orde a las transcritas dessobre número 6, litteralment ne resulta
que la cort volent donar providència per atacar
en lo esdevenidor los abusos cometian los jutges
en algunas sentèncias definitivas, reservant liquidació, podent-la fer y repartint-se //4r // lo íntegro salari contra lo disposat en dita constitució
42, Corts 1599, confirmant esta, novament los
precisà a què en lo referit cas haguessen de fer la
liquidació en la mateixa sentència diffinitiva. [9]
Y de las transcritas en lo número 7, ab tota
evidència apar haver ordenat la cort que haventse de reservar liquidació en la diffinitiva lo jutge
hagués de deixar una terça del íntegro salari per
la provisió de liquidació fahedora, conformantse ab lo disposat y decretat en lo dit capítol 66,
Corts 1599, y observança immediadament a
aquell subseguida. [10] És tant clara, certa e indubitada la disposició de dita constitució 13 en
respecte del sobre establert, que a voler-se argüir intel·ligència contrària seria deviar del genuïno y litteral sentit de aquella, suposat que
després de haver-se ordenat que en las sentèncias diffinitivas se deguessen fer y explicar las liquidacions de tots los crèdits, fruyts, interessos y
demés liquidador immediadament et consequutive se troba la sobretranscrita clàusula «Altrament en cas hajan de deixar», etcètera, ab la qual
expressament se disposà lo què·s deixa insinuat
dessobre, a saber és, que los jutges en lo cas de
haver de deixar y reservar en tot o en part la liquidació per lo decret de execució, ab dit motiu
de no ésser líquit lo liquidador, deguessen
//4v // y tinguessen obligació de haver de deixar
la tercera part del íntegro salari sens poder-la
gastar fins que íntegrament fos explicada la liquidació. Y axí bé de dita clàusula clarament
consta haver-se disposat ab dita constitució 13,
que en lo cas de no poder-se fer la liquidació ex
deffectu probationum, se deu deixar una terça
del íntegro salari per la provisió de aquella fahedora. [11] Fan evidència de esta veritat differents consideracions que prenen son fonament y

estabilitat de algunas paraulas del litteral de dita
clàusula transcrita en lo número 7 y altres de la
mateixa constitució 13 antecedents y següents.
Y és la primera perquè com se ha dit lo que en
primer lloch se disposà en dita constitució, fou
que los jutges en las sentèncias diffinitivas estiguessen y precisats a haver de fer y explicar las liquidacions en cas de trobar-se justificadas, ibi:
«degan fer y explicar las liquidacions», offerintse de aquí legítimament que la cort no volgué ni
pogué prevenir que en est cas lo jutge hagués de
reservar una terça del íntegro salari per la liquidació, attenent no poder-se fer reserva de aquella per trobar-se expressament disposat haver-se
de fer en la mateixa sentència deffinitiva. [12]
Augmentas la efficàcia de esta consideració, premeditant-se que antes de dita última Cort en la
citada constitució «Mes // 5r // statuïm» 42, de
la de 1599, se trobava establert estar precisats
los jutges en haver de fer las liquidacions simul
ab la sentència diffinitiva quant legítimament
constàs del liquidador sots la pena en cas de contravenció de no poder gastar lo salari de la diffinitiva fins fos explicada la liquidació, y que esta
no·s pugués exigir salari algun, ibi: «Y si se farà
lo contrari no pugan rèbrer lo salari de la dita
sentència fins sie feta la de la liquidació de la qual
no·s puga haver salari algú», etcètera, sens que
antes se trobàs especial providència per lo cas
que hagués de reservar-se liquidació per no
constar de ella. Lo que previst per dita última
Cort, anelant la observança del ordenat en la
constitució 14, títol «De salaris de sentèncias» y
altres citadas número 1, y obviar interpretacions
contràrias a la mente de aquellas, formà la dita
constitució 13, disposant ab ella haver-se de deixar una terça del salari íntegro de la diffinitiva
quant precisament en aquella se hagués de reservar liquidació, confirmant la Generalitat ab què
fou concebut lo dit capítol 66, Corts 1599, dessobre ponderat número 2. [13] La segona se
funda en la dicció «Altrament», suposat que
aquella de sa naturalesa és adversativa et includit
caetera alia alterius speciei, segons comú sentir
dels doctors, axí que havent-se fet disposició immediadament antes // 5v // de dita dicció, respecte del cas que lo jutge pogués fer la liquidació per estar provada y escusàs fer-la, se’n
segueix en necessària conseqüència que ab la
dita clàusula «Altrament», etcètera, entengué la
cort disposar sobre lo altre cas en què no pogués
fer-se la liquidació, imo se hagués de reservar ob
deffectum probationum. [14] La tercera consisteix en què després de aquellas paraulas «altrament en cas hagen de deixar y reservar en tot o
en part la liquidació per lo decret de execució»,
immediadament se subsegueixen aquellas altres,
ibi: «ab motiu de no ésser líquits los crèdits y
fruyts y altres cosas liquidadoras, degan també y
tingan obligació de haver de deixar la tercera
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part del íntegro salari sens poder-la gastar,»
etcètera, les quals indubitadament manifestan
en clar disposar sobre lo cas en què lo jutge se
troba precisat a haver de reservar la liquidació
per no quedar justificada dels mèrits del procés,
com altrament jurídicament parlant no sia adeptable lo referit motiu a dita espècie, majorment
fent-se reflecció al que antecedentment se havia
ordenat que lo jutge no pogués reservar la liquidació en lo cas de quedar provada. [15] Sens
que a esta ponderació puga obstar lo dir-se ab las
ditas paraulas, ibi: «ab motiu», etcètera, entengué la //6r //cort disposar respecte del cas que lo
jutge omitís fer la liquidació en la sentència diffinitiva podent-la explicar en ella, y axí bé ab motiu erròneo o fals fundant-ho en què en lo
preàmbol de la mateixa constitució solament se
parlà del dit cas, ibi: «deixant-se de fer en las
sentèncias diffinitivas las liquidacions de crèdits», etcètera, «ab pretext de no ser líquits»,
etcètera, y ésser corrent en lo dret que la lley o
estatut pren la intel·ligència de son exordi. [16]
Perquè se satisfà ab lo què·s deixa insinuat dessobre en los números 6 y 7, a saber és, que la dita
constitució en la dispositiva parla y disposa sobre dos casos y lo de dit exordi sols en respecte
del primer que conté lo deixar-se de explicar la
liquidació en la sentència diffinitiva podent-se
fer ab ella. [17] La quarta pren son origen de
aquellas paraulas, ibi: «la qual –parlant de la liquidació– en la sentència dega reservar-se in decreto executionis», etcètera, en virtut de las quals
és innegable que la cort general entengué estatuir respecte del cas que la liquidació no·s podia
explicar junt ab la diffinitiva suposat que, com
sobre queda advertit en lo cas de poder-se fer,
resta precisat lo jutge a haver-la de explicar sens
poder-la reservar y, per consegüent, és evident
que en dita clàusula «Altrament», etcètera,
// 6v // solament se féu disposició per lo dit cas
de no poder-se fer la liquidació per falta de sa
justificació. [18] La quinta se refereix de aquellas altres paraulas, ibi: «emperò, si la part demanarà lo decret de execució del cap líquit de la
sentència sens voler passar a la liquidació, en tal
cas havent-hi contradicció puga gastar la dita
tersa reservada per la liquidació», etcètera, ab las
quals passà la cort general a designar lo cas en
què lo jutge pogués gastar la terça reservada per
la liquidació fahedora, dient ésser quant la part
se acontentàs que·s provehís lo decret de execució per lo cap líquit sens voler passar a explicar la
liquidació. Y axí bé és precís haver-se de confessar que lo cas previngut ab dita constitució, en
què deu lo jutge reservar la terça per la liquidació en dita clàusula «Altrament», etcètera, és
aquell en què la liquidació, per no ésser justificada, no pogués fer-se simul ab la diffinitiva, lo
que a no ésser axí no restaria capacitat per a poder-se presindir després de la diffinitiva cap lí-
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quit y il·líquit en atenció que en lo altre cas al
temps de proferir-se aquella ja se trobaria tot líquit. [19] La sexta té son origen de las paraulas
immediadament següents a las proptranscritas,
ibi : « y en cas que en la provisió de la liquidació
sia inescusable lo haver de // 8r // deixar alguns
caps per ulterior liquidació, no puga lo jutge de
la ulterior liquidació exigir per salari si no una
terça de terça», etcètera, de las quals a notòrio se
manifesta haver-se disposat en dita clàusula «Altrament», etcètera, sobre lo cas de no poder-se
fer la liquidació en la diffinitiva per deffecte de
provas, fent-se reflecció a què no és adeptable
verificar-se lo cas inexcusable de ulterior liquidació quant en la diffinitiva ab legítimas provas
constàs de tot lo liquidador. [20] Per última
consideració se deu atténdrer la paraula «degan»
latine «debent» geminadas vegades repetida en
dita clàusula «Altrament», etcètera, la qual de sa
naturalesa y segons son propi significat indueix
necessitat y axí bé haver-se precisament de affirmar disposar solament la cort ab ella en orde al
cas de no poder-se fer la liquidació en la diffinitiva, per ser constant en via de dret que las paraulas de la lley o statut se deuen pèndrer y atténdrer en son propri significat, premaxime las de
nostras disposicions municipals que·s deuen enténdrer a la lletra sicut verba sonant y com diuen
nostres pràctichs hebraice. [21] Y quant se degués y pogués recórrer a las paraulas adjunctas a
la dita paraula «degan», no menos seria // 7v //
innegable induir aquella necessitat, y axí bé trobar-se en lo cas precís de no poder-se fer o explicar la liquidació per falta de provas com ho deixan per invencible las demés paraulas ab què va
associat lo verb «degan», las quals sobre se han
transcrit en las sis precedents consideracions y
ho manifestan las ponderacions fetas sobre
aquellas. [22] A no donar-se per constant com
deu donar-se lo pròximament establert se’n seguiria que de la intel·ligència de dita paraula
«degan» no quedarian evitats los abusos que·s
volgueren obviar ab la disposició del dit capítol
66, Corts 1599, y axí mateix los absurdos notables de què quant lo litteral de dita constitució
13 y sa subjecta matèria dicta la expressió del cas
de no poder-se fer la liquidació en la diffinitiva
per falta de provas per medi de dita paraula «hagen» se donaria intel·ligència contrària al expressament disposat en la mateixa constitució.
[23] Segueix-se del discorregut y ponderat fins
assí que, reservant-se liquidació en las sentèncias
diffinitivas, tant en lo cas de poder-se fer junt ab
ellas per restar tot líquit al temps de proferir-se
aquellas com de no poder-se explicar per lo deffecte de sa justificació, deu lo jutge ab temps del
repartiment del íntegro salari reservar //8r // una
terça per lo de la provisió de liquidació fahedora.
[24] Y quant sobre esta il·lació y sas premissas
pogués càbrer algun escrúpol, lo que no·s creu,
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quedaria del tot desvanescut fent-se reflecció al
què passà, tractà y concordà sobre la formació y
beneplàcit de dita constitució 13 al temps que
estava convocada la Cort últimament celebrada
en dit any 1706. [25] Per lo que deu suposar-se
que, havent-se fet revolució particular dels processos familiars dels tres estamens de dita Cort,
còpias autènticas dels quals se troban recòndidas
en lo arxiu de la Deputació, se ha trobat que per
los constitucioners fou formada dita constitució
en la conformitat que vuy se troba signada de
número 34, y després de haver-se votat per las
juntas dels braços y haver convingut uniformament en lo placet de ella junt ab altres constitucions y capítols de cort fou presentada a sa magestat, Déu lo guarde. [26] Poch després los
tractadors elegits per part de sa magestat retornaren als de la cort differens constitucions y capítols de cort ab lo placet de sa magestat y un paper que contenia alguns reparos sobre la dita
constitució 34, los quals aparexia inclinaven lo
real ànimo a no annuir al contengut en aquella.
[27] Havent-se participat lo referit als tres
braços, // 8v // resolgueren acordes que dita
constitució y paper de reparos fos entregat als
advocats de la cort per a què premeditassen la
matèria y de son sentir fessen relació en escrits,
com consta en lo procés familiar del estament
ecclesiàstich en foli 56. [28] Executaren los advocats lo orde se’ls havia donat fent la relació
que·s troba en lo mateix procés, foli 614, y ab
ella donaria per constant concordar sa magestat
y la cort en què los reladors en las sentèncias diffinitivas aguessen de fer la liquidació del què seria líquit sens poder-o reservar per lo decret de
execució o altra ulterior liquidació, en conformitat del diposat en la constitució «Mes statuïm» 3, títol «De liquidacions de sentèncias»,
que és la 42, Corts 1599, y que sols discordavan
que en lo cas que lo jutge reservàs liquidació,
agués de exigir una terça ultra de las tres que havia gastat per lo íntegro salari de la diffinitiva,
que és lo què·s pretenia per los tractadors de sa
magestat ab motiu de trobar-se axí disposat en la
constitució 23, títol «De salari de sentèncias»,
per satisfació de la qual al·legaren los advocats
differens fonaments nivellats ab nostre dret municipal que són los matexos que·s dexan observats desobre, a saber és: [29] Lo primer per què
en lo dit capítol «Ítem plàcia» 66, // 9r // Corts
1599, se troba establert que los jutges en cas de
reservar liquidació en las diffinitivas aguessen de
dexar una terça del íntegro salari per lo de la provisió de liquidació y que ab lo capítol com a posterior quedà derogada la dita constitució 23.
[30] Lo segon perquè a la citada constitució 3,
títol «De liquidacions de sentèncias», se trobava
disposat no poder-se reservar liquidació en las
sentèncias diffinitivas del què al temps de proferir-se aquellas fos líquit, que fent-se lo contrari

no·s pogués rèbrer lo salari fins fos feta liquidació y que per esta no poguessen exigir salari algun. [31] Lo tercer perquè en la constitució 14,
títol «De salaris de sentèncias», està ordenat que
lo salari de una causa no pogués excedir de 75
lliures, lo que fou confirmat ab la constitució 2,
Corts 1599, y extesa a tots los tribunals, los
quals fonaments, attesos los advocats de la cort,
foren de sentir que lo contengut en dita constitució 13 era conforme a las disposicions
muni(ci)pals desobre citadas y axí bé no ésser de
subsistència los reparos fets sobre ella. [32] La
referida relació fou proposada y llegida a las juntas dels tres estamens, y premeditat son contengut uniformament conformaren ab lo sentir dels
advocats com apar en foli 723 de dit procés.
// 9v // [33] Esta resolució dels braços fou participada als tractadors de sa magestat y sens enbarch de ella y sos justificats motius ab què anava pretextuada, que eran los expressats en la
relació dels advocats, no·s pogué lograr la desitjada aprobació del real ànimo lo que ocasionà fer
altre vegada reflecció los braços sobre la subjecta
matèria, y lo què·s conclogué fou permanèxer
en lo mateix sentir, com axí se troba notat en foli
772 del dit procés. [34] En atenció al propreferit per part dels braços se feia altre representació
a sa magestat pretextuada ab los matexos fonamens dalt expressats, segons és en lo foli 793 del
referit procés, y per últim dita constitució que
era de número 34 y vuy de número 13 se troba
continuada verbo ad verbum en lo mateix procés
entre las demés aprobadas per sa magestat en
foli 865, en la conformitat en què fou concebuda en son principi axí que sa magestat se dignà
annuir a la petició de la cort, a saber és, que en
qualsevol cas de reservar-se liquidació en la diffinitiva del íntegro salari de aquella lo relador
agués de dexar una terça per la provisió de liquidació fahedora. [35] Conclou-se de tot lo ponderat desobre, ésser clara, literal e indubitada la
mente y ànimo tingueren sa magestat y la cort
en orde al disposat en dita constitució 13 y axí
bé no tenir cabuda lo dubte dalt proposat que se
ha pretès formar sobre ella cum in claris nulla sit
contentio.

451
/2r

Número 426a
Señor,
Los deputados y oydores de qüentas de la Generalidad deste principado, puestos a los reales pies de
vuestra magestad, con el devido obsequio a vuestra magestad dizen que, haviéndose dignado
a. representació intercalada entre els folis 450v-451r del
trienni 1704-1707.
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vuestra magestad con real despacho de 3 del corriente favorecerles, mandando insinuarles que
en consideración de haver echo don Miguel de
Lentorn, ólim de Pinós, coronel del regimiento de
infantaría con que sirve a vuestra magestad la
Deputación, dexasión de su empleo acceptada por
el consistorio con su real aprovación, siendo tan
importante conferirle en persona de valor y acreditadas experiencias militares para governar dicho regimiento con la buena orden y diciplina a
que conviene, y que concurriendo estas sircunstancias en el thiniente coronel don Antonio Bru,
y no faltando las mesmas en el thiniente coronel
don Joseph Belver, havía resuelto manifestar sería
del real agrado de vuestra magestad tuviesen presente en la nominación de coronel el que havían
de hazer la igualdad en el mérito de essos sujetos
con la calidad y sangre de don Antonio Bru para
que uno de ellos fuesse constituhido coronel del expressado regimiento. Han reconocido ser de su
primera obligación poner en la soberana comprehención de vuestra magestad lo siguiente: // 2v //
que el antecedentemente de lograr el consistorio
essa fortuna ya de antemano con gloriosa emulación, entraron a pretender el cargo de coronel del
mismo regimiento para sacrificar sus vidas en el
mayor real servicio de vuestra magestad Clemente de Senespleda, ólim de Solanell, de presente oydor militar, don Francisco Sans de Miquel y de
Monrrodón, actual theniente de coronel en el
mencionado regimiento de don Francisco de Çagarriga, mayorasgo del conde de Crexell y don
Francisco de Sagrera y Massana. Y considerando
sus méritos, reconoce el consistorio ser muy digna
acción de su atención informar a vuestra magestad de su calidad, sangre y servicios. Que además
de ser muy conocida en la familia de Solanell su
calidad y noblesa, fue confirmada por el señor
emperador Carlos quinto, de gloriosa memoria,
concediéndoles mercedes muy relevantes. Y en estimación de estas Julián de Solanell se esmeró con
grande aplicación en el asedio de Puigcerdán y de
Ripol a donde fue saqueada su casa por los enemigos de la real corona y confiscada su hazienda, y
continuando el oydor militar su mismo affecto le
practicó en los tiempos del señor rey don Carlos segundo que está en gloria, sir– // 3r // viendo de
aventajado en el tercio de la Deputación por
tiempo de sinco años, entre los quales estuvo preso
más de quatro y medio en Francia, padeciendo
cárceles y otros trabajos, de capitán de infantaría
en el acedio de Castellfollit y en el de Palamós de
voluntario en el que padeció esta capital en el año
de 1697 y en el de 1706, exerciendo el cargo de oydor militar muy a satisfación de vuestra magestad, hallándose con la hazienda confiscada que
tiene en el Rosellón, siendo notorios los servicios
echos por sus antecessores, hermanos y otros de su
familia a la real corona de vuestra magestad, y
muy en particular en tiempo de los senyores reyes
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autríacos, pudiendo assigurar a vuestra magestad que quando consistorios de la Deputación
han entrado en semejante pretención se ha estilado atender a su carácter. Que don Francisco Sans
sirvió a la magestad del senyor rey don Carlos segundo tres campanyas de voluntario y en una dellas con notable riesgo de su vida, respeto que un
balasso le passó la copa del sombrero en el año de
1705 a vuestra magestad estando sobre esta capital, y lo está executando con el cargo de thiniente
coronel del regimiento de la Deputación dende
que se formó el regimiento asta agora con el amor
y zelo que es público y notorio, siendo no menos
muy relevantes los que // 3v // executaron don
Francisco Sans y don Miguel Quintana sus bisagüelos, siendo regentes en el Supremo de Aragón
en tiempo de los senyores reyes don Phelipe primero
y segundo de Aragón y otros de su casa, calificando no poco estos echos Guillem de Monrrodón, maestro de los Templarios, a cuyo cuydado corrió la
criansa y educación del senyor rey don Jayme el
primero de Aragón. Que don Francisco de Sagarriga por la calidad de su casa y relevantes servicios echos por sus acendientes y él mismo en las ocasiones se han ofrecido, le parece al consistorio ser
muy benemérito de qualquier empleo, no pudiendo dudar que por su punto y estimación ha de procurar siempre el mayor beneficio y aumento del
real servicio de vuestra magestad. Que don Francisco de Sagrera y Massana, siguiendo los passos de
su padre ha servido 21 años y 6 meses en diferentes
ocasiones y rencuentros de capitán como fue en
1684, 1689 en las campanyas de Perelada, Báscara, Sitges, Camprrodón, Coll de Portell, Pont de
Molins, Ribas, Prats de Molló, haviendo padecido
19 meses de prisión en Francia y hallándose en el
cordón de Hostalrrique en la función que tuvo el
campo bolante mandado por el //4r // príncipe de
Armestad, y en los años 1705 y 1706 se esmeró con
notable finesa a favor de la justa causa de vuestra
magestad. Confia el consistorio de la Deputación
que vuestra magestad por su real clemencia se ha
de dignar honrrarle con su grata acceptación a
esta humilde, obsequiosa y respetuosa representación, en la qual no es otro su intento más que manifestar a vuestra magestad el gozo que le cabe de
experimentar que son muchos los sujetos a quienes
acisten los deseos de ostentar su valor y sacrificar
sus vidas en el real servicio de vuestra magestad,
con el cargo de coronel del regimiento de la Deputación que actualmente está sirviendo a vuestra
magestad. Y considerando que el mayor blazón
que puede caber a los deputados es el acertar a servir a vuestra magestad en todos tiempos, postrándose a las reales plantas de vuestra magestad, con
todo rendimiento le suplican sea servido honrrarles con la real insinuación a quien gusta vuestra
magestad nombren por coronel de los seis referidos
en esta representación que lo recivirán a merced.
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Número 427a
Señor,
El principado de Cathalunya representado en el
consistorio de la Deputación, postrado a las reales
plantas de vuestra magestad, con el más respetuoso obsequio dize que, haviendo entendido que el
conde de Ullefeld se partiría para Alemania, le
parece ser muy digno de su atención poner en la
soberana comprehención de vuestra magestad que
el dicho conde por el singular valor y experiencia
militar con que se portó en el puente mayor de Gerona y en el sitio de esta capital en el año de 1706,
en defensa de la justa causa de vuestra magestad
y carinyo con que se esmeró en favorecer a este común, al de la ciudad, braço militar y otros, regentando los cargos de lugartheniente de vuestra
magestad en esta provincia, le deve muy buen affecto y el inponderable aprecio de hallarse con naturalisado por la Corte general que vuestra magestad çelebró en el referido año, persona de tan
primera calidad. Y considerando que de su ausencia le resultará la sircunstancia de no tener
presente al dicho conde, por rasón de quien le ha
cabido al consis– // 1v // torio la fortuna de que el
primer virrey nombrado por vuestra magestad
fuese cathalán y que de quedarse puede ser muy
del servicio de vuestra magestad y de conveniencia al bien público, suplica a vuestra magestad
con todo el rendimiento sea de su real servicio no
permitir que el conde de Ullefeld se ausente, que
lo recivirá a merced de la real munificencia, paternal y caro amor de vuestra magestad.
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Número 429b
Señor,
El governador de Cathalunya don Joseph Galcerán de Pinós, don Joseph Cartellá y Sebastida y
don Feliciano de Cordellas, puestos a los reales
pies de vuestra magestad, con summo rendimiento dizen que,c obedeciendo con mucho gusto el real
orden que en nombre de vuestra magestad don
Ramon de Vilana Perlas con papel de 10 del corriente les insinuó, han ohido ciertos puntos que
por parte del consistorio de la Deputación, insiguiendo el real despacho de 8 del mismo, se les ha

a. representació intercalada entre els folis 451v-452r del
trienni 1704-1707.
b. representació intecalada entre els folis 453v-454r del trienni 1704-1707.
c. obedeciendo ... se les ha comunicado, interlineat al marge esquerre.

comunicadoa en orden a la substitución y subrrogación de sujetos arreglados de los poblados de este
principado en forma militar con regimientos en
lugar de los sometenes que actualmente solicitan
dos consistoriales, consistiendo aquellos en que si
bien el conde de Ullefeld con billete de 20 de deziembre de 1706, siendo lugartheniente de vuestra magestad, con parecer de los referidos entre
otras cosas para el buen logro deste assumpto dio a
entender que las universidades les pagassen el
sueldo competente, que se les eligiere y que reconocía importante que dende luego conviniesen los
consistoriales con los pueblos en la cantidad del
sueldo, con la advertencia que le gosarían dendel
día que saldrían de sus casas para la función que
conviniere asta restituhirse en ellas. Y assí mismo
vuestra magestad mandaría darles el pan en dicho tiempo como a los demás de su real exército y
que si pareciere a las universidades podrían por
más facilitar // 1v // el hallarse sujetos eximir sus
casas en esse tiempo de tener tránsitos, alojamientos y de hir y contribuhir a bagajes, y que de palabra se havía acordado que el sueldo fuesse a razón
de quatro sueldos barceloneses cada día durante
la expedición, comprehendiéndose que con ellos y
el pan tenían lo condecente, observándose igualdad en todos los pueblos para evitarse excessivos
gastos, que de hazerse en otra manera se crehía
havían de ser muy crecidos en grave daño del bien
público y de la prompta satisfacción del donativo.
No obstante todo lo referido el deputado militar
havía noticiado al común de la Deputación lo siguiente:
Que haviendo algunas universidades contravenido al que se les insinuó de que no diessen a los
nombrados por subrrogación de sometenes sino
hera los quatro sueldos de los haveres de la universidad, dendel día que saldrían asta el que bolverían a sus casas, les havía echo revocar el expediente havían tomado unas en acistirles dendel
día de la extracción o nombramiento, otras dándoles un doblón de entrada como a soldados de levas y otras finalmente offreciendo seis sueldos de
socorro durante el tiempo de la condición, dándoles facultad que si el que sería sacado a suerte o
elegido no quisiese hir pudiese elegir otro en su lugar, dándole al subrrogado de sus bienes proprios
un o dos reales o aquella cantidad que convinieren. Ha sido tan universal el horror que algunos
pueblos han concebido que, en oyendo ablar han
de ser sacados a suerte y que el común no //2r // les
puede socórrer sino es con dos reales, sin embargo
de la mucha fatiga toma en persuadirles su alivio
y conveniencias constantes en la repugnancia, no
a. a continuació ratllat, por parte del consistorio de la Deputación en execusión de un real despacho de vuestra merced de 8 del corriente se ha acudido a ellos para conferir ciertos puntos.
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sabía hallar expediente alguno ya por no ser prevenida esta dificultad en dicho billete como por la
gravedad de aquella sin haver podido reducirles
con sus expressiones ni los vegueres que le acisten,
siendo assí que a los pueblos les ha propuesto se quedarían como antes precisados a obedecer las órdenes de los vegueres en la ocasión les pida un o muchos sometenes, asta al de acistir dende catorse
años arriba, por lo que le pareció insinuarles no
innovasen cosa alguna asta nuevo aviso. Entre
las universidades que se han arrimado a este parecer, no obstante la insinuación hecha por el deputado militar, es la villa de Tárraga que le escrive que, haviendo echo diferentes pregones para
ver si se hallarían sujetos voluntarios, no se havía
hallado uno discurriéndose ser muy dificultoso remitirse la lista al consistorio sino es passándose a
la extracción de sujetos, y hallándose con probabilidad fixa el peligro de la turbación de la quietud
pública, hasiéndose la extracción y offreciendo voluntariamente la gente popular pagar una tacsa
por aumento de sueldo a los subrrogados en lugar
de sometenes, disiendo se estimavan más pagar
que concurrir y que hera muy mejor que lo pagassen todos los particulares de la villa que solo treinta casas de término la villa hazer una tacsa de
dies // 2v // reales para todas las cabesas de casas y
mossos de caudales y siete reales para los demás varones de casa de catorse años cumplidos y mossos
sin caudal, ofreciéndose de lo resultante de dicha
tacsa darse a cada uno de los subrrogados o substituhidos en lugar de sometenes seis sueldos de socorro el día que saldrían a campanya una casaca
de panyo, camisola y calsones de estamenya y, en el
ínterim que tardasen a salir, un real de socorro al
día. Y no obstante esse offrecimiento haún no estava lleno el número que se pretendía havía de
hazer dicha villa, quedándose con la intelligencia
de que asta salir a campanya no havia de pagar
los quatro sueldos durante la expedición, haviéndose tenido la mira que el haserse la extracción no
hera del servicio de vuestra magestad por ser contingente recaher la suerte en viejos, pussillánimes,
pobres que perderían sus casas y otros que sería
provable que, sabida la suerte, uhirían; a más de
haverse entendido que en otros pueblos de los que
han empessado a alistar hasen lo mismo o semejante, dándolo que se concierta y que de otra manera se crehe no se podrá conseguir. A esto que la
villa de Tárraga tiene escrito al deputado militar anyade este, participando al concistorio que a
imitación de Tárraga muchas otras universidades obravan lo mismo si bien con alguna diferencia. Todo lo que noticiava a fin de que se confiriese, tomándose la resolución que sobre este
assumpto más pareciere convenir al mayor servicio de vuestra magestad y concervación del principado con la brevedad que el negocio instava, expresándole lo que // 3r // deve obrar por haver ya
aplicado todos los medios podían por su parte con-
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ducir por desear no apartarse de la instrucción se
le dio. Y executando el real orden de vuestra magestad, deseando cumplir con su obligación siempre atenta y propencionada en todo quanto se interessa y vincula el mayor servicio de vuestra
magestad y bien público, les parece poner en la soberana comprehención de vuestra magestad que
la primera obligación del principado es la satisfación del donativo voluntario gracioso offrecido en
las cortes que vuestra magestad fue servido celebrar a los cathalanes, assí que si se diera lugar en
que la villa de Tárraga y otros pueblos executasen
unos gastos tan crecidos como los ponderados, en
necessaria conseqüencia es preciso discurrir habrían de hallarse imposibilitados de poder cumplir a
aquella primera y indispensable obligación que
antecedentemente contrahieron, confundiéndose
este servicio con el de la subrrogación de sometenes. Conprueva lo ponderado en el antecedente
capítulo si se atiende que el motivo que tuvo el
conde de Ullefeld y la Deputación en solicitar la
subrrogación de sujetos arreglados en forma militar con regimientos en lugar de sometenes, siendo
voluntaria esta subrrogación, fue comprehender
que esta forma sería más el servicio de vuestra
magestad y ahorraría a las universidades muy
crecidos gastos que con sometenes, sin aprovetxar
tanto al servicio de vuestra magestad y al bien
público del principado, se mal– //3v // baratavan
assí que si las universidades practicasen la subrrogación de sujetos en lugar de sometenes como lo
pretenden executar la villa de Tárraga y otras,
no solo llegaría en poco tiempo el principado a
imposibilitarse de poder satisfacer el donativo si
tambien al más miserable estado, inutilisándose
para servir a vuestra magestad en las ocasiones se
ofrecieren. Por todo lo referido y demás que siempre esta muy patente a la grande intelligencia de
vuestra magestad, parece al governador de Cathalunya, don Joseph Galcerán de Pinós, don Joseph Cartellá y Sebastida, don Feliciano de Cordellas, que lo que más conviene al servicio de
vuestra magestad y concervación de la provincia
es que los deputados escrivan al deputado militar
noticie a la villa de Tárraga y otras universidades que pretenden formar la subrrogación de sometenes, con las sircunstancias arriba prescritas,
se sinyan a executarlo en el mismo modo que contiene el referido billete del conde de Ullefeld de 20
de dezembre 1706, y en lo que de palabra se acordó en lo tocante a los quatro sueldos, procurándose esto por aquellos medios que se jusgaren más
proporcionados, executándolo como las otras que
se han conformado con la instrucción por reconocerse que, aplicando los mismos medios, podran
conseguirlo con igual facilidad, y que quando no
se quisieren conformar a esto no se les admita este
servicio. Vuestra magestad mandará lo que fuere
de su mayor y real servicio.
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Número 430a
Nos Josephus Romaguera, presbyter decretorum
doctor, canonicus poenitentarius sedis Barcinonensis in spiritualibus et temporalibus vicarius
generalis et officialis pro illustrissimo et reverendissimo domino don fra Benedicto de Sala, Dei et
sanctae Sedis apostolicae gratia episcopo Barcinonensi regioque consiliario universis et singulis
constitutis coeterisque personis ecclesiasticis, quibus infrascriptum spectet negotium salutem in
domino. Cum festum Sancti Georgii martyris
huius principatus patroni anno presenti et currenti occurrat in die Sabbati Sancti et sacra rituum congregatio nihil statuerit pro casu quo in
die Sabbati Sancti incidat festum colendum, providendum duximus juxta probabiliorem ac sepius probatam sententiam, ut in qualibet ecclesia
civitatis et dioecesis Barchinonensis duas vel ad
summum tres, pro ut populi frequentia exegerit,
privatas missas post missam majorem in ecclesiis
ubi fontes baptismales benedicendae erunt in
aliis autem ecclesiis tempore opportuno, ut fideles
missam audire valeant ritu sequenti celebrentur
vidilicet missa dicenda est de proprio Sabbato
cum colore albo, sine Introitu, ut in missali jacet
hoc est dictis psalmi: «Iudica me Deus», «Gloria», «Confessione», cum «Aufer a nobis» et osculato altari statim dicitur in medio «Kyrie eleyson», «Gloria in excelsis», «Dominus vobiscum»
et reliqua in suo loco, ut moris est. Finita epistola
dicitur ter «Alleluya» cum versibus sequentibus
et tractu reliqua in eadem missa liquent. Post
sumptionem loco postcommunionis dicuntur vespere hos est ter «Alleluya», psalmi «Laudate dominum», «Gloria patri», et repetito ter «Alleluya», dicitur tota antifona «Vespere autem»,
«Magnificat» cum «Gloria», et repetita antifona dicitur in medio altaris «Dominus vobiscum»
et reliqua de more et «Ite missa est» cum duplici
«Alleluya». Ea propter rectoribus et aliis curam
animarum regentibus praesentis civitatis et diocesis Barcinonensis in virtute sanctae obedientiae
mandamus, quatenus in aliquo die festivo ante
festum sancti Georgii hora offertorii missae matinalis et majoris populum moneant de tempore
quo praedictae missae celebrandae fuerint, ut
praeceto audiendi missam satisfacere valeant. In
quorum fidem praesentes fieri jussimus manu
nostra subscriptas sigillo nostro munito et per notarium et scribam infrascriptum referendatas.
Data Barchinonae, die vigesima secunda mensis
martii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo septimo. Romaguera, vicarius gea. lletra impressa intercalada entre els folis 454v-455r del
trienni 1704-1707.

assí porque cediría en notable perjuhicio del lustre de la nación cathalana formalmente tanto
por contravenir al dispuesto en dicho capítulo 10
en que se concede una plaça fija y la primera vacante en Mallorca, como y tambien porque se hallaría privada de poder servir a vuestra magestad
en este cargo de literatura destinado en dicho capítulo, todo lo que recibirá a merced del paternal
amor y cariño de vuestra magestad.

neralis et officialis. Locus + sigilli. De mandato
dicti illustris domini vicarius generalis et officialis. Doctor Franciscus Rifos, presbyter, notarius et
curiae vicariatus ecclesiastici Barchinonae scriba.
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Número 432a
Señor,
Los deputados y oydores de qüentas de la Generalidat de Cathaluña, puestos a los reales pies de
vuestra magestat, con summo rendimiento disen
que el oydor real dende la Seo de Urgel dempués
de darles noticia del feliz sucesso se ha tenido en
Puigcerdán contra franceses, del que dan a vuestra magestad mil enorabuenas, les previene de
que en Castelciutat ay falta de un todo, y por consiguiente se halla expuesto a un inpensado sucesso
y tambien en días passados les avisó que en la
plaça de Berga sucedía lo mesmo. Y conciderando
el concistorio quan es de su punto y obligación poner lo referido en la soberana comprehención de
vuestra magestad, lo executa con esta humilde representación, no pudiendo dudar ha de dever el
concistorio al grande y paternal amor y carinyo
de vuestra magestad jusgare convenir en esta importancia, que es tan del real servicio de vuestra
magestad y del resguardo y defensa del principado.
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Excellentíssimo señor.
El concistorio de la Deputación deste principado
con el devido obsequio dise a vuestra excellencia
que don Antonio Gomes y Montenegro por parte
de vuestra excellencia le ha instado la franquesa
de los derechos de la Generalidad por razón de dos
canastres de dulces proprios de vuestra excellencia
que han venido del reyno de Valencia, en consideración del que deve poner en la grande comprehensión de vuestra excellencia que son tres los derechos de General que deven estos dulces: es el uno
el más antiguo, el segundo llamado drecho de General de guerra y el otro el de dies por ciento establecido en la última Corte en el capítulo 76 del
nuevo redresso para el donativo gracioso offrecido
a su magestad, Dios le guarde. En quanto a los
dos primeros sobre serle facultativo ha ordenado a
su secretario de proprio uso a vuestra excellencia;
en quanto al tercero siente infinito no poder dispensallo por razón de que este effeto está destinado
para dicho donativo que es del rey nuestro señor y
no en manera alguna entra ni puede entrar en
beneficio alguno de la Deputación, de forma que
haviéndose pedido por la santa iglesia desta ciudad no se ha concedido // 1v // por este fin, siendo
cosa de iglesia, y confía el consistorio que con estas
finas expressiones se ha de dar vuestra excellencia
por servido, honrrándole con freqüentes ocasiones
que sean de su mayor agrado y servicio a que se dedicará con toda promptitud y gusto en todo quanto le diere lugar el arbitrio.

Número 433b
Señor,
El concistorio de la Deputación deste principado,
puesto a los reales pies de vuestra magestad, con
todo rendimiento dize que vuestra magestad junto con la Corte general que se sirvió celebrar en
esta ciudad a los catalanes los años 1705 y 1706,
en el capítulo 10 se dignó favorecer a aquellos con
la special honrra de que en los consejos reales de
Nápoles,Cicilia, Milán, Mallorca y Cerdeña tengan una plaça fija y sean provistos de la primera
que en cada uno de ellos vacare. Y como al presente se halle una vacante en el Consejo Real de Mallorca suplica a vuestra merced muy humilmente
sea de su real servicio mandar sea un catalán
provisto en ella en execución de dicho capítulo de
corte, y si alguna circunstancia se quisiesse ponderar en contrario parece no fuera de subsistencia,

Número 435a

461
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a. representació intercalada entre els folis 457v-458r del
trienni 1704-1707.
b. representació intercalada entre els folis 457v-458r del
trienni 1704-1707.
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Número 436b
Constitució 13. Dubte únic. En quin cas deu
reservar-se lo jutge la terça del salari de la
sentència diffinitiva per la liquidació, si indistincte sempre que no·s fa en la sentència o bé en
a. recado intercalat entre els folis 458v-459r del trienni
1704-1707.
b. paper intercalat entre els folis 460v-461r del trienni 17041707.
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lo cas tantsolament que podent-la fer en tot o
en part dexa de fer-la.
Resolució. Per intel·ligència de la matèria se ha
de supposar que segons lo disposat en la constitució 14 del títol de salaris de sentèncias, és degut al jutge per salari de la sentència quant la
causa és de valor fins en 10 lliures, dos sous per
lliure, y de 10 fins en 50 lliures un sou per lliure,
e de cinquanta lliuras en amunt sis dinés per
lliure, ab què no puga excedir lo salari de alguna
causa més avant de setanta-cinch lliures, la qual
constitució se troba confirmada en la constitució 2 del any 1599 y en la constitució 6 de las
Corts de 1706. També se ha de suposar que lo
dit salari degut per la sentència, se divideix ab
tres terças, de manera que si incidex algun altercat antes de la sentència gasta lo jutge una terça
de ditas tres terças, y si occorren altres altercats
se han de fer sens salari quedant sempre almenos dos terças per salari de la sentència diffinitiva en los dits casos de incidir un o molts altercats antes de proferir-se aquella, conforme
expressament ho disposa la constitució 11 del
dit títol de salaris de sentèncias, ibi: «Per ço
provehim que en qualsevol causa per moltas declaracions que·ns hage, ans de la diffinitiva
sentència, no puga ésser pres més avant de una
terça del salari degut per la sentència diffinitiva.
E si lo contrari era fet, que hage a restituir
aquell com a indegudament rebut, romanent-hi
tos temps duas terças per la sentència diffinitiva». Més avant se ha de supposar que sempre y
quant lo jutge en la sentència deixa algun o alguns caps dels principals per a major deliberació, en tal cas deu deixar per lo salari de la declaració fahedora per lo cap deixat a major
deliberació una terça de las tres terças del salari
de la sentència diffinitiva, // 1v // conforme axí
se troba disposat en la constitució 23 del citat
títol «Dels salaris de sentèncias». Formalíssimas
són sas paraulas, ibi: «Per quant los jutges de la
Rota diffinitivament se reservan major deliberació sobre alguns caps, statuhim y ordenam que
en dit cas hagen de dexar una terça de las tres
terças per a la explicació de major deliberació, a
fi que no pugan haver de una causa per salari
sinó tres terças, conforme a las constitucions sobre açò disposants». No menos se ha de suposar
que després de las paraulas transcritas de la
propcitada constitució 23 se lligen las següents,
ibi: «Y en cas se reserven liquidació, que hagen
una terça de salari ultra de las tres terças». De
manera que per modo de excepció fou statuhit
y ordenat que encara que per lo regular en una
causa no·s poden cobrar sinó tres terças per la
declaració dels caps principals y de sos incidents
que occorren antes de la sentència, però en lo
cas se reserva lo jutge la liquidació li és lícit en
forsa de esta constitució cobrar una terça de sa2100

lari per la provisió fahedora de dita liquidació,
ultra de las tres terças sobre expressadas y tatxadas per lo salari. La propcitada constitució
fonch feta en las Corts de 1547 y en lo temps de
intermedi discorregué fins a las de 1599, se experimentà que no se observava lo fi per lo qual
se era feta que era se reservàs la liquidació quant
no pugués fer-se en la sentència, y en tal cas tingués lo jutge condigna remuneració per lo treball fahedor per la explicació de la liquidació,
per no que in fraudem se dexàs de fer per escusar-se lo treball en la sentència diffinitiva y
guanyar ab més descans o facilitat las tres terças
tatxadas per lo salari de la diffinitiva, y ocasionar
contra rahó y justícia a las parts lo gasto de la
quarta terça per salari de la provisió de liquidació; y haver-se advertit que lo dexar-se de fer la
liquidació culpabiliter per los jutges se ocasionave de no haver-se precisat en la dita constitució 23 del títol «De salaris de sentèncias», que·s
fes la liquidació en la sentència sempre que·s
pogués fer, havent-se statuhit ab paraules que
podien tenir capacitat de dexar-se al àrbitre y
voluntat dels dits jutges, ibi: «Y en cas se reserven liquidació que hagen una terça de salari ultra //2r // de las terças.» Per ço en la constitució
«Mes statuhim», 42, de las de 1599, se procura
donar remey a dita corruptela, statuhint-se ab
paraulas precisivas que sempre que la liquidació
se pogués fer en tot o en part no se reservàs, ans
bé se explicàs en la matexa sentència reservant
sols los capítols il·líquits de ella conforme apar,
ibi: «En las quals las parts o alguna de ellas
haurà liquidat tot o part del què·s demana los
doctors del real concell hagen de declarar ab
una matexa sentència lo principal y lo que estarà
líquit, de manera que la condemnació sia certa y
específica y la reservació sia certa en lo que no
serà liquidat, y no·s pugan reservar liquidació
del què estarà ja líquit en la matexa sentència» –
y passant a la pena en lo cas de contrafacció se
explica en la forma següent – «y si se farà lo contrari no pugan rèbrer lo salari de la dita sentència fins sia fet la de la liquidació de la qual no·s
puga haver salari algú.» Del tenor de la transcrita constitució se han de notar tres cosas. La primera és que lo que antes era de fet voluntari al
jutge, ço és, fer o reservar la liquidació se explica y precisa, no puga reservar-la sinó que hage
de fer-la sempre que puga en tot o en part en la
matexa sentència, comforme ho denotan las paraulas «hajen de declarar ab una matexa sentència lo principal y lo que estarà líquit» per ser esta
la més pròpia intel·ligència de la paraula «hajen», latine «debeant», lo que se corrobora, ibi:
«y no·s pugan reservar liquidació del què estarà
líquit en la matexa sentència», com clarament
ho denota la paraula «no·s» que importa lo matex que «no» latine «non», ajustada al verb «pugan» essent lo mateix que dir «non possint». La

segona cosa que se ha de observar és que si se
contrafà a la disposició de dita constitució 42,
ço és, dexant de liquidar en tot o en part lo líquit reservant-ho per a després de la sentència,
no pot lo tal jutge in penam gastar lo salari de
las tres terças designadas per la sentència fins
que hage cumplert en fer la liquidació que ha
dexat de fer en la sentència podent-la y event-la
fer considerant la cort, que ab esta tant exorbitant pena se asegurarie que lo jutge no faltarie a
sa obligació per no exposar-se a la contingència
de differir la cobrança del salari de la sentència.
Y no té dubte que dita pena se deu contemplar
com a exorbitant y excesiva perquè commensurant la pena ab la culpa hauria bastat lo // 2v //
premètrer-li gastar lo salari menos una terça de
aquell, obligant-lo a reservar-la per la explicació
de la liquidació, puix sols ab lo gasto de una
terça se gravava a las parts, dexant-se de fer la liquidació que·s podia y devia fer. La tercera cosa
és que la matexa constitució considera que en
effecte lo dany se’n seguia a las parts de no ferse la liquidació en tot o en part, que·s podia fer
era ocasionar lo gasto de aquella altre quarta
terça que per lo treball de la explicació de la líquida permetia exigir la dita constitució 23. Y
per ço, donant la Cort remey a esta dany statuhí
que en lo dit cas de contrafacció no pugués lo
jutge cobrar salari algú de la liquidació conforme se llig, ibi: «Y si se fa lo contrari no puga rèbrer lo salari de la sentència fins sia feta la de la
liquidació de la qual no·s puga haver salari
algú.» De manera que la prohibició de exigir la
quarta tersa per lo treball de la liquidació sols té
y pot tenir lloch en lo cas limitat de dita contrafacció, quedant encara en peu y sens derogació
alguna la facultat y dret de exigir quarta terça
per salari de la liquidació ultra de las tres terças
del salari de la sentència, sempre y quant se dexarà la liquidació per no poder-se fer en tot ni
en part, puix ab esta constitució del any 1599
no·s fes expressa ni literal derogació de la dita
constitució 23, ni menos tàcita per ser compatible la disposició de totas dos en lo cas de no poder-se fer la liquidació en la sentència, disposant
sols la posterior constitució 42 en lo cas limitat
de poder-la fer. Y axí bé la generalitat de la dita
constitució 23 ab aquellas paraulas «y en cas se
reserven liquidació que hagen una terça ultra de
las tres terças», queda modificada y declarada
però no revocada per medi de la constitució 42
que sols prohibeix la exacció de dita quarta
terça en lo cas de poder-se fer la liquidació. Y
per ço en esta constitució 42 queda intacto lo
dret de poder-la cobrar en lo cas de reservar-se
per no haver-se pogut fer segons lo disposat en
la dita precedent constitució 23, no obstant que
las dos ditas constitucions tenen la intelligència
y concilació clara en lo modo y forma que sobre
se ha explicat no és estada la observança com2101

forme a la dita conciliació després de las Corts
de dit any 1599, sinó que se ha practicat reservar-se la liquidació sempre que ha aparegut reservar-la al jutge ab pretext colorat de no ésser
líquits los crèdits, fruits o interessos, sens aténdrer si se podia fer o no en tot o en part, // 3r //
exigint després la dita quarta terça per lo salari
de la provisió de la liquidació ultra de las tres
terças del salari de la sentència segons lo disposat en la dita constitució 23, Corts 1547, y sens
aténdrer a la modificiació e intelligència a ella
donada per medi de la constitució «E més statuhim», 47, de las Corts 1599. Lo que a més
que a tots és notori literalment se prova del proemi de la contenciosa constitució 13 de las
Corts 1706, ibi: «havent-se experimentat que la
constitució ‘E més statuhim’, 42 de las Corts de
1599, no se observa dexant-se de fer en las
sentèncias diffinitivas las liquidacions de crèdits,
fruits e interessos ab pretext de no ésser líquits y
reservant-se per lo decret de execució exigeixan
los jutges per enter lo salari». De manera que lo
dir en esta constitució 13 no se observa la dita
constitució 42, és lo matex que haver dit no·s
feya en tot ni en part la liquidació que·s podia
fer perquè en aquest limitat cas se disposava y
manava haver de fer en la citada constitució 42.
Y per consegüent lo haver dit en la matexa
constitució 13 «ab pretext de no ésser líquits»,
és lo matex que haver dit ab pretext fals y colorat de no ésser líquits. Estant la cort ab esta intel·ligència y regonexent lo rigor en lo tocant a
la pena imposada en dita constitució 42, passà a
donar racional providència sobra ditas cosas reduhint-se aquella a tres caps. Lo primer confirmant la dita constitució 42, lo segon revocant
los dits abusos y lo tercer declarant o modificant
la dita constitució 42 en lo que li aparagué nesessitava de declaració o reformació conforme
tot apar de sa lletra, ibi: «Per ço, confirmant
dita constitució y revocant los abusos contra lo
disposat en ella fets y declarant en quant menester sie aquella».
Lo primer cap de dita providència que té respecte a la confirmació de dita constitució 42 se
llig ab estas paraulas dispositivas «Statuhim y
ordenam,» etcètera, «que los jutges,» etcètera,
«en las sentèncias diffinitivas degan fer y explicar la liquidació de tots los crèdits, fruits e interessos y altres qualsevols cosas liquidadoras». La
generalitat d’esta clàusula reb y ha de rèbrer la
matexa intel·ligència que té la dita constitució
42, respecte de haver-se de fer la liquidació si·s
pot fer en tot o en part, perquè altrament seria
manar imposibles lo que no·s deu presumir de
la gran reflexió ab què obra y deu obrar la cort,
no apartant-se del què sia de rahó y justícia segons expressa disposició del usatge «Iudicium
in curia datum», títol «De celebrar corts», ma-
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jorment recahent esta // 3v // disposició general
de la moderna constitució 13 com à confirmat
dita constitució 42 y axí bé haver-se de presuposar sa dispositiva eisdem retentis terminis. Los
altres dos caps, un revocatori de abusos y lo altre declaratori se enclouhen en las paraulas dispositivas següents a las proptranscritas, ibi: «Altrament en cas que hagen de dexar y reservar en
tot o en part la liquidació per lo decret de execució ab motiu de no ésser líquits los crèdits y
fruits y interessos y altres cosas forçan liquidadoras, degan també y tingan obligació de haver
de dexar la tercera part del íntegro salari sens
poder-la gastar fins sie feta y explicada íntegrament la liquidació, la qual en la sentència dega
reservar-se in decreto execucionis». Disposava la
dita constitució 42 que dexant-se de fer la liquidació que·s podia fer en tot o en part no pugués
lo jutge gastar lo salari de la sentència fins fos
feta la liquidació, y que de esta no pogués haver
salari algú. Y ve ara la cort ab la dita constitució
13 reprovant los abusos se feyan en dexar-se de
fer la liquidació que·s podia fer ab lo dit pretext
colorat de no ésser líquits los crèdits, fruits e interessos, precisant al jutge en lo referit cas de
posibilitat a què haja de fer la liquidació en la
matexa sentència sens poder-se valer de fet del
dit colorat pretext de imposibilitat en què consistian los abusos, altrament en cas de contrafacció regonexent la matexa cort lo rigor y exorbitància de la pena estatuhida en la constitució
42, no permetent que lo jutge gastàs lo que tenia guanyat que eran dos de las tres terças del
salari. Y considerant per proporcionada a la culpa y esmena dels danys ocasionats a la part per
rahó de no haver fet la liquidació que sols se li
hagués prohibit al jutge la exacció de la tercera
terça fins fos feta la liquidació, pues esta era sols
la que havia exigit indebitament contra forma
de las intel·ligèncias donadas a las ditas constitucions 23 del títol «De salaris de sentèncias», y
42, Corts 1599, per ço en esta constitució 13 se
ha declarat y temperat dit rigor, statuhint que
en cas lo jutge inobservant la constitució de las
Corts 1599 dexe o haja de dexar a son parèxer
de fet y contra la veritat de fer en tot o en part la
liquidació posible, reservant-la per lo decret de
execució ab lo dit pal·liat o colorat motiu de no
ésser líquits los crèdits y fruits y altres cosas
forçan liquidadoras, en tal cas hage també de
dexar la dita // 4r // tercera part del íntegro salari que no li es deguda y hauria pogut guanyar si
la hagués feta com podia y devia, manant-se-li
reservar aquella per lo salari de la provisió de la
liquidació feadora, considerant que ab aquesta
tant justa providència quedaria indempnisada la
part y condignament satisfet y penitenciat lo
jutge de son treball y culpa respective. Y esta
tant racional, justa, èqua y christiana intel·ligència és la què·s deu seguir en reformació dels dits
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abusos per no quedar increpada la cort del absurdo se seguiria de mortificar al jutge per no
haver fet la liquidació en lo cas que segons los
mèrits del procés no la hagués poguda fer en tot
o en part. Y axí bé esta constitució 13 sols confirma, revoca y declara o modifica en lo cas que
la liquidació se pot fer en tot o en part declarant
omís e intacto lo dit cas, en què no·s pot fer en
tot ni en part per la verdadera y real il·liquiditat,
decisible y terminable per la disposició de las ditas constitucions 23 y 42 que permeten al jutge
exigir una terça de salari per la liquidació ultra
de las tres terças del salari de la sentència. Esta
tant sòlida intel·ligència la ha compresa puntualment lo excel·lentíssim consistori sumant la
substància de dita constitució 13 en son
ephyg(r)aphe, ibi: «com y en què conformitat
deu observar-se y practicar-se lo disposat en la
constitució ‘E més statuhim’, 42, de las Corts
de 1599, sobre la repartició del salari de las
sentèncias diffinitivas en què recauhen liquidacions de crèdits, fruits o interessos», y axí bé en
esta constitució 13 no se ha disposat sobre lo dit
cas omís sinó sobre lo controvertit cas contengut en la dita constitució 42 de haver-se pogut
fer y no haver-se fet en tot ni en part la liquidació. Corroboras y confirmas altrament dita sala
y genuïna intel·ligència perquè sempre los statuts y sas paraulas per generals que sian se deuan
enténdrer de manera que se eviten abusos o
irracionals intel·ligèncias y absurdo notable y
contra tota rahó seria si ab aquellas paraules
«degan fer y explicar la liquidació», se volgués
enténdrer haver-se disposat deguesan precisament fer-la y explicar-la en lo cas de no poder-se
fer en tot ni en part cum ad imposibile nemo teneatur, lo que se atengué molt bé en la dita
constitució 42, Corts 1599, en la qual sobre ésser tant rigurosa, penal y exorbitant no·s comprengué ni volgué compèndrer // 4v // sinó lo
cas de poder-se fer en tot o en part y del abús
subseguit de no haver-se fet, podent-se fer se
quexà la cort en son prohemi y causa final en la
controversa constitució 13. Y a la reformació
del matex abús se volgué donar remey en la dita
sa dispositiva, ibi: «degan fer y explicar la liquidació», confirmant y excitant ab ella la observança de la dita constitució 42. Assò suposat per
tant versemblant y cert no poden obstar aquellas paraulas subjectivas y accessòrias a las propreferidas, ibi: «altrament en cas hagen de dexar
y reservar en tot o en part la liquidació per lo
decret de execució,» etcètera, perquè com ja sobre queda explicat deuen enténdrers en lo mateix cas et eisdem retentis terminis de poder-se
fer la liquidació en tot o en part, y no haver-la
feta sinó reservada, lo que manifestament ho
proba la dicció «Altrament» latine «alias, alioquin vel aliter», la qual de sa naturalesa y pròpria significació ponitur condicionaliter et ad-

versative ad praecedentiam per modum formae
et est idem ac dicere si praedicta non fuerint facta modo quo descripta sunt fieri debere, y axí bé
refertur ad casum terminos vel qualitates expressas in precedentibus, comminando eodem retento
themate in casu contrafaccionis vel formae non
servatae nullitatem actus vel aliam penam adjectam. Sens que puga tergiversar-se esta intrínseca, genuïna y legal intel·ligència totalment
conforme a la rahó, justícia y equitat replicant
ab las paraulas «hagen de dexar y reservar» que
apar denotan nesessitat corresponent ad verbum «debeant», perquè si tal cosa significavan se
seguiria lo notable absurdo de voler imposibles
y castigar-los se opposaria a la theòrica propponderada fundada ab la paraula «Altrament»,
tant conforme a la rahó, justícia y equitat com
és que lo jutge sia satisfet de son treball, y se induiria correcció formal al disposat en las constitucions precedents 23 «De salaris de sentèncias,» y 42, Corts 1599, puig en ningun cas se
podria cobrar la quarta terça designada en la
dita constitució 23 per la liquidació reservada,
que ab la intel·ligència de la constitució 42 és
estat lícit sempre exigir-la en lo cas de no haverse pogut fer la liquidació en tot ni en part, com
tot queda ben probat y en via de dret la paraula
// 5r // «debet» no importa nesessitat quando
materia subjecta repugnat quod accidit quando
si importaret preceptum resultaret absurdus intellectus vel alicuius juris correctio. Ajustas al
propdit que la correcció y revocació del statut o
lley anterior, no se induex per la lley o statuts
posterior sinó és que sia expressa o tàcita expressa revocació de la constitució 23 del títol
«De salaris de sentèncias» no·s llitg sinó en lo
cas de poder-se fer y no en lo de no poder-la fer
segons lo statuït en la constitució 42, Corts
1599. Tàcita revocació no·s presum sinó és que
la lley o statut anterior y posterior sian del tot
contraris e incompatibles sens poder admètrer
legal conciliació ni poder-se practicar en ningun
cas, y esta tant formal contrarietat no·s pot
col·legir ni inferir entre lo disposat en las constitucions 23 y 42 anteriors y en la posterior 13,
constitució feta en las últimas Corts, com sobre
queda ben probat y explicat.
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últimes Corts certifich y fas fe que lo prevere
mestre fra Manuel Mariano Ribera de la real
orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del dit Real Archiu, junt ab son emanuense
han cumplit ab lo que disposan los capítols 97 y
98 de ditas Corts des del die primer de febrer
fins al últim die de abril inclusive del corrent
any 1707, la qual certificatòria fas mitjentsant
jurament que he prestat lo die infrascrit en mà y
poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya.
Barcelona, y abril a 6 de 1707. Don Francisco
de Magarola y Fluvià, archiver real.
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Número 438a
Señor.

En execució del disposat en lo capítol 100 de las

Los deputados y oydores de qüentas de la Generalidad deste principado, postrados a los reales pies
de vuestra magestad, con el más reverente y humilde obsequio a vuestra magestad disen que, haviendo el conde de Assumar, embaxador del senyor rey de Portugal, a vuestra magestad instado
el consistorio la franquesa de los derechos pertenecientes al común de la Deputación por razón de
unos dulces suyos proprios que le han venido del
reyno de Valencia a los 29 de abril passado, le
participó havia concedido el uso proprio en la
conformidad que expressa el papel incluso sintiendo que los motivos tan relevantes que en él se insinuan le permitieran el arbitrio de poder condecender a su petición; y conciderando parece queda
sin embargo de lo ponderado, attendiendo tambien que ya premeditando de antemano aún con
la pretención de ser franco de todos los derechos
este assumpto en las tabbas del arrendamiento
que esperava haser del derecho nuevamente impuesto por la última Corte general en el capítulo
76 del nuevo redresso, de dies por ciento sobre diferentes géneros // 7v // de mercadurías, previniendo el dar solo proprios usos a su santidad y a vuestra magestad y no en manera alguna a otros,
porque la imposición del referido derecho hera en
subvención del donativo voluntario y uno de los
medios por quien las universades del principado
pueden y deven gosar del consuelo de no ser taxadas tan crecidamente, que practicándose de otra
suerte era impensable haver de concurrir a tales
cantidades, han reco(no)cido los deputados ser
muy proprio de su obligación el dar qüenta de
todo lo referido a vuestra magestad, poniéndolo
en su soberana y elevada comprehención con la se-

a. certificatòria intercalada entre els folis 460v-461r del
trienni 1704-1707.

a. representació intercalada entre els folis 460v-461r del
trienni 1704-1707.

Número 437a
Don Francisco de Magarola y Fluvià, archiver
del Real Archiu del present principat de Cathalunya General de la Corona de Aragó.
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si bé és veritat que dits sobrecullidors no entenen tenir tal obligació, com llargament representaren a vostra excel·lència fidelíssima ab suplicació que se troba cusida en dietari en
jornada de 15 de mars, emperò de perjudicar-se
en los drets y accions que a dits sobrecullidors
los competeixen, ans bé ab expressa protesta de
voler-los tenir salvos a fi de fer declarar ser
exempts de tal obligació, offereixen fer la dita
col·lecta fins y tant sit ius dictum sobre dita declaració. Per tot lo que y altrament, a effecte de
què conste de dita oferta y protesta suplican dits
sobrecullidors a vostra excel·lència fidelíssima
sien servits manar cusir la present en dietari. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. De Baró.
Bruguera, assessor subrogatus.

guridad y confiansa que el paternal amor de
vuestra magestad ha de ser acrehedor del nuevo
real favor que esperan de la real clemencia y
grande justificación de vuestra magestad, qual es
darse por muy servido de estas rendidas expressiones muy hijas del zelo que professan al mayor real
servicio de vuestra magestad y alivio del principado.
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Número 439a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Havent-se als 5 del corrent participat al consistori de la Deputació de part dels excel·lentíssims
senyors concellers de la present ciutat que don
Narcís Feliu, en nom de sa magestat, Déu lo
guarde, los havia insinuat que en las ocasions
que acistissen los tres comuns en funcions eclesiàsticas en sa real presència tinguessen banchs
rasos de vellut carmesí sens cuberta y que en
eixa conformitat també se acentarian los senyors grandes que entrevindrian en ditas funcions, ha aparegut al consistori de la Deputació
prevenir a vostra excel·lència fidelíssima que per
obviar-se tots y qualsevols reparos que podrian
sucitar-se, convindria que est fet se dexàs a una
conferència de personas dels tres comuns en
igual número, assegurant a vostra excel·lència
fidelíssima que conformant-se a est sentir passarà la Deputació a anomenar tres personas una
de cada estament per sa part, y que semblant
embaxada ha enviat a la excel·lentíssima ciutat
confiant que vostra excel·lència fidelíssima no
sols apreciarà esta insinuació sinó que també se
dignarà affavorir als deputats ab repetidas ocasions que sian de son servey y agrado.
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Número 441a
Señor.
Haviendo el oydor real que se halla en la Seo de
Urgel escrito al consistorio de la Deputación con
carta de 3 del corriente que los cónsules de la villa
de Puigcerdán le avisan con la de 2 del mesmo,
que tienen intelligencia cierta de como el enemigo
haze un gruesso de gente otra ves en las villas de
Prada, Oleta y Monlluís a fin de invadir aquella
villa y tierra de Çerdanya, sin que asta entonces
huviesse llegado la gente de guerra que vuestra
magestad envía a aquel país para su resguardo,
ha parecido al consistorio dar qüenta de todo lo
referido a vuestra magestad, confiando ha de dever al paternal amor de vuestra magestad aquella prompta providencia que más jusgarse convenir a su mayor real servicio y concervación de
aquellos fidelíssimos vassallos y de todo el principado en el siempre amabilíssimo y suave dominio
de vuestra magestad que es lo que únicamente desean los deputados.

Número 440b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
De part de vostra excel·lència fidelíssima se féu
mandato a Narcís Pla, prevere, qui serveix lo offici de sobrecullidor del General de la part de
llevant durant la menor edad de Mariano Roig y
al senyor Salvador de Baró, doncell, sobrecullidor del General de la part de ponent per a què
anassen a fer la col·lecta dels diners col·lectats
de nou dret imposat en estas últimas Corts del
plus de deu per cent sobre certas mercadurias. Y
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a. recado intercalat entre els folis 460v-461r del trienni
1704-1707.
b. súplica intercalada entre els folis 460v-461r del trienni
1704-1707.

2104

Número 442b
Lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar juntat
lo die sis de matg mil set-cents y set se ha feta la
deliberació següent:
E lo dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar,
havent ohida la embaxada en escrits reportada
de part del excel·lentíssim y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y ohidors en què prevé
a. representació intercalada entre els folis 460v-461r del
trienni 1704-1707.
b. deliberació intercalada entre els folis 460v-461r del trienni
1704-1707.

que per evitar-se tots reparos en orde al aciento
o banchs dels tres comuns en la funccions ecclesiàsticas en la real presència del rey nostre senyor, Déu lo guarde, seria de conveniència dexar-se a una confarència de personas dels tres
comuns, attenent que lo contengut en dita embaxada se proporciona a la bona correspondència y conformitat dels tres excel·lentíssims comuns, ha deliberat, per ço, condecendir y annuir
al dictamen y proposició del excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors, y que lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor
protector se servesca nomenar igual número de
personas a las que elegirà quiscú dels altres excel·lentíssims comuns per concórrer en dita conferència, cometent com comet, dóna y atribueix
als excel·lentíssims senyors protector y officials
plena facultat y poder de posar en pràctica y execució tot lo que los senyors de dita confarència
aconcellaran y acordaran ésser // 2v // de conveniència haver-se de obrar per lo millor acert sens
report algú al dit bras militar, y que esta deliberació en escrits sie participada als excel·lentíssims
y fidelíssims senyors deputats y ohidors per medi
del síndich del present bras militar.
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Lo consistori de deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya no poden convenir
en fer lo repartiment de las pòlissas dels senyors
de la Real Audiència de la tersa dels 26 de abril
proppassat, menos que en clar digan y expliquen que convenen en què dels salaris de las
sentèncias diffinitivas ab las quals se fa reserva
de liquidació se’n retingan una tersa per lo salari de aquella, tant en lo cas que lo jutge pot fer
la liquidació perquè darya justificada, com també en lo cas que no·s pot explicar ho fer-se ab la
diffinitiva per no estar probada en conformitat
del disposat en la constitució 13 de la última
Cort, capítol 66 de la Cort 1599 y altras citats
en lo paper que, de orde de dit consistori, fou
entregat als senyors de la Real Audiència.
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Paper entregat per lo senyor doctor Baldrich al
doctor Pau Romà, assessor subrogat, lo dia 10
de maig 1707.
Los doctors de la Real Audiència de las salas civils en major explicació del recado que lo dia 4
del corrent se entregà al doctor Sagimon Bas,
credenser dels salaris dels doctors de la Real Audiència, y en resposta del que en lo dia 6 reportà
lo síndich del General de part del excel·lentíssim
y fidelíssim consistori diuen: que en totas las
sentèncias diffinitivas ab las quals reservaran en
tot o en part la liquidació ab motiu de no ésser
líquits los crèdits, fruits, interessos y altras cosas
forçan liquidadoras tant si la part haurà fet la liquidació com si haurà deixat de fer-la, y així bé
en lo cas que reservaran la liquidació per falta de
provas, deixaran una terça del íntegro salari que
serà la meytat de aquell en lo cas que se’n haurà
gastat ja una terça y que dita terça així reservada
no la gastaren fins sia feta y explicada íntegrament la dita liquidació reservada segons thenor
de la constitució 13 de las últimas Corts, la qual
liquidació reservaran en lo decret de execussió.

Número 443a
Excellentíssimo señor.
Haviendo su magestad resuelto que se haga la proceción general de rogativas juebes a los dose del corriente, en acción de gracia de havernos Dios librado de la invazión enemiga, y ser de su real agrado
que vuestra excellencia assista a ella en la misma
conformidad del año passado en que //1v // concurrieron los demás comunes de su real orden, lo passó
a la noticia de vuestra excellencia con los eficazes
desseos de merecer repetidos empleos de la mayor satisfazión de vuestra excellencia, cuya vida guarde
Dios muchos años. Palazio, y mayo 11 de 1707.
Excellentíssimo y fidelíssimo señor, beso la mano
de vuestra excellencia su mayor servidor don Ramón de Vilana Perlas.
465
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Número 445a

Número 446b

Número 444b

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

Paper entregat per lo síndich al senyor canceller
lo dia 6 de maig.

Esta nit havem tingut notícia que lo enemich ab
exèrcit format ha entrat en lo Empurdà y trobar-se ja en Figueres, del què nos ha aparegut

a. bitllet intercalat entre els folis 462v-463r del trienni 17041707.
b. paper intercalat entre els folis 462v-463r del trienni 17041707.

a. paper intercalat entre els folis 462v-463r del trienni 17041707.
b. carta intercalada entre els folis 464v-465r del trienni
1704-1707.
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per propri avisar-ne a vostra excel·lència fidelíssima com en un mateix temps ne avisam a la
magestat del rey nostre senyor, que Déu lo
guarde, y li suplicam mane donar las degudas y
promptas assistèncias per a poder resistir a qualsevol danyada intenció vulla intentar lo enemich, particularment per haver-se partit de esta
plaça las tropas inglesas y trobar-s’i solament
per sa guarnició lo nou regiment de espanyols
és entrat esta tarda; y lo que ja de antes s’i trobave de vostra excel·lèncias fidelíssima y conciderant lo medi de vostra excel·lència fidelíssima
tant eficàs com poderós per sa magestat, suplicam a vostra excel·lència fidelíssima vulla afavorir-nos en acompanyar nostra petició y representació a sa magestat, que ho rebrem a
particular mercè de vostra excel·lència fidelíssima y ne estarem sempre molt promtes per lo
que conduesca al major servey de vostra
excel·lència fidelíssima a qui guarde nostre senyor molts anys.

nant a la subjecta matèria axí de la part de Gerona com de la de Tortoza o altra part, tinguen facultat dits excel·lentíssims senyors concellers
per conferenciar la novedat ocorrerà per medi
de conferèncias de personas anomenadoras per
los excel·lentíssims comuns dels senyors deputats, bras militar y present ciutat, tenint també
facultat en tal cas per anomenar ditas personas y
demana als altres dos excel·lentíssims comuns
ditas conferèncias y per posar en execució lo
que per ditas conferèncias e o personas de ellas
serà aconcellat; y en cas los aparega ésser cosa
molt grave y àrdua ho reporten dits excel·lentíssims senyors concellers al present Concell per
poder en tal cas resòldrer y deliberar lo fahedor,
partici– // 2v // pant-se esta resolució y deliberació als excel·lentíssims comuns dels senyors deputats y bras militar per lo medi sie ben vist als
dits excel·lentíssims senyors concellers, los quals
sien servits respòndrer a la carta de dits il·lustres
jurats de Gerona, assegurant-los que esta ciutat
incessantment se aplicarà per la consecució del
consuelo y alívio que se procura y solicita.

Gerona, maig 17 de 1707. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor de vostra excel·lència majors
servidós que sa mà besen los jurats de la ciutat
de Gerona.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor los deputats
del General de Cathalunya.
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Número 448a
L’excel·lentíssim y fidelíssim bras militar juntat
lo dia 19 de maig 1707 ha deliberat lo següent:

Que se annuesca com lo present Concell annueix al demanat per dits il·lustres jurats de Gerona ab dita sa carta y que per dit effecte per los
excel·lentíssims senyors concellers concistorialment de paraula y en escrits sie feta humil y obsequiosa representació a la magestat del rey nostre senyor, Déu lo guarde, ponderant ab ella los
grans ahogos en què estan sos lleals y fidelíssims
vassalls de la part de Gerona y del Empurdà, y la
amenassa en què se troba esta capital y restant
del principat, suplicant-li sie servit dignar-se atténdrer a ditas súplicas de dita ciutat de Gerona
y de esta manant donar la més prompta providència de què la urgència corrent necessita per
son real servey y consuelo de sos fidelíssims vassalls, cometent la formació y disposició de dita
representació als excel·lentíssims senyors concellers y personas los aparega; y que en cas que per
lo en avant se offeresca alguna novedat concer-

Oïda la carta escrita per los senyors jurats de la
ciutat de Gerona de 17 del corrent y lo que lo
senyor protector se ha servit explicar en sa proposició, en consideració que lo bras militar per
sa primera obligació ha de procurar la major defensa y preservació de esta província, al qual fi és
de singular importància lo resguart de la ciutat
de Gerona, ha deliberat per ço que lo bras militar acompanye la representació que los jurats de
dita ciutat han dirigida als reals peus del rey nostre senyor, Déu lo guarde, y que lo senyor protector acistit dels officials li aparexerà pose en
mà de sa magestat la humil representació del
bras, esperant de son paternal amor se servirà
manar dar-se les providències més eficases per
est fi en què tant se interessa lo universal consuelo y alívio de esta província y sos naturals,
responent-se per part del bras a dita carta donant notícia del que per ell se ha obrat, y per
quant les occurrències presents de la guerra podan motivar alguns accidents a què puntualment se aurà de aplicar la provi– // 3v // dència
convenient, ha deliberat per ço dit bras militar
comètrer-ho com ho ha comès als excel·lentíssims senyors protector, officials y personas se
servirà nomenar lo senyor protector, concedint-

a. deliberació intercalada entre els folis 464v-465r del trienni
1704-1707.

a. deliberació intercalada entre els folis 464v-465r del trienni
1704-1707.

Número 447a
En lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent celebrat a 19 de maig 1707 fonch resolt y deliberat:
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los plena facultat y líbero poder de demanar,
si’ls aparexerà, y admètrer conferències entre los
tres excel·lentíssims magistrats y de posar en
execució y pràctica tot lo que compendran ésser
de major conveniència en servey de sa magestat,
defensa de la pàtria y desempenyo de las obligacions de tota la catalana noblesa. Y en cas los
aparega participar al bras militar alguna cosa de
gravedat pugan executar-ho com millor regonexeran convenir y que esta deliberació sia en
escrits participada als altres excel·lentíssims comuns per medi del síndich del bras present.

468
/1r

Número 451a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
No obstant que per part del sýndich del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar fonch introduhida causa en la Real Audiència a relasió
del magnífich doctor Hyacinto Dou, escrivà de
aquella, Juan Solsona, notari, venint y contra
los priors y col·legi de notari, causídichs de la
present ciutat y en defensa de las gràcias, prerrogativas, exempcions y privilegis al estament
militar antedits y, en particular, de la prerrogativa que gosan los militars y gaudints de privilegi
militar de poder enplear-se en lo exercici de
procurador en esta Real Audiència y demés tribunals en matrícula distinta y separada de la de
dits notaris causídichs, havent de ésser tractats
com a confrares de devoció del gloriós sant Ivó
ab la sola obligació de pagar 4 sous quiscun any,
no podent ésser compel·lits ni obligat dits militars y gaduints a fer servitut alguna personal, ni
petxats, ans bé quedant exempts de tots los càrrechs y obligassions en què estan tinguts y obligats dits notaris causídichs com així apar del real
decret que·s presenta. Y lo trobar-se los doctors
en drets Francisco Cardenyas y Lluís Estaper
opposats en dita causa per son peculiar interès,
per ço que són altres dels gaudints de privilegi
militar y com a tals exerceixen lo offici de procurador en virtut de dita perrogativa militar y,
per consegüent, gosan de las mateixas exempcions perrogativas, immunitats y privilegis, quibus milites gaudeant. No dubtaren los priors del
dit col·legi de causídich per medi // 1v // de
Matheu Hugo, altre dels verguers de la Real
Audiència, ab gent armada voler vaxar als suplicants, com de fet y attentativament lo die 11 del
present y corrent mes se conferí dit Hugo ab
dita gent armada en las casas dels suplicants, és a
saber, en la casa del dit doctor Lluís Estaper tocadas las sinch horas de la tarda de dit die a ocaa. papers i súpliques intercalades entre els folis 467v-468r del
trienni 1704-1707.
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sió que dit doctor Estaper se trobava ausent de
aquella, ab gran rumor y violència se feren obrir
las portas y dit Hugo prengué un llansol de llit
de dit doctor Estaper y se’l ne aportà ab motiu,
segons propel·là y digué dit Hugo, que tenia
orde del molt reverent canceller y que ab aqueix
orde ho executava per causa que dit doctor Estaper no era anat personalment a la companyia
de dits causídichs. Y semblantment ab la mateixa comitiva se conferiren en la casa de dit doctor Francisco Cardenyas y prengué dit Hugo un
llansol de la casa de aquell ab lo mateix motiu,
perquè dit doctor Cardenyas no havia fet la servitut personal de asistir a dita companyia. Y com
dit molt reverent canceller y dit Hugo, verguer,
officials reals en força de dits procehiments hagen contrafet als dits privilegis, constitucions y
capítols de cort que disposan las sobreditas
exempcions y perrogativas militars que gosan
dits cavallers gaudints de privilegi militar, perquè tot lo que han obrat se encontra primerament ab lo dit decret en forma de Cancellaria
despatxat als 14 de maig 1603 y concedit per lo
excel·lentíssim senyor duch de Maqueda, virrey
y capità general que alashoras era del present
principat, que és conforme al disposat en lo capítol 16 de las Corts Generals del any 1547 que
comensa «Per quant la ignorànsia dels procuradors», etcètera, y de la constitució 41 de las
Cors Generals celebradas en lo any 1585. Secundo, perquè se opposa contra lo disposat en
lo capítol 14 y constitució 17 // s.n.r // de las
Cors últimament celebrada per sa magestat, que
Déu guarde, en virtut dels quals se troban confirmats tots los privilegis, exempsions y perrogativas sobre referidas que gosan dits militars y
gaudints y estan expresament revocats qualsevols abusos que forsan hi agués agut, de tal manera que dits privilegis y perrogativas estan en sa
viril observança en força de dita constitució 17 y
capítol 14 de ditas últimas Corts com si fossen
estats concedits lo mateix die de la conclusió de
ditas últimas Corts. Tertio, perquè se opposa
contra lo disposat en la constitució 5, títol «De
violènsia y restitusió dels despullats» perquè
no·s pot passar a executar o fer alguna aprensió
sens cognisió de dret y causa y als supplicants
sens haver estats interpellats ni sitats ni haver
precehit cognisió de causa, sàltem llegítima, los
han après los sobredits llensols en execusió de
una presuposada pena que los supplicants son
incapasos de poder concórrer en aquella. Y finalment perquè se oposa a la sentència regis Petri relatada en la pragmàtica 6, títol «De jurisdicció de jutges,» en lo volum 2 de las generals
constitucions perquè los cavallers y gaudints en
orde a sas personas estan exemps de tota jurisdicció y sols a sa magestat o concell real estan
subjectas, de tal manera que ni per renunsiasió
alguna poden subjectar-se a altre tam in civili-
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bus quam in criminalibus per ser prerrogativa
concedida a tot lo estament militar. Y de altre
part no sie just que los gaudints de privilegi militar sien vexats y ultrajats ab la conformitat sobredita per rahó de haver-se violat los dits reals
privilegis, decrets reals, constitucions y capítols
de cort sobre referits, lo que redunda en gran
dany y detriment de la perrogativa militar perquè los supplicants donem gràcias a Déu, nostre
senyor, de víurer en Cathalunya a hont los cavallers y gaudints no són esclaus sinó que gosan
de las llibertats, exempsions y perrogativas militars sobre expressadas // s.n.v // per la real
clemènsia del rey nostre senyor. Y per consegüent és estat precís als suplicats a impulsos de
las vexacions acudir com a despullats de sas perrogativas militars y exempcions al amparo y
protecció de vostra excel·lència. Per ço los dits
doctors Francisco Cardenyas y Lluís Estaper,
posant totas las sobreditas cosas a la notícia y
alta comprensió de vostra excel·lència, supplican sie vostra excel·lència servit en virtut del disposat en lo capítol 87 de las ditas últimas Corts,
dignar-se de exir al reparo dels dits privilegis y
capítols de cort sobre referits ab los medis stilats
y la present ésser cusida en dietari, que ho rebran los supplicants a singular mersè de vostra
excel·lència. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Cardenyes. Estaper. Romà, assessor subrogatus.
Oblata die XXI februarii MDCCVII in concistorio,
et cetera. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum comisserunt
praedictu magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae qui praedicta videant et referant cum
interventione nobilis advocati fiscali. Alexius
Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et
scriva major Cathaloniae subrogatus.
2r

Decret del il·lustre y excel·lentíssim senyor don
Bernardino de Cardenas, duch de Maqueta y
marquès d’Eleche, de la sacra, cathòlica y real
magestat conceller, llochtinent y capità general
en lo principat de Cathalunya y comptats de
Roselló y Cerdanya fet ab conclusió de las tres
salas de la Real Audiència tocant als causídichs y
procuradors residents en Barcelona.
Attenent y conciderant lo excel·lentíssim senyor
llochtinent y capità general la disposició del capítol setsè del any mil sinch-cents quaranta-set,
començant: «Ítem, per quant la ignorància dels
procuradors de causas o causídichs és causa de
molts danys a las parts,» etcètera, y la de la constitució quaranta-una de las Corts del any passat
mil sinch-cents vuytanta-sinch, y no res menis la
litte o plet mugut y susitat en la Real Audiència
en lo any mil sinch-cents trenta-sent entre los
procuradors matriculats segons privilegis y a la
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confraria de Sanct Ivó, concedits de part una, y
altros procuradors de diversos estaments tractant causas no matriculat ni examinats segons
forma de dits reals privilegis y provisions en dita
causa feta de part altra, sens emperò prejudici,
novació y derogació de dita causa litte y parts en
aquella litigans, attanent tantsolament lo bé públich y comú y per a millor direcció de las causas
que en la Real Audiència y altres corts y constitucions de la present ciutat de Barcelona, se
aportan y tractan y per avant se aportaran y tractaran y altrament inseguint la conclusió ab molta discució feta ditas tres salas de la Real Audiència ordena difereix y mana que de assí avant
se observe lo orde següent:
Ço és, que ninguna persona de qualsevol grau,
estament o condició sia, gosse ni presumesca fer
ni exercir lo offici de causídich o procurador
sinó lo que serà matriculat, examinat y approbat
segons disposició y forma dels dits y alt– // 2v //
refferits capítol y constitució, y per a exercir-la
en la Real Audiència y del portantveus de general governador en lo principat de Cathalunya y
comptats de Roselló y Cerdanya tindrà provisió
de llur examen passada per Cancellaria dins tres
mesos propvinents del dia del present decret en
avant comptadors, y que ningun notari de la
Audiència Civil ni Criminal ni de las ditas corts
y consistoris pugue pèndrer ni posar en procés
de ducció o altre de alguns actes o scripturas de
causídich o procurador que no sia ab la dita forma y qualitats sots pena de perdre lo salari del
procés. E més ordene y dicerneix que lo tal causídich o procurador que prosehint dit examen
serà aprobat y hagut per hàbil, ydòneo y sufficient y admès en lo número dels procuradors
matriculats, sia continuat en lo llibre y matrícula dels demés procuradors causídichs que ara
són de la confraria de Sanct Ivó, y pugue y hage
de pagar en la entrada y altres càrrechs de la
confraria segons los altres qui estan scrits en la
matrícula an acostumat pagar dins un mes aprés
que serà admès y approbat, e més sa excel·lència
inseguint dita conclusió exepte y mane ser de
exceptats de dita obligació los cavallers procuradors quant als càrrechs de dita confraria y descripsió de la matrícula per la perrogativa militar
ordene, emperò y dicerneix que los tals procuradors cavallers aprés que hauran subit lo examen y seran aprobats, sien scrits en altre matrícula y hagen de pagar a dita confraria quiscun
any dos reals y que sien tractats com a confrares
de devoció y en lo mateix lloch y número sien
haguts los notaris ab auctoritat real creats y en
lo art de notaria aprobats, los quals sens més exsamen sien matriculats y com a confrares quant
a tots los càrrechs de dita confraria acceptat la
paga del nou ingrés de aquella sien tractats. Y
no-res-menis, sa excel·lència inseguint la dita

conclusió me exsimeix y accepte los clergues reglars y seculars, los quals per sa iglésia pobres
ecclesiàstichs y pias causas y miserables personas
tractaran y aportaran plets y causas segons que
ja de dret los és permès, los quals sian franchs y
quitis de pagar dits // s.n.r // dos reals y de ésser
matriculats. Més proveheix y ordena sa
excel·lència, inseguint dita conclusió que de ditas cosas sien exceptats los familiars domèstichs,
los quals com a procuradors de sos amos y senyors aportan y tractan sos plets y causas los mateixos pugan aportar causas una o dos fins en
tres al més fort de personas afines y conjunctas
sens tenir obligació de pagar res a dita confraria
ni subir examen algú. Y los qui an aquest decret
contradiran sian privats de tots los selaris los porian competir y si segona vegada contraferan,
ultra la pèrdua de dits selaris, insidescan en privació de llurs officis o altra pena a àrbitre del judicant imposada. E perquè dels causídichs procuradors qui seran matriculats y aprobats
tínguian notícia los cancellers regent la Cancellaria doctors del Real Concell y Audiència, escrivants de manament sos substituts notaris y
los demés y ningú pugue ignorància al·legar,
mana sa excel·lència que dels tals causídichs matriculats sie fet memorial en escrits per sa antiquitat uns aprés altres y estampats sia donada
còpia a tots los predits. Y perquè ningú pugue
preténdrer o al·legar ignorància del present decret a manat sa excel·lència que fos publicat y ficat a las portas del palau de sa excel·lència del
canceller regent la Cansellaria.
Dat en Barcelona, a catorse del mes de maig any
de la Nativitat de nostre senyor mil sis-cents y
tres. Duque de Maqueda. Copons, cancellarius.
Vidit Cordellas, regens. Gabriel Olsina. In comune locumtenentiae, XXIIII, foleo CII. Copia
huiusmodi aliena manu scripta in his duobus papiri vobis presenti comprehenso sumpta fuit a suo
originali pro // s.n.v // processu causae in Regia
Audientia olim vertentis ad relationem magnificis Filipi Vinyes, dictae Regiae Audientiae olim
regii conciliarii, inter priores et sindicum collegii
notariorum causidicorum ex una et Franciscum
Granells, notarium civem Barchinonae, partibus
ex altera et alios, et cum dicto suo originali de
verbo ad verbum comprobata per discretum Petrum Troch, notarium publicum regium collegiatum, et dictae causae nunc escribam pro ut
dictus Troch mihi Antonio de Sola et de Carreras
pro sacra, catholica atque regia magestate mandati scriba Barchinonae populato, fidem fecit. Et
igitur, ut idem copiae velut suo originali plena
fides in judicio et extra impendatur, ego dictus
Antonius de Sola et de Carreras hic me subscribo
die XXI februarii MDCCVII Barchinonae, et
meum quo in publicis claudendis instrumentis
utor appono sig+num.
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Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Ajustant a la suplicació presentada als 21 del
present mes de fabrer per part dels suplicants
que lo molt reverent canseller y Matheu Hugo,
verguer, officials reals en força dels procehiments en dita súplica de 21 de fabrer llargament
ponderats, també han contrafet al disposat en la
constitució del rey en Pere segon, capítol 45,
que comença «Animals», etcètera, de las Corts
en Barcelona celebradas en lo any 1283, y se
troba col·locada en lo títol «De execusió de
sentèncias», ab la qual se disposa que animals de
cavallers ni armas ni paraments de llurs casas no
sien penyorats per ningun deute llur, a la qual
constitució y disposició de aquell no puga ésser
renunsiat per ninguna persona així militars com
gaudints de privilegi militar en manera alguna
encara que entrevinga sagrament o jurament,
com així se troba disposat en la constitució 9, títol «De accions y obligacions», de tal manera
que si fossen semblants renunsiasions ab jurament se disposa en dita constitució que pro facto sien nul·las las tals renunsiasions y de ninguna
eficàsia y valor, sospenent la auctoritat als notaris de poder rèbrer semblants renunsiasions e
instruments; y no obstant lo disposat y ordenat
en una y altre de ditas constitucions los suplicants altres dels gaudints de privilegi militar se
troban vaxats ab los sobredits procehiments,
havent-los feta aprensió en llurs béns enpenyorats aquells com està referit ab dita súplica de 21
del present y sens precehir cognisió de causa
// 3v // y, per consegüent, resta lesa dita prerrogativa militar perquè los supplicants uti gaudentes privilegio militari gosan de la sobredita prerrogativa militar per ser esta concedida y
atorgada a tot lo estament militar com consta
de dita constitució 9, títol «De accions y obligacions» que comensa «Per a deferir al estament
militar y a la auctoritat de aquell», etcètera, del
que resulta clara, formal y literal la contrafacció
de las sobre expressadas constitusions, las quals
se troban confirmadas per sa magestat que Déu
guarde, ab las últimas Corts en la present ciutat
celebradas. Y com no sie just se permetia vaxar y
ultrajar als supplicants per contrafer-se y violarse las constitusions, lo que redunda en grave
dany y perjudici de la perrogativa militar. Per ço
los doctors en drets Francisco Cardenyas y Lluís
Estaper, posant totas las sobreditas cosas a la
notícia y alta comprensió de vostra excel·lència,
suplican sie servit dignar-se en virtut del disposat en lo capítol 87 de las ditas últimas Cors exir
al reparo de ditas constitucions ab los medis estilats y la present ésser cusida en dietari, y ho rebran los suplicants a singular mersè de vostra
excel·lència. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Cardenyas. Estaper. Bruguera, assessor subrogatus.
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Oblata I marcii MDCCVII, in concistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum commiserunt praedicta
magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae
qui praedicta videant et referant cum interventione nobilis advocati fiscalis dicti Generalis.
Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae
subrogatus.
4r

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Ajustant a la súplica presentada als 21 de febrer
proppassat los suplicants diuen que los doctors
donan per constant y cert que los militars són
exemps en sas personas de tots càrrechs y servituts personals, de forma que no poden ser compel·lits en manera alguna a prestar aquells com
expressament se troba disposat de dret comú
per lo text de la L. Munerum 18, § 29 ff. De muneribus et honor. y de la L. Ab his honeribus 10, §
2 ff. De vacat. et excusat. muner. Y estas mateixas exempcions, perrogativas y gràcias de dret
comú concedidas als dits militars se troban per
lo sereníssim senyor rey don Fernando 2, de
gloriosa memòria, concedidas y otorgadas per
modo de privilegi particular a tot lo estament
militar e indivíduos de aquell, com literalment
consta de las constitucions 3 y 4 que·s troban
col·locadas en lo segon volumen de las generals
constitucions baix lo títol de privilegis militars
ab què los cavallers en Cathalunya per especial
privilegi ab ditas constitucions otorgat per dit
sereníssim senyor rey don Fernando són
exemps en las personas de tots // 4v // càrrechs y
servituts personals, y no poden ser compel·lits
en fer ni prestar aquellas. Y essent com són los
suplicants altres dels gaudints de privilegi militar y com a tals gosar de las sobreditas exempsions, gràcias y perrogativas, quibus milites gaudent, se segueix legítimament que los
procehiments expressats y ab dita súplica de 21
de febrer se oposan a las constitucions 3 y 4, títol «De privilegis militars», de què resulta clara,
formal y literal la contrafacció perpetrada ab dits
procehiments contra ditas constitucions. Semblantment se suposa que ab lo privilegi concedit
per lo sereníssim senyor rey Phelip 2, que gosa
de glòria, als 12 de juny de 1599 consta que dit
sereníssim senyor rey transferí en los notaris reals lo col·legi o confraria que antes era del gloriós Sant Ivó de causídichs ab tots sos privilegis
y perrogativas. Y en lo capítol 2 de dit privilegi,
concedint la privativa a dit col·legi de procurar
causas als que no fossen notaris reals de dit
col·legi, ne foren expressament exceptuats los
que aleshores eran procuradors causídichs licensiats y los cavallers pobres, del que resulta la separasió de dits cavallers a dit cos de dit col·legi
de notaris y causídichs. Y no menos ab lo privi2110

legi de 31 del // 5r // mes de juny de dit any
1599 y en lo capítol 1 de aquell, no obstant de
haver suplicat los majorals del col·legi de causídichs que persona alguna de qualsevol estament
fos encara que cavaller no pogués procurar causas en la Real Audiència y demés Corts, que primer no se hagués fet examen per los priors de
dit col·legi del llinatge, vida y costums y de sa
perícia y suficiènsia, emperò dit sereníssim senyor rey decretà se observàs lo suplicat menos
respecte dels cavallers, ab los quals fos fet lo
examen per lo regent canceller y regent la Real
Cancellaria y no altrament, de què se col·legeix
que los dits cavallers may foren ni són estats del
cos de dit col·legi de causídichs sinó sempre separats de aquell, lo que ab mayor evidènsia se
manifesta, pues dits causídichs ab dit privilegi
consta que demanavan lo tractament de artistes
y que fossen admesos com a tals en la casa de la
present excel·lentíssima Ciutat de Barcelona, lo
qual tractament de artistes notòriament se ven
no ésser compatible en las personas dels militars, y per consegüent dits militars may foren
compresos en dit col·legi sinó sempre separats y
distints de aquells. //5v // Als sobredits reals privilegis se subseguí lo real decret de 14 de maig
1603 en forma de Cancellaria despatxat, concedit y atorgat per lo excel·lentíssim senyor duch
de Maqueda, virrey y capità general que aleshores era del present principat de Cathalunya, de
la lectura del qual resulta que fonch concedit ab
cognició de causa havent precehit vot y parer e
o resolució de las tres salas y en confirmasió dels
sobredits reals privilegis, attanent a la utilitat
pública y per a dar forma en execució de aquells
en orde a la separació y tractament de dits cavallers que exercian lo enpleo de procurador en
esta Real Audiència de Cathalunya, y se disposa
y ordena per dit excel·lentíssim senyor llochtinent lo següent, ibi: «E més sa excel·lència inseguint dita conclusió excepta y mana ser exceptats de dita obligació los dits cavallers
procuradors quant als càrrechs de dita confraria
y descripsió de la matrícula per la perrogativa
militar, ordena emperò y diserneix que los tals
procuradors cavallers, aprés que hauran subit lo
examen y seran aprobats, sien escrits en altre
matrícula y agen de pagar a dita confraria quiscun any 4 sous y que sien tractats com a confrares de devosió», la qual disposició és lley particular que·s deu observar com a tal // 6r // entre
los notaris causídichs y los militars y gaudints
que se enplena en procurar en la Real Audiència, y és privilegi que deu ser mantingut perquè
és lley privada y dret que està en persona particular segons lo disposat en lo usatge primer, títol 14 «De usatges, constitucions y altres lleys»,
lib.1, vol.1, de las generals constitucions, de
forma que no li falta ningun requisit perquè es
troba dit despatx fet en lo degut styl y en forma

de Cancellaria y concedit no poder las tres salas
sinó per lo virrey y capità general de Cathalunya, lo qual es alter nos et habet supremam potestatem en Cathalunya. Y fou dit decret fet precehint la cognició de causa com resulta de dit
mateix despatx y, per consegüent, aquell és privilegi particular del que se infereix que los sobredits procehiments relatats en la súplica de 21
de fabrer se encontran també ab tots los sobre
expressats privilegis concedits per lo sereníssim
senyor rey Phelip 2 y per lo excel·lentíssim senyor duch de Maqueda, com a virrey y capità
general del present principat. Y havent-se executats dits procehiments tant maliciosament,
pues tiran a leziar la perrogativa // 6v // militar,
perquè encara que la emulasió se atrevesca a dir
que los gaudints per exercir lo offici de procurador no podrian gaudir de dits privilegis militars,
asò és, libere dictum y merament a siegas, pues
si attentament se miran las Corts novament celebradas se descubrirà lo haver concorregut en
ellas dos subjectes militars que exercian com
vuy exerceixen lo offici de procurador, y foren
habilitats en aquellas sens haver-los estat de impediment algú lo dit empleo, per ço, no és estat
may tingut per indecorós ni indecent als militars
y gaudints que no tenen la còngrua segons son
estat y condisió, lo emplear-se en procurar causas en la Real Audiència. Y per consegüent, dits
procehiments són estats fets en perjudici de dits
reals privilegis y perrogativa militar, per lo que
los doctors en drets Lluís Estaper y Francisco
Cardenyas, posant las sobreditas cosas a la notícia de vostra excel·lència fidelíssima, humilment
suplican que en // 7r // virtut del disposat en lo
capítol 87 de ditas últimas Corts sie vostra excel·lència fidelíssima servit dignar-se aixir al reparo de ditas constitucions 3 y 4, títol «De privilegis militars» y dels sobre referits reals
privilegis còpia dels quals se presentan, ab los
medis estilats y que la present sie cusida en dietari, que los suplicants ho rebran a singular
mersè de vostra excel·lència fidelíssima. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Estaper. Cardenyes. Bruguera, assessor subrogatus.
8r

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
A notícia dels priors y col·legis de notaris causídichs de la present ciutat ha vingut que per part
dels doctor Lluýs Estaper y Francisco Cardenyas se haurian presentat unas súplicas a vostra
excel·lència en y ab las quals se suplica que, en
virtut del disposat en lo capítol 87 destas últimas Corts, se digne vostra excel·lència exir al reparo de las constitucions, capítols de cort, privilegis y disposicions que en ditas súplicas se
mencionan, pretenent-se haver-se contrafet a
aquells y aquellas per lo molt il·lustre y reverent
canceller del present principat y per Matheu
2111

Ugo, verguer de la Real Audiència, ab la execució que·s diu féu dit Ugo en los béns de dits
doctors Estaper y Cardenyas a instància dels
priors de dit col·legi de causídichs. E com dita
pretenció sia destituhida de tot fonament y pretext sols per poder-se apartar de fer lo real servey de sa magestat, que Déu guarde, per quant
ab dits proçehiments y execució no sols no·s
contraféu a lley alguna municipal, privilegi o ús,
antes bé se obrà molt conforme al que·s troba
disposat per las constitucions del present principat, privilegis y sentèncias reals conçedits y fets
a favor de dit col·legi de causídichs. Primerament perquè la primera rahó ab què se fundan
dits // 8v // instants de haver-se contrafet ab dita
execució a la real disposissió del excel·lentíssim
senyor duch de Maqueda, virrey y capità general, que fou del present principat per disposar-se
en aquesta, que qualsevol gaudint de privilegi
militar pugués emplearse en lo exercici de causídichs pagant 4 sous quiscun any sens poder ésser compel·lits ni obligats dits gaudints a fer servitut alguna perçonal ni altre obligació en què
estan tinguts y obligats, és destituhida de tot fonament. Primo, perquè dita disposició de dit
excel·lentíssim duch de Maqueda no és lley municipal que dega observar-se com a tal en lo present principat si sols una forma que·s donà y
prescrigué per la Real Audiència juntas las tres
salas, per lo modo ab què se havian de admètrer
los que volian procurar en la Real Audiència, la
qual en tot cas no pot tenir més força que de un
decret extrajudicial o ad summum de una conclusió de las tres salas de la Real Audiència; y axí
no obligà sinó és o durant lo exercici del offici
de llochtinent general de dit excel·lentíssim
duch de Maqueda. Y finit aquell queda extinch
per las reglas de drets que disposan que los edictes o mandatos extrajudicials no duran més que
duran lo offici y jurisdicció del què mana o per
modo de conclusió en la Real Audiència en qui
no té lloch lo judici de contrafacció, com cada
dia se experimenta en las conclusions que·y ha
de difarents matèrias en la Real Audiència y ho
califica més si se attén que ni etiam //9r // las reals sentèncias que·s fan in contradictorio juditio
et auditis partibus, encara que sia en matèria de
confrarias o col·legits. Y donant en ellas la forma per a la admissió o reprobació dels col·legiats o confrares, són bastants per poder-se proseguir per via de contrafacció contra aquells qui
contravenen al declarat en aquellas sinó sols per
los remeys ordinaris que·y ha per assò prescrits;
y per consegüent encara que los dits proçehiments executius se opposassen a dit decret o
conclusió de la Real Audiència lo que és molt al
contrari no podria tenir lloch la instància y judici de contrafacció. Secundo, perquè en tot cas
dit decret se trobaria revocat ab la real sentència
feta a relació del noble don Felip Vinyes als 3 de
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juliol 1638 en y ab la qual se declarà expressament que los cavallers y gaudints de privilegi
militar tinguessen de subir son examen com los
demés, descríurer-se y admètrer en dit col·legi y
concórrer y pagar tots los càrrechs de aquell de
la manera que per los altres col·legiats se pagan
ab aquellas paraulas, ibi: «Nec etiam milites et
iuris utriusque doctores pauperes quibus per acto
prius examine cum interessencia collegiatorum
per reverendum cancellarium illustrem vicecancellarium regentem Cancellariam nominandorum et ad eorum et cujuslibet eorum cognitionem
et arbitrium et non ante liceat indistincte omnes
causas tam agendo quam defendendo ducere describantur, que in matricula collegii et onera
illius eo modo // 9v // quo per alios collegiatos subirentur subeant». Y axí en necessària conseqüència o vingué revocada la disposició de dit
decret en orde a pagar y subir los càrrechs dels
col·legi los cavallers y gaudints, o bé vingué explicada en quant al modo de pagar dits càrrechs,
declarant-se que fos en la mateixa conformitat
que pagan los notaris causídichs. Y axí no pot
tenir lloch dita disposició de dit decret sinó sols
lo declarat en dita real sentència, que ha fet dret
entre las parts y contra tots los cavallers y gaudints, no sols contra dels que aleshores eran
sinó també contra dels que després han estat y
seran per ser en matèria de estat y haver passat
en cosa judicada, havent-se fet lo decret de execució y tret executorials de ella, conforme axí
apar de la còpia auctèntica que·s presenta. Tertio, perquè dita real sentència ha tingut inconcussa, quieta y uniforme observança subseguida, havent sempre los cavallers y gaduints que
han estat admessos a dit col·legi y exercit lo offici de procurador, subit lo examen y pagat tots
los talls y tatxes que dit col·legi ha impossat y
han pagat dits notaris causídichs, de manera que
existint esta observança tant llarga se hauria fet
ja ús y costum. Y axí potius haurian contrafet
dits instants als drets de la pàtria. Quarto, perquè dits cavallers y gaudints inmediadament
després de haver fet son examen prestan jurament en mà y poder del molt il·lustre y reverent
canceller de observar totas las ordinacions, privilegis, sentèncias y declaracions fetas // 10r // y
conçedits a favor de dit col·legi que seran obedients als priors de dit col·legi, que observaran y
faran toto lo que los demés col·legiats fan y
acostuman fer y per dits priors se’ls manarà. Y
axí ho han jurat los dits Estaper y Cardenyas,
com axí apar de las çertificatòrias de dits juraments que·s presentan y se podrian presentar de
tots los cavallers y gaudints que han exercit lo
offici de procurador des de dita real sentència
de don Felip Vinyes; y per consegüent són dits
instants perjurs contravenint al què han jurat
sens que puga ser de reparo lo dir-se que no
haurian pogut renunciar a la perrogativa militar
2112

ni subjectar-se a ditas ordinacions y a pagar los
dits talls y tatxes en força de la pragmàtica 6, títol «De jurisdicció de tots jutges,» volum 2 de
las generals constitucions. Perquè se respon que
dita pragmàtica no comprèn lo present cas, ans
bé és totalment diferent sa disposició perquè és
sols en termes de matèrias criminals en los quals
se statuhí ab dita real pragmàtica que los militars no puguessen subjectar-se a jurisdicció alguna, sinó sols estiguessen subjectes a la de sa
real magestat y no comprèn lo cas de voler entrar militar algú en gremi, col·legi o universitat
alguna perquè en aquest cas pot molt bé lo militar subjectar-se a las ordinacions, tatxes y talls
del comú en què són admessos per participar
també dels lucros, honors y prerrogativas de dit
comú. Y en esta conformitat ensenyan los doctors pràtichs cathalans que deuhen los exempts
y militars contribuhir a tots los talls y tatxes
// 10v // de las universitats en què són admesos,
y ho vehem cada dia practicat en la present excel·lentíssima ciutat y en las demés ciutats y vilas
del present principat en què los títols, nobles,
cavallers y gaudints pagan los drets e imposissions de las ditas universitats respective y se executan per los clavaris de ellas per rahó de dits
drets. Y axí, havent dits Estaper y Cardenyas
volgut entrar en dit col·legi en nesessària conseqüència se degueren subjectar als càrrechs que
suportan los demés col·legiats sens que assò
puga tenir gènero algú de reparo, si se attén que
ab lo capítol 77 de las Corts del any 1599 ho regonegia axí lo excel·lentíssim bras militar, suplicant a sa magestat que concedís als militars y
nobles que no tinguessen obligació de pagar ni
poguessen ser compel·lits a la solució de las imposissions de aquellas ciutats y vilas en las quals
no són dits militars admesos per los càrrechs y
officis de ellas, deixant de àrbitre de las ditas
ciutats y vilas lo admètrer-los a dits officials, y
que admetent-los puguessen ser compel·lits a
pagar-los com los demés. La segona rahó ab
què pretenen dits instants fundar sa pretesa
contrafacció és perquè ab dita execució que féu
dit verguer se hauria contrafet a la constitució,
per quant la ignorància 9 «De examen de advocats», etcètera, y a la constitució 12 que comensa «Ajustant» del mateix títol y a la constitució
17 y capítol 14 de las últimas Corts. Y dita rahó
és tant irrelevant y poch fundada que no merexia ni resposta ni deduhir-se devant tant
// 11r //docte y just concistori, puix ditas constitucions sols dispossan la forma que se ha de tenir en examinar als que han de ser admessos a
dit col·legi de causídichs o en los que voldran
procurar en las corts dels ordinaris, estatuhintse que los que voldran procurar en la Real Audiència y en las corts ordinàrias hagen de saber
molt bé de llegir y escríurer, y que han suficients
gramàtichs que·s veu quant diferent és de haver

de pagar los talls y tatxes y fer las servituts que
los demés col·legiats y las ditas constitució 17 y
capítol 14 de estas últimas Corts disposan sols
que los privilegis, exempcions, llibertats, prerrogativas dels comuns y particulars estigan en
sa fèria y valor sens poder-se al·legar ús y costum algú contra las constitucions y capítols de
cort. Y axí se veu no ser ditas constitucions y capítol de cort al cas, puix no·i ha constitució que
dispose expressament que los cavallers o gaudints que entran al col·legi de causídichs no degan contribuhir al què contribueixen los demés
ni fer lo servey del rey en la urgència y ocurrència present, ans bé lo dit capítol 77 de las Corts
del any 1599 o la súplica per lo excel·lentíssim
bras militar presentada apar disposa lo contrari.
La tercera rahó ab què se fundan dits instants
per a la ideada contrafacció és perquè ab dita
execució que féu dit Matheu Ugo se hauria
contrafet a la constitució 5, títol «De violència y
restitució de despullats,» ab la qual se diu disposar-se que // 11v // sens cognició de dret y causa
no·s pot passar a executar o fer alguna aprehenció y que als dits instants se’ls féu la execució en
uns llansols sens haver estat interpel·lats ni citats
y sens cognició de causa. Y dita rahó té la matexa insubsistència que las demés, per quant la
dita constitució 5 sols disposa que «si serà malfeyt a algun cavaller o hòmens de yglésia, ciutat
o vila per officials reals sens coneguda de dret
que·ls sia restituhit», y esta disposició no
comprèn lo present cas en què la dita execució
no pot venir ab lo nom de malfeyt, perquè de sa
naturalesa en la execució de las penas se proseheix exequutive sens citació de part ni cognició
de causa. Y axí dita execució no·s pot dir malfeyt sinó ben fet, majorment existint la disposició del real privilegi conçedit per la magestat del
rey nostre senyor, que Déu guarde y prospere,
al dit col·legi en què entre altres cosas se li concedeix la facultat de executar las penas y talls y
tatxes de sos col·legiats per medi de altre dels
verguers de la Real Audiència, conforme axí
apar de la certificatòria de la clàusula de dit privilegi que se presenta, lo que té major eficàcia si
se attén que en aquells casos que dret és permès
procehir executive se proseheix axí mateix contra los gaudints seu potius contra sos béns sens
precehir citació alguna com és en las scripturas
del terç in bonis fraudatio de gabel·las y altres
semblants. Y axí per lo incurs de la pena pogué
molt bé fer-se la dita execució y devia fer-se sens
precehir citació de dits instants y apar que la
contrafacció hauria estat a no haver-se fet axí.
//12r // La última rahó ab què pretenen dits instants justificar sa pretesa contrafacció en què ab
dits prosehiments executius que féu dit verguer
se hauria contrafet la constitució que comensa
«Animals», primera, títol «De execució de
sentèncias», ab la qual se disposa, ibi: «Animals
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de cavallers, ni armas de llurs cors ni paraments
de hort, casa, no sian penyorats per ningún deute lur». Emperò la sola lectura de dita constitució manifesta la insubsistència de aquella perquè
segons disposan dits instants se’ls han executat
sols dos llansols, un a cadahú, los quals no poden ser ni animals ni armes ni paraments de las
casas ab la falta dels quals puga quedar deformat
lo aparato de la casa dels dits gaudints de privilegi militar, que és lo que·s diu parament sinó és
que los dits Cardenyas y Estaper no tinguessen
altres llansols que poder posar al llit. Y en tot cas
deurian justificar dits gaudints com tenen altres
béns en què se hagués pogut fer la prompte execució que demanave la sircunstància de ser lo
cas del servey de sa magestat, perquè la presumpció és de no tenir-ne de altres de altre
espècia, attès que dits gaudints no poden entrar
en lo col·legi sinó és que sian pobres. Y axí se
veu quant notòriament queda elidida esta pretesa contrafacció sens que li puga donar efficàcia
alguna lo que se anyadeix per los sobredits instants de què ab la constitució 9, títol «De accions y obligacions» se hauria disposat que dits
militars no puguessen renunciar a la prerrogativa en dita constitució «Animals», coçedida aduc
ab jurament, perquè se respon que quicquid sit
de la validitat de dita renunciació y //12v // jurament no pot aplicar-se al cas de què·s tracta,
puix çessa lo presupòssit de què dita constitució
«Animals» puga tenir lloch en la execució dels
dos llansols que dit verguer féu, attès que com
se ha dit, dita execució no·s féu de béns de què
parla dita constitució «Animals» sinó de altres, y
en tot cas que dita constitució pogués compèndrer los llansols estos se haurian pogut molt bé
executar, existint la pobresa dels dits executats.
De manera que de primo ad ultimum se veu
notòriament que ab lo fet de dita execució de
dits dos llansols no se ha contrafet a constitució,
capítol de cort, ni privilegi algun sinó és que se
ha obrat molt conforme a ellas. Y lo haver fet lo
contrari és lo que podria tenir visos de contrafacció, puix se hauria obrat contra del que disposa lo real privilegi novament conçedit a dit
col·legi, al ús y observansa practicada per dit
col·legi y fundamentada ab una real sentència y
lo que més és se hauria faltat a la principal obligació del col·legi. Y que deuhen tenir tots sos
col·legiats de procurar per tots los camins tot lo
que puga conduhir al real servey en què interessa lo públich y la manutenció y defensa de las
lleys de la pàtria. Segonament, és distituhida de
tot fonament la pretenció dels dits Estaper y
Cardenyas en sa ideada contrafacció contra dit
molt il·lustre y reverent canceller, perquè en tot
cas que se pogués conciderar algun fonament,
lo que com se ha manifestat és casi impossible,
emperò no podria constar de operació alguna
de dit molt il·lustre y reverent canceller, attès
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que lo que en la realitat passa és que los priors
de dit col·legi anaren a demanar-li lliçència per a
què puguessen executar alguns col·legiats, axí
per la observança // 13r // que sempre se havia
tingut, com també en força del sobredit real privilegi novament conçedit per sa magestat del
rey nostre senyor, de què se ha present ja la
clàusula sens especificar quins col·legiats eran
los que se havian de executar y dit molt il·lustre
y reverent cançeller en vista de dit real privilegi y
observansa antiga, observança digué que·s valguessen del verguer que·ls aparagués y axí çessaria respecte de dit molt il·lustre y reverent
cançeller la rahó de contrafactor a las pretessas
prerrogativas de dits instants, puix sols hauria
obrat lo que no podia dexar de fer en força de
dit real privilegi y observança antiga, ab què respecte dit molt il·lustre y reverent canceller no té
rastre de fonament la pretenció de dits Estaper y
Cardenyas. Finalment, no podria subsistir la
pretenció de dits Estaper y Cardenyas perquè en
tot cas que·s poguessen aplicar las disposicions
de las constitucions, capítol de cort y pragmàticas que citan al fet de dita execució de dits dos
llansols, emperò aquellas no podrian afavorir a
dits Estaper y Cardenyas perquè estos no·s poden conciderar per gaudints de privilegi militar
per no tenir las qualitats que de dret deuhen tenir los doctors per a gosar de las prerrogativas
militars o perquè en tot cas haurian perdut
aquellas, havent passat a altre estament inferior
al de la jurisprudència y per ço en lo col·legi són
tractats en la ygualtat dels demés que són sols
notaris. Per tot lo que y altrament, representant
tot lo sobredit a la summa rectitut de vostra excel·lència lo síndich de dit col·legi de causídichs,
qui de son poder entrega còpia, ab la present
suplica ésser repel·lida // 13v // la pretenció de
dits Estaper y Cardenyas y no ésser donat lloch
al per aquells pretès per en matèria tant clara y
contra lo servey de sa magestat, y bé que·n pot
resultar al comú de la província que a demés de
ser axí de justícia ho rebran a singular gràcia de
vostra excel·lència y que la present sia cosida en
lo dietari corrent. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. Pons y Llorell. Bruguera, assessor subrogatus.

14r

Oblata die IIII martii MDCCVII in concistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum comisserunt
praedicta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae, qui cum interventione nobilis advocati
fiscalis dicti Generalis relationem in scriptis super supplicatis faciant. Alexius Fornaguera,
utriusque iuris doctor, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae.
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Número 25. Una sentència de Vinyas acerca lo
col·legi de notaris causídichs.
Christi nomine humiliter invocato. Excellentissimus dominus locumtenens Generalis, et cetera.
Visa in primis supplicatione oblata per Franciscum Granell, notarium causidicum civem Barchinone die decimaseptima junii millessimo sexcentessimo trigessimo primo, qua supplicat quod
non obstante quod per regium privilegium duodecima junii millessimo quingentessimo nonagessimo nono concessum collegio notariorum causidicorum praesentis civitatis sit dispositum, quod
omnes notarii non collegiati in alio collegio qui
in futurum per suam magestatem creabuntur in
debita forma examinati solvendo viginti regalia
admitantur in collegio notariorum causidicorum quod fuit erectum, et cum decreto et declaratione dicti privilegii factam junctis tribus aulis dictumque privilegium sit intepretandum
quoque solvendo aut depositum faciendo de dicta
quantitate admiterentur dicti notarii regii non
dubitaverunt priores et sindicus dicti collegii pignorare dictum Franciscum Granell, qui iam
multo ante dictis prioribus et clavario dicti collegii dictam quantitatem in tabula presentis civitatis deposuerat requirendo eosdem, quatenus
dicto deposito attento et propter qualitates requisitas quas iam habebat dictus Granell illum ad
dictum collegium admiterent dictique priores et
sindicus pretendebant dictum Granell potuisse
nec posse procurare, et consequenter in dictam incidisse penam dictumque Granell esse in quieta et
passi– // 14v // fica possessione a viginti annos retro procurandi et ducendi littes et causas in Regia Audientia ac aliis tribunalibus. Et propter id
nunquam pignoramentis nec aliis molestatum
nec inquietatum minime fuisse per dictum collegium notariorum causidicorum idcirco supplicat
declarari dictum Granell potuisse et posse procurare ac ducere causas ipsumque admitti debere in
dicto collegio notariorum causidicorum et consequenter non incidisse in penam aliquam et sic
restituenda sibi esse pignora dictisque prioribus et
sindico mandari, quatenus a caetero se abstineant a similibus pignoramentis et nihil innovent
in prejuditium dictae causae et illam ex sua natura concistorialem pretextu, quia agitur de viribus et observancia regii privilegii ad Regiam
Audientiam evocari et commiti alicui ex magnificis ejusdem doctoribus qui de litteris seu cartellis
citatoriis ac de nihil innovando debite provideret
et justitiam ministraret. Visa evocatione dictae
causae ad Regiam Audientiam et commissione
de eadem facta magnifico et dilecto conciliario
regio Philippo Vinyes, doctori utriusque iuris, et
dictae Regiae Audientiae doctori relatori, que
debscripto per quem dicta die factoque per eum
verbo in dicta Regia Audientia in dictae supplicationis calce fuit provisum, quod expedirentur

cartella citatoria opportuna juxta stilum. Viso
cartello citatorio inde dictae provisionis // 15r //
vigore expedito cum illis debita presentatione
prioribus dicti collegii notariorum causidicorum
directo et praesentato. Visa supplicatione oblata
per Montserratum Pujol et Anthonium Joannem
Vinyes die vigessima secunda junii millessimo
sexcentessimo trigessimo primo et omnibus deductis in ea. Visa supplicatione oblata per Jacobum
Pages dicto die. Visa alia supplicatione oblata per
Michaellem Castells, notarium civem Barchinonae die trigessima proxime dictorum mensis et
anni. Visa alia sedula per dictum Franciscum
Granell oblata die prima julii eiusdem anni.
Visa alia supplicatione oblata per Lazarum Vilallonga, legum bacalaurium civem Barchinone,
die secunda julii eiusdem anni. Visa cautione
praestita per dictum Vilallonga pro pignoribus
recuperandis. Visa sedula oblata per dictum Pages die tertia praedictorum mensis et anni. Visa
quadam fide facta per Franciscum Poll, notarium, de pignoramento facto contra dictum Jacobum Pages. Visa cautione praestita per dictum
Pages dicto die pro recuperatione duodecim librarum et novem solidorum per ipsum sindico
dicti collegii in pignus traditis. Visa supplicatione oblata per dictos Montserratum Pujol et Anthonium Joannem Vinyes dicto proximo die et deductis in ea. Visa alia sedula oblata per Jacobum
Pujol, notarium causidicum, civem Barchinone,
sindicum dicti collegii notariorum causidicorum
Barchinone proximo dicta die et de deductis ac
contentis in ea. Visa sedula oblata per dictum
Michaellem Castells die quarta proxime dictorum mensis et anni qua petit pignora sibi incontinenti // 15v // restituhi. Visa causione per dictum Castells dicta die pro dictis pignoribus
recuperandis prestita. Viso cartello ad dictum effectum custodi pignorum directo. Visis articulis
cum eorum adveratione per dictum Jacobum Pujol dicto nomine oblatis, die octava proxime dictorum mensis et anni. Visa informatione recepta
super paupertate Francici Granell. Visa supplicatione oblata per doctorem Casanovas die vigessima secunda augusti eiusdem anni et deductis
in ea. Visa cautione pro pignoribus recuperandis
praestita per dictum Hyacintum Casanovas,
utriusque iuris doctorem, civem Barchinone. Viso
praecepto custodi pignorum ad dictum effectum
directo. Visa cautione per dictum Franciscum
Granell pro pignoribus recuperandis praestita.
Viso praecepto inde custodi pignorum directo et
praesentato. Visis articulis ad eorum adveratione
per dictum Jacobum Pujol dicto nomine oblatis
die decima quarta octobris millessimo sexcentessimo trigessimo primo. Visis sedulis hinc inde oblatis. Visis aliis articulis cum eorum adveratione
oblatiis per dictum Jacobum Pujol dicto nomine
oblatis die vigessima quinta proxime dictorum
mensis et anni. Visis aliquibus sedulis per partes
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hinc inde oblatis. Visis articulis cum eorum adveratione per dictum Anthonium Joannem Vinyes
oblatis die octava novembris eiusdem anni. Visis
pluribus sedulis per partes respective hinc inde
oblatis. Visa quadam certificatoria a Regia Thesauraria emanata. // 16r // Visa potestate dicti
Jacobi Pujol sibi atributa per dictum collegium
notariorum causidicorum. Visa supplicatione
oblata per Petrum Comdor, negotiatorem, etiam
Barchinonae die septima julii millessimo sexcentessimo trigessimo primo et deductis in ea. Visa
cautione prestita per dictum Comdor ad pignora
recuperanda. Visis aliquibus supplicationibus et
sedulis per partes respective hinc inde oblatis. Visa
supplicatione per dictum Montserratum Pujol
prestita pro suis pignoribus recuperandis. Visis
articulis cum eorum adveratione per dictum
Comdor oblatis decima sexta januarii millessimo
sexcentessimo trigessimo secundo. Visa supplicatione oblata per Silvestrum Borrell, causidicum,
civem Barchinone die decima nona predictorum
mensis et anni et deductis in ea. Visis articulis
cum eorum adveratione per dictum Montserratum Pujol oblatis die trigessima proxime dictorum mensis et anni. Visa sedula per dictum Jacobum Pujol dicto nomine oblata die tertia
februarii dicti anni milessimo sexcentessimo trigessimi secundi. Visis certificatoriis auctenticis
cum dicta sedula productis ac in faciae processus
consultis. Visis pluribus sedulis hinc inde per littis
consortes oblatis. Visa sedula oblata per dictum
Jacobum Pujol dicto nomine die decima octava
proxime dictorum mensis et anni. // 16v // Visis
procedimentis cum ea productis. Visa sedula
oblata per dictum Jacobum Pujol dicto nomine
die vigessima sexta martii eiusdem anni millessimi sexcentessimi trigessimi secundi. Visis instrumentis cum dicta sedula productis. Visis articulis
oblatis per dictum Franciscum Granell cum eorum adveratione die vigessima octava februarii
millesimo sexcentessimo trigessimo tertio et deductis in eisdem. Visis testium dictis et attestationibus super articulis per littis consortes oblatis
productorum et receptorum, quorum originalia
sunt consuta in facie praesentis processus. Visis
articulis oblatis per Josephum Grases, notarium,
civem Barchinone, uti procuratorem et sindicum
dicti collegii, die decima maii dicti anni millessimo sexcentessimi trigessimi tertii et deductis in
eisdem. Visis testium attestationibus super dictis
articulis ministratorum. Visis pluribus supplicationibus et sedulis per partes respective hinc inde
oblatis. Visa quadam certificatoria per custodem
pignorum facta ac per dictum Grases dicto nomine producta. Visis pluribus sedulis per partes littis
que consortes hinc inde oblatis in et cum quibus
inter alia fuit petitum processum inter causas
majoris denuntiari. Visa provisione denuntiationis presentis processus formiter in praesenti processu facta per nobilem et dilectum cancellarium
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regium don Josephum de Josa, utriusque iuris et
dictae Regiae Audientiae doctorem, cui presens
causa durante absentia // 17r // dicti ac infrascripti magnifici Phelippi Vinyes commissa extiterat die undecima septembris millessimo sexcentessimo trigessimo quinta. Visa supplicatione oblata
per Jacobum Sahones die nona februarii millessimo sexcentessimo trigessimo septimo, qua supplicat ac se opponit dictae causae. Visa supplicatione
oblata per dictum Franciscum Guiu die vigessima nona proxime dictorum mensis et anni. Visis
articulis cum eorum adveratione per dictum Sahones oblatis die vigessima sexta proxime dictorum mensis et anni. Visis actis cum illis productis. Viso sindicatu Patiani Roca sibi attributa
per dictum collegium notariorum causidicorum.
Visa supplicatione oblata per dictum Silvestrium
Borrell, die undecima maii millessimo sexcentessimo trigessimo septimo et deduistis ac contentis
in ea. Visa supplicatione oblata per Ludovicum
de Boix die decima sexta februarii millessimo sexcentessimo trigessimo septimo et deductis ac contentis in ea. Visa infomatione recepta de paupertate dicti Jacobi Sahones. Visis aliquibus sedulis
per littis conçortes oblatis ac deductis in eisdem.
Visa sindicatu facto et firmato per dictum collegium notariorum causidicorum Ludovico Coll et
Michaeli Bonet, notariis causidicus, civibus Barchinone de quo fidem facit Anthoniu Franciscus
Gotera, notarius, civis Barchonone, ac de gremio
dicti collegii eiusque scribam. Visa sedula oblata
per dictum Borrell die vigessima exta februarii
millessimo // 17v // sexcentessimo trigessimo octavo qua producit tres licentias ad procurandum
concessas per cancellarium Copons. Visis dictis
litteris. Visis aliquibus sedulis hinc inde per partes praeductis et contentis in eisdem. Visa sedula
oblata per dictum Comdor die decima quarta
aprilis millessimo sexcentessimo trigessimo octavo
qua exhibet quinque translata. Visis dictis translatis in facie processus consutis. Visa supplicatione
oblata per dictum Borrell die decima quinta proxime dictorum mensis et anni deductis ac contentis in eisdem. Visa sedula oblata per dictum
Montserratum Pujol die decima septima eorundem proxime dictorum mensis et anni. Viso privilegio super quo disceptantur. Viso denique toto
presenti processi et signanter assignatione ad sententiam facta die sexta martii millessimo sexcentessimo trigessimo septimo ad diem mercurii tunc
proximam cum sequentium continuatione ad
quam iterum ad cauthelam diem et oram presentes astingat ceteris, que omnibus aliis videndis,
visis et attendendis, attentis et aliis sua excelentia
sacro sanctis Dei quatuor sancta Evangelia coram positis et illis pro ut decet reverenter inspectis
ut de divino vulto justum et rectum procedat juditium prosequendo conclusionem in Regia Audientia factam pronunciat, sententiat et declarat in modum sequentem:
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Attento licet regia provisione facta referente
magnifico // 18r // Michaelle Terça, quondam
Regiae Audientiae doctore die trigessima augusti millessimo quingentessimo septuagessimo, pro
observancia capituli decimi sexti curiarum anni
millessimi quingentessimi quadragessimi septimi
incipientis: «Per quant la ignorància dels procuradors,» et cetera, fuerit declaratum quod nullus
possit offitium procuratoris seu causidici exercere
in civitate Barchinone tam in Regia Audientia
quam in aliis inferiorum curiis qui prius se exposuerit examini ac juditio per reverendum cancellarium illustrem vicecancellarium et magnificum regentem Cancellariam, juxta formam,
seriem et thenorem dicti capituli faciendo, sub penis in dicto capitulo contentis et alia declaratione
facta referente magnificio Hyeronimo Senjust,
quondam regio conciliario, die vigessima junii
millessimo sexcentessimo pro observancia regiorum privilegiorum per serenissimum regem Phillipum tunc regentem notariis regiis non collegiatiis et procuratoribus collegiatis concessorum
die vigessima julii millessimo quingentessimo nonagessimo nono, que postea in eodem collegio remanserunt cum instrumento acto penes Hyeronimum Talavera, notarium Barchinone, die
vigessima octava augusti eiusdem anni fuerit ordinatum et provisum quod nullus possit officium
procuratoris seu causidici exercere in civitate
Barchinone tam in Regia Audientia quam in
aliis curiis et tribunalius inferioribus, qui fuerit
ex dictis procuratoribus col– // 18v // legiatis vel
ex personis militaribus pauperibus velex dictis notariis regiis non collegiatis juxta formam in dicto
regio privilegio contentam fueritque utrique declarationi seu provisione adjecta clausula sequens
«Hoc tamen intellecto», quod non comprehendantur sub dicta prohibitione his qui provideris
pro pupillis pro pauperibus et orfanis pro parentibus et pro filiis et pro ecclesia in judiciis comparerent et etiam his qui officium procuratoris seu
causidici non facerent, sed unius tantum ad
summam duarum personarum causas ducerent
et ex inde praetendatur per eos qui non sunt de
collegio notariorum regiorum causidicorum praesentis civitatis Barchinone esse imponendum scilentium prioribus et sindico dicti collegii praesentibus in hoc juditio declarari non licere aliis,
quam collegiatis et in collegio praedicto admissis
officium procuratoris seu causidici exercere in
presente civitate Barchinone tam in Regia Audientia quam in aliis inferiorum judicum curiis
seu tribunalibus, seu in eisdem causas ducere
etiam pro viduis, pro pupillis, pro pauperibus et
orfanis, pro parentibus, pro filiis, pro ecclesiis et
pro uno tantum seu ad summam duabus personis, littes seu causas habentibus, cum eisdem prioribus, et sindico in hiis obstet res judicata que ex
dictis provisionibus resultat per quas predictarum causarum // 19r // et personarum procura-

tores in prohibitione tam capituli generalis curiae anni millessimi quingentessimi quadragessimi septimi quam privilegii regii anni millessimi
quingentessimi nonagessimi noni con comprehendi extitit declaratum, ut praehabetur. Attamen
attento in dictis regiis provitionibus seu declarationibus superius relatis in clausula praedicta:
«Hoc tamen intellecto», leguntur haec verba
omni fraude et abusu cessantibus ad arbitrium
cancellarii vicecancellarii et regentis Cancellariam quorum virtute certum est rem judicatam
non officere quo minus possint omni tempore
priores et sindicus dicti collegii fraudem et abusum, qui circa executionem dictarum declarationum fiunt inquirere et repertos in Regia Audientia proponere, ut de opportuno et utili
remedio ad salutem rei publice et pro litigantium
securitate et indempnitate provideatur, pro ut in
hoc juditio factum fuit in supplicatione per sindicum collegii antedicti die duodecima aprilis et in
articulus oblatis decima maii millessimo sexcentessimo trigessimo tertio, quibus sindicus praefati
collegii fraudem et abusus que quotidie fiunt et
dampna que partibus et judiciis ex illis exhistiunt
latissime expressis, ut constat ex meritis processus
signanter ex depositionius testium per se per dictum sindicum super articulis oblatis decima maii
millessimo sexcentessimo trigessimo tertio ministratorum, nedum de abusibus et fraudibus per eos
qui sine examine et admissione in dictum collegium causas ducunt commissis sed de dampnis et
prejudiciis que // 19v // in rei publicae detrimentum et litigantium perniciem et jurium eorundem diminutione judicis reperiuntur, quibus obviam ire curavit generalis curia anni millessimi
quingentessimi quadragessimi septimi in dicto
capitulo «Per quant la ignorància dels procuradors», excellentissimus dux de Maqueda locumtenens generalis suae magestatis in hoc principatu
in decreto ex deliberatione trium aularum publicato decima quarta maii millessimo quingentessimo nonagessimo tertio, excelentissimus marchio
de Almaçan, locumtenens etiam generalis suae
magestatis, suo regio privilegio dato vigessima
septima desembris millessimo sexcentessimo decimo quarto et regius visitator in actis visitae de
anno millessimo sexcentessimo trigessimo sexto litte hac inter partes pendente gestis, constat plures
causas et earum majorem numerum esse ex evocatas ad Regiam Audientiam pretextu viduitatis, pupillaritatis, paupertatis, miserabilitatis et
religionis que dum per procuratores non examinatos et collegiatos ducuntur ex praescripto dictarum regiarum declarationum sub incertis periculis et inconvenientibus superius concideratis, ut
merito dicatur que in favorem personarum qualitates praedictas labentium introducta fuerunt
in eorum odium et detrimentum converti patiuntur etiam diminutionem judicis, que sunt et
servari debent, propter eorum prestantiam et
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auctoritatem contigit // 20r // pariter quod concursu tot procuratorum personarum privilegiatarum in aula regia difficile dignoci posse, qui ex
collegiatorum numero quo pluries in illis constituendis partes decipiuntur non collegiatos pro collegiatis accipiendo et frequenter in comuni estimatione que per illorum ignorantiam
commititunt et eveniunt collegiatis ad escribi solent in collegii, quod a serenissimis dominis regibus tot regiis gratiis et ordinationibus decoratum
et munitum pro publica utilitate de decus non
modicum constat serenissimum don Philippum,
principem et locumtenentem generales, invictissimi Caroli patris sui, in capitulo decimo sexto curiarum anni millessimi quingentessimi quadragessimi septimi incipienti «Per quant la
ignorància dels procuradors», ad petitionem curiae generalis statuhisse et ordinasse nullum posse
in Regia Audientia et in curia gubernatorum
Cathaloniae et comitatuum Rossilionis et Ceritaniae causas ducere, qui non sicant recte legere
et scribere et congrui grammatici exhistant commitendo examen cancellario vicecancellario et
regenti Cancellariam ac assessoribus gubernatoris respective, quod satis examen solempnitatem et
formam excepit ex regiis privilegiis collegio causidicorum concessis et ex ordinationibus eorum vigore factis et publicatis nimirum, quod fiat coram altero ex pre– // 20v // sidentibus cancellario
nimirum vicecancellario et regenti Cancellariam assistentibus duobus regiis cancellariis per
presidentem coram, quo examen fieri debet eligendis et examen predictum facientibus priore et
alio jurisperito curiae regentis viccariam Barchinone et quatuor procuratoribus per collegium deputatis quam examinis formam constat inconcusse esse et fuisse observatum, et ut nullus collegio
praedicto possit addici nisi notarius regius sit et
examen juxta modum praedictum peregerit et
subierit suae suficientiae per periculum faciendo
et publicum testimonium perhibendo, per quod
examen modo praedicto factum in numero collegiatorum collocatum personae peritiam litium
habentes et aliis assumi dotibus instructae per
quas causas cum partium satisfactione et juditiorum debit decore et reverentia ducuntur et pertractantur, quod summae expedit confoneri, ut
fraudibus et abusibus qui alios per nos examinatos commitendum abuse fiet, pro ut in aliis regnis
et provintiis constat esse ex eisdem causis stabilium et provisum nequis possit causas videlicet
procuram alterius ducere et pertractare, qui de
numero selectorum et publico periculo experti non
sint quo et partibus securitatem et juditiis admissis tantibus autoritatem, decorem et stimationem
adductis. His et aliis meritis processus attentis et
alia sua excelentia insequendo conclusionem in
Regia Audientia factam sententiat, pronuntiat
et declarat quod de cetero nullus possit offitium
procuratoris seu causidici // 21r // exercere in ci-
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vitate Barchinone tam in Regia Audientia,
quam in aliis curiis et tribunalibus inferioribus
et in eisdem causas ducere et pertractare quin
fuerit ex procuratoribus collegiatis dicti collegii
notariorum regiorum causidicorum dictae civitatis, etiam quod pro viduis, pupillis, pauperibus,
orfanis, parentibus, ecclesiasticis, personis compareant sed pro notariis regiis et aliis in collegiis notariorum regiorum coaptatis et admissis tantum
et non aliis licet procuratoris et causidici offitium
exercere et causas ducere tam in Regia Audientia quam in aliis inferiorum judicum curiis in
civitate Barchinone. Non obstantibus dictis regiis
provisionibus et declarationibus referentibus
magnificis Michaelle Terça et Hyeronimo Senjust, regiis conciliariis, diebus trigessima augusti
millessimo quingentessimo septuagessimo et vigessima junii millessimo sexcentessimo, ut praemititur factis et aliis per causidicos et procuratores
non collegiatos deductis praetensis et allegatis.
Hoc tamen provisio et declarato quod sub dicta
prohibitione non comprehendantur sindici economi et actores monasteriorum, ecclesiarum, capitulorum, hospitalium, communitatuum et universitatuum tam ecclesiasticorum quam
secularium, et famuli seu familiares suorum dominorum praedictorum, omnes causas et littes
pertractantes tantum nec etiam milites et juris
utriusque doctores, pauperes, quibus praetacto
prius examine cum interventa collegiatorum per
reverendum cancellarium illustrem vicecancellarium seu regentem Cancella– // 21v // riam
nominandorum et ad eorum et cuiuslibet eorum
cognitionem et arbitrium et non alias licere indistincte omnes causas tam agendo quam defendendo ducere describantur, que in matricola collegii et onera illius eo modo quo per alios
collegiatos submititur subeat. Provisio etiam et
intellecto, ut pauperibus litigantibus provideatur, quod singulis annis in die quo fient praetentiones eorum qui collegiati cupiunt per dictum
collegium extrahantur ex urna in qua nomina
sunt continuata duo vel plures qui gratis et sine
aliquo stipendio teneatur causas pauperum illo
anno motas cum solertia et cura necessariis agere
et deffendere, qui paupertatis suae certificatoriam a reverendo cancellario seu magnifico regenti Cancellariam obtentum eidem notificabunt factis in locum moventium statim morte
secuta subrrogationibus aliorum per collegium
sub penis arbitrio dictorum praesidentium et alterius illorum incurrendis. Tandem etiam intellecto et proviso quod procuratores non collegiati
qui in hoc juditio comparuerunt et alii etiam qui
non comparuerunt possint si velint infra menses
duos a die quo sententia facta in judicatum
transierit seu exequi poterit et non ultra se committere examini per reverendum cancellarium
seu magnificum regentem Cancellariam cum
interesentia procuratorum collegiatorum per eos-

dem cancellarium et regentem respective nominandorum faciendo et reperti abiles // 22r // arbitrio dictorum cancellarii seu regentis Cancellariam
describuntur
in
matricula
collegiatorum, facta mentione certificatis sui
examinis subeant que onera dicti collegii cum
aliis collegiatis et ceteraque collegiati possunt facere et expedire faciat et expediat et neutram
partem sua excelentia in expensis condempnat et
pro [...] solitam executionem fieri mandat. Vidit
Vinyes.
Lata etiam per reverendum cancellarium publicata per Oller die tertia julii millessimo sexcentessimo trigenssimo octavo Barchinone instante
Ludovico Coll et Michaelle Bonet, sindicis praedictis. Testes sunt doctor Vincentius Carmona et
Didacus Flaquer, virgarii et Jacobus Bas, notarius collegiatus.
Quaequidem regia sententia fuit intimata et notificata die quarta praedictorum mensis et anni
Silvestro Borrell per dictum Marti sic referentem.
Item etiam fuerunt intimata et notificata dictis
die et anno dicto Jacobo Sahones per dictum Marti sich referentem. Item etiam intimata et notificata fuere dicto Ludovico Boix dictis die et anno
per dictum Marti sic referentem. Item etiam intimata et notificata fuere dicto // 22v // Montserrato Pujol dictis die et anno per dictum Marti
sic referentem. Item etiam intimata et notificata
fuere Petro Comdor dictis die et anno per dictum
Marti sic referentem. Item etiam intimata et notificata fuere Lazaro Vilallonga dictis die et
anno per dictum Marti sic referentem. Item
etiam intimata et notificata fuere dicto Castells
dictis die et anno per dictum Marti sic referentem. Item etiam intimata et notificata fuere dicto Guiu dictis die et anno. Ita aprobat regius [...]
infrascriptus manu propria.
Copia huiusmodi aliena manu scripta in his novem papiri foleiis presenti comprehensa extracta
fuit a suo originali processu causae olim vertentis
in Regia Audientia ad relationem magnifici et
dilecti consiliarii regiis Phelipi Vinyes, Regiae
Audientiae doctoris, inter priores et sindicum collegii notariorum causidicorum Barchinonae ex
una et Franciscum Granell et alios partibus ex
altera, et de verbo ad verbum vice et nomine collegii [...] mandati comprobata per Josephum Brosa, notarium publicum regium collegiatum, pro
ut ipse mihi domni Joanni Baptistae de Aloy, regio mandato notarii, relationem fecit, ut igitur
eidem copiae veluti suo originali predicto in judicio et extra plena impendatur fides hic me subscribo et meum appono sig+num.
23v
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Universis et singulis fidem facio ego Bernardinus
Malagarriga, auctoritate regia notarius publi-

cus, scriba et secretarius negotiorum collegii notariorum regiorum et causidicorum presentis civitatis Barchinonae infrascriptus, quod in regio
privilegio in pergameno exarato dicto collegio
concesso per sacram, catholicam et regiam magestatem domini nostri regis Caroli III, cui Deus
longos et felizes prebeat dies, dattum in villa Villaefranchae Penitensis die vigesima octava mensis junii anni MDCCVI per suam regiam magestatem firmato sigilloque regio pendenti, et aliis
debitis solempnittius expedito inter alia capita
seu items in dicto regio privilegio inserta, invenitur quoddam thenoris sequentes: «Hem plàcia a
vostra magestat concedir facultat al col·legi de
fer talls y tatxas entre sos col·legiats y per la entrada de aquells que se voldran agregar al dit
col·legi, y aquellas augmentar y disminuir segons la currència // 23r // y despesas del executat. Y com a sa magestat. » Nos itaque animadvertentes, et cetera, pro ut haec et alia in dicto
regio privilegio latius continetur. Et ut praedictis
in judicio et extra ab omnibus plenarie credatur
ego idem Bernardinus Malagarriga, notarius et
scriba supramemoratus, hic me subscribo et
meum solitum appono sig+num.a
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/25r

nyor protector se servesca nomenar las personas
li aparexerà, y que esta deliberació y nominació
de ditas personas per medi de embaxada reportadora per dos cavallers nomenadors per dit senyor protector se participe en escrits als altres
excel·lentíssims comuns, esperant que sas excel·lèncias per los motius que concorran se serviran convenir en lo mateix.
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Excel·lentíssims y fidelíssims senyors.
Después de rendir a vostra excel·lència fidelíssima les més degudas y obsequiosas gràcias de
son favor en haver-nos honrat de posar en la
real mà de sa magestat, que Déu guarde, la que
remeterem, com axí se serveix avisar-nos vostra
excel·lència fidelíssima en sa carta y lo favor merexem de sa magestat en la que rebem sua nos
assegura la eficàs representació de vostra
excel·lència fidelíssima, occurrint novament
mayor y evident recel de invadir lo enemich esta
ciutat per estar acordonant-se en sos arravals a la
altra part del riu per a bàtrer-la ab moltas altres
operacions de hostilitats que mos tenen en vivíssim conflicte, acudim segona vegada als reals
peus de sa magestad ab la adjunta, suplicant
rendidament a vostra excel·lència fidelíssima sia
de son agrado continuar-nos son eficàs y poderós valiment en servir-se posar-la també en la
real mà de sa magestat, afiansant de esta manera
la més eficàs providència y mayor consuelo de
què necessitam, restant sempre ab deguda obediència al servey de vostra excel·lència fidel·líssima a qui nostre senyor guarde y prospere dilatats anys.

Número 452b
En la junta tinguda per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors protector, oficials y personas
del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar als 24
de maig 1707 se ha resolt lo següent:
Havent conferit y placticat sobre lo contengut
en la embaxada donada per lo senyor jurat en
cap de la excel·lentíssima ciutat de Zaragoza lo
dia 23 del corrent y carta de la dita ciutat, attenent a la importància que·s considera perquè en
est assumpto se obre de conformitat per los tres
excel·lentíssims comuns lo que millor pot facilitar-ho lo medi de la excel·lentíssima conferència, inseguint la comissió a dits senyors feta per
lo bras juntat dit die 23, han deliberat que sie
comès a la dita conferència perquè en ella se discorre lo que aparexerà als senyors que la componen haver-se de obrar en orde a la representació que ab dita embaxada se solisita resposta a la
carta de dita ciutat de Zaragoza. Y acerca lo
complimentar-se a dit senyor jurat y la formalitat se hauria de observar, y que per est fi lo se-

Número 453a

Tortosa, y maig 25 de 1707. Excel·lentíssims y
fidelíssims senyors beso la mà de vostra excel·lència fidelíssima sos més apasionats servidors y capitulars lo prior y Capítol de la santa
iglésia de Tortosa. Doctor Miquel Sorli, thesorer
y canonge. El doctor y canonge Antoni Many.
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a. a continuació un imprès intercalat entre els folis 467v-468r
del trienni 1704-1707 que comença «Die quarta mensis maii
anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo tertio
Barcinonae. Nos Josephus Colom et Isidrus Bosch, notarii».
(ACA, Generalitat, N-105, 3p).
b. deliberació intercalada entre els folis 467v-468r del trienni
1704-1707.
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Número 455b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
A notícia de esta part del doctor en lleys Francisco Cardenyes ha previngut que sobre la petia. carta intercalada entre els folis 469v-470r del trienni
1704-1707.
b. súplica intercalada entre els folis 471v-472r del trienni
1704-1707.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

ció féu a vostra excel·lència fidelíssima junt ab lo
doctor Lluís Estaper ab tres súplicas presentadas
en los mesos de febrer y mars pròximspassats,
en las quals supplicà a vostra excel·lència fidelíssima se dignàs eixir al reparo de las contitucions, privilegis y demés havie comès Matheu
Hugo, altre dels verguers de la Real Audiència,
per haver penyorat al dit doctor Cardenyes y haver-se-li’n aportat un llançol de sa casa per ocasió de no haver anat a la guarda ab la arma al
coll ab los notaris causídichs y [...], y que hauria
vostra excel·lència fidelíssima presa resolució de
no exir al reparo o bé no prosehir contre dels
contrefahens de las lleys de la pàtria y demés espesificat ab ditas súplicas, sens aguardar la resposta dels duptes donats a esta part, la qual esta
part no pogué donar per haver promès lo doctor Pau Romà de fer aportar un privilegi, del
qual la part altra de notari causídichs feya menció y havie tret de aquell una certificatòria y un
procés que aquella tenia, las quals cosas esta
part no podia vèurer-les y necessitava de aquellas per a tornar resposta als duptes donats. E
com esta part se sentia gravat de no haver exit al
reparo de son privilegi y demés deduhit y si se
donave lloch als penyoramens de ell y semblans
personas que gosan del privilegi militar, fore
posar un nou petró entre los gaudins de privilegi militar, pus aquells ya may encara que sien estats de corpore universitatis són estats obligats a
fer servitut alguna personal, per lo qual nou
inpòsit devia y deu vostra excel·lència fidelíssima eixir al reparo per lo dany que se’n poria seguir, anant com van manu armata. Y majorment cum dicta manu armata vuy dia 30 del
corrent mes de maig haver tornat a penyorar dit
Matheu Hugo a dita esta part per lo dit effecte
de no haver assistit a la guarda ab la arma al coll
com un plebeo, y voler alterne ab los pintors y
per lo dit effecte li han aportat de sa casa una cullera de plata dit Hugo, lo que és contra son privilegi y llibertat. Per tot lo que // 1v // se salva
dita esta part son dret que li competeix contre
tots los contrefahens a les lleys de la pàtria y privilegis, usos, costums, consuetuts, llibertats y
demés, volent-ho tenir ara y per qualsevol
temps sempre vivo y segur perquè en tot temps
conste, suplica a vostra excel·lència fidelíssima la
present ésser cusida en dietari, y manat al escrivà
major de la present casa que sie pagat y satisfet
de son just y condecent salari entrega certificatòria de com ditas tres supplicas de febrer y
mars y la present estan cusidas en tan que sit
supplicant ho rebrà a mercè. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. Cardenyes. Bruguera, assessor subrogatus.

que la present suplicació sie insertada en dietari
ab què quant se demane còpia authèntica simple tant d’esta súplica com y també de las demés
que sobre la subjecta matèria són estadas presentadas per lo mateix doctor Cardenyas y altre,
sie donada junt ab tots los papers per ells presentats, y axí mateix també de la súplica y demés
papers presentats per part del col·legi de notaris,
causídichs y lo vot de paraula donat per los
magnífichs assessors, advocat fiscal y consulents
aplicats, tot lo que se troba en lo dietari corrent.
Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae,
subrogatus.
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Oblata I junii MDCCVII in concistorio, et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt
2120

Número 456a
Excellentíssimos y fidelíssimos señores.
Haviendo puesto en inteligencia del rey nuestro
señor la representación de vuestra excellencia en
que haze presente la imposivilidad que tendrá
alistar la gente del paýs si se continua el llebarla a
las fronteras en la acostumbrada forma de sometén, me manda su magestad decir a vuestra excellencia que aunque por el repentino accidente de
acercarse el enemigo a Tortossa y contingencia de
que intentasse passar el Hebro, dio // 2v // su real
orden para que se lebantase el sometén de aquellos
parages y los del campo de Tarragona, fue por
una breve subvençión a aquella urgençia, pero no
con el fin de que se zesasse en la leba, antes vien
deseando su magestad se execute y esperando que
el gran zelo de vuestra excellencia a su real servicio procurará que en ella se ganen las oras de
suerte se vea efectuada tan promptamente como
pudieran los sometenes, me ordena diga a vuestra
excellencia expida luego las órdenes más positivas
para que en los vegueríos se haga y passe vuestra
excellencia a haçer el repartimiento de la gente
para formar los regimientos, en inteligencia de
que ha de constar de cien hombres cada uno y de
que tiene ya su magestad electos coroneles para
ellos, como tambien de que mandará suspender
con la certeza de que en esta providencia se ganaran los instantes el orden de formar sometenes
para que no embaraze la execuzión de ella. Dios
guarde a vuestra excellencia muchos años.
Palazio, 2 de junio de 1707. Excellentíssimo y fidelíssimo señor, beso la mano de vuestra excellencia su mayor servidor don Ramón de Vilana Perlas.

a. bitllet intercalat entre els folis 471v-472r del trienni 17041707.
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Número 463a

lución que sea más justificada y conforme a sus
reales interesses, esperando de la actividad y zelo
de vuestra excellencia la más clara averiguación
y puntual respuesta para passarlo a la noticia de
su magestad, la divina guarde a vuestra excellencia muchos años.

En la excel·lentíssima conferència tinguda la
tarde del die 11 de juny 1707 se ha acordat
aconsellar als tres excel·lentíssims comuns lo següent:
Que en vista de la carta que uniformement han
escrit los molt il·lustres jurats de la ciutat de Gerona en 8 del corrent se responga a ella formant-se las cartas per los secretaris, estimant la
attenció ab què se han servit afavorir-los, continuant las notícias de las novedats que ocorran
del enemich, assegurant que estos comuns invigilaran en tot lo que puga ser de son consuelo y
seguretat. Y que en orde a la novedat de averse’n aportat lo enemich algunas personas de la
Bisbal y si n’i ha de altres parts, estimaran saber
qui són y si és possible los motius y causas que
ha tingut lo enemich per fer esta vexació y lo
tracte que·ls done, perquè pogués donar-se
aquella providència que aparegue més convenient, perquè se puga acudir axí al servey del rey
nostre senyor, que Déu guarde, com al benefici
públich de la prestància y a tot lo que sie del
major servey de aquella ciutat. Axí mateix se ha
premeditat en dita excel·lentíssima conferència,
que apar seria molt convenient que quiscun dels
excel·lentíssims comuns escrigués a la ciutat de
Tortosa, Lleyda y Balaguer perquè los participassen ab la major individuació possible las operacions, moviments y notícias del enemich, offerint-se en tot lo que puga ser del major
consuelo de aquellas ciutats.
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Palacio, y junio 28 de 1707. Excellentíssimo y fidelíssimo señor, beso la mano de vuestra excellencia su mayor servidor don Ramón de Vilana Perlas.
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Número 467a
Senyor.

Haviendo llegado a la real noticia de su magestad que en la casa del General de esta ciudad se
encuentran algunas mercadurías proprias de sugetos que residen a la obediencia del señor duque
de Anjou, y con especialidad una bala de telas de
oro y plata propria del duque del Populi, que se
halla en aquel almagazén en el pavimento de tierra junto a la rexa gran de a la mano drecha,
passo a la de vuestra excellencia del real agrado
// 1v // que assí esta bala como las demás que huviere con el mismo nombre y de fardos, caxas o
baüles de sujetos que habitan en aquel dominio,
sean promptamente manifestadas a su magestad
para que en su intelligencia se tome aquella reso-

Lo concistori de la Deputació, postrat als reals
peus de vostra magestat, diu que lo die de ayr
28 del corrent y present mes de juny 1707 don
Ramon de Vilana Perlas li remeté un paper que
contenia que, havent arribat a la real notícia de
vostra magestat que en la casa del General de
esta ciutat se troban algunas mercaderias proprias de subgectes que residexen a la obediència
del duch de Anjou, y en particular una bala de
telas de or y plata pròpria del duch de Populi en
lo paviment de terra junt a la rexa gran a la mà
dreta, ho noticia a al concistori a fi de què serà
del real agrado de vostra magestat que axí dita
bala, com las demés que hi auria en lo mateix
nom, fardos, caxas o bahuls de subgectes que
habiten en aquell domini sien promptament
manifestadas a vostra magestat per a què en sa
intel·ligència se prenga aquella resolució que sie
més justificada y conforme als reals interessos de
vostra magestat. En concideració del què puntualment, à passat lo concistori a informar-se ab
Joseph Vilar, subrrogat en credencer del General, acerca la subgecta matèria y ha fet relació de
paraula que la referida bala de telas de or y plata
no·sb troba en lo magatsem en dit paratge si sols
una caixa, dintra la qual a·y ha telas de or y plata
que esta fou entregada a ell per don Joan Lapeyra antesc del últim siti d’esta capital, junt ab
memorial, del què dita caixa se contenia, y que
no de memorials alguns de robas o mercaderias
que sien del duch del Populi ni de altres personas que sàpia estigan a la obediència del referit
duch de Anjou. Esta és la notícia que ab tota
sceleritat esta matinada ha pogut adquirir lo
concistori, la qual posa en la soberana y alta
comprehenció de vostra magestat per medi
d’esta humil representació, de la qual espera

a. paper intercalat entre els folis 478v-479r del trienni 17041707.
b. bitllet intercalat entre els folis 484v-485r del trienni 17041705.

a. representació intercalada entre els folis 484v-485r del
trienni 1704-1707.
b. no·s troba ... que esta, interliniat al marge esquerre.
c. antes del ... capital, interliniat al marge esquerre.

Número 466b
Excellentíssimo señor.
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que se darà vostra magestat per servit, com axí
ho té experimentat en totas ocasions del paternal amor de vostra magestat.
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Número 469a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
En lo capítol 74 de las ordinasions fetas per vostra excel·lència fidelíssima en lo present y corrent trieni per a evitar los abusos y perjudisis se
feian als drets de la Generalitat en lo fi dels
arrendaments despatxan-se las mercaderias manifestades, a molt menos preu del dret se estatuí
y ordenà que lo arrendatari dels drets de General no permetés despatxar mercaderias ni robas
algunas sens cobrar íntegrament lo degut dret
sots pena de 50 lliures per quiscuna vegada se li
provaria aver contrafet, y que pogués dit arrendatari per la seguratat dels drets a ell expectans
pèndrer en inventari lo die següent e immediat
a son arrendament totas las mercaderias que·s
trobaran en los magatsems de las casa del General de la present ciutat, embarcacions y altres
parts que seran manifestades durant son arrendament y no seran estades despatxades, a efecte
de què venint lo cas de despatxar-se finit son
arrendament puga exigir lo dret de General de
aquellas, tenint obligasió dit arrendatari de entregar a sos gastos als credensers y taulers del
General còpia de dit inventari y los credenses y
taulers reseptors y sobrecullidors degan aportar
credensa y llibres a part del despaitg de ditas
mercaderias, com de dita ordinasió // 1v // més
llargament és de vèurer a la qual se refereix. Y en
lo capítol 16 de la tabba del arrendament del
General de lo corrent trieni se injungí obligasió
a dit arrendatari que agués de observar los capítols y actes de cort, usos, costums y ordinasions
del excel·lentíssim y fidelíssim consistori fetas y
las faedoras en lo corrent trieni, en virtut de la
qual ordinasió és estat presís a Joan Maseras, corredor de horella, arrendatari lo present y corrent trieni dels drets de General, lo no poder
fer gràsia alguna de dret de General de las mercaderias manifestadas y que se trobavan en los
magatsems de la casa del General y embarcacions, assegurat ab la ordinasió de vostra
excel·lència fidelíssima de què cobraria los drets
de ditas mercaderias quant se despatxarian, finit
son arrendament altrament aguera pogut dit
arrendatari fer ditas gràsias conforme sempre se
avia acostumat. Y encara que ab lo capítol 21 de
dita tabba del arrendament se age dit que lo
dret del General de las robas que lo dia de la poa. súplica intercalada entre els folis 486v-487r del trienni
1704-1707.
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sesió se trobarian per despatxar en los magatsems del General, axí de la present ciutat com
de fora fossen del arrendatari nou, però en lo
proemi de la tabba de dit arrendament se digué
que dit arrendament se feia segons los capítols y
actes de cort y ordinasions fetas y en avant faedoras y, per consegüent, // s.n.r // ab dita ordinasió subseguida fou mudat y corretgit dit capítol 21 de dita tabba y en tot cas se deu disputar
lo dupte en una causa devant vostra excel·lència
fidelíssima. Y com per dit efecte sia presís y forsós a dit Joan Maseras, arrendatari, lo pèndrer
inventari de ditas mercaderias que se troban en
los magatsems de la casa del General de la present ciutat y altras parts y embarcacions, per a
què puga en lo discurs de dita causa justificar
quinas mercaderias són las que vuy se troban en
ditas parts y entregar dit inventari als credensers
y tauler, segons lo que mana dita ordinació. Per
tant y altrament, dit Joan Maseras, arrendatari
dels dret de General lo trieni que finí lo dia de
air, suplica a vostra excel·lència fidelíssima se
digne manar y donar orde per a què se permètia
a dit suplicant lo pèndrer inventari lo dia present que és lo presís y premptori de totas las
mercaderias manifestades que se troban en los
magatsems de las casas del General y embarcasions y altres parts, y que dits credensers, taulers
y demés ofisials a qui especte los admeten dit inventari segons lo disposat en dita ordinasió, ya
que fins que vostra excel·lència fidelíssima age
concedit dita llisènsia no corre lo temps de pèndrer dit inventari com axí ó espera y suplica dit
Joan Maseras, y que //s.n.v // la present sia insertada en dietari. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. Solanes. Brugera, assessor subrogatus.
Oblata I julii MDCCVII hora undecima ante meridiem in concistorio, et cetera, reperto in domo
Generalis huius civitatis. Et domini deputati, regali absenti, intervenientibus dominis auditoribus computorum militari etiam absenti, dixerunt et decreverunt que consentan que lo dia
present per Bernat Forés, notari ajudant tercer
de la scrivania major, sie feta la descripció demanada en la súplica ab expressa emperò declaració
y protesta que per dit consentiment y descripció
no sia vist aprobar la pretenció de dit Joan Maseras, llargament explicada en la sobrescrita suplicació, ni altrament inferir prejudici algú als
drets de la Generalitat y a son procurador fiscal,
ans bé resten salvos e il·lesos, y que en lo dit acte
de descripció hage y deya assistir lo procurador
fiscal del General a effecte la mateixa protesta, y
que la present suplicació y decretació sie insertada en dietari e insinuada al dit Maseras. Alexius
Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et

a. y que fins ... dit inventari, interlineat al marge esquerre.

importancia. Dios a vuestra excellencia fidelíssima guarde muchos años.

scriba major Generalis Cathaloniae subrogatus.
Que quidem decretacio fuit intimata et notificata quasi incontinenti dicto Joanni Maseras,
praesenti coram suis excellentissimis fidelissimis.
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Barcelona, y junyo 30 de 1707. Beso la mano de
vuestra excellencia fidelíssima su mayor servidor
Leone de Ullefeld.

Número 470a
Excellentíssimo y fidelíssimo señor.
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Número 471a

En conformidad de real carta de 11 del corriente
remitida a vuestra excellencia fidelíssima sobre el
nombramiento de veedor y pagador de los regimientos de la inserta memoria que vuestra excellencia fidelíssima, premeditadas mis insinuaciones, ha solicitado levantar en subrrogación del
somatén me ha parecido indispensable a mi cargo
y gusto de su magestad y al zelo que tan gustosamente me cabe de su mejor formación y lustre recombenir a vuestra excellencia fidelíssima corriesse el acierto de los que han de ser provehidos
para ello por la capaz dirección de vuestra excellencia fidelíssima, como enterado del conocimiento y talento de los individuos y naturales del
principado, de cuya experiencia affianso todo género de calidades que expressa dicha real carta de
confiansa, legalidad, seguridad, combeniencias,
práctica y el devido affecto al real servicio que
para este empleo requieren, prestando la devida
// 2v // cauthela de fiansas, entrar en exercicio
que para la caval seguridad de la paga de estas
subrrogadas tropas se requieren, haziéndosseme
juntamente precisso el prevenir a vuestra excellencia fidelíssima se sirvan considerar que los tales officiales se hallen en parage el más dispuesto y
immediato de los vegueríos que componen un regimiento, para que con una de cada calidad sea
sufficiente para acudir con vivacidad y prestesa a
la incumbencia que les specta. Y estando cerciorado que la ciudad de Urgel, después de varias representaciones, no ha querido entender en este servicio, escusándosse con la formación de su
coronela para cuyo exercicio ahún que estuviere
formada no gosan del real privilegio. Me parece
será muy del real servicio vuestra excellencia fidelíssima les insinue de parte de su magestad, Dios
le guarde, con todos los medios practicables se
igualen a otras ciudades que no quieren ser
exemptas como Solsona, Vique y Manresa, quienes
gustosas han acordado // s.n.r // en tan singular
servicio. Todo lo expressado fio a la dirección y
grande prudencia de vuestra excellencia fidelíssima, en que asseguro el logro desta total formación
y para poder poner en la real comprención el prudente acierto y dirección de vuestra excellencia fidelíssima con que incumbe en negocios de tanta

Excel·lentíssim senyor.

a. bitllet intercalat entre els folis 486v-487r del trienni 17041707.

a. recado intercalat entre els folis 487v-488r del trienni
1704-1707.

2123

Los deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya a vostra excel·lència diuhen que
als 30 de juny passat reberen un paper de vostra
excel·lència ab què vostra excel·lència fou servit
insinuar-los que, en conformitat de la real carta
del rey nostre senyor, Déu lo guarde, de 11 del
mateix, acerca lo nombrament de veedor y pagador dels regiments de la subrogació de sometén, serà del real gust de sa magestat corre per lo
concistori dit nombrament como a enterat del
coneixement y talent dels indivíduos y naturals
del principat, prestant la deguda cauthela de
fiansas, restant ab la prevenció que los tals officials se troben en paratge al més dispost y immediat dels veguerius que componan un regiment, per a què ab un de cada calitat sia
sufficient per a acudir ab prestesa a la incumbència que·ls specta. Y estant certificat que
la ciutat de Urgell no ha volgut enténdrer en
aquest servey, escusant-se ab la formació de la
coronela, per lo qual exercici encara que estigués formada no gosan del real privilegi serà
molt del real servey, que de part de sa magestat
se done a conpèndrer a aquell comú se iguale a
altras ciutats que no volen ser exemptas, como
Celsona, Vich y Manresa las quals han acordat
entrar en tant singular servey. Y havent premeditat ab molt gust la refferida insinuació de vostra excel·lència y comunicada ab los deputat militar y oÿdor real qui són anats a eixa expedició,
ha regonegut lo concistori posar en la elevada
conprehenció de vostra excel·lència que sent
summament no poder entrar en lo assumpto de
anomenar vehedor y pagador dels regiments,
perquè los dos concistorials inseguint la direcció de vostra excel·lència deixaren a las universitats la nominació de pagadors y, per consegüent, se vindria a alterar lo que de voluntat de
vostra excel·lència se’ls expressa, // 1v // a més
que·s té notícia que ya alguna universitat ne ha
anomenat. Y no·s pot duptar que corrent la
elecció per las universitats recaurà en personas
de tota satisfacció y que restaran ben acistits los
que seran conpresos en dits regiments, y si la
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ciutat en orde a la matexa dependència, que dos
concistorials de quiscun concistori privadament
se posen als reals peus y posen en la real
intel·ligència com avent posat en las reals mans
dita representació se troba quiscun concistoris
precisat en posar en la real comprehenció las
notícias que novament obtenen, posant en las
reals mans còpia de la carta que quiscun de dits
excel·lentíssims comuns ha rebut. Y axí mateix,
que quiscun de dits excel·lentíssims comuns
responga a dita carta, enviant-los còpia de la representació se posà en mà de sa magestat, noticiant-los també com per part de dits excel·lentíssims comuns se ha coadjuvat la representació
per dita ciutat de Lleyda feta, posant en las reals
mans còpia de la dita carta per ella remesa per
no aver enviat còpia de dita representació comforme se’ls avia significat ab altre antecedent.

nominació de veedors y pagadors havia de fer-se
per lo concistori, importaria nou gasto lo qual
voldrian las universitats se deffalcàs del número
dels offerts en subrogació de sometén. En
quant emperò al fet de la ciutat de Urgell, de
nou lo concistori li escriurà ab la mayor vivesa
possible per a què se conforme en lo que Vich,
Manresa y Celsona executan, assigurant a vostra
excel·lència lo concistori que en tot lo que pugue exercitar-se que sia del servey de vostra excel·lència ó practicarà ab tota finesa.
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Número 472a
Lo que ha acordat la conferència tinguda a 2 de
juliol 1707 és aconsellar als excel·lentíssims y fidelíssims comuns que, en vista de las cartas últimament rebudas de Lleyda, Balaguer, Gerona y
Tortosa, se responga a ellas per los excel·lentíssims comuns respective esta estafeta ab paraulas
generals fent estimació de las notícias, y que
procuraran per tots los medis possibles sos alívios y que dita cartas de conformitat sian formadas per los tres respective secretaris. Y juntament que, ajustant a la representació que se
havia ja fet las particularitats que escriuhen en
sas últimas cartas, se pose aquella en las reals
mans de sa magestat ab la major brevedat possible per medi del consistori,b attès axí ho té ja deliberat lo savic Concell de 100 per esta ocasió
tantsolamentd per medi de dos consistorials y en
las demés se offerexa com forse se aconsellarà
per la excel·lentíssima conferència.
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Número 473e
En la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns tinguda en la casa de la
ciutat de Barcelona als 4 de juliol 1707 és estat
acordat en la forma següent, que vista y oÿda la
carta a quiscú de dits excel·lentíssims comuns
scrita per los pahers de la ciutat de Lleyda de
datta de 2 del corrent mes de juliol y attès son
contengut, y en concideració de aver-se en lo
die de ayr posada en las reals mans representació
per los excel·lentíssims bras militar y present
a. paper intercalat entre els folis 487v-488r del trienni 17041707.
b. a continuació ratllat, o de dos consistorials comforme los
aparega.
c. savi Concell ... tantsolament, interlineat al marge esquerre.
d. a continuació ratllat, ciutat, podent-se fer en altre ocasió
esta.
e. paper intercalat entre els folis 487v-488r del trienni 17041707.

2124

Número 474a
Die nona mensis julii anno a Nativitate Domini
millessimo septingentessimo septimo, Barchinone.
Ego Hyacinthus Dou, civis honoratus Barchinone
regiusque conciliarius ac catholicae et regiae majestatis domini nostri regis Caroli terti, quem
Deus servet incolumem, in Regia Audientia presentis principatus gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, ita
quod, et cetera, vos reverendum Michaelem Perpinya, sacrae theologiae doctorem, presbiterum in
ecclesia sedis Barchinonae beneficiatum, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine
meo coram excellentissimis et fidelissimis dominis
deputatis auditoribus computorum et aliis officialibus quibus spectet generalis sive domus Deputationis presentis principatus Cathaloniae comparendum, et in manu et posse dictorum // 1v //
excellentissimorum et fidelissimorum deputatorum auditorum computorum et aliorum officialium et domus Deputationis libenter renuntiandum locum seu locos concistorialis et aliorum
officiorum et precipue officiorum auditoris regalis vicariae et civitatis Barchinonae donatoris
plumborum vulgo donador de ploms, regentis
computorum et sindici in quibus locis per gratiam suae majestatis de presenti insiculatus sum
in bursis dictae domus Deputationis et ad effectum admitti petendum supplicationes, representationes et alias scripturas ad id necessarias et opportunas, presentandum et oratiam admitionis
et renuntiationis et extrajudiciales quaoscunque
si opportuerit offerendum et prestandum, et pro
praemissis instrumentum seu instrumenta quea. procura intercalada entre els folis 490v-491r del trienni
1704-1707.

cunque faciendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et cetera. Promitto rattum habere, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt magnificus Joseph Vidal, utriusque
iuris doctor Barchinonae populatus, et Thomas
Tos, notarius causidicus civis dictae civitatis. In
quorum alieno calamo scriptorum fidem et testimonium praemissorum ego Petrus Abadal, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus
regius collegiatus Barchinonae, hic me subscribo
et meum quo utor die et anno praedictis appono
sig+num.

491
/2r

Número 475a
Nos Carolus, rex Castellae, Aragonum, Legionis,
utriusque Siciliae, Hyerusalem, Hungariae,
Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corcicae, Murtiae,
Giennis, Algarbii, Alagezirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, necnon Indiarum orientalium et occidentalium, insularum ac terrae firmae maris occeani, archidux Austriae, dux
Burgundiae, Brevantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Abspurgii et Marianna ab Austria, regina eius mater, tamquam tutrix et curatrix ac omnium regnorum et
provintiarum dominatrix seu gubernatrix illis
universitatibus, quae nostri regii obsequii affectum et devotionem magis, magisque conservare
nituntur perpetuas gratias et favores in signum
suae fidei fidelitatis, que et gratitudinis nostrae
impartiri et condonare solemus quid in temporum futuritionem omnibus plane pateat quantum naturales et vicini earum et nobis premreri
peroptarunt. Quam ob rem memoriter tenentes
per plura grata et acceptabilia servitia per villam nostram Podiiceritaniae nostro magnopere
peracta omnibus occasionibus bellicis et precipue
in obsidionibus gallorum ab ipsa acriter perpessis,
ex quibus naturales et vicini illius pariter cum
exercitu nostro post nimiam et violentiam oppressionem ipsorum mago erga nos eius eorum que
amore et fidelitate ac industria nostra ipsam villam liberare, et in sua obtabili et naturali obedientia nostra reponere volnerunt. Posteaque usque // 2v // ad praesens nobis praemaxime ac
constanter inservisse et inservituram fore minime
dubitamus, ob quae humiliter suplicavit ut sibi
consilioque et consulibus illius licentiam et facultatem consedere dignaremur faciendi, nominadi, eligendi et creandi in unoquoque anno unum
a. privilegi intercalat entre els folis 490v-491r del trienni
1704-1707.
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ex naturalibus illius et dicti commitatus Caeritaniae in Burgensem matriculatum cum ipsis
prerrogativis honoribus, privilegiis, franquesiis,
libertatibus, exemptionibus et immunitatibus per
serenissimos reges praedecessores nostros villae
Perpiniani et eius concilio et consulibus concessis.
Nos vero ad servitia et merita praedicta habentes
respectum suplicationi praefatae villae Podiiceritaniae benigne sucepta, modo quo infra duximus
annuendum, pro ut thenore praesentis nostrae
cartae cunctis futuris temporibus firmiter valiturae de nostra certa sicencia regiaque auctoritate deliberate et consulto ac ex gratia spetiali
praedictae nostrae villae Podiiceritaniae consilio
et consulibus eiusdem gratiam concedimus et facultatem plenariam impartimur, quod ex tunc
et infuturum anno quolibet possit et valeat eligere nominare creare et ordinare unum ex naturalibus dictae villae et comitatus Caeritaniae in
Burgensenm matriculatum, sicut et quemadmodum concessum extitit villae Perpiniani eius concilio et consulibus qui sic electus, nominatus, creatus et ordinatus in unoquoque anno sit et esse
debeat persona bonae indolis et morum probitate
praedicta, quae recte et digne hoc burgensis matriculati decore et honore ornati et cohonestati videatur et non aliter gaudeat utatur et fruatur
omnibus illis privilegiis, gratiis, favoribus, franquesiis, liber– // 3r // tatibus, praeheminentiis,
praerrogativis, immunitatibus et honoribus quibus burgenses matriculati dictae villae Perpiniani per concessionem praefatorum serenissimorum
regum praedecessorum nostrorum seu alias usuntur, fruuntur et gaudent utique frui et gaudere
possunt, et debent quos quas et quae infuturum
nos et successores nostri eisdem burgensibus matriculatis Perpiniani quoquomodo concedemus et
impartiemur volentesque thenore praesentis omnia et quaecumque privilegia, gratias, favores,
immunitates, franquesias, libertates et perrogativas per serenissimos praedecessores nostros burgensibus matriculatis praefata villae Perpiniani
eiusque consilio et consulibus huc usque consessas
hinc pro incertis ac expressis haberi ac si illorum
vel illarum thenor in hac hujusmodi nostra gratia et concessione continuatus et incertus foret de
verbo ad verbum ac exhisteret expressum. Hanc
itaque gratiam et concessionem facimus et concedimus praedictae villae Podiiceritaniae eiusque
concilio et consulibus modo praefato, sicut melius
dici potest et intelligi ad suum meliorem intellectum volentes et iubentes serie cum praesenti, quod
huiusmodi nostra gratia et concessio sit et esse debeat eidem villae suisque concilio et consulibus
perpetuo stabilis realis valida atque firma nullumque in judicio aut extra sentiat impugnationis obiectum deffectus incommodum aut noxae
cuiuslibet alterius detrimentum sed in suo semper
robore et firmitate percistat. Illustri veri nostro
locumthenenti et capitaneo generali in dictis
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principatu Cathaloniae et commitatibus Rossilionis et Ceritaniae venerabilibus, nobilibus,
magnificis dilectisque consiliariis et fidelibus nostris cancella– // 3v // rio gerenti Cancellariam et
doctoribus nostrae Regiae Audientiae gerentique
vices nostri generalis gubernatoris, magistro rationi, bajulo generali ac regenti nostram Regiam
Thesaurariam, advocatis et procuratoribus fiscalibus et patrimonialibus, vicaris, bajulis, subvicariis, subbajulis, alguaziriis, virgariis et portariis
caeterisque demum universis et singulis offitialibus et subditis nostris majoribus et minoribus in
dictis principatu Cathaloniae et comitatibus
Rossilionis et Ceritaniae constituti et constituendis dictorum, que offitialium locathenentibus seu
offitia ipsa regentibus et subrogatis quovismodo
praesentibus et futuris ad incursum nostrae regiae indignationis et irae et paenae que florennorum auri Aragonum mille nostris inferendorum
erariis dicimis praecipimus et iubemus, quatenus
hujusmodi nostram gratiam et concessionem teneant firmiter et observent teneri et inviolabiliter
observari faciant ab omnibus inconcusso et non
contrafaciant vel veniant aut aliquem contrafacere vel venire permitant, ratione aliqua sive
causa si offitiales et subditi nostri praedicti gratiam nostram caram habent ac preter irae et indignationis nostrae incursum paenam praeappositam cupiunt evitare. Volumus autem quod
antequam hoc privilegium utatur, illud in offitio secretarii nostri regestri gratiarum praesentare teneatur, ut ibidem praemissorum ratio sumatur de quibus per annotationem dicti secretarii
in eodem factam constet, quod si praedicta intra
quadrimestre a die presenti non adimpletum sit
personae seu personis ad quam seu quas praedictorum executio spectaet dicimus et iubemus, quatenus praesentem gratiam non admitant, quia
eam nullius roboris et // s.n.r // valoris esse declaramus in cuius rei testimonium praesentem fieri
iussimus nostro regio communi sigillo in pendenti
munitam.

In Diversorum III, foleo CCXXXVIII. Vuestra
magestad haze merced a la villa de Puigcerdán
del condado de Cerdanya, de darle facultad y licencia para nombrar y elegir cada año un burgués matriculado de los naturales de ella y de dicho condado en la forma en este privilegio
contenida. Consultado. Nihil pro jure sigilli juxta decretum. Ricarte, locumtenens in officio.
// s.n.v // Registrata in Privilegiorum locumtenentiae IIII, foleo LXXI. Lugar del sel+lo.
Fas fe jo lo baix firmat, coadjutor extraordinari
en lo offici de mestre racional, que lo present
privilegi queda registrat en dit offici en lo llibre
de privilegis primer de temps del excel·lentíssim
senyor don Miquel Francisco de Moncada de
Aytona, mestre racional, e en foli 25. Barcelona,
a 14 de juny 1673. Ha pagat una dobla per lo
registre. Joan de Mir. Genís Vidal de Roda.
Suprascriptum regium privilegium fuit praesentatum et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae et in
eorum excellentissimo et fidelissimo consistorio et
illum visum et recognitum per magnificos acessores et fisci advocatum praedicti Generalis fuit
que repertum recte, rite et legitime expeditum
fuisse, et ideo mandarunt mihi infrascripto secretario et scribae mayori, quatenus illud regestrarem et continuarem pro ut feci in dietario currentis trienni sub die nona mensis julii anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
septimo, de quo cum presenti fidem facio die et
anno praedictis. Alexius Fornaguera, utriusque
iuris doctor, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae.
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Dattum in opido nostro Matriti die vigessima
sexta mensis aprillis anno a Nativitate Domini
millessimo sexcentessimo septuagessimo tertio regnorumque dicti Caroli regis filii nostri nono. Yo,
la reyna. Vidit don Melchior de Navarra, vicesecretarius. Vidit don Michael de Çalba. Vidit don
Josephus de Boxados, regens. Vidit Berbegal pro
coe. generalis. Vidit Exia, regens et pro Thesauraria Generali. Vidit marchio de Castellnovo. Vidit don Ludovicus Matheu. Domina regina gubernatrix mandavit mihi don Francisco
Esquierdo de Berbegal visa per don Melchior de
Navarra, vicesecretarius, Exia et pro Thesauraria Generali Çalba, marchione de Castellnovo,
Boxados ac Matheu et me pro conse. generalis.
Tomé la razón en 1 de mayo 1673.
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Número 476a
Die prima mensis julii anno a Nativitate Domini
millessimo septingentessimo septimo Podiiceritani
ego Felix Gasch, clericus et utriusque iuris doctor,
in civitate Podiiceritani residens advocatusque
fiscalis deputationis localis stationis Podiiceritani
et eius collectae dicto nomine gratis, et cetera,
constituo et ordino procuratorem meum certum,
et cetera, ita quod, et cetera, vos reverendum Damianum Genato, presbyterum et beneficiatum
parrochialis ecclesiae Sancti Michaelis civitatis
Barchinone, licet absentem, et cetera, et notarium, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo
dictum officium advocati fiscalis deputationis localis stationis Podiiceritani et eius collectae, quod
nunc obtineo cum omnibus juribus et pertinentiis
suis in manibus et posse excellentissimorum et fidea. procura intercalada entre els folis 490v-491r del trienni
1704-1707.

lissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum Generalis Cathaloniae vel alterius cuiusvis personae seu personis, cui seu quibus
provisio dicti officii pertineat et spectet et seu de
praedictis potestatem habentibus, renuntiandum
et cedendum dictamque renuntiationem admiti
petendum, supplicandum et instandum et pro
inde supplicationes quascunque personae // 4v //
seu personis quibus expediat et opus sit dandum,
offerendum et presentandum in praedictisque et
eorum occasione ac alias quaecunque instrumenta necessaria et opportuna et vobis dicto procuratori meo constituo benevisa faciendum seu fieri faciendum, petendum et habendum. Et cum posse
substituendi, et cetera. Et demum, et cetera. Promitto praedicta habere rattum, et cetera. Et non
revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Petrus Aleixius Palmarola, clericus, et
Josephus Nicolau, lini textor Podiiceritani ambo.
Sig+num Dominici Spernay, auctoritate illustrium consulum civitatis Podiiceritani regio eis
concesso privilegio notarii publici et collegiati
eiusdem civitatis, qui in praedictis interfuit propria manu scripsit et requisitus in fidem die 11
mensis julii anno MDCCVII clausit.
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Número 478a
Excellentíssimo y fidelíssimo señor.
El rey nuestro señor, Dios le guarde, ha manifestado ofrezersele alguna insinuazión que hazer a
vuestra excellencia fidelíssima conzerniente a su
real servicio y beneficio del principado y pareciendo a su magestad sea el día de mañana a las quatro y media de la tarde, lo participo a vuestra excellencia fidelíssima para que // 1v // hallándose
en palacio a la ora referida quede ovedecido su
magestad, la divina guarde a vuestra excellencia
fidelíssima los muchos años que puede.
Barcelona, 12 de juliol de 1707. Excellentíssimo
señor, beso la mano de vuestra excellencia su mayor servidor don Ramón de Vilana Perlas.
Excellentíssimos y fidelíssimos deputados y oydores
de qüentas de Cathalunya.
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Número 479b

a. bitllet intercalat entre els folis 491v-492r del trienni 17041707.
b. vot intercalat entre els folis 491v-492r del trienni 17041707.
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Jesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General del present principat de Cathalunya
als nobles advocat fiscal de dit General y consulents aplicats infrascrits, si essent establert en los
capítols fahents per las extraccions de deputats y
oÿdors de comptes fets en lo monastir de Santa
Anna del any 1493 y en lo número 11 disposat,
lo modo de la extracció de deputats y oÿdors reals, havent-se aquell innovat en lo trienni de
1704 per lo capítol 57 del redrés de las Corts,
que de fet se tingueren en la present ciutat en
los anys 1701 y 1702, com y en què forma se
haurà de fer y observar la extracció pròxima y en
quant fahedoras de deputat y oÿdor per lo estament real. Vista la deliberació feta als 7 del corrent y present mes per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori que conté la nominació dels
consulents infrascrits; vistos los capítols citats
de la Cort de Santa Anna del any 1493 en lo número 11 en què se disposà que la extracció de
las bolsas de deputats y oÿdors del estament real
per lo primer trienni aleshores immediat, se fes
del nombre o bolsa de las personas insaculadas a
deputat real per la ciutat de Barcelona y en los
dos trienni immediadament següents, del nombre o bolsa de las personas insaculadas a deputat
real de las altras universitats del present principat continuadas en lo llibre que·s diu de la Ànima. Y en quant a la bolsa de oÿdor real se féu
per lo primer y tercer trienni del nombre o matrícola de las personas insaculadas a oÿdor
// 2v // real per las ditas universitats de fora Barcelona y en lo segon trienni del número e matrícola de las personas insaculadas a oÿdor real per
la ciutat de Barcelona, y que en avant per los
triennis esdevenidors se seguís en tot y per tot la
forma prescrita, la qual forma inconcusament
en los següents triennis fins lo de 1701 inclusive
sempre és estada virilment observada menos en
lo trienni de 1704. Vista la extracció feta per lo
trienni 1638 de deputat real per Barcelona en
persona de mossèn Joseph Miquel Quintana,
ciutadà honrat de la matexa ciutat, y de oÿdor
real per las universitats foràneas, en persona de
mossèn Rafel Cerdà, ciutadà honrat de Gerona,
continuada en lo dietari del trienni 1635 en jornada de 22 de juliol de 1638; vist lo capítol 57
del redrés de las Corts que de fet se tingueren
en la present ciutat en los anys 1701 y 1702 en
lo qual se mudà la antigua forma que antesedentment se ha referit ab lo concurs simultàneo
de deputats y oÿdors reals, així de dins de Barcelona com de fora de ella; vist lo capítol 1 del
nou redrés de las últimas Corts de 1706 en virtut del qual per los motius que en ell se expressan resta reintegrada la forma antigua y observància subseguida; vist lo real despaig de sa
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magestad, Déu lo guarde, dat en Barcelona als
26 de janer 1706, en lo qual ratificant y ampliant la mercè que per sa real munificència fou
servit fer y consedir ab altre real despaig de 15
del mateix mes y any, tocant tantsolament a las
insaculacions dels officis de deputats y oÿdors
de comptes y altres de la Generalitat, fou servit
manar se reposassen las cosas en lo mateix estat
del any 1639; vista la extracció feta per lo trienni 1701 als 22 de juliol de dit any continuada en
lo dietari del trienni 1698, en la qual sortejaren
per lo estament // 3r // real a saber és per deputat real de Barcelona lo doctor misser Jaume
Oliva y per oÿdor real de defora lo doctor en
medesina Pere Màrtir Cerdà, segons lo disposat
en la dita Cort de Santa Anna; vista la extracció
feta per lo corrent trienni de 1704 a 31 de juliol
del mateix any ab concurs simultàneo de tots
continuada en lo dietari del referit trienni de
1701, en la qual sortejaren per lo estament real,
és a saber, per deputat real mosèn Agustí Pinyana de la ciutat de Tortosa y per oÿdor real lo
doctor Joseph Braçó y Duran de la ciutat de
Barcelona; vista altra extracció extemporànea
feta a 23 de agost 1705 per mort del referit
mossèn Agustí Pinyana, en la qual fou extret
mossèn Pere Vidal de la ciutat de Tortosa; vist
finalment tot lo que se avia de vèurer. Attès
consta que la última extracció de deputat y oÿdor reals que se executà en la deguda forma y
segons lo torn y orde prescrit en lo sobrecitat
número 11 de las Corts de Santa Anna fou la
del doctor misser Jaume Oliva, deputat per la
ciutat de Barcelona, y doctor en medesina Pere
Màrtir Cerdà per las universitats de defora per
lo trienni que comensà a 1 de agost 1701 y finí
als 31 de juliol 1704. Consta que després en la
extracció immediadament subseguida que fou a
31 de juliol 1704 se innovà esta forma substancial legítimament estatuhida y prescrita, per
quant se féu de bolsas simultàneas segons lo disposat ab lo capítol 57 del redrés de las Corts
que de fet se tingueren en los anys 1701 y
1702, en la qual sortejaren, encara que accidentalment, dits mossèn Agustí Pinyana de Tortosa
per deputat real y doctor Joseph Braçó y Duran
de Barcelona per oÿdor real per lo trienni corrent que comensà en lo mes de agost de 1704 y
fineix a 31 de juliol del corrent any. Y per
// 3v // mort de dit Pinyana fou extret en deputat real també ab concurs simultàneo als 23 de
agost 1705 en deputat real mossèn Pere Vidal
de Tortosa per lo resíduo d’est trienni, consta
que estas últimas extraccions no·s poden tràurer
en conseqüència ni de aquellas tenir-se consideració alguna ac per inde sunt habendae ac si factae non fuissent, segons lo literal del capítol 1
del redrés de las últimas Corts, havent-se per
consegüent de reintegrar y reposar las cosas en
lo últim estat que fou com se ha dit per lo trien2128

ni de 1701. Y se troba executat conforme y legalment lo qual prengué principi de las Corts de
Santa Anna y se ha successivament observat fins
al referit temps del trienni 1701 inclusive que es
lo manutenible, y lo que·s deu atténdrer y no altre en la ocasió present, a més que essent així
constant com ho és lo sobre referit no menos
segons disposició de dret ho és que·s deu resecar tot lo executat en contrari ex quodam iure
post liminis, restituhint-se en aquell últim estat
del trienni 1701 que fou fet y executat en la forma, orde y torn que fer y executar se devia. Així
que consta que havèn-se únicament de regular
com se ha dit la extracció pròxima, segons lo estat últim que legitime en deguda forma ab bolsas separadas de deputats y oÿdors reals, alternant y ab lo torn y orde estatuhit en dita Cort
de Santa Anna no podent-se en açò prejudicar
lo contrari observat per haver-se de reputar ac si
factum non esset, se deu dir que essent estada la
extracció del doctor misser Jaume Oliva en deputat real per Barcelona y del doctor en medecina Pere Màrtir Cerdà en oÿdor real per las universitats foràneas per lo trienni de 1701 en la
deguda y solemne forma, que de aquella se deu
pèndrer lo torn y orde // 4r // sens que puga
obstar al referit si·s deya que lo últim estat que·s
deuria pèndrer per la extracció pròxima hauria
de ésser en la que·s féu als 22 de juliol 1638, en
què sortejaren per lo trienni de 1638 en deputat
real per Barcelona mossèn Joseph Miquel
Quintana, ciutadà honrat de Barcelona, y per
oÿdor real de defora mossèn Raphael Cerdà,
ciutadà honrat de Gerona. Y així la alternativa y
torn se hauria de fer segons lo estat de dita extracció, fundant-se ab lo disposat en los reals
despaigs de 15 y 26 de janer del any pròximpassat de 1706 a hont sa magestat per sa soberana
clemència fent mercè de las insaculacions dels
officis de deputats, oÿdors y demés de la Generalitat fou servit ordenar se reposassen las cosas
en lo mateix estat del any 1639. Perquè consta
que dits reals despatigs sols contenen la real gràcia de las insaculacions no emperò de las extraccions de deputats y oÿdors y altres officis de la
Deputació que és cosa molt distant una de altre
et a separatis non fit illacio; y principalment
quant cada acte de per si té disposició particular
com és en est cas, attès bé de la mateixa extracció del any 1638 se manifesta ab major evidència lo fins assí motivat perquè consta, com se ha
referit, fou extret en deputat real per Barcelona
dit Quintana y per las universitats foranas dit
Cerdà, y en la subsegüent extracció per lo trienni 1641 sortejaren en deputat real lo doctor
misser Gerònim Pastor, ciutadà honrat de Lleyda, per las universitats foranas, y en oÿdor real
lo doctor misser Joseph Ferrer, ciutadà de Barcelona, per Barcelona y per lo trienni de 1644
sortejaren en deputat y oÿdor reals per las uni-

de fer-se lo contrari se disposa que dit regent los
comptes sia privat de una tersa de son salari y
que no se li puga gastar en compte lo gastat, encara que sia ab deliberació del concistori. Y com
no obstant lo sobredit vostra excel·lència fidelíssima // 1v // hage ordenat en alguns casos a
Francisco de Marí y Ginovès, regent los comptes de la casa de la Deputació del General de
Cathalunya, y lo donar al excel·lentíssim y fidelíssim concistori com fou a la ocasió se anà a la
casa del General de esta ciutat quant se acabà lo
arrendament per a cobrar dels arrendadors los
encunys que se acostuma. Per ço, suplic de Marí
sia del agrado de vostra excel·lència fidelíssima
declarar per via de dupte en quins casos pot y
deu gastar ab atxas per acompanyaments y si lo
cas de anar vostra excel·lència fidelíssima y concistorialment de nit ve conprès ab la disposició
de dit capítol, per a què de esta manera dit Marí
puga cumplir las obligacions de son offici sens
incidir a las penas que en lo sobredit capítol se li
comminan. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Josephus Fitor. Bruguera, assessor subrogatus.

versitats foranas mossèn Onofre de Aguiló, ciutadà honrat de Lleyda, y lo doctor misser Balthasar Soler, ciutadà hon– // 4v // rat de Gerona,
així que consta que encara que la extracció pròxima aparegués regular-se per lo que se observan en lo any 1638, emperò fou ab la mateixa
conformitat que antes y després estava establert
y observat, y per consegüent encara que se
agués de pèndrer ara lo estat del any 1639 també se deuria fer la extracció vinent de deputat
real per las universitats foranas y de oÿdor real
per la ciutat de Barcelona. Estos y altres mèrits,
attesos són de sentir que la extracció que se ha
de fer de deputat y oÿdor reals per lo trienni de
1707 ha y deu fer-se en quant a deputat real sols
dels subjectes que·s trobaran ensaculats en la
bolsa de deputats reals per las universitats foranas y de oÿdor real dels subjectes que·s trobaran
enseculats en la bolsa de oÿdor real per la ciutat
de Barcelona. Y així ab bolsas separadas y no ab
concurs simultàneo, y que en la mateixa formalitat, torn, orde y alternativa, se prosegueixen
las demés extraccions de deputats y oÿdors reals
esdevenidoras en observansa total del disposat
en lo número 11 dels capítols de Corts de Santa
Anna. Y així ho senten, salvo semper, etcètera.

Oblata XII julii MDCCVII in concistorio, et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt huiusmodi
dubium magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae, qui unacum suis excellentissimis fidelissimis illud videant atque declarant juxta formam
capitulum curiae. Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae subrogatus.

En Barcelona, a 28 de juny de 1707. De Codina
et Ferreras, fisci Generalis Cathaloniae advocatus. Don Miquel de Calderó, consulens. Don
Bonaventura de Tristany, consulens. Don Gerònim de Magarola, consulens. Doctor Agustí Ramoneda, consulens.

En lo capítol 44 del nou redrés de las Corts últimament celebradas se troba estatuhit y ordenat
que no puga lo regent los comptes fer acompanyar a persona alguna encara que sia concistorial ab atxas ni gastar cosa alguna per rahó de
dit acompanyament, prohibint-se-li expressament lo fer semblant gasto sinó és en los casos
de novenas, divuytenas, trentasisenas, conferèncias, embaxadas y altres semblants y extraordinaris que acostuman esdevenir y ocórrer en la
casa de la Deputació en los quals casos se imposa obligació a dit regent los comptes de fer
acompanyar ab atxa a las personas que esteran
ocupadas en dits empleos, sens que entre aquellas pugan ésser compresos los concistorials y
demés officials que tenen asenyaladament lo dit
capítol porció de cera, de tal manera que en cas

Losa excel·lentíssims y fidelíssim senyors de
putats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya ab intervenció dels magnífichs assessors infraescrits. Vist lo dupte format y proposat
per lo magnífich Francisco de Marí y Genovès,
donzell, regent los comptes de la present casa
de la Deputació ab supplicació presentada lo die
12 del corrent mes de juliol acerca de la
intel·ligència del disposat en lo capítol 44 del
nou redrés de la cort últimament celebrada en
lo any de 1706, és ha saber, en quals casos lo regent los comptes pot y deu donar o gastar atxas
per acompanyaments y si lo cas de anar los excel·lentíssim y fidelísims senyors deputats y oÿdors de comptes consistorialment de nits ve
comprès ab la disposició de dit capítol. Vist lo
dit capítol 44 del nou redrés y finalment vist lo
demés que se han de vèurer. Attès y considerat
que ab lo sobracitat capítol 44 se troba expressament disposat que ni lo regent los comptes ni
altre official de la casa de la Deputació puga gastar diner algú en atxes per fer acompanyar a persona alguna encara que sia consistorial, perme-

a. declaració intercalada entre els folis 495v-496r del trienni
1704-1707.

a. vot intercalat entre els folis 495v-496r del trienni 17041707.
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Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
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tent solament la cort general al dit regent los
comptes donar a cada un dels deputats y oÿdors
cada més duas atxas de ser blanca de pes quatre
lliures quiscuna, a fi de fer-se acompanyar en los
casos que en las nostras hagen de anar o exir de
la casa de la Deputació. Y no-res-menos per lo
mateix effecte donar una atxa cada mes a cada
un dels assessors, advocat fiscal, escribà major,
regent los comptes y racional de quatre lliures
de pes quiscuna y dos lliures de cera cada mes a
quiscun dels escrivents, ço és, ordinari y extraordinari de la escrivania mayor sens que a ningun altre official se // 2v // puga donar, dexantse solament a càrrech y obligació del regent los
comptes que en los casos de novenas, divuytenas, trentasisenas, conferèncias, embaxadas y altres semblans y extraordinaris que acostuman
ocórrer a la casa de la Deputació en los quals
dega dit regent los comptes fer acompanyar ab
atxa als que estaran occupats en dits empleos
sens poder-se compèndrer entre aquells los
consistorials per haver-se’ls ya assenyalada porció de cera, y que fent-se lo contrari del sobre
expressat haje de ésser privat dit regent los
comptes de una tersa de son salari y que lo gasto no li puga ésser passat en compte encara que
sia ab deliberació del consistori. Attès y considerat que si bé ab lo sobracalendat capítol 44
solament se expressan los casos de novenas, divuytenas, trentasisenas, conferèncias, embaxadas y altres semblants prohibint-se àdhuc en
dits casos lo poder-se fer acompanyar ab atxes
als consistorials per haver-se’l ya assenyalat porció de cera. Attès emperò y considerat que del
proemi y tota la contextura del dit capítol 44
evidentment se manifesta haver solament ab
aquell la cort general ha volgut reprimir los gastos immoderats que se ocasionavan a la Generalitat en lo acompanyar ab atxas als concistorials
y demés officials de la casa de la Deputació, en
los casos que aquells havian de anar o tornar de
nits de dita casa o fer vetllas en ella per affers de
la Generalitat, sens que en dit capítol se dispose
cosa en orde als acompanyaments de atxes en lo
cas que concistorials aguessen de exir de dita
casa per alguna funció pública de nits en forma
de consistori o consistorialment ab lo acompanyament dels officials de la Generalitat y per affers y negocis de aquell. // 3r // Attès més avant
y considerat que semblantment en dit capítol
no se estatueix ni ordena cosa alguna acerca dels
casos poden esdevenir de haver-se de menester
de nits per affers o negocis de la Generalitat, algun o alguns officials als quals no se’ls assenyala
porció de cera en dit capítol y en dits casos aparexeria indecorós e indecent al consistori que
anessen sens la providència de llum en aquella
manera que acostuman fer anar de nits los demés comuns d’esta ciutat a sos officials quant
los occupan en diligèncias que se han de fer de

nits, lo que ab especialitat se advertiria en lo
sýndich per lo que aquell a vegadas ha de anar
de nits a aportar recados als excel·lentíssims
lloctinens generals, ministres als demés comuns
y a altras personas de orde del excel·lentíssim y
fidelíssim consistori per negocis importans a la
Generalitat. Per tot lo que y altrament diuhen y
declaran que dit Francisco de Marí y Genovès,
regent los comptes de la casa de la Deputació,
pot y deu gastar per acompanyaments ab atxes
no solament en dits casos de novenas, divuytenas, trentasisenas, conferèncias, embaxadas y altres senblants y extraordinaris sinó y també en
los dits casos de haver de exir, anar y tornar de
nits dits consistorials en forma de consistori o
consistorialment de la casa o en la casa de la Deputació, y de haver de menester per a anar y tornar de nits per affers de la Generalitat algun o
alguns dels officials de la casa de la Deputació a
qui no·s troba haver-se en dit capítol 44 assenyalat porció alguna de cera per no poder-se
crèurer, ni presumir ni venir ni poder venir estos
dos casos compresos ab la disposició del citat
capítol 44.
En Barcelona, 15 de juliol 1707. Publicat als 16
juliol 1706, testificant don Joan de Novell y
Matheu Güell. Don Joseph de Novell y Nadal.
Doctor y degà Joseph Grau. Pere Vidal. // 3v //
Doctor y canonge Vicent Gomis. Joseph Braçó
y Duran. Romà, assessor subrogatus. Bruguera,
assessor subrogatus.
496
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Certifich y fas fe yo Joseph Vila, per las autoritats apostòlica y del rey nostre senyor, Déu lo
guarde, notari públich real col·legiat de Barcelona avall escrit, com ab acte rebut en poder
meu als deu del mes de juny proppassat lo magnífich doctor en drets y ciutedans honrrat de
Barcelona Francisco Febrés y de Artal, ha renunciat la plassa de official major de la majordomia de la artillaria del exèrcit y presidis del present principat de Cathalunya ab tots los lucros,
stipendis, salaris y demés útils annexos y connexos de aquella en mà y poder del magnífich doctor micer Joseph Febrés, ciutedà honrrat de
Barcelona y majordom de la artillaria del dit real
exèrcit y presidis del present principat de Cathalunya, qual obtenia en virtut de nombrament ab
facultat de sa magestat, que Déu guarde, a son
favor fet per lo refferit doctor Joseph Febrés,
son pare, en diada de quinse mars mil set-cents
y sis, la qual renúncia fou per dit doctor Joseph
Febrés acceptada, trobant-se present a la recepció de aquella, com estas y altres cosas en dit
a. certificatòria intercalada entre els folis 495v-496r del
trienni 1704-1707.

acte són més llargament de vèurer a què me referesch. En fe del què fas la present certificatòria
escrita de mà aliena y sotascrita de la pròpria en
Barcelona als vuyt del mes de juliol any de la
Nativitat del senyor de mil set-cents y set y la
cloch dit dia y any ab mon acostumat sig+ne.
Oblata XV julii MDCCVII in concistorio, et cetera.

498
/1r

Número 483a
Conferència tinguda en la Deputació. En la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns
tinguda lo die 17 juliol a la matinada del corrent
any 1707, havent-se proposat en ella una real
carta de sa magestat, Déu lo guarde, que fou
servit manar entregar a cada comú, y juntament
havent-se proposat una carta ab còpia de una
representació tot del die 14 del mateix feta per
la ciutat de Lleyda al rey nostre senyor, usant de
la facultat donada a la excel·lentíssima conferència per sos principals, ha resolt aconsellar lo següent: que per medi de dos consistorials de
cada respective comú se posen als reals peus y li
digan de paraula en orde de las cartas se té de
respòndrer a sa magestat, se està invigilant per a
què quant antes pugan los comuns cumplir en
tot lo que se’ls mana, en quant a la carta de la
representació de la ciutat de Lleyda de la matexa
diada, se pose en la real mà còpia de aquellas
ponderant-li los desconsuelos de aquells fiels
vassals de Lleyda, en particular de voler abandonar la ciutat y sols defensar los castells, lo que en
ninguns dels citis ha tingut aquella plaça may se
ha abandonat la ciutat y esta tarde se tinga conferència a las quatre horas.
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Número 484b
Per a poder pasar vostra excel·lència fidelíssima
a formar la resposta de la real carta de sa magestat, Déu lo guarde, de 14 del corrent en escrits,
conforme ha aparegut a la excel·lentíssima confarència aconsellar després de haver discorreguda y premeditada aquella entrega a vostra excel·lència fidelíssima per las clàusulas més
importants de la referida real carta los apuntaments següents. En la expressió de donar-se sa
magestat per servit de tot lo que ha obrat vostra
excel·lència fidelíssima y lo principat per son
real servey y las incessants aplicacions ab moltia. paper intercalat entre els folis 497v-498r del trienni 17041707.
b. paper intercalat entre els folis 498v-499r del trienni 17041707.
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plicadas finesas a sa magestat per a constituhir a
vostra excel·lència fidelíssima y al principat baix
son suau domini y la major expressió de amor y
confiansa, puix diu sa magestat que a quant dependesca de sa real facultat no dexarà de dedicar-se y encara a costa de aventurar sa real persona per la defensa de vostra excel·lència
fidelíssima y principat. En desahogo de la gratitut y aprèscio de vostra excel·lència fidelíssima
se fasse expressió de gràcias a sa magestat, offerint-li així en nom de vostra excel·lència fidelíssima com del principat de nou personas, vidas y
izendas per son real servey y lograr la manutenció de estar baix son suau domini y correspòndrer a la repetida finesa de exposar sa persona
com a amorossíssim pare, rey y senyor natural
per sos amantíssims fills. Encarrega sa magestat
a vostra excel·lència fidelíssima se aplique en
discórrer y prevenir gent de armas y de treball.
Que actualment per a resguart d’esta província
està // 1v // servint vostra excel·lència fidelíssima
a sa magestat ab un donatiu que per las fatigas
del temps pasa més enllà de la posebilitat ab un
regiment de sinch-cents hòmens, infants, y tot
lo principat en lloch del estil antich de sometent
y en última necessitat de sometent general per
los inconvenients que la experiència ha ensenyat, de voluntat de sa magestat se ha subrrogat
est servey ab lo de sinch regiments ab sos cabos,
tots de infanteria, fent lo número aquells de
més de sinch mil hòmens ab tot gènero de armas offensivas y defensivas pròprias dels indivíduos que·ls componen, pagant-los lo sou molt
crescut lo principat seguint-se est dany de
amanèixer ordes així impressos com mà escrits
per subjectes que per lley municipal tenen privat
semblant poder. Y a demés de ser conveniència
particular dels mandataris lo que és perniciós recau en gran deservey de sa magestat, no contenín-se aquells sols en demanar gent de armas
sinó també treballadors com en moltas vilas y
llochs del principat se són posats en execució,
no per la forsa de aquells si sols per la insinuació
de ser de la voluntat de sa magestat. Y que per a
poder-se lograr en la precissió algunt alívio de
gent de armas sens llistar-se, suplique vostra excel·lència fidelíssima a sa magestat sia de son
servey aténdrer en lo quant fóra perniciós lo desaliento de la retirada de las tropas auxiliars y lo
allotjament de aquellas en las casas dels indivíduos paysans del principat, ja que lo decahiment de estar no fos rèmora dels alientos de
aquells. Offerint vostra excel·lència fidelíssima
executar en est particular lo que se puga y sia
// s.n.r // la dignació de sa magestat. Comprèn
més la real carta dient animadas de personas de
sèquit y representació per a què, ocupant los
puestos y paratges a hont puga conduhir sas forsas lo enemich, se veigen desvanescudas sas ideas per lo medi de las forsas de sos naturals. Pot
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ponderar a sa magestat vostra excel·lència fidelíssima que las personas de sèquit y representació són los cavallers y gaudints de privilegi militar, los quals se troban lo dia de vuy los uns
empleats en capitanear las referidas tropas del
principat, altres las coronelas de difarents ciutats de aquell y altres que voluntàriament ab son
sèquit estant en los puestos perillosos, no dubtant-se que tots quants quedan sens exercisi estarant promptes per las insinuacions de sa magestat ab la mateixa resignació, amor y fidelitat
que han placticat en totas las occurèncias se han
offert del real servey. Y últimament la clàusula,
donant totas las demés providèncias que se judican convenients al major resguart d’esta província que invigilarà vostra excel·lència fidelíssima,
com sempre, en practicar tots los medis que li
permete la posebilitat per a lograr lo fi del major
servey de sa magestat, lustre, benefici públich y
resguart del principat. Y que per a destarrar tota
la malícia podria // s.n.v // sembrar lo enemich
per mal lograr tant important fi y alentar a tots
los indivíduos del principat a més gloriosa defensa, manifestarà al públich vostra excel·lèncias
fidelíssima las finesas paternals de sa magestat
dignes de tota ponderació y imposible de correspòndrer. Estas refleccions ha aparegut a la
excel·lentíssima confarència posar en la alta
comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima
perquè ab son madur acert execute lo més convenient al servey de sa magestat, desempenyo
del principat y agrado de vostra excel·lència fidelíssima.
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providència en què estigan promptes treballadors per a reparar las fortificacions d’esta plasa.
Que la ciutat en totas las ocorrèncias se han offert per est asumpto sempre ha estat prompte en
aplicar los medis necessaris per lo resguart d’esta
ciutat y demés, que és estat del agrado de sa magestat, y que no obstant los ahogos presents
contribuirà la ciutat en tot lo que permeten sos
averts per lo real servey //1v // en quant se introduescan los mateniments, no sols per preservarla del perill a què se exposaria en qualsevol accident si li faltavan, si també que abasten al
sustento de las tropas ab què han offert socórrer
los alts aliats a sa magestat y est principat las
quals se esperan en brevedat. Se pot ponderar a
sa magestat, encara que vostra excel·lència ya té
comessa esta dependència, a las juntas de forments y carns que la ciutat se devel·la insessantment per a lograr est fi sens aténdrer preus, però
la incapacitat del terreno que falta per est abast
com són los regnes de Aragó y València y, majorment, en ocurrència de la moltitut de forasters han acudit y perseveran en moltiplicar lo número dels abitants d’esta ciutat, ha de ser més
copiós lo abast esperant donaran fruit las diligèncias. Y acerca als grans, no obstant la cortedat de la cullita, malbaratats los del Ampurdà
per lo enemich, los de Urgell per los recels, trànsits y mal logros de las auxiliars tropas, asegurada la providència de què cesse est motiu del què
fa súplica la ciutat, confia vèurer lograt son desig
ab dita pretenció. A la singular expressió que fa
sa magestat ya may bastantment ponderada, y ab
la experiència tenim ben qualificada de què exposarà sa real persona en cas offeresca per lo resguart de tant fins y lleals vassalls, // s.n.r // a demés de postrar-li’n incessants gràcias repetir la
oferta vostra excel·lència de sacrificar vidas y
izendas per son real servey y manifestar al públich esta espesialíssima finesa en desahogo de
son amor y innata fidelitat, no sols per alívio y
ánimo de sos naturals sinó també per desvanèixer las veus ha sembrat la malícia enemiga. Tot
lo sobre referit és lo que ha premeditat y descorregut la excel·lentíssima confarència acerca lo
substansiat en la real carta per a donar resposta a
aquella per lo medi de representació. Vostra excel·lència ab sa rellevant reflecció deliberarà lo
que sia més convenient al real servey, agrado de
vostra excel·lència y comú benefici.

Número 485a
À aparegut a la excel·lentíssima confarència que
en los punts compresos en la real carta de sa magestat, Déu lo guarde, de 14 del corrent escrita a
la present ciutat per medi de representació en escrits, se podria respòndrer ab los apuntaments
següents a las clàusulas expresivas de aquella,
com és donar-se per servit sa magestat de tot lo
que ha obrat la excel·lentíssima ciutat y las crescudas summas ha expendit per son real servey ab
las quals li consta quant extenuada està de medis, però que no obstant això espera sa magestat
y se promet se aplicaran los més efficasses esforsos per a contenir los enemichs de sa corona de
la invasió que amanassa. Que se fase molta estimació d’esta expresció a sa magestat y se li offeresca de nou vostra excel·lència així en vidas com
en izendas, practicant per est effecte tots los medis li permètia la posebilitat per lograr lo fi de
contenir los enemichs. En orde al que se done
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a. paper intercalat entre els folis 498v-499r del trienni 17041707.
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Número 486a
Premeditada y discorreguda la real carta de sa
magestat, Déu lo guarde, de 14 del corrent esa. paper intercalat entre els folis 498v-499r del trienni 17041707.

crita a vostra excel·lència fidelíssima en la
excel·lentíssima confarència per a poder pasar a
formar resposta en escrits per aquella, conforme
à aparegut aconsellar a vostra excel·lència fidelíssima posa en sa mà los apuntaments següents. Fa
reflacció sa magestat de la constància, finesa y
amor que ha practicat vostra excel·lència fidelíssima en totas las ocurrèncias se han offert per a
lograr la ditxa de estar baix son suau domini així
vostra excel·lència fidelíssima com los indivíduos que·l componen, no dubtant sa magestat
sabran contribuir los mateixos officis en la conjectura present, vent invadit est principat per los
enemichs en una y altra frontera per a librar-lo
de sas emanassas y lograr la imponderabla ditxa
de continuar baix lo suau domini de sa magestat,
se han de donar repetidas gràcias a sa magestat
de sas reals expressions y de la gran confiansa fa,
sempre ha fet y vuy aviva de vostra excel·lència
fidelíssima y a sos indivíduos offerint per desampenyo de sa gratitut sacrificar las personas, vidas
y izendas de vostra excel·lència fidelíssima per
tot lo que tinga mira al real servey, lustre de la
nació y benefici públich. Continua la real carta
que la direcció y representació de algunts indivíduos que componen a vostra excel·lència fidelíssima //2v // se dediquen ha exortar ab eficàcia als
naturals que han de acodir a las fronteras per impedir las ideas del enemich per medi de sas persuasions y alentats ab sa presència a la major
constància y esfors, manifestan los mateixos
bons efectes. Que vostra excel·lència fidelíssima
y sos indivíduos han fet tant aprècio del paternal
amor de sa magestat per a continuar los blasons
que sos antecessors saberen merèixer-se ab
abandono de convenièncias y vidas dels gloriosos predecessors de sa magestat y sa augustíssima casa, seguint esta mateixa pauta en lo dia de
vuy vostra excel·lència fidelíssima y sos particulars en la forma ho han executat des de què sa
magestat se ha dignat honrar est principat ab sa
real presència, aplican-se tot quant és estat servit
sa magestat dedicar-los així en capitanejar gent,
pèndrer obedièncias, alentar ab sas persuasions a
tots los naturals del principat per facilitar las més
àrduas empresas com en medis per lograr lo fi de
vèurer aquell enterament baix la voluntat de sa
magestat y librar-lo de las contínuas molèstias
dels enemichs, quedant los averts dels indivíduos en miserable estat, offereix vostra
excel·lència fidelíssima a sa magestat sacrificar-se
de nou ab sos particulars tot lo que tinga mira al
major servey de sa magestat, anelant corresponguessen sos medis per tant inportant fi y librar
de fatigas, estragos y ruinas del principat. Conclou sa magestat que procuren embarasar al
ene– //3r // mich se valgue dels grans y forratges
y ab esta diligència se pot obligar a aquell en mudar sas ideas, vent que per a practicar-las li faltan
tants precissos gèneros, retirant-los dels parat-

ges exposats a la major contingència. Esta diligència no pot practicar-se a la part de Ampurdà
perquè lo enemich lo té y à pisat y los llochs circunvahins per a acudir a la precissa defensa y
acampar nostras tropas han abandonat los fruits
no menos Lleyda, Balaguer y los comarcants
d’estas ciutats per a librar-se de las primeras iras
del enemich y trànsits de las tropas aliadas, com
hi també Tortosa y part de sa vegueria, singularment los de la altra part del riu que són los més
abundants per estar ocupat del enemich, no
obstant estos motius està prompta vostra
excel·lència fidelíssima y sos indivíduos per lo
restat de Cathalunya per a executar tot lo que se
ha descorregut ser convenient y aparega més útil
a sa magestat, que a la menor insinuació trobarà
en la igualtat del amor, resignada la obediència.
Tot lo sobredit y notat posa en la rellevant comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima la
excel·lentíssima confarència per a què delibere
lo que sie més accepte al real servey, crèdit de
vostra excel·lència fidelíssima y pública utilitat, y
no menos que seria de la grandesa y zel de vostra
excel·lència fidelíssima lo pasar per medi de embaixada a suplicar al excel·lentíssim y fidelíssim
consistori dels deputats y oÿdors de est principat
// 3v // de què ab cartas impressas exortassen a
totas las ciutats, vilas y llochs del principat donassen cobro a tot gènero de grans de sas
col·lectas, retirant-los en paratge que puga ser
penetrat del enemich, acreditant vostra
excel·lència fidelíssima ab esta diligència lo que
dirà a sa magestat haver discorregut.
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Número 487a
Excellentíssimos y fidelíssimos señores.
Haviendo llegado el marqués de Rofrano, teniente de la cámara de su magestad, con la plausible
noticia de haver todo el reino de Nápoles dado la
devida obediencia a su magestad, y la de que en
Tolón los enemigos barrenaron todos sus navíos
para obiar que los nuestros los incendiasen y quedar nuestra flota bombardeando aquella ciudad,
y el prínzipe Eugenio, encaminándose por tierra
con un formidable exérzito a atacarla, // 4v //
paso a noticia de vuestra excellencia las referidas
con el mayor alvorozo, esperando poderlas repetir
a vuestra excellencia otras demás conseqüencias.
Guarde Dios a vuestra excellencia muchos años.
Palacio, y jullio 21 de 1707. Excellentíssimo señor, besa la mano de vuestra excellencia su más
cierto servidor don Ramón de Vilana Perlas.
a. bitllet intercalat entre els folis 498v-499r del trienni 17041707.
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Número 488a
Nos Carolus, Dei gratia rex Castelle, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hyerusalem,
Ungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae,
Granatae, Toleti, Valentiae, Galletiae, Maioricarum, Hyspalis, Sardiniae, Cordubae, Corsicae,
Murtiae, Giennis, Algarbii, Algecirae, Gibraltaris, insularum Canariae necnon Indiarum
Orientalium et Occidentalium, insularum ac terrae firmae maris occeani, archidux Austriae,
dux Burgundiae, Bravantiae, Mediolani, Athenarum et Neopatriae, comes Abspurgii, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rosilionis et Ceritaniae, marchio Oristani et comes Gocceani.
Regiae provisionis dexteram illis libenter extendimus qui animi strenuitate vigentes personas et
bona sua pro conservatione nexus in disolubilis fidilitatis coronae regiae, nullatenus exponere formidarunt, cumque haec et alia laudabilia facinora exercere non desinerint incolae, naturales et
habitantes, villae Podiceritani quae nostri comitatus Ceritaniae est caput nam omni evo zelum
et amorem ac constantiam erga nostram austriacam domum fideliter ostenderunt, et de his auctenticum testimonium prebuerunt nedum in nostro foelicissimo adventu ad hunc principatum ac
recuperatione eiusdem oppidi et comitatus ad
nostrum legitimum dominum verum etiam in
recenti invasione per gallorum equestres ac numerosas pedestres // 1v // militias ex Francia et
fortalitiam de Montlluis, die vigessima prima
aprilis currientis anni dictum oppidum, muris et
militiis indefensum occupare ac vicinos montes et
planicias infestare et dominare intendantes dicti
naturales, arma sumentes ac se viriliter deffendendentes, tres acerrimos doctorum inimicorum
insultus gloriose repellerunt taliter quod per illos
strage plusquam ducentum militum et viginti officialium dictorum, que naturalium constantia
valore et resolutione se deffendendi vel in pugna
suum sanguinem efundendi expertis ad Galliam
per Rosilionis comitatum redierunt cumque majora servicia major debeant praemio decorari, sicut enim praefatum Podiceritani oppidum
illiusque naturales et incolae erga nostram regiam personam suos majores excesserunt in serviendo. Nos quoque nostros praedecessores in remunerando superemus syndicorum dictae villae
supplicantibus annuere decrevimus. Quare tenore praesentis nostrae cartae cunctis venturis temporibus firmiter valeturae ex nostra certa scientia deliberatae et consulto regiaque auctoritate
ac ex gratia speciali nostrae regiae potestatis plenitudine dictum oppidum Podiceritani in civia. privilegi intercalat entre els folis 500v-501r del trienni
1704-1707.
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tatem et civitatis titulum honorem et dignitatem
erigimus, promovemus, insignimus, extollemus,
decoramus ac perpetuo illustramus. Ita quod
deinceps per omnes et quascumque personas cuiuscumque status, gradus, qualitatis, praeheminentiae et conditionis existant //2r // tam voce quam
scripturis publicis ac privatis et alias civitas Podiceritani nominetur, appelletur et intituletur
gaudeatque et gaudere possit et valeat omnibus
illis dignitatibus, praeheminentiis, honoribus, facionibus, immunitatibus, libertatibus atque praerrogativis quibus aliae civitates nostrae in praedicto Cathaloniae principatu de jure usu,
consuetudine et alias quovismodo potiuntur et
gaudere consueverunt, debuerunt et potuerunt
usque quaque. Et insuper attento quod iam ab
antiquo dicta universitas nunc civitas Podiceritani in emergentibus et urgentibus casibus regium servicium tangentibus in usu habuit exercitium coronelae assumendo arma contra
inimicos. Igitur propter enarrata et alia motiva
nostrum regium animum inclinantia eandem
universitatem favore speciali prosequi volentes
dictam coronelae praerrogativam per illam novissime a dicta die vigessima prima aprilis proxime devoluti convocatam et in exercicio habentem
approbamus, ratificamus et confirmamus et
quatenus opus sit de novo concedimus, ita ut coronelae praedicta ex incolis eiusdem universitatis
nunc civitatis eorumque gremiis suis cum capitaneis eformata gaudeat, fruatur et potiatur pro
ut frui gaudere et poteri volumus et consedimus
omnibus et singulis gratiis, privilegiis, immunitatibus et favoribus quibus fruuntur, gaudent et
posiuntur ac utuntur aliae civitates praesentis
Cathaloniae principatus dicta praerrogativa coronelae habentes et tenentes ac utentes potirique
ac uti possunt et de– // 2v // bent declarantes,
quod consul in ordine primus qui nunch est et pro
tempore fuerit dictae universitatis nunc civitatis
Podiceritani sit chiliarchus caput et gubernator
vulgo coronel eiusdem coronelae cum praerrogativis, jurisdictionibus ac immunitatibus ad ipsum chiliarchi nunus tam de iure, usu et consuetudine,
quam
alias
pertinentibus
et
quomodolibet spectantibus propterea egregiis
spectabilibus venerabili nobilis magnificis dilectique consiliariis et fidelibus nostris quibuscumque
locatenentibus et capitaneis generalibus nostris
cancellario, regentibus Cancellariam et doctoris
nostrarum Regiarum Audientiarum, gerentibus
quoque vices nostris generalis gubernatoris, magistris rationalibus, vicariis, baiulis, subvicariis,
subbajuliis, alguatsiriis, virgariis et portariis,
ducibus, marchionibus, comitibus, vicecomitibus,
baronibus, militibus, et generosis personis ac universis et singulis officialibus et subditis nostris
majoribus et minoribus quovismodo nuncupatis
quacumque auctoritate, offitio et jurisdictione
fungentibus ubi vis in omniibus regnis et ditione

nostre constitutis et constituendis dicimus et stricte praecipiendo mandamus ad incursum nostrae
regiae indignationis et irae poenae que florenorum auri Aragonum quinque mille a bonis secus
agendis irremisibiliter exigendorum et nostris regiis inferendorum aerariis, quatenus huiusmodi
nostram // 3r // gratiam et concessionem et omnia et singula in ea contenta teneant firmiter et
observent in perpetuum teneri, que et inviolabiliter observari faciant et non contrafaciant vel veniant aut aliquem contrafacere vel venire permitant ratione aliqua sive causa praefata, que
Podiceritani universitas abinde per omnes et
quascumque personas cuiuscumque status, gradus, qualitatis, praeheminentiae et conditionis
existant tam verbo quam in scripturis publicis ac
privatis et alias civitas Podiceritani nominetur
et apelletur titulo, que civitatis illustretur, veneretur et tractetur, pro ut et quemadmodum aliae
civitates nostrae in praedicto nostro Cathaloniae
principatu appellantur, tractantur, venerantur
et illustrantur cauti secus agere fierive permitere
ratione aliqua sive causa si officiales et subditi
nostri aliaeque personae praedictae gratiam nostram charam habent ac praeter irae et indignationis nostrae incursum poenam que praeappositam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium
praesentem fieri iussimus nostro regio communi
sigillo in pendenti munitam.

sistorio et illud visum et recognitum per magnificos assessores et fisci advocatum Generalis fuit que
repertum recte, rite et legitime expeditum fuisse
et ideo mandarunt Alexio Fornaguera, utriusque iuris doctori, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae subrrogatus, quatenus illud
continuarem et registrarem pro ut feci in libro
nuncupato Dietario presentis trienni sub die presenti.
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Dattum in nostra civitate Barchinone die vigessima quarta mensis julii anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo septimo, regnorumque nostrum septimo. Yo, el rey. Domnus rex
mandavit mihi don Raymundo de Vilana Perlas, visa per Aguirre regentem et pro thezaurario
generali Estanga, marchium de Montnegre,
Mercader et me pro conseul. generali. // 3v // Vidit Aguirre, regens et pro thezaurario generali.
Vidit marchio de Montnegre. Vidit de Vilana
Perlas pro conseul. generali. Vidit Estanga, regens. Vidit Mercader, regens. No deve medianatas. In Diversorum tertio, foleo XXX. Haze merced a la villa de Puigcerdán en el principado de
Cathalunya de eregirla en ciudad como arriba se
expressa. Solvit pro jure sigilli ter mille et tercentum solidos. Don Joannes Franciscus Verneda, locumtenentis in officio protonotarii. Vuestra magestad lo manda.
Concordat cum suo originali. Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae subrrogatus.
Die vigessima octava julii anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo septimo, Barchinonae. Huiusmodi regium privilegium fuit
presentatum excellentissimis et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae et in eorum et fidelissimi con2135

Número 489a
Universis fidem facio ego Raymundus Vila, notarius publicus Gerundae auctoritate regia substitutus ab herede don Joannis Çarriera et de
Gurb, quondam, publico civitatis, bajuliae et vicariae Gerundae suarumque pertinentiarum
notario, quod penes fuit receptum quoddam instrumentum in eius apprisia thenoris sequentis:
Augustinus Crosas, utriusque iuris doctor, civis
honoratus Barchinonae in praesenti civitate Gerundae domiciliatus gratis, et cetera, citra revocationem, et cetera, constituo, et cetera, procuratores meos certos, et cetera, ita, et cetera, vos
magnificum Raymundum Texidor, utriusque
iuris doctorem Barchinonae domiciliatum, et
Franciscum Basart, negotiatorem civem Barchinonae, licet absentes et utrumque vestrum insolidum ita quod preocupantis, et cetera, ad videlicet
pro me et nomine meo coram excellentissimis et fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum Generalis praesentis Cataloniae principatus et aliis quibus spectet comparendum et
acistendum et ibidem offitium advocatis fiscalis
domus Deputationis dicti Generalis Cataloniae
in collecta praesentis civitatis Gerundae cum juribus et pertinentiis dicti officii in manibus et
posse dictorum excellentissimorum et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum
computorum seu personae ad id potestatem habentis seu habiturae renuntiandum renuntiationem, quae hujusmodi recipi et admiti petendum,
suplicandum et obtinendum. Item etiam similiter coram dictis excellentissimis et fidelisimis dominis deputatis et auditoribus computorum comparendum, interessendum ac acceptandum
offitium deputati localis dicti Generalis Cataloniae et in dicta collecta dictae praesentis civitatis
Gerundae pro quo dicto officio deputati localis
electus existo pro currenti triennio et quod bene
legaliter // 4v // et fideliter in illius exercicio me
habebo conveniendum et promitendum, nechnon
etiam in animam meam jurandum personam et
omnia et singula bona, ut in debitis fiscalibus et
a. procura intercalada entre els folis 500v-501r del trienni
1704-1705.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

regalibus obligandum sacramentum et homagium in solita forma praestandum cautiones
quascunque dandum et prestandum fidejusores
etiam dandum, renuntiandum quibuscunque
benefitiis et juribus dividendarum et cedendarum, et cetera, meque foro et districtui Deputationis dicti Generalis et alterius cuiuscunque submitendum, et cetera, quoscunque procuratores ad
tertii scripturam seu penam scribendum et substituendum et de et super praedictis quaecunque
instrumenta cum illis videlicet clausulis obligationibus, renuntiationibus, stipulationibus, submissionibus et pactis viisque modis et formis juxta
stilum, rittum et praxim domus dictae Deputationis et scribae majoris illius seu notarius dicta
instrumenta recipientis poni solitis et assuetis. Et
demum omnia alia et singula, quae juxta constitutiones Cataloniae capitula et actus curiarum
facere tenear faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum, et substituendum et
destituendum, et cetera. Et demum, et cetera.
Promito habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Obligo, et cetera.

servicio, en cuya consecuencia me ordena lo prevenga a vuestra excellencia a fin de que pasando
a nombrar los sujetos que juzgaré más a propósito
a este expediente, bien sean concistoriales u otros
individuos, y dando vuestra excellencia qüenta a
su magestad de los electos, destinen la forma y parage donde se ayan de congregar. Dios guarde a
vuestra excellencia muchos años.
Palacio, y jullio a 19 de 1707. Excellentíssimo senyor, beso la mano de vuestra excellencia su mayor servidor don Ramón de Vilana Perlas.
Excellentíssimos y fidelíssimos señores deputados y
oydores de qüentas de este principado.
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Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

Conciderando el rey nuestro senyor el grave detrehemiento que se ha ocasionado a los comunes y
particulares de este principado y al comercio universal de él de un tan pernicioso abuso, como el de
cortar la moneda corriente de reales de ocho y
atendiendo su magestad a que sin embargo de no
permitir la presente coiuntura y repetidas urgencias en extinguir generalmente este género de moneda comviene a lo menos //4v // dar providencia
para que no vaya en aumento semejante desorden, procurando recojer la que ya se halla damnificada en su devido peso, y no obstante que esto pudiera el rey practicarlo por si, usando de la
suprema regalía, quiere sea con acuerdo y dictámenes del principado. Y así á resuelto se forme
una junta compuesta de ministros de su magestad y personas de esse concistorio del de la ciudad y
del brazo militar, para que en ella se trate la más
fácil y adequada disposición a esta importancia
que igualmente mira al bien común y a su real

En los comptes donats per part del magnífich
Joseph Dalmau, òlim receptor dels fraus de General y bolla de la present ciutat y sa col·lecta, y
del reverent Joseph Dalmau, prevere, vuy receptor de dits fraus acerca dels fraus de bolla venuts en los sis mesos de janer, fabrer, mars,
abril, maig y juny del corrent any 1707, entre
altres partits se troba que als 23 de fabrer 1707
foren venudas dotse canas y sis palms tafetà negre de 4 palms après en casa Isidro Gassol, valer.
Al primer maig de dit any foren venudas trentavuyt canas satí de mostras negre, après en casa
Domingo Ferrer, forner. A 2 de dit mes y any
foren venudas cinch canas, tres palms y mitg tafetà de 4 palms per manto, vint-y-dos canas y
quatre palms tafetà negre dobla y una pessa de
dit tafetà cap y cua de tir vint-y-set canas, sis
palms, après a don Maria Vilalba y Fivaller. A 9
de dit mes y any foren venuts tres canes, sis
palms xamellot color après al aprenent de Joan
Cavaller, botiguer de telas. Ítem lo mateix die
foren venudes devuyt canes satina viada de fil y
seda y sis canas sens texir, après en casa Lluís
Guasch, valer. Ítem y finalment, lo mateix die
foren venudas dos canas tafetà negre de 4 palms
de ample y vuyt canas sens texir, après en casa
Pere Masfarrer, valer. E com en dits comptes
dits respective receptors de fraus sols an suposat
haver cobrat deu lliures de pena per quiscun
partit continuat en dit sobredits fraus, no obstant ser fraus de dret de bolla, dificulta lo infrasescrit racional si se devian cobrar vint lliures de
pena o no per quiscun de dits partits, y en cas se
deguessen cobrar si·s donarà dèbit a dits acceptors o a altre official del General de las quanti-

a. bitllet intercalat entre els folis 501v-502r del trienni 17041707.

a. declaració intercalada entre els folis 502v-503r del trienni
1704-1707.

Actum Gerundae, die vigessima prima julii millesimo septingentesimo septimo. Testes Franciscus
Blanch et Paulinus Silvestre, scriptores Gerundae. In quorum fidem ego idem Raymundus
Vila, notarius, hic dictis die et anno me subscribo
et meum solitum appono sig+num.
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Número 494a

Número 493a
Excellentíssimo senyor.
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foren appresas a sastres, ans bé a differens personas de altres estamens. Per ço y altrament,
diuhen y declaran no procehir lo dupte referit
proposat per dit magnífich racional.

tats faltaran a cobrar a aquell per rahó dels quarta a ell espectants de dits fraus. Del que, formant dubte com ab lo present ne ferma a vostra
excel·lència fidelíssima, suplica sie cervit fer
comètrer lo present als magnífichs assessors de
la present casa perquè junts ab vostra excel·lència fidelíssima declarassen lo fahedor.

En Barcelona, als 29 de juliol 1707. Joseph de
Novell y Nadal. Doctor y degà Joseph Grau.
Pere Vidal. Doctor y canonge Vicent Gomis.
Joseph Braçó y Duran. Doctor Pau Romà, assessor subrogatus. Bruguera, assessor subrogatus.

Del aposento del racional a XIII de juriol MDCCVII. Joseph Nuri de Lana y de Cancer, racional.
Oblata XXVIII julii MDCCVII in concistorio, et cetera. // 1v // Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum commiserunt
huiusmodi dubium magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae, qui unacum suis excellenciis
fidelissimis illud decidant atque declarent juxta
formam capituli curiae. Alexius Fornaguera,
utriusque iuris doctor, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae, subrogatus.a

503
/2r

Los excel·lentíssims y fidelíssims senyor deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya ab intervenció dels magnífichs assessors
infrascrits, vist lo dupte format y proposat per lo
magnífich Joseph Nuri de Lana y de Cancer,
donsell, racional de la present casa de la Deputació ab supplicació presentada als 28 del corrent mes de juliol acerca dels comptes donats
per Joseph Dalmau, receptor que fou dels fraus
dels drets apresos del General y bolla de la present ciutat de Barcelona y sa col·lecta, y per lo
reverent Joan Dalmau, prevere, vuy regint lo offici sobradit per los mesos de janer, febrer, mars,
abril, maig y juny proppassats, ha saber és si dels
partits de robas subjectas al dret de bolla continuats en dit compte devia fer lo repartiment
contant la pena del frau a raó de deu lliuras per
quiscun partit que és la què·s troba continuada
en dits comptes, o bé si devia contar dita pena a
raó de vint lliures; y en cas degués fer-se en la
propdita conformitat, a qui se hauria de donar
dèbit de la quantitat importaria lo compliment
de dita pena, si als dits receptors o a qual altre
official. Vist lo capítol 39 del redrés de la Cort
últimament celebrada en lo any 1706 y finalment vist lo demés que se havia de vèurer.
// s.n.r // Attès y considerat que segons differens
capítols de cort la pena imposada als fraudants
lo dret de bolla tantsolament és de deu lliures
per quiscun partit, y sols en dit capítol 39 del
nou redrés se ha duplicat dita pena als sastres
qui defraudarian dit dret. Attès tanbé y considerat que en dita súpplica y firmació del dupte se
supposa que los partits de robas subjectas al dret
de bolla sobra los quals se ha format lo dupte no
a. a continuació ratllat, los excel·lentíssims y fidelíssimis
senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya ab intervenció dels magnífics assessors.

2137

Número 495a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
En lo capítol 55 del nou redrés d’estas últimas
Corts del any 1706 se troba previngut y disposat que concluïda dita cort general se hage de
aportar lo bilans en lo llibre de Vàluas dividit en
tres classes, en la forma que està disposat en lo
llibre intitulat «Debitors al General de Cathalunya» de 1702, contenint la una tots los dèbits
cobrables, la altre los duptós y la altre semicobrables e incobrables en la forma se expressa en
lo proemi del mateix capítol respecte del dèbit y
crèdit, explicant tots los títols y causas de a hont
decendeix lo deute; y que dit llibre de Vàluas
compost en esta conformitat hage de estar fixo
en lo aposento del racional sens poder-se transportar en los altres triennis esdevenidors, y que
en lo mateix llibre se hage de donar lo crèdit del
que pagarà y semblantment se hagen de continuar en dit llibre de Vàluas los demés debitors
que novament contractaran ab expressió llarga,
noms de las fermansas y chalendaris dels actes y
demés convinga mentres se troben fòleos en dit
llibre; y venint lo cas de acabar-se se’n hage de
fer un altre y així successivament los que se hagen de menester, signant-los per sos números y
que lo disposat en dit capítol 55 se hagués y degués posar en execució lo present trienni. Y seguida la conclusió de ditas últimas corts sots las
penas imposadas en lo capítol tres del mateix
nou redrés deixant a càrrech dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors lo
fer-ho executar dins lo termini de dos mesos
compta– // 2v // dors de la conclusió de ditas últimas Corts, conforme lo disposat en dit capítol
tres restant aquest en sa forsa y valor en quant
no se oposa al disposat en dit capítol 55. Y com,
excel·lentíssim y fidelíssim senyor, la disposició
del capítol 55 en quant en aquell se mana y prevé que se hage de posar en execució la nova formalitat del llibre de Vàluas en lo corrent trienni
aparega inpracticable perquè en lo temps se
a. súplica amb relació intercalada entre els folis 502v-503r
del trienni 1704-1707.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

conclogueran ditas últimas Corts se trobavan ya
continuats en dit llibre de Vàluas segons la forma y observansa antiga molts debitors com eran
los dels arrendaments, de las visitas y molts y
differents crèdits que importavan un grandíssim
número de fòleos; y des del die de la conclusió
de las últimas Corts fins al temps que·s tingué
notícia del disposat en dit capítol 55 se continuaren també ab la mateixa forma y disposició
antiga molts altres debitors de la Generalitat y
crèdits que semblantment se importavan conciderable número de fòleos; y per esta rahó haverse de mudar la formalitat fins vuy observada ab
la expressió llarga dels títols y causas dels dèbits
y crèdits conforme se troba disposat en lo mateix capítol, apar que per a reduir-se a la pràctica
se necessita de molts mesos y de dilatat temps,
de forma que apar impossible que ab lo termini
prefigit per la cort com ni tampoch en tot lo
present trienni se puga passar a fer lo en aquell
disposat per haver-se de fer un llibre de més de
dos mil fòleos, haver-hi de concórrer per lo menos dos o tres penas per examinar los primitius
títols y causas dels dèbits per haver-se de executar una llarga rebolució de llibres antichs de Vàluas recòndits en lo aposento del racional, haver-se de fer madura reflexió y premeditació ab
mans expertas per a donar-se principi a una
planta y formalitat tant dilatada, // s.n.r // ajustant-se a tot lo sobredit que per executar estas
diligèncias ne ha de reportar la Generalitat gasto y expensas, majorment en atenció de què havent-se examinat alguns fòleos del llibre que
disposaren los bilansers de dita última Cort intitulat «Debitors al General de Cathalunya», que
és lo mètodo que·s deu seguir per la nova formalitat de dit llibre de Vàluas, se ha trobat contenir aquells molts errors y equivocacions de
forma que per a fer dita nova planta apar no
podrà servir de alguna llum dit llibre. Per lo que
Pere Llosas, notari públich de Barcelona, servint lo offici de escrivent ordinari del racional a
qui toca y specta lo portar dit llibre de Vàluas,
suplica a vostra excel·lència fidelíssima sie de
son agrado y servey declarar que lo disposat en
dit capítol 55 en dit nou redrés pro nunc y durant lo present trienni no·s pot posar en execució en lo modo y forma se estila o bé de aquella
manera aparega a vostra excel·lència fidelíssima.
Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Bas. Bruguera, assessor subrogatus.

et scriba major Generalis Cathaloniae, subrogatus.
s.n.v

Oblata XVIII junii MDCCVII IN concistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt
praedicta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae qui super supplicatis relationum in
scriptis faciant cum interventione nobis advocati fiscalis, recepta prius informatione. Alexius
Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius
2138

Vista la retroscrita supplicació, vista la informació sobra aquella rebuda, vist lo capítol 55 del
nou redrés d’estas últimas Corts y vist tot lo demés que se avia de vèurer. Attès y considerat
que de dita informació consta plenament que
Pere Llosas, notari públich de Barcelona, servint lo offici de escrivent ordinari del racional en
dit nom regint lo llibre de Vàluas no ha pogut
formar ni conclòurer lo traball que disposa y
mana lo sobracitat capítol 55 del nou redrés
d’estas últimas Corts, des del die que tingué notícia del contingut en aquell fins a la fi del corrent trienni, per ço los infrascrits fan relació a
vostra excel·lència fidelíssima que dit Pere Llosas en lo present y current trienni queda exonerat de la obligació que en dit capítol 55 se li imposa respecte haver de formar lo dit llibre de
Vàluas en la conformitat que·s mana y disposa
en dit capítol 55.
Barcelona, 28 de juliol 1707. Romà, assessor subrogatus. Doctor Rafel Bruguera, assessor subrogatus. De Codina et de Ferreras, fisci Generalis
Cathaloniae advocatus.

3r

Die vigesima tertia mensis julii anno a Nativitate Domini millessimo septingentesimo septimo,
Barchinonae. Bernardus Fores, notarius publicus
regius collegiatus Barchinone aetatis suae quadraginta quatuor annorum completorum, testis
qui juravit in manu et posse scribae majoris presentis domus se dicere veritatem, et cetera. Et interrogatus ipse testis super contentis in suplicatione oblata per Petrum Llosas, notarium
publicum, Barchinone die vigesima octava junii
nuper divoluti eidem testi lecta. Et dixit: que lo
que ell testimoni sab y pot dir sobre lo que se
refereix en la suplicació presentada per Pere
Llosas, notari públich de Barcelona, servint lo
offici de scrivent ordinari del racional als vint-yvuyt de juny proppassat del corrent any, és que
havent atentament llegit lo capítol sinquantasinch del redrés fet en las últimas Corts generals
y fet madura reflexió sobre lo contengut en ell,
y havent també vist y regonegut differents llibres de Vàluas de la present casa recòndits en lo
aposiento del racional y, particularment, lo del
present trienni la formalitat de aquells lo gran
número de debitors que en si comprenen en
atenció que per cumplir-se lo disposat en dit capítol és forçós haver de concórrer per lo menos
dos personas per examinar los // 3v // primitius
títols y causas dels dèbits, y continuar-los al mateix temps en lo nou llibre que prevé lo capítol,
y que per est fi per quiscun partit és precís haver
de regonèixer molts llibres de Vàluas fins a encontrar ab aquell en lo qual se trobe notat lo

origen del deute; y que antes de donar-se principi a una obra tant dilatada se requireix fer madura reflexió y ponderació ab personas expertas
per idear la formalitat de una planta tant treballosa y assegurar lo major acert y bona direcció
de aquella, és necessari consumir-se ab activa
aplicació un molt dilatat espay de temps. Per totas las sobre referidas rahons judica y té per cert
ell, testimoni, que lo dit treball que mana y disposa lo sobredit capítol del redrés no·s podian
formar y conclòurer des del die que se tingué
notícia del contengut en ell fins a la fi del corrent trienni, y esta és la veritat per lo jurament
té prestat. Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit quod non sed quod fuit citatus, et cetera. Et juravit, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.

[ 1707 ]
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Josephus Franciscus Fontana, notarius publicus
Barchinonae, aetatis suae // s.n.r // ut dixit viginti novem annorum parum plus vel minus, testis qui juravit in manu et posse dicti scribae majoris presentis domus se dicere veritatem, et
cetera. Et interrogatus ipse testis super contentis
in praedicta suplicatione eidem testi lecta. Dixit :
que lo que ell testimoni sab y pot dir sobre lo
contengut en dita suplicació és que per haver
atentament llegit lo capítol sinquanta-y-sinch
del redrés fet en las últimas Corts generals y tota
la reflexió sobre son contengut, y haver també
vist y regonegut differents llibre de Vàluas de la
present casa recòndits en lo aposiento del racional y, particularment, lo del trienni corrent, la
formalitat de aquell y lo gran número de debitors que comprèn; y en concideració que per
cumplir-se lo que ordena y disposa dit capítol és
forsós haver de concórrer per lo menos dos personas per examinar los primitius títols y causas
dels dèbits y continuar-los al mateix temps en lo
nou llibre que prevé lo capítol, y que és precís
que per quiscun partit se hagen de regonèixer
molts llibres de Vàluas fins a encontrar ab aquell
en lo qual se troba notat lo origen del deute, y
que antes de donar-se principi a una obra tant
dilatada se requireix fer-se reflexió y ponderació
ab personas pèritas per idear la formalitat de una
planta tant treballosa; y que per assegurar-se lo
major acert y bona direcció de aquella és neces–
// s.n.v // sari consumir-se ab activa aplicació un
molt dilatat espay de temps, que per ço judica y
té per cert ell testimoni que lo dit treball que
mana y disposa lo sobredit capítol del redrés no
podia formar y conclòurer des del die que se
tingué notícia de son contengut fins a la fi del
corrent trienni y esta és la veritat per lo jurament té prestat. Generaliter autem, et cetera. Ad
omnia dixit quod non sed quod fuit citatus, et cetera. Et juravit, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
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Número 497a
Senyor.
La ciutat de Barcelona postrada als reals peus de
vostra magestat ab lo més profundo rendiment y
deguda veneració diu, que havent-se dignat vostra magestat en continuació de sos reals favors
honrrar-la ab carta de 14 del corrent, ab la qual
és servit vostra magestat aprovar tot quant ha sacrificat a vostra magestat merexent-li al mateix
temps la confiansa per a apromptar traballadors a
fi de reparar las fortificacions de esta plassa y introduhir los manteniments precissos per preservar-la de qualsevol accident se puga vèurer exposada per las amenasas del enemich, y necessaris
per lo sustento de las tropas ab què los aliats han
convingut socórrer a vostra magestat, offerint
per lo logro de estos effectes contribuhir vostra
magestat sos officis fins a exposar sa real persona
per lo resguart de la ciutat; per a correspòndrer
esta a tant rellevant fineza ben experimentada
del paternal amor de vostra magestat se li dedica,
després de rendir-li infinitas gràcias de nou estar
prompta en derremar la última gota de sanch y
consumir sas convenièncias desitjant fossen copiosas en esta cojuntura present per a servir a vostra magestat y contenir al enemich. Y no podentse sosegar lo aprècio en aquestos llímits per a
temperar son carinyo y fidelitat, animar a sos naturals y desvanèxer las veus ha cembrat la malícia
enemiga ab lo permís de vostra magestat, passarà
per medi de la imprempta a manifestar al públich
esta may bastament ponderada // 1v // circumstància. No menos invigilarà, com ha té comensat a executar per obehir a vostra magestat,
en donar las més activas providèncias per la còpia
necessària de uns y altres abastos, encara que se
trobe a treballada de havers, sent precís emplearne molts per a alcansar lo fi en atenció de faltar lo
recors dels regnes de Aragó y València y partida
del present principat en los territoris de las fronteras que vuy té ocupats lo enemich. Essent de
molta consideració, senyor, los fruyts se són malbaratats per las tropas auxiliars en sos trànsits,
motiu que és precís posar-lo en la soberana comprehenció de vostra magestat, suplicant-li sie de
sa real dignació manar donar la providència més
convenient y precisa per a què çesse est per no
mal·lograr las aplicacions, essent sert que ab la
precausió, no obstant lo aumentar-se en la ciutat
los habitants de manera que cada dia se duplica
lo número de aquells, contribuhiran fruyt las diligèncias. En igual resignació encontrarà vostra
magestat esta ciutat per estar prompte en aplicar
a. representació intercalada entre els folis 504v-505r del
trienni 1704-1707.

[ 1707 ]

los medis necessaris per resguart de aquella sens
embaràs dels haogos presents en quant càpia a sa
posibilitat a la menor insinuació de vostra magestat y precisse la urgència. Espera la ciutat que
esta sa umil representació tindrà acceptació en la
real benevolència, cathòlica y benignitat de vostra magestat.
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Número 498a
Lo bras militar de Cathalunya, ab profundo
rendiment postrat als reals peus de vostra magestat, diu que després de donar-se per servit
vostra magestat ab sa real carta de 14 del corrent de la constància, fineza y amor ab què ha
obrat lo bras y los indivíduos que·l componen
per a conseguir la dicha de estar baix lo suau domini de vostra magestat, no duptant sabran
contribuhir los matexos officis en la cojuntura
present per a librar lo principat de la invasió del
enemich y continuar la mateixa fortuna per lo
qual effecte se aplique la direcció y representació de alguns indivíduos a exortar ab eficàcia als
naturals que han de acudir a las fronteras per
impedir las enemigas ideas, alentats per medi de
sas persuasions ab sa presència a la mayor
constància manifesten los matexos bons effectes
y procuren embarasar al enemich lo valer-se dels
grans y forratges, retirant-los dels paratges exposats a la mayor contingència, obligant-lo ab
esta diligència a mudar sas ideas, vent que per a
practicar-las li faltan tant precisos gèneros. Rendeix a vostra magestat en comú y particular infinitas gràcias de la confiansa fa, sempre ha fet y
vuy aviva vostra magestat de aquell, estant
prompte per a sacrificar-se per lo servey de vostra magestat, crèdit de la nació y benefici públich, y per acreditar esta realitat y lo apreciat
//2v // y lo paternal amor de vostra magestat per

a. representació intercalada entre els folis 504v-505r del
trienni 1704-1707.
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a continuar los mèrits que sos antecesors saberen solicitar-se ab abandono de convenièncias y
vidas dels gloriosos predecesors de vostra magestat y sa augustíssima casa, seguint esta mateixa pauta vuy en dia en la forma ho han executat
des de què vostra magestat ha affavorit est principat ab sa real presència, aplicant-se en tot lo
que és estat del agrado de vostra magestat dedicar-los, axí en capitanajar gent, animar ab sas
persuacions als naturals del principat, facilitant
las més àrduas empresas com en medis per lograr lo fi de vèurer la província baix la voluntat
de vostra magestat y resguardar-la de las constants molèstias del enemich, quedant los havers
dels indivíduos en miserable estat, offereix a
vostra magestat dedicar-se de nou ab sos indivíduos en tot lo que tinga mira al mayor servey de
vostra magestat, anelant corresponguesen los
medis per tant important effecte y poder librar
en la actual occurrència dels estragos y ruïnas
està patint. Encara que lo enemich ha malbaratat los grans de partida del Empurdà ab son
acampament y los llochs sircunvehins los han
abandonat per acudir a la precisa defensa no
menos Lleyda, Balaguer y los comarcans de estas ciutats per a librar-se de las hiras del enemich
y trànsits de las aliadas tropas conforme Tortosa
y part de sa vegueria, senyalàn-los de la altra
part del riu, no obstant estos // 3r // motius està
prompte lo bras y sos particulars per executar en
lo restant de Cathalunya lo que ha discorregut,
ço és, per medi dels deputats y oÿdors de comptes fer una carta sircular ab la qual se exorte y
mane a tots los paysans donen esta providència
privant lo abast al enemich y en lo demés sie de
la voluntat de vostra magestat, trobarà en la
igualtat del amor resignada la obediència. Posa
en mà de vostra magestat lo bras militar esta obsequiosa representació, alentat de la esperansa
que encontrarà gratos ohidos en la presència de
vostra magestat.

Apèndix 3
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Número 1
Diea vigessima tercia mensis julii anno a Nattivitate Domini millessimo septingentessimo septimo, Barchinone.
Ego, Jacobus, Sola, medicinae doctor Barchinone
populatus, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera, itaquod,
et cetera, vos, Hyacinthum Morato, barraterium
acus civem Barchinone, exercememque officium
virgarii domus Deputationis, licet absentes, et cetera. Ad videlicet pro me et nomine meo coram excellentissimis et fidelissimis dominis deputatis,
auditoribus, computorum et aliis officialibus quibus spectet generalis sive domus Deputationis presentis Principatus Cathaloniae comparendum et
munus visitatoris regalis dicti Principatus si forte
sortitus fuero in extractione de proximo fienda renuntiandum // 1v // dictamque renuntiationem
admiti petendum et supplicandum taliterquod
ad extractionem alterius procedatur dictamque
renunciationem recepi admitique pertendum et
inde si opportuerit quodcumque renuntationis
instrumentum cum clausulis necessariis et opportunis etiam juramento si opus fuerit roboratum
faciendum et firmandum et praetextu dictae renunciationis quascumque supplicaciones et alias
scripturas offerendum et presentandum eatque
provideri petendum et obtinendum Et demum, et
cetera. Promitto ratum habera, et cetera. Et non
revocare, et cetera. Actum, et cetera.

6/1r

Número 2
Excelentíssimosa y fidelíssimos señores.
Haviendo resuelto el rey, Dios lo guarde, que
para la junta que de su real orden se ha de tener
en la casa del obispo sobre la dependencia de los
reales de a ocho cortos, se junten los sugetos nombrados para ella mañana. Lo participo a vuestra
excelencia, a fin de que se sirvan dar la orden
conveniente para que los sugetos nombrados por
vuestra excelencia acudan a la referida ora, a
ella hallándose ya // 1v // noticiosos los que han de
acistir por parte de su magestad. La Divina
guarde a vuestra excelencia muchos años, Palacio
y agosto, a 2 de 1707.
Excelentíssimo señor. Besa las manos de vuestra
excelencia, su mayor servidor. Don Ramón de Vilana Perlas.

7/1r

Testes sunt: Raymundus Michael, Perpinya presbiter // s.n.r // Barchinona beneficiatus et Marianus Bosch, negotiator civis Barchinone.
In quorum fidem ego, Petrus Abadal, aucthoritatibus et regia notarius publicus regius collegiatus Barchinone hic me subscribo et meum quo
utor die et anno presentis appono. Sig+num.
a. procura intercalada entre els folis 4v i 5r del trienni 1071710.
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Número 4
Excel·lentíssimb y fidelíssim señor.
Havent entès lo consistori de la Deputació que
lo rey nostre senyor, que Déu guarde, auria fet
gràcia de dos plassas vacants del Consell Real
del regne de Mallorca, a favor de jurispèrits que
no són cathalans. Li ha aparegut ser de sa primera obligació posar-se als reals peus de sa magestat, per medi de dos consistorials, ab umil y
obsequiosa representació que és conforme la
còpia adjunta. Y consideran lo molt que vostra
excel·lència fidelíssima ha honrrat en totas ocasions al comú de la Deputació, y lo quant té mea. billet intercalat entre els folis 5v i 6r del trienni 1707-1710.
b. recado intercalat entre els folis 6v i 7r del trienni 17071710.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

rescut, en lo real conspecte de sa magestat, per a
què dita representació tinga aquella grata acceptació,a en què se interessa també vostra excel·lència fidelíssima tot lo Principat. Suplica a
vostra excel·lència fidelíssima, sie servit acompanyar a dita representació, lo bé fer-ne de nova
per sa part, que ho rebrà a particular mercè de la
gran generositat de vostra excel·lència fidelíssima magestat. Ferint servir a vostra excel·lència
fidelíssima, en totas aquellas ocasions que sien
de sa mayor //7v // satisfació y agrado, en contínua manifestació de aquella correspondència,
que deu manutenir y concervar ab vostra
excel·lència fidelíssima.
Similis per la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, dexant lo trectament de fidelíssima.

7/2r

Número 5
Donb Francisco de Magarola y Fluvià, archiver
del Real Archiu del present principat de Cathalunya, general de la Corona de Aragó.
En execució del disposat en lo capítol 100 de las
últimas Corts, certifich y fas fe, que lo prevere
micer fra Manuel Mariano Ribera de sa real
orde de nostra senyora de la Mercè, especulador
del dit Real Archiu, junt ab son emanuense. A
cumplir ab lo que disposan los capítols 97 y 98
de ditas Corts, des del die primer de maig fins al
últim die de juliol inclusive del corrent any del
1707. La qual certificatòria fas mitjantsant, en
mà y poder dels excel·lentíssims y fidelíssimis senyors deputats y oÿdors de comtes del General
de Cathalunya. Barcelona, y agost 4 de 1707.
Don Francisco de Margarola y Fluvià, archiver
real.

8/1r

Número 6
Plantac els medis discorreguts, per a prevenir e
impedir la introducció dels reals de vuyt viciats
en son just per en lo esdevenidor, y subvenir en
la present urgència las reals tropas de sa magestat, que Déu guarde, en lo present Principat.
La introducció dels reals y vuyt toriscats, diminuïts e per en lo present Principat, a no impedir-se en lo esdevenidor amenaça total ruïna,
a. a continuació ratllat que.
b. relació intercalada entre els folis 6v i 7r del trienni 17071710.
c. relació intercalada entre els folis 7v i 8r del trienni 17071710.
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per quant los forasters ab la notícia e esta admisió, han de sol·licitar per sa codícia a introduirlos ab tanta abundància que fassen impossible lo
remey. Y ab los que estan introduïts se experimenta bastantment lo dany, per què ab ells ja
no se pot comerciar en país estrany venint així a
reduir-se, com ja estan reduïts, a moneda com a
usual, corrible solament entre los vassalls //1v //
de sa magestat.
Lo remey de què poden y devien usar los supremos prínceps en desempeño de la gran obligació de son càrrec, y evitar dany tant insuperable,
és abatrer la dita moneda. Venint així a quedar
los reals de vuyt de dita espècie o vici, en poder
de sos possessors, no com a moneda sino com a
cos o plata en espècie per lo valor intrínsec que
en sí aporta. Lo que no obstant que és dañós als
dits possessors, és acte de justícia indispensable,
per lo que se deu aténdrer a la súplica salut dels
regnes y províncias, particularment en un cas
tant precís com lo present, que deu cedir qualsevol utilitat dels particulars a més que estos y
semblants casos fortuïts són a dañ dels señors y
possessors de sas cosas.
Emperò, com la introducció dels reals de vuyt ja
admesos en Cathaluña, sia estada //2r // al tanta
còpia, y la constitució del temps sia tal que a posar-se absoludament en execució, vuy dit remey
causaria notable desconsuelo y una total ruïna
així, als comuns com als particulars, dictant així
la equitat y epiqueya que se dilate aquella per
ara; a par, se podria dignar sa magestat de abàs
en dits reals de vuyt, en la forma y figura que
vuy corren, permetent després son curs y continuació ab alguna remarca premeditadament impressa que se fasse inimmitable, ab lo que ja que
de present no queden abatuts substancialment
dits reals de vuyt, ho quedaran accidentalment
per la falta de dita remarca. Lo que serà bastant
medi per a evitar la introducció de aquells per lo
esdevenidor, ja que no se evite lo dany causat
per los introduïts; per lo qual efecte, també a
par, podria servir-se sa magestat manar reduir
los rals de vuyt // 2v // remarcats a un cert pes
que regonexerà ser més proporcionable, a fi de
evitar lo mateix inconvenient de rellar-se, de
manera que no sien admisibles dits reals de vuyt
remarcats que no tenga dit pes.
També, a par que per execució de esta idea, éssent sa magestat servit port manar publicar un
bando en la present ciutat y demés caps de veguerias del present Principat, ab què se diga y
mane a tots los comuns y particulars, que dins
un competent termini aporten o fassen aportar,
en las casas del palau episcopal de lo present
Principat, los reals de vuyt que tindran diminuïts de pes, que seran los que no arribaran ha

catorse argensos, y aquells entregan a las personas per sa magestat y per lo excel·lentíssim comuns elegidoras; las quals poden tenir allí una
caixa ab quatre claus a hont reconduir dita moneda, la qual se deurà y podrà pagar ab los mateixos reals de vuyt després que seran remarcats
y corribles, y segons lo calor de què se parlarà
// 3r // després.

[ 1707 ]
9/1r

Excel·lentíssima señor.
He rebut la que vostra excel·lència se a servir
afavorir-me, de 3 del present, ab la deguda estimació. Y en resposta de son contengut se ha dit
a vostra excel·lència que no me trobo ab disposició de poder servir, per ara, lo offici de visitador que ha sortejat. Que ho sento per no poderme posar més de cercada obediència de vostra
excel·lència, que Déu guarde molts anys, ab son
major lustre y grandesa. Barcelona, agost 6 de
1707.

Y per quant, vindran algunas personas menestrosas que tindran a gran incomoditat, la dilació
de sa paga per lo temps serà menester per remarcar-los, a par serà molt rahonable se tingua
una porció de diner per a donar dita satisfacció
en continent.
Recullits així dits reals de vuyt, apar podrà de magestat dignar-se pèndrer resolució sobre lo pes
fixs que han de tenir aquells, y remarcar-los de
forma que després no sian bons ni admisibles altres reals de vuyt, sino los que seran de pes de catorze argensos y los remarcats ab lo pes que serà
servit sa magestat donar-los. Y proseguint esta
planta o idea, en attenció també de què estos reals de vuyt després de remarcats quedaran ab la
mateixa incapacitat que vuy tenen de ser moneda
comerciable, quedant com quedaran moneda
com a quasi usual, com vuy són, sobre la qual
moneda se pot lícitament carregar qualsevola
//3v // aument de valor extrínsec, per ser moneda
pecular y restreta al us dels mateixos naturals,
particularment concorrent pública necessitat y
urgentíssima causa, com concorra en lo dia de
vuy de tal manera que han arribar prínceps y republicats en dits casos a fabricar moneda de
matèria vil. A par, que sa magestat sobre dits reals
de vuyt remarcats, podrà fer un aument extrínsec
de son valor a proporció y medida de sa present
urgència y precisió, y per la subverció de las reals
tropas en defensa del present Principat.

Número 7

Excel·lentíssim señor, beso les mans de vostra
excel·lència, son més cert servidor. Lo sacristà
major y canonge Perelló.

10/1r

Y per quant a par rahonable y equo, que tot
aquell aument extrínsec que sa magestat se servirà donar a dits reals de vuyt diminuïts y remarcats, des del valor de catorse reals, ab que vuy
corre en amunt, no sia en perjudici dels possessors que·ls tindran en lo die y temps que se servirà sa magestat ab abàtrar-los, desvanescuda la
present necessitat, o quant sie de son reals servey per ésser dit aument facto propi de sa magestat, a par podria sa magestat, servint // 4r //
per sa gran clemència y justificant, donar sa real
paraula de què en ninguna manera abatrà ni
prohibirà lo curs de dits reals de vuyt viciats remarcats, que primerament no sie pagat als dits
possessors dit aument extrínsec de dits catorze
reals en amunt.

a. a continuació repetit qualsevol.
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Número 8
Excel·lentíssimb señor.
Lo conjunt de la Deputació, sempre molt affectat al mayor gust y agrado de vostra excel·lència,
y en nova demostració de la fina correspondència que professa a vostra excel·lència,c desitja
concervar. Posar en la gran concideració de vostra excel·lència , que los molt il·lustres visitadors
de la visita del General de Cathalunya de primera instància, als 12 de maig 1705, proferiren
sentència contra los deputats y oÿdors que foren lo trienni 1701, sas fiansas y doctors micers
Maurici Rechs y Gallart, Francisco de Gallart y
Pastor, y Ramon Sans, principal y subrogats respective, en los officis de acessors sobre la querela de número 46, per haver donat subrogat ab
doble salari a Pau Lladó, deffenedor del General
durant lo càrrech de conceller segon de esta excel·lentíssima ciutat, en què sortejà lo dia de
Sant Andreu de 1701. Per haver-se desviat del
literal sentit del capítol 16 del redrés de la Cort,
que de fet se tingué en dist any 1702 en la declaració del dubte. Emperò, fou dita sentència
modificada és en millor conmutada als 11 de
agost 1705, per los molt il·lustres visitadors,
jutges de las causas de suplicacions o recorsos
de dita visita, entenent-se restar salvo lo dret de
las parts interessadas, en orde a la mútua correspondència inveterada entre las dos casas de la
a. carta intercalada entre els folis 8v i 9r del trienni 17071710.
b. recado intercalat entre els folis 9v i 10r del trienni 17071710.
c. a continuació una paraula ratllada.

[ 1707 ]

ciutat y Deputació, de donar subrrogat ab doble salari al consistorial que·s troba official de
una o altre respective, per deduhir-lo de nou en
un judici ordinari devant del consistori de la
Deputació, exortanta al procurador fiscal, intentàs lo dit judici y causa ordinària per la repitició de dit salari y adealas, en virtut del dit capítol 16 contra dit subrrogat, hereus de dit Pau
Lledó y demés convinga ahont se suas lo síndich
de esta excel·lentíssima ciutat, qui ja se opposa y
féu parts en la causa de suplicació de dita querela. Com podrà vostra excel·lència manar informasen, y demés que puguen ser interesats en
dita correspondència. Y com lo procurador fiscal del General de Cathalunya,b en cumpliment
de sa obligació, no hage pogut faltar en comentar dita // 1v // causa eo judici ordinari, vers y
contra lo dit subrrogat,c Theresa Lladó y Bach,
viuda dexada de dit quòndam Pau Lladó, sos
hereus y successors y altres. Perçò, cumplint lo
consistori de la Deputació a aquella tant deguda
urbanitat, que sempre deu aténdrer a vostra excel·lècia,d li suplica sia servit permètrer-li que
sien citats cada un dels excel·lentíssims senyors
concellers de esta ciutat y son síndich, per a poder cumplir en la obligació de sone encàrrech,
no podent duptar que esta acció merexerà en la
gran generositat de vostra excel·lència molt
aplauso, majorment si se serveix vostra
excel·lentíssima considerar quef fet de justícia, y
que devalla del dit tribunal de la visita, y que per
consegüentg noh pot escusari esta demostració
per a obsequiar a vostra excel·lència.

11/1r

Número 9
Apuntamentsj dels reparos, que apar resultarian
de practicar-se la idea o planta del paper format
per part dels ministres de sa magestat, que Déu
guarde, sobre la dependència dels reals de vuyt
toriscats.
1. Primo, se regoneix inconvenient gran, respecte del temps present, perquè a més que així
ho insinua lo pillat de Don Ramon de Villena
Perles, de orde del rey nostre senyor enviat als
excel·lentíssims comuns, en jornada de 19
proppassat, és de ponderar lo trobar-se lo prea. exortant interlineat, damunt encarregant ratllat.
b. en...obligació interlineat al marge esquerre.
c. a continuació paraula ratllada.
d. a continuació ratllat fidelíssima.
e. a continuació ratllat càrrech.
f. és interlineat, damunt esta ratllat.
g. a continuació dues línies ratllades.
h. no pot interlineat, damunt poder interlineat.
i. a continuació ratllat esta dependència.
j. paper de reparos intercalat entre els folis 10v i 11r del trienni 1707-1710.
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sent Principat, en la major part de aquell en las
fronteres, invadit del enemich i trobar-se lo dit
Principat casi no en altre moneda sinó de la sobrereferida, ab què sis retira esta en prompte
pot causar en los naturals de dit Principat algun
desconsuelo, per no tenir de present altre moneda per poder-se subvenir y cumplir al servey
de sa magestat.
2. Y lo no ser temps oportú per dit pretès reculliment, apar se corroborà suposat que en lo
temps se comensaren a introduir dits reals de
vuyt, al pes de dos dobles y mitja, se féu per part
de la excel·lentíssima ciutat representació al
llochtinent general, que a les ores era del present Principat, per a què se donés providència a
la introducció de dits reals de vuyt, no obstant
que per part de dit lloctinent general se nomenaren dos ministres reals, per què junts ab dos
personas que elegí la excel·lentíssima ciutat
conferenciassen quin remey podria tenir lo reculliment de dits reals de vuyt; y que aquells no
correguessen, se deixà la matèria indecisa per
judicar, no ésser convenient en aquell // 1v //
temps que·s tractava dita incumbència, quant
major la ora present que concorren molt major
en circunstàncias que a les ores. A més del sobre
dit, se judica ésser de incomvenient en la positura present, lo trobar-se la major part dels naturals del present Principat en servey del rey, nostre senyor, en regiments de llevas; en mans dels
quals és precís hi haja porció, molt crescuda, de
dita moneda ixí per los sous que se’ls dona per
part dels comuns del present Principat, com
també per las entradas que acostuman donarlos per poder cumplir ab son contingent. A més
de què vindria a precisar als comuns en suspèndrer lo socorro a sa gent, tot lo temps que duraria lo dit reculliment, per no trobar-se los comuns ab porció de altre moneda per a
subvenir-los. Y havent estos de aportar dita moneda, seria impossibilitar-los de poder-se socórrer, del que se necessita en la campaña. La qual
rahó milita, també en lo temps present, en lo diner se troba així en las tropas de sa magestat,
com també en las dels aliats.
3. Y en cas que tot lo sobreponderat no fos
eficàs, per dilatar lo recullir dits reals de vuyt toriscats, sinó que se hagués de passar a recullir
aquells segons se insinua en dit bitllet. Apar,
hauria de ésser fent pública crida per la present
ciutat y caps dels veguerias del present Principat, tot en un mateix die. Manant-se en ella que
de aquella hora en endevant fossen extimats y
no corribles dits reals de vuyt, donant un breu y
competent termini per a què aquells fossen
aportats en los llochs y puestos destinaria sa magestat, pagant lo pes de la plata que aquells pesarian, a tot aquell preu que fóra rahonable. Sa-

tisfent, luego que se entregarian aquells, lo preu
que importaria lo pes de la plata que se entregaria ab moneda bona de intrínsec valor, podent
sa magestat del que resultaria de // 2r // dits reals de vuyt toriscats, fer-ne moneda que fos de
son just pes, quilat e intrínsec valor, com en
semblants ocacions se troba practicat ab què
aquella fos de molinet, y ab qui fa per evitar que
aquella no·s puga toriscar.
En quant al expressat en dita planta de medis,
que conté de què podrian per ara córrer los reals
de vuyt diminuïts de pes de menos de catorse
argensos, ab alguna remarca en aquells impressa; y que remarcats aquells ab un cert pes que·s
regoneixeria ser més proporcionable, podent
després sa magestat usar en aquells algun aument extrínsec. Segons la present urgència y
precissió, y per la subvenció de las reals tropas
dignant-se sa magestat per sa gran clemència,
donar sa real paraula de què en ninguna manera
abatria ni prohibiria lo curs de dits reals de vuyt
viciats y remarcats, que primerament no fos pagat als possessors de aquells lo aument extrínsec
que se hauria posat per sa magestat.

rant la estimació de dita moneda, aportant sempre en si la contingència y necessitat de haver-se
de abàtrer.
Las sobre ditas rahons que se són ponderadas
en orde a dita remarca y aument, són sols per lo
que se ha insinuat en lo sobre dit paper, no emperò perquè los excel·lentíssims comuns pugan
passar a practicar y conferenciar esta dependència, per no tenir exprés poder, suposat que lo
sobredit bitllet sobre lo qual resolgueren los excel·lentíssims comuns conferenciar, sols era sobre lo recullir los reals de vuyt toriscats. Així per
no donar lloch a la introducció de aquells, com
per què no se aumentàs son número, y no en
quant a la idea expressada en lo paper que conté
la remarca y aument.

11/3r

Apar, que no obstant són imponderables las rahons que·s podrian dir en orde a dita remarca,
so·s per ara se diu. Que de aqueix modo se donaria nou foment als codiciosos, per introduir
dins lo present Principat major número de reals
de vuyt toriscats ab una falsa remarca, creixent
de esta manera y aumentant-se lo dany que vuy
en dia pateix lo Principat. Y encara que se diga
que la remarca se formaria inimitable, però
aqueix coneixement sols vindria a alcançar-lo lo
mateix artífice que hauria format la verdadera
remarca, y en tot cas, aquell que faria particular
estudi en son coneixement. Singularment, havent-se ideat que dita remarca seria en fondo
que ab facilitat, y ab lo curs se faria que no·s pogués distingir ab certesa si aquella era contrafeta
o no, havent-se de menester per lo reculliment
de dita moneda viciada y remarcar aquella, una
crescuda porció de diner per pagar aquella
quant se hauria recullit y remarcat. // 2v // No
trobant-se ab possiblitat los comuns de ciutat y
deputacions, per adelantar dita porció per trobar-se aquells exhaustos per las crescudas sumas
que han expedit, y vuy actualment estant empleant en servey de sa magestat. No podent-se
omitir en quant al aument de què fóra molt
contingent, que havent sols arribat en mans de
sa magestat certa summa de dita moneda, al voler abàtrer aquella se trobaria lo número aumentat, y aixís no·s podria ni se deuria pagar dit
aument, per no ser just que sa magestat pagà lo
aument, sinó de aquella summa de reals de vuyt
que haurian entrat en son poder, y serian estats
señalats ab la verdadera y pròpria remarca mino2145

Número 10
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
En continuació del mot que aprecia esta ciutat,
lo posar en la compehensió de vostra excel·lència la urgència, corrents, novedats y designes
del enemich per estos paratges. Devem dir a
vostra excel·lència, de què corre per veu molt
valguda de què lo enemich té ya per seu, y nos
ha guanyat la vila de Monsó y son castell. Lo
que nos admire, perquè estant assitiat y no esperant socórrer-se, ja ho donàvem axí per vensut,
si bé és veritat que no judicaven fos ab tanta
presteza, pues per assí se haurà dit que qui allí
governarà era bon soldat, y que los naturals y
molts altres forasters que allí se baran refugiat,
feyan molt bonas operacions en menoscabo del
enemich. Emperò, esta deu ser coristelació,
pues experimentan que ab la mateixa brevedat
se’n és anat llargo que Miquinença. Ara restam
nosaltres, ens més mal en dret per què a demés
de tenir lo enemich part de son exèrcit en las
ciutat de Balaguer, de ahont no sols pot molestar-nos sino també invadir, saquejar, cremar y
abrasar la plana de Urgell, com ho ha fet en tot
lo Segrià, ab prou // 3v // miserables effectes,
pot axí mateix privant-nos a nosaltres lo comers
y entrada de provisions en la present ciutat, majorment quant experimentan que per part de la
nostra cavalleria sobre ser molt millor y més numerosa, no se’ls fa oposició alguna, cosa prou
llastimosa y lamentable que una petita porció y
molt petita del exèrcit enemich, vage fent tants
estragos per los pobles ahont passa, que a demés de dexar-los despoblats y saquejats, los
hage de abrasar y cremar, redunt a solo las casas.
a. carta intercalada entre els folis 10v i 11r del trienni 17071710.
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[ 1707 ]

Dignas consideració, de què tots los que interessan axí en lo real servey com en lo bé de la
província no·s mogué a compassió, y aprocuran
ab lo rey nostre senyor, Déu lo guarde, los medis proporcionats per a evitar los estragos presents y los que en avant sens amenaçan duise,
que lo enemich blazona de què molt prest no·s
vol venir a citiar; y que per a privar-nos la introducció de provisions dins la present ciutat, voldria fer passar dos mil cavalls a la altra part de
Segre, impedint-nos los passos del camp de Tarragona, Ribera de Ebro, camí de Barcelona y
altres; y si bé si no fossen més los cavalls majorment éssent tant de malíssima calitat, com son
los del enemich, volent obran nostra cavalleria
no·s podria tindre assò // s.n.r // ab no grans recels. Emperò, la experiència no fa temer. Fos lo
que posiam en la alta comprehenció de vostra
excel·lència, per a què ab sa gran representació
intercedesca ab lo rey nostre senyor per a què
mane donan las prosidèncias més oportunes y
convenients, a fi de refrenar semblants estragos
y que la indignació enemiga relle del tot amichialada. Com axí ho esperam de la fineza ab
què vostra excel·lència sempre és servit afavorirnos, y que en lo de son mayor agrado no·s donarà repetits ordes que obehir. Déu a vostre excel·lència guarde dilats y felizes años, com pot y
li suplicam. Lleyda, a 10 de agost de 1707.

Excel·lentíssim y fidelíssim señor. De vostra excel·lència fidelíssima majors servidors, que ses
mans besan. Los jurats de la ciutat de Gerona.

14/2r

Il·lustríssima señor.
Per quant als 2 del present y corrent mes de
agost, fou extret de la bolsa de procurador fiscal
de la visita del General de Cathalunya per lo
trienni de 1704 y sortejà, lo noble don Vicens
de Margarola y de Escallar, y a est fou posada la
excepció per lo magnífico racional del General y
present casa de la Deputació non potest quia est
debitor. Per lo que fou extret en son lloch don
Francisco de Tort y Granollachs, y devant los
magnífichs acessors ordinaris del General y present casa de la Deputació, se estiga ventilant
acerca si proceheix o no dita excepció, haventse sitat a dit don Francisco Tort y al procurador
fiscal del General de Cathalunya. Y los dos haver comparegut, a saber és lo dit procurador fiscal y lob llegítim procurador de dit don Francisco Tort, no havent-se encara decidit dit punt.
Tot lo referit se posa en la gran consideració de
vostra senyoria il·lustríssima, per a què sia servit
no admètrer a ningún dels dos lo jurament, fins
y atant se done nova notícia a vostra senyoria
il·lustríssima.

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor, beso les
mans de vostra excel·lència, ses més cert servidors. Los pahers de la ciutat de Lleyda. Francisco Romero. Josep Porcela.

14/1r

Y en atenció de què per lo consistori dels deputats y oÿdors passats, se previngué al present en
concideració dels molts ahogos y gastos de la
Generalitat, aparexia que lo quarto que vostra
senyoria il·lustríssima podria estar ab més lluhiment, és lo que habità si per cas a vostra senyoria il·lustríssima se li ocorre algun reparo o altra
cosa sobre dit fet, podrà servir-se si tindrà gust
per commissió a dos dels senyors visitadors. Per
a què pugan conferir dit fet ab un consistorial,
que elegirà lo consistori més possible providència quec permete la positura present.

Número 11
Excel·lentíssima y fidelíssim señor, los deputats
del General del principat de Cathalunya.b
Excel·lentíssim y fidelíssim señor.
Ha gràcia a la divina magestat, lo die sis del
corrent, lo exèrcit enemich se retirà en Roselló, però ha dexat lo Empurdà molt devastat
com vostra excel·lència fidelíssima pot persuadir-se, del que no aparegut avisar-ne a vostra
excel·lència fidelíssima, repetint-nos ab esta
ocasió, en los desitgs nos acistexen, de contribuir en quant sie del major gust y servey de
vostra excel·lència fidelíssima, cuya vida guarde
nostre señor molts anys. Gerona, agost 10 de
1707.

Número 12

15/1r

a. carta intercalada entre els folis 13v i 14r del trienni 17071710.
b. anotació escrita al marge inferior.

2146

Número 14
Excel·lentíssimd y fidelíssim senyor.
Ab la deguda estimació rebem la de vostra excel·lència fidelíssima, dels 27 dels corrents, y
a. recado intercalada entre els folis 13v i 14r del trienni
1707-1710.
b. a continuació paraula ratllada.
c. a continuació ratllat pugui.
d. carta intercalada entre els folis 14v i 15r del trienni 17071710.

gueix causa entre las parts interesadas y lo procurador fiscal de vostra excel·lència fidelíssima,
sobre la validitat o invaliditat de dita excepció,
no havent-se encara incidit lo dit punt, y que en
vista del sobredit seria bé no se ademeten a algun dels dos lo jurament, fins y atant, que vostra excel·lència fidelíssima se servís donar a dit
concistori de visitadors nova notícia. Y axí mateix, que sea dit concistori de visitadors se offeria algun reparo, respecte al lloch en què de present se troba junt, fes commició a dos dels
visitadors per a què estos poguessen conferir lo
dit fet ab un dels excel·lentíssims y fidelíssims
consistorials de vostra excel·lència fidelíssima.
Que vostra excel·lència fidelíssima elegidor a fi
de què sobre est assumpto se puga donar la major providència, y sobre de ella ha deliberat
que·s condecodesca com ab tot effecte condecendeix, dit concistori de visitadors, al que vostra excel·lència fidelíssima se ha servit insinuar
ab dita embaixada, ny ab esta suposició // 1v // y
de què a dit concistori de visitadors se li offereix
algun reparo, respecte al puesto en què ha de
estar la visita y sos officials, podrà vostra
excel·lència fidelíssima servir-se de anomenar la
persona o personas, sia del major agrado de vostra excel·lència fidelíssima de què aguardava dit
concistori de visitadors lo avís, per a passar a
anomenar per sa part los dos indivíduos en conformitat del que ha deliberat.

premeditat son contengut ab lo rendiment que
devem per les acertadas deliberacions de vostra
excel·lència fidelíssima, devem expressar a vostra excel·lència fidelíssima lo que en la passada
significarem en no aver estat de nostra inteció,
de anar ni perjudicar les preheminèncias de vostra excel·lència fidelíssima. Havem procurat
guardar dites preheminències en favor dels senyors consistorials de vostra excel·lència fidelíssima, y desitjant continuar nostra deguda attenció y bona correspondència del major gust de
vostra excel·lència fidelíssima, executàrem en
los casos occurreran de semejants estraccions,
concestreixan a ells los senyors consistorials y
demés garidints segons los indults y bulla
apostòlicas, et cétera. Té vostra excel·lència fidelíssima, no servint lo cas del passat capítol,
annà al respecte de no aver concorregut lo senyor canonge Gomis, oÿdor, en la extracció del
offici de conseqüència alguna ni periudicial als
drets e indults apostòlichs, et cétera. Té vostra
excel·lència fidelíssima, quedant sumament
obligats a la atenció, et cétera, de la grandesa de
vostra excel·lència fidelíssima tenim experimentada, sacrificant nostra obediència al major gust
y servey pugam regonèixer, de vostra excel·lència fidelíssima aquí nostre senyor guarde muchos años. Tortosa, y nostra aula capitular 31 de
1707, juliol.
Excel·lentíssim y fidelíssim señors, besa les
mans de vostra excel·lència fidelíssima sos més
apasionats servidors y capellans, los señors y capítol de la Santa Iglésia de Tortosa. Al doctor y
canonge, Anton Mañes. Al canonge, Nadal de
Miquel.

16/1r

També se offereix posar a la notícia de vostra excel·lència fidelíssima, que lo il·lustre doctor y canonge Joseph Romaguera, extret en lo lloch de
advocat fiscal de la visita no ha comparegut; lo
que ocasiona, que havent de entrar altre subgecte en son lloch, dubtar si los extrets després de
dit doctor y canonge Romaguera poden obtar
gradatim, o si lo subgecte que haurà de entrar
en lloch de advocat fiscal, ny en cas tinga lloch
dita obció, si poden renunciar a ella. Y de la resolució pendrà vostra excel·lència fiscal, estimarà lo
concistori de visitadors sia servit participar-li.

Número 16
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Havent lo comcistori de visitadors del General
de Cathalunya rebut embaxada en escrits per
part de vostra excel·lentíssima fidelíssima, per
medi de don Ramon de Codina y de Farreras,
contenint que per quant lo dia 2 del corrent,
fou extret de la bossa de procurador fiscal de
dita visita don Vicents de Magarola y de Escatllar. Al qual fou posada la excepció per lo magnífich racional de dit General non potest quia est
debitor; y que per dita excepció fore extret en
segon lloch don Francisco de Cord y de Granollachs. Y queb devant dels magnífichs acessors
ordinaris de vostra excel·lència fiscal, se prosse-

16/2r

a. l’original d’aquest vot és troba intercalada entre els folis
15v i 16r del trienni 1707-1710.
b. a continuació paraula ratllada.

2147

Número 17
Jesúsa, Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptas
del General de Cathalunya, als assessors y advocat fiscal infrascrits, en y sobre si per haver lo
il·lustre doctor y canonge, Joseph Romaguera
extret en advocat fiscal de la visita del General
de Cathalunya, que de pròximb fahedora, deia. l’original d’aquest vot és troba intercalat entre els folis 15v i
16r del trienni 1707-1710.
b. pròxim fahedora interlineat, damunt dues paraules ratllades.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

xat de emparèixer lo dia 16 del present y corrent
mes, y per esta rahó haver de entrar altre subgecte en lloch de aquel a exercir dit càrrech de
advocat fiscal. Si los extrets després del referit
doctor y canonge Romaguera, poden obtar
gradatim o bé si lo subgecte que haurà de entrar en son lloch deu ocupar lo mateix offici de
advocat fiscal. Y finalment, si en cas de tenir
lloch dita obció, poden las perçonas a qui los
competirà renunciar a aquella.

extrets gradatim lo renunciar a dita obció. Y axí
ho sentan salvo semper. Barcelona, y agost 18 de
1707.
De Nabona, asessor. De Bruguera, assessor subrogat. De Codina et de Ferreras, fiscal Generalis
Cathaloniae advocatus.

18/1r

Ohit dit dubte. Vistos difarents doctors que
tractan la subgecta matèria. Vistos los capítols 1
del redrés de las Corts 1599, y lo capítol 31 del
nou redrés de estas últimas Corts.
Attès y conciderat, que en lo sobrecitat capítol
31 del nou redrés de ditas últimas, sobre lo present cas que·s consulta. Y axí bé, que com a
omís deu regular-se segons disposició de dret
comú. Attès també, y considerat que suposat dit
offici de advocat fiscal de la visita, per no haver
comparegut en lo dia 16 dit doctor ya canonge
Joseph Romaguera, se troba vui vacant havent
de entrar altre subgecte a ocupar-lo, y que dit
offici és de major preheminència y estimació
que no los oficisb que ocupan los demés que son
extrets enc dita visita. Attès més avant, que dits
subgectes, gradatim extrets en dita vissita, se
troban ésserd los principals y més affavorits de la
sort, y en cas de què dit canonge Romaguera,
hagués renunciat al instant que fou extret, hauria entrat per lo exercici de dit offici lo immediat
extret després de aquell legítimament. Y que los
que són extrets de socos, per ésser los últims y
menos afavorits // 2v // de la sort, dehuen contentar-se de aquell lloch que·s trobarà haver
deixat lo immediat extret, que obtarà dit ofici
de advocat fiscal, de manera que és indubitat
que competeix als extrets gradatim després de
dit canonge Romaguera, la facultat de obtar dit
ofici de advocat fiscal com a primer més privilegiat y affavorits de la sort. Attès finalment, que
éssent com és sert e indubitat que las dits extrets
gradatim, en dita visita los competeix dita facultat de obtar per special favor de ells, y que
pot qualsevol renunciar als que se li ha concedit
son favor. Perçò, los dits acessors y advocat fiscal infrascrits, són de vot y parer que los estrets
gradatim en dita visita, tenen la facultat de obtar lo mencionat offici de advocat fiscal, y que lo
subgecte que entrarà no deu ocupar aquell,e
sino és en lo cas que los extrets gradatim no·l
volguessen obtar, y que és facultatiu i·als dits
a.
b.
c.
d.
e.

a continuació ratllat Joseph.
a continuació ratllat que se troban.
a continuació ratlla aquella.
ésser los principals y interlineal al marge esquerre.
aquell interlineat, damunt lo offici de advocat fiscal.

Número 18
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Havent volgut lo il·lustríssim consistori dels visitadors, passar a la execució dels preparatoris
de la visita dels deputats y ohidors de comptes,
acessors, advocat fiscal y demés officials del General de Cathalunya, subjectes a la visita que de
pròxim se espera fer. Se ha trobat en lo capítol
31 del nou redrés de la Cort últimament celebrada en la present ciutat, en lo any 1706, haver-se disposatb en lo número 17 Ibi: «En la
concideració que la citació dels officials» del
General y de sas respective fermansas. Per lo tocant a dita visita, que fins assí havia estilat fer-se
ab lletras que·s presentaven a quiscú de dits officials y sas fermansas per medi de porters reals,
qui havian de anar per tot lo Principat, en què
consumia lo General conciderable quantitat.
Per minorar dits gastos, se ordena, que en
avant, dita citació se fasse per medi de públicas
cridas en la present ciutat. Y en las demés ciutats
y vilas que son cap de col·lectas de la Generalitat, és en què se troba eregit consultar de deputat local, la qual citació per proclama, tinga la
mateixa afficàcia y effectes que la que tenia, y de
dret té, la que·s fa per medi de lletra presentadas
per porters. Y havent-se regonegut que en lo
dietari y procés de la última visita, se troban
despedir-se públicas cridas, y aquellas publicarse no sols en tots los caps de col·lectas de la Generalitat, si també, en totas las ciutats, vilas y
llochs ahont se troban col·lectors y officials del
General. Y després, oberta ja la visita, despedirse lletras citatòrias dirigidas a tots los officials y
fermansas dels // 1v // concistorials, citant-los
per a què comparegan en dita visita dia quinse
de nohembre, que és lo dia últim dels dos mesos primers del tres de la offensa acusan-los. Altrement, la contumàcia y present ditas lletras citatòrias per medi de porters, a tots los sobredits,
ha regonegut dit il·lustríssim consistori de visitador, resultar los duptes de la contectura de dit
capítol. És a saber, lo un si ab las ditas cridas que
són preparatòries per la obertura de dit judici de
a. declaració intercalada entre els folis 17v i 18r del trienni
1707-1710.
b. a continuació ratllat que.
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la visita, se poden intament en clòurer las cridas
de citació que novament ha disposat dit capítol
31 del nou redrés, continuant en ellas las clàusulas que se troban en las lletras citatòrias que
antes se despatxaven després de oberta la visita,
o si han de ser differents cridas y despatxar-se en
differens temps. Y lo altre, si ditas cridas preparatòries per la ubertura del judici de la visita, se
dehuen publicar en totas las ciutats, y vilas y
llochs habitar los officials del General, com se
estilava antes de dit capítol 31 o si bastarà que
se publiquen en los caps de las col·lectas. Perçò,
lo dit consistoria de visitadors, proposant a vostra excel·lència fidelíssima lo sobre refferit, en
forma de dupte, suplica sian declarats dits dubtes per vostra excel·lència fidelíssima y sos magnífichs acessors, en la conformitat que en semblants casos se troba disposat per capítols de
cort alia omni meliori modo. Officio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Solanes, coadjutor [...] visitador Generalitat Cathalunya.
Oblata
cetera.

XVIII

augusti

MDCCVII,

in consistorio, et

Et domini deputati, intervenientibus domini,
auditoris computorum, commiserunt modi dubius magnifici assessoribus Generalis Cathaloniae qui una cum suis excelencis fidelisimis illud
viderunt at que declarent juxta formam capitulo
curia. Alexius Fronaguera, utriusque juris doctor, secretarius et scriva majoris Cathaloniae, subrogatus.
18/2r

Los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya, ab intervenció delsb assessors infrascrits.
Vist lo dubtes formats y proposat per lo il·lustríssim concistori dels senyors visitadors de la visita del General de Cathalunya, de pròxim fahedora ab suplicació presentada lo dia 19 del
corrent més de agost,c aserca de la intel·ligència
del disposat en lo capítol 31 del nou redrés de la
Cort últimament celebrada. En lo número 17
de aquell, a saber, és sí ab las cridas que són preparatòrias per la ubertura del judici de dita visita, se poden juntament enclòurer las cridas de
citació novament disposades en dit capítol 31
del nou redrés, continuant en ellas las clàusulas
que se troban en las lletras citatòrias que antes
se despatxaven després de uberta la visita, o bé
si han de ésser difarents cridas y despatxar-se en
difarents temps; y juntament, si las referidas cridas preparatòrias se dehuen publicar en totas las
ciutats, vilas y llochs a ont habitan los oficials
a. consistori de visitadors interlineat al marge esquerre, damunt procurador fiscal ratllat.
b. a continuació ratllat magnífich.
c. a continuació ratllat a saber és, si ab las cridas.
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del General, en la conformitat se estilave antes
de dit capítol 31, o si bastarà que se publiquen
en los caps de las col·lectas. Vist lo dit capítol
31, número 17 de dit nou redrés. Vistos molts y
difarents processos y llibresa de dietaris de las visitas del General de Cathalunya, fetas en los antecedents triennis. Y finalment, vist lo demés
que se havia de vèurer.
Attès y conciderant, que dels dits processos y
dietaris de visitas antecedents, consta que lo stil
y observança inconclussament praticada fins vui
enb totas las visitas del General de Cathalunya,
és y és estada despedir-se públicas cridas, antes
de la ubertura de ditas visitas publicant-se aquellas no sols en tots los caps de col·lectas de la
Generalitat, si y també, en totas las ciutats, vilas
y llochs en las quals resideixen col·lectors y oficials del General. Y que uberta la visita, fins vui
se desdeien, y han despedit lletras citatòrias dirigidas a tots los oficials y fermanças dels concistorials, per a què compareguessen en dita visita
lo últim dia dels dos mesos primers de la ofença,
que és als 19 de novembre, acusant-los altrament contumància. Havent-se sempre // 2v //
presentadas ditas lletras citatòrias per medi de
porters.
Attès, que ab lo sobrecitat capítol 31 de dit nou
redrés, en lo númiro troba estatuit y ordenat,
Ibi: y en concieració que las citacions dels oficials del General y de sas respective fermanças,
per lo tocant a dita visita que fins assí havia stilat
fer-se, ab lletras que·s prestaven a quiscun de
dits oficials y sas fermanças, per medi de porters
reals que havian de anar per tot lo Principat, en
què consumia lo General conciderable quantitat. Per minorar dits gastos, se ordena que en
avant dita citació se fasse per medi de públicas y
cridas en la present ciutat, y en las demés ciutats
y vilas que son caps de col·lectas de la Generalitat, lo en què se troba erigit concistori de deputació local. La qual citació per proclama tinga la
mateixa eficàcia y efectes que la que tenia, y de
dret té, la que·s fa per medi de lletras presentadas per porters.
Attès, que de las sobreditas clàusulas literalment
ne resulta ha la última Cort General previngut,
tant solament que aquella citació dels oficials del
General y sas respectives fermanças, que·s feya y
se havia acostumat fer després de la ubertura de
las visitas, ab lletras presentadoras a quiscun de
dits oficials y fermaças per medi de porters reals,
se hage de fer de assí al devant, per públicas cridas en la present ciutat y en las demés ciutats y
vilas que són caps de col·lectas de la Generalitat.
a. a continuació ratllat del.
b. en...Cathalunya interlineat al marge esquerre.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

Havent-se solament volgut evitar lo gasto que·s
feya anant los porters per tot lo Principat, sens
que se trobia innovat cosa alguna ni feta disposició respecte de aquellas cridas, que se han acostumat fer sempre en cas visitas antes de ubrir-se,
y en las preparatòrias de aquellas, ni menos que·s
puga col·legir del número 17 de dit capítol 31
cosa alguna. En quant a las propditas cridas, que
son totalment distinctas y se dirigexen a efecte
totalment distinxit de las citacions, que·s
dehuen fer després de ésser uberta la dita visita.
De manera que és sert y constant, que dit capítol
31 no·s pot, segons son literal nia segons la rahó
en aquell contemplada, adaptar ni aplicar a las
mencionadas cridas fahedoras antes de la uberta
de la visita y sas preparatoris.

en tot y per tot ab los demés indivíduos de vostra
senyoria il·lustríssima, a saber, és en qual al entrar al repartiment dels calcos, cortinas y demés
que se acostuman repartir los senyors visitadors
en son ingrés, ya perquè edemés dea no trobar-se
disposat cosa en contrari ab dit capítol 31, no pot
duptar-se que los dits tres concistorials de la Deputació no sols son iguals ab los tres // 4v // senyors visitadors, jutges de recors o, com a par de
la contrectura de dit. Emperò, encara se troban
graduats 14 a la fi ab lo títol de «Concistorial visitadors» de forma que venen a ser 12 los visitadors, en lo estat present. Ab tot, experimentat
que vostra senyoria il·lustre, a solas, se ha partit
los dits officials sens que hagen concorregut, com
se devia en la sort losb tres cocistorials refferits, encara que absents de la sala ahont se congrega vostra senyoria il·lustre, puix lo secretari y scrivà major de vostra senyoria il·lustre, qui acostuma fer
los rodolins ya faria fe de haver concorregut, y si
bé se persuadeix lo concistori de la gran generositat de vostra senyoria il·lustre, no serà estat de la
mente y intenció de vostra senyoria il·lustre voler
perjudicar al consistori de la Deputació. Perçò lo
concistori de la Deputació, no podent perjudicar
a sos indivíduos que de aquí al devant sorteyaran
en visitadors de las causas de recors de dita visita,
diu y posa en la gran concideració de vostra senyoria il·lustre, que si bé los oÿdors ecclesiàstichs
y militars y deputats real de present renuncian, líberac y espontàneament al dret, los podia y pot
complir en la repartició de dits officis, feta per
vostra senyoria il·lustríssima, ab emperò, lo concistori y dits tres concistorials de la Deputacció
reservan tot aquell dret que specta pertany y pot
competir a tots los concistorials de la Deputació,
que de aquí al devant sorteyaran en jutges de las
causas de recors o revistas de las visitas del General fahedoras, en orde a la pretenció de concórrer
en sort ab los demés senyors visitadors, acerca los
officis que donan de la visita, encara que absents
de dita sala ahont se congregan. Y a què consta en
tot temps, de dita diligència estimarà lo concistori de la Deputació que vostra senyoria il·lustre
mane insertar la present en son dietari.

Perçò y altrament, dihuen y declaran que las referidas cridas preparatòrias de dita visita, no podenb compèndrer //3r // las cridas de citacióc establertas novament en ellas, no·s poden
continuar las clàusulas de las lletras citatòrias.
Que las cridas disposadas en dit cap, han de fer y
despatxar en difarent temps; y per últim, que las
cridas preparatòrias se han de fer yd publicar en lo
modo y forma se ha estilat fins vui. En Barcelona,
alse 20 de agost 1707. Don Emmanuelle Copons
y Esquerrer. Joseph Serres. Don Mariano de Novell y Nadal. Don Bernat Moxí. Don Jacinto Sagrera y Xifré. Don [...] de Claresvalls. De Narbona, assessor. Bruguera, assessor subrogat.
Declarat a 20 de agost 1707. Testimonis: Diego
Andanya y Jacintho Morató, verguers.
18/4r

Encara que segons lo disposat ab lo capítol 31
del redrés de la última Cort General de 1706, y
en lo número 4 de aquell. Se provehí que per
tractar y decidir las causas de revista de la visita
del General de Cathalunya, agen de entrevenir y
notar tres dels indivíduos que al temps de la visita
compòndrer lo concistori de deputats y oÿdors
de comptes, a saber, és un de cada estament extrets a sort al mateix temps que·s farà la extracció
dels jutges visitadors, per las causas de primera
instància.f Després de la extraccióg dels tres visitadors per las causas de dita visita en primera
instància, se passà a la extracció de tres indivíduos del concistòrio de la Deputació, sorteyant
los oÿdors ecclesiàstich y militar y lo deputat real.
Yh axí, estos concistorials, ayen y degan ser iguals

20
/1r

Número 20
Excel·lentíssimd y fidelíssim señor.

a. ni segons la rahó en aquell contemplada interlineat al
marge esquerre.
b. a continuació ratllat enclou.
c. a continuació ratllat disputadas.
d. a continuació ratllat despatxar.
e. a continuació paraula ratllada.
f. a continuació ratllat y que quant.
g. féu als 16 del corrent mes de devant de vostra senyoria
il·lustre interlineat al marge esquerre.
h. y axí interlineat, damunt ab tot ratllat.
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Ab deliberació presa per vostra excel·lència fidelíssima lo die de 17 del corrent mes de agost y
a. de interlineat.
b. a continuació ratllat sis.
c. libera y espontàneament interlineat al marge esquerre.
d. real carta és troba intercalada entre els folis 19v i 20r del
trienni 1707-1710.

any 1707. Se serví deliberar que lo fet comtengut y expressat en la real carta, ab què se troba
afavorit vostra excel·lència fidelíssima del rey
nostre senyor, que Déu guarde y prospere, de
data de 15 del mateix mes y any, en y ab la qual
sa magestat se serveix expressat la gan conveniència que és per al benefici públich y per assegurar lo comers en est Principat, lo apartat del
comú us los reals de vuyt que no tingan lo llegítim pes. Aparexent molt apropósit lo medi de
fer, que tots los reals de vuyt cars que vuy se troban en est Principat, arribant a cert pes se recellen ab un cello que sie diffícil de contra fer-se,
així que se evite o al menos se difficulte la continuació de tallar-los, y que al mateix temps a estos que són incapaces del comers se’ls done algun augment per a acudir a las urgèncias que
vuy subsistexen. Fos comès com ab dita deliberació, se serví vostra excel·lència fidelíssima
comètrer-lo a sis personas, dos de quiscun bras,
las quals premeditassen y discorreguessen sobre
la referida dependència. Y en cas encontrassen
alguns reparos o inconvenients en lo que sa magestat se serveix insinuar, ne formassen un paper ab la expressió posible lo qual fos entregat
després a las personas // 1v // que entrevenen
per part de vostra excel·lència fidelíssima en las
conferencia, se tenen per part dels tres
excel·lentíssims comuns de ciutat de Barcelona,
fidelíssim bras militar y de vostra excel·lència fidelíssima, a fi de què de dit paper y dels altres
que semblantment se entregarian per part dels
altres comuns de la excel·lentíssima ciutat y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, se puga
formar una humil representació per sa magestat. La qual fos reportada a vostra excel·lència fidelíssima, a què sobre ella puga resòldrer lo que
li aparexerà més convenient, així per lo major
real servey com per lo benefici públich.

aquells en la gran comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima, en lo modo y forma que se
segueix:
20
/2r

Trobant-se afavoridas de vostra excel·lència fidelíssima ab lo empleo de dita commissió, las
personas que per vostra excel·lentíssima fidelíssima són estats menadas, y obehint gustosos los
inviolables preceptes. E vostra excel·lència fidelíssima se són conferidas en moltas y differents
ocasions, y han praticat, premeditat, conferit y
tractat entre si lo contengut y expressat en dita
real carta, de data de 15 del corrent, en jornada
de 17 del mateix mes y any, y habent madurament conferenciat lo fet en ella expressat, haven
en primer lloch hideat los medis que més pogués facilitar lo que sa magestat se digna insinuar y expressar en dita sa real carta, se’ls ha fet
diffícils per haver-los occorregut molts y differents reparos. Se poden seguir a posar-se en
pràctica y execució lo que sa real magestat serveix expressar al dita sa real carta. Y així, en orde
a dits reparos tots dignes de premeditació. Ha
aparegut a las personas de dita commissió posar
2151

Se dupta si de voler sa magestat que tots los reals de vuyt curts que vuy se troban en est Principat, arribant a cert pes se recellin, y al mateix
temps, se’ls donia a estos que són incapaces de
comers, algun augment per a acudir a las urgèncias que vuy subsistexen; y així quedaria com a
moneda quasi usual, si per reduhir-se a moneda
peculiar y vestreta al us dels matexos naturals.
Encontraria lo sobredit als rals previlegis concedit a esta excel·lentíssima ciutat de Barcelona, lo
un del sereníssim senyor rey don Jayme Primer,
dada en las kalendas de agost del any 1258, ab
lo qual se disposa que una nova moneda fos
constituhida. La qual sempre fos perpètua y se
fabriqués en Barcelona, y fos moneda legal, ternal y corregués y se expenguexen esta ciutat,
Principat de Cathalunya y comptat de Rosselló
y Cerdanya, y no altra reprobadas totas monedas fins en aquell die corrents. Lo qual real privilegi fonch confirmat ab altres reals privilegis
de diversos sereníssims senyors reys, y ab dos
Generals Constitucions, és a saber, ab la Constitució 1 del sereníssim senyor rey don Jayme Segon, del any 1291. Y ab la Constitució 3 de la
sereníssima senyora reyna doña Eleonor, del
any 1365, col·locadas en lo primer volúmen de
las constitucions libre 10, títol 2 «De moneda
valor y forma de ella». Ab la real pragmàtica del
sereníssim senyor rey don Pere Segon, dada en
Barcelona a 4 de las kalendas de juliol del any
1283, col·locada en lo segon volúmen de dita
constitucions, libre 10, títol 5 «De moneda, valor y forma y valor de aquella», capítol únich ab
la Constitució 7, col·locada en lo dit volúmen
en primer libre 4, títol 22 «De comersis y seguretat de camins» o ab altres del mateix //2v // títol, al usatge y constitucions col·locadas en lo
mateix primer volúmen, libre 8, títol 1 «De
violència y restrició de despullats.» Y finalment
ab alguna de las constitucions col·locadas en lo
mateix primer volúmen, llibre 4, títol 24 «De
vectigals»; y ab las reals pragmàticas col·locadas
en lo 2 volúmen, líbre 4, títol 9, també «De
vectigals.»
Y com lo sentir de si o no encontrirà lo fet expressat en dita real carta ab dits reals privilegis, y
demés drets de la pàtria sobre mencionats, o ab
altres. Hagen comprés las personas de dita commissió, no ésser de llur obligació lo dir llur sentir, regonexent ésser propri y peculiar dels magnífichs assessors y noble advocat fiscal de vostra
excel·lent fidelíssima. Per lo que si serà de son
agrado consultar-ho ab ells, a què ab més acert
si aparexerà convenient puga vostra excel·lència
fidelíssima préssentir, de què no quedan lesiats
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dits reals privilegis y demés drets de la pàtria,
per lo medi que se regonexerà proporcionable a
posar-se en execució, que tots los reals de vuyt
curs que se troban en est Principat, arribant a
cer pes se recullian y se recellian ab un cello que
sie diffícil de contrafer, evite o a lo menos difficulti a la de estisorar-los. Y que al mateix temps,
estos que són incapaces de comers se’ls dònia
algun augment, per a acudir a las urgèncias que
vuy subsistexen. Se regoneix gran inconvenient
respecte de la occurrència del temps present,
perquè a més que axí se serveix manifertar-ho lo
senyor don Ramon de Vilana Perlas, secretari de
sa magestat, ab son bitllet, de son real orde escrit a vostra excel·lència fidelíssima, // 3r // lo
die 19 de juliol proppassat, és molt de atténdrer
lo trobar-se lo present Principat en las fronteras
de aquell invadit del enemich, y casi no córrer
en ell altre moneda, sinó la referida, de reals de
vuyt estisorats. Ab què si esta espècie de moneda in prompta se retira, y ha de estar retirada
sens córrer per algun espay de temps, que seria
lo temps se hauria de menester per recullir y recellar aquella, podria causar en est intermedi de
temps als naturals de dit Principat algun desconsuelo per no tenir en si altre espècie de moneda, per subvenir-se y atténdrer al servey de sa
magestat.
Lo considerar-se no ésser temps oportú per recullir la dita espècie de reals de vuyt, apar se corrobora. Si se attén que en lo temps y ocasió que
se comensà a introduhir dita spècie de reals de
vuyt, al pes de dos doblas y mitja, se féu per part
de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona representació al llochtinent general, que a les hores
se trobave ésser de est Principat, per a què se
donàs providència que no se introduhís dita
espècie de reals de vuyt. Y no obstant que per
part de dit llochtinent general foren anomenats
dos reals ministres, per a què junt ab las personas que elegí dita excel·lentíssima ciutat, premeditassen qual remey podria tenir lo recullir
dita espècie de reals de vuyt; y que aquells no
correguessen se quedà dit fet indecís perjudicar
no ésser convenient en aquella, era que·s tractave de dit negoci se executàs cosa acerca lo recullir dita espècie de reals de vuyt, y si a les hores
se suspengué dit fet, quant més en la ocasió present, apar se deuria suspèndrer per concórrer
molts majors circunstàncies y consideracions
// 3v // que no a les hores.
Més se augmentà la concideració de el inconvenient de recullir-se en esta ocació la dita espècie
de reals de vuyt, per trobar-se los comuns de las
ciutats, vilas y llochs de est Principat servir a sa
magestat en regiment de llevas, en mans dels
quals és precís hi hage porció crescuda de moneda. Això per las entradas dels soldats, com per
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lo sou y socorro cotidià que se’ls dóna per part
de dits comuns, procurant estos no obstant de
trobar-se tant atressats, y ab tants pochs effectes
y medis esmerar-se en tot lo que cap llur posibilitat, en lo que és del major servey de sa magestat. Y recullint-se dita espècie de reals de vuyt,
quedarian precisats en suspèndrer lo sou y socorro als officials y soldats de dits sos regiments,
tot lo temps que duraria dit reculliment per no
poder córrer dita espècie de reals de vuyt. Y no
trobant-se los comuns, ab porció de altra moneda per la paga del sou y socorro del officials y
soldats de dits regiments, y esta rahó també milita, en lo temps present, respecte del diner se
troba de dita espècie de reals de vuyt, així en las
tropas de sa magestat com dels aliats.
Altre inconvenient se regoneix, que recullint-se
dita espècie de reals de vuyt, podria ser contingent en est intermedi de temps, que seria precís
y necessari per a recullir-se, lo enemich ocupàs
partida de est Principat y tenir la obediència de
molt y diferents pobles, y en eix cas los vassalls
en aquells habitant qui desitjarian ésser restituhits baix laa obediència y suau domini de nostre amantíssimo rey y // 4r // senyor natural, se
trobarian no poder-se subvenir per la falta de
dita espècie de reals de vuyt, que haurian entregat en lo temps de dit reculliment per recellar
aquells. Y en cas que ja se’ls hagués satisfet lo
valor de dits reals del vuyt, haurian entregats no
podrian valer-se del reals de vuyt recellats, ab
los quals se’ls hauria satisfet lo valor dels que
antes haurian entregat en lo temps de dit reculliment, puix en los poblets y altres pars que lo
enemich tindria la obediència, no correria dita
espècie de moneda recellada ab lo valor y augment se li hauria donat.
Se dupta si seria practicable lo reculliment de
dita espècie de moneda de reals de vuyt, a fi de
recellar-los, ni altrament respecte de aquells reals de vuyt que de dita espècie serian en molta y
different depòsits, així de las taulas de las ciutats
y vilas ahont acostuma haver-ne, com en deposits de iglésias per trobar-se las partidas de las
quantitats, importarian aquells a solta de notaris
y alguns depòsits ésser littigiosos, y los més de
las quantitats deposadas no poder tràurer-se de
dits depòsits sinó és per esmers, així a obs de
iglésias per celebracions de missas y aniversaris,
com de causas pias per donsellas a maridar y de
publills que estan baix potestat de tudors y curadors.
No menos seria contingent trobar-se espècie de
dita moneda de reals de vuyt en mans de tudor

a. a continuació ratllat suau.

y curadors, administradors, procuradors y de altres personas que solament tindrian en est particular la muda custodia de aquells, o de la quantitat del valor que vuy corra. Y ésser contingent,
tindria inconvenient de entregar aquells per lo
que inprompte o altrament se podria offerir de
haver, de // 4v // donar compte y rahó de llurs
tutelas y curas, administracions y procuracions,
y restituhir y pagar lo religuo a que per la obligació de llur càrrech tutelar, de administrador,
de procurador y altrament en bona fe estan tinguts y obligats.
Altre major inconvenient se considera de recullir se dita espècie de reals de vuyt, y de haver de
aguardar las personas que entregarian aquelles,
la satisfacció del que importaria son valor, fins y
atant, serian recellats. Per quan los debitors, no
podrian satisfer ni pagar sos dèbits, ni los acrehedors cobrar de sos debitors, ni los que tindrian mercaderias y cosas comestibles podrian
vendrer-las ni beneficiar-las, ni los que tindrian
necessitat de aquellas, així per la operació de sos
arts com per lo sustento de llurs casas y família
podrian comprar-ne, y que és darian imposibilitats de treballar de fosats per falta de diner.
També de reculir-se dita espècie de reals de
vuyt, y haver de esperar los qui haurian entregat
aquells llur satisfacció, fins y atant que serian,a
se considera en notable dany y prejudici, y és
que en tot lo intermedi de dit temps la taula ni
banch dels comuns depòsits de la present ciutat,
dels quals redunda gran fruyts, no sols en est
Principat sinó també en molt altres poblats de
altres regnes y señorias de sa magestat, y a moltas altres personas com ho manifesta la Constitució única títol «De la taula de la ciutat de Barcelona» no podrian córrer en la ciutat de
Barcelona, podria donar satisfació dels depòsits
ni pagar a sos acrehedors en poch ni en molt
quantitat algun, ni podria comprar blats, ni
carns per la provisió y // 5r // sustento de sos
ciutadans, anants y vinents a ella, ni tenir forma
de poder satisfer y pagar lo sou y socorro al officials y soldats de lo regiment, ab què serveix al
rey nostre senyor ni continuàs altres serveys en
què attén en totas las ocasions que se offerexen
que són ben notoris.
Grasse pena y sentiment, se considera tindria
vostra excel·lència fidelíssima de recullir-se dita
espècie de reals de vuyt, puix en tot lo temps
que seria precís y necessari haver-se menester
per recellar aquells, no podria vostra excel·lència fidelíssima valer-se del diner se trobaria tenir
en son crèdit, en dita taula y banch de la present

a. a continuació ratllat recullits.

ciutat, procehit dels arrendaments y de la
col·lecta dels drets de General y Bolla, per pagar
y satisfer lo sou y socorro als officials y soldats
de lo regiment, ab què també, vostra excel·lentíssima fidelíssima està servint al rey, nostre senyor, y se considera també las pocas entradas
que de la col·lecta de dits drets tindria vostra excel·lència fidelíssima, en tot lo temps se retardaria lo recellar-se dita espècie de reals de vuyt,
per lo poch se vendria de las mercaderias subjectes a la paga de aquells.
També se considera inconvenient de recullir-se
dita espècie de reals de vuyt per recellar-se
aquells, y se evite o a lo menos se difficulte la
continuació de tallar-los, y que se’ls done algun
augment per a acudir a la urgència que subsistexen, per quant a posar-se en execució lo referit
se donaria nou foment als codiciosos y al homens de negoci forasters, que en ninguna cosa
estan més atents que a la ganància de la moneda, que la fan mercaderia per introduhir, en est
Principat, major número de dita espècie de reals
de vuyt tornats ab un fals recello, y tal que no se
podria differenciar del verdader crexent, y aumentant-se // 5v // de esta manera lo dany que
se experimenta pateix lo Principat. Y encara que
sa magestat ab dita sa real carta,a se serveix prevenir que se recellen ab un cello que sie diffícil
de contrafer-se. Però aqueix conexament sols
vindria alcansar-lo lo mateix artifici que hauria
format lo verdader, y en tot cas, lo que faria particular estudi en son conexament, que no podria ser practicable regularment en tots, majorment si dit recello seria en fondo, que ab
facilitat y ab lo curs se fa, que no·s poria distingir ab certesa si aquell seria on contrafet. Y ab
més vigilància y anhelo se attendria a dita codícia, per rahó del extrínsech valor que se donaria
a dits reals del vuyt recellats. Puix consideracions, lo crescut benefici se’ls acarreria de introduhir ab fals recel, imitable al verdader, crescudas partidas de ditas espècies de reals de vuyt.
No podent-se omitir, en quan al dit augment de
què fóra molt contingent, qui havent sols arribat en mans de sa magestat certa summa de dita
moneda, al voler abàtrar aquella, que sempre en
si aportaria esta contingència y necessitat, se
trobaria lo número augmentat, tot lo que cediria en notables dany del real patrimoni, per haver-se de pagar lo que no hauria entrat en mà y
poder de sa magestat.
De donar algun extrínsech valor a dita espècie
de reals de vuyt que se recellarian, se seguiria
també notable dany als debitors, respecte de las
obligacions tindrian contractada que regular-

a. a continuació ratllat se serveyx.
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ment son ab moneda barcelonesa, y si havian de
satisfer y pagar ab dita espècie de reals de vuyt
// 6r // que·ls seria quasi forçós per no córrer de
altre, hauria de ser reduhida segons son intrínsech valor. Y així dits debitors, perdian lo dit extrínsech valor ab lo qual haurian rebut dita
espècie de real de vuyt recellats. Y també, a donar-se lo dit extrínsech valor a dita espècie de
reals de vuyt, causaria alteració en los contractes
que se farian.
Boccació que en est Principat apenas corra ninguna espècie de moneda de or, si solament moneda de reals de vuyt y la més de estisorats, primentan-se se foran, y se tràhuen fora de dit
Principat los que són de pes per lo benefici que
los codiciosos regonexen tràuen de ells. Com se
experimenta en los reals de vuyt de las columnas
y crusats de Portugal, se veu no poder-se comerciar ab personas de altres regnes y províncias, per la falta de no córrer moneda que corresponga al valor de la que corra en altres
províncias, ni las mercaderias naturals a artificiosas que són y sobran en est Principat, per
embiar-las a altres regnes y províncias poden fer
venir diner de altres regnes y províncias per lo
poch que de ditas mercaderias se trau, reduhintse a ametlla, pinyó, avellana, ferro y aiguardent,
majorment si se conssidera que en est Principat
hi ha falta de moltíssimas cosas necessàrias per
lo sustento de la vila. Com són de totas las drogas medicinals, de tota sort de espècias y cosas
aromàticas, de sucres, de tots los aparells necessàrias per los tints y tintorers, de metalls de
aram, plom, estany y llautó, de llibres en totas
facultats, de telas, de seda y telillas per vestir-se,
sera. Sobre de gastar-se en Cathalunya casi tanta com ven tot lo restant de Espanya, de pesca
salada y de la major part de la carn que en ella se
consum. La //6v // entrada de estas y altres moltes cosas no pot contrapossar-se ab lo valor de
las que ixan o se trahuen, perquè las que ixan o
se trauhen de est Principat no valen la quarentena part que de las que importan, las que venen
de altres regnes y províncias. Y més en los anys
estèril de blat, que són molt ordinaris, per què
lo diner que se ha de tràurer en una sola ocasió
de estas, però proveheix lo sustento dels naturals anants y vinents, importa més que lo que
pot entrar en Cathalunya de las mercaderias que
se embian en altres parts.
Ni seria de fonament si se digués, que pot venir
moneda de altres regnes y províncias a est Principat sens trauren de ell la pròpria, ni las mercaderias que·y ha, puix se podria pagar ab lo que
los homens de negoci fan córrer ab sos negocis
donant y prenent a cambi per las plaças y firas
de altres regnes y províncias. Perquè ademés
que és poca o ninguna esta negociació, ningun
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cambi ver poden fer los homens de una província per a altres, si antes o poch després, no proveheixen ab diner necessari per pagar-lo, o de
comptants o ab mercaderias, y rematren de
comptants seria dar moneda per moneda de
igual lley. Y ab la pèrdua que hauria de fer per lo
valor extrínsech, se hauria donat a dits reals de
vuyt recellats que en Cathalunya se pendrian ab
dit extrínsech valor, y fora de ello no valdrian
sinó lo valor intrínsech, que en si tindria que seria lo just valor de la plata que en ells hi hauria.
Y si lo cambi se ha de provehir y pagar ab las
mercaderias que ixen de est Principat, vindria a
ser una mateixa cosa, perquè si estas mercaderias se empleaven en pagar // 7r // moneda que
se trauria de altres províncias, també hauria de
exir la moneda pròpia ab la pèrdua del dit extrínsceh valor que seria estat donat a dits reals
de vuyt recellats per a pagar las altres mercaderias, que per ser tant precisas y necessàrias, hauran de venir de las altres províncias a est Principat. Y lo que dues censible seria, és que ningún
estranger voldria aportar lo que forçosament se
ha de menester en est Principat a altres províncias, vehent que la moneda ab què en est Principat se hauria de pagar no valdria tant en matèria
com en la forma; y aportant-se’n de comptants
lo que resultaria de lo que hauria venut se hauria de pèrdrer ab ella, tot lo que faltaria de son
just y intrínsech. Tindria de trahuen-se també lo
dret de 5 per 100, que per treta de moneda en
Cathalunya se ha de pagar per dret de General,
y encara que en algunas províncias de Itàlia y en
altres, se acostuma baxar de pes y lliga alguna
moneda pròpia, com en est Principat és la dels
reals de plata y la moneda de belló. Però en ninguna part de Europa la baxan tota junta, sinó
aquella solament que se pudia ésser necessària
per a trocar entre los naturals de la província, y
la altre moneda de or y plata ab què se negocia
la guardan y reservan, al menos de las sis parts,
las sinch de ella per poder-se’n perdra sua cambiar y negociar en altres províncias, y pagar ab
ella los preus de las cosas que han de comprar.
No menos sensible, inconvenient resultaria si
s’és // 7v // donava algún extrínsech valor a dits
reals de vuyt recelats, per ocasió que tots los
preus de las cosas vendibles vindrian a ser differents, segons la moneda vella o nova ab què se
pagtarian. Y la rahó, segons opinió de tots los
homens graves qui han escrit sobre esta matèria,
los quals uniformes diuen y confessan que los
preus de las mercaderias y cosas vendibles, sempre van pujan al mateix pas que va baxant lo valor intrínsech de la moneda, o se dona valor extrínsech a ella per rahó de la justícia y igualtat,
ab què se deuhen correspòndrer lo valor del
que·s e ven ab lo de la moneda ab què se paga.

Per què lo augment dels preus no consisteix absoludament en la febra o falta de mercaderias,
sinó també en la falta o abundància de las monedas, com se experimenta en moltas províncias
ahont per haver més abundància de moneda
que en altras pars solen ser majors los preus de
totas las cosas. Y així mateix, consisteix ab la
qualitat de la moneda, y si és més alta o més
baxa de lley y de pes, com sea veu en moltas pars
ahont per valer més la moneda castellalla que la
pròpria, cada cosa de los preus diferents segons
la moneda ab què se paga.
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Lo refereix inconvenient de donar-se extrínsech
valor a dits reals de vuyt que se recellarian, ha de
ésser major; puix se menoscabarian totas las
rendas y entradas ecclesiàsticas y de laychs, per
què los qui cobrarian no podrian valer-se de
dita espècie de moneda per llurs occorrèncias
fora de est Principat, sino ab la pèrdua // 8r //
que se ha dit.
Per últim se diu a vostra excel·lència fidelíssima,
que de la mudansa de moneda solen resultar
tants danys que no se poden prevèurer y conèixer tots, luego al principi, fi y que lo mal cundeix y se apodera. De forma que lo remey ve a
ser molt diffícil, y casí imposible, y sobre est
punt llegin-se las històries en las quals se referexen los molts treballs, calamitats, misèrias y
danys irreparables, que han patit altres províncias per mundansas de moneda y per donar més
valor a la forastera que a la pròpria. Y lo que en
altres temps patí Cathalunya y tot lo regne de la
Corona de Aragó, y en particular est Principat
després del any 1587, per rahó de la fàbrica de
moneda de velló que no se havia fabricat a la
lley, en esta excel·lentíssima ciutat que affectats
al principi los qui concorregueren en prevehir y
alterar la fábrica de ella, de un profit aparent
que resultà luego, y cebats en ell no posaren la
consideració en los danys majors que la fábrica
de dita moneda los havia de acarrear en lo esdevenidor. Puix sols ab la moneda cercenada que
en tres dies se trobà dins de esta ciutat, y la ciutat la prengué donant per ella altre de bona y cabal, perdè cent y quaranta mília lliuras.
Tot lo sobre dit és lo que ditas personas uniformes han premeditat, practicat y discorregut en
la referida dependència de dita commissió, submetent-ho a la correcció y a la docta y elevada
censura de vostra excel·lència fidelíssima, que
en tot serà lo de major acert.

Lletra A.
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Trobant-se los consellers de la universitat de la
vila de Tarrassa afavorits ab una carta de vostra
excel·lència fidelíssima, sa data en Barcelona als
24 de agost del present any de 1707, sellada ab
lo sello de la Generalitat y registrada en lo registre primer comú, foli 13, ab la qual se dignà
vostra excel·lència fidelíssima ordenar amplià,
aquella universitat, lo número dels soldats ab
què per sa part offerí servir a sa magestat, que
Déu guarde, ab la major puntualitat en lo nou
levantament, ab què en subrogació dels sometents voluntàriament serveix lo Principat, a sa
magestat, comminant en cas de recusació donàs
vostra excel·lència fidelíssima lo degut remey,
font de dita carta. Lo aprècio que en sí meresen
los ordes de vostra excel·lència fidelíssima, dicehen y representan per medi de son sýndich ab lo
major obsequi y rendiment, que dita vila no sols
per lo molt que té ha senyalat en servey de sos
reys y senyors en temps passats, sino també en
los presents, axí en los sitis de esta capital de
1695, 1705 y 1706 en lo qual voluntariament
se enclogué per la defensa de la real persona y
de la matexa ciutat, dins de aquesta, crescut somatent de dita vila. Com en totas las ocasions,
se han offert de aportar pallas, fer terrellons y altres cosas del real servey, passant sols per a complir a aquell més allà de la posibilitat, lo que la té
constituÿda en tant mísero y deplorable estat
que de una vila de set-cents foch(s) se troba vuy
reduhida a uns tres-cents, y encara los habitants
de essos, los més, // 1v // tant pobres que poden
en poch socórrer al comú en sas necessitats,
quant las té tant urgent que per falta de medis
no sols no pot acudir, com al present no acut a
los acradors, que son molts, però ni encara umplit ab aquella puntualitat que decija a la solució
del donatiu voluntari offer en la última Cort a sa
magestat. Y com si bé, per part de dita vila no se
nega lo aver offert, per lo dit nom, levantament
dotze soldats y que al present sols ne té nou de
effectius. Emperò, com esta offerta,b ab què segons los ordes del excel·lentíssim y fidelíssim senyor don Joseph Novell, a les hores deputat militar, donàs ditas vila quatre sous, y no més, de
socorro diari quiscun soldat ab expressa prohibició dec poder-se allargar a major quantitat, sobre lo que hirà a les horas sas líneas, dita vila, y
ab present no ne age trobat ab dit socorro lo
que sa ha prescisada a aver de donar sis sous
quiscun die per soldats, axí que ab los nom [...]
a. súplica intercalada entre els folis 23v i 24r del trienni
1707-1710.
b. fou interlineat.
c. a continuació paraula ratllada.

a. a continuació ratlla deu.
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nomine seu vertus pro dicta universitate et illius
nomine agendum, ducendum, et cetera. Et pro
his coram quibusvis dominis officialibus, judicibus et personis tam eulicis quam secularibus, et
cetera. Et alibi ubi expediat comparendum et interessendum fiat ad omnes littes sive causas, activas et passivas, principales et appelatorias, et tam
motas quam movendas large cum amplissimos
dicto, et assueto litium et causarum cursu facultatibus, que expraessis jurandi de calumpnia et
cetera, cautiones quascumque tam juratorias
quam fidejusorias praestandi et cetera, clama et
retroclama quacumque exponendi et cetera. Et
executiones quasvis faciendi et instandi et cetera
et cum posse substituendi, et cetera. Et demum et
cetera, nos enim nomine, et cetera. Promittimus
juditio dicti, et cetera. Et habere ratum, et cetera. Et non revocare, et cetera.

ve encara a pagar més del que apagaria ab los
dotze 12, los aguès pugut ajustar lo socorro a
quatre sous. Perçò, en atenció a tot lo sobrereferit y ab imposibilitat en què resta dita vila, no
sols de fer lo present servey, sino també de continuar en los demés, se oferescan per no dubtar
que a no dar-se li algun alívio se acabarà de despoblar de habitants, per los exessives talls se han
de fer cada dia. Y axí, lo que sentiria en extrem,
no podrà fer un ni altre servey. Suplica dit
sýndich sie del de vostra excel·lència .
24/2r

Die mercurii decima sexta mensis februarii anno
a Nattivitate Domini millesimo septingentessimo
septimo in villa Tarratia, diocesis Barchinona.
Nos, Franciscus Comelles, Joannes Samaranch et
Josephus Michail Invers anno present, et currenti
conciliarii universitatis villae Tarratiae, diocesis
Barchinone, Jacobus Rovira, Franciscus Ramoneda, Jacobus Ferres, Josephus Bagunya, Valentinus Busquets, Franciscus Poal, Joannes Cabis,
Franciscus Pont, Josephus Ubach, Petrus Boada,
Josephus Mas, Josephus Poal, Jacobus Figueres,
Gabriel Roca, Franciscus Amat, Franciscus Sant
Feliu, Josephus Arch, Martinus Torrella, Cosmas
Leris, Jacobus Bach, Petrus Gorina et Franciscus
Comelles, minor omnis singularis homines concilii Generalis unitatis dictae villae Tarratiae,
convocati et congregati, de ordine et mandato
mei, dicti Francisci Comelles, consiliarii in ordine primo ejusdem universitatis et propter conciliari baiuli gerentis vices baiuli dictae villae et
termini Tarratiae ad instantiam nostrorum dictorum conciliarorum, ut moris est, intris aulam
conciliis dictae universitatis, quae est supra, sacristiam ecclesiae collegiatae et capitulis sancta
spiritos et Petri dictae villae Tarrasae ad sonum
campanae et prout ipsa universitas et singulares
homines ipsius villae pro similibus et aliis dictae
universitatis negotiis ex longeva et antiqua actenusque observata consuetudine solitii sumus convocari et congregari. Ibidemque ex causa infra
concilium generale facientes, tenentis et celebrantis tamquam major et sanior pars et plusquam
dua partis singularium personarum dicti concilii generalis habita concideratione // 2v // absentium et impeditorum ac presenti convocationi et
concilio adesse non volentium totamque dictam
universitatem facientes celebrantes et representantes, agentes tamen hoc cum auctoritate et decreto ac in presentia mei, dicti Francisci Comelles, conciliarii et gerentis vices baiuli antedicti,
inferius authoritantis et decretantis citra revocationem, et cetera. Gratis, et cetera. Constituhimus, creamus et ordinamus sindicum procuratorem et actorem nostrum et dicta universitatis
certum, et cetera, itaquod, et cetera, vos, don Josephum Boguinya, negotiatorem dictae villae Tarratiae his presentem ad videlicet pro nobis dicto

Testes sunt Franciscus Marsans, lanae textur, et
Franciscus Roig, laborator, ambo villae Tarratiae, diocesis Barchinonae. Sig+num. Nostrum
Francisci Comelles, conciliarii in ordine primo
universitatis villae Tarratiae, diosesis Barchinonae, et propter carentian baiuli gerentis vices,
bajuli eiusdem villae et termini Tarratiae, qui
sindicatis, procurationis et autoriate instrumentum de voluntate nostra legitime factis ex parte
nostra et autoritate officii quo in hac fungimur
parte nostram // 3r // imo verius domini regis interponimus autoritatem paritor et decretum
quam firmam facimus inposse notarius infrascripti in dicta villa Tarratia die praedictis, presentibus supradictis testibus ad hoc vocatis, et cetera.
Sig+num. Mi, Joannis Puig, auctoritatibus regia
et administrator reverendi domino prioris ecclesiae collegiatae Tarratiae, notari publici regentis
scribanias publicas de districtu villae et termini
castri Tarratiae, diocesis Barchinonae, pro magnifico Petro de Stiges, milite domino utile et proprietario earumdem qui praedicta recepi, scripsi
et infidem rogatus clausi die XVII praedictorum
mensis et anni.

30/1r
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Número 22
En lo exel·lentíssim y savi Concell de Cent, tingut y celebrat al primer de setembre 1707 fonch
pressa, entre altres, la deliberació següent:
Que ohida la representació per posar en las reals
mans del rey nostre senyor, Déu lo guarde, formada y disposada per las personas concorren en
la excel·lentíssima conferència dels excel·lentíssims comuns, dels excel·lentíssims y fidelíssims
señors deputats bras militar y present cuitat,

acerca de la planta ideada per part de sa magestat en orde al recullir los reals de vuyt estisorats,
y remarca y augment de aquells en execució del
deliberat per lo present Concell, tingut y celebrat als 16 de agost proppassat. En vista del paper format per las sis personas anomenadas per
la present ciutat, y dels formats y disposats per
los excel·lentíssims comuns de la Deputació y
bras militar, dels reparar e inconvenients resultats de dita planta ideada, llegida, de esta representació al present Concell, incertada en la proposició, y attès la grans erudició y doctrina ab
què aquella se troba, estan concebuda y formada. Que perçò, sia dita representació posada en
las reals mans de la magestat en la conformitat,
modo y forma serà acordat ab los excel·lentíssim y fidelíssims señors deputats y bras militar, a
lo que en cas se acorde posar-se en ditas reals
mans per medi de un de quiscuno dels dits excel·lentíssims comuns, hage de donar la embaxada lo excel·lentíssim señor conceller hi assistirà, vertint-se de esta representació antes de
posar-se en ditas reals mans en idioma castellà,
participant-se esta deliberació als dits señors deputats y bras militar per lo medi aparega als excel·lentíssims señors concellers.

30/2r

troba entre los dits dos excel·lentíssims comuns
y present ciutat, pendent conferència, per medi
de personas per los casos àrduos ocorren. Que
perçò, si comès com dit consell comet, a la dita
excel·lentíssima conferència de dits tres comuns, lo premeditar lo contengut y expressat
en dit real decret tenint present los reparos que
de la execució // 2v // poden ocórrer, aconcellant en escrits lo que en orde a dita subgesta
matèria los aparexerà, reportant-se al dit concell
lo que en dita conferència serà acordat aconcellar, per deliberar en visita del aconcellat lo fahedor. Y que lo present deliberació per lo medi,
aparega als excel·lentíssims señors concellers sie
participada als dits excel·lentíssims comuns de la
Deputació y bras militar, suplicant-los sien servits quiscun de ells condecendir, attesa la gravedat de dit fet en comètrer-ho també a dita conferència de dits tres excel·lentíssims comuns.
30/3r

Número 23
En lo excel·lentíssim savi Concell de Cent tingut y celebrat al primer de setembre 1707,
fonch presa, entre altres, la deliberació següent:
Que ohit lo real decret de la magestat del rey
nostre señor, Déu lo guarde, de data de 27 del
passat, en y ab lo qual és servit la magestat entre
altres cosas, insinuar haver ell resolt que durant
lo temps de la quaranta-vuyt horas de guàrdia y
sobresaliente, los officials y soldats de la coronela no degan estar subgectes, ni conèxer per son
superior algun polítich, ministro, sino al governador de esta plassa baix la qual fan dits officials
y soldats en son real servey, no obstant qualsevols disposicions que aparegar ésser contràrias
en alguna manera a dit real orde. Remés dit real
decret per lo il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, secretari de la magestat, ab son bitllet del
die 29 del passat, llegit dit real decret y dit bitllet al present consell continuat en ella. Attès, en
la subgecta matèria, se judica igualment interessar lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels
señors deputats, de qui és propri y peculiar lo
invigilar y cuydar de la observància de las Generals constitucions y capítols de cort, alguns dels
quals apar se apporà lo contengut dit real decret. Com y també, lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar dels indícios del qual se troban
capitanejadas las compañia de la coronela, y se
2157

Còpia.a
El rey.
Por quanto haviéndoseme representado por el coronel, officiales, mayores y capitanes de la coronela de esta ciudad de Barcelona, que durante el
tiempo de las quarenta y ocho horas de guardia y
sobresaliente, se havia querido entrometer la jurisdicción política a conocer de algún caso sucedido en el tiempo expressado, suplicándome fuesse
servido mandar declarar sobre ello lo que más
conviniesse a mi real servicio. He resuelto, attendiendo a quanto dessea mi paternal amor, se observe la mejor uniformidad en todo, declarar que
durante el expressado tiempo de las quarenta y
ocho horas de guardia y sobresaliente, no deban estar sugetos los officiales y soldados de la coronela,
ni como acer por su superior, ministro alguno, político sino al governador de esta plassa, bajo cuya
mano hazen mi servicio. Sin embargo, de qualesquier disposiciones que pareciere ser contrarias en
alguna manera, resta mi real deliberación, siendo mi real voluntad que todos los coches de qualquier personas que transitaren por las calles al
tiempo de montar las guardias, las compañías de
la referida coronela, o otras tropas, deban pararse
por el respeto que a las armas se deve tener, dejando a la cortesanía de el capitán que en semejantes
lanzes practique lo que se deve esperar de su prudencia, y particularmente en coches en que fueren
señoras, embajadores o ministros estrangeros. Y
para que sea notoria esta mi real deliberación,
mandose de parte de ella a las personas a quien
convenga. Dada en Barcelona, a 27 de agosto de
1707 años. Yo el rey. Lugar (+) de sello. Don Ramón de Vilana Perlas.

a. anotació al marge superior esquerre.
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Ohida la representació disposada per las noua
personas de la confarència dels tres excel·lentíssims comuns, sobre la dependència del reculliment, recello y augment dels reals de vuyt, curs y
viciats, en vista dels reparos y apuntaments que
per part de quiscun comú se’ls entregaren. Y axí
mateix, la deliberació en entel·ligència de dita
representació, presa per lo excel·lentíssim savi
Concell de Cent celebrat lo dia de ayr. Attès, sa
troba ideada y formada ab lo assert, madures y
urbanitat que és tant propri de las personas, han
concorregut en esta incumbència. Ha deliberat,
que dita representació sia retornada als senyors
tan han disposada, a fi se servescan vertir-la en
ideoma castellà y formada, axí sia, possada en la
real mà del rey nostre senyor, que Déu guarde,
per lo medi y modo que ditas personas conferenciaran y acordaran, y que esta deliberació en
escrits, sia per medi del síndich del bras participada als altres excel·lentíssims magistrats.

Número 24
Loa excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, juntat lo dia 2 de setembre, ha deliberat lo següent:
Ohida la còpia del real decret del rey nostre senyor, Déu lo guarde, la data als 21 del passat remésb a la excel·lentíssima ciutat, ab lo que al sa
serveix manifestar ésser la real voluntat que durant lo termini de las quaranta y vuyt horas de
guàrdia y sobresaliente, los officials y soldats de
la coronela de esta ciutat no degan estar subjectes, ni conèxer per son superior, ministre algú,
polítich, sino lo governador de esta plaça, y altras sircunstàncias que en dit decret se explican.
Y la deliberació per lo excel·lentíssim savi Concell de Cent, celebrat lo dia de ayr, presa en vista de dita real declaracióc que·s redueix en
substància a que sia comès a sa excel·lència,
confarència que està oberta per los comuns, a fi
de conferènciar-se sobre los casos y negoci de
gravedad per què premeditant lo contengut en
dit real decret, y los reparos que de sa execució
podrian oferir-se, aconcellen en escrits lo que
en orde a est punt los aparexerà reportar-se al
dit Concell, per què puga deliberarlo més concernient. Esperant que los altres excel·lentíssims
comuns, com a interesats en lo assumpto condecendiran ab lo mateix. Attenent, ésser molt
propri de las atencions del bras procurar la conformitat y donar gustd als altres excel·lentíssim
comuns, y dezitjant que sobre esta dependència
se vaja ab la acostumada bona unió. Ha deliberat perçò, dit // 1v // bras militar, anuhir y conformar-se com se conforma al que ab la dita deliberació del excel·lentíssim Conselle se
sol·licità, y que los señor de dita excel·lentíssima
conferència prengan intel·ligència de la representació sa possa en las reals mans de sa magestat sobre est negoci, y que esta deliberació en
escrits sia participada per medi del síndich del
bras, als altres excel·lentíssims magistrats.

31/2r

31/3r

Entregatb per lo síndich dels bras militar, a las 6
de la tarda del dia 3 de septembre.c
Lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, juntat lo die 3 de setembre 1707, ha deliberat lo
següent:
Ohida la proposició feta per lo excel·lentíssim y
fidelíssim senyor protector. En atenció de la excel·lentíssima ciutat, ha posat en la real mà del
rey nostre senyor, Déu lo guarde, la representació sobre la dependència dels reals de vuyt en lo
mateix ideoma al que·s troba concebuda. Y que
és molt propi de las obligacions del bras militar
cumplir ab lo mateix, ab la major brevedat posible. Ha deliberat lo bras militar, que dita representació sia posada en la real mà de sa magestat,
dexant a la direcció dels senyors protectors y officials lo ideoma ab què·ls aparexerà entregar-la,
y disposar lo modo y medi ab què se haurà de
posar en la real mà de sa magestat, procurant la
conformitat ab los excel·lentíssims y fidelíssims
señors deputats, ohidors. A qui esta deliberació
en escrits, sia participada per medi del síndich
del bras.

Número 25
Lof excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, juntat lo dia 2 de setembre 1707, ha deliberat lo
següent:

a. deliberació intercalada entre els folis 30v i 31r del trienni
1707-1710.
b. remés interlineat, damunt dirigit ratllat.
c. a continuació ratllat con.
d. a continuació ratllat en.
e. a continuació ratllat que.
f. deliberació intercalada entre els folis 30v i 31r del trienni
1707-1710.

Lletra C.

32/1r
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Número 26

a. nou interlineat.
b. deliberació intercalada entre els folis 30v i 31r del trienni
1707-1710.
c. anotació escrita al marge superior esquerre.

Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Lo síndich de la universitat de la vila de Perelada, diu y representa a vostra excel·lència fidelíssima, que després de haver sufrit los naturals de
dita universitat la pèrdua de la cullita del any
1706, y de part de la cullita del corrent any, y de
tot lo vi y part dels grans, y de moltas alajas de
casa que los enemichs los han presos y malbaratat, y de haver estat presisat lo comú de donar a
dits enemichs quinse vacas, y de hauver-los agut
de pagar la quantitat de 578 lliures, sous, per lo
donatiu; y axí haver quedat tant la dita universitat, com son particular, en un estat molt lamentable. En los principis del mes de agost, arribà
un dia dita vila, lo tinent coronel de cavalleria
don Alexandro Nebot ab una conpanya de cavalls, y éssent estats allotjàs los soldats en las casas dels particulars, estos se són vistos obligan
en fer la vida de menjar y beurer a dits soldats; y
axí mateix, havent estat allojat dit tinent coronel
en la casa de un particular, no se acontansà de
dit alojament, sino que volgué que los cònsols
de dita vila li fesen parar una casa ab totas las
alajas nesesàrias. Y per què Martí Aloy, cònsol
mayor retardà en fer parar dita casa, tant per no
tenir a mà ell y molts dels particulars de dita vila,
aquellas casas que eran nesessàrias per lo aparato de dita casa, com per vèurer que la dita universitat no estaria obligada a tal cosa, y que als
cònsols de aquella no sols era estat manat, y que
prevelesca clarament que dita universitat no podria superar la gran carrega que de dita demanda se seguiria nesesàriament. Lo mateix Nebot,
hacia mal de peraulas // 1v // a dit Aloy, y amanasà de voler fer capturar-lo y enviar-lo en sa
casa. Alguns soldats, los quals foren algunas
vidèncias contra las cosas de aquell, y també
amanassaren a la persona de ell mateix, dita universitat se a vista apressada en tenir una criada
per servir a dit Nebot, pagant-lab aquella una
lliura, deu sous, per mesada, y en fer donar y
ministrar a dit Nebot cada dia, set terças de carn
de moltó y alguns dies alguna porció, més quatre reals de vi, quatra reals de pa, dos reals per
candelas y tot lo que ha menestar de neu y llenya. E com dita universitat acista del que allà y
ser particulars, han patit en los dos anys antecedents, no pugan suportar un tant gran gasto, y a
haver de durar aquell creu que dita universitat
ha de quedar despoblada. Pertant, posant en la
alta comprehensió de vostra excel·lentíssima fidelíssima lo present estat de dita universitat, dit
síndich, súplica a vostra excel·lència fidelíssima
sie de son servey ocórrer a la necessitat de dita
unitat, y per los medi posibles y aplicables que

aparex, era més convenients y nesesary procurar
lo remey en dits excesos, per a què las Generals
Constitucions de Cathalunya, disposant sobre
lo allojament de soldats, sien observadas com
deuen observar-se. Y que la present sie portada
y continuada en dietari, segons estil y forma
acostumada, lo que dit síndich rebrà a singular
gràsia de la grandesa de vostra excel·lència fidelíssima. Officio, et cetera. Atissimus, et cetera.
Oliveras. De Narbona, assessor.
32/2r

a. súplica intercalada entre els folis 31v i 32r del trienni
1707-1710.
b. la intercalada.
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Universis fidem facio ego, Elizeus Oliva, auctoritatibus regia ac excellentisimi domini comitis petralatens, notarius publicus regens notariamet
scribaniam publicas, villae et totius, comitatus
Petralatae et ejus districtus in eisdemque substitutus a nobili domino utili et proprietario earundem quod penes me fuit receptum quoddam instrumento in ejus aprisia thenoris sequentis. Nos,
universitas et concilium villa Petralata diocesis
Gerunda seu verius illae viginti quatuor personae, qui vigore privilegiorum dictae universitati
concesorum totam dictam universitatem faciunt
et representant convocatis et congregatis ad sonum simbali ecclesiae parochialis sancti Martini
dictae villae Petralatea, ut moris est, in quadam
aula domus concilii dictae universitatis, ubi
alias pro similibus et alys comunibus actibus et
negotiis dicta universitatis peragendis solito sumus convocari et congregari in quasiquidem convocatione et congregatione convenimus et presentes fuimus infrascripti et sequentes: videlicet,
Raphael Rodeja, Josephus Torner et Aniol Padros, anno presenti et corrent, unacum Josepho
Soler, majore dierum, infirmo consules dictae
universitatis, dictae villae Petralate, Thomas
Sola, Joannes Puig, Michael Llahonsi, Josephus
Casanoves, Josephus Vilar, Franciscus Gual,
Martinus Moy, Bartholomeus Xirau, Joannes
Antonius Prats, Philipus Bordas, Andreas Serra,
Petrus Oliva, Joannes Largo, Vicentius Matheu,
Bartholomeus Sorbes, Josephus Delfavo et Petrus
Rigall, omnes conciliarii et de concilio stricto dictae universitatis, tanquam major et sanior pars
et plusquam dua partes dictarum viginti quatuor personarum et representantes facereque celebrare et representare afserentes gratis, et cetera.
Citra revocationem, et cetera constituimus sindicum et procuratorem, nostrum et dictae universitatis certum, et cetera, ita, et cetera, vos, don Hieronymum Bransi, // 2v // notarius caussidicum,
civem Barchinonae, licet absentem ad videlicet
pro nobis dicto nomine seu verius pro dicta universitate et illius nomine in regia etaliis quibusvis audicentys, curys, concistorys, tribunalibus et
judiciis et coram quibusvis dominis ofitialibus,
judicibus, comisiariis, relatoribus, acessoribus et
personis, tam ecclesiasticis quam secularibus, et
alibi, ubi expediat comparendum et interessendum, et cetera. Ibidemque et coram eis et eorum
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alio omnes et singulas causas sive littes tam civiles
quam criminales, principales et apellatorias, cujusvis, vel fuerint qualitatis, tam motas quam
movendas, et cetera agendum, defendendum et
procurandum et fine debito terminandum, et cetera petitiones, et cetera dandum, et cetera littes
contestandum, et cetera de calumpnia et aliter
jurandum, et cetera. Testes instrumenta producendum, et cetera productis obsiciendum et cetera
objectus dandum, et cetera absolutionem juramenti et restitutionis in integrum benefitium
simpliciter vel ad cauthelam petendum et obtinendum, et cetera, suspectos recusandum, et cetera, seritentias fieri petendum et cetera apellandum et cetera, apostolos petendum et cetera,
apellationum et suplicationum causas et cetera,
prosequendum, et cetera jus et de jure firmandum et cetera, emparas et cetera, faciendum o
justificandum et si videbitur cacellandum et cetera, expensas littis tatxari faciendum et cetera et
eas juramento medio adverandum et cetera, petendum, recipiendum et habendum et cetera, clama et retroclama, quecumque exponendum exequtiones quascunque instandum et cetera,
litteras quasuis impetrandum et cetera et eas debitae exequtioni demandandum, et cetera suplicationes, requisitiones, protestaciones et apellationes, tam verbo quam in scriptis, dandum,
oferendum et presentandum, protestandum quoque et requirendum et cetera et inde instrumenta
fieri faciendum, petendum et habendum et omnia alla et singula que in requirantur faciendum et cetera et cum pose substituendi et cetera,
et destituendi et cetera. Et demum, et cetera relevantes. Et cetera, promitimus habere rattum, et
cetera. Et non revocare, et cetera, obligamus et cetera. Actum Petralatae et in loco convocationis
predictae die sexta junii millessimo septingentesimo.

guarde, de data als 5 del corrent, en resposta de
la representació que en sa real mà posà lo bras
militar. Y axí mateix, la deliberació presa per lo
excel·lentíssim y savi Consell de Cent lo dit dia,
en vista de semblant real carta, per medi de embaxada de paraula participada, al primer bras
que·s redueix en comètrer-o a la excel·lentíssima conferència de les nou persones, nomeneren
los comuns per la dependència dels reals de
vuyt. A la qual se és conformat loa excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats
y oÿdors, comprenent que lo contengut en dita
real carta per ésser una de las majors grandesas
que·s podan ocórrer, és dignissim, de madura
premeditació. Y per què se continue la bona
conformitat que fins vuy se ha mantinguda ab
los altres excel·lentíssims comuns, ha deliberat,
perçò lo bras militar, conformar-se com se conforma en tot, y per est al deliberat per los altres
excel·lentíssims comuns y que se done
intel·ligència a las dites nou persones, que se
servescan discórrer no sols sobre lo punt substancial de la resposta de sa magestat, si també,
fassen reflexió a las clàusules que conclou reduhint son dictamen en escrits, perquè reposat
als excel·lentíssims magistrats respecte pugan
deliberat lo de major conveniència, y que en escrit y per medi de embaxada reportadora en la
forma estilada sea participada esta resolució als
excel·lentíssims senyors cancellers y excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors. Esperant que sas excel·léncias, per lo molt se interessa quant se los instants se serviran disposar
// 1v // se junta la dita excel·lentíssima conferència est mati.

38/1r

Testes Carolus Bacasti et Franciscus Mantell, laboratores dictae villae Petralatae.
In quorum fidem ego idem Elizeus Oliva, notarius, supramemoratus // s.n.r // hic me subscribo
et meum solitum artis notariae rogatus et requisitus appono. Sig+num.

37/1r

Número 29
Loa excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, juntat lo matí del dia 6 de setembre 1707, ha deliberat lo següent:

Número 31
Enb lo excel·lentíssim Concell de Cent, tingut y
celebrat vuy dia present 6 de setembre 1707, és
citat deliberat en y ab lo modo y forma següent:
Que ohit lo paper format y disposat per las personas concorren en la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns dels
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats,
bras militar y present ciutat. En execució del deliberat per lo dit Concell tingut y celebrat e a lo
dia de ahir, acerca de la resposta fahedora al
contengut en la real carta de data del dit dia de
ahir, ab què quiscun de dits excel·lentíssims comuns se troba afavorit, llegit dit paper al dit
Concell incertat en la proposició. Y attès, que

Oÿda la real carta del rey nostre senyor, Déu lo
a. deliberació intercalada entre els folis 36v i 37r del trienni
1707-1710.
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a. lo interlineat.
b. deliberació intercalada entre els folis 37v i 38r del trienni
1707-1710.

venir als sagrats canons, condescendir y abraçar
lo medi proposat per la junta elegida per los tres
excel·lentíssims comuns, ço és, si pot, ab esta
consciència proposar y aconsellar a sa magestat,
que Déu guarde, lo valer-se de la plata de las
iglesias, en la present ocurrència, del real servey
y defensa del present Principat. Després de variar reflexions y madura premeditació, en matèria tant gravíssima, los infraescrits són de vot y
parer que no pot vostra excel·lència fidelíssima
lícitament abraçar ni aconcellar dit medi, per
aposar-se a las sagradas canònicas sansions, que
formalment disposan que no·s paga valor de
plata, iocalies ni altres bens dedicats a la Santa
Iglésia, sino és en urgentíssim a necessitat y falta
de altre medi. Lo conexament de la qual privative pertany a la Santedat, y éssent possible lo recurs ab santíssima al superior ecclesiàstich ab
concentiment del clero. Y així ho firman en Barcelona, a set de setembre mil set-cents y set.
Doctor Amon Serra, prevere. Doctor Joan
Tholleuda, prevere. Doctor Maurici Andreu,
prevere. Fra Ignasi Llanes. Fra Pau Andreu.

ab dit paper le aconsella medi ab lo qual, apar
que se facilitarà la subvenció de las reals tropas,
com y també, la extrictio dels reals de vuyt, viciats y estisorats. Que perçò se abrasse, com dit
Concell abrassa, lo medi en dit paper contengut
y aconsellar, si y conforme, en ell se expressa
com tot, com dit Concell comet a las ditas personas de dita excel·lentíssima conferència. Lo
formar y disposar lo paper o representació por
posar dit medi en la real intel·ligència, lo qual
paper o representació formada y disposada, sia
posada en las reals mans per medi dels excel·lentíssims senyors concellers, quant antes sia posible. Y que la present deliberació per lo medi
aparega als dits excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y bras militar.

39/2r

Número 33
Embiata per lo síndich a 7.b
Lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, convocat la tarda del dia 7 de setembre 1707, ha
deliberat lo següent:

39/4r

votc

Oyhit la sentir,
y en escrits fet y entregat
per los theòlecs y canonistas consultats per part
del excel·lentíssim y fidelíssim de bras militar,
inseguint la deliberació presa per ell lo dia de
hair, que·s redueix en què no pot lo present bras
militar lísitament abrasar ni aconsellar, lo medi
proposat per la junta de las personas elegidas
per los tres excel·lentíssims comuns, de valer-se
de la plata de las iglesias, en la present ocurrensia del real servey de sa magestat, Déu lo guarde, y defensa del Principat. Deliberà perçò, lo
bras militar que conformant-se al dit sentir no
se abrase ni aconselle lo referit medi, proposat
per los motius que en aquells se ponderan, y
que la present deliberació en escrits, junt ab còpia de dit vot, sia partisipada als altres excel·lentíssims comuns, per lo medi apareixerà al senyor
president.
39/3r

Número 34
Excel·lentíssimd y fidelíssim señor.
Havent-se dignat vostra excel·lència fidelíssima
consultar als infraescrits, en y sobre si pot vostra
excel·lència fidelíssima, lícitament y sens contra-

a. deliberació intercalada entre els folis 38v i 39r del trienni
1707-1710.
b. anotació al marge superior.
c. vot y interlineat.
d. vot intercalat entre els folis 38v i 39r del trienni 17071710.
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Número 35
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat als 7 de setembre 1707, és estada feta la deliberació següent:
Que attesos los raparos e inconvenients expressats en los vots dels doctors theòlegs y canonistas, són estats llegits en dit Concell, y los prejudicis tant grans que de la remarca y aument dels
reals de vuyt se seguirian, axí al real servey com
a la pública utilitat. Que perçò se deixe de proposar a sa magestat lo medi de valer-se de la plata de las iglesias, y que per medi de humil y obsequiosa representació se pose la present ciutat
als reals peus, expressant en ella per major los
prejudicis que al real servey y utilitat pública se
temen del reculliment, resello y aument dels reals de 8 viciats. En atenció del que havia ideat lo
medi de valer-se de la plata de las iglesias, al
qual no pot assentir en força del contengut en
los vots dels theòlechs canonistas, consultats a
est fi per los excel·lentíssims comuns, que perçò
espera la present ciutat del paternal amor y real
justificació de sa magestat, atendrà al major
consuelo de estos so fidelíssims vassalls. Lo que
confian de las acertadas reals deliberacions de sa
magestat, manifestant juntament en dita representació ab lo modo més humil y expressiu, que
apareixerà lo dolor que ha causat universalment, a estos sos fidelíssims vassalls, lo últim período de la real carta. Posant, semblantment ab
dita representació, en las reals mans còpia de dit
a. deliberació intercalada entre els folis 38v i 39r del trienni
1717-1710.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

Ohidas las deliberacions en lo die present feta
per los excel·lentíssims y fidelíssims señors deputats y bras militar, en resposta de la per lo dit
Consell feta lo die set del corrent, per medi y
llurs respective síndichs participadas, llegidas, al
dit concell donadas per proposició. Attès, que
ab ditas deliberacions dits excel·lentíssims comuns se conforman ab lo presa per lo present
consell, en tot menos en lo que té respecte al últim período de la real carta. Que perçò, en tot y
per tot se estiga al per lo present consell antecedentment deliberat, sens que en la representació faedora per la magestat se omitesca lo que
de respecte al últim período de la dita real carta.
Y que la present deliberació, per lo medi aparega als excel·lentíssims y fidelíssims señors deputats y bras militar. Y que en cas que dits
excel·lentíssims comuns dels señors deputats y
bras militar, no se conformen ab lo present deliberació, que en tal cas sie revocada com dit concell ara per les hores revoca la commissió donada a las persona de la excel·lentíssima
conferència dels tres excel·lentíssims comuns,
per formar y disposar dita representació per sa
magestat, cometent en tal cas y ara per les hores
la dita formació y disposició, als excel·lentíssims
señors concellers y a sis personas per dits
excel·lentíssims consellers nomenadoras, en cas
emperò del conformar-se algun dels dits dos excel·lentíssims comuns, ab lo present deliberació
que en tal cas sie dita representació formada y
disposada per las personas concorren en la dita
excel·lentíssima conferència, per part de la present ciutat y del excel·lentíssim comú lo conformarà ab dita present deliberació. // 1v // Revocant en quant a est particular, tant sola la
deliberació per dit concell antecedentment feta,
restant en quant al demés en ella contengut en
la forsa y valor.

dos vots theològichs. Cometent la disposició y
formació de dita representació, las personas
concoreran en la excel·lentíssima conferència
dels tres excel·lentíssims comuns, // 4v // la qual
sie posada en las reals mansa en nom de tots
tres excel·lentíssims comuns per quiscú de ells
assolas. Y que la present deliberació en escrits,
per lo medi apareix era als excel·lentíssims y fidelíssims consellers, sie participada antes de disgregar-se lo concell als excel·lentíssims y fidelíssims assessors, deputats y bras militar,
suplicant-los sien servits, attesa la urgència, manar convidar respectivament per lo die de demà
las personas entrevenen en dita excel·lentíssima
conferència per la total execució de la present
deliberació, quedant dit concell convocat fins a
tenir resposta de la resolució se pendrà en ells
respectivament. Recreant la deliberació per dit
concell, sobredit assumpto feta lo die de altre
ahir.
39/5r

Número 36
Lob excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, juntat a las tres del matí del dia vuyt setembre
1707, ha deliberat lo següent:
Ohida la deliberació presa per lo excel·lentíssim
y savi Concell de Cent, celebrat lo die 7, acerca
la resposta que se ha de tornar al rey nostre senyor, Déu lo guarde, sobre lo contengut en las
real carta del die 5. Ha deliberat lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, conformar-se com
se conforme en tot al deliberat per dit savi Concell de Cent, cometent a la excel·lentíssima conferència dels tres comuns lo formar y disposar la
representació que se ha de posar als reals peus
de sa magestat, ab aquellas clàusulas més atentas
y humils que de sa prudència y madures se espera, dexant a sa docta censura lo dicimular. Si els
apar lo que se respecte al últim paríodo de dita
real carta, y que la present deliberació en escrits
sia participada als altres excel·lentíssims comuns
en la forma acostumada.

42/2r

Número 38
Loa excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, juntat lo dia 8 de setembre 1707, ha deliberat lo
següent:

42/1r

Número 37
Enc lo savi excel·lentíssim Concell de Cent,
convocat en lo die set de setembre 1707, éssent
las sinch horas del matí del dia vuyt de dit mes,
fonch feta la deliberació inscrita y següent:

a. a continuació ratllat y.
b. deliberació intercalada entre els folis 38v i 39r del trienni
1707-1710.
c. deliberació intercalada entre els folis 41v i 42r del trienni
1707-1710.
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Ohidas las deliberacions presas per lo excel·lentíssim savi Concell de Cent, lo dia 7, per lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors
diputats y presents bras, lo dia de vuy, y altra
deliberació presa per lo mateix savi Concell de
Cent, lo dia present; unas y altras sobre la formalitat de la resposta que li à de tornar a la real
carta del rey nostre senyor, Déu lo guarde, dada
als 5. Persistint la excel·lentíssima ciutat en què
a. deliberació intercalada entre els folis 41v i 42r del trienni
1707-1710..

en ella se explica y farà menció, lo que té mira al
últim período de dita real carta. Lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori en què se omitesca y
dicimule, y lo present bras militar, en què li à
dexat a la acertada censura y prudència dels senyors que concorren en la excel·lentíssima conferència que los comuns tenen oberta sobre est
assumpto. En consideració que en la gran direcció y censura, de ditas personas se té ben afiansat lo acert, tanta [...] esta, com altras importàncias. Delibera perçò lo present bras
militar, que le estigue y percevere en lo que sobre esta dependència té la deliberat y que esta
deliberació en escrits sia participada en la forma
estilada als altres excel·lentíssims // 2v // comuns. Esperant que las excel·lèncias se serviran
confermar-se en lo mateix. Y si algun dels altres
excel·lentíssims comuns se conforme a est dictamen, en est cas la representació que en resposta
de dita real carta ha de posar-se en las reals mans
de sa magestat, sie disposada per las personas
que per part de dit bras militar y dit comú entrevenen en la dita excel·lentíssima conferència.
La qual se pose en las mans de la magestat per lo
medi y modo aparexerà als senyors protector,
officials y personas de la junta. Y si ningún se
cen forma a esta deliberació, en est cas sia feta
com de present fa commició dit bras militar als
dits senyors protector, officials y personas de la
junta, per a què ab intervenció de las personas
que per part del bras concórrer en la dita
excel·lentíssima conferència, disposen y formen
dita representació de la manera regonexerau ésser més propri de las atencions y zel del bras militar.

42/3r

preposat a la magestat. Y en consideració del
grandíssim dany que se origina de córrer en lo
present Principat, la moneda viciada no duptant-se que tots los dias se aumenta molt lo dit
perjudici, apareixeria ésser del real servey, beneficia públich y obligasió dels excel·lentíssim comuns, que junt ab las personas nomenadas per
part de la excecució ciutat, y per las que aparexeria als demés excel·lentíssim comuns se continuasen las conferèncias sobre un y altre assumpto.

47/1r

Número 39
Lab excel·lentíssima conferència dels dos
excel·lentíssims comuns, del excel·lentíssim y fidelíssim consistori y excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, convocada per a formar la representacióc que los dits comuns tenien resolt posar en mà de sa magestat, Déu lo guarde. Los ha
aparegut fos aquella en la forma que va en la còpia adjunta, y com per la formació de dita representació se aya fet algunas refleccions sobre la
contextura de dita real carta, en lad qual han advertit la real incinuació de què no se oferia medi
més suau que lo del reculliment, per què a trobar-se lo zel que assisteix als comuns lo auria

a. a continuació paraula il·legible.
b. paper intercalat entre els folis 41v i 42r del trienni 17071710.
c. a continuació ratllat per a formar la representació en resposta.
d. a continuació ratllat la.
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Lletres A.A.
Abb deliberació presa per vostra excel·lència, lo
dia primer del corrent mes y any, resolgué vostra excel·lència que lo contengut en lo real decret de sa magestat, que Déu guarde, dat en jornada de 27 del passat, sobre lo declarar sa
magestat, que durant lo temps de las 48 horas
de guarda y sobresaliente, los officials y soldats
de la coronela no degan estarc subgectes a ningun ministre, polítich si sols al governador de la
present plassa, baix lo qual fan son real servey
dits officials y soldats. No obstant qualsevols
constitucions y capítols de cort contra lo acordat, fahens fos comès com efectivament comete
a la excel·lentíssima conferència que tenen los
tres excel·lestíssims comuns, per a què premeditant lo contengut en lo referit real decret, tenint
present los reparos que esta execució poden sucitar-se, aconsellàs en escrits lo que li aparegués
ser convenient executar repostant-se al present
consell, per a què en vista del acort de dita conferència puga vostra excel·lència deliberar lo
més convenient. Per a donar compliment a dita
commissió, la conferència ha aparegut a aquella
attenent a las refleccions següents, fundar-se estas en los dos punts que se comtemplan acerca
dit real decret, un jurídich y altre polítich, aconsellar lo que constarà en la conclussió de aquellas.
Cerca lo primer punt:
En lo capítol 103 de las últimas Corts, no se disposa cosa alguna // 1v // en orde a que jurisdicció deuhen estar las comfrarias que componen
la coronela, y lo motiu és per què no, que a la
Cort dubte algund cerca est punt considerant
per un sol medi, pot un subjecte estar dependent real auditor general del real exércit, que és
a. benefici públich intercalat.
b. paper intercalat entre els folis 46v i 47r del trienni 17071710.
c. estar interlineats.
d. a continuació ratllat sobre.
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y altres tribunals, y seguidament los mals influcxos que de semblants lanses ensenya la experiència, ne sorteixen y més no sent fàsil ab la
brevedat de 48 horas, terminar càstich per delictes que poden ocórrer enormes. Tots estos
motius, tingueren presents los sereníssimos señors reys, y vent que ja tenia la coronela disposicions // 2v // y reglas militars, encara que sos
llochstinents y capitans generals volgueren, en
alguna oració, enténdrer ab dit govern. No obstant, may ho permeteren aquells y estos ceditosos, continuant la coronela ab son modo militar
de guiar-se per las dependèncias de guerra. Y sa
magestat que també ho comprobà, permetentlo fins lo dia de vuy servansa dels reals decrets y
generals constitucions, fahiens per la jurisdicció
ordinària y arreglaments militars, per las confrarias que forman la coronela contra de lo que no
fa lo prenotata capítol 103, y no comprenen necessitar aquell de declaració alguna.

éssent escrit als llibres de sa magestat tenint en
aquells notada plassa de soldat y lucrar lo sou
que li competeix, circunstànsia que no concorre
a ningun indivíduo dels gremis.
Vent la Cort que lo coronel, tinent, sargento,
major y capitans de la coronela, per la honra
que sa magestat se havia dignat consedir-los,
donant-los patents de los empleos. Y que en demostració del agrahiment y apresio, quea feyan,
la gràcia de sa magestat tenian, de asentar sas
corresponents plassas, quedant al mateix temps
inhàbils de concórrer los càrrehcs y intervenció
de vuy y altres comuns del Principat, per la
custòdia de difarents capítols de cort cerca esta
dependència establerts. Los quals inhabilitan als
soldats estipendiats de sa magestat de semblant
concurs, y no menos dits coronels y officials,
havian de estar subgectes a la jurisdicció militar.
Previngué dita Cort lo remey, formant lo referit
capítol 103, per a quèdar hàbils per la entrada
en los comuns, corts dependents de la jurisdicció ordinària, y obviar la falta que se hauria exprimentat així per las bolsas, com esercisis de
uns y altres comuns. Si la Cort per los officials
de la coronela, la féu esta precaució constant, és
que hauria també fet menció dels indivíduos
que componen los gremis, ja que havent de
contemplar-se estos com a soldats per las rahons
// 2r // ponderadas, tenian de quedar exclosas
també de la entrada en los comuns, y se seguia
lo imponderable dany de restar los dits comuns
sens subgectes, per a poder-se governar aquells,
per lo que ab tota llum, se deixa ponderar y per
a facilitar lo major servey de sa magestat, que és
lo blanch de la Cort, volent no servís de obstacle lo servey, fan las confrarias y indivíduos que
las componan a sas costas, dels lucros que ab la
sort poden acquirir en las ocupacions dels mensionats comuns.
És cert també, que de estar subgectes al governador de la plassa, los referits indivíduos que
componen la coronela, las 48 horas que estan
de guarda y sobresalientes en cas fos posible, se
seguirian ocurrèncias que contravendrian a las
Generals Constitucions y llibertats de la pàtria.
Fa que és cert, que qualsevol particular que comet un delicte, si al temps que·l perpetrà és soldat, la punició toca al auditor o superior militar,
y al contrari si quan delinquí no tenia plassa, encara que se lliste, coneix de aquell son ordinari
ab què és evident que tractant-se los indivíduos
de las confrarias, en las ponderades 48 horas
com ha soldats, y antes y després absents de las
lleys que corresponen a aquells, és clar se tindrian de offerir cada dia competèncias entre vuy

Per lo segon punt:
Lo fi de la formació de la coronela és, únicament, per a poder los gremis ab disposició y ensenyansa militar, acudir al servey de sa magestat
y resguart de la ciutat, passant las angústias del
estiu, las intempèrias del ivern, fatigas del curs
del dia y melencolias de la nit, ab los aliments de
sas pròpias casas acquirits, cada un dels duos entre los suos del exercisi de sos estaments, comprenent que sense apartar-se de sos superiors
que los han tribuit las Generals Constitucions,
anyadint enb los crèdits de sas ofisinas los blasons de soldats per a manifestar. Saben ab paraules y obras defensar sa innata fidelitat, insendí que may se aparta de son cor. Y ab la novedat
de ceparar aquells de sos natius superiors, per lo
zelos que de ells són, y en lo de guerra de las antigas y corrents disposicions, encara que no·ls
// 3r // minoraria la activitat de servir, a més dels
inconvenients per si notoris los causaria, emperò, summo desconsuelo. Estas són las refleccions que han aparegut en forma de apuntaments a la confarència, posar en la comprehenció
de vostra excel·lència poder formar vostra excel·lència sobre lo real decret de sa magestat,
una representació en escrits al rey nostre senyor
ab los punts dalt expressats. Esperant que en la
real clemència encotrarà vostra excel·lència lo
èxit que desitge, y la conferència lo acert de servir a vostra excel·lència fundant-se en sa acertada deliberació.

47/4r

Número 44
a. prenotat interlineat.
b. en lo interlineat.

a. a continuació paraula ratllada.

2164

Excelentíssimoa señor.
Participo a vuestra excelencia será del real agrado de su magestad, que esta tarde, a las cinco de
ella, disponga vuestra excelencia que las personas
nombradas por vuestra excelencia parla dependencia de los reales de a ocho, se sallen en la parte
donde se suelen juntar. En la qual assistirán las
que por su magestad están // 4v // destinadas,
para conferenciar sobre la referida materia.
Guarde Dios a vuestra excelencia muchos años.
Palacio, septiembre a 15 de 1705. Excelentíssimo
señor, besa vuestras manos del de su más servidor.
Don Ramón de Vilana Perlas.

47/5r

així que sia horta està tant delatada y tant ben
plantada apareixerà àrida. Los senyors prospere
a vostra excel·lència en sa gràcia com desitjans.
Lleyda, y setembre 14, 1707 . Besant las mans
de vostra excel·lència, los més certs y sigurs servidors, los pahers de la ciutat de Leyda. Francisco Romero. Joseph Porsela.

48/1r

Número 45
Excel·lentíssimb y fidelíssim señor.
Encara que fins vuy no se hagen pogut lograr
donar avís a vostra excel·lència, dels frangents
esdevenguts en aquestos paratges, per no aventurar-se algú a ser presoner dels francesos. No
obstant, encara que ab grandíssima difficultat y
molts tart, havem fet eixir la present exprés, lo
qual posarà en mà de vostra excel·lència la present. Y devem dir, com nos trobam circuits y sitiats per totes parts del enemich; y és de manera,
que tenim atacats tots camins tres dies ha, per a
què entre algú ab bastiments per a esta ciutat. Y
és en tants, que a cosa en quart lo tenim distant,
y vehem va faixinant y també acordonant-se, del
que temem que serà infal·lible batra esta ciutat.
Y vent-se tanta fligida dels pochs vivers, no havem volgut omitir esta participació a vostra excel·lència puix és crescut molt lo número de la
present, que ha entrat forastera a refugiar-se
dins d’esta ciutat, per haver lo enemich devastàs, destruit y robat lo molt y poch que quiscú tenia; y regoneixent ser de molta conseqüència, que tan socorreguts de cavalleria e
infanteria havem resolt participar-ho també a
sas magestat, Déu lo guarde. Y juntament suplicar, com supplicam a vostra excel·lència, no·s
continue los favors y agrados que fins vuy havem merescut gosant lo sobredit, a la direcció
de vostra excel·lència.
Los estragos que lo enemich ha occasionat, y
occasione actualment en aquesta horta son numerosos, puix no deixe arbres, canems, vinyes y
tot quant pot ser útil, per poch que sie als moradors de esta ciutat; y judican que sens // 5v //
a. bitllet intercalat entre els folis 46v i 47r del trienni 17071710.
b. carta intercalat entre els folis 46v i 47r del trienni 17071710.
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Número 47
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat als 18 del mes de setembre de
1707, fonch feta la deliberació infraescrita y següent:
Ohida la real carta de la magestat del rey nostre
señor, Déu lo guarde, de sa real mà firmada, de
data del dietari sota escrita per son secretari don
Ramon de Vilana Perlas. En y ab la qual, és scrit
insinuar sa magestat que per occórrer a la urgentíssima necessitat en què se troban las reals
arcas, y acudir a la més riggorosa defensa del
Principat, havent-se li offert lo medi de fabricar
moneda de cóurer, donant-li cert valor, per la
quantitat aparega precisa per lo desahogo de la
actual urgència, reservant-se los deputats igual
quantitat de la que li deu conrrespòndrer lo
Principat per rahó del donatiu voluntari offert
en las últimas corts. En crida de què dit medi no
salva lo dany de continuar-se lo estisorar los reals de 8, se digna sa magestat advertir-ho per a
què trobant medi meu, a proposat o offerint en
algun, en què no concorrian los reparos representats se li propose llegida dita real carta al present Concell, continuada en la proposició. Y attesa la gravedat del assumpto, contengut en dita
real carta, afiançant lo major acert en la premeditació. Que perçò, los excel·lentíssims señors
concellers sien servits, quant antes fer nominació de aquell número de personas del present
Concell los sie ben vist, per a què estas premediten y discorren. Lo qual aparega, tant enb orde a
fabricar lo rey, nostre señor, la moneda de cóurer o aram, insinua ab sa real carta com també,
qual medi pot occórrer per proposar a sa magestat per la subvenció de las reals arcas, formant y
disposant de tot un paper. Suplicant als
excel·lentíssims y fidelíssims // 1v // señors deputats y bras militar, sien servits per sa part, respectivament, fer semblant nominació de personas per formar semblant paper per llur part, y
que formats y disposats, que sien dits papers per
quiscun de dits excel·lentíssims comuns, sien
passats de la present ciutat, sie aumentada en lo
a. representació intercalada entre els folis 47v i 48r del trienni 1707-1710.
b. a continuació repetit en.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

semblant nominació de //1v // personas, a effecta que los papers formats per part de un altre
comú, sian possats als senyors que componen la
excel·lentíssima conferència.a La qual, per la
part ha augmentat en tres personas més, per què
dita excel·lentíssima conferència se servesca disposar una representació per sa magestat, segons
lo que en ella en vista de dits sperts se acordarà
ab altres circunstàncies que se explican en dita
deliberació, a la qual se és conformat lo die de
vuy lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels
senyors diputats y ohidors. Atenent essen molt
propri que en esta y demés importàncias, obren
comuns ab tota conformitat, procurant-se per
los medis posibles premeditar sas conseqüèncias. Deliberà, perçò, que lo present bras militar
se conforme com se conforma, y convé al deliberat per dita excel·lentíssima ciutat, y
excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats, y que per est fi lo excel·lentíssim
senyor protector se servesca nomenar més personas, per a concórrer en la dita excel·lentíssima
confarència; y las que li aparexerà per a formar
lo paper, que sobre se menciona. Disposat lo
qual sia participat als excel·lentíssims senyors
pretectors, officials, y personas de la junta; y
aprobat sia passar als senyors de dita excel·lentíssima conferència, per la formació de dita representació. La qual y tot lo demés que en ella
se acordarà e idearà sia reportat al present bras
militar, per quant en intel·ligència de son contengut // s.n.r // prenga la resolució més convenient al servey de sa magestat y benefici públich.
Y que esta deliberació en escrits per medi del
síndich del bras, sie participada als altres
excel·lentíssims magistrats.

número de tres personas més servint-se quiscun
dels altres dos comuns, fer respecte semblant
aument attesa la gravedat del negoci. Per las
quals personas de dita excel·lentíssima conferència sie formada y disposada una obsequiosa
y humil representació per lo rey, nostre senyor,
del que en vista de dits pahaers en dita conferència serà acordat, y en ella serà premeditat la
qual representació formada y disposada sie reportada al present Concell, per poder en vista
de son contengut resòldrer y deliberar lo fahedor. Y que sie suplicat als altres excel·lentíssims
comuns respective, que en un mateix temps en
què las personas seran anomenadas, premeditaran y dicorreran sobre dit assumpto, estiga també junta la excel·lentíssima conferència, y premedite y discorre sobre ell per més guanyar los
instants. Y que la present deliberació en escrits
per lo medi, apareixerà als excel·lentíssims senyors cancellers, sie participada lo die de demà
al matí als excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras militar, encarregant-los la brevedat
demana esta gran importància.

49/1r

Número 48
Loa excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, juntat la tarda del dia dinou de setembre 1707, ha
deliberat lo següent:
Dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, ohida la real carta del rey nostre senyor, que Déu
guarde, sa data lo dia de ayr, en la qual se serveix manifestar que per subvenir la necessitat
urgentíssima en què sa troban las rals archas y
acodir a la més vigorosa defensa de est Principat. Se li ha offert lo medi de fabricar moneda
de coure, tribuint-li cert valor per la quantitat
aparega proporcionada, per lo desahogo de la
actual urgència ab las demés circunstàncias que
en ella se digna ponderar. Y així mateix, la deliberació en vista de semblant real carta, presa per
lo excel·lentíssim savi Concell de Cent, celebrat
lo die de ayr, en què per a afiensar lo major acert
sobre esta singular importància, en què se representan tant ponderables conseqüèncias. Ha
determinat que los excel·lentíssims senyors concellers se serveran, quant a més nomenar las
personas que·ls aparexerà, per què discurren lo
que compendrant tant en orde a la fàbrica de
dita moneda com també qual medi se pot ocórrer a idear per proposar-se a la magestat, a fi de
subvenir las presents urgèncias, redahint en escrits son dictamen. Sperant que los altres
excel·lentíssims comuns, faran per lo mateix fi

49/2r

a. deliberació intercalada entre els folis 48v i 49r del trienni
1707-1710.
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Número 49
Excel·lentíssimb y fidelíssim señor.
Ab deliberació feta per vostra excel·lentíssim fidelíssim, lo dia de 19 del corrent mes de setembre, fou servit resòldrer que lo fet contingut y
expressat en la real carta del rey nostre señor,
que Déu guarde, de datta de 18 del mateix, ab
la qual afavorint sa magestat a vostra excel·lentíssima fidelíssima se digna expressar. Que si bé
per los fundar motius per sas antecedents, tenia
entès vostra excel·lència fidelíssima quedà lo
real ànimo inclinat a practicar lo medi del recolliment, recello y aument dels reals de vuyt viciats per a ocórrer a la urgentíssima necessitat en
què·s troban las reals arcas, y acodir a la més via. a continuació una línia ratllada.
b. paper intercalat entre els folis 48v i 49r del trienni 17071710.

gorosa deffensa del Principat, en què tant se interesa lo zel del concistori y lo amor a sa real
persona. Estant lo que li deu est Principat, que
havent-se offert lo de fabricar moneda de cóurer, dant-li cert valor per la quantitat que aparega precisà per lo desaogo de la actual urgència,
y reservant-se la Deputació igual de la que li deu
correspòndrer lo Principat per rahó del donatiu
voluntari que li offerí en las últimas // 2v //
Corts. Éssent així de què eix espedient no salva
lo dany de què continue lo tallar-se los reals de
vuyt, li ha aparegut advertir-o al concistori, per
a què trobant lo més apropósit o offerint-se’n
algun en què no y concorren los reparos representats, se li propose fos comés a sis personas
dos de quiscun bras, per a què estar premeditasen y discorren lo que·ls aparega, tant en orde a
fabricar sa magestat la moneda de cóurer o aram
insinua ab son real despaig, com també qual
medi pot ocórrer per proposar al rey nostre señor, per la subvenció de sas reals arcas, formantne y disposant-ne un paper, obehint gustosament las personas vostras excel·lèncias
fidelíssimas nomenadas lo contingut en dita deliberació. A est fi se han juntat, varias y differents ocasions a effecte de premeditar y discórrer lo expressat la referida real carta, de 18 del
present mes, y havent madura reflecció sobre lo
àrduo de dit assumpto, los ha aparegut posar en
la gran compeprehenció de vostra excel·lència
fidelíssima, que com la fàbrica de moneda de
cóurer o velló, en virtut de reals privilegis peculiar de la excel·lentíssima ciutat, no pot duptarse que lo interès // 3r // tot se ve arefondir a
aquell comú. Així que en necessari conseqüència, donarà satisfacció en son paper del que se li
ocorrerà en esta dependència.Y considerant, ser
molt propis de sas grans atencions de vostra excel·lència fidelíssima, lo proposar a sa magestat
algun medi totalment dependent del cuydado,
direcció y aplicació de vostra excel·lència fidelíssima, que sia lo més effectiu y prompte, deixat a
part los molt se han ideat que per no dependir
de la mà de vostra excel·lència fidelíssima se
omiteixen, y que per consegüent sia aquell lo
més proporcionat y sens reparo algú. Ha aparegut que per quant vostra excel·lència fidelíssima
té arrendat la imposicióa del nou dret de deu
per cent sobre certes mercadurias, segons lo disposat ab lo capítol 16 del nou redrés, per lo espay de tres anys que comensaren a córrer a hu
de juliol del present any 1707, per preu de
2.900 lliures, sous francas. Y que així mateix, espera vostra excel·lència fidelíssima molt en breu
arrendar lo estanch del tabaco, de forma que ja
vuy en dia vostra excel·lència fidelíssima se troba ab dita de cent vint-y-set mília y sinch-centas

lliuras francas, per lo espay de sis anys, comptadors del dia que·s firmarà // 3v // lo acte en
avant. Que juntar dos cantidats fan la summa de
cent sinquanta-y-sis mil sinch-centas lliuras barcelonesas, salvat error.
Si tindrà gust vostra excel·lència fidelíssima podria insinuar a sa magestat, fos servit interposant sa poderosa y alta authoritat manar vèurer,
diligenciar, inquirir y procurar si los embiats
dels alts aliats o altres, podrien acodir-li promptament ab la refferida cantitat, pagant-se’ls los
interessos, en què se convendrien dels demés effectes del donatiu, expressant a un mateix temps
al vostra excel·lència fidelíssima, que dels plassos dels dits dos arrendaments y dels demés medis del referit donatiu, se satisfés a las personas
que entregarian la referida cantitat, ab sos interessos o bé, que és dignàs sa magestat pèndrerho a censal ab consigna dels mateixos medis.
Lo referit és lo que han sabut y pogut idear y alcansar las personas a qui vostra excel·lència fidelíssima se ha servit commissió, sobre la subjecta
matèria, assegurant a vostra excel·lència fidelíssima que sempre no·s trobarà promptes per dedicar-se en lo que serà del servey, gust y agrado
de vostra excel·lència fidelíssima.

51/1r

Número 51
Loa excel·lentíssim Concell de Cent, convocat
lo die 22 de setembre 1707, ha fet la deliberació
següent:
Ohida la real carta de la magestat del rey nostre
senyor, Déu lo guarde, de sa real mà firmada de
data del dia 21 del corrent mes de setembre,
sota escrita del il·lustre don Ramon de Vilana
Perlas, secretari de sa magestat, dirigida als excel·lentíssims senyors concellers, en y ab la qual,
és scrit sa magestat per las causas y rahons en
dita real carta expresadas, insinuar haver trobat
per ajustat que fabricant-se sis-cents mil reals de
vuyt de moneda de belló, de la grandària de un
real de dos cada pessa, ab lo reselló de la efígia
real y las armas de la present ciutat, valent quiscuna de dita moneda sinch sous. Las quals monedas se reculliran per los deputats, y pagaran
dels últims produïdes del donatiu, al mateix
temps se promulgue la lley de què per cada real
de vuyt que tindrà lo pes de tres doblas, donarà
sa magestat catorse reals de ardits, per los que
pesaran dos doblas y mija dotse reals; y per los
demés que no arribaran a dit pes se pagarà lo
a. deliberació intercalada entre els folis 50v i 51r del trienni
1707-1710.

a. a continuació ratllat dels deu per cent.

2167

[ 1707 ]

[ 1707 ]

nyors concellers, custan tancament y sens disgregar-se lo present concell, anomenar lo número de personas los sie ben vist per a què estas
formen y disposen una reverent y obsequiosa
representació per sa magestat, proposant ab ella
a sa magestat los inconvenients resultarian de
qualsevol fàbrica de moneda de cóurer o de
aram, donant a ella valor extrínsech y proposant-li los medis contenguts y expressats en dit
paper és estat llegit, y que si possible és esta nit
mateixa obtingudaa primer hora per medi del
excel·lentíssim concistori, sie posada en las reals
mans.b Quedant convocat lo present concell, en
cas sa magestat sie servit donar hora per esta nit,
participant esta deliberació per lo medi aparega
als excel·lentíssims senyors concellers, als excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
bras militar, junt ab la representació que per las
personas se han convocadas serà formada y disposada quant antes.

que tindran, regulant lo valor de la onsa a setse
reals de ardits, conseguint-se ab axó que las
quantitats que se comparan ab referits preus se
convertescan en moneda, que per son pes regular, bona lley y calitat, asseguren lo major y més
abundant comers en est Principat, que és lo fi a
que sa magestat encamina sos desvelos. Com al
de sol·licitar a sos faels vassalls la més segura
tranquil·litat, esperant promptament, sobredit
fet lo prompte sentir de la present ciutat, per a
què conformant-se ab lo que més se proporcione al expressat // 1v // en dita real casa, done sa
magestat los ordes convenients més puntual
execució.
Llegida dita real carta, al presenta continuada en
la proposició, y ohida, axí mateix, lo paper format y disposat per las personas elegidas y anomenadas per los excel·lentíssims señors concellers, en execució del resolt y deliberat per lo
present Concell, tingut y celebrat als 18 del corrent mes de setembre, acerca del que ditas personas han premeditat y discorregut sobre lo
contengut y expressat en la deliberació del present Concell, de dita, és del corrent, llegit dit
paper al present Concell, incertat en la proposició. Y attès que no obstant que ab la deliberació
per lo present Concell presa, dit dia 18 del corrent, fonch resolt comètrer-se a las personas,
als excel·lentíssims senyors concellers, ben vistas
lo premeditar y discórrer tant sobre la fàbrica de
moneda de axaus insinuada ab la real carta, de
dit dia 18 del corrent, com en orde al medi podria ocórrer per proposar la magestad del rey,
nostre senyor, per la subvenció de las reals àreas
en las urgentíssima necessitat se troban, fent-se
la mateixa diligència per part dels altres
excel·lentíssims comuns dels senyors deputats y
bras militar, per a què format y disposat un paper per part de quiscun de dits excel·lentíssims
comuns, fossen reportats a la excel·lentíssima
conferència de dits tres excel·lentíssims comuns, per a què per ella en vista de dits papers y
del que en dita excel·lentíssima conferència seria premediat y discorregut, se fermàs y disposàs
una humil y obsequiosa representació per lo
rey, nostre senyor, per què reportada al present
concell se deliberàs lo fahedor.

51/2r

Emperò, attès que de la real carta del dia de
ahir, se col·legeix la urgentíssima necessitat en
què ditas reals cartas se troben, aparexent que
tota dilació és axí poch respectuosa, com perniciosa per a respòndrer a sa magestat, tant en lo
ideat de medi com en //s.n.r // lo demés contengut en ditas reals cartas de 18 y 21 de corrent.
Que perçò, sien servits los excel·lentíssims se-

a. a continuació ratllat incertada.
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Número 52
Señor.c
La ciutat de Barcelona representada en sos concellers, postrats als peus de vostra magestat ab
lo més humil y obsequios rendiment, diu que
havent merescut de vostra magestat dos reals
cartas de data de 18 y 21 del corrent, en las
quals se serveix vostra magestat insinuar la urgentíssima nesesitat en què·s troban las reals
àreas per subvenir.
La qual se haurà proposat a vostra magestat lo
medi de fer y fabricar moneda de coure o aram,
donat-li lo valor corresponent a la urgència. Lo
que se serveix vostra magestat ab sa real carta de
21, repressar ser suficient lo fet fabricar moneda
de aram ab la real efígie de vostra magestat y armas de la present ciutat, corresponent al valor
de sis-cents mil reals de vuyt, fabricants a pes,
dit si pessàs de la ferma de un real de dos donatli a cada una sinch sous de valor extrínsech. Y
que ab esta moneda manaria, vostra magestat
abàtrer los reals de vuyt viciats, comprant-los en
los preus expressats en dita real carta. Y conciderant la ciutat los grans incovenients que podrian resultar al real servey y benefici públich,
si·s praticava lo referit medi. Per quant, éssent
tant poch lo intrínsech valor, seria ocasió que ab
major facilitat ne introduciar los estrangers major partida, de tal manera que retaria en la
presència sols dita moneda, y no té dubte que se
alterarian sobre manera totas las vituallas y mera. a continuació ratllat per.
b. a continuació paraula ratllada.
c. representació intercalada entre els folis 50v i 51r del trienni
1707-1710.

caderias. Y al mateix pas, attenent a la urgentíssima necessitat de assistir a las reals tropas per la
defensa del Principat, moguda del entrenyable
amor que esta ciutat professa, no sols a la real
persona de vostra magestat, que la venera com a
pare amantíssim; // 2v // sinó també, a sos reals
interessos, ha deliberació servint a vostra magestat ab lo medi dit. Recullir tots los diners o
moneda de velló y recellar-los ab cert senyal, y
axí recellats y senyalats, duplicar lo valor per ser
aquell casi corresponent a intrínsech. Y axí, salvats los reals privilegis y Constitucions Generals
de Cathalunya, cedint lo dit augment en benefici de vostra magestat, pagats los gastos que persuadint-se lo augment una quantitat conciderable, y los gastos molt tènicos podria vostra
magestat promptament subvenir las reals arcas,
y axí mateix, per fabricar de nou una competent
partida de mallas, donant-los lo valor de un diner per facilitar més lo comers de las cosas menudas, cedint també a vostra magestat qualsevol
benefici que pagats los gastos podria resultar. Y
encara que se persuadeix que aquest medi ha de
ser molt prompte per la subvenció de la urgència, affectant la ciutat ab major ardiment, fraguar en lo zel de sa innata fidelitat la més
prompta subvenció, offereix a vostra magestat
servir-lo ab trenta mil lliuras barceloneses, per a
què en lo ínterim que se farà lo reculliment y recello de dita moneda de belló, puga vostra magestat subvenir-se de dita quantitat, que encara
que lo amor li disminueix la offerta, regoneixent la poca lo atrassat en què·s troba, lo alienta
a sacrificar-la en servey de vostra magestat. Esperant de sa real benignitat, permetra, se las de
recompensa, la ciutat de dit augment y aquest
de la part del donatiu voluntari ab què la Cort
General servia vostra magestat, tocant a pagar a
la ciutat, com axí ho insinua a vostra magestat
en sas reals cartas.

nas concorran y entrevenan en la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns, dels excel·lentíssims y fidelíssims señors y
deputats, bras militar, y present ciutat en execució del deliberat y resolt per lo present Concell,
tingut y celebrat al present mes del corrent,
acerca de estas. Los officials e indivíduos dels
gremis de la coronela ab què la present ciutat
serveix al rey nostre señor, Déu lo guarde, subgectes al governador de la plassa durant las quaranta-vuyt horas, estant de guarda y se troban
sobresalientes. Si y conforme, fonch servit manar sa magestat ab son real decret, del dia 26 de
agost proppassat, llegit dit paper al present concell, incertat en la proposició. Y attès, que ab dit
paper se aconsella fer representació en escrits al
rey, nostre señor, sobre lo dit real decret de 26
del passat, ab los punts en dit paper contenguts
y expressats. Que perçò, la present ciutat ab reverent y obsequiosa representació en escrits, y
ab los motius en dit paper expressats, se pose als
reals peus de la magestat. Cometent la formació
de dita representació a las mateixas personas de
dita excel·lentíssima conferència, ab què antes
de passar las ditas personas de dita excel·lentíssima conferència, a la dita formació y disposició
de dita representació, sie comés com lo present
concell comet a vuyt personas del present concell, per dits excel·lentíssims señors concellers
nomenadoras ab igualtat de tots estaments, lo
premeditar y discórrer, si en dita representació
se hauria de omitir o anyadir algun motiu o
ponderació dels exprressats en dit paper, o que
no sie en ell participant-ho després a la dita excel·lentíssima conferència. La qual representació // 3v // formada y disposada que sie, se servescan los excel·lentíssims senyors cancellers
aportar-la al present consell, per deliberar, ohida aquella, lo fahedor. Y que la present deliberació, en escrits, ha participada als excel·lentíssims señors deputats y bras militar, suplicant-los
sien servits per la part respectivement, coadjuvar
la representació de la present ciutat per a què
exa manera se logre lo que se sol·licita y procura.

Per lo tant, suplica a vostra magestat se digne a
la present offerta donar-se per servit, no permetent practicar-se algun dels referits medis que
insinua en sas reals // s.n.r // cartas. Lo que rebrà
la ciutat a singular mercè, de la gran Christiandat de vostra real magestat.
51/4r
51/3r

Número 53
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat al 15 de setembre 1707, fonch
feta la deliberació següent:

Número 54
Losa excel·lentíssims senyors protector, officials
y personas de la junta del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, tinguda als 15 de setembre
1707, han deliberat lo següent:

Ohit lo paper a format y disposat per las perso-

Ohit lo paper entregat per los senyors que componen la excel·lentíssima confarència dels tres

a. deliberació intercalada entre els folis 50v i 51r del trienni
1707-1710.

a. deliberació intercalada entre els folis 50v i 51r del trienni
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comuns, en què esplican son dictament y sentir
en la dependència del real decret despedit per lo
rey nostre senyor, Déu lo guarde. Dezitjant que
la representació fahedora a sa magestat, sie formada ab aquellas prevencions y modo que més
pugan assegurar la quietut y cumpliment del
real servey, entre los officials e indivíduos que
componen la coronela ab què la excel·lentíssima
ciutat serveix a sa magestat. Ha deliberat que dit
paper sia retornat als senyors de la mateixa excel·lentíssima conferència, a fi que si li aparexerà
se servesca anyadir a las reflexions expresadas en
ell, que los officials e indivíduos que forman la
coronela deguan estar subjectes als ordes del
governador de la plaça, per lo que conduesca al
resguart de la ciutat y dins ella, y que qualsevol
crima [...] las que cometen tant dins com fóra lo
termini de las coranta-y-vuyt horas de guarda y
sobresaliente, // 4v // merexent punició, dega
conèxer-se per la jurisdicció ordinària. Attès
que los officials de la coronela, són exclosos de
la jurisdicció militar, segons lo thenor del capítol cent y tres de las últimas Corts. Y los demés
indivíduos de aquella, si bé d’estos no fa menció
dit capítol, no poden subjectar-se a la jurisdicció militar per no tenir plassa escrita en los llibres y reals llistes de sa magestat. Y que esta deliberació en escrits sia participada per medi del
síndich del bras, als altres excel·lentíssims.
Lob paper del excel·lentíssim bras militar de deliberació, per lo de la coronela.

51/5r

Número 55
Excel·lentíssimc y fidelíssim señor.
Ab deliberació feta per vostra excel·lència fidelíssima, lo dia 19 del corrent mes de septembre,
fou servit resòldrer que lo fet contingut y expressat en la real carta del rey nostre senyor, que
Déu guarde, de data de 18 del mateix, ab la
qual afavorint sa magestat a vostra excel·lència
fidelíssima se digna expressar. Que si bé, per los
fundats motius per sas antecedents tenia entès
vostra excel·lència fidelíssima, queda lo real ánimo inclinat a practicar lo medi del reculliment,
recello y aument dels reals de vuyt viciats per a
ocórrer a la urgentíssima necessitat en què·s troban las reals arcas, y acudir a la més vigorosa
deffensa del Principat, en què tant se interesa lo
zel del consistori y lo amor a sa real persona. És
tant lo que li deu est Principat, que havent-se
a. a continuació paraula il·legible.
b. anotació escrita al marge inferior.
c. paper intercalat entre els folis 50v i 51r del trienni 17071710.
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offert lo de fabricar moneda de cóurer, dant-li
cert valor per la quantitat que aparega precisa
per lo desaogo de la actual urgència, y reservant-se la Deputació igual de la que li deu conrrespòndrer lo Principat, per rahó del donatiu
voluntari que li offerí en las últimas Corts. Éssent axí, de què eix expedient no salva lo dany
de què se continue lo tallar-se los reals de vuyt,
li ha aparegut advertir-o al consistori, per a què
trobant-lo més apropòsit o offerint-se’n algun
en què no y concorren los reparos representats,
se li propose fos, com és a sis personas, dos de
quiscun bras per a què estas premediten y discorren lo que·ls aparega. Tant en orde a fabricar sa
magestat la moneda de cóurer o aram, insinua
ab son real despaig, com també qual medi pot
ocórrer per proposar al rey, nostre senyor, per la
subvenció de sas reals arcas formant-ne y //5v //
disposant-ne un paper.
Obehint gustosament, las personas per vostra
excel·lència fidelíssima nomenadas, lo contengut en dita deliberació a el fi se han juntat, vàrias que diferents ocasions a effecte de premeditar y discórrer lo expressat en la referida real
carta de 18 del present mes. Y havent fet maduració, sobre lo àrduo de dit assumpto, los ha
aparegut en la gran comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima, que com la fàbrica de moneda de cóurer o velló sia, en virtut reals privilegis, peculiar de la excel·lentíssima ciutat, no pot
duptar-se que lo interès tot se ve a refondir a
aquell comun. Axí que en necessària conseqüència, donarà satisfació en son paper del que
se li ocorrerà en esta dependència. Y considerant ser molt propri de las grans atencions de
vostra excel·lència fidelíssima, lo proposar a sa
magestat algun medi totalment dependents del
cuydado direcció y aplicació de vostra excel·lència fidelíssima, que sia lo més effectiu y prompte
deixar a part los molts se han ideat, que per no
dependir de la mà de vostra excel·lència fidelíssima se omiteixen. Y que per consegüent, si
aquell, lo més proporcionat y sens reparo aparegut, que per quant vostra excel·lència fidelíssima té reparo algú ha imposició del nou dret de
deu per cent sobre certas mercaderias, segons lo
disposat ab lo capítol 76 del no redrés, per lo espay de tres anys que comensaren a córrer a hu
de juliol del present any 1707, per preu de
2.900 lliures, sous francas. Y que axí mateix, espera vostra excel·lència fidelíssima, molt en
breu, arrendar lo estanch del tabaco, de forma
que per vuy en dia vostra excel·lència fidelíssima
se troba ab dita de cent vint-y-set // s.n.r // mília
y sinch-centas lliuras francas, per lo espay de sis
anys comptadors del dia que·s firmarà lo acte en
avant. Que juntas las dos cantitats fan la summa
de cent sinquanta y sis mil y sinch-centas lliuras
barcelonesas, salvat error.

Si tindrà gust vostra excel·lència fidelíssima, podria insinuar a sa magestat fos servit interposant
sa poderosa y alta authoritat, manar vèurer, diligenciar, inquirir y procurar si los embiats dels
alts aliats o altres podrien acodir-li promptament ab la referida cantitat. Pagant-se’ls los interessos en què se convendrian dels demés effectes del donatiu, expressant a un mateix temps
a vostra excel·lència fidelíssima que dels plassos
dels dits dos arrendaments, y dels demés medis
del referit donatiu, se satisfés a las personas que
entregarian la referida cantitat ab sos interessos,
o bé, que·s dignàs sa magestat pèndrer-ho a
censal ab consigna dels mateixos medis. Lo referit és lo que han sabut y pogut idear y alcansar
las personas, a qui vostras excel·lèncias fidelíssimas, se ha servit fer commissió sobre la subjecta
matèria. Assegurant a vostra excel·lència fidelíssima, que sempre no·s trobarà promptes per dedicar-se en lo que serà del servey, gust y agrado
de vostra excel·lència fidelíssima.
51/6r

lucions dels dos excel·lentíssims y fidelíssims comuns, per encontrar lo més convenient y útil.

53/1r

Número 58
Diea undecima mensis augusti anno a nativitate
domini millessimo septingentessimo septimo in villa Beatae Mariae de Arenys, diocesis Gerundae.
Ego, Josephus Simon, nauta villae Beatae Mariae
de Arenys, diocesis Gerundae, uti taulerius sive
tauler jurium de General y Bolla, presentis villae
citra revocationem, et cetera. Gratis, et cetera.
Constituo et ordino procuratorem meum certum
et cetera. Itaquod, et cetera, vos, magnificum Sagismundum Compte, utriusque juris doctorem,
Barchinone populatum licet absentesso et notario
et cetera. Ad videlicet pro me et nomine meo renunciandum, resignandum et cedendum in manibus et posse admodum illustrissimi et fidelissimi
dominorum Deputatorum Generalis Cathaloniae vel alterius cuiuscumque personae inde ab
eis potestatem habentis offitium presentum de
tauler del General in mei favorem facti quibusvis
racionibus titulis sive causis et inde supplicationes
sedulas seu deductiones quascumque ad effectum
dictarum renuntiationum et cessionum in se continentes dandum, offarendum et praesentandum
et eas admiti et provideri petendim supplicandum et obtinendum et si oportuverit instrumenta
quasqumque cum clausulis opportunis et vobis
dicto procuratori meo constituto benevissis etiam
cum juramento in animam meam prestare possitis et roboratis faciendum et firmandum et demum et cetera, promito habere ratum et cetera et
non revocare et cetera actum et cetera. Testes sunt
reveondus Jacobus Llado Presbiter in Tarrali
// 1v // ecclesiae villae Beatae Mariae de Arenys,
diocesis Gerundae, Beneratus et Marianus Arquer, cicis honoratus Barchinone scriptor eiusdem
villae.

Número 56
Ena la excel·lentíssima conferència dels dos excel·lentíssims y fidelíssims comuns, tinguda lo
dia present que comptam 25 de setembre 1707,
en lo consistori del excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, inseguint la comissió que aquella té
de formar la representació per la magestat, Déu
lo guarde, en resposta dels dos reals decrets de
18 y 21 del corrent, que dits excel·lentíssims y
fidelíssims comuns, continguts y aconcellar la
resposta, se ha de fer al recado de la excel·lentíssima ciutat donat per medi del subsíndic de
aquella. Participant sa resolució y representació
ha feta a sa magestat serca los dits reals decrets,
ha resolt aconsellar lo següent:
Que se entreguésb als dos excel·lentíssims y fidelíssims comuns, la representació que se ha format per la conferència. Suplicant-los que si és
de son agrado, la pòsian en mà de sa magestat.
Y que attenent a la participació de la ciutat, pasen axí mateix a comunicar a aquella una còpia
de la representació de dits dos excel·lentíssims y
fidelíssims comuns, fent deliberació del consell,
fundant-la a la reflexió de la bona correspondència y unió que profesan a dit
excel·lentíssima ciutat, consideració mayor, bé
axí, par lo real servey com per lo benefici públic.
Al·ludint a las expressions dels reals decrets de
sa magestat, ab los quals recomana vivament estas sobreditas sircunstàncias. Sometent son sentir la conferència al inimitable assert yc [...] reso-

In quo fidem et testimonium premisorum calamo
alieno scriptorum. Ego, Jacobus Arquer, civis honoratus Barchinone regia notarius publicus villarum de Arenys, diocesis Gerundae, dominus
utilis et proprietario, [...] notarie et scribanie
publica termini Carli de Monroy [...] et ejus dicti esse hic me suscribo et meum quo utor appono.
Sig+num.

54/1r

a. paper intercalat entre els folis 50v i 51r del trienni 17071710.
b. entregués interlineat.
c. a continuació paraula il·legible.
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Número 59

a. procura intercalada entre els folis 52v i 53r del trienni
1707-1710.
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Excel·lentíssimsa y fidelíssims señors.
Lo síndich de la vila de Sant Feliu de Pallarols y
Vall de Ostalas, del bisbat de Gerona, representa a vostra excel·lència que als 20 del corrent
mes de setembre, fonch fet y despaxat ordre per
don Francisco Gonzales de Santa Cruz, tinent
general del exercit de sa magestat, Déu guarde,
y fet presentar lo die 22 del mateix als cònsols,
jurats y universitat de dita vila y vall, manant-los
allotjassen en cubert, comforme las lleys de Cathalunya, tres companyias de dragons reals de la
magestat. Quedant las restants allotjadas en lo
comptat de Montegut, fonch precís que lo mateix die tres capitans, tres tinens, tres alferes,
tres sargentos, nou caps de squadras, tres farcels, auditor, cellers, manescals, y timbalers y las
demés de soldats raros fins dit número. A la que
feran aposentats, no contents y satisfets del
manjar y bèurer dels soldats y cavalls en casas
dels paysants, se han los soldats posat a robar,
matar gallinas, bestias de llana y altras animals; y
ab gran desman donar de bastonadas els habitans, perpetrar altras de luitas, demanar composicions de diners, ço és, lo tinent coronel una
dobla quiscun die, y així los demés officials de
gran en gran. Y a més de assa, se fan donar cada
die per los cavalls 19 quarteras de sivada, que no
tenint-la se prena-u lo blat; y lo tinent coronel
demane se li fase casa en la vila de Sant Feliu, ab
tals trastes y alajas, que diu a ell deceni, que no
és posible trobar-las, y juntament, per nou
criats, vuyt cavalls y quatre matxos, ab tot lo servey y sustento de boca per uns y altras. Y com
senyor, si bé per la urgència de la present guerra, se podia per los moradors de la universsitat
suplicant tolleras algun accés. Ab tot, com lo
sobra dit sia insufrible y desmagiat, y no puga
arribar a ser més contra dret comú y lleys juradas de Cathalunya, recentes contra lo capítol
107 de las últimas Corts; y // 54v // vostra excel·lència espectar-lo aixir al encotra a semblans
desordres, abusos y demans de directo contra
constitucions eo capítols de cort. Haven-sa fet
per lo síndich suplicant las degudas diligèncias,
ab lo il·lustre tesorer qui lo remete ab lo senyor
don Ramon de Vilana Perlas, de qui no ha marescut resposta de consuelo ni ha pogut lograr
la ocasió representar-ho al rey, nostre senyor. Y
sent lo parill tant gran de succehir una fatalitat
entra soldats y paysans, per ser de mal sufrir las
bastonadas, trobar-se estos en demasia carregats
de tres companyias de cavalls, dragons, sent los
poblats tant recluhits, y mantenir ja en censals
los deu soldats promesos del batalló, y ser
aquest any pobras y falts de grans. Per tant y altrament, suplica a vostra excel·lència interpose

lo medi més convenient a fi sea aviten dits abusos y accessors, y la universitat suplicant ab lo
bon zel, cuydado y favor de vostra excel·lència,
restarà aconsolada, relaxada y fora del parill de
sangrent vira. Així de espera de vostra excel·lència, ho sol·liciterà y si interposarà ab la brevedat
y millor modo possible. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Don Perpinyà. Don Bruguera,
assessor subrogat.

69/1r

a. úplica intercalada entre els folis 53v i 54r del trienni 17071710.
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Número 63
Excel·lentíssimb señor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya, a vostra excel·lència diuhen, que considerant las moltas
queixas arribaren a sos oydos dels litiggants en
orde als multiplicats salaris, exhigian los officials
reals de las escripturas judicials, dietas y altres
drets, manaren en lo any 1706 imprimir còpia
de la tatxa general de ditas escripturats, y demés
feta, als 2 de desembre de 1582, en virtut del
disposat en lo capítol 12 de la Cort General celebrada en lo any de 1553, que és la Constitució
7 del títol «De despesas de plets» que signada
de número 1, se posa en mà de vostra excel·lència. Y si bé aparexia estar olvidada o perduda,
quant devia tenir-se molt patent en una post, se
troba transcrita per Francisco Solsona en lo llibre intitulat «Stilus Capilbreviandi» en la segona impressió feta en lo any 1594. Y que de ella
feya particular menció Francisco Ferrer en la 3
part, de sas observàncias capítol 425, número 7
y 8; y senyaladament en lo número 2. Y per a
què no·s pogués al·legar ignorància de aquella,
fou entregada a 7 de desembre 1706 a diffarents officials reals, per a què fos observada. Y
quant se persuadia lo consistori de la Deputació, que esta important diligència tant pròpia y
peculiar, de sa obligació havia de usurfructuar
aquell consuelo, que era tant just al bé públich
lo que·n resulta de ella, fou lo que·s servirà manar vèurer vostra excel·lència de las còpias dels
inclusos papers signats de número 2, 3, 4, 5, 6 y
7 que per evitar prolixitar y cansació se escusan
de referir a vostra excel·lència sas expressions,
sols posa en sa gran consideració que se troban
aquells incertats en lo dietari del trienni de
1704, en jornadas de 11 de desembre 1706; de
7, 10 y 20 de janer, y 18 de febrer, tots del corrent any 1707. Y encara que podia aparèixer
que ab tant repetidas, y altres instàncias, venia a
constituhir-se est comú importuno y molts
a. a continuació paraula ratllada.
b. recado intercalat entre els folis 68v i 69r del trienni 17071710.

rias, Perelada, Cadaqués, Llansà, La Junquera, y
de la Selva de Mar, totas del Empurdà, bisbat de
Gerona, y dels demés llochs circunsvehins de
ditas vilas sobre nomanadas. Lo que [...] de la
informació y alteració jurada que han fet Joseph
Rafer, maior de dias, negociant, y Joan Tortas,
escultor de dita vila de Figueras, ab acte rebut
en poder de Baldiri Requesens, notari públich
de la mateixa vila, als 13 del mes de octubre del
corrent any, que se presenta junt a vostra excel·lència fidelíssima. E camí entre altres partes
de la tabba de dit arrendament dels drets del
General, que se lliurà a dit arrendatari als 3 de
setembre proppassat, és disposat que si alguna
de las ciutats y col·lectas, o la mayor part de la
col·lecta, serà inciadida ab exèrcit real impedirne al arrendatari exigir los drets en nom de la
Generalitat, se promet rellevar al arrendatari lo
valor de la part serà invadida, hagut respecte al
// 1v // valor de aquella rahó per quantitat al
preu del arrendament. Per tant y altrament, lo
arrendatari dels drets del General posant lo sobredit a la notícia de vostra excel·lència fidelíssima, suplica a vostra excel·lència fidelíssima que
mane cusir o posar en dietari la present súplica,
ab lo acte que se presenta para que en son cas y
llochs, se’n haje la deguda rahó a favor de dit
arrendatari, per la rebaxa del preu de dit arrendament y demés que ca útil y profitós a dit
arrendatari. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Rovira.

// 1v // ab

tot experimentant que ab la distància
del temps dilatava aquella providència, que requiria dependen grave y devia per sa incumbència sol·licitar son favor ab humil y obsequiosa
representació, se postrà als peus del rey nostre
senyor, que Déu guarde, conforme lo paper adjunt de número 8, que·s llitg en dit dietari als
30 de juny del present, ab la deguda esperansa
que havia de dèurer a sa real magnificència,
aquell felís succés que·s prometia de son paternal y entrenyable amor. No se han acontentat,
los deputats y oÿdors de comptes, estas refferidas demonstracions en la subgecta matèria, ans
bé, per medi del síndich del General han procurat en diferens vegadas la sol·licitud de un molt
dichos despaig ab lo advocat fiscal patrimonial,
y compenent lo quan merescut té la gran authoritat caràcter y representació de vostra excel·lència en lo soberà y real conspecte de sa magestat,
no cessant la continuació petits clamors dels litigants, suplican a vostra excel·lència sie servit interposar sos bons officis mediant ab lo rey nostre senyor, ab aquell modo y forma que la alta
comprehenció de vostra excel·lència sabrà idear
y guiar, o altrament, per a què lo real ànimo de
sa magestat se incline a ordenar, se concloga est
assumpto ab tota felicitat y brevedat, conforme
o necessita lo interès universal del Principat.
Manant sien observades las Generals Constitucions, demés privilegis y drets de la pàtria, que
ademés que lo consistori tindrà molt present en
sa memòria est nou favor per a servir-lo a vostra
excel·lència, en sa atenció pot restar cert ocuparà lo primer lloch de la més precellent y segura estimacio.

Oblata XXVII octobris MDCCVII in consistorio, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt quod praessens suplicacio inseratur in
dietario [...] cum instrumento exibito. Don Alexius Fornaguera, utriusque juris doctor, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae, subrogatus.

Similis al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, mudada la cortesia a saber és dient-se excel·lentíssim y fidelíssim senyor y vostra
excel·lència fidelíssima.

Lo arrendatari dels drets del General representa
a vostra excel·lència fidelíssima, que la stimada
enemiga de Fransa entrà y envadí lo Empurdà,
part del present principat de Cathalunya. Havent estat en dit Empurdà desde el dia 16 de
maig fins al 6 de agost tots del corrent any
1707. Y en tot lo dit temps, la armada y exèrcit
de Fransa ha tingut en la obediència las vilas de
Figueras, de Sant Llorens de la Muga, de Navata, de Sant Pere Pescador, Castelló de Ampú-

Universisa fidem facio ego, Baudilius Requesens,
auctoritate regia notarius publicus ville de Figueriis regens notariam et scribaniam publicas
dicte villae et Bajuliae regians de Figueriis, pro
universitate ejusdem villae vigore concessionum
perdictam universsitatem mihi de eisdem facta
quod penes me fuit receptum quoddam instrumentum in ejus aprisia thenoris sequentis: Universis et singulis presentes testimoniales literas sive
hac presens publicum instrumentum inspecturis,
visuris, lecturis pariterque et audituris. Nos, Josephus Rafer, major dierum, negotiator, et Joannes Torras, sculptor, ambo villa de Figuereiis diocesis Gerunda, quoniam justum et rationi
consonum et vritatis testimonium perhibere id
circo universitati vestrae et vestrum cuilibet the-

a. súplica intercalada entre els folis 69v i 70r del trienni
1707-1710.

a. attestació intercalada entre els folis 69v i 70r del trienni
1707-1710.

70/2r
70/1r

Número 64
Excel·lentíssima señor.
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nore presentium insinuamus, notificamus et fidem facimus ac medio juramento per nos et alterum nostrum ad Dominum Deum et ejus Santa
Quatuor Evangelia manibus nostri corporaliter
tacta in manu et posse Baudilii Requesens, notarius publici dictae villae de Figueriis instrumenti
prestito attestamur et fidem facimus de sequentibus nimirum:
«Que nosaltres havem vist que la armada enemiga de Fransa ha entrat y invadit lo present Empurdà, y ba citat en dit present Empudà des del
dia setsa de maig fins lo die sis de agost respective
proppassats, del corrent any inclusive. Y tot dit
temps, la dita armada de Fransa enemiga, ha tingut en la sua obediència las vilas de Figueres, de
Sant Llorens de la Muga, de Navata, de Sant
Pere pescador, Castelló de Empúrias, Peralada,
Cadaqués, Llansà, La Jonquera y de la Selva de
Mar, totas del present Empurdà y bisbat de Gerona, y dels demés llochs circumvehins de ditas
vilas alt nomenadas. Lo que diem saber per ser
nosaltres habitants de dita vila de Figueres, haver
nosaltres habitat tot dit temps en dita vila de Figueres, y haver vist tot dit temps que alt tenim dit
que ditas tropas enemigas // 2v // han invadit lo
present Empurdà. Los cònsols de las ditas vilas y
llochs circunvehins de aquellas, venian a la present vila de Figueres per obehir los ordres dels
multiplicats treballs que dita armada de Fransa
donave y ocasionave en tots dits pobles. Y eixacs
la veritat per lo jurament que tenim prestat.»

En execució del disposat en lo capítol 100 de las
últimas Corts. Certifich y fas fe, que lo prevere
mossèn fra Manuel Mariano Ribera, de la real
orde de Nostra Senyora de Mercè, especulador
del dit Real Archiu, junt ab son emanuense ha
cumplit ab lo que disposan los capítols 97 y 98
de ditas Corts, des del die primer de agost fins al
últim die de octubre inclusive del corrent any
1707. La qual certificatòria, fa mitjensant jurament que e prestat lo die infrascrit en mà y poder
dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General Cathalunya. Barcelona, y novembre 5 de 1707. Don
Francisco de Magarola y Fluvià, archiver real.
72/2r

Compte del dret de deu reals per fulla, imposat
en lo capítol 101 de las últimas Corts, que toca
a cobrar als excel·lentíssims y fidelíssims senyors
diputats del General de Catalunya, de las extractar se trauhen del Real Arxiu de Barcelona, a
instància dels particulars y comuns dels regnes
de València, Aragó, Mallorca y Sardenya:
Primo, als 15 de setembre de 1707, a instància
dels marquès de Boyl, del regne de València, he
tret una certificatòria contenint en si quatre fullas que a rahó 1 lliura, sou fulla importa: 4 lliures, sous.
Ítem, die 16 de dit mes y any, a instància de dit
senyor marquès de Boyl, per un despaig li entregan contenint en si una fulla y la meytat de
mitja, que a dita rahó importa: 1 lliura, 5 sous.

Et ne aliquem super hiis dubitari consingat presentesa cercioratricias literas ad instantiam Gabrielis Espinos passamanerii civis Barchinone per
dictum notarium scribi sibique dicto instanti et
aliis cuias intersit dari et tradi expediri jussimus
et fecimus dattum et actum Figueriis. Die decima tertia mensis octobris millessimo septingentesimo septimo presentibus me, dicto et infrascripto
notario, et protestibus Josephus Renovau, panifico
dictae villae de Figueriis, Bonaventura Baro, juvene agricola loci Santi Petri dels Vilari, ad hec
vocatis, et cetera. In quorum fidem. Ego idem
Baudilius Requesens, notarium hic dicto die me
subscribo et meum solitum appono. Sig+num.

72/1r

Número 66

Ítem, die 19 de dit mes, a instància de dit senyor marquès, altre als tracte que contenia mitja fulla y la meytat de mitja, que a dita rahó importa: 15 sous.
Ítem, dit dia, hi entregat a dit senyor marquès
un privilegi, lo qual ocupava quatre fullas y onse
rallas, que a la mateixa rahò importa: 4 lliures, 3
sous.
Ítem, als 22 de setembre de dit any, instant dit
senyor marquès per altra abstracta que convenia
en si dos fullas y mitja y la meytat de mitja pàgina cobre per lo dit dret: 2 lliures, 15 sous.

Número 65
Ítem, dit dia, entreguí a dit senyor marquès un
despaig que contenia dos fullas, que a dita rahó
importan: 2 lliures, sous. Suma: 14 lliures, 18
sous.

Donb Francisco de Margarola y Fluvià, archiver
del Real Archiu de Barcelona, general de la Corona de Aragó:
2v

a. a continuació ratllat cor.
b. relació intercalada entre els folis 71v i 72r del trienni 17071710.
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Summa la contra pàgina: 14 lliures, 18 sous.
Ítem, als 30 de dit mes y any, entreguí a dit senyor marquès de Boyl altre despaig, que conte-

nia una pàgina y la meytat de mitjaa rahó importa: 15 sous.

o lloch real, e vegueriaa de aquest Principat, jurat sos Privilegis, et cétera, ans que us de son offici en dits llochs. Axí que havent passat per differents en son viatge, tambéb apar deuria
constar de semblants juraments, y com de ditas
dos difficultats los acessors y advocat fiscal ne
hagen fet relació, alsc 5 del mateix mes de novembre, a concistori de orde de est, lo refferit
síndich, las passà a la //1v // notícia de vostra senyoria, per a qui en vista de ellas sied servit ordenés vostra senyoria, la satisfacció que indicarà
més proporcionada ab la seguretat que lo consistori, acessors y advocat fiscal tot quant pugan
y so sie permès en totas ocasions, dispensar ab
vostra senyoria executaran ab molt gust.

Ítem, al 1 de octubre de 1707, ha entregat a
don Simón Carraz, natural de València, dos
despaigs contenint en si, ço és, lo un dos fullas y
el altre mitja fulla que a la mateixa rahó importan: 2 lliures, 10 sous.
Ítem, als 4 de octubre de 1707, instat lo doctor
Joan Berart, de Mallorca, li entregat un privilegi
a favor de Pere Suau, també de Mallorca, contenint dos fullas y mitja, que a dita rahó importa:
2 lliures, 10 sous.
20 lliures, 13 sous
Don Francisco de Magarola y Fluvià, archiver
real.

77/1r

Número 70
Señor.e

76/1r

Número 69

Pau Corbera y de Palau, ciutedà honrat de Barcelona y síndich del General de Cathalunya diu:
Que havent vist los acessors y advocat fiscal de
la Deputació, la formació a instància de vostra
senyoria rebuda en esta ciutat, que·ls fou entregada als 3 del present y corrent mes de nohembre alc matí, yunt ab las certificatòrias y dos altres informacions per part de vostra senyoria
presentadas. Al voler passar a pèndrer resoluciód
per a aconsellar al excel·lentíssim y fidelíssim
concistori, lo que apareixeria podria dignar-see
obrar en orde a la pretenció té vostra senyoria,
de què se li satisfasse las terças vensudas de son
salari, que reb sobre la Generalitat, han encontrat aquells dos difficultats. És la primera, que
segons lo disposat ab la Constitució 37 de la última Cort, apar no podria vostra senyoria cobrar
lo salari de tot lo temps que ha tardat en prestar
los juraments, com axí so persuairen de aquellas
paraulas de dita Constitució. Ibi: «Ans bé sie
privat de aquell, tot lo temps que tardarà en
prestar dits juraments». És la segona, que havent vostra senyoria de prestar los juraments
conforme la Constitució 9, títol «Del offici de
governador» comf axí o expressa la Constitució
37, se creu devia vostra senyoria la primera vegada que novament ha entrat alguna ciutat, vila

Haunque nos assiste cabal conocimiento del paternal amor y real aplicación de su magestad,
para el mayor bien y alivio de sus vassallos, son
tan repetidas las noticias que nos llegan de los
continuos estragos que padecen los vecinos de las
universidades de Menorca, bajo el insufrible yugo
de franceses, que hemos aparehendido ser muy de
nuestra obligación el pasarlo a la real noticia de
vuestra magestad. Assí, por lo que en ella se interessa el real servicio de vuestra magestad, como
por ser Menorca isla adjesente de este reyno, y que
la cercana artificios y asechansas de franceses que
la ocupan nos trahen en un continuo desvelo. Y
con crecidas expensas para la seguridad, y nunca
// 1v // la podrá temer afiansada este rey, mientras no se desaloje de Menorca al enemigo. Por lo
que supplicamos rendidamente, a los reales pies de
vuestra magestad, que a tanta calimidad como
de cada instante se les va aumentando a los menorquines, se digne la real clemencia de vuestra
magestad, que en las probidencias posibles, no se
les velar de el consuelo a tan buenos y finos vassallos de vuestra magestad, a que se anades que otros
muchíssimos se retiran o entran con gran horror
en el comercio de la navegación, por huir el peligro de caher en sus manos. Haviendo manifestado algunos suçeos ser mayor desgracia que la esclavitud, y haun todo esto, no pessa tanto en nos
como el que vuestra magestad y los reynos circunbeçinos, habrán formado de la suma inportancia
que es el desalojarle de Menorca. Y quedando

a. a continuació ratllat que a dita.
b. recado intercalat entre els folis 75v i 76r del trienni 17071710.
c. al matí interlineat, damunt la nit ratllat.
d. a continuació ratllat de.
e. dignar-se interlineat, damunt serbar-se ratllat.
f. com...creu interlineat al marge esquerre.

a. vegueria interlineat al marge esquerre.
b. també apart interlineat.
c. als...novembre interlineat al marge esquerre.
d. sie servit interlineat.
e. carta intercalada entre els folis 76v i 77r del trienni 17071710.

Moltb il·lustre señor.
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todo en la soberana y real conprebención //s.n.r //
de vuestra magestad, devemos esperar a más
prompto y mayor consuelo. Dios guarde la real y
cathólica persona de vuestra magestad, los muchos años que le supplicamos y la christiandad ha
menester. Mallorca, 16 de octubre de 1705. Don
Francisco Bautista de Burdils y Sureda. Miguel
Santandreu y Trujols. Antonio Armengol. Miguela [...] Caso. Antonio Fosan y Mulet. Jayme
Feliu. Rafael Serra, síndico clavario. Miguel
Monso, síndico clavario. Jurados de la universidad, ciudad y reyno de Mallorca, y síndicos clavarios de la parte forana.

80/1r

feta entre altres deliberacions y la infrascrita y
següent:
Que ohit lo que per los excel·lentíssim señors
concellers, en veu del excel·lentíssim senyor
conceller en cap és estat dit y referit, en orde i
haver-se dignat la magestat del rey nostre senyor honrrar y afavorir als officials de la coronela, dels premis ab què la present ciutat serveix a
su magestat, ab patentas dels puestos que respectivament ocupan franchas de tot despai. Y
attès, que per part de la present ciutat se troba
comés a la excel·lentíssima conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la Deputació, bras
militar y dita present ciutat, lo ferma humil y
obsequiosa representació al rey nostre senyor,
en orde no haver de estar los individus dels gremis de què se compon la coronela ab què dita
present ciutat serveix a sa magestat, subjectés al
governador de la plassa, y ésser contingut que
de la acceptació de dita patentas sin resultar prejudici algun. Que perçò, per ara sin ditas paternas recòndidas, fins y a tant, altre ara sie per lo
present concell delibera, de com y també, si·s
suspès lo pèndrer resolució en orde a la demonstració de gratitut, apar dega fer la present
ciutat en los officials de la secretaria, per lo treball han tingut y suportat en la formació y despaig de ditas patentas. Participant-se a la dita
excel·lentíssima conferència, de dits tres
excel·lentíssims comuns, la honrra és estat servit
fer sa magestat a dits officials de dita coronela,
per a què en dita excel·lentíssima conferència se
premedite y discorre, si ditas patentas poden inferir prejudici algun als reparos e inconvenients,
que per part de la present ciutats han posat en
mà y poder de dita excel·lentíssima conferència.
Y los demés ocorren a las personas entrevenen
en dita conferència, donant son parer y // 2v //
sentir en escrits, reporrant-se aquell al present
concell encarregat als excel·lentíssims señors
concellers lo cuydado en esta dependència. Y
que la present deliberació en escrits, sie participada als excel·lentíssims señors deputats y fidelíssim bras militar, suplicant-los respectivament,
que per a part sien servits aplicar-se ab tota
sol·licitar sobre dit assumpto.

Número 76
Losb excel·lentíssims senyors protector, officials
y personas de la junta del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, tinguda als 20 de noembre
1707:
Atenent que las ocurrèncias presents de la guerra y estat de la província, dictan que los tres excel·lentíssims comuns de la ciutat de Barcelona,
Deputació y bras militar per sa primera obligació posen en la real intel·ligència del rey nostre,
Déu lo guarde, ab humil representació aquellas
expressions més sòlidas que son, zel y afecte.
Compren ésser de conveniència ab major servey
de Déu, nostre senyor, del rey y de la pàtria,
com aixís se explica en la resposta que los tres
senyors, excel·lentíssims presidents dels comuns
donaren en escrits lo dia de ahir, a la real insinuació de sa magestat desitjant sa efectuació.
Han deliberat ésser feta comissió, als senyors
que componen la excel·lentíssima conferència
dels tres comuns, concedint-los llarch y bastant
poder per què ab la brevedat corresponent a
esta importància, se servescan disposar y formar
la dita representació, ab aquelles expressions
que més regonexeran ésser del intent del assumpto, y més pròprias del garbo, atenció, obligació e innata fidelitat dels comuns y que esta
deliberació en escrits sie participada en la forma
acostumbrada.

80/2r

Número 77

81/1r

Enc lo excel·lentíssim y savi Concell, de contingut y celebrat a 23 de nohembre 1707, fonch
a. a continuació paraula il·legible.
b. deliberació intercalada entre els folis 79v i 80r del trienni
1707-1710.
c. deliberació intercalada entre els folis 79v i 80r del trienni
1707-1710.
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Número 78
Losa excel·lentíssims señors protectors, oficials
y permès de la junta del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, tinguda lo dia 25 de novembre
1707.

a. deliberació intercalada entre els folis 80v i 81r del trienni
1707-1710.

Havent ohida la deliberació presa per lo
excel·lentíssim y savi Concell de Cent, celebrat
lo dia 23 del corrent, en la qual sobre la dependència de las patentas als que lo rey nostre
señor, Déu lo guarde, se ha servit honrar als officials de la coronela, fa commisió als senyors de
la excel·lentíssima conferència dels tres comuns,
per què se servescan discórrer y premeditar, si
per rahó de ditas patentas pot inferir-se algun
prejudici als reparos, se han encontrat sobre lo
punt del real decret de sa magestat. Ab altras
sircunstàncias que conté dita deliberació, affectant que sobre estos incidents se acorda la més
conforme y acertada censura tan deliberat.
Confirmar-se, com se confirman en tot al deliberat per dit excel·lentíssim savi Concell de
Cent, concedint amplíssima facultat als senyors
que componen dita excel·lentíssima conferència, per a què sobre conferit assumpto, y los dependents y emergents, discorren y premediten
tot lo que comprendran haver-se de executar en
la conformitat hacta. Delibertat la excel·lentíssima ciutat, y que esta deliberació en scrits està
participada als altres excel·lentíssims, concens
en la firma acostumada.

86/1r

mas Corts. Reportant-se després, quan més
prest sie possible al present concell per poder ab
favor acert deliberar lo fahedor, participant-se
per lo medi aparega als excel·lentíssim senyor
concellers la present deliberació, als excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras militar, per
a què tinguen a bé, per sa part respectivament,
venir a bé a dita revista y se pugué obrar ab tota
uniformitat com se requereix.

94/1r

Los excel·lentíssims y fidelíssimis senyors protectors, oficials y personas de la junta del bras
militar, tinguda als 10 de octubre 1707:
Havent ohit la minuta representació ideada por
las personas que componen la causa dels tres excel·lentíssims comuns, a fi de posar-se en las reals mans del rey nostre senyor, Déu lo guarde,
inseguint la comissió donada ab deliberacions
conformes dels tres excel·lentíssims magistrats.
Y així mateix, las resolucions presas per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent, celebrats
als 3, y per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors, als 4 del
corrent, en intel·ligència de dita minuta. Y havent-se offert a sas excel·lències fidelíssimas, la
advertència de algunas circunstàncias en la dispositiva de dita representació, ha resol que lo
excel·lentíssim y fidelíssim senyor protector se
servesca nomenar dos personas, perquè reduesca en escrits en forma de apuntaments. Lo que
se ha advertit y reparat, entregant-se lo paper a
las personas de dita excel·lentíssima causa, per
què si els apar ne hajan rahó y censura en lo
context de dita representació, per lo qual fi las
que per part del bras hi concorran se consideran
sempre que serà del agrado dels altres excel·lentíssims magistrats, als quals en escrits esta resolució sie participada, per medi del síndich del
bras en la forma acostumada

Número 81
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat a 3 de dezembre 1707, fonch
fets entre altres la deliberació següents:
Que ohida la representació per la magestat del
rey nostre senyor, Déu lo guarde, fomada y disposada per las personas concorran y entrevenen
en las conferèncias dels tres excel·lentíssims comuns de la Deputació, bras militar y present
ciutat. En execució del que en lo die 19 del passat, fonch posat en la real notícia de sa magestat
per los tres presidents de dits tres excel·lentíssims comuns, éssent estats enviats a cercar per sa
magestat en su real palacio lo die 16 de dit mes
de nohembre proppassat, llegida dita representació al present concell. Y attès, no obstant lo
quant expressiva se troba estar dita representació, y desitjant en tot lo major acert que sie comés, com lo present concell comés, als
excel·lentíssims senyors concellers y a vuyt personas per dits excel·lentíssims senyors concellers
nomenadoras, lo remirar y premeditar dita representació, son contengut ab facultat de retocar, anyadir o llevar de ella lo que·ls aparega, tenint present en avivar ab la representació lo
concernient a matèria de segrestos a aprencions,
de grans cotant en ello lo capítol 9 de las últi-

Número 85

94/2r

a. deliberació intercalada entre els folis 85v i 86r del trienni
1707-1710.
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Número 86
En lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrar als onse del mes de dezembre
1707, fonch feta la deliberació infrascrit y següent:
Que ohit lo paper de advertiments y apuntaments disposat, y disposat per las vuyt personas
anomenadas per los excel·lentíssims señors concellers, en exercicio del deliberat per lo present
concell, tingut y celebrat lo die 3 del corrent, en
orde a la representació promesa posar en las reals mans del rey nostre señor, Déu lo guarde.
En la ocasió que los tres presidents dels tres ex-

[ 1707 ]

[ 1707 ]

cel·lentíssims comuns de la Deputació, bras militar y present ciutat, se conferiren en lo real
palàcio, en lo die 19 del passat. Éssent estats antescedentment avisats, de orde de sa magestat,
en lo die 16 del mateix, elegit dit paper al present concell, y attès, que tots los dits apuntaments són dignes de expecial nota. Que perçò,
conformat-se com se conforma lo present concell, ab dits apuntaments y advertiments, he lo
dit paper de aquells passat a mans de la persona,
concorren y entreveren, en la excel·lentíssima
conferència de dits tres excel·lentíssims comuns
de la Deputació, bras militar y present ciutat.
Per a què en vista de dits apuntaments y dels
que se creu los entregaran, també per part del
excel·lentíssim concistori de la Deputació y del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, y formen y disposen la uniforma representació en
nom dels dits tres excel·lentíssims comuns, per
posar en las reals mans de sa magestat. Y que en
cas en la conferència ocorre algun reparo, per
conformar-se ab los dits apuntaments en la formació de dita representació, o bé, no·n ocorre
algun. Disposa dita representació sie reportada
a la Junta de vint, y en son cas //2v // los reparos
poden ocórrer tenint facultat dita junta, per
resòldrer y deliberar tot lo que per dita dependència se offeresca. Haver-se de resòldrer y
deliberar, y que la present deliberació per lo
medi aparega als excel·lentíssim senyors cancellers, sie participada als excel·lentíssim y fidelíssim señor deputats y bras militar, entregant-se a
quiscun còpia de ella.

mament lo consistori, que vostra senyoria interposa sos bons officis ab sa magestad, a fi de què
se conseguesca lo alívio que sol·licita dita universitat.

101
/2r

Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
En la conferència tinguda en lo die 21 de dezembre 1707, en orde a la commissió donada a
dita conferència per los tres excel·lentíssims comuns, ab las deliberacions uniformes respectes
presas los dies 18 y 20 del mateix més y any,
acerca lo medi per lo qual la representació formada y disposada se ha de posar en la real mà de
sa magestat, Déu lo guarde, com també a quals
personas se haurà de entregar còpia de aquella,
en cas aparegués ésser de conveniència a aparegut a consellar a vostra excel·lència fidelíssima:
Que en quant al primer capítol de dita commessa, se podria servir vostra excel·lència fidelíssima, de passar luego a las reals mans de sa magestat dita representació per medi dels tres
senyors presidents dels excel·lentíssims comuns.
Y en quant al segon capítol, que per ara apar ésser prudencial la suspenció de passar-la a altre
mà.

104
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Número 95

Número 94
Molta il·lustre senyor.
Lo doctor Joseph Fitor, subrrogat en lo offici
de síndich del General de Cathalunya, posa en
la intel·ligència de vostra senyoria, de orde del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori de deputats y oÿdors de dit General, que ha vingut en
notícia de dit consistori lo desconsuelo que se
troba la universitat del lloch del Figueró, per
ocasió de un trànsit de 200 homens, ab sos cavalls y altres assemillas. Los quals, havent arribat
allí lo diumenge proppassat, se troban encara
detinguts en lo mateix lloch ab pochs senyals de
marxa. Havent tingut en est intermedi, altre
trànsit de dos campanyas de portuguessos que
estigueren allà una nit, la qual càrrega és insuportable per dit poble, per haver de tenir 18 o
20 soldats en cada casa, havent-n’hi molt pocas
que tingan palla. En vista del que estimarà suma. recado intercalat entre els folis 100v i 101v del trienni
1707-1710.
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Lletra A.
Haviendob entendido el rey nuestro señor, Dios lo
guarde, que el excelentíssimo y fidelíssimo conssistorio de los señores deputados y oydores de quentas
deste Principado, a impulsos del fervoroso zelo que
le asiste de adelantar el servicio de su magestad,
al mismo tiempo que la obligación de su empleo le
encarga la solicitud y desvelo en procurar el mayor alivio y consuelo de los comunes y particulares
que le componen, desviando quantas desordenes y
excesos se pratiquen en detrimento de los naturales. Ha parecido ser muy propio de su real dignidad, y como amantíssimo padre de tan fieles vassallos, no solo fomentar la justa y aprobada
resolución del excelentíssimo consistorio, pero aun
coadjubarla con aquellos medios que se hallaren
más practicables para el más seguro lucimiento y
glorioso desempeño del Principado. Y reconociendo que el conferenciar por medio de personas elegidas por su magestad y el excelentíssimo consistorio, havia de facilitar el buen logro // 1v // desta
a. paper intercalat entre els folis 101v i 102r del trienni 17071710.
b. lletra intercalada entre els folis 103v i 104r del trienni
1707-1710.

idea, fue servido su magestad por su gran clemencia, emplearnos en asumpto tan importante, y teniendo presente que el fidelíssimo Principado por
razón del grande amor que en todos tiempos ha
manifestado a sus señores reyes, y con especialidad
en estos años al rey nuestro señor, ha entrado gustosíssimo, no solo a contraher la obligación del donativo voluntario que ofreció la Corte General,
pero aunila de formar algunos regimientos de
naturales del Principado, en forma militar subrogados, en lugar de sometenes con sus capitanes
y demás officiales subalterons, pagando a estos los
sueldos correspondientes, y soldados dos reales de
ardites al día a cada uno. En cuya expedición, no
obstante de ser temporal, la paga y subsistencia
destos cuerpos, y duradera solo el tiempo que durare la expedición, ha expendido el Principado
tan considerables sumas assí por razón de las crecidas entradas y aumentados socorros, que le fue
preciso señalar para obviar el que se llebasse a sortear los naturales de los mismos pueblos, y apromtar el servicio como por haver entrado a vestir y
armar los más de los pueblos a sus soldados a más
de los particulares, pagadores que // 2r // destinavan los mismos lugares con crecidos salarios, que
al tiempo que atraçaron y no dexaron lucir el servicio, lo que precisó a su magestad llamar el somenten mañana. Festaron la impossibilidad de
poderlo continuar, y siendo el ánimo del Principado según entiende su magestad, de su natural
propensión, no perdonar diligencia y aplicación
en quanto lleguen sus possibilidades, al adelantamiento del real servicio y seguridad de su más rigorosa defensa, reservando la decisión a la soberana censura de su magestad.
Proponen por vía de discurso la idea siguiente,
con la qual esperan se logrará el servicio del rey, se
evitarán los continuados desordenes que se han
practicado, se conseguirá el alivio y mayor licimiento del Principado, en que todos interessamos.
1. Que en lugar de los regimientos en forma militar subrogados en los somatenes, los quarteles según el reglamento hecho por los dos consistoriales,
que el año passado de orden del excelentíssimo
consistorio corrieron el Principado, passan de sinco mil hombres sin los officiales como son capitanes, alferes, ayudantes, sargentos y cabos de esquadra. Entre el Principado en abraçar el servicio
voluntario de pagar todo el año, durante la presente guerra // 2v // sinco mil hombres, de razón
de quatro sueldos moneda barcelonesa cada uno,
sin la obligación de pagar oficiales mayores ni
menores. Y que su magestad, para manifestar a
sus fieles vassallos, quanto apeteze su manyor alivio condone a las ciudades, villas, y lugares que
abraçan este servicio todo lo atrassado del donativo hasta el dia de oy, y lo que en adelante fuere
venciendo durante el mismo servicio. Reserván2179

dose solo los productos del estanque del tabaco, del
nuevo impuesto del diez por ciento y lo que por razón de dicho donativo deven y deverán las ciudades de Barcelona, Gerona, Tarragona, Tortossa,
Lérida y Seo de Urgel, que por razón de ser presidiadas es bien tener algunos medios que destinar,
para su propia conservación, pagándose desta
misma reserva los greuges, salarios y lo demás
comprehendido en el capítulo 76 del nuevo redresso las últimas Cortes. Como también, todas las
asignaciones que su magestad hubiere dado, cobradoras del dicho donativo, y por quanto los ecclesiásticos y militares quedarán comprehendidos
en la paga de los dichos sinco mil hombres, que
todo lo que a estos tocare por razón del donativo
sin alteración alguna del repartimiento hecho
por la Corte General, vuestro, en su nombre por el
excelentíssimo // 3r // consistorio, lo ceda su magestad a favor de los mismos pueblos,a convertirse
en utilidad dellos,b podiendoc fiar de la soberana
clemencia del rey, que cessando la guerra atenderá lo que los pueblos huvieren expendido en este
servicio, para condonarles o diferir la paga, en
todo, en parte de lo que quedare del donativo, que
durante la guerra se condona.
2. Que por no fatigar al Principado, en buscar los
hombres o soldados que son menester para componer el referido número de sinco mil, en que han
expendido con excessivas entradas considerables
cantidades, se convertirá el producto de los dichos
sinco mil hombres en la paga, vestuario y equipaje
de dos cuerpos de regimientos en número juntos de
mil y quinientos hombres, que su magestad ordena levantar de naturales del Principado. Siendo
los officiales mayores y menores dellos, de la misma nación, y nombrados por su magestad precediendo terna del excelentíssimo consistorio. Proponiéndo la primera vez, los sujetos que hallare
por hábiles, y después de la formación, a los indivíduos de los mismos regimientos, para alentar a
nuestros y otros por medio de la promosión, al lustre del menor merito, en la del regimiento de la
guardia real catalana, compuesto de seis cientos
hombres, en donde todos los officiales mayores y
menores serán de la misma nación, menos el coronel. En el caso que su magestad fuere servido conferir este empleo a uno de sus generales, en un regimiento de artillería de 400 hombres, que se
formará en este Principado, y se necessita para assegurar la más rigorosa defensa de las plaças y
presidios que la guardan en 1.500 fusileros de
montaña. //3v // Que los cabos sean siempre catalanes en los regimientos de cavallería del general
don Rafael Nebot y don Phelipe Sobías, compuestos juntos de mil hombres, cuyos officiales por la
a. a continuació una línia ratllada.
b. a continuació ratllat mismos comunes.
c. podiendo...condona interlineat al marge esquerre.
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mayor parte son catalanes, deviendo prometerse
de la benigna clemencia su magestad. Que en las
vacantes de los empleos de estos dos últimos regimientos, como del de artillería se dignará tener
presente los méritos de los catalanes, y anteponerlos a otros de igual mérito.
3. Que su magestad mandará dar las raciones
que tocaren, a los officiales y soldados de los dichos
regimientos, que fueren incluydos en la paga de
los sinco mil hombres como a las demás tropas de
su real ejército.
4. Que el dinero importará la paga de los sinco
mil hombres, se collecte en cada veguerío por un
receptor de la satisfación y legalidad que requiere
el encargo, quedando al cuydado del execelentíssimo consistorio, el buscarles y facilitar sean hombres conocidos y de conveniencias. Collectando por
si cada uno, el dinero de su collecta, sin poder
obligar a los lugares a llevar el dinero en las casas
de su habitación, ni pedir quien collecte por ellos,
quedando a cargo de la Real Hazienda y no del
excelentíssimo consistorio, ni de el Principado,
// s.n.r // la paga del salario de tanto por libra.
Que su magestad fuere servido destinarles, deviendo estos receptores por mayor seguridad dar
idónea caución fidejussoria, a conocimiento del
consistorio y obligándose como officiales de la
casa, y para que estos con más facilidad puedan
conducir el dinero en esta capital, por parte de su
magestad, vuestro de su lugarteniente y capitán
general en su ausencia, se darán las ordenes convenientes para que los vegueres y bayles de las ciudades, villas y lugares por donde transitaren les
den la assistencia que fuere menester, para el resguardo y seguridad del dinero.
5. Que el dinero destinado para la paga de los
cinco mil hombres, devan los receptores depositarle
cada mes en la tabla de los comunes depósitos desta ciudad, escrito al excelentíssimo consistorio, y
para el fin de pagar los dichos sinco mil hombres.
Según las ordenes de su magestad o cartas de sus
lugarestenientes y capitanes generales, en la forma que en adelante se dirá.
6. Que por cada regimiento se nombre un pagador particular, al qual siendo del agrado de
// s.n.v // su magestad, se le encagarán las obligaciones pertenecientes al furriel mayor, que esté
obligado a dar fiadores idóneos a conocimiento
del consistorio. Que a solas se obliguen en la forma
estilada en la Deputación, y sujetándose a la jurisdicción del consistorio, los solos fiadores y no los
pagadores, pues deviendo tener los últimos plaça
[...] en los libros del rey, están sujetos a la jurisdición militar que por ser improrogable, y la más
fuerte y pronta en el castigo, se reserva para el tribunal de la Audiencia General.
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7. Que a los dichos pagadores y fiadores admita en
descargo de lo recibido, cobrado las cantidades
que justificaren haver expendido con recibos firmados del coronel, teniente coronel, sargento mayor, y capitán de cada regimiento respectivamente por sus compañías. Por no ser practicable el
tomar recibo particular de cada soldado, dando
su magestad al consistorio el poder y facultad de
averiguar, si los dichos pagadores y los officiales
mayores y capitanes de los regimientos, cumplen
con las pagas, dándolas los primeros a los officiales, y estos a sus subalternos //s.n.r // soldados, y representar a su magestad o a su lugarteniente general en su ausencia, las faltas que reconociere
dignas de remedio y castigo.
8. Que para el empleo de pagador, tenga el consistorio la proposición, y su magestad el nombramiento. Como por los demás empleos de los dos regimientos, sin obligación de dar salario ni sueldo
quedando este a cargo de la Real Hazienda.
9. Que para evitar toda confuesión, y guardar la
mexor forma en la distribución del dinero, se sirva su magestad y en su ausencia el lugarteniente
general, mandar carta al consistorio para que
disponga se entreguen los pagadores, por lo que
mira a la paga de los regimientos, la cantidad
que importare la mesada o pagamento que por su
magestad fuere destinado. Acompañando esta
carta, pie de lista o alta de la veeduría general
deste exército, con el nombre y apellidos de los officiales y soldados efectivos que se hallaren entonses
en cada cuerpo, practicándose esta misma diligencia todas las vezes que se librare el pagamento,
dexando al conocimiento del consistorio, la revista y // s.n.v // averiguación, de si es o no escesivo el
pagamento, según la alta de los officios. Con la
facultad, en caso de serlo, de haver representación
para la amienda y por lo que mira al vestuario y
equipage de los regimientos, que su magestad destinare y mandare ser incluydos en el número de
los sinco mil, deva precederla carta real o del lugarteniente, y la persona a cuyo favor se dirigiere
presentar copia autentica del contrato al consistorio, y de la escritura que se hubiere otorgado.
Para que según la estipulación de las pagas, justifique el cumplimiento de que necessitare para
conseguirlos, de forma que sin precedder esta legítima justificación, no deva el consistorio anuir a
las expressiones de las otras cartas, aunque sobreviniesse otra con la cláusula. No obstante, por no
ser de la intención de su magestad, se destribuya
dinero alguno, sin que legitimamiento conste del
crédito de quien lo pretendiere.
10. Que hallándose por razón de la invasión enemiga, privadas de la justa obediencia de su magestad, las ciudades de Lérida, Balaguer y Puigcerdán y otras villas // s.n.r // y lugares del

farència, si las petentas ab las quals lo rey nostre
señor, Déu lo guarde, és estat servit, honrar y
afavorir als officials de la coronela dels gremis,
ab què esta excel·lentíssima ciutat serveix a sa
magestat, poden inferir prejudici algun als reparos y inconvenients, que per part de esta
excel·lentíssima ciutat foren entregats a dita
conferència; en orde no haver de estar los indivíduos dels gremis de què se compon dita coronela, subjecte al governador de la plassa. Ha
convengut aconcellar a dita excel·lentíssima ciutat, que per ara a par podria servir-se suspèndrer
la entrega de ditas petentas, fins y atant, que sia
formada y disposada la representació se ha de
fer a sa magestat, en orde no haver de estar subjectes al governador de la plassa los indivíduos
de dita coronela, y esperar lo èxit de dita representació, per a què ab major assent a les hores se
pugan distribuir ditas petentas. Y en cas dita excel·lentíssima ciutat se conforme al dictament
de dita conferència, apar seria convenient convocar los capitans y officials de dita coronela, y
comunicar-los lo referit sentir.

Principado. Se desquente de los cinco mil hombres,
el número de soldados correspondientes al que tenían ofrecido, practicandose lo mismo en el caso
que algunos de los demás lugares del Principado
passassen, lo que Dios no permita, a verse sujetados de la Francia. Assí como en el caso de lograrli
dicha, de verse restituydos a la devida obediencia
de su magestad, devan concurrir atendiendo el
consistorio a la possibilidad dellos.
11. Que por quanto, se está entendiendo que algunos lugares y particulares, especialmente del
llano de Urgel y parte de la Segarra, han subministrado diferentes partidas de granos, con la esperança de ser abonadas del donativo que havían
de pagar, los mismos lugares ofrece su magestad a
los que legítimamente lo justificaren, satisfaserles
de la reserva de dicho donativo. Y si fuesse tal el
importe, que noa bastassen los rédditos de un año,
se dará la satisfación de lo que en los siguientes se
cobrare.
12. Y finalmente, que los regimientos que serán
incluydos en la paga de los sinco mil hombres,
// s.n.v // no puedan salir de Cathalunya y de sus
fronteras, de suerte que sirviéndose su magestad
destinar todos o algunos de dichos regimientos,
para passar a expedición fuera del Principado y
Condados, deva cessar la paga de dichos regimientos, subrogándose en su lugar los que destinare su
magestad, de aquellos que quedaren para el resguardo del Principado, de qualquier nación que
sean, por lo que desea su magestad se mantenga el
dinero en él. Con esta planta, parece se logra el fin
que su magestad y el excelentíssimo consistorio desean ver executoriado, y esperamos ha de tener grata acceptación en los ánimos de todos los naturales
del Principado, que con incomparable constancia
apetesen sacrificarse en defensa y adelantamiento
de la justa causa de su magestad. Barcelona, y deziembre a los 22 de 1707. Leone, conde de Ullefeld.
Francisco Dorda, abad de Poblet, electo obispo de
Potenza. Ramón de Vilana Perlas.
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Número 99
Aa don Juan Jones, guarde Dios muchos años, governador de Tortosa.
Teniendob el consistorio de los deputados de la madera, que hay en essa plaça ajustada, la que es menester para setecientos tablones de veinte a treinta
palmos de largo, tres cientos y quarenta árboles,
treinta y seis dozenas de llata y doscientas dozenas
de cabirones. Desseando passarlo a esta ciudad, a
fin de aplicar dichos géneros a las obras de las casas
de la Deputación, y puerto franco y ataraçana. De
orden de su magestad, los deshará un transportar
libremente sin impedir ni embargar las sahetías,
que para esse fin se fletan y embían ahí. Dios guarde a vuestra magestad muchos años. Barcelona, y
Henero 4 de 1708. Besa las manos de vuestra magestad, su mayor servidor, don Ramón de Vilana
Perlas. Señorc governador don Juan Jones.

Número 98
Excel·lentíssimb y fidelíssim señor.
Lo dia 31 de desembre 1707, en la confarència
dels tres excel·lentíssims comuns tinguda en la
sala dels excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.
Havent-se ohit la deliberació feta en lo savi
Concell de Cent, lo dia 23 de noembre del referit any, y premeditat y discorregut en dita con-
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a. a continuació ratllat fuessen.
b. paper intercalat entre els folis 106v i 107r del trienni 17071710.
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Número 100
Responentd lo doctor Francisco de Toda y Gil,
regent la Real Cancellaria, al recado li ha repor-

a. anotació al marge superior esquerre.
b. carta intercalada entre els folis 106v i 107r del trienni
1707-1710.
c. anotació al marge inferior esquerre.
d. paper intercalat entre els folis 107v i 108r del trienni 17071710.
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tat lo síndich del General de part del excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels deputats y ohidors de comptes del present Principat, consistint en què a vista del disposat en la Constitució
«Ab diferents» de las últimas Corts,a y que los
gitanos y bomians speran diferents excessos en
Barcelona. Per rahó dels quals, havian arribat als
ohidors de dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, molts clamors e instàncias. Y havent-se
sol·licitat per part de dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, la observansa de dita constitució,
experimentava lo consistori no haver-se donat
la deguda providència per lo real consell, que
perçò, se trobava precisat en cumpliment de sa
obligació, instar que se donàs luego providència, per la observança de dita constitució. Que
altrament li seria indispensable lo posar-se als
reals peus de sa magestat, Déu lo guarde, y donar-li part del referit, y continuar en dietari axí
lo dit recado com la resposta. Diu que havent
proposat dit recado al real consell, se ha resolt
respongués a dit excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, que lo consell ha practicat tots los
medis posibles per la obsercvança de dita constitució, enviant recado a dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, que per observança de la mateixa constitució y fidelíssim consistori, se servir
fer publicar-la per los capítuls de las veguerias
del present Principat. Y que havent-se entregat
a dit regent, lo que de la publicació de dita crida
en la vegueria de Barcelona no se li ha entregat
fins ara, de part de dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori. Los aves de las publicacions de
dita constitució enb las // 1v // demés veguerias,
y que en conformitat del referit, ha passat per lo
consell a fer evocar a causa general en diada dec
pròxim passat, y altres diligèncias conduhint al
mateix fi, per la formació dels procesos contra
los gitanos de la present vegueria, y las continuarà ab aquell zel que correspon a sa obligació. Com també respecte dels demés gitanos de
las altres veguerias, sempre que dit excel·lentíssim y fidelíssim conssitori sie servit manar entregar, dit rey, las demés publicatòrias.
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ciutat, com en la matinada de dit dia havent los
excel·lentíssims y savi Concell de Cent tingut lo
dia, orde dit mes y any, convocat los capitans
dels gremis componen lo regiment de la coronela ab què dita excel·lentíssima ciutat serveix
al rey nostre senyor, Déu lo guarde, participant-los com lo motiu de no haver-se entregat
las patentas que sa magestat fou servit honrar
als capitans y demés officials, era per ocasió de
disposar-se la representació a sa magestat en
orde a la juridicció del governador de la plassa,
que ab ral decret fou servit enviar a dita
excel·lentíssima ciutat. Y juntament, si per cas
fos que en las patentas se omitís alguna circunstància congruant als honors y prerrogativas
militars, o altre cosa que se oposés a las lleys de
la pàtria, pogues tot junt posar-se en la comprehenció real. Però com de la junta dels capitans hagen experimentat dits excel·lentíssims
señors concellers, impacients alguns capitans
per lo que se’ls retardava la entrega de ditas patentas. Ha aparegut a la confarència per lo major sociego y quietut, aconcellar a dits
excel·lentíssims senyors concellers de què fossen servits posar en notícia del excel·lentíssim y
savi Concell de Cent, lo succehit per a què ab
son assert aconsole los officials de la coronela,
ab aquella resolució aparega més prudencial.
Quedant la conferència in vigilant ab lo assumpto de la jurisdicció del governador, y en
quant sia del major agrado dels tres excel·lentíssims comuns.
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Número 102
Des dea 30 de desembre del any 1707, fins vuy
18 de janer de 1708, se anar continuant la destribució per desenas de totas las cartas contingudas en los 30 armaris y sachs en aquells
col·locats. Votllant y lligant cada una de ellas,
segons los sellos pendents y retulació, han
permès y així mateix posant, ab son pergamí lo
número designatiu de las presents estan en cada
plech.

En la conferència tinguda lo dia 14 de janer del
any 1708, fonch proposat per las personas concorren en ella per part de la excel·lentíssima

Juntament, se ha visitat al oficial destinat per sa
magestat y son emanuense, y se ha trobat que
van contingut la còpia del registre 8 dels privilegis del senyor rey emperador Carlos 5, y no ha
constat que lo real arxiver, especulador oficial,
destinat per sa magestat y los respective emanuenses haver deixar de complir a sa obligació.

a. a continuació paraula ratllada.
b. en interlineat, damunt de ratllat.
c. a continuació espai en blanch d’uns 30 mm.
d. paper intercalat entre els folis 104v i 105r del trienni 17071710.

a. paper intercalat entre els folis 104v i 105r del trienni 17071710.

Número 101
Excel·lentíssimd y fidelíssim señor.
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salari per lo receptor de dita Batllia General, y
havent-se li injunguit ab la dita constitució, que
en cas de malaltia, ausència o altre impediment
posàs subrogat en son lloch; y a més de aquest,
agués de tenir un emanuense, obehint al disposat, ab sa referida constitució, per ocasió de sas
enfermetats que pateix, ha posat un substitut en
son lloch y axí mateix un escrivent o emanuense,
los quals han fet y fan continua residència en lo
Arxiu, los dies y horas que lo especulador ha residit en aquelles. Tant // 2r // baix los ordes de
dit especulador, y fent y executant tot lo que per
aquest se li és estat ordenat, en cumpliment del
disposat en dita constitució, y se han pujar las
tersas en la conformitat, modo, forma que en
dita constitució se conté. Menos dos tersas, que
actualment se estan devent. Y avent tingut intel·ligència, que lo rey nostre senyor ab son real
decret, de dia dat de 1 de setembre del any pròxim pasat 1707, auria ordenat al receptor de la
Batllia General que dels effectes de las rendas reals no pagàs los salaris a ningunas personas,
que·ls tinguessen destinats sobredita Batllia General. Lo que apar encontrar-se ab lo disposat en
dita constitució, y ve a redundar en grave perjudici de vostra excel·lència fidelíssima, y de tot lo
Principat. Suposat que esta part, no cobrant dit
salari, no pot donar satisfacció a son substitut y
al emanuense; y no tenir rendas ni censals de
ahont puga suplir dits salaris, en menos sustentar-se, y lo que més és, que faltant la paga de dit,
no troba qui vulla servir dit ofici, y sia constant
en dret tant canònich com civil que·s qui altari
inserit de altari vivere debet et dignus est mercenarius mercede sua. Y faltant-li estos salaris, és
imposible que puga adelantar-se lo arxivar los
papers de dit Real Arxiu, per falta de officials, y
apar que a vostra excel·lència fidelíssima li toca
lo exir a la defensa de dita constitució, y total
observansa de aquella. Per què altrament, no
fent-se observar que los officials tingan los salaris, és imposible que vostra excel·lència fidelíssima y lo Principat tingan lo consuelo que han
desitjat. Logran per dies, per medi de dita constitució, y en atenció a tot lo referit, posant-ho en
la alta comprehensió de vostra excel·lència fidelíssima, lo dit Joseph Llaris, suplica sia de son
servey deliberar fer aquelles representacions més
obsequiosas al rey nostres senyor, per la total
observansa de dita constitució y consuelo del suplicat, que o rebrà a singular mercè .

Número 103
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Ab la Constitució 99 de las Corts celebradas per
lo rey nostre senyor, Déu lo guarde, en lo any
1706, fonch per la Cort General suplicat a sa
magestat, que en consideració de què en lo Arxiu Real, de temps del sereníssim senyor rey don
Carlos 2, que goze de glòria, se trobava destinada una persona per a escríurer, rubricar y copiar
los registres de dit arxiu, pagant-se li dotse rals
quiscun dia, dels effectes de las rendas reals de la
Batllia General. Y que sa magestat, ab lloació y
aprobació de dita Cort, fou servit perpetuar dit
offici a dita persona, per la asignació del salari a
ell feta sobreditas rendas, ab antelació a totas
mercers y gràcies sobre aquella cituada o cituadoras; y manar al obtentor de dit offici, que vuy
és y per temps seria, tingués obligació de residir
y fer personal residència, per si o per son idóneo
substitut en cas de malaltia, ausència, o altre impediment en dit Arxiu Real, los matexos dies y
horas que lo especulador. Y allí estar a la disposició y orde, el arxiver real y del dit especulador; a
effecte de formar y escríurer los registres de més
que lo dit especulador li encarregarà, o asistir-lo
en lo que aquell judicarà més apropósit u necesari, a més del emanuense que per son compte
tindria dit especulador, çots pena de pérdrer lo
salari. Tots los dies çaltaria la tersa, del qual salari fou servit sa magestat manar al receptor de
dita Batllia General que vuy // 1v // és, y per
temps serà, no pagàs. Sent precehir certificatòria
del dit especulador, subscrita per lo dit arxiver
real, de haver asistit a dit Real Arxiu, dits dies y
hores, y executat lo que per dit especulador se li
aurà recomanat, altrament la paga no se li fos parada en compte al dit receptor. A la qual petició,
fonch servit sa magestat annuir ab sa real decretació, contenint perpetuar dit offici ab què lo
obtentor fos durant son beneplàcit, y que agués
de un emanuense, com se disposa del especulador. Com axí, més llargament se conté en dita
constitució. Y com lo sereníssim senyor rey don
Carlos 2, en atenció al benefici públich del present Principat, y per los malos serveys que tenia
Joseph Llaris, notari real, sa perícia y intel·ligència, fou servir fer-li mercè del offici de scrivent
de dit Real Arxiu, perpetuant-li dit offici de sa
vida natural, ab lo salari de dotse rals, per què
cobrador de las rendas reals que cobra lo receptor de la Batllia General del present Principat.
Com és ben notori a vostra excel·lència, y en cas
menester sia, se farà constar en forsa de la qual
mercè ha servit y serveix dit offici des del any
1677 fins vuy, que avent-se li sempre pagat dit
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a. súplica intercalatda entre els folis 109v i 110r del trienni
1707-1710.
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Número 105
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
a. súplica intercalada entre els folis 110v i 111r del trienni
1707-1710.

[ 1707 ]

[ 1707 ]

Lo doctor micer Juan Batista Pastor y de Sentís,
als 18 del mes de jener del corrent any 1708,
presentà súplica a vostra excel·lència fidelíssima,
en y ab la qual, li suplicava que exís al reparo de
las Constitucions 3 y 61 de las últimas Corts celebradas, en la present ciutat de Barcelona per la
magestat del rey don Carlos Tercer, Déu lo
guarde, inseguint lo statuït, y declarat en diferent constitucions, capítols y actes de cort a las
quals ha contrafet Mariano Arquer y Portell,
ciutadà honrat de Barcelona, éssent notari de la
scrivania pública, de contracte y judiciari de la
vila de Santa Maria de Arenys. Per las rahons,
actes y demés documens per dexades y respectivament, e noa ha fet ocular obstensió, en dita
súplica a la qual se ha relació per paraula, al peu
de la qual vostra excel·lència fidelíssima fou servir decretar, que sos assesors la aconsellasen y
fessen vot sobre si devia o no eixir al reparo de
ditas constitucions, en lo tribunal per est effecte
erigir de las contrafaccions, y dits assesors foren
de vot que pro nunch no prossia dita contrafacció. Y que axy, no devia vostra excel·lència fidelíssima instar dita contrafacció a gastos de la Generalitat, com se suplicava per lo dit don Pastor.
Com de semblant resolució y vot, se li seguescan differens danys y gastos considerables, tant
en nom propi, com y també, com administrador
dels bens y heretat de Fèlix Ferrer, ciutadà honrat de Gerona per sa magestat y real consell
enomenat, los quals són dignes de reparo y satisfacció. Per tant lo dit doctor Pastor, en lo
prop // 1v // referit suplica a vostra excel·lència
fidelíssima, que tant la dita súplica per ell als 18
del corrent mes de jener presentada, com la present, sian cosidas e o continuadas en lo diatari
corrent de la casa. Y que per este effecteb sien fetas las decretacions stilades, tot lo que súplica
non solum dicto verum et etiam quolibet alio meliori modo officio. Altissimus, officio. Pastor y de
Sentís. Fèlix,c assessor subrogat.
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Número 106
Excel·lentíssimd y fidelíssim senyor.
Lo doctor micer Juan Batista Pastor y de Sentís,
ciutadà honrat de Barcelona, y en aquesta popular administrada enomenat per la magestat,
Déu lo guarde, y real consell ab real provisió faeto verbo dels bens y universal heretat de Fèlix
Ferrer, ciutadà honrat de Gerona, als 22 del
mes de setembre del any proppasat de 1707,

a. e no ha fet ocular obstansió interlineat, damunt paraula
ratllada.
b. a continuació quatre paraules ratllades.
c. anotació al marge inferior.
d. súplica intercalada entre els folis 110v i 111r del trienni
1707-1710.
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constituhit per los afers de dita administració en
la vila de Santa Maria de Arenys, donà un memorial de differens actes rebuts en poder de
Onofre Just, notari pública de dita vila, regint a
les hores la escrivania pública de aquesta a Mariano Arquer y de Portell, ciutadà honrat de
Barcelona, com a regent la dita scrivania publica,a tant en lo judiciari com en lo contracte y official de aquella. Com a par de un compte de
bestrets taxats ab [...] e Ferran Martínez, de la
causa que en dita cúria se aporta contra Maria
Cata, viuda,c ne fa ocular ostensió y se suseguí
que li donà un memorial per los salaris dels actes continuats en un memorial avall exibidor,
que juns importan 23 lliures, 10 sous, moneda
barcelonesa. Éssent així que segons lo dispossat
en la Constitució 60 de la taxa dels actes y scripturas extraiudicials, lo salari rigorós sols 8 lliures, sous de dita moneda y per haver-se trets
aquell ia 4 lliures, sous, que és la mitat del salari.
Y vent lo dit doctor Pastor, que no li volgué entregar los dits actes, offerint-li pagar los salaris
taxats ab dita constitusió. Li fou precís requirir y
interpelir al dit Mariano Arquer, que li entregàs
los dits actes closos y fe faens, fent-li ostensió de
diners sa nominació de administrador y compte,
oferint-li pagar efectivament los salaris dels dits
actes segons la taxa feta en dita constitució.
Com així consta del acte de requesta presentat a
instància del dit doctor Pastor Bonafé, notari
públich de dita vila, als 4 del corrent mes de jener, cominant-li en dita requesta a més de las
penes de 10 lliures, sous, y las de cotrafactor a
les Generals Constitucions de Cataluña. Y de
totas las accions criminals y civils, danys, interesos y gastos que ocasionaria a la adminsitració
de ditas texetats, per raó de la injusta denegació
dels dits // 2v // actes, si y conforme, apar de la
dita requesta y comptes fet y firmat per lo dit
Arquer.d Al que respongué estar prompte y aparellat per a entregar los dits actes en publicar
forma, sempre y quant, lo dit doctor Pastor li
satisfet los justos y condesens, sa los qual digué
serian los que taxaria Juan Gualsa, notari públich, regint la notaria de Ostalrich, que taxà los
actes dels notaries del biscomptat, y així mateix,
les dietas que se ocuparia lo dit Arquer per anar
a fer taxar dits actes, y no altrament, tots los
quants abusos y exesos son directe y formalment prohibits ab la dita constitució.
Y acumulant al sobredit lo dit Arquer, no sols a
contrafet a la dita constitució si també a la Constitució 3 de las ditas Corts. Éssent així la veritat,
que tenint la autoritat pública de notari, tansoa.
b.
c.
d.

publica...ostensio interlineat al marge esquerre.
a continuació paraula il·legible.
a continuació una línia ratllada.
a continuació línia ratllada.

Vista la decretació y commissió continuada al
peu de dita supplicació feta, per lo exel·lentíssim
y fidelíssim consistori, als assessors infrascrits per
part de dit doctor Joan Batista Pastor y Sentís.
Vistes les Constitucions 3 y 61, d’estas últimas
Corts, y tot lo demés que·s devia vèurer y mirar.

lament del duch de Anjou; y manar-se expresament als dits notaris que des del dia de la publicació de ditas constitucions, que fos als 31 del
mes de mars del dit any de 1706, que tots los
notaris creats despues de la mort del rey don
Carlos 2, que glòria posseixca, no pugan usar de
la autoritat de notaris sens obtenir nova gràcia.
Y lo dit Arquer, sens aver-la obtinguda dita
nova gràcia, del que se ha fet puntual y virídica
averiguació en los llibres de la real secretaria, de
don Ramon Vilana Perlas, actos y clou diferents
actes. Com així, apar de la oferta y resposta féu
lo dit Arquer, a la dita requesta de sobre exibida
y del testatment fet y firmat per Francès Cata,
mariner de la dita vila de Santa Maria Arenys,
dos per lo dit Arquer. Lo qual dit acuerdo rebut
junt // 3r // ab Jaume Arquer, notari, éssent així
la veritat que en lo dia y any se firma lo dit testament lo dit Mariano Arquer, de molts añs no
tingué autoritat de notari. Per tant, lo dit doctor Pastor, fenta ocular ostensió del dit testament.b Suplica que lo dit Mariano Arquer, com
a contrafactor a lasc Constitucions 3 y 61, sia
castigat criminalment en las penas cominadas
en ditas constitucions, y en totas altras qualsevols, que encorren los contrafactors de las Generals Constitucions de Cataluña. Y en tots los
danys, interesos y gastos que a ocasionat y ocasionarà al dit doctor Pastor, tant en nom propi
com en nom de administrador de dita heratat, y
que vostra excel·lència força del capítol 87 dins
de tres dies contados de la data de la present, a
gastos de la Generalitat ixqué al reparo de las ditas constitucions.d Tot lo que demana ésser així
provehit est non solum dicto, verum etiam, quolicet alio meliori modo. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pastor y Sentís.
Oblata X vuy januerii MDCCVIII in consistorio, et
cetera.

Attès que quid quid sit que Mariano Arquera y
Portell, nottari públich, com ha regint la nottaria y escrivania pública de la vila de Santa Mariab
de Arenys de Mar, del bisbat de Girona, per
rahó dels contres que om ha nottari fa y pren,
puga dir-se compres y estar subjecta al judici dec
contrafaccions, segons lo novament disposat en
los capítols de la observansa fets en estas últimas
Corts.
Attès emperò y considerat que dels sobracalendats instruments, ni altrament, no consta haver
dit Arquer contrafet a las constitucions que·s
mencionan en la referida súpplica,d ni menos
que haje exigite quantitat per los salaris delsf actes que lo supplicantg supposa haver-li demanat,
ans bé, de unh acte de requesta al dit Arquer
que·s presentat. Consta que aquell sols pretèn
los salaris que sian justos, per rahó de dits actes
ni se ha de créurer, que regint com regeix dita
escribania pública, y no tinga la autoritat real
que deu tenir y se requireix. Perçò, los infrascrits són de parer que pronuncii no té lloch la
contrafacció que supposa dit doctor Pastor en la
súpplica, y que lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori no té obligació de exir al reparo de
aquell. Y axís ho sentan. Salvo semper, et cetera.
Barcelona, 27 janer 1708.j Bruguera, assessor
subrogat. Flix, assessor subrogat.
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Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus cumputorum, comissereunt praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae
qui super supplicatis // 3v // debite provideant et
justitiam ministrent. Alexius Fornaguera
utriusque juris doctor, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae, subrogatus.
Vista la supplicació presentada per lo doctor en
drets Joan Batista Pastor, come administrador y
curador dels bens de Felip Ferrer, ciutedà honrrat de Barcelona, als 18 del corrent mes y any.

a. fent ocular ostensió del interlineat, damunt paraula ratllada.
b. a continuació paraula ratllada.
c. a las constitucions interlineat.
d. a continuació línia ratllada.
e. com...Barcelona interlineat al marge esquerre.
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Número 107
Des dek 18 de janer de 1708 fins vuy 30 de dit
mes, se anat continuant la destribució, per desenas, de totas las cartas contingudas en los 30 armaris y sachs en aquells col·locats. Votllant y lligant cada una de ellas, segons los sellos
pendents y retulació han permès. Y així mateix,
posant ab son pergamí lo número designatiu de
las que estan en casa plech.
a. a continuació ratllat cus.
b. Maria interlineat al marge esquerre.
c. a continuació ratllat cons.
d. a continuació ratllat ans bé.
e. a continuació ratllat cosa.
f. dels actes interlineat.
g. a continuació ratllat infra.
h. un interlineat al marge esquerre.
i. pronunci interlineat, damunt lo ratllat.
j. a continuació ratllat doctor Rafel.
k. paper intercalat entre els folis 111v i 112r del trienni 17071710.

[ 1708 ]

[ 1708 ]

fins al últim de janer de 1708. La qual certificatòria, fas mitgençant jurament que he prestat
lo die infrascrit, en mà y poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors diputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya. Barcelona,
y febrer 8 de 1708. Don Francisco de Margarola y Fluvià, arxiver real.

Juntament se ha visitat lo trebal del oficial destinat per sa magestat y de son emanuense, y se a
trobat que van continuar la còpia del registre 8
dels privilegis del senyor rey Carlos 1, y no ha
constat que lo real arxiver, especulador oficial
de sa magestat y sos respective emanuenses, hagen deixat de complir a sa obligació.

115
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Número 109

116
/2r

Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
En la conferència dels tres excel·lentíssims comuns tinguda lo dia 6 de febrer 1708, en la sala
del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, havent-se llegit en ella la minuta de la representació per sa magestat, Déu lo guarde, que per dita
conferència, inseguint la commissió, a ella per
lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent feta,
axí en orde a no haver de estar los officials y indivíduos dels gremis, de què se compon la coronela de dita excel·lentíssima ciutat,b subjectes al
governador de la plassa, com en lo tocant a las
patents dels capitans y demés officials de dita
coronela. Ha acordat que la minuta de dita representació, se passes en mà de dita excel·lentíssima ciutat, a fi que si aparexerà a dita excel·lentíssima ciutat estar en la deguda forma, podria
servir-se posar-la en la real mà de sa magestat,
per lo medi que millor aparega, y ha aparegut
també a dita conferència dir a dita excel·lentíssima ciutat que la deliberació que en orde dit assumpto, serà servit pèndrer podria servir-se manar-la participar, a vostra excel·lència fidelíssima
per a què quede ab la intel·ligència de la resolució de dita excel·lentíssima ciutat.
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Número 110
Donc Francisco de Margarola y Fluvià, arxiver
del Real Arxiu del present principat de Cathalunya, general de la Corona de Aragó.
En execució del disposat en lo capítol 100 de las
últimas Corts, certifich y fas fe que lo prior micer fra Manuel Mariano Ribera, del real orde de
Nostra Senyora de la Mercè, especulador del dit
Real Arxiu, junt ab son emanuense, ha complit
ab lo que disposan los capítols 97 y 98 de ditas
Corts, des del die primer de noembre de 1707,
a. minuta intercalada entre els folis 114v i 115r del trienni
1707-1710.
b. ciutat interlineat.
c. relació intercalada entre els folis 115v i 116r del trienni
1707-1710.
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Número 111
Noa obstant, que per esta part de Joan Pau
Borràs ab dos diferents súplicas, instà se sobrecegués a la execució que se instava, eo se tenia,
se instaria per lo procurador fiscal del General
de Cathalunya, perb lo preu dels tabacos y damés que havia quedat o se trobava en lo estanch, que corria per compta de vostra
excel·lència fidelíssima, que en forsa de altra
dels capítols de la tabba havia comprat, e o per
lo reliquo de dit preu, y que havent-se commès
ditas súplicas als magnífichs assessors. Los quals
al peu de la primera provehiren dicta fiscus intra
tres cur suplicata fieri non debeant, y al peu de la
segona inseratur producta mandetur ut petitur
expediant cartella petita et viso providetibus. Y
no obstant que havent tingut notícia, dit Pau
Borràs, que lo procurador fiscal sens atténdrer
al sobredit, ab procés apart instava ésser provehida dita execució. Demana ab altra súplica
per los motius jurídichs en aquella contenguts,
fossen untis dits processos y que així fou provehit per dits magnífichs assessors mananto al
ajudant tercer, y altres aquí convinguer, ab la
provisió mandetur ut petit. Com tot més llargament, apar del contengut en ditas suplicacions
ubire fertur, axí que tant per las rahons contengudas en dita última súplica, y damés sobre expressadas. Com y també, per haver-se provehit
// 2v // per dits magnífichs assessors, que se unisen dits procesos no·s podia fer, e o no·s pot fer
tant in ritu com in recto provisions separadas en
quiscun de dits processors, sino que units
aquells, se ha y deu fer una única provisió. Tenir
o no tenir lloch lo sobrecehiment, o la execució
la qual provisió axí feta havent precehit tot lo
expresat deu ser intimada, y té suplicació, de
forma que a no fer-se en lo modo prop expressat patiria lo vici de nul·litat.
Ha vingut a notícia del suplicant, que per dits
magnífichs assessors se havia provehit, en lo
procés, no tenir lloch aquell sens probehit separadament se aquella intima, y axí bé, denegant a
esta part la notícia y lo remey de la súplica que
a. súplica intercalada entre els folis 115v i 116r del trienni
1707-1710.
b. per lo interlineat.

mes de febrer, a Pera Ribera corredor de coll,
que ell y sos principals se apartavan de la offerta
li havia dit, volia fer de tres mil lliuras més sobrea lo arrendament de las bollas de las col·lectas de la ciutat de Tarragona y vila de Monblanch. No hauria duptat vostra excel·lència
fidelíssima parar a ordenar a dit corredor, que
publicàs la referida dita y que en cas de no trobar licitador qui fes major offerta, lliuràs la acta
fiscal, a dit Ferrer, per la dita summa. Havent
antes manat fer-se descripció dels bens mobles
de sa casa y donat orde que capturassen sa persona, lo que lo ha obligat retirar-se. E com lo
tornar-se a subastar dit arendament no pogués
tenir lloch, attès lo estat en què se trobava
aquell y lo molt temps que havia que era estat
lliurat a Joseph Vehils, sastra, y posat en real y
actual pocessió de dit arrendament y col·lectat,
los rèddits de ell par, més de dos tersas, la qual
rahó y la de què en tot cas que dita offerta agués
pogut tenir lloch, tammateix podia fadigar dit
Vehils. Y així bé, frustar-se li qualsevol dita y exposar-se a tenir littigis ab ell, mogueren a dit
Ferrer, á de donar la dita offerta reintegra, a saber, és antes que fos acceptada ni publicada sens
embarch // 1v // del refferit, desitjant dit Ferrer,
aixir y librar-se de las referidas molèstias, y a demés se li podrian ocasionar per rahó del refferit
fet. Offereix pérdrer dit arrendament ab pacte,
emperò, condició y protesta expressa que ell ni
de firmar lo acte, donar las fermanças y fer lo
demés que·s deu fer, segons la tabba en cas de
lliurar-se li dit arrendament. No entén prejudicar-se en lo dret y acció li competeix, per a no
haver de estar alavança de aquells, y de recobrar
qualsevol quantitat que hagués pagada per rahó
de aquell, per lo sobra plus de dita offerta com
son ànimo sols sia acceptar-lo per librar-se de las
referidas molèstias. Y per a què en tot lo temps
conste de la sobredit súplica, sia del servey de
vostra excel·lència fidelíssima ordenar al escrivà
major inserte la present súplica en lo dietari, y
que en dit cas de lliurar-se lo arrendament a dit
Ferrer, en lo acte fahedor continue las refferidas
protestas, y en cas de omitir-ho nunca pro hinch
diu y declara que vol tenir aquellas per continuadas en dit acte, si y conforme, se troban
continuadas en la present. La qual offerta y protestas vol tenir per fetas en aquell millor modo y
manera, que de dret dega fer-se. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Texidor. Flix, assessor
subrogat.

de dret li competeix, y per consegüent, següent
de negada la justícia, curialiter lo quendo per
negar-se la defensa, que segons dret se li deu
concedir en la subjecta matèria, volent procehir
y arribar al total de la execució sens oir esta part
o sens intimar-li la provisió de aquella. Per tot
lo que, y altrament dit Pau Borràs, arrendatari
del estanch, suplica a vostra excel·lència fidelíssima mane a dit ajudant tercer, execute dita
provisió de mandetur ut petit, y així bé, unesca
dits processos. Y aquells units se intime la provisió forsan feta o fahedora, y perçò no ésser donat lloch a la execució en forsa de qualsevols
provisions per ventura fetas //s.n.r // antesa de la
unió de dits processos. Y per est, afecta ésser
donat los ordes y mandatos convenients y necessaris, protestant en cas de no ésser dit suplicant y no obtenir lo sobre demanat. Lo que no·s
creu de la gran rectitut de vostra excel·lència fidelíssima, de dir de nul·litat de ditas provisions,
y de tots los procehiments que en forsa de aquellas se faran y de valer-se, de tots los remeys que
de dret li competeixen y poden competir. Y
protestant axí mateix de tot lo que li és lícit de
protestar, offerint pagar lo salari de la provisió y
de més, que just sie y demanant, que la present
sia cusida en dietari y que després de cusida se’n
entregue còpia autèntica, pagat y satisfet lo escrivà major de son just y condecent salari, junt
ab la fe de trobar-se aquella en lo dietari incertada tot lo que suplica ne dum premisso verum et
etiam omni meliori modo, ab tot cumpliment de
justícia. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Des. Texidor. Bruguera, assessor subrogat.
Oblata X februarii MDCCVIII in consistorio, et cetera.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus computorum, comisseruntbdixerunt
et decreverunt quod praesens suplica inter in dietario ut pretitur. Alexius Fornaguera utriusque
juris doctor, secretarius et scriva majoris Generalis Cathaloniae subrrogatus.
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Lletra A.
Excel·lentíssimc y fidelíssim señor.
A notícia de Joseph Ferrer, corredor de orella
de la present ciutat, ha previngut que no obstant que digué y advertí lo dia 10 del corrent
a. foliació erronia. Document intercalat entre els folis 116v i
117r del trienni 1707-1710.
b. a continuació paraula ratllada.
c. súplica intercalada entre els folis 119v i 120r del trienni
1707-1710.
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2187

Número 113

a. a continuació ratllat la.

[ 1708 ]

[ 1708 ]

Des dea 30 de janer de 1708, fins vuy 23 de febrer,b se ha trobat anar-se conclouent la regulació y destribució per decenas de totas las cartas
contingudas en los 30 armaris. Y així, mateix se
ha visitat lo treball del official destinat per sa
magestat, la còpia del registre 8 dels privilegis
del senyor rey y emperador Carlos 5. Y no ha
constat que lo real arxiver, especulador oficial
de sa magestat, y sos respective emanuenses haver deixat de complir a sa obligació.
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so, annul·lo dits mandatos //s.n.r // y no cuydarme més de dit arreglament de quibus, et cetera.
Quod fuerunt acta, et cetera.
Sig+num. Francisci Vilaro, auctoritatibus apostolica, atque regia notarius publicus villae
Tremp, Urgellens diocesis, qui praemissis omnibus et singulis dum ita agerentur et fierent una
cum praenominatis testibus presentis interfui e a
que fierit vidi et audicci scribere feci et rogatus
atque requisitus signavi et clausi.»
122
/2r

Número 114
c

Noverint universi quod, anno a Nattivitate Domini millessimo septingentessimo octavo, die vero
decima tertia mensis februarii, eiusdem anni
instrumenta in villa Talarnii, diocesis Urgellens,
praesente et in his vocato, rogato atque requisito
me Francisco Vilaro autoritatibus apostolica at
que regia notario publico villae Trempis, Urgellens diocesis, ac presentibus etiam Josepho Badia,
ganaderio loci de Viu de Llevata, comittatus de
Erill, diocessis Illerdens, et Mariano Vilanova
agricola villae Petramedir Abassiatus Geronens,
protestibus ad ista vocatis rogatis specialiterque et
assumptis dompnus Josephus de Palleres, utriusque juris doctor, villae Talarmii subvicarius Pallariens, personaliter crhistens in studio domus
suae propriae habitationis coram me, dicto et insfrascripto notario, ac testibus ante dictis requisivit
mihi dicto et infrascripto notario ut conficerem
instrumentum de verbis infrascriptis quadum ab
eius ore // 1v // profetabantur fuerunt ita per me
dictum et infrascriptum notarium, scripta et
continuata thenoris sequentis:
«Señor notario Vilarò, servesques llevar acte
com jo, en virtut de una carta que me han entregada los síndichs del comptat de Erill, Vall de
Barravés, abadiat de Labaix, baronia de Bellera,
marquesat de Pallàs, abadiat de Gerry, baronia
de Estach, y varvesoria de Toralla. Del
excel·lentíssim concistory de diputats y oÿdors
de comptes del present principat de Cathalunya, ab la qual se·m ordena y mana que revocà,
cassà y annul·là tots y qualsevols mandatos fets
per causa de las constitucions demanadas per als
officials del regiment de alamanys, se troba
allotjat en la conca de Tremp, sotsvegueria de
Pallàs, que se’ls havia assenyalat per sos plats en
alívio dels pobles té hen dit allotjament. Per lo
que en virtut y thenor de dit a orde, revoco, casa. paper intercalat entre els folis 120v i 121r del trienni 17071710.
b. a continuació ratllat mes.
c. acte intercalat entre els folis 121v i 122r del trienni 17071710.
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Número 115
Excel·lentíssimsa seniors deputats y oïdors de
comptes del General de Cathalunya:
Excel·lentíssims señors.
Aquí remeto a vostra excel·lència lo acte de la
renovació dels mandatos, fui en virtut de la carta rebuda de 4 del corrent, para dit efecte y pasant a informar de nou a vostra excel·lència,
aserca del informe an donat los síndix de esta
subvegueria, dient de què lo dia 17 de decembre pròxim pasat, de orde meu, se despaxaran
alguns mandatos punals als vencimientos, per a
què pagaren lo que se’ls avia imposat per lo socorro dels oficials del regiment de alemània, se
troba allojat en esta subvegueria. Y que disprés,
de orde meu se avia pasat a fer distinció de alguns cavalcadures y distacaments de soldats, a
les baronies de Bellera. Y de estar sols, que dir a
vostra excel·lentíssima de què lo dia 17 de decembre, me trobava en camí de aqueixa ciutat,
de orde del coronel de dit regiment, acompaniant 300 rendits, dels que se rendixen lo dia 14
de dit mes en Benavarre, trobant-me ausent de
esta subvegueria fins lo dia 4 de gener. Y avent
tinguda notícia de dites empanys y demés prosvinents, per lo camí apresuré la marxa, y luego
de aver arribat en esta vila [...] a servar los síndix
del marquesat de //2v // Pallàs y abadiat de Gerre. Y nos componguerem oferint dits síndix per
la mesada de decembre 200 lliures, donar aquelles preciosament per lo effecte sobrereferit,
sens que per part mia sols fes la menor violència,
ans bé, los digui tenia vius sentiment se agués
pasat a semblant demostració. Com los mateixos síndix mediant juraments no poden negarho.
Dispute del destacament, han informat a vostra
excel·lència fer lo dia 20 de gener, per lo mateix
efecte dir a vostra excel·lència, de què lo dit coronel menciona, avia deliberat fer anar als pobles que no avien contribuït una compania, y no
a. carta intercalat entre els folis 121v i 122r del trienni 17071710.

obstant, que lo fou de contrari dutamen representant-li los inconvenients se podien seguir de
sa deliberació, no fon posible lo reduir-lo a que
no fes anar la dita compania per dits pobles. En
vista de asò, mogut del zel, no servís alguns
quentos entre soldats y paisants pasi a fer-hi
anar una persona, afí y efecte, de apasiguar los
pobles en cas y agués quentos, y no a effecte de
visar-los. Suposat de què jo, no podia ebitar no
anàs dit destacament per no trobar-me comandant y superior de dit regiment, que no és fàcil a
estes nacions lo vener-los ab raons, que si vostra
excel·lència tindran gust manar pundrer informes de tot lo sobre referit, oferise donar. Los
confio que // s.n.r // vuestra excel·lència ab sa
alta comprenció, compendran quant immune
estic del informe se ha donat per part de dits
cíndichs, y que així mateix no voldran pague jo,
los excesos han comés los dits soldats sens mon
orde. Y compresa la veritat del fet, suplico a vostra excel·lència se dignen revocar lo orde de
aver de refer lo sos gastos, a les dites universitats. Quedant a la obediència de vostra senyoria
per a servir-los ab fina voluntat y a la divina magestat los guarde dilatats anys com li suplico.
Talarn, y febrer a 19 de 1708. Excel·lentíssim
seniors, besa les mans de vostra excel·lència son
més segur servidor. Don Joseph de Pallars, subveguer de Pallàs.
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ni rahó. En què vostra excel·lència fidelíssima
alguna difficultat, respecte que no li constava lo
fet ha passat en rèbrer informació de aquell que
a vostra excel·lència fidelíssima. Ab la qual troba
a recórrer a sa protecció implorant iterum lo suplicat, o bé per què·s veja lo desinterès que tenen, dits los principals, en no tenir ocasions de
haver de comfabular ab la guarnició de Rosas
que sa magestat se digne manar donar-los habitació en los llochs circumvehins, des de la qual
pugan cultivar sas hiziendas. Y que los que vuy
las ocupan ab sos bestiars, dexen vàcuas aquellas, que a més // 1v // de ser de justícia ho rebrà
a mercè. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera.
Juan Fontà.
124
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Número 117
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Juan Fontà, síndich de diferents pagesos del terme de Rosas, qui fa ocular ostenció de son poder pro ut rues diu y representa a vostra
excel·lència fidelíssima. Que després de haver
representat ab los adjunts memorials al rey nostre senyor, Déu lo guarde, y a vostra excel·lència fidelíssima los danys que se segueixan, dits
los principals, per haver hagut de desabitar las
casas, per orde del General, de las tropas de sa
magestat en aquellas fronteras. Suplicant a sa
magestat que, dits sos principals, forsen mantinguts en lo dret que·ls competeix de habitar
aquellas y cultivar sas hiziendas, mandat als astranys que ab permís de dit General las habitan,
ab cresent número de bestiar ab què destrueixen las vinyas, y oliveras y pasturan las herbas,
no fossen expoliats. Y a vostra excel·lència fidelíssima la interposició de la auctoritat a pare de
la pàtria, ab sa magestat, attès que dit orde se li
donat sens fer procés contra de dits sos principals ni alguns de aquells, ni altre legítima causa
a. súplica intercalat entre els folis 123v i 124r del trienni
1707-1710.
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Número 118
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Ab supplicació praesentada a vostra excel·lència
fidelíssima als 9 de janer pròxim passat, per part
de Joseph Llaris, official major del Real Arxiu
de la present ciutat, se notícia a vostra excel·lència fidelíssima lo dispossat en la Constitució 99
de últimas Corts, y lo estat en què se trobava
per no pagar-se li las terças de son offici per lo
receptor de la Batllia General, per ocasió de haver-se li donat orde per sa magestat, Déu lo
guarde, no pagàs a ningún official salaris alguns.
Officials que·ls tenian situats sobre las rendas
reals de dita Batllia General, y que per falta de
ditas pagas no volian continuar en lo exercici de
dit offici son substitut y lo emanuense, que dit
Llaris té en dit archiu per continuar lo treball
que·s trobava per ells principiat. Y que per la
observansa de dita constitució, fos servit vostra
excel·lència fidelíssima fer aquellas representacions més convenients a sa magestat, com tot
més llargament és de vèurer de dita suplica,
que·s troba insertada en lo dietari de vostra excel·lència fidelíssima en força de la qual, segons
se té entès, fou servit vostra excel·lència fidelíssima manar se fes la súplica de representació, la
qual fonch presentada a sa magestat, per medi
de son síndich, lo dia 28 de dit mes y any. Com
a par de la relació ne féu aquell que·s troba continuada en dit dietari.
Y com excel·lentíssim y fidelíssim señor, en consideració de què a dit Llaris de contínuo se li fan
instàncias per son substitut y emanuense, que·ls
pague los salaris a ells deguts y que no donantlos satisfacció cessaran de la continuació en sos
empleos y fins vuy sa magestat, segons se té intel·ligència, no hauria pres resolució sobre dita
representació. Y havent-se sol·licitat // 3v // al
a. súplica intercalada entre els folis 123v i 124r del trienni
1707-1710.
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temps que ha discorregut lo dit arrendament, lo
estat en què se troba y lo estil practicat en la present casa en semblants arrendaments, no permet nova licitació. Y lo admètrer aquella és contra tota equitat y rahó, com se farà constar
jurídicament en son cas y lloch, y encara que
agués pogut tenir lloch la pretesa rehiterada subastació, quod non creditur, se té entès que no
hi hauria llegítim licitador, per pretendre dit Ferrer que no queda obligat a la pretesa nova offerta, perquè si bé la digué al corredor se apartà
de aquella antes que fos acceptada, o a lo menos
publicada, y que així // 3.v // erat locus penitentiae. Per tant dit Joseph Vehils, suplica a vostra
excel·lència fidelíssima no ésser donat lloch al
nou acte de arrendament,a ans bé, sia vostra excel·lència fidelíssima servit conservar-los en la
pocessió del dit arrendament de ditas col·lectas,
en què esta y quant no obstant lo sobredit aparagués a vostra excel·lència fidelíssima, passar a
donar las pocessòrias a dit Joseph Ferrer, nou
pretès licitador nunch pro tunch diu de nul·litat
de tot lo fet y fehador; y protesta de voler recobrar de vostra excel·lència fidelíssima, e o de són
procurador fiscal, tots los danys tant intrínsechs
com extrínsechs que se li seguiran ocasionaran,
y podran ocasionar de ésser extret y suspès de la
pocessió de dit arrendament. Y perquè en tot
temps conste del referit, súplica sia del servey de
vostra excel·lència fidelíssima ordenàs a son secretari y escrivà major, incerte en lo dietari la
present suplicació, y ésser fetas las provisions
oportunas y estiladas omni meliori modo. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pro Texidor.
Boer. Bruguera, assessor subrogat.

síndich de vostra excl·lència fidelíssima, per a
què continuàs las instàncias se excusia que sens
tenir orde de vostra excel·lència fidelíssima, no
pot continuar-las y sia molt just y preculiar de
vostra excel·lència fidelíssima, lo instar a sa magestat sia servit pèndrer la resolució més convenient sobre dita representació, màxime tractantse de la observança de dita constitució. Per tant
y altrament, lo dit Joseph Llaris a vostra
excel·lència fidelíssima suplica sia servit, en
cumpliment de sa obligació, ordenar y manar a
son síndich que se pose als peus de sa magestat,
suplicant-li de nou sia servit per sa real grandesa
pèndrer resolució sobre lo fet de dita representació, y que no cesse en fer ditas instàncias fins y
a tant que per sa magestat se haurà respost a
aquella, que o rebrà a mercè. Y que la present
supplicació sia insertada en lo dietari de vostra
excel·lència fidelíssima, y sobre ella ésser fetas
las deliberacions y donats los ordes opportunas
omni modo meliori. Officio, et cetera. Altissius, et
cetera. Joseph Llaris en [...] propria. Bruguera,
assessor subrogat.
124
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Número 119
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Ab acte de intima dat en la escrivania major de
la present casa de la Diputació, y presentat als
24 del corrent mes de febrer, se ha notificat a
esta part de Joseph Vehils, sastre de la present
ciutat, arrendador del dret de Bolla de plom y
segell de cera de las col·lectas de Tarragona y
Monblanch. Com per part de vostra excel·lència fidelíssima, se hauria tornat al públich subast
dit arrendament, y que se hauria lliurada la acta
fiscal a Joseph Ferrer, corredor de orella, per
preu de dinou mil lliures ab los pactes expressats
en la tabba continuada en lo acte del arrendament de ditas col·lectas, fet a favor de Joseph
Vehils, al primer de decembre proppassat, per
preu de 16.000 lliures, ab mil lliuras de axaus
per mitxes ditas. Y com la dita y nova offerta, no
age pogut vostra excel·lència fidelíssima, segons
dret, acceptar-la ni tornar a subastar dit arrendament, perquè encara que en lo cap o ítem de
número 4 de la tabba de dit arrendament, està
expresament previngut que en cas que després
de ésser lliurat aquell se trobàs persona qui offerís major dita o quantitat conciderable, pogués
vostra excel·lència fidelíssima fer tornar al subast lo arrendament. Emperò, en lo capítol se
digué fer-se dita reserva segons lo disposat de
dret y estil de present casa de la Deputació, lo
que attès a par no haver-se pogut posar en execució dita nova oblació, per quant segons lo
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a. súplica intercalat entre els folis 123v i 124r del trienni
1707-1710.

2190

Número 120
Des deb la última visita que féu lo excel·lentíssim senyor consistorial diputat ecclesiàstich, en
lo corrent mes de febrer fins vuy 25 de dit mes
de 1708, se anar regulant las escripturas y llibres
recondits en las dos caixas grans de dit arxiu. Y
per quant lo llibreter, no ha pogut promptament administrar los pergamins necessaris per la
distribució de las desenas y rètols dels sachs dels
30 armaris, se ha per ara suspès la conclusió de
la regulació de dits 30 armaris, fins y a tant, que
se subministrien dos pergamins. Y en lo ínterim,
se van regoneixent los regiment reals transtocats, dels reynats dels senyors reys col·locant-los
en son degut lloch, y ordenant-los segons la sèrie de las espècies de dits registres. Y així mateix
se ha trobat que lo official destinat per sa maa. a continuació ratllat de ditas col·lectas.
b. paper intercalat entre els folis 124v i 125r del trienni 17071710.

gestat y son emanuense, van conclouent lo 8
tomo de privilegis del senyor emperador Carlos
5, no constant, com no ha constat haver lo especulador, son emanuense, el arxiver officials
destinat per sa magestat y son emanuense, hagen deixat de complir a sa obligació.
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las reals mans del rey nostre senyor, y que attès
lo motiu per lo qual la ciutat se posa als reals
peus ab dita representació, és per a què no resten lesiadas las Generals Constitucions, capítols
y actes de cort, llibertats y demés drets de la pàtria, en què tant interessan los dits dos
excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras
militar. Se’ls suplique tinguen a bé coadjuvar lo
contengut en dita representació per lo medi los
aparega, com aixís ho confia y espera la present
ciutat del gran zel de dits excel·lentíssims comuns.

Número 122
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat a 7 de febrer 1708, fonch feta
la deliberació infrascrita y següent:
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/2r

Número 123
Señor.a

Que ohida la representació per posar en nom y
per part de la present ciutat, en las reals mans de
la magestat del rey nostre senyor, Déu lo guarde, formada y disposada per las personas, que
en nom y per part dels tres excel·lentíssims comuns de la Deputació, bras militar y present
ciutat, concorren y entrevenen en la excel·lentíssima conferència se troba uberta y pendent,
acerca la dependència de no haver de estar subjectes los indivíduos dels gremis de què se compon la coronela, ab què la present ciutat serveix
a sa magestat. Mentres se troben estar de guarda, y las vint-y-quatre horas després de sobresalientes, a la jurisdicció del governador de la
plaça, y assumpto de las patentas per sa magestat concedidas y atorgadas als officials majors y
subalternos de dita coronela. Lligida dita representació al present concell, y ohit axí mateix lo
paper del concell en escrits donat per dita excel·lentíssima conferència. Llegit dit paper al
present concell insertat en la proposició; y attès,
lo quant expressiva se troba estar formada y disposada dita representació, sobre un y altre de
dits assumptos. Que perçò, sia aquella per medi
del excel·lentíssim consistori possada en las reals
mans, suplicant a sa magestat sie servit dignar-se
atténdrer a ella, y per lo medi aparega als
excel·lentíssims senyors concellers. Sie la present deliberació, participada als excel·lentíssims
y fidelíssims señors deputats y excel·lentíssim y
fidelíssim bras militar, entregant a quiscun de
dits excel·lentíssims comuns, a la ocasió se’ls
participarà la present deliberació còpia de dita
representació, perquè // 128v // quiscun de ells
resten ab la intel·ligència de son contengut. Y
que en la ocasió se participarà la deliberació, ab
la còpia de dita representació als excel·lentíssims
comuns, se’ls pot en sa intel·ligència que en
concideració de ésser estada, dita representació,
formada y disposada per la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns. Ha
resolt y deliberat lo present concell, posar-la en

La coronela de Barcelona, por antiquíssima disposición y para el servicio de los sereníssimos antecessores de vuestra magestad y resguardo de ella,
presidiava sus murallas, torres, baluartes, puertas y puerta del mar, guarneciendo a órdenes del
coronel, su conceller en cap, dando este el nombre
en ausencia de la real persona y de lugarteniente,
y tomándole de los señores reyes antecessores de
vuestra magestad y de sus lugartenientes. Como
en le último assecho se dignó vuestra magestad
continuarlo, sin que jamás haya conocido la ciudad governador de la plaça. Si el governador de
la plaça, huviere de exercer jurisdicción en los que
componen la coronela, se ve claro la tubiera en el
conceller en cap como coronel, lo que // 2v // además de las prerrogativas que como particular
gosa, se opondría a las relevantes que trahe consigo el cargo consular. Y exerciendo a sus expensas
el real servicio, los demás officiales y soldados de la
coronela que se compone de teniente coronel, sargento mayor, y capitanes de conocida nobleza y de
otros officilaes y soldados de los gremios ciudadanos de Barcelona, nunca se ha sujetado a la juris-

a. deliberació intercalada entre els folis 127v i 128r del trienni 1707-1710.

a. representació intercalada entre els folis 127v i 128r del
trienni 1707-1710.

2191

La ciudad de Barcelona, puesto a los reales pies de
vuestra magestad con el debido rendimiento dize:
Que se halla con real decreto de vuestra magestad
de 27 de agosto 1707, en que es servido mandar
que los indivíduos de la coronela de esta ciudad,
durante las 48 horas de guardia y sobresaliente,
esten sujetos a la jurisdicción del governador de la
plaça no obstante qualesquier disposiciones. Confirmando lo mesmo, en las ordenansas que en el
real nombre de vuestra magestad se imprimieron
a 6 de setiembre. Hallanse también esta ciudad y
los indivíduos de la coronela, favorecidos con las
patentes dirigidas a sus officiales, cuyos motivos
mueven a la obligación de la ciudad poner con
obsequiosa representación en la soberanía comprehención de vuestra magestad lo siguiente:
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dicción y conocimiento del capitán general, governador de la plaça, auditor general ni de otros
ministros militares.
No obstante estos antiguos usos y costumbres, previno vuestra magestad y la Corte el capítulo 7,
disponiendo que los naturales de este Principado y
condados de Rosselló Cerdeña, ni otra qualquier
persona no teniendo plaça assentada de soldado
de vuestra magestad, no fueran capturados ni
jusgados jure belli por el capitán general, auditor
general, assessores, juezes ni otros officiales de guerra de qualquier graduación, aunque se hallen
in castiris, ni en otra manera, sino en la forma
prevenida por Generales Constituciones. Y curriendo la cognición del delito por el consejo criminal, por su ordinario, en su respective caso
anadiéndose a este el capítulo 103, disponiendo
que los que exercen los empleos de coronel, teniente
coronel, sargento mayor y capitanes de la coronela, aunque tengan patente y por su mayor plassa
assentada en los libros de vuestra magestad, no estén sujetos a la jurisdicción militar, si solo a la de
sus ordinarios. Y el capítulo 82, en que se estableció que los delitos cometidos // s.n.r // por soldados
de los regimientos con que sirve a vuestra magestad, esta ciudad y la Deputación de Cathaluña,
hallándose dentro la ciudad, hayan de ser castigados sus delitos por los concistorios, respectivamente, encontrándose a estas disposiciones, usos y
costumbres, el real decreto; y las ordenansas que
vuestra magestad mandó publicar. Sobre el assumpto de las patentes, com que vuestra magestad
ha favorecido a los officiales de la coronela de la
ciudad, se offrece la diferencia en la cláusula que
comprehende las del coronel, teniente coronel y
sargento mayor, expressando: «Y con este puesto
haveys de gozar el sueldo que corresponde, et cetera.» Lo que falta en las de los capitanes y demás
officiales, que no se repara por el goze del sueldo, si
solo porque el carácter con que vuestra magestad
les honra tenga el cumplimiento con todas las solennidades se acostumbran y lo logran el coronel,
teniente coronel y sargento mayor de la mesma coronela.

128
/3r

Número 124
Laa junta tinguda per los excel·lentíssims señors
protector, officials y personas del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, al primer de mars
1708.
Havent ohit la deliberació presa per lo
excel·lentíssim savi Concell de Cent, celebrat lo
dia 7 de febrer 1708, reduhint-se a que sie posada en la real mà de sa magestat, Déu lo guarde, la representació ideada per los frares de la
excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns, a cerca lo punt de la jurisdicció
a que los indivíduos de la coronela han de estar
subgectes durant lo termini de las 48 horas de
guarda y sobresaliente. Y que éssent lo fi de
ella,b procurar la concervació dels privilegis,
usos y costums, espera la excel·lentíssima ciutat
que los dos comuns de Deputació y bras militar,
acompanyaran y coadjuvaran dita representació.
Desitjant sas excel·lèncias fidelíssimas, assegurar
lo major acert y conformitat, han deliberat ésser
comès als senyors de la conferència dels tres excel·lentíssims comuns, per a què premeditada
dita deliberació, se servescan aconsellar lo que·ls
aparexerà haver-se de praticar per part dels dos
excel·lentíssims comuns de Deputació y bras,
sobre lo que sol·licita la excel·lentíssima ciutat
ab dita sa deliberació. Así que ab la intel·ligència
de com sentir se puga resòldrer lo més convenient, y que esta deliberació en escrits sie per
medi del síndich del bras participada.
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Señor, la ciudad y la coronela dezean sacrificarse
al real servicio de vuestra magestad, con el afecto
y amor que siempre les acompaña. Esperando de
la real magnanimidad de la magestad, merecer
el consuelo de mantenerles en el goze de sus leyes,
usos y costumbres. Y que los capitanes y demás officiales continúen el real servicio, con el lustre y honor que gozan en sus patentes los officiales mayores de la mesma coronela, como assí lo suplican y
assegura el paternal amor a vuestra magestad el
conseguido.

2192

Número 126
Desc de 29 de febrer de 1708, fins vuy 23 de
mars, se ha trobat que sed han cohordenat 46
llibres, nomenats de la taula verde, per sos seguits anys, resultant y numerant novament
aquells que comprenen des del any 1579 fins
1703. Y així mateix, se anat continuant la conbinació dels reals registres dels regnats dels senyors reys, cohordenant-los segons las espècies
de aquells, y col·locant en sos deguts llochs los
centenars de registres que se han trobat transtocats, y per incuria no tornats en sos deguts puestos. La qual combinació y regulació se va continuant, fins que per lo llibreter sien
subministrats tots los pergamins necessaris per
la conclusió de la regulació dels 30 armaris y de

a. deliberació intercalat entre els folis 127v i 128r del trienni
1707-1710.
b. a continuació ratllat la.
c. paper intercalat entre els folis 132v i 133r del trienni 17071710.
d. se interlineat.

las duas caixas grans. Y així mateix, se ha trobat
que lo oficial de sa magestat y son emanuense,
han conilos lo registre 8 de privilegis del senyor
emperador Calos 5, ab lo índice que se anirà
treballat. Y no ha constat que lo Real Arxiu, especulador oficial de sa magestat, y sos respective
emanuenses, haver deixat de complir a sa obligació.a
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cellers, sie en escrits participada als excel·lentíssims señors deputats //1v // y fidelíssim bras militar.
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Losa excel·lentíssims y fidelíssims senyors protector y oficials, convocat lo die 27 de mars
1708.
Havent-se servit lo excel·lentíssim senyor protector, explicar que los senyors que componan
la excel·lentíssima conferència dels comuns sobre lo punt del aciento o banch dels tres
excel·lentíssims magistrats, en las funcions públicas acistidas de la real presència del rey nostre
senyor, Déu lo guarde, han acordat aconcellar
ésser molt propri de la atenció dels comuns fer
representació a sa magestat. Han deliberat conformar-se, com se conforman, a son dictamen.
Y que sie comès als senyors de la matexa conferència, no sols lo formar y disposar esta representació ab aquellas expressions que sa discreció
compendrà més eficaces, però també lo discórrer y convenir la formalitat ab què·s aparexerà
haver-se de posar en la real mà de sa magestat. Y
que esta deliberació en escrits per medi del síndich del bras, sie participada als altres excel·lentíssims comuns.

Número 127
Enb lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat als 27 del present y corrent
mes de mars de 1708, entre altres deliberacions
en dit Concell presas, fonch presa la infrascrita y
següent:
Que ohida la deliberació, lo die present feta, per
lo excel·lentíssim y fidelíssim protector del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y officials
de aquell, en orde al aconcellat per las personas
concorren en la excel·lentíssima conferència
dels tres excel·lentíssims comuns de la Deputació, bras militar y present ciutat, acerca al punt
dels banchs o assiento de dits excel·lentíssims
comuns, en lo cas de concórrer estos en públicas funcions, assistidas de la magestat del rey
nostre señor, que Déu guarde. Llegida dita deliberació, reporterà en escrits per lo síndich de
dit excel·lentíssim bras militar en lo present
Concell, incertada en la proposició.

Número 128
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Y attès, lo quant propri és de la present ciutat, lo
procurar la observància de las reals gràcias y prerrogativas ab què esta se troba condecorada y
afavorida. Que perçò se annuesca, com lo present concell annueix, al resolt y deliberat per dit
excel·lentíssim protector y officials del dit bras
militar. Fent-se una obsequiosa e humil representació, en orde a dita dependència a sa magestat cometent, no sols la formació y disposició de
dita representació a las mateixas personas, que
per part de dits excel·lentíssims tres comuns,
concorren y entrevenen en dita conferència. Esperant del zel se regoneix residir en ditas personas, formaran y disposaran aquella ab las més efficaces exprecions, però també lo premeditar,
discórrer y convenir en lo modo y forma ab què
dita representació se haurà de posar en la real
mà. Y que tant, dita representació com lo modo
y forma se aconcellarà posar aquella en las reals
mans, sie reportat al present Concell per deliberar lo fahedor. Y que la present deliberació per
lo medi aparega als excel·lentíssims señors cona. a continuació set línies ratllades.
b. deliberació intercalada entre els folis 120v i 121r del trienni 1707-1710.
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Número 129
Vuyb als 31 de mars de 1708, se ha fer la visita
en lo Real Arxiu, y se ha trobat que des de la última visita fins vuy se anat continuant la combinació dels reals registres, cohordenant-los segons ho han demanat las espècies de aquells,
restituhint en sos deguts llochs los registres que
se han trobat transtocats de un regnat a altre, y
així mateix, se han cohordenat y nomenar 59
memorials de índices antichs, corresponents al
llibre de dit arxiu nomenat «La Brúxula.» La
qual cohordenació de dits reals registres, se
anirà continuant, fins a que lo llibreter subministre los pergamins necessaris para la conclusió
de la regulació de las dos caixas grans y 30 armaris.
Y així mateix, se ha trobat complit, indicat,
comprobat y clos per lo real arxiver lo registre 8
de privilegis del senyor emperador Carlos 5, de
1521 [...] sens que hage constat que lo real arxiver, especulador, oficial destinat per sa magesa. deliberació intercalada entre els folis 120v i 121r del trienni 1707-1710.
b. paper intercalat entre els folis 134v i 135r del trienni 17071710.
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tat y sos respective emanuenses hagin deixat de
complir a sa obligació.
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moltó y sinch carregas de llenya; al sargento
major, sinch lliuras de moltó, als capitans tres
lliuras, als tinents dos lliuras, y als alferes una
lliura y mitja // 1v // de moltó a cada un tots los
dias.

Número 130
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Ab un memorial que dos mesos, haurà poch
més o menos, posà ab tot rendiment en mans
de vostra excel·lència fidelíssima lo síndich de la
vila de Tàrrega, per los fins en la cloenda de
aquell continuats. Se féu a vostra excel·lència fidelíssima, viva representació dels serveys té fets
dita vila a sa magestat, Déu lo guarde, dels desitgs grans té de continuar-los de les grans sumas, que perçò ha gastat y expendit, no sols en
allotjaments, trànsits y bagatges, sinó també, en
alsar somentens y enviar terrelloners a treballar
en las fortificacions de Lleyda y Balaguer, sens
reparar en empenyar-se mentres a trobat diners
a censal o altre enteses. Y finalment, del mísero
estat a que havian aportat lo comú y particulars
de dita vila, no sols los sobredits gastos sinó
també los molts saqueos que sens pietat obraren
los enemichs en las casas, iglésias y sacraris de
Tarrega en los primers de setembre proppassat,
lo camp que lo real exèrcit tingué allí parat per
lo termini de un mes y mitg, talant lo terme y
robant en la vila lo que los enemichs hi havian
deixat; lo allotjament de sinquanta cavalls úngaros, que estigueren en dita vila passats de dos
mesos, havent-los de assistir de pa, vi, carn, oli,
llenya, palla, ordi y del demés havian menester.
Y altres moltas occurrèncias, que per anhelan
tota brevedat no se expliquen sinó que se deixan a la compehenció de vostra excel·lència fidelíssima, per medi de una súpplica que en mitg
mes de febrer proppassat, posà ab lo mateix rendiment en mans de vostra excel·lència fidelíssima. Com se trobava en dita vila allotjat tot lo
regiment de cavalleria de dragons reals per enter, exceptàs sinquanta cavalls, que los officials
enviaren a la vila de Verde; y que tant insoportable carga no la podia aguantar la vila de Tarrega. Y anyadint ara a tot lo referit a vostra
excel·lència fidelíssima en los dits memorial y
súpplica, se diu a vostra excel·lència fidelíssima
que lo dit regiment de dragons reals, se troba
allotjat en la dita vila de Tarrega des del dia 10
de febrer proppassat, ab los gastos y obligacions
següents:
Que la universitat dona cada dia per son plat al
coronel, quaranta reals, y la llum y llenya que ha
menester; al tinent coronel, sinch lliuras de
a. súplica intercalada entre els folis 135v i 136r del trienni
1707-1710.
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Havent los patrons de las casas ahont estan
allotjats dits officials, de fer-los lo gasto del demés han menester per son sustento y manteniment. Que los patrons han de fer la vida als soldats de tot lo que han menester, ço és, de pa, vi,
carn y demés que volen per son gust fent-se donar carn tres vegades, lo que és al esmorzar, al
dinar y al sopar. Que tots los paysans de la vila,
ab sas cavalcaduras han de anar cada dia a cercar
palla per lo manteniment de la cavalleria, y encara no hi bastent perdent per dit effecte lo dia,
per haver-la de anar a cercar molt lluny. Que
perçò, los paysans no poden treballar, ni conrear sas ternas y heretats, quedant aquellas incultas y així infructíferas. Y si bé, se dona als soldats
lo pa de monició, emperò de assò los paysans ne
tenen més carga que alívio, perquè lo han de
d’anar a cercar a Cervera ab sos carros y cavallcaduras, y després de haver-lo portat, ningun
paysà ha vist en sa casa per son alívio dit pa de
monició. Per què los soldats lo donan als cavalls, y avegades fan donar vi als patrons per
amerant-los, obligant-los després a que los donen de son pa per a menjar. Y encara que premeditant los comendants de aquella frontera lo
estat tant miserable de la vila de Tàrrega, y que
en ella no se podia mantenir tant exessiu allotjament, discorregueren medi que los pobles ahon
antes estavan allotjats dits soldats pagassen un
real tots los dias per cada soldat dels que tenian
allotjats, aplicador als mateixos soldats que vuy
se troban en Tàrrega, a fi de què del dit real se
mantingués lo soldat, y lo paysà no li hagués de
fer la vida, recomanant la diligència de cobrar
dita contribució als veguers de Tàrrega y Cervera. Emperò, prescindint de si se cobra o no dita
contribució, y de si se dona o no tots los dias a
cada un dels soldats lo dit real, lo cert és, que ni
la vila ni los particulars han tingut perçò género
algun de alívio, sinó que sempre han tingut de
assistir als soldats y officials de la manera que sobre esta dit.
Y sabent-se que algunas vegadas se han donat
als soldats lo dit socorro de un real, si lo paysà
ho demana, responent los soldats que aquell
real no se’ls dona sempre, y que quant se’ls
dóna és per adobar sabates, netejar la roba,
comprar tabaco y altres gastos. Y com excel·lentíssim y fidelíssim señor la universitat y particulars de Tàrrega, hajan ja arribat al últim de no
poder aguantar més tant insoportable carga. Y
se haja experimentat faltar en la vida des de què
se pateix tant exessiu allotjament, molt més de

la tercera part dels partits; y se experimenta també que de dia en dia ne van de altres, desertan,
abandonant sas casas per necessitat més que per
conveniència, puix és impossible poder //s.n.r //
fer la via ab lo modo sobredit, a dos o tres soldat
que lo menos toca per casa, quant en ella no tenen per a sustentar-se sos amos. Havent encara
de anar tots los dias a cercà pa, civada o palla, y
sens poder treballar una hora en sas heretats. Y
així, se vaja augmentant de dia en dia la carga
dels que restan en la vila, puix los soldats de las
casas que desertan se han de repartir per las casas dels que quedan, per no voler estar aquells
en casas desertas. Y experimentar-se que en
ellos creman portas, finestras y mobles, arribant
en alguna a tràurer les bigues dels sostres, ab
ruïna de aquells.
Y per últim, se rezelia una total deserció de la
vila, la qual se podia tener haver-la succehit, a
no haver-la entretinguda les esperanses tenian
de conseguir-se algun alívio ab las moltas y vàrias diligèncias, que fins vuy ha fet la universitat.
Y havent-se sempre frustat ditas esperansas, se
mantenen encara sos dits particulars que vuy
són de Tàrrega, ab tant insoportable carga, confiants de què no·ls faltarà la poderosa protecció
de vostra excel·lència fidelíssima. Y de què vostra excel·lència fidelíssima apiedada de sos traballs, ahogos y misèrias aplicarà son eficàs medi
per a sol·licitar-los lo consuelo de què tant necessitau. Procurant així que no esdevinga lo cas
de la total desenció de dita vila, y per consegüent lo de la total ruïna de aquella. Per tant y
altrament, lo síndich de la vila de Tàrrega, humilment supplica a vostra excel·lència fidelíssima sia de son servey y agrado fer representació a
sa magestad de tot lo sobradit, y aplicar son poderós medi a fi de sol·licitar, per a tant fidelíssims vassalls, lo alívio y consuelo de què necessitan, així no se seguesca tant considerable ruïna
de dita vila sinó que, ans bé, puga esta continuar son desitg al real servey. Com així ho espera dita vila y ho regoneixerà per molt singular
favor, entre los molts que confesca dèurer al
piador zel de vostra excel·lència fidelíssima, a
qui se supplica també mane insertar la present
súpplica en son dietari. Quod licet, et cetera. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Lo síndich
de la vila de Tàrrega.
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Número 131
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Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Lo síndich de la comuna del camp y arcabisbat
a. súplica intercalada entre els folis 135v i 136r del trienni
1707-1710.
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de Tharragona, ab lo més profundo y obsequiat
rendiment, representa a vostra excel·lència fidelíssima que las vilas y llochs de què·s compon
dita comuna, des de temps que·s plegà la campanya passada, en tot lo ivern y fins vuy, han tingut y tenen allotjat un crescut y excessiu número de soldats de a cavall, que arriban al número
de tres mil poch més o menos. Havent mantingut y sustentat dits soldats y cavalls de tot género de aliments, de tal forma que si alguns cabos
o partida de dits soldats en dit temps no se han
sustentat en las casas dels paysans, a estos se’ls
ha pagat certas quantitats perquè poguessen
sustentar-se. Y sobre de ésser lo allotjament, de
dits soldats, una càrrega tant excessiva que exedeix a las forças de ditas vilas y llochs, la han
aquella gustosos suportada fins vuy, sens haver
recorregut a vostra excel·lència fidelíssima per
lo alívio, y per lo que ab dits allotjaments se
contrafà a las Generals Constitucions del present, tenint la mira solament a que és cosa tant
important al real servey. Però com vuy los cabos
de ditas tropas de cavalleria allotjada en ditas vilas y llochs, los hajan fet compèndrer que al 1 de
abril pròxim vinent començarian a dar forratjes
als cavalls. Y conciderant lo poch crescut que
dits farratjes han de ésser en dit temps, y lo ésser
tant gran lo número de la cavalleria allotjada, y
ésser lo camp de Tharragona un pais poch fèrtil
en los farratjes, que àduch en los anys de major
collita no abastan las grans per lo necessari dels
habitants. Ha posar-se en execució, lo que han
significat dits cabos, no té dupte ser-hi ha de
malbaratar totalment la cullita, y per esta rahó
superior un dany // 2v // tant conciderable que
ha de ocasionar la total ruhina de vilas y llochs
quedant, pruisadas la major part de las famílias
de haver de deixar sas casas per falta del sustento
més principal, qual és la del blat. Pues si en la
era present se troban summament necessitats,
tenen posadas sas esperanças per lo alívio en lo
que han culliren lo present any. Per lo que dit
síndich, recorrent al amparo y protecció de excel·lència fidelíssima, suplica sia de son agrado
mediar ab sa poderosa autoritat ab la magestat,
que Déu guarde, per aquells medis que aparegan més proporcionats, per a què no·s pose en
execució lo que dits cabos los han significat. Y
que en tot cas, se dilatàs la execució a aquell
temps que estan los ordi y civadas aptes per a
dar-se per ferratjes, per a què de esta menare
puga quedar preservada la cullita del blat; y que
en cas de donar-se farratje, sia en la forma estilada, que és de quinse dias.
Y que la present sia cosida en diatari, tot lo que
espera dit síndich del acreditat zel y gran justificació. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. De
Reverter y Ferrer. Bruguera, assessor subrrogat.
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ca, y demés refferit en dit dietari cusits. Ab tot
per tenir notícias extrajudicials, que vostra excel·lència fidelíssima no se hauria dignat fer personalment dita representació a sa magestat,
com se suplicava y ho entenia suplicant dit síndich. Per so, attesa la gravedat del negoci y los
dits danys tan grans que·s poden esdevenir al
públich, y al real servey de ne fer-la per conservació de dits drets, ab estos medis suaus retorna
als peus de vostra excel·lència fidelíssima, suplicant humilment dita persona representació a
boca y en escrits símul a sa magestat, y que si
vostra excel·lència fidelíssima hi té difficultat o
no la tinga, mane decretar la present, siusplaus,
ab lo que hauran de obehir los suplicants. Y cusir-la ab dita decretació en dietari, y que de dita
súplica y decretació sie donat còpia autèntica al
suplicant. Y ho rebrà mercè. Offici, et cetera. Altissimus, et cetera. Juan Gontà.

Número 132
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Juan Fontà, síndich dels pagesos del terme de
Rosas, lo qual presenta sos poders, diu y representa, que havent vostra excel·lència fidelíssima
manat cusir en dietari la súplica presentada a
vostra excel·lència fidelíssima, còpia del memorial donat al rey nostre senyor, Déu lo guarde, y
informació rebuda, tot sobre lo fet de haver los
generals de las tropas de sa magestat expoliat de
sas pròrias cases, y harestat dits pagesos sens ferlos procés ni declaració alguna. Fent habitar
aquellas a altres particulars estranys, ab crescut
número de bestiars que las dirruhiren, tot contra los drets de esta pàtria. A si de què vostra excel·lència fidelíssima interposàs sa autoritat ab
sa magestat, per llur conservació, no tornant-li
vostra excel·lència fidelíssima dita súplica decretada ab las diligèncias que se ha dignat fer. Y las
respostas que ha conseguit, no poden saber los
suplicants, la vostra excel·lència fidelíssima ha
tingut a bé fer personalment ab sa magestat,
com ho ha entès, suplicar dit síndich las diligèncias que se suplicaran per conservació de dits
drets, ni si personalment li ha esforsat los danys
tant grans que se poden esdevenir al públich de
dit desorde, y los majors que se’n porian esdevenir al real servey si se instava exir a la deffensa
de la contrafacció, que no seria de admirar avista de ser tanta família las agraviadas, y tant de
pes lo negoci; ni tampoch poden saber los suplicants, lo que sa magestat se haurà dignat manar
per poder obehir sos reals ordes. Y passarà a fer
altres diligèncias per la restauració de son punt,
que ab paraulas generals se ha menoscabat,
dient que los havian trets de sas heretats y no·ls
hi volian dexar tornar, perquè estant en ellas
servian de rípias contra las reals tropas; y quant
poden // 3v // los suplicants fer constar molt al
contrari. Y ne fan plens los comuns dels llochs
circunsvehins, y han suplicat que las suplicas
que de ells ho hagen practicat sien processats y
castigtats, a més que·s dexa ben considerar lo
desinterès que hi tenen, puix no és ser espias lo
demanar, com han demanat devant de vostra
excel·lència fidelíssima, que se’ls fos assenyalada
habitació en dits llochs circumvehins, y que fosen expoliats de ditas sas heretats dits particulars
astranys, que las dirruheixen, abandonant lo habitar-la dits suplicants, moguts de perticular zel
al real servey, solament per fugir lo escrúpol dels
que estan ab la comprehenció servian de espias
ab sinistras informacions. Y com encara que part
de la intel·ligència del sobradit, sab lo suplicant
que pot demanar còpia autèntica de dita súpli-

Oblata XXVIIII martii MDCCVIII in concistorio,
et cetera.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus, computorum, deputato ecclesiastico
absenti, dixerunt et decreverunt que sobre lo suplicat, ja ha fet lo escritori differents diligènciesa
per aconseguir lo consuelo dels suplicants, y
continuarà en fer aquellas que li apareixerà pugar conduhir a est fi. Y que la present sia cusida
en dietari, que sia donada còpia. Alexius Fornaguera, utriusque juris doctor, secretarius et scriva
majoris Generalis Cathaloniae subrogatus. Flix,b
assessor subrogat.
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a. súplica intercalda entre els folis 135v i 136r del trienni
1707-1710.
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Número 134
Diec mercurii vigesima quarta mensis septembris
anno a Nativitate Domini millessimo septingentesimo quarto, Barchinone.
Ego, Josephus Areny et Garriga, utriusque juris
doctor, Barchinone populatus, tanquam obtinens
offitium coadjutoris primi scribe majoris Domus
Deputationis hujus Cathaloniae Principatus dicto nomine citra revocationem, et cetera. Gratis,
et cetera. Contituo et ordino, procuratorem
meum certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos
nobile dominum domnum Joannem Baptistam
Vilana et de Millas, hac in eadem Barchinensi civitate populatum licet absentem, et cetera. Ad videlicet pro me et nomine meo coram admodum
illustrissibus et fidelissimus dominis deputatis et
a. a continuació ratllat per la.
b. anotació al marge inferior esquerre.
c. procura intercalda entre els folis 137v i 138r del trienni
1707-1710.

serveix vostra excel·lència fidelíssima, posar-li a
sa intel·ligència, que no conseguint-se lo fruit
de dita diligència li permetia lo canceller a vostra excel·lència fidelíssima lo passar als requiriments y comminacions, a que lo precisant la
Cort General en lo dit capítol 83. Diu y respon
a vostra excel·lència fidelíssima, que està
prompte lo canceller per obrir en continent lo
dit tribunal, en observansa del referit capítol 83
y altres aplicables. Y que lo fi ha tingut per differir la obertura de dit tribunal, lo ha explicat a
vostra excel·lència fidelíssima per medi del dit
síndich en las ocasions que ha rebuts dits recados, expressant-li que en lo estat present li aparexia que era del mayor servey de sa magestat,
que Déu guarde, y conveniència universal del
Principat differir la obertura de dit tribunal. No
offerint-se, com no se offeria, instància sobre
cosa grave per la obertura de aquell, insinuant-li
que se donaria providència per a satisfer a las
parts instants de Vilafranca del Panadès, per lo
qual offerte fou servit vostra excel·lència fidelíssima annuir a la petició del canceller, demanantli // 1v // tingués a bé, de entregan-li còpia dels
privilegis y escriptures que alguns particulars de
dita vila havian enseñat y entregats a vostra excel·lència fidelíssima, per a formar lo procés informatiu de dita pretesa contrafacció. Esperan
lo canceller, que axí com se havia conseguit lo fi
de satisfer als altres parts, se conseguiria també
lo satisfer a las sobreditas parts instants de Vilafranca. Habent-se enseguit per aquest medi excusar gastos a la Generalitat, en temps que tant
necessita de medis per a acudir a la causa pública, però a vista de la instància de vostra
excel·lència fidelíssima, considera mayor conveniència en la obertura de dit tribunal. Se servirà
vostra excel·lència fidelíssima, donan las providèncias en lo tocant al quarto y demés que
pertany a vostra excel·lència fidelíssima, que lo
canceller està prompte, des de luego pesa fer y
obrar tot lo que li tocarà per la observansa capítol y demés aplicables, suplicant a vostra
excel·lència fidelíssima sie servit continuar esta
resposta al peu de dit recado.

computorum auditoribus dicti Generalis hujus
Cathaloniae Principatus, qui nunch sunt et pro
tempore fuerint semes et pluries comparendum, et
interestendum et dictum meum officium coadjutoris primi scriba majoris ipsius domus Deputationis Generalis Cathaloniae, in manu et posse
dictorum admodum illustrium et fidelissimorum
dominorum deputatorum et computorum auditorum, in favorem persona seu personarum vobis
dicto nobili procuratori meo constituto benevisa
seu benevisarum et per vos ipsum procuratorem
meum substitutum nominanda seu designanda,
aut nominandarum seu designandarum, semen,
et pluries renuntiandum et eam seu eas de dicto
offitio provideri petendum, suplicandum et obtinendum, juxta formam Generalium Constitutionum dicti presentis Cathaloniae Principatus capitulorum et actium curiarum usum practicam
stilum et observatiam ipsius Generalis Cathaloniae unacum omnibus salariis, lucris et emolumentis honoribusque praheminentiis et prarrogativis dicti officii et renuntiationem seu
renuntiationes huiusmodi admiti petendum, instandum // 1v // et suplicandum. Et pro his quaecumque instrumenta utilia et necessaria seu quomodolibet oportuna vobis que dicto nobili
procuratori meo, constituto benevisa faciendum
et firmandum. Et pro his quascumque suplicationes, tam verbo quam in scriptis, offerendum por
rigendum et praesentandum et demum, et cetera. Promitto prefata habere rattum minimeque
revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt reverendus doctor Jacobus Sangenis,
presbiter in parrochiali Ecclesia sanctorus Justi et
Pastoris presentis civitatis Barchinone, beneficiatis, et doctoris Joannes Franciscus Verneda notarius publicus Barchinone.
Praemissis, licet calamo alieno scriptis, praebes fidem ego, Vicentius Gavarro, apostolica atque regia autoritatibus notarius publicus Barchinone
notarius scriptorio scribens calamo.
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Número 135
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
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Número 136

Responent lo canceller al recado, rebé lo die del
corrent, en escrits de vostra excel·lència fidellíssima per medi de son síndich. En lo qual refereix haver instat a dit canceller, ab repetits recados obrís lo tribunal de contrafaccions, disposat
en lo capítol 83 de las últimas Corts. Y continuant ab dit últim recado la matexa instància se

Loa doctor en drets Pere Joan Finestres y Solanès, ajudant de Vehedor del regent ab què
vostra excel·lència fidelíssima serveix a sa magestat, que Déu guarde, posa en la alta compehenció de vostra excel·lència fidelíssima, que dit
Finestres vingué a la present ciutat a 12 de febrer del corrent any, per a comprobar lo pagat

a. recado intercalat entre els folis 138v i 139r del trienni
1707-1710.

a. súplica intercalada entre els folis 138v i 139r del trienni
1707-1710.
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als officials y soldats de dit regiment en lo any
1707. Y avent-se executada la comprovació, volent restituir-se al regiment li fou precís de Joseph Nuri de Lana y de Càncer, per ell explicada
en una súplica, que presentà a vostra excel·lència fidelíssima als 6 de mars del corrent any, ab
la qual pretengué que li competia la facultat de
revocar y privar a dit Finestres del offici de ajudant de vehedor, a la qual pretenció dona dit Finestres cabal satisfació ab suplicació per ell entregada en mà del doctor Flix, assessor subrogat
de vostra excel·lència fidelíssima. Còpia de la
qual presenta junt ab esta a vostra excel·lència
fidelíssima.
E com lo dit doctor Finestres fassa falta en dit
regiment, per a què eix no pot estar sens vehedor, com altrament se’n pugan seguir a la Generalitat graves danys y perjudicis; y per què dit Finestres en ningún temps puga ser querelat de sa
detenció, com haja estat y estiga prompte y aparellat per a restituir-se en aquest. Y altrament,
en tot temps aparega de las rahons tant solidas
assistexen a dit Finestres, ab las quals se ha fet
constar que a dit de Lana no li expecta la elecció
de ajudant de vehedor, sinó que aquella és pròpia y peculiar de vostra excel·lència fidelíssima.
Suplica sia del servey de vostra excel·lència fidelíssima, y que aquella no expecta dit Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, ni té facultat alguna
de remòurer ni privar, ab causa o sens ella, a dit
Finestres del offici de ajudant de vehedor. Y que
dita súplica, y la present sian //2v // continuadas
en dietari, com així ho suplica omni modo. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Finestres y
Solanès. Flix, a assesor subrogat.
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Excel·lentíssim y fidelíssim señor.
Joseph Nuri de Lana y de Càncer, donzell, racional de la present casa, vehedor y comptador
del regent que vostra excel·lència fidelíssima, de
present, té format en servey de sa magestat, que
Déu guarde, y defensa de aquest excel·lentíssim
y fidelíssim Principat. En la suplicació donada a
vostra excel·lentíssima fidelíssima, als 6 dels corrent mes de mars, ha pretès que li era lícit
remòurer y privar del offici y exercici de ajudant
de vehedor y comptador, al doctor en drets
Pere Joan Finestres y Solanes, sens més circunstància, que la de no ésser de son agrado.
Fundant son poder, en què dit ajudant no fa
més que un ministeri y exercici que li encomana
dit vehedor, sens prefixió tàcita ni expressa de
termini, per lo que ve ha tenir naturaleza de
conducció o famulici voluntària, per no fer lo
ajudant de vehedor més que formar los llibres

a. anotació escrita al marge inferior esquerre.
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de la veheduria de las companyas contingudas
en dit regiment, despaigs de las libranças dels
pagaments corresponents als officials, passar
mostra als soldats de tres en tres dias, en quiscun pagament portant un borrador, de dits pagaments formar las llistas originals perquè lo pagador puga donar sa descarrega de las
quantitats, se li han encomanat y fer tot lo demés que precisaria a aver de fer lo vehedor, assistència personal en lo lloch hont se troba lo regiment.
Dita representació precisa al doctor Finestres y
Solanès, posar en la alta comprehenció de vostra
excel·lència fidelíssima la poca subsistència, tenen las rahons per dit Joseph Nuri de Lana donadas, per a poder passar a revocar al dit doctor
Finestres del offici de ajudant de vehedor y anomenar-ne // 3v // altre.
Y primerament, és cert e indubitable que vehedor y ajudant de vehedor són dos officis distints
y separats, que lo un no té dependència del altre, perquè lo vehedor cuyda de tot lo negoci de
la veheduria que·s fa en present ciutat, y lo ajudant de vehedor del que·s fa en consisteix assistir als pagaments dels soldats de tres a tres dies,
clòurer las llistas y adverar-las cada mes, fent libranças als officials, y fer lo demés annexos a sa
obligació, sens que est puga inmiscuir-se en los
negocis de veheduria, dins de la present ciutat
ni lo vehedor fora de ella, si sols tenir-se los dos
una bona y mútua correspondència en avisar-se
en los fets tocans a la veheduria, la qual tinga
per objecte lo útil de la Generalitat.
Las libranças que fa y han fet lo ajudant de vehedor y sos antecessor en dit offici, son un mer
orde dirigit al ajudant de pagador, ordenant a
aquell que per las rahons expressadas en dita libransa pague a la persona aquí va dirigida la
quantitat en ella expressada, ab la promesa que
en aquella li fa li serà passada en compte, sens altre cautela. Y los ajudants de pagador may han
dubtat pagar aquellas, com sien estadas firmadas del ajudant de vehedor. Com és de vèurer
en totas las libranças fins al dia present fetas fora
de la present ciutat, y de aquí se veu que lo ajudant de vehedor és official públich, per que té
administració de casa pública, suposat que a
orde seu hi distribuiexen los diners de la Generalitat, y li paga son sou la mateixa Generalitat.
Cada cap de mes, després de aver ajustat y pagat
tots los socorros se deuhen als soldats, lo ajudant de vehedor fa una llista per cada compañia
del regiment y escriu en quiscuna de ellas respective los soldats // 4r // que la componen, trahent al marge la quantitat se ha pagat a quiscú
de ells y sumadas juntas aquellas quantitats clou

la llista. Fent fe, que ditas quantitats ha pagadas
ab intervenció sua lo ajudant de pagador, y després fa en ellas la adverada, que és dir-ho ab jurament; y se firma en ellas las quals llistas y libranças del sobre referit modo fetas. Serveyxen
per descàrrech de las quantitat de diner té encomanadas lo ajudant de pagador, en las quals no
té, ni may ha tingut, interessència alguna lo vehedor. Testimonis las mateixas llistas y libranças
fins al dia presents fetas.
Estas y altras escripturas autènticas, com son fer
relacions, certificatòrias, et cétera, fa lo ajudant
de vehedor fora de la present ciutat, hont té lo
lloch destinat per sa veheduria, que és allí hon
se troba lo regiment, sens que en ninguna de
ellas necessite del abono del vehedor perquè,
aquellas sien autoritzadas.
Y en tant és veritat, que si las llistas y libranças
no tenian la qualitat de autènticas, no voldria
pagar aquellas lo ajudant de pagador, perquè en
lo dia del passament de sos comptes se li podria
dir de nul·litat de aquellas, ni tampoch podrian
archivar-se en los archius de esta excel·lentíssima casa, ni en virtut de ditas escripturas podria
lo vehedor notar lo que se auria pagat a cada official y soldat en los llibres originals de la veheduria, per faltar-los la qualitat de autènticas, y
per consegüent, dit vehedor no podria fer certificatòria alguna dels serveys dels officials y soldats serveixen, y han servir, en dit regiment que
seria en gravíssim dany de aquells, puix per esta
rahó no podrian al·legar los serveys fets al rey
nostre senyor, que Déu guarde, per poder logrà
sos ascensos, y en particular en las escripturas fetas en la veheduria del present regiment, que lo
ajudant de vehedor no sols ha fet totas las libranças y llistas del pagat als officials y soldats,
fora de la present ciutat, si y també, per atenció
y obsequi que // 4v // ha volgut fer al vehedor
per descansar-lo. En agrahiment del benefici de
aver-lo anomenat, ha regit los llibres originals
de la veheduria aportasen aquells en seguiment
del regiment, escrivint en aquells tot lo que se
pagava als officials y soldats, no sols fora de la
present ciutat sinó també lo pagat en Barcelona,
segons lo que li avisava lo vehedor. Y de estos
llibres ha de tràurer, dit vehedor, la certificatòria li seran demanades, las quals no serian autènticas si dits llibres no fossen fets per officials.
Corroboràs més que lo vehedor no pot immiscuir-se en los negocis y escripturas fetas per lo
ajudant de vehedor, perquè si succeheix, com si
ha succeheix, que alguna llista vinga ab alguna
equivocació o error de summa, per molt fàcil
que sia de esmenar la dita equivocació o dit
error, may lo vehedor lo esmena sinó que torna
a enviar aquella al ajudant de vehedor per què la
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corregesca. Y axí se veu de què lo ajudant de vehedor obra independent del vehedor, com a oficial públich y no com a substitut famulo o mandatari.
No és de menor subsistència y prova, lo no poder lo vehedor despachar librança a favor del
ajudant en la present ciutat. Com ho experimentant dit Finestres lo any passat, que avent
vingut a esta ciutat per a comprobar lo pagat als
officials y soldats en lo any antecedent. Avent-se
detingut en esta ciutat per formar los llibres originals de la veheduria per al present any, feyna
pròpria del vehedor, demanà, dit Finestres, a
aquell li despachàs librança per cobrar una paga
de son sou, que ja tenia vençuda. Li fou respost
per dit vehedor, que no podia fer-ho; y la rahó
de no poder fer-ho, digué que era perquè lo
ajudant de vehedor avia de cobrar sas pagas
fora, per incumbir a sa obligació tenir sempre sa
residència en lo regent, a la qual resposta replicà
dit Finestres, que eixia // 4r // obligació tots los
oficials y soldats la tenian, y no obstant ella los
pagavan en esta ciutat. Del que se veu clarament, que lo vehedor no pot immiscuir-se en
las cosas y afers tocants al ajudant de vehedor, lo
que no succehiria si dit ajudant de vehedor fos
substitut famulo o mandatari del vehedor.
També se estableix que lo ajudant de vehedor
obra ab pròpia autoritat, si se atén que lo any
1695 lo tunc il·lustríssim y fidelíssim consistori,
per ser invadit lo Principat per francesos, féu
una lleva de 3.000 homens a gastos de algunas
ciutats, vilas y llochs del present Principat. Dels
quals formà dos tèrcios de més de 1.000 quiscun, y aggregà una porció considerable al tèrcio
que la present casa tenia format. Y éssent de la
inccumbència del il·lustríssim y fidelíssim consistori, per la facultat a sa senyoria il·lustríssima
y fidelíssima donada per lo alter nos, de fer los
officials de primera plana considerant era necessari per la conservació de dita gent, haver-hi vehedors y pagadors que cuydassen de asistir a
aquella. Delibera que fossen anomenats un vehedor y un ajudant de vehedors, y axí mateix un
pagador y ajudant de pagador, com en effecte
foren anomenats. Y avent-se suscitat controvèrsia, entre dits officials pretenent dit vehedor y
pagador que sos ajudants los estavan subjectes,
fou ordenat per lo il·lustríssim y fidelíssim consistori, que lo vehedor y pagador cuydassen
tantsolament del tèrcio del qual era mestre de
camp lo compte de Darnius, y dits ajudants del
tèrcio de don Juan de Copons «se’ns dependència alguna de dits vehedors y pagadors» com
consta de las instruccions, que foren donadas a
dits officials, y en lo número tercer de aquellas
que se presentan a vostra excel·lentíssima fidelíssima.

[ 1708 ]

[ 1708 ]

En dit cas, lo ajudant de vehedor cuyda sol de
dit tèrcio se’ns interessència alguna de vehedor,
y clogué y féu totas las escripturas // 5v // que se
aguexen de fer. Com són fer los llibres originals
clòurer, llistar, fer libranças, certificatòrias y demés annexo al offici, sens que per a fer estas cosas se li agués donat expressa facultat de fer-ho,
per venir esta tàcita. No axí que se veu clarament, que la autoritat que té lo ajudant de vehedor no li ve per lo vehedor, si sols del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori qui és lo
que pot donar-la. Y com en dit any, no féu més
lo dit ajudant, del que fa en dit regiment per
governar-se aquell tèrcio, com vuy lo regiment
de la present casa. Com consta de ditas instruccions, se ha de dir o que lo ajudant que servia en
dit tèrcio no fou official públich, o se ha de dir
que ho és en lo present regiment, dir que en
aquell no ho fou seria llevar la autoritat y poder
al il·lustríssim y fidelíssim consistori, que féu la
elecció, y per consegüent al alter nos. Y ena ex
cas, las escripturas per lo dit ajudant fetas serian
de ningun valor, y no aurian estadas dignas de
archivar-se en lo arxiu de la present casa, per faltar-los la qualitat de autènticas, en grave danys
dels que servirenb a sa magestat en dit tèrcio.
Ni obsta, que en aquell la nominació fos del
il·lustríssim consistori, y en lo cas present sia estada del vehedor, perquè se respon que en la
nominació feta per dit de Lana, concorren dos
cosas: la primera, lo agajo volgué fer lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori a dit de
Lana, y la tolerància en dexar-li fer dita nominació, per què no trobant-se disposició de la casa,
o altrament, que done aquell tal prerrogativa la
nominació tocava al excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, ni altrament, a favor de dit de Lana
concorra la possesió centenària, e immemorial,
las quals soles poden atribuir dret sobre las facultats y drets incorporals, discontínuos. La
rahó, per què dit doctor Finestres, fou elegit en
ajudant de vehedor ab approbació //s.n.r // y beneplàcit exprés del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, avens prestat en mà del excel·lentíssim y fidelíssim deputat militar lo jurament de
obrar bé y llealment. Y és regla constant entre
oficials y subrogats, que lo official que·s subroga en son offici a altra persona no pot remòurerla ni privar-la de aquell, sinó que lo dret de privar-la y remòurer-la és del superior. Cancer.,
var. 2, capítol 2 a número 95. Otero de offici,
capítol 6, número 12. Y lo exemplar, és clar, en
termens de beneficis presentats per un patró lo
qual no acolla lo benefici, sinó que presenta la
persona al ordinari, y lo qui confereix és lo superior.

Tampoch és de subsistència dir que la revocació
li pertany líberament, per estar obligat als fets
del ajudant, per què en lo ingrés de son offici ja
se precauciona dir de sana, obligant a dit Finestres a que li firmàs un acte de indempnitat, del
modo aparegué a dit de Lana per sa major seguretat. Y axí, no poder això, ha de tenir libre la
remoció, majorment si se atèn que lo pagador,
ni ajudant de pagador, no estan obligats a pagar. Y pagarian mal, si pagavan aquellas quantitats, per las quals los serian fetas libranças per lo
vehedor y ajudant de vehedor respective, si
aquellas no anaven dirigidas a personas que lo
pagador o son ajudant sabessen que ditas quantitats eran degudas als tals subjectes, que per est
rahó se expressa en totas las libranças las rahons
per què se pagan, y axí vindrian los fraus, dols, o
baraterias imaginables, igualment a càrrech del
ajudant de vehedor, y pagador y llurs fermanças. Y axís és molt remota o nul·lo, lo dany
se podria seguir a dit vehedor, majorment ab la
obligació que dits ajudants tenen de entregar las
llistas y libranças cada mes.
Ni tampoch fóra de consideració, la proba que
dit Joseph Nuri de Lana, en dit nom de vehedor
podria fer, per a provar que lo ajudant de vehedor obra en nom seu, y no com a official, si digués que lo ajudant de //s.n.v // pagador obra en
nom del pagador, com apar ab lo preàmbol de
las libranças estampadas, perquè se respon que
és abús introduhit lo any 1706. En ocasió que
dit doctor Finestres, avia escrit ab Erasme de
Lana y Fontanet, se mortificàs en pèndrer treal
de fer estampar las libranças, a expensas pròpias
del dit doctor Finestres, embiant-li formulari
com se avia arribat de fer y li fou respost per ditc
de Lana, que quant dit formula avia arribat en
sas mans ya estavan estampadas, y que sols hi
havia añadit alguna coseta, las quals emvia dit
de Lana a dit Finestres. Y vehent aquest que
eran ab estil diferent del que sempre se avia
acostumat las amostra ab ajudant de pagador, la
qual sentí molt se agués mudat de estil, y rehusava admètrer-las. Y judicant que podria aver
causat tal mudança, sols comprehengueren que
ho avia fet per a apropiar, en lo esdevenidor, lo
nom de vehedor general a son fill Joseh Nuri de
Lana, vehedor. No pensant se tiràs al fi que vuy
se experimenta, y per no inquietar a dit Erasme
de Lana, resolgueren gastar aquella fins fossen
acabadas, ab ànimo de què en ser acabadas y
avent-se de estampar altras, se tornaria al estil
antich. Y axí, avent estat abús de introduhir de
20 mesos a esta part, no podrà ser tret per
exemplar.
a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació ratllat don.
c. a continuació ratllat dit.

a. en interlineat al marge esquerre.
b. a continuació ratllat en grave dany dels que serviren.
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Menos fa al primer cas, que la excel·lentíssima
ciutat de Barcelona aconsellada de sos acessors y
de 3 doctors del Real Concell, donàs la facultat
libre a son vehedor de poder revocar lo ajut librement. Puix de esa resolució no ha vingut útil
algú, a dita ciutat, ni per eixa resolució ha enseñat la experiència, haje estat més ben governat
lo regent de aquella excel·lentíssima casa, que
no lo de esta. Y no auria costat tants cuydados a
Erasme de Lana y Fontanet, com a tant zelos
del benefici públich, voler introduir en la ciutat
lo modo de govern del regiment de la present
casa, per considerar que de eixa manera ne lograria alguns // 6r // profits,a la dita ciutat.

remòurer a doctor Finestres y Solanès de son offici de ajudant de vehedor, atès és a compler a la
obligació de son offici. Y majorment, de avent
tingut dit Finestres lo mateitg de offici del qual
se fia la distribució de tant considerables quantitats de la Generalitat, per què sempre a est se li
imputaren a infàmia. Y no·s deu permetre, segons las disposicions de dret, y àdhuc que fos ab
justa causa, la qual no pot trobar dit Joseph de
Lana, la remoció sempre seria del excel·lentíssim
y fidelíssim consistori [...] var. 2, capítol 2 a número 95; var. 3, capítol 12 a número 189; Fontant de [...] tomo 1, clau. 4, glos. 10, part. 1 a
número 145, Cort. tom. 1 decis. 10 n. 87.

En quant al que sens repugnància des del any
1599 fins al estat present, se hage fet remoció
de molts ajudants per sola la revocació del vehedor se respon, que és estat abús, si tal ha succehit, y no consta que sia estat, no consentint y
no callant lo remogut perquè consentint-hi no
se lo ferà injúria, y per conseqüent no·s pot
tràurer per exemplar.

Per lo que y altrament, dit Finestres suplica a
vostra excel·lència fidelíssima sia de son servey
annuhir a la present representació, y a no donar
lloch de la pretenció de dit Joseph Nuri de Lana
y de Càncer, repel·lint la invitació de aquell. Lo
que rebrà a singular gràcia de vostra excel·lència
fidelíssima. Altissimus, et cetera. Finestres y Solanès. Flix,a assessor subrogat.

De tot lo sobredit, consta, que lo ajudant de vehedor és official, y li competeixen totas las accions y preheminèncias los són concedidas ab
las disposicions de officis. Per què altrament, dit
ajudant no podria clòurer escripturas ni fer altres actes que ab sa sola firma y cloenda se’ls
dona tota fe y crèdit. Y precisarian al vehedor si
lo ajudant no fos més que un substitut, familiar,
o mandatari seu, a aver de posar subrogat al offici de racional y anar personalment a fer residència en lo regent, y aver de firmar totas las
libranças, y clòurer llistas y demés affers de la
veheduria que hajen de tenir la qualitat de
authèntichs, y de eixa manera lo ajudant no seria més que un mer famulo, que sols serviria per
tenir la ploma per descans del vehedor. Y de
eixa manera, lo doctor Pere Joan Finestres no
auria acceptat dit càrrech, per no estar bé a son
punt y estimació, lo que és molt al contrari éssent official del excel·lentíssim y fidelíssim consistori. Majorment, ab offici independent de altres, encara que ab nom de ajudant inseguint la
consuetut de la present casa, que té de anomenar ajudants als que no son officials, mestres si
tenen lo mateix exercici, queb més pròpriament
se auria de dir vehedor que ajudant de vehedor,
puix lo racional se firma vehedor general, que
suposa particular.
Per las rahons sobreditas, y altres que podrian
al·legar-se, se veu clarament // 6v // que Joseph
Nuri de Lana y de Càncer, racional y en dit nom
vehedor del regiment de la present casa, no pot
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Número 137
Enb lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat a 13 de abril 1708, entre altres
deliberacions en aquell feta, fonch feta la deliberació següent:
Que ohida la real carta de la magestat del rey
nostre señor, Déu lo guarde, de sa real mà firmada, sotaescrita del il·lustre don Ramon de Vilana Perlas, son secretari, de data de 9 del mes
de abril corrent. Que perçò, per lo medi aparega als excel·lentíssims señors concellers, sie posada còpia de dita real carta en mà dels dos excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras
militar. Suplicant-los sien scrits participar-ho a
las personas, que per part de quiscun de dits excel·lentíssims comuns, concorran en la conferència ab las anomenadas per la present ciutat.
Per què en dita conferència, se premedite y discorre si se offereix reparo algun, en annuhir al
que sa magestat és estat servit disposar y ordenar ab dita sa real carta. Manifestant son sentir y
parer en escrits, ab un paper, servint-se los excel·lentíssims senyors concellers reportar-lo en
altre Concell, per poder ohit son contingut ab
tot acert, resòldrer y deliberar lo fahedor.
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Número 138

a. anotació escrita al marge inferior esquerre.
b. deliberació intercalada entre els folis 139v i 140r del trienni 1707-1710.

a. a continuació ratllat en.
b. a continuació ratllat més pròpriament que.
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[ 1708 ]

[ 1708 ]

Aa los illustres, amados y fieles nuestros los concelleres de mi ciudad de Barcelona.

consuelo. De Barçelona, y abril a nueve de mil setecientos y ocho años. Yo el rey. Don Ramón de
Vilana Perlas.

El rey.
Illustres, amados, y fieles nuestros los concelleres
de mi ciudad de Barcelona. Haviendo entendido
por la representación que me haçeis, los motivos
que os obligan a suplicarme tenga a bien moderar
el real decreto de veinte y siete de agosto, del año
passado, de mil setecientos y siet. En que fui servido mandar, que estén sugetos sobre la jurisdicción
por el término de las quarenta y ocho oras, en que
están de guardia y sobresaliente, los indivíduos de
la coronela, de ella encontrando que esta deliberación no se opone ni la contradiçen los capítulos
de corte que citáys, entendiéndola como se deve
por razón del exercicio de la guardia y no por los
delitos comunes, de que únicamente habla y puede
hablar el capítulo ciento y tres de las últimas Cortes. He resuelto manifestaros, que mi real intención no ha sido limitar la jurisdicción ordinaria
a que están sugetos los officiales y demás indivíduos de la coronela, por sus personas en causas civiles y criminales, de delitos comunes por el referido espacio de las 48 oras. Sin declarar el tiempo
que havia de durar la jurisdicción militar del governador de la plaça, por razón del exercicio de la
guardia no comprehendida en el expresado capítulo de corte. Lo que en ninguna manera se opone
a lo por mi resuelto antecedentemente, ni a lo establecido por los capítulos de corte, pues fenecidas
las referidas 48 oras de guardia y sobresaliente,
por aquellos indivíduos que estavan ocupados en
ella, cessa el exercicio y con esse la jurisdicción del
governador, a quien haviendo de responder de la
plaça, por tenerla entregada // 2v // y jurada su
custodia y defensa, deve únicamente pertenescer
el conocimiento de lo que en las 48 oras se practica, tocante exercicio de la guardia. Y para que en
adelante no se puedan sucitar otras dudas, es mi
real voluntad que los indivíduos de la coronela
que se hallaren de guardia y sobresaliente 48 oras,
esten por este tiempo vajo la jurisdicción del governador de esta plaça. Deviendo por razón del
exercicio de la guardia, conocer este de los delitos
que durante el cometieren, quedando por todo lo
demás vajo aquella jurisdicción que antes gozavan, no deviéndose entender que el todo de la coronela, como quiere suponer vuestra representación, haya de estar bajo la jurisdicción del
referido governador sino en caso que toda estuviese de guardia y sobresaliente, y por regular aquella porción que se destaca, y por el expresado tiempo. Ni limitaros a vos la que tubiereis antes, bien
atender siempre mi paternal amor, aumentaros
quantos honores puedan dispensarse a vuestro
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Número 139
Loa excel·lentíssim y fidelíssim bras militar juntat, lo dia 16 de abril 1708, entre altres féu la
deliberació següent:
Havent ohit còpia de la real carta escrita per lo
rey nostre señor, Déu lo guarde, a la excel·lentíssima ciutat lo dia 9. Y la deliberació presa per lo
excel·lentíssim savi Concell de Cent als 13, en
què fa comissió a las personas de la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns, perquè se servesquen discórrer si se offereix reparo algú en
annuir al ordenat en dita real carta. Ha deliberat
lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, condescendir al que la excel·lentíssima ciutat sol·licita ab dita sa resolució. Y juntament, que en lab
comissió sia compresa facultat, de què lo señors
de dita excel·lentíssima conferència pugan premeditar si serie convenient anyadir al paper fahedor, lo que sentiran sobre lo assumpto de las
patents, que se expressà en la representació posada en la real mà de sa magestat, del qual no se
fa menció en la real carta. Reportant-se a altre
bras, lo que ditas personas idearan per què en sa
història puga resòldrer lo de major conveniència, y que és la deliberació per lo medi aparexerà.
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a. carta real intercalada entre els folis 139v i 140r del trienni
1707-1710.
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Número 140
Universisc et singulis fiam facio, ego, Alexius Milans, civis honoratus Barchinonae autoritate regia notarii publici, villa et distritux de Arbucias
diocessis Gerunda, quod penes me facio receptum
quoddam instrumentorum thenoris sequentis:
Ego, Franciscum Llaonart, agricola villae de Arbucias diocessis Gerundae, taulerius suie tauler de
la tanalla ejudem ville pro illustrissimus et fidelissimus dominus deputatis et auditroribus computorum Generalis Principatus Cathaloniae, quia
circa regimme et exereitium dicti officii taulerii
ocasione compluimis aliis negonis [...] existo et sich
dictum offitium este mihi dampnosumet inovilem
propter mola preterea eis videlicet melioribus via
modo et forma quibus meliuis, gratis, et cetera.
Curia, et cetera, constituo et ordino procuratorem
a. deliberació intercalada entre els folis 139r i 140r del trienni 1707-1710.
b. a continuació ratllat excel·lentíssima.
c. procura intercalada entre els folis 139v i 140r del trienni
1707-1710.

meum certum, et cetera. Ita quod, et cetera.
//4v // Vos Paulum Llaonart, philosophia professorem, fillium meum,a Barchinone residentem hiet
absentem, et cetera. Ad videlicet pro me dito nomine et nomine meo dictum officium taulerii perpetio, in manibus et posse admodum illustrissimus et
fidelisimus dominorium deputatiis et auditorium
computorum gratis dicto Principatus Cathaloniae vel alterius, ipsorum cedendums et renuntiandum dictamque cessionem et renumtiatione admiti petendum et oboniendum et provide
quascumque suplicationes verbo veiu scriptis in
praemisa necessaria et opportuna, dandum et humiliter suplicandum instrumenta quocumque de
premisis et circa la necessaria et oportuna fieri confui erronium faciendum, instandum et requirendum. Et denum, et cetera. Promito habere rattum
et non revocare, et cetera. [...], et cetera. Actum in
villa de Arbucias die duodecima marsii millesimo
septingentessimo octavo. Teste sunt Franciscus Subira [...] de Horta sufraganieae villae // s.n.r //
[...] et Franciscus Villa, chirurgius villae de Arbucias. In quorum fidem ego idem Alexius Milans, non supra memoratus hic me subscribo, die
decima tercia praedictis mensis et anni, et meum
solitum quotor artis. Notario apono. Sig+num.
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Las personas de la conferència tinguda en la sala
del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, lo
dia 20 de abril 1708, inseguint la comissió a
ellas donada per vostra excel·lència fidelíssima y
demés excel·lentíssims comuns, ab deliberacions conformes, han ideat la representació sobre lo punt de la formalitat,a ab què hauran de
estar los banchs dels excel·lentíssims comuns en
las funcions públicas assistidas de la real presència del rey nostre senyor, Déu lo guarde, segons
la minuta que se posa en mà de vostra excel·lència fidelíssima. Aparexent-los que tenint la
aprobació de vostra excel·lència fidelíssima, podria servir-se disposar se passe a la real mà de sa
magestat, per medi de un indivíduo de quiscun
dels tres excel·lentíssims consistoris junts, com
no sian los excel·lentíssims senyors presidents.
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Número 144
Lob excel·lentíssim protector y officialsc del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar juntats lo
dia 22 de abril 1708, han deliberat lo següent:
Havent ohit la representació disposada, per los
il·lustres que componen la conferència dels tres excel·lentíssims comuns, sobre lo modo ab què hauran de estar los banchs dels excel·lentíssims magistrats en las funcions públicas en presència del rey
nostre señor, Déu lo guarde, y lo paper que la
acompanya, en lo qual explicant son sentir aparexent-los haver de posar-se en la real mà de sa magestat, per medi de un indivíduo de quiscun dels
tres excel·lentíssims senyors presidents. Attès que
la referida representació, està ideada ab lo acert y
discreció, que estant propi de las personas han concorregut en sa formació, y demana la qualitat del
assumpto. Deliberan perçò, aprobar aquella, y que
sie passada en la real mà de sa magestat per lo medi
aconcella la excel·lentíssima conferència. Y esta deliberació, participada als altres excel·lentíssims comuns en escrits per lo síndich del bras militar.

Número 141
Desb de 31 de mars de 1708 fins vuy 20 de
abril, se ha trobat que lo especulador y son emanuense han proseguit, y van continuant, la regulació dels reals registres dels reynats dels senyors reys, extrahent aquells de la gran confusió
y mescla, en què ab lo temps se havian transtocat de uns reynats a altres, y de una espècie de
registres a altre, col·locant-se novament aquells
ab la deguda distribució de reynats y llochtinèncias, ab distinchs rètols para conèixer la distinció
de aquells. Y no ha constat que lo real arxiver
especulador y son emanuense, hagen faltar a sa
obligació. Advertint que lo oficial destinat per
sa magestat y son emanuense, han deixat de treballar per haver-los faltat lo receptor de la Batllia General en la satisfació de son treball.
143
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Número 145
Excelentíssimod y fidelíssimo señor.

141
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Número 142
Excel·lentíssimc y fidelíssim señor.

El rey, Dios lo guarde, en prueva del amor y seguridad, con que dice de lo mucho que cave vuestra

a. a continuació ratllat licet absentem.
b. paper intercalat entre els folis 139v i 140r del trienni 17071710.
c. resolució intercalada entre els folis 140v i 141r del trienni
1707-1710.

a. a continuació ratllat que.
b. deliberació intercalada entre els folis 141v i 142r del trienni 1707-1710.
c. a continuació ratllat de la junta.
d. bitllet intercalat entre els folis 141v i 142r del trienni
1707-1710.
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[ 1708 ]

excelencia, interesarse en quanto es de su serviçio.
Me acava de ordena passe a vuestra excelencia,
como lo hago, la notiçia del felizísimo suceso que
ha conseguido la flota del almirante Uvings contra la // 1v // del cavallero Forbins derrotándola
enteramente, y en la que iba el prínçipe de Gales
con el fin de acalorar, con su presençia, alguna
consternazión fomentada en Escocia. Y quedando ya esta desbanezida y todos sus designios por
permitirlo, assí la divina providençia para hazer
más manifiesto al mundo los justificadíssimos derechos de su magestad, y adelantar // s.n.r // al
mismo passo sus progressos. Lo executo con mucho
gusto, por saver el grande que tendrá vuestra excelencia, y muy correspondiente a su gran zelo y
fidelidad. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Palacio, a 25 de abril de 1708. Excelentíssimo señor, besa las manos de vuestra magestad, su mayor servidor, don Ramón Vilana
Perlas.
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Número 146
Ena lo savi Concell de Cent, tingut y celebrat a
25 de abril 1708, fonch feta entre altres la deliberació infraiscrita y següent:
Que ohida la representació disposada y formada
en execució de la commissió de dit Concell, per
las personas concorran en la excel·lentíssima
conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
la Deputació, bras militar y present ciutat, per
posar aquella en las reals mans del rey nostre senyor, Déu lo guarde, acerca del punt de la formalitat ab què hauran de estar los banchs de dits
tres excel·lentíssims comuns, en las públicas
funcsions assistidas de la real presenció. Llegida
dita representació en dit Concell, y attès lo expressat en dita representació, y lo quant expressiva se troba aquella estàs disposada y formada.
Que perçò, sie llohada y approvada, com dit
Consell la lloha y approva, y que per part de la
present ciutat concorre junt ab un dels indivíduos de quiscun dels altres dos excel·lentíssims
comuns, en posar-la en las reals mans. Lo excel·lentíssim senyor conceller segon, no trobant-se ésser president del excel·lentíssim consistori, y trobant-se dit excel·lentíssim señor
conceller segon ésser president, hi concórrer lo
excel·lentíssim señor conceller ters. Y que la
present deliberació per lo medi aparega als excel·lentíssims señors concellers, sie participada
als excel·lentíssims y fidelíssimis señors deputats
y bras militar.

a. deliberació intercalada entre els folis 142v i 143r del trienni 1707-1710.
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Número 147
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
No obstant, que Joseph Llarís, official major del
Real Archiu de la present ciutat, haja presentat
dos suplicacions a vostra excel·lència fidelíssima, la una als 9 de janer y la altra als 23 de febrer del corrent any 1708. Ab la primera de las
quals, se suplicava fos servit en observansa de la
Constitució 99, feta en estas últimas Corts fer
representació a sa magestat, Déu lo guarde, que
per sa real grandesa y en observansa de dita
constitució, donàs los ordes convenients per a
què dit Llarís cobràs los salaris vensuts, per rahó
de son offici del receptor de la Batllia, sobre de
la qual tenia aquells destinats y situats. Y si bé,
no·s logra per la representació que vostra excel·lència fidelíssima féu, considerant que ab las
instàncias de la segona suplicació, ab la qual se
expressaren las rahons que tenian son subrogat
y emanuense, per dexar de continuar sos exercicis respective. Y que ab la representació que
vostra excel·lència fidelíssima havia de fer en escrits, a sa magestat lograria lo consuelo de ser
satisfet en dits sos salaris, ha experimentat no
haver obrat ningun fruit. Y trobant-se vuy en
dia requirit, dit Llaris, per part de Gerònim Alterachs son substitut, y per Mariano Llaris y de
Maraver, emanuense de dit Real Arxiu, que los
pague tres terças de sos salaris vensudas.
Altrament, li han protestat de dexar los exercicis
de sos respective officis, com e effecte des del
dia de dita requesta han ja cessat de la continuació de sas respective servituts. Com apar de dit
acte de requesta y resposta, al però de aquella
continuada, que·s posa en mà de vostra
excel·lentíssima fidelíssima. Y, com lo motiu
principal de dexar de continuar son substitut y
emanuense sas servituts, en dit Real Archiu, sia
sols per què dit Llaris no·ls paga los salaris
que·ls té offerts. Y aquest, no·ls puga pagar per
falta que lo receptor de la Batllia General de la
present ciutat, no li paga sos salaris; y per dita
rahó se troba frustat // 2v // lo disposat en dita
Constitució 99. Suposat se falta en la residència
y continuació de arxivar los papers de dit Real
Arxiu, lo que és totalment nociu no sols als habitants en la present ciutat, si no també a tot lo
Principat, lo dexar de continuar-se dits empleos. Y sia peculiar de vostra excel·lència fidelíssima, lo exir al reparo del bé públich y observansa
de dita constitució, per aquells medis més efficases, per conseguir-se semblant benefici a tot
a. súplica intercalada entre els folis 142v i 143r del trienni
1707-1710.

lo Principat. Per tant y altrament, dit Joseph
Llaris, posant en notícia de vostra excel·lència
fidelíssima, lo haver cesat dits officials del exercici de sos empleos en dit Real Archiu, suplican
sia vostra excel·lència fidelíssima servit de liberar lo que aparega ser més convenient, per lo logro de què dit Llaris puga cobrar dits salaris, y
donar satisfacció a dits sos substitut y emanuense, perquè estos pugan continuar sas servituts
respective en dit Real Arxiu, y per la total observansa de dita constitució. Altrament, fent lo
contrari com nou creu de lo gran rectitut de
vostra excel·lència fidelíssima, li protesta de tots
los prejudicis y gastos que li pugan sobrevenir,
per rahó de haver cessat dits sos substitut y emanuense de sos exercicix en dit Real Arxiu, y també de tots los salaris que dexarà de cobrar dit
Llaris de assí al devant, fins y a tant, que realment y ab tot effecte se li pagaran aquells. Y axí
mateix, de varler-se en lo judici de la visita tots
aquells remeys, que en via de dret li podan competir contra de quiscun de vostra excel·lència fidelíssima. Y que a la present suplicació, sia continuada la oblata, y insertada junt ab dit acte de
requesta en lo dietari de vostra excel·lència fidelíssima. Lo que suplica omnis modo meliori.
Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Joseph
Llaris, en causa pròpria. Bruguera, assessor subrogat.
143
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Noverint universi quod, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo octavo die vero
decima sexta mensis aprilis eiusdem anni intitulata, praesente Josepho Abadal, scriptore jurato
sub me Petro Abadal, notario publico regio collegiato Barchinonae infrascripto et praesentibus
etiam, Michaele Navarro et Alias familiari
Sancti Officii inquisitionis et Francisco Perez,
daguerio,aita approbat notarius infrascriptus
manu propria civibus Barchinone pro testibus ad
ista vocatis specialiter et assumptis Hyeronimus
Alterachs, substitutus officialis mayoris archivi
regalis presentis, et Marianus Llaris et de Marraver, emanuensis in dicto archivo constituti personaliter coram et ante prasentiam Josephi Llaris,
officialis maioris dicti archivi regalis, personaliter reperti in dicto archivo inter quartam et
quintam horas post meridiem eidem obtulit et
presentavit et seu per dictum scriptorem juratum
sub me dictob et infrascripto notarium, praesentari ac legi publice petierunt instaverunt et requisiverunt quandam in scriptis papyri requisitionis
scaedularuis huiusmodi tenoris:
«Molt bé sab y ignorar no pot señor Joseph Llaris, official major del Arxiu Real de la present
a. daguerio ita approbat notarius infrascriptus manu propria
interlineat.
b. a continuació ratllat etia.
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ciutat de Barcelona, com en lo mes de janera del
any proppasat 1707, volent vos, micer, posar en
execució lo disposat en la Constitució 99 de las
últimas Corts, per causa de sa indisposició, proposa a Gerony Alterachs, que si li servia de substitut en lo offici que vos obte en lo Real Arxiu, li
donaria quiscun any 129 lliures, sous, de salari
pagadoras per terças. Al que en esta conformitat
quedaren ajustat, y axí mateix, tenint vos oblicagió de posar un emanunese en dit Real Arxiu,
en forsa de dita constitució, proposa a Mariano
Llaris y de Maraver, que si li servia de emanuense en dit Real Arxiu li donaria quiscun any 108
lliures, sous, de salari pagador axí mateix per
terças. Y en esta conformitat quedaren ajustats
los dos, y en forsa de dits ajustos no pot duptar
vos, micer, que tant lo dit Alterachs, com dit
Llaris, han servit dits respectius officis en dit
Real Archiu des de dit mes //3v // de janer 1707
fins lo dia de vuy, fent executant en aquell tot lo
que disposa dita constitució. Com és ben notori a vostra magestat y als officials de dit Real Archiu, y axí mateix, que ab dit termini han discorregut sinch terças, de las quals sols vos nos ne
té pagades dos a quiscun respective, y axí estar
devent tres terças, y per ellas al dit Alterachs 93
lliures, 19 sous; y al dit Llaris y de Maraver consemblants tres terças, y per ellas 81 lliures, sous,
per la cobransa de las quals se haja fet differents
instàncias a vos. Y no obstant aquelles, no se ha
pogut conseguir dita satisfació, y com sia cert en
dret que dignus est mercenarius mercedesca y faltant vos a las pagas de dits salaris, no sia just que
dits Alterachs y Llaris hajan de fer la fatiga quotidiana de dits respective officis. Per tant los dits
Hyerònim Alterachs y Marianao Llaris y de Maraver, a vos requereixen y interpelan que done y
pague a quiscun, les sobredites respective quantitats. Altrament, protestan a vos de valer-se
dels remeys que de dret los afavoreix a fi y effecte de obrar dites respective quantitats, y semblantment li protestan que si acabat que sia lo
corrent mes de mars no tenen satisfació dels salaris de ditas tres terças, dexaran de continuar
las servituts de dits respective officis. Y de tot lo
demés lícit de protestar, protestan, requirint al
notari ne lleve acte de tot.»
Quaquidem papyri, requisitionis scaedula sic ut
promititur dicto Josepho Llaris, oblata et praesentata et per dictum scriptorem juratum sub me,
dicto et infrascripto notario, lecta publicata et
tradita sibi copia de eadem respondendo dixit:
quod retinebat sibi terminum juris ad respondendum, postmodum vero die decima septima a
quarta post prandium praedictorum mensis et
anni praesente et ad hoc vocato, atque rogato me,

a. a continuació ratllat del.
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dicto et infrascripto notarius et praesentibus
etiam magnifico Francisco Rovira, cive // 4r //
honorato Barchinona, et Jacobo Narciso Fabrega,
scriptore Barchinonae, pro testibus ad ista vocatis
specialiter et assumptis dictus Josephus Llaris,
constitutus personaliter in Aula Regia presentis
Principatus Cathaloniae in tabulario sive taueell mei dicti et infrascripti notari, quem habeo in
dicta Aula Regia respondendo in praedicta requisitione obtulit tradidit et liberavit mihi praedicto notario quandam scripturam hiusmodi tenoris:

Vehent lo poch fruit que se havia lograt de dit
recado, novament dit Llaris ab suplicació de 23
de febrer proppassat, supplica a dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori que fes nova representació a sa magestat, per lo effecte referit. Y
en vista de ella fonch deliberat per dit
excel·lentíssim y fidelíssims señors diputats,
que·s fes representació en escrits a sa magestat,
com realment axí se executà. Y aquella, fonch
entregada a sa magestat per medi de son síndich, com consta de la relació ne féu aquest als
28 de dit mes de febrer, com consta en dit dietari de la qual representació encara se espera la
resposta.Y que havent fet totas estas diligèncias, com eran de sa obligació, li a par haver
complert a sa obligació per poder donar la satisfacció a dits Alterachs y Llaris. Emperò, com
no tinga havers alguns, no pot cumplir per
hara en satisfer-los, lo que se’ls deu fins que
per sa magestat se hage donat providència.
Perquè a esta part se li satisfà los salaris, perquè
nemo dat quod non habet offerint-los que luego
que tinga satisfació, per lo receptor de la Batllia General, en aquellas los satisfarà tot lo que
se’ls deu fins lo dia que esta part cobrarà. Y en
quant a dexar de continuar la servitut de dit officis, considera que seria gran dany al públich,
que // s.n.r // per falta de officials se dexàs de
continuar la obra que·s fa en dit Real Arxiu, y
axí espera que no voldran que per un poch de
temps que pot faltar a la paga dea sos salaris,
dexen de continuar la servitut en dits respective officis. Y las presents donant per respostas
omni modo meliori, requireix al notari que no
done còpia de dita requesta sens inserta de las
presents respostas. Quaquidem responsione sicut
praemititur per dictum Josephus Llaris mihi
traditis et liberatis verbo requisivit me praedictum et infrascriptum notarium coram dictis testibus quatenus ipsam continuarem in pede dicta
requisitionis et de una sine alia minime copiam
traderem seu liberarem de quibus, et cetera, tam
dicti Hyeronimus Alterachs et Marianus Llaris
et de Malaver, quam dictus Josephus Llaris petierunt et requisierunt, et cetera. Petri Abadal,
auctoritate apostostolica et regia notari publici
regii collegiati Barchinone qui predicta unacum
prenominatis testibus interfuit et infidem clavit
die XXV aprilis MDCCVIII.

«Responent Joseph Llaris, official major del Arxiu Real de la present ciutat de Barcelona, a una
requesta a ell presentada a instància de Geroni
Alterachs y Mariano Llaris y de Maraver, que
comensa: «Molt bé sab y ignorar no pot, señor
Joseph Llaris» [...] y acaba requirint al notari ne
lleve acte de tot diu y dedueix, que encara que
és veritat que los convenis y ajustos de las servituts, per rahó de quiscun dels officis que serveixen, fonch en la conformitat referida. Emperò,
com esta part no tinga convenièncias ningunas
per poder donar-los satisfació, per causa de faltar-li las pagas de las terças de sos salaris, que té
situats sobre las rendas reals de la Batllia General del present Principat, no obstant que ha fet
vàrias diligèncias ab lo receptor de dita Batllia
General, per la cobransa de consemblants tres
terças que se li debian de dits salaris. Lo que no
ha pogut lograr, puix del resultant de aquellas
era de ahont podia correspòndrer a la paga de
las terças que realment deu a dits Alterachs y
Llaris, y faltant-li aquellas a esta part no és molt
que haje faltat en donar-los satisfacció. Y per a
què pogués, dit Llaris, cobrar las quantitats que
se li deuhen de dita Batllia General, considerant
que lo medi més effcàs per dita cobransa era lo
dels excel·lentíssims y fidelíssims señors diputats, en consederació que dits sos salaris estan
destinats sobre las rendas reals de dita Batllia, ab
dita Constitució 99 d’estas // 4v // últimas
Corts.
Súplica a dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, ab suplicació de 9 de janer del corrent any,
que fosen servits fer representació a sa magestat, Déu lo guarde, per a què en observansa de
dita constitució, fos servit donar los ordes convenients al receptor de dita Batllia General
pagàs a esta part, no sols los salaris que se li estan devent de ditas tres terças, si no també de
las que a coetero aniran cahent. A la quals suplicació, annuí lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, enviant son síndich a sa magestat,
com també consta de la dita suplicació y resposta, de haver-o executat en lo dietari de la
casa de la Deputació.
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Número 150
Vuyb als 30 de abril de 1708, se ha trobat que·s
lo especulador y son emanuense, han proseguit
a. a continuació ratllat dos.
b. paper intercalat entre els folis 146v i 147r del trienni 17071710.

y van continuant la investigació dels reals registres transtocats, repetit los reals registres de dit
Real Arxiu, segons sas espècies, coaptant
aquells en sos deguts llochs, fent distinció dels
reynats, para ab facilitar trobar-los y després
restituhir-los en lo puesto a hont deuhen estar,
disposant-ho així mateix dels registres de las
llochtinèncias, col·locant rètols designatius de
aquellas. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador y son emanuense hagen faltat a sa
obligació.

147
/2r

opportuna faciendum et firmandum sue fieri faciendum, instandum et requirendum. Et pro his
quascumque suplicaciones tam verbo quam in
scriptis offerendum, porrigendum et presentandum et demum. Ego enim et cetera, promitto habere rattum et cetera. Et non revocare, et cetera.
Actum, et cetera.
Testes sunt dictus Petrus Llosas, notarius publicus, et Ignasius Texidor, scriptor Barchinonae.
In praemissorum licet aliena manu scriptorum
fidem et testimonium Bernardus Fores, apostolica
regiaque auctoritatibus notarius publicus regius
collegiatus Barchinone hic me subscribo et meum
die II maii MDCCVIII appono. Sig+num.

Número 151
Diea octava mensis martii anno a Nativitate
Domini millessimo nonagesimo septimo, Barchinone.
Ego, Franciscus Monfar, civis honoratus Barchinae populatus, ubi obtinent officium procuratoriis fiscalis generalis presentis Principatus Cathaloniae, dicto nomine gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratores meos certos, et cetera, itaquod, et cetera. Vos, nobilem don Josephum de
Amigant, Franciscum Mari et Ginoves, Josephum Nuri de Lana et de Cançer, domicellos,
Alexium Fornaguera, utriusque juris doctores
Barchinoae populatos; Hieronymum Bratons, notarius publicus Barchinonae, Josephum Pelegri,
seror ordinarium, et Joannem Aldabo, lignarium, cives dicta civitatis Barchinone, licet absentes, et cetera, et quemlibet vestrum insolidum
ita quod primitus et cetera, ad vidit pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissims dominis deputatis et auditoribus computoris
Generalis Cathaloniae, qui nunc sunt et pro tempore fuerint simul et divisim comparendum et
dictum meum officium procuratoris fiscalis domus Deputationiis, in manibus et posse dictorum
dominorum deputatorum et auditorum computoris in favorem persona seu personaris vobis dictis dominis procuratoribus meus constitutis seu
alteri vestrum insolidum benevisae, seu benevisarum per vos seu alterum // 2v // vestrum nominanda, designanda seu nominandarum et designandarum, simul et divisim, cum omnibus
juribus et pertinentibus suis universis renuntiandum et cedendum et eam seu eas de dicto officio
provideri juxta formam Generalium Constitutionum presentis Principatus Cathaloniae capituloris et actum curiarum, [...] practicam stilum
et observatiam dicti Generalis renuntiationemque, seu renuntiationes admitti petendum, instandum et suplicandum, et de his quaecumque
instrumenta utilia et necessaria quomodolibet
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Número 152
Dona Francisco de Magarola y Fluvià, archiver
del Real Archiu del present principat de Cathalunya, general de la Corona de Aragó.
En execució del disposar en lo capítol 100 de las
últimes Corts, certifich y fas fe, que lo prevere
mossèn fra Manuel Mariano Ribera, de la real
orde de Nostra Senyora de sa Mercè, especulador del dit Real Archiu, junt ab son emanuense,
ha cumplir ab lo que disposan los capítols 97 y
98 de dita Corts, des del die primer de febrer
fins al últim die de abril inclusive del corrent
any 1708. La qual certificatòria fas mitjensant
jurament, que e prestar lo die infrascrit en mà y
poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes del General de
Cathalunya. Barcelona, y maig 4 del 1708. Don
Francisco de Magarola y Fluvià, archiver real.
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a. procura intercalatda entre els folis 146v i 147r del trienni
1707-1710.
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Número 152-2
En lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat a 5 de maig corrent de 1708,
fonch entre altres deliberacions en aquell fetas,
la infrascrita y següent:
Que perçò, sie dita dependència comesa com lo
present Concell la comet, a la excel·lentíssima
conferència dels tres excel·lentíssims comuns de
la Deputació, bras militar y presents ciutat, per a
què en dita conferència per medi de las personas
concorren y entrevenen en ella, se premedite dit
fet y lo que apareixerà respondrer-se a sa magestat més convenient al servey de las dos magestats, divina y humana, y utilitat pública. Y que
del que·ls apareixerà, tinguen a bé formar una
a. relació intercalada entre els folis 148v i 149r del trienni
1707-1710.
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tiros al mismo tiempo, que supuesto la expresseda
cantidad de dos cientos mil marcos no puede
damnificar la provincia, por aumento atento a
que no es grande concideració la summa de ardites que en ella ay actualmente, ni deteriorar por
la misma razón el comercio, deçelosso que en casso
de conciderar se siguiría detrimento pospondría a
qualquiera otro este expediente. No juzgo, que
por una vuestra parte, precaucionado lo referido,
encontréis reparo alguno no en la fábrica. Y porque solo en el casso de abatimiento o recogimiento,
de la referida moneda de dinerillo, en lo venidero, pudiera seguirse algún menoscabo a la ciudad, para en este casso os ofresco que mi Real Hazienda quedará obligada a compensar el mismo
valor de los doscientos mil marcos que aora se fabricaren, sin que contrayga perjuycio alguno esse
común. En cuya ynteligencia me persuado, que
esta deliveración os será plausible considerando
que son tan executivos los aprestos que pide lo adelantado del tiempo, y tan escasos los caudales para
su efectuación, que se haze indispensable promptamente esta fábrica. Por lo que os encargo que
con la mayor brevedad, me representeix si en
quanto a su execución hallareis esencial reparo, a
que no me persuado. Y, si a que en esto, como en
todo vuestro fino çelo y desseos, a mi mayor servicio
contribuhirá con exemplar fineza y aplicación.
De Barcelona, a veynte y sinco de abril de mil setecientos y ocho años. Yo el rey. Don Ramón de
Vilana Perlas.

obsequiosa y humil representació, per posar en
las reals mans sobre dit assumpto, reportant-se
aquella després de formada y disposada al present Concell, antes de posar-la en las reals mans.
Tenint facultats los excel·lentíssims señors concellers per nomenar personas, en cas sie menester, per concórrer y entrevenir en dita conferència, en igual número com per quiscun dels altres
dos excel·lentíssims comuns seran anomenadas,
o bé se troban ésser anomenadas. Y que la present deliberació en escrits, junt ab còpia de la
real carta, sie participada per medi de ambaxada, de un señor ciutadà y altre militar, a quiscun
de dits dos excel·lentíssims comuns.
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Número 153
Aa los illustres, amados y fieles nuestros los Concelleres de mi ciudad de Barcelona.
El rey.
Illustres, amados y fieles nuestros los concelleres de
mi ciudad de Barcelona. Ygualmente a lo que se
aumenta por oras, la precisión de dar las eficaces
providencias que requiere la abertura de la campaña que está tan próxima, para asegurar por
medio de las más ventaxosas preparaciones la defensa de todo este mi Principado, y la prosecución
de mi justa causa de la qual depende la feliz estavilidad, consuelo y sosiego de mis fieles vassallos.
Crece mi cuydado por encontrar, para las disposiciones que son precisas, una grande dificultad
respecto a lo extenuados que se hallan los efectos de
mi Real Hazienda, no haciéndole menor la reflexión de que si esse común no experimentase en su
herario tan crecido atrasso, seria el que con la liveralidad, y que es muy consecuente a lo que vuestra fidelidad y amor, a mi real persona, siempre
ha procurado authenticar de entrañables y afectuosos los esfuerços hechos en mi servicio, obstentaría ahora a ser possible los de que necesita la urgencia. Y siendo tan grande y preciso el procurar
superarla por los medios que sean factibles, me ha
parecido muy conducente a ello, el de que respecto
de no encontrarse ya otro que aplicar a la referida ymportancia, se passe a fabricar a expensas de
mi Real Hazienda hasta dos cientos mil marcos
de moneda de cobre de dinerillos, de la misma
forma y consistencia que los que últimamente haveis dispuesto en mi real secca. Pero como mi
// 2v // paternal cariño es en todo ygual, para
atender y no omitir en mis resoluciones quando
puedan tocar en lo peculiar de esse común, el que
se os participe he querido hacerlo de esta. Y adver-
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a. real carta intercalada entre els folis 149v i 150r del trienni
1707-1710.
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Número 154
Excelentíssimosa y fidelíssimos ilustres señores diputados y oydores de quentas de la Generalidad
de este Principado.
Excelentíssimo y fidelíssimo señor.
Siendo mañana día, en que por commemoración
de haverse livertado esta ciudad de la violenta
ymbasión del enemigo, el año passado 1706. Se
hace la procesión general que //1v // resolvió el rey
establecer para los venideros, dirigida hasta la pirámide del Borne donde se venera la imagen de
Nuestra Señora de la Concepción. Me manda su
magestad, lo acuerde a vuestra excelencia, a fin
de que en la conformidad que ha concurrido
vuestra excelencia en dicha función los años antecedentes, lo execute en este. Nuestro señor guarde
a vuestra excelencia, los muchos años que puede.
Palacio, 11 de mayo de 1708. Excelentíssimo señor, besa sus manos de su mayor servidor. Don
Ramón de Vilana Perlas.
a. billet intercalat entre els folis 150v i 151/3r del trienni
1707-1710.
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Número 155
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
En diada de 9 del corrent mes de maig 1708,
foren deliberades per vostra excel·lència fidelíssima mil lliuras a Joseph Vehils, sastre de la present ciutat, per las mitjas ditas de las dos mil
lliuras que oferí sobre catorse mil lliuras, en lo
arrendament de las bollas de las col·lectas de
Tarragona, Montblanch del trienni corrent del
1707. Y com de acceptar dit Vehils, absoludament ditas mil lliuras, podria en algun temps
perjudicar-li en la pretenció té contra lo procurador fiscal en la causa verbal, que se aporta, devant vostra excel·lència fidelíssima, en la qual se
demana, per dit Vehils, haver-se de estar en lo
acte del arrendament a son favor fet, el primer
de decembre 1707, y no al per ve vostra
excel·lència fidelíssima fet y firmat a favor de Joseph Ferrer. Per tant explicant son ànimo, dit
Vehils diu, que lo acceptar ditas mil lliuras ésb
ab protesta de no valer-se perjudicat en ningun
de sos drets, que li competeixi y li pugan competir per la declaració dalt dita. Y sens perjudici
de las accions que té intentadas en dita causa, las
quals vol tenir sempre salvas y inlesas, y per què
conste del sobre dit en tot temps, súplica sia la
present cusida //2v // en dietari en la forma estilada. Offici, et cetera. Altissimus, et cetera. Tesoido. Bruguera, assessor subrogat.
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Número 156
Exel·lentíssimc y fidelíssim señor.
Don Juan Saladriga, natural del present Principat, posat als peus de vostra excel·lència fidelíssima. Ab tota veneració diu y representa, que
entre altres dels serveys que té fets aval present
Principat, són los que ab sindicat del comtat de
Ampúrias féu conferint-se a la vila de Madrit,
per la deffensa dels drets de esta pàtria poch antes de las conjunturas presents, ab molts perills
de sa vida; y lo menor de possar per los aquaductos, que vuy passan altres personas que anaren per semblans expedients en aquella era, y lo
haver servit a sas costas, a la real vinguda del rey
nostre senyor, Déu lo guarde, ab lo exercici de
secretari de la junta de la noblesa cathalana, que

sa magestat se dignà formar per lo feliz expedient de son real ingrés, en la deguda pocessió
de estos sos dominis. En al qual junta se tiraren
totas las líneas, que ab la celeritat que demanavan las urgèncias, actua lo suplicant per la conservació de eix comú de vostra excel·lència fidelíssima en aquells tan grans ahogos en què
estava. Las quals fonch bastants, no sols per librar-lo, però y encara per què logràs las felicitats
que vuy gosa, dexant a part molts de altres que
en dita ocasió, antes y després, ne féu y ha fets
en comú y en particular, que per tant coneguts
se ha dignat la magestat demonstrar-li sa real
gratitut, honrant-lo ab una plaça de la secretaria
de justícia del regne de Nàpols, a hont ha de
passar en breu per lo // 5v // real servey.
Que a vista del sobredit y de la conjuntura en
què·s troba, no sols ha suplicat ab altre a vostra
excel·lència fidelíssima, se dignàs librar-li la tènua quantitat de 112 lliures, 10 sous, que alcansà del resíduo de la quantitat taxada en las
últimas Corts Generals, per lo càrrech que en
ellas, en continuació del experimentat zel, té
vostra excel·lència fidelíssima en procurar lo
lluhiment dels particulars semblants casos, sinó
també, hi ha atravessat la autoritat del excel·lentíssim senyor comte de Ullfelt, qui ho ha demanat ab tres differents billets de son orde escrit, a
alguns indivíduos de vostra excel·lència fidelíssima. Y ha disposat en cas que vostra excel·lència
si notifiqués, actualment, medis per librar la que
un arrendatari dels que té vostra excel·lència fidelíssima la deposàs. No obstant, que no la degués en demonstració del agrahiment que·n
tindria, y que a tot lo sobredit no se ha dignat
vostra excel·lència fidelíssima donar ohidors encara, que fins assí en semblants casos ho havia
practicat. És signanter ab lo doctor don Francisco de Solanés, que és lo últim estat.
Tot lo que té a dit suplicant, ab lo mejor desconsuelo, no tant per lo interès com per la
desgràcia y particularitat que se l’i segueix, que
no sab haver merescut, psaltim maliciosament.
Y en cas sie no offereix donar plena satisfació.
Per lo que desitjant que en tot temps conste de
la dita submisió. Suplica a vostra excel·lentíssima fidelíssima tinga a bé manar cusir la present
dietari. Esperant que vostra excel·lència fidelíssima aconsolarà a dit suplicant, y ho rebrà a
mercè. Offici, et cetera. Altissimus, et cetera.
Don Juan de Saladriga. Flix, assessor subrogat.
Oblata XIX maii MDCCVIII in consistorio, et cetera.

a. súplica intercaldat entre els folis 150v i 151/3r del trienni
1707-1710.
b. a continuació paraula ratllada.
c. súplica intercalada entre els folis 151/4v i 151/7r del trienni 1707-1710.
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Et domini deputati, intervenientibus domini,
auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt materno // s.n.r // sermone que quant paga-
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cumplert al ritual, ni formal de dit capítol, en
quan a la subministració de la còpia de dits
llochs. La entrega de la qual, com literalment se
conté en aquell, devia fer-se en lo principi de
dita insiculació y ans de comensar-la, circunstància que no pot fer reflexa a la supposada
entrega de las membranas. Com a altre dels
procehiments initiatius y continuatius del mateix acte. Perçò, dita il·lustre Novena, reitera a
dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, la
instància de què tinga a bé ordenar entregar-li
dita còpia de tots los dits llochs vacants y supposats, ço subjectes a la predita insiculació, per a
què ab esta indispensable diligència puga satisfer-se a la disposició de dit capítol de cort.

ran als demés officials de la Cort últimament celebrada sos salaris, se pagarà també al suplicant
lo que li especta. Y que de present, la present
casa se troba exausta,a per la qual causa no·s pot
donarb prompta satisfacció. Y que la present sia
incertada en dietari.

Número 157
151
/6r

151
/8r

Responentc lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori al recado enviat a sa excel·lentíssima fidelíssima, per los il·lustríssims senyors inseculadors per medi del promovedor, diuhen que en
observansa del capítol 8, Corts 1599, en lo qual
se disposa, que los deputats y oÿdors en lo principi de la inseculació y antes de comensar aquella, hagen y sian tinguts de enviar als habilitadors, o nou personas, còpia de tots los llochs
que vagaran y se han de insecular. Han enviat
sas excel·lèncias fidelíssimas, als dits senyors inseculadors al principi de la inseculació, còpia de
tots los llochs que·s trobavan vacar y se havian
de insecular en la present inseculació, junt ab las
llistas dels subgectes proposats, conforme hordena y disposa dit capítol. Y, en la mateixa forma que sa disposició se ha observat y practicat
fins al dia present, en totas las inseculacions que
se han fet y executat en la present casa, y en particular en la que se féu últimament en lo any
pròxim passat.
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Número 158
Replicantd la il·lustre Novena de insiculació, a la
resposta en escrits feta, al precedent recado que
ha embiat al excel·lentíssim y fidelíssim consistori, per medi del promovedor, diu que la petició contemguda ab dit recado, era que dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori se servís
subministrar a la predita il·lustre Novena de insiculació, còpia de tots los llochs que vacan y
han dee insiculà, distincta, separada y apart de
las membranas, en observansa del disposat y
previngut ab lo capítol 8, Corts 1599, número
10. Y si bé, se ha embiat nominació dels llochs
vacants, ab elecció de personas per ser insiculadas respective en cada hu de ells, emperò, com
sols sia estat per medi de membranas, que successivament segons lo mateix capítol se’ls devian subministrar. És a saber, després de habilitada la una, la altre no apar haver-se satisfet y
a. a continuació dos paraules ratllades.
b. a continuació ratllat de.
c. paper intercalat entre els folis 150v i 151r del trienni 17071710.
d. paper intercalat entre els folis 150v i 151r del trienni 17071710.
e. a continuació ratllat ser.

2210

Número 159
Satisfenta lo consistori de deputats y oÿdors de
comptes del General de Cathalunya, a la rèplica
ha fet vostra senyoria a la resposta havia donat
dit consistori a son recado, diu que lo capítol 8,
Corts 1599 sols disposa haver-se de enviar a
vostra senyoria còpia de tots los llochs que vagaran y se han de insicular ans de comensar la
insiculació, sens que diga que dita còpia haya de
ser distincta y separada de las membranas. Ans
bé, apar deu ser junt ab aquellas, ya per manifestar a la lletra de dit capítol en las paraulas Ibi:
«Còpia de tots los llochs que vagaran y se han
de insicular, et cetera» que són los que únicament van continuats en ditas membranas. Com
y també, per què en cas de dupte algú, ho haguera axí declarat la observansa subseguida, y
altrament, los llochs que·s proposan vacants en
las ditas membranas, són los suposats lo subgectes a la insiculació per vostra senyoria fahedora,
sens que·s puga, en manera alguna, col·legir lo
haver-se de enviar còpia de tots los llochs que
vacan y se han de insacular distincta, saparada, y
a part de las membranas, de clàusulas ni paraulas
algunas del sitat capítol 8. Per què mirat aquell
atentament, ni lo contengut en lo número 7 pot
excitar dupte algú, en què dispose que si los deputats y oÿdors se detindran per espay de una
hora, sens voler passar avant en fer nominació
// 9v // de altre persona, apres de feta repulsa de
alguns dels proposats. Passada aquella, apres de
ésser requirits dits deputats y oÿdors per las nou
personas o la mayor part, hagen aquellas de insicular los llochs que vagaran, fins atant que dits
deputats y oÿdors passaran en fer nominació de
altres personas o persona, fora de la que hera repel·lida. Puix, ben clar se veu del mateix capítol,
que la facultat que aquell tribueix a vostra senyoria de insicular los llochs que vagaran, és
lliurin als que vagan per repulsa dels propossats
a. paper intercalat entre els folis 150v i 151r del trienni 17071710.

cedents diligènciasa ha cumplert per sa part, y
que no lib incumbeix altre mes quec // 10v //
protesta, qued aquellas se han originat del singular zel té dita il·lustre Novena, de complir a
las obligacions de son càrrech, y de la virile observança del disposatf ab dit capítol. Que en lo
ingrés, de ditg son càrrech, ha jurat observar
requirint primitus et ante omnia al secretari de
vostra excel·lència fidelíssima, que continue en
dietari y símul en lo procésh de la present insiculació, tant los recadors verbals en sa substància, com y los que se subseguiren en és scrits, y
respostas per dit excel·lentíssim y fidelíssim
consistori, a ells respective fetas. Protestan, que
no entenen eni manera alguna, convenirj en
què se puga al·legar per exemplar dita recusació, en la entrega de dita intrada còpia de tots
los llochs, que segons creu deu praecedir al
acte de insiculació, a és de las membranas, començat aquell se van successivament subministrant per dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, en observança de dit capítol, ans bé,
volenk que en tot temps, que de salvo e illes lo
dret a la il·lustrel Novena o Novenas que seran
de insiculacions, per poder instar dita entrega
de la còpia de tots los llochs, a més de ditas
membranas. Segons disposició de dit capítol de
quibus omnibus requirit dictum secretarium.

per dits deputats y oÿdors, si requirits no voldran aquell o la mayor part de ells, passar a nominació de altres personas en lloch de las repel·lidas. De a hont a part literalment, que
vostra senyoria sols pot insacular los llochs vacants per repulsa dels proposats per dits deputats y oÿdors, si requirits per vostra senyoria no
volguesen estos a la mayor part de ells dins una
hora, passar a noció de altres personas en lloch
de las repellidas, que notòriament se veu no haver-i en dit capítol disposició de què se haja de
entregar la còpia dels lloch vacants, en la forma
insinua vostra senyoria. Per lo que dit consistori
espera que vostra senyoria se donarà per satisfet,
ab lo referit y ordenarà clòurer lo acte de la present insiculació.
151
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Número 160
Ena attenció de haver la il·lustre Novena de insiculació, participat per medi de recado enviat
per lo promovedor al excel·lentíssim y fidelíssim consistori, de què en execució del disposat
ab lo capítol 8, Cort 1599. Se dinàs y tingués a
bé, subministrar-li y entregar-li còpia de tots
los llochs que vacan y que han de insicular, que
a dit recado fou respost per dit excel·lentíssim
y fidelíssim consistori, per medi del mateix
promovedor, que semblant instada còpia, si
sols la de las membranas que junt ab lo praedit
recado foren remesas algunas que pasavan a
remètrer-se, que prameditat yb remirat ab tota
madureza, y ab la deguda reflexió, dit capítol 8
aparegué a dita il·lustre Novena secundar dit
recado, insistint en la matexa petició que a dit
segon recadoc dit excel·lentíssim y fidelíssim
consistori,d donà resposta en escrits, en suma
consistint havere cumplert a dita suposada disposició mediant entrega de total las memblanas. Que a dita resposta en escrits, replicà també en escrits la mateixa il·lustre Novena, per
aparèxer no restar subsanat lo reparo fet sobre
dit capítol de cort, ab la subministració de ditas membranas. Que a ditas rèplicas, se respongué per dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori, ab altre paper. Que si bé, las rahons en ell
continuadas, apar no els dir los motius ab què
dita il·lustre Novena passà a la dalt referida
instància y disposició, de dit capítol, ab tot responent-se a ell, foref o astar temps. Perçò, a
efecte de conclòurer log acte de insiculació, regonexent dita il·lustre Novena que ab las pre-
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a. paper intercalat entre els folis 150v i 151r del trienni 17071710.
b. y remirat interlineat al marge esquerre.
c. a continuació paraula ratllada.
d. a continuació ratllat res.
e. a continuació ratllat se.
f. a continuació dues paraules ratllades.
g. lo...insiculació interlineat al marge esquerre.
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Número 161
Vuym als 19 de maig de 1708, se ha trobat haver-se conclòs la regulació de tots los reals registres dels senyors reys Alfonso X, Joan 2, Fernando 2, Carlos 1, Felips 1, 2, y 3 y n Carlos 2. Y de
sos llochtinents generals, que se troban recondits, en lo primer aposento gran inferior de dit
Real Arxiu. Havent distribuït aquells en son degut orde, y dividits segons sas espècies, ab rètols
designatius de sa divisió. Y no ha constant que
lo Real Arxiver, especulador y son emanuense,
hagen faltat a sa obligació.

a. a continuació ratllat queda assegurat los.
b. li incumbeix altre interlineat, damunt paraula ratllada.
c. a continuació ratllat fer.
d. a continuació ratllat del.
e. viril interlineat.
f. disposat ab interlineat al marge esquerre.
g. dit interlineat.
h. a continuació ratllat se for.
i. en manera alguna interlineat, damunt ab llur aquiecenscia.
j. convenir en què interlineat al marge esquerre.
k. volen interlineat.
l. a continuació ratllat junta.
m. paper intercalat entre els folis 150v i 151r del trienni
1707-1710.
n. y Carlos 2. interlineat.

[ 1708 ]

[ 1708 ]
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Número 162
Lasa personas de la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns, tinguda lo dia 22 de
maig 1708, en la sala del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, inseguint la comissionada
per dits excel·lentíssims comuns. Han format la
representació que conte la minuta. Y han acordat aconcellar, que apar podrian los excel·lentíssims comuns passada a la real mà de sa magestat, Déu lo guarde, per medi de un indivíduo de
quiscun excel·lentíssim concistori, junts los tres,
com no sian los tres excel·lentíssims senyors
presidents.

154
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Número 164
Vuyb als 31 de maig, se ha trobat, que per
quant, per falta de administració dels pergamins
necessaris para la deguda distribució, per desenas dels milenars, de auctènticas que se troban
en los 30 armaris y dos caixas grans, y para la apposició de rètols cusidors en cada un dels sachs
continents ditas escripturas, se havia suspès la
conclusió de dits respective armaris y caixas.
Havent, ya lo llibrater complit ab la entrega de
dits pergamins necessaris, se va ara continuant
la conclusió dels referits armaris. Complint ab la
distribució per desenas, ab sos pergamins distinctius de aquellas, y així mateix, se ha trobat
que lo oficial destinat per sa magestat y son
emanuense, van continuant lo índice dels llibres
de las conclusions. Y no ha constat que lo real
arxiver, especulador, oficial de sa magestat y sos
respective emanuense, haver deixat de complir a
sa obligació.
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excel·lentíssima fidelíssima té levantat en servey
de sa magestat, Déu lo guarde, y defensa del
present Principat. À pervingut, que vostra excel·lència fidelíssima, lo die primer del corrent
mes de juny, hauria passat a deliberar, que lo
doctor Pere Joan Finestres y Solanes continuàs
lo exercici de ajudant de vehedor de dit regiment, en la conformitat que ho havia fer fins
assí. Pretextuant dita deliberació, ab lo motiu
que lo suplicant pretén que la nominació de
ajudant de veador de dit regiment, com y també, la remoció de aquell està adnutum y líbera
dispossició sua. Y en virtut de assò, pretendria
que dit doctor Finestras, hauria de ésser remongut de dit exersisi, y tindria facultat de nomenar-ne altre en son lloch. Y que lo contrari
pretendria dit doctor Finestras, y que per eix
effecte, haurian introduhit causa en lo consistori de vostra excel·lència fidelíssima. Lo suplicant, en què preten no poder ésser remogut de
dit empleo, sens la cognissió de causa; y per
part del procurador fiscal, que la nominació de
ajudant de vehedor espectaria a vostra
excel·lència fidelíssima. Y que considerant vostra excel·lència fidelíssima que la referida controvèrsia nessesita de llarga discusió, y que, en
lo ínterim que durara la lite, sia precís que hi
haje perçona que execesca lo dit ministeri, com
de dita deliberació puntualment és de vèurer, a
la qual se refereix recitative tantum y sens ànimo de confessar cosa assí prejudicial sobre que
diu y representa a vostra excel·lència fidelíssima
lo següent:
Primo, que lo racional del General y present
casa, com a tal, és estat sempre tingut y reputat
per vehedor y comptador dels tèrcios o regiments que ha levantat lo General de Cathalunya, per lo real cervey y defensa del present
Principat; y lo ha exercit sempre, y en exa conformitat fou declarat en judici contradictori en
la visita dels officials de dit General, del trienni
1653 feta en lo del 1656.

Número 165
Excel·lentíssimsc y fidelíssim señor.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
A notícia de Joseph Nuri de Lana y de Càncer,
donzell, racional del General de Cathalunya y
present casa de la Deputació, y en dit nom vehedor y comptador del regiment que vostra

a. paper intercalat entre els folis 150v i 151r del trienni 17071710.
b. paper intercalat entre els folis 153v i 154r del trienni 17071710.
c. execució intercalada entre els folis 153v i 154r del trienni
1707-1710.
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Que per dita raó lo obtenint lo dit offici de racional, en totas las ocasions que se han levantat
tèrcios o regiments per dit General, ha fet nominació de un ajudant per lo exercici de vehedor, // 2v // que avent-se pretès perturbar-li la
possessió y dret que li competeix, en què se troba de dita líbera facultat, per part de Joseph
Gregori Alaix, com a scribent ordinari de dit offici de racional, y sobre assó haber-se format litigi devant lo concistori de vostra excel·lentíssima
fidelíssima, ab provisió formiter feta, als 25 de
agost 1691, per los magnífichs assessors del General, fou declarat que dit racional fos mantingut y conservat durant aquella lite en la possessió, o quassi, de la referida facultat.

Que en lo dret és proposició corrent, que a
aquell a qui competeix líbera facultat de fer nominació de certa perçona per algun ministeri o
exercici, en necessària conseqüènsia li competeix dret y facultat en cas de haver fet nominació
o elecció, revocar aquella ad nutum y passar a la
nominació de altra persona.

no li donà lloch y quedaren més premeditàs la
matèria. Per lo que lo sobredit Joseph Nuri de
Lana y de Càncer, estant y perseverant en dita
revocassió y nominació per dit exercici feta a favor de dit Jaume March, y ab la seguretat que
aquest està prompte per a posar-se en dit esersisi, ab lo degut obsequi. Suplicà a vostra
excel·lència, sia de son agrado no donar lloch a
que se pose en exsecució lo contengut en la referida deliberació, dignar-sea aprobar la perçona
de dit March per dit exercici de ajudant de vehedor. Altrament, nunch pro tunch, diu de
nul·litat del fahedor protestant, a vostra
excel·lència fidelíssima, de tots los de anys, salaris, gastos y despesas, que de fer-se lo contrari
podran esdevenir, y de tot lo demés que en via
de dret li és lícit y permès. En semblant cas protestar omni meliori modo protesta, y per què en
tot temps aparega y puga fer-se constar del referit. Suplica també que sia ordenat al secretari y
escrivà major de vostra excel·lència fidelíssima,
que continue la present suplicassió en lo dietari,
y que ne entregue còpia y fe fahent al suplicant,
satisfet en son degut salari. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Texidor y Sastre.

Que en eixa conformitat y practicant dita doctrina, lo suplicant trobant-se subrrogat en dit
offici de racional, anomena per son ajudant de
vehedor a Farriol Talleda, notari, als 9 de octubre 1693. Y després de haver entrat aquell en
dit exercici, y cobrada la primera mesada de son
sou, aparegut al suplicant a Miquel Gibert,
adroguer de la ciutat de Girona. La qual passà a
fer dit exercici, sens que dita remoció se fes ab
cognició de causa, ni que se fes contradicció alguna per lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori.
Que a dita doctrina ni a sa observança, no pot
obstar lo dir-se ésser regla vulgar, que lo official
no pot ésser remogut del offici sens precehir
congnició de causa. Perçò, que aquella no és
adept ab bé al present cas, per ser constant que
lo ajudant de vehedor no és offici, si meravent
en substitut del vehedor, y est tampoch és offici,
si merament un ministeri que se ha anyadit o injungit al dit offici de racional.
Que al suplicant li ha cervit de novedat, lo dir-se
en dita deliberació que se trobaria lite pendent
en lo concistori de vostra excel·lècia fidelíssima,
entrea [...] doctor Figueres y lo procurador fiscal del General de Cathalunya de una, y lo suplicant de altre part. En consideració que tal lite
no se li ha manifestat, e o que lo suplicant no és
estat citat en ella.

Oblata V junii MDCCVIII in concistorio.
Et domine deputati, intervenientibus divis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt
quod provins supplicacio inser in dietario et quod
tradatur copia. Alexius Fornaguera utriusque
juris doctor, secretarius et scriva majoris Cathaloniae, subrogatus.

155
/1r

Número 166
Excel·lentíssimb y fidelíssim señor.

s.n.r

Que en cas, tal lite, se hagués introduhit no·s
podia passar, salva pace, a la resolució se prengué ab dita deliberació, de què durant aquella
causa lo doctor Finestras continuàs dit exercici
de ajudant de vehedor per nesesitat, precisament lo regiment lo haver-i perçona que cuide
de dit ministeri. Perçò, que repeteix a vostra excel·lentíssima fidelíssima, que en dia de vint-yset de febrer proppassat, lo suplicant posà en la
notícia de vostra excel·lència fidelíssima, trobant-se en concistori, que revocava la nominació de ajudant de vehedor que tenia feta a favor
de dit doctor Finestras, y que ja tenia feta elecció de altre subjecte, qui és Jaume March, adroguer de la ciutat de Manrresa. Lo qual, ha estat
y està, prompte per a dit excercici, yb la que volgué nomenar-lo vostra excel·lència fidelíssima

Havent-se intimat a Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, donzell racional del General de Cathalunnya y present casa de la Deputació, y en dit
nom vehedor y comptador general del regiment
que vostra excel·lència fidelíssima té levantat en
servey de sa magestat, Déu lo guarde, y deffensa
de dit Principat la deliberació per vostra
excel·lència fidelíssima feta lo dia 6 del corrent
mes de juny en què se li ordena que entregue al
doctor Pere Joan Finestras y Solanés en nom de
pretès ajudant de vehedor los llibres o llistas y
demés papers de veheduria necessaris per lo dit
exercici de ajudant de vehedor se offereix dir y
representar a vostra excel·lència fidelíssima per
dit de Lana y de Càncer que la nominació de
a. dignar-se...vehedor interlineat al marge esquerre.
b. súplica intercalada entre els folis 154v i 155r del trienni
1707-1710.

a. a continuació paraula il·legible.
b. y...materia interlineat.
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persona per lo dit exercici de ajudant de vehedor com y també la remoció de ell li toca y especta per rahó de dit offici de racional, del qual
és proprietari, al qual està annexo lo exercici de
vehedor y comptador general, de dit regiment.
Com així consta de las multiplicadas rahons y
fonaments de què té feta representació a vostra
excel·lència fidelíssima ab altre súplica de 5 del
corrent que se troba insertada en lo dietari. Axí
que no té ni deu tenir per legítima persona per
dit exercici de ajudant de vehedor als sobredit
doctor Finestras y Solanés, si solament a Jaume
March adroguer de la ciutat de Manresa a favor
del qual té feta nominació per dit exercici per
remoció té feta de dit doctor Finestras de
aquell, lo que no obstant // 1v // per obehir los
ordes de vostra excel·lència fidelíssima y no en
altre manera esta prompte per entregar a dit
doctor Finestras tots los llibres y demés papers
que forsan sian necessaris per lo útil y son regiment de dit regiment lo qual acontentament fa
y fer enten dit Joseph Nuri de Lana y de Càncer
ab expressa protestat que per ell no enten tenir
ni approbar a dit doctor Finestras per verdader
ajudant de vehedor de dit regiment ni prejudicar-se en cosa alguna en orde al dret y pocessió
que li competeix y en què se troba de elegir la
persona per dit ministeri y remourer-la sempre
que li apar ni tampoch de la causa o li té que sobre eix artigle o punt suscitat lo preocurador fiscal del General de Catalunya dit doctor Finestres devant lo consistori de vostra excel·lència
fidelíssima y ab què dit doctor Finestres firme
apocha en poder del regint lo offici papers y escripturas se li entregaran. Per lo que y al lo sobredit Joseph Nuri de Lana donant las feridas
rahons per resposta a la intima se li has fet de dit
deliberació súplica sia del agrado de vostra excel·lència fidelíssima acceptar aquella en la forma sobre referida y juntament ordenar al escrivà major, y secretari de vostra excel·lència
fidelíssima que inserte en lo dietari corrent la
present resposta a fi de què en tot temps puga
constar de ella y que se li done còpia de aquella
satisfet dit secretari en son condecent salari y ho
rebrà a singular mercè. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Texidor y sastre. Bruguera, assessor subrogat.
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Oblata VIII junii MDCCVIII in consistorio, et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus // s.n.r // computorum dixerunt et decreverunt quod presens supplicacio inseratum in
dietario et tradatur copia paris.
Alexius Fornaguera, utriusque juris doctor secretari et scriva majoris Genealis Cathaloniae subrogatus.
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Número 167
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Havent-se intimat a Joseph Nuri de Lana y de
Càncer, donzell racional del General de Cathalunnya y present casa de la Deputació, y en dit
nom vehedor y comptador general del regiment
que vostra excel·lència fidelíssima té levantat en
servey de sa magestat, Déu lo guarde, y deffensa
de dit Principat la deliberació per vostra
excel·lència fidelíssima feta lo dia 6 del corrent
mes de juny en què se li ordena que entregue al
doctor Pere Joan Finestras y Solanés en nom de
pretès ajudant de vehedor los llibres o llistas y
demés papers de veheduria necessaris per lo dit
exercici de ajudant de vehedor se offereix dir y
representar a vostra excel·lència fidelíssima per
dit de Lana y de Càncer que la nominació de
persona per lo dit exercici de ajudant de vehedor com y també la remoció de ell li toca y especta per rahó de dit offici de racional, del qual
és proprietari, al qual està annexo lo exercici de
vehedor y comptador general, de dit regiment.
Com així consta de las multiplicadas rahons y
fonaments de què té feta representació a vostra
excel·lència fidelíssima ab altre súplica de 5 del
corrent que se troba insertada en lo dietari. Axí
que no té, ni deu tenir, per legítima persona per
dit exercici de ajudant de vehedor als sobredit
doctor Finestras y Solanés, si solament a Jaume
March, adroguer de la ciutat de Manresa, a favor del qual té feta nominació per dit exercici
per remoció té feta, de dit doctor Finestras, de
aquell, lo que no obstant // 1v // per obehir los
ordes de vostra excel·lència fidelíssima y no en
altre manera està prompte per entregar, a dit
doctor Finestras, tots los llibres y demés papers
que forsan sian necessaris per lo útil y son regiment de dit regiment, lo qual acontentament fa
y fer enten dit Joseph Nuri de Lana y de Càncer
ab expressa protestat que per ell no enten tenir
ni approbar a dit doctor Finestras per verdader
ajudant de vehedor de dit regiment, ni prejudicar-se en cosa alguna en orde al dret y pocessió
que li competeix y en què se troba de elegir la
persona per dit ministeri y remourer-la sempre
que li apar, ni tampoch de la causa o li té que sobre eix artigle o punt suscitat lo preocurador fiscal del General de Catalunya dit doctor Finestres devant lo consistori de vostra excel·lència
fidelíssima, y ab què dit doctor Finestres firme
apocha en poder del regint lo offici papers y escripturas se li entregaran. Per lo que y al lo sobredit Joseph Nuri de Lana, donant las feridas
a. súplica intercalda entre els folis 154v i 155r del trienni
1707-1710.

rahons per resposta a la intima, se li has fet de
dit deliberació súplica sia del agrado de vostra
excel·lència fidelíssima, acceptar aquella en la
forma sobre referida, y juntament ordenar al escrivà major, y secretari de vostra excel·lència fidelíssima que inserte en lo dietari corrent la present resposta a fi de què en tot temps puga
constar de ella y que se li done còpia de aquella
satisfet dit secretari en son condecent salari y ho
rebrà a singular mercè. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Texidor y sastre. Bruguera, assessor subrogat.
Oblata VIII junii MDCCVIII in consistorio, et cetera.
Et domini deputati, intervenientibus dominis
auditoribus // s.n.r // computorum, dixerunt et
decreverunt quod presens supplicacio inseratum
in dietario et tradatur copia paris.
Alexius Fornaguera, utriusque juris doctor secretari et scriva majoris Genealis Cathaloniae subrogatus.
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Número 168
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Trobàs esta ciutat en lo enemich a la vista, una
hora de camí per una y altra part del riu Ebro,
havent executat correries fins a les cercanies de
les muralles. Portant-se’n presos molts ortelans
y altres ciutadans, y així mateix se’n ha portat
moltes vacades y altres ganados de diferents géneros. Y la major fatalitat nostra és estar pròxims a talar-nos la collita, al temps que fiavem
tot nostro consol de ella, per toparmos ab molt
poques provisions per falta de medis. Com ja ho
havem participat al rey nostre senyor, que Déu
guarde y al senyor generalíssim Estaremberch,
per lo doctor Francisco Antich Saladrich, y tenint ben conegut y experimentat esta ciutat lo
bon zel y afecte de vostra excel·lència fidelíssima, al real servey y al consuelo de esta ciutat, y
en particular en la urgència present que nos topam, casi sitiats y amenasats del enemich, de
executar gran rigor, així de fort com altre, per
havemos señalats molt tals y fidelíssims vassalls
de sa magestat. Perçò, suplicam a vostra
excel·lència fidelíssima sia servit acompanannos, en lo sentiment y pena tant major en què
nos topam e interposan, nos podemos medi ab
sa magestat per a què sia servit manar imbiar los
socorros convenients per a la conservació de
esta ciutat, membre tant principal de Cathalunya. // 2v // Possant en la compreció de vostra
excel·lència fidelíssima, que lo camí més desema. carta intercalada entre els folis 154v i 155r del trienni
1707-1710.

2215

barasat per ara és lo riu, y privant-nos de este
alívio, que no li serà dificultós ab artilleria.
Quam ab resel, que esta serà la última súplica
que pedim a vostra excel·lència fidelíssima, quedant ab la esperança de merèixer de vostra excel·lència fidelíssima son patrocini, esta casi última y extrema necessitat, que a més que en assó
manarà executar lo que és molt del servey del
reis, quedarà esta ciutat ab la deguda gratitut y
ab memòria eterna de este singular favor. Y ab
ell, esperam conservant-nos baix lo suau y amabilíssim domini del reis nostre senyor, que Déu
guarde, y prospere a vostra excel·lència fidelíssima en sa major grandesa, fos dilatats añs que
desitjan. Tortosa, y juny 8 de 1708. Excel·lentíssim y fidelíssim señor, besan les mans de vostra excel·lentíssima magestat, sos més certs servidor . Los procuradores de la fidelíssima y
excel·lentíssima ciutat de Tortosa.
Excel·lentíssima y fidelíssim señor.
Trobant-se esta ciutat molt amenasada del enemich y vey, dia en vista dels murs de ella per totes parts. Per lo que vostra excel·lència fidelíssima interessa en la conservació de aquest
Principat, sent esta la antemural de tota esta
part, y tan important a la conservació del tant de
Tarragona. No podem dexar de representar a
vostra excel·lència fidelíssima, ab gran dolor, lo
estat miserable en què nos trobam per falta de
viures per a tots los naturals. Ocasionats de haver perdut en lo any passat totes les cullites, y en
este any, vuy dia, se està talant tota la campaña
dels blats sens poder esperar cullir una quartera
de blat. Com més llargament noticiarà a vostra
excel·lència fidelíssima lo doctor Francisco Antich, embiat de esta ciutat.
Per lo que ab tot rendiment, suplicam a vostra
excel·lentíssima fidelíssima, sia de son agrado
continuar-nos la finesa, interposant la gran
aucthoritat de vostra excel·lència fidelíssima ab
lo rey nostre senyor, que Déu guarde, per a què
se done la més puntual y deguda providència, se
necessita en esta occurrència al real servey de sa
magestat, que a més que serà en crèdit de la nació catalana lo defensar esta ciutat, nostra gratitud quedarà novament obligada, a sol·licitar
nous empleos y repetits, preceptes del major
agrado de vostra excel·lència fidelíssima, a qui
nostre senyor guarde y prospere molts anys.
Tortosa, y nostra aula capitular a 8 de juny de
1708.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors, besan les
mans de vostra excel·lència fidelíssima, los més
a. carta intercalatda entre els folis 154v i 155r del trienni
1707-1710.

[ 1708 ]

[ 1708 ]

apasionats servidors, los prior y capítol de la
Santa Iglésia de Tortosa. Doctor y canonge,
Jayme Vidal. El doctor y canonge, Anton Mañés. Joana Baptista Sesse, secretari.
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Número 169
Vuyb als 12 de juny de 1708. Se ha trobat que se
va continuant, la destribució en desenas dels
pergamins recondits en los 30 armaris y dos caixes grans, fent rètols per cada desena y per cada
un sach, designatius dels números continguts
en aquells. Y així mateix, se ha trobat que lo oficial destinat per sa magestat y son emanuense,
van continuant lo índice dels llibres de las conclusions. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective emanuense, haver deixat de complir a sa
obligació.
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Número 172
Lasc personas de la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns, tinguda en la tarda del
dia 13 del juny 1708, en la sala del concistori
dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes. Haver-se reportat en
ella las dos cartas ab què quiscun de dit tres excel·lentíssims comuns, se troba la una dels molt
il·lustres procuradors de la fidelíssimos y exemplar ciutat de Tortosa, y la altra del molt il·lustre
capítol de la Santa Iglésia de aquella ciutat, totas de data de 8 de dit mes y any. Y inseguint la
commisió donada a dita conferència, han format la representació que conté la minuta, y han
acordat aconsellar que a apar podrian dits excel·lentíssims comuns passar-la a la real mà de sa
magestat, Déu lo guarde, per medi de un indivíduo de quiscun excel·lentíssim concistori, junts
los tres, com no seai los tres excel·lentíssims
presidents.
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Número 174
Excel·lentíssimd y fidelíssim señor.

a. anotació al marge inferior dret.
b. paper intercalat entre els folis 154v i 155r del trienni 17071710.
c. paper intercalat entre els folis 156v i 157r del trienni 17071710.
d. súplica intercalada entre els folis 158v i 159r del trienni
1707-1710.
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Ab súplica presentada en diada de 11 del present, y corrent mes de juny per Joan Par Borràs,
arrendatari del estanch del tabaco en lo present
sexenni, fou suplicat a vostra excel·lència fidelíssima manàs relaxara líberament; y posar en llibertat a Pere Cavalleria, procurador de dit Joan
Pau Borràs, arrendatari de dit estanch. Lo qual
se trebava, y actualment està detingut y pres, en
las presons y casa de la Deputació de la present
ciutat, per sinistres informes. Ponderat differents rahons, acistian al dit suplicant frundadas
ab tota rahó, equitat y bona administració de
justícia. Com és de véurer en dita súplicació, còpia de la qual, de nou se presenta a vostra excel·lència fidelíssima.
E com excel·lentíssim y fidelíssim señor, no
obstant dita suplicació y rahons en aquella ponderadas, no haja alcansat dit Joan Pau Borràs,
de vostra excel·lència fidelíssima la relacsació de
dit Pere Cavalleria. Lo que evidentment, y clar
se veu ésser, comntra la exacció y recta administració del dret del estanch del tabaco, en dany y
prejudici de la Generalitat y son drets, així com
de lasb rendas, y patrimoni real, y ademés que
dita relacsació se trobaria fundada en tota equitat y justícia. Si se attén, que dita captura y detenció de dit Pere Cavalleria, fóra sols per sinistres informes y deposicions de testimonis, de
audita extrajudicial de altre singular. La deposició del qual, no // 1v // ha aparegut a vostra excel·lència fidelíssima ésser bastant y sufficient,
per obligàs a deposar altre testimoni cotat,c y
fer-se las diligèncias estiladas y acostumadas en
semblants de testimonis cotats,d an bé, vostra
excel·lència fidelíssima líberament després de
tenir-lo capturat y pres, lo restituir en llibertat,
judicant segons se presum, no ésser sufficient y
bastat la deposició de dit testimoni, per fer disposas al relaxat inferint-se segons tota equitat.
No poder lo ditxo del dit, ésser bastant, no sols
per tenir detingut y pres a dit Pere Cavalleria,
però ni encarae haver-lo pogut capturar. Per lo
que dit Joan Pau Borràs, arrendatari del estanch
del tabaco, a vostra excel·lència fidelíssima manar relacxar líberament y posar en llibertat al sobre dit Pere Cavalleria, procurador predit, y en
lo cas de no voler vostra excel·lència fidelíssima
annuir al suplicant, lo que nos creu de la gran
rectitut de vostra excel·lència fidelíssima. Suplica que la present, junt ab la presentada als 11
del corrent mes, còpia de la qual se presenta
juntf ab la procura feta per dit Joan Pau Borràs,

a. a continuació paraula ratllada.
b. a continuació ratllat reglas.
c. cotat interlineat, damunt paraula ratllada.
d. cotats interlineat, damunt paraula ratllada.
e. encara interlineat al marge esquerre.
f. junt...Cavalleria interlineat al marge esquerre.

arrendatari de dit estanch, en favor de dita Pere
Cavalleria, a vostra excel·lència fidelíssima cusidas en dietaris. Y que després de cusida se’n entregue còpia autèntica, pagat y satisfet lo escrivà
major de son just y condecent salari,b reservantsec valer-se de tots los remeys que de dret li
competexen, y poden competir, així com de tot
lo que li és lícit y permès reservar.d Lo que suplica nedum praemisso verum et etiam omni modo
meliori. Officio, et cetera. Altíssimus, et cetera.
Capdevila. Bruguera, assessor subrogat.
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Excel·lentíssim y fidelíssim señor.
A notícia de esta part de Joan Pau Borràs,
arrendatari del estanch del tabaco, ha previngut
que per mandato y orde de vostra excel·lència
fidelíssima, ab provisió feta per los magnífichs
assessors se hauria passat a capturar, tenint-lo
actualment y de present capturat, pres y detingut en las presons y casa de la Deputació de la
present ciutat, a Pere Cavalleria, mariner, ciutadà de Barcelona, procurador de dit Joan Pau
Borràs, arrendatari de dit estanch del tabaco.
Ab facultat expressa de fer regonexensa, y escorcolls, aprehencions de tots partits de tabaco;
y ab facultat de dar al acusador o acusadors, lo
ters lo que se troba pactat en la tabba de dit
arrendament, o aquella part al sobredit. Ben
vist, com apar de dita procurara en poder de
Thomàs Simón, notari públich de Barcelona,
en diada de 7 de novembre 1707, de la qual se
fa ocular ostenció pro ut ecce. E com excel·lentíssim y fidelíssim señor, la detenció o captura
del sobra dit Pere Cavalleria, mariner y procurador predit, del sobra dit estanch del tabaco,
sia no sols de grandíssim dany y prejudici al
arrendatari y sos particips del estanch del tabaco, si se attén que capturant-se ab facilitat y ab
sinistres informes, los officials procuran la exacció del dret de dit estanch y mirren no se fraude
// 2v // a aquest. Precisan y obligan, a que no ni
troben subjectes que procuren y curen de la
exacció, de dit dret de le stanch de tabaco, ademés del mal y crèdit. En cas no·l tinguessen
ben assentat, y no fossen ben coneguts, se’ls
dona y tribuex no sols al offici que entreveren
en la col·lectació y administració de dit estanch,
si també, al mateix arrendatari y participi, no
vehen-se ni sabent-se la veritat clara y judicat
los homens. Lo que·ls apareix, y segons sa passió, inclinació. Ademés que té ben sabut vostra
excel·lència fidelíssima, quant perdut y deteriorat estiga lo dret y col·lecta del sobradit estanch
del tabaco, per ocasió dels danys ocasionats de
a.
b.
c.
d.

a continuació ratllat per.
a continuació dues línies ratllades.
reservant-se interlineat, damunt paraula ratllada.
reservar interlineat, damunt paraula ratllada.

la guerra, ab los continuos fraus; incitant, ab tal
exemple, a que se fassen més continuats y majors. Atribuint al official, cuydarà de la averiguació del frau y buscar testimonis, lo dir haver-los coatxats ab diners, o altrament y ab ex
pretest, no sols assegurar y aproffitar frau, librar-se de las penas del comís y fer passar per
molèstia y mortificació a qualsevol official, la
que passa y pateix de present dit Pere Cavalleria. No ésser de menor dany a la Generalitat y
los drets, en atenció que és ben notori y sabut a
vostra excel·lència fidelísima, que lo estanch del
tabaco se ha posat en força y execució del capítol 16 del nou redrés, de estas últimas Corts,
havent-se en la administració de aquells. Y son
concernents de procehir, com en la demés, més
dependèncias y drets de la Generalitat, observant-se // s.n.r // y tenint-se de observar, las disposicions municipals observadas y degudas
obervar en los arrendaments y dependèncias de
la Generalitat. Com axí se troba expressat en lo
capítol 26 de la tabba de dit arrendament, gosant los interessats, procurador, factors y guardas de dit arrendament de tots aquells privilegis
y prerrogativas que gosan los officials del General. Com expressament y clar, se troba disposat
en lo capítol 35 de dita tabba, inferint-se del
propdit, que usant contra lo arrendatari del estanch del tabaco, y sos officials, capturant-los
ab facilitat y ab sinistre informes, seguint-se per
rahó de dita captura los danys ponderats a dit
arrendatari y a sos particips, del mateix modo se
han de dir danyar a la Generalitat y a sos drets.
Podent-se usara exemple, del que proceheix y
passa en lo estanch del tabaco, en los demés
drets de Generalitat. Finalment, se concidera
ésser danyós a las rendas y patrimoni real, per
quant lo que resulta del estanch de tabaco és de
sa magestat, que Déu guarde, la administració
emperò, quedant per vostra excel·lència fidelíssima ab evidència. Se veu, que usant-se ab los
officials del estanch, lo que se troba haver-se
obrat contra dit Pere Cavalleria, procurador
predit, éssent, com sobra se ha dit, tant danyosa dit arrendatari y a sos partícips, precisa a que,
o no se troben officials semblants ni altres, o
arrendadors en lo esdevenidor o estos donant
molt mòdich preu en gran dany prejudici de dit
patrimoni real. Per lo que posant a la altra comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima, lo
sobre // s.n.v // ponderat suplica, dit Joan Pau
Borràs, arrendatari, sia del agrado de vostra excel·lència fidelíssima manar relaxar líberament,
y posar en llibertat al sobradit Pere Cavalleria,
procurador predit. Lo que ademés de ésser
molt just, de equitat y justícia, lo suplicant ho
rebrà a singular mercè de la grandesa de vostra

a. a continuació ratllat lo.
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In fidem et testimonium praemissorum alieno
calamo scriptorum. Ego, Thomas Simon, appostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus
Barchinona hic me subscribo et meum quo utor de
mense et anno quibus supra appono. Sig+num.

excel·lència fidelíssima. Officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Capdevila.
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Die septima mensis novembris anno a Nativitate
Domini millesimo septingentesimo septimo, Barchinone.
Ego, Joannes Paulus Borras, curritor auris civis
Barchinona, ut arrendatarius stanchi peti, vulgo
tabaco omnium generum, totius presentis Cathaloniae Principatus et Comitatus Ceritariae per
tempus, scilicet sex annorum, qui curere inceperunt die vigesima quinta mensis septembris proxime elapsi in antea vigore arrendamenti per excellentissimos et fidelissimos dominos deputatos et
auditores computorum Generalis Cathaloniae
utentes facultate eis attributa per Curiam Generalem ultimo celebratam in domibus Deputationis
presentis Barchinona in mei favorem de dicto stancho peti sive tabaco per dictum tempus facti et firmati instrumento recepto in scribania majori praedictarum domorum Deputationis die vigesima
quarta predicti mensis septembris proxime de voluti dicto nomine gratis, et cetera. Constituo et ordino procuratorem meu certum. Ita quod, et cetera.
Vos, Petrum Cavaller, nautam civem Barchinona, licet absentem, et cetera. Ada omnes videlicet
littes sive causas activas et passivas principales et
appellatorias, motas et movendas, large cum amplissimo, solito et assueto litium et causarum
//5v // cursu facultatibus expressis recognitiones et
escorcolls, apprehentiones, frauduum quarumcunque partitarum peti sive tavaco et aliarum
quarumvis rerum ad dictum arrendamentum
spectans faciendi et apprehendendi tertium seu
aliam minorem portionem accusatori seu accusatoribus dictum fraudum dandi et elargiendi reliquum seu. Id quod remanserit penes vosb nomine
meo retinendi, apprehendendi et habendi et si opus
fuerit quacumque scripturas, tam publicas quam
privatas, quibusvis personis presentandi et de presentacione ipsis instrumenta quacumque faciendi
seu fieri faciendi, instandi et requirendi de calumpnia jurandi et cetera, cautiones quascumque
tam juratorias quam fidejussorias prestandi et cetera, clama et retroclama, quavis exponendi, et cetera. Et execuciones quasvis instandi, et cetera. Et
cum posse ad predicta substituendi, et cetera. et denum et cetera. Promitto dicto nomine juditio sisti,
et cetera. Et habere rattum et cetera et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
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Número 176a
Vuy als 30 de juny deb 1708 se ha trobat continuat lo treball de regonèixer las centenars de
cartas antíguas tocants als sachs dels 30 armaris
que se havian apartat en la regulació de aquells,
per discordar los númerosc de aquells ab los números de l’inventari antich a què havian de correspòndrer y altres, que per faltar-los lo número que ab lo temps se havia soltat de ditas cartas
se ignorava a hont tocavan. Y havent-se feta individual regonexensa de ditas cartas, combinant-las ab lo dit inventari de dits 30 armaris se
ha trobat estar trastocats los números que havian de correspòndrer al dit inventari y se han
novament esmenats y posat nou número a las
que faltava. Y així mateix se ha trobat que lo oficial destinat per sa magestat y son emanuense
van continuant lo índice dels llibres de las conclusions, y no ha constat que lo real arxiver, especulador, oficial de sa magestat y sos respective
emanuenses haver deixat de complir a sa obligació.
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Testes sunt reverendis doctor Gabriel Barrera et
Boteis, presbiter in ecclesia parroquiali Sancti
Michaelis Archangeli, civitatis Barchinonae beneffitiatus, et Jacobus Abadal, aromatarius civis
Barchinone.
a. a continuació ratllat videlicet.
b. a continuació línia ratllada.
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Número 177d
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Los jurats y particulars personas del terme y
parròquia de Sant Pere y Sant Pau del Prat, y sos
terratinens, representan a vostra excel·lència fidelíssima de com y en execució de la carta circular impressa en jornada de 23 janer proppassat y
de la insinuació del noble don Carlos de Alamany, deputat per vostra excel·lència fidelíssima, annuiren los referits a sa representació, a saber és, de anticipar la paga del donatiu voluntari
y per lo fi expressat en dita carta circular, comformant-se ab lo arreglament per vostra
excel·lència fidelíssima disposat y desitjant los
dits jurats y universitat executar la forma en la
satisfacció passaren immediadament a imposar
un quorantè sobre tots los grans que se col·lec-

a. paper intercalat entre els folis 163v-164r del trienni 17071710.
b. de 1708, interlineat.
c. números de, interlineat.
d. súplica intercalada entre els folis 164v-165r del trienni
1707-1710.

tarian y deu donar-i en dita parròquia, havent
arrendat aquell per lo espay de tres anys en rahó
de 925 lliures per any. Y havent volgut lo arrendatari de dit corantè col·lectar aquell en garba,
segons lo convingut de las garberas que vuy se
troban en las terras de la heretat pròpia dels administradors del Hospital de la Santa Creu de la
present ciutat, que antes fou del quóndam Joan
Guinart, ha impedit y impedeix lo masover de
dita heretat lo que dit arrendatari se’n aporte
garbera alguna de las que·s roban en ditas terras
per satisfacció de dit corantè, ab lo pal·liat motiu de tenir orde de dits administradors per la
denegació en dita satisfacció. E com esta seria
motiu per a què no sols los ecclesiàstichs, sí y
també los molts militars y ciutedans honrrats
que tenen proprietats en dita parròquia recusarian concórrer en la satisfacció de la anticipació
de dit donatiu y, per consegüent, seria inpracticable lo poder-se effectuar la paga de aquell per
part de dits jurats y universitat per ésser molt
pochs en número los plebeos que tenen terras
en dita parròquia. Per tant y // 1v // altrament,
en atenció del referit lo síndich de dits jurats y
universitat qui entrega son poder ab lo degut
rendiment, a vostra excel·lència fidelíssima suplica se digne concedir acistència als dits jurats y
universitat y al dit arrendatari de dit corantè
perquè per medi de ella puga dit arrendatari
aportar-se’n y fer aprensió de las garbas que són
en las terras de dit Hospital y altres que recúsian
o recusaran contribuir en dit corantè, o altrament se digne vostra excel·lència fidelíssima stablir nou arreglament respecte del que deu satisfer dita parròquia per la anticipació de dit
donatiu o de altre remey que vostra excel·lència
fidelíssima regonega més convenient y executiu,
a fi de poder-se conseguir dita paga, puix a no
lograr-se lo predit seria motiu de recusar los demés particulars la satisfacció, lo que redundaria
en grave dany de sa magestat, Déu lo guarde, y
útil públich, y per a què infuturum conste del
prenarrat, suplica se digne vostra excel·lència fidelíssima manar sia la present y lo sindicat cusit
en lo dietari corrent, tot lo que ho rebrà a mercè
de la poderosa mà de vostra excel·lència fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Pro
Llauder, Josephus Camps.

Brugera, assessor subrogatus. Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae, subrogatus.
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Diea mercurii vigessima mensis augustis anno a
Nativitate Domini millesimo septingentessimo
quarto, Barchinonae.
Ego Franciscus Porcet, agriola parrochie Sancti
Petri et Pauli de Prato, diocesis Barchinone, uti
sindicus procurator et actor unacum alio et insolidum ad infrascripta et alia peragenda cum facultate subrogationis legitime constitutus et ordinatus a juratis et universitate dicte parrochiae
Sanctorum Petri et Pauli de Prato prout de dicto
meo sindicatu et procuratione in quo de dicta facultate substituendi plena si mentio, constat instrumento altero recepto penes notarii infrascripti
die octava mensis septembris anni millessimi sexcentessimi nonagessemi octavi de qua notarius
infrascriptus, cui presenti fidem facit dicto nomine volens, uti dicta facultate substituendi gratis
substituo et ordino sindicum et procuratorem dictae universitatis certum et cetera, ita quod et cetera, vos magnificus Josephum Camps, utriusque
iuris doctorem, civem // 2v // Barchinonae licet
absentem, et cetera, ad omnes littes sive causas
tam activas quam passivas, penales et appellatorias, motas et movendas, large cum amplissimo et
assueto litium et causarum cursu facultatibus expressis jurandi de calumpnia, et cetera, causiones
quasvis prestande, et cetera, clama et retroclama
quevis exponendi, et cetera, executiones quasvis
instandi, et cetera. Et demum, et cetera. Promitto, et cetera, dicto nomine juditio sisti, et cetera.
Habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Paulus Suteres, juratis fornerius, et
Josehus Solsona, scriptor Barchinone degentes.
Premissis fidem facit Josephus Ferran, auctoritatibus apostolica atque regia notarius publicus
Barchinone, hac propria scribens manu.
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Número 179b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

Oblata III julii MDCCVIII in consistorio, et cetera.
Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt
que no té lloch la assistència que·s demana per
cobrar lo quarantè per no haver-lo pogut imposar la universitat sobre los frutos dels exemps
sens llur consentiment, y pot la universitat demanar a dits exemps la porsió que·ls toca a pagar per lo donatiu voluntari, y quant estos no la
paguen no faltarà lo consistori en donar la providència deguda, segons de dret se dega fer.
2219

Lo doctor fra Anthon de Solanell, abat elet de
Sant Pere de Galligans del orde de Sant Benet,
Emanuel de Rocajulià y Llunés, donzell, y lo
doctor en medicina Anthon Mirarnau, visitadors actuals per las causas de suplicació de la
a. sindicat intercalat entre els folis 164v-165r del trienni
1707-1710.
b. recado intercalat entre els folis 167v-168r del trienni
1707-1710.
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[ 1708 ]

present visita, junt ab los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat real y ohidors ecclesiàstich y militar, diuhen a vostra excel·lència fidelíssima que ha vingut a sa notícia que vostra
excel·lència fidelíssima la tindria de què la reyna
nostra senyora vuy se espera depròxim venir a
honrar ab sa real presència aquest principat, y
que per est effecte tindria vostra excel·lència fidelíssima insinuació del rey nostre señor, que
Déu guarde, per a què se previngués per aquellas formalitats de recebiments y altres que en
semblants casos se ha acostumat, no duptant
dits visitadors que venint lo cas vostra excel·lència fidelíssima deliberarà assí mateix y als demés
officials del General lo que·ls toca y especta per
lo vestuari, que segons capítols de cort en semblants casos se deu donar. Y com als dits visitadors y demés officials de la visita, indubitadament los especte, venint lo sobredit cas, lo
vistuari sinó igual a lo menos la mitat del que
toca y especta respectivament a vostra excel·lència fidelíssima assessors y demés officials de la
present casa, perquè encara que la magestat de
la sereníssima reyna donna Marianna de Àustria
ab son real despaig de 14 de juliol 1668, dit de
la reforma, ordenà entre altres cosas que los visitadors no poguessen repartir-se entre si, ni deliberar als officials de la visita quantitats algunas
per lluminàrias, vestuaris o dols encara que durant la visita ocorregués alguna alegria pública
vinguda o mort de persona real, emperò la magestat del rey don Carlos segon, que està en
glòria, ab son real despaig de 23 de agost 1684,
entre altres cosas disposà, ibi: «que en lo tocante
a las luminarias, lutos o vistuarios respeto de conciderarse quedan los visitadores con algun menoscabo en lo que representan, he resuelto que en adelante, siempre que se offresca haver de // 1v //
hazerse semejantes demostraciones se dé a los visitadores y officiales y a cada uno de ellos la mitat
de lo que se da a los deputados y officiales de la
Deputación respectivamente conforme el grado y
preheminencia de sus officios, para cuyo complimiento daréys la orden necessaria a los deputados,
etcétera.»
Y encara que se duptàs si en lo estat present se
deuria estar al diposat ab dits reals decrets, sinó
sols a la disposició del capítol de cort ab tot mirada la sèrie y thenor del capítol 2 de las Corts
de 1599, és indubitat que en semblants casos se
deu donar vestuari als officials a qui se ha acostumat donar. Y esta observansa la tenen dits visitadors y officials de la visita plenament a son
favor, suposat que en tots los casos que se ha offert vinguda de rey, estant oberta la visita des de
las ditas Corts 1599 fins vuy, tant los visitadors
com los demés officials de la present visita han
lucrat dit vistuari, és a·saber, en lo any 1626 per
la vinguda del sereníssim senyor rey don Felip
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quart, de felís recordació, y en lo any 1701 per
la vinguda del sereníssim senyor duch de Anjou,
en los quals casos, no havent-se’n offert de altres durant la visita, han tingut sempre vestuari
com és de vèurer als dietaris de la visita de dit
any, la qual observansa queda també corroborada no sols respecte de vestuaris sinó també sempre que se han offert dols, alimàrias, festas extraordinàrias de sant Jordi y altres
demostracions de alegria, com consta no sols
dels dits dietaris de visita dels dits anys 1626 y
1701, sinó també de differents reals decrets; y
assenyaladament lo sobredit de 1684 y altre de
21 de mars 1687 que·s troban en los dietaris de
la present casa, de a hont se conclou que als dits
visitadors y officials de la visita, havent-se de estar a la disposició dels capítols de cort los especte lo vistuari igualment com a vostra excel·lència fidelíssima y als officials de la casa de la
Deputació respective, conforme axí se observava antes del real decret de la reserva. Y si se ha
de estar al ordenat ab dits reals decrets los toca a
lo menos la mitat sens que·s puga duptar si los
visitadors y officials de la visita són verdader officials del General de Cathalunya per ésser notori a vostra excel·lència fidelíssima, que en
aquells concorran tots los requisits necessaris
per a què se digan constituhits verdaders officials, com són lo sòlit jurament, sagrament y
homenatge en lo ingrés dels officis, sentència de
excomunicació y altres, y no podent-se duptar
que los negocis que prestan dits visitadors y officials són de la Generalitat. És clar y evident no
poder-se conciderar officials de altre gerarchia
que de la Generalitat, y en esta conformitat gosan, y han gosat sempre los salaris de público de
pecúnias de la // 2r // Generalitat y demés gajes
y adealas sobreexpressadas en dits casos de vingudas de reys, dols y demostracions públicas, de
forma que la observansa subseguida en dits casos adúc en lo cas de poder tenir la sujecta
matèria dubietat alguna hauria declarat ésser
aquells verdaders officials del General. Ni tampoch podria ser de concideració alguna lo que
se disposa en lo número 7 del capítol 46 del
nou redrés de estas últimas Corts, a hont se troba establert que las adelaes del vistuari no pugan ni degan donar sinó a aquell que acistirà a la
funcció de vinguda de rey o reyna per la qual se
donan. Y axò per a què se fasse ab major lluhiment la funcció, y que axí bé hauria dits visitadors y officials per lucrar las refferidas adeales de
vestuari de acistir a la funcció. Y dita vinguda o
entrada que depròxim se espera de la sereníssima senyora reyna, pues no·s negan a no bé expressament se offereixen dits visitadors y officials en exequució del disposat en dit capítol 46
en acistir a dita funcció en aquell lloch, que sie
proporcionat y condesent als càrrechs y officis
que quscú respective ocupa y apar que respecte

dels dits visitadors en lo estat present no·s pot
offerir reparo, suposat que se troba placticada
en lo mateix concistori de dita visita la forma
que·s deuria servar, qual és de acistir y sèurer
dits visitadors immediatament després dels indivíduos de eix excel·lentíssim y fidelíssim concistori, y en quant als demés officials segons sos
ministeris y incumbèncias ocuparian sos llochs
després dels officials de la present casa que ocupan semblants officis. Y encara que no constés
haver lo concistori de la visita concorregut en
funccions públicas an vostra excel·lència fidelíssima, emperò en orde a la funcció de què·s tracta en virtut de la disposició sobre expressada en
lo número 7 de dit capítol 46, hauria de admètrer-se lo concurs que dits visitadors y demés officials de la visita ab vostra excel·lència fidelíssima y sos officials. Per quant lo propdit capítol
ordena que als concistorials y a tots los officials
de la Generalitat se’ls hage de donar la adeale de
vestuari en la conformitat allí expressada. Y essent com són dits visitadors concistorials y los
officials de la visita, officials de la Generalitat, és
indubitat que venen aquells compresos ab lo
disposat en dit capítol 46, y axí bé, havent volgut la cort general que per a lucrar la adeala del
vistuari se dega acistir a la funcció, és verdader
dir que deuhen ésser admesos tant dits visitadors com demés officials de la visita en la funcció de dita entrada en força del estatuhit y ordenat en lo número 7 del sobrecitat capítol. En
vista de estos tant justificats motius, esperan dits
// 2v // visitadors que vostra excel·lència fidelíssima atendrà a aquells y que, venint lo cas manarà girar al regent los comptes del General las
pecúnias que seran menester, a effecte de distribuhir-se entre dits visitadors y officials de la visita, segons lo que a cada un de aquells tocarà, axí
per rahó del vestuari com per las alimàrias y altres demostracions de alegria, que forçan se offerescan per la real y felís vinguda de la reyna
nostre senyora,a com lo esperan de la gran justificació de vostra excel·lència fidelíssima.
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Número 180b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Avent tingut lo consistori de deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya un recado en scrits de vostra excel·lència fidelíssima, ab
lo qual insinua a dit consistori las causas y rahons per las quals pretén vostra excel·lència fidelíssima tocar-li y spetar-li la adeala del vestuaa. a continuació una línia i mitja ratllada.
b. resposta intercalada entre els folis 167v-168r del trienni
1707-1710.
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ri y alimàrias en lo cas de la vinguda de la reyna
nostra senyora, y que per ço dit consistori, venint dit, las manàs girar al regent los comptes
del General de Cathalunya las pecúnias que seran menester a effecte de destribuir aquellas entre los visitadors y officials de la visita, segons lo
que a quiscú respective tocava offerín-se vostra
excel·lència fidelíssima assistir en la funcció de la
entrada en cumpliment del disposat en lo capítol 46 del nou redrés en lo lloc proporsionat,
que vostra excel·lència fidelíssima insinua ésser
lo immediat a est consistori y respective dels officials a exemple del què·s practica vuy en dita
visita. Respon est consistori a vostra excel·lència
que lo tribunal y consistori de visitadors és totalment distinct y separat de est consistori, de
forma que segons lo disposat en lo capítol 1,
Corts 1599, lo consistori de deputats y oÿdors
de comptes no·s deuen entromètrer en lo que
gastan los visitadors, sinó que han y deuen girar
de las pecúnias de la Generalitat al regent los
comptes las quantitats que ordenaran o deliberaran los visitadors o la major part de aquells, las
quals se degan gastar ab solas pòlisas firmadas
per los visitadors, lo que no·s troba alterat ni revocat ab disposició alguna posterior. Perquè en
lo capítol 31 del nou redrés sols se ordena que
los visitadors donen compte al consistori de deputats y oÿdors dels diners los auran girat o entregat per causa o afers de la visita, fen-los singular nota de algunas cosas perquè aquellas no·s
passen en compte, com tot de dits capítols més
extensament apar. Per lo que apar dir a vostra
excel·lència fidelíssima que est consistori no li
incumbeix en lo stat present decidir si a vostra
excel·lència fidelíssima li toca o no vestuari y demés sobreexpressat, sinó // 3v // solament, en
cas vostra excel·lència fidelíssima ó delibere, en
la reddició de comptes que és a ont la cort à atribuhit a est consistori la jurisdicció per a conèxer
el (que) vostra excel·lència fidelíssima à llegítimament gastat los diners se li an girat, y si se li
deuen o no possar en compte las partidas vostra
excel·lència fidelíssima expressarà en los comptes. Y respecte de la insinuasió fa vostra
excel·lència fidelíssima de voler concórrer junt
ab est consistori en la funcció de la entrada,
ocupant lo lloc inmediat a est consistori y axí
mateix los officials respective, ha aparegut dir y
posar en notísia de vostra excel·lència fidelíssima que lo consistori de la visita y sos officials ya
may han tingut ni ocupat lloc en semblans funccions ni etiam en los casos que an lucrat de la
adeala del vestuari, lo que no pot en manera alguna alterar est consistori y, per un següent,
condesendir a dita insinuasió de vostra
excel·lència fidelíssima.
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Número 182a

defensa, y que esperava per instants ditas tropas
de Itàlia y que, ab ajuda de Déu, arribo de la
tropas. Y ab la molta confiansa fa del que obraran los comuns y particulars per lo que té experimentat de sa fidelitat, no sols se defensaria est
principat sinó també se recobraria lo restant de
la monarquia, assegurant que per la defensa de
est principat exposarà sa real persona fins a pèrdrer la última gota de sa sanch; recomanant que
per part de dits comuns no se omitís diligència
alguna a est fi per a què tots los particulars cohoperen ab lo ánimo y zel que fins vuy ha obrat
sa acostumada lealtat. Y ohida la deliberació sobre dit assumpto, feta lo die de ahir per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, ha deliberat dit excel·lentíssim y savi Consell de Cent que
sien donadas per lo medi aparega als excel·lentíssims senyors concellers rendidas y expressivas
gràcias a sa magestat per los favors // 1v // ab
què és servit afavorir y honrrar a sos fidelíssims
vassalls, y que sie comès, com lo present Consell
comet als excel·lentíssims senyors concellers y
personas los sien ben vistas, tant sien del present
Concell com fora de ell lo discórrer y premeditar sobre la inportància y gravedat del fet proposat ab facultat de formar y disposar qualsevols
representacions per posar en las reals mans sobre la subjecta matèria. Y en cas los aparega
convenir comètrer dit assumpto a la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la Deputació, bras militar y present
ciutat ho puguen executar, tant sie augmentant
lo número de las personas concorren en ella,
com no augmentant-lo, tenint dits excel·lentíssims senyors concellers facultat per fer dit augment en igual número com serà fet per quiscun
dels dos excel·lentíssims comuns tant, és a saber, de personas sien del present Concell com
fora de ell. Y lo que per dits excel·lentíssims senyors concellers y personas seran anomenadas
serà aconcellat sie reportat al present Concell y
lo que per la excel·lentíssima conferència se
aconcellarà sie posat en execució sens report algun. Y que los excel·lentíssims senyors concellers, convenint-hi los altres dos excel·lentíssims
comuns tinguen facultat, en cas sie del real gust
de sa magestat, de escríurer a las potèncias serà
servit insinuar sa magestat, y que la present deliberació sie participada als excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras militar.

Vuy als 17 de juliol de 1708 se ha trobat haverse conclòs totalment la regulació dels 30 armaris
y dos caixas grans, restituhint a sos deguts llochs
los centenars de cartas que per tenir los números
equivocats no conformasen ab los números dels
inventaris antichs, lo que ocasionava lo no trobar-se quant las parts los buscavan, y altrament
haver-se investigat a què armaris y sachs tocavan
moltas altres cartas que per haver-se’n en lo
temps saltat lo número se ignorava lo puesto degut de aquellas. Y feta dita regulació ha constat
faltar en dits armaris y caixas 194 cartas de altres
tants números pertanyents a difarents armaris y
sachs, de las quals cartas que faltan se ha format
un aranzel a part para memòria y a fi de què si algun temps se van trobant se sàpie a hont se han
de col·locar. Així mateix consta que se ha donada perfecta conclusió a la cohordinació de tots
los reals registres y llochtinèncias dels senyors
reys Alfonso quart y don Joan segon, don Fernando segon, Carlos primer y Felip primer, segon, tercer, y Carlos segon, col·locatsb en la pessa gran inferior, havent-se ya començat la
coordinació del aposento gran superior. Y lo oficial mayor de sa magestat y son emanuense van
continuant los índices de las reals conclusions. Y
no ha constat que lo real arxiver, especulador,
oficial de sa magestat y sos respective emanuenses hagen deixat de complir a sa obligació.
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Número 185c
Lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent jurats
de la present ciutat tingut y celebrat lo dia 21 de
juliol 1708 ha deliberat lo següent:
Que com lo rey nostre senyor, Déu lo guarde,
fonch servit lo die 19 del corrent cridar als presidents dels tres excel·lentíssims comuns de la
Deputació, bras militar y present ciutat, dientlos que ja sabian la pèrdua de la ciutat de Tortosa, de la qual ne tenia lo viu sentiment que·s
deixa conciderar que era fortuna de la guerra, y
que no se havia pogut socórrer per no ésser vingudas per ocasió del temps las tropas que se esperan per instants de Itàlia ab la reyna nostra senyora y que per ser pocas las que se troban en
est principat no se havian pogut aventurar, perquè perdent-se estas quedava Cathalunya sens
172
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a. paper intercalat entre els folis 168v-169r del trienni 17071710.
b. col·locats en la pessa gran inferior, interlineat al marge esquerre.
c. deliberació intercalada entre els folis 171v-172r del trienni
1707-1710.
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Número 186a
Lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar juntat
lo dia 20 de juliol 1708 ha deliberat lo següent:
a. deliberació intercalada entre els folis 171v-172r del trienni
1707-1710.

Ohit lo paper que explica la proposició se ha
servit fer lo rey nostre senyor, Déu lo guarde,
als presidents dels tres excel·lentíssims comuns,
expressant lo paternal carinyo que sa magestat
professa a esta nació y la gran confiansa que de
sa fidelitat se assegura en las occurrèncias de son
real servey y defensa de aquesta província, al
qual fi se digna sa magestat manifestar exposarà
sa real persona fins a pèrdrer la última gota de sa
sanch, recomanant sobre esta importància als
comuns la vigilància y aplicació que de son lleal
obrar ha sempre exprimentat, ha deliberat lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar que·s donen las més obzequiosas gràcias al rey nostre senyor per los favors tan soberans se digna
dispensar sa real clemència a estos sos fidelíssims
vassalls; y que sie feta comissió als excel·lentíssims senyors protector, officials y personas del
excel·lentíssim bras se servirà nomenar lo senyor
protector perquè discorren y premediten sobre
la importància y gravedat de esta dependència,
conferint facultat y líbero poder als dits senyors
protector, officials y personas de fer representacions a sa magestat en cas regonegan ésser convenient en // 2v // la present occurrència. Y si’ls
aperexerà de comètrer a las personas de la conferència dels tres excel·lentíssims comuns lo disposar aquellas en continuació de la conformitat
y correspondència que entre ells com igualment
interessats se desitja manutenir. Y que dits senyors protector, officials y personas pugan posar en execució lo que’ls aparexerà y compendran més proporcionat y convenient al real
servey y benefici públich. Y en cas que per ésser
tant grave lo assumpto aparegués als dits senyors ésser de conveniència aumentar lo número de las personas de la conferència tingan facultat de executar-ho conforme regonexeran més
de utilitat. Y que esta deliberació en escrits sie
participada als altres excel·lentíssims comuns
per medi del síndich del bras.
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castigo en quien los cometiere // 3r // para que el
exemplo sirva de escarmiento a los demás, cuya
diligencia se ha repetido a todos los generales, manifestándoles lo que su magestad desea la quietud
y consuelo de sus fieles y amantes vasallos, y quanto importa la unión y armoniosa correspondencia
entre estos y las tropas para el adelantamiento de
su real servicio, utilidad común y particular de
todo el principado, a que no duda su magestad
aplicará vuestra excelencia por su parte las diligencias más proporcionadas, ofreciendo el reyno
omitir quantas fueren conduzentes a este fin y al
de preservar este fidelísimo principado de la tiranía franzesa, aunque sea exponiendo su real persona al más evidente riesgo suyo, todo lo que sea
del agrado y satisfacción de vuestra excelencia en
crédito de mi obligación.
Guarde Dios a vuestra excelencia muchos años
como deseo. Palacio, y julio 23 de 1708. Excelentísimo señor beso la mano de vuestra excelencia su
mayor servidor. Ramon de Vilana Perlas.
A los excelentísimos y fidelísimos deputados y ohidores de qüentas de la Generalidad del principado de Cathaluña.

172
/5r

Número 188a
Lo dia 23 de juliol 1708 fonch feta per los excelentísims senyors concellers, ab vot y parer e intervenció dels senyors don Ramon de Codina y
Ferreras, Christòfol Lledó y Carreras, Rafel Casanova, Ramon Sabater, ciutadans, y don Emanuel de Ferrer y Cigés, personas anomenadas
junt ab lo doctor Salvador Massanes de Ribera
per los excel·lentíssims senyors concellers, usant
de la facultat donada per lo savi Concell de
Cent tingut y celebrat a 21 del corrent la deliberació següent:

Haviendo visto del rey nuestro señor, Dios le
guarde, la representación de vuestra excelencia
hecha en 14 del corriente de sirvir al mismo instante mandar remitir copia de ella al marixal de
campo general conde Guido de Sterhemberg, y sobre el segundo punto de su contenido que se diesen
como se executó muy estrechas órdenes para que se
obren todos y qualesquier daños que de los desórdenes pueden resultar, y se practique el más riguroso

Attès que sent estada participada als excelentíssims comuns de la Depuació y bras militar la deliberació de dit savi Concell de Cent presa, y havent-se per dits excel·lentíssims comuns
participada la resolució per ells presa de comètrer la dependència en dit Concell expressada;
attesa sa gravedat y gran inportància a las personas que en nom y per part de dits tres excel·lentíssims comuns concorren y entrevenen en las
conferèncias, augmentant-se lo número de ditas
personas entre més dels que vuy ditas conferèncias se componan, y attès lo quant inporta en
dependència tant grave guanyar en quant sie
possible los instants; que per ço, per part de la

a. bitllet intercalat entre els folis 171v-172r del trienni 17071710.

a. deliberació intercalada entre els folis 171v-172r del trienni
1707-1710.

Número 187a
Excelentísimo y fidelíssimo señor.
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present se annuheix en comètrer dit fet a dita
excelentíssima conferència, augmentant-se lo
número de las personas que per part de la present ciutat entrevenen en ella en tres personas
més, servint-se los excel·lentíssims senyors concellers participar-ho per lo medi los aparegue als
altres dos excel·lentíssims comuns la present deliberació.

172
/4r

Número 189a
Excelentísimos y fidelísimos señores.
Acabando de llegar el señor conde de Oropeza con
la noticia de haver dexado a la altura de Mallorca la flota donde viene la reyna nuestra señora,
que desembarcará mañana o después de ella en
Mataró y con los transportes las tropas que han de
// 4v // engrosar este exército, lo participo a vuestra excelencia con las enorabuenas de regosijo,
que semexantes noticias inducen al gran zelo de
los vassallos de su magestad.
La divina guarde a vuestra excelencia muchos
años. Palacio, y julio 23 de 1708. Excelentísimo
señor beso la mano de vuestra excelencia su mayor
servidor, don Ramon de Vilana Perlas.
A los excelentísimos y fidelísimos deputados y ohidores de qüentas de la Generalidad del principado de Cathaluña.

175
/2r

Número 192b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Havent vostra excel·lència fidelíssima per medi
de embaxada lo die 18 del corrent reportat al
bras còpia de la real carta del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, sa data als 17 del mateix, dirigida a vostra excel·lència fidelíssima, convenint la
formalitat de la real entrada de la reyna nostra
senyora y que vostra excel·lència fidelíssima comense lo ranch dels grandes y de paraula expressat los embaxadors que vostra excel·lència
fidelíssima se era conformat en tot, y trobant-se
afavorir lo bras ab real carta de sa magestat,
dada en 23 del corrent, en què se digna manifestar que acistescan los protector y sinch officials lo die de la entrada pública de la reyna,
conferint-se ab convent de Jesús a cavall perquè
a. bitllet intercalat entre els folis 171v-172r del trienni 17071710.
b. ambaixada intercalada entre els folis 174v-175r del trienni 1707-1710.
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incorporàn ab vostra excel·lència fidelíssima
concórrian en lo ranch dels grandes, anant los
verguers a peu devant els del concistori de vostra excel·lència fidelíssima donant a est la dreta,
y ocupant protector y oficials la esquerra. Y havent fet madura reflexió sobre lo contengut en
la real carta ha aparegut indispensable al bras
posar-se als peus de sa magestat ab humil representació precisats de la concideració, que lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori de vostra excel·lència fidelíssima és de tant elevada
gerarchia, que representa lo principat de Cathalunya y lo bras militar tota la nobleza, //2v // enclohent-se en un y altre comú molts grandes de
Espanya de tanta suposició, ab la circunstancia
de què alguns sens haver de precehir formalitat
alguna són ensaculats en la bolsa de deputat militar, y sols per tenir estats en Cathalunya són
indivíduos del bras. Y assenyalant-se que vostra
excel·lència fidelíssima y lo bras comensen lo
ranch dels grandes, venen estos dos comuns a
ser precehits de ells. Quant antes que vostra excel·lència fidelíssima no·s trobàs condecorat ab
lo caràcter de grande, hauria causat gran novedat al públich per la gran representació que
sempre ha confessat tothom a vostra excel·lència fidelíssima, a demés que quant la real munificència se dignà condecorar a vostra excel·lència fidelíssima ab la mercè de la grandesa, fou sa
magestat servit igualar-la en tot als demés grandes de Espanya, la qual igualtat se troba sens dificultat menyscabada quant falte a vostra
excel·lència fidelíssima igual lloch als demés
grandes, havent de ocupar vostra excel·lència fidelíssima lo més inferior. Aumentant-se més
dita concideració si se atén a què entre los grandes de Espanya no·s troba establerta precedència alguna, ans bé per real decret està aquella indecisa, concorrent los grandes en totas las
funccions sens antelació, la qual, practicant-se la
formalitat ab lo modo expressat se encontraria
sols en vostra excel·lència fidelíssima // 3r // y lo
bras militar. Quant y més que la igualtat entre
los grandes és de tanta concideració en vostra
excel·lència fidelíssima y als demés comuns de la
excel·lentíssima ciutat y bras militar, que’ls obliga fer representació a sa magestat, regonexent
alguna diversitat en lo modo de sentar-se. Y la
excel·lentíssima ciutat per si sola, trobant-se
precehida de un grande de Espanya particular
en una funcció pública, y attesa la inesperada
conformitat de vostra excel·lència fidelíssima, se
ve a apartar-se de la dita representació que los
tres comuns feren ab conformitat y donar lloch
a què·s declaren los duptes proposats a sa magestat contra las representacions que los comuns tenen fetas. Tot lo que posa lo bras en la
comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima,
attenent a la bona correspondència y unió que
anhela per major lustre dels comuns, concerva-

senyoras reynas e infants en sos regnats concorrents, distribuint aquells per sos repective anys
y espècies, posant en sos deguts llochs los molts
que estaven transtocats de un regnat a altre. Y
així mateix se ha visitat al oficial destinat per sa
magestat y a son emanuense, y se ha trobat que
van continuant los índices dels registres de conclusions civils y no ha constat que lo real arxiver,
especulador, oficial de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.

ció de sas prerrogativas y summa veneració de
las reals gràcias de sa magestat, servint-se vostra
excel·lència fidelíssima manar a son secretari
continue la present embaxada en dietari y espera lo bras merèxer’s repetits empleos del agrado
de vostra excel·lència fidelíssima.

174
/4r

Número 194a
El rey.
Muy illustre, illustres, egregios, nobles, magníficos
y amados nuestros los fidelíssimos protector y braço
militar de Cathaluña, en vista de lo que me havéys representado con motivo de el lugar que havéys de ocupar en la pública entrada de la reyna
en esta ciudad, me ha parezido preveniros halló
vuestro reparo distante, a lo que movió mi real
ánimo a senyalaros el puesto expressado en mi real
despacho de 23 del corriente, porqué no haviendo
sido como no es mi real intención que en el rango
de grandes se concidere de unos a otros precedencia alguna, solo la circunstancia de que esse común vaya como debe íntegro con el luzimiento de
los masseros, ha sido el fin de destinaros el mencionado lugar, sin que yendo en él, se pueda discurrir llevarse la inferioridad que ponderáys, porque en el cuerpo y rango de los grandes se debe
regular una misma igualdad con ellos y no precedencia. Por cuya razón y la de persuadirme que el
brazo se daría por glorioso en la honrosa concurrencia de la funcción de entrada, quise advertile la conformidad en que la puede lograr para lo
qual no devéis creher haya dexado de hazer reflexión y que no os habiera insinuado // 4v // executáseis la acistencia en la forma dispuesta a conciderar se os pudiera seguir minoración en vuestras
prerrogativas, por lo que en todo asiendo y miro a
su mayor conservación.

183
/1r

Fra Francisco de Magarola y Fluvià, archiver del
Real Archiu del present principat de Catalunya,
General de la Corona de Aragó. En execució
del disposat en lo capítol 100 de les últimes
Corts, certifich y fas fe que lo il·lustre fra Manel
Mariano Ribera de la real orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del dit Real Archiu, junt ab son emanuense ha cumplit ab lo
que disposan los capítols 97 y 98 de dites Corts
des del dia primer de maig fins lo últim dia de
juliol inclusive del corrent any de 1708, la qual
certificatòria fas mitjensant jurament que és
prestat lo die infrascrit en mà y poder del excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comtes del General de Catalunya.
Barcelona, y agost 7 de 1708. Don Francisco de
Magarola y Fluvià, archiver real.

184
/1r

Número 200b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

Se ha visitat lo Real Arxiu y se ha trobat que lo
especulador y son emanuense van continuant la
coordinació dels reals registres col·locats en la
sala superior de dit Real Arxiu, ço és, los dels senyors reys don Jaume primer, don Pere segon,
don Alfonso segon y don Jaume segon, y de las

Havent lo bras militar rebut una real carta del
rey nostre senyor, Déu lo guarde, dada als 28
del passat en resposta de la representació que lo
bras posà en sa real mà als 27, sobre la formalitat ab què hauria de concórrer en la funcció de
la entrada de la reyna nostra senyora, que Déu
guarde, deliberà als 30 conformar-se en fer lo
obsequi a sa magestat en acistir en la dita funcció del modo que sa magestat se serví ordenar,
de la qual carta se posa còpia en mà de vostra
excel·lència fidelíssima lo die 31. Y essent estat
al bras indispensable en compliment de sa obligació fer nova representació a sa magestat sobre
est assumpto la qual ha passat en sa real mà y, en
continuació, de la correspondència que ha pro-

a. còpia de reial carta intercalada entre els folis 174v-175r
del trienni 1707-1710.
b. paper intercalat entre els folis 175v-176r del trienni 17071710.

a. relació intercalada entre els folis 182v-183r del trienni
1707-1710.
b. recado intercalat entre els folis 183v-184r del trienni 17071710.

De Barcelona, a 28 de julio de 1708. Yo el rey.
Don Ramón de Vilana Perlas.

176
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Número 199a

Número 195b
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curat y procurarà sempre concervar ab vostra
excel·lència fidelíssima, posà còpia de dita representació en mà de vostra excel·lència fidelíssima, servint-se vostra excel·lència fidelíssima
manar a son secretari la continue junt ab la present en dietari. Y espera lo bras merèxer repetits
empleos del agrado de vostra excel·lència fidelíssima.

184
/2r

raciones de precedencia o mejor lugar. Ni el luzimiento de los mazeros con que vuestra magestad
honró al braço pareze minorarse, aunque huviera
individuos intermedios entre los mazeros y los comunes como lo ordenó vuestra magestad en la
misma funcción con los mazeros de la ciudad,
pues por ir tan distantes de los concelleres no sirvió
de embaraço el que tubieren estos la honra de la
cercanía a la real persona. Todo lo que pone el
braço en la real intelligencia, apreciando con
summa veneración las manifestaciones que ha
merezido del real amor de vuestra magestad continuando las muchas con que los gloriosos assendientes de vuestra magestad le han honrado y esperan venerarlas de nuevo de la real benevolencia
de vuestra magestad.

Número 201a
Señor.
El braço militar del principado de Cathalunya,
con el rendimiento de su primera obligación puesto a los reales pies de vuestra magestad, representa
que mereció una real carta de vuestra magestad
dada en 23 del passado con la órden de las formalidades que debían practicarse en la pública entrada que se disponía por la reyna nuestra senyora, que Dios guarde, siendo que el protector y
sinco oficiales del braço acistieran al convento de
Jesús a cavallo, y que llevando la derecha los deputados, havían de empeçar el rango de los grandes.
Y ofreziéndosele al braço alguna duda puso en el
dia 27 en la real mano de vuestra magestad una
humilde representación, a cuya vista fue servido
vuestra magestad repetir la misma orden con
carta de 28. Y como el fin del braço sea siempre
atender como debe a las reales insinuaciones, resolvió hazer especial obsequio a vuestra magestad,
conformándose a ella sigura que la real benignidad se dignará admitir las justas y precisas reflexiones que, nuevamente, insta la veneración de
las reales gracias para sacrificarlas a la real comprehención de vuestra magestad. En la mencionada real carta de 28 se sirve vuestra magestad
prevenir que en el rango de los grandes no puede
considerarse inferioridad ni precedencia, antes
bien se debe regular una misma igualdad. Y esta
misma consideración pareze que haze reparable
que el concistorio de la Deputación, protector y
oficiales del braço empiezen el rango por especial
disposición, que // 2v // supone efectiva precedencia en los grandes, porque la igualdad entre ellos
naze de la indecisión, incertidumbre de el lugar
que han de ocupar. Y como la cercanía a la real
persona se debe apreciar por mayor honra y mejor
lugar lo indeciso del puesto da siempre alguna
confiança de conseguirle, de que según lo practicado se consideran excluhidos los comunes, porque
estable ziendose que sean los primeros del rango,
les priva de la possessión que promete la esperansa
en los demás grandes particulares, que es la que
regula la igualidad entre ellos y quita las conside-

185
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a. reial carta intercalada entre els folis 183v-184r del trienni
1707-1710.

2226

Número 202a
Die 11 augusti 1708.
In Dei omnipotentis nomine in quo vivimus, movemur et versamur et qui mirabilis in sanctis suis
predicatur. Cunctis sit notum evidenterque patteat, quod cum sanctissimus dominus noster dominus Innocentius divina providentia papa duodecimus suis sic patentibus papiri apostolicis
litteris debita forma moreque Romanae Curiae
expeditis, quarum data est Romae decimatertia
die mensis februarii anni millessimi sexcentessimi nonagessimi secundi, declaraverit ab immemorialis tempore prestitum fuisse cultum et prestari debere Beatae Mariae de Cervallo,
vulgariter nuncupatae del Socós, nobili virgini
Barchinonensi, de regio sanguine decendenti,
gotholanae nationis, ornamento a militaribus
parentibus ortae maris protectrici, regii ordinis
Beatae Mariae de Mercede filiae ac illius monialium fundatrici, prout a longissimo tempore ipsius sanctum corpus a Christi fidelibus veneratum, fuit et est in ecclesia regii mercenarii primi
beatae monasterii et Camarae Angelicalis Beatissimae semperque laudandae et intactae virginis de Mercede, siti intra vias publicas vulgariter
apellatas lo Carrer Ample y de la Mercè dictae
presentis civitatis Barchinonae, in cornu epistolae
ipsius ecclesiae. Cumque excelentissimus dominus
don Guillermus Raymundus de Moncada, marchio de Aytona, comes de Ossona ex Hispaniarum
magnatibus ob ingentem erga dictam Sanctam
Mariam de Cervello, vulgo del Socós, devosionem in predicta ecclesia suprascripti monasterii
suis propriis expensis fecit et disposuit construere
et edificare quandam sumptuosam et magnificam capellam ad effectum, ut ea perfecta, dica. acte intercalat entre els folis 184v-185r del trienni 17071710.

tum sanctum corpus in eadem tranferretur et collocaretur, et ibi ab omnibus Christi fidelibus veneraretur et ipsi a Deo maximo omnipotenti per
ipsius Sanctae Mariae de Socós intercessionem
consequerentur petitum et suplicatum. Et cum serenissima domina Elisabeth Christina // 1v // invictissimi domini Caroli tertii Hispaniarum,
quem Deus incolumen servet, felicissima consors
procelloso mari transacta ad presentem civitatem
accessisset et breviter in eadem speraretur dicta
noticia magna cum letitia et gaudio obtenta,
presens excelentissima civitas cupiens et affectans
ob tantam hilaritatem in ingressu presentem civitatem ipsius serenissimae dominae reginae exequusioni deducere, illas majores demonstrasiones
correpondentes dictae hilaritati per Concilium
Centum viralium celebratum diebus 27 junii et
7 julii labentis anni deliberatum et resolutum,
fuit tali in casu fieri demonstrasiones in dictis
deliberacionibus contentas et expressas. Et inter
aliam gratiarum actionem quandam solemnem
festivitatem et generalem processionem, quibus siquidem deliberationibus et resolusionibus ad dicti regii mercenarii primi beati monasterii noticiam perventis per reverendum patrem
magistrum fra Josephum Estampa, priorem eiusdem regii monasterii nomine suo et dicti monasterii, presentata fuit eidem sapientissimo Centum viralium Concilio per humilis suplicacio,
suplicando quatenus attentis circunstantiis adventus et ingressus praefatae serenissimae dominae reginae fieret et exequeretur translatio dicti
Sancti corporis Mariae de Cervello, vulgo del Socós, a dicto loco, ubi veneratur, ad dictam capellam, ut predicitur, noviter erectam et constructam, cui petitioni et suplicationi dictum
Concilium Centum viralium annuit deliberatione, facta octava die presentium mensis et anni
modo et forma in qua deliberacione contentis et
expressis. Et quia per suam magestatem ad dictam festivitatem et generalem prout fiendis assignata fuit duodecima dies labentium mensis et
anni peroptansque presens excelentissima civitas
exequusioni deducere deliberationem per dictum
Centum viralium Consilium factam presertim,
quoad translationem // 2r // dicti Sancti corporis
Beatae Mariae de Cervello, vulgo del Socós.
Hinch est quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo octavo die vero undecima mensis augusti intitulata presentibus et in his
vocatis rogatis atque requisitis nobis Hieronimo
Brotons, nottario publico Barchinonae scriba
majori et secretario subrogato domus et consilii
presentis excelentissimae Barchinonensis civitatis,
in locum et per in disposisionem Francisci Cortes,
etiam nottarii publici Barchinonae principalis
dicti officii, Alexio Fornaguera, utriusque iuris
doctori, scribae majori domus Deputacionis et
Generalis presentis Cathaloniae principatui,
Francisco Marsal, nottario publico Barchinonae
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in locum Mathiae Marsal, etiam notarii publici
Barchinonae scribaque negotiorum illustri, et
admodum reverendi Capitoli canonicorum saedis eiusdem presentis civitatis Barchinonae, doctore Franscio Rifos, presbitero scriba curiae vicariatus ecclesiastici Barchinonae, et Josepho
Llaurador, nottario publico Barchinonae dictique regii monasterii et conventus negotiorum
scriba et presentibus; etiam admodum reverendo
Francisco Golorons, presbiteri decretum doctore
decano sanctae ecclesiae Sedis Dertusensis, magnifico Francisco Costa, cive honorato Barchinonae, et medicinae dictore et honorabili Josepho
Albaret et Feu mercatore pro testibus ad ista vocatis et assumptis excelentissimi Josephus Braço et
Duran, civis honoratus et utriusque iuris doctor
presenti et currenti anno consiliarius primus, in
ordine hujus almae excelentisimae civitatis Barchinonae et fra don Emanuel de Copons et Escarrer, camararius monasterii et conventus Beatae
Mariae et Sancti Stephani de Banyoles, ordinis
divi Benedicti claustralium, currenti triennio
deputatus ecclesiasticus et pro admodum illustri
Capitulo canonicorum saedis Barchinonae, illustris, et nobilis don Andreas Foix, presbiter archidiaconus de Lupricato et canonicus dictae saedis,
et pro parte dicti regii primarii monasterii de
Mercede dictus reverendus pater magister fra Josepus Estampa, prior prefati regii monasterii,
circa horam decimam ante meridiem se contulerunt intus secristiam // 2v // ecclesiae dicti monasterii retro altare majus eiusdem, ubi ecclesiae
reperta fuit quedam arca camerata lignea vulgo
baul vestita scilicet pro parte interiori serico
bombycino vulgariter tafatà coloris cerulei; et pro
parte exteriori bombycino villoso conchyliato vulgo de vellut carmesí cum emblemmantibus argenteis in qua siquidem sacristia dicta arca
transportata fuerat a dicta ecclesia et a loco in
quo praefatum sanctum corpus Beatae Mariae
de Socós venerabatur. Et ipsa arca aperta clave
deaurata quam secum afferebat dictus excelentissimus dominus conciliarius prymus in ordine
ab eadem arca abstracta, fuit alia arca antiquissima ex ciprecini materia confecta longitudinis
septem palmorum et in eius exteriori superficie
depicta imago dictae Sanctae Mariae de Socós
ad instar monialis defunctae jacentis, habentis
caput supra sericum servical cum suis sericis apicibus pendentibus, habentis caput praecinctum
magno diademmate in septem mediis lunis more
antiquissimo, facta conscistente veloque albo et
corpus habitu et cappa pariter albi coloris cum
scuto dicti ordinis de Mercede induta. Inveniuntur in eadem arca depictae aliae imagines: una
scilicet episcopi vestibus pontificalibus induti cum
sua mitra in capite quasi episcopalem benedictionem elargientis; alia unius regis vestibus quibus
Aragonum reges uti solebant induti cum diademate regio in capite manibusque elevatis deno-
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tantibus admirationem; post dicti regis imaginem sequuntur depicti quatuor religiosi cum vestibus albis et scuto ordinis predicti de Mercede admirativam actionem representantes et proxime
ad dictae imaginis dictae sanctae pedes est depicta una regina regalibus vestibus inducta cum regia diademmate in capite, habens manus ita dipositas ad modum eorum qui de aliquo prodigio
admirantur est, que etiam circa pedes imaginis
dictae sanctae depictus quidam homo veste purpurea qua excelentissimi domini consiliarii huius
civitatis indui solent indutus genuflexus manibusque junctis, // 3r // et ad dictam sanctam ordinatis suntque depictae diversae mulieres vestibus dominarum indutae duae quarum habent
manus elevatas et aliae absconditas, quae omnes
imagines episcopi regis reginae consiliarii religiosorum et mulierum faciem, habent versus dictam
sanctam imaginem illamque respiciunt in capitibus vero dictae arcae aliqua existunt depicta,
quae ob antiquitatem minime individuari valent. Et utrumque caput ipsius arcae favis ferreis
vallatum est taliter, quod dicta arca firmissima
munita pariterque quinque clavibus, quinque seris correspondentibus clausa permanet, continensque in nostra dictorum notariorum et testium supradictorum presentia antedictus
reverendus pater prior cum tribus clavibus deauratis sibi per excelentissimos dominos conciliarium primum in ordine deputatum ecclesiasticum et dompnum Andream Foix traditis, et aliis
cum duabus clavibus pariter deauratis quas ipse
reverendus prior praemanibus habebat et antea
in archivo dicti conventus reconditae et custoditae, ut asseritur, existebant, dictam arcam aperuit. Qua aperta statim repertum fuit quoddam
ferreum cancellum deauratum per cuius foramina inspiciebatur corpus dictae sanctae et, sublato
dicto ferreo cancello, in continenti manibus supranominatorum et aliorum religiosorum ibi
existentium fuit dictum sanctum corpus a dicta
arca extractum et positum super quandam mensam quae ibi parata erat. Et a suis vestibus quibus indutum erat nimirum ab scapulario cum
scuto ordinis de Mercede et tunica lanae corrigeaque coloris nigri veloque in capite et aliis aparatibus fuit expoliatum, quo facto ab omnibus superius nominatis a nobisque dictis nottariis visum
fuit dictae Sanctae Mariae de Socós corpus integritatis dono condecoratum esse fuitque repertum
illi deficere manum sinistram pedemque dexterum, ut asseritur, tempore Aragonium regum
devositionis motu abstracta similiter repertum
fuit, ei deficere duas costes inferiores latteris dexteri manumque dexteram habere quasi //3v // ab
ea violenter abstractam carnem, pellem et ossa similiterque rotulam genu dexteri et crus ipsius
partis similiter ac si violenter abstracta esset pellis
et caro similiterque visum fuit caput integrum
esse pelleque vestitum cum aliis dicti Sancti cor2228

poris partibus, quibus attentis et attenta integritate predicta per quatuor centum decem octo annos a die 19 mensis septembris anno 1290, qua
dicta sancta obdormivit in domino, usque nunch
continuata, resolutum fuit dictum sanctum corpus publica processione exportari posse absque eo
quod exportatorum motibus illius integritas in
aliquo periclitaretur. Qua resolutione sic facta
ibidem existente Joanne Baptista Anglada, sartore, fuit dictum sanctum corpus a dicta mensa
posito supra quandam culsitram, vulgo matalaf,
cuiusdam raupae speciei nuncupatae saya de
reyna quae quidem culcitra posita erat supra
quandam tabulam rasam, quae ibi parata erat
in alia mensa, et cum duobus pulvinis sive cuixins bombycini argento contexti vestitumque et
hornatum sumptuosis vestibus scilicet quadam
tunica nebulae lineae, vulgo tela delicada, quadam veste laciniata vulgariter saya et scapulario
bombycini argento contexti, vulgariter dicto
muela de plata; et eius caput hornatum cum quodam dormitorio vulgo dormidor et hornatu muliebri vulgo toca de monja telae subtilis. Quo facto relictis dictis tunica et veste laciniata
inconsulis supra pectus fuit dictum sanctum corpus reconditum modo predicto in dicta arca camerata, et ipsa clausa clave excelentissimi domini conciliarii primi in ordine, fuit transportata
a dicta sagristia intus quandam instanciam retro altare majus supradicti regii monasterii subtus sacrarium eiusdem. Et ibi reposita dicta arca
modo predicto clausa, portae eiusdem stantiae
clausae fuerunt secum afferendo clavem earum
ad ianuarum excelentissimus dominus deputatus
ecclesiasticus similiterque vestes, quibus dictum
sanctum corpus antea indutum erat et a quibus
enodatum fuit. Et fuerunt repositae intus quaedam sacra sintiola, fuerunt // 4r // clausae intus
quadam parvam arcam et quadam clave clausa
ea que tradita dicto admodum reverendo domino
Andreae Foix fuit recondita et custodita intus
dictam stantiam, intus quam ut dictum et dictum sanctum corpus reconditum erat.
Deinde autem eundem continuando actum, adveniente hora quinta post meridiem eiusdemmet
diei et anni similiter, presentibus vocatis rogatis
atque requisitis nobis dictis nottariis et secretariis
respective et presentibus etiam sumptis magnifico
Francisco Costa et honorabili Josepho Albaret et
Feu, pro testibus vocatis specialiter et assumptis
constitutis personaliter dictis excelentissimis dominis Josepho Braço et Duran, conciliario predicto, et fratre don Emanuele de Copons et Escarrer,
deputato ecclesiastico, et pro dicto admodum
illustri Capitulo dicto admodum reverendo don
Andrea Foix intus dictam sacristiam apertae
fuerunt ianuae statiae, quae est subtus sacrarium altaris majoris sumptae ecclesiae, et ab ea
transportata fuit in dicta sacristia dicta arca ca-

merata vulgo baul, in qua ut supradictum est reconditum et clausum erat dictum sanctum corpus Beatae Mariae de Cervello vulgo de Socós.
Et aperta dicta arca camerata fuit incontinenti
abstractum ab ea dictum sanctum corpus et positum in medio dictae sacristiae supra quandam
mensam, quae ibi decenter hornata et posita erat.
Et hora septima post meridiem adveniente parum plus vel minus ad dictam sacristiam se contulerunt magestates domini nostri regis et reginae consortis suae, existente ibidem illustri et
admodum reverendo fratre don Joanne Navarro, episcopo de Albarrazin, vestibus episcopalibus
induto, cum comunitate religiosorum dicti monasterii et conventus. Et inspecto per suas magestates omni cum atentione et devotione dicto sancto corpore et facta oratione per aliquod temporis
spatium // 4v // decantata, fuit per dictos religna
hymna seu antiphona dictae Beatae Mariae de
Socós, et per dictum illustrissimum et reverendissimum domum episcopum de Albarrazin collecta eiusdem sanctae et posita corregia qua antea dictum sanctum corpus praecinctum erat
intus quandam bursam bombycini auro antexti,
vulgo de tissó; et intus quandam aliam bursam
eiusdem speciei uno ex velis dictae sancte habente
duodecim palmos longitudinus parum plus vel
minus ipsae bursae, quas ad presentem effectum
fieri fecit presens excelentissima civitas traditae
fuerunt domino nostro regi per quem ipsis acceptis summa cum devosione et stimatione, traditae
fuerunt serenissimae dominae nostrae reginae
quae postea suis regiis manibus accesit scapularium et ipsum posuit dicto corpori sancto. Quibus
sit peractis suae magestates a dicta sacristia se recesserunt et ipsis recessis continuatum fuit ad consuendum vestes, quibus per dictum Joannem
Baptistam Anglada, sartorem consutis per omnes
supranominatos et alios religiosos fuit dictum
corpus sanctum transportatum a dicta sacristia
a capellam Beatae Mariae de la Soledat in dicta
ecclesia construnctam, ubi collocatum fuit supra
tumulum; quo in processione jovis sanctidefertur
imago domini nostri Jesuchristi. Et relictis ibidem custodibus pro majori culto et veneracionae
dictae sanctae, dicti excelentissimi domini conciliarius deputatus ecclesiasticus don Andreas Foix
et dictus pater prior dicti monasterii et conventus, una nobiscum dictis notariis et secretariis
respective et testibus supraproxime dictis, se contulerunt intus dictam sagristiam, ubi aperta
arca in qua recondita erant vestimenta quibus
antea dictum sanctum corpus indutum erat, per
dictum don Andream Foix canonicum et archidiaconum prefatum de dictis vestibus et velis factae, fuerunt quatuor partes una quarum tradita
et liberata fuit dicto excelentissimo domino conciliario, altera dicto excelentissimo et fidelissimo
domino deputato ecclesiastico, altera dicto admodum illustrissimo Capitulo // 5r // canonicorum
2229

pro quo eam penes se retinuit dictus don Andreas
Foix et altera dicto conventui et pro eo dicto reverendo patri priori.
Denique cum dictum sanctum corpus modo predicto postium vestitum et hornatum duodecima
die ipsorum mensis et anni inter decimam et undecimam horas matutinae processionaliter, per
comunitatem religiosorum sumpti regii monasterii, tranportatum fuisset ab ecclesia dicti monasterii et conventus in ecclesiam cathedralem dictae
presentis civitatis, ipsam processionem assotiante
sacra catholica et regia magestate domini nostri
regis. Et post meridiem eiusdem diei solemnissima et generali processione per vicos et plateas presentis civitatis cum dictae sacrae catholicae et regiae magestatis assistensia redditum in
supradicta regii monasterii ecclesia, et ibi relictum celebrataque eidem Sanctae Mariae de Cervello vulgo de Socós per presentem civitatem decima tertia die in prefata dicti regii monasterii
ecclesia magnifica et sumptuosa festivitate adveniente, decima quarta die presentis mensis et
anni presentibus pariter vocatis atque requisitis
nobis nottariis et secretariis respective presentis
presentibus, etiam nobili don Jacobo Vincentio
Alemany Descallar, regiam Thesaurariam in
presenti Cathaloniae principatu regenti, nobili
don Joanne Verneda, locumtenente, protonotarii
in Corona Arangonum, et aliis conplurimis in
copiosa multitudine hora septima matutinae
constitutis pari modo dictis excelentissimis dominis Josepho Braço et Duran, conciliario, et fratre
domno Emanuele de Copons et Escarrer, deputato ecclesiastico, et admodum reverendo domno
Andrea Foix, pro admodum illustri canonicorum Capitulo intus dictam regii praedicti monasterii ecclesiam et in capella noviter constructa
et erecta pro dictae sanctae cultu et veneratione,
celebrata prius missa submissa voce per illustrium
et reverendissimum dominum domnum fratrem
Josephum Linas, Dei et Sanctae Sedis // 5v //
apostolicae gratia archipiscopum Tarraconensem
in capella seu altari dictae sanctae fuit eius sanctum corpus abstractum a dicto tumulo seu feretro
reconditumque et positum intus dictam arcam
antiquam ex ciprecinea materia confectam superiusque designatam. Et ipsa arca clausa dictis et
superius quinque clavibus in apertione ipsius arcae mentionatis positaque dicta arca intus dictam cameratam arcam clausam et tribus clavibus
remanentibus,
paenes
dictum
excelentissimum dominum conciliarum fuit dictum corpus sanctum modo predicto collocatum et
repositum in altari seu capella, quae constructa
est in dicta ecclesia retro altare Sancti Alodii
episcopo, quibus omnibus sic factis et subsequutis
dicti excelentissimi domini conciliarius et deputatus ecclesiasticus commissarius dicti admodum
illustris Capituli et reverendus pater prior respec-
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señor beso la mano de vuestra excelencia su más
servidor, don Ramón de Vilana Perlas.

tive requisiverunt, nos dictos nottarios et respective secretarios publicum conficere instrumentum
eisdemque ac aliis cuya intersit copiam autenticam fieri, dari, tradi atque liberari.
Quae fuerunt acta sub anno diebus, mense et locis
respective predictis presentibus vocatis, rogatis atque requisitis nobis dictis respective nottariis et secretariis et presentibus etiam testibus respective
predictis ad ista respective vocatis specialiter et assumptis, ut superius continetur.
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Número 205a
Vuy als 20 de agost de 1708 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat haver-se feta la coaptació y
ordinació dels reals registres col·locats en la sala
superior de dit Real Arxiu, ço és, los dels senyors
reys Jaume primer, Pere segon, Alfonso segon,
Jaume segon, Alfonso tercer y Pere tercer, y los
dels senyors infants, reynas y llochtinents corresponents a dits repective reynats, havent fet individual divisió y distribució segons ho demana la
diversitat de espècies de aquells, coordenant
aquellas per sos anys paraquè ab mayor facilitat
se tròbien en las ocasions que se demanen los reals despaigs. Y així mateix se ha trobat que lo oficial destinat per sa magestat y son emanuense
van continuant los índices dels registres de conclusions civils, y no ha constat que lo real arxiver, especulador, oficial de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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/1r

Número 206b
Excelentíssimo y fidelíssimo señor.
Acabando de llegar al rey, nuestro señor, las cartas del señor conde de Cifuentes des Baer de 13 y
15 del corriente, con el aviso que a las seis de la
mañana del día 13 dio la ciudad de Cáller, capital del reyno de Cerdeña, la obediencia a su magestad, lo participo a vuestra excelencia con la
circunstancia de quedar prisionero de // 1v // estado el que exercía los cargos de virrey y embarcado con la flota, cuya noticia no dudo celebrará
vuestra excelencia por interessarse tanto en los
progressos de la justa causa de su magestad.
La divina guarde a vuestra excelencia muchos
años. Palacio, y agosto 23 de 1708. Excelentíssimo
a. paper intercalat entre els folis 189v-190r del trienni 17071710.
b. bitllet intercalat entre els folis 190v-191r del trienni 17071710.
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Número 207a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Havent tingut notícia lo doctor Joan Fèlix Fornés, habitant en la vila de Hostalrrich, bisbat de
Gerona, jutge y acessor ordinari dels bescomptats de Cabrera y Bas, que per part de vostra excel·lència fidelíssima se pretendria aver ell contrafet a la constitució 4, títol «De recusació de
dits jutges» y altres aplicables, per no aver-se
abstingut de la declaració de la causa que lo síndich de la vila de Hostalrrich introduhí contra
Pere Figueras, hostaler de Collformich, la defenssa del qual se assumí los síndichs de la batllia
de Orri, donat per suspecte dit doctor Fornés
ab scèdulas de 11 y 15 de febrer 1707, per ésser
lo doctor Joseph Modolell de Costa, advocat de
dita vila de Hostalrrich, sogre de dit doctor
Fornés, lo die 22 de maig 1708 revocà, caessà e
anul·là totas las provisions y procehiments per
ell com a jutge fets en lo procés de dita causa
des de dit die 11 de febrer en què avia estat recusat per suspecte fins aleshores, restituhint lo
salari que avia exhigit y cobrat –que importava
per la part tocant al síndic de dita batllia de Orri
4 lliures, 3 sous, 4 diners–, las quals rebé Joseph
Serra, pagès de Sant Andreu de Reminyó, síndich de la dita // 1v // batllia, com apar de dit
acte de revocació y àpocha de dita part de salari
que junt ab lo sindicat de dit Serra y certificatòria de aver acceptat aquell se exhibeixen, ut inserantur si et quantum. Y per quant de la referida
revocació no constava en la casa de vostra excel·lència fidelíssima, per ço a uberior cauthela,
revocant de nou dit doctor Joan Fèlix Fornés
ditas provisions y procehiments per ell fetas y
fets en dita causa des de dit die de 11 febrer
1707 en avant, suplica que en attenció de dita
revocació y de no aver fets dits procehiments ab
ànimo de contrafer a dita constitució 4 ni demés constitucions generals, capítols, actes de
cort, ni demés constitucions generals, capítols,
actes de cort, ni demés drets de la pàtria, sie del
servey de vostra excel·lència fidelíssima manar
suspèndrer tots y qualsevols procehiments contra ell fets y forsan fahedors per rahó de dita
contrafacció, offerint novament pagar los danys
a las parts y restituhir dita part de salari en cas
que dit seria indèbitament agués cobrat aquellas
lo que suplica, non solum premissa rerum et alias
omni et quovis meliori modo. Officio, etcètera.
a. súplica intercalada entre els folis 191v-192r del trienni
1707-1710.

fich doctor Joan Fèlix Fornes al dit Joseph Serra,
com a síndich praedit, quatra lliures, tres sous y
quatra diners moneda Barcelona que és la meytat dels bastrets pagats per dita universitat de
dita batllia d’en Orri per rahó de la part y porció
a dita universitat y a dita batllia d’en Orri, tocant
a pagar per rahó del salari de la provisió formiter
feta per ell com a jutge praedit en lo dit procés
de dita causa als vint-y-vuyt de juny mil set-cents
y set, com de las dos altres provisions formiter
fetas per ell com a jutge sobrenomenat en dit
procés, la una de las quals fou als vint-y-dos de
agost de dit any mil set-cents y set, havent lucrat
salari setze lliures, tretze sous y quatra diners
dita universitat de dita batllia d’en Orri no haja
pagat cosa alguna del que li tocava a pagar de dit
salari, com llargament consta de dit procés; y la
altra de las quals fou a divuyt de janer mil setcents y vuyt, del qual ell com a jutge praedit no
exhigí salari algun y, per lo tant, de ditas dos
provisions últimas no haver de restituhir cosa alguna a la dita universitat de dita batllia d’en Orri
per no haver pagat aquella cosa alguna de salaris
de ditas dos provisions últimas, offerint restituhir tot lo que dita universitat faria constar més
haver pagat per rahó de salaris de ditas tres provisions y altres qualsevols per ell forsan fetas, encontinent que se li farà constar largament. E lo
dit Joseph Serra, com a síndich praedit, com de
son sindicat consta ab acte rebut en poder
// s.n.r // del dit Galceran Margarit y Roure, notari públic regint la notaria y escrivania públicas
de dita vila de Hostalrrich, als vint-y-dos de
mars de dit any mil set-cents y set, responent
dién que en dit nom de síndich accepta la dita
revocació, cassació y annul·lació feta per dit doctor Joan Fèlix Fornes com a jutge praedit, y reb
de aquell en presència de mi dit y infrascrit notari y testimonis sobredits las ditas quatra lliuras,
tres sous y quatra diners, que és lo que tocave a
dita universitat de dita batllia per las rahons sobreditas de las quals li’n firma àpocha. De quibus, et cetera. Quae fuerunt acta, et cetera.

Altissimus, etcètera. Fornés. Flix, assessor subrogatus.
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Número 208a
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo septingentessimo octavo, die vero vigesima secunda mensis maii eiusdem anni intitulata presente et adhec voccato requisito atque
rogato me Petro Gualsa, auctoritate regia notario publico regenteque notariam et scribaniam
publicas villae Hostalrici diocesis Gerundae, cum
omnibus suis pertinentiis pro patrimonio regio vigore regii sequestri durante presenti bello infrascripto et presentibus etiam dicto Josepho Riera et
Bernich, notario publico dictae villae Hostalrici,
et Stephano Thio, agricola termini Sancti Stephani de Tordera dictae diocesis Gerundae pro testibus ad infrascripta voccatis, rogatis et specialiter
assumptis, constitutus personaliter magnificus Joannes Felix Fornes, utriusque iuris doctor, in dicta villa Hostalrici populatus, judex et assessor ordinarius vicecomitatuum Capprariae et de Basso
pro sacra, catholica et regia magestate domini
nostri regis Caroli tertii, quem Deus custodiat,
coram et ante presentiam Josephi Serra, agricolae
parrochiae Sancti Andreae de Raminyo, dictae
diocesis Gerundae, sindici universitatis parochiarum bajuliae d’en Orri personaliter reperti et inventi intus nottariam et scribaniam publicas dictae villae Hostalrici scitam in platea nominata
dels Sabaters dictae villae Hostalrici, qui dictus
magnificus Joannes Felix Fornes, uti judex praefatus eidem Josepho Serra tamquam sindico praelibato sich personaliter reperto et invento in presentia mei dicti et infrascripti notarium et
tertium praedictorum, dixit et exposuit infrascripta et sequentia «que ell com a jutge predit revoca, cassa y annul·la, y ab lo present revocar,
cassar y annul·lar vol aver totas las provisions y
procehiments per ell com a jutge praedit fets en
lo procés de la causa que en la cúria de dita vila
de Hostalrich y de dits vescomptats de Cabrera y
Bas se aportave per y entre la universitat de dita
vila de Hostalrich de una part, Pere Figueres de
la // 2v // parròquia de Sant Esteva de Massanes,
de dit bisbat de Gerona y dita universitat de dita
batllia d’en Orri de part altra, des del dia onza de
febrer mil set-cents y set que ab sèdula de Anthoni Pujol, com a procurador de dita universitat
de dita batllia d’en Orri donada en dita causa se
donà per suspecte a ell com a jutge praedit en la
mateixa causa fins lo dia present, entregant com
entregà en praesència de mi dit y infrascrit notari y dels testimonis sobrenomenats lo dit magnía. acte de revocació intercalat entre els folis 191v-192r del
trienni 1707-1710.
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In quorum licet aliena manu scriptorum fidem
et testimonium ego dictus Petrus Gualsa, notarius memoratus, hic me subscribo et meum solitum, rogatus et requisitus die XXIIII maii MDCCVIII, appono sig+num.
3r

Sindicat fet y firmat per las universitats de la
batllia de Orri a favor de Joseph Serra, pagès.

4r

Die vigesima secunda martii millesimo septigentesimo septimo in villa Hostalrici, Gerundesis
diocesis.
Honorabilis Antonius Turoni in primo, Jacobus
Baldon in secundo respective gradibus anno presenti et currenti jurati parrochiae Sancti Stepha-
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ni de Massanes, Michael Llibra et Moner, juratus
in ordine primo universitatis parrochiae Sancti
Gabriellis de Grions, Salvator Draper in primo et
Hieronimus Fransias in secundo respective gradibus presenti et currenti anno juratus parrochiae Sancti Laurentii de Galcerans, et Jacobus
Bruguera in ordine secundo juratus presenti
iamdicto anno parrochiae Sancti Andreae de
Ramino omnes baiuliae de Orri diocesis Gerundensis, gratis et ex eorum certa sciencia constituerunt et ordinarunt sindicum procuratorem et
actorem eorum dicto nomine seu venia universitatis dictarum parrochiarum baiuliae d’en Orri
//4v // certum, et cetera, ita quod et cetera, Josephum Serra, agricolam dictae parrochiae Sancti
Gabriellis de Grions presentem ad videlicet ipsorum constituenti nomine uti juratorum praedictorum et pro eis nomine dictarum parrochiarum
et singularium earunden agendum, ducendum,
tractandum, et cetera, fiat ad omnes et singulas
ac quascumque littes sive causas tam mottas
quam movendas, activas et passivas, principales
et appelatorias, large cum amplissimo et assueto
litium et causarum cursu facultatibus et potestatibus expressis iurandi de calumpniae, et cetera,
prestandique quascumque cautiones tam juratorias quam fidelusorias, et cetera, clama, et cetera,
exponendi, et cetera, executiones quasvis instandi, et cetera, supplicationes quascumque tam verbo quam in presentis dandum, offerendum et
presentandum, et cetera. Et cum posse substituendi, et cetera, destituendive, et cetera. Et demum,
et cetera, ipsi etiam uti jurati pradicti, et cetera.
Promiserunt in dicto sisti, et cetera, et habere rattum, et cetera, minimeque revocare, et cetera, sub
obligatione, et cetera. Actum, et cetera.

Certifich y fas fe que jo Joseph Riera y Bernich,
per auctoritat real notari públich en la vila de
Hostalrich, bisbat de Gerona populat avallescrit, com als trenta del mes de janer proppassat,
instant Joseph Serra, pagès de Sant Andreu de
Raminyó de dit bisbat, com a síndich de las universitats de la batllia d’en Orri, lleví molts y diffarents actes de presentació de unas lletras citatòrias y inhibitòrias emanadas de la Real
Audiència del present principat de Cathalunya,
las quals foren presentadas als arrendadors de
las imposicions de dita vila y als macips de la
confraria de Sant Christòfol de la isglésia parrochial de dita vila en fe de las quals cosas fas la
present en Hostalrich als vint-y-quatre de maig
mil set-cents y vuyt.
In quorum fidem ego idem Josephus Riera y Bernich, notarius supramemo- // 5v // ratus, hic me
subscribo et meum quo utor appono sig+num.
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Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
La excel·lentíssima conferència de las personas
dels tres excel·lentíssims comuns de la ciutat,
Deputació y bras militar en la conferència tinguda en la sala del savi Concell de Cent als 28
de agost 1708 en la matinada, ha resolt aconsellar que quiscun dels tres excel·lentíssims comuns se digne entregar a las personas acistexen
per sa part en scrits lo qual lo rey nostre senyor,
Déu lo guarde, fou servit insinuar als presidents
de dits tres comuns, lo die 20 de juliol proppassat. Y axí mateix, procurant ab la major brevedad possible per aquells medis que·ls aparexerà
més proporcionats, y gastant ab propris aquelas
notícias que sien més verídicas acerca los excessos que·s diu comètrer lo exèrcit dels molt als
aliats y tropas de sa magestat y seqüestros, comunicant-las a la conferència per medi dels senyors deputats y oÿdors de comptes, perquè en
vista de tot lo referit ab major acert se puga
aconcellar lo que més convinga al major servey
de Déu, de sa magestat y a la conservació y tranquilitat de tot lo principat.

Testes sunt Joannes Serrat et Felix Mola, agricola
parrochiae Sancti Felicis de Buxalleu, diocesis
Gerundensis.
In quorum licet manu aliena scriptorum fidem
et testimonium ego Petrus Gualsa, auctoritate regia notarius publicus regensque nottariam et
scribaniam publicas villae Hostalrici diocesis Gerundae, cum omnibus suis pertinenciis pro patrimonio regio vigoreque regii sequestri durante
presenti bello et eo nomine regens scripturas publicas per dictum Galcerandum Margarit et
Roure, eidem auctoritate notarium publicum,
uti scribaniam et notariam publicas praelibatas
regentem receptas in cuius dicto nomine posse
praecriptum sindicatus instrumentum receptum
fuit, hic me subscribo et meum solitum, rogatus et
requisitus die XXIII maii MDCCVIII, appono
sig+num.
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Número 209a
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La fe que fa lo notari Bernich de com instant lo
síndich de la batllia d’en Orri presenta diffarens
lletras.
2232

Número 210b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
a. paper intercalat entre els folis 191v-192r del trienni 17071710.
b. dues súpliques intercalades entre els folis 191v-192r del
trienni 1707-1710.

Ab súplica presentada lo die 11 de agost del corrent any se suplicà a vostra excel·lència fidelíssima, inseguint lo pactat y convingut en la tabba
del arrendament del estanch del tabaco, fos de
son agrado manar al ajudant tercer de la escrivania major de la present casa o a altre a qui espectàs, resumís los ditxos dels testimonis de las
plicas y demés informacions rebudas que se trobavan en poder de dit ajudant tercer, y que entregàs los dits procehiments als calculadors anomenats per vostra excel·lència fidelíssima a
effecte que aquestos fessen lo càlcol o defalch
dels danys causats y subseguits al arrendatari de
dit estanch per ocasió de la guerra, en atenció
que en dit capítol 24 de dita tabba fou promès a
ell dit arrendatari per vostra excel·lència fidelíssima que sempre y quant suportaria danys causats per ocasió de pesta o guerra se li satisfaria
tot allò que llegítimament faria constar haver
suportat de dany, hagut respecte al preu de dit
arrendament. Y que fent constar de aquells,
dins lo espay de sexanta dias comtadors del dia
en lo qual haurà caygut lo plaso de haver de pagar la tersa, se declararia successivament dins lo
espay de altres sexanta dias lo que hauria dit
arrendatari suportat per rahó de dit dany, a effecte de poder-se retenir de las tersas lo que
hauria de pagar per rahó de dit arrendament,
com se pot vostra excel·lència fidelíssima cerciorar del literal y contengut en dit capítol 24 de la
tabba al qual se refereix. Y com havent-se fet vàrias y differents diligèncias per lo procurador de
dit arrendatari per a què se fes lo defalch o relax
del preu de dit arrendament // 7v // de aquells
danys, que legítimament se han fet constar,
conforme se havia convingut en dit capítol 24,
no se ha may pogut lograr lo èxhit del relax de
dits danys que dins lo termini de dits sexanta
dias se havia de fer, resultant en grave prejudici
del arrendatari. Y desitjant aquell que sempre y
quant sia menester haver fet las degudas diligèncias que forçan se devian fer per part de ell,
per a què se fes lo dit defalch y relax de dits
danys, puga constar en qualsevol ocasió haver
fet ditas diligèncias per lo sobredit effecte. Per
ço Joan Pau Borràs, arrendatari de dit estanch,
suplica que la present junta ab la presentada als
11 del corrent mes y any, còpia de la qual se
presenta a vostra excel·lència fidelíssima, sian
cusidas en dietari y que després de cusidas se’n
entregue còpia autèntica, pagat y satisfet lo escrivà major de son just y condecent salari, junt
ab la fee de trobar-se aquella en lo dietari incertada, lo que suplica omni meliori modo. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Capdevila.

do Fores, notario publico regio collegiato Barchinonae, coadjutori tertio scribae majori Generalis
Cathaloniae et quod presens supplicatio inseritur
in dietario et tradatur copia parti. Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae subrogatus.
Flix, assessor subrogatus.
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Oblata XXX augusti MDCCVIII in consistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt quod mandatur pro ut petitur Bernar2233

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Ab lo capítol 24 de la tabba del arrendament del
estanch del tabaco fou expressament pactat,
convingut y promès al arrendatari de dit estanch
que, sempre y quant suportaria danys causats
per ocasió de pesta o guerra, se li satisfaria tot
allò que llegítimament faria constar haver suportat de dany, hagut respecte al preu de dit
arrendament, ab què degués fer constar de dit
dany devant vostra excel·lència fidelíssima dins
sexanta dias comptadors del dia en lo qual haurà
caygut lo plaso de haver de pagar la tersa; y que
dins sexanta dias devia vostra excel·lència declarar lo que hauria dit arrendatari suportat per
rahó de dit dany causat per ocasió de pesta o
guerra, a effecte de poder-se retenir de las tersas, lo que hauria de pagar per rahó de dit arrendament, com se pot vostra excel·lència fidelíssima cersiorar del literal y contengut en dit
capítol 24 de la tabba, al qual se refereix. E com
haja vingut lo cas de haver dit arrendatari suportat vàrios y crescuts danys per ocasió de la guerra, y haja aquells fet constar dins lo prefigit termini de sexanta dias; y no obstant de haver fet
dit arrendatari e o son legítim procurador vàrias
y differents diligèncias per a què se fes lo desfalch o relax del preu del arrendament, per lo
que inportavan los danys que legítimament ha
fet constar, no se ha pogut lograr lo èxhit del relax que se havia de fer conforme lo convingut
en dit capítol 24, lo que és y resulta en grave
perjudici de dit arrendatari, puix deu pagar íntegrament com en effecte paga tot lo que inporta
quiscuna tersa de dit arrendament, essent molt
èquo y just saber lo que se podria // 8v // retenir
de quiscuna tersa per rahó dels danys a ell ocasionats per causa de la guerra en atenció que,
com se ha dit, paga íntegrament lo que inporta
quiscuna de ditas tersas. Per lo que dit arrendatari en concideració del sobredit suplica a vostra
excel·lència fidelíssima sia de son agrado manar
al official o officials qualsevol a qui especte, que
pagats y satisfets de son just y condecent salari
resumescan los ditxos dels testimonis de las plicas que respective se troban ja entregadas al ajudant tercer de la escrivania major de la present
casa, y que entregue los dits procehiments als
calculadors anomenats per vostra excel·lència fidelíssima a lo dit effecte que estos fassan lo càlcol y defalch dels sobradits danys, segons lo
pactat en dit capítol 24 de la tabba, que a demés
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vendas que tot vuy se troba ocupat dels enemichs no puga ni sàpia exquogitar altra via, ni
camí per a deslliurar-se de la obligació que té
contractada ab dit Andreu y fer cessar tant crecuts interessos sinó és dignant-se vostra
excel·lència fidelíssima en condecendir y venir a
bé en què se li fassa girada al dit Vidal de la tersa
de janer, febrer y mars de la bolla de Gerona
que està devent dit Andreu fins a la concorrent
quantitat de 1189 lliures, 8 sous, 5 que importa
lo que vostra excel·lència fidelíssima li està devent, fent-se descarrega a aquell y donar-li crèdit de dita quantitat en la conformitat ho ha
platicat poch mesos // 1v // ha vostra excel·lència fidelíssima ab Joseph Bohé, mercader de Gerona, respecte de certa quantitat que vostra excel·lència fidelíssima li estava devent que li
fonch girada per orde de vostra excel·lència fidelíssima per los mateixos arrendataris de Gerona. Per ço suplica dit Pere Vidal a vostra
excel·lència fidelíssima sia de son agrado y servey condecendir a dita girada donant los ordes
combenients per a què se dónia crèdit a dit Andreu de la dita quantitat de 1189 lliures, 8 sous
5 per la dita tersa de janer, febrer y mars a ffi y
effecte de què lo suplicant puga quedar satisfet
y aliviat de la obligació té contractada, y així
mateix aconsolat en lo que suporta de interessos
per rahó de dita obligació offerint fer y firmar
àpoca y tot lo demés que aparega a vostra excel·lència fidelíssima per a què conste en tot
temps, de què està íntegrament satisfet en son
dèbit com així ho espera de la equitat, rectitut y
justificat zel de vostra excel·lència fidelíssima, y
que la present sia cosida en dietari o mà corrent.
Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Llampillas. Flix, assessor subrogatus.

de ser molt just ho rebrà lo suplicant a singular
mercè de la grandesa y rectitut de vostra
excel·lència fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Capdevila.
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Número 210a
Vuy als 31 de agost de 1708 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat haver-se feta la retulació
distinctiva de las espècies dels registres dels senyors reys Jaume primer y segon, Pere segon y
tercer, Alfonso segon y tercer y del senyor rey
don Joan primer y dels infants, reynas y llochtinents que governaren en dits respective reynats,
havent-se fet senyals y rètols distributius de dits
registres para la més prompta facilitat en trobarla, havent-se així mateix posat los números dels
anys en lo dors del registres en què faltavan, lo
que havia ocasionat dificultat en trobar-se
quant era menester. Y així mateix se ha trobat
que lo oficial destinat per sa magestat y son
emanuense van continuant los índices dels registres de conclusions civils. Y no ha constat
que lo real arxiver, especulador, oficial destinat
per sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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Número 212b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Pere Vidal, major de dias, ciutadà honrrat de
Barcelona, en lo trienni passat deputat real, representa a vostra excel·lència fidelíssima que se
troba estar devent a Esteve Andreu, mercader
de la ciutat de Gerona, altre dels interessats en
lo arrendament dels drets de General y bolla de
la colecta de dita ciutat de Gerona en lo corrent
trienni, la quantitat de 1200 lliures moneda
barcelonesa, y que per rahó de dit dèbit deu pagar y satisfer lo suplicant al dit Andreu crescuts
interessos. Y que dit Esteve Andreu per rahó de
dit arrendament està devent a vostra excel·lència fidelíssima las tersas de janer, febrer y mars,
abril, maig, y juny, y com se estigan devent al
dit Pere Vidal per rahó dels salaris, lucros y
emoluments del temps que fonch deputat la
quantitat de 1189 lliures, 8 sous, 5 com és notori a vostra excel·lència fidelíssima; y per causa
de estar fora de sa casa y no poder-se valer lo suplicant de son patrimoni ni del producto de sas
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a. paper intercalat entre els folis 192v-193r del trienni 17071710.
b. súplica intercalada entre els folis 194v-195r del trienni
1707-1710.
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Número 213a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Facto verbo devant vostra excel·lència als 7 del
corrent mes de setembre 1708 al peu de una súplica presentada per Joan Costa, Joseph Costa y
Francesc Sangés, guardas ordinàrias del General, que·s troban presos y detinguts en los càrcers de la present casa incertada en lo procés de
la enquesta contra ells fulminada, se provehí
que attès lo per ells suplicat fossen aquells relaxats ab una idònea manlleuta cumb arresto per
totum presentem principatum, y que sempre y
quant fossen requirits se reposassen dins ditas
presons a pena de 1000 lliures, com més llargaa. súplica intercalada entre els folis 195v-196r del trienni
1707-1710.
b. cum ... principatum, intercalat al marge esquerre.

ment apar de la provisió a la qual impugnative
tantum et si et quantum refertur. Y com,
excel·lentíssim y fidelíssim senyor, esta part del
procurador fiscal y lo advocat fiscal tingan exprés orde de paraula de vostra excel·lència fidelíssima de proseguir la instància de dita causa
fins a sentència deffinitiva, y dit procés se troba
instruhit y presas las deposicions a dits reos,
coma consta del original procés de què·s fa ocular ostenció a vostra excel·lència fidelíssima, axí
que per a proseguir en la causa és necesari ser
publicada la enquesta y donadas defensas lo que
no·s pot executar sens que dits reos se troben
presos en ditas presons. Per ço y altrament, esta
part del procurador fiscal suplica, sens prejudici
de totas y qualsevols accions li competeixan
contra lo provehit y fet ab dita provisió, com y
també de dir de nul·litat y suplicar de aquella,
que sie del servey de vostra excel·lència fidelíssima que en res, no obstant dita provisió no·s
done lloch a dita manlleuta o bé donar orde o
convensiment a esta part del procurador fiscal lo
poder de suspèndrer la prosecució de dita causa
per ser incompatible la execució de dita manlleuta y la prosecució de aquella, y per dit effecte donats los ordes convenients y necessaris y a
vostra excel·lència ben vistos, com axí ho suplica nedum praemisso, verum et etiam alio quocumque modo //1v // meliori, y que la present sie
cusida en dietari, juris semper salvis. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Grases et Des, advocatus fiscalis procuratoris.
Oblata X septembris MDCCVIII in consistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt quod non exequutur pro nunc provisio
facta 7 currentium, sed quid procedatur ad ulteriora in praedicta causa pro ut, ut juris fuerit.
Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae
subrogatus.

197
/1r

Número 214b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Pau Turet, després de haver per tots caps vistas,
frustradas las diligèncias que incesantment ha
aplicat per recobrar del fiscal de vostra
excel·lència fidelíssima lo procés de la causa que
aporta contra Joan Morera y lo procurador fiscal de vostra excel·lència fidelíssima la restitució
de dit procés, majorment tant temps comès lo
a. com consta ... fidelíssima, intercalat al marge esquerre.
b. súplica intercalada entre els folis 196v-197r del trienni
1707-1710.
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de més de un mes y mitg de què tindrà vostra
excel·lència fidelíssima notícia, y és fàcil saberne per relació verbal o en escrits del actuar de
aquella és contra tot dret y equitat. Contra tot
dret perquè quidquid sit que vostra excel·lència
fidelíssima no tinga especial disposició acerca lo
temps en què lo fiscal deu restituir los processos, lo cert emperò és que ad minus semblant
matèria seria arbitrària a vostra excel·lència fidelíssima arbitrio a jure regulato, y que est arbitre
és de una regular per lo que se troba disposat en
nostre dret municipal, del qual és vostra
excel·lència fidelíssima peculiar conservador, en
què se troba limitat lo termini de las comunicacions de processar a tres dias. Axí que se veu que
lo diferir-se dita restitució, a més del fins particulars que en si aporta y són ja notoris per ser
ben sabut que dit procés de las mans de dit fiscal
ha parat en mà del advocat de dit Morera contrari no sols a esta part, però etiam a vostra excel·lència fidelíssima y de què se és valgut per
deduir contra un y altre és contra tota disposició
de dret. Contra equitat perquè ab eix medi se
procura immoralizar esta lite y obligar a esta
part que no puga instar lo decret de execució, si
que dega passar a la causa de suplicació, essent
veritat que lo dret li dona eixa elecció. Y haventse com se han tant de dret civil com municipal
fet particulars disposicions per abreviar los plets,
havent procurat a llevar tots lo medis de què
aquells se podia allargar, és evident que lo procurar los allarchs de esta causa ab los sobredits
medis és tant contra rahó com equitat. Per lo
que, acudint al segur amparo de vostra
excel·lència fidelíssima, qui té peculiar jurisdicció en estos incidents, dit Turet suplica sia per
vostra excel·lència fidelíssima donada prompte y
eficàs providència per a què encontinent y sens
altre dilació ni escusa se restituesca dit procés a
dia de què se puga continuar lo curs de la justícia, que ab tant inusitats // 1v // medis procura
embarazar-se protestant en cas de revocació
contra dit fiscal y demés a qui respecte de tots
danys y injúrias, gastos y despesas, ab expressa
reserva de totas accions, demanant que per eixos effectes y demés assí més útils sia la present
insertada en lo dietari corrent del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, y que en tot li sia administrada justícia, omni modo meliori. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Vayreda y Soler.
Oblata XX septembris MDCCVIII in consistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt, quod mundetur pro ut mundarunt
verbo magnifico Anthonio Grases et Dez, subrogato in officio advocati fiscalis Generalis Cathaloniae, personaliter reperto in aula dicti consistorii, quatenus brevitate possibili et omni mora
rejecta deducat si quid deducendum haberet in
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praedicta causa et hoc facto restituat incontinenti processum actuario dictae causae et quod praesens suplicatio inseratur in dietario. Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et
scriba major Generalis Cathaloniae, subrogatus.
Flix, assessor subrogatus.
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guts en aquells, par a què ab facilitat se tròbie lo
any que·s demane. Y així mateix se ha trobat
que lo oficial destinat per sa magestat y son
emanuense han conclòs lo primer tomo de índice de las conclusions del any 1504 fins 1557,
sens que hage constant que lo real arxiver, especulador, oficial de sa magestat y sos respective
emanuenses hagen faltat a sa obligació.

Número 215a
Excel·lentíssim senyor.

198
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En la excel·lentíssima conferència tinguda y celebrada lo die 21 de setembre de mil set-cents y
vuyt en la casa de la ciutat en la sala del
excel·lentíssim y savi Concell de Cent per las
personas destinadas per quiscun dels tres
excel·lentíssims comuns de la Deputació, bras
militar y present ciutat, se ha acordat aconsellar:

La junta tinguda als 22 de setembre 1708 per
los excel·lentíssims senyors protector, officials y
personas del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.
Havent conferit y placticat sobre lo contengut
en lo paper entregat per las personas de la excel·lentíssima conferència dels comuns als 21
del corrent, han deliberat que se posen en la intel·ligència dels altres excel·lentíssims comuns
las notícias que se han atquiridas individuadas
en lo paper adjunt, a fi de què ab la notícia de
ellas y ab las que públicament corran si’ls apar
ésser bastants per juntar la excel·lentíssima conferència, se servescan convocar-la perquè las
personas de ella se aconcellen lo que’ls aparexerà practicable per obviar los desordes se executan en tant notable deservey de las dos magestats divina y humana, y comú benefici d’est
principat. Y en cas regonegan las personas de
dita excel·lentíssima conferència ésserb convenient fer representació al rey nostre senyor, tingan facultat de disposar-la y aconcellar lo modo
ab què haurà de posar-se en la real mà de sa magestat. Y que esta deliberació en escrits per medi
del síndich del bras sie participada als altres excel·lentíssims comuns.

Que en lo ínterim y fins a tant que per part de
dits tres excel·lentíssims comuns se subministraran novas notícias, en orde a la continuació dels
excessos que·s vol dir cometrian las tropas del
real exèrcit del present principat contra los paysans, no sie feta nova representació al rey nostre
senyor, que Déu guart, en consideració de tenir-se notícia certa que sa magestat, per son paternal amor, ha invigilat ab gran cuydado acerca
est assumpto, com així se publica haver-se experimentat en algunas parts de la Sagarra. Emperò
sempre y quant las referidas personas restaran
certificadas per sos respective comuns de la individuació dels referits nous excessos y dels paratges a hont hauran succehit servir-se reduhir-los
en escrits, offereix la conferència no pèrdrer instant de temps en premaditar y discórrer lo que
deurà aconcellar, perquè resten obviats consemblants danys.
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Número 216b

Número 217a
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Vuy als 22 de setembre de 1708 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que des de la última visita fins vuy se va concluint la regulació dels reals registres dels senyors reys don Martí y don
Fernando primer, y de las senyoras reynas donna Maria, donna Margarida y demés llochtinents de dits senyors reys, distribuint aquells segons llurs espècies ho demanaven, extrahent-los
de la discolocació y confusió ab què estaven, no
tant en lo dors de dits registres los anys contena. paper intercalat entre els folis 196v-197r del trienni 17071710.
b. paper intercalat entre els folis 196v-197r del trienni 17071710.
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Número 218c
Dilluns, als 10 de setembre 1708. Los soldats
arribaren a Monbrió de a hont fugiren la gent y
lo rector ab lo càlser a las mans, y no trobant
ningú al lloch, entrant a la iglésia romperen una
caxa hi havia, que no hi trobaren cosa, y entraren a la rectoria de a hont y de altras casas se’n
aportaren unas cent quarteras de blat; y los hisqueren al camí los de Rocafort y los de Vallvert,
que los feren dexar part de dit blat y dos matxos
a. deliberació intercalada entre els folis 200v-201r del trienni
1707-1710.
b. ésser convenient, intercalat al marge esquerre.
c. paper intercalat entre els folis 200v-201r del trienni 17071710.

o mulas y dos cavalls, los quals entregaren a la
salvaguarda que tenen a Rocafort. Dit die també saquejaren a Guiumons y a Raurich.
Dijous, a 13 de dit, tornaren a Raurich y se’n
aportaren blat // 2v // y roba hi havie en un secret que no havian trobat los dies antecedents, y
a Guiumons se’n aportaren las baldas y golfos
de las portas, no havent-hi trobat ningú ni altra
cosa que poder-se’n aportar.
Lo dia 20 de setembre una partida de portuguesos anaren al lloc de Vallfogona y posaren foch a
las portas del castell perquè de altre modo no
havien pogut lograr la entrada, havent-hi fet
moltas diligèncias y pillaren tot lo que hi trobaren de blat y altres coses.
Y dia 21 a la Ribera de Sió a un lloc també pillaren fins los balcons de una casa que’ls portaren a
vèndrer a la vila de Servera, que’ls donaren per
dos reals de vuit y moltas corteras de ammellas
que també las veneren a la dita vila de Cervera.
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Número 219a
En la conferència dels tres excel·lentíssims comuns tinguda en la casa de la Deputació lo dia
24 de setembre 1708 se ha resolt aconsellar:
Que en attenció de las notícias que novament se
han adquirit dels desordes executan las tropas
del real exèrcit, en gran deservey de las dos magestats, sian servits dits excel·lentíssims comuns
per medi de sos presidents fer representació a sa
magestat de paraula, continuant la súplica y humil deprecació per a què se digne per sa real benignitat manar donar las providèncias que sian
efficaces per conseguir lo remey de dits excessos.
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Número 220b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Joan Gispert, arrendetari del dret de General de
guerra, representa a vostra excel·lència fidelíssima que per ocasió dels grans y conciderables
danys que ha suportats en son arrendament fins
vuy ha introduhit causa contra lo procurador
fiscal del General de Cathalunya, en què pretén
a. paper intercalat entre els folis 200v-201r del trienni 17071710.
b. suplicació intercalada entre els folis 198v-199r del trienni
1707-1710.

2237

haver-se-li de refer per causa de aquells conciderables quantitats en virtut del convingut y pactat en lo mateix acte del arrendament. Y no té
dubte que en cas de subsistir sa pretenció se li
han de pagar y satisfer les quantitats que importaran dits danys del producto y emoluments del
mateix arrendament, havent-se de reputar esta
obligació primera y més privilegiada que no la
que·s contempla en lo capítol 11 d’estas últimas
Corts respecte de las lluïcions dels censals, pues
solament se disposa en dit capítol 11 que la
quantitat que restarà, pagadas ditas disset mil y
dos-centas lliures, dega convertir-se en lluhicions dels censals allí expresat. De manera que
no·s pot saber ab certesa antes de la decissió de
la dita causa si quedaran o no quantitats per a
fer ditas lluhicions. Per ço que, declarant-se
com se espera haver-se de refer los danys que dit
Gispert pretén, és ben cert que no ha de restar
quantitat per a fer lluïcions, y en tot cas ditas
lluïcions sols se podrian fer respecte de aquella
quantitat que restarà pagats y satisfets los danys
que pretén lo suplicant. Y com a notícia de dit
Gispert ha pervingut que vostra excel·lència fidelíssima, en execució del disposat en dit capítol
11, voldria passar a fer extracció y convertir la
quan– // 1v // titat que resta per rahó de dit
arrendament en lluir los censals extrets en sorts,
lo que seria en notori perjudici del suplicant, en
atenció que fent-se ditas lluïcions may podria
dit Gispert recobrar lo que pretén, lo que seria
contra tot dret y equitat. Per ço suplica dit Joan
Gispert sia del servey y agrado de vostra
excel·lència fidelíssima manar suspèndrer per
ara y durant dita causa la extracció de dits censals, y per est effecte donar los ordes convenients perquè a demés de ésser de justícia ho espera lo suplicant axí de la rectitut y equitat de
vostra excel·lència fidelíssima. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. Bruguera.
Oblata VIII maii MDCCVIII in consistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum commiserunt praedicta
magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae,
qui super contentis in suplicatione et attentis motivis adductis in deliberatione per suas excellencias fidelissimas facta IIII die currentium, relationem in scriptis faciant cum interventione
advocati fiscalis dicti Generalis. Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae subrogatus. Flix,
assessor sobrogatus.
Vista la sobrescrita suplicació y la deliberació en
la decretació de aquella calendada, vist lo acte
de arrendament dels drets de General de guerra,
augment de bolla o plus de sedas y de cartas y
sombreros fet per lo molt reverent doctor Llorens Thomàs del Concell de sa magestat y son
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canceller en los regnes de la Corona de Aragó,
en virtut de comissió a sa sen(y)oria feta per lo
rey nostre senyor, Déu lo guarde, a favor de
Joan Gispert, jove botiguer de telas ciutadà de
Barcelona, per tems de tres anys que comensaren a córrer al primer de novembre 1705 y han
de finir al últim de octubre del corrent any
1708, per preu de de 63000 lliures moneda
barcelonina, rebut en poder del // s.n.r // il·lustre don Ramon Vilana Perlas del Concell de sa
magestat y son secretari y lloctinent de scrivà de
ració de sa casa real y cort als 9 de novembre
1705. Vist lo procés de la causa que se verteix
en lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori entre
dit Joan Gispert en dit nom de una part, y lo
procurador fiscal del General de Cathalunya de
part altra, lo capítol 11 de las Corts 1706 y tot
lo demés que·s devia vèurer. Attès que ab dit capítol de ditas Corts de 1706 se ordenà y disposà
que lo arrendament dels dits drets se degués
continuar en la matexa forma que·s trobava corrent, y axí dega vostra excel·lència fidelíssima
continuar lo dit arrendament ab los matexos
pactes ab què se troba consebut y format lo acte
de aquell. Attès y considerat que en un dels pactes de la tabba de dit arrendament, és a saber, en
lo de número 7 se troba convingut y pactat entre altres cosas que si la present ciutat estaria
asetiada per mar y terra per enemich de la real
corona, que impedís lo comers de aquella, pugués lo arrendatari si li aparexia renunciar lo dit
arrendament deu dies aprés que per part de dit
arrendatari serà notificada a la persona que seria
deputada per la administració de dits drets, pagant emperò primer tot lo que deuria de dit
arrendament fins a dit dia, y que altrament corre
lo arrendament per lo dit arrendatari fins age
pagat tot lo que deurà. Attès y conciderat que
axí mateix consta del dit y sobrecalendat acte de
arrendament que fou promès a dit arrendatari
per dit molt il·lustre y molt reverent senyor canceller en nom de sa magestat fer-li tenir y valer
lo dit arrendament y estar un de evicció sots
obligació de tots los béns, drets, obvencions y
emoluments del real patrimoni, mobles e immobles, etcètera, axí que se veja que los dits
drets compresos ab dit arrendament foren obligats al dit arrendatari a la evicció a ell promesa y
a tot lo demés que fou promès y stipulat a son
favor ab lo sobrecalendat acte; y que ab dit ónero y obligació han estat cedits y transferits dits
drets per sa magestat a la present casa ab lo sobrecitat capítol. Attès y conciderat que ab la sobrecitada causa y letigi pretén dit arrendatari
que ha pogut retir lo dit arrendament per lo siti
formal que per mar y terra fou posat a la present
capital en lo any 1706, y que per no aver-se-li
acceptat lo retiment de aquell se li han seguit
molts danys y prejudicis, los quals pretén li deu
esmenar vostra excel·lència fidelíssima del pro2238

ducto dels dits drets; y de la mateixa manera
pretén se li’n deurian refer també molts en cas
no tingués lloc lo dit retiment per las invasions
que en lo tems de dit arrendament han sucsehit
en differents taulas y col·lectas del present principat; y per diferents disposicions municipals se
feren en la Cort general celebrada en la present
casa en lo any 1706 que pretén dit arrendatari,
aurien inferit notables perjudicis al dit arrendament. Attès que en lo citat capítol 11 de
// s.n.v// ditas Corts se disposa que dels productos dels dits drets se ajan de correspòndrer cada
any 12600 lliures al lloctinent general per son
sou y ajuda de carta, 4000 lliures per lo salari de
la plaça de conceller de capa y espasa del Supremo y Aragó y 600 lliures per la administració de
justícia, tant quant permanexeran dits drets, las
quals quantitats que se han de pagar quiscun
any dels dits drets importan 17200 lliures; y que
axí, avent-se arrendat los dits drets en lo referit
arrendament y trienni per 63000 lliures que ve a
ésser 21000 lliures per quiscun any, quedarian
solament per lo effecte de las lluïcions dels censals que disposa dit capítol 11 3800 lliures, y
que axí sols en aquestas podria dit arrendatari
tenir més expedida sa evicció y esmena de dits
pretesos danys. Attès y conciderat que quant lo
arrendatari de qualsevol arrendament pretén
que se li deu fer refecció de danys o remissió de
part del preu del arrendament per casos succehits de peste, guerra o altres se pot retenir o
depurar a [...] las últimas tersas del arrendament
per a què de aquellas puga conseguir-ne la satisfacció contenint ius in re. Y per consegüent,
trobant-nos en lo últim any del dit arrendament
y essent tant conciderables las sumas que per
dits danys pretén dit arrendatari apar ésser justificada sa petició, majorment ab la circunstància
que concorre de preténdrer de aver-se finit lo
dit arrendament ya en lo any 1706 per lo retiment de aquell, que pretén se li deu admètrer
per lo referit siti que sucsehí de mar y terra a la
present capital, sens la cabal averiguació del què
no·s pot saber si quedaran o no productos alguns del dit arrendament per la lluïció disposada en lo capítol 11. Per ço, los infrascrits fan relació a vostra excel·lència fidelíssima que, no
obstant lo disposat en dit capítol 11, Corts
1706, pot y deu suspèndrer per aquest any la
lluïció dels censals en aquell disposada ya dexar
de aplicar los productos del dit arrendament
fins que sia decidida y declarada dita causa.
En Barcelona, y setembre 16 de 1708. Flix, assessor subrogatus. Grases et Des, advocatus fiscalis
subrogatus.

a. y dexar ... dita causa, intercalat al marge esquerre.
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Oblata XXVII septembris MDCCVIII in consistorio,
et cetera. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum commiserunt
huiusmodi dubium magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae, qui unacum suis excellenciis
fidelissimis illud videant atque declarent juxta
formam capitulorum curiae. Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae subrogatus.

Número 221a
Vuy als 8 de setembre de 1708 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que des de la última visita fins vuy se ha donat per feta conclusió a la
coordinació dels reals registres y llochtinèncias
col·locats en la pessa gran superior, ab la total
distribució de dits reals registres, divisió de sas
espècies ab sos rètols designatius de aquellas,
així que se donarà principi a altra obra. Y així
mateix se ha trobat que lo oficial destinat per sa
magestat y son emanuense van continuant lo segon tom de índice de conclusions civils. Y no
consta que lo real arxiver, especulador, oficial
de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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Número 212b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Joseph Miró de Lana y de Cancer, donzell racional del General y casa de la Deputació, diu y
representa a vostra excel·lència fidelíssima com
havent fet las degudas diligèncias per a poder
donar lo degut preu al valor de las candelas de
seu se han de repartir entre vostra excel·lència
fidelíssima y officials de dita casa per las adealas
del arcàngel sant Miquel, en lo die 29 del corrent mes, ha trobat que las candelas de seu estan de present aforadas a rahó de dos sous la
lliura. E com, excel·lentíssim y fidelíssim senyor, de altre part hage sabut dit racional que
los venedors de ditas candelas, no obstant lo estar aforadas a dit preu no dexan de fer pagar als
compradors dos sous y sis diners per quiscuna
lliura de ditas candelas y, per consegüent, trobar-se perplexo a qual preu se podran pasar las
candelas de dita espèsie per lliura en ditas adealas de sant Miquel. Per lo que, formant dubte
com ab lo present ne ferma a vostra excel·lència
fidelíssima, suplica sie cervit fer comètrer lo present als magnífics assessors de dita casa perquè
junts ab vostra excel·lència fidelíssima declaren
a quin preu se pot pasar la lliura de ditas candelas per ditas adealas.

Los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oïdors de comtes del General de Cathalunya ab intervenció dels assessors infrascrits, vista
la suplicació presentada per lo mestre racional
de la present casa y lo dupte en aquella proposat
acerca a quin preu se deu passar la lliura de las
candelas de seu que·s dehuen donar als officials
de la present casa en las adealas de sant Miquel
pròxim, a saber és, si a dos sous per quiscuna
lliura segons lo aforat o bé si a rahó de dos sous
sis diners, que és lo preu corrent. Attès y conciderat que lo més conforme a rahó y equitat és
posar lo preu a cada lliura de candelas de seu segons al preu corrent a què poden comprar-se,
qual és a rahó de dos sous y sis per quiscuna lliura, diem y declaram que lo preu que·s deu posar
per quiscuna lliura de candelas de seu en ditas
adealas és a rahó de dos sous y sis diners per
quiscuna.
Barcelona, y setembre 28 de 1708. Don Jacinto
Sagrera y Xifre. Fra don Emmanuel de Copons
y Esquerrer. Joseph Serrés. Don Lluís de Claresvalls y Miquel. Doctor Bernat Moxí.
Declarat a 28 de setembre 1708. Presents per
testimonis Diego Andanya y Fermí Vehils, verguers.
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Del aposento del racional, a XXVII de setembre
MDCCVIII. Joseph Nuri de Lana y de Carcer, racional.

a. paper intercalat entre els folis 198v-199r del trienni 17071710.
b. declaració de dubte intercalada entre els folis 198v-199r del
trienni 1707-1710.
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Número 224a
Lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar convocat lo dia 28 de setembre 1708.
Que avent ohida la carta ab que lo rey nostre senyor, Déu guarde, se ha dignat afaborir-lo dada
als 26 del corrent en què responent a la representació posada en sa real mà per part dels altres excel·lentíssims comuns y present bras per lo tocant
als excessos de las tropas, se serveix manifestar las
providèncias que son paternal amor ha manadas
despatxar per a procurar lo remey, ha deliberat
que per part de dit bras se donen a sa magestat
obsequiosas gràcias per esta mercè y que se responga al demés contengut en dita real carta, coa. declaració intercalada entre els folis 199v-200r del trienni
1707-1710.
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metent als excel·lentíssims senyors protector, oficials y personas de la junta lo discórrer lo modo y
lo que se hauria de executar sobre lo demés que
conté la real carta ab plena facultat, perquè sobre
lo dependent de ella y las ocurrèncias presents de
la guerra, obre y practiquen tot lo que regonexeran ésser més de importància al servey de las dos
magestats, benefici públich y atenció del bras militar, concedint líbero poder a ditas personas per a
què en cas los aparegue de conveniència pugan en
lo modo los serà ben vist demanar y tenir confarència ab los altres excel·lentíssims comuns per
concervar millor entre ells la unió y correspondència, // 2v // y que esta deliberació en escrits sie participada per medi del síndich del bras
militar als altres excel·lentíssims comuns.
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Número

La conferència dels tres excel·lentíssims comuns
tinguda lo dia 5 de octubre 1708 ha resolt:
Que en attenció que dita excel·lentíssima conferència estàa invigilant y premeditant sobre lo
contengut en la real carta de 26 de setembre
proppassat, que per ço se suplique a dits excel·lentíssims comuns sian servits quant antes
pèndrer deliberació sobre la resolució presa per
la mateixa conferència lo dia 3 del corrent per regonèixer molt convenient escusar tota dilació en
matèria tant important, pues no subministrantse a dita conferència las notícias que ab dita resolució de 3 del corrent se expressan no pot la dita
conferència passarb a obrar cosa alguna.
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Número 227c
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

En la conferència tinguda y celebrada als 3 de
octubre 1708 en la sala del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar se ha resolt aconcellar als
tres excel·lentíssims comuns:
Que responent a la real carta de 26 del passat ab
humil representació en scrits per medi dels tres
excel·lentíssims presidents de sos respective comuns se posen als peus del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, rendint-li las gràcias de haver-se
dignat donar providència als excessos que cometian las tropas del real exèrcit, aconsellant també
als dits excel·lentíssims comuns que en la matexa
representació se deurian continuar los excessos
que ditas tropas de present executan, los quals
en cas als excel·lentíssims comuns aparega que la
representació se deu formar per la excel·lentíssima conferència, passarà esta a executar-ho sempre y quant per part de dits excel·lentíssims comuns se auran donats ab individuació dits
excessos, y que en quant al demés que conté la
real carta per ara no pot la excel·lentíssima conferència aconsellar sobre aquella per necessitarse de madura premeditació, offerint invigilar
sens intermissió alguna discórrer y premeditar lo
modo y forma ab què podrà aconsellar als dits
excel·lentíssims comuns deuran procehir en
matèria tant grave, en major servey de las dos
magestats divina y humana y benefici públich.

Ab la present passo a repre(se)ntar a sa excel·lència que trobant-me en lo exercici y servitut onse anys de tauler de la taula del General a
la present ciutat de Urgell y anys que·m trobo
ab lo caràcter de sacerdot, haunque indigne, suplico a sa excel·lència sia servit admètrem lo renunciar dit offici per ser molt en detriment de
ma residència y acertar-ce las oras del despaix,
quant é de estar y acudir a las obligacions de
esta santa iglésia que és tot quant se’m offereix
causar a sa excel·lència, quedant sempre al cervey y sos ordres, esperant de la gratitud de sa excel·lència conseguir lo referit a qui nostre senyor guarde molts anys.
Ceu de Urgell, y octubre 2 1708. Umill servidor y capellà de sa excel·lència que sa ma besa,
Phelip Gensana, prevere. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
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Número 228d
Los excel·lentíssims protector, officials y personas del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
en la junta tinguda als 6 de octubre 1708 en la
tarda han fet la deliberació següent:
Havent premeditat lo contengut en los papers
entregats per las personas de la excel·lentíssima
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Número 226b

a. paper intercalat entre els folis 200v-201r del trienni 17071710.
b. paper intercalat entre els folis 200v-201r del trienni 17071710.

2240

a. a continuació ratllat, preocupada per.
b. a continuació ratllat, a la formació de dita representació
que se aconsella fer a sa magestat.
c. renúncia intercalada entre els folis 200v-201r del trienni
1707-1710.
d. deliberació intercalada entre els folis 201v-202r del trienni
1707-1710.

conferència tinguda als 3 y 5 del corrent acerca
la real carta del rey nostre senyor, Déu lo guarde, de 26 del passat, han deliberat condecendir
al que insinua lo paper donat per la excel·lentíssima conferència lo die 3 en lo que té respecte a
rendir las gràcias a sa magestat per medi dels
tres presidents, de haver-se dignat per sa real
clemència donar las providèncias conduhints a
evitar los excessos de las reals tropas, cometent
com ab lo present cometen a las personas de
dita excel·lentíssima conferència lo fer representació a sa magestat en escrits, y que tingan facultat de formar-la y disposar-la, sentint-se expressar en dita representació los excessos que han
comès las ditas tropas després de la data de la
real carta, conforme las notícias que novament
se han tingut. Y respecte del que sa magestat se
digna recomanar als comuns en las últimas clàusu– // 1v // las de sa real carta. Attès apar és indispansable respòndrer a ellas en la matexa representació y la excel·lentíssima conferència està
invigilant en discórrer lo que deu executar-se
sobre est asunto, que per ço se responga a ditas
clàusulas en la conformitat aparexerà a la
excel·lentíssima conferècia com axí ho espera lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar de sa
gran aplicació y zel.
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Número 230a
En la conferència tinguda en la sala del excel·lentíssim y savi Concell de Cent de la present ciutat a 14 del corrent mes de octubre se ha
resolt, inseguint la commissió li tenen feta los
excel·lentíssims y fidelíssims comuns de Deputació, ciutat y bras militar per a respòndrer a la
carta de sa magestat, Déu lo guarde, de 26 del
passat, aconcellar a dits excel·lentíssims comuns
lo poder-se per dit fi posar en las reals mans la
minuta de la representació que va adjuncta, si
mereix la acceptació dels referits excel·lentíssims
comuns per lo medi dels tres excel·lentíssims
presidents, quedant sempre la conferència en
comú y en particular per lo que sie del major
agrado dels excel·lentíssims comuns.
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Número 232b

Palazio, a 9 de octubre de 1708. Excelentísimo señor beso la mano de vuestra excelencia su más servido, don Ramón de Vilana Perlas.

Vuy als 19 de octubre de 1708 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador ha
començat y va continuant nova distribució de
tots los reals registres recòndits en lo aposento
superior del Real Arxiu, distinguint aquells per
sas difarents estàncias, ordes de estas y números
corresponents a tots los calaixos de ditas estàncias, la qual destribució a més que era necessària
para la exacta y perfeta coordinació de dits reals
registres, reporta moltas convenièncias al bé públich. La primer és que ab la dita distribució y
aransel que ab aquella corresponent se va fent,
constarà de tots los reals registres que se troban
acta en dit Real Arxiu dels quals des de temps
passat ne faltan molts. La segona és que ab la
predita distribució y aransel a ella corresponent
se podrà als arxivers esdevenidors donar fàcilment ab inventari, lo que no consta haver-se fet
may tots los reals registres de dit Real Arxiu, ab
lo que se evitarà lo perill de perdres dits reals registres, havent los arxivers de donar compte de
ells segons lo inventari que de aquells hauran
pres. La tercera és perquè la distribució de dits
reals registres per estàncias, ordes y calaixos ocasionarà a las pars que demanan despaixs de dit
Real Arxiu menor gasto per rahó de las cercas,
puix ab mayor facilitat se trobaran // 1v // los reals registres mirant lo aransel que novament de
aquell se informant, citant las estàncias, ordes y
calaixos en què se han de trobar. La quarta és
perquè feta la dita distribució y cotant en la primera pàgina de cada un registre los números de
estància, orde y calaix a què corresponen, se po-

a. bitllet intercalat entre els folis 202v-203r del trienni 17071710.

a. resolució intercalada entre els folis 203v-204r del trienni
1707-1710.
b. paper intercalat entre els folis 204v-205r del trienni 17071710.

Número 229a
Excelentísimo y fidelísimo señor.
Con cartas de Mahón de primero del corriente llega la notizia de haverse reduçido a la obedienzia
de su magestad el castillo de San Phelipe y demás
fuertes a él agregados el dia 29 del próximo mes
pasado y el siguiente, el en que tomó posesión el señor theniente marixal don Diego Stanhope, admirando que fortaleza que lo es por su sitio, y que
tenía 700 hombres de guarnizión que han salido
con honores, 100 piezas de artillería, cerca de 20
varriles de pólbora // 1v // y víveres para tiempo
de un año, no diese lugar a que se le disparase de
la trinchera un solo tiro de cañón, circunstancia
que haziendo a nuestras armas más glorioso el
suçeso, paso a partiziparle a vuestra excelencia,
dándole la enorabuena y repitiéndome a sus órdenes con el mayor afecto deseoso de que guarde Dios
a vuestra excelencia muchos años.
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dian a tota claredat restituhir en sos deguts
llochs para a què així se preclòguie lo camí de
nova confusió en dit Real Arxiu, lo qual per falta del sobredit estave en sos reals registres molt
confús y dislocat. La quinta és perquè quant se
haurà donat compliment a posar en dits reals registres ço és en sas primeras pàgines los números de estància, orde y calaix a hont espectan se
podrà ab tota facilitat y sens confusió alguna
compóndrer-se in promptu dit Real Arxiu, en
cas que en algun temps per causa de bombas o
altrament se hagués de transportar fora de son
puesto. Y així mateix se ha trobat que lo oficial
destinat per sa magestat y son emanuense van
continuant lo segon tomo dels índices dels registres de conclusions civils. Y no ha constat
que lo real arxiver, especulador, oficial de sa
magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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clàusulas, manifestant sa magestat que lo remey
y consuelo únicament se espera de sa real
clemència, com axís lo excel·lentíssim concistori
ho fia de la direcció resideix en las personas
componan la excel·lentíssima conferència.
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Número 234a
Los excel·lentíssims senyor protector, oficials y
personas del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar en la junta vinguda als 17 de octubre 1708
han fet la deliberació següent:

Los excel·lentíssims senyors concellers, lo quart
absent, ajuntats, etcètera, usant de la facultat y
poder donat y atribuhit per lo savi Concell de
Cent tingut y celebrat als 21 de juliol proppassat. Attenent que havent-se dignat lo rey nostre
senyor, Déu lo guarde, ab sa real carta de datta
de 26 del passat respòndrer a la representació
que per los presidents dels tres excel·lentíssims
comuns de la Deputació, bras militar y present
ciutat fonch posada en sas reals mans, y que feta
madura reflexió sobre son contengut, fonch
dita dependència comesa a las personas concorren en la excel·lentíssima conferència de dits
tres comuns per a què se disposàs altra humil y
obsequiosa representació als excel·lentíssims
comuns. Se ha trobat que en la clàusula del segon capítol de ella se expressavan algunas paraulas que apar són dignas de haver-se de omitir. Y que en la tercera part se proposan medis a
sa magestat se serví ordenar ab dita sa real carta.
Y attenent que a més que dits medis se concideran ineficaces y en cas fossen effectius ocorreria
lo reparo de proposar aquells per no haver-ho
com està dit manat sa magestat, al que també se
ha aderit lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar. Deliberan per ço que se estigue en tot y per
tot al ideat, omitint-se en la fi del segon capítol
de dita representació la clàusula, ibi: «Que de la
privación,» etcètera. Y axí mateix lo últim capítol de ella ab què se proposen medis a sa magestat conclo– // 1v // hent dita representació ab

Havent ohit la representació disposada per las
personas de la excel·lentíssima conferència dels
tres excel·lentíssims comuns sobre lo contengut
en la real carta del rey nostre senyor, Déu lo
guarde, dada en 26 del passat. Attenent que en
la primera lectura de ella sas excel·lèncias fidelíssimas, desitjant lo major acert en dependència
tant grave discorregueren madurament sobre
son context, y en consideració de què sa magestat ab dita sa real carta no serveix ordenar als comuns li proposen medis conduhints a establir
una tranquil·la uniformitat y correspondència
entre los soldats del real exèrcit y los naturals
d’est principat, deliberaren per ço de paraula
posar en la intel·ligència dels altres excel·lentíssims comuns que aparexia podria omitir-se de
dita representació la última clàusula del segon
capítol, y tràurer-se’n de ella la tercera part que
proposa medis a sa magestat. Y que dita representació fos retornada a la excel·lentíssima conferència perquè ab sa gran comprehenció ab la
intel·ligència del referit se servís disposar-la, lo
que continuant la unió ab los altres excel·lentíssims comuns fonch // 2v // executat per medi
del síndich del bras lo die 16 del corrent, en resposta de la qual insinuació lo excel·lentíssim y
fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors se ha servit participar al bras en escrits sa
resolució de 16 en què aquell excel·lentíssim y
fidelíssim concistori acenteix y convé que dita
presentació sie posada en la real mà de sa magestat en la forma la ha disposada la excel·lentíssima conferència. Y no oferint-se al bras rahons
per apartar-se de son primer dictamen, manifestant de paraula als altres excel·lentíssims comuns y continuant sobre est assumpto las reflexions, li apar no ser conforme a sa gran atenció
proposar medis a sa magestat conciderant-los
ineficaces, y encara que fossen efectius tindria
reparo en proposar-los. Per lo que deliberan estar y perseverar en son dictamen y resolució explicada de paraula als altres excel·lentíssims co-

a. deliberació intercalada entre els folis 205v-206r del trienni
1707-1710.

a. deliberació intercalada entre els folis 205v-206r del trienni
1707-1710.

Número 233a
Die 19 octobris 1708.
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muns per medi del síndich del bras, que conté
lo omitir-se a la fi del segon capítol la clàusula,
ibi: «Que de la privación», etcètera. Y axí mateix
que se trague lo últim capítol de ella que proposen los medis a sa magestat, terminant-se la representació ab clàusulas que manifesten a sa
magestat, que lo remey y consuelo sols se espera
de sa real clemència, lo que se asseguran en la
gran direcció de las personas que componan la
excel·lentíssima conferència y que esta deliberació en escrits per medi del síndich del bras sie
// s.n.r // participada als altres excel·lentíssims
comuns.

206
/3r

Número

tas en que conozerá vuestra excelencia la robustez
y gusto con que sus magestades se allan en este parage, quedando yo en todos para servir a vuestra
excelencia con segura voluntad.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Montserrate, y octubre 21 de 1708. Excelentísimo
señor, beso la mano de vuestra excelencia su mayor y más seguro servidor, yo el almirante.
Excelentísimos señores diputados del General del
principado de Cathaluña.

207
/1r

235a

Die nona mensis octobris anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo octavo, Urgelli.

Excelentísimo y fidelísimo señor.
Deseoso de servir a vuestra excelencia, luego de recibida la de 21 del corriente, he puesto a la noticia del rey nuestro señor la ancia en que se halla
vuestra excelencia cuydadoso de la salud de su
magestad y felicidad de la jornada, y siendo uno y
otro con el cumplimiento que podemos apetezer lo
participo a vuestra excelencia muy gustoso con la
resignación de atender a quanto vuestra excelencia me ordenare.
Dios guarde a vuestra excelencia muchos años.
Montserrate, y octubre 21 de 1708. Excelentísimo
señor, su mayor servidor que su mano besa, el conde de Sinbzendorff.
Excelentísimos y fidelísimos deputados y oydores de
qüentas de la Generalidad del principado de Cathaluña.

206
/4r

Número 237a

Número 236b
Excelentísimo señor.
Recibo la de vuestra excelencia a las ocho de la
noche en que manifiesta vuestra excelencia el cuydado de saber de la salud de la reyna nuestra senyora, Dios le guarde. Y haviendo ofrecido a
vuestra excelencia a los pies de su magestad, me
manda diga a vuestra excelencia queda con la
justa estimación que mereze el singular amor y
zelo de vuestra excelencia, y que oy an vajado sus
magestades a visitar la cueba de Nuestra Señora
y para mañana está dispuesto subir a las hermia. carta intercalada entre els folis 205v-206r del trienni
1707-1710.
b. carta intercalada entre els folis 205v-206r del trienni
1707-1710.
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Ego Philippus Gensana, presbiter civitatis Urgelli, alter ex tabulariis tabulae Generalis stationis
et collectae civitatis Urgelli, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, ita
quod, et cetera, vos reverendum doctorem Ferminum Bonau, presbiterum in sede Urgellensis,
bene(fici)atum Barchinonae residentem licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine
meo dictum officium tabularii dictae tabulae
Generalis stationis et collectae dictae civitatis Urgelli cum omnibus juribus et pertinentiis suis universis in manibus et posse excelentissimorum et fidelissimorum dominorum deputatorum dicti
Generalis Cathaloniae seu alterius, ad quem specte pure, libere et simpliciter resignandum, renunciandum et cedendum et dictas resignationem,
cessionem et renuntiationem accipi et admitti petendum, supplicandum et obtinendum, et inde
quascumque sedulas et supplicationes ad predicta
necesarias et opportunas et vobis dicto domino
procuratori meo constituo benevisas dandum, offerendum et presentandum et inde instrumenta
quaecumque faciendum et firmandum seu fieri
faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et cetera. Promitto judicio // 1v // sisti, et
cetera, habereque ratum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt illustris et admodum reverendus dominus don Ermengaudus Antonius de Peguera,
canonicus prelatus almae ecclesiae Urgellensis et
Joannes Mas, studens civitatis Urgelli.
Cypriani Marques auctoritate apostolica notarius publicus civitatis Urgelli qui huiusmodi provis instrumentum recepi, scripsi et requisitus die
XXIII predictorum mensis et anni in fidem clausi.
a. renunciació intercalada entre els folis 206v-207r del trienni 1707-1710.
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Número 238a
Vuy als 30 de octubre de 1708 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que des de la última visita se han anat continuant y complida la divisió
de tots los reals registres de la sala superior, ço
és, dels senyors reys don Jaume primer y segon,
don Alfonso primer, segon y tercer, don Pere
segon y tercer, don Joan primer, don Martí y
don Fernando primer, y de sas respective mullers, infants y llochtinents coptant tots los dits
registres a sas divididas estàncias, col·locats en
tots los calaixos de aquellas sos respective números ab correspondència al aransel que de tots
los dits reals registres segons sas diferents espècies se ha anat continuant par a què així ab facilitat se conseguesca lo fi de las rahons per lo especulador ponderadas en la visita última feta en
lo present mes. Y així mateix se ha trobat que lo
oficial destinat per sa magestat y son emanuense
van continuant los índices dels registres de conclusions civils. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador, oficial destinat per sa magestat
y sos respective emanuenses hagen faltat a sa
obligació.

208
/1r

Número 239b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
No obstant que los antecessors de vostra
excel·lència fidelíssima encara que instats dels
tunch arrendataris dels drets de Geberal y bolla,
ans del any 1680, attenent a la representació
dels síndichs de la confraria dels parayres de la
vila de Reus, tingueren a bé que no se innovàs
cosa en orde al plom de rams que·s posa en las
estamenyas que·s fabrican en dita vila antes de
rentar-las, y no més avant donant com donaren
sos despaitgs a dits síndichs per a què lo tauler
del General de dita vila ni los arrendadors ni
procurador fiscal no innovassen cosa acerca lo
dit styl y consuetut, la qual fins vuy és estada en
la vila de Reus, que ni los parayres després de
rentadas ditas estamenyas ni los botiguers en sas
botigas han tingut may ni plom de rams ni plom
de guarda, si sols lo més que han tingut és estat
en alguns o altres draps cera de guarda. Y lo que
més és que ni los taulers de la vila de Reus, ni los
de la mateixa ciutat de Tarragona han tingut ja
may encunys per a posar tals ploms de rams ni
a. paper intercalat entre els folis 206v-207r del trienni 17071710.
b. súplica amb papers intercalada entre els folis 207v-208r
del trienni 1707-1710.
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de guarda, sinó és que sia estat limitadament
per las estamenyas que·s fabrican dins dita vila
de Reus y ans de rentar aquellas com se troba
notat en los llibres de Deliberacions de eixa casa
y apareixerà dels actes y testimonis que per avall
se chalendaran. Y no obstant també la decretació y lo que ab vot y parer dels assessors de la
casa acerca de dit plom de rams trobarà vostra
excel·lència fidelíssima declarat en lo dietari del
trienni 1704 al peu de una súplica que als 28 de
maig 1705 donaren los síndichs de la confraria
de Sant Julià y botiguers de tela de la present
ciutat, ab tot als primers de febrer 1705 los
arrendadors del General y bolla que aleshoras
eran determinaren enviar a Isidro Bosch son
procurador a certa aprehenció de fraus que suspitavan haver-hi en dita vila. Y vehent dit Bosch
// 1v // que esta aprehenció no havia tingut lo
effecte que esperava per satisfer lo gasto de officials y demés comitiva o altrament se posa a
composar publicament y per major cuthela de
sa idea y per favorir més sas composicions, se
posa a regonèixer la botiga de Joseph Grasés,
ciutadà honrrat de Barcelona, administrada per
Miquel Carnicer, que és una de las principals de
dita vila de Reus, suposant que tota ella havia
caigut en comís per no haver-hi en las robas
ploms de ram y plom de guarda, volent axí exténdrer als botiguers la obligació de posar y pagar lo plom de rams que lo capítol 59, 94, Corts
1481, y altres aplicables introduhiren e imposaren solament contra los parayres que fabrican
las robas, la qual extenció a més de ser una extorció de quantitats no degudas per los botiguers és contra las constitucions y drets de la
pàtria que prohibeixan la introducció de dits
vectigals; la qual regoneixensa durà per lo espay
de vuyt dies ab modos tant inusitats que, aturdits los demés botiguers, acudian tots a dit
Bosch composant-sse per lo plom de rams qui
ab deu, qui ab vint, y qui ab coranta lliuras part
de las quals y als fraus que remetia cobrava dit
Izidro Bosch com apar de la informació o nota
extrajudicial que sols ab ànimo de significar lo
que poran dir los testimonis y de informar extrajudicialment lo ànimo de vostra excel·lència
fidelíssima, y per obrir camí a la informació que
apar se deu rèbrer en lo estat present per donar
remey a tals excepcions y contrafaccions se entregà, ut insseratur.
Vinguda la notícia del referit succés a esta ciutat
y del quant quedava alborotat lo camp de Tarragona ab las novas oppressions que feya dit
Bosch, tingueren a bé los arrendataris que aleshoras eran del dit dret de General y bolla escríurer-li que cessàs de semblants operacions, y deixant la dita botiga apresa sub cautione se’n tornà
a esta ciutat a hont acudí també dit Joseph Grasés. Y conferenciant aquest negoci ab los dits

arrendataris, acessors y fiscal de la present casa
los dits arrendataris, attenent que totas las robas
de dita botiga eran manifestadas y que dit Grasés ab la fe pública del General no podia quedar
enganyat a 21 de febrer 1707, donaren súplica,
apartant-sse de la causa de frau que contra dit
Grasés // 2r // se prosseguia, renunciant a son
interès, exhibint després ab altre súplica un acte
requisitori rebut en poder de Rafel Lluch, notari públich de Tarragona, als 18 de febrer 1705,
que també se exhibeix ut insseratur, si et quantum, en justificació de què en dit camp de Tarragona no·s practican tals ploms ni los taulers
tenen ni han tingut may encunys per a posarlos, com apar de ditas súplicas y acte exhibit en
dit procés a hont se reffereix si et quantum. A
vista de la qual renúncia se’n tornà dit Joseph
Grasés a sa casa de concentiment del dit fiscal o
son advocat, ab la promesa que tornaria sempre
que fos menester per a semblant dependència.
Als 15 de juny, 6 y 14 de juliol 1707 lo doctor y
canonge Vicens Gomis, oÿdor ecclesiàstich, y
don Ramon Cudina, advocat fiscal del General,
moguts, segons se creu, del mateix Isidro
Bosch, comminant-los que si no passavan avant
dita causa contra dit Joseph Grasés saltem per lo
interès del accusador y la part tocant al General,
se’ls faria querela a la visita aleshores pròximvinent, escrigueren al doctor Francisco Grasés del
Concell de sa magestat en lo Civil de Cathalunya, qui aleshoras se trobava en la vila de Reus
per certas dependèncias del real servey, per a
què fes venir a esta ciutat a dit Joseph Grasés,
son germà, com apar de ditas cartas que se exhibeixen, ut insseratur, si et quantum. Y haventlos respost sots diadas de 18 de juny 10 y 18 de
juliol que ho executarie al tornar dit doctor
Grasés a esta ciutat ho cumplí així, puix als 30
de desembre 1707 arribaren un y altre a esta
ciutat y donant intel·ligència de son arribo al
advocat fiscal se estigué dit Joseph Grasés en la
present ciutat fins al primer de febrer pròximpassat, en lo qual die, havent-sse aquietat dit advocat fiscal y cerciorat de la justícia li acisteix,
se’n tornà dit Joseph Grasés ab la mateixa seguretat que quant fos menester tornarie a estat
ciutat. // 2v // Attenent lo dit Isidro Bosch que
lo advocat fiscal comprenia que era injustícia lo
passar havant contra lo dit Joseph Grasés, y que
no era just fer-lo gastar ab cosa que no era frau,
intentà sens altre medi per a composar al dit Joseph Grasés e o a son advocat, valent-sse de
Anthoni Estapar, negociant de la vila de Reus,
per medi del qual li feu enténdrer en lo mes de
febrer pròximpassat que lo accusador instava en
gran manera la declaració de dit frau, y que si
dit Grasés donava unas 300 doblas el dit Bosch
se sentia ab ànimo de compòndrer esta dependència a vista que ni ab est medi pogué alcançar ninguna composició ha tornat a instar a
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vostra excel·lència fidelíssima la prossecució de
dita causa.
No intenta dit Joseph Grasés retardar lo curs de
la justícia, si sols lo que ha pretès, sempre y de
nou suplica a vostra excel·lència fidelíssima és
que esta se fassa ab tota igualtat y no solament
per dit Joseph Grasés. Attès que tant del procés
sobre referit, actes y testimonis sobrechalendats
y del què ha deduhit y probat lo tauler del General de la vila de Reus sobre la querela de número 62 de la corrent visita, des del artigle 34 al
56 de sas defensas, consta que totas las botigas
tant de la vila de Reus com las demés de la
col·lecta del camp, no sols en lo estat present
sinó també en tot lo trienni 1701 y 1704 han
estat y estan sens plom de rams ni de guarda, sia
del servey de vostra excel·lència fidelíssima pèndrer de nou informació, o valent-sse de tot lo
sobredit ja probat disposar que no·s fassa singularitat alguna en dit Joseph Grasés y son advocat, ans bé que fent concórrer simul a altres botiguers de dita col·lecta de Tarragona, tinga lo
alívio de no haver de defenssar ell sol esta dependència portant-ho tot a los gastos, quant las
demés botigas de dita col·lecta estan de la pròpria manera que la sua o altrament, no donant
oÿdos a ninguna detractació com la sobredita,
que sols se funda en un //s.n.r // mer interès particular y no en justícia, ordenar a son advocat
fiscal y a qui convinga que no prosseguescan
més eixa causa en quant al interès de plom de
rams y plom de guarda, ans bé que donen lo remey convenient per a reprimir la ossadia y extorssions fetas y forçan fahedoras per dit Bosch
contra del qual se reserva las accions per instar-li
causa criminal in regio consilio, en lo que no sie
interès del General y la contrafacció que féu en
los dits procehiments. Y que la present súplica
ab sas exhibitas y lo poder del qui las presenta
que se exhibeix també si et quantum sie cusida
en lo dietari lo que suplica omni meliori modo ab
las mateixas protestas y salvetats que·s troban
continuadas en dita súplica de 28 de maig
1705, las quals parlant ab lo degut honor y reverència vol tenir aqui per repetidas. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Burniach. Bruguera, assessor subrogatus.
3r

Molt senyor meu. No sé com rendir a vostra
mercè les gràcias que dech donar per la finesa de
aver passat per la impertinència de ma llanesa en
embarasar-me del diner que per mon compte li
entregaren en Tortosa, axí com és servit avisarme. Resto obligadíssim a tant favor y als desitgs
de merèxer repetits preceptes de son major
agrado en què assigure ma gratitud, y en concideració que prenent lletra per a la quantitat tindria disminució per no tenir en estos paratges
igual valor la plata valuosíssima, suplico se digna

[ 1708 ]
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cia, confio que vostra mercè com a tant recto y
justificat ministre, disposarà que quant antes lo
seu germà y qui administra las botigas suas en
Reus, quant antes se conferescan en la casa de la
Deputació per a deposar o bé que se’ls prenga la
deposició en dita causa, per quant si no venia
prest ja sab vostra mercè que no·s pot faltar al
que sia de justícia, esperant ab molt gust los ordes de vostra mercè los quals obehiré ab molt
fina voluntat.

vostra mercè continuar-me sa gràcia en disposar
arribe lo diner en mà mia en pròpria spècie, que
no tinch pressa en son recibo. Don Ramon Codina se troba ab la que vostra mercè se ha servit
afavorir-lo, este cavaller tem a la visita encara
que regonech no li faltan desitgs de atténdrer al
que vostra mercè se mereix. Yo me alegre tinga
felís èxit sa pretenció de vostra mercè y no menos de què se digne dispensar-me continuats
precepte de son major servey de vostra mercè. Y
nostro senyor a vostra mercè guarde.

Déu a vostra mercè guart molts anys. Barcelona,
y juny 15 de 1707. Senyor meu, folgaria que lo
motiu de posar-me a sa obediència de vostra
mercè fos de major gust, però precisa ma obligació per aver-me vostra mercè manat entrar en
esta dependència, beso la mà de vostra mercè
son més obligad servidor y humil capellà. Francisco Grases. Doctor y canonge Vicent Gomis.a

Barcelona, y juliol 14 de 1707. Beso la mà de
vostra mercè son més obligat y afecte servidor.
Francisco Grasés. Doctor y canonge Vicent Gomis.
4r

Die vigessima septima mensis januarii anno a
Nativitate Domini millessimo septingentessimo
septimo in villa de Reus, campi et archidiocesis
Tarragonae, receptum.
Nos Josephus Grases, civis honoratus Barchinonae
in villa de Reus, campi et archidiocesis Tarragonae populatus, et Michael Carniser, botigerius
dicte ville de Reus, gratis, et cetera, constituimus
et ordinamus procuratorem nostrum et alterius
nostrum insolidum certum, et cetera, ita quod, et
cetera, vos magnificum Salvatorem Ribes, civem
honoratum Barchinone populatum licet absentem, et cetera, ad videlicet pro nobis et nomine
nostro et utriusque nostrum insolidum agendum,
dusendum, et cetera, et pro his, et cetera, fiat ad
omnes littes sive causas tam activas quam passivas, prinsipales et appellatorias, et tam motas
quam movendas, // 4v // large cum amplisimo et
asueto litium et causarum cursu facultatibus et
potestatibus expresis jurandi de calumpnia, et cetera, caussiones quarumque tam juratorias
quam fidejusorias prestandi, et cetera, clama et
retroclama quesvis exponendi, et cetera. Et cum
posse substituendi, et cetera. Et demum ac generaliter, et cetera. Promittimus juditio sisti, et cetera, et habere rattum, et cetera, et non revocare,
et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Franciscus Manresa, Valerius et Thoma Blay, scriptor dictae villae de Reus. In quorum licet aliena manu scriptorum fidem facio
ego Petrus Gay, authoritatibus apostolica atque
regia notarius publicus ville de Reus, campi et
archidiocesis (Tarragonae), hic me subscribo
meum appositum sig+num.

5r

Molt senyor meu. A ocasió de haver-se tractat
en consistori de totas las causas vertents y del
estat en què aquellas se troban y, per consegüent, també de la del germà de vostra mercè,
no podent duptar-se que estas se proseguiran y
proseguexen conforme demana lo dret y justí2246
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Hoc est exemplum bene et fideliter Barchinonae
sumptum a quodam publico aucthentico instrumento in papiro scripto tenoris sequentis:
«Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo quinto die vero
decima octava mensis februarii anni ejusdem intitulatum presente et ad haec vocato rogato atque
requisito me Raphaele Lluch, apostolica atque regia auctoritatibus notario publico Tarraconae
infrascripto, et presentibus etiam Petro Joanne
Corder, magistro domorum, et Josepho Sayto, sutore civibus presentis civitatis Terraconae pro testibus ad iste vocatis specialiter et assumptis, Jacobus Balis, botiguerius, et Raymundus Urgell,
juvenis botiguerius in procuratorio et insfrascripta et alia peragenda legitime constitutus et ordinatus a Josepho Font, botigerio presentis civitatis,
ut de sua petitione constat ante me dictum et infrascriptum notarium die presenti et supradicta
pro ut cum presenti fidem facio consituti personaliter coram Francisco Marti et Cases, tabulario
tabulae Generalis presentis civitatis Tarragonae,
et ob absentiam Bonaventurae Ceresso, etiam tabularii dictae tabulae, in tertia currenti dictam
tabulam regente personaliter reperto exhistenti et
adinvento in quodam cubiculo domus Generalis
presentis civitatis Tarragonae, dictis respective
nominibus presentarunt seu per meb dictum et
infrascriptum notarium presentare facerunt,
petyerunt, instarunt et requisiverunt in dictorum tertium presentia quedam memorialia vulgo manifests in quibus asserunt iste scriptas et
continuatas omnes raupas, quas de presenti habent et tenent in suis respective botigiis firmata
per // 6v // dictos Balis et Urgell, et in mei dicti et
a. a continuació una pàgina tota ratllada i una pàgina tallada.
b. me, intercalat al final del document.

infrascripti notarii testiumque praedictorum
presentia requisiverunt dicto Francisco Marti et
Cases, materno sermone quavis in dictis raupis in
dictis respective memorialibus vulgo manifests
continuatis poneret et collocaret plumba tam de
guarda com de rams et alia si forte ponere debent in dictis raupis,a et obtulerunt eidem Francisco Marti tabulario praedicto solvere omnia
jura sibi competentia rationis appositionis dictorum plumborum de guarda y de rams et alias
quascumque paecuniae quantitates rationibus
praedictis solvere pertinentia aliter protestabant
pro ut protestabunt de omnibus damnis sibi dictis
respective nominibus et alteri eorum inferendis
contra dictum Marti et Cases tabulario praedicto et eorum bona. Et incontinenti dictus Franciscus Marti et Cases, tabularius tabulae Generalis
presentis civitatis Tarraconae, in mei dicti et infrascripti notari in dictorum testium presentie
acceptavit memorialia praedicta vulgo manifests
et respondendo dixit: que en la taula del General
de la present ciutat no·s notava haver-hi ploms
de guarda ni de rams ni encunys per a picar tals
ploms, que si los ý hagués ell dit Martí estava
prompte per a posar-los en las robas en dits memorials o manifests que li són estats presentats
per dits Balís y Urgell en dits respective noms.
De quibus, et cetera. Quae fuerunt acta Tarraconae sub die, mense et anno ac loco praedictis presente me dicto et infrascripto notario et presentibus etiam testibus supradictis ad praemissa
respective vocatis specialiter et assumptis prout superius continetur sig+num // s.n.r// Raphaelis
Lluch, apostolica atque regia auctoritatibus notarius publicus Tarragonae, qui praemissis unacum praenominatis testibus presens interfuit proprioque chalamo scripsit rogatusque et requisitus
in fidem subsignavit et clausit. Ita approbat Petrus Paulus Ribes, notarius publicus regius collegiatus Barchinonae infrascriptus manu propria.
Sig+num Mariani Rufarta y Prats, notarii publici regii collegiati Barchinonae testis. Sig+num
Josephis Sabater, auctoritate regia notarii publici
regii collegiati Barchinonae testis. Sig+num Petri
Pauli Ribes, auctoritatibus apostolica et regia
notarii publici regii collegiati Barchinonae, qui
predicta exemplavit aliena manu scribere fecit
rogatusque et requisitus in fidem praemissorum
cum approbationibus suprapositis clausit die
XXIIII apprillis MDCCVII.
7r

Molt senyor meu. Me alegraré summament que
esta trobe a vostra mercè ab la salut tant cumplida com desityo, assegurant a vostra mercè que
participo eix beneffici molt ganós de servir-lo
com anhela ma voluntat. Lo senyor oÿdor ec-

a. raupis, intercalat al final del document.

2247

clesiàstich me ha ensenyat la resposta que li fa
vostra mercè a la que li escrigué acerca la dependència que sap, y vist son contengut dech
dir a vostra mercè que se ha sperat lo condecent
la vinguda del germà de vostra mercè y son administrador en las botigas de son germà, per a
deposar. Y attès que no han vingut a deposar,
no puch escusar dir a vostra mercè que no puch
faltar a ma obligació en lo càrrech obtinch, sperant que compendrà vostra mercè la rahó me
acisteix y quant conprengués altre cosa, sento
que no puch conformar-me en son sentir; y encara que ab viu sentiment previnch a vostra
mercè que me valdré dels medis lícits y permesos de dret que no poden per ser de justícia deixar de ser admesos de la rectitud y gran justificació de vostra mercè com a tant recto y justificat
ministre.
Déu guart a vostra mercè molts anys, Barcelona
y juliol 6 de 1707, beso la mà de vostra mercè,
son més segur y affectat servidor. Francisco
Grasés y Gralla. Don Ramon de Codina y de
Ferreras.
8r

OPPRESSIONS, COMPOSICIONS Y INDEBITAS EXTORSIONS FETAS PER ISIDRO
BOSCH COM A PROCURADOR DELS
ARRENDATARIS DEL TRIENNI 1704 EN
REUS.
Número 1. Cerca de mig mes de fabrer 1705
arribà dit Bosch ab companya del procurador
fiscal, notari, guardas y differents fadrins armats
ab sas pistolas y escopetas ab tal ruido y bulla
que·s dexaven compèndrer tant en dita vila com
en las circumvehinas, anant-se’n a sopar y a dormir aquella nit en lo hostal de la Aragonesa y lo
endemà y dies següents en casa Geroni Gornals,
negociant de la matexa vila, a hont ab gran algazara y bulla se regalaren lindíssimament comprant lo millor par, la millor cassa y volateria de
la plaça ab un gasto excessiu a la qualitat de dit
Bosch, qui ab sos companys se aconsolavan del
gasto dient que aquell algú o altri ho pagaria.
Número 2. Posat dit Bosch en dita vila de Reus
començà ha demostrar que era un dels primers
hòmens que tenia la Generalitat, y que ab ell residia tot lo poder y authoritat al excel·lentíssim
y fidelíssim consistori; y ab aqueix affectat praesupòsit envestí ab indecorosa llibertat a la iglésia
y monastir de Nostra Senyora de Jesús o Sant
Francesch, obrint sepulturas, enderrocant envans y fent altres cosas que·s podian omitir, no
constant // 8v // de un gran frau y passant a la
iglésia parroquial de la matexa vila executà dit
Bosch cosas tant irregulars que vingué a molt
poch que los fadrins de dita vila no se amotinassen contra de ell, no com a executant lo que

[ 1708 ]

[ 1708 ]

toca al General sinó com a irreverent al temple
sens haver trobat frau en un ni altre part. Y sols
se advertí que regoneguda la caixa de Cayetano
Simó, prevere en dita iglésia, trobà després dit
Simó que li faltava un tros de satí que·y tenia
per a afforrar los devans de un armussa.
Número 3. Al mateix temps dit Bosch envestí la
regoneixensa de la millor botiga de Reus que és la
de Joseph Grasés, administrada per Miquel Carnicer, y ab pretex que totas las robas estavan sens
ploms de ram y de guarda féu aprensió de tota la
botiga, tancant-se ell y sos fadrins dintre de aquella per lo espay de 6 ho 8 dies sens voler deixar-i
acostar als amos ni tenir compte perquè no se’ls
malbaratàs alguna cosa, tractant-los a tots y adhúc al batlle ab paraulas molt aspres, dient-los ab
gran arrogància que li partissen del davant y altres
cosas que no indicavan sinó supèrbia ab dit Bosch
y gran arrogància, amanaçant luego a qualsevol
que li faria pèrdrer la botiga robas grans o altres
gèneros segons allò de què tractavan.
9r

Número 4. Durant esta bulla dos guardas de las
que anavan ab dit Bosch aprengueren a Miquel
Llorens, traginer de Monreig, devant del dit
convent de Sant Francesch una càrrega de sola
per haver-n’i algunas lliuras més del pes que deyan los albarans, y portada dita càrrega en casa
de Joan Taxidor, aleshores tauler del General de
Reus, deprés de algunas horas de estar entretinguda y presa per frau se ajustà la dependència
per medi de la muller de Antoni Gornals ab dos
doblas o altre quantitat que donà lo amo de la
sola qui era Bernat Fàbregas, blanquer de Reus
al mateix Bosch, que encontinent ordenà al dit
Taxidor li fes nous despatgs com ho executà; y
de Joseph Rovellat per a tornar-li un frau de
cotó que li havia trobat lo composà dit Bosch
ab unas 9 ho 10 lliuras que li donà.

per los botiguers capítol 59 y 94, Corts 1481, y
altres.
Número 7. No sols perseguí axí als botiguers
sinó que també exhigí dels pallers que a la fi de
un trienni antecedent havian obtingut dels
arrendataris gràcia del dret de algunas robas havian comprat en Barcelona y ab pretext que dita
gràcia no·s podia fer, y amanaçant-los que·ls faria pèdrer la roba comprada y tot son cabal extorquí de Mariano Soler per lo plus del dret
remès 76 lliures, de Francisco Sagimon sis ho 7
lliures, de Ignasi Nogués 15 lliures, y de altres
pallers altras quantitats.
10r

Número 9. Y encara que dit Bosch vulle colorar
son attentat prosehir dient que ho entregàs tot
al tauler de Reus, però de la credensa de aquell
de janer, fabrer y mars 1705 en foli 57 consta
que no entregà sinó unas 60 lliuras poch més ho
menos, com apar de dita credensa que·s troba
en la corrent visita del General. Y lo que més és
que no podent-se segons capítols de cort cobrar
lo dit dret de rams dels botiguers, no purgà lo
vici de la extorció lo entregar-o després en part
al tauler de General com ni lo lladre purga lo
vici del robo encara que·l reculle o bé ne fassa
charitat a la iglésia.
10v

Número 5. Vistas per los negociants y botiguers
de Reus estas oppresions per a librar-se de altres
semblants vingueren en manifestar a dit Bosch
los ayguardents, ametllas y altres gèneros que ja
may se havian manifestat sinó que·s traguessen
fora regne.
9v

Número 8. Las quantitats sobre expressadas dexant a part lo que dit Bosch cobrà de Joan Martí, Bernat Bastells, Antoni Borí y altres botiguers y de alguns altres pallers de Reus, que
aquell qui rebrà la informació trobarà que són
molt grans suman 164 lliures, salvo iure.

Número 6. Y lo que més és que lo mateix Bosch
enviava a buscar a uns y altres dels predits botiguers y ab pretext de què las robas de sas botigas no tenian plom de rams los manava differents quantitats, y sí alguns se resistiren, però
altres pagaren com és Pere Huguet per medi de
Miquel Alegre, botiguer de Barcelona 46 lliures, Joan Mart, Bernat Pastells y altres botiguers
de Reus pagaren a dit Bosch per lo dit plom de
rams semblants o majors quantitats contra tots
capítols de cort y ordinacions de la casa que volen que dit dret se pague per los parayres y no
2248

Número 10. Composar los fraus y exhigir los
drets que no són deguts o de personas que no
deuhen pagar los està prohibit ab graves penas
als officials del General, capítols 47, 107 y 109,
número 6, Corts 1481, y serà major delicte en
aquell que no tenint eixa qualitat de official portant-se com a tal fa fer despaigs cobra drets y
composa fraus lo qual barataria o extorció, in civilibus té la pena de dits capítols o la de la constitució «Ab aquest edicte» 18, títol «De cosas
prohibidas als officials», y in criminalibus la que
exemplifica lo noble doctor Miquel de Calderó,
decisió 100, número 50.
Número 11. Estos no són més que principis del
què obrà dit Bosch ni per ara se subministran altres notícias en attenció que no se ha menester
més per la justificació de dit Grasés y nuda deffensió de las vexacions que tira a fer-li dit Bosch,
mogut més de son propi interès que de la rahó
ni justícia, puix si esta movia lo ànimo de dit
Bosch no·l aguera aquest fet solicitar per Antoni
Estapar, de Reus, que donant-li unas 300 doblas ell dit Bosch compondria sa dependència.

8r

xos botiguers composats y Miquel Alegre poden també justificar lo praedit.

TESTIMONIS QUE JUSTIFICAN LAS OPPRESSIONS Y COMPOSISIONS AQUÍ NOTADAS Y QUE EXTRAJUDICIALMENT
HAN JURAT ÉSSER VERDADERAS PER
LOS QUALS SE POT COMENÇAR A INQUIRIR, ANANT REBENT LOS DEMÉS
QUE AQUELLS CITAN.
Número 1. Francisco Paulo, paller de Reus; Joan
Texidor, negociant de dita vila qui tornant de la
ciutat de Barcelona los trobà en casa Gornals y
los veu dinar un dia ab molta opulència; Geroni
Gornals que los tingué en casa, diu que al menjar
anava ab un continuat brindis y poden també
testificar los habitants de dita casa com és sa muller y altres; Ignasi Nogués, paller de la matexa
vila; Antoni Borí, botiguer de la matexa vila.
Número 2. Francisco Paulo; Joan Texidor de
auditu al mateix Simó li digué faltar-li de la caixa de la iglésia lo dit satí, lo qual no sap que se
manifestàs a ell que aleshoras era tauler, com se
devia fer si fos estat frau; Geroni Gornals qui
veu que a la regoneixensa de Sant Francesch
se’n aportaren un del fadrí mestre de casas que
judica era per espallar alguna cosa y ohí dir al dit
Bosch y a sos companys que havian anat a regonèixer dita iglésia parroquial a hont avian
obert // 8v // algunas caixas y armaris, y se queixava dels fadrins de dita vila; Mariano Soler,
que en fet propi deposarà de la arrogància y authoritat que mostrava tenir dit Bosch; Francisco
Sagimon, paller de la mateixa vila dirà lo mateix,
y deposarà de las regoneixensas y excessos comesos en dit convent y iglésia; Ignasi Nogués
dirà lo mateix; Antoni Borí, de haver regonegut
dit convent ab gran avalot y escàndol.

Número 7. Francisco Paulo; Joan Texidor devant del qual se pagaren las demés partidas; Mariano Soler, que·s trobava present quant Bosch
enviava a buscar dits pallers; Francisco Sagimon
de fet propi y de altres; Geroni Gornals; Ignasi
Nogués de fet propi y de altres.
10r
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Aa
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

Número 5. Geroni Gornals y los demés de dits
testimonis.

Domingo Gispert, corredor de orella de la present ciutat, en virtut de real privilegi a ell concedit per lo rey nostre senyor, que Déu guarde, als
15 de febrer 1706, ha exercit y exerceix vuy
quiete y pacíficament lo offici de credencer de la
nova ampra en què deu ésser mantingut y conservat tot lo temps de sa vida natural segons sèrie y tenor de dit real privilegi, sens que la conservació de dit dret y offici puga obstar-li lo
capítol 11 de las Corts últimament celebradas,
per las rahons que per part de dit Gispert se han
poderat en la causa de possessori summaríssim
que ha introduhit y està pendent devant lo concistori de vostra excel·lència fidelíssima entre dit
Gispert de una y lo procurador fiscal, arrendatari y Francisco Vilar de part altra, las quals vol tenir en la present per repetidas com apar de dit
real privilegi y tresllat de dita causa, dels quals se
fa ocular ostenció pro ut ecce y lectura a vostra
excel·lència fidelíssima. E com no puga lo dit
Gispert ésser despullat de dit offici sens cognició de causa y precehint declaració segons generals constitucions, trobant-se majorment afavorit son dret ab dit real privilegi que deu ésser
observat y atès, ab la circunstància majorment
de haver-se-li per vostra excel·lència fidelíssima
admesa la causa de summaríssim possessori,
pendent la qual no deu ni pot innovar-se cosa
alguna antes bé conservar-se la matèria en lo
matex estat. Y se haja per vostra excel·lència fidelíssima ordenat a dit Gispert entregue los encunys que té en son poder per rahó de dita cre-

Número 6. Francisco Paulo; Joan Texidor;
Francisco Sagimon; Antoni Gornals, los mate-

a. súplica intercalada entre els folis 207v-208r del trienni
1707-1710.

Número 3. Francisco Paulo; Joan Texidor; Geroni Gornals; Mariano Soler y los demés testimonis sobrecitats.
9r

Número 9. Se és examinada la credensa original
y la còpia que·n té a casa dit Teixidor que fentli’n aprensió se pot averiguar en cas que la malícia agués mudat alguna cosa del dit original
que·s pot recullir quant antes suposat se troba
en la visita, y lo mateix Teixidor que·s troba vuy
en Barcelona podrà testificar perquè després no
se offusque la veritat.

Número 4. Joan Texidor y de sos llibres y credensas constarà dels dits despaig en lo mes de
febrer 1705 las quals són en la visita corrent del
General; Francisco Sagimon; Bernat Fàbregas,
qui pagà lo compòsit a dit Bosch; Francisco
Paulo de auditu publico també se porà pèndrer
la deposició a la muller de dit Gornals y al dit
Miquel Llorens de Monroig, y en orde al segon
compòsit deposarà Francisco Paulo, Joseph Rovellat de Reus, Susagna Rovellat sa muller, Joan
Texidor, Geroni Gornals que sab també altra
aprensió feta en casa Antoni Estapà.
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densa a effecte de pèndrer la possessió de dit
dret de guerra y donar-la al arrendatari // 11v //
y se resela que dit arrendatari no vulla preténdrer exclòurer a dit Gispert de dit offici, y introduhir en ell lo credencer de la Generalitat, lo
que no pot en manera alguna nisi sub vicio attentatorum. Per tant y altrament dit Domingo
Gispert entrega a vostra excel·lència fidelíssima
los dits encunys no ab ànimo de dimitir dita sa
possessió, la qual expressament se reserva y vol
tenir y conservar si sols per lo que pot a vostra
excel·lència fidelíssima aprofitar per pèndrar la
possessió de dit dret de guerra, sens emperò
prejudici de la possessió de dit offici que a ell
únicament specta y prevenint lo cas per primera,
segona y tercera vegada y tantas quantas li és lícit y permès, suplica a vostra excel·lència fidelíssima que en observansa de dit real privilegi, generals constitucions y demés drets de la pàtria,
no li impedesca ni menos permètia impediment
se li fassa per dit arrendador ni altres en dit offici imo potius mane ésser mantingut y conservat
en la possessió de dit offici, remetent qualsevol
pretenció de aquells a la lite y causa que pendeix
devant vostra excel·lència fidelíssima, altrament
en cas de fer lo contrari protesta a vostra
excel·lència fidelíssima de valer-se de tots los remeys que de dret li acisteixen axí per la manutenció de dit offici, salaris y emoluments de
aquell com altrament per los danys, gastos y
despesas que ocasionar-li podan, de tot lo que
protesta y demés que li és lícit y permès protestar, demanant que la present súplica sie incertada en la mà corrent del dietari, lo que suplica
omni meliori modo. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. Borràs y Vinyals. Bruguera, assessor subrogatus.

orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del dit Real Archiu, junt ab son emanuense,
ha cumplit ab lo que disposan los capítols 97 y
98 de dites Corts des del die primer de agost
fins al últim die de octubre inclusive del corrent
any 1708, la qual certificatòria fas mitjensant jurament que he prestat lo die infrascrit en mà y
poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comtes del general de Cathalunya.
Barcelona, y novembrea ... de 1708. Don Francisco de Magarola y Fluvià, archiver real.
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Oblata I novembris MDCCVIII in consistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus //s.n.r // computorum dixerunt et
decreverunt quod praesens supplicatio interesse in
dietario et tradatur copia parti. Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba
major Generalis Cathaloniae subrogatus.
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Número 240a
Don Francisco de Magarola y Fluvià, archiver
del Real Arxiu del present principat de Cathalunya, general de la Corona de Aragó.
En execució del disposat en lo capítol 100 de les
últimes Corts certifich y fas fe que lo prevere
mestre fra Manuel Mariano Ribera de la real
a. relació intercalada entre els folis 208v-209r del trienni
1707-1710.
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Número 241b
En la conferència tinguda y celebrada lo die 17
del corrent mes de noembre 1708 a la matinada
en la sala del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar se ha pres la resolució de aconcellar als excel·lentíssims comuns lo següent:
Que en vista de las deliberacions presas per los
excel·lentíssims comuns de la ciutat y bras militar, concistint primerament en què la excel·lentíssima conferència se servesca omitir la clàusula
continuada en la representació que se ideà per
part de la excel·lentíssima conferència lo dia 14
de octubre proppassat, ibi: «Que la privación de
verse vassallos de su natural rey al morir no halla
medio su constancia», y així mateix se omitís lo
últim capítol de dita representació que proposa
medis a sa magestat, Déu lo guarde, terminantse la representació ab las clàusulas que manifesten a sa magestat que lo remey y consuelo, sols
se espera de sa real clemència. Y en cas lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors
deputats vulle en dita representació si continue
haver resolt est fer cartas circulars puga dita
conferència posar-ho en dita representació. Y finalment, que en atenció dels excessos que novament se han executat en Agramunt y altres parts
per las tropas del real exèrcit fos del agrado de
dita conferència ajustar-ho en dita representació
o bé formar-la de nou, estiga en sa mà posar-ho
en execució. Que en concideració de la deliberació presa per dits senyors deputats en vista
dels dits nous excessos, consta // 1v // aparèxerlos se formàs de nou representació ab aquellas
clàusulas, judicaria dita excel·lentíssima conferència ab què en ella se posàs en la real notícia
de sa magestat, que dit concistori ha resolt fer
carta circular exortant als comuns y particulars
del present principat se guarde cumplir la unia. a continuació un petit espai en blanc.
b. paper intercalat entre els folis 210v-211r del trienni 17071710.

formitat y bona correspondència ab las tropas
del real exèrcit. Attès que per la excel·lentíssima
conferència lo dia 14 de octubre pròximpassat
fou aconcellat als excel·lentíssims comuns lo
posàs en las reals mans del rey nostre senyor la
representació formada per dita excel·lentíssima
conferència, segons la minuta que de ella se entregà als presidents dels dits excel·lentíssims comuns, en la qual se posavan en la real
intel·ligència los excessos comesos per las reals
tropas fins a dit dia y que novament expressats
per los pahers a las vilas de Tàrrega y Agramunt
ab cartas de 9 del corrent, a més que són de la
mateixa qualitat que los expressats en altres
llochs mencionats en dita representació, succehiren des de 26 de octubre fins lo dia 30 de
dit mes. Y així bé dotse dias després de haver-se
aconcellat per part de dita excel·lentíssima conferència lo posar-se dita representació en las reals mans del rey nostre senyor, persuadint-se de
la real munificència de sa magestat que, tenint
semblant notícia, hauria donat lo més prompte
consuelo per evitar semblants desordes com de
son paternal amor se té experimentat. Ha aparegut a la conferència, salva sempre la gran certesa
dels excel·lentíssims comuns, no ésser temps
oportú lo present //s.n.r // per poder-se donar la
deguda providència per sa magestat als dits excessos, particularment quant estos se troban
executats al alsar-se lo camp. Y no estant encubert com se troban vuy las tropas, emperò aparexent als dits excel·lentíssims comuns o a algú
de ells dèurer-se fer nova representació o bé
continuar aquella, anyadint-s’i los noms de
Agramunt, Tàrrega y altres llochs que·s mencionan en ditas cartas, apar a la conferència estaria en aquella tot comprès, no reparant en
extràurer-ne qualsevols clàusulas de la representació ideada que millor premeditaran convenir,
per conciderar la conferència que de altre modo
no podrian los excel·lentíssims senyors concellers, segons deliberació del savi Concell de
Cent feta als 21 de juliol proppassat, posar-les
en execució sens participar-lo a dit Concell de
Cent, majorment retardant-se en esta dependència matèria que necessita de tanta brevedat.
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Número 242a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
En los primers dias del mes de mars del any
1704 se féu aprehenció de molts partits de robas y mercaderias en la botiga de Joseph Grasés,
a. súplica intercalada entre els folis 210v-211r del trienni
1707-1710.
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botiguer de la vila de Reus, del camp y arcabisbat de Tarragona, administrada per Miquel
Carniser, botiguer de dita vila, per haver incidit
en frau, casi tots los partits de robas de dita botiga per no estar ab la deguda forma despatxats,
havent contrafet differents disposicions municipals de la present casa com consta del acte de
aprehenció exhibit en procés, per justificació
del qual frau, trobant-se fets los interrogatoris
per part del procurador fiscal et in puncto de
exigir las deposicions als dits Joseph Grasés y
Miquel Carniser, foren despedidas lletras, instant dit procurador fiscal als 18 de janer 1707 y
presentadas als dits Grasés y Miquel Carniser als
31 de dit mes, com de la presentació de aquellas
consta en procés, qui havent-se conferit en la
present ciutat en virtut de la presentació de ditas lletras a fi y effecte de exigir-se’ls la deposició
y comparegut en la present casa, no se’ls exigí la
deposició, restituhint-se al cap de poch temps
en sas casas, per lo qual effecte conciderant vostra excel·lència fidelíssima no havent-se complert en dita ocasió se dignà despatxar carta de
data de 2 de maig del corrent any, que se troba
continuada en lo registre de la present casa, ab
què se’ls manà tornas– // 2v // sen a la present
ciutat per lo effecte sobredit, lo que no obstant
havent-se executat se cessà altre vegada de exigir-los la deposició, tornant-se los sobre refferits en sa casa, sense compèndrer-se la rahó o
causa en lo intermedi del qual temps renuncià
lo arrendatari de las bollas en lo interès que podia tenir en dita causa. Y com Isidro Bosch, notari y causídich com a procurador de Joan Maseras, arrendatari que era en dit temps de ditas
bollas, se troba vuy fortament molestat per lo
acusador qui li acusà y denuncià dit frau, al qual
no pot satisfer per no passar-se a la declaració de
dita causa, calumpnian-lo de haver faltat en instar la declaració aquella y de altras cosas y sensibles paraulas que se escusan, essent així que no
obstant de haver renunciat dit arrendatari en
dita causa és molt gran lo interès de aquella y
molt clara la justícia, encara que se ha volgut
donar a compèndrer lo contrari. Per lo tant dit
Isidro Bosch suplica que sia passat avant en dita
causa, donec jus fuerit dictum super ea. Y per a
què cònstia que per part de dit Bosch se han fet
las degudas diligèncias y que ha cerciorat a vostra excel·lència fidelíssima del estat en què se
troba aquella, ésser la present cusida en dietari.
Y que després de cusida se’n li entregue còpia
auctèntica, pagat y satisfet lo magnífich escrivà
major de la present casa de son just y condecent
salari, a fi y effecte de entregar-la al dit acusador
per a què veja haver fet dit Bosch las // s.n.r //
degudas diligèncias per evitar dita molèstia, lo
que suplica, omni meliori modo. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Pro Capdevila, Planas y
Junquer. Bruguera, assessor subrogatus.
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[ 1708 ]

a fer menció de aquells en lo aransel que de tots
dits reals registres y sas espècies se va formant,
par a què així promptament se tròbien y altrament se conseguesca lo fi ponderant en altra visita. Y així mateix se ha trobat que lo oficial destinat per sa magestat y son emanuense van
continuant lo índice de las conclusions civils. Y
no ha constat que lo real arxiver, especulador
oficial de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.

Oblata XIX novembris MDCCVIII in consistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt que sia ordenat al magnífich doctor
Anthon Grasés y Dez, advocat fiscal del General, done en escrits las justas causas y motius que
li assisteixen, per no instar y passar avant lo procurador fiscal la causa que en dita suplicació se
menciona y que la present decretació sia notificada a dit doctor Grasés. Alexius Fornaguera,
utriusque iuris doctor, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae subrogatus.
La qual decretació fou notificada a dit doctor
Anthon Grasés y Des lo dia vint-y-set del mateix
mes de nohembre, llegint-se-li la present súplica y decretació. Y ha respost que se la donava
per intimada.
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Número 243a
Vuy als 19 de noembre de 1708 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que des de la última visita fins vuy se ha començat y se va proseguint la
divisió dels reals registres que se troban en la
sala gran inferior de dit Real Arxiu, dividint
aquells per sas estàncias y numerant la existència
de aquells segons los calaixos a hont quedan
col·locats, fixant en cada un de dits calaixos sos
determinats números par a fer menció de
aquells en lo aransel que de tots dits reals registres y sas espècies se va formant par a què així
promptament se tròbien y altrament se conseguesca lo fi de las rahons ponderades en la última visita. Y així mateix se ha trobat que lo oficial destinat per sa magestat y son emanuense
van continuant lo índice dels llibres de las conclusions civils. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador, oficial de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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Número 245b
Vuy als 26 de noembre de 1708 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que des de la última
fins vuy se va proseguint la divisió dels reals registres que se troban en la sala gran inferior de
dit Real Arxiu, dividint aquells per sas estàncias
y numerant la existència de aquells segons los
calaixos a hont quedan col·locats, fixant en cada
un de dits calaixos sos determinats números par
a. paper intercalat entre els folis 210v-211r del trienni 17071710.
b. paper intercalat entre els folis 212v-213r del trienni 17071710.
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Número 246a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Ab acte rebut en la scrivania major de la present
casa de la Deputació a 11 de octubre del corrent
any 1708 vostra excel·lència fidelíssima fou servit arrendar a Francisco Vidal, veler de la present ciutat los drets de la nova ampra, és a saber
lo dret de General de guerra, lo dret de plus de
sedas axí de la present ciutat y sa col·lecta com
de las demés col·lectas del present principat, lo
dret de la bolla de sombreros, axí de la present
ciutat y col·lecta com de las demés col·lectas del
principat, y lo dret de la bolla de las cartas, axí
de la present ciutat y col·lecta com de las demés
col·lectas del dit principat, ab los pactes modo y
forma contenguts en la tabba; y entre altres ab
pacte que dit arrendatari hagués de pagar al
scrivà major lo salari del acte pocessòrias y demés escripturas que·s farian per rahó de dit
arrendament, com en dit acte més llargament se
conté. Y com segons antiquíssima consuetut de
la present casa de tots los actes de arrendament,
menos de aquells lo salari dels quals se troba taxat per capítols de cort, com nou és lo present,
se dóna y ha acostumat donar al scrivà major per
son salari quatre diners per lliura del preu del
arrendament a la qual rahó lo salari del sobredit
acte importa 766 lliures, 15 sous per consistir lo
preu de dit arrendament en la quantitat de
46005 lliures. Y encara que se volgués dir que
los salaris dels actes de arrendaments del dret de
General y bollas tant de la present ciutat com
foranas estaria taxat ab lo capítol de cort 20,
continuat en lo llibre de Quatre Senyals, foli
281, y que axí lo dit acte de arrendament respecte del salari estaria subjecte a la disposició de
dit capítol, emperò lo cert que los dits drets de
la nova ampra foren imposats per los brassos generals tinguts en lo mes de octubre 1640. Y axí
bé molt després de la formació de dit capítol de
cort y, per consegüent, no pogué venir comprès
en la // 1v // disposició de aquell, y dato que lo
a. súplica intercalada entre els folis 214v-215r del trienni
1707-1710.

salari de dit acte se hagués de regular per la disposició de dit capítol de cort continuat en lo llibre dels Quatre Senyals, tocarian al escrivà major per lo salari de dit acte, ço és, per lo dret de
General de guerra 45 florins. Ítem per lo dret
de la bolla de plus de sedas, axí de la present ciutat com de las demés bollas del present principat, 172 florins. Ítem per lo dret de la bolla de
sombreros, tant de la present ciutat com de las
demés bollas del present principat, altres 172
florins. Y finalment per lo dret de la bolla de las
cartas, axí de la present ciutat com de las demés
col·lectas de Cathalunya, altres 172 florins.a
Totas las quals quantitats comptant lo florí a
rahó 1 lliura, 9 sous, 9, qu·és lo valor que ha cobrat sempre lo scrivà major dels florins, comptan 834 lliures, 9 sous, 9. Y axí bé importaria
més que comptant a rahó de quatre diners per
lliura, nob obstant lo que dit Francisco Vidal recusa pagar dit salari, offerint solament per
aquell una quantitat molt mòdica. Per lo que lo
doctor Aleix Fornaguera, subrogat en lo offici
de secretari y scrivà major del General, en poder
del qual se ha rebut lo dict acte de arrendament
dels drets de la nova ampra suplica a vostra excel·lència fidelíssima sia servit manar taxar lo salari del acte y per est effecte si placet anomenar
un o més notaris a vostra excel·lència fidelíssima
ben vistos a qui la dita taxa fassan.c Y per ço ésser fetas las commissions y nominacions oportunas, que a més de ser cosa molt justa ho rebrà a
gran y singular mercè. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Alexius Fornaguera.
Oblata die XVIII novembris MDCCVIII in consistorio et cetera. Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum nominant ad
effectum in suplicatione expressum Petrum Llosas
et Josephum Franciscum Fontana, notarios publicos Barchinonae, qui praedictam taxationem
medio juramento et in solito forma in // s.n.r //
scriptis faciant. Reverendus Fores, notarius publicus regius collegiatius Barchinonae et coadjutor tertius scribae majoris Generalis Cathaloniae.

excel·lència fidelíssima que segons las taxas dels
salaris que los notaris han de exigir de actes extrajudicials se deu y ha de pagar al secretari y escrivà major de vostra excel·lència fidelíssima. Y
pot est justament demanar y cobrar la quantitat
de dos-centas trenta lliuras, deu sous, per lo salari del acte del arrendament que en dia de onse
de octubre proppassat en la escrivania major de
la casa de la Deputació vostra excel·lència fidelíssima se ha servit fer per preu de coranta-sis
mil sinch lliuras a Francisco Vidal, veler dels
drets de la nova ampra, ço és, lo dret de General
de guerra, plus de sedas, bolla de sombreros y
cartas. Y en dita quantitat de dos-centas trenta
lliuras deu sous taxan lo salari de dit acte, no
obstant la restricció feta en la constitució 61 de
las últimas // s.n.v // Corts de què no pugan excedir los salaris la quantitat de setanta-sinch lliuras per no estar compresos en dita constitució
los arrendaments de las casas de la Deputació
General y present ciutat. Per lo que salvo semper, etcètera, ni fan a vostra excel·lència sinó
esta relació firmada de sa mà pròpria mitjensant
jurament que prestan en mà de vostra excel·lència fidelíssima.
Barcelona, al primer de desembre del any mil
set-cents y vuit. Pere Llosas, notari públich de
Barcelona. Joseph Francesch Fontana, notari
públic de Barcelona.
Iterum oblata in consistorio die prima desembris
Et domini deputati intervenientibus
dominis auditoribus computorum dixerunt et decreverunt quod inseratur in dietario et tradatur
copia parti. Bernardus Fores, notarius publicus
regius collegiatus Barchinonae et coadjutor tertius scribae majoris Generalis Cathaloniae.
MDCCVIII.
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Excel·lentíssim y fidelísim senyor.
Pere Llosas y Joseph Francesch Fontana, notaris
públics de Barcelona, obeint als ordes de vostra
excel·lència fidelíssima y commissió a ells feta al
peu de la sobre escrita suplica a vostra excel·lència fidelíssima presentada per lo doctor Aleix
Fornaguera, subrrogat en lo offici de secretari y
escrivà major del General. Havent attentament
llegida dita súplica diuhen y refereixen a vostra
a. a continuació ratllat, los quals a rahó de.
b. no obstant ... mòdica, intercalat al marge esquerre.
c. a continuació dues línies ratllades.

Número 247a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Havent presentat Pere Vidal, major de dias, ciutadà honrat de Barcelona, en lo trienni proppassat deputat real una súplica en jornada de 3 de
setembre del corrent any representant a vostra
excel·lència fidelíssima de què estava devent a
Esteve Andreu, mercader de la ciutat de Gerona, altre dels arrendataris de la colecta de dita
ciutat de Gerona, la suma y cantitat de 1200
lliures. Y que en concideració de dit dèbit vostra
excel·lència fidelíssima tingués a bé de admètrer-li girada sobre la tersa de janer, febrer y mars
com més llargament se conté en dita súplica. Y la
a. súplica intercalada entre els folis 214v-215r del trienni
1707-1710.
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resposta que mereix que lo dit Vidal per lo doctor Aleix Fornaguera, subrogat en lo offici de secretari, que quant los de Gerona haurien pagat
se aconsolaria al suplicant que tinguda la notícia
lo dit Vidal de haver pagat los arrendataris de
Gerona representà al dit doctor Aleix Forneguera fes paraula a vostra excel·lència fidelíssima de
què, havent satisfet los arrendataris de Gerona,
era ocasió de satisfer al dit Vidal la quantitat li
està devent vostra excel·lència fidelíssima de
1189 lliures, 8 sous, 5, que tornà de resposta lo
dit doctor Fornaguera en nom de vostra
excel·lència fidelíssima que se estaven devent alguns dèbits que satisfets aquells se procuraria
aconsolar. Y com lo dit Vidal sàpia que vostra
excel·lència fidelíssima se haja pagat tant de tersas com de edealas fins lo die present, y lo que
està devent vostra excel·lència fidelíssima al dit
Vidal és anterior a las tersas de vostra excel·lència fidelíssima y de //2v // dret, deu ésser preferit
lo dit Vidal majorment havent decretat sa magestad, que Déu guarde, en jornada de 8 de
mars del corrent any, manant a vostra excel·lència fidelíssima se pagassen al dit Vidal los salaris
del temps havia estat suspès en deputat real, que
sols a 4 de maig del corrent any foren deliberadas per vostra excel·lència fidelíssima al dit Vidal
594 lliures, 14 sous, 2. Y havent discorregut més
de sis mesos que no ha merescut el que vostra
excel·lència fidelíssima li donàs complement a
son dèbit, quant per a los salaris de vostra excel·lència fidelíssima no ha faltat, per ço lo dit
Vidal en concideració del que lo dret li acisteix
suplica a vostra excel·lència fidelíssima que alomenos lo dit Vidal sia graduat igualment a vostra excel·lència fidelíssima en la deliberació de
salaris, que altrament protesta contra vostra excel·lència fidelíssima en comú y en particular de
tots los danys, no abdicant-se de poder recórrer
a sa magestat per medi de una humil representació, manifestant-li de què a 8 de mars 1708 fou
servit despachar decret per la solució dels salaris
havent platicat per vostra excel·lència fidelíssima
el donar-se puntual satisfacció a tots los officials
remoguts o suspesos de sos càrrechs, y altrament
acodir al tribunal li sia competent demanar justícia y los interessos li puguen competir de tot lo
temps que se li suspenga la satisfacció de la dita
quantitat de 1189 lliures, 8 sous, 5, li està devent vostra excel·lència fidelíssima. Y que la present sia cosida en dietari o mà corrent. Officio,
etcètera. Altissimus, etcètera. Pere Vidal. Flix,
assessor subrogatus.

runt et decreverunt que de present per ocasió
del regiment y altres precisos gastos no·s troba
lo General ab haver-se de poder satisfer la quantitat que se suplica, y que quant los hi hage se
procurarà quant antes donar satisfació al suplicant, y que la present súplica sia cusida en dietari. Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor,
secretarius et scriba major Generalis cathaloniae
subrogatus.
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Número 248a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

Oblata VI decembris MDCCVIII in consistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis // s.n.r // auditoribus computoruma dixe-

Joseph Carbonell, batlle de la ciutat de Mataró,
en dias passats suplicà a vostra excel·lència fidelíssima que en concideració que de ordre de vostra excel·lència fidelíssima se troba detingut y
capturat per un pretès torp que diu ha fet contra
los drets de la Generalitat y jurisdicció de vostra
excel·lència fidelíssima, se li fos publicada la enquesta y concedida còpia de aquella a fi de poder-se defensar y fer evidència a vostra excel·lència fidelíssima de què no ha fet ni comès torp
algú. Y per quant fins vuy no ha merescut lograr
lo que lo dret natural no ha negat may a ningú, y
per quant ha precentit extrajudicialment que se
li difficulta la publicació de la enquesta y la còpia
de aquella ab motiu de no haver pagat la quantitat de 4000 lliures en què se troba comminada la
injúria del pretès torp, li és precís tornar a recórrer a la summa rectitut de vostra excel·lència fidelíssima y representar a vostra excel·lència fidelíssima que per differents generals constitucions
de Cathalunya està disposat, que se hage de judicar per directum y que ningú pot ser condemnat en pena pecuniària ni corporal sens que primerament sie ohit. Y ab motiu d’esta singular
prerrogativa que se posa en Cathalunya en lo capítol 40 de las últimas Corts fou estatuhit y disposat que en los casos que se prosseheix en la règia cort per la regalia del usatge «Authoritate et
rogatu,» títol «Del dret de Fisch», provehint-se
laudamentum curiae ab execució contra la persona y béns del delat de certa quantitat per la injúria y dany junt ab la doblada quantitat de la
què·s taxa per la injúria, no·s passa a la execució
de dita pena que primer lo tal delat no sie ohit en
sas defensas, motivant esta tant santa com justa
resolució ab lo motiu de què en Cathalunya en
causas // 1v // criminals encara que sien de lesa
magestat in primo capite se judican per directum, y ohit y defensat lo reo y essent lo judici de
torp casi una matexa cosa que lo judici del laudamentum curiae, apar que vostra excel·lència

a. a continuació ratllat, commiserunt.

a. súplica intercalada entre els folis 215v-216r del trienni
1707-1710.
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Franciscus Pujol, ligni faber loci Sancti Martini
de Viladrau, diocesis Vicensis, circa revocationem
gratis, et cetera, constituit et ordinavit procuratorem suum certum, et cetera, ita quod, et cetera,
Didacum Ferrer, etiam ligni fabrum civem Barchinonae, absentem, et cetera, ad vicelicet ipsius
constitucionis nomine ac pro eo comparendum et
asitendum coram excellentissimis et fidelissimis
dominis deputati et auditoribus computorum
Generalis presentis Cathaloniae principatu et in
eo excellentissimo consistorio et in manibus et posse dictorum excellentissimorum dominorum deputatorum et auditoribus computorum aut aliarum quarumcumque personarum, quibus
expediat et opus sit renuntiandum officium tabularii tabulae [...] bullae et sigilli plumbi et cerae taulae dicti loci Sancti Martini de Viladrau,
quod ipse continue exercet seu servit in dicta tabula de Viladrau supplicandum que eisdem excellentissimis et fidelissimis dominis deputatis et
auditoribus computorum ac aliis quibus expediat
quatenus renuntiationem praedictam admittere
dignentur. Et pro his, et cetera, supplicationes
quascum tam verbo quam in scriptis dandum et
praesentandum ac aliter instrumenta quaecumque // 2v // renuntiationem faciendum seu fieri
faciendum instandum et requirendum et alia
facere, quae circa praedicta necessaria fuerint et
opportuna etiamsi talia fuerint quae mandatum
exiperent specialius praesentibus in expressis haveri voluit. Et demum, et cetera, ipse enim, et cetera, promissit habere rattum, et cetera. Et non
revocare, et cetera, sub bonorum suorum omnium
obligatione, et cetera.

fidelíssima en lo judici de torp ha de ohir lo reo
antes de compel·lir-lo a pagar la estimació de la
pretesa injúria y son doble, perquè altrament
vindria a judicar per indirectum contra lo disposat per nostras generals constitucions com axí ho
expressa la cort en dit capítol 40, lo que ha de
prossehir ab majoritat de rahó trobant-se ja pres
y capturat dit Joseph Carbonell de ordre de vostra excel·lència fidelíssima. Y no tenint vostra excel·lència fidelíssima com no té exemplar algú
que trobant-se lo delat del crimen de torp se li
aja negat may la deffensa, altra rahó acisteix al
suplicant per què se li hage de concedir còpia de
la enquesta, y donant-se-li lloch per defensar-se
y és que la regla que donan per constant tots los
criminalistas és que en Cathalunya non potest
ejus duplici pena puniri, sed pecuniaria et corporali. Y axí havent vostra excel·lència fidelíssima
manat se passàs a la captura de dit suplicant, no
pot vostra excel·lència fidelíssima haver rahó de
las penas pecuniàrias que li commina sinó únicament conèxer del delicte y condemnar-lo en cas
lo trobe culpat en la pena arbitrària proporcionada al tal delicte, y per esta rahó trobant-se ja
capturat és innegable la defensa. En vista de estas y altras rahons que acisteixen al supplicant
suplica altra vegada a vostra excel·lència fidelíssima se li sie publicada la enquesta y concedida còpia per a defensar-se, y en cas de denegació del
suplicat, que la present sie cosida o continuada
en dietari y manat se entregue de la present còpia autèntica a esta part, pagant lo just salari a effecte de poder-se valer dels remeys que lo dret
dóna en los casos de denegació de justícia y no
altrament. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Pro Bach, Compte. Bruguera, assessor subrogatus.
Oblata die XVII decembris MDCCVIII in consistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis audi– // s.n.r // toribus computorum
commiserunt praedicta magnificis assessoribus
Generalis Cathaloniae qui super contentis in supradicta suplicatione relationem in scriptis faciant cum intervensione magnifici advocati fiscalis dicti Generalis et quod praesens supplicatio
inseratur in dietario. Alexius Fornaguera, utrisque iuris doctor, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae, subrogatus.
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Testes sunt illutris Joannes Baptista Soler Moner,
presbiter et canonicus sedis Vicensis, et reverendus
Benedictus Vila, etiam presbiter in sede Vicense
beneficiatus, aud Franciscus Martorell, notarius
publicus civis Vici. In quorum fidem ego Dominicus Soler Moner, apostolica et regia ac reverendissimi domini Vicensi episcopi auctoritatibus
notarius publicus Vici hic me subscribo et quo
utor die XVII praedictis mensis et anni meum appono sig+num.
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Número 250a

Die decima tertia mensis novembris anno a Nativitate Domini millessimo septuagessimo octavo
in civitate Vici.

Vuy als 19 de desembre de 1708 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat haver-se conclòs la divisió dels reals registres, tant dels existents en la
sala inferior com superior, havent-los tots dividits per estàncias y calaixos numerats ab sos determinats números corresponents a dits respective estàncias y calaixos, als quals correspon lo

a. procura intercalada entre els folis 215v-216r del trienni
1707-1710.

a. paper intercalat entre els folis 216v-217r del trienni 17071710.

Número 249a
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aranzel que de tots dits registres se ha format a
fi de què ab mayor facilitat se tròbien dits registres quant se demanen, y altrament se sàpie
perpètuament lo número y espècies dels registres, que en lo temps de la especulació se han
trobat existir en dit Real Arxiu. Y per quant la
confusió que se trobava en dit Arxiu se havia
originat de no tornar los registres a sos deguts
puestos, se ha començat novament lo treball de
escríurer en la primera pàgina de cada un registre la estància, orde y calaix a hont especta par a
què així se sàpia in promptu a què lloch se
deuhen restituir. Y així mateix havent descubert
que los títols de moltíssims registres estan en
sos dors errats, comprenent més anys dels que
lo títol designava se pren lo treball de mirar los
anys que cada un registre conté, mirant si conforman ab lo títol exterior y en los que no se
troba la deguda conformitat de la continència
interior ab la designada exterioritat se va esmenant, corregint lo títol exterior ab què se evitarà
lo absurdo que molts buscant un real despaig de
algun any no designat ab lo títol, pèrdian la esperança de trobar-lo. Y així mateix se ha trobat
no constar que lo real arxiver, especulador, official destinat per sa magestat y sos respective
emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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Número 251a
RELACIÓ DELS DÈBITS SE HAN COBRAT
Y DILIGÈNCIAS FETAS PER ALTRES
DEUTES DELS DEBITORS DE LA PRESENT CASA DE LA DEPUTACIÓ.
Primo, lo doctor Francisco Biosca fou condemnat com a tauler de Balaguer en la visita del General de trienni 1695 feta dita visita en 1698 en
50 lliures, lo qual morí, y havent escrit al deputat local del General de Balaguer qui era talis
Bunyol que cobràs de dit Biosca dita 50 lliures,
respongué dit Bunyol que dit Francisco Biosca
ni sa muller tenian que pagar, se recorregué a las
fianças que donà dit Biosca per què pagasen; y
lo excel·lentíssim consistori donà orde perquè
fosen executadas ditas fianças com en efecte
cobrà dit Bunyol de ditas fianças. Y com dit
Bunyol en lo trienni subsegüent no hagués encara enviat ditas 50 lliures, escrigué lo excel·lentíssim consistori als 23 de agost 1704 a Joseph
Roger, prevere deputat local de Balaguer, per a
què se conferís ab Bunyol si havia cobrat de las
fianças de Biosca, y dit Roger respongué que
Bunyol havia cobrat de las fianças 50 lliures y
que se era fet soldat, y que lo havian mort a dit
a. relació intercalada entre els folis 216v-217r del trienni
1707-1710.
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Bunyol en Magallon, regne de Aragó, y per lo
contratemps no se ha pogut fer altra diligència.
Joseph Forcadell, tauler de Amposta, fou condemnat en la visita del trienni 1698 en 75 lliures, y després de moltas y vàrias diligèncias perquè pagàs fonch executat y venuts sos béns per
dita cantitat. Y a 12 de setembre 1704 lo doctor
Rafel Pinyana y Galvany per orde del senyor Joseph Pinyana y Galvany, hospitaler de Tortosa,
receptor de la diputació local de Tortosa foren
ditas y escritas en lo banch de la present ciutat
als excel·lentíssims senyors deputats ditas 75
lliures.
Bonaventura Martí, tauler del General de Sarreal fou condemnat en la visita del trienni 1689
feta en 1692 en // 2v // pagar al General 10 lliures, y en juriol 1707 Ramon Sabater digué en lo
banch als excel·lentíssims senyors deputats ditas
10 lliures, dic: 10 lliures.
Antoni Vicent, tauler d’Elguayre en la visita del
trienni 1695 feta en 1698 fou condemnat en
100 lliures, lo qual després de vàrias diligèncias
perquè pagàs ditas 100 lliures y no havent complert lo excel·lentíssim consistori, donà orde
perquè lo capturasen; lo qual Vicent se presentà
en las presons de la casa del General y intentà
causa contra lo procurador fiscal del General y
per los magnífichs assessors de dita casa fou declarat sobrasaiment de dita quantitat y fins vuy
dura: 100 lliures.
Jacinto Saró en dita visita de 1695 fou condemnat en 1976 lliures, 13 sous, 6, y també per dits
magnífichs asessors fou provehyt sobresayment,
però als últims del trienni proppassat lo procurador fiscal del General intentà causa contra dit
Saró: 1976 lliures, 13 sous, 6.
Joseph Custons, tauler de Sant Pere Pescador
en la visita fou condemnat en 15 lliures, y després de vàrias diligèncias escrigué al doctor
Gerònim Regordera lo excel·lentíssim consistori, esent dit Regordera diputat local perquè executàs a dit Custons com en effecte a 26 de octubre 1707 se digueren als excel·lentíssims
senyors diputats ditas 15 lliures en lo banch de
la present ciutat: 15 lliures.
Jaume Calvet, quóndam notari de la diputació
local de Gerona deu al General 78 lliures, 2
sous, lo qual després de vàrias cartas que li escrigué lo excel·lentíssim consistori perquè
pagàs, se presentà al excel·lentíssim consistori; y
havent alcançat temps per dit excel·lentíssim
consistori per a poder pagar, dins del qual
temps morí dit Calvet, y tinguda notícia de sa
mort lo excel·lentíssim consistori escrigué a

3r

Jaume Regordera, assessor, per a què ves si·s
trobarian béns de dit Calvet, lo qual respongué
al excel·lentíssim consistori que de dit Calvet ni
de sa muller no·s trobavan béns: 78 lliures, 2
sous.

Mossèn Miquel Joan Junyent y de Rovira, arrendatari de las bollas de Gerona en lo trienni 1578,
deu al General de Cathalunya 13135 lliures, 14
sous, 8, com és de vèurer en lo llibre de Vàluas de
número 62, foli 15: 13135 lliures, 14 sous, 8.

Joseph Simó, tauler de Arenys, fou condemnat
en la visita en 50 lliures, com consta en lo llibre
de Vàluas de número 62, foli 584, y després de
vàrias diligèncias als 27 de agost 1701 Joseph
Milans digué als excel·lentíssims y fidelíssims senyors diputats dits 50 lliures en lo banch: 50
lliures.

És degut al contraescrit mossèn Miquel Joan
Junyent que a 14 de octubre 1704 la reverent
abadesa de Valldonzella à ditas als senyors diputats 36 lliures, 14 sous, 1, com és de vèurer en
lo llibre de Vàluas de número 62, foli 15: 36
lliures, 14 sous, 1.
Francesch Iglésias, ciutedà honrat de Barcelona, deu al General 807 lliures, com és de vèurer
en lo llibre de Vàluas de número 61, foli 4: 807
lliures.

Lo doctor Anton Fraga, tauler de Móra, fou
condemnat en la visita antecedent en 10 lliures,
y havent fetas vàrias diligèncias per lo contratemps no·s pogué cobrar: 10 lliures.

És degut al sobredit a 9 de noembre 1703 en
virtut de deliberació de sas senyorias à ditas en
la taula a dits senyors 187 lliures, 6 sous, 9, com
és de vèurer en dit llibre de Vàluas y folia ... lo
dit Francesch Iglésias, ciutedà de Barcelona,
deu dar al General 417 lliures, 3 sous, 8 com és
de vèurer en lo llibre de Vàluas de número 61,
foli 4: 417 lliures, 3 sous, 8.

Joseph Oller, diputat local de Tàrraga, devia al
General 25 lliures lo qual després de vàrias diligèncias com és de vèurer en lo llibre de Vàluas
de número 60, foli 546, digué als excel·lentíssims senyors diputats ditas 25 lliures en lo
banch: 25 lliures.
Bernat Saufí, valer de Barcelona, arrendatari de
la bolla de Tàrraga devia 137 lliures, 7 sous, 3,
al General com és de vèurer en lo llibre de Vàluas de número 62, foli 435, y a 14 de juliol
1707, digué als senyors diputats per lo banch
dita quantitat Joan Puigxuriguer: 137 lliures, 7
sous, 3.

És degut al demundit que a 9 de novembre
1703 à ditas en la taula als senyors diputats 169
lliures, 13 sous, 3, com és de vèurer en dit llibre
de Vàluas y en dit foli: 169 lliures, 13 sous, 3.
Francesch Maseras, daguer ciutedà de Barcelona, arrendador del dret de General de tota Cathalunya en lo trienni 1683, devia al General
381 lliures, 3 sous, 1, com és de vèurer en lo llibre de Vàluas de número 61, foli 128: 381 lliures, 3 sous, 1.

Joseph Rovira, tauler del General de Vilafranca
del Panadès, estava devent al Generala ... y fou
executat de orde del excel·lentíssim consistori
per lo diputat local de dita col·lecta, y quedà a
dèurer al General una mòdica quantitat, com és
de vèurer en lo llibre de Vàluas de número 62,
foli 1.

És degut al dit Maseras que al primer de agost
1704 à ditas en lo banch als senyors diputats per
dit Maseras Joseph Boher: 381 lliures, 3 sous,
1, com és de vèurer en dit llibre de Vàluas en
número 61, foli 128: 381 lliures, 3 sous, 1.

Francesch Castanyer, arrendatari de las bollas
de Manresa, en lo trienni 1665 quedà devent de
dit arrendament 266 lliures, com és de vèurer
en lo llibre de Vàluas de número 62, foli 116:
353 lliures.
És degut al contraescrit que a 27 de febrer 1705
à ditas als senyors diputats en lo banch: 211 lliures, 16 sous lo doctor Gerònim Coma de Solsona; y al dit consistori per lo relíquo li prometé
tràurer lletras contra los ad– //3v // ministradors
de Nostra Senyora del Miracle com és de vèurer
en lo dit libre de Vàluas de número 62, foli 166:
211 lliures, 16 sous.

Don Francisco Montserrat y Vivas per ser estat
diputat local de Tarragona deu dar al General
38 lliures, 8 sous, 4, com és de vèurer en lo llibre de Vàluas de número 61, foli 544: 38 lliures, 8 sous.
s.n.r

a. a continuació un espai en blanc d’uns 25 mms.

És degut al dit don Francisco de Montserrat y
Vivas que als 11 de mars 1704 Jaume Texidor
digué als senyors diputats en lo banch 38 lliures, 8 sous, 9, com és de vèurer en lo llibre de
Vàluas de número 61, foli 644: 38 lliures, 8
sous, 9.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
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Geroni Major, sobrecullidor de la part de ponent, deu dar al primer de agost al General 616
lliures, 3, com és de vèurer en lo llibre de Vàluas
de número 61, foli 323.
És degut al contraescrit que ab dos partidas als
senyors deputats, la una de 15 lliures y la altra
de 593 lliures, 16 sous, 3, com tot llargament és
de vèurer en lo llibre de Vàluas de número 61,
foli 323: 600 lliures, 16 sous, 3.
Antoni Sabater, arrendatari que fou del dret de
General en lo trienni 1686 deu dar al Generala
... com és de vèurer en lo llibre de Vàluas de número 61, foli 429.
És degut al contraescrit Antoni Sabater que a
18 de juliol 1704 ha dit als senyors diputats per
lo banchb ... Pau Feu, cavaller com és de vèurer
en lo llibre de Vàluas número 61, foli 479.
Se nota que a 9 de janer 1694 que don Joseph
Amigant prengué posessió del offici de exactor
del General fins lo die de la relació no se deu
cosa dels arrendaments del General de Cathalunya tant de las bollas foranas, dret de General y
bollas de Barcelona, havent cobrat de differents
arrendaments antecessors a dita diada de la posessió.
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Número 252c
Die decima sexta mensis novembris anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo octavo
in villae de Viella, Vallis de Aran.
In Dei nomine. Noverint universi quod per et inter excellentissimos et fidelissimos dominos deputatos et auditores computorum Generalis presentis principatus Cathaloniae ex una etd consilius
universitatis Vallis de Aran ejusdem principatus
et diocesis convenarum partibus ex altera super
pretentionibus juribus et rebus infrascriptis fuit
inhibita, facta, firmata et jurata transactio et
concordia sub forma sequenti:
Com se aportàs litte y causa per lo síndich de la
universitat de la Vall de Aran en lo present principat contra lo procurador fiscal del General de
Cathalunya y arrendataris dels drets de aquell
en lo trienni de mil set-cents y hu devant los
magnífichs acessors del mateix General, en la
a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
c. concòrdia intercalada entre els folis 216v-217r del trienni
1707-1710.
d. a continuació ratllat, sindicum universitatis Vallis.
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qual causa pretenia lo dit síndich de dita Vall
que los naturals y habitants en aquella ínterim y
pendent dita causa devian ser mantinguts y concervats en la quieta y pacífica pocessió seu quasi
en què·s trobavan, no sols de temps de la introducció de dita causa que tingué principi als 6 de
juliol 1699, però encara de 40 y més anys de no
pagar de las llanas que extreyhan del present
principat tant per passar en dita Vall y restàs en
ella, com per ésser aportadas en lo regne de
França per negociació o altrament ara fos en
poch o en gran quantitat major dret que lo de
tres sous //4v // per roba de llana bruta y sis sous
per cada roba de llana neta, al·legant dit síndich
en prova de esta pocessió y per sa major justificació. Primerament, lo pactat y convingut en lo
acte de concòrdia feta y firmada als vint-y-quatre de maig de mil sinch-cents y onse en la scrivania major del dit General de Cathalunya entre
los tunc il·lustres senyors deputats y oÿdors del
mateix General de una y la universitat dels
llochs de la dita Vall de part altre, en la qual
concòrdia entre altres cosas se deya ésser estat
convingut y pactat en quant al dret del General
de exida de las llanas, que tota llana que exiria
del principat de Cathalunya y entraria en la Vall
de Aran, tant per restar en la mateixa Vall com
per ésser aportada en dit regne de França o Gascunya, degués pèndrer albarà o despaig y pagar
en la taula a hont se carregaria o en la més vehina lo dret que alashoras se trobaria imposat per
la cort general, ço és, tres sous per roba de llana
sutze y sis sous per roba de llana levada o neta;
al·legava no menos lo dit síndich en justificació
de la mateixa pretenció altre concòrdia feta y
firmada en la dita scrivania major als vint del
mes de juliol de mil sinch-cents y disset entre las
mateixas parts, en la qual respecte de la paga del
dret de exida de las mateixas llanas se hauria
convingut y pactat que tota la llana que exiria
de Cathalunya poca o molta ý entraria en la Vall
tant per restar en ella a effecte de obrar-se com
per ésser aportada en França, Gascunya o altre
part, hagués de pèndrer albarà de despatxament
en la taula a hont se carregaria, pagant lo dret
im– // 5r // posat per la cort general, ço és, tres
sous per roba de llana sutze e sis sous per roba
de llana levada, y en orde a la llana que procehiria de bestiar de la Vall se hauria convingut en
los capítols 4 y 5 de la mateixa concòrdia que
los habitants en la dita Vall que tindrian bestiar
propri, si volian tràurer fora de la Vall la llana
que procehiria de dit son bestiar ho poguesen
fer vagant lo dret antich que era tres sous per
quintar, entenent-se emperò que si algú de la
mateixa Vall tenia bestiar a mitjas o en altre manera de persona o personas que no fossen naturals habitants en la Vall que deguessen pagar lo
dret de la llana per la part que seria del estranger
fora de la Vall, y que lo bestiar de personas que

eran o fossen naturals de dita Vall y entrarian en
la mateixa per herbejar o altrament tindrian dit
bestiar en la Vall que la tal llana, encara que la
comprassen los mateixos de la dita Vall, deguesen pagar lo dret de tres sous per roba de llana
bruna y sis sous per roba de llana neta, per ésser
la intenció dels senyors deputats que sols fos
privilegiada en la paga del dret la llana que procehiria del bestiar propri dels hòmens naturals e
tenint son contínuo domicili en la Vall. Y per
major evidència de la matexa pocessió no sols
al·legava lo síndich las referidas disposicions,
però també en prova de la observansa de las mateixas concòrdias, differents vots y parers en escrits donats en vàrios temps per los magnífichs
acessors en los casos de dubtes suscitats dels
drets de ditas llanas y treta de mercaderias per la
Vall al regne de França per los aranesos, ab què
se havian conformat // 5v // en tot temps los senyors deputats manant als deputats locals y taulers que en tot y per tot observasen lo contengut en ditas concòrdias, y que últimament ab
carta de vuyt de abril mil sis-cents noranta-nou,
escrita per los il·lustríssims senyors deputats del
trienni passat al deputat local de Tremp y Pallàs
y sa col·lecta, inseguint lo vot y parer dels magnífichs acessors y advocat fiscal, desitjant la observansa de ditas concòrdias se haurian manat
restituhir a Joan la Ylla y Thomàs Arró, aranesos, quatre quintars de llana se’ls havia detinguda, y que de dita llana sols se cobràs lo dret pactat en ditas concòrdias a rahó de tres sous per
roba de llana bruta y sis sous per roba de llana
neta. Pretenia no menos lo dit síndich de la dita
universitat de la Vall de Aran en la referida causa que sos naturals y habitants havian de ésser
mantinguts y concervats en la quieta y pacífica
pocessió de no pagar los drets de la Generalitat
de mercaderias, robas, bestiars, vitualles y altres
cosas que del present principat passavan al regne de França, y de aquest axí mateix entravan y
aportavan dins la Vall y al principat y, en particular, pretenian estar en pocessió de no pagar
per cada càrrega de sal que del present principat
van a França, major dret que lo de dos diners
per càrrega, no menos que del oli que del present principat passavan a França sols havian
acostumat pagar de dret de General vuyt diners
per quintar de las mercaderias que de França
entravan, axí per dexar en la mateixa Vall com
per aportar en lo present principat com al contrari, dos diners per lliura del valor de las tals
mercaderias. Y que en continuar de esta pocessió de tota espècia de telas, cuyrams, obra de
// 6r // ferro, obrat y sens obrar, fil, seda y altre
qualsevol espècie de cosas sols per son valor
acostumavan pagar dos diners per lliura de dret
de General y lo mateix de las vituallas com de
pesca sacada, llegums o altres qualsevols que de
est principat passasen al regne de França o al
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contrari. Pretenian igualment la manutenció en
la pocessió de no pagar dret de General del bestiar mulat que entrava y entra en la Vall, axí per
pasturar las herbas en la mateixa Vall com lo
que·s compra en aquell regne sols un sou per
cap, com no tingués lo tal bestiar més de un any
y per cada cop del que té més temps, ara sian
eugas, rossins o matxos dos sous per cap, y del
bestiar boví que·s criava en la Vall y passava a
França tres sous per cap. Y que de la fusta que
del bosch y montanyas de dita Vall se tallava per
passar al regne de França per la fàbrica de casas
o altres edificis al·legava la Vall la exempció y llibertat de què gosava de no haver-se may en ella
col·lectat dret de General per la exida de dita
fusta per la fàbrica de casas o altres edificis, tant
extrahent-la los naturals y habitants en la mateixa Vall com los francesos per dit effecte; y que
en la conservació de esta exempció y en la pocessió que de la mateixa pretenia lo dit síndich
deduhia que se interessavan los habitants y poblats de dita Vall, perquè estos acudian la mayor
part del any als llochs confinants de la França,
per no poder passar als del present principat per
estar tancats y closos de la neu los ports y passos
de las montany(a)s en la mayor part del any, a
comprar y provehir-se de tots los aliments necessaris a la vida humana per estar la Vall casi
enterament falta de tots. Y que havent-se //6v //
introduhit de poch temps a esta part per lo tauler del General de la vila de Bosost lo fer pagar
dret de exida de General per la fusta que se extreya de la dita Vall y passava a França per la fàbrica de casas, havia ocasionat que als naturals y
habitants de dita Vall se’ls dificultava vèndrerlos en França los aliments de què necessitavan
per llur sustento en consideració mayorment de
què la concessió que la magestat chistianíssima
de Lluís tretsè féu als setse de dezembre 1615,
que diu llegir-se en foli 225 del llibre dels Privilegis de dita Vall, de poder tràurer los habitants
de aquesta per sa provisió dels llochs de la
França sircunvehins trenta càrregas de blat, vi y
altres cosas de quinse en quinse dias, era ab pacte de poder los francesos tràurer líberament de
la Vall per la fàbrica de casas y altres edificis tota
fusta, havent-se entès sempre la dita líbera extracció no havent de pagar drets alguns; y que
per consegüent, donant-se lloch a la paga del
dret de exida del General de dita fusta, quedaria
frustrada la dita real concessió seguint-se la total
despoblació de dita Vall de Aran, circunstàncias
que ab molta particularitat se haurian attès per
part de la Generalitat en la dita primera concòrdia feta y firmada en lo dit any 1611 dalt referida en la qual, attenent a la concervació del naturals y habitants en dita Vall de Aran, y de la
penúria y esta realitat de dita terra se’ls concedí
la exempció y franquesa del dret de General de
diferents cosas que necessitavan per llur susten-
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to. Y que altrament per lo real privilegi del senyor rey don Joan del primer de mars 1387,
continuat e insertat en lo proemi de la dita
concòrdia del dit any // 7r // mil sinch-cents y
onse, eran los habitants en dita Vall y sos béns
franchs y exempts de totas Generalitats imposadas e imposadoras de tota lleuda, peatje, perçió,
mesuració, carnelatge, borregatje y de tots drets
y exaccions reals com més llargament és de vèurer en los artigles que en la referida causa per
part de dit síndich foren presentats als quatre de
mars 1701 als quals se ha relació. Y si bé per
part del dit procurador fiscal del General no se
hauria deduhit cosa en contrari de dita pretenció, emperò si dita causa se fos continuada esperava deduhir y al·legar en quant a la dita pretesa
manutenció respecte de la paga dels drets de las
llanas en la forma referida que aquella no podia
concedir-se: primerament perquè si bé era veritat que en los anys de mil sinch-cents y onse y
mil sinch-cents y disset en què se havian firmat
las ditas concòrdias no·s trobava imposat encara
en lo present principat lo dret del General, que
de present se paga per exida de llanas, que és a
rahó de deu sous per lliura de diners del valor de
las llanas, lo qual dret sols se hauria impossat en
la Cort que celebrà en Monçó la magestat del
senyor emperador y rey don Carlos quint en lo
any mil sinch-cents sinquanta-tres, com apar en
lo capítol 2 dels capítols de dret de General en
foli 158, trobant-se sols aleshoras imposats los
drets que·s lligen en lo capítol 19 de las Corts
del any 1481, en foli 8, del llibre de Dret de General. Emperò com estos drets de exida fossen
després de ditas concòrdias y en lo dit capítol 2
de la referida Cort del any mil sinch-cents sinquanta-tres, augmentats fins a deu sous per
// 7v // lliura de diners del valor de la llana, y en
dit capítol no fossen estats exceptuats los aranesos devian per ço estos pagar lo dret de exida de
ditas llanas que treyan del principat per a passar
a França en la conformitat que los demés, és a
saber, a rahó de deu sous per lliura, sens que pogués afavorir a dits aranesos lo deduhit de no
haver pagat mayor dret del que pretenian pagar,
perquè quidquid foret del sobredit y encara que
no haguesen pagat mayor dret no hauria pogut
tribuhir-los pocessió que fos manutenible com
a contrària a disposició municipal. Segonament,
perquè havent-se de observar als aranesos la
exempció que pretenian en la paga dels drets de
las llanas en la conformitat que·s trobava convingut y pactat en las concòrdias altcalendadas,
seria la observança de ditas concòrdias de considerable detriment y prejudici al present principat y al dret de la Generalitat de aquell. Al principat per ésser grans y conciderables las partidas
de llana que se extreyan tots anys per dita Vall
de Aran, ab lo que se desminuhirian y empobririan las fàbricas de panyos y robas de llana de
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tanta conveniència per lo principat, passant-se
ditas llanas als regnes forasters, los quals ab lo
benefici de aquellas tenian corrents y en gran
aument semblants fàbricas y dany de la Generalitat per lo molt se fraudava a sos drets ab la treta de llanas ab lo suposat y fingit nom de extràurer-se per aranesos. En quant emperò als drets
de las mercaderias esperava deduhir dit procurador fiscal que dato et non concesso que no pogués constar que per la entrada o exida de aquellas del present principat al regne de França no
se hagués pagat per los aranesos de dret // 8r //
de General mayor quantitat de la que pretén lo
síndich de la dita Vall. Emperò que no constaria
que per disposició alguna capítol o acte de cort
fossen exempts com pretenia dit síndich y que,
altrament, de un aransel fet als quinse de juny
de mil sinch-cents sinquanta-vuyt ab vot y parer
dels magnífichs acessors que aleshoras eran,
que·s llitg en lo llibre de Privilegis de la Vall de
Aran en foli 195 imprès en esta ciutat en lo any
1640, no constava tampoch ab certesa de la
quantitat que per dit dret devian pagar los aranesos. Y en quant a la fusta que·s treya de la mateixa Vall per tots abres de naus e lenys del mateix aranzel, constava devia pagar-se un sou per
lliura de dret de General y no menos per part
del dit síndich de dita Vall, com per lo dit procurador fiscal si dita causa se fos continuada se
esperavan deduhir, ponderar y al·legar differents rahons, medis y motius en justificació y
corroboració de sas respective pretencions. Y
conciderant los il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats del General de Cathalunya que
foren en lo trienni 1704 lo intricat y dubitós de
las pretencions, y attenent a la concervació dels
drets de la Generalitat y en particular del dret de
llanas, y desitjant evitar en quant fos possible
que ditas llanas no se extraguessen de dit present principat per los regnes forasters com se
dignà encarregar als il·lustríssims y fidelísims senyors deputats y oÿdors de comptes del trienni
1698 la magestat del rey don Carlos segon, de
gloriosa y feliz recordació, que està en glòria, ab
sa real carta dea ...; y attenent no menos dits
il·lustríssims senyors deputats y oÿdors de
comptes a la concervació dels poblats de dita
Vall, la qual és part del present principat y se
troba ab lo mateix y a la real Corona de Aragó,
// 8v // perpètuament unida e incorporada per
los reals privilegis dels senyors reys don Pere
tercer del any mil tres-cents vuytanta-set confirmat com a acte de cort en lo mateix any per lo
senyor rey don Joan son fill, com és de vèurer
en lo llibre de Privilegis de la mateixa Vall, foli
44; y finalment attenent dits il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes

a. a continuació un espai en blanc d’un 55 mms.

que per a transigir y concordar sobre la subjecta
matèria tenen atribuhit poder per la Cort general celebrada en Monzó per lo senyor rey don
Fernando lo segon en lo any mil sinch-cents y
deu, en lo capítol tercer que és la constitució 4
de dret del General, ibi:
«Suplica la dita cort plàcia a vostra magestat
conseguir e lloar lo capítol e ordinació següent:
la cort del General de Cathalunya convocada en
corts generals, las quals lo molt excel·lent e cathòlich príncep lo senyor don Fernando, per la
gràcia de Déu, rey de Aragó de las dos Cicílias,
de Hyerusalem, de València, etcètera, compte
de Barcelona de present çelebra en la vila de
Monçó als regnícols de sos regnes de sa mar,
conciderant que entre los deputats del General
de Cathalunya residents en Barcelona de una
part, e los hòmens e habitants de la Vall de Aran
de la part altre és contenció. Per ço, com los de
la dita Vall han recusat ya recusan de permètrer
en dita Vall sian exhigits los drets del General,
segons que són exhigits en les altres taulas de
Cathalunya assenyaladament lo dret de exida de
llana, de què se seguian molts grans danys e
fraus al General, e com los deputats del dit General, vist que per capítols de cort del rey en
Pere ters de bona memòria en las Corts Generals de Monçó en lo any 1376 celebradas és
permès als dits deputats, encara que los dits
drets no·s cullissen en la dita Vall, de exhigir en
las taulas a hont // 9r // los parria los drets de
Generalitats, de las mercaderias e altres cosas
que exint de Cathalunya axí com si entravan e
exian en e de altres llochs estranys, per ço hajen
ordenat en quals taulas de sa Vall, se exhigirian
dels drets de las llanas o altres cosas, e los dits
hòmens fassan de fer exhigir en la dita Vall lo
dret de exida e entrada altre vegada de què·s segueix dany y confusió. Per tant ordena la dita
cort que los dits hòmens e habitadors de la Vall
de Aran sian tinguts de permètrer que la llur
Vall, en lo lloch acostumat, sian exhigits los
drets de las Generalitats, tant de las llanas, com
altres Generalitats, axí e segons que·s pagan los
dits drets en altres parts de Cathalunya. E si assò
recusaran permètrer exhigir per obras sia e estiga la taula e exacció ordenada per los deputats,
e sia servat lo dit capítol del dit rey en Pere tercer e levada la taula e exacció de drets que fan
los de la Vall, ab pertinàcia de la qual sinó deisistiran y sia provehit per los deputats a despesas
del General per los té(r)mens que podan y
deuhen provehir contra los empatxants las cosas
de la Generalitat en Cathalunya. Volem però e
ordena la dita cort e dóna facultat als deputats
del dit General que ara són y per temps seran,

a. y recusan, intercalat al marge esquerre.
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que ab los hòmens de la dita Vall puxen altrament compòndrer e concordar la dita diferència
o sobre la franquesa dels dits hòmens, segons
los serà vista, fahedor e provehir per esquivar
frau e bé la concòrdia a lur coneguda, car la dita
cort comet sobre assò als dits deputats las veus
suas. Plau al senyor rey.»
Y per los referits motius sobre las ditas pretencions se hagués transigit y concordat entre los
il·lustríssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes que foren en lo dit trienni
1704. //9v // Y lo síndich de dita Vall ab acte rebut en la scrivania major de dit General als vuyt
del mes de octubre de dit any mil set-cents y
quatra, la qual concòrdia recusaren firmar lo
prior y los concellers de dita Vall ab motiu que
en aquella se haurien omitit alguns pactes a dita
Vall favorables que de paraula se havian tractat y
ajustat, y per esta causa lo effecte de dita
concòrdia hauria estat suspès fins lo dia present
y per part de dita Vall ab súplica presentada als
quatre del mes de juliol proppassat fou suplicat
que fos feta y firmada entre ditas parts nova
concòrdia, ajustant y continuant en ella los sobredits pactes que en substància consisteixen:
primo que no·s fassa novedat en la exacció y cobransa del dret de entrada y exida del regne de
Fransa respecte dels matxos, mulas, bestiar boví
y demés bestiar de pèl, desitjant dita Vall que
per evitar tots dubtes en lo esdevenidor se expresse en la nova concòrdia per capítol que no·s
fasse novedat en la exacció de dits drets, continuant-se esta en la conformitat que de temps
immemorial se troba observada. Secundo, que
en quant a la llana resulta del bestiar propri dels
aranesos habitants en dita Vall paguen del dret
tres sous per quintar, conforme se troba disposat en lo capítol 4 de la segona concòrdia. Tercio, que en quant al bestiar que los habitants de
dita Vall tindran a mitjas o en altra manera ab
personas que no sien naturals habitants en dita
Vall hagen de pagar lo dret de llana, ço és, per la
part dels aranesos tres sous per quintar y per la
part tocant als forasters tres sous per roba de llana bruta y sis sous per roba de llana neta, la qual
suplicació ha estat comesa ab magnífichs acessors y advocat fiscal del General per los quals ab
vot y parer al peu de dita súplica en escrits donat
fou aconsellat als infrascrits senyors deputats y
oÿdors que podian // 10r // condecendir a què
en dita nova concòrdia se continuen los dits tres
pactes en la conformitat sobredita. Per ço los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors fra don
Emanuel de Copons y Esquerrer, camarer del
monestir de Santa Maria y Sant Estava de Banyolas del orde de Sant Benet, don Jacinto de Sagrera y Xifra y Joseph Serrés, ciutadà honrrat de
Barcelona, fra don Mariano de Novell y Nadal,
pabordre del monestir de Sant Salvador de Bre-
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da del orde de Sant Benet, don Lluís de Claresvalls y de Miquel, y lo doctor en medecina Bernat Moxí, ciutadà honrrat de Barcelona, deputats y oÿdors de comptes del General del
principat de Cathalunya, de una parta, yb Andreu Estrada del lloch de Unyà lo present y corrent any prior del terçó de Pujoló, Joan de Peremartí, mayor del lloch de Gausach conceller
del terçó de Viella, Pere Aurés del lloch de Garós, Joan Bossost y Berart del lloch de Arrós
conceller del terçó de Marcatosa, Joan Cau del
lloch de Arró conceller del terçó de Layriza, y
Joan Forquet del lloch de Baussén conceller del
terçó de Bossost, en nom de las universitats y
hòmens de dita Vall y aquella representant de
part altre residint, en primer lloch y anul·lant lo
dit acte de concòrdia desobre calendat rebut en
la scrivania major del dit General als 8 de octubre 1704 y tots los capítols y pactes y demés en
ell contengut, sí y en tal manera que a ninguna
de ditas parts puga aprofitar o danyar de y sobre
las pretencions llargament alt referidas, són las
ditas parts vingudas a la nova transacció y
concòrdia, pactes y evinensa següents:
Primerament, attenent y considerant que los
naturals y habitants en dita Vall de Aran són
verdaders habitants del present principat y com
a tals tinguts y reputats, entrant lo síndich de
dita universitat de la Vall en las corts generals
que en dit principat se celebran, per ço és estat
pactat, convingut y ajustat que los habitants
// 10v// en dita Vall no degan pagar drets alguns
de General per totas aquellas cosas que per son
sustento y altrament passaran dits habitants
d’esta part del principat a dita Vall per consumir
y dexar en ella; y que dits habitants pugan líberament y sens impediment o contradicció alguna dels officials de la Generalitat aportar tant
d’esta part de principat a dita Vall com de aquella a esta part del principat totas y qualsevols cosas, robas y mercaderias en la matexa forma que
és lícit y permès als demés naturals y habitants
de dit present principat. Ítem és convingut, pactat y ajustat que los dits habitants de la Vall de
Aran pugan y los sia lícit y permès tràurer quiscun any del present principat tant per dexar en
la mateixa Vall com per aportar en França o
Gascunya sinch-cents quintars de llana neta, pagant solament per dret de General sis sous per
quiscuna roba y només, entès emperò y declarat
que encara que los dits aranesos en algú o ala. a continuació ratllat: Y Joan París, monge prior de Pujolo, Esteve Nart conceller del terçó de Arties y Garós, Dionís
Arjós conceller del terçó de Viella, Llorens Nadal de Miquel
conceller del terçó de Mercatosa, Martí Bares, conceller del
terçó de la Yriza y Jaume de Pere Miquel conceller dels quatre llochs.
b. y Andreu Estrada ... de Bossost, interliniat al marge esquerre.
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guns anys dexen de extràurer de dit principat en
tot o en part los dits sinch-cents quintars de llana neta, no pugan per dita rahó dits habitants
en lo següent any extràurer de dit principat major partida que la de sinch-cents quintars de llana; y per a què puga constar la que se anirà trahent quiscun any se ha convingut y pactat que
los dits sinch-cents quintars de llana neta que ab
lo present capítol dits excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats donan permís y facultat a
dits aranesos de poder tràurer quiscun any del
present principat, degan tràurer-se y passar per
la taula del General de la vila de Vilaller o bé per
aquella taula de la dita Vall que destinarà lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori de dits senyors deputats y oÿdors de comptes y no per altres; y que las personas que vindran de dita Vall
a Cathalunya en una o moltas vegadas per a
aportar-se’n dita llana hajen en cada una de
aportar sèdula despatxada // 11r// per dits prior
y concellers, sellada ab lo sello de la Vall y en
forma probant dirigida al cullidor o col·lector
de la dita taula, expressant en dita scèdula la
quantitat de llana se haurà de dexar passar per
dit tauler a la persona aportarà dita sèdula; y que
lo dit tauler de dita taula haje y sie tingut de tenir y aportar en son llibre compte de la llana que
se anirà trahent per dita taula per los dits aranesos de forma que, si per algú de dita Vall se volia
tràurer llana del present principat sens aportar
lo dit despaig o bé aportant-lo després de haverse ja tret y cumplert lo número de dits sinchcents quintars, lo col·lector de dita taula dega
cobrar y los dits aranesos pagar lo dret per rahó
de la dita llana que voldran tràurer sens precehir
lo dit despaig o que excedirà lo dit número de
dits sinch-cents quintars en la mateixa forma
que·s cobra de las demés llanas que·s trauhen
del present principat, que és com dalt se ha dit a
rahó de deu sous per cada lliura de diners del
valor de la llana. Ítem per quant en lo precedent
capítol se troba convingut y ajustat que los habitants en dita Vall de Aran pugan quiscun any
tràurer sinch-cents quintars de llana neta per a
dexar en la mateixa Vall o altrament passar en
França o Gascunya, sí y en la conformitat que
en dit capítol se conté: és per ço, convingut y
ajustat que los dits aranesos pugan comprar los
dits sinch-cents quintars de llana en qualsevol
part del present principat a hont los aparega y
que no degan pagar lo dret de exida de dita llana sinó en la dita taula de Vilaller o altre que,
com se ha dit, sea destinada per dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori de dits senyors deputats y oÿdors de comptes; degan emperò y tingan obligació los dits aranesos pèndrer albarà de
guia per dita llana //11v// dels taulers de aquella
taula més vehina a hont carregaran ditas llanas,
lo qual albarà degan y tingan obligació dits taulers entregar franch y sens pagar cosa, lo qual al-

barà de guia degan dits aranesos aportar ab si y
entregar-lo al dit tauler de Vilaller o a aquell
que com se ha dit serà destinat per dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori y fer responcionar
aquell dins lo llegítim temps, sí y en la mateixa
conformitat que los demés naturals habitants en
lo present principat han y deuhen observar, altrament no manifestant tant la dita llana com las
demés cosas de què se acostuma pagar dret de
General en los taulers que deuhan manifestarlas y trobant-los sens dit albarà de guia, y no
fent las responcions dins lo temps estatuhit si a
la dita llana y demés cosas caygudas en frau; y
per consegüent aplicada al defraudant la persona com està ordenada en diferents capítols de
cort y principalment en lo capítol 43 de las
Corts del any 1481. Ítem per quant en lo precedent capítol se ha concedit als naturals y habitants en dita Vall la exempció y franquesa en la
paga del dret de General per los sinch-cents
quintars de llana que se ha donat permís poder
tràurer del present principat, pagant sols la
quantitat per rahó de dit dret se troba en dit capítol expressada en lo modo y forma que en ell
més llargament se conté, per ço y altrament, per
causa y ocasió de la present concòrdia se ha convingut y ajustat que los dits prior y concellers
hajan de renunciar conforme ab lo thenor del
present capítol renuncian a la franquesa y
exempció que generalment y absolutament
forçan competisen y competir puguesen als naturals y habitants de dita Vall en forsa de las referidas concòrdias dels dits anys mil sinch-cents
y onse y mil sinch-cents y dicet ab las // 12r//
quals se trobava concedit a dits naturals y habitants lo poder tràurer del present principat per
passar a França, Gascunya o altres parts totas y
qualsevols partidas de llana pocas o moltas, pagant sols lo dit dret de tres sous per roba de llana bruta y sis sous per roba de llana neta, volent
y expresament concentint dits prior y concellers
que respecte de dita pretesa facultat, franquesa y
exempció restan las ditas concòrdias resindidas
y de ningun effecte, sí y de tal manera que en
virtut de ellas y del que se troba en aquellas pactat no pugan dits naturals y habitants preténdrer semblant exempció y franquesa. Ítem per
quant de temps inmemorial se troba practicat y
observat que per entrada del regne de França a
la Vall de Aran tantsolament se ha pagat per
dret de General, és a saber, los matxos y mulas
que no tenen un any un sou per cap y los que·l
tenen o altre mayor temps dos sous per cap, y
respecte al bestiar boví per exida de dita Vall als
regnes de Aragó o França se ha sempre acostumat pagar tres sous per cap per dret de General,
y lo bestiar de llana per exida de la Vall a França
tantsolament ha acostumat pagar un sou per
cap y per dret de entrada de dit regne de França
a dita Vall no haya pagat cosa alguna, no ha2263

vent-se may de dit temps inmemorial fins lo dia
present respecte a la sobradita observansa experimentat novedat alguna, per ço és pactat y ajustat y per part de dits excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes de
dit General se promet, que per rahó del dret del
General de entrada y exida del bestiar sobre referit no se farà en esdevenidor novedat alguna y
que per dret de General de entrada o exida se
exigirà tantsolament lo que fins vuy se ha acostumat exigir y cobrar. // 12v // Ítem és pactat
convingut y ajustat entre ditas parts que la llana
que resultarà del bestiar propri dels aranesos habitants en dita Vall y que dits aranesos voldran
passar a França o altre regne, dega pagar tantsolament per dret de General de exida a rahó de
tres sous per quiscun quintar y que semblant
dret y només degan pagar dits aranesos habitants en dita Vall de la part a dits aranesos, espectant en la llana resultant del bestiar que
aquells tindran a mitjas ab personas que no sien
naturals habitants en dita Vall, y per la part de la
llana tocant als forasters en dit bestiar que estos
tindran a mitjas ab dits aranesos degan dits forasters pagar per dret de General de exida tantsolament a rahó de tres sous per roba de llana
bruta y sis sous per roba de llana neta, sí y conforme se troba pactat en lo capítol quart de la
segona concòrdia y que en lo esdevenidor respecte al sobredit no se puga fer novedat alguna.
Ítem se ha pactat, convingut y ajustat que per
dret de General per cada càrrega de sal que se
aportarà en matxo o altre cavalcadura que los
habitants de dita Vall trauran del present principat per la mateixa Vall o per altre part, degan
pagar dits habitants per dit dret de General de
exida en la última taula per a hont se passarà o
en la més vehina dos diners per cada càrrega, y
no menos dega pagar-se de qualsevol partida de
sal per poca que sie que a coll o ab cavalcadura
trauran los de dita Vall de Aran a dit regne de
França. Ítem se ha convingut y pactat que los
dits naturals y habitants en dita Vall de Aran per
rahó del oli que passaran al regne de França, degan sols pagar per dret de General de exida en la
última taula del General per a hont passaran,
vuyt diners per quintar. Ítem és estat convingut,
pactat y ajustat que los dits naturals y habitants
en dita Vall de Aran hagen de pagar, conforme
ab thenor del present capítol los dits prior y
concellers convenen // 13r // y en bona fe prometen que los dits naturals y habitants en dita
Vall que vuy són y per temps seran, pagaran los
drets de General fins vuy imposats e en avant
imposadors de totas y qualsevols cosas, robas,
merces, mercaderias y altres qualsevols que del
regne de França o altre entraran dins la dita Vall
o en lo present principat, o bé de aquest voldran
extràurer per los matexos regnes forasters en la
matexa forma, modo y qualitats que·ls pagan; y
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en avant pagaran los demés naturals y habitants
en dit principat, no obstant qualsevol dret que
axí per disposició de capítol o actes de cort, privilegi real y en particular lo del senyor rey don
Joan, dat en Barcelona lo dia primer de mars
mil tres-cents vuytanta-set incertat en lo prohemi de la concòrdia sobre referida del dit any mil
sinch-cents y onse, forsan a dits naturals y habitants pogués competir o competís per no estar
tinguts y obligats a la solució y paga de dits
drets de General. Per quant ab lo present dits
prior y concellers a tot y qualsevol dret que forsa de las refferidas disposicions de capítol o acte
de cort o privilegi real, o altrament a dits naturals y habitans competís o competir pogués expressament renuncian per la major firmesa y viril observança del promès en lo present capítol.
Ítem los dits excel·lentíssim y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comptes desitjant la conservació dels poblats de dita Vall y que aquella
sie concervada y augmentada en quant sie posible; y attenent al que ha representat lo síndich
de dita Vall sobre la franquesa del dret de General de exida de fusta que per fàbrica de casas o
per cremar se passa a dit regne de França; y que
dit dret no obstant dita franquesa se pretén
col·lectar de poch temps a esta part, per ço donan permís que sem- // 13v// blant fusta per fabricar casas y per cremar que los aranesos o altres personas extrauran de dita Vall y passaran a
França, puga tràurer-se líberament y sens pagar
dret algú de General ab què sia de dita calitat y
no altrament, y per dit effecte los dits excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats que vuy
són y per temps seran sempre que importe y
menester sia donaran los ordres convenients y
necessaris als taulers y demés officials del General residints en dita Vall acerca lo sobredit permís y franquesa de drets, la qual permisió y franquesa fan y fer entenen dits senyors deputats
sols per la fusta per fabricar casas o cremar, y no
per altra com és per fàbrica de naus, galeras o
vaxells, y en lo cas que semblant permissió y
franquesa de drets no·s trobàs altrament prohibida per disposició alguna de dret municipal y
que esta disposició comprengués la fusta que
per dita fàbrica de casas o cremar se tragués de
la Vall.
Et ideo nos dictae partes laudantes, approbantes,
ratificantes et confirmantes praeincerta capitula
et omnia et singula in eis et eorum quolibet contenta, renuntiantesque dictis respective nominibus exceptioni dictorum capitulorum sicut predicitur, non inhitorum et non conventorum et rei
ita non esse, et sic in veritate non consistere et dolo
malo et actioni in factum et omni alii juri usu, et
consuetudini his obviantibus quovismodo convenimus dictis respective nominibus et promitimus
nos dictae partes una videlicet pars nostrum alte2264

ri et nobis ad invicem et vicissim praeincerta capitula et unum quodque eorum et omnia et singula in eis et eorum quolibet contenta juxta illorum seriem continentiam et thenorem, prout ad
quemlibet partem nostrum dictarum partium
dictis respective nominibus tangunt, concernunt
et stringunt attendere, tenere, complere et ad unguem observare. Et contra praedicta vel aliqua
// 14r// ptorum minime facere vel venire aliquo
jure causa titulo vel etiam ratione sine dilatione
excusatione compensatione, deductione, retentione et exceptione et absque omni dampno missione
et interesse alterius nostrum dictarum partium
nominibus respective praedictis, quodque una
pars nostrum reddet, restituet et emendavit alteri
et nobis ad invicem et vicissim omnes et singulos
sumptus dampna missiones expensas, et interesse
quos, quas et quae alteram partem nostrum ob
culpam renitentiam, moram vel defectum alterius partis nostrum predicta adimplere noletis
defferentis vel recusantis opportuerit facere pati
aut modo aliquo sustinere quacunque ratione seu
causa super quibus sumptibus dampnis expensis et
interesse praedictis credatur et credi volumus
parti nostrum ipsos et ipsa facienti et sustinenti
ejus plano, et simplici verbo vel saltem solo simplici juramento, quod nos dictis respective nominibus ad invicem defferimus et pro delato id penitus
haberi volumus ex pacto nullo alio probationum
genere requisito et indegato. Et pro praedictis
omnibus et singulis attendentis, complendis firmiter et inviolabiliter observandis, obligamus nominibus et auctoritate respective antedictis una
pars nostrum alteri et nobis ad invicem et vicissim scilicet nos dicti deputati et auditores computorum omnia et singula jura redditus et emolumenta Generalitatis Cathaloniae. Et nos dicti
prior et conciliarii omnia et singula bona jura
redditus et emolumenta praedictae universitatis
totius Vallis de Aran, mobilia et inmobilia, habita ubique et habenda etiam quovis modo et jure
privilegiata jura et actiones quascunque bona
autem nostra propria pro praemis- //14v// sis minime obligare intendimus, cum in his negotium
geramus alienum renuntiantes quantum ad
haec legi sive juri dicenti dilationem juramenti
ante sui prestationem posse revocari et non valere,
et omni alii et cuicunque legis usui rationi et consuetudini his obviantibus quovis modo necnon
legi prohibenti generalem renuntiationem, et ut
praedicta omnia et singula majori gaudeant firmitate non vi nec dolo sed sponte juramus nos dictae partes dictis respective nominibus in animas
nostras per dominum Deum et ejus sancta quattuor Evangelia manibus nostris corporaliter tacta praedicta omnia et singula, prout ad utramque partem nostrum tangunt et concernunt
attendere et complere tenere et observare et in nullo contrafacere vel venire aliquo jure causa vel
ratione, haec igitur omnia et singula, quae et

prout dicta sunt supra et promissa fassimus, pascissimur, convenimus et bona fide promitimus
nos dictae partes nominibus et auctoritate respective ante dictis scilicet una pars nostrum alteri et
nobis ad invicem et vicissim, ut superius continetur, nec non etiam scribae majori Generalis Cathaloniae infrascripto, tanquam publicae personae haec pro nobis dictis partibus et unaquaque
nostrum respective ac pro aliis etiam personis omnibus et singulis quarum interest et intererit recipienti, pasciscenti ac etiam legitime stipulanti.
Et volumus nos dictae partes dictis respective nominibus quod de his fiant et fieri possint duo publica et consimilia ejusdem thenoris instrumenta
quorum unum utrique parti nostrum tradatur
et liberetur per dictum // 15r// secretarium et
scribam major Generalis Cathaloniae infrascriptum.
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Actum est hoc in villae de Viella, Vallis de Aran,
sig+na nostrum Andreae Estrada, prioris tertionis de Pujolo; Joannis de Pera Marti, majoris
consiliarii tertionis de Viella; Petri Aures, consiliarii tertionis de Arties et Garos; Joannis Bossost
et Berart, conciliarii tertionis de Marcatosa; Joannis Cau, consiliarii tertionis de Layrissa; et Joannis Forquet, consiliarii tertionis de Bossost; qui
praedicta laudamus, firmamus et juramus in villae de Viella, Vallis de Aran, die decima sexta
novembris anno a Nativitate Domini millessimo
septingentessimo octavo, in loco vulgo dicto Las
Vidrinas, ubi regulariter pro negotiis dictae Vallis convocari solemne presentibus pro testibus Jacobo Subira del Senyor in loco de Arros habitatore, et Jacobo Blanch, juvene pharmacopula
habitatore villae de Viella, et Andrea Moya, nottario publico villae de Salardu ejusdem Vallis de
Aran, qui in his interfuit vice et loco et uti substitutus infrascripti secretarii et scribe mayoris Generalis Cathaloniae vigore lliterae missivae ei
transmissae. Sig+na nostrum fra don Emanuelis
de Copons et Esquerrer, camarerii monasterii Beatae Mariae et Sancti Stephani de Banyoles ordinis Divi Benedicti; don Hiacynthi de Segrera et
Xifre et Josephi Serres, civis honorati Barchinonae deputatorum Generalis principatus Cathaloniae; fra don Mariani de Novell et Nadal, praepositi monasterii Sancti Salvatoris de Breda
ejusdem ordinis; don Ludovici de Claresvalls et
de Miquel, et Bernardi Moxi, medicinae doctoris
// 15v// et civis honorati Barchinonae auditorum
computorum Generalis Cathaloniae; qui praedictae laudamus, firmamus et juramus. Barchinonae die decima octava mensis decembris ejusdem anni millessimi septingentessimi octavi
praesentibus pro testibus Josephus Pelegri et Laurentio March, virgariis domus Deputationis dicti
Generalis Cathaloniae.

Número 253a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Havent-se vostra excel·lència fidelíssima servit
en lo mes de octubre del any 1704 donar
intel·ligència al síndich de la Vall de Aran lo ésser del agrado de vostra excel·lència fidelíssima
lo concordar la causa que se oportave devant
dels magnífichs acessors del General del present
principat, entre lo síndich de la universitat de
dita Vall de Aran ab lo procurador fiscal de dit
General y arrendataris dels drets de aquell, a fi
de evitar-se per eix medi tant los gastos inmoderats que importan semblants causas, com y las
qüestions que se sucitaven entre los dits aranesos y arrendataris de dit dret. Pretenén-se per
part de aquells la execució de què gosaven tant
en força de reals privilegis, concòrdias subseguidas com y de sa antiga pocessió en què estaven
de no haver de contribuir en la paga de dits
drets, se procurà per part de dits aranesos lo posar esta matèria en térmens de concòrdia que
novament se solicità per part de vostra
excel·lència fidelíssima. Y havent-se reportat a
vostra excel·lència fidelíssima los capítols de
aquella foren en ella omitits, per culpa del procurador de esta part després de ajustada y posada ab la deguda forma dita concòrdia los capítols que·s lligen en los apuntaments de aquella
en los números 27, 30 y 31, com pot vostra excel·lència fidelíssima informar-se de la matexa
concòrdia y dels apuntaments que per la formació de ella se ordenaren que posan en mà de
vostra excel·lència fidelíssima. E com en lo contengut en dits capítols en quant el capítol 27 no
se haja innovat cosa alguna, tant antes de las
concòrdias del any 1511 y 1517 com fins vuy, y
en quant als capítols 30 y 31 se ha observat lo
que·s pactà en la concòrdia de dit any 1517, y
altrament en lo any que·s concordà esta matèria
ab vostra excel·lència fidelíssima y lo advocat de
esta no·s féu reparo algú en continuar aquells ab
la nova concòrdia, havent-se sols omitit per culpa del procurador de esta part, lo que serví de
grandíssim desconsuelo de tots los habitants
//16v// de dita Vall en atenció de la antiga pocesió en què·s trobaven, per la qual rahó no fan
possible conclòurer esta matèria, per lo que suplica lo síndich de dita Vall ser del agrado de
vostra excel·lència fidelíssima manar se continuen los sobredits capítols en la nova concòrdia, a fi que per est medi puguen los habitants
en dita Vall mantenir-se en la antiga observança, com axí ho espera de la liberal mà de vostra excel·lència fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Minguella y de Llunell.
a. súplica intercalada entre els folis 216v-217r del trienni
1707-1710.
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Oblata IIII juliii MDCCVIII in consistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum commiserunt praedicta
magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae,
qui super supplicatis relationem in scriptis faciunt cum interventione nobis advocati fiscalis.
Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae
subrogatus. Flix, assessor subrogatus.
Vista la retroscrita suplicasió y son contengut,
vistas diferents concòrdias fetas, juradas y firmadas per y entre vostra excel·lència fidelíssima y
lo síndic de la Vall de Aran; vista la nova
concòrdia firmada per vostra excel·lència fidelíssima e o sos antessasorsa y oÿts los reparos
al·lega dit síndic per a firmar-la que consistexen
en los capítols 27, 30 y 31 continuats en un paper de apuntaments, los quals se suposa aver-se
per descuÿt omitits en dita concòrdia; vist dit
paper de apuntaments y los sobremensionats
tres capítols 27, 30 y 31, vist finalment tot lo
que se avia de vèurer. Attès que lo què·s demana per part de dit síndich de la Vall de Aran sols
és que no·s fasa novedat en la exacció y cobransa del dret de entrada y exida del regne de
França respecte dels matxos, mulas, bestiar boví
y demés bestiar de pèl, desitjant que per evitar
tots duptes en lo sdevenidor se exprese en la
nova // s.n.r // concòrdia per capítol, que no·s
fase novedad en la exacció de dits drets continuan-se esta en la conformitat que de temps immemorial se troba observada. Attès que lo contengut en lo capítol 30 de dit paper de
apuntamens en orde a la llana resultant del bestiar propi dels aranessos habitans en dita Vall,
que deu pagar 3 sous per quintar per rahó del
dret, se troba disposat en lo capítol 4 de la segona concòrdia a ont se suposa que la solució de
semblant dret se stilava en dita Vall en la conformitat expresada en lo temps se féu dita segona concòrdia que fou en lo any 1517. Attès, finalment, que en lo capítol 31 de dits
apuntamens sols se demana que en las coses que
los habitans en dita Vall de Aran tindran bestiar
de llana a mitjas ab altres personas que no sian
habitans ni naturals de dita Vall, se aja de pagar
lo dret de la llana per la part dels aranesos a 3
sous per quintar y per la part dels forastés a rahó
de tres sous per roba de la llana bruta y sis de la
neta, inseguint en asò lo pactat y concordat en
dit capítol 4 de dita segona concòrdia. Per ço
los infrascrits assessors y advocat fiscal fan relasió a vostra excel·lència fidelíssima que pot molt
bé lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori condecendir a què en dita nova concòrdia se continuen los dits tres capítols 27, 30 y 31, conti-

nuats en lo paper de apuntamens en la conformitat sobredita per ésser molt conforme a rahó
y medi eficàs per evitar disturbis en lo sdevenidor entre vostra excel·lència fidelíssima y lo síndic de dita Vall.
Barcelona, y agost 9 de 1708. Bruguera, assessor
subrogatus. Flix, assessor subrogatus. Don Anton
Grasés y Dez, advocatus fiscalis subrogatus.
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a. eo sos antessasors, intercalat al marge esquerre.
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Apuntaments per la concòrdia de la Vall de
Aran.
Per cabal intel·ligència del modo y forma ab
què se han exhigit y cobrat dels aranesos los
drets de la Generalitat en la Vall de Aran y fora
de aquella tant antes dels anys 1510 y 1517, en
què·s feren las dos concòrdias entre los senyors
deputats ab los síndichs de la Vall que·s lligen a
fóleo 179 y 189 del llibre de Privilegis de dita
Vall, en força del poder tribuhit als senyors deputats en la Cort del any 1510 com apar en la
constitució 4, títol «De drets del General», com
y també després de ditas concòrdias y fins al any
1700, y perquè conste dels motius y causas per
què·s feren las referidas concòrdias a effecte de
poder-se procehir ab més certesa en la concòrdia faedora, deu suposar-se lo següent:
[1] Primo, que la Vall de Aran per real privilegi
del rey don Joan lo primer dat al primer mars
1387, en foli 44 del llibre dels Privilegis de la
Vall, confirmatori de altre real privilegi del senyor rey don Pere ters son pare de 21 de octubre 1381, se troba perpètuament unida e incorporada a la Real Corona de Aragó y ab lo
principat de Catalunya y comptat de Barcelona,
de forma que per ninguna causa, motiu ni rahó
pot la Vall ni ningú de sas vilas y llochs ésser separada de dit principat y comptat. [2] Segonament, que lo mateix senyor rey don Joan ab altre real privilegi insertat en la concòrdia en foli
181 del llibre de privilegis de dita Vall del primer dia de mars 1387, primer any de son regnat, regonexent // 17v// ja a la Vall part del principat de Cathalunya, y en remuneració dels
serveys per ella fets al senyor rey don Pere son
pare, com altrament li concedí entre altres cosas
exempció y franquesa de totas las generalitats y
altres drets imposats e imposadors, manant als
col·lectors de la Generalitat de Cathalunya y
Aragó observassen inviolablament aquella. [3]
Després de la concessió de dit privilegi y antes
del any 1510 en lo que se celebrà Corts en
Monsó lo senyor rey don Fernando lo segon,
pretengueren los senyors deputats que los hòmens de la Vall de Aran devian admètrer y
permètrer que en aquella hi agués taula a hont
se cobrassen tots los drets imposats e imposador
per la cort general per entradas y exidas, en la

matexa forma que en las demés parts del principat de Cathalunya; y que no admetent-se la dita
taula en la Vall, devian los aranesos pagar los
drets entrant o exint de la Vall a Cathalunya en
la forma que los demés que no eran del principat, al·legant per ço un capítol de la Cort general celebrada per lo senyor rey don Pere ters en
Monsó en lo any 1376, insertat en la dita constitució 4 del títol «De dret de General», que per
haver rehusat la Vall permètrer que en ella se
col·lectassen los dits drets havian los senyors deputats manat tràurer de aquella taula y revocat
lo tauler y cullidors se trobavan en la Vall, havent ordenat y manat als taulers de las taulas
frontaleras d’esta part de la Vall exhigissen y cobrassen dels aranesos tots los drets de entradas y
exidas del principat, com apar en fóleo 179 y
189 del llibre de Privilegis de dita Vall en lo
proemi de la concòrdia que comença en dit foli
179. [4] Per causa de la referida pretenció, convocadas Corts en Monsó en lo any 1510, acudiren a ellas los síndichs de la Vall al·legant que
tenia privilegi de la exempció dels drets de la
Generalitat, que era lo del senyor rey don Joan
dalt referit en lo número 1, y que de las llanas
no devian pagar per exida //18r// de Cathalunya
més que 3 sous per quintar, o per lo menos que
de las mercaderias sols devian pagar quatre diners per lliura y que de temps immemorial estavan en la possessió de no pagar major drets. [5]
Replicavas per la Generalitat que no·s duptava
de la validitat y observansa de dit privilegi a favor de la Vall, emperò per haver esta donat motiu a sa inobservansa no permetent que en ella
se col·lectassen drets de la Generalitat que per
esta causa eran estats precisats en pagar dits
drets entrant o exint de Cathalunya, y que lo dit
privilegi no’ls eximia de la paga de aquells per la
entrada o exida del regne de França; y que antiguament ja pagavan los aranesos quatre diners
per lliura y per la llana tres sous per quintar, y
que lo no haver precisat als aranesos fins alashoras a la paga de dit dret era estat per no haver-se
tingut notícia del dit capítol de Cort del any
1376, lo qual ja manifestava que de antes se havia procurat pagassen los aranesos los sobredits
drets. Y que per esta causa, al mateix temps que
se havia concedit a la Vall franquesa dels drets
de la Generalitat, se havia igualment previngut
per lo dit capítol de cort del any 1376 que, no
permetent la Vall que en ella se col·lectassen los
drets de la Generalitat, pagassen aquells los aranesos entrant o exint de Cathalunya en la matexa forma los pagavan antes de ser units a aquella, com apar en foli 182 del llibre de Privilegis
de la Vall, vers ibi: «E per los dits senyors deputats.» [6] Responia la Vall representant los serveys fets a la Corona de Aragó y no menos la
molta pobresa de sos poblats, y que havent de
pagar los drets imposats per la Generalitat y se2267

nyaladament lo de la llana per medi de la qual se
provehian de blat de França o Gascunya, havia
aquella de depoblar-se; y que atenent la Cort
General en dit any 1510 a esta importància si bé
// 18v // confirmà lo dit capítol de la cort de
1376, emperò donà ple poder als deputats que
alashoras eran y per temps serien per a compèndrer la matèria en útil de la Generalitat y conservació de la Vall, al·legant esta lo capítol 3 de
dita Cort, que és la dita constitució 4 del títol
«De dret del General», com apar en foli 183 en
dit llibre vers «E al encontra de açò», fins al foli
184 en aquellas paraulas, ibi: «Car la dita Cort
comet sobre açò als dits deputats las veus suas».
[7] Del que queda referit des del número 1 al
present, que és lo proemi y motius de la primera
concòrdia feta entre lo General de Catalunya y
los síndich de la Vall que·s llig a foli 189 del llibre dels Privilegis de aquella, resulta que esta se
troba perpètuament unida al principat de Cathalunya. Que després de sa unió y fins al any
1510 o antes, los aranesos no pagavan per dret
de exida de las llanas que treyan del present
principat més que tres sous per quintar y per las
mercaderias quatre diners per lliura, y que antes
de ésser unida e incorporada la dita Vall al principat de Cathalunya no pagavan los aranesos
majors drets, com axí ho regonegué la Generalitat en la primera concòrdia en son proemi, y
apar en foli 183 del llibre de Privilegis de la Vall,
ibi: «Que ells entrant e exint en Cathalunya haguessen pagar los dits drets segons pagavan
abans de ésser agregats al dit principat», etcètera, permetent la Vall que en ella se col·lectassen
los drets de la Generalitat fossen sos habitants
franchs de pagar drets alguns per lo que passarien del principat a la Vall o de esta al dit principat, lo que en dita primera concòrdia feta en lo
any 1511 se convingué fou lo següent:
[8] Primo, que los síndichs de la Vall deguessen
fins al dia 15 de juny del any 1511, alashoras
propvinent, posar en mà dels senyors deputats
los llibres de la col·lecta del dret de General que
la Vall havia cobrat després de remoguda la taula a fi de haver-se rahó a favor de la Generalitat
de las quantitats cobradas per la Vall. [9] En lo
capítol segon se convingué fos treta y remoguda
de la Vall la taula y que en avant no se exigissen
en la Vall drets de entradas y exidas, emperò
que·ý agués en aquella deputat local y guardas
per a conèixer dels fraus de la passa de las llanas.
// 19r // [10] En lo capítol tercer que tota llana
que exiria de Cathalunya y entraria en la Vall,
tant per restar en aquella com per ésser aportada
a França o Gascunya, degués pagar en la taula a
hont se carregaria o en la més vehina tres sous
de llana neta. [11] En lo capítol quart se permeté als aranesos que cada any poguessen tràurer
de Cathalunya sens pagar dret algú quatre-cents
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quintars de oli y per la de Asterri cent, y que ab
la mateixa exempció poguessen també tràurer
per son propi ús tot lo blat, vi y demés vituallas
de què necessitarien. [12] En lo capítol quint se
pactà en atenció de haver-se remogut y tret de
la Vall la taula per la col·lecta del drets, que los
aranesos entrant o exint en Cathalunya deguessen pagar en las taulas del General dins de aquella de totas las robas, bestiars, vàluas y mercaderies en la matexa forma se pagava en altres parts
de Cathalunya. [13] En los capítols 6, 7 y 8 se
feren algunas disposicions a fi de prevenir no·s
cometessen fraus en las exidas de las llanas o altres mercaderies que per la Vall se traguessen de
Cathalunya hi·s pasassen a França, reservant-se
la Generalitat lo tenir en la Vall deputat local y
guardas, pactant-se que los aranesos satisfessen
lo que estava devent de drets per lo que havia
tret del principat menos lo tocant a provisions y
vituallas.
[14] Sobrevingué la segona concòrdia feta als
20 de juliol 1517 en poder del escrivà major del
General de Cathalunya entre los senyors deputats, usant del poder a ells tribuït per la Cort general del any 1510 ab los síndichs de la Vall,
que·s llitg a foli 188 del llibre de Privilegis de
aquella, en la qual en son proemi se diu que estant los senyors deputats informats de la causa
per la qual la Cort general celebrada en Monsó
en lo any 1510 per lo senyor rey don Fernando
lo segon, havia llevat la taula de la Vall en què·s
col·lectavan las entradas y exidas, com apar en la
constitució 4, títol «De dret del General», fou
que los habitants en la Vall negavan la paga dels
drets imposats per la Cort general per la exida
de las llanas de Cathalunya, y que ni permetian
que en la Vall se exigís lo dret de tres // 19v //
sous per roba de llana bruta y sis sous per la
neta; y que la Cort general del any 1510 havia
tribuhit poder als deputats presents y esdevenidors de concordar sobre esta matèria en útil de
la Generalitat y dita Vall, y que a aquella era
prejudicial faltar la taula en la Vall per a col·lectar los drets per ço se concordà:
[15] Primo, que la taula de las entradas y exidas
del General que en dit any 1517 se trobava fora
de la Vall se restituhís en ella y en la vila de Viella a hont havia acostumat estar antes de la revocasió, constituhint-se en aquella un cullidor per
la col·lecta dels drets de las entradas o exidas de
la Vall a França, o al contrari creant-se guardas
per a prevenir los fraus y tribuhint als deputats
locals de dita Vall la jurisdicció y poder per declarar y sentenciar las causas dels fraus per executar lo judicat. [16] En lo capítol segon se disposà que los habitants en la Vall, los quals
després que de aquella era estat remoguda la
taula del General devian pagar y efectivament
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pagavan los drets de entradas y exidas, entrant a
esta part de Cathalunya de esta tornant a la Vall,
fossen en lo esdevenidor franchs dels dits drets.
[17] En lo capítol terser se convingué que tota
llana que los aranesos traurien de Cathalunya
poca o molta tant per a deixar en la matexa Vall
com per a portar-la en França o Gascunya, degués pagar lo dret de tres sous per roba de llana
bruta y sis sous per la neta, y que·s degués pèndrer albarà de despatxament o de paga en la taula a hont se carregaria. [18] Sobre est capítol
deu reperar-se que, essent la Vall de Aran part
del principat de Cathalunya y que sos habitants
no pagan drets de Generalitat del que dins ella
transportan de un lloch a altre, quedaren de deterior condició que los demés, puix se obligaren
a pagar drets de General de la llana que de est
principat passarien a la Vall per propri; segonament, que essent los aranesos exempts en força
del privilegi del senyor rey don Joan que dalt se
ha referit en lo número 1 de la paga dels drets
de la Generalitat de las cosas que de aquest
principat passavan a la dita Vall, renunciaren a
dit privilegi en quant a la paga del dret de las llanas que per propri passarien. // 20r // [19] En
los capítols 4 y 5 se donà providència per la paga
dels drets de las llanas resultavan del(s) bestiars
propris dels aranesos o dels que estos tenia a
mitges ab altres personas, y que axí mateix per la
que resultava dels bestiars que entravan en la
Vall per a pasturar. [20] En lo capítol 6 se previngué lo cas que los aranesos aportassen draps
treballats en la Vall a tenir en Gascunya, a effecte de asegurar la paga dels drets en cas se deguessen. [21] En lo capítol últim se imposaren
diferents penas contra los naturals y habitants
en la Vall que fraudarien los drets y contravindrien al que quedava pactat y convingut, obligant-se la Vall a fer tota asistència als deputats
locals, cullidors y guardats per la exacció dels
drets. [22] Del pactat en esta última concòrdia
se veu que los aranesos per tenir en la Vall com
de present tenen taula del General a hont se
col·lectan los drets de entradas y exidas de la
Vall a França, y al contrari són exempts dels dits
drets per las cosas que del principat passan a la
Vall o de esta introduexen a dit principat, menos per las llanas que com se ha dit pagan lo sobredit dret de tres sous y sis sous per roba respective per la llana neta o bruta, de forma que si
bé en força de la primera concòrdia del any
1511 no podien tràurer los aranesos del present
principat sens pagar dret de General de exida
més que sinch-cents quintars de oli per sa provisió, emperò per esta trauhen vuy quant oli han
de manester sens pagar dret algú.
[22] Los drets que los Aranesos de temps immemorial acostuman pagar per las cosas que del
present principat passan a França o de esta en-

tran en la Vall, las novedats que experimentan
en la paga de dits drets després del any y lo que
offereix per la nova concòrdia és lo següent:
Primo, de la llana se trau del present principat
tant per restar en la Vall com per passar a França
se ha // 20v // pagat sempre segons lo convingut
en ditas concòrdias tres sous per roba de llana
bruta y sis per la neta, constant de esta possessió
no sols del llibre de la Col·lecta de dita Vall,
però també de differents registres de la casa, y
en particular de la carta circular de 6 juliol del
1633 de la de 8 abril 1699 y de moltas altres de
vot y parer dels acessors y advocat fiscal de la
Generalitat; y en particular del vot fet en lo any
1653 a hont se troban recopilats tots los drets
pagan los aranesos. Laa Vall ofereix acontentarse de tràurer del principat tant per propri ús de
la Vall com per a passar a França mil y sinchcents quintars de llana neta, ab la precausió que
en lo any que no·s passarà no·s puga reservar per
lo any vinent. [23] Ítem de totas spècies de
mercaderias de ferro, cuyrams, draps y telas que
de França a la Vall entran los aranesos tant per
vèndrer allí, com per passar-ho a Cathalunya o
Aragó o al contrari, de temps immemorial may
han pagat major dret que lo de dos diners per
lliura del valor de las mercaderias com en los llibres de la col·lecta de las taulas de la Vall pot
averiguar-se, y altrament queda justificat de la
carta o orde fet per los senyors deputats a 14 de
febrer 1528, inseguint lo parer dels acessors dirigit al deputat local de la Vall de Aran, com
apar en lo foli 194 en lo llibre de Privilegis. Lab
Vall offereix pagar per dret de General per las
mercaderias que de França se entran al present
principat o al contrari, a què se li permete la treta dels 1500 quintars de llana en la forma sobredita, quatre diners per lliura com los demés.
[24] Igualment los aranesos de temps immemorial may han pagat de la sal que del present
principat passan a França més que dos diners
per càrrega de matxo, experimentant que del
any 1700 se’ls precisa a què paguen 3 sous per
càrrega en què senten dos prejudicis, lo primer
lo espoli de la antiga e immemorial possessió, y
lo segon que sobre no voler ninguna càrrega de
sal més que dos lliuras moneda barcelonesa se’ls
fa pagar 3 sous per càrrega, no podent concedir
// 21r // a temperament algú sobre la paga de
major dret perquè lo àrbitre de la passa de la sal
en França és lo únich expedient ab què tota la
gent menesterosa de la Vall se sustenta. [25]
Ítem, de la fusta que per cremar y per fàbrica de
casas se trau de la Vall per a passar a França de
temps immemorial no se avia pagat mai dret
algú de General per ésser altrament esta possesa. La Vall ... any vinent, intercalat al marge esquerre.
b. La Vall ... com los demés, intercalat al marge esquerre.
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sió, conforme al capítol 14, Cors de 1481, en lo
llibre del dret de General foli 6, en lo qual la
fusta que per axida del principat paga un sou
per lliura és sols la que pot servir per naus o vexells o per arreus de aquells, y lo mateix se respongué en lo antich aranzel continuat en foli
196 del llibre del Privilegis de la Vall en aquellas
paraulas, ibi: «Ítem més pagavan los de la dita
Vall de Aran y altres per tots arbres de naus e
lenys fossen trets de Cathalunya per dita Vall
dotse diners per lliura de dret al General», etcètera. Y sobre que de la Vall no·s trau altre fusta
per França que per a cremar o fàbrica de cases,
se ha introduhit de dos anys a esta part poch
més o menos lo fer-se pagar dret de General de
exida per dita fusta, no sols a rahó de 2 sous per
lliura del valor de aquella però encara major
quantitat. [26] En orde a est capítol no pot
condecendir la Vall per més que ho desitge a la
inposició de dret algú sobre la fusta que per a
cremar o fàbricas de casas se trauen de la Vall
per los aranesos o per los francesos, menos que
sentint la Vall // 21v // com ja ho exprimenta lo
dificultar-se-li poder tràurer per sa provisió dels
llochs sircunvehins de la França trenta càrregas
de blat, vi y altres coses de quinse en quinse
dies, en conformitat del real privilegi que a la
Vall concedí la magestat chistianíssima de Lluís
13, rey de França, a 16 de desembre 1615, en
foli 225 del llibre de Privilegis de la Vall y del
decret del Concell de Estat de França, que·s llig
en lo foli 228 del mateix llibre, havent la Vall
obtingut dita concessió y podent gosar de aquella ab què per los francesos se puga tràurer líberament de la Vall tota la fusta necessària per dit
effecte, havent-se entès de temps immemorial
que la llibertat de dita extracció era la de no pagar drets de General per exida. [27] Ítem, si bé
de temps immemorial per entrada del regne de
França a la Vall pagan los matxos y mulas que
no tenen un any 1 sou per cap, y los que·l tenen
o altre major temps dos sous, y axí mateix lo
bestiar boví per exida de la Vall als regnes de
Aragó o de França ha sempre acostumat pagar 3
sous per cap y lo bestiar de llana per exida de la
Vall a França ha pagat un sou y per entrada no
se ha pagat cosa, se demana que no havent-se
exprimentat novedat en esta matèria se pacte
que en lo sdevenidor no se altere cosa. [28]
Ítem, de temps immemorial per totas vitualles
que de França entran en la Vall may se ha pagat
cosa, y si bé no se ha // 22r // exprimentat novedat en esta matèria deuria prevenir-se que no se
introduís en lo sdevenidor. En cas, emperò, que
de algunas altres cosas per exida de la Vall als
regnes de França o Aragó se hagués pagat alguna cosa per dret de General, se acontentarà la
Vall que quede en la matexa forma. [29] En
quant al oli que del present principat se trau per
la Vall y pasan a França los aranesos se ha pagat

[ 1708 ]

[ 1708 ]

aquellas cosas que entran en dita Vall per propri
ús dels habitans de aquella, de las que s’i aportan del regne de Fransa ab la matexa exempció
que fins vuy han gosat los dits aranesos y ho
rebrà a mercè. Officio, etcètera. Altissimus,
etcètera. Minguella y de Llunell.

sempre vuyt diners per quintar, per ço se demana se explique en la concòrdia que no·s fasse açò
novedat. [30] En quant a la llana resulta del
bestiar propri dels aranesos habitants en dita
Vall pagan de dret 3 sous per quintar, sí y conforme se troba disposat en lo capítol 4 de la segona concòrdia. [31] En quant al bestiar que
los habitans en dita Vall tindran a mitjes o en altra manera ab personas que no sian naturals habitants de dita Vall, hajen de pagar lo dret de
llana, so és, per la part dels aranesos 3 sous per
quintar y per la part tocant als forasters 3 sous
per roba de llana bruta y 6 sous per roba de llana neta, y per ço se demana se esplique en la
concòrdia no·s fasse novedat.

217
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Oblata VII septembris MDCCVIII in consistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus computorum commiserunt
praedicta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae, qui super supplicatis relationem in
scriptis faciant cum interventione magnifici advocati fiscalis. Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae subrogatus. Flix, assessor subrogatus.

Número 254a

Vista la retroscrita suplicasió y son contengut y
la commissió de aquella feta als assessor y advocat fiscal infrascrit, attès és molt conforme a la
equitat (de) lo suplicat per ço los assessor, advocat fiscal infrascrits fan relació a vostra excel·lència fidelíssima que pot condecendir en què se
exprese en dita concòrdia lo suplicat, sí y en la
conformetat que sempre se ha stilat en la dita
Vall.

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Havent-se vostra excel·lència fidelíssima servit
afavorir al síndich de la Vall de Aran ab la nova
concòrdia que per part de dita Vall se ha solicitat a vostra excel·lència fidelíssima, ha aparegut
al síndich de dita Vall que en quant a la exempció que gosan los habitants de dita Vall de
temps inmemorial de totas aquellas cosas que
per sustento de aquells entran en dita Vall, tant
de esta part del principat com y dels regnes de
Fransa, sí y de la matexa forma que la gosan los
demés naturals y habitants del present principat, no se ha expressat lo capítol de dia concòrdia en què se ha ajustat y concordat dita exempció respecte de aquellas cosas que per sustento
dels matexos aranesos haportan estos per consumir-se dins la matexa Vall dels regnes de
Fransa per propri ús, sí y ab la conformitat que·s
troba concordat ab dit capítol respecte del que
entra en dita Vall de esta part del principat per
consumir-se a la matexa. E com no·s desitje per
part de la Vall innovar cosa alguna en quant al
què·s troba pactat en dita concòrdia, si sols continuar la inmemorial en què·s troba de la
exempció de què gosan los aranesos de no pagar drets alguns de General de totas las cosas,
robas y mercaderias que aportan los dits aranesos, tant de esta part del present principat com y
// 23v // dels regnes de Fransa per propri ús de
aquells y per consumir-se dins la matexa Vall.
Per tant y altrament, suplica lo síndich de dita
Vall sia vostra excel·lència fidelíssima servit afavorir a dita Vall, manant al official de la present
casa a qui especte, que en lo capítol novè de dita
concòrdia o en aquell apparega més proporsionat continue la sobradita exempció de totas

Barcelona, y setembre 13 de 1708. Grasés y
Dez, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae,
subrogatus. Flix, assessor subrogatus.
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a. súplica intercalada entre els folis 216v-217r del trienni
1707-1710.
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Número 256a
Excelentíssimo señor.
Señor. Haviéndose servido el rey nuestro señor,
que Dios guarde, mandarme que passase la orden
al ofecial que por parte deste oficio de la Veheduría General assiste en la plaza de Castelciudad y
sus fronteras, a fin de que passase una muestra al
regimiento de vuestra excelencia para saber las
raciones de pan que le tocavan, me avisa dicho
oficial que no ha podido executarla respecto que
la persona que sirve de veedor en dicho regimiento, le dijo que nunca se ha acostumbrado siendo su
obligación no más que darle una relación para
que por ella se pudiese governar. Aseguro a vuestra excelencia que no he dexado de estrañar mucho semejante novedad, pues en las guerras passadas // 1v // se ha executado siempre que se ha
ofrecido como consta en este oficio y muy bien lo
save el veedor principal del citado regimiento de
vuestra excelencia. Por lo que suplico vuestra excelencia se sirva disponer el que se execute dicha
a. carta intercalada entre els folis 221v-222r del trienni
1707-1710.

muestra, que de lo contrario será preciso que yo
passe a dar parte a su magestad, lo que no he querrido executar antes, sin que primero no lo participase a vuestra excelencia, a cuyas órdenes,
quedando con el más obsequioso y devido rendimiento, ruego Dios guarde vuestra excelencia los
muchos y felices años que puede y ha merecido.

cia su más servidor, don Ramon de Vilana Perlas.
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Die jovis vigessima septima mensis desembris
anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo nono in villa de Riudoms, campi Tarrachonae.

Barcelona, y enero 6 de 1709. Excelentíssimo señor. Beso la mano de vuestra excelencia su más
rendido y obligado servidor, el barón don Pio de
Raviyya.
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Ego Josephus Mirallas, villae de Riudecanyes, baroniae Cornebovis campi Tarrachonae, tabularius tabularum Generalis et juris bolli in districtu dictae villae et totius dictae baroniae, dicte
nomine gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, ita quod, et
cetera, vos discretum Hyeronimum Planas, notarium causidicum Barchinonae, licet absentem, et
cetera. Ad videlicet pro me et nomine meo comparendum coram excellentissimis dominis deputatis
Generalis presentis Cathaloniae principatus, et
in eorum consistorio et illis renuntiandum et pro
renuntiatio habendum dictum offitium tabularii dictarum duarum tabularum, ita et taliter
quod ab inde non habeant me pro tabulario predicto // 1v // sed ad dictas tabulas seu illarum offitium ex[...]udum alterum eligant. Et pro his et
earum occasione quevis instrumenta renuntiationum et alia utilia et necessaria, que circa predicta fieri requirant favendum et seu fieri favendum, instandum et requirendum. Et demum, et
cetera, promitto habere rattum, et cetera, et non
revocare sub bonorum meorum omnium obligatione. Actum, et cetera, firmo et juro.

Número 258a
Vuy als 18 de janer de 1708 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat haver-se continuat y proseguit la regulació dels reals registres recòndits en
la sala inferior de dit Real Arxiu fins als del regnat del senyor rey Carlos 1, en lo modo, forma y
disposició que se narrà en la pròximaúltima visita. Y així mateix se ha trobat que lo real arxiver,
especulador, oficial destinat per sa magestat y
sos respective emanuenses no han deixat de
cumplir a sa obligació.
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Número 259b
Excelentísimo señor.
Deseando el embaxador de Portugal celebrar el
feliz arribo de la señora reyna de Portugal en Lisboa con la demostración de un festín en que concurra toda la nobleza, se necessita de lugar capaz.
Y no encontrándose de igual capacidad al salón
de San Jorge que tiene vuestra excelencia en las
casas de la Deputación, me manda el rey, Dios le
guarde, dezir a vuestra excelencia que será muy
de su real agrado, que para celebridad tan justa
dispense vuestra excellencia el dicho salón con las
circunstancias // 2v // de adorno que se hallan en
la casa, esperando de la fineza y garbo de vuestra
excelencia, que venciendo qualquier reparo que
pudiera dificultarlo, convendrá gustosamente
vuestra excelencia, y que siendo dable me facilitará la respuesta para mañana a mediodía, para
passarla a la noticia de su magestad. La divina
guarde a vuestra excelencia muchos años.

Número 259a

Testes sunt Joannes Baptista Oriol et Joannes Nogues, omnes de Riudoms. In quorum fidem ego
Petrus Joannes Nogues, regia auctoritate notarius publicus villae de Riudoms, campi Tarrachonae, qui praemissis cum dictis testibus presens
interfui hoc me subscribo et meum quo utor appono sig+num.
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Número 260b

De la secretaría, y enero a los 24 de 1709. Excelentíssimo señor beso la mano de vuestra excelen-

Vuy als 30 de janer de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que se va conduent la regulació dels reals registres de la sala inferior, havent executat totas las degudas circunstàncias
proposadas per lo especulador en la visita que
de dit Real Arxiu se féu als 17 de octubre de

a. paper intercalat entre els folis 223v-224r del trienni 17071710.
b. bitllet intercalat entre els folis 223v-224r del trienni 17071710.

a. procura intercalada entre els folis 226v-227r del trienni
1707-1710.
b. paper intercalat entre els folis 227v-228r del trienni 17071710.
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1708 a la qual se ha relació, y així mateix se ha
trobat que lo oficial destinat per sa magestat y
son emanuense van continuant los índices de las
reals conclusions sens que hage constat que lo
real arxiver, especulador, oficial de sa magestat y
sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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Número 261a
Don Francisco de Magarola y Fluvià, archiver
del Real Archiu del present principat de Cathalunya, General de la Corona de Aragó.
En execució del disposat en lo capítol 100 de les
últimes Corts, certifich y fas fe que lo pare mestre fra Manuel Mariano Ribera de la real orde
de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del
dit Real Archiu junt ab son emanuense ha cumplit ab lo què disposan los capítols 97 y 98 de
dites Corts des del die primer de novembre de
1708 fins al últim die de gener inclusive del corrent any 1709, la qual certificatòria fas mitjentsant jurament que he prestat lo die infrascrit en
mà y poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comtes del General
de Cathalunya.
Barcelona, y febrer 9 de 1709. Don Francisco
de Magarola y Fluvià, archiver real.

230
/1r

Número 262b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Attenent lo advocat fiscal infrascrit que, haventse-li consultat per vostra excel·lència fidelíssima
si era convenient lo proseguir la causa del procurador fiscal contra Joseph Grasés, botiguer de
la vila de Reus, vuy ciutadà honrat de Barcelona, y que havent ponderadas a vostra excel·lència las rahons que li acistien per no proseguir
dita causa, fou de sentir no era de conveniència
alguna per lo procurador fiscal e interès de la
Generalitat com ni tampoch a la utilitat y quietut pública la prosecució de dita causa. Y attenent axí mateix que, no obstant lo sobredit és
estat vostra excel·lència servit manar ab deliberació feta alsc... al dit advocat fiscal infrascrit
donàs ditas rahons en scrits. Per ço, inseguint
a. relació intercalada entre els folis 227v-228r del trienni
1707-1710.
b. súplica intercalada entre els folis 229v-230r del trienni
1707-1710.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
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dit orde y mandato y annuhint en aquell, vist lo
procés de dita causa y mèrits de aquell y vista
una súplica presentada en diada dea... per part
de dit Joseph Grasés e o són legítim procurador
a vostra excel·lència fidelíssima, y lo en aquella
contengut, com y també los papers y instruments ab aquella exhibits; y finalment vist lo vot
y testimonis de la querela en dita súplica expressats y chalendats, y vist tot lo demés y se avia de
vèurer. Attès de las súplicas presentadas per los
arrendataris dels drets del General y bolla que
alashores eran en dita causa en diades de 21 de
febrer y 15 de juliol 1707, y de la requesta ab
dita última súplica exibida y dels sobrechalendats testimonis, consta que en dita vila de Reus
y en lo camp de Tarregona ja may se ha estilat ni
acostumat posar en las robas, ploms de guarda,
ni ploms de rams, de forma que los taulers no
tenan encunys ni instruments per a posar dits
ploms; y axí mateix que las // 1v // robas de las
quals se tracta en dita causa ja se trobavan manifestadas, axí que cessa la suspita y ànimo de
fraudar com y també lo poder dexar de pagar
los drets, per las quals rahons dits arrendataris
expressament renunciaren a la instància e interès poguessen tenir en dita litte y causa. Consta de la sobrechalendada súplica presentada per
dit Joseph Grasés que en cas de voler-se proseguir la dita causa, ut servetur aequalitas, denunciant a vostra excel·lència fidelíssima que en las
demés botigas no·s troban las robas ab dits
ploms de rams y de guarda, suplica e insta se
passe a la regonexensa de las demés botigas y se
prosehesca contra los demés botiguers del camp
de Tarregona; igualment lo que en cas tingués
justícia lo procurador fiscal seria molt consentàneo a rahó y justícia e inexcusable executar-ho,
la qual execució en lo trienni present no apar
molt conforme a la quietut pública de las conseqüèncias y demés que porta una regonexensa
general en las ocurrèncias presents, las quals
bastarian per qualsevol suspensió, etiam que en
la prosecució tingués algun interès lo procurador fiscal. Per ço y altrament, lo advocat infrascrit, proseguint son sentir ja explicat a vostra excel·lència fidelíssima de paraula, diu a vostra
excel·lència fidelíssima que apar no ésser de
conveniència alguna al interès del procurador
fiscal ni altrament la prosecució de dita causa, y
axí bé que nos dega proseguir aquella pre maxime en lo temps y ocurrèncias presents, y suplica
lo infrascrit advocat fiscal sie del servey de vostra
excel·lència conste que ha obehit a dita deliberació, manant ésser la present cusida en dietari o
de aquella manera que millor aparega a vostra
excel·lència fidelíssima. Y est és són sentir. Salvo
semper.

a. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.

En Barcelona, vuy als // 2r // 15 de febrer de
1709. Grasés y Dez, advocatus fiscalis subrogatus.
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Número 263a
Vuy als 18 de febrer de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat haver-se feta tota y complida
regulació de tots los reals registres col·locats en
las salas superior e inferior de dit Real Arxiu, y
així mateix haver-se conclòs lo borró del repertori o aransel de tots los dits reals registres ab la
designació de las estàncias, ordes y calaixos a
hont se han de trobar, havent-se així mateix posat semblant designació en los primers fulls de
tots los dits reals registres par a què promptament se pugan restituir a sos deguts llochs, ab lo
què se evitarà la futura confusió ab què antes estaven. Y altrament se conseguiran los fins proposats per lo especulador en la visita que se féu
als 17 de octubre de 1708, advertint emperò
que no se ha pogut fer la sobredita regulació dels
registres y aransel a ells corresponent dels que
estan col·locats en la estància 12 de la sala inferior, per quant fins ara no se ha pogut conseguir
del real racional la fàbrica de calaixos nous proporsionats als registres que en dita estància se
troban, per lo que se ha suspès la dita regulació y
ordinació de dita estància 12. Y així mateix dels
registres del regnat del senyor rey Carlos 2 que
se troban en lo primer aposento entrant en dit
Arxiu, per als quals registres se deu així mateix
fer calaixos a hont se col·lòquien, així que suspenent per ara lo que falta de dita regulació fins y a
tant que per lo real racional se fassen dits calaixos se han començat a regitrar los milenars
// 3v // de pergamins y altres escripturas que ab
gran confussió y mescal se troban sobre terra en
lo aposento immediat a la sala superior, començant a distribuir-los per los regnats a hont
spectan para a què després de haver mirat y registrat totas las ditas escripturas se pugue executar lo que està disposat en lo capítol 97 y 98 de
las últimas Corts. Y així mateix se ha trobat que
lo official de sa magestat y son emanuense van
proseguint lo índice de las conclusions sens que
se hage trobat que lo real arxiver, especulador,
official de sa magestat y sos respective emanuenses hayan faltat a sa obligació.

230
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El día 24 de enero passado los arrendadores de la
bolla de Tarragona y su distrito fueron a reconocer la casa de un sastre de Villaseca donde allaron
un vestido sin bollar ni estar despachado como se
debe, por lo que quizieron azer aprehención pero
se lo impidieron algunos officiales y soldados alemanes de que se han quexado al consistorio de los
diputados dichos arrendadores, como tambien de
que no se les pague el drecho de bolla que se les debe
de los vestidos de munición que se fabrican en las
villas de Reus, Villaseca y otras partes del campo
de Tarragona, para los regimientos alemanes que
tienen aquellas partes su quartel. Por cuyos motivos suplican los diputados al excelentíssimo señor
conde de Estaramberch mande que los referidos
vestidos de munición se despachen y se paguen los
drechos de bolla devidos a dichos arrendadores,
pues nadie puede tener exempción deste drecho según las leyes del principado y lo esperan de la
gran justificación de su excelencia.
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Número 264b

a. paper intercalat entre els folis 229v-230r del trienni 17071710.
b. recado intercalat entre els folis 229v-230r del trienni
1707-1710.
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Número 265a
En lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent tingut y celebrat a 14 de febrer 1709 fonch feta la
deliberació següent:
Que per ço sens prejudici, novació, ni derogació de la facultat y poder per lo present Concell
donat y atribuhit als excel·lentíssims senyors
concellers y personas per dita dependència anomenadas, ans bé a dita facultat y poder ajustant
y acumulant que los excel·lentíssims senyors
concellers y personas anomenadas tinguen també facultat y poder de valer-se de las personas
los aparega y disposen y formen una obsequiosa
e humil rapresentació per lo rey nostre senyor,
posant ab ella en sa real intel·ligència no sols lo
expressat y contengut en dit paper però també
los altres motius los aparegan més efectius per
lo logro del que se solicita y procura, offerint-se
prompta la present ciutat, observar-ho y posarho en execució en dita forma, restant ab viva esperansa la present ciutat serà servit sa magestat
donar-se’n per servit per la conservació de las
generals constitucions, usos, usatges de Cathalunya y reals privilegis; y que per lo medi aparega a dits excel·lentíssims senyors concellers sie
suplicat al excel·lentíssim y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar sien servits respectivament tenir
a bé coadjuvar per llur part en lo que solicita y
procura la present ciutat, attès no és sols interès
de ella però també de tot lo present principat de
Cathalunya.
a. paper intercalat entre els folis 230v-231r del trienni 17071710.
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Número 266a
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Nos Petrus, Dei gratia rex Aragonum, Valentiae, Mayoricarum, Sardiniae et Corcicae comesque Barchinone cum deceat regiam magestatem
a tediis et opportunitatibus inhonestis praesentare subjecto per sindicos et procuratores totius generalis civitatem, villarum et locorum nostrorum
regaliam Cathaloniae querelam ratione subscripta nobis expositam libenter audivimus, et super ea subjunctum remedium adhibemus, concedimus itaque et praesentium serie firmiter
prohibemus ne familiares aut domestici nostri seu
incliti infantis Jacobi, carissimi fratris et generalis procuratoris nostri vel eius vices gerentis cum
nos vel eos ad aliquam ex dictis civitatibus, villis
seu locis regalibus declinare contigerit violenter
hospitia, causa hospitandi recipiant nec honestae
personae, mulieres videlicet conjugatae domicellae aut viduae potissime juvenes ad recipiendum
hospites compellantur, cum ex hoc inter familiam
nostrorum et eorum ac degentes in locis ipsis frequenter rixarum contentio suscitari et inferri
possent persecutiones et etiam vulnera et alia dispendia graviora, sed in hospitiis ad hoc statutis
publice hospitentur. Quod si domus stabulariorum non suficiant geneti nostrae aut ipsius infantis eiusve vices gerentis, tunc per baiulum aut
vicarium cuiuslibet ex civitatibus, villis aut locis
praedictis cum consilio unius vel duorum consiliariorum, patrariorum, juratorum aut consulum loci, ubi fuerimus sive fuerint hospitia, eis
dentur idonea defferendo illis quibus honor debet
propensior exhiberi. Quo circa volumus dictoque
infanti eiusque vices gerenti ipsorumque domesticis et familiae districte praecipimus, quatenus
presentem provisionem et prohibitionem nostram
firmam habeant, et observent et contra eam
// 2v // non veniant aliqua ratione.

Número 267a
Señor.
La ciudad de Barcelona representada por sus concelleres y Consejo de Ciento postrada a los reales
pies de vuestra magestad con el más profundo
rendimiento dize:

In Gratiarum, 10 de annis 1343 usque 1344, foleo 76.

Que no obstante de haver ofrecido a los aposentadores de la real família de vuestra magestad y de
la reyna nuestra senyora el disponer las posadas a
los domésticos y familiares de la real casa, en la
forma disponen el real privilegio y general constitución, experimenta que el veguer y los aposentadores sin assistencia de sus concelleres disponen a
su alvedrío las referidas posadas en las casas de los
ciudadanos, y aún mandando a los conductores
que dentro un breve término salgan de las que
tienen alquiladas para introducir algunos de dichas reales familias, lo que ha causado no poca
novedad a estos naturales por hallarse favorecidos
con el real privilegio que la magestad del senyor
rey don Pedro, de immortal memoria, en nombre
de su real dignidad se dignó conceder a las ciudades, villas y lugares reales del principado, su data
en esta ciudad a los 2 de los idus de abril 1344, en
que prohibió que sus familiares y domésticos o de
su ínclito infante don Jayme su hermano y de su
procurador // 3v // general en todas las ocasiones
que sucediere haverse de aposentar en dichas ciudades, villas y lugares no tomassen con violencia
las casas por albergarse en ellas, ni compelliessen a
tomar huéspedes las personas honestas, mugeres
casadas, donzellas y viuda sino que se albergassen
en los mesones públicamente destinados para los
huéspedes, disponiendo que solo en casa aquellos
no bastassen para el hospedaje de la re(a)l familia, entonces se diessen a ellos las posadas idóneas
por el bayle o veguer de qualquier de dichas ciudades, villas o lugares con parecer de uno o dos
concelleres, paheres, jurados o cónsules del lugar a
donde fuessen exceptuado las personas a quienes se
les deve todo honor, como assí parece del real privilegio que se pone en las reales manos de vuestra
magestad, de cuya contextura resulta que las casas que los naturales son immunes de aposentar a
los de la real familia, haviendo en los mesones y
casas de posadas capacidad para albergarse, y que
tansolamente estan obligados a recibirles en sus
casas en subsidio y faltando aquella, y corriendo
entonces las distribuciones y dirección de las posadas a cargo del bayle o veguer con parecer de los
concelleres y regidores de las universidades. Y assí
parece que los aposentadores de vuestra magestad

a. paper intercalat entre els folis 230v-231r del trienni 17071710.

a. paper intercalat entre els folis 230v-231r del trienni 17071710.

Datum Barchinone, pridie idus aprilis anno Domini MCCCXLIIII, sigillatum. Dominicus de Bes,
mandato domini regis facto in consilio. Sig+num
mei don Francisci de Magarola et Fluvia, sacri,
catholici et regii majoris archivarii Archivi praesentis civitatis Barchinonae Generalis Coronae
Aragonum. Qui huiusmodi copiam aliena manu
scriptam extraxi a regestro recondito in dicto Regio Archivio in Gratiarum X de annis MCCCXLIII usque MCCCXLIIII a foleo eiusdem LXXVI.
Quam cum suo originali legitime comprobavi et
clausi solito meo supra apposito signo.
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no pueden entrometerse en dicha distribución.
Assí mismo la sereníssima senyor reyna donya
María, consorte y lugarteniente general del sereníssimo senyor rey don Alfonso quarto, estableció
por ley municipal en el capítulo 15 de // 4r // las
Cortes del anyo 1422 que es la constitución única,
título «De officios de aposentadores», que los aposentadores de la real casa en darles posadas estuviessen obligados a llamar los regidores de las ciudades, villas y lugares a cuyo arbitrio y
ordinación huviessen de distribuirlas; y que estas
en qualquier lugar fuessen pagadas a conocimiento del aposentador y regidores, preveyendo
que con lo establecido en esta constitución no se hisiesse perjuizio a las ciudades, villas y lugares que
sobre esto fuessen ya privilegiadas. De donde se ve
ocularmente que dicha constitución no derogó el
referido real privilegio, y assí que juntos pueden
practicarse esto es el real privilegio respecto a la
obligación y modo de aposentar y la constitución
respecto a la satisfación de las posadas, de suerte
que la disposición de esta en lo que habla del aposentador puede tener su cumplimiento en los lugares de los barones. Con estas disposiciones municipales se halla derogado el derecho común, pues
este concedia el empleo de distribuir las posadas de
los de la real familia al aposentador [A. Lege 2, c.
De metat. et epidemet., lib.12]. Y con el real privilegio se otorgó al bayle o veguer con parecer de
los regidores, y con mucha razón porqué los regidores conocen mejor las condiciones de sus naturales que el aposentador [B. Thomas Mieres superdic., constit. unic., pag.2, collatio 10, cap.17,
n.2, pag.422, ibi: «Nota quod soli rectores arbitrantur manciones, quia ipsi melius noverunt
condiciones personarum»]. Esta misma razón dio
motivo al sereníssimo senyor rey don Pedro para
encargar al bayle o veguer de los lugares el dar las
posadas competentes con parecer de los regidores,
pues expressó en dicho real privilegio que tomándolas los de su real familia se originavan freqüentes contiendas entre ellos y los naturales. Y assí
para obviar estos y otros // 4v // semejantes desórdenes no pudo haver medio más efficás que encargarlo a las personas que tuviessen cabal noticia de
los genios de los naturales, dar las posadas en las
casas de estos en deffecto de messones y casas acostumbradas a recibir huéspedes es muy conforme a
la razón, pues no se deven gravar los vassallos haviendo lugar donde se pueden albergar en las casas destinadas para los huéspedes [C. Mieres, ad
d., constit. unic., tit., «De offici de aposentadors», ubi proxime n.6, ibi: «Nota quod officiales
non debent subditis esse onerosi nec debent hospitari in hospitiis privatorum, ubi sunt hospitia publica»]. Assí mismo aunque en opinión de algunos auctores se deven dar las posadas a los de la
real familia de valde y sin pagar [D. Cancer,
var.3, cap.5, n.66; Mastrill., De magistrat.,
lib.3, cap.10, n.210; Castillo, De tertiis, lib.7,
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cap.41, n.84], y según parecer de otros con distincción esto es si el príncipe está de tránsito o de
aciento, afirmando en el primer caso deverse dar
las posadas sin paga y no en el segundo [E. Aymen.Crevet., cons.308, n.2, vers. «Ex quibus infertur»; Mastrill., d., cap.10, n.182 et 183]. Pero
con dicha constitución única, título «De ofici de
aposentadors», quedó decidida esta concorrencia
disponiendo que en todo lugar donde se hallara la
real persona con su familia se pagassen dichas posadas, con cuya generalidad de palabras no puede
tener cabimiento la distincción que hazen los
auctores. Y assí los prácticos cathalanes, hablando
de dicha constitución, dizen que el aposentar a los
de la real familia ha de ser con la paga [F. Calicio, in Margarit. fisc., dub.8, vers.102, pag.122,
et in extravegat. Curiar., cap.7, n.84, vers.102;
Mieres, ad d.constit., cap.17, collatio 10, n.7].
Aunque de lo hasta aquí ponderado comprehendía la ciudad que los ánimos de los aposentadores
de la real familia de vuestra magestad y de la reyna nuestra señora, havían de quedar satisfechos y
quietos; pero entendiendo que haviéndosse de pagar el hospedaje, les pareció que no se necessitava
en este caso el executarse el aposentamiento según
las formalidades prescritas en el referido real privilegio y constitu– //5r // ción, sino que en vuestra
magestad residía la facultad y poder de mandar
expellir a los conductores de las casas a fin de alquilarlas a algunos de las reales familias sin concentimiento de sus dueños, ha reconocido ser muy
de su primera obligación reflectar sobre assumpto
de tanta importancia en que se interessan el servicio de vuestra magestad los continuados clamores, assí de los duenyos de las casas como y tambien
de los conductores el interés de parte que no puede
perjudicar las ciudad; y finalmente el premeditarse si o no podría contrariarse al dispuesto por
derecho municipal semejante idea de aposentamiento, ha encontrado ser indispensable a su
atención poner en la soberana intelligencia de
vuestra magestad lo siguiente:
Que si bien a boca llena se confiesse que pueden los
súbditos ser compellidos a alquilar aposientos por
la necessidad de hospedar a los de la real familia
en las casas acostumbradas alquilarse [G. Crevet,
dic. Cons.308, colum.2, vers. «Ex quibus
infertur»; Mestrill., dic., cap. 10, n.179; Castillo,
De tertiis dic., cap.41, n.84], y esto con la paga
correspondiente [H. Callicio, in Margarit. fisc.,
dub.8, vers.210 et in Extravaga. Cur., prerrogat.210, pag.57], pero parece que no se ha ofrecido ni se ofrece el caso de necessidad por la inverosimilitud que se reconoce, hallándose en esta
ciudad muchas casas de las que acostumbran recibir huéspedes con la capacidad de poderse en
ellas, albergar los de las reales familias de vuestra
magestad y de la reyna nuestra senyora, y otras
tambien que hallándose seqüestradas puede vues-
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tra magestad mandar se empleen por la habitación de las reales familias, sacando de ellas a sus
habitantes, de manera que ocupándose unas y
otras y insiguiéndose lo ofrecido en falta de mesones y demás, quedaría vuestra magestad servido y
los ciudadanos aliviados. Y podiéndose remediar
// 5v // la necessidad por otro camino no deven los
súbditos ser removidos de las casas que tienen alquiladas [I. Crevet, cons.276, n.7, ibi: «Secundo
respondeo, quod tunc domum potest princeps ius
alterius auferre ex causa publicae utilitatis
quando aliter providere non potest»; Cupic., decis.51, n.13 et 14, ibi: «Neque obstat si dicat fieri
pro bono pacis, nam non potest auferre res mea
pro bono pacis, quando non constat potuisse alia
bona facile alienari et pacem aliter haberi 264,
n.33; Larreya, allegat.fisc., pag.1, allegat.3,
n.13]. Y en caso constare fuesse urgentíssima la
necessidad con la devida justificación o alomenos
con la verocimilitud que se requiere [K. Cancer,
var.3, cap.3, n.59, 61 et 75 cum seqq.; Vicecancellarius Crespi, observat.1, n.58; Ferrer, Super
constitut. hac nostra evident.8, n.33; Peregrin.,
De iure fisci 3, n.69] no se devería practicar con
el rigor que se procede sin manifesta lezión de los
usages y generales constituciones del principado,
porque en el usage «Alium namque», título «Del
derecho del fisco», dispusieron los sereníssimos senyores condes de Barcelona, gloriosos progenitores
de vuestra magestad, que el príncipe en Cathalunya hisiesse justicia y jusgasse sigún derecho aún
en los interesses proprios y expelliendo a los conductores de sus casas se pretermiten los términos
del derecho por no ohirles, passando a la execución
antes de la sentencia. En la constitución 4, título
«De violencia y restitución de despojados», se halla establecido que vuestra magestad no prive al
vassallo de su derecho en todo aquello que tiene y
possee sin cognición de causa, y quedaría el vassallo privado de su derecho de la possessión o quasi,
sin conocerse primero su causa, por cuyas leyes
municipales dan por fixo los doctores cathalanes
que vuestra magestad salva su real clemencia en
todos los negocios en que haya interés de parte a
parte, aunque este sea de vuestra magestad, se ha
de mandar proceder «per directum» haziendo
justicia y jusgando sigún leyes del principado [L.
Antonius Oliba, De jur.fisc., cap.3, n.25; Cancer, var.3, cap.3, n.44 et 111; Font., decis.221,
n.18 et decis.530, n.22; Ramon, cons.37, n.273].
Esta prerrogativa que merecieron los cathalanes
de la real munificiencia de sus gloriosíssimos senyores condes de Barcelona y reyes de Aragón, se
ha dignado vuestra magestad establecer por su
real clemencia aun en los casos que se // 6r // pretende permitirse el uso de la suprema regalía sin
atender al estilo y orden judiciario, pues en el capítulo primero de las Corts que vuestra magestad
se ha dignado celebrar en esta ciudad, fue servido
conceder que no podiessen los naturales del princi2276

pado assí ecclesiásticos como seglares ser removidos
de sus casas y compellidos a venir a esta ciudad ni
a otras partes, ni aún usando de dicha suprema
regalía ni de otra manera sino procediendo con
cognición de causa. Y assí mismo fue de la real benignidad de vuestra magestad en el capítulo 7 de
dichas Cortes establecer que los naturales del
principado no podiessen ser jusgados «iure belli»
por el capitán general, governadores, auditor general y otros officiales de guerra, de qualquier
nombre y graduación fuessen, aunque estuviessen
en el exército y en actual expedición sino por el
Consejo Criminal o por el Ordinario «et causa
cognita». No obstante fuesse en caso de sitio actual o dentro alguna plaça sitiada, en cuyos casos
no se puede dudar ofrecerse el de la necessidad
más urgente y de la pública utilidad, y sin embargo de lo referido vuestra magestad por su real
magnanimidad se ha dignado abdicarse el exercicio de la suprema regalía. Y si en los casos de estos dos capítulos de corte, siendo de esfera que tiene
lugar
la
suprema
regalía
[M.
Vicecancellarius Crespi observ.3, tot; Nobilis de
Amigant, tom.2, decis.4, per tot; Regens de Caldero, tom.3, decis.141 tot], el grande amor que
vuestra magestad tiene a estos vassallos pudo mover al piadoso ánimo de vuestra magestad a inclinarse cessasse el uso de aquella, dignándose proceder por las reglas de la jurisdicción contenciosa.
Con quanta más razón deven persuadirse estos
naturales que ha sido y es de la real intención de
vuestra magestad se haya de proceder con cognición // 6v // de causa, y no por la jurisdición económica o política en los órdenes de evacuarse las
casas, a fin de introducir en ellas a los de la real
família, pues no sabe alcansarse concurran los
motivos que para el exercicio de dicha jurisdición
son necessarios, mayormente siendo fácil la práctica de la jurisdición contenciosa, como sea assí
que en los casos prevenidos en los referidos capítulos, por lo que toca a los ecclesiásticos, sin embargo
de que no puede tener aquellos lugar no quiso
vuestra magestad valerse de la económica o política, siendo assí que concuerdan todos los doctores
que el uso de la económica deve ser raro, con maduro acuerdo y en defecto de otro remedio, y a semejansa de la natural defensa que no tiene cabimiento sino que sea «cum moderamine
inculpatae tutelae» y con el fin de atajar daños y
escándolos venideros y no castigar los delitos passados [N. Ramos del Manzano, lib.3, in commentar. Ad L.Juliam et Papiam, tom.2, cap.48,
n.10; Vicecancellarius Crespi, d.observ.3, n.93;
Mateu, De regim.reg.Valen. cap.2, §1, n.21 et
seqq.; Nobilis de Amigant, Dic., decis.42, n.21;
Regens de Caldero, Dic., decis.141, n.64 et 65].
Para remover los conductores de sus casas no se occure el concurso de necessidad sin que se pudiesse
remediar de otro modo, ni que de la habitación
en sus casas se recelare algún daño. Y assí parece

que en manera alguna pueda practicarse en este
caso la económica y suprema regalía, especialmente contra las generales constituciones de Cathalunya, las quales passan todas en contracto y
son leyes paccionadas [O. Marquilles, In usat.
Quoniam per iniquum, vers. «quae secundum
Jacobum», fol.178, pag.27 et 36; Font., De pact.,
claus. 7, glos.3, p.2, n.61; Don Ludovicus de Valencia, in illustrat. ad constit. 7, tit. De la elecció
dels doctors de la Real Audiencia, cap.3, n.4; Nobilis de Potau, in articul. iur., art.4, n.567; Matheu et Sans, in tractatu de celebrar corts, cap.20,
n.2; Xam., De officio judicis, p.1, q.18, n.21 et
p.2, q.7, n.14; Cancer, Variar.3, cap.3, n.152], y
de ellas no es lícito apartarse por causa de guerra
ni por hallarse causa que mire la pública utilidad y necessidad [P. Baptist. Cavial, in L. Omnes populi, n.181 de just. et jur. que refieren y siguen Nevizan consil.12, n.28 et 29 inter consil.
feudalia Brun; Idem Nevizan in suo volumine
Consil., consil.66, n.44; Alciatus, cons.80, n.5 et
secundum novam impresionem cons.3, n.5, lib.4;
Cassanat., cons.105 fere per tot]. Porque vuestra
magestad en Cathalunya por su real munificencia no usa // 7r //de las supremas regalías mayormente quando ay encuentro con las generales
constituciones [R. Calicio, In extravagat. curiar., cap.7, n.104, vers. «Quaero»].
Por lo que la ciudad de Barcelona, además del
servicio voluntario de más de dos mil libras con
que cada año gustosamente se aplica por las camas y ropa de la real familia, de nuevo ofrece servir promptamente a vuestra magestad con el aposentamiento de las personas de la mencionada
real familia de vuestra magestad y reyna nuestra
senyora, sigún lo establecido en el real privilegio
concedido por el senyor rey don Pedro y constitución única, título «De aposentadores», no dudando que vuestra magestad mandará cessen las
órdenes de que se evacuen las casas alquiladas,
dándose por servido de esta humilde representación por tener la mira a la concervación y manutención de las generales constituciones, usos y usages del principado y reales privilegios que tanto se
prometen del paternal amor de vuestra magestad, su amparo y patrocinio que lo recibirá a
merced.
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gestad con el más debido y reverente rendimiento
dize:
Que haviendo representado a vuestra magestad
en jornada de 19 del corriente, la ciudad de Barcelona fuesse del real agrado de vuestra magestad
mandar que en los aposentamientos de la real familia de vuestra magestad y de la reyna nuestra
señora se execute la forma prevenida y acordada
por el señor rey don Pedro, con el privilegio concedido a la dicha ciudad y demás ciudades, villas y
lugares reales del principado, su fecha en Barcelona a 2 de los idus de abril 1344, y por la constitución única, título «De aposentadores», y en observancia de uno y otro se sirviesse vuestra magestad
mandar cessen las órdenes que el regente la vegaria de Barcelona reparte, disponiendo con los aposentadores de vuestra magestad los aposentamientos a su arbitrio y sin acistencia de los concelleres,
y lo que en más, mandando a los conductores que
dentro un breve término salgan de las casas tienen al alquiler para introduzir algunos de dichas reales familias, todo lo que encontra la forma litteralmente transcrita en dicho real
privilegio, constitución sobrenotada y otras; y reconoziendo el brazo la grande justificación que
incluye la petición de la ciudad fundada en la sobre referida observancia del real privilegio y constituciones, suplica a vuestra magestad // 1v // en
complimiento de su primera obligación y del zelo
se aciste en la manutención de los privilegios de los
comunes y particulares del principado, sea de la
real dignación de vuestra magestad mandar
darse las providencias necessarias para que se execute y observe lo suplicado por la ciudad, esperando el brazo merezer del paternal amor de vuestra
magestad este nuevo favor que perpétuamente
quedará reconozido y venerado a singular merced.
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Número 270a

El brazo militar del principado de Cathaluña
puesto humilmente a los reales pies de vuestra ma-

Vuy als 28 de febrer de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que se va continuant la especulació dels milenars de pergamins y papers que
se troban ab tota confusió en lo aposento de la
sala superior, distribuint aquells segons los regnats dels senyors reys. Y així mateix se ha trobat
que lo official de sa magestat y son emanuense
per orde del especulador han començat lo primer tomo de la còpia del borró que dit especulador ha fet de tots los registres de dit Real Arxiu e
o índice dels títols de aquells, ab la designació de
las estàncias, ordes y calaixos a hont corresponen. Y no ha constat que lo real arxiver, especu-

a. representació intercalada entre els folis 231-232r del trienni 1707-1710.

a. paper intercalat entre els folis 232v-233r del trienni 17071710.

Número 269a
Señor.

2277
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lador, official de sa magestat y sos respective
emanuenses hagen faltat a sa obligació.

234
/1r

Que per ço sie com lo present Concell comet a
la excel·lentíssima conferència dels tres
excel·lentíssims comuns de la Deputació, bras
militar y present ciutat, lo premeditar y ponderar los reparos e inconvenients resultarian de
donar-se lloch a la dita fàbrica de cent mil
marchs de diners cenzillos, com y també lo
aconcellar a la present ciutat lo que aparexerà
deurà esta obrar sobre dit assumpto, disposant
de tot un paper, reportant-se aquell al present
Concell per deliberar lo fahedor, suplicant per
medi de embaxada als dits excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras militar tinguen a
bé anomenar lo número de personas los aparega
per entrevenir y concórrer en dita conferència,
tenint facultat los excel·lentíssims senyors concellers per anomenar per dit effecte semblant
número de personas, com per quiscun de dits
excel·lentíssims comuns seran anomenadas, reportant-se a quiscun de dits excel·lentíssims comuns en la ocasió se’ls reportarà dita embaxada
còpia de dita real carta y de la present deliberació.

Número 271a
El rey.
Illustres, amados y fieles lo concelleres de mi ciudad de Barcelona, siendo repetidas las representaciones que las ciudades y villas principales deste
principado hazen con el motivo de que, recogiéndosse la moneda de vellón y duplicándosse su valor, se necessita de proporcionada suma de dinerillos sensillos, sin los quales es dificultoso conseguir
el entero recogimiento ni mantener a los pueblos
en tranquilo estado por las continuas contingencias que esta falta ha de ocasionar en las plassas,
mercados y demás concursos públicos de comerciantes, aunque vuestro zelo al tiempo que me
ofrecisteis el servicio voluntario del aumento, previendo la necessidad de dineros sensillos, resolvió
se fabricassen hasta quarenta mil marcos, considerando ser corta suma por lo que pide el común
comercio de Cathalunya, he tenido a bién hazeros
este acuerdo para que en su intelligencia y attendiendo al beneficio público del principado dispongáis se fabrique con la mayor celeridad a lo menos
cien mil marcos más de dicha moneda, de que me
daré por bien servido, quedándolo de lo deliberado en primer deste mes, en que ofrecisteis a qüenta
del citado augmento servirme por ahora en sinqüenta doblones cada semmana y dos mil libras
para la fortificación de Monjuí. Esperando que
assí en la satisfacción destas cantidades, como en
acomodar los almazenes de la pólvora que tanto
lo necessitan y de muchos meses a esta parte lo tiene resuelto el Consejo de Ciento, procurará vuestra fineza la mayor anticipación como a tan interessada en la // 1v // conservación, seguridad y
resguardo de este mural.

235
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De Barcelona, y março a seis de mil setecientos y nueve años. Yo, el Rey. Don Ramon de Vilana Perlas.

234
/2r

Número 272b
Senyor.
En lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent tingut y celebrat a 7 de mars 1709 fonch feta, entre altres, la deliberació infrascrita y següent:
a. reial carta intercalada entre els folis 233v-234r del trienni
1707-1710.
b. deliberació intercalada entre els folis 233v-234r del trienni
1707-1710.
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Número 273a
Excel·lentíssim senyor.
Havent entès lo consistori de deputats y oÿdors
de comptes del General de Cathalunya per medi
de don Joseph de Bru y Olsina y Joseph Ferran,
ciutadà honrrat de Barcelona, la deliberació
presa per lo excel·lentíssim y savi Consell de
Cent, tingut y celebrat lo dia 7 del corrent, en
què se resolgué comètrer la conferència dels tres
excel·lentíssims comuns lo premeditar y ponderar los reparos e inconvenients podrian resultar
de la fàbrica de cent mil marchs de diners sensillos, que lo rey nostre senyor, que Déu guarde,
ab sa real carta de data de 6 del corrent, insinuà
a vostra excel·lència seria convenient executarse per los motius en dita real carta contenguts. Y
considerant dits deputats y oÿdors que lo assumpto de fàbrica de moneda no és de la incumbència del consistori de la Deputació, si
propri y peculiar de vostra excel·lència y com a
tal lo regonegué lo excel·lentíssim y savi Consell
de Cent en la deliberació que per a semblant assumpto se serví pèndrer als 22 de setembre
1707, independentment dels altres dos comuns
sobre estar pendent y uberta la conferència. Per
ço ha aparegut al dit consistori de la Deputació
posar en la alta comprehensió de vostra
excel·lència los referits motius que·l escusan de
entrar en la plàtica y conferència de est negoci,
a. resposta intercalada entre els folis 234v-235r del trienni
1707-1710.

ment algú que·ls motive lo apartar-se de dita resolució, espera per ço lo consistori que vostra
excel·lència se donarà per servit en vista de estos
justificats motius, podent assegurar a vostra excel·lència que lo ànimo del consistori no és en
manera alguna apartar-se un àtomo de aquella
tant justa y lloable correspondència que en totas
ocasions desitja conservar ab vostra excel·lència,
ans bé en continuació de aquella procurarà donar gust a vostra excel·lència // 2v // en qualsevol altra ocasió que vostra excel·lència se servirà
ser-li del major agrado y servey de vostra
excel·lència.

assegurant a vostra excel·lència que en qualsevol altre desitjan dits deputats y oÿdors manifestar a vostra excel·lència los desitgs que·ls assiteixen de servir a vostra excel·lència y continuar
aquella bona uniformitat y correspondència,
que sempre han anelat conservar ab vostra excel·lència.
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Número 274a
Vuy als 22 de mars de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que se va continuant la investigació y repartició dels milenars de pergamins y papers que ab tota confusió se troban en
lo aposento de la sala superior de dit Real Arxiu,
distribuint-los y proporcionàn-los a sos respective reynats a què tocan. Y així mateix se ha trobat que lo offici de sa magestat y son emanuense van continuant la còpia del repartori fet per
lo especulador de tots los reals registres se troba
en lo Real Arxiu, y no se ha trobat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos
respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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Número 276a
Vuy als 27 de mars 1709 se ha visitat lo Real Arxiu y se ha trobat que se va continuant la investigació y repartició dels milenars de pergamins y
papers que ab total confusió se troban en lo
aposento de la sala superior de dit Real Arxiu,
distribuint-los a sos respective regnats a què tocan. Y així mateix se ha trobat que lo official
destinat per sa magestat y son emanuense van
continuant la còpia del repertori fet per lo especulador de tots los reals registres se troban en lo
Real Arxiu. Y no ha constat que lo real arxiver,
especulador, official de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.

Número 275b
Excel·lentíssim senyor.
Lo consistori de deputats y oÿdors de comptes
del General de Cathalunya, havent premeditat
la ambaixada que de paraula de part de vostra
excel·lència explicaren a dit consistori lo dia 19
del corrent don Francisco de Bastero y Ignasi
de Bòria y Gualba, posant en la notícia de dit
consistori la resolució novament presa per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent, consistint
en què se rehiteren las instàncias als dos comuns
del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y Deputació, a fi de què estos annuescan a la deliberació presa per dit excel·lentíssim y savi Consell
de Cent lo dia set del corrent, obrint-se las conferèncias entre los tres comuns per la dependència en dita deliberació contenguda. Y considerant dits deputats y oÿdors que lo dia 13 del
present mes per medi de ambaixada posaren a la
gran comprehenció de vostra excel·lència los
motius que·ls assistiren per no entrar en la plàtica y conferència de est negosi, que tant se regoneix per propri y peculiar de vostra excel·lència,
y que de present no se’ls ocorra de nou fona-
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a. paper intercalat entre els folis 235v-236r del trienni 17071710.
b. resposta intercalada entre els folis 235v-236r del trienni
1707-1710.
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Número 278b
Excelentísimos señores.
La carta con que vuestra excelencia me favorce en
fecha de oy yncluye en mi estimazión la más apreziable por el favor que en ella me dispensa, aziéndome ynstrumento para que le noticie de la felizidad con que su magestad la reyna nuestra señora
se mantiene en este sitio, gozando de muy caval
salud, mandándome su magestad manifieste a
vuestra excelencia como lo hago el singular aprecio que su magestad hace de las atentas expressiones con que vuestra excelencia solizita saber de su
importante salud, en prueva de la // 1v // ynnata
fidelidad y amor que le conserba a su real persona, la qual está muy dispuesta para obedecer los
prezeptos que vuestra excelencia fuere servir dispensarme.
Guarde la excelentíssima persona de vuestra excea. paper intercalat entre els folis 236v-237r del trienni 17071710.
b. carta intercalada entre els folis 239v-240r del trienni
1707-1710.
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lencia muchos años como puede. Horta, y abril a
14 de 1709. Excelentíssimas señorías beso la mano
de vuestra excelencia su mayor servidor el príncipe de Lizehstein.

242
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Excelentíssimo y fidelíssimo señor.
Prosiguiendo en vuestra excelencia el atento cuydado de saber el estado de la salud de la reyna
nuestra señora, le he puesto en su real intelligencia y admite de vuestra excelencia con gratitud el
buen zelo con que vuestra excelencia solicita la feliz estabilidad de su real persona la qual experimenta gracias a nuestro señor. Y dándolas a
vuestra excelencia por lo que con este motivo me
favoreze, dezeo merecer ocasiones del agrado de
vuestra excelencia, que guarde Dios muchos años.

Excelentíssimos señores fidelíssimos deputados y
oÿdores de qüentas de la Generalidad.

240
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Número 279a
Excelentíssimo señor.
Assí que reciví la apreciable carta de vuestra excelencia de este día con motivo de que pasase a la
notiçia del rey el gran amor que manifiesta vuestra excelencia en ella, deseando adquirir notiçias
de la buena salud de su magestad, passé su contenido en su real inteligencia y me manda agradecer, como lo hago, la fineza de vuestra excelencia
propria de su constante fidelidad // 2v // a su servicio.
Dios guarde vuestra excelencia muchos años.
Horta, a 14 de abril de 1709. Excelentissimo señor beso la mano de vuestra excelencia su major
servidor, conde de Altán.

Horta, 18 de abril de 1709. Excelentíssimos señores beso la mano de vuestra excelencia su mayor
servidor, el príncipe de Liechisten.
Excelentíssimos y fidelíssimos deputados y oidores
de la Generalidad de Cataluña.
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Siendo ynseparable del grande amor de vuestra
excelencia al rey nuestro señor su incesante anelo
de saber como continua en este parage su magestad, devo decir goza de la robustez que necesitamos y de gustosa diversión, haviendo merecido
grato ohido la reyterada atenta expresión de vuestra excelencia, la que yo aplaudo y solicito exercitarme en quanto sea del mayor agrado de vuestra
excelencia, que guarde nuestro señor felizes años.

Número 280b
Vuy als 18 de abril de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que se va continuant la investigació y repartició dels milenars de pergamins y papers que ab total confusió se troban
en lo aposento de la sala superior de dit Real
Arxiu, distribuint-los a sos respective regnats a
què tocan. Y així mateix se ha trobat que lo official destinat per sa magestat y son emanuense
van continuant la còpia del repertori fet per lo
especulador de tots los reals registres se troban
en lo Real Arxiu. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos
respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.

Número 282b
Excelentíssimo y fidelíssimo señor.

Horta, a 14 de abril 1709 del excelentíssimo senyor conde de Althán. Excelentíssimos señores fidelíssimos deputados y oÿdores de qüentas de la
Generalidad de Cathaluña.
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Número 281a

Horta, 18 de abril de 1709.
Excelentíssimos y fidelíssimos señores deputados y
oydores de qüentas de la Generalidad de Cataluña.
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a. carta intercalada entre els folis 239v-240r del trienni
1707-1710.
b. paper intercalat entre els folis 239v-240r del trienni 17071710.
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Número 284c
Los excel·lentíssims y fidelíssims senyors protector y oficials del excel·lentíssim y fidelíssim
bras militar, la tarda del die 22 de abril 1709,
usant de la facultat a ells donada per dit bras la
matexa tarda han deliberat lo següent:

a. carta intercalada entre els folis 241v-242r del trienni
1707-1710.
b. carta intercalada entre els folis 241v-242r del trienni
1707-1710.
c. deliberació intercalada entre els folis 242v-243r del trienni
1707-1710.

Attenent que lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors ha participat que, regonexent ésser de la atenció y obligació dels comuns saber notícias de la salut de
las magestats de rey y reyna nostres senyors, que
Déu guarde, los apar podria executar-se per
medi de embaxada de tres personas, una de
cada estament, com ho observa aquell excel·lentíssim y fidelíssim concistori, comprenent també que no se encontran exemplars del que se ha
practicat en semblans ocasions de trobar-se las
magestat fora esta ciutat per sa diverció en paratges tant vehins com lo de Horta, ans bé que
lo obsequiar a las magestats per tot lo concistori
sols se ha estilat en los casos de vingudas reals,
noces y altras públicas festivas demonstracions.
Y que tal vegada la embaxada de tot lo concistori podria incomodar la diversió que logran sas
magestats, y executant-se per medi de dos concistorials privadament apar motivaria alguns reparos dignes de premeditació. Per ço en concideració de què la dilació podria deslluir tant
degut obsequi propri del gran zel // 1v // y reverent atenció dels excel·lentíssims comuns, conformant-se lo bras que li apar se podria fer dit
obsequi per medi de embaxada de dos cavallers
quiscuna semana fins sas magestats se restituescan en esta ciutat. Y per lo molt se desitja la uniformitat ab tots los excel·lentíssims comuns, deliberan se participe al excel·lentíssim y fidelíssim
concistori dels senyors deputats y ohidors y a la
excel·lentíssima ciutat, suplicant a la excel·lentíssima ciutat se servesca quant antes pèndrer
resolució sobre est assumpto, attès lo que apressa la urgència de obsequiar a sas magestats.

243
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sie únicament de vostra excel·lència fidelíssima
y no del dit jutge de reclams ni de altre algú, per
ésser la de vostra excel·lència fidelíssima en lo
tocant a drets de la Generalitat y sos dependents
y connexos privative ad quoscunque et cum
clausulis abdicativis jurisdictionis. Per tant com
altrament lo legítim procurador de Rafel Peynado, altre dels reos convinguts en dita causa, suplica sie del servey de vostra excel·lència fidelíssima manar fer-se entregar lo dit procés per los
camins y medis estilats que a més de ser axí de
justícia ho rebrà lo suplicant a singular mersè de
la justificació y grandesa de vostra excel·lència
fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Pro Flix, Plana y Junquer. Bruguera, assessor
subrogatus.
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Número 286a
Vuy als 28 de abril de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat anar-se continuant la investigació y visura dels pergamins y papers que
confusament se troban en la sala superior distribuhint aquells a sos respective reynats. Y així
mateix se ha trobat que lo official destinat per sa
magestat y son emanuense van continuant la
còpia del borró de dos tomos de repertori que
lo especulador ha format de tots los reals registres, menos dels que se troban en la estància 12
que faltan a continuar per aguardar que lo offici
de mestre racional fasse en aquella los deguts
calaixos. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.

Número 285a
243
/6r

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
A instància de Joan Bova, sombrarer, se exposà
reclam devant lo magnífich jutge de reclams de
la present ciutat y principat als 19 de janer proppassat contra las personas y béns de Rafel Peynado, Joseph Balart, Joan Miró y Jaume Fargas,
sombrarers de la vila de Reus, del camp y archabisbat de Tarragona, per la quantitat de 118
lliures, 8 sous per consemblants que pretén li
serian degudas per los sobredits per compliment del preu del rearrendament de las bollas
dels sombreros de las col·lectas de Tarragona,
Tortosa y Monblanch per temps de tres anys
que·s diu comensaren al primer de novembre
1705. E com lo coneixement de dita causa per
ésser de dependència de drets de la Generalitat
a. súplica intercalada entre els folis 243/2v-243/4r del trienni 1707-1710.
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Número 287b
Don Francisco de Magarola y Fluvià, archiver
del Real Archiu del present principat de Cathalunya General de la Corona de Aragó.
En execució del disposat en lo capítol 100 de
les últimes Corts certifich y fas fe que lo pare
mestre fra Manuel Mariano Ribera de la real
orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del Real Archiu junt ab son emanuense, ha
cumplit ab lo que disposan los capítols 97 y 98
de ditas Corts des del die primer de febrer fins
al últim die de abril inclusive del corrent any
1709, la qual certificatòria fas mitjentsant jurament que és prestat lo die infrascrit en mà y
a. paper intercalat entre els folis 243/4v-243/7r del trienni
1707-1710.
b. certificatòria intercalada entre els folis 243/4v-243/7r del
trienni 1707-1710.
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poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comtes del General de
Cathalunya.

244
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Excelentíssimo señor.

Barcelona, y maig a 2 de 1709. Don Francisco
de Magarola y Fluvià, archiver real.

243
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Enterado el rey, Dios le guarde, de la representaciones de vuestra excelencia tocante a los desórdenes y excessos que está practicando el regimiento
de don Federico Schover, se ha servido su magestad dar las órdenes más eficazes a aquel coronel a
fin de que no solo se exterminen pero tambien que
mortifique los cabos que han concurrido en tan
notables perjuicios al secretario del // 2v // Rey y
bién público. Y quedando yo al de vuestra excelencia con toda resignación, ruego a nuestro señor
guarde a vuestra excelencia dilatados años.

Número 288a
Excelentíssimo señor.
Siendo mañana el día en que por commemoración de haverse livertado esta ciudad de la violenta invación del enemigo el año passado de mill setecientos y seis, se haze la processión general que
resolvió el rey establezer para los venideros, dirigida asta la pirámide del Borne, donde se venera la
imagen de Nuestra Señora de la // 8v // Concepción, atentamente manda su magestad lo acuerde a vuestra excelencia a fin de que en la conformidad que ha concurrido vuestra excelencia en
dicha función los años antezedentes lo execute en
este nuestro señor. Guarde a vuestra excelencia los
dilatados años que puede.

Horta, y mayo 17 de 1709. Excelentíssimo señor
besa la mano de vuestra excelencia su más servidor, don Ramon de Vilana Perlas.
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Horta, a 11 de mayo de 1709. Excelentíssimo señor besa la mano de vuestra excelencia su más
servidor, don Ramon de Vilana Perlas.
Excelentíssimos y fidelíssimos deputados y oydores
de qüentas de la Generalidad de Cathaluña.
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Número 291b
Vuy als 18 de maig de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que se va proseguint lo treball començat de la registració y repartició dels
pergamins y papers sueltos que en copiosíssima
multitut se troban per terra en lo aposento de la
sala superior de dit Real Arxiu, distribuint-los a
sos respective regnats a què tocan. Y així mateix
se ha trobat que lo oficial destinat per sa magestat y son emanuense van continuant la còpia del
repertori fet per lo especulador de tots los reals
registres se troban en lo Real Arxiu. Y no se ha
trobat que lo real arxiver, especulador, official
de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.

a. bitllet intercalat entre els folis 243/7v-243/9r del trienni
1707-1710.
b. paper intercalat entre els folis 243v-244r del trienni 17071710.
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Ab
Nº 1. «Noverint universi quod nos Jacobus, Dei
gratia, rex Aragonum, Majoricarum et Valentiae, comes Barchinonae et Urgelli et dominus
Montispesulani, donamus tibi Petro filio nostro
comitatum Barchinonae cum universa Cathalonia, a Salsis usque ad Cincham, ita tamen quod
si supervixeris nobis dicta omnia in universo habeas, cum omni jure et dominio, quae in praedicto comitatu et terra nos habemus et nobis pertinere potest aliquo jure vel causa, si vero tu primo
decesseris praedictus comitatus et tota terra a Salsis usque ad Cincham ad nos libere revertatur. Et
ut haec donatio pleniori gaudeat firmitate ratione dictae donationis recipimus te ad hominem
manibus propriis commendatum. Dattum Barchinonae, vespera sancti Vincentii, anno millessimo ducentessimo quadragessimo tertio. Sig+num
Jacobi, Dei gratia, regis Aragonum, Majoricarum et Valentiae, comitis Barchinonae et Urgelli, et domini Montispesulani. Testes sunt Petrus,
Tarraconensis archiepiscopus; Bernardus, Vicensis episcopus; Petrus, Dertusensis episcopus; frater
Hugo castellanus Empostae; Guillermus de Mongri, sacrista Gerundensis; Petrus, comes Urgellensis; Guillermus de Montecatheno; Bernardus
de Sancta Eugenia; Bernardus de Angularia;
Guillermus de Cervera; Berengarius Gerardi;
Jacobus Grunni; Michael de Plicamanibus; Guillermus de Lasera. Sig+num Guillermi, scribae
qui mandato domini //3v // regis haec scribi fecit
loco et die anno praefixis.»
a. bitllet intercalat entre els folis 243v-244r del trienni 17071710.
b. vuit papers i un resum intercalats entre els folis 243v-244r
del trienni 1707-1710.

Sig+num mei don Francisco de Magarola et Fluvia sacrae catholicae et regiae magestatis archivarii Regii Archivi praesentis civitatis Barchinonae Generalis Coronae Aragonum, qui
huiusmodi copiam aliena manu scriptam extraxi ex armario intitulato De Cathalunya, de sacco
signato de littera A, numero CCXXXI, recondito in dicto Regio Archivio, quam cum sui originali legitime comprobavi et clausi solito meo supra apposito signo.
4r

Número 2. «Quia super limittibus Cathaloniae
et Aragoniae licet immedire a quibusdam minus
sanae intelligentibus de facto posset dubitatio suboriri: Nos itaque Jacobus, Dei gratia rex Aragonum, Majoricarum et Valentiae, comes Barchinonae et Urgelli et dominus Montispesulani, qui
voluntarios labores apetimus, volentes in ac parte
omnis disceptationis materia amputare, ut omnis scrupulus acordibus hominum penitus perpetuo subtrahatur etiam praedecessorum nostrorum
vestigiis
inherentes
comittatum
Barchinonae cum Cathalonia universa a Salsis
usque Cincham ex certa scientia limitamus licet
limitatio ipsius comitatus et Cathaloniae praedictae per pacis et treuguae ordinationes in civitate Barchinonae et Tarraconae et etiam alibi
factas colligi poterat, evidenter regnum autem et
terram Aragonum a Cincha usquer ad Ferizam,
constituimus et sic volumus limittari ne ab ista
die in antea ratione dictorum limittum aliqua
questio inter aliquos oriatur. Praedictam itaque
limitationem per nos et nostros habere volumus
perpetuam et inviolabilem firmitatem. Dattum
Barchinonae, duodecimo chalendas februarii
anno Domini millessimo ducentessimo quadragessimo tertio. Sig+num Jacobi, Dei gratia, regis
Aragonum, Majoricarum et Valentiae, comitis
Barchinonae et Urgelli et domini Montispesulani. Testes sunt Petrus, Tarraconensis archiepiscopus; Bernardus, Vicensis episcopus; Petrus, Dertusensis episco– // 4v // pus; frater Ugo,
castellanus Empostae; Guillermus de Mongri, sacrista Gerundae; Petrus, comes Urgelli; Guillermus de Montecateno; Petrus de Montecatheno;
Bernardus de Sancta Eugenia; Berengarius de
Angularia; Guillermus de Cervera; Berengarius
Gerardi; Jacobus Gruniri; Michael de Plicamanibus; Guillermus de Lasera. Sig+num Guillermi, scribae, qui mandato domini regis haec scribi
fecit loco, die et anno prefixis. Locus sig+illi.»
Sig+um mei don Francisco de Magarola et Fluvia, sacrae catholicae et regiae magestatis archivarii Regii Archivi presentis civitatis Barchinonae Generalis Coronae Aragonum, qui
huiusmodi copiam aliena manu scriptam extraxi ex armario intitulato De Cathalunya, de sacco
signato de littera A, numero CCXXXX, recondito in dicto Regio Archivio, quam cum sui ori2283

ginali legitime comprobavi et clausi solito meo supra apposito signo.
5r

Número 3. «Noverint universi quod nos Jacobus,
Dei gratia, rex Aragonum, Majoricarum et Valentiae, comes Barchinonae et Urgelli et dominus
Montispesulani, per nos et nostros damus perfecta
et irrevocabili donatione inter vivos tibi charissimo et dilecto dompno Petro, filio nostro, et dompne Yoles, inclitae reginae Aragonum, tuisque legitimis successoribus imperpetuum civitatem et
totum comitatum Barchinonae cum omnibus civitatibus et comittatibus ad ipsum spectantibus
scilicet ipsum comittatum Barchinonae et comittatum Tarraconae, Gerundensis, Bisuldunensis,
Vicensis seu Ausonensis, Rossilion, Ceritaniensis,
Confluentis et Vallis Aspirii et comitatum Urgellensis et civitates Illerdensis et Dertusensis simul
cum comittatibus Rippacurtiae et de Pallars, et
quidquid habemus et habere debemus a flumine
de Cincha usque ad Salsas et sicut dividunt montes iuxta Aran, simul cum Vallae de Aran quam
Vallem in ac donatione includimus usque ad
mare. Hos itaque comittatus, civitates, castra et
villae et aliae quaecumque habemus et habere debemus infra praedictos terminos cum comittatibus, vicecomittatibus, comdoribus, baronibus,
vasvassoribus, militibus, burgentibus, civibus et
aliis quibuscunque populis cuiuscunque conditionis et sexus integraliter et generalitater et universaliter sine aliqua retentione cum omni dominio, ju– // 5v // risdictione, redditibus,
proventibus et aliis juribus universis damus de
presenti tibi filio nostro praedicto Petro et in plena Curiae, quam nunc celebramus Barchinonae
in presentia omnium, inducimus te in corporalem possessionem omnium et singulorum praedictorum pleno jure ad habendum, tenendum et possidendum, et perpetuo a te et tuis legitimis
successoribus expletandum. Et iuxta consuetudinem Barchinonae recipimus a te super hoc omagium et te in nostris manibus fideliter comendatum, retento nobis in omni vita nostra usufructu
et dominatione, jure usufructuario in omnibus
supradictis et constituentes nos usufructuarios, et
te et tuos successores legitimos veros proprietarios
verosque possessores facimus cum hoc instrumento
perpetuo valituro de omnibus et singulis supradictis. Et in signum vere et integre possessionis et
veri perfectique dominii damus et assignamus
tibi in vita nostra centum marchas argenti annuatim festo Paschatis recipiendas in redditibus
comittatus Barchinonae. Huic autem donationi
et juramento subditorum nostrorum hanc conditionem apponimus quod si quod Deus avertat tu
descederes sine legitima prole tota prefata donatio intelligatur esse facta fratri tuo Jacobo, filio
nostro, et praedictae reginae, vel in defectu eius
cuicumque filio masculo ex nobis et praedicta regina procreato. Et ad majorem securitatem jura-
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mus per Deum et sancta quatuor Evangelia a nobis corporaliter tacta in nullo contravenire et
bona fide praedicta // 6r // omnia attendere et
complere, mandantes omnibus subditis nostris
tam majoribus quam minoribus, ut tibi super
praedictis omnibus tanquam veri tui subditi et
fideles homagia et fidelitatis exhibeant sacramenta. Ego igitur Bernardus de Sancta Eugenia
facio homagium manibus et ore et juro per Deum
et eius sancta quatuor Evangelia manibus meis
tacta vobis domino Petro, filio domini Jacobi
illustris regis Aragonum et dominae Yoles reginae Aragonum, quod ab ac die in antea habeo et
recipio vos in dominum naturalem Cathaloniae
et ex nunc vobis obediam sicut naturali domino
Cathaloniae et sicut domino naturali et comitti
Barchinonae. Et hoc homagium et juramentum
facio vobis et successoribus vestris secundum quod
ordinatum et possitum est in hoc instrumento donationis, quam dominus Jacobus rex praedictus
pater vester vobis facit in ac Curia Barchinonae
per eum celebrata et hoc juro salvis alodiis consuetudinibus, franquitatibus et libertatibus nostris.
Dattum Barchinonae, septimo chalendas aprilis
anno domini millessimo ducentessimo quinquagessimo primo. Sig+num Jacobi, Dei gratia regia
Aragonum, Majoricarum, et Valentiae, comittis
Barchinonae et Urgelli et domini Montispesulani. Testes sunt frater Petrus, episcopus Barchinonae; Bernardus, episcopus Vicensis, abbas Rivipollensis; Guillermus, abbas de banyoles;
Raymundus, abbas Sancti Salvatoris de Brea.
// 6v // Histi fecerunt homagium et juraverunt
Petrus H. comes Empuriarum; Guillermus de
Aguilone; Guillermus de Montecluso; Ferrarius
de Sancto Martino; Ferrarius de Vilafrancha;
Guillermus de Creixello; Bernardus de Castelleto; Guillermus Jutge; Guillermus de Granyana;
Petrus de Fous; Guillelmus Daluya; Bernardus
de Portella; Arnaldus de Torrelles; Petrus de
Sanctominato; Bernardus de Montserrat; Guillermus de Talamerata; Arnaldus de Ribes; Bernardus de Faro; Bernardus de Plegamans; Petrus
de Mure; Raymundus Despapiol; Petrus de Sancta Eugenia; Jacobus de Cruilles; Hugo de Angularia; Guillermus de Pavo; Petrus de Ortafa; Petrus de Palau; Raymundus Totzo; Raymundus
Desprat; Bernardus Despinles; Bernardus de Belvis; Raymundus de Vernet; Guillelmus de Viladecavals; Raymundus de Voltrera; Arnaldus
Xatmar; Bernardus de Montealegre; Arnaldus
de Montealegre; Guillermus de Monrog; Bernardus sa Illa; Raymundus de Benages; Bernardus
de Foixa; Jacobus de Rocaberti; Arnaldus de Navata; Arnaldus Guillermus de Cartalla; Jacobus
de Barbera; Hugo de Castellrosano; Hugo de
Reixach; Raymundus de Termes; Raymundus de
Urg; Guillermus de Urg; Raymundus de Malan;
Raymundus Guillermi de Enveig; Guillermus
Bernardi Damort; Bernardus Simon; Ferrarius
2284

Despuig; Arnaldus Dilla; Raymundus Petri;
Bernardus Dalmacii; Raymundus Ortiz; Bernardus de Solerio; Guillermus de Montesquiu;
Bages; Guillermus de Canet; Petrus de Menona;
Raymundus de Totzo; Raymundus de Vilarnau;
Petrus de // s.n.r // Arzat; Guillermus de Montechateno; Guillermus de Cervelione; Jacobus de
Cervaria; Petrus de Berga; Raymundus de Montecatheno; Bernardus Raymundus de Ribelles;
Raymundus de Fimor; Hugo de Cervelione; Petrus de Cervaria; Bernardus de Sancto Vincentio; Ferrarius de Turriliis; Bernardus de Podioviridi; Petrus de Cervaria; Bernardus de
Pereyxens; Umbertus de Turriliis; Guillermus de
Fonollario; Petrus de Turri; Guillermus de Turriliis; Guillermus de Viladecols; Petrus Ferrarius; Bernardus Ermengaudi; Raymundus Durfort; Guillermus Moneder; Bernardus Burget. De
Barchinonae fecerunt homagium et sacramentum in forma praedicta Jacobus Grunni; Michael de Plicamanibus; Guillermus de Lacera; Ferrarius de Minorissa; Bernardus Andreae;
Bernardus Boneti; Petrus de Viladecols; Petrus
Alest; Jacobus Gerardi; Bernardus Ermengaudi;
Ferrarius Geraldi; Guillermus Mercader; Raymundus de Merola; Raymundus de Viladecols;
Guillermus de Monjuich; Bernardus de Riaria;
Raymundus Sunyer; Petrus Mercader; Bernardus de Vico; Guillermus de Lacera; Vilasirer;
Raymundus Fulconis; Guillermus de Monjuich;
Bernardus de Rocha; Petrus de Rocha; Raymundus Com[...]; Bernardus Romei; Guillermus Pelegri Carbonel; Jacobus Carbonel; Arnaldus Pelegrin; Bernardus de Riaria; Jacobus Pelisser;
Guillermus Burges; Burrians; Arnaldus Baster;
Miralles; Conangle; Peralada; Colomer; Petrus
Despuig; Ferrarius Gari; Roudor; Petrus Tripo;
Petrus de Vilafrancha;, Failibe; Arnaldus Darlet; // s.n.v // Bernardus dez Soler; Petrus Barraler; Bernardus Pons; Guillermus de Mesclans; Petrus de Pulia; Marques; Puyol; Petrus des Palau;
Alexandri Sala; Ayguaviva; Petrus de Vilalbi;
Raymundus Tio; Guillermus Nagara; Bernardus des Palau; Petrus de Sala; Guillermus Babot;
Bernardus de Canadel; Petrus de Bonastre; Pasqual de Brul; Martin Calafat; Genero de Cudina; Petrus Borrell; Guillermus de Marian; Petrus Boquer; Arnaldus de Serra; Gili Sartor;
Petrus Pauc; Guillermus Aldebert; Gombaldus
Cifre; Garcies Reposter; Petrus de Alayna; Arnaldus Delogran; Bernardus Carbo. Sig+num
Petri Andreae, qui mandato domini regis pro
Guillermo scriba notario sua haec scribi feci die
et anno prefixis.»
Sig+um mei don Francisco de Magarola et Fluvia, sacrae, catholicae et regiae magestatis archivarii Regii Archivi presentis civitatis Barchinonae Generalis Coronae Aragonum, qui
huiusmodi copiam aliena manu scriptam extra-

xi a registro recondito in dicto Regio Archivio, in
armario intitulato De Cathalunya, de sacco signato Sanct Jordi, numero LXVI, quam cum sui
originali legitime comprobavi et clausi solito meo
supra apposito signo.
7r

Hoc est translatum sumptum fideliter a quadam
carta pergamena sigillata sigillo magno cereo viridi pendenti, cum cirico rubeo illustris regis
Franciae, in quo sigillo est imago regis sedentis in
cathedra tenentis in manu sinistra efigiem baculi cum flore in capite, et in dextera florem et litterae ipsius sigilli sunt Ludovicus, Dei gratia,
Francorum rex, cuius cartae series sic se habet:
«Ludovicus, Dei gratia, Franciae rex universis,
presentes litteras inspecturis, salutem. Notum facimus quod cum inter nos ex parte una et dilectum amicum nostrum Jacobum eadem gratia,
illustrem regem Aragonum, Majoricarum et Valentiae, comittem Barchinonae et Urgelli, et dominum Montispesulani ex altera, sub orta esset
materia questionis super eo quod nos dicebamus
comittatum Barchinonae, Urgelli, Bisulduni,
Rossilionis, Empurdanensis, Ceritaniae et Confluentis, Girondae et Eusoniae, cum eorum pertinentiis de regno Franciae et de feudis nostris esse.
Et idem rex Aragonum ex adverso dicebat se ius
habere in Carcasona et Carcasense, in Rede et
Redense, in Lauranco et Lauredense, Terminis et
Terminense, Biterris et bicecomittatu Bitterrense, Agadha et Agadhense, Albi et Albigense, Ruchinae et Ruchinense, comitatu Furtii, Caturcon
et Caturcionense, Narbonae et ducatu Narbonense, Minerba et Minerbense, Fonolleto et Fonolledense, Terra de Saltu, Petrapertusa et Petrapertusense, Amillianonse cum toto comittatu
Amilliani, Credonensis cum vicecomittatu Credonense, Gavaldanis, Nemaus et Nemausense,
Tolosae cum toto // 7v // comittatu Tolosae et
Sancti Egidii, cum honoribus, districtibus et juribus universis et pertinentiis eorundem. Postmodum accedentes ad nos solempnes procuratores et
nuntii praedicti regis Aragonum ab eodem super
hoc spetialiter ad nos missi, venerabilis videlicet
Arnaldus, Barchinonensis episcopus, Guillermus,
prior beatae Mariae de Corneliano, et Guillermus de Rocafoleo, thenens locum ipsius regis in
Montepesulano nobis exhibuerunt litteras procuratorias ipsius regis in haec verba:
«Noverint universi quod nos Jacobus, Dei gratia,
rex Aragonum, Majoricarum et Valentiae, comes Barchinonae et Urgelli et dominus Montispesulani, constituimus et ordinamus vos venerabilem Arnaldum, Dei gratia, Barchinonensem
episcopum, et dilectos Guillermum, priorem
Sanctae Mariae de Corneliano, et Guillermum
de Rochafoleo, thenentem locum nostrum in
Montepessulano, procuratores nostros, dantes et
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concedentes vobis omnibus praedictis et cuilibet
vestrum plenam et liberam potestatem, aucthoritatem et licentiam transfigendi et componendi
vice nostra et nomine, cum Ludovico, Dei gratia,
illustri rege Franciae, super omni jure, quod habemus et habere debemus in Carcassona et Carcassonensis, Rede et Rendensis, et in Laurago et
Lauraginense, in Terme et Termenense, et in Minerba et Minerbense, in Fonolleto et Fonolladense, et in Perapertusa et Perapertusense, et in comittatu Amilliani, et Gavaldani, in Nemze et
in Nemausense, et in comittatu Tolosae et Sancti
Egidii, et in omnia alia terra et jurisdictione
Raymundi, quondam comittis Tolosanensi, et
fructibus inde et perceptis et quod vos omnes et
singuli supradicti //8r // possitis vice nostra et nomine cedere, remittere perpetuo et relaxare praedicto illustri regi et suis quidquid juris nos habemus et habere debemus, quoquomodo vel ratione
in praedictis omnibus et singulis damus etiam et
concedimus vobis omnibus et singulis spetiale
mandatum aucthoritatem et licentiam et potestatem jurandi ex parte nostra super animam
nostram de omnibus et singulis supradictis a nobis observandis et complendis, pro ut per vos erit
super eis cum dicto rege promissum, ordinatum,
compositum et transactum. Renuntiantes scienter et consulte omni juri divino et humano, canonico, civili et consuetudinario et omni privilegio
reali et personali ac omni alio auxilio generali
seu spetiali, quibus contra praedicta seu aliqua
ex praedictis juvari possemus. Item damus vobis
omnibus et singulis supradictis et concedimus spetiale mandatum quod vice nostra et nomine
transfigatis et componatis cum dicto illustri rege
Franciae, et accipiatis ab eodem rege cessionem,
remissionem et relaxationem de omni jure quod
idem rex Franciae asserit se habere in comittatu
Barchinonae et de omni jure, si quod habet vel
habere credit in comittatu de Bisulduno, de Rossilione, de Empurdano, de Ceritanea, de Confluente vel in aliquo loco terrarum quas nos odie
tenemus et habemus, et quod in omnibus et singulis supradictis tractetis et procuretis faciatis et recipiatis quidquid vobis videbitur expedire. Promittimus insuper bona fide cum hoc authentico
instrumento sigillo nostro pendenti munito nos
rattum habere, // 8v // complere et servare perpetuo quidquid cum dicto rege per vos omnes vel
duos aut unum ex vobis super praedictis omnibus
et singulis factum fuerit ordinatum, compositum
seu transactum. Datum Dertusae, quinto idus
marcii anno domini millessimo ducentessimo
quinquagessimo septimo.»
Tandem vero post multos tractatus habitos hinc et
inde bonorum mediante concilio cum dictis procuratoribus, nomine procuratorio, et vice praedicti regis Aragonum ad hanc compossitionem et
transactionem devenimus quod nos pro nobis et
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heredibus et successoribus suis imperpetuum et ab
ipso et antecessoribus suis causam habentibus et
praedictis procuratoribus pro ipso rege Aragonum et nomine et vice ipsius diffinimus, quitamus, cedimus et omnimo remittimus quiquid juris et possessionis vel quasi habebamus si quid
habebamus vel habere poteramus seu etiam discebamus nos habere tam in domanariis sive dominicaturis, quam feudis et aliis quibuscumque in
praedictis comittatibus Barchinonae et Urgelli,
Bisulduni, Rossilionis, Empurdani, Ceritaniae,
Confluentis, Gerundensis, et Eusoniae cum omnibus honoribus, omagiis, districtibus, jurisdictionibus et juribus universis et pertinentiis eorundem et cum omnibus fructibus et proventibus per
ipsum regem Aragonum et antecessores eiusdem
inde perceptis et qui percipi poterunt. Promittentes ad hoc nos et heredes et successores nostros imperpetuum obligantes // 9r // quod in praedictis
omnibus et singulis nihil de cetero per nos vel per
alium reclamavimus vel petemus. Renuntiantes
omnino spetialiter et expresse pro nobis et heredibus et successoribus nostris omnibus cartis et instrumentis si quae super hiis habebamus volentes et
decernentes ea penitus esse nulla ac promittentes,
quod ea omnia reddemus regi Aragonum antedicto. Renuntiamus insuper pro nobis et heredibus nostris et successoribus omni juris auxilio tam
canonico quam civilis necnon et consuetudinario,
et omni privilegio reali et personali quibus contra
praedicta vel aliquid de praedictis nos juvare possemus. Prenominati autem procuratores pro sepe
dicto rege Aragonum et heredibus et successoribus
eiusdem et vice ipsius nomine procuratorio nobis
et heredibus et successoribus nostris, et a nobis et
antecessoribus nostris causam habentibus viceversa quitaverunt, cessarunt, diffinierunt et remisserunt omnino spetialiter et expresse quidquid juris et possessionis vel quasi idem rex Aragonum
habebat, si quid habebat vel habere poterat seu
discebat etiam se habere tam in domanariis et dominicaturis, quam in feudis et aliis quibuscunque in Carcassona et in Carcassonense, in Rede
et in Redense, in Laurago et in Lauragense, in
Termene et Termenense, in Menerba et Menerbense, in Fonolleto et Fonolledense, in Petrapertusa et in Petrapertusense, in comittatu Amilliani
et Guialdani, et in Nemauso et in Nemausense,
et in comittatu Tolosae et Sancti Egidii, et in omnia alia terra et jurisdictione Raymundi, quondam comittis Tolosanensi, et fructibus // 9v // et
proventibus per nos vel antecessores nostros inde
perceptis. Condictum est tamen et ordinatum
quod si aliqua feuda moventia de dominatione
Fonolledense, cita sint infra terminos comittatus
Rossilioni vel Bisulduni seu aliorum comittatuum praedictorum, de quibus comittatibus ipsi
regi Aragonum quitationem et diffinitionem fecimus penes ipsum regem Aragonum et heredes et
successores suos perpetuo remanebunt, et ea sibi et
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heredibus et successoribus suis çedimus et omnino
quittamus, salvo tamen jure si quid fuerit alieno,
similiter si aliqua feuda moventia de dominatione ipsorum comittatuum cita sint infra terminos
Fonoledenses penes nos et heredes et successores nostros perpetuo remanebunt, et ea nobis et heredibus
et successoribus nostris diffiniverunt et quittaverunt omnino nomine procuratorio pro ipso rege
Aragonum et vice ipsius procuratores praedicti,
salvo tamen jure si quid fuerit alieno. De Amiliani et comittatu Amilliani sciendum et vice domini regis Aragonum quitasse et diffinisse ea nobis et heredibus et successoribus nostris et a nobis et
antecessoribus nostris causam habentibus, sicut ea
tenemus et possidemus et a nobis et nostris tenentur et possidentur. Pretera procuratores prenominati promisserunt et tenentur bona fide procurare quod praedictus rex Aragonum pro se et
heredibus suis ac successoribus nobis et heredibus
ac successoribus nostris causam habentibus diffiniit et quitavit, cedet et remitet omnino // 10r //
quidquid juris possessionis vel quasi habet, si quid
habet vel habere potest seu discet etiam se habere
tam in domaniis seu dominicaturis quam in feudis et aliis quibuscumque in praedictis omnibus
supranominatis, quae procuratorio nomine et
vice ipsius regis Aragonum diffiniverunt, quitaverunt et remisserunt nobis procuratores praedicti et insuper in his quae inferius nominantur videlicet Biterris cum vicecomittatu Biterrense,
Agda et Agadense, Albae et Albigense, Ruchinae
et Ruchinense, comittatu Fuixense, Caturçe et
Caturcense, Narbonae et ducatu Narbonense,
Podio Laurente, Herbuz, Castrofideli, Terra de
Saltu, Credone, et vice comittatu Credonense. Et
quod idem rex Aragonum cedet penitu et concedet expresse pro se et heredibus ac successoribus suis
nobis et heredibus ac successoribus suis nobis et heredibus ac successoribus nostris et a nobis causam
habentibus omnem actionem et jus repetendi pignoris, quae discit se habere in praedictis Amilliano et comittatu Amilliani, Credone et vicecomittatu Credonense, et in Gavaldano cum
pertinentiis eorundem, quae quidem bonae memoriae Petrus quondam rex Aragonum genitor
ipsius olim titulo pignoris obligaverat Raymundo, quondam comitti Tolosanense, et per hanc
compositionem idem rex Aragonum reddet nobis
plenariae omnes cartas et instrumenta, quae habet super dicta obligatione confecta caeterum
procuratores prenominati procuratorio nomine
et vice ipsius regis Aragonum diffiniverunt, quitaverunt, cesserunt et remisserunt omnino et promisserunt et tenentur bona fide procurare quod
praedictus rex Aragonum cedet et concedet spetialiter // 10v // et donabit in perpetuum pro se et
heredibus ac successoribus suis nobis et heredibus
ac successoribus nostris, et a nobis causam habentibus quidquid juris sibi competit si quod compitit vel quocumque casu seu ratione vel titulo pos-

set ad ipsum vel ad heredes et successores suos nunc
vel infuturum aliquatenus devenire in Tolosa et
toto comittatu Tolosae et Sancti Egidii, et in terris Agenensis et Venesinensis, ac in tota alia terra, jurisdictione et potestate Raymundi, quondam comittis Tolosanense. Insuper procuratores
praedicti procuratorio nomine pro dicto rege
Aragonum et vice ipsius nobis et heredibus ac successoribus nostris causam habentibus diffiniverunt, quittaverunt, cesserunt et omnino remisserunt et promisserunt et tenentur bona fide
procurare, quod idem rex Aragonum pro se et heredibus suis ac successoribus diffiniet et quitavit,
remittet penitus et expresse praedicta omnia et
singula eo quo superius continetur cum omnibus
honoribus, omagiis, districtibus, jurisdictionibus
et juribus universis ac pertinentiis eorundem et
cum omnibus fructibus et proventibus per nos vel
antecessores nostros vel per alios inde perceptis, et
qui etiam percipi potuerunt et promittent et ad
hoc se et heredes ac successores suos specialiter obligavit, quod in praedictis omnibus et singulis
nihil de cetero per se vel per alium reclamabit.
Nec nos vel heredes aut successores nostros seu causam a nobis vel antecessoribus nostris habentes super predictis aut aliquo praedictorum per se vel
per alium in posterum molestabit. Renuntiaverunt autem omnino spetialiter et expresse procuratores praedicti nomine // 11r // procuratorio
pro ipso rege Aragonum et vice ipsius, et promisserunt et tenentur bona fide procurare, quod idem
rex Aragonum renuntiabit penitus et expresse
pro se et heredibus ac successoribus suis omnibus
cartis et instrumentis, si quae super premisis habet vel habuit et volet et decernet ea penitus esse
nulla quod ad nostrum prejuditium et nostrorum et quod ea omnia reddet nobis. Renuntiabit
et idem rex Aragonum penitus et expresse pro se et
heredibus ac successoribus suis et etiam praedicti
procuratores procuratorio nomine pro ipso et vice
ipsius renuntiaverunt omni juris auxilio tam canonici quam civilis ac consuetudinarii et omni
privilegio reali et personali quibus idem rex Aragonum aut heredes aut succesores sui contra premissa vel aliquid premissorum juvare se possent,
et quod idem rex Aragonum nobis super premissis
omnibus patentes litteras suas dabit. De supradictis autem omnibus observandis et complendis
prout superius continentur procuratores praedicti prestiterunt in nostra presentia in animam
prefati regis Aragonum super sacro sancta Evangelia juramentum, in cuius rei testimonium presentem cartam sigilli nostro facimus impressione
muniri. Acta sunt haec apud Corbilium in palacio nostro, presentibus episcopo Aprenensi; Ludovico primogenito et Philippo filiis nostris; Raymundi Gaucelmi, domino Lunelle; Simone de
Claromonte, domino Segelle; Egidio Franci, constableario; Joanne de Ronquerolis, Alselmo de
Baya, Gervasio de Craniis, militibus; magistro
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Rade, // 11v // thesaurario Sancti Franboudi Silvanotensis; magistro Odone de Lonaco; magistro
Joanne de Nemesio; magistro Philippo de Caturse; magistro Joanne de Ulliaco; Ferrario de Laure, sacrista Barchinonae; Arnaldo de Gualba,
canonico Vicensi. Quinto idus madii anno domini millessimo ducentessimo quinquagessimo octavo. Sig+num Petri Arnaldi de Cervaria, vicarii
Barchinonae et Vallesii, qui huic translato sumpto fideliter ab originali suo non cancellato nec in
aliqua parte sui viciato et cum eodem legitime
comprobato ex parte domini regis et aucthoritate
offitii quo fungimur aucthoritatem pendimus et
decretum, ut ei tanquam originali suo fides plenaria ab omnibus impendatur appossitum per
manum mei Bernardi de Cumbis, notarii, subscripti in cuius manu et posse dictus vicarius hanc
firmam fecit tertio decimo chalendas marcii
anno subscripto. Presentibus testibus Berengario
de Manso, Arnaldo Salvatge et Bernardo Turri.
Nos Poncius, Dei gratia, electius confirmatus in
episcopum Barchinonensem presens translatum
cum originali fideliter comprobabimus et vidimus contineri in originali sicut in presenti translato continetur, et ideo fidem facimus de praedictis et ad majorem fidem habendam presenti carte
nostrum sigillum apponi fecimus et manu propria subscripsimus undecimo chalendas marcii
anno domini millessimo tercentessimo.
Sig+num Bernardi de Cumbis, notarii publici
regentisque scribaniam curiae vicarii eiusdem civitatis, qui hoc translatum
sumptum fideliter ab originali suo non cancellato, nec in aliqua parte sui viciato et cum eodem
legitime comprobatum scribi fecit et clausit tertio
decimo chalendas martii anno domini millessimo
tercentessimo cum litteris suprapossitis in linea
XII, ubi scribitur super et cum litteris rasis et
emendatis in linea XVI, ubi discitur «ac» et in
linea XXIa ... in linea XXVI, ubi dicitur «ac».
Preterea de mandato Petri Arnaldi de Cervaria
b... praedicti firmam et decretum eius supra
manu propria scripsit et ad majorem rei evidentiam etc ... habenda in presenti translato appossuit sigillum offitii vicarii supradicti. Locus
sig+illorum.»
// 12r// Barchinonae

Sig+num mei don Francisci de Magarola et Fluvia, sacrae, catholicae et regiae magestatis archivarii Regii Archivi presentis civitatis Barchinonae Generalis Coronae Aragonum, qui
huiusmodi copiam aliena manu scriptam extraxi ex armario intitulato De Cathalunya, de sacco
signato Sanct Pere, signato de numero CXXa. a continuació un espai en blanc d’uns 50 mms.
b. a continuació un espai en blanc d’uns 30 mms.
c. a continuació un espai en blanc d’uns 20 mms.
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VIII, recondito in dicto Regio Archivio, quam
cum sui originali legitime comprobavi et clausi
solito meo supra appossito signo.
13r

Número 4. «In nomine Domini, amen. Noverint universi quod nos infans Alfonsus, illustrissimi domini domni Jacobi, Dei gratia, regis Aragonum primogenitus et heres ac eiusdem domini
regis in regnis et terris suis procurator generalis
viso quondam privilegio, statuto seu ordinatione
factis per dictum dominum regem patrem nostrum, ut perpetuis temporibus regna Aragonum
et Valentiae et comitatus Barchinone cum directo dominio et aliis quibuscumque juribus ad ipsum dominum regem et suos spectatius vel quae
possunt ulterius spectare in regno Majoricae et
insulis ei adjacentibus et in comitatibus Rossilionis, Caeritaniae et Confluentis, Vallis Spirii et
in vicecomitatibus Omeladesii, et Carlavesii sint
et maneant perpetuo unita et unum et sub uno
solo eodemque domino atque dominio perseverent,
nec aliquod vel aliqua ex eis ab alio vel aliis separentur, ut haec et alia in dicto privilegio nunc in
presentia nostra lecto antefati domini regis bulla
plumbea pendenti munito plenius continentur
cuius thenor sequitur:
«In nomine Domini, amen. Noverint univeris
quod nos Jacobus, Dei gratia, rex Aragonum,
Valentiae, Sardiniae et Corcissae ac comes Barchinonae, conciderantes quod iuxta veritatis eloquium, ut evangelio recitatum omne regnum in
se divissum desolabitur quodque quolibet regnum
debet esse unitum et indivissum, ut virtus plurium unita sit fortior et validior ad tenendum
justitiam sine qua omnis terra perit et habitatores cuius et plurium etiam // 13v // viribus conflatis in unum major potentia defentio plenius
agitur ac fulcitur et publica res adversus ostiles in
cursus fortificatus uberius et salvatur. Et quod
diviso regnorum Aragonum et Valentiae ac comitatus Barchinonae, quae Dei providentia obtineamus iam preteritis temporibus a nostris progenitoribus acceptata nimirum paravit et induxit
scandulum volenter super hoc et dignitati regali
et subditorum nostrorum utilitati, ut regio bene
congruit officio providere et indempnitati prospicere eorundem per presentis provissionis nostrae
paginam perpetuo et irrevocabili robore duraturam ex certa sciencia et spontanea voluntate statuimus, ordinamus atque sanccimus quod praedicta regna nostra Aragonum et Valentiae ac
comitatus Barchinonae cum directo dominio et
aliis quibuscunque universis juribus, quae ad nos
spectant vel possunt ulterius spectare in regno
Majoricae et insulis ei adjacentibus et in comitatibus Rossilionis, Ceritaniae, Confluentis et Vallis Spirii, et in vicecomitatibus Omeladesii et
Carladesii, sint et maneant perpetuo unita et
unum et sub uno solo eodemque domino atque do2288

minio perseverent nec aliquod vel aliqua ex eis ab
alio vel aliis separent. Ita quod quicunque sit rex
Aragonum idem etiam sit rex regni Valentiae, et
comes Barchinonae sicque nos vel aliquis eres seu
successor noster vel nostrorum in testamento vel
alia qualibet ultima voluntate, aut donatione
vel alia ordinatione inter vivos aut aliqua alia
dispositione nunquam dividamus seu separamus
nec dividi seu separari faciamus, concentiamus
aut permitamus // 14r // regna praedicta et comitatuum in se aut a se vel etiam inter se videlicet regnum Aragonum non dividemus seu separabimus in se, nec etiam a regno Valentiae et
comitatu Barchinonae nec regnum Valentiae dividimus vel separabimus in se neque etiam a regno Aragonum et comitatu Barchinonae neque
dictum comitatum Barchinonae dividemus vel
separabimus in se neque etiam a dictis regnis
Aragonum et Valentiae. Et si quid contra praedicta vel aliqua predictorum per nos vel nostros
fuerit attentatum illud ex nunc decernimus irritum et inane. Declarantes tamen, quod nos et ipsi
possimus donare seu dimittere castrum vel castra
locum vel loca seu hereditamenta filiis nostris vel
ipsorum aut aliis personis, ut nobis et eis videbitur unitate predictorum regnorum et comitatus
semper stabili et indivisa manente. Et affectantes
hujusmodi statutum, ordinationem et sanccionem ac privisionem nostram inconcusse et irrefragabiliter perpetuis temporibus observari juramus per nos et nostros solempniter per Deum et
crucem domini nostri Jesuchristi et eius sancta
quatuor Evangelia manibus nostris corporaliter
tacta praedicta omnia et singula, ut superius
dicta sunt, et distincta tenere, complere et inviolabiliter observare et observari facere et teneri et
nunquam in aliquo contravenire aliquo jure,
causa vel ratione. Inhibentes expresse sub in terminatione divini juditii ac divinae maledictionis et nostrae heredi nostro universali quicumque
pro tempore fuerit et aliis subsequenter successivis
in dictis // 14v // regnis et comitatu, ut observando incorruptibiliter omnia et singula supradicta
contra ea vel aliquod eorum non veniant, facient
vel attentent, aut fieri concentiant vel permitant
dicto verbo vel facto seu alio quovismodo. Et ut
omnia praedicta et singula tenatius observentur
statuimus, sanccimus et ordinamus quod quilibet
heres et successor noster et nostrorum in praedictis
regnis et comitatu unus post alium successive
tempore sui novi dominii seu novae concessionis
vel etiam si antea jurari haberet antequam prelati richi homines mesnaderii, milites, cives et
burgenses, et homines villarum seu aliqui alii de
praedictis regnis et comitatu sibi faciant seu prestent juramentum fidelitatis vel sibi in aliquo respondeant, et antequam aliquis ex predictis requisitus expresse vel non requisitus sibi faciat vel
facere teneatur homagium vel aliquam recognitionem ratione feudorum seu qualibet alia ratio-

ne ipse heres vel successor nostri et nostrorum in
praedictis regnis et comitatu quicumque pro tempore fuerit per se et suos laudet, confirmet et approbet ac publice juret presens statutum, ordinationem, sanccionem et provissionem nostram. Et
usque quo ipsam laudationem, confirmationem
et approbationem praedictorum omnium et singulorum fecerit et juramentum pro ipsis observandis prestiterit cum publico instrumento praenominati vel aliqui ex eis non teneantur eis in
aliquo respondere. Et si per aliquem cuiuscumque
conditionis vel status exhisteret pro praedictis vel
aliquo // 15r // praedictorum sacramentum fidelitatis vel homagium seu quevis alia obligatio facta esset antequam praedicta, ut est dictum, laudata, approbata et jurata essent per novum
quemvis dominum heredem et successorem, ut
premititur, non valerent et pro non factis penitus
haberentur. Haec autem etiam praedictis omnibus et singulis praelatis richis hominibus mesnaderiis, militibus, civibus, burgentibus, hominibus
villarum et aliis quibuslibet subditis nostris dictorum regnorum et comitatus presentibus et futuris
servanda, tenenda atque complenda imponimus
et injungimus sub debito naturalitatis et sub fide
homagio et fidelitate ac juramento quibus nobis
astricti exhistunt in quorum omnium testimonium ad memoriam sempiternam presens nostrum scriptum fieri mandavimus bullae nostrae
plumbae munimine comunitum. De quo quatuor consimilia scribi jussimus unum tenendum
in archivo nostro, aliud pro universitate regni
Aragonum, tenendum per juratos et probos homines civitatis Cesaraugustae et aliud pro universitate regni Valentiae, tenendum per juratos
et probos homines civitatis Valentiae et aliud pro
universitatis Cathaloniae tenendum per conciliarios et probos homines civitatis Barchinonae.
Dattum Tarraconae, XIX kalendas januarii
anno domini MCCCXIX. Sig+num Jacobi, Dei
gratia, regis Aragonum, Valentiae, Sardiniae et
Corcissae ac comitis Barchinonae presenti, qui
haec firmamus, concedimus et juramus. Testes
sunt qui presentes fuerunt infans Joannes, domini regis filius et cancellarius ac electus Toletanensis; Exi– // 15v // minus, Tarraconensis archiepiscopus; Berengarius, Vicensis episcopus; frater
Raymundus de Impuriis, prior ordinis Hospitalis
in Cathaloniae; frater Pontius, abbas monasterii
Populeti; frater Bernardus, abbas monasterii de
Benifassano; Joannes Burgundi, sacrista Majoricae conciliarius; Vitalis de Villanova, Bernardis
de Fonellar, Petrus de Boyl, rationalis magister,
milites et conciliarii; Gondisalvus Garcia, miles;
Martinus Lupi de Rueda, miles; Dalmatius de
Pontonibus, judex curiae et Guillermus Oulumarii consiliarii domini regis. Sig+num Bernardi de Aversone, dicti domini regis notarii qui de
mandato ipsius domini regis haec scribi, feci et
clausi, loco, die et anno praefixo.»

Idcirco, volentes omnia et singula in dictis privilegio, statuto seu ordinatione contenta tenere,
complere et firmiter observare per nos et nostros
gratis et ex certa scientia laudamus, confirmamus et approbamus praedictum privilegium, statutum, ordinationem prout in dicto privilegio
melius et plenius continetur. Et juramus per
Deum et crucem domini nostri Jesuchristi et
sancta Dei quatuor Evangelia manibus nostris
corporaliter tacta predictam laudationem, confirmationem et approbationem huiusmodi tenere
ac inviolabiliter observare, et nullo tempore contravenire modo aliquo causa seu etiam ratione.
In cuius rei testimonium presens publicum instrumentum inde fieri mandavimus et pendentis
sigilli nostri munimine roborari. Quod est actum
in civitate Cesaraugustae in ecclesia Sancti Salvatoris, die lunae qua intitulatur XVII kalendas
octobris anno // 16r // domini MCCCXX. In presentia serenissimi principis et domini Jacobi, Dei
gratia, regis Aragonum memorati et presentibus
reverendis in Christo patribus dominis Petro, divina providentia Cesaraugustae archiepiscopo;
Martino Oscensi; Petro Tirasossonensi et fratre
Sanccio Sugurbiensi et Sanctae Mariae de Albarrazino episcopis; et nobilibus Jacobo, domino de
Exericha, Artaldo de Luna, Eiximeno Cornelii,
domino de Alfajarino, Eximino de Fossibus, Joanne Eiximini de Urrea, Artaldo de Alagone; et
presentibus etiam nonnullis allis nobilibus mesnaderiis, militibus, infantibus et procuratoribus
universitatum, civitatum, villarum, aliorum locorum Aragonum in dicto loco ad generalem curiam congregatis. Signum + infantis Alfonsi,
illustrissimi praedicti primogeniti, qui haec concedimus et juramus. Fuit clausum per Bernardum de Aversonae, dicti domini regis notarium.»
Sig+um mei don Francisci de Magarola et Fluvia, sacrae, catholicae et regiae magestatis archivarii Regii Archivi presentis civitatis Barchinonae Generalis Coronae Aragonum, qui
huiusmodi copiam aliena manu scriptam extraxi a regestro recondito in dicto Regio Archivio in
Diversorum regum Jacobi primi et secundi, et
etiam aliorum signato de hoc signo + a foleo eiusdem CLXXVII, quam cum suo originali legitime comprobavi // 16v // et clausi solito meo supra
appossito signo.
17r
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Número 5. «Die vigessima mensis februarii
anno millessimo quingentessimo octuagessimo
quarto. Constituti personaliter dicti illustris dominus don Ludovicus de Lupiano, procurator regis et feudorum comitatuum Rossilionis et Ceritaniae; magnifici Jacobus Puigmija, regens
judicaturam curiae regii patrimonii dictorum
comitatuum; Franciscus Vitalis dez Camps, advocatus fiscalis patrimonialis eorundem comita-
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tuum, iuris utriusque doctor; magnificus Georgius Satara, enginyerius dictae catholicae et regiae magestatis; discretus Bernardus Arnau, procurator fiscalis patrimonialis eorundem
comitatuum una mecum Guillermo Domenech,
notario publico villae Perpiniani et dictae curiae
regii patrimonii scriba; presentibusque testibus
infranominatis et aliis in multitudine copiosa
convocatis et congregatis in terminis villae de
Salsis comitatus Rossilionis regni Hispaniae et in
loco dicto lo Malpàs, in itinere regio quo protenditur a dicta villa de Salsis ad regnum Franciae,
ubi est terminatio comitatus praedicti Rossilionis
cum regno Franciae ad fines videndi et recognoscendi terminos dividentes ac terminantes comitatum Rossilionis pro parte termini castri et villae
de Salsis cum regno Franciae in parte terminorum castri de Llaucata et de Fitor. Et faciendo
visuram dictae terminationis fuit //17v // inventa quedam crux in quadam ruppae firma existens in fine termini de Salses supra dictam viam
regiam a parte montis dicti termini de Salses,
confrontat cum dicto termino de Fitor, regni
Franciae; quod terminum de Fitor est contiguum
cum termino de Laucata. Et fuit visum dictam
crucem habere correspondentiam cum quodam
pilono existenti in sumitate montis dicti de
Malpàs, et a parte inferiori dictae crucis in cauda inferiori ipsius habere quandam correspondentiam et facere demonstrationem terminationis terminorum regiorum regni Hispaniae
comitatus praedicti Rossilionis cum terminis de
Fitor et de Llaucata, in quo stagno est quedam
sona vulgo dicta lo cap de la Corretja, quae subintrat intus stagnum per aliquod spatium terrae quartam partem leucae circum circa quae
sona, quae subintrat dictum stagnum; et demonstratur supra aquam in sicco est sita supra
locum dictum vulgo cap de Front et apud Gallos
discitur vulgo cap de Biou; et etiam supra quandam insulam minimam dictam la Rescasa quae
parum distat a dicta sona sive capite de la Corretja. Et continuando dictam visuram accesserunt praedicti illustris dominus regius procurator et doctores et alii superius nominati in monte
// 18r // superiori supradictum locum de Malpàs,
et supra dictam crucem sculptam in dicta ruppe
fuit repertum et inventum quoddam pilonum lapideum magnum et antiquissimum quod est factum et positum in signum terminationis et designationis termini regii de Salsis cum dicto
termino de Fitor regni Franciae; et fuit visum
quod dictum pilonum recta linea habet correspondentiam cum dicta ruppe, in qua existit dicta
crux sculpta supra designata et terminat dictum
pilonum dictum terminum de Salsis et terminum de Fitor contiguum termini de Llaucata; et
existentibus iuxta dictum pilonum fuit visum,
quod tam dictum pilonum lapideum ex forma
constructure illius quam dicta crux superius de2290

signata termini inferioris de Malpàs, tendunt linea recta recte intuendo et habet correspondentiam ad dictam senam sive corretja, et ad dictam
insulam minimam dictam la Rescassa superius
designata. De quibus omnibus et singulis dictus
discretus Bernardus Arman, procurator fiscalis
patrimonialis petiit et requisivit publicum confici et retineri instrumentum ad habendum de
praemissis memoriam in futurum. Presentibus
pro testibus honorabili antiquo Llimos, agricula
loci de Sancta Maria de Mani; Francisco Passa,
agricula loci de Clayrano; Joanne Dalmau, sartore Perpiniani; Antonio Forto; Joanne Preses;
Antonio Garbi et Jacobo Duana, dictae villae de
Salsis, et aliis in multitudine copiosa et me dicto
// 18v // Guillermo Domenech, notario et scriba,
qui praedictis interfui et ea requisitus continuavi. Successive vero die vigessima prima mensis et
anni praedictorum constituti personaliter dicti
illustris dominus don Ludovicus de Lupiano, regius procurator, et magnifici Jacobus Puigmija,
regens judicaturam praedictam regii patrimonii, et Franciscus Vitalis dez Camps, fici patronus, et discretus Bernardus Arman, procurator
fiscalis, una mecum dicto Guillermo Domenech,
notario et scriba, et dicto Georgio Çetara, enginyerio, et magnifico Angelo Fort, burgense Perpiniani, anno presenti consule in ordine primo dictae villae Perpiniani et testibus inferius
nominatis et aliis in multitudine copiosa supra
locum dictum cap de front et gallicae cap de
Biou, scitum in parte maritima dicti stagni de
Salsis, quod locum si nominatum Capuddefront
distat ab stagnis minimis salinarum et locorum
contrastus et questionis inter de Leucata regni
Franciae et homines comitatus Rossilionis per
spatium plusquam ter mille pascuum, quae stagna salinarum remanent versus dictos terminos
comitatus Rossilionis. Et fuit facta visura existentia dicti loci et fuit visum habere correspondentiam cum praedictis cruce et pilono supra designatis quae sunt, in aquilone in parte superiori
dictae viae regiae Franciae dictae de Malpàs et
montem supradictum de Malpàs nam // s.n.r //
in actu dictae vissurae fuit factus fumus in dicto
monte et loco ubi erat dictum pilonum et in parte
dicti loci cap de Front. Et ex demonstratione facta fuit visum apparere dictum locum cap de
Front esse de termino comitatus Rossilionis et a
parte dicti comitatus Rossilionis per dictos tres
mille passus et ultra remanere et existere dicta salina contrastus designata in testium dictis et depositionibus praeincertis et senam praedictam
sive cap de la Corretja existere supradictum locum cap de Front, versus partem de Lleucata. Et
terminationem dicti comitatus Rossilionis se extendere usque ad dictam insulam la Rescasa et
ultra. De quibus omnibus et singulis dictus discretus Bernardus Arman dicto nomine petiit et
requisivit publicum confici et retineri instru-

mentum ad habendum de praemissis memoriam
in futurum. Presentibus pro testibus dictis Antiquo Llimos, Francisco Passa, Joanne Dalmau,
Antiquo Taverner et Jacobo Desitja, agriculis
loci de Turrillis, magnifico Angelo Fort, Jacobo
Riu, burgentibus dictae villae Perpiniani et aliis
in multitudine copiosa et me dicto Guillermo Domenech, notario et scriba.»
Copia huiusmodi fuit extracta per me don Franciscum de Magarola et Fluvia, pro sacra catholica
et regia magestate serenissimi domini Caroli tertii, Hispaniarum // s.n.v // regis, quem Deum incolumem servet, archivarius Regii Archivi Barchinonensis Generalis totius Aragonum Coronae
a quodam publico et auctentico testimonialis informationis processu anno MDLXXXIIII, actitato
recondito in dicto Regio Archivio in armario scilicet Cathaloniae in sacco pretitulato Sant Jordi,
signato de numero II cuius processus pagina prima foleii primi continet haec verba: A sinch dies
del mes de juryol any de la Nativitat de nostre
senyor mil sinch-cents vuytanta-quatre, lo present procés fet sobre la qüestió que los homes de
Leocata del regne de França fan en les salines
que són en lo terme de Sant Lorens, en lo loch
dit lo Grau del reyne de Espanya, fonch recòndit
de manament del excel·lentíssim senyor compte
de Miranda, virrey de Cathalunya y comptats de
Rosselló y Cerdanya. In quo siquidem processu
hoc est a pagina prima foley vigessimi noni legitur
continuatus actus visurae supra insertus aliena
manu scriptus per me quae archivarium prefatum bene et legitime ach de verbo ad verbum comprobatus cum suo originali. In cuius testimonium
meum solitum hoc appono sig+num.
Ex quodam processu recondito in armario intitulato de Cathalunya sacco Sant Jordi, numero II,
foleo XXVIIII.
19r

Nota de privilegis y altres scripturas autènticas
tretas del Archiu real de la present ciutat de Barcelona y Corona de Aragó de las quals se justifica plene et concludenter los confins del principat
de Cathalunya y particular los que té per la part
de llevant ab lo regne de França, y que los
comptats de Roselló, Cerdanya y Vallespir estan
units y són inseparables de la Corona de Aragó,
València y Cathalunya.
Nº 1. Privilegi del senyor rey don Jaume primer
de Aragó y comte de Barcelona sa data als 22 de
janer de 1243, ab lo qual féu donació al senyor
infant don Pere son fill del comptat de Barcelona ab tota Cathalunya des de Salsas al riu de
Cinca després de sa mort.
Nº 2. Altre privilegi del mateix senyor rey don
Jaume dels 12 de las kalendas de fabrer de dit
2291

any 1243, ab lo qual per llevar controvèrcias en
lo esdevenidor esplica y declara que lo comptat
de Barcelona ab tota Cathalunya arribave des de
Salsas a Sincha, y lo regne de Aragó des de Cinca a Friza.
Nº 3. Altre privilegi del mateix senyor rey don
Jaume dels 2 de las kalendas de abril de 1251,
ab lo qual féu donació pura e irrevocable a favor
del dit senyor infant don Pere de tota Cathalunya y los comptats, los quals expressa y entra ells
se troben individuats los de Rosselló, Cerdanya,
Conflent, Vallespir y demés que tenia y possehiha des del riu de Cinca fins a Salsaz, axí com
los dividian las montanyas y des de la Vall de
Aran inclusive fins al mar, reservansa usufructuari, la qual donació féu en la Cort general que
alashoras tenia convocada en Barcelona.
Nº 4. Acte de concòrdia feta y firmada als 5 dels
idus de maig de 1258 entra lo senyor rey don
Jaume y lo senyor don Lluís de Fransa, // 19v //
rey, vuy enomenat sant Lluís, ab la qual se remeteren y cediren recíprocament, a saber és, lo
dit rey de Fransa tots los drets y pretencions que
tenia en y sobre los comptats de Rosselló, Cerdanya, Comflent y Vallespir y altres de Cathalunya, y lo dit rey don Jaume tots los que pretenia
tenir sobre lo ducat de Narbona, comptats de
Tolosa, Foix y altres territoris y senyorias del
regne de Fransa.
Nº 5. Altre real privilegi del senyor rey don Jaume segon dels 19 de las kalendas de janer de
1319, ab la qual proprio motu estatuhí y ordenà
que los regnes de Aragó y València y lo comptat
de Barcelona, junt ab la senyoria directa que tenia en lo regne de Mallorca, islas adjacens y en
los comptats de Roselló, Cerdanya y Comflent
y Vallespir y en los bescomptats de Ondadezii y
Carladezii, quedassen perpètuament units, de
manera que lo dit senyor rey ni sos successors
no’ls poguessen saparar per ninguna causa ni
rahó ab jurament y amplíssimas clàusulas, y que
tots los successors antes de entrar en lo règimen
y pèndrer lo sagrament de fidelitat de sos vassalls jurar la dita unió, lo qual real privilegi fou
confirmat en forma espessífica per lo senyor infant don Alfons 3 en la iglésia de Sant Salvedor
de la ciutat de Çaragossa als 17 de las kalendas
de octubre de 1320 a hont se trobave tenir convocada la Cort general del regne de Aragó.
Nº 6. Còpia autèntica de part del procés comú
de la Cort general celebrada en Barcelona per lo
senyor rey don Fernando en lo any de 1419 de
la qual consta, que avent proposat en ella dit senyor rey que per quant avia de passar als regnes
de Castilla desitjave jurassen per son primogènit
al senyor infant don Alfons, y havent convingut

[ 1709 ]
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la Cort a esta petició ab què fos servit jurar com
jurà axí com dit senyor rey don Fernando la observansa de las constitucions, usus, costums, llibertats, privilegis y franquesas de comuns y particulars y en especial la unió que los senyors
antecessors avia fet dels comptats de // s.n.r //
Rosselló, Cerdanya, Comflent y Vallespir y del
regne de Mallorca e islas adjacens a la Corona
de Aragó y comptat de Barcelona, y en particular las següens: primo, la que féu lo senyor don
Martí ab real privilegi de 9 de maig 1405; secundo, la que féu lo senyor rey don Juan ab real privilegi de 8 de mars de 1387; tertio, la que féu lo
senyor rey don Pere ters als 4 dels idus de juny
1336; quarto, la que féu lo mateix senyor rey
don Pere ters, lo qual avent adquirit lo domini
útil de dits comptats y regne de Mallorca, convocats sos infants y los brassos en perlament general y los síndichs de Mallorca, Menorca e Ivissa en la capella del palau real de Barcelona als 4
de las kalendas de abril de 1344 no sols confirmà las unions referidas que fins aquell dia se
avian fet, sinó tanbé las que ell avia fet de dits
comptats en la Cort general celebrada en València, pridie kalendas januarii 1342 y en la iglésia
catredal de Mallorca als 10 de las kalendas de
juliol de 1343, y de nou estatut de certa ciència
per ell y los seus perpètuament dita unió, volent
que per casament de fills o fillas, tractats de pau
ni altre qualsevol causa pública ni privada se poguessen desunir ni separar dits comptats per los
graves inconveniens que·s refareix se avian seguit a la real corona de aver estat separats.
Nº 7. Acte de la visura que·s féu lo dia 20 y 21
del mes de fabrer de 1584 dels senyals antichs
que denotan los comfins y divisió dels comptats
de Roselló, Cerdanya, Comflent y Vallespir ab
lo regne de Fransa.
Nº 8. La mapa que·s féu inseguint lo que·s
trobà en lo temps que·s féu la propdita visura, la
qual fou feta per lo ingenier del senyor rey don
Feliph 2 de Aragó als 16 de mars 1584, que és
còpia del original que·s troba en dit Arxiu Real
incertada ab lo procés de dita visura.
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Aa
Jhesús, Maria, Joseph cum divo Georgio.
En lo fet consultat per la molt il·lustre Novena
dels senyors insiculadors que de present se troba convocada als assesors y advocat fiscal infrascrits en y sobre los duptes següents, a saber és,
a. vot intercalat entre els folis 243v-244r del trienni 17071710.
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lo primer si del acte de donació de una casa scituada en la ciutat de Urgell que se ha presentat
per par de don Joan de Llorach y Moxó, queda
sufficientment justificat lo requisit del domicili
del qual necessite segons nostres disposicions
municipals per a poder ésser inseculat en la bolsa de deputat militar en un lloc vacant, en què
va proposat dels que specten als militars de la
vegueria de Urgell. Y lo segon, si don Joan de
Jalpí té provat lo domicili en la vegueria de Vilafranca del Panadès per lo mateix effecte de entrar insiculat en la bolsa de oÿdor militar en un
lloc vacant dels de dita vegueria, en què va proposat per medi de la informació que a sa instància és estada rebuda, deposant los testimonis sobre de ella que la muller de dit de Jalpí en la
contracte de llur matrimoni entre altres béns li
constituí y aportà en dit y en nom de dit una
casa cituada en lo lloc de Torrellas de Foix que
és dins dita vegueria de Vilafranca. Vistos los capítols de Cort celebrada en lo monestir de Santa
Anna de la present ciutat en lo any 1493 y lo capítol 62, Corts 1599, en los quals fou disposat
lo referit requisit del domicili en la vegueria que
voldrian entrar inseculats los del estament militar; vist lo dit acte de donació; vista la referida
informació y finalment vist lo demés que se avia
de vèurer. Attès y conciderat que, en orde al
present dupte, del dit acte de donació consta
aver-se fet donació mere y lucrosa, pura, simple
e irrevocable que·s diu «entre vius» de una casa
cituada dins la ciutat de Urgell a favor de dit de
Llorac ab las clàusulas de constitut y precari y
demés necessàrias y stiladas en semblants
// 20v // actes; attès també y conciderat ésser
constant en via de dret que per consemblants
donacions fetas y concebudas ab dita clàusulas
no se’ls se transfereix lo domini de la cosa donada a favor del donatari si també la verdarera pocessió, y sia cert que per semblants actes queda
provat lo domicili per lo effecte de què·s tracte
lo que corre sens dificultat alguna en la present
casa. Sens que al propdit puga obstar lo dir-se
que del acte de dita donació ne resulta que lo
donatari se trobava absent al tems que·s féu
aquella, y que no conste la aja acceptada; y axí
bé que la clàusula de constitut continuada en
ella no li auria pogut transferir la dita pocessió
civil per a residir aquella in animo. Perquè se
respon no poder-se duptar que la sobredita donació encara que feta absent lo donatari per
contenir lo jurament segons expressa disposició
de dret canònic és vàlida, y per ella se adquireix
acció al absent irrevocabiliter majorment en lo
present principat a hont en defecte de dret municipal se deu seguir lo canònic, fundant-se esta
jurídica disposició en la eficàcia del jurament
que per si sol supleix la presència del absent venint-lo a constituir per tal, en lo qual cas apar
no poder tenir repugnància alguna que la clàu-

sula de constitut obre los effectes no sols de domini sinó també de pocessió, a exemple de
quant se fa donació merament lucrosa trobantse lo donatari present la qual obre los referits effectes, encara que no conste de acceptació y en
esta conformitat en propris térmens de donació
concebuda en la forma de la que·s tracte se ha
practicat y observat en altres judicis de insiculacions, los quals exemplars no·s poden ensenyar
in individuo per ocasió que antes de la Cort de
1706 no·s formava llibre de las scripturas y informacions se rebian per la prova del domicili y
altres. Attès semblantment que en la present
casa la observança de admètrer a effecte de provar lo domicili per medi de donacions y vendes
de béns immobles per a capacitar als militars en
la insiculació de las bolsas de concistorials de
son stament, no·s pot dir pròpriament que mire
al verdader domicili, concistint en la // s.n.r //
continua habitació cum animo permanendi, si
sols lo domicili civil que·s contrau per la contribució dels càrrecs reals y patrimonials y subjecció del for del veguer per rahó dels béns que tenen en la vegueria, y sia indubitat que per
contràurer consemblant domicili no és necessari tenir lo domini y pocessió real y actual, per ésser bastant tenir en las veguerias algun dret radicat en las cosas cituadas en aquellas sens
necessitar-se de real pocessió, en tant que per
est effecte és sufficient lo tenir en aquellas qualsevols drets encara que sian incorporals, en lo
quals no pot recàurer pocessió, inferint-se del
sobreponderat que dita donació és capàs per a
atribuir domicili qual se ha menester al dit de
Llorac per a ésser insiculat en lo lloc de concistorial en què·s troba proposat. Passant al segon
dupte, attès y conciderat que de la dita informació plenament conste que en lo contracte del
matrimoni que celebrà lo dit de Jalpí ab dona
Antònia Berenguer, li constituí y portà en dit
entre altres coses una casa cituada en lo lloc de
Torrelles de Foix, cituat dins la vegueria de Vilafranca del Panadès, y que en effecte los dits
cònjugues tenen y posseeix en la mencionada
casa. Attès axí mateix que segons expressas disposicions de dret lo marit constant lo matrimoni és, no sols verdader pocessor de las cosas dotals, si també se repute per verdader amo y
senyor de aquellas competint-li tots los drets y
accions que de dret competeixen als verdaders
senyors, axí que conste que té lo sufficient domicili per lo effecte de què·s tracte. Per ço y altrament, los infrascrits assessors y advocat fiscal
són de vot y parer que los sobre anomenats don
Joan de Llorac y Moxó y don Joan de Jalpí tenen lo domicili hàbil y sufficient per a ésser inseculats en los llocs de concistorials del stament
militar en què van proposats // s.n.v // y axí ó
senten, salvo semper, etcètera.

En Barcelona, y maig als 18 de 1709. Bruguera,
assessor subrogatus. Flix, assessor subrogatus.
Romà, advocatus fiscalis subrogatus.
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Número 293a
Vuy als 27 de maig de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que se va proseguint lo treball de la investigació y repartició dels milenars
de pergamins y papers sueltos que ab total confusió se troban en lo aposento de la sala superior
de dit Real Arxiu, distribuint-los a sos respective
regnats a què tocan. Y així mateix se ha trobat
que lo official destinat per sa magestat y son
emanuense per haver conclòs la còpia del repertori fet per lo especulador de tots los reals registres, van continuant lo índice de las conclusions
sens que se hage trobat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective
emanuenses hayen faltat a sa obligació.
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Número 294b
Vuy als 17 de juny de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat continuar-se la prosecussió
de la investigació y repartició de las escripturas y
processos y demés pergamins y papers que ab
tota confusió se troban sueltos en lo aposento
de la sala superior del Real Arxiu. Y així mateix
se ha trobat que lo official destinat per sa magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions sens que se hage trobat
que lo real arxiver, especulador, official de sa
magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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Número 296c
Excelentíssimos y fidelíssimos señores.
Acavando de llegar la plausible noticia de quedar ajustados los preliminares de la paz con circunstancias muy ventajosas a los reales intereses
de su magestad, no omito dar este aviso a vuestra
excelencia juntamente con la enorabuena de tan
apreciable como deseada felicidad por las muchas
que con ella se esperan lograr y yo repetidos //1v //

a. paper intercalat entre els folis 244v-245r del trienni 17071710.
b. paper intercalat entre els folis 247v-248r del trienni 17071710.
c. bitllet intercalat entre els folis 248v-249r del trienni 17071710.
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fici per lo temps que aquell dura, però principalment al dit procurador fiscal per los inconvenients que en si aporta de mal exemplar a la present casa y a la important exacció del que se deu
a la Generalitat. Y altrament, avent la Generalitat empenyat al dit de Tord ab la extracció y demés és contra tota rahó no proseguir-la en segona instancia, mayorment concorrent tants
rellevants y jurídichs motius per los quals se deu
esperar la commutació de dita sentència com
tot ya altre vegada té expressat a vostra
excel·lència fidelíssima. Per ço y altrament segona vegada, suplica sie del servey de vostra excel·lència fidelíssima deliberar y ordenar al magnífich advocat fiscal del dit General y al
procurador fiscal fassen part en dita causa de suplicació per dit de Tord interposada, la qual en
via de dret és comuna y suffraga al dit procurador fiscal per la connexitat de interès proseguint
aquella en la deguda forma. Y per quant lo magnífich doctor Pau Romà, actual subrrogat en lo
càrrech de advocat fiscal, és estat advocat del dit
noble de Magarola en dita causa, suplica // 1v //
també sie per vostra excel·lència fidelíssima nomenat algun magnífich doctor en advocat fiscal
per dita causa en la forma estilada com ó espera
de la rectitut y zel de vostra excel·lència fidelíssima, y en cas que vostra excel·lència fidelíssima
no resolga annuir a esta instància, suplica que la
present sie insertada y cusida en dietari per lo
secretari y escrivà mayor del General segons disposan los capítols de cort, omni modo meliori.
Altissimus, etcètera. De Pairy. Bruguera, assessor
subrogatus.

motivos del agrado de vuestra excelencia, que
guarde Dios muchos años.
Palacio, y junio 19 de 1709. Excelentíssimo señor
besa la mano de vuestra excelencia su más servidor, don Ramon de Vilana Perlas.
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Número 297a
Vuy als 27 de juny 1709 se ha visitat lo Real Arxiu y se ha trobat que se va continuant la investigació y repartició de las escripturas y processos
se troban sueltos en lo aposento de la sala superior de dit Real Arxiu, y així mateix se ha trobat
que lo official destinat per sa magestat y son
emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils. Y no se ha trobat que real arxiver,
especulador, official de sa magestat y son respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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Número 298b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
En la extracció per lo offici de procurador fiscal
de la visita del General de Chatalunya que se féu
als 2 de agost 1707 fonc extret lo noble don Vicens de Magarola. Y havent-se-li opposat la excepció de ésser debitor al General se passà immediadament a nova extracció en què sortejà
don Francisco de Tord y de Granollachs, al qual
fonc de orde de vostra excel·lència fidelíssima
participada dita extracció. Y havent-se suscitat
lite antes del dia del jurament a instància del dit
de Magarola contra lo procurador fiscal del General y dit de Tord y de Granollachs, fonch declarat ab sentència per vostra excel·lència fidelíssima proferida de consell dels magnífichs
assessors als 31 de octubre de dit any 1707 a favor del dit de Magarola y contra dits procurador
fiscal y don Francisco de Tord. Y havent-se per
part de est interposat causa de suplicació que se
troba comesa a 3 magnífichs doctors segons
forma dels capítols de cort à recusat y recusan lo
noble advocat fiscal del dit General y sos magnífichs subrrogats fer part en dita causa de suplicació ni proseguir aquella. E com, excel·lentíssim
y fidelíssim senyor, dita sentència de parer de
dits magnífichs assessors feta sie no sols perjudicial y gravatoria al dit don Francisco de Tord
per lo que té la mira al mòdic salari que té dit of-

Oblata XIX julii MDCCVIIII in consistorio, et cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis
auditoribus computorum dixerunt et decreverunt
que no deuhen manar al procurador fiscal continue la instància de la sobredita causa, per quant
després de haver-se proferida la sentència en dita
causa a favor de don Vicens de Magarola lo magnífich advocat fiscal que aleshores servia, féu relació a sas excel·lèncias fidelíssimas que no era
convenient al fiscal supplicar de dita sentència ni
instar la declaració de la causa de suplicació interposada per dit don Francisco Tort, y que la present suplicació sia continuada en dietari. Alexius
Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et
scriba mayor Generalis Cathaloniae subrogatus.
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a. paper intercalat entre els folis 249v-250r del trienni 17071710.
b. súplica intercalada entre els folis 252v-253r del trienni
1707-1710.
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Número 299a
Vuy als 19 de juliol 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que lo especulador y son
a. paper intercalat entre els folis 252v-253r del trienni 17071710.

emanuense van posant en nou orde y disposició
los reals registres de conclusions civils y criminals, repertori, memorials y altres diffarents llibres que ab tota confusió se trobaven en la
estància 2 que és la última de la sala gran inferior de dit Real Arxiu, coordenant dits respective registres y llibres per sos anys y números y
distribuint-los per sos ordes y calaixos ab sos
números, així de la manera que se ha executat
en las altres estàncias del dit Real Arxiu, la qual
última estància no se havia fins vuy pogut coordenar per quant faltave que se fessen los calaixos
que faltavan, los quals se han novament fabricat
per orde del molt il·lustre senyor mestre racional. Y així mateix se ha trobat que lo official de
sa magestat y son emanuense van proseguint lo
índice de las conclusions civils sens que se hage
trobat que lo real arxiver, especulador, official
de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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Barcelona, y agost a 3 de 1709. Don Francisco
de Magarola y Fluvià, archiver real.

255
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Número 302a
Comte de lo que ha importat lo dret de deu rals
imposat en las últimas corts en lo capítol 101 en
la tersa de maig, juny y juryol del corrent any
1709.
Primo, a instància del secretari del il·lustre senyor bisbe de Albarrazín treguí una infanzonia
consistint en una fulla que són deu rals, dich 1
lliura. Ítem a instància de don Manuel Mercader y Calatayud del regne de València treguí
una declaració de nobembra antigua, importa
una pàgina y algun poch més val set rals, dich
14 sous. Suma: 1 lliura, 14 sous.

Número 300a
Vuy als 30 de juliol 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que se va continuant la divisió dels reals registres de conclusions civils y criminals, repertoris, memorials y altres difarents
llibres que se troban en la estància 12 que és la
última de la sala gran inferior de dit Real Arxiu
fent lo borró del repertori o aranzel de tots los
dits reals registres ab la designació dels calaixos
a hont se han de trobar. Y així mateix se ha trobat que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils. Y no ha constat que lo real arxiver,
especulador, official de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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/2r

ha cumplit ab lo que disposan los capítols 97 y
98 de ditas Corts des del die primer de maig fins
al últim die de juryol inclusive del corrent any
1709, la qual certificatòria fas mitjensant jurament que he prestat lo die infrascrit en mà y poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputats y oÿdors de comtes del General de Cathalunya.

Don Francisco de Magarola y Fluvià, archiver
real.
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Número 303b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

En execució del disposat en lo capítol 100 de las
últimas Corts certifico y fas fe que lo present
mestre fra Manuel Mariano Ribera de la real
orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del dit Real Archiu junt ab son emanuense,

La entrada del enemich ab son exèrcit format ha
fet lo die present en lo Empurdà trobant-se ja
en Figueres, y que entra molt fort, segons han
referit diferents personas són arribadas del Empurdà, publicant volan venir a posar citi a esta
plaça lo que participam per extraordinari a la
magestat del rey nostre senyor, Déu lo guarde,
y també a vostra excel·lència fidelíssima, a qui
suplicam vulla servir-se intercedir ab sa magestat per a què mane enviar las acistèncias axí de
tropas per trets de guerra com demés necessàries per evitar los danyats designes se poden
promètrer del modo de obrar del enemich se ha
exprimentat tots los anys, esperant de la bona
representació de vostra excel·lència fidelíssima y
del paternal carinyo de sa magestat lograr los

a. paper intercalat entre els folis 254v-255r del trienni 17071710.
b. relació intercalada entre els folis 255v-256r del trienni
1707-1710.

a. compte intercalat entre els folis 254v-255r del trienni
1707-1710.
b. carta intercalada entre els folis 255v-256r del trienni
1707-1710.

Número 301b
Don Francisco de Magarola y Fluvià per la sacra, catòlica y real magestat de rey nostre senyor, que Déu guarde, son real archiver de la
present ciutat de Barcelona General de la Corona de Aragó.
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afectes de tot alívio y ne continuarem a vostra
excel·lència fidelíssima aquella deguda estimació deuen. La divina guarde a vostra excel·lència
fidelíssima en son major lustre molts anys.

el regimiento, en que me sirve esse consistorio, pues
siendo esta diligencia de conocida importancia
en la presente coyuntura estoy persuadido que no
solo concurriréis a subvenirla por este expediente,
sino tambien que aplicaréis por vuestra parte todos los que correspondan a tanta urgencia como
incluye la novedad del Ampurdán, pues haviendo experimentado de vuestro zelo el más exemplar
aún en lanzes de menor aprieto que el actual en el
qual se comprehenden circunstancias del primer
momento me prometo haréis de aquellos a este la
singularidad, que le corresponde tanto en la breve
recluta y completación del regimiento quanto en
las demás providencias que os fueren dables y por
vuestra parte podáis adelantar; pues haviendo
practicado los efectos más sobresalientes por el bien
del principado en todos tiempos, juzgo ser el presente el que con mayor razón y justa causa requiere vuestra atensión, cuydado, diligencias y esfuerzo al remedio de libertar aquellos naturales a que
debe enteramente aplicarse esse consistorio, assí
como lo haré yo por el consuelo y manuten–
// s.n.r // sión en mi dominio de tan leales vassallos, no perdonando exponer mi real persona para
facilitarles la quietud y felizidad de que dignamente són acreedores.

Gerona, agost 6 de 1709. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor de vostra excel·lència fidelíssima
majors servidors que sa ma besen, los jurats de
la ciutat de Gerona.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor los deputats
del General del principat de Cathalunya.
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Número 304a
El rey.
Illustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y
amados nuestros los fidelíssimos deputados y oydores de qüentas de la Generalidad de este principado, con la noticia de haver entrado en el Ampurdán el enemigo con crecido numero de tropas,
tren, carruage y veinte y dos piezas de artillería
de campaña y de batir, se deve rezelar intente el
sitio de Gerona cuya plaza es de tanta conseqüencia como servir de antemural a esta y fueran muchos los riesgos que podrían seguirse y bastantes las
contingencias a que estaría expuesta mi persona y
todo el principado si sucediese, lo que Dios no permita, la fatalidad de perderse. Y para precaver
semexante desgracia y assegurar su mayor defensa he mandado dar las providencias más possibles
a este importante fin, pero respecto de ser corto por
ahora el número de gente que se puede destinar
para el Ampurdán por hallarse el exército principal a la parte del Segre, del qual si se destacava
podría ser que queriendo acudir a ambos parages
en un mismo tiempo no se adelantase nada por
una ni otra parte, y que se frustrase algún buen
sucesso, que nos promete la acreditada conducta
del marixal conde de Starhemberg, lo qual logrado podrá franquear mayor ensanche al remedio
que necessitare el Ampurdán, manteniéndose en
el ínterin en la possible resistencia se haze preciso
procurarla por quantos medios sean imaginables,
en cuya consegüencia he querido manifestaros
que siendo esta ocasión // 1v // una de als más urgentes en que vuestra gran fidelidad ha de continuar lo que es tan inseparable de la obligación de
vuestros cargos, como dedicaros al preservativo de
los daños que amenazan por aquella frontera y
del peligro, en que se hallaría mi persona si el enemigo consiguiesse internarse por ella, no dudo
praticaréis, como os lo encargo, el reclutar y poner
completo con la mayor puntualidad que sea dable

De Barzelona, a onze de agosto de mill setecientos
y nueve años. Yo, rey. Ramon de Vilana Perlas.
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a. reial carta intercalada entre els folis 256v-257r del trienni
1707-1710.
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Número 306a
Rebem la afavorida de vostra excel·lència fidelíssima de 8 del corrent, noticiant-vos de haver
vostra excel·lència fidelíssima y també la
excel·lentíssima ciutat y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar posats als reals peus de sa magestat, Déu lo guarde, per medi de los tres presidents, suplicant-li sie servit donar aquellas
providèncias més eficaces per lo total alívio d’esta ciutat y paýs, com sempre no·s ho havem axí
persuadit del bon zel de vostra excel·lència fidelíssima a qui ne donam las degudas gràcias. Las
notícias podem avisar dels designes del enemich
per lo present són de haver deixat Figueres sens
guarnició, alsat son camp envers Sant Pere Pescador y Torroella de Fluvià, publicant baxan a
Verges acostant-se dret a esta ciutat, no sabent a
ont se acamparà y per haver dexat lo camí real
del Portús los és precís aportar las provisions de
las parts marítimas. Y trobant-se com se troban
en lo port de eixa capital diferents embarcacions, se los poria ab molta facilitat impedir lo
transport de las provisions, lo que posam en la
a. carta intercalada entre els folis 256v-257r del trienni
1707-1710.

ment de las parts las quals havian de gastar més
per las sercas per rahó de què los 21 tomos de
índices que per lo official de sa magestat modernament se feren, se han trobat estar ab molta
confusió, y que en lo principi de dits tomos no·y
havia índice dels registres indicats en cada un de
dits tomos; y altrament no trobant-se com no se
trobà en dits tomos la perfecta coordinació de
senyors reys e infants ab lo degut orde de anys a
aquells corresponents, se ha suspès lo borró del
aransel que se estave fent dels reals registres
col·locats en la estància 12 de dit Real Arxiu, y
se ha començat y va continuant la regulació de
dits 21 tomos, posant en lo principi de cada un
d’ells un índice dels reys, reynas e infants que en
cada un de dits reals registres se troban continuats ab especial índice de tots los registres que
en cada un de dits tomos se menciona, posant
las espècies de aquells y coordenant-los per sos
anys a fi de què ab dita regulació ab menos cost
se troben las cosas indicadas en dits 21 tomos
que són la ordinària guia, encara que incompleta, de dit Real Arxiu. Y així mateix se ha trobat
que lo official de sa magestat y son emanuense
van continuant lo índice de las conclusions civils. Y no ha constat // 1v // que lo real arxiver,
especulador, official de sa magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.

alta comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima perquè si apar convenient, com ho concideram, fer-ne //3v // representació a sa magestat
puga vostra excel·lència fidelíssima afavorir-nos
en eixa y demés aparega de major conveniència
per lo total resguart de esta plaça y fronteras del
que ne continuarem a vostra excel·lència fidelíssima aquella deguda estimació, y ne restarem
sempre promtes per lo que sie del major servey
de vostra excel·lència fidelíssima a qui guarde
nostre senyor molts anys ab tota felicitat.
Gerona, agost 11, 1709. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor de vostra excel·lència fidelíssima
majors servidors que sa ma besen, los jurats de
la ciutat de Gerona.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor los deputats
del General del principat de Cathalunya.
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Número 307a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
En continuació de las notícias dels designes del
enemich ab carta de 11 de est mes, avisàrem a vostra excel·lència fidelíssima com publicave volie baxar en Verges com axí ho executà, a hont fins vuy
se troba encara acampat y també en Torroella de
Mongrí, avent posat guarnició en lo castell de
Foxà y en lo de Sant Jordi des Valls, que és quant
podem per lo present avisar a vostra excel·lència. Y
quant altre novedat hi haje la continuarem, suplicant a nostre senyor no·s concedesca felizes progressos y a vostra excel·lència fidelíssima per a què
no·s franquee moltas ocasions de son major agrado. La divina a vostra excel·lència fidelíssima guarde y conserve en son major lustre diletats anys.
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Gerona, agost 15 de 1709. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor de vostra excel·lència fidelíssima
majors servidors que sa ma besen, los jurats de
la ciutat de Gerona.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor los deputats
del General del principat de Cathalunya.
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Número 308b
Vuy als 20 de agost de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que, per quant ab detria. carta intercalada entre els folis 257v-258r del trienni
1707-1710.
b. paper intercalat entre els folis 258v-259r del trienni 17071710.

2297

Número 309a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Per la estafeta avisàrem a vostra excel·lència fidelíssima los designes del enemich, trobant-se
encara fins vuy en lo mateix puesto des de Torroella de Montgrí fins a Verges, a hont fa alguns reductos de terra y fexinam, dient-se vol
fortificar lo castell de Fuxà, aguardant li entran
més tropas per lo siti a esta ciutat, anant tots los
dias reduint ab amenaças los pobles de esta cercania a sa obediència. Y la insta axí mateix del
lloch de Celrrà, distant una lleuga de esta plaça,
avent lo die de divendres passat anat un destecament de vuyt-cents cavalls en lo lloch de Bordils, contíguo al terme del dit de Celrrà, de a
hont se’n aportà unas dos mil quarteras de blat,
saquejant totas las casas arribà en aquell lloch. Y
vuy die praesent ha fet altre destecament de tres
mil hòmens entre cavalleria, infanteria y
fusil·lers ab tres-cents matxos buyts y altre carruatje, trobant-se en las parts de Banyolas y vall
de Cornellà molt cerca de esta ciutat, a hont
també com podem crèurer ho hauran fet com
feren en Bordils, exequtant los demés estragos
a. carta intercalada entre els folis 258v-259r del trienni
1707-1710.
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corresponents a son insasiable obrar, avent fet
lo mateix en altres llochs de la cercania a hont té
son camp, tot lo que nos té ab particular desconsuelo y rezel, particularment vehent que per
la falta de tropas en lo real exèrcit de sa magestat, Déu lo guarde, no se los fa opposició alguna, obrant y exequtant lo enemich tot quant
vol, lo que nos apar no faltar en posar-ho a la
alta comprehenció // 2v // de sa magestat y també a la de vostra excel·lència fidelíssima, a fi que
sie servit aplicar tots los medis aparega a vostra
excel·lència fidelíssima per evitar estos estragos
y amenaças fa lo enemich, que a demés serà de
la conveniència y conservació comuna, ne restarem ab la deguda estimació a vostra excel·lència
fidelíssima a qui nostre senyor guarde molts
anys.
Gerona, agost 19 de 1709. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor de vostra excel·lència fidelíssima
majors servidors que sa ma besen los jurats de la
ciutat de Gerona.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor los deputats
del General del principat de Cathalunya.
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Número 311a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Ab lo degut aprècio tenim rebudas dos de vostra
excel·lència fidelíssima, una de 14 y altre de 17
del corrent, ab las quals vehem la continuació de
mercè és vostra excel·lència fidelíssima servit fernos, havent-nos afavorit en haver posat en la soberana intel·ligència de sa magestat, Déu lo
guarde, a fi que estiga lo mar resguardat per no
poder lo enemich transportar per ell sos víures y
demés necessari, conforme ho teniam suplicat a
vostra excel·lència fidelíssima y ho experimentam, axí per las enbarcacions se troban ja en la
costa de est pahís del què y per la continuació de
lleves y demés, és vostra excel·lència fidelíssima
servit conjubar per nostre conservació baix lo
suau y paternal domini de sa magestat, ne donam a vostra excel·lència fidelíssima las degudas
gràcias y en tota ocasió tindrem molt presents
las mercès és vostra excel·lència fidelíssima servit
fer-nos. Ab carta de 19 de est mes participàrem a
vostra excel·lència fidelíssima las ostelitats y robos havia fetas lo enemich en lo lloch de Bordills. Y com aquell mateix die ab un destacament
de tres mil hòmens, tragí y demés carruatge, se
trobave en las parts de la vila de Banyolas y vall
de Cornellà per a fer las matexas ostelitats, y ena. carta intercalada entre els folis 260v-262r del trienni
1707-1710.
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cara són estats molt majors, havent averiguat de
després ensà era lo destacament de tres mil y
sinch-cents hòmens entre cavellaria, infanteria y
fusil·lers //1v // ab més de dos mil begatges y altre carruatge, crehent era a fi de fer las matexas
ostelitats com són estades aquellas molt majors
per haver passat a aportar-se’n de aquellas vila,
vall y moltíssims llochs de aquellas comarcas
conciderables milenars de quarteras de blat, robadas la isglésia del lloch de Porqueras y en part
la del lloch de Fontcuberta; ultrejats de mala
manera diferents curats de las iglésias, maltretant-los ab armas y a un de ells donada una punyelada al costat; saquejades diferents casas tant
en ditas vila y vall com en altres diferents llochs y
cremades part de cases; espatllades las portas de
altres isglésias a fi de robar-las. Y per no haverho de algunas pogut conseguir han passat en desonrar y despullar diferents donas; també se han
aportats presoners en llur exèrcit un monjo, diferents curats, personas gaudints de privilegi militar, jurats y altres axí de dita vila com y també
dels llochs, essent en cosa conciderable los danys
han ocasionat y los estragos han donats ab est últim destacament del que resta tota aquella terra
molt destruhida, causant universalment grandíssima llàstima y particular desconsuelo lo ohir-ho
ha referir, amaneçant volan anar també en la vall
de Aro y en altres parts, que continuant-ho axí
en breu destruhiran totalment a tot est pahís a
una total misèria, y se’n experimentaran semblants y majors fatelitats al no provehir-se del
promp– // s.n.r // te remey necessita la urgència.
Tot lo que representam esta matexa posta a sa
magestat, postrant-nos a sos reals peus, suplicant-li humilment sie de sa real clemència mirar
com ho pare lo estat deplorable de tots los naturals de est Empurdà y circumvehins, manant donar aquellas promptes providèncias insta lo frangent, reforsant per est efecte las pocas forças se
exprimentan en sas reals tropas se troba en estas
partidas. Y per la mercè regonexem en lo emparo de vostra excel·lència fidelíssima com encaridament podem, suplicam també a vostra
excel·lència fidelíssima nos afavoresca en continuar en acompenyar a sa magestat nostre representació y demés aparega a vostra excel·lència fidelíssima de major conveniència, per alcançar lo
fi que tots devem desitjar y col·locarem esta finesa entre las que regonexem dèurer a la bona correspondència de vostra excel·lència fidelíssima,
a qui nos repetim com sempre per tot quant
conduesca al major servey de vostra excel·lència
fidelíssima per obehir com devem ab tota voluntat. Déu guarde a vostra excel·lència fidelíssima
en son major lustre diletats y felicíssims anys.
Gerona, agost 22 de 1709. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor de vostra excel·lència fidelíssima
majors servidors que sa ma besen, los jurats de

mercaderes matriculados por razón del estamento, assí que passando por otra causa ahora sea por
grado de facultad mayor o por particular real
gracia y privilegio, al goze de privilegio militar o
a personas militares queden separados del referido estamento. Y que los demás privilegios al dicho
magistrado concedidos por los gloriosíssimos predecessores de vuestra magestad queden en su
fuerça y valor con especial confirmación.

la ciutat de Gerona. Excel·lentíssims y fidelíssims senyors los deputats del General del principat de Cathalunya.
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Número 312a
Señor.

[3] Funda el magistrado su pretención diziendo
que fue eregido en el año de 1347 por el sereníssimo señor rey don Pedro tercero, concediéndole
muchas exempciones, prerrogativas e immunidades a semejansa del que se havía eregido en la ciudad de Valencia año 1283, y a exemplo del collegio de los // s.n.r // mercaderes Romanos,
illustrado con muchos honores que le constituyen
en el mayor respeto y estimación, que dicho magistrado tiene su casa propria para el comercio tan
sumptuosa, hermosa y adornada que compite con
las de mayor suposición de esta ciudad, teniendo
en aquella su tribunal para jusgar los negocios y
decidir las causas mercantiles el qual se compone
de dos cónsules, el uno militar y el otro mercader y
dos deffenedores, gozando de un concejo de veynte,
que concurre en las deliberaciones y negocios que
se offrecen en fuerça de reales privilegios con que
se halla condecorado.

[1] La ciudad de Barcelona, representada por sus
concelleres y Concejo de Ciento, postrada a los reales pies de vuestra magestad con el más profundo
rendimiento dize: que haviéndosele entregado por
mano de don Domingo de Aguirre, regente en el
Supremo de Aragón, de orden de vuestra magestad, copia de un memorial que el magistrado de
la Lonja del Mar de esta ciudad ha puesto en las
reales manos de vuestra magestad para que mirasse y representasse la ciudad sobre su contenido
lo que se le offreciesse. Y haviendo premeditado la
ciudad la pretención del magistrado, ha iusgado
ser de su obligación poner a la soberana intelligencia de vuestra magestad lo siguiente.
[2] Supplica el magistrado a vuestra magestad se
digne concederle que los mercaderes matriculados
que oy son y por tiempo serán y sus decendientes
por masculina persona, gozen del privilegio de
ciudadanos honrados de Barcelona y de todas las
gracias, prerrogativas y exempciones que aquellos
gozan, han gozado y gozarán assí en las causas civiles como criminales, en la misma forma y con
las mismas cláusulas que a dichos ciudadanos están concedidas. Y que por esta nueva real gracia
sean verimilites, dignándose vuestra magestad
declarar que por ella no pierdan sus indivíduos la
qualidad de mercader ni muden de estamento,
antes bien que conservando dicha qualidad y estamento se les // 1v // añada la de ciudadano
honrado de Barcelona, teniendo por compatibles
estas dos qualidades a fin de establecer más el comercio e illustrar el magistrado. Y assí mismo
que por razón de dicha nueva real gracia los mercaderes matriculados no sean perjudicados ni removidos de los lugarres y officos que como a tales,
por razón de su estamento, han gozado y al presente gozan en la casa de la ciudad, restando las
insaculaciones, lugares y officios con la misma
fuerça y valor y se continuen por el tiempo venidero a favor de dichos mercaderes matriculados en
la misma forma que hasta oy se ha practicado, en
observancia del real privilegio vulgarmente nombrado del Regiment del sereníssimo señor rey don
Fernando, de feliz memoria, y demás privilegios a
dicha ciudad concedidos. Y que esta nueva real
gracia la retenga únicamente el estamento de

[4] Que tiene dos masseros, los quales en las funcciones públicas llevan dos massas de plata con las
armas de la Lonja, compuestas de las reales de
vuestra magestad en la Corona de Aragón y de
las de la ciudad, que sus indivíduos se hallan con
el lustre del goze de muchos lugares en los officios
de la ciudad en los quales concurren igualmente
con los militares y ciudadanos honrados y de bolsas proprias y peculiares para los cargos de conceller quarto de cónsul de la Lonja del Mar y administrador de la table de los comunes depósitos, en
que solamente concurren los que se hallan insaculados en las bolsas de los mercaderes, que tienen
mucha parte en el gobierno de la ciudad, hallándose con 32 lugares contínuos del Concejo de
Ciento, votando alternativamente con los del estamento militar; y que en la casa de la Diputación están insaculados en los lugares de ohidores
de cuentas y en los demás officios de mayor estimación junto con los ecclesiásticos, militares y ciudadanos honrados.
s.n.v

a. representació intercalada entre els folis 262v-263r del trienni 1707-1710.
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[5] Que por los referidos motivos ha estado siempre el estamento de mercaderes con grande aprecio no jusgándose diffarente del de los militares,
de suerte que no se tiene noticia que en alguno de
los reynos y dominios de la monarquía de Espanya
ni en otros tengan los mercaderes mayor autoridad de la que gozan los matriculados de la Lonja
del Mar de Barcelona. Pues para serlo se requiere
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que se hagan exactas pruevas de la limpiesa de
sangre, vida y costumbre y otras circunstancias y
que sean aprobados por el concejo de veynte de la
misma Lonja y después por los concelleres y los 32
indivíduos mercaderes que se hallan del Concejo
de Ciento según la forma establecida en los reales
privilegios que disponen cerca la matrícula, por
cuya causa en el estamento mercantil no se admite persona alguna que no sea muy honrrada, de
sangre limpia y de buena vida y costumbres. Que
ha merecedio el magistrado de los sereníssimos señores reyes, gloriosos progenitores de vuestra magestad grandes honras por el establecimiento y
mayor auge del comercio en servicio de vuestra
magestad, conveniencia de la ciudad y de todo el
principado, no pudiéndose dudar que por el comercio se acrecenta la utilidad de la causa pública se occurre a las necessidades humanas, se
aprenden costumbres con que se mejora el govierno, se enriquecen las repúblicas, se hazen lustrosas
y poderosas la ciudades, provincias y reynos que la
favoresçen, por los quales motivos los mercaderes se
han tenido en todas edades y tiempos en grande
aprecio por los mayores monarcas y repúblicas del
orbe, lo que procede con singular razón en los
// s.n.r // mercaderes de la Lonja de Barcelona,
por tenir un magistrado tan gloriosos de cuyas
glorias son abonados testigos los muchos y repetidos
privilegios y gracias particulares con que se halla
condecorado. Y finalmente que en las fiestas de
casamientos venidas y nacimientos de príncipes y
reyes ha procedido la Lonja con grande bisarría,
igualándose con la ciudad y Diputación. Y que
en las occurrencias de guerra, ha manifestado
siempre su fidelidad y zelo con diffarentes servicios echos a la real diadema, no solo con grandes
summas de dinero pero aún con levas de soldados,
pagados y municionados a sus costas des del año
1464 hasta oy en los tiempos y ocasiones que se refieren en el memorial del dicho magistrado.
[6] Haviendo premeditado la ciudad con madura reflexión los referidos fundamentos y motivos
ha reconoscido padecer aquellos muchas fallencias
y equivocaciones, por quanto antiguamente y antes de la erección del consulado de la Lonja, los
concelleres conocían de los echos y causas mercantiles, jusgándolas y decidiéndolas según la disposición y ley que subministravan los estatutos y ordinaciones de la ciudad(1), hasta que discurrendo
los tiempos se aumentaron de manera los negocios
mercantiles, que no podiendo los concelleres acudir a su expedición por si mesmos, resolvió la ciudad supplicar al sereníssimo señor rey don Pedro
tercero se dignasse eregir consulado de la Lonja
del Mar en la misma conformidad que se hallava
creado el de la ciudad de Mallorca y con real privilegio, dado en la villa de Morviedro a los
// s.n.v // 10 de las kalendas de marzo año 1347,
dicho señor rey don Pedro concedió a la ciudad la
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facultad de elegir cada año en el día o fiesta de
san Marcos dos personas idóneas para el exercicio
del cargo de cónsules del mar y un juez de appellaciones con el poder de constituhirles salario
competente en la forma, que mejor le pareciesse(2).
[(1) Parece del real privilegio concedido por el sereníssimo señor rey don Jayme el primero a 17 de
las kalendas de setiembre del año 1266 que se halla en el libro intitulado vulgarmente Primer
vert, foleo 228; (2) Consta de dicho real privilegio
que se halla en el libro vulgarmente dicho Primer
vermell, foleo 48.]
[7] El sereníssimo señor rey don Martín con real
privilegio de 15 de enero de 1401 a petición de la
ciudad confirmó el mencionado real privilegio
del sereníssimo señor rey don Pedro tercero(3), y en
fuerça de dichas reales munificencias corrió por
dirección de los concelleres y Concejo de Ciento la
nominación de los cónsules de las Lonja del Mar y
juez de appellaciones, hasta que por lo dispuesto
con el real privilegio concedido a la ciudad por el
sereníssimo señor rey don Fernando el segundo,
dada en la villa de Ocaña a los 13 de deziembre
1498, vulgarmente nombrado del Regiment, se
formaron bolsas para los officios de la ciudad quedando desde entonces la elección de los officiales
de cónsules y juez de apellaciones y los demás reducidos a extracción. De suerte que no se puede dudar que todos los reales privilegios con que se halla
condecorado el magistrado de la Lonja, respecto
de la erección del consulado, y de los cónsules y
juez de appellaciones de que se compone únicamente fueron otorgados a la ciudad y no al estamento de mercaderes, como también lo fueron los
de los sereníssimos señores reyes don Pedro tercero
de 5 de octubre de 1346 y de 26 de julio de 1380, y
de don Alfonso quarto de 16 de marzo // s.n.r //
1443 y de 24 de agosto 1444, que disponen sobre
cosas pertenecientes al buen régimen del consulado y echos mercantiles(4). [(3) Consta del privilegio continuado en el libro 2, Diversorum, foleo
232; (4) Hállanse dichos privilegios en el libro 2,
Vermell, foleo 215 y en foleo 241, y en el 3, Vermell, foleo 93 y 125.]
[8] Formado el consulado el sereníssimo señor rey
don Juan a petición de la ciudad en real privilegio de 22 de abril 1394, concedió a los cónsules de
la Lonja facultad para congregarse siempre que
les pareciere y en los lugares de la ciudad a ellos
bien vistos, con número de veynte personas mercaderes, para tratar negocios y echos mercantiles,
dándoles poder para mudar y variar dichas veynte personas e imponer el drecho o vectigal, vulgarmente nombrado de Pariatge, con parecer del
concejo de veynte o de su mayor parte. Y en atención que según la real concessión el referido drecho
solamente podía cobrarse de los mercaderes naturales y domiciliados en los dominios de vuestra

magestad y sus productos, no bastavan para acudir a las obligaciones y necessidades del consulado
y defensa del arte mercantil, dezeando la ciudad
favorecerle, con embaxada supplicó al mismo señor rey don Juan, hallándose en la ciudad de Valencia, fuesse de su real agrado ampliar y extender la exacción y cobransa del referido drecho, a
los mercaderes y patrones estrangeros que comerciassen por mar o tierra. Y su magestad condecendiendo a los ruegos de la ciudad, otorgó otro
real privilegio su data de 14 de julio año 1394(5),
extendiendo el drecho de Pariatje a los mercaderes
estangeros y en fuerça de dichas reales gracias se
ha cobrado y cobra el magistrado. [(5) Consta de
dichos reales privilegios en el libro 1, Diversorum,
foleo 145 y 149.]
s.n.v

[9] El sereníssimo señor rey don Fernando con
real privilegio, su data en la ciudad de Tortosa a
20 de febrero 1492, a instancia de la ciudad sucedió a los cónsules de la Lonja la prerrogativa de
tener masseros, cello y demás honores para el lucimiento de un magistrado como de presente lo
goza la Lonja y lo attesta el doctor don Acacio de
Ripoll(6), assí que en virtud mencionado real privilegio del señor rey don Fernando el consulado de
la Lonja consiguió la honra de la erección de magistrado por medio de la ciudad contemplando los
sereníssimos señores reyes con las referidas gracias,
no el lustre de los indivíduos de estamento mercantil si solamente la utilidad y acrescentamiento del comercio y de la ciudad. [(6) En el tratado
De magistratu Logiae Maris, cap.5, n.2 y 17.]
[10] Para facilitar y aumentar el comercio y negociación resolvió la ciudad en el año de 1339,
ocho años antes que se erigiesse el consulado de la
Lonja, fabricar la casa de dicha Lonja de cuya
sumptuosidad se gloria el magistrado; y para el
referido effecto compró el terreno y sitio que oy
ocupa dicha Lonja; y para los gastos de la referida
fábrica se impuso un drecho de un dinero por libra de todas las mercaderias que se cargarían y
descargarían en la mar, en la qual imposición
intervino el real concentimiento y beneplácito del
sereníssimo señor rey don Pedro tercero con real
privilegio que otorgó a la ciudad a 5 de los idus de
junio del año 1339, concediéndole facultad de cobrar dicha imposición mientras durare la fábrica de dicha Lonja y // s.n.v // hasta que huviesse
bastantes rédditos para el total cumplimiento de
dicha obra, a la qual se dio principio en el año de
1352 en fuerça de la deliberación que se acordó
en el Concejo de Ciento celebrado a los 18 de agosto del mismo año y se concluyó en el de 1392, haviendo corrido todo el gasto de dicha obra por
cuenta y a expensas de la ciudad.(7) Y como esto se
haze evidente que dicha casa de la Lonja es propria de la ciudad y no del magistrado, lo que
tambien se manifesta del escudo de armas que se
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ve fixado en diffarentes partes de aquella, que es
el proprio de que usa la ciudad en todos sus edificios y obras públicas.(8) [(7) Parece del real privilegio concedido a la ciudad por el sereníssimo señor rey don Pedro tercero a 5 de los idus de junio
del año 1339 en el libro intitulado Gratiarum
quarto regis Petri tertii de anno 1339, foleo 50
recóndido en el Archivo Real de Barcelona y de la
deliberación de 18 de agost de 1352, veasse la rúbrica de Bruniquer, cap. 51, tit. De cònsuls de
Llotja; (8) Capisc., decis.27, n.40 in fine; Menoch, lib.3, praesumpt. 64, tot; Riccius, collect.
1608 et 4129; Fusar., De substit., quest. 618,
n.43; Rot., p.9, recent. decis.35, n.1 et decis.115,
n.5, p.9 et decis.133, n.21 et decis.310, n.8;
Tusch., conclus.516, n.11; Paulus Christin., decis. Belg. 195 et 111, n.1, et sequent. vol.2; Mascard., De probat., conclus. 552, n.1 et 3.]
[11] Es tan cierto que la casa de la Lonja es propria de la ciudad que haviéndose offrecido añadirle algunas singularidades para su mayor ornata, perfección y lustre la ciudad expendió las
cantidades que fueron necessarias,(9) y por este
motivo si en algunas ocasiones los cónsules de la
Lonja han querido hazer algunas obras en dicha
casa han pedido licencia a los concelleres,(10) de
suerte que aquellas sin preceder permisso de la
ciudad no se han en tiempo alguno executado,
como assí acontenció quando se construyó la capilla y el quarto nuevo, que se halla en la huerta de
dicha casa,(11) razones que del todo convencen que
la casa de la Lonja no es propria del magistrado si
solo de la ciudad. [(9) Consta de la rúbrica de
Bruniquer, cap.51, tit. De Cònsuls de Llotja, y
de la deliberación de 22 de mayo 1402; (10)
Consta de la rúbrica de Bruniquer en el citado,
cap.51; (11) Consta de las deliberaciones de 12 de
noviembre 1574 y 10 de octubre 1576.]
[12] Supone el magistrado en su memorial que
los indivíduos del estamento mercantil tienen no
pocos lugares en los officios de la casa de la
//s.n.v // ciudad a los quales concurren igualmente con los militares y ciudadanos honrados; y aunque es verdad que son muchos los officiales de que
gozan en dicha casa, empero esto se ha de entender teniendo aquellos las qualidades prevenidas
por las ordinaciones de la ciudad y señaladamente las que disponen acerca de la matrícula, por
cuya perfeta y cabal intelligencia es preciso manifestar que en virtud del real privilegio que el sereníssimo señor rey don Alfonso quarto a los 7 de octubre 1455 concedió a la ciudad, se dispuso su
antiguo govierno dividiéndole en quatro estamentos entre si distintos, divididos y separados
esto es, de ciudadanos, mercaderes, artistas y menestrales y passando el real privilegio ha explicar
los indivíduos de que se devía componer el estamento de mercaderes, ordenó fuessen admitidos al
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dicho estamento solamente los mercaderes, que actualmente exercían la mercadería, patrones de
naves y galeres como no fuessen ciudadanos que
vivían de sus rentas, tenderos de paños, de telas y
de sedas,(12) por quanto todos estos exercían negociación vendiendo las mercadurías en la misma
especie que las havían comprado. Y dezeando la
ciudad mejorar la disposición respeto de la admissión de los mercaderes a los 25 de noviembre de
1479, ordenó que en adelante no fuessen admitidas personas algunas como a mercaderes al gobierno, cargos y officios de la ciudad // s.n.v // sino
solamente aquellas que serían mercaderes actualmente negociantes y habilitadas en la casa de la
ciudad por aquellos indivíduos del mismo estamento mercantil que se hallarían del Concejo de
Ciento.(13) Y en execución de la referida ordinación se procedió a los 31 de enero 1480 a la habilitación de mercaderes por los indivíduos mercaderes del Concejo de Ciento, haviendo quedado
habilitados Bernardo Maüll, tendero de paños, y
Antonio Deyá, mercader.(14) [(12) Hállasse dicho real privilegio en el libro 3, Vermell, foleo
190; (13) Xammar, De privilegiis civitatis Barchinonae, § 10, n.47; (14) Hállasse en el libro de
Deliberaciones del año 1480.].
[13] En la habilitación de 23 de noviembre 1490
fueron habilitadas setenta y tres personas, y haviendo reconoscido el Concejo de Ciento que en
aquella no se havían observado las formalidades
prescritas en la referida ordinación con deliberación de 25 de abril 1491, fue revocada dicha habilitación.(15) Y haviéndose experimentado que
no se observava la disposición de real privilegio
del señor rey don Alfonso y de la ordinación del
año 1479, se formaron nuevas ordinaciones en los
años 1533, 1594, 1609 y 1637, previniendo las
qualidades y requisitos havían de concurrir en los
sujetos que pretenderían ser matriculados y admitidos a los cargos y officios de la ciudad y Lonja,
y después consecutivamente siempre que ha reconoscido la ciudad ser conveniente disponer acerca
dicha matrícula ha ordenado como le ha parecido, suspendiendo, alterando, revocando, corrigiendo y añadiendo a las ordinaciones pertenecientes a la matrícula por ser aquellas de su
naturalesa revocables,(16) así como lo executa respeto de sus collegios y cofa– // s.n.v // drías, lo que
además de inferirse literalmente de las ordinaciones arriba referidas, lo assienta nuestro práctico Fontanella,(17) arguyéndose de aquí que la admissión de los mercaderes a los officios de la
ciudad es totalmente dependiente de la matrícula, verificándose en ellos las qualidades prevenidas en el citado privilegio del sereníssimo señor rey
don Alfonso quarto y en las ordinaciones referidas, que consisten en que sean aquellos actualmente negociantes, de sangre limpia, assí de parte
de padre como de madre, naturales del principa2302

do, y que esta admissión no tenga effecto sin preceder la formalidad del votar en los individuos
mercaderes que se hallan del Concejo de Ciento,
de suerte que supuesta esta superioridad de la ciudad respeto de la matrícula en fuerça de la facultad de corregir, mudar y alterar sus ordinaciones, parece no poderse fundar con la certesa
suponen los mercaderes en su memorial el goze de
tantos officios en la casa de la ciudad, en cuya
mano está prescribir otras circunstancias y qualidades para la matrícula que o bien sería difficultoso a los mercaderes admitirse a aquellos o bien
podría la ciudad, revocando dicha matrícula, reponer el negocio en el estado del privilegio del señor rey don Alfonso quarto, según el qual serían
comunes los dichos officios a todas aquellas personas que exercen negociación, vendiendo las mercadurías // s.n.r // en la misma especia que las
han comprado, quales son los mercaderes actualmente negociantes, tenderos de paños, de telas y de
sedas, patrones de naves y galeras y no peculiares
de los mercaderes matriculados. [(15) Hállasse
en el libro de Deliberaciones, año 1491; (16)
Font., decis.393, a n.22; Xammar, De privilegiis,
§ 12, n.53 et § 13 a n.19; (17) Font., decis.293
n.5, ibi: «Constat autem quod mercatores in hac
alma urbe non fiunt nisi per ordinaciones factas
per conciliarios et probos homines illius in vim generalis facultatis statuendi, quam habent per
privilegia supra relata serenissimorum regum
Jacobi, Ferdinandi, quorum ordinacionum plures reperiuntur in processibus causarum harum
non secus atque solent ordinare conciliarii ac probi homines eiusdem civitatis inter confratrias».]
[14] Ni el argumento que haze el magistrado en
manifestación de su lustre respeto del concurso simultáneo suponen tienen sus indivíduos en muchos lugares de los officios de la ciudad con los ciudadanos honrados y militares, prueva su intento,
pues se les puede redarguir al contrario con los
mismos motivos, en attención de que dichos mercaderes tambien concurren simultaneamente en
muchos officios con los artistas y menestrales, y
aún en aquellos que su exercicio es totalmente mecánico y de muy ínfima condición.
[15] Finalmente representa el magistrado haver
servido a sus sereníssimos senyores reyes no solo con
conciderables summas de dinero, si tambien con
levas de soldados pagados y municionados a sus
costas en todas las ocasiones que se han offrecido.
Y aunque es verdad que el magistrado en dichas
ocasiones ha procurado desempeñar su obligación
en el real servicio, tambien es cierto que no han
hecho menos los demás gremios de collegios y cofadrías de esta ciudad, los quales han contribuydo y
correspondido con semejantes servicios e igual zelo
que el magistrado en las referidas occurrencias,
sin embargo // s.n.v // de no tener dichos collegios y

cofadrías los medios y productos tan quantiosos
que collecta el magistrado del drecho de pariajes,
cuya concessión consiguió de la real munificencia
del señor rey don Juan a petición de la ciudad.
[16] De todo lo hasta aquí ponderado se manifesta con evidencia que los motivos allegados por el
magistrado de la Lonja del Mar en su memorial
padecen muchas fallencias y equivocaciones, y que
pretende con honores, servicios y méritos que son
más proprios de la ciudad que del magistrado, acquirir un real privilegio cuya concessión contendría no pocos prejuizios a las mayores prerrogativas de la ciudad, de quien se halla tan
beneficiado y favorecido.
[17] A más de lo referido debe la ciudad poner a
la soberana intelligencia de vuestra magestad
que, consiguiendo el magistrado la real gracia
que insta y con el modo, forma y circunstancia
que supplica, se seguirían grandes y notables inconvenientes al real servicio de vuestra magestad,
utilidad pública de la ciudad y a la libertad y
aumento del comercio y negociación. Y empessando por los que son perjudiciales al real servicio de
vuestra magestad, es bien notorio quan públicos
son los clamores de las universidades del principado por razón del excessivo número de exemptos,
que por sus prerogativas no deven contribuir a las
imposiciones y //s.n.r // cargos de aposentamientos
de las reales tropas, que dando debilitadas las
fuerças de los comunes con esto, de tal suerte que se
les impossibilitan los medios necessarios para contribuir al real servicio de vuestra magestad. Y si
a esto se añadía la exempción de los indivíduos de
todo un estamento tan numeroso qual es de los
mercaderes matriculados, sus hijos y decendientes,
sin los que en adelante se matricularían, pudiendo en breve llegar a tal excesso en el número que
sería preciso sintiesse todo el principado notable
diminución en las contribuciones y demás cargos,
no tiene duda que serían mayores dichos clamores, dando ocasión a que las universidades no pudiessen acudir con la acostumbrada liberalidad a
la assistencia de la reales tropas y urgencias del
real servicio de vuestra magestad.
[18] Haviendo servido el magistrado de la Lonja
a vuestra magestad en las occasiones y occurrencias que refiere en su memorial con levas de cierto
número de gente pagada y municionada a sus costas, sí y conforme lo han hecho los demás gremios y
cofadrías siempre que por parte de la ciudad se les
ha ordenado, si dicho magistrado y sus indivíduos
passavan al goze de la real gracia que solicitan,
no podría la ciudad precisarles a hazer los dichos
servicios en las occasiones que se offreciesse ser menester, pues como a verdaderos militares no estarían sujetos a los órdenes y iurisdicción de la ciudad,(18) y por consiguiente se frustraría dicho
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servicio muy en perjuizio de vuestra magestad y de
la causa pública. [(18) Constit. Si negú; 4 «De
jurisdicció de tots jutges»; Socar., In cap. Barones, n.28, fol.415; Marquil, In usat. Ex magnatibus, vers. «unde est sciendum», fol. 264, pag.2;
Mieres, In cur. Barcin. reg. Petri 2, p.1, col.6, cap.
44, n. 3 et a n.15 et cap. 55 a n.7 et ad eum Despujol, verbo «Vicarius est ordinarius», fol. 204;
Bosch, tit. «De honors de Cathalunya», lib. 3,
cap. 4, vers. «són del for»; Ripoll, De regal.,
cap.25, n.9 et cap.31, n.37 ad 56 et in addit ad
Paguer., In prax.civil. rub.3, n.6, et In prax. Vicarii Barcin., rub.1, n.5; Xammar, De off. jud.,
p.1, q.7, n.65 et def.105, n.4, et def.104, n.5, p.2;
Canc., Var. 2, cap.2, n.138, 139 et 140, et pag.3,
cap. 3, n.127; Fontanel., De pact. nupt., tom.1,
claus.3, glos. 3, a n.38, et tom.2, claus.7, glos.3,
p.5, n.43, et decis.220, n.8, p.1, et decis.316, n.5,
et decis.369, n.20, part 2; Calic., In prerrogat.
militar., n.38, ibi: «Cum ergo milites sint exempti a foro et jurisdictione baronum, prelatorum,
patiariorum, consiliariorum et rectorum, civitatum, villarum et locorum Cathaloniae.»]
[19] En el regimiento de la coronela con que sirve
la ciudad a vuestra magestad para la guardia y
custodia de esta capital tiene la primera compañía el magistrado de la Lonja, dando lustre al dicho regimiento, assí por las conveniencias de dicho
común como por lo particular de sus indivíduos, y
consiguiendo el magistrado dicha real gracia serían exemptos de montar las guardias en dicho
regimiento como sea cierto que por el privilegio de
ciudadanos honrados según drecho quedarían
immunes de semejantes cargos.(19) Y faltándole al
regimiento la compañía de los mercaderes quedaría este disminuido y, por consiguiente, menoscabado el real servicio. [(19) Solorzano, in operib.
Posthum in discurs. juridic. politi. jurium ac honorum debitorum magistrat. jubilat. n.406 et sequent. pag. mihi 326; Georgius Munde, De muneribus, honoribus et oneribus, cap.1 a n.194 ad
215; Berli ab conclus.legal., p.2, conclus.64 per
tot.; Romag. Ad conciol. lib.1, rub.58, n.4.]
[20] Consiguendo los mercaderes matriculados
la dicha real gracia, no es dudable que pretenderían el querer occupar los empleos de prohómenes,
de concelleres, ser coroneles, thinientes coroneles,
sargentos, mayores y capitanes, puestos que siempre han occupado personas nobles y del brasso militar, causando esto grande novedad en la república y no poca deformidad, y sería muy possible
que occupando los mercaderes qualquier de los referidos empleos se escusaría la noblesa y los demás
del brasso militar de acetarlos por no haver de alternar con aquellos.
[21] Quedaría la ciudad notablemente perjudicada con dicha real concessión en la superioridad

[ 1709 ]

[ 1709 ]

y jurisdicción le compete sobre el estamento de
mercaderes, pues assí como tiene la facultad de estatuhir y ordenar en todos sus collegios y cofadrías
en fuerça del real privilegio del //s.n.r // sereníssimo señor rey don Jayme, que es la constitución
única, tit. De estatuts y ordinacions, en el segundo volumen de las generales constituciones de Cathaluña, de la misma suerte le compete semejante
facultad sobre los mercaderes matriculados, haviéndolo siempre la ciudad hasta oy executado en
todas las occasiones le ha parecido conveniente
conforme se ha establecido en el número 13 y lo attestan nuestros prácticos.(20) Y passando los mercaderes matriculados al goze de las prerrogativas
militares, no podría la ciudad continuar su indubitada jurisdicción por ser cierto que los militares en las causas civiles solamente estan sujetos
al veguer,(21) sin que los concelleres puedan conocer ni entrometrerse en aquellas(22) y en las causas
criminales vuestra magestad o la Real Audiencia es el único juez competente,(23) siendo esta jurisdicción una de las regalías supremas, inseparables de la regia diademma. Assí que sería
notorio el perjuizio se seguiría a la ciudad respeto
de la jurisdicción que goza sobre el estamento de
los mercaderes matriculados. [(20) Fontanel.,
ubi supra n.17 in allegationibus; (21) Doctores
laudati ubi supra n.18; (22) Calicius in prerrogat. milit., n.38; (23) Sententia domini regi Petri 3, 28 martii 1368 relata in Pragmat. 6 «De
jurisdicció de tots jutges»; Calicius in usat.
«Placitum mandetur», n.4, vers.18, et in prerrogat. similiter n.29 et 30; Mieres, in cur. Barch.
reg.Petri 2, col.2, cap.55, n.11 et 12; Fontanel.,
De pact. nupt., tom.1, claus.3, glos.3, n.38 et decis.220, n.9, p.1; Xammar, De offit. jud., p.1,
quest.7, a n.62, et De privileg., § 11 a n.25 et
def.140, n.5, part.2.]
[22] Se aumenta con mayor efficacia el referido
perjuizio a la iurisdicción de la ciudad, attendiendo y conciderando que el estamento de mercaderes según la disposición del referido real privilegio del señor rey don Fernando tiene la plassa de
conceller quarto fixa, hallándose formada bolsa separada, propria y peculiar de los mercaderes matriculados, de la qual se extraen tambien otros officios de los quales algunos les competen en fuerça de
ordinaciones de la ciudad. Y con esta //s.n.v // suposición con la concessión de dicha real gracia, haviendo de retener perpétuamente los dichos officios
quedarían estos inseparables del estamento de
mercaderes, no pudiendo la ciudad en manera alguna supplicar otra forma ni alterar lo que tiene
ordenado, respeto de dichos officios, y como que proviene de ordinaciones lo puede la ciudad indúbitamente alterar, corregir, emendar y del todo prevertir, como arriba queda establecido se haze
evidente que de la concessión de dicha real gracia
resultaría a la ciudad el perjuizio sobre referido.
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[23] Resultaría tambien de la pretendida real
concessión una incompatibilidad y deformidad
muy notoria, pues componiéndose como se compone el estamento de mercaderes, assí de matriculados como de constituidos por real privilegio y no
matriculados, teniendo estos capacidad de ser inseculados en las bolsas de los officios de la ciudad
en subsidio y defecto de los matriculados, según el
tenor del real privilegio del serenísimo señor rey
don Carlos segundo, que de gloria goza, vendría
el caso mayormente en el presente estado que, hallándose concedida la real gracia solicitan los
mercaderes matriculados, se suscitarían muchas
contiendas y controvercias en los mismos mercaderes, respeto de la precedencia en el votar en los
concejos de ciento, pretendiéndola el mercader no
ciudadano por su mayor edad y el ciudadano por
su calidad y prerrogativa del estado mayormente
no hallándose esto prevenido respeto de los mercaderes como lo está // s.n.r // en orden a los ciudadanos y militares por el real privilegio del sereníssimo senyor rey don Fernando, su data de 13 de
deziembre 1498. Y a todo esto se añadiría el verse
en un mismo estamento sujetos militares y otros
meramente plebeos, de suerte que sería un estamento que en si contendría diversidad de estados,
cosa verdaderamente deforme y que debe por todos
medios obviarse.
[24] Se concideraría la concessión de dicha real
gracia muy dañosa a los emolumentos y interesses
pecuniarios de la ciudad, pues estos únicamente se
producen de los drechos que cada año acostumbra
arendar, de los quales ordinariamente son arrendatarios los mercaderes. Y condecorándose estos
con las prerrogativas militares pretenderían sin
duda no poder quedar obligadas en la persona
como hasta ahora, valiéndose de la immunidad
que en esto pretenden los militares según drecho,(24)
y con singularidad en fuerça a la generales constituciones del principado.(25) Y faltaría a la ciudad
la precaución que más assegura sus interesses por
razón de dichos arrendamientos, y aunque le quedaría el medio de prevenirse con fiansas que no
fuessen personas militares, empero como estas abrían de ser artistas o menestrales, sería poca la seguridad que por este medio podría conseguir por ser
crecidos los precios de los arrendamientos y cortos los
caudales de dichas personas. [(24) Leg. Miles et
leg. Item miles ubi doctores De iudiciis; Brun., De
cess. Bon., quest.11, n.4; Cabal., Resol. criminal.,
casu 294, n.313 et sequent., et a n.383; Scanarol.,
De visit. carcer. lib.3, §7, cap. 6, n.19 et seq.; Rodericus Suares, in leg.2, tit. De los goviernos, lib.2;
Guttier. De iuram. confirm., p.1, cap.16, n.48;
Covarrubias, lib.2, Var., cap. 1, n.4; Fontanella,
De pact., claus.3, glos.3, n.11 et 12; Paguer., decis.165; Mieres, cap. 28, cur. Barch. regis Petri 2,
n.9, col.2, fol.16; (25) Constit.9, tit. «De accions y
obligacions»; Fontanella ubi proxime n.13.]

[25] Por este mismo motivo quedaría del todo debilitado el comercio con notorio perjuizio de la
pública utilidad, por quanto no pudiendo los
// s.n.v // mercaderes obligar sus personas en los
contratos y qualquier especie de negocios mercantiles por ningún pretexto, ni motivo, ni aunque lo
promitiessen con el vínculo del juramento,(26) pocos serían los que quisiessen contratar con ellos por
la desconfiansa de conseguir el cabal cumplimiento del contrato, careciendo los acreadores del
medio más efficás para la cobransa, qual es la encarcelación de la persona, de suerte que descaecería el comercio y padecería no poco detrimento no
solo la ciudad pero aún todo el principado, pues
assí como por su medio se aumentan los reynos y
enriquecen las provincias y ciudades, tambien por
su diminución se menoscaban y empobrecen.(27)
[(26) Dicta constit. 9, tit. «De accions y obligacions»; Fontanella, ubi proxime n.13; (27) Leg.1
et 2 # De nundinis. Plato. Lib. 8 de legib.;
Pet.Gregori. sintag.iur, lib.3 cap.9, n.2; Amaya
ad leg.23, n.31, Cod. de Decurion. lib.10; Cyriac. Controvers.176, n.11; Salzedo, De contrabando, cap.2, n.31, 32 et 33; Scoppa, Ad Gratian., observat. 137, n.4 et 20; Pegas, Ad ordinat.
regni Portugal, glos.55, ad § 60, tom.3; Leotard.,
De usuris., quest.24, n.1; Valeron., De transaccion., tit.4, quest.8, n.19 et his relat.; Romag., Ad
conciol., lib.5, rub.1, n.8.]
[26] Merece singular ponderación la incompatibilidad que contendría la concessión de dicha real
gracia con la limitación que se pretende por el
magistrado, esto es, de que los hijos y decendientes
de mercaderes que passaren al grado de facultad
mayor de leyes o medicina no puedan gozar de la
real munificencia que se comprehenderá en dicha
real gracia, lo que parece repugnar y contrariarse a la naturaleza del privilegio de ciudadanos
honrados, pues siendo este como sería para los
mercaderes matriculados sus hijos y descendientes
al mismo instante que por el nacimiento sería
uno hijo o decendiente de mercaderes, se le transfundiría el honor de cuidadano honrado y verdadero militar, y este una vez acquirido se haze inseparable del sujeto de tal suerte que no se pierde
ni se puede perder, sino es en los casos que el drecho
prescribe.(28) Y solamente se // s.n.r // suspende por
el exercicio de artes mecánicas en cuyo número no
pueden comprehenderse las dichas facultades.
[(28) Late regens sesse decis.11 per tot. Tiraquel,
De nobilit., cap.24 per tot.; Bartol., in leg.1, Cod.
de dignitat., lib.12; Montan., De tut., cap.26,
n.39 et cap.31, effectu 2, n.7; Paulus, Christin.,
decis. 52, n.8, volum 5; (29) Rebuf., In coment.
Ad leg. reg. tit. De mercatura, n.21; Ranchin.,
Ad guid. Papae, decis.41, idem Pape decis.196,
n.1 in fine, et ibi addentes decis. 391, n.2; Cassaneus., concil. 64, n.15; Guttier., Practicar.
quest., lib.1, quest.137, n.10; Baeça, De inop. de2305

bit., cap.16, n.33; Tiraquel., De nobilit, cap.27,
n.5 et his citatis; Fontanella, decis.292, n.7 ad
11; Mennoch, concil.9 per tot.; Riccius, collectan.,
37, 2177 et 4196 in fine; Mandel., concil.43 per
tot].
[27] Son las letras uno de los dos polos en que se
fixa la pública tranquilidad y defensa de las repúblicas, reynos y ciudades según el dictamen del
emperador Justiniano,(30) por cuya causa han
sido en todos tiempos muchos y grandes los premios
y honores que a sus professores las naciones todas
les han concedido y señalado,(31) de forma que por
ellas es constante que el sujeto ignoble adquiere
prerrogativas de noblesa y que el que la tiene heredada de sus mayores le añada nuevos reales, con
que la illustra más y califica.(32) Es la mercaduría y negociación una arte verdaderamente mecánica que no solo no attribuye noblesa a los que
la professan, pero aún la deroga y se haze con ella
del todo incompatible, según corriente opinión de
los doctores.(33) Y no es dudable parecería improporción grande que los hijos y decendientes de
mercaderes matriculados que apreciarían más el
sacro tesoro de las letras, que lo interessado y mecánico de la negociación, llegando a conseguir el
grado justo premio de sus vigilias quedassen privados del honor y carácter de ciudadanos honrados de Barcelona y verdaderos militares, en notable vilipendio de la virtud y honra que consiguió
incluyen las letras y, por su medio, acquieren los
sujetos que a ellas se dedican, y en evidente menoscabo de las utilidades y frutos que de ellas en todos
tiempos // s.n.v // las repúblicas, reynos y ciudades
han experimentado. [(30) Justinianus, in leg.1
in princip. Cod. de Justin. cod. confirm.; Onosand, De re milit., lib.2, cap.33, fol.49; Plato,
lib.5 De repub.; (31) Justinian., in leg. fin. cod.
ad leg. Jul. repetundar. et in leg. bene a Zenone
in fine et ibi glos. cod. De Quadrien praescript.;
Late Bovadil., in sua Polit., lib.1, cap.9, fere per
tot; (32) Gomez ad leg.83, tauri n.17, vers. Undecimum privileg.; Bovadil., in sua Polit., lib.1,
cap.10, n.39 in fine; (33) Lex nobiliores 3, cod.
De comerciis et mercat., l., ne quis cod. de dignitat. lib.12; Luca, De preheminent. discurs 33 a
n.15 et discurs 34, n.8; Ludovis., Cum Beltramino decis. 322, n.9 et seq.; Tiraquel., De nobilit.,
cap.23 in fine et cap.27, n.7; Gibalin., De univers. negot., lib.1, cap.1, art.4; fol. mihi 13; Riccius, collectan. 37, 2177 et 4196; Fontanella, decis.292, n.24; Pascal, De virib. pat. pot., p.4,
cap.20, n.44; Mennoch, concil.9 per tot.; Fragoso,
De regimine reipub. Christ., p.1, lib.3, disp.6,
n.163.]
[28] Y finalmente es muy digno de premeditación que siendo assí que las letras son tan apreciables que en todas edades han tribuido grande estimación a sus professores, sin embargo de esto las
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prerrogativas militares que acquieren son personales sin que se transfundan a sus hijos y decendientes, y siendo el arte de mercaduría de tan inferior estado que se reputa por mecánica,
lograrían los mercaderes el transfundir a sus hijos
y decendientes in perpetuum la calidad y honor
de ciudadanos honrados y verdaderos militares,
cosa inaudita, del todo deforme y contraria a
toda buena política.
[29] Es incontrovertible que con la concessión de
dicha real gracia, gozarían los mercaderes matriculados de todas las prerrogativas y favores
concedidos a los ciudadanos honrados de Barcelona sin limitación y restricción alguna, como esta
sea la naturaleza del privilegio.(34) Y por este medio pretenderían tal ves competirles drecho para
ser insaculados en la casa de la ciudad en todos
aquellos officios, en que se admiten los ciudadanos
honrados de Barcelona singularmente en el de
conceller, siguiendose de aquí, no solamente perjuizio a los ciudadanos honrados de Barcelona
por el crecido número de indivíduos nuevamente
capacitados para entrar a sus bolsas, si tambien
que en estas concurrerían mercaderes matriculados, pues con la retención de esta calidad se pretende este privilegio, confun– // s.n.r // diéndose
en esta conformidad la distincción a esta tan próvidamente dispuesta por diffarentes reales privilegios y ordinaciones de la ciudad para su govierno. [(34) Garcia, De nobilit., glos.1, §1, n.50;
Alciat., Concil.14, n.2, lib.4; Bertazol., Concil.
civil., 97 a n.11 ad 17; Mennoch, lib.3, presumpt.
103, n.31; Oldrad., Concil. 300, n.8; Paris.,
Concil.22, n.5, lib.2; Tamborin., De iur. abbat.,
tom.1, disput.17, quest.1, n.17; Mandos., De privileg., ad instar seu de comunicat. privileg.,
quest.2; Gratian., tom.4, discep. 791, n.9; Fonatella, decis.294, n.15, 16 et 17.]
[30] Sin que pudiesse obstar el dezir que el magistrado pretende dicha real gracia con la retención
de todos aquellos officios que són proprios de los
mercaderes matriculados y que assí bien no podrían aspirar a los que son peculiares de los ciudadanos honrados. Por quanto sería fácil la evasión,
pues supuesta la concessión de dicha real gracia sin
limitación ni restricción, parece quedaría fundada su intención para pretender todas aquellas prerrogativas que competen a los ciudadanos honrados de Barcelona. Y no obstante la retención de los
mismos officios pues esta no podría induir prohibición alguna a todo aquello que de su naturaleza
les atribuiría el privilegio de ciudadanos honrados
por la generalidad de sus cláusulas.(35) [(35)
Surd., concil. 33 et decis.283, n.7; Andreol., contro.274, n.4; Altograd., cons.34, n.5, lib.1; Cyriac., contro.212, n.27; Actolin., resol.1, n.33 cum
sequent.; Bonden., collect.legal 8, n.133 et collect.
49, n.61; Mennoch., lib.3, presumpt.103, n.31.]
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[31] A todo lo hasta aquí ponderado se añade el
más relevante y mayor inconveniente de notoria
incompatibilidad que tendría la concessión de la
real gracia, si se attiende que el magistrado pretende aquella con el presupuesto de haverse de
conservar la prerrogativa de ciudadanos honrados, solamente en los sujetos en quienes se verificaría la calidad de mercaderes matriculados, deviéndose únicamente fixar en la matrícula, en
tanto que passando alguno de los //s.n.v // hijos de
dichos mercaderes matriculados al goze de particular privilegio militar, se entienda no competirles el privilegio de ciudadanos honrados y, por
consiguiente, no tiene duda que dicha real gracia
se habría de fundar siempre en la matrícula, y
que faltando esta en algún sujeto decendiente de
mercader matriculado, habría de cessar precisamente dicha real gracia como assí es notorio y
tambien lo dicta la naturaleza del presupuesto.(36) [(36) Cap. final., De rescript., l. ult. cod.
de divers. rescript.; Rota, p.5, recent. decis. 193,
n.8, p.6, decis. 32, n.11 et part.7, decis.261, n.9 et
apud Burat., decis.510, n.7 et p.2, recent.decis.
414, n.1 et 2.]
[32] Según la disposición del real privilegio del
antiguo gobierno del sereníssimo senyor rey Alfonso quarto, de que se ha hablado arriba, se admitían en la casa de la ciudad por el estamento mercantil los mercaderes actualmente negociantes,
tenderos de paños, patronos de naves y galeras que
no fuessen ciudadanos arrendados y tenderos de
seda. Y después discurriendo los tiempos, ordenó
la ciudad la matrícula que consiste en la habilitación de los sujetos mercaderes que pueden entrar al goze de los officios de la ciudad y Lonja del
Mar, previniéndose por expressas ordinaciones
que ninguno pudiesse ser admitido ni insaculado
en las bolsas de los officios de la ciudad y Lonja, ni
tenido por mercader que primeramente no fuesse
habilitado, según la forma prescrita por reales
privilegios y ordinaciones que consisten en el actual exercicio de la mercaduría, añadiéndose que
huviessen de ser christianos de naturaleza, assí de
parte de padre como de madre, y no conversos ni
decendientes de aque– // s.n.r // llos y nacidos en el
principado de Cathalunya, y que para la exacta
averiguación de estas qualidades se deviessen votar por escrutinio por los 32 mercaderes del Concejo de Ciento, como todo consta de dichas ordinaciones confirmadas con cláusula específica y
decreto irritante por el invictíssimo senyor emperador Carlos quinto, con real privilegio otorgado
en la ciudad de Nápoles a 20 de marzo 1536. Y lo
attestiguan Ripoll y Xammar,(37) de suerte que es
constante no poderse alguno reputar por mercader matriculado, no concurriendo dichos requisitos en tanto que haviéndose advertido en el año
1491 haverse matriculado setenta y tres mercaderes sin tener dichas qualidades ni requisitos con

deliberación del Concejo de Ciento, celebrado a
los 25 de abril 1491, fue revocada dicha habilitación y removidos los sujetos matriculados.(38)
[(37) Ripoll, De magistratu., cap.5, n.6; Xammar, De privileg. civit. Barch., §10, n.47; (38)
Hállasse dicha deliberación en el libro de Deliberaciones del año 1491.]
[33] Estas qualidades o mayor parte de ellas se
deben jusgar personalíssimas e intransmissibles a
los hijos y decendientes de los mercaderes, por
quanto en primer lugar la primera y más principal que consiste en el actual exercicio de la mercaduría únicamente mira la persona, sin que esta
proveniendo de arte o exercicio pueda passar del
padre a los hijos y decendientes;(39) la otra qualidad fundada en la prueva de ser christianos antiguos de parte de padre y madre no tiene capacidad de transmitirse a los hijos como sea
compatible tener // s.n.v // el padre semejante
qualidad y faltarle al hijo por parte de madre,
assí que no por tener al padre esta qualidad queda provado el concurso de ella en el hijo por el
adagio vulgar en drecho, que qualquier que se
funda en una qualidad la debe concluyentemente provar, de cuya especie tambien es la otra de
haver nacido en Cathalunya por el effecto de dicha matrícula o de la admissión a las insiculaciones de los officios de la ciudad y Lonja.(40) [(39)
Lex medicos cod. de professor. et medic., lib.10;
Paschal, De virib. pat. pot., p.4, cap.2; Xammar,
De privileg., § 22, n.31; (40) Xammar ubi supra
n.31, donde expressamente constituye que la qualidad del nacimiento en el principado necessaria
para los officios de la ciudad es personalíssima.]
[34] Lo constituido en el número antecedente se
haze del todo evidente y manifiesto con las siguientes ponderaciones. Es la primera porque la
qualidad que acquieren los mercaderes por medio
de la matrícula se funda solamente en una declaración de capacidad o habilidad en el sujeto matriculado para los officios de la ciudad y Lonja,
de manera que las palabras de la matrícula se dirigen y terminan en el sujeto matriculado, como
ocularmente consta de la inspección de los actos de
matrícula que se hallan en la casa de la ciudad, y
es corriente opinión de los doctores en términos de
privilegios, ordinaciones y estatutos que quando
sus palabras se dirigen a la persona la qualidad
en fuerça del estatuto o ordinación acquirida es
meramente personal.(41) [(41) Mennoch., De presumpt., presumpt.103, lib.3; Camil., De curte in
diver. jur. feud., vers «Sed unde digressi»; Canc.,
var. cap.3, n.324.]
[35] Es la segunda por que la matrícula que consiguen los mercaderes para la capacidad de los officios de la ciudad y Lonja se concede por razón de
cierta causa, esto es, por el //s.n.r // concurso de los
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requisitos y qualidades estatuidas por reales privilegios y ordinaciones de la ciudad, que en summa
se reducen a las explicadas arriba nº 32, las quales como no sean naturales si meramente accidentales pueden cessar en los hijos de mercaderes, assí
que por este motivo no se puede afirmar ser aquellas transmissibles a dichos hijos, mayormente attendiendo a la disposición de drecho que establece
que la qualidad que compete a algún sujeto en
fuerça de ley o estatuto por cierta causa en aquel
prevenida, cessando dicha causa en el heredero o
hijo no se permite ni tiene lugar la transmissión.(42) [(42) Curt Jun., in Authent. «res que»,
n.22, ubi Padilla, n.7, cod. comun. de legat. esta
opinión sigue el doctor Peregrín, De fideicom.,
art.42, n.42. Y nuestro práctico Cancer, var.
cap.21, n.144.]
[36] Tercera razón, porque según parece del literal de las ordinaciones echas por la ciudad respeto
de la matrícula de mercaderes, su intención y
motivo no ha sido otro que favorecer por causa de
los comercios a las personas del estamento mercantil para que este, como a separado de los demás,
gozará de los favores, honores y beneficios que
atribuye la matrícula y no otros, siguiéndose de
aquí que transmitiéndose dicha qualidad a los
hijos y decendientes sería contingente que los dichos favores, honores y beneficios con que la ciudad
anheló favorecer al estamento mercantil, en
quanto separado y distincto de los demás estamentos, serían comunes a otras personas o otros estamentos como se verificaría en los hijos de mercaderes que exercen el arte de notarios, que han sido
//s.n.v // siempre no pocos los que se han aplicado y
aún oy se aplican a semejante exercicio, lo que redundaría contra la disposición contenida en dichas ordinaciones que no se deve ni puede admitir.
[37] Quarta razón, porque assí como en los estamentos de artistas y menestrales para reputarse
uno del gremio de los collegios y cofadrías es preciso el examen de ciertas qualidades sin las quales
no se jusga por hábil para entrar en dichos gremios de la misma suerte en el estamento de mercaderes, es precisa y necesaria la matrícula para
reputarse hábiles para los officios de la ciudad y
Lonja, sin que se pueda discurrir diversidad de
razón en los referidos casos. Y como en los estamentos de artistas y menestrales la qualidad que
se acquiere por medio del examen no se transfunda ni transmita a los hijos de forma, que aunque
a estos se les indulten algunos favores que no gozan los demás, empero sin haver passado por el
examen no se reputan ni se tienen por indivíduos
de los collegios y gremios, ni la ciudad los reconosce
por tales por el effecto de admitirles a la insiculación de los officios como es notorio; se sigue de esto
con toda claridad que los hijos de mercaderes no
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pueden jusgarse por tales, sin haver precedido la
matrícula y examen de las qualidades que disponen las ordinaciones para la capacidad de los officios de la ciudad y Lonja.
[38] Se haze a todas luzes patente la efficacia de
// s.n.r// dicha razón, por quanto el motivo que según drecho se assienta para no poder los hijos de
artistas y menestrales participar del goze del estamento del padre en los collegios y cofadrías, no es
otro que el fundarse aquel únicamente en arte o
exercicio que de su naturaleza es personalíssimo e
intransmissible,(43) y como las qualidades que se
requieren para la matrícula sean tambien de su
naturaleza personalíssimas y entre ellas se connumere el arte y exercicio de la actual negociación,
queda indubitada no tener capacidad la matrícula ni qualidad de mercader para transfundirse a los hijos sin preceder la aprobación y habilitación prevenida de las qualidades necessarias.
[(43) Xammar, ubi supra.]
[39] La sexta razón, se deduse de la intelligencia
que los sereníssimos señores reyes gloriosos progenitores de vuestra magestad han dado a dicha matrícula, por quanto haviéndose conciderado competir indubitado drecho a vuestra magestad para
constituhir mercaderes con las mismas prerrogativas de que gozan los matriculados por la ciudad, en fuerça de sus ordinaciones, habilitándoles
para la insiculación de los officios de las casas de
la ciudad y Lonja por los motivos que refieren
nuestros prácticos,(44) han passado a la concessión
de diffarentes reales gracias, condecorando a muchos sujetos del goze de las prerrogativas de mercaderes con expressa habilitación para dicho officios.
Y en los referidos reales privilegios se halla dirigida la concessión solamente a las personas que han
conseguido aque– // s.n.v // llos sin expressión de
hijos y decendientes, señal evidente de haver reconocido los señores reyes que la qualidad de mercaderes no tiene capacidad de transfundirse a sus
hijos y decendientes. [(44) Fontanella, lib.1, decis.293, a nº16 et decis.294, per tot; Xammar,
De civit. Barchin., § 10, n.49.]
[40] Conpruevase esta misma razón en attención
que la gracia contenida en dichos reales privilegios
se refiere a las ordinaciones prevenidas por la ciudad en orden a los mercaderes que matricula, disponiéndose que gozen de todas las prerrogativas,
honores e immunidades que competen a los mercaderes matriculados de la ciudad, deviéndose affirmar que la disposición de los mencionados reales
privilegios está incluyda en las mismas ordinaciones de la ciudad por la regla trivial de drecho
«quod referens est in relato cum omnibus suis qualitatibus»,(45) y por consiguiente, limitándose en
los reales privilegios la gracias e immunidades referidas a las personas a quienes se conceden, parece
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indubitado haver comprehendido los sereníssimos
señores reyes que las qualidades de mercaderes matriculados expressada en las ordinaciones de la
ciudad son personalíssimas, sin tener capacidad
de transfundirse a los hijos y decendientes. [(45) L.
Asse. toto. # de heredum institutione el nob. de
Tristany decis. 31 a n.28 decis.3, n.11; Surd. decis.
212 n.14 et decis.291, n.18; Suelves, tom.1, concil.12, n.8; Ferrer super constitut. Hac nostra
tempore 3, declarat. 6 n.6 et declarat. 9, n.246,
247 et 250; Fontanella, de pact., tom.1, claus.4,
glos.18, p.2, n.22, et melius tom.2, claus.5, glos.10,
p.2, n.20, et claus.14 et final. glos. unic. P.1, n.26;
Cancer, var. 3, p.3, cap.3, n.227.]
[41] Recibe mayor vigor el mismo assumpto haziendo reflexión a los reales privilegios de ciudadanos honrrados y militares, en los quales se confiere el honor de las exempciones militares no solo
a las personas a quienes se haze semejanta gracia
si tambien a los hijos decendientes y todo su posteridad por línea masculina. Y // s.n.r // en esta
conformidad se expressa en los mismos reales privilegios, conformándose en esto con la disposición
de drecho establecida en la milicia que de su naturaleza es transmissible a los hijos y decendientes,(46) arguyéndose de esto que careciendo los reales privilegios de mercaderes de las cláusulas
expressivas de la transmissión, se han conformado
los sereníssimos señores reyes a las reglas del drecho
que no permiten que la qualidad de mercader,
por concistir en arte y exercicio, sea transmitida a
los hijos y decendientes. Assí que de todo lo hasta
aquí ponderado notoriamente se convense que la
qualidad de mercader matriculado no puede en
manera alguna transfundirse a los hijos y decendientes de mercaderes, y que no pueden aquellos
ser tenidos por mercaderes matriculados sin preceder las formalidades prescritas en los reales privilegios y ordinaciones que disponen respeto de dicha matrícula. [(46) Cabal., Concil., decis.129
per tot., lib.1; Sabel, § Nobilitas n.8, vers. «Quod
nobilitas sanguinis», et de civibus Barch.; Xammar, De privileg., § 10, n.45; Oliba, De jur. fisc.,
cap.6, n.44 et cap.3, n.80; Fontanella, De pact.,
claus.3, glos2, n.77 et glos.3, n.91 et seq., et decis.211, n.3].
[42] Y aunque por el discurso de muchos años los
hijos de mercaderes ayan acostumbrado admitirse a los officios de las casas de la ciudad y Lonja,
sin passar por lo que previenen las ordinaciones de
la ciudad que disponen en orden a la matrícula,
teniéndose por mercaderes matriculados, como a
hijos de aquellos mientres hagan constar de la
edad sufficiente para ser insaculados. Y aunque
por este motivo se allegasse que esta observancia
por muchos años continuada les abría atribuido
drecho, reputándose tácitamente matriculados
con la sola admissión, que la ciudad les ha conce-

dido a lo officios proprios y peculiares de los mercaderes matriculados, por las reglas que los doctores refieren en materia de observancias.
s.n.v

[43] Empero parece que lo referido es de poca o
ninguna efficacia, si se attiende que el admitir
algunos hijos de mercaderes sin preceder los requisitos dispuestos con la matrícula ha sido facultativo a la ciudad y, por consiguiente, no ha podido
tribuir drecho alguno a aquellos, a más que de lo
arriba establecido consta que los reales privilegios
y ordinaciones que disponen las qualidades de la
matrícula y habilitación de los sujetos mercaderes
para la insiculación de los officios de la ciudad y
Lonja son claras y literales, y es proposición cierta
e indubitada que contra el estatuto claro y literal
no se admite observancia alguna,(47) mayormente
en el caso occurrente en que los privilegios en
fuerça de los quales estatuye la ciudad son ley municipal del principado y contra de esta no tiene
lugar la observancia contraria aunque fuesse immemorial.(48) [(47) Ludovis., decis.184, n.5 et 6
et ibi; Beltramin., n.8; Fontanella, decis.481,
n.2; (48) Constit. Desitjant 10, més avant 13,
més avant placia 17, lib.1, tit.16, de observar
constitut.; Mieres, tom.2, collat.9, cap.6, n.8 et 9
et collat. 30, cap.23, n.2; Fontanella, de
pact.claus.4 glos.10, p.2, n.41 et glos.11, n.67;
Xammar, de offi.jud., p.2, quest.7, n.68; Cancer,
var.3, cap.3, n.126 vers «Consuet»; Don Sebastián de Cortiada, De jurisdic., quest.7, n.19, q.9
a n.15, q.10, n.20 et q.12, n.12 et 13.]
[44] Es conclusión cierta en Cathaluña no poder
subcistir privilegio contra privilegio,(49) en tanto
que aún vuestra magestad por su soberana y real
clemencia se ha abdicado semejante concessión,(50) y como el drecho pretendido en fuerça de
la referida observancia sería lo mismo que pretender privilegio contra los privilegios y ordinaciones
de la ciudad mencionados, pues la observancia
mayormente si es antigua se equipara a privilegio,(51) es de aquí patente no poderse attender la
observancia por el effecto de tribuir drecho a los
hijos de mercaderes. [(49) Constitut., 4 et 7, tit. «
Si contra dret y utilitat pública »; Cancer, var.3,
cap.3, n.52 et 53; Fontanella, de pact., claus.4,
glos.10, p.2, n.8; (50) Cancer, var.3, cap.3,
n.368; Ramon, Concil, 24, n.95; Fontanella,
claus.4, glos.10, p.2 a n.31; (51) Gracian., Discep. forens., cap.492, n.2, cap.578, n.10, cap.80,
n.2 et cap.871, n.36 et 37; Riccius, Collect.233 et
3119; Leo., tom.3, decis.6, n.6 et 7; Valenz., Velazq., tom.1, concil.93, n.39; Paris., concil.112,
n.21, lib.1; Tiraquel., De nobilit., cap.14, n.1 et
5; Covarrub., lib.1, var. cap.20, n.14; Rot., p.1,
recent. decis. 744, n.6 et p.9, decis.197, n.5.]
[45] Y aunque la sujeta materia se quisiese regular por la observancia prescriptiva o inductiva de
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nuevo drecho, esta no podría tener cabi– // s.n.r //
miento por quanto haviendo de recaher contra el
literal de los privilegios reales y ordinaciones de la
ciudad sería abuso y corruptela(52) a más que, si
bien según opinión de algunos doctores podría inducirse observancia contraria a la letra y disposición de dichos privilegios y estatutos de la ciudad,
bastaría el decurso de 40 años.(53) Empero según
la más verdadera opinión es necessaria la immemorial con todos sus requisitos,(54) y esta última
opinión parece fundada con mayor motivo jurídico. Por quanto la pretendida observancia sería
contraria al drecho legítimamente estatuido por
la ciudad que le compete en fuerça de los reales
privilegios sin favorecer título alguno a los hijos
de los mercaderes, y en este caso la prescripción
siempre debe ser immemorial ni que de otra manera se pueda admitir,(55) y por consiguiente semejante observancia no podría quitar ni alterar
el drecho de la ciudad. [(52) Magon., decis. Lucen.1, n.30 et 31.; Tuscus lit.C, conclus. 804; Christin., decis.212, a n.36, volum 4; Sperel., decis.179 per tot et melius decis.182, n.37 et seq. per
tot ubi «Quod nec sustineri potest in vim consuetudinis immemorabilis»; Christin., d. decis.212,
n.40 et seq.; Luca, De regal., discurs.144,
n.8;Canc., var.3, cap.3, n.128; (53) Font., decis.337, n.12; Gracian., discep. forens., cap.562,
n.23;(54) Fontan., ubi supra n.13; Garcia, De
benefic., p.9, cap.2, a n.383 ad 391; Marescot.,
var. lib.2, cap.100, n.8 et 23; Gracian., discep.
forens. d. cap.561, n.24; (55) Fontanella, ubi supra, ibi: «tum et iam quia non est vere consuetudo sed prescriptio, cum prescripsisse pretendant
laici, istud ius cognoscendi de familia episcoporum, quo casu cum resistat ius comune, nec adsit
titulus, requiritur tempus immemoriale», cap.1,
De prescriptionibus, 1, n.6.]
[46] Y queriéndose aplicar en este caso la observancia prescriptiva continuada por el espacio de
qüerenta años, sin embargo no sería aquella de
atención alguna, por quanto haviéndose de inducir contra la ciudad a quien assiste la disposición
de dichos reales privilegios y de sus ordinaciones,
habría de contener la circunstancia de constar
haverse echo positiva contradicción a la habilitación de los officios, viniendo los hijos de mercaderes sin haver precedido las formalidades de la matrícula, y que a esto se huviesse subseguido la
acquiecencia de la ciudad,(56) circunstancia que
no puede // s.n.v // constar haverse jamás practicado habría tambien de assistir a la pretendida
observancia prescriptiva a la expressa sciencia, tollerancia y aprobación del Concejo de Ciento o de
la ciudad contra quien se induciría(57) lo que
tampoco favorecería al magistrado. [(56) Fontanella, decis.337, n.18 et 19; Alexan., concil.45,
n.5, lib.2; Gracian., decis.148 ex n.10; Marescot.,
ubi supra, n.1; (57) Fontanella, de pact. claus. 4
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glos. 17, a n.58 et decis. 338 a n.3; Casanat. concil. 36, n.18 et 19.]
[47] Quedaría tambien desvanescida la pretendida observancia en fuerça de la cláusula contenida en los mismos reales privilegios de la ciudad,
y singularmente en el mencionado privilegio del
sereníssimo señor rey don Alfonso quarto, donde se
estatuye que aquel haya de tener inviolable observancia perpetuamente, las quales palabras excluyen qualquier espécie de consuetud aún prescriptiva,(58) y lo que pone la materia en estado de
evidencia es que dicho real privilegio se halla concedido a los concelleres de la ciudad y indivíduos
del Concejo de Ciento presentes y venideros, y en
este caso no se admite observancia ni prescripción
alguna, pudiendo siempre lo que nuevamente suceden en el privilegio reclamar para la conservación de su drecho,(59) fundándose esta theórica en
que por razón de semejantes privilegios a qualesquier de las personas en estos comprehendidos le
compite el drecho ex propria persona, de suerte
que tantos son los privilegios quantas son las personas que suceden por razón de sus officios,(60) y en
el referido real privilegio de 20 de marzo 1536 del
señor emperador Carlos quinto se halla la cláusula irritante que excluye tambien qualquier observancia.(61) [(58) Garcia, De nobilit., glos.1, §1,
n.79; Salgad., De reg.protect., p.3, cap.10, n.56
et 57; (59) Cancer, var.cap.3, n.21 et cap.13,
n.377 et 384; Fontanella, De pact., claus.3,
glos.2, n.18 et 19; Thesaru., decis.239, n.9 in fine
Gayl., Observat., lib. 2, observat.60, n.14; Ramon, concil.37, n.106; Gironda, De privileg.,
quest., 27, n.167 et seq.; Nob. de Tristany, decis.11, n.25; (60) Leg. Si arrogata, vers. penult. #
de adoption.; Cancer, ubi proxime et var., p.1,
cap.15, n.65; Leo., In jur.responso., post decis.173, n.250; Fusar., De substitut., quest.528,
n.4; Molina, De hispanorum primogen., lib.4,
cap.10, n.3 et ibi addent Fontanella, De pact.,
claus.4, glos.12, n.65 et decis.82, n.14; Cyarlin.,
cap.5, n.71, lib.1; (61) Valenz., Velazq., concil.128, n.88; Burat., decis.704, n.10; Salgado,
De reg. protect., p.3, cap.10, n.62; Xammar, De
privileg., §13, n.13 et 14; Rot., recent., p.7, decis.217, n.16; Ridolphin., in prax., p.3, cap.4,
n.189; Puteus, decis.5, n.9, p.1; Veral., decis.134,
n.4, p.3; Rot. Genua, decis.180, n.8; Luca, De regal., discurs.110, n.3; Cortiada, decis.119, n.10.]
[48] En el estado presente la sujeta materia no
tiene ni puede tener dubiedad alguna, por quanto vuestra magestad en el feliz ingresso del gobierno en la monarquía se ha dignado, con el vínculo
del juramento, roborar no solamente las constituciones generales de este principado, pero aún todos
los privilegios, gracias, prerrogativas e immunidades concedidas a los comunes y particulares, en
fuerça del qual juramento se halla excitada de
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nuevo la observancia de los reales privilegios de la
ciudad, reprovado todo lo encontrario subseguido,(62) lo que se manifiesta con mayor evidencia
de lo que vuestra magestad se ha dignado establecer en la constitución 17 de las últimas Cortes
donde se halla constituido que todos los privilegios, exemciones y libertades de los comunes y particulares, ecclesiásticos y seglares del principado, se
hayan de observar revocados qualesquier actos y
abusos en contrario echos y subseguidos, haviéndose dignado vuestra magestad conceder esta munificencia con tanta generosidad que ha dispuesto
que dichos privilegios, aunque por el transcurso
del tiempos se hayan dexado de observar, tengan
tanta valididad y fuerça como si en el tiempo de
dichas Cortes vuestra magestad nuevamente los
huviesse concedido. [(62) Baldus, in leg. Procurator # de condict. indeb., cap. «Veritatis», et
cap. «Cum contingat de jure jurand. comunit.
d.d. in authent. sacramenta puberum»; Franchis., decis.81, n.13 et decis.83, n.6; Caponius,
discept. forens., tom.2, dicept.127, n.31; Bonden,
collect. legal. 2, n.59 et collect. 4, n.57 et 6, collect.37, n.95.]
[49] Con la suposición de lo referido nace, concluyentemente, la prueva de la incompatibilidad
que trahería consigo la concessión de la real gracia de ciudadanos honrados en los mercaderes
// s.n.v // matriculados, sus hijos y decendientes,
haviendo estos de conservar la calidad de mercaderes matriculados y no pudiéndose de otra manera verificar el privilegio en aquellos. En tanto
que si por grado de facultad mayor o de otro privilegio particular se hallaren promovidos al goze
de la dignidad militar, que les quitara la qualidad de mercader, no se pudiesse entender comunicado en dichos hijos el pretendido real privilegio, como se ha manifestado arriba en el número
31. En atención que según los mencionados reales
privilegios y ordinaciones de la ciudad, no se puede verificar en los hijos de mercaderes matriculados sin haver precedido primeramente la averiguación de las qualidades que requieren los reales
privilegios y ordinaciones, las quales por el effecto
de la habilitación y insaculación de los officios no
pueden tener lugar hasta el tiempo o aquella
edad que es necessaria para entrar en el govierno
de la ciudad, quedando en el ínterim los hijos de
mercaderes sin la qualidad de mercader matriculado. Y assí bien sería impracticable la real
gracia en los hijos de los mercaderes respeto de la
transmissión, pues no pudiéndose hazer esta sino
es teniendo los hijos la qualidad de mercader matriculado, y no pudiéndose esta verificar hasta
que aquellos tendrían veynte y sinco años cumplidos, sería preciso que en el ínterim se suspendiesse
la transmissión a los hijos y decendientes de mercaderes, lo que a más de ser improporción notoria
es //s.n.r // contra la naturaleza de la milicia que

se transfunde a los hijos y decendientes al instante
de su nacimiento, como assí queda arriba ponderado en el número 26; o bien seria preciso confessar que se transmitiría a dichos hijos la qualidad
de mercaderes matriculados, contra lo que difusamente se ha establecido des del número 31 hasta
el praesente.
[50] Y aunque pudiesse tener alguna difficultad
lo ponderado en orden a que se atribuyesse algun
drecho a los hijos de mercaderes para ser tenidos
por matriculados, sin preceder las formalidades
de la matrícula en fuerça de la observancia, lo
cierto es que a la ciudad no se le puede controvertir la indubitada facultad y poder de corregir sus
ordinaciones respeto de la matrícula de mercaderes, disponiendo que en adelante los hijos de mercaderes no puedan gozar de la matrícula ni reputarse por mercaderes matriculados, sin la exacta y
puntual observancia de la averiguación y examen de todas las circunstancias prevenidas en los
reales privilegios y ordinaciones antiguas, y en
este caso indubitadamente se incidiría en el inconveniente de imcompatibilidad que se ha ponderado en los números antecedentes.

tamento militar concedido a su favor todas las
disposiciones civiles que estatuyen acerca la dignidad y honor militar.(66) [(64) Jura et d.d. allegati supra n.33; (65) Jura et d.d. allegati supra
n.33; (66) Constit.3, tit. «De privilegis militars»
en el segundo volumen de las generales constituciones.]
s.n.r

[51] Podría tambien la ciudad sin controvercia
alguna, no solamente declarar las ordinaciones
de la matrícula en la conformidad referida, pero
y aún derogar y revocar todas las ordinaciones
que disponen respeto de dicha matrícula, reduciendo el estamento de mercaderes // s.n.v // por su
gobierno según el prístino estado del real privilegio del sereníssimo señor rey Alfonso quarto.(63) Y
en este caso habría de cessar del todo la real concessión pues esta se fundaría como accessorio en la
matrícula y, por consiguiente, revocada aquella,
faltaría el fundamento único y principal en que
recahería la qualidad de ciudadano honrado,
pudiendo esta por si sola subsistir como accidente
sin substancia, qualidad sin sujeto y accessorio sin
principal. [(63) Xammar, De privileg. civitat.,
§13, a n.17 cum seq.]
[52] Se concidera por cosa digna de toda ponderación que teniendo lugar la pretención de los
mercaderes, habrían estos de juzgarse por verdaderos militares con el concurso de la qualidad de
ser actualmente negociantes que entre otras se requiere para la matrícula según el real privilegio
del sereníssimo señor rey Alfonso quarto, y con esto
se conferiría la dignidad y honor militar a sujetos
que según drecho no pueden aspirar a semejante
honor por ser imcompatible la qualidad de la milicia con la negociación y actual me(r)caduría,(64) en tanto que por el exercicio de esta pierde
el sujeto militar la qualidad de la milicia,(65)
todo lo que haze muy difficultosa la concessión de
la referida real gracia, mayormente en Cathalunya donde por expressa ley municipal tiene el es2311

[53] Tendría evidente deformidad la concessión
de la pretendida real gracia pues supplican los
mercaderes que el real privilegio se conceda a los
indivíduos del magistrado que conservan y mantienen la qualidad de mercaderes matriculados,
de forma que la hayan de tener por razón del estamento, deviendo lo precioso de la dignidad militar ceder a lo mecánico de la negociación y mercaduría, cosa que verdaderamente redundaría
en descrédito y desestimación de tan lúcido estado
y eminente honor, y se oppondría a la expressa disposición de drecho según la qual no es permitido
que lo más precioso se sujete al inferior.(67) [(67)
Imperator Justinianus in § «Si quis in aliena tabula», instituta de rer. divis. et ibidem omnes
institutistae l. in rem § omnibus # de rei vindicat. l. qua ratione 9 § sed non # de acquirend.
rer. Dominio; Hotoman., lib.4, Observat., observat.21, tot.]
[54] Añadiéndose a lo ponderado otra improporción que se reconosce en la pretención del magistrado, en quanto a que passando algún indivíduo por privilegio particular al goze de las
prerrogativas militares huviesse de perder el honor de la gracia que se insta, dexando al instante
la qualidad acquirida pues con la concessión de
dicha real gracia quedarían constituhidos los indivíduos del estamento mercantil verdaderamente militares, y esta qualidad no se pierde ni puede
perder por qualquier privilegio particular que
atribuye la mesma qualidad, pues con semejante
privilegio no les sobrevendría cosa nueva, si que
solamente sería una expressión de aquello que tácitamente gozaría el individuo mercader. Y esta
expressión no muda // s.n.v // ni altera la disposición,(68) y assí parece no puede tener subsistencia
que por privilegio particular de ciudadano honrado o militar huviesse de dexar la qualidad acquirida en fuerça de dicha real gracia. [(68) L.
conditiones quae extrinsec. # de cond. et demons.
altograd. cons. 87, n.74 et sequent., lib.2; Pacific., De Salvian. interdic. inspect. 3, cap.2,
n.974; Marta, De succes. legal., p.4, q.18, art.7,
n.48 et sequent.; Riccius, collect. 2222; Rota, p.q.,
recent. decis. 210, n.18 et sequent.; Cancer, var.,
p.1, cap.1, n.225 et 246; Fontanella, decis.585,
n.15.]
[55] Una de las mayores y más preciosas regalías
que los sereníssimos señores reyes se han dignado
conceder a la ciudad es la del señor rey don Fer-
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nando, contenida en el real privilegio de 31 de
agosto 1510, donde comunicó a los ciudadanos
honrados de Barcelona las prerrogativas, gracias,
immunidades y libertades que gozan los militares
en Cathalunya, deviéndose en todo y por todo reputar y juzgar por verdaderos militares con la
elarguición de la matrícula, dando a los mismos
ciudadanos honrados facultad de constituhir y
crear cada año el día primero de mayo otros ciudadanos de la misma qualidad y exempción, el
qual real privilegio se halla confirmado por el invictíssimo señor emperador Carlos quinto y por la
sereníssima señora reyna doña Juana con el privilegio del anyo 1519. Y últimamente por el sereníssimo señor rey don Phelipe segundo de Aragón
y tercero de Castilla con real privilegio de 13 de
julio anyo 1591, con expressión de que la matrícula fuesse propria de dichos ciudadanos honrados, pudiendo ellos solos y no otros, aunque fuessen
creados por su magestad, constituhir y crear otros
ciudadanos, de suerte que es indubitado que en
fuerça de dichos reales privilegios no es //3r // lícito en esta ciudad constituhir y crear ciudadanos
honrados de Barcelona sino es en el ayuntamiento
de los mismos ciudadanos honrados de matrícula
en el día primero de mayo todos los años; y a más
de ser esta prerrogativa clara y literal en los referidos reales privilegios la veneran por singular y
grandes doctores.(69) [(69) Oliba, De jur. fisc.,
cap.6, n.44 et cap.3, n.80; Fontanella, De pact.,
tom.1, claus.3, glos.2, n.77 et glos.3, n.91 et seq.;
Idem, decis.211, n.3; Guillel, A vellesic. in usat.
«Baiulus interfectus» in fine; Berart, specul.,
cap.22, n.17; Xammar, De privileg. civit.
Barch., §10, n.45.]
[56] Consiguiendo el magistrado dicha real gracia se daría facultad a los indivíduos mercaderes
de Concejo de Ciento de constituhir y crear con
intervención de los concelleres cada año ciudadanos honrados de Barcelona verdaderamente militares y condecorados con las prerrogativas, immunidades y libertades de que gozan en Cathalunya
los militares, verificándose que otros ciudadanos
honrados por vuestra magestad constituhidos,
passarían a dar matrícula y atribuir el honor de
ciudadanos honrados a las personas que les pareciera, sin limitación de número, quedando con
esto casi frustrada la prohibición prevenida y dispuesta por el sereníssimo señor rey don Philipe segundo de Aragón y tercer de Castilla con su real
privilegio de 13 de julio año 1594, y muy perjudicada aquella tan celebrada prerrogativa y regalía comunicada a los ciudadanos honrados de
Barcelona, quitándole lo de mayor aprecio como
es la privación de poder otros aunque ciudadanos
honrados por especial privilegio atribuir matrícula y el goze de la dignidad militar. Y lo que
más es que con esto se abriría el passo para que
// 3v // con facilidad qualquier persona, aún de
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las que exercen artes más mecánicas, recorriendo
al estamento de mercaderes, consiguiesse con la
qualidad de mercader la de ciudadano honrado,
sin differencia alguna de los ciudadanos honrados de matrícula, con grande descrédito de los militares, quedando con esto probablemente del todo
desvanecida la matrícula ni querer persona alguna en adelante exponerse a la rigorosa averiguación que hazen los ciudadanos honrados de
matrícula respeto de las qualidades y demás circunstancias que se requieren, para que un sujeto
sea dignamente promovido al honor de ciudadanos honrado y verdadero militar.
[57] Haviéndose manifestado los inconvenientes,
perjuizios y incompatibilidades e improporciones
que contendría la concessión de la real gracia que
solicita el magistrado, reconosce la ciudad no
puede dexar de poner a la soberana intelligencia
de vuestra magestad los contrafueros que de ella
resultarían a diffarentes reales privilegios con
que se halla illustrada y tambien a las generales
constituciones y leyes municipales del principado.
[58] Por quanto primeramente el sereníssimo señor rey don Alfonso quarto con su real privilegio
de 7 de octubre 1455, otorgado a la ciudad por el
buen govierno de ella, dispuso que en la ciudad
perpétuamente huviesse quatro estamentos entre
si distinctos, separados y divididos, esto es, uno de
ciudadanos, otro de mercaderes, otro de artistas y
otro de menestrales, preveniéndose // 4r // con
toda expressión que los ciudadanos que vivían de
sus rentas, que eran lo mismo que ciudadanos
honrados de Barcelona(70) exerciendo negociación
o mercaduría, no fuessen comprehendidos en el estamento de mercaderes ni pudiessen admitirse
como a indivíduos de aquel en el gobierno, cargos
y officios de la ciudad, como assí parece más extensamente de dicho real privilegio. Y es cierto
que en caso los mercaderes matriculados consiguiessen la gracia de ciudadanos honrados de
Barcelona con la retención de los cargos y officios
de la ciudad, sería verdadero que en el gobierno
de la ciudad no se hallaría estamento de mercaderes, contrapuesto y separado del estamento de
ciudadanos honrados, en consideración de quedar aquellos verdaderos ciudadanos honrados sin
distincción alguna, verificándose que indivíduos
ciudadanos honrados vendrían comprehendidos
en el estamento mercantil, obteniendo los cargos y
officios proprios de los mercaderes, contra la letra
del referido real privilegio y de lo que en aquel se
halla expressamente estatuhido y ordenado, y por
consiguiente sería notoria la contravención a dicho real privilegio. [(70) Xammar, De privileg.
civit. Barch, §20, n.25.]
[59] Contravendría la concessión de dicha real
gracia al real privilegio que el sereníssimo señor

rey don Fernando concedió a la ciudad a lo 13 de
deziembre 1498, nombrado del Regiment con el
qual expressamente se ordenó que el conceller
quarto huviesse de ser mercader, distincto y //4v //
separado de ciudadano honrado y militar. Y esta
real disposición no puede alterarse por algún pretexto ni motivo sino es a petición de la ciudad,
como assí lo assientan nuestros practicantes.(71) En
tanto que por qualesquier reales gracias obtenidas
por gremios contrarios a lo estatuhido en dicho real
privilegio, se han dado por ineficaces, declarándose no haver sido de la real intención concederles, y
con singularidad y fue este artículo decidido en la
Real Audiencia de este principado a los 8 de noviembre 1608 en la causa del síndico de la ciudad,
con el síndico de la cofadría del gremio nombrado
Julians, de que habla nuestro práctico Fontanella.(72) Y quedando los mercaderes matriculados
illustrados con la gracia de ciudadanos honrados,
no podría verificarse que mercader matriculado
distincto y separado de ciudadanos honrados y militares occupasse el cargo de conceller quarto de
esta ciudad, pues gozaría de todas las prerrogativas militares y sería verdaderamente militar como
los ciudadanos honrados y militares que occupan
los lugares de concelleres, primero, segundo y tercero, teniendo transfundida esta qualidad al mesmo instante de ser mercaderes matriculados, como
a accessoria a la matrícula y assí sería clara y literal la contravención al dicho real privilegio. [(71)
Ramon, Concil. 64, n.3 et 7; Xammar, De privileg. civit. Barchi., § 12, n.56 in fine; (72) Decis.,
decis.293, n.4 in fine.]
[60] Ni quedaría reparado el contrafuero al referido real privilegio aunque vuestra magestad
hiziesse la declaración que pretende el magistrado
en su represen– // 5r // tación, esto es, que fuessen
compatibles las dos qualidades en un mismo sujeto de mercader matriculado y ciudadano honrado, deviendo en fuerça de la qualidad de mercader matriculado, conservar los officios de
mercaderes matriculados de las casas de la ciudad y Lonja, y singularmente el cargo de conceller
quarto, conformándose con la disposición del real
privilegio nombrado del Regiment del dicho señor rey don Fernando. Attendiéndose y conciderando que aún con el supuesto de dicha real declaración siempre se habría de affirmar que el
cargo de conceller quarto se regentaría por individuo mercader matriculado, no distincto ni separado de los ciudadanos honrados y militares, si
que sería en realidad un mercader matriculado,
verdaderamente ciudadano honrado y militar, a
quien al mesmo passo que le daría capacidad el
ser mercader para el cargo de conceller quarto, le
obstaría la qualidad superaddita de ciudadano
honrado para dicho empleo contra lo expressamente prevenido en el real privilegio del sereníssimo señor rey don Fernando.
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[61] El sereníssimo señor rey don Pedro, con su
real privilegio concedido a la ciudad, su data en
Barcelona a los 3 de los idus de enero 1283, vulgarmente nombrado «Recognoverunt proceres»,
incertado en el segundo volumen de las generales
constituciones baxo el título «De las Consuetuds
de Barcelona», en el capítulo 110, concedió por
ley municipal que qualquier persona que comprare alguna mercaduría a utilidad de su officio y
ministerio, ahora // 5v // fuesse mercader o qualquier otro, dexando de dar satisfacción, fuesse encarcelado de la misma suerte que lo sería por el rigor de comanda sino es que probasse haver
perdido la cosa por caso fortuito. Y lo mismo estableció el sereníssimo señor rey don Jayme el segundo con el real privilegio que otorgó a la ciudad a
los 3 de las nonas de junio 1304, con el qual se excita la observancia de lo ordenado y constituhido
en el referido capítulo 110, del «Recognoverunt
proceres», disponiéndose lo mismo. Y no tiene
duda, que hallándose condecorados los mercaderes matriculados con el privilegio de ciudadanos
honrados aunque comprassen mercadurías a utilidad de suerte y dexassen de dar satisfacción por
su culpa, no podrían ser encarcelados, y preservándoles de esto la prerrogativa militar establecida en la constitución de título «De accions y
obligacions», donde se dispone que las personas
militares y otras que gozen de privilegio militar
no se pueden encarcelar por contratos ni deudas
civiles, aunque estas provengan del rigor de comanda, escritura de ters, ni de otra qualquier especie de obligación por más privilegiada que fuesse y roborada con el vínculo del juramento y con
expressa renunciación de las exempciones militares, inhibiendo a los notarios el tomar semejantes
instrumentos, suspendiéndoles en quanto a esto la
authoridad, de suerte que por medio de esta real
munifi– //6r // cencia no pueden las personas militares ni los que gozan de semejante privilegio ser
encarcelados por deudas civiles, de qualquier especie que sean como assí lo attestiguan nuestras
prácticos,(73) y por conseguiente es evidente el contrafuero se inferiría con la concessión de la real
gracia pretenden los mercaderes al capítulo 110,
del «Recognoverunt proceres», y al privilegio del
señor rey don Jayme el segundo arriba citados.
[(73) Constitució 9, tit. «De accions y obligacions»; Fontanella, De pact., claus.3, glos.3, n.12
et 13; Paguera, decis.165; Mieres, cap.28 Curiae
Barchinonae, regi.Petri 2, n.9, collat.2, fol.16 et
aliis allegati, n.24.]
[62] Contravendría la concessión del real privilegio que insta el magistrado a la real munificencia que vuestra magestad se ha dignado con tanta generosidad otorgar a la ciudad a los 27 de
enero 1706, atribuyéndole la plena y omnímoda
facultad de insacular en las bolsas de concelleres,
Concejo de Ciento y demás officios a qualesquier
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personas capaces e idoneas, en la conformidad se
havía observado hasta el año 1639, en fuerça de
los reales privilegios del gobierno y otros y de las ordinaciones y disposiciones de la ciudad, haviéndose vuestra magestad por su real clemencia abdicado a si y sus successores la facultad de insacular,
disponer y ordenar cosa alguna perteneciente a
las insaculaciones y gobierno de la ciudad, trasnfundiéndole todas las regalías. Y es constante que
consiguiendo los indivíduos del estamento mercantil por medio de la pretendida real gracia la
retención de los officios que por razón de su estamento gozan y han gozado, dispondría vuestra
magestad acerca dichas insaculaciones, declarando ser hábiles y capaces para el cargo de conceller quarto y demás officios de la ciudad los merca– //6v // deres matriculados con la qualidad de
ciudadanos honrados que les haría verdaderamente militares, contra lo que se havía practicado hasta el año 1639 y oy se practica en observancia de los reales privilegios del govierno y de lo
establecido por las disposiciones de la ciudad, usos
y costumbres de aquella, infiriéndose con toda
claridad la contravención al mencionado real
privilegio.
[63] Parece no podría considerarse razón de diversidad entre los mercaderes matriculados que
ascienden a la prerrogativa de ciudadanos honrados por particular real privilegio, y los mismos
en caso se promoviessen a semejante grado por el
privilegio que pretende el magistrado, pues este estaría concebido con las mismas cláusulas, circunstancias y qualidades que incluyen los privilegios particulares en fuerça de los reales privilegios
del govierno de la ciudad, sus ordinaciones, usos y
costumbres, los mercaderes matriculados que han
obtenido privilegios particulares de ciudadanos
honrados se han juzgado y reputado por inhábiles
e incapaces para retener y entrar a los officios de
mercaderes matriculados de la ciudad; y singularmente al cargo de conceller quarto ha de subsistir y verdaderamente subsiste el mismo motivo y
fundamento en orden al pretendido real privilegio, y por consiguiente assí como en el primer caso,
disponiendo vuestra magestad que los mercaderes
matriculados condecorados con particular privilegio de ciudadanos honra– // 7r // dos fuessen
concervados en dichos cargos y officios y hábiles
ellos y sus decendientes para entrar a aquellos, sería indubitado que se mudaría la forma y alteraría la observancia inconcussamente practicada
en las insaculaciones de dichos officios y cargos de
la ciudad contra la letra de dicho real privilegio.
Parece se debe affirmar lo mismo respeto de la
pretención del magistrado.
[64] Con el mismo real privilegio tiene concedida
la ciudad la privativa en todo lo concerniente a
la insaculación y desinsaculación de todos sus lu2314

gares y officios, de manera que se ha dignado abdicarse vuestra magestad la jurisdicción de conocer assí por vía directa como indirecta acerca las
insaculaciones y desinsaculaciones por su real clemencia. Y como con la concessión del real privilegio que solicita el magistrado, dispondría vuestra
magestad que los mercaderes matriculados aunque promovidos al honor y dignidad de ciudadanos honrados huviessen de retener todos los officios
proprios del estamento mercantil y, assí bien, que
no pudiessen los que oy los obtienen ser desinsaculados y removidos de aquellos, siendo assí que según los privilegios del gobierno de la ciudad, sus
ordinaciones y costumbres inconcussamente practicadas qualquier mercader matriculado que ascendiesse al grado de ciudadano honrado de Barcelona por la mutación del estado, queda
desinsaculado y removido de todos los officios de
mercaderes matriculados y singularmente del
cargo de conceller quarto, assí como las personas
de los demás estamentos de artistas y menestrales
passando a otro estado de mayor graduación quedan removidos y desinsaculados // 7v // de los officios que occupavan por razón del primer estado,
evidentamente se manifiesta la contravención
que de esto se seguiría al refferido real privilegio.
[65] Y finalmente con el supuesto de contravenir
la pretendida real gracia a los reales privilegios
de los sereníssimos señores reyes don Alfonso quarto, don Jayme y don Fernando el segundo y al de
vuestra magestad, ordinaciones, usos y costumbres
de la ciudad, resulta fundada otra contrafacción
al cap.16 de las Cortes de Monçón del año 1289
que es la constitución 4, tit. «Si contra dret y utilitat pública», donde el señor rey don Alfonso segundo ordenó que qualquier privilegio contra
otro privilegio general o especial o contra constituciones generales o especiales de algun lugar no
fuesse en tiempo alguno admitido, la qual real
concessión se halla expressamente restablecida en
el cap.16 de la Corte General, que el señor rey don
Jayme segundo celebró en Barcelona el año 1299,
que es la constitución 5 del mesmo título. Y en
fuerça de esto es conclusión cierta en este principado no poder tener efficacia alguna privilegio
contra privilegio,(74) y que por medio de nuevo
privilegio, salva su real clemencia, no puede vuestra magestad derogar al drecho de tercero, acquirido en fuerça de otro privilegio, uso o costumbre o
de otra manera,(75) y por consiguiente sería manifiesta la contravención a dichas constituciones
4 y 5, tit. »De dret y utilitat pública». [(74)
Constit. 4 et 7, tit., Si contra dret y utilitat pública; Cancer, var.3, cap.3, 11, 52 et 53; Fontanella, De pact., claus.4, glos.10, p.2, n.8; Ramon,
Concil.24, n.95; (75) Cancer ubi proxime n.29
et 368; Ramon, Concil.24, n.95; Latro consult.
64, n.50; Cyriach, contro.310 a n.8 et contro.108, n.109; Episcopus Rocca, Selectarum,

cap.70, n.17 et 18; regens de Philippo, fiscal. disertat. 40 per tot.; Fontanella, 176, n.24 et decis.267 et decis.229 tot.]
[66] Estos son, señor, los reparos, inconvenientes,
// s.n.r // y contrafueros que ha discurrido la ciudad se originarían de la concessión de la real gracia que el magistrado suplica en su representación, y aunque se le offrecían otros dignos de poner
a la soberana intelligencia de vuestra magestad
los omite, persuadiéndose la ciudad que por lo que
en ellos se interessa la noblesa lo habrá executado
al brasso militar.
Por lo que suplica la ciudad a vuestra magestad
con el más obsequioso rendimiento sea servido no
dar ohidos a la pretención del magistrado de la
Lonja de Mar, como lo espera de la real clemencia
y justificación de vuestra magestad y lo recibirá a
merced.
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/8r

Número 313a
Señor.
[1] El braço militar del principado de Cathaluña postrado a los reales pies de vuestra magestad
con el más profundo rendimiento dize: que don
Domingo Aguirre, regente en el Supremo Consejo
de la Corona de Aragón le ha entregado de orden
de vuestra magestad copia de un memorial, que
el magistrado de la Lonja del Mar de Barcelona
ha puesto en la real mano de vuesta magestad,
cuyo assumpto es engrandecer el estamento de
mercaderes con las exempciones que los gloriosos
progenitores de vuestra magestad magnánimamente han concedido a aquel magistrado describir su govierno político con todas las circunstancias de qualquier otro magistrado de primera
magnitud, ponderar el concurso que tienen por
razón de diferentes officios, en que se hallan insaculados en las casas de la ciudad y Deputación,
con los ciudadanos honrados y militares, excitar
// 8v // memorias del grande aprecio que los antiguos romanos y otras naciones de la Europa hizieron y aun oy hazen de los mercaderes por la utilidad del comercio y su auge, y renovar con
dilatada narración servicios executados en beneficio de la real diadema. Y con estos motivos implorar de vuestra magestad que se digne conceder
al magistrado de la Lonja del Mar que sus indivíduos, mercaderes matriculados que oy son y por
tiempo seran y sus descendientes «per masculinam
personam» gozen del privilegio de ciudadano
honrado de Barcelona y de todas las gracias y prea. representació intercalada entre els folis 262v-263r del
trienni 1707-1710.
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rrogativas que los ciudadanos honrados de Barcelona gozan, han gozado y gozarán assí en las causas civiles como en las criminales, en la misma
forma y con las mismas cláusulas que a aquellos
están concedidos; y que por esta nueba real gracia
sean verimilites, dignándose vuestra magestad
declarar que por ella no pierdan sus indivíduos la
qualidad de mercaderes ni que muden de estamento, antes bien que conservando dicha qualidad y estamento se les añada la qualidad de ciudadano honrado de Barcelona, teniendo por
compatibles estas dos qualidades a fin de establecer más el comercio e illustrar dicho // s.n.r // magistrado, y assí mismo que por razón de dicha
nueba real gracia los mercaderes matriculados
no sean perjudicados ni removidos de los lugares y
officios que como tales han gozado y de presente
gozan en casa de la ciudad, restando dichas insiculaciones, lugares y officios con la misma fuerça
y valor y se continuen por el tiempo venidero a favor de los mercaderes matriculados, en la misma
forma que hasta oy se ha practicado en observancia del real privilegio vulgarmente nombrado del
Regiment, del sereníssimo señor rey don Fernando, de feliz memoria, y demás privilegios a dicha
ciudad otorgados, la qual real gracia la retenga
únicamente el estamento de mercaderes matriculados por razón del estamento. De forma que passando por otra causa, ahora sea por grado de facultad mayor o por particular real gracia, al goze
de privilegio militar o a personas militares queden separados del refferido estamento, y que todos
los demás privilegios al magistrado concedidos por
los gloriosos predecessores de vuestra magestad
queden en su fuerça y valor con especial confirmación.
[2] Conciderando el braço militar que esta nueba
real gracia que pretende el magistrado de la Lonja
de Barcelona // s.n.v // contendría grandes inconvenientes al estado de la república, notorios contrafueros a las generales constituciones de Cathaluña, evidentes perjuizios a los privilegios que goza
el braço militar y que cedería en desprecio de la nobleza y de los indivíduos que componen el estamento militar, los quales en cumplimiento de sus obligaciones deben obviar todo lo que puede obscurecer
su lustre y esplendor y perjudicar a sus privilegios,
se halla precisado el braço a poner en la soberana
intelligencia de vuestra magestad lo siguiente:
[3] Es, señor, el estamento militar de Catalunya
una viva representación de aquellos insignes héroes y valerosos campeones, magnates, nobles, barones, cavalleros y hombres generosos que a expensas de su propria vida y sangre y grande
dilapidación de bienes y patrimonio, no solo conquistaron y deffendieron la propria patria pero
aun, transcendiendo los mares a impulsos del ardiente zelo de su innata fidelidad y gallardo espí-
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ritu, valerosamente extendieron el dominio de sus
reyes y condes a tan dilatados y famosos reynos,
que qual preciosas margaritas hermosamente luzen en el resplandeciente círculo de la real corona
de toda la monarquía de las Españas, como assí lo
acreditan los siglos passados, divulgan y publican
las crónicas y annales y casi con la // s.n.r // mesma expressión de palabras lo afirmó el sereníssimo
señor rey don Fernando el primero, de immortal
memoria, en el privilegio concedido al braço militar en Barcelona a 21 de junio año 1413, incertado en el segundo volumen de las generales constituciones en el tit.19 «De offici de
camarlenc».(1) Por cuyas memorables hazañas y
esclarecidos procederes merecieron ser elevados a
tan alta cumbre de dignidad y noblesa, que sobre
ser la española de tan remontada gerarquía unánimes, contestan los autores no solo nacionales si
tambien los estrangeros, que merece la noblesa cathalana collocarse entre la más illustre y acrisolada de España.(2) Pues todos estos heróycos timbres y
blazones por los referidos magnates, nobles, cavalleros y generosos con tantos y tan notables afanes
acquiridos se ven con el vínculo y poder de la sangre por larga successión de años gloriosamente
transfundidos en sus decendientes y successores, los
indivíduos de que oy se compone el braço militar
de Cathaluña. [(1) Ibi: «Grandia notabilia,
plurima et accepta servitia, quae vos dilecti atque
fideles nostri barones, magnates, nobiles, milites
ac homines de paratico Cathaloniae principatus
nostriis praedecessoribus gloriosae memoriae
Aragonum regibus liberaliter praestitistis antiquorum ac etiam modernorum memoria praedicat, chronicae commemorant exteri et privati divulgant, quae cum memoriter volvere in nostrae
mentis scrinio procuramus occurrunt profecto nobis ne longius queramus exempla tam honorifica,
virilia, animosa et perpetuae memoriae valde
digna armorum gesta, quae in Sardiniae regno a
manibus rebellium acquisitione mirabili per vos
non sine aliquorum vestrorum non modica efusione cruoris membrorum mutilatione praenimia grandique excidio dirae mortis ac maxima
dilapidatione bonorum egistis, quibus merito
commovemur erga vos nostrae liberalitatis dexteram porrigere ac gratiis pluribus vos et praerrogationis decentibus confovere ac aliter de vobis
disponere quod velut singulare membrum nostrae
coronae, regiam domum nostram radianti dilucidetis fulgore nostrae quae personae continue assuetos adhibeatis placidos famulatus. Ideo,» et cetera; (2) Bosch, Títols de honor de Cathalunya,
lib.1, cap.15, § 1; Vilaplana, De brach. militar.,
cap.1, n.86 et 87; Zurita, Annal., tom.1, lib.1,
cap.3, fol.6; Vedoya, Spec. ver. jurisprud, lib.3,
discurs.11, n.5 et ex nº47.]
[4] De aquí nace el hallarse el braço militar y sus
indivíduos indultados por reales munificencias
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con tales y tantas prerrogativas y privilegios que
por las grandes y notables // s.n.v // exempciones y
libertades que consigo incluyen han llenado de
admiración a los doctores que de ellos tratan.(3) Y
así mismo el hazer y constituir un cuerpo en todo y
por todo distincto y separado de la plebe, del modo
y forma que en la república romana, exemplar y
dechado del mejor govierno no político por ordinación de Rómulo, primer fundador de su imperio, el orden aeqüestre fue dividido y separado de
la plebe(4) gozando de todas las preheminencias
con que por drecho común el referido orden aeqüestre se halla condecorado.(5) De forma que assí
como el orden aeqüestre y sus indivíduos solían
llamarse con el alto renombre de illustres,(6) tanto
el braço militar de Cathaluña y sus indivíduos están elogiados y favorecidos de sus gloriosos reyes y
con singularidad de vuestra real magestad con
semejante título,(7) si a los indivíduos del orden
aeqüestre era concedido el uso de ciertos anillos y
collares de oro para diferenciarse de la plebe, apellidándose «aequites aurati et torquati»,(8) assí
mismo los militares de Cathaluña se ven privilegiados con el uso de ciertas //s.n.r // armas e insígnias que les constituyen totalmente distinctos y separados de los plebeos.(9) Y finalmente, si el orden
eqüestre fue en tanta estimación tenido entre los
romanos por haver sido seminario de senadores,
cónsules y demás officios preheminentes de la república,(10) assí mismo el braço militar de Cathaluña ha sido en todos tiempos officina en que se
han labrado sujetos esclarecidos, cuyas hazañas y
admirables echos tanto en lo militar como en lo
político han subministrado más que bastante materia a los historiadores para llenar muchos volúmenes.(11) [(3) Mieres, in constit. regi Alfonsi 2,
in cur. Montisson., cap.27 circa fin., pag.39;
Fontanella, De pact., tom.1, clau.3, glos.3 a n.26
et tom.1, decis. decis. 138 a n.1 ad 5; (4) Dionis.
Alicarnas., lib.2; Ruffin., Antiquit. Roman.,
lib.5, cap.15; Joan Calvin, in Lexicon. jur. verb.;
Patricio Bovadilla, p.2, lib.3, cap.8 a n.1 ad 7.
(5) Constit. 3, tit. De privileg. militit. In 2 volum de las generales constituciones; (6) Prateyo
citado por Montemayor de Cuenca en el libro intitulado «Investigación del origen y privilegios de
los ricos hombres, nobles, cavalleros, etcétera, del
reyno de Aragón», cap.7, vers. «En quanto»; (7)
Consta de las cartas reales que se hallan en el registro del braço militar; (8) Plinio, lib.33, cap.3;
Tito Livio decade 1, lib.9 ad fin.; Pazeratio, verb.
Aequester; Alexander, ab Alexandro dierum genial., lib.2, cap.22; (9) Bosch, «Títols de honor
de Cathalunya», lib.5, cap.32, §3, vers. «Les celades» in fin., et lib.3, cap.4, vers.«La primera»,
cerca medium; (10) Plinio Jun., lib.1, Epistol.
Lamprid., in Alexand. Sever et Juli, capitol. in
rebus gestis; Gordiani, Glosa et Bartol. per text.,
in l.1 et 2:«Si servus aut libert. ad decur. aspiran;
Bovadill. en su Polit., p.2, lib.3, cap.8 a nº 6.

(11) Zurita en sus Anales, lib.4, cap.56 ad 122;
Carbonell en su Chronica, fol.252; Bosch, «Títols
de honor de Cathalunya», lib.1, cap.13, §6 per
tot.]
[5] Los sereníssimos señores reyes de Aragón son
los más acreditados y abonados fiadores de esta
verdad, pues muchos de ellos en diversas ocasiones
tan de assiento tomaron el encomiar y elogiar las
prohezas del braço militar y sus indivíduos que
parece se constituyeron penegíritas de sus glorias.
El señor rey don Pedro el grande, después de haver
conseguido aquella memorable victoria del rey
Luís de Francia y de Carlos su hijo en el año de
1285, dando las gracias a los cavalleros que en
aquella sazón le havían assistido, // s.n.v // en un
razonamiento que les hizo prorumpió en las siguientes palabras, dignas de ser esculpidas en
bronze y mármol para perenne memoria de los siglos: «Los infortunios y trabajos que havéys padecido no se harán fáciles de creher a quien no los
habrá visto y experimentado, de todo he salido
bien con vuestra ayuda y favor, pues me havéys
servido con el mayor y más ardiente zelo y affecto
que rey alguno jamás se haya visto servir de sus
vassallos».(12) [(12) Bernard Desclot en su
«Història», lib.3, cap.18, el qual como testigo de
vista refiere las mismas palabras en esta forma,
ibi: «La mercè, barons meus, que Déu nostre
senyor nos fa no per nostres mèrits sinó per la
sua infinita misericòrdia, és molt singular, pus
com sabeu que havent entrat lo rey de França
en esta terra ab lo major triumfo que se ha vist
jamés, se’n va ara ab gran dolor, vergonya y major dany, confesso que lo bon succés de nostres
fets és vingut encaminat de la mà de Déu, que
aboreix als superbos y ampara als humils, los
treballs y desventuras que haveu patit no las
creurà qui no las haurà vistas, de tot havem exit
bé ab vostre ajuda, servint-me ab lo amor y voluntat major que rey haja estat servit jamés», y lo
refiere don Antonio de Vilaplana en el tratado
De brach. milit., cap.2, nº16.]
[6] El señor rey don Martín, en aquella nunca
bastantemente alabada proposición de las Cortes
celebradas en Perpiñán en el año 1405, después
de haver referido y elogiado los servicios y hazañas
de algunos cavalleros en particular, dixo que
para publicar y encomiar los servicios y admirables echos de los demás militares de Cathalunya
sería forçoso componer un largo y dilatado volumen.(13) [(13) Carbonell en su Chrónica General
de España, a fol.250; don Antonio de Vilaplana,
De brach.milit., cap.2, nº69.]
[7] El señor rey don Fernando el primero contemplando los señalados servicios con que los militares
de Cathalunya a costa de vida, sangre y bienes,
atropellando y venciendo todas difficultades, ha2317

vían siempre desempeñado su obligación en tiempo //s.n.r // de los sereníssimos señores reyes sus predecessores y durantes su reynado lo mucho se havían esmerado en la conquista del reyno de
Cerdeña, de mano de los rebeldes que le tenían tiranizado, tuvo y canonizó aquel sabio y poderoso
monarca dichos servicios por grandes, notables y
tales que le inpellían a reputar los militares de
Cathaluña por uno de los más principales miembros de su corona. Por lo que en benévola explicación de su paternal amor y gratta acceptación fue
servido hazerles gracia de que, de allí en adelante, en su real casa; y la del sereníssimo primogénito y sus successores occupassen los officios de camarlengo, mayordomo y alguazil, para que con los
luminosos rayos de su nobleza quedasse perpétuamente en alguna manera más resplandeciente la
real casa y familia.(14) [(14) El privilegio citado
en el nº 1 y son las palabras de la concessión las siguientes, ibi: «Ideo thenore presentis huiusmodi
privilegii cunctis temporibus valituri volumus,
concedimus, providemus etiam ordinamus quod
in regia domo nostra nostrique primogeniti et
nostrorum et suorum succesorum in futurum in
officiis videlicet camarlengi majordomus, algurzirii, utxerii, coperii et camerarii de tribus primis in quolibet dictorum officiorum collocatus sit
unus vestrum baronum magnatum, nobilium,
militum et hominum de paratico principatus
jamdicti, per nos dictum que nostrum primogenitum seu alios successores nostros et eiusdem eligendus», etcétera.]
[8] El señor rey don Juan el primero, atendiendo
era muy importante que a los militares de Cathaluña se les concervassen sus prerrogativas y que
esto havía de ceder en aumento y honrra de sus regalías se dignó favorecerles con real privilegio su
data de primero de noviembre 1389, para que por
// s.n.v // este effecto pudiessen lícitamente congregarse hazer ordinaciones, tener sello y arca común, honrrándoles con el blazón que en su sello
usassen sus reales armes.(15) Todo lo que fue después confirmado por el señor rey don Fernando el
segundo, con real privilegio al estamento militar
concedido a los 9 de octubre año 1481, en cuyo
real privilegio quantas cláusulas y periodos se descubren son otros tantos encomios y elogios del
braço militar y sus indivíduos.(16) [(15) Privilegio collocado en el 2 volumen de las generales
constituciones que es la constitución 1, tit. «De
privilegis militars»; (16) Es la const.2 del tit. «De
privilegis militars» cuyas cláusulas por ser tan admirablemente expressivas se transcriben, ibi:
«Conciderant los gloriosos reys predecessors
vostres los grans serveys que dels militars del
present principat de Cathalunya havian haguts,
no solament en defèndrer los regnes e terras de
la corona real més en conquistar de nou per aumentar la dita corona, han otorgats molts privi-
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legis als dits militars e ab molta affecció hajan
continuats los dits serveys, sostenint grandíssims treballs e perills escampaments de sanchs e
morts de llurs predecessors per sostenir, deffèndrer e aumentar la dita reyal corona, e encara
han venuts e empenyorats llurs patrimonis ab
censals e altres crèdits per servir a vostra magestat e los altres reys de Aragó predecessors de
aquella. E per lo dit estament més digne e més
noble que los altres vassalls de vostre excel·lència és digna cosa que sien privilegiats més que
los altres, e en los funaments de las corts los reys
gloriosos han acostumat de otorgar gràcies y
privilegis a lurs vassalls. Per ço lo estament militar de dit principat, havent affecció en continuar
los dits serveys e per mètrer ànimo a llurs successors perquè semblantment servescan, defenan e aumenten la real magestat vostre e successors de aquella humilment suplican», etcétera.]
[9] El sereníssimo señor rey don Phelipe el segundo, atendiendo al decoro y lustre que se debe a las
personas militares en las Cortes de Montsón del
año 1585, constituyó y ordenó que ningún militar de Cathaluña pudiesse ser encarcelado por
qualquier especie de obligación rigurosa que hubiere firmado, aunque aquella estubiesse con el
sagrado vínculo del juramento corrobarada,
prohibiendo expressamente a los militares de Cathaluña el poder renunciar a este beneficio, declarando ser su voluntad que dichas renuncias
fuessen ipso facto nullas, suspendiendo en quanto
a este particular la auctoridad a los notarios
para poder // s.n.r // recebir semejantes actos juzgando ser lo contrario totalmente opuesto al decoro y estimación que por si merece la nobleza cathalana.(17) [(17) En la constitución 8 del tit.
«De accions y obligacions», del 1 volumen de las
generales constituciones.]
[10] El sereníssimo señor rey don Carlos segundo,
de feliz memoria, teniendo presentes los relevantes
servicios y innata fidelidad de la nobleza cathalana, honrró al braço militar con el título de fidelíssimo con re(a)l privilegio su data de 30 de julio de
1690, y ha desempeñado el braço en todos tiempos
las obligaciones correspondientes a este título y a su
illustre sangre en las ocasiones que se han ofrecido
del real servicio, siendo testigos de esto las repetidas
reales cartas que se hallan en los registros del braço
militar con que su magestad se dignó favorecerle
en manifestación de su real gratitud, y en particular durante el frangente del horroroso sitio que
las armas de Francia pusieron a esta capital en el
año de 1697, en cuya ocasión haviendo representado el braço militar a su magestad lo que havía
obrado en defensa de la plaça el estado en que esta
se hallava y el summo desconsuelo con que quedava la nobleza, viendo que los generales tratavan
de capitular con el enemigo ofreciendo de nuevo
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sacrificar sus vidas // s.n.v // y haziendas en la defença, por no verse privados ni aún por pocas horas
de la obediencia y suave dominio de su rey y señor
natural, hizo tanto aprecio su magestad del valor,
constancia y fidelidad de los indivíduos del braço
militar que con reales cartas de 11 de julio y 11 y
12 de agosto del dicho año se sirvió expressar al
braço que havía recivido con singular affecto las
operaciones y demostraciones executadas por el
braço militar y sus individuos en aquella ocasión,
y que esperava que como hasta entonces havían excedido a griegos y romanos harían inmortal el
nombre español en las historias, y que no se compadecía lo mucho que les estimava con verles ni por
un instante enagenados de su corona, por lo que
podían estar ciertos que no dudaría de aventurar
todos sus dominios por su deffensa y por no perder
el título glorioso y amable de padre y rey de tan esclarecidos y valerosos vassallos.(18) [(18) Consta de
la real carta de 11 de julio 1697, con las siguientes
cláusulas, ibi: «Como lo merced vuestro valor insignes demostraciones que manifestáys en esta ocasión y son recebidos de mi singular affecto esperando en Dios, que como hasta ahora havéis excedido
a griegos y romanos haréis inmortal en las historias el nombre español que assí lo fio de la divina
clemencia y de vuestro finíssimo y alentado espíritu». Y de la real carta de 11 de agosto de 1697,
ibi: «Después de estimar y agredeceros como es justo tan generosa resolución he querido deziros que
no se compadeçe lo mucho que hos amo y estimo que
cada día se aumenta a vista de vuestra inimitable fidelidad, valor y constancia, con veros ni por
un instante enagenados de mi corona.» Y de la de
12 de dicho mes, ibi: «De que quedo con el aprecio
y agradecimiento que corresponde a tan heroyca
finesa y resolución y al incomporable amor que hos
tengo, y assí podéis estar ciertos que no dudaré de
aventurar todos mis dominios por vuestra deffensa y por no perder el título glorioso y amables de
padre y rey de tan esclarecidos y valerosos vassallos.»]
[11] Haviendo experimentado vuestra magestad
lo que ha obrado el braço militar en desempeño de
su obligación en el real servicio, se ha dignado
//s.n.r // manifestarle su real benevolencia, paternal amor y la grata acceptación que tenían sus
servicios en el real ánimo de vuestra magestad,
como lo acreditan las reales cartas que como a joyas de la mayor estimación guarda el braço militar en su archivo. Y teniendo presente vuestra
magestad lo acrisolado de la nobleza cathalana y
sus heróicos echos con real despacho de 15 de junio
de 1706, se sirvió condecorar al braço militar con
el apreciable honor de grande de España con todas sus prerrogativas.
[12] Y finalmente es el braço militar de Cathaluña de aquella nobleza cathalana de hierarquía

tan sublime y elevada que se mira coronada en
sus sereníssimos reyes, haviendo gloriosamente logrado en repetidas occasiones promíscuos casamientos de sus sereníssimos señores reyes con hijas
de indivíduos del braço militar, y los indivíduos
de este con hijas de la real progenie como lo atestiguan los historiadores.(19) Por todo lo que se haze
evidente lo acrisolado de la nobleza del braço militar de Cathaluña y sus indivíduos y que merece
ser collocada entre la más illustre de España.
[(19) El señor rey don Jayme segundo casó con
doña Elisenda de Moncada, hija del noble don
Pedro de Moncada y de doña Berga de Pinós,
como lo dize Hierónymo de Blancas en sus Comentarios, pag.182 y Zurita, p.2, lib.6, cap.39,
fol.42, col.2; El rey don Pedro tercero casó con Sibilia de Fortiá, hija de Bernardo de Fortiá, cavallero del Empurdán, lo trahe Blancas en sus Comentarios, pag.199, y Zurita p.2, lib.10, cap.26,
fol.576, col.2; El rey don Martín casó doña Margarita de Prades, hija de don Pedro, conde de
Prades, lo trahe Blancas en sus Comentarios,
pag.216, y Zurita, p.2, lib.10, cap.89, fol.456; El
rey don Jayme de Mallorca de la casa de los reyes
de Aragón casó con doña Violanta de Vilaragut,
consta del real registro intitulado «Regis Petri
tertio de anno 1369 usque 1370», fol.49 en el
Real Archivo de Barcelona; Doña Constança,
infanta de Aragón hija del señor don Pedro el
primero, casó con don Guillem Ramon de Moncada, senescal de Cathalunya, Zurita, p.1, lib.2,
cap.61, fol.98; Doña María de Aragón de la casa
real casó con don Juan de Cardona, Zurita p.2,
lib.10, cap.21, fol.370; Doña María de Aragón,
hija del infante don Pedro y nieta del señor rey
Jayme primero, casó con Hugo, visconde de Rocabertí, lo trahe el padre Joseph Dromendari en el
Árbol de la Genalogía de los viscondes de Rocabertí, p.277; Guillerma de Moncada, hija de
Gastón de Moncada casó con el infante don Pedro
de Aragón, Zurita, p.1, lib.4, cap.47, fol.274 et
lib.5, cap.14, fol.562.]

con el solo motivo de ser aquella indigna y indecorosa a semejantes officios. Valerio Máximo el único deffecto que reconoció en el rey Tarquinio Prisco fue el haver nacido de padre mercader.(22)
[(20) Psalm.70; Ezequiel, cap.82; Zacharias,
cap.14; Divus Chisost., 2, par. homil., homil.14.;
(21) Aristotil., lib.6, Polit., cap.7 et lib. 3 cap.3;
(22) Anonymus, in sua jurisprudentia heorica de
jur. Belgarum circa nobilit., art.6 § 4, vers.
vero.]
s.n.r

[13] A ser indivíduos de tan illustre y excellente
gremio aspiran los mercaderes matriculados de
Barcelona con la real gracia que solicitan, pero es
constante que son incapazes de ser promovidos a
tanto honor y a la dignidad militar, porque el estado de los mercaderes y arte de mercaduría según divinas y humanas letras es un estado y arte
mecánica como en las sagradas letras lo atestiguan el profeta rey Ezequiel, Zacarías y san Juan
Chrisóstomo,(20) y en las humanas es literal el lugar de Aristóteles en que affirma que los thebanos
tenían por ley inviolable que ninguno fuesse hábil
para obtener officios públicos que no huviesse dexado el exercicio de la mercaduría por dies años
antecedentes.(21) En la república romana por expressa disposición de la Ley Claudia se prohibió a
los qüestores con rigurosas penas la negociación
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En el drecho canónico son expressas y litterales las
disposiciones en que la mercaduría y negociación
se reconoce por cosa indigna y peligrosa a la salud
de las almas, passando los santos padres a tales expressiones que por la modestia deben omitirse
como es de ver en el capítulo «Ejiciens» y siguientes en la distincción 88.(23) [(23) Cap.9, 10, 11,
12 y 13 distinct. 88, en donde en dicho cap.9, san
Juan Chrisóstomo sobre el cap.21 de san Matheo
dize, ibi: «Ejiciens dominus vedentes et ementes
de templo significavit, quia homo mercator vix
aut nunquam potest Deo placere et ideo nullus
christianus debet esse mercator aut si voluerit esse
projiciatur de ecclesia Dei» et ibi: «Qui emit et
vendit sine mendacio et perjurio esse non potest.»]
[15] Por drecho civil es cierta conclusión establecida en differentes leyes del código que la negociación y arte de mercaduría es incompatible con la
nobleza y dignidad militar, hallándose expressamente prohibidos los nobles y militares de exercer
semejante officio como assí lo dicidieron los emperadores Honorio y Theodosio en la ley «Nobiliores
3, cod. De comerc. et mercat.» En donde se prohibe a los nobles y militares dedicarse al exercicio de
la mercaduría dando la razón para que sea más
fácil el comercio de comprar y vender entre los
mercaderes y plebeos.(24) El emperador León en la
ley «Milites 31» y el emperador Justiniano en la
ley Licet. 35 cod. De locat. et conduct., constituyen por conclusión firme que los nobles y militares
deben abstenerse de toda negociación // s.n.v // de
tal manera que, constando que los militares hayan echo contratos o exercido la mercaduría al
instante y sin intervención de echo ni sentencia
declaratoria, hayan de quedar degradados de los
honores militares sin que puedan tener regresso a
su prístino estado por medio de privilegio imperial ni por permisso o consentimiento de juez.(25)
[(24) Ibi: «Nobiliores natalibus et honorum luce
conspicuos et patrimonio ditiores perniciosum urbibus mercimonium exercere prohibemus, ut inter plebeos et negotiatores facilius sit emendi vendendique comercium»; (25) En la ley 31, ibi:
«Militer nostros alienarum rerum conductores
seu procuratores aut fidejussores vel mandatores
conductorum fieri prohibemus.» Y en la ley 35,
ibi: «Saltem in posterum ab omni conductione
alienarum rerum temperare scituros quod ex ipso
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contractu ab initio sine aliquo facto vel aliqua
sententia cadant militar et non sit regressus eis
ad pristinum gradum neque benefitio imperiali
neque concensu vel permissu judicis», et ibi: «Ex
militibus pagani et ex decoratis infames constituti».]
[16] Los emperadores Constantino y Constante
en la ley «Nequis 6, cod. de Dignitat., lib.12» disponen con toda claridad que los mercaderes puedan aspirar a dignidades ni officios públicos y
que en caso lo consiguieren hayan de ser removidos de ellos.(26) El mismo emperador León en la
«Ley 1, cod. de Praeposit. Agent. in reb., lib.12»
tratando de los que se elegían cada año para ciertos officios honoríficos de la república excluye a los
mercaderes y a todos aquellos que se empleavan en
la negociación, no solamente por si mismos si y
aún por medio de personas interpuestas, dando la
razón porque a tales personas se halla por differentes constituciones y leyes prohibido poder ser
promovidas a la // 9r // dignidad militar.(27)
[(26) Ibi: «Nequis ex vilis negotiatoribus vel monetariis abjectis que offitiis vel deformibus ministeriis omnique officiorum fece diversisque pactis
turpibus lucris aliqua frui dignitate pertentet,
sed siquis meruerit repellavi, repulsus autem
etiam propriis reddi consortis apportebit»; (27)
Ibi: «Exceptis videlicet universis negotiatoribus
quibuslibet mercimonium per se gerentes interpositasve personas cum eis ante sacratissimis constitutionibus interdictum sit militare».]
[17] El dicho emperador Constantino en la «Ley
1, cod. De perfectissim. dignitat., lib.12», hablando desta dignidad que en el imperio romano
era de grande estimación y crédito assienta que
solamente pueden gozar de ella y semejante título,
aquellos que no son de condición servil ni tienen
contrahida obligación al fisco o a la curia o bien
que no exercen arte mecánica ni se dedican al
contrato y negociación.(28) El emperador León en
la ley «Milites, 15, cod. De re milit., lib.12», estatuye que los militares solamente deben ocuparse a
la pública utilidad sin que se les pueda permitir
el exercicio de la mercaduría.(29) Los emperadores
Theodosio y Valentino en la ley «Si cohortalis,12,
cod. De cohortalibus, lib.12», expressamente disponen que todos aquellos que se ocupan en la negociación y arte de mercaduría en las provincias
sean removidos de los officios públicos, honores y
dignidades por causa y motivo de que la nobleza y
honores deben ser siempre segregados de semejantes empleos.(30) Finalmente // 9v // el emperador
Justiniano en la «Ley única, cod. Negotiator. ne
militent., lib.12», prohibe a los mercaderes la dignidad de la milicia de suerte que si después de esta
constitución constare que alguna persona militar
se empleava en el exercicio de la mercaduría fuesse privada de todos los honores de la noblesa y dig2320

nidad militar.(31) [(28) Ibi: «Codicillis perfectissimatis fruentur, qui impetraverunt si aborreant
a conditione servili vel fisco aut curiae obnoxii
non sint vel si pistores non fuerint vel non in aliquo negotio constiterint»; (29) Ibi: «Milites qui a
republica armantur et aluntur solis debent utilitatibus publicis occupari nec agrorum cultui et
custodiae animalium vel mercimoniorum questui sed propriae muniis insudare militae»; (30)
Ibi: «Sed etiam cunctos qui diversarum rerum
negotiationibus detinentur trapezitas scilicet vel
gemmarum, argentique vesstiumve venditores,
apothecarios etiam caeteros que justitores aliarum mercium quibuscumque ergasteriis adherentes jubemus a provintialibus offitiis removeri,
ut omnis honor atque militia a contagione huiusmodi segregetur»; (31) Ibi: «Eos qui vel in hac
alma urbe vel in provintiis cuidam ergasterio
praesunt militare de laetero prohibemus». Et ibi:
«Si qui vero negotiatores quos omni militia prohibuimus,» et cetera. Et ibi: «Negotiantes etenim
post hanc sanctionem huiusmodi militia privabuntur.»]
[18] En fuerça de los referidos rescriptos y decisiones que refieren los emperadores en las citadas leyes, la sentencia más recibida de los doctores clássicos consiste en lo mismo que disponen aquellas,
esto es, que la arte de mercaduría es incompatible
con la dignidad militar y noblesa que tal exercicio esta prohibido a los militares que impide el ascenso a los officios públicos y honores de las repúblicas y provincias que la negación es cosa de muy
poca estimación, que se iguala a las artes mecánicas que es muy peligrosos a la salud de las almas y
que se obscurece del todo por medio de ella el luzimiento de la nobleza.(32) [(32) Pseil. Respons.
202, nº91; Enrrich. Bosser., Tractat. de regular.,
cap.2, nº 56; Pechk., ad l.68, Quis potest ad regul. jur., nº 6; Gratian., discept. foren., tom.1,
cap.186, nº 24; Schrader., concil.4, nº 4; Tiraqu., De nobilit., cap.33, nº 20; Stracca, De mercatura, p.2 a n.17 ad 20 et p.3, nº 14 et 15; Minsing., cent. 6, observat. 45, per tot.; Joannes Faber
in l. falso cod. de divers. rescript. vers. «Quod si
burgensis»; Michael Molino in suo repert., verbo
«Mercatores», nº 182 et 105; Joannes Evia Bolaños, 1 et 2, p. De la curia Philipica, p.1, §7, nº 23
et p.2, lib.1, cap.1, nº 28. Y muchos otros allegados en la Jurisprud. heroica de jur. Belgar. circa
nobilit., art.6, §4 et 5 per tot.; Cohel, De bono regim., cap.50, nº191.]
[19] Y aunque algunos de los doctores han
//10r // querido limitar la disposición establecida
en dichas leyes, con la distincción de quando los
militares y nobles excercen la negociación por si
mismos o quando la exercitan por medio de otras
personas interpuestas, affirmando que solamente
en el primer caso tendría cabimiento lo dispuesto

en aquellas y no en el segundo.(33) Empero esta
ideada distincción parece contraria no solamente
a la letra de dichas leyes si y también a la razón y
motivo que consigo trahen, y aun a los más notorios principios del drecho. Por quanto hablando el
emperador León generalmente de los militares y
nobles que se aplican a la negociación y mercaduría, tanto por si como por interpuestas personas y
assí bien con la comprehención de entrambos cassos, resuelve que a estos está expressamente prohibida la negociación y mercaduría en uno y otro
caso,(34) más haziendo la devida reflexión a dichas leyes y constituciones civiles, no se puede dudar que aquellas disponen generalmente y con
cláusulas comprehensivas de todos casos. Y assí según los más triviales principios del drecho deben
entenderse, generalmente y con la comprehención
de entrambos casos. [(33) Minsing., cent. 6, observat. 45, nº 13 et 16; Tiraquel, De nobilitat.,
cap.27, n.7; (34) D.l.1, cod. De praeposit. agent.
in reb., lib.12, ibi: «Exceptis videlicet universis
negotiatoribus quibuslibet mercimonium per se
gerentes, interpositasve personas cum eis ante sacratissimis constitutionibus interdictum sit militare».]
10v

[20] Se convence lo insubsistente de la opinión de
Tiraquello y Minsingero, attendiendo y conciderando el motivo y razón fundamental que exprimen los emperadores en dicha ley «Nobiliores, 3,
cod. De comer. et mercat.», que conciste en affectar la facilidad de los comercios entres los mercaderes y plebeos y que los nobles con sus caudales no
puedan atraher así toda la utilidad de los comercios con notoria oppressión de los plebeos, como es
de ver en las palabras de dicha ley que se han
transcrito en el nº15. Y es cierto que la refferida
causa y motivo igualmente procede en el caso que
los nobles y militares exercen la negociación por
interpuestas personas, como en el caso que la exercitan por si mismos como es notorio, y por consiguiente por esta idemptidad de razón es preciso
establecer el mismo drecho en uno y otro caso.(35)
[(35) Leg. Divus Pius 55, ff. De pet. haered.]
[21] Añadesse en exclusión de la refferida distincción otro muy relevante motivo que nace de la
proposición jurídica de que, quando alguno se halla prohibido de executar algun acto o operación
en nombre proprio no le es lícito hazerle por medio
de // s.n.r // interpuesta persona ni con otro motivo o pretexto alguno.(36) De suerte que, hallándose
como en la realidad se halla, prohibido a los militares y nobles el exercicio de la mercaduría en
nombre proprio, se debe dar por constante e indubitado que no se pueden valer de personas interpuestas ni de otro motivo para esta operación,
porque de otra manera per indirectum quedarían frustradas dichas constituciones y leyes civiles,
quedando en esta comformidad la disposición del
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drecho que prohibe la negociación a los militares y
nobles en todos casos firme y fuera de toda duda.
[(36) L. 2, §1 ff. De administrat. rer. ad civitat.
pertinent., l.1, cod. quib. ad conduct. praediorum fisc.]
[22] Y sea lo que fuere de lo que refieren los dichos
doctores, en quanto a poder los nobles y militares
sin detrimento de la milicia y noblesa exercitar la
negociación y arte de mercaduría por interpuestas personas, lo cierto es que esto no favorecería a
la pretención de los mercaderes matriculados de
esta ciudad, supuesto que consiste aquella en el
goze de todas las prerrogativas, libertades e immunidades concedidas a los ciudadanos honrrados de Barcelona, // s.n.v // debiéndose tener por
verdaderos militares y al mismo passo retener la
qualidad de mercaderes con el exercicio actual de
la negociación y mercaduría en nombre proprio.
Y en esto es uniforme la sentencia de todos los doctores que tratan la sujeta materia que la negociación y arte de mercaduría es incompatible con la
dignidad militar y estado de la noblesa, y que por
aquella queda derogada la milicia sin poderse
compadecer en un mismo sujeto y en un mismo
tiempo las dos qualidades ex diametro oppuestas
de mercader y militar o noble, de manera que no
se puede dudar que por el assumpto presente le
bastaría al braço militar la certesa de esta incompatibilidad para desvanecer lo que se pretende
por el magistrado de la Lonja del Mar de esta
ciudad.
[23] Y haviéndose examinado con madura premeditación lo que observan los más de los reynos y
provincias de la Europa, en orden a poder las personas nobles y militares emplearse en la negociación y mercadurías, y lo que se halla establecido
por leyes especiales en algunos de dichos // s.n.r //
reynos y provincias, se ha podido collegir de differentes auctores, es que aquel insigne jurisconsulto
Minsingero que illustra las observaciones de la
Imperial Cámera, afirma que en Alemania es
opinión corriente que la negociación deroga a la
noblesa y dignidad militar. Y que aquella no se
puede exercer sin notorio menoscabo de esta, fundado en la decisión de los emperadores en dicha
«ley 3, cod. De comerc. et mercat.», con la intelligencia del jurisconsulto Baldo sobre la misma ley
que assienta no poderse reputar por militar y noble el que se dedica a artes mecánicas, entre las
quales se numera el arte de mercaduría y con la
aucthoridad de Cepola, en el tratado «De Imperi. mili. deli. in materia nobilit. opific. 18», insiguiendo otras disposiciones.(37) [(37) Minsing.,
Cent.6, observat. 54, nº5 et 6 cum seq.]
[24] Que en los estados de Holanda y Flandes se
sigue al pie de la letra la disposición de la «Ley 3,
cod. De comerc. et mercat.», teniéndose en dichos
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estados por consuetud inviolable que los que exercitan el arte de mercaduría son tenidos por plebeos y pierden la noblesa.(38) Que en el reyno de Nápoles es muy aborrecida la // s.n.v // negociación
en los nobles y militares, teniéndose por ministerio
del todo incompatible con la nobleza,(39) que haviendo acontecido en el senado de Granoble el dispuestarse la qüestión «in individuo», esto es, si un
militar exerciendo la negociación y contrato debía reputarse plebeo y como a tal contribuhir a los
pechos y vectigales de la universidad, como los demás plebeos fue por aquel senado decidido que semejantes militares aunque decendieren de illustre progenie de militares o nobles, estavan
obligados a la solución de los pechos impuestos por
las universidades y tenidos y reputados por plebeos,
a exemplo de los ecclesiásticos, que entregándose a
la negociación y contrato pierden los privilegios
con que por drecho se hallan indultados.(40) [(38)
Tiriat., cit. a Jurisprud.; Heroica, De jur. Belgar., circa Nobilit., art. 6, § 4 et 5; Moline, De
usur., n.59; Papon, arrest.21; Renat. Coppin, De
privileg. rusticorum, lib.3, cap.1, nº4; (39) Autor., Jurisprud. heroicae de jur. Belgar. circa nobilit., ubi proxime; Beyerlinch, in Theatro vitae
humanae lit., p. fol. 509 B; (40) Guid., Pape, decis.196 et decis.391 en donde trahe la decisión.]
[25] En la monarquía de España es comunmente
admitida la opinión de que la negociación y mercaduría tiene su assiento entre las artes mecánicas, y que haziendo perjuizio a la dignidad militar si se atiende y concidera que en los reynos de
Castilla se estableció por // s.n.v // expressas leyes
que el mercader no pueda aspirar al gremio de los
nobles y cavalleros,(41) en el reyno de Aragón si los
infanzones exercitan el arte de mercaduría por
razón de este exercicio pierden el privilegio de infanzones, según la contextura de fuero 30, del título «De lezdis», como así lo enseña el antiguo forista aragonés Miguel de Molino.(42) [(41) L.
final, tit.22, partit.2, l.25. tit.21, partit.2, l.3,
tit.1, lib.16, recopil. Y con toda expressión la l.12,
tit.21 partit.2, ibi: «E aún dezimos que no debe
ser hombre cavallero que por su persona anduviesse faziendo mercadería.»; Joan de Evia Bolaños
en la Curia Philip., p.1, § 2, nº23 y en el lib.1,
cap.1, nº 28, de la part.2; Paulus Duran, decis.294, nº 23; Cardinal de Luca, De preheminent., discurs.33, nº 16 et discurs. 34, nº87 et 91.
(42) En el repertorio de los fueros y observancias
del reyno de Aragón verbo «Mercatores,» nº 182
et 105.]
[26] Ciñiendo la disposición de dichas leyes con la
observancia del principado de Cathaluña y rebolviendo los monumentos antiguos, lo que se halla es
que los mercaderes en la ciudad de Barcelona de
su primer cuna y antes del año 1479 se componían de officios verdaderamente mecánicos, como
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son tenderos de paños de sedas y de telas, patrones
de naves y galeras y generalmente de todos aquellos cuyo empleo es vender las mercaderías en la
misma forma que las compran sin mudarles la especie,(43) hasta que la ciudad, usando de la facultad que tiene de ordenar y establecer en fuerça del
real privilegio del sereníssimo señor rey don Jayme
el segundo, su data de 10 de las kalendas de febrero // s.n.v // 1319, mejoró el estado de los mercaderes con deliberación de 25 de noviembre de 1479,
ordenando que de allí en adelante solamente
fuessen tenidos por tales los que actualmente negociarían y serían habilitados por el estamento de
mercaderes del Consejo de Ciento, y en execución
de esta deliberación y de otras ordinaciones que
hizo la ciudad el 25 de noviembre 1533 y en 20 de
abril 1594 acerca la matrícula de los mercaderes
se han matriculado los mercaderes con la habilitación de los mercaderes del Consejo de Ciento,
formando un estamento distincto y separado de
los ciudadanos honrrados de Barcelona, militares
y nobles, sin que se pueda afirmar que en esta ciudad en tiempo alguno se haya introduzido costumbre ni observancia de que los mercaderes hayan sido del braço militar si del proprio estamento
de mercaderes totalmente plebeos, y sin el goze de
las prerrogativas e immunidades militares en
tanto que el sereníssimo señor rey don Pedro 3 declaró con toda expressión que qualquier que usasse de la mercaduría no pudiesse ser condecorado
con la dignidad y honor // s.n.r // militar.(44)
[(43) Se collige del real privilegio concedido a la
ciudad de Barcelona por el sereníssimo señor rey
don Alfonso de 7 de octubre de 1455; (44) Hállase en el libro que dicho señor rey don Pedro compuso intitulado «Obra de mossèn sant Jordi e de
cavalleria»en el Archivo Real de Barcelona, armario de Cathaluña, nº8, cap.19, ibi: «E encara
diem que no deu esser cavaller hom qui en sa
persona ús de mercaderia».]
[27] Pocos son los prácticos cathalanes que traten
la qüestión si la arte de mercaduría es incompatible con la dignidad militar, y puede atribuirse a
que en Cathaluña siempre se ha tenido esto por
cierto, y solamente se reconoze haver querido el
práctico Fontanella entrar a la exposición de ella;
y aunque no la resuelva con expressa conclusión se
remite a los doctores que assientan dicha incompatibilidad,(45) siendo preciso confessar que la
sentencia de este grave doctor se inclinó a dicha
incompatibilidad. Y aunque tampoco se ha podido hallar decisión del real y supremo senado de
Cathaluña, en que se haya con toda expressión declarado este artículo, lo cierto es inferirse de dos
reales decisiones promulgadas en el real senado,
la una a los 26 de abril 1638 a relación del doctor
Carreras en la causa del síndico de la Lonja del
Mar de esta ciudad con Pedro Pablo Vives, notario público de Barcelona, y la otra a los 12 de di-

ciembre 1592, a relación del doctor don Juan Sabater en la causa del síndico de la ciudad de Gerona con Miguel Savarrés, haver // s.n.v // sentido
dicho real y supremo senado que la arte de mercaduría tiene notoria incompatibilidad con la milicia y nobleza y que la negociación se debe reputar por cosa mecánica y de poca estimación,
supuesto que en la causa de Pedro Pablo Vives se
decidió poder y ser lícito a aquel tener operatorio
público, como a notario, y a un mismo tiempo retener la calidad de mercader. Y al contrario en
la causa de Savarrés fue expressamente declarado
que no podía tener operatorio público de notario,
reteniendo la qualidad de ciudadano honrrado
de Gerona por ser este honor en alguna manera
semejante al que gozan los ciudadanos honrrados
de Barcelona.(46) Y por consiguiente en el principado de Cathaluña y singularmente en esta ciudad de Barcelona no se halla ni descubre consuetud de que los mercaderes matriculados se hayan
tenido por militares, si únicamente como a plebeos sujetos a todas las penas de aquellos y que assí lo
han sentido nuestros prácticos y el real senado de
Cathaluña, sin que // s.n.r // les pueda favorecer
privilegio que les haya atribuhido sombra alguna
de exempciones militares, quedando en su vigor
en este principado y ciudad la disposición del drecho civil que arriba se ha establecido en los números 14, 15 y 16. [(45) Fontanella, tom.1, decis.292; (46) Por estos exemplares véase
Fontanella, ubi proxime a nº 21 cum seq.]
[28] Y si se haze reflexión nuestras leyes municipales y con singularidad a las collocadas baxo el
título «De abatuts y latitants», y al capítulo 110
del «Recognoverunt proceres», con el privilegio
del sereníssimo señor rey don Alphonso dado en
Barcelona a los 25 de mayo 1432, parece no poderse dudar que en Cathaluña los mercaderes
matriculados como a tales no pueden gozar de las
prerrogativas del honor y dignidad militar, por
quanto dichos mercaderes matriculados por medio de dichas constituciones pueden ser encarcelados por deudas civiles y contra de ellos en las causas criminales se puede proceder por el Real Fisco
ex officio y sin instancia de parte,(47) todo lo que es
incompatible con los privilegios que gozan los militares de Cathaluña según drecho común y por
//s.n.v // prerrogativa especial del estamento militar de este principado, como más extensamente
baxo se explicará. [(47) Passim tot., tit. « De
abatuts y latitants », privileg. « Recognoverunt
proceres», cap.110, baxo el título «De consuetuts
de Barcelona» en el 2 volumen de las Generales
Constituciones de Cathalunya, real privilegio de
25 de mayo de 1432.]
[29] Todo lo hasta aquí ponderado se haze más
evidente si se atiende y concidera que el mismo
drecho civil establecido en las leyes romanas arri2323

ba citadas, que constituyen que la arte de mercaduría es incompatible con la dignidad militar y
que por el exercicio de ella se pierde la nobleza sin
tener capacidad de poder entrar los mercaderes,
que como a tales exercitan la negociación al gremio de los nobles y militares, es privilegio expresso
otorgado al estamento militar por los sereníssimos
reyes de Aragón, gloriosos progenitores de vuestra
magestad, que se debe reputar por ley municipal
del principado. Por quanto el sereníssimo señor
rey don Fernando el segundo con el real privilegio
concedido al braço militar de Cathalunya, su
data en Barcelona a los 9 de octubre del año
1481, en el cap. 3 que es la constitución 3, título
«De privilegis militars», con toda individuación
por su magnanimidad concedió y confirmó a favor del // s.n.r // braço militar y sus indivíduos todos los privilegios que el drecho común ha constituhido a favor de los nobles y militares, y assí
mismo todos los demás que por usages, constituciones y capítulos de cortes gozan revocados todos y
qualesquier abusos,(48) debiéndose afirmar que las
mencionadas leyes romanas estan transcritas en
dicha constitución tercera y renovada y confirmada su disposición con aquella, como esta sea la
naturalesa del estatuto relativo al drecho
común.(49) [(48) Ibi: «Ítem senyor plàcia a vuestra real altesa confirmar e de nou per privilegi
otorgar als sobredits del estament militar tots
los privilegis de dret comú e per usatges, constitucions e capítols de corts als dits militars ortorgats e usos e costums de aquells revocats qualsevols abusos fets en contrari. Plau al senyor rey»;
(49) L.asse toto. ff. De haered. instituend., l. Si
pluribus in princip., ff. De verb. obligat.; Amato
resol. 42 a nº 4; Gratian., discept. foren., lib.1,
cap.28 a nº 31; Postius, resol.68, nº 140; Rot.
Coram Gregor., decis.529, nº 9, Coram Coccino,
decis. 487, nº 1, Coram Cavalier, decis.94, nº 4,
Coram Mantica, decis.336, nº 3 et Coram Pignatel, decis.967, nº 8 et in Recent., decis.405, nº
3 et decis.480, nº 5, p.3, et decis.328, nº 3, p.4 et
decis.194, nº49, p.5; Rubeus, in pract. rescript.
circa testam., cap.37, nº 73; Bonden, Colluct. legal., tom.1, collect.9, nº 104, 105 et 106.]
[30] Ni obstaría si se dixesse que siendo como es la
citada constitución conforme a las disposiciones y
leyes romanas y drecho común, debe recibir todas
las intelligencias, restricciones y limitaciones que
admite el mismo drecho común, como assí lo sienten comunmente los doctores y nuestros prácticos
cathalanes en términos de los estatutos que se refieren a las leyes civiles,(50) y que la disposición que
establecen los emperadores en las referidas leyes se
ha entendido y entiende de aquellos //s.n.v // mercaderes que exercitan la mercaduría «minutatim», no empero de aquellos que la exercen con
grande copia y abundancia, vendiendo y comprando copiosamente como assí lo afirman algu-
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nos doctores.(51) Y por consiguiente que nuestra
constitución 3 deve recebir essa misma interpretación de suerte que insiguiendo su disposición y
mente los mercaderes matriculados de esta ciudad, empleándose a la negociación y mercaduría
«non minutatim» sino vendiendo y comprando
con grande copia y abundancia no vendrían
comprehendidos en aquella. [(50) Beroy, consil.65 nº 7 et 8, vol.2; Mascard., De statut. interpraet., conclus.2, nº 71 et 229; Giurb., Ad consuet. Messan., cap.11, glos.5, nº5; Fontanella, De
pact. nup., claus.4, glos.18, p.2, nº 68 et glos.11,
nº 33 et decis.498, nº16 et 17; Mieres, collat.2,
cap.28, n.6 in cur. Petri 2, Barchinone; Ferrer,
Super constit. Hac nostra, evident.3, nº 78 et
tempor.1, nº51; Oliba, De actionib., p.1, lib.3,
cap.4, nº 70; Canc., var 3, cap.16, nº 144; (51)
Aflictis, ad tit. «Quis dicatur dux, comes vel
marchio», nº 32, lib.2, feudor.; Bosser, De regal.,
cap.2, nº 55.]
[31] Por quanto a esta instancia sería muy fácil
la salida y evasión con la intelligencia y doctrina
de los mismos doctores que han ideado semejante
distincción, verdad es que Aflictis y Bosserio en dichos lugares assientan la conclusión de que el
exercicio de la negociación, con grande copia y
abundancia, no es indecorosa a la dignidad militar, empero esta proposición la constituyen respeto
de aquellas provincias // s.n.r // en las quales se ha
admitido la consuetud de que la mercaduría no
haze perjuizio al esplendor militar como entre los
genoveses y venecianos, donde sin mancha alguna
del luzimiento de la sangre por costumbre inveterada, los nobles, militares y personas titulares se
emplean a la negociación; no empero en aquellas
provincias donde jamás se ha recibido ni practicado tal costumbre como assí es de ver de los mismos authores que hazen dicha distincción,(52) y
con toda claridad el autor de la jurisprudencia
heróyca en el articulo 6, § 5 circa finem cuyas palabras se transcriben a la margen.(53) Y como en
el principado de Cathaluña no se haya admitido
semejante consuetud de que los mercaderes que
exercen la negociación como a tales, sean del gremio de los militares si únicamente del de los plebeos, según lo establezido arriba en tanto que con la
qualidad de mercaderes, no pueden eximirse de
muchas penas, así en lo civil como en lo criminal
que notoriamente repugnan // s.n.v // a la nobleza cathalana, como se ha dicho en el nº 27, parece indubitado que la citada constitución 3, absoludamente contiene la disposición de las leyes
romanas, sin que sea capaz de poder rezibir la intelligencia de si la negociación es tenue o copiosa.
[(52) Aflictis et Bosserius, ubi proxime; (53) Ibi:
«In illis etiam locis in quibus est talis consuetudo,
ut nobilitati non deroget mercatura illa animadvertendum existimat Matheus de Aflictis ad
tit. ‘Quis dicatur dux, comes vel marchio’, nº 32,
2324

lib.2, feudor., quem sequitur; Bosser, De regal.,
cap.2, nº 55, utrum quis magnam vel uberem an
vero tenuem vel questuosam exerceat mercaturam; Paulus Duran, decis.294, n.18 ad 22.]
[32] Concluyesse pues de todo lo ponderado que la
mercaduría es una arte meramente mecánica
que deroga el esplendor de la noblesa sus professores son tenidos y reputados por plebeos aunque deciendan de sangre noble, según la opinión universalmente recibida en casi toda la Europa y en
Cathaluña por expressas consuetud y disposiciones
municipales, sujetos assí en lo civil como en lo criminal a las penas y estatutos del todo incompatibles a los nobles y militares.
[33] Esto supuesto se pone en la soberana comprehención de vuestra magestad que con la real gracia que pretenden los mercaderes matriculados se
perturbaría todo el estado público del principado
y quedaría sin orden y confuso el // s.n.r // cuerpo
místico de aquel, con notables accidentes de gravíssimo perjuizio al servicio de vuestra magestad
a la pública utilidad y al estamento militar. Porque la república en opinión de Aristóteles es un
cuerpo mixto de muchos miembros que con el claro
esplendor de la razón se goviernan,(54) cuya cabeça es el príncipe, el coraçón el estamento de los
nobles y militares, y los demás estados componen
las demás partes,(55) desiguales deben ser estas
para que se conserve la vida política de aquella y
como dijo Dionisio ha de tener cada una de ellas
desigualdad en las fuerças y diversidad en los
usos.(56) Y assí como en el cuerpo phísico y natural
todas las partes integrales deben concervarse en
sus proprios lugares, de suerte que separándose de
ellos es forçoso que padesca intolerables daños y su
total ruina, assí mismo se ocasionaría sensible detrimento al cuerpo político del principado con la
concessión del privilegio que pretenden los mercaderes matriculados, pues siendo partes muy inferiores passarían a ser el coraçón //s.n.v // y quedaría descompuesta la ordenada travassón de las
partes del cuerpo místico del principado, constituyéndole del todo deforme con evidentes perjuizios y
daños de su salud y conservación. [(54) Aristot.,
lib.4, Retorich., ibi: «Respublica est quoddam
corpus compaginatum ex membris quod divini
numeris benefitio animatur et summae aequitatis agitur mutu et regitur quondam lumine rationis»; (55) Petrus Ramirez, De leg. reg., §5, nº
1, ibi: «Ut clarius appareat hoc corpus politicum
ad imaginem corporis phisici esse compaginatum,
dicendum est quod istius corporis caput est rex»,
et §13, ibi: «Cor huius corporis repraesentatur
per nobiles et proceres regni», et §14, ibi: «In hoc
corpore est etiam jecur quod in agricolis et pastoribus repraesentatur», et ibi: «Quibus mercatoribus adjungere possumus», y otros muchos autores
citados por dicho Ramírez en los refferidos §§ del

5 hasta el 16; (56) Lib.6, ibi: «Respublica quodam modo humano corpori similis videtur
utrumque enim est compositum et constat ex
multis partibus quarum singulae nec eandem
vim habent nec usus pares exibent».]
[34] Experimentosse este inconveniente en la república romana quando algunos reyes admitieron en el gremio de los patricios y nobles a personas
ordinarias y defectuosas en la calidad, llegando
con esto aquel antes tan venerado estamento militar a una turba indigníssima y de gente sin calidad hasta que después de la muerte del emperador Julio Cézar, haviéndole sucedido en la
dignidad imperial Augusto corrigió tal excesso,
reduciendo el número de los nobles a aquellas personas en quienes concurrían las cualidades necessarias para semejante honor, reformando y cassando los demás.(57) Y con esto quedó restablecida
aquella república y la nobleza en su antiguo orden y esplendor. [(57) Dionisius Alicarnas., lib.
5, cap.15, De antiquitat. Roman.; Joan Calvin.,
in lexicon juris verbo «Patricio»; Rossin, antiquit. Roman., lib.7, cap.5 et lib.1, cap.15; Sanctus Thomas, in libro De regim. princip.; Blancas
en el Tratado de celebrar cortes, cap. 5 y 6; Sueton., in Tiber., lib.3, cap.1; Cornel., Tacit. Annal., lib.11, cap.20; Dion. Cassius, lib.53 et 52 ad
finem; Cicero, in Orat. post redditum in senat.;
Montemayor de Cuenca en el Tratado de la nobleza de Aragón, cap.4, a fol.67 ad 69.]
[35] Teniendo presente los sereníssimos // s.n.r //
señores reyes predecessores de vuestra magestad la
conservación de dicho cuerpo político del principado de Cathaluña, han procurado por todos los
medios possibles que la nobleza cathalana sin mescla de todo aquello que la pudiesse obscurecer, se
mantubiesse limpia y con toda candidez en el coraçón, juzgando que de otra manera precisamente havía de descahezer de la esphera que le toca y
compete lo que con singularidad previno el sereníssimo señor rey don Pedro tercero en el mencionado capítulo 19, ordenando que mercader no
deviesse ser condecorado con la dignidad de cavallero.
[36] No solamente redundaría el privilegio de
ciudadanos honrrados que pretende el magistrado de la Lonja de la presente ciudad en detrimento de la armónica disposición y orden de dicho
cuerpo político del principado, si y tambien en
gravíssimo perjuizio del real servicio de vuestra
magestad, buena y recta administración de
// s.n.v // la justicia y notable daño de las prerrogativas y privilegios con que se halla condecorado
el braço militar, pues con dicho real privilegio
quedaría illustrado con la gracia de militares
todo un gremio que oy se compone de más de sesenta indivíduos y, por medio de ella, con la exemp2325

ción de haver de contribuir estos y los mercaderes
que en adelante se matricularían a las imposiciones de las universidades por razón de los bienes
raizes que en ellas possehen, lo que ocasionaría
una carga casi insuportable a dichas universidades muy en perjuizio del real servicio de vuestra
magestad. Y si oy son contínuos los clamores de las
universidades por el crecido número de militares
que se halla en la provincia, quanto mayores serían, entrando a participar de las mismas exempciones, todos los mercaderes matriculados de esta
ciudad, tomando pretexto con esto las universidades para menospreciar la nobleza a quien se debe
todo respeto, // 11r // inconveniente tan ponderable que dio ocasión a los quatro braços del reyno de
Aragón en las Cortes Generales del año 1471,
para suplicar al sereníssimo señor rey don Juan
cohartara la creación de los militares a ciertos casos, como en effecto por ley municipal de aquel reyno se dispuso no poderse armar cavalleros sino es
aquellos que fuessen infançones o descendientes de
tales, o bien que el que se hubiesse de armar cavallero sirviesse en el exército en guerra viva y procediesse de manera que por ello mereciesse alcansar
el grado y dignidad militar.(58) [(58) Forus interest 3, regis Joannis, tit. De creatione militum, y
lo refiere Ramírez, Tractat. de lege reg. § 33, nº
14.]
[37] Los mercaderes matriculados como a plebeos
pueden ser convenidos en muchos tribunales como
es notorio y passando a militares por la nueva
gracia que solicitan, pretenderían poder ser convenidos solamente ante el veguer como a proprio y
peculiar juez, según lo dispuesto en la constitución 4 del título «De // 11v // jurisdicció de tots
jutges», de manera que assí como oy pueden y tienen facultad los acrehedores de perdir justicia
contra los mercaderes en differentes curias y tribunales a que aquellos están sujetos como a plebeos
passando a militares, solamente la podrían pedir
en el tribunal del veguer y con esto se cohartarían
y limitarían los medios de pedir justicia y su buena administración.
[38] Los contratos que ordinariamente celebran
los mercaderes son los de sociedad y interessa el
bien público la buena administración de la justicia y la utilidad de los comercios, que semejantes
contratos sean puntualmente observados, removidas todas excepciones y como en los refferidos contratos compete a los socios el beneficio de no poder
ser convenidos ni condenados sino es en quanto
bastaren sus haveres, según expressas resoluciones
del emperador Justiniano y jurisconsulto Pomponio,(59) promoviéndose // s.n.r // dichos mercaderes
a ciudadanos honrrados de Barcelona como a
verdaderos militares, les habría de quedar lo suficiente para su sustento comforme a su calidad,
atendiéndose no solamente a que possassen con las
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expensas necessarias y gasto suficiente para vivir
meramente como a mercaderes sino con mayor esplendidez y anchura y mayores sobras que los demás, como assí procede de drecho.(60) De manera
que en la habitación, en la familia, en el vestido y
en todo lo demás siempre habrían de tener lo correspondiente a la auctoridad y dignidad a que
assenderían según assí lo enseñan comúnmente
los doctores.(61) Y con estas indispensables exempciones, aunque los mercaderes en dichos contratos
faltasen a la fe de la palabra, poco podría quedar
a los acrehedores para el cumplimiento de lo convenido, viendo sin embargo de esto en los mercaderes aquella abundancia de bienes que pediría
su estado de verdaderos // s.n.v // militares, dándose con esto motivo de retraherse aquellos de concenciar con dichos mercaderes en manifiesto daño
de los comercios y pública utilidad del principado.
[(59) In § Sed etsi quis, instit. De actionibus et in
l. Sunt 16 et 22, § 1 ff. De re judicata; (60) Baldus, in l.eius rei 2, in princip. Cod. Quod cum eo;
Angel, in l. Nessenius § final. ff. De re jud.; Alexander, in l. Si maritus in id. ff. solit. matrim.;
Jasson, in § Item si dote instit. De actionib.; Cepol., Tractat. de Imperi milit. de lig. in mat. nobilit. privileg., 22; Bon., De curtil. de Nobilit.,
p.5, nº6; (61) Bon., ubi supra nº65; Tiraq., De
nobilitat., cap.20, nº142 ex panormit. in cap.
Cum adeo nº5, de rescript. Y con expressión el jurisconsulto en la l. Sed etsi quis, 15, § Suficientes,
ff. de Usufructu.]
[39] En las repúblicas más bien governadas como
fueron las de Roma y Athenas siempre se tuvo la
mira que los honores y dignidades únicamente residiessen en las personas del orden aeqüestre. Y
por esto el emperador Alexandro Severo jamás
permitió que los libertinos fuessen admitidos a la
dicha orden.(62) Y otros autores afirman hallarse
escrito en los annales antiguos de Roma por expressa ley que ningún professor de arte mecánica
podiesse ser elevado a las refferidas dignidades y
honores.(63) Y esta acertada política la confirmó y
estableció por ley el emperador Zenón(64) y lo escrive Plutarco de la república de Athenas.(65) Y en
virtud de estos antiguos recuerdos en Castilla se
halla prevenido lo mismo. // s.n.r // Y aún por expressa disposición de las leyes de la recopilación se
constituyó que los mercaderes no pudiessen ser promovidos a ser governadores de las ciudades.(66) Y
por consiguiente, parecería deslustre de la nobleza cathalana que personas de la dicha calidad
quales son los mercaderes fuessen agregados al estamento militar del principado de Cathaluña.
[(62) Julius Capitolin., In reb.gestis in Alexand.Sever; Bovadil., in sua Politica, lib.3, cap.8,
nº6; (63) Dion Cassio citado por Bovadil., ubi
proxime; (64) In l.Si cohortalis in fin. Cod. de
Chortalib., ibi: «Ut omnis honor atque milita a
contagione huiusmodi segregetur». Y lo assientan
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Tiraquel., Didac., Pérez, Azevedo y otros citados
por Bovadilla, ubi supra; (65) Plutarco in Theseum et Tiraquel., De nobilit., cap.20, nº4 et 5;
(66) L.25, tit.7, lib.3, l.20, tit.3, lib.7 recopil.;
Bovadil., in sua Politica, lib.3, cap.8, nº6 circa
finem.]
[40] Merece singular ponderación el incontrovertible que es en Cathalunya haver siempre los ciudadanos honrrados de Barcelona, como a indivíduos del estamento militar gozando de la
prerrogativa de admitirse ellos y sus descendientes
en qualquier de las religiones militares y señaladamente en la de San Juan de Hierusalem,(67) sin
que jamás se haya reconocido controvercia ni disputa en semejante prerrogativa tan de justicia
debida a la nobleza cathalana. Y consiguiendo los
mercaderes el assenso que pretenden del honor militar con la retención de la qualidad de mercaderes al // s.n.v // mismo passo que serían militares
como a mercaderes, quedarían inhábiles para entrar a las religiones militares y con especialidad a
la de San Juan de Hierusalen, en la qual no se admiten mercaderes ni hijos destos aunque sean elevados a la dignidad militar,(68) como sea constante que en dicha religión sigún expressos estatutos
de aquella no basta la nobleza que alguna provincia da a ciertos indivíduos, sí que se requiere tal
carácter de milia que se tenga portal universalmente en todos los reynos y provincias, como además de ser ley particular de aquella religión se decidió en juizio contradictorio por la sagrada Rota
Romana.(69) Lo que sería poner un feo borrón al
claro lustre de la nobleza cathalana. [(67) Bosch,
«Títols de honor de Cathalunya », lib.4, cap.9, §
3, vers. «Generalment» circa medium; Cardinal.
de Luca, De preheminent., discur.32, n.19; (68)
Ludovis., decis.322 per tot et praecipue in princip., ibi: «Dubitavi an objectus mercaturae Didaci Miranda avi materni fratris Gundisalvi illi
obsit ad effectum de quo agitur effectus autem est,
ut reddatur incapax non solum ancianitatis, sed
etiam habitus religionis Hyerosolimitanae et domini fuerunt pro negativa, quia visum fuit non
probari doctorem Didacum mercaturam exercuisse, quod tamen debuit concludentissime probari.»; Rot., recent., p.1, decis.297, nº9 in medio
ubi asseritur quod per statutum 14 de recept. fratrum mercatores etiam nobiles innobiles declarantur; (69) Ludovis., decis.322 per tot; Bel. Tramin., in annot., nº13, ibi: «Statutum religionis
Hyerosolimitanae non contentatur nobilitate locali, sed requirit nobilitatem, quae habeatur pro
tali ubique ut late fuit decis. in illa comen. » ; Habitus C.R.P.D.; Marquemoncio 22, juny 1609 et
4 martii 1611, quae est impraessa decis.297,
par.1 in recent.]
[41] Por ser la qualidad actual y possessión de cavallero según drecho, autores políticos y común

uso, dignidad militar,(70) es muy conveniente que
los que hubieren de obtenerla no solo sean de limpia // s.n.r // y clara sangre pero tambien que tengan bienes y hazienda con que luzirla y ostentarla
para poder vivir sin el indecoro y desestimación
que suele ocasionar la pobreza envilecida en extremo en el comercio del mundo, por cuya causa
entre los romanos se estableció en no poder persona
alguna aspirar a esta dignidad que no hiziesse
constar de suficiente caudal para su lustre.(71) En
tanto que si después de assumirse a este honorífico
estado venía a faltarles o despediciavan el caudal
con que se havían promovido, perdían el orden y
grado de la dignidad conseguida,(72) lo que tambien se ha practicado en el reyno de Aragón,(73)
haviéndose juzgado tan precisamente necessario
al estamento militar y a la común utilidad de la
república, que la gente noble tenga suficiente
caudal y hazienda para exercer su ministerio y
cumplir con sus obligaciones, que sin estos medios
la dignidad militar y professión de cavallero, mas
es // s.n.v // una vana fantasía que otra cosa de
provecho como assí se halla prevenido en una ley
de la partida de Castilla.(74) Y por último en el
principado de Cathaluña por costumbre muy inveterada a los militares se señalava suficiente patrimonio para tener lo necessario en las ocasiones
se ofrecían.(75) [(70) Rub., tit. Cod. de Aequestris
dignit., l.7, tit.1, lib.4 ordinament. Castellae;
Tiraquel., De nobilit., cap.8, nº3 in fine et nº13
et in laudem militiae quod sit altior praetiosiorqie ordinum quos fecit Deus in mundi et proemium legum militiae de la banda in ordinamento reg. Alfonsi II, era 1368; (71) Covarrub.,
Tractat. de veter. Nummismat., cap.2, nº7; (72)
Rossin., lib.7, cap.5 y haze mención de esto el padre de la eloqüencia in Epistol. familiar., epistol.5 Ad Quinti.Vallerium, lib.13; (73) Blancas,
lib.1 de las coronaciones de los reyes de Aragón;
(74) L.12, tit.21, p.2, ibi: «Otro si, lo tulle drecho
que no sea cavallero home muy pobre si non le diere primeramente consejo el que lo faze porque
pueda bien vivir, ca non tuvieron los antiguos
que era cosa muy guizada que honrra de cavallería que es establecida para dar e fazer bien fuesse
puesta en home que huviesse a mendigar en ella
ni fazer vida desonrrada»; (75) Bosch, Títols de
honor de Cathalunya, lib.3, cap.3, §10, vers. «lo
feu» circa medium, pag.325 en donde cita a Calicio y otros. Y lo dispuso el senyor rey don Pedro
tercero en el ya citado capítulo 19, vers. «E axí
mateix veda que no sie fet cavaller hom pobre».]
[42] Con el supuesto desta política, se manifiesta
con toda evidencia el inconveniente grande que
tiene el promoverse a la dignidad militar los mercaderes matriculados con sus descendientes y posteridad, pues la experiencia ha enseñado y enseña
que la mayor parte de ellos se hallan con tan pocas
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conveniencias que reduzidos a un mísero estado
para poder vivir han de aplicarse a officios verdaderamente mecánicos; y aun aquellos que parece
tener caudales regularmente los tienen tan implicados de deudas que echa la debida liquidación, se reduce a cosa muy ténue siendo más
//s.n.r // apariencia que realidad, de suerte que se
aplicaría con toda propriedad en los mercaderes
promovidos al orden aeqüestre el dezir que la professión de cavalleros en aquellos, sería más una
vana fantasía que cosa de provecho y que por falta
de medios padecerían la riza y desprecio común
de la plebe, en notorio perjuizio y desdora de los
verdaderos nobles y militares.
[43] Conseguiría el magistrado de la Lonja del
Mar de esta ciudad con el privilegio que pretende
el que se creassen sin prefixión de número tantos
militares quantos le parecería, quedando al libre
alvedrío de los mercaderes del Consejo de Ciento
el conferir el grado y dignidad militar a qualquier persona que en la matrícula sería admitida, de forma que aquella tan apreciable y superior regalía residiría en la facultad de personas
de la qualidad refferida con el justo rezelo de que
en breve se llenaría el principado de Cathalunya
de militares totalmente indignos de tal grado,
// s.n.v // inconveniente de tanta conseqüencia
que debe por todos los medios possibles evitarse,
pues con él se daría motivo al pueblo para hazer
riza y mofa de tan adulterada nobleza, siendo
constante que el lustre de la verdadera se entorpece quando se concede a personas comunes y vulgares como al intento lo ponderó el pontífice León en
un texto canónico.(76) Y en tiempo de los romanos
por haverse concedido el anillo de oro que era privilegio de la nobleza a gente indigna, causó un
summo descrédito al estado aeqüestre, en tanto
que haviéndose assumido a la dignidad militar
cierto sujeto llamado Flavio, indigno de tanto honor, muchos de los nobles romanos dexaron voluntariamente las insignias militares.(77) Este mismo
inconveniente de assumir a los honores personas
indignas en tiempo del rey don Henrrique el
quarto de Castilla, exterminó del todo la noble
orden y cavallería de la // s.n.r // banda según refiere el doctor Salazar de Mendoza.(78) Y teniendo presente los sereníssimos señores reyes de Castilla, antecessores de vuestra real magestad, este
inconveniente, por expressa ley dispusieron que
aquel que se huviesse de armar cavallero fuesse
armado por la real mano y no de otro alguno
para quedar cerciorada la magestad regia, que
fuesse merecedor del orden y dignidad que se le
confería.(79) Argumentos todos que manifestamente concluyen quan perjudiciales efectos podrían seguirse de concederse al magistrado de la
Lonja del Mar la real gracia que solicita. [(76)
In cap.1 De privileg., ibi: «Ne honor cui debent
excellentiora comunitti sui numerositate
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munidades que gozan los ciudadanos honrrados
que constituye y erige la ciudad de Barcelona. Y a
esta pretención siempre se opusieron los ministros
reales hasta que en virtud de nuevas reales concessiones lograron la facultad de crear ciudadanos
ad instar de los que erige la ciudad de Barcelona,
como así lo enseñan nuestros prácticos,(81) aunque
dichos ciudadanos no gozan todas las // s.n.v //
prerrogativas que los de Barcelona como se ha dicho, argumento que del todo concluye que la gracia de constituhir y crear militares aun con limitación ha tenido siempre dificultades, y merece
singular ponderación el sonrojo que a dichas ciudades causaría el quedar los mercaderes condecorados con semejante privilegio, pues podiendo blazonar de más grandes merecimientos y más
heróycos servicios dignos de mayor recomendación
no han podido conseguir dicha real gracia y verían a los mercaderes más adelantados en el premio
quando sus méritos son sin comparación menores.
[(81) Marquil., Canc., Fontan., citados por don
Antonio de Vilaplana en el Tratado de Brach.
Milit., nº88 y 89.]

vilescat»; (77) Livius, lib.9; Plinius, lib.33,
cap.1; Suelves, consil.16, nº17 in fine, in semicent. Cum aliis ibi adduit; (78) En las Dignidades de Castilla cap.4, ibi: «Instituyóla el rey don
Alonso último de Castilla y León, y la dio a muchos cavalleros principales la banda era roja, ancha como una mano, des del ombro drecho a la
falda del lado isquierdo vino a darse a gente tan
baxa que se desdeñaba de traherla la de bien y así
se acabó en tiempo del rey don Enrrique quarto.»;
(79) Lo refiere el padre fray Juan Benito Guardiola en su Tratado de la nobleza de Esapña,
cap.35, vers. «Otra manera», in fine.]
[44] En el principado de Cathaluña algunas
ciudades como son las de Gerona, Lérida y otras
por sus relevantes servicios han merecido de los sereníssimos señores reyes, en fuerça de reales privilegios, la honrra de poder crear ciudadanos honrrados ad instar de los de Barcelona, aunque en
realidad dichos ciudadanos no gozan todas las
prerrogativas que los de Barcelona, empero ha
sido siempre con la limitación // s.n.v // de cierto
número cada año, como assí lo attesta nuestro
cathalán Romaguera respeto de la ciudad de Gerona, affirmando que solamente tiene la facultad de crear un ciudadano honrrado cada
año,(80) señal evidente haverse juzgado por notable inconveniente conceder a qualquier universidad o comunidad dicha facultad con la largueza
indefinita que pretende el magistrado de la Lonja del Mar. [(80) Romag., Ad conciol., lib.1,
rub.21, nº12.]

[47] De todo lo ponderado resulta que la concessión de la real gracia pretendida por el magistrado de la Lonja del Mar, contendría grandes inconvenientes de notable perjuizio al servicio de
vuestra magetad, salud pública del principado y
a las prerrogativas, lustre y decoro del braço militar de Cathalunya y sus indivíduos.
s.n.r

[45] Añadese para el mismo assumpto que dichas
ciudades que gozan de este privilegio en Cathalunya han servido a los señores reyes antecessores de
vuestra magestad en todos tiempos con mayores
servicios y más excellentes, de los que blazona y
puede blazonar el magistrado de la Lonja de esta
ciudad; y sin embargo no han podido aquellas lograr la gracia de crear ciudadanos con número
facultativo si muy limitado y restrecho, sin haver
sido bastantes sus grandes servicios para que el
real ánimo se inclinasse a comunicarles la suprema regalía de la creación de militares con
// s.n.r // tanta franqueza, que quedasse dicha regalía en la magestad tan perjudicada que no se
necessitare recurrir a ella para semejantes gracias o bien por haverse juzgado por summo detrimento el franquear en manos de un común el
constituhir cavalleros, según su voluntad y alvedrío por el evidente riesgo de incomodar el principado con el crecido número de militares.
[46] Pretendieron alguna de las ciudades de este
principado que los ciudadanos honrrados por
ellas erigidos antes de la concessión real que para
este fin y effecto obtuvieron havían de gozar de todas las prerrogativas, gracias, exempciones e im2328

Haviéndose explicado algunos de los inconvenientes que se seguirían de la concessión de la real gracia que solicita el magistrado de la Lonja del
Mar, omitiéndose otros muchos que podrían ponderarse, se manifestará con toda individuación
que la concessión de dicha real gracia contravendría a las generales constituciones de Cathalunya
que consigo incluyen las más preciosas prerrogativas concedidas por los sereníssimos señores reyes,
progenitores digníssimos de vuestra magestad, al
braço militar de Cathalunya y sus indivíduos, de
suerte que en el caso de concederse a dichos mercaderes el privilegio de ciudadanos honrrados con la
retención de la qualidad de mercaderes sería un
evidente contrafuero a las generales constituciones y privilegios collocados en el volumen de dichas
generales constituciones.
[49] Primeramente, contravendría dicho real
privilegio al capítulo o constitución 3 que contiene el real privilegio que el sereníssimo señor rey
don Fernando el segundo // s.n.v // concedió al
braço militar y sus indivíduos, su data en Barcelona a los 9 de octubre 1481, en el título «De privilegis militars» del segundo volumen de las generales constituciones donde se hallan transcritas a
favor del estamento militar las constituciones civiles que los emperadores romanos establecieron

respeto de los mercaderes y arte de mercaduría de
que se ha hablado arriba des del nº15 al 17 por
los motivos expressados en el nº29. Y estando como
está la disposición de drecho en este principado en
viril observancia, según el qual no tienen capacidad los mercaderes como a tales de encontrar al
gremio de los militares ni poder ser promovidos a
la dignidad aeqüestre, conforme se ha manifestado a nº26 ad 28, parece indubitado que dicho
real privilegio que pretenden los mercaderes se oppondría directamente a dicha constitución 3, título «De privilegis militars».
[50] En segundo lugar el mismo real // s.n.r //
privilegio contravendría a las generales constituciones de este principado collocadas baxo el título
«De abatuts y latitants», y con singularidad al
capítulo 92 de las Cortes de Monçón celebradas en
el año 1585, que es la constitución 8 del mesmo título donde el sereníssimo señor rey don Phelipe, de
immortal memoria, con toda expressión dispuso y
ordenó que los mercaderes aunque no latitaran
siempre y quando por el espacio de seys meses no
diessen satisfación a los acrehedores de las deudas
contrahidas, fuessen tenidos por alsado y haver
quebrado. De manera que no podiessen ser dispensados ni habilitados para concurrir a los officios públicos de las casas de la Deputación, Ciudad de Barcelona y Lonja del Mar, ni a otros de
las demás ciudades, villas y lugares deste principado, y que fuessen tambien tenidos por privados
de la matrícula de mercaderes, exceptuados los
casos fortuitos o de otro justo impedimiento, como
assí es de ver de la letra y contextura de la mencionada constitución.
s.n.v

[51] La disposición de la refferida constitución
aunque fue limitada en quanto a su duración al
tiempo de las primeras cortes venideras, empero
tuvo expressa confirmación con la constitución
primera de las Cortes del año 1599, y oy por la
real munificencia de vuestra magestad se halla
renovada y excitada su observancia con la constitución 39 de las últimas Cortes, haviéndose de
nuevo establecido que aquella tenga lugar en todo
el principado de Cathalunya con la expressión de
que no sea lícito conceder a los mercaderes de que
dispone la constitución 8 salvosconductos o remissiones, sino es en caso de que todos los acrehedores o
la mayor parte de ellos lo consintieran. Assí que
del contexto de dichas constituciones se concluye
con toda evidencia que los mercaderes matriculados de esta ciudad por las deudas civiles que huvieren contrahido sin la circunstancia de la latitación ni otra, no dando satisfacción dentro seys
meses a sus acrehedores, inciden en las penas
// s.n.r // de mercaderes alsados y que han quebrado, que consisten en que sean encarcelados y detenidos hasta haver enteramente satisfecho a sus
acrehedores;(82) que sean publicados por toda la
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ciudad por infames, con público pregón;(83) que
sean expellidos de paz y tregua sin poder restituhirse, no haviendo pagado a los acrehedores ni
poderceles admitir cessión de bienes, haviéndose de
proceder rigurosamente contra sus personas y bienes.(84) Y en esta conformidad insiguiendo lo dispuesto en las citadas constituciones lo enseñan
nuestros prácticos cathalanes.(85) Y a las mencionadas penas añadió la constitución 8 del mismo
título la inhabilitación para los officios públicos
de la Deputación, Ciudad y Lonja, y la privación
de la matrícula, exceptuando el caso fortuito o de
otro justo impedimiento como queda ponderado.
[(82) Constit.1, tit. « De abatuts y latitants »;
(83) Const.3, « De abatuts y latitants »; (84)
Constit.7, tit. « De abatuts y latitants »; (85)
Mieres, in curia Gerundae reg.Petri 2, p.2, col.4,
cap.13, nº2; Fontan., decis.241, nº2 et decis.242,
nº6; Ripoll, De magistrat. Logiae Maris, cap.1,
nº4; El regente don Miguel Cortiada, decis.70 a
nº33, tom.2]
[52] Estas constituciones que según su literal disponen de los mercaderes matriculados de esta ciudad en caso de no promoverse aquellos a la dignidad // s.n.v // militar como pretenden quedarían
del todo alteradas e impracticables por razón de
la qualidad militar que les sobrevendría. Por
quanto en primer lugar es firme y constante que
siendo como serían verdaderos militares, habrían
de gozar la prerrogativa que indubitadamente
compete según drecho civil a los militares de no
poder ser convenidos en las causas civiles, sinó es
en quanto abastaren sus fuerças caudales y patrimonio,(86) por cuya causa habrían tambien de gozar de la prerrogativa de no poder ser encarcelados por semejantes deudas civiles.(87) Y passando
del drecho común al nuestro municipal es literal
lo que se manifiesta prevenido en la constitución
final, título «De accions y obligacions», donde
el sereníssimo rey don Phelipe para favorecer al
estamento militar y a la autoridad de aquel por
su real munificencia, constituyó que ningún cavallero o otra persona que gozasse de privilegio
militar por rigor de carta de comanda, de
// s.n.r // escritura de tersio, de otra qualquier escritura o obligación privilegiada, se pudiesse encarcelar ni detener personalmente en tanto que al
beneficio indultado en la referida constitución no
fuesse lícito renunciar, aun por medio de la religión del juramento, disponiendo con toda expressión que semejantes renuncias en orden al encarcelamiento se tuviessen por nullas ipso facto,
suspendida en quanto a esto la autoridad a los
notarios para la recepción de los actos de dichas
renunciaciones. De modo que es clara y literal la
disposición de drecho común y municipal que no
puedan los militares en Cathalunya ser encarcelados ni detenidas sus personas por deudas civiles,
aunque los acrehedores no tengan la debida satis-
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facción dentro seys meses ni por otro más dilatado
tiempo, aunque dichas deudas provengan de las
obligaciones más privilegiadas, siguiéndose de
aquí necessariamente que los mercaderes, hallándose condecorados con el grado militar no podrían ser encarcelados aun con el pretexto de alsados
y de haver quebrado sigún lo que dispone dicha
constitución 8 y // s.n.v // demás citadas, de suerte
que es incontrovertible la contravención que de
esto resultaría a dichas constituciones, promoviéndose los mercaderes al goze de las prerrogativas militares. [(86) L. Miles, ff. De re judicat.; L.
Medicos, cod. de professor et med., lib.10; (87)
Bartol., in L. Libertus, ff. De in ius vocando; Alexand., in L. Centurio, n.25, ff. De vulgar.; Covarrub., in cap. Quamvis pactum in 6, p.2, in
princip., nº6; Gutier., De jurament. confirm.,
p.1, cap.16, nº48 y lo assientan comúnmente los
doctores en la citada ley «Medicos».]
[53] De la contextura de la misma constitución
final, ocularmente se deduce que los militares
aunque tengan muchos acrehedores y que cessen
en darles satisfacción por qualquier tiempo con
aquellas obligaciones del rigor de comanda, escritura de ters o de qualquier otra que incluya el
mayor y más relevante privilegio, no pueden ser
tenidos por infames, antes bien en semejantes casos quedan preservados del incurso de qualquier
pena por especial indulto de la mesma constitución y los mercaderes matriculados desta ciudad
no obstante el goze del privilegio militar que se les
añadiría en fuerça de lo dispuesto en dicha constitución 8 y demás citadas del título «De abatuts
y latitants», precissamente se havrían de reputar
por infames antes bien en semejantes casos quedan preservados del incurso de qualquier pena
por especial indulto de la mesma constitución. Y
los mercaderes matriculados desta ciudad, no obstante el goze del privilegio militar que se les añadiría en fuerça de lo dispuesto en dicha constitución 8 y demás citadas del título «De abatuts y
latitants», precissamente se havrían de reputar
por infames con la sola omissión culpable de no
dar satisfación a sus acrehedores dentro el término de seys meses, y en esto es notorio el contrafuero
a dicha constitución final del título «De accions
y obligacions».
[54] Contra los indivíduos del braço militar obligados con qualquier especie de obligación en interesses civiles no se puede proceder criminalmente,
aunque por su culpa difieran o dexen de pagar a
sus acrehedores, antes bien en semejantes casos por
privilegio del estamento militar literalmente
comprehendido en dicha constitució final, título
«De accions y obligacions», no pueden ser encarcelados ni detenidos y contra los mercaderes matriculados de esta ciudad por razón de qualesquiera contratos civiles con la sola culpable
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dilación de seys meses en la solución debida a sus
acrehedores, se puede y debe proceder criminalmente según las disposiciones contenidas en dicha
constitución 8 y demás del título «De abatuts y
latitants». Y por este motivo se reconocería evidente contravención a dichas constituciones 8 y demás citadas del título «De abatuts», pues la retención de la qualidad de mercaderes sujetaría a
aquellos indispensablemente a estas disposiciones
municipales, al mismo passo que la qualidad del
honor militar los haría participantes del privilegio tan singular que se incluye en la referida
constitució final del //s.n.v // título «De accions y
obligacions». Y así es patente la oposición que se
seguiría entre los dispuesto en unas y otras constituciones.
[55] En el principado de Cathalunya los militares aunque tengan deudas contrahidas y dexen de
satisfaçer a los acrehedores por qualquier tiempo y
por su culpa, no quedan privados del grado militar ni menos suspendidos en el goze de las prerrogativas, en tanto que en estos casos por la convervación del lustre y esplendor militar quedan
immunes en sus personas, no podiéndose encarcelar aunque asista a los acrehedores lo riguroso de
qualquier especie de obligación privilegiada, quedándoles solo el regresso a los bienes según lo litteral de dicha constitución final, título «De accions y obligacions». Y los mercaderes
matriculados de esta ciudad aunque assendieran
al honor de militares, reteniendo como retendrían la qualidad de mercaderes como a tales por la
sola dilación culpable de seys meses de acudir a sus
créditos en deudas y obligaciones civiles, según lo
ordenado y establezido en dicha constitución 8, título «De abatuts y latitants», se verían privados
de la matrícula y de la qualidad de mercaderes
matriculados,
cessando
instantáneamente
// s.n.r // la dignidad militar como a fundada en
dicha matrícula. Y por consiguiente es cierto y
constante que con dicha real gracia se contravendría a dichas constituciones.
[56] Fundamentan manifestamente la contravención a la referida constitución final, título
«De accions y obligacions», el capítulo 10 del
privilegio vulgarmente nombrado «Recognoverunt proceres», que el sereníssimo señor don Pedro
otorgó a la ciudad de Barcelona a los 3 de henero
del año 1283 que se halla insertado en el segundo
volumen de las generales constituciones bajo el título 13 de las consuetuts de Barcelona, y el privilegio del sereníssimo señor rey don Alphonso, su
data en Barcelona a os 25 de mayo 1402, los quales disponen que qualquier persona que tenga officio y ministerio o que haya comprado mercadurías a utilidad de su officio o ministerio ahora
fuesse mercader o qualquier otro, faltando a la
satisfación, sea preso personalmente de la misma

suerte que se habría de detener en persona por el
rigor de la comanda sinó es que pueda hazer evidencia de haver perdido la mercaduría // s.n.v //
casualmente.(88) Y al contrario en la mencionada
constitución final se ordenó que los militares ni
por rigor de comanda ni por otra causa alguna
ni motivo no puedan ser encarcelados ni detenidos en persona, y por consiguiente como a mercaderes aunque se promoviessen los indivíduos del estamento mercantil a la dignidad militar, según
la letra de dichos reales privilegios quedarían sujetos a la pena del encarcelamiento, no dando satisfación de lo que hubieren comprado a su utilidad y para el exercicio de la mercaduría en
notoria contravención de la dicha constitución final. [(88) Ibi: «Item concedimus capitulum,
quod quicumque tenens offitium vel ministerium
vel qui emerit aliquam mercaturam ad opus officii vel ministerii sui sive sit mercator sive alius
qui se abatat capiatur in persona sicut caperetur
pro comanda nisis ostendere poterit, quod casu
fortuito amiserit eam.» Y el privilegio del señor
rey don Alfonso se halla continuado en el libro de
los capítulos del consulado, pag.111.]
[57] Y epilogando el assumpto desta contrafacción se passa a ponderar que o bien los mercaderes
matriculados desta ciudad, con la concessión de
la real gracia que pretenden con la retención de
la qualidad de mercaderes quedarían condecorados con la prerrogativa que el drecho común y
municipal tribuye a los militares, respeto de no
poder ser encarcelados ni detenidas sus personas
por deudas e interesses civiles o dexando de dar satisfación a sus acrehedores o prolongándola más
//s.n.r // de seys meses por su culpa. Y en este caso se
reconoze indubitado el contrafuero a las constituciones 8 y otras del título «De abatuts y latitants»,
y a los reales privilegios de los sereníssimos senyores
reyes don Pedro y don Alphonso, ¿ o bien con el
mismo real privilegio de ciudadanos honrrados
quedarían sujetos como a mercaderes a la pena de
dicha encarcelación por deudas y interesses civiles,
en fuerça de las citadas disposiciones municipales
y reales privilegios? Y en este caso es literal la contravención a la constitución final del título «De
accions y obligacions» y al privilegio de drecho
común incluso en la constitución tercera del título «De privilegis militars», de suerte que conciderado el negocio por una y otra parte es infalible
que dicho real privilegio que pretende el magistrado de la Lonja para sus indivíduos, reteniendo
la qualidad de mercaderes contendría evidente
oposición a las mencionadas constituciones y privilegios del principado.
[58] Terceramente, con dicho real privilegio se
contravendría a la prerrogativa del mayor y más
singular // s.n.v // aprecio con que los sereníssimos
señores reyes por su real clemencia se han dignado
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favorecer al braço militar del principado de Cathalunya y sus indivíduos, fundada en los reales
privilegios que disponen no poderse inquirir ni
proceder ex officio y a sola instancia del real fisco
contra los militares de Cathalunya en causas criminales, los quales privilegios son el que concedió
el sereníssimo señor rey don Pedro su data en 19
de mayo 1380 confirmado y de nuevo establecido
por el sereníssimo señor rey don Fernando el segundo a los 9 de noviembre 1481, y con mayor
fuerça y vigor acrecentado por el mismo señor rey
don Fernando a los 2 de setiembre 1510. Y se hallan transcritos en las constituciones 3, 4 y 5, título «De acusacions» en el 2 volumen de las generales constituciones por medio de los quales se ha
observado siempre en Cathaluya no permitirse al
real fisco por su sola instancia, si solamente por la
de parte formada prosseguir contra los militares
las causas criminales, de tal manera que desistiendo la parte de la instancia // s.n.r // pierde el
juizio criminal toda su fuerça y eficacia como así
se manifiesta del literal de dichas constituciones y
lo afirman nuestros prácticos cathalanes, citados
por el doctor Fontanella en sus Decisiones.(89) Y
siendo como es expressa y literal la contextura de
dichos reales privilegios no se puede conciderar capacidad en esto de admitir dubiedades según la
corriente de los doctores.(90) [(89) Fontan., decis.138, tom.1, a nº1 cum seqq; (90) Fontanel.,
decis.411, nº17, decis.455, nº10, decis.543, nº2;
Valenzuel. Velasq., consil.5, nº53; Cyarlin.,
Controv., cap.2, nº1 et cap.32, nº2 et 3, lib.1,
Conciol., alleg.6, nº66; Quesada Pilo, disert.17,
nº8.]
[59] Por quanto dichos mercaderes matriculados
aunque se hallassen honrrados con la concessión
de la real gracia de los militares en caso de quiebra, huyrse o latitarse ipso facto, serían tenidos
por expellidos de paz y tregua, teniendo obligación el veguer de aquella veguería donde sucedería la quiebra de inquirir criminalmente ex officio, y sin instancia de parte contra de ellos por
razón de la ausencia y latitación. Y debiendo al
instante de constar de dicha ausencia y latitación, publicar a los tales mercaderes por expellidos
de paz y tregua con público pregón, comforme assí
se contiene literalmente en la constitución 6, título «De // s.n.v // abatuts y latitants» en tanto que
se impone precisión al dicho veguer en la presecución de la instancia sin tener facultad el fisco de
entrar a tratar de composición o remissión, mientras los tales mercaderes alsados no hayan enteramente satisfecho a sus acrehedores según lo literal
de la constitución 5, del mismo título «De abatuts y latitants», o bien a petición de todos sus
acrehedores en fuerça de la disposición expressada
en dicha constitución 6 o alomenos con la voluntad y concentimiento de la mayor parte de dichos
acrehedores, según lo establecido por vuestra ma-
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gestad en la constitución 39 de las últimas Cortes.
Mas dichos mercaderes que han quebrado refugiándose en alguna ciudad, villa o lugar de barones ecclesiásticos o seglares a sola instancia del fisco, deben proceder los barones a la encarcelación o
castigo de semejantes mercaderes como se halla
prevenido en la constitución 5 y 7 del título «De
abatuts y latitants», de tal suerte que teniendo
como tendrían la qualidad de mercaderes, no
obstante dicho real privilegio // s.n.r // contra de
ellos tendrían lugar las citadas constituciones,
debiéndose proceder «in criminalibus» en los casos
en aquellas prevenidos ex officio y a sola instancia
del fisco, no podiendo cessar la instancia sinó es
haviendo precedido la entera solución de las deudas o el concentimiento de todos o de la mayor
parte de los acrehedores, todo lo que sin controvercia se opone a dichos privilegios del braço militar
que comprehenden consigo la prerrogativa de no
poderse proceder contra sus indivíduos «in criminalibus» sin instancia de parte, quales son como
se ha explicado las constituciones 3, 4 y 5, título
«De acusacions», en el segundo volumen de las
generales constituciones.

cap. Barones, nº38, fol.415; Marquil., in usatic.
Ex magnatib., versic., «Unde est sciendum»,
fol.264, pag.2; Mier., in Curia Barchinonae reg.
Petri 2, p.1, collat.6, cap.44, nº3 et 15 et ad eum
Despujol verbo «Viccarius», fol.204; Bosch, «Dels
títols de honor. », lib.3, cap.4, vers. «Són del
for»; Ripoll, De regal., cap.31, nº37 ad 56;
Xammar, De offic.judic., nº65; Canc., var.2,
cap.2, a nº138; Fontanel., De pact., tom.1,
claus.3, a nº38 et decis.316, nº5. (92) Calicius,
in Praerrogat.milit., nº29, ibi: «Contrarium
tamen dico quia milites sunt tantum sub potestate et jurisdictione dominio regis et suorum gubernatorum et viccariorum regiorum et non praelatorum, baronum vel patiariorum, civitatum,
villarum et locorum». (93) Mier., ubi supra
col.2, cap.44, nº15; Oliba, De jur.fisc., cap.,
nº71; Ripol., ad Peguer. in praxi civil., rub.3,
nº6, circa finem; Fontanel., De pact., tom.1,
claus.3, glos.3, n.39; Dexart., ad cap.reg. Sardin., cap.6, nº20 de Militar.; Canc., ubi supra,
nº141. (94) Los doctores citados por el regente
Cortiada en el tom.1 de sus decisiones, decis.10,
nº138.]

[60] En quarto lugar se reconocería la concessión
de la real gracia de militares que pretenden los
mercaderes directamente contraria a la constitución «Negú», 4, título «De jurisdicció de tots
jutges», y a la sentencia del sereníssimo señor rey
don Pedro tercero de 28 de março 1368 referida
en la pragmática 6, del título «De jurisdicció de
tots jutges», en el segundo volumen de las generales constituciones, en las quales disposiciones
municipales se manifiesta expressamente
// s.n.v // constituhido que los militares de este
principado en las causas civiles sean de la jurisdicción de los vegueres, no pudiéndose pedir justicia contra de ellos en otro tribunal y en las causas
criminales únicamente de la jurisdicción de vuestra magestad, como a más de ser clara y litteral la
contextura de las refferidas leyes municipales lo
affirman uniformemente nuestros prácticos.(91) Y
aun en el antiguo práctico Calicio en terminos
proprios del fuero de los militares assienta por
cierto y constante que aquellos no pueden sujetarse a la jurisdicción de los bayles, paheres y concelleres de las ciudades, villas y lugares de este principado.(92) Y es de tan superior gerarquía esta
prerrogativa del fuero en los militares en causas
civiles, que por ser concernientes al estado militar,
no pueden los militares renunciarle ni aun por
pacto expresso sujetarse a la jurisdicción de los
bayles, concelleres ni otros ordinarios.(93) Y aun se
concidera esta misma prerrogativa de mayor
cumbre en las causas criminales en las quales solamente reconocen por proprio superior y juez a
vuestra magestad, por ser semejante jurisdicción
una // s.n.r // de las supremas regalías inseparables de la regia diadema.(94) [(91) Socarrats, in

[61] Los mercaderes matriculados aunque con el
dicho privilegio que pretenden fuessen elevados al
honor de militares, como a mercaderes siempre estarían subordinados a los estatutos de la ciudad
de Barcelona tanto en lo civil como en muchas cosas en lo criminal, atendiéndose y conciderando
que aquellos se constituyeron y erigieron matriculados como oy, aún se constituyen y erigen por medio de las ordinaciones desta ciudad, sí y como se
hallan erigidos todos los collegios y cofadrías. Y
por este motivo de la misma manera que compete
indubitada jurisdicción a la ciudad para establecer y ordenar en dichas sus cofadrías, le competiría igual jurisdicción sobre el estamento de mercaderes y sus indivíduos como assí lo siente y
defiende nuestro práctico Fontanella.(95) [(95)
Fontan., tom.1, decis.293, nº5, ibi: «Constat autem quod mercatores in hac alma urbe nisi per
ordinationes factas per conciliarios et probos homines illius in vim generalis facultatis statuendi
quam habent per privilegia super relata serenissimorum regum Jacobi et Ferdinandi quarum ordinationum plures repercuntur in processu causarum harum non secus atqui solent ordinare
conciliarii ac probi homines eiusdem civitatis inter confratries.]
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[62] En las causas criminales por más que fuessen
condecorados los mercaderes con la dignidad militar como a tales, ausentándose y latitando por
haver quebrado, refugiándose en alguna ciudad,
villa o lugar de barones ecclesiásticos o seglares de
este principado, // s.n.v // debieran dichos barones
encarcelarles y passar al debido castigo como así
queda establecido en la constitución 6, junto con

sereníssimos reyes y vuestra magestad por real su
benignidad y clemencia por si y por todos los suzesores en la real corona abdicado el poder de conzeder semejantes gracias y reales privilegios, por
cuya razón en este principado sin contradizión se
estatuye por conclusión cierta e indubitada que
por medio de reales concessiones no se puede derogar ni hazer perjuizio al drecho de terzero, que no
valen privilegios contra privilegios,(96) fundándose esta theoría en que siendo como es vuestra magestad // s.n.r // paher y protector de todos sus vassallos, jamás puede tener cabimiento la
presumpción de que haya sido del real ánimo e intenzión hazer perjuizio y daño a los vasallos en el
orden que tienen acquirido,(97) argüyéndose de
aquí que a darse lugar a la grazia que pretenden
dichos mercaderes se contravendría tambien a las
mencionadas constituciones 3 y 4, título «Si contra dret y utilitat pública.» [(96) Cancer, var. 3,
cap.3, nº368; Ramon, Concil. 24, n.95; Fontanella, clausula 3, clos lo p. 2 nº 31 y hablando en
general de la grazia del príncipe que siempre contenga la cláusula sine prejudizio juris tertii lo
asienta el mismo Cancer, ubi supra nº 29 et a nº
102; Latro, consult.64, nº 50; Cyriac, controv.
310, a n.8, controvert. 108, a nº 109; Episcop.
Roca, selector., disput. 70, nº 17 et 18; Regens de
Phelippo, fiscal disert. 40 per tot.; Fontanella, decis.176, nº 24 et decis. 267 et decis. 229 per tot;
(97) Episcop. Roca, selectar., disput. 27, nº de
disput. 78 a nº 7; regens de Phelippo, disertat. 21
a nº 23 de disert. 27, 76.]

la 5, comprehendida en esta, título «De abatuts y
latitants». Y así queda establecido en la constitución 6, junto con la 5, comprehendida esta, título
«De abatuts y latitants». Y así es notorio que no
solamente en las causas civiles si tambien en las
criminales en sus casos habrían de estar sujetos los
mercaderes, no obstante la concessión de dicho
real privilegio, a la jurisdicción de los bayles y barones contra la letra de dichas constituciones 4, y
pragmática 6 arriba citadas, seguiéndose de esto
clara y literal la contravención a estas disposiciones municipales.
[63] Auméntase la fuerça de la dicha contravención si se advierte que los indivíduos del estamento mercantil en los casos de estar debiendo conciderables quantidades serían tenidos por aliados
por alsados y haver quebrado, conforme se dispone
en dicha constitución 8. Y assí bien reteniendo la
qualidad de mercaderes se habría de executar
contra de ellos el rigor de todas las penas impuestas contra los que quiebran, según la contextura
de la constitución 4. Y por este motivo sus bienes
podrían venderse a efecto de satisfazer a los
// s.n.r // acrehedores en la curia ordinaria por la
constitución 3. Y la información de la latitación
y ausencia de aquellos habría de tomarse por el veguer de la veguería donde sucedería la quiebra, y
constando de la ausencia y latitación el mismo veguer, habría de proceder criminalmente contra
de ellos, publicándoles por expellidos de paz y tregua como assí se manifiesta de la constituzión 6,
de suerte que sería verdadero el afirmar que por
dicha constituzión 3 los bienes de los mercaderes
que quebraren, no obstante el goze del privilegio
que pretenden serían de la jurisdicción del Be.
contra la letra de dicha constitución 4, del tit.,
«De jurisdicció, de tots jutges». Y que por medio
de la constituzión 6 el veguer podría prozeder criminalmente contra dichos mercaderes contra la
literal de dicha pragmática 6, y por consiguiente
sería evidente la contrafacción con la conzesión
de dicha real grazia a las prerrogativas de los militares fundada en dicha constituzión 4 y pragmática 6, de los tit., «De jurisdizió de tots jutges» del primero y 2 volumen de las generales
constituziones.

[65] A más de los inconvenientes y contrafueros a
las leyes munizipales del prinzipado hasta aquí
ponderados que se reconoze resultaría de la concesión del privilegio de ciudadanos honrrados que
pretende el magistrado de la Lonja del Mar, concurren otros inconvenientes y contrafueros de
igual ponderación, los quales por pertenezer al
gobierno y regimen de la casa de la ciudad y a la
jurisdizión que le compete sobre los mercaderes
matriculados, se omiten, juzgando que por ser
proprios y particulares de la ciudad, por lo en ello
interesa los pondrá en la soberana intelligencia
de vuestra magestad.
s.n.v

s.n.v

[64] Con el supuesto de encontrar en caso de conzederse la real grazia que pretenden los mercaderes de esta ciudad a los privilegios del estamento
militar y constituziones de Cathaluña arriba
ponderadas, se originaría evidente contravención
a las constituziones 3 y 4, tit., «Si contra dret y
utilitat pública», donde se discubre clara disposizión de que en Cathaluña no sea lízito impetrar
de vuestra magestad privilegio alguno, cuia concessión y contenido fuese contra otros reales privilegios generales o espeziales o bien contra generales constituziones, haviéndose en este caso los
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[66] Natural es en los hombres el apetito a los honores, dignidades, premios,(98) pero es máxima
cierta que queda al prudencial arbitrio del príncipe a quien por su suprema regalía perteneze
conferirles el regular la distribuzión de aquellos,
conforme a los méritos, calidad y obras de quien
los solizita, teniendo siempre presente el mayor
acrecentamiento y utilidad del público,(99) resultando pues, señor, de la conzesión de la real grazia de ciudadanos honrados que de vuestra magestad solizitan el magistrado de la Lonja y sus
indivíduos tantos inconvenientes y contravenciones, como se ha manifestado, no solo al real servi-
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zio, pública utilidad del principado y a sus leyes
municipales, cuya conservación es más propria de
los príncipes supremos como con la authoridad de
san Ambrosio, san Isidro y otros refiere Chokier,(100) si tambien a las prerrogativas, privilegios y lustre de la nobleza, lo qual con particular
cuidado ha sido siempre de todos los monarcas y
las repúblicas del mundo favorecida y elogiada
conforme lo atestiguan Cicerón y otros.(101) [(98)
Bosch, «Títols de honor de Cathalunya», lib.1º,
cap. 10, versic. «La segona»; Molina, De just. et
jur.,tractat.2, disput. 26 et 27; Bovadil., p.1,
cap.1, nº 16; (99) Bovadil, p.1, lib.1, cap.3 a
nº14; Boetius, lib. De discep. schol., cap.6; Joan
Gutier., concil. 31, nº 17; Polidico, Relat. a Simancas, De repub., lib.6, capº 1, nº6, pag. 200;
(100) Chokier, in Thezaur. polit. aphorim, lib.2,
cap.2, per tot.; (101) Cicero, in orat. pro Put.
Sextio, ibi: «Omnes boni semper novilitati favemus et quid reybublicae utili est, novilisesse, omnes dignos mayoribus suis et quia valere debet
apud nos senes clarorum hominum et republicae
meritorum, memoria eciam mortuorum».; Late
Cokier, in thezauro polit. aforism., lib.5, cap 3;
Bobadil., lib.1, cap.4, fere per tot. Y con toda expresación Monteamor de Cuenca en su tratado
de la nobleza de Aragón, cap.10, pag.203.]

cipar-ho a la magestat del rey nostre senyor,
Déu lo guarde, y també a vostra excel·lència fidelíssima a qui suplican vulle servir-se ab sa
acostumada protecció afavorir-nos ab sa magestat, a fi de lograr lo que tots devem desitjar, y ne
farem a vostra excel·lència fidelíssima la deguda
estimació, la divina a vostra excel·lència fidelíssima guarde molts anys en son major lustre.
Gerona, setembre 2 de 1709. Excel·lentíssim y
fidelíssim senyor, de vostra excel·lència fidelíssima major servidors que sa ma besen, los jurats
de la ciutat de Gerona.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyors los deputats
del General del principat de Cathalunya.

264
/2r

[67] Por tanto el brazo militar de Cathaluña a
vuestra magestad suplica con el más obsequioso y
devido rendimiento, sea servido favorecerle en no
dar ohidos a la pretensión del magistrado de la
Lonja del Mar, como lo espera de la grande justificazión de vuestra real magestad y lo rezivirá a
merced.

264
/1r

Número 316a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Ab carta de 29 de agost passat continuàrem a
vostra excel·lència fidelíssima lo destecament
del enemich trobant-se aquell die fins lo lloch
de Celrrà, distant una lleuga de esta ciutat, de a
hont se’n aportà summas conciderables de blat,
y saquejat aquell lloch continuant los dies subsegüens en fer lo mateix ab altres llochs de esta
cercania, vuy cerca las sinch de la matinada ha
comparegut sota la artilleria de esta plaça ab
conciderable partida de cavalleria, estant enfrente de la nostre actualment batallant, no sabent si és tot lo exèrcit enemich o partida de ell,
tenint-nos ab los rezels deguts per témer lo voler atacar esta plaça, lo que promptament és de
nostre deguda obligació per extraordinari partia. carta intercalada entre els folis 264v-265r del trienni
1707-1710.
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Número 317a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Ab altre esta matexa matinada tenim avisat a
vostra excel·lència fidelíssima sobre la invasió
del enemich devant de esta plaça, y ab la present
ajustam com han presas las tendas y equipatge
del puesto a hont estave atendada nostre cavalleria que era en Santa Eugènia; y també com
després consta havem sabut anave lo enemich
ab sa infanteria avensant de la part de Monjuïch,
rebent-se manifestament és a fi de acitiar esta
plaça y en breu vèurer de lograr son intent, tenint-nos ab lo rezel y cuydado pot vostra excel·lència fidelíssima pensar. Y per la contingència de no rèbrer lo primer propri a ocasió dels
perills del camí, encara que anant per camí extraviat nos ha aparegut continuar esta notícia a
vostra excel·lència fidelíssima, a qui suplicam la
continuada protecció de vostra excel·lència fidelíssima ab sa magestat, Déu lo guarde, del
que farem la deguda estimació a vostra
excel·lència fidelíssima a qui guarde Déu molts
anys en son major lustre.
Gerona, setembre 2 de 1709. Després de escrita
esta se veu haver ja posat lo enemich diferents
tendas. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor de
vostra excel·lència fidelíssima major servidors
que sa ma besen, los jurats de la ciutat de Gerona.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyors los deputats
del General del principat de Cathalunya.

a. carta intercalada entre els folis 264v-265r del trienni
1707-1710.
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Número 319a

Don Francisco de Asprer y Jalrrich, governador
de esta plaça, nos participa per son sargento major tenir avís cert de què lo enemich en número
de dos mil se troba en vista de la vila de Cambrils, una de las de aquest camp de Tarragona.
Esta notícia donam per propri al rey nostre senyor, Déu lo guarde, y la participam a vostra excel·lència per a què sia vostra excel·lència servit
influir ab sa magestat se done la promta providència de què·s necessita per a què los pobles
de aquest camp se mantingan baix lo domini de
sa magestat, la divina guarde y prospere a vostra
excel·lència los molts anys que desitjam.

En lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent tingut y celebrat a 4 de setembre 1709, fonch feta
la deliberació següent:
Y que per lo esdevenidor acerca dita dependència sie dit fet comès, com lo present Concell lo
comet als excel·lentíssims senyors concellers y
junta de vint, tenint facultat de conferenciar en
orde a dita dependència ab los excel·lentíssims
comuns de la Deputació y bras militar per medi
de las personas que per ells respectivament seran anomenadas, tenint en tal cas poder y facultat los excel·lentíssims senyors concellers per
anomenar per dit effecte y per concórrer y entrevenir en ditas conferèncias igual número de
personas, qual per quiscun respective de dits excel·lentíssims comuns serà anomenat, posant en
execució lo que en ditas conferèncias serà acordat y aconcellat. Y que la present deliberació per
lo medi aparega als excel·lentíssims senyors
concellers sie participada a quiscú dels dits dos
excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras
militar, qui se troban ab semblants cartas com la
present ciutat, suplicant-los sien servits fer semblant representació a sa magestat per més facilitar lo que se suplica.

264
/4r

Tarragona, y setembre 8 de 1709. Excel·lentíssim senyor, besen la mà de vostra excel·lència
sos més effectes servidors los cònsols de la ciutat
de Tarragona.
Excel·lentíssims senyors diputats y hoidors de
comptes del present principat de Cathalunya.

266
/2r

Número 320b
Vuy als 30 de agost de 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que se va continuant la regulació dels reynats contenguts en los 21 tomos
de índices incomplets que forma Joseph Llaris,
official de sa magestat, formant en lo principi de
cada un d’ells un índice designatiu dels registres
indicats en dits 21 tomos. Y així mateix se ha
trobat que lo official de sa magestat y son emanuense van proseguint lo índice de las conclussions civils sens que hage constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos
respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.

266
/1r

Número 323a
Excel·lentíssim senyor.
Participàrem a vostra excel·lència fidelíssima per
propri en carta de 8 del corrent de què lo enemich, en número de 2000 hòmens, se trobava
en vista de la vila de Cambrils. Y havent presa en
dit dia la obediència de exa vila y de las de Reus,
Riudoms, Vilaseca, Monbrió y Vinyols, y composat los comuns ab algunas partidas de diner y
bestiar, ayr dilluns després del mitgdia se’n
tornà per lo mateix camí del coll de Balaguer
sens opposició alguna y se’n portaren presos lo
batlle, jurats y concell de Reus y los jurats de las
demés vilas que li donaren la obediència. Donam a vostra excel·lència fidelíssima esta notícia
per a tràurer a vostra excel·lència de cuydado,
suplicant a vostra excel·lència nos concedesca
repetits enpleos de son mayor agrado per a desenpenyar nostra gratitut. Déu guarde y prospere a vostra excel·lència fidelíssima molts anys,
com desitjam.
Tarragona, y setembre 10 de 1709. Excel·lentíssim senyor, besen la mà de vostra excel·lència
sos més sigurs y obligats servidors los cònsuls de
la ciutat de Tarragona.

Número 322c
Excel·lentíssim senyor.

Excel·lentíssims senyors diputats y hoidors de
comptes del present principat de Cathalunya.
a. deliberació intercalada entre els folis 264v-265r del trienni
1707-1710.
b. paper intercalat entre els folis 264v-265r del trienni 17071710.
c. carta intercalada entre els folis 266v-267r del trienni
1707-1710.
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a. carta intercalada entre els folis 266v-267r del trienni
1707-1710.

[ 1709 ]

[ 1709 ]

266
/3r

Número 324a
Vuy als 17 de setembre de 1709 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que se va continuant lo
índice en cada un dels 21 tomos incomplets formats per Joseph Llaris, continuant en lo principi de dits 21 tomos los noms de reys, reynas e
infants dels quals se fa memòria en dits tomos,
notant los fóleos a què corresponen las espècies
de registres indicats en dits tomos, coordenantlos per sos anys par a què així ab menos gasto de
las parts y ab major facilitat se tròbien los despaigs se demanen. Y així mateix se ha trobat que
lo official destinat per sa magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils.

267
/1r

268
/1r

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Continuant las notícias sobre los designes del
enemich las participam a vostra excel·lència fidelíssima de com lo die de diumenge 22 del corrent sobre lo migdie se acaba de retirar de la
Bisbal, fent aquella nit des de Verges a Torroella de Montgrí; y lo endemà se mudà en Sant
Pere Pescador ha ont se troba per encara acampat, anant a tota pressa retirant los grans y farinas. Las tropas del real exèrcit del rey nostre senyor, Déu lo guarde, ço és, tota la cavalleria ab
partida de infanteria lo die de dimars 24 del corrent se partiren per las parts del Empurdà, y
han parat lo camp en Esponellà, y los nostres fusillers arriban a Bàscara, y quant altre novedat
tingam la continuarem a vostra excel·lència fidelíssima, restant suplicant a vostra excel·lència
fidelíssima sie servit donar-nos repetidas ocasions per aplicar-nos promptes a quant sie del
agrado y servey de vostra excel·lència fidelíssima. Déu nostre senyor a vostra excel·lència fidelíssima conserve y guarde felicísims anys en
son major lustre.

Número 325b
Excel·lentíssim senyor.
Segona vegada torna lo enemich per lo mateix
camí del coll de Balaguer y en molt més crescut
número de tropas a invadir aquest camp de Tarragona. Tots los últims avisos conforman que·s
trobava ja en Cambrils y que venia marxant ab
vuyt regiments de infanteria y mil cavalls, vuyt
pessas de artilleria y dos morters de tirar bombas, que és més que sobrada gent per a ocupar
tot lo camp y la bastant per a tenir-nos ab un
continuat cuydado y vigilància, que’ns-el aumenta lo no haver-i en estos contorns tropas
nostras ab què poder-la detenir. Donam esta
notícia a vostra excel·lència y li suplicam ab la
expressió de nostre mayor affecte sia vostra excel·lència servit aplicar son medi eficàs ab lo rey
nostre senyor, que Déu guarde, per a què sa
magestat ab la més prompta diligència mane
donar las providèncias que convingan y merescam de sa real benignitat y paternal amor lo
consuelo de // 1v // què necessitam, y los pobles
del camp lo de poder-se mantenir baix lo suau
domini de sa magestad, la divina guarde y prospere a vostra excel·lència los anys que desitjam.

Número 326a

Gerona, setembre 26 de 1709. Excel·lentíssim y
fidelíssim senyor, de vostra excel·lència fidelíssima majors servidors que sa ma besen los jurats
de la ciutat de Gerona.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors los deputats del General de Cathalunya.
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Tarragona, y setembre 23 de 1709. Excel·lentíssim senyor, besen la mà de vostra excel·lència
sos més obligats servidors los cònsuls de la ciutat de Tarragona.

Número 327b
Vuy als 30 de setembre de 1709 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que se va conduint la
especulació dels 21 tomos de índices incomplets que formà Joseph Llaris, formant en lo
principi de cada un de dits 21 tomos especial índice dels real registres mencionats en aquells,
coordenant-los per sos anys a fi que ab menos
gasto de las parts se tròbien los despaitgs se demanen. Y axí mateix ha constat que lo official de
sa magestat y son emanuense van continuant lo
índice de las conclusions civils.

Excel·lentíssims senyors diputats y ohidors de
comptes del principat de Cathalunya.

a. paper intercalat entre els folis 266v-267r del trienni 17071710.
b. carta intercalada entre els folis 266v-267r del trienni
1707-1710.
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a. carta intercalada entre els folis 267v-268r del trienni
1707-1710.
b. paper intercalat entre els folis 267v-268r del trienni 17071710.
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Número 328a

Vich, y octubre als 11 de 1709. Excel·lentíssim
y fidelíssim senyor, besen la mà de vostra
excel·lència fidelíssima los més segurs servidors
los concellers de la ciutat de Vich.

Excel·lentíssims y fidelíssims senyors.
Ayr a las set de la matinada alsà lo enemich son
camp de Reus y marxà envès Cambrils, havent
cremat primerament lo lloch de la Canonja y saquejat las vilas de Constantí y Alforge, y fet en
altres vilas y llochs de aquest camp de Tarragona sas acostumadas hostilitats; y aportant-se’n
los batlles y jurats y altres personas de las que li
havian donat la obediència tots los avisos conforman que ha passat ya lo coll de Balaguer, y
que marchava apressuradament a Tortosa. Donam esta notícia a vostra excel·lència en cumpliment de nostra obligació y li suplicam nos concedesca repetits empleos de son major agrado
per a desempeñar nostra obligació y gratitut.
Déu nostre senyor guarde y prospere a vostra
excel·lència los molts anys que desitjam.

Excel·lentíssim y fidelíssim concistori de diputats y oïdors del General de Cathalunya.

271
/1r

Vuy als 19 de octubre 1709 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat haver-se conclòs la especulació dels 21 tomos de índices de diversos reals
registres que formà Joseph Llaris, official de dit
Real Arxiu, havent fet així de dits 21 tomos de
índices com dels llibres de conclusions y altres
registres col·locats en la estància 12 un aranzel,
així y de la manera se ha fet dels reals registres
de las demés estàncias. Y així mateix se ha trobat
que lo official de sa magestat y son emanuense
han acabat lo tercer tomo de índices de las conclusions civils y han començat a copiar lo borró
del repertori e índex alfabètich que lo especulador ha format de las diversas espècies de registres col·locats en dita estància 12, que és la última de la inferior de dit Real Arxiu. Y no ha
constat que lo real arxiver, especulador, official
de sa magestat y sos respective emanuenses hayan faltat a sa obligació.

Tarragona, y octubre 2 de 1709. Excel·lentíssims y fidelíssims senyors, besen la mà de vostra
excel·lència sos més segurs servidors los cònsols
de la ciutat de Tarragona.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputat y
oÿdors de comptes del present principat de Cathalunya.
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Número 331a

Número 329b
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
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Número 332b

Trobam-nos a notícia indefectible de què lo
enemich se trobaria ja en la vila de Olot y nos
recelam de què intente voler pujar a esta ciutat y
plana, qual recel no és destituït de fonament
com nos trobem sens tropas algunas per a resistir a las danyadas ideas de aquell, per lo qual effecte havem enviat síndich al rey nostre senyor,
Déu lo guarde, per a suplicar a sa real clemència
lo consuelo y a(c)istèncias de què necesitam en
esta urgència. Y per a ser més vigorosa la representació no duptam en esta ocasió valer-nos del
poderós medi de vostra excel·lència, puix coatjuvant ab la que tanbé esperam farà lo excel·lentíssim concistori dels senyors concellers, als
quals per lo mateix asumpto escrivim, marexarem la acistència de tropas y demés ordes convingan per a conservar-nos baix lo legítim domini de sa magestat la divina a vostra
excel·lència guarde.

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.

a. carta intercalada entre els folis 267v-268r del trienni
1707-1710.
b. carta intercalada entre els folis 269v-270r del trienni
1707-1710.

a. paper intercalat entre els folis 270v-271r del trienni 17071710.
b. carta intercalada entre els folis 271v-272r del trienni
1707-1710.
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Acabam de tenir avís per un dels cabos de nostre somatent de què lo enemich hauria ja desocupat la vila de Olot y pres sa derrota per la vila
de Camprrodón, lo modo com han dexat dita
vila per encara nos sap sols se’ls insinua que se
sentian molts tirs y nos persuadim de què dehen
nostres micalets y avançadas picar-los la reteguàrdia. Gose vostra excel·lència repetidas enorabonas en las quals lo aconpanyam per lo igual
interès en què concorrem. Déu a vostra
excel·lència guarde.
Vich, y octubre 22 a las quatra de la tarda de
1709. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor, besen
la mà de vostra excel·lència sos més segurs servidor los concellers de la ciutat de Vich.

[ 1709 ]

[ 1709 ]

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor concistori de
diputats y oïdors del General de Cathalunya.
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en mà y poder dels excel·lentíssims y fidelíssims
senyors diputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya.
Barcelona, y novembre 5 de 1709. Don Francisco de Magarola y Fluvià, archiver real.

Número 332a
Vuy als 30 de octubre de 1709 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
son emanuense, per haver ja conclòs la divisió
dels reals registres de conclusions civils y criminals, repertoris, memorials y altres diffarents llibres col·locats en la estància 12, que és la última
de la sala gran inferior de dit Real Arxiu, van
novament continuant la investigació y repartició dels papers y pergamins que ab total confusió se troban en lo aposento de la sala gran superior, lo qual treball se havia fins vuy suspès
per estar ocupats en perficionar la coordinació
de las diversas espècies de registres de la sobredita estància 12, que per no estar los calaixos ab
la deguda forma no se havia pogut executar dita
divisió fins a què foren fabricats per orde del
il·lustre mestre racional. Y així mateix se ha trobat que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant la còpia del borró del repertori e índex alfabètich format per lo
especulador de tots los reals registres col·locats
en la sobredita estància 12, sens que hage constat que lo real arxiver, especulador, official de sa
magestat y sos respective emanuenses hagen faltat a sa obligació.
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Vuy als 16 de noembre de 1709 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
son emanuense van continuant la repartició dels
milenars de pergamins y papers sueltos que confusament se troban en lo aposento de la sala
gran superior. Y així mateix se ha trobat que lo
official de sa magestat y son emanuense han començat lo 4 tomo de índices de conclusions civils per haver ja ab tota perfecció acabat de copiar lo borró del repertori e índex alfabètich de
tots los reals registres col·locats en las dos salas
grans de dit Real Arxiu, del qual repertori e índex alfabètich se’n han fet dos tomos, lo primer
dels quals conté tots los reals registres que se
troban en la sala gran superior y lo segon los
que estan col·locats en la sala gran inferior, sens
que hage constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective emanuenses haver faltat a sa obligació.
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Número 333b

Número 336b
Vuy als 29 de noembre de 1709 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y son
emanuense van continuant la investigació y repartició de las escripturas, processos y demés papers sueltos que ab tota confusió se troban en lo
aposento de la sala gran superior. Y així mateix se
ha trobat que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils, sens que hage constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos
respective emanuenses hayan faltat a sa obligació.

Don Francisco de Magarola y Fluvià per la sacra, catòlica i real magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, son real arxiver del present principat de Cathalunya, general de la
Corona de Aragó y escrivà de manament en la
Real Cancelleria de la Lloctinència General de
Cathalunya.
En exequució del disposat en lo capítol 100 de
las últimas Corts, certifich y fas fee que lo pare
mestre fra Emanuel Mariano Ribera, prior de la
real orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador de dit Real Arxiu, junt ab son emanuense ha cumplit ab lo que disposan los capítols 97 y 98 de ditas Corts des del dia primer de
agost fins al últim dia de octubre inclusive del
corrent any 1709, la qual certificatòria fas mitjansant jurament que he prestat lo dia infrascrit

Número 334a
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a. paper intercalat entre els folis 271v-272r del trienni 17071710.
b. paper intercalat entre els folis 272v-273r del trienni 17071710.
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Número 339c
Vuy als 16 de desembre de 1709 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y

a. paper intercalat entre els folis 273v-274r del trienni 17071710.
b. paper intercalat entre els folis 276v-277r del trienni 17071710.
c. paper intercalat entre els folis 279v-280r del trienni 17071710.

son emanuense van continuant la repartició dels
milenars de pergamins y papers sueltos que confusament se troban en lo aposento de la sala
gran superior. Y així mateix se ha trobat que lo
official de sa magestat y son emanuense van
continuant lo índice de las conclusions civils
sens que hage constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective
emanuenses hayan faltat a sa obligació.
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Número 340a
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
Ab súplica presentada a vostra excel·lència fidelíssima als 8 de maig 1708 per Joan Gispert,
arrendatari que fou dels drets de General de
guerra, plus de sedas, bollas de cartas y sombreros en lo trienni que comensà al primer de noembre del any 1705 y acabà al últim dia del mes
de octubre del any 1708, demanà que fos del
agrado de vostra excel·lència suspèndrer la estracció dels censals que vostra excel·lència fidelíssima féu fer en forsa del disposat en lo capítol
11 de las últimas Corts, fins y a tant fos declarada la causa que dit Gispert segueix contra lo
procurador fiscal del General de Cathalunya, la
qual súplica y son contengut fonch comesa per
vostra excel·lència fidelíssima a sos acessors y
advocat fiscal per a què fessen relació en escrits y
aconcellassen a vostra excel·lència fidelíssima lo
que devia obrar y executar en la subjecta matèria. Y havent los magnífichs acessors y advocat
fiscal de vostra excel·lència fidelíssima fet madura reflecció sobre lo contengut en dita súplica y
en execució de la comissió a ells feta, feren relació a vostra excel·lència fidelíssima que no obstant lo disposat en dit capítol 11 de las últimas
Corts se devia y podia suspèndrer la lluÿció de
dits censals disposada en lo sobrecitat capítol
11, y dexar de aplicar los productos de dit
arrendament fins que sia decidida y declarada
dita causa, com axí apar de dita relació que·s féu
als 16 de setembre de dit any 1708 ab los motius en dit vot expressats. Y com vuy hage arribat a notícia de dit Joan Gispert, que vostra excel·lència fidelíssima estaria ab la resolu– // 1v //
ció de passar a fer dita extracció de censals y
aplicar lo relíquo del producto dels arrendaments de dit dret de guerra a la lluÿció de
aquells, lo que és en notori prejudici del suplicant per subsistir vuy los mateixos motius y rahons per la suspenció en atenció de no trobar-se
decidida ni declarada dita causa, ans bé, no obstant las contínuas diligèncias y instancias que ina. súplica intercalada entre els folis 279v-280r del trienni
1707-1710.

2339

cessantment se han fetas y cada dia se estan fent,
no és estat possible poder arribar a la asignació
de sentència, havent-se de dir que a no haver-se
feta dita declaració no·s pert per culpa de dit
Joan Gispert, ansa bé té esta part vuy lo procés
del tot instruhit y justificats los danys que sols
per los líquits inportan aquells la quantitat de
13819 lliures; mayorment atenent-se y conciderant-se de què aplicant-se lo relíquo del producto dels arrendaments a la lluÿció de dits censals,
podria venir lo cas de no poder cobrar aquella
quantitat que espera dit Gispert se li declararà
ab la sentència fahedora, y axí bé poder-se frustrar y servir devent la declaració que espera obtenir. Per ço que per la mudansa dels temps o
altrament se podria minorar son preu, de manera que pagadas las obligacions annexas no quedaria cosa alguna, com és notori, y se dexa a la
alta comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima. Per ço lo dit Joan Gispert suplica a vostra
excel·lència fidelíssima sia de son agrado y servey suspèndrer dita resolució y estar a la relació
sobredita de sos magnífichs acessors y advocat
fiscal, que a demés de ser cosa molt justa y conforme a tot dret y rahó ho rebrà a singular favor
de la gran justificació de vostra excel·lència fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera.
De Reverter y Ferrer. Flix, assessor subrogatus.
Oblata VII decembris MDCCVIIII in consistorio, et
cetera. Et domini deputati intervenientibus dominis auditoribus // s.n.r // computorum commiserunt praedicta magnificis assessoribus Generalis Cathaloniae, qui super supplicatis relationem
in scriptis faciant cum interventione magnifici
advocati fiscalis. Alexius Fornaguera, utriusque
iuris doctor, secretarius et scriba major Generalis
Cathaloniae subrogatus.
Vista la retroscrita súplica y lo contengut en
aquella, vista la relació feta per altre dels assessors y advocat fiscal als 16 de setembre 1708 y
lo demés que se avia de vèurer. Attès que ab dita
relació depròxim calendada se digué a vostra excel·lència fidelíssima que per lo dit any 1708,
podia y devia suspèndrer la lluïció dels censals
en aquella expressats y dexar de aplicar a aquella
los productos del arrendament del dret de General de guerra y augment de bolla o plus de sedas, y de cartas y sombreros, que comensà al
primer de novembre de 1705 y finí al últim de
octubre de 1708, fins y a tant que sia declarada
y decidida la causa que ajunten en lo present
concistori dits errendataris contra lo procurador
fiscal de la present casa per las causas y motius
en dita relació contengudas. Attès que los motius explicats en dita relació no concorren en lo

a. ans bé ... lliures, intercalat al marge esquerre.

[ 1709 ]

[ 1709 ]

cas present, per no tenir dit arrendatari special
hyputeca en lo arrendament que de dits drets de
present se troba fet, y altrament tenir dits arrendataris antics de tinguda la última tersa o mesada de dit son arrendament, que és lo que se
acostuma practicar en lo cas que lo arrendatari
pretén ab justos motius algun relaix per danys
patits en lo arrendament. Attès semblantment
que lo dit arrendament se experimenta anar en
augment y que per consegüent queda bastantament esegurat dit arrendatari ab la hypoteca general que té sobre los effectes que in futurum
aniran resultant de dit arrendament, per conseguir en son cas la indemnitat de qualsevols
quantitats que per rahó dels danys que dihuen
aver patit se’ls puguessen forsan liquidar, axí
que aparega que los motius explicats en la transcrita súplica no són bastants per a què se aja de
sobresèurer la lluïció dels censals disposada en
lo capítol 11 de las Corts de 1706, en los productos del arrendament de dits drets que va corrent. Per ço los infrascrits fan relació a vostra
excel·lència fidelíssima que pot y deu executar la
lluïció dels censals disposada en lo dit capítol 11
de ditas Corts 1706, y aplicar a ella tots los productos del arrendament dels dits drets que va
corrent i en // s.n.v // la conformitat que en dit
capítol 11 se troba previngut y disposat.
Barcelona, y desembre 11 de 1709. Flix, assessor
subrogatus. Romà, advocatus fiscalis subrogatus.
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Número 341a
Vuy als 19 de desembre de 1709 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que des de la última visita fins vuy se va continuant la repartició de las
escripturas sueltas que ab tota confusió se troban en lo aposento de la sala gran superior. Y
així mateix se ha trobat que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils. Y no ha constat que
lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective emanuenses hayan faltat a sa
obligació.
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Número 342b
RELACIÓ DELS DEUTES DEL GENERAL
DE CATHALUNYA FETA PER LO DOCTOR GASPAR SINGLA, SUBROGAT EN
a. paper intercalat entre els folis 280v-281r del trienni 17071710.
b. relació intercalada entre els folis 281v-282r del trienni
1707-1710.
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LO OFICI DE EXACTOR DEL GENERAL Y
PROCURADOR DE RÒSSECHS DEL MATEIX GENERAL, EN 23 DE DESEMBRE
DEL PRESENT ANY DE 1709.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor.
En cumpliment de mas obligacions y obtemperar ab lo disposat en lo capítol 56 del nou redrés
de la present casa, fas a vostra excel·lència fidelíssima la relació següent:
En primer lloch, en quant als demés corrents de
arrendaments van iguals los arrendataris ab las
terças, no arribant a dèurer-ne dos de ellas menos los arrendadors de Tremp y Berga, los quals
ab siència y consentiment de vostra excel·lència
fidelíssima, com son petitas las terças, se’ls
tol·lera paguen las ditas terças de dos en dos,
com per lo un té ja vuy orde lo pagador de esta
excel·lentíssima ciutat de pagar las ditas dos
terças, no havent rahó de la terça de colla, que
per estil de la casa se ha acostumat suportar als
arrendataris.
En segon lloch en quant als deutes de visita ni
hi ha de differents espècies que són cobrables de
difícil exacció y casi incobrables, los cobrables a
més de 18 que se’n han cobrat són los que se segueixen:
Francisco Centenac y Felip Gensana: 122 lliures, 10 sous; Pere Daví: 10 lliures; Miquel Ferrer: 30 lliures; Joan Lleonart: 45 lliures; // 1v //
Salvador Vergonyós: 37 lliures, 10 sous; Joan
Ferran: 17 lliures, 10 sous; Francisco Navarro:
31 lliures, 6 sous; Joan Pi: 35 lliures; Agustí
Boer: 14 lliures, 17 sous, 6; Felip Molas: 38
lliures, 13 sous; Pau Xixet, Joan Rifós: 15 lliures; Eudalt Morató: 45 lliures; doctor Joan
Bach: 12 lliures, 10 sous; Francesch Gemmir y
Lleonart, Joseph Tarau, Pere Pi y Llorens Pi: 65
lliures; Gabriel Cugat: 15 lliures; Arasma Pons y
Jaume Oms: 10 lliures; Joseph Dalmau: 83 lliures, 18 sous, 9; Ramon Agustí: 16 lliures, 1 sou;
Francisco Ribera: 77 lliures, 10 sous; Joseph
Alemany y Joan Oms: 16 lliures, 1 sou, 3; don
Ignasi Fontaner y Vicens Saytó: 13 lliures, 15
sous.
Dels sobredits debitors pagaran en breu molts
com ho tenen ofert. Y a alguns serà precís executar-los, pues tenen de què pagar per lo que
los tinch donat temps fins a Pasquas de Reys
propvinents. Los de difícil exacció en la era present, per haver estat atropellats per los enemichs, tant principals com fiansas, són los següents: Joseph Custous: 55 lliures; Joseph
Corominas: 55 lliures; Miquel Pelegrí: 112 lliures, 10 sous; Jaume Quintana: 70 lliures.

Los casi incobrables per las rahons se diran de
quiscun són estos: Anton Simon y per ell Maria
Moret, la dita Moret en 5 de novembre proppassat obtingué provisió de sobrecehiment feta
per los magnífichs assessors de la present casa ab
motiu de no estar subjecta a la visita: 170 lliures; Francesch Amorós, son hereu me ha ensenyat súplica que presentarà a vostra excel·lència
fidelíssima en què pretén sobrecehiment, per
ésser mort dit Amorós antes de fulminar-li la
querela: 25 lliures; Pere Joan Esquer, està en
domini dels enemichs: 40 lliures; Francisco Batlle, son hereu en la mateixa diada de 5 de novembre obtingué semblant sobrecehiment ab
motiu de ésser ja mort dit Batlle quant se li fulminà la querela: 150 lliures; Joseph Toda, son
hereu té presentada súplica pretenent sobrecehiment ab lo motiu se ha dit del hereu de
Amorós: 160 lliures; Poncià Torras y Pere
Arrayza, estan en domini dels enemichs: 20 lliures.

deute: 256 lliures, 4 sous, 10; Don Carlos Pons
per successor de don Francisco Pons: 579 lliures, 10 sous. Est cavaller se troba fora de sa casa
y hazienda per tenir-la en poder dels enemichs y
no escusa lo pagar com ho tinch reportat a vostra excel·lència fidelíssima.
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// s.n.r // Últimament

los dos següents se troba
per lo un executat segrest y per consegüent fora
de ma incumbència y per lo altre despedida certificatòria de son deute per executar sos béns,
que se ha suspès de consentiment de vostra excel·lència fidelíssima fins ha tenir resposta del
avís tinch subministrat. Joseph Simon debitor
en 485 lliures, respecte de béns de dit Simon
fou provehit mesos ha segrest contra los béns de
Diego Vieta, gorrater de agulla de la present
ciutat, com a fiança de dit Simon, que és en poder de Pau Sabater també gorrater de agulla de
la present ciutat. Andreu Vinyas debitor en 25
lliures, respecte de dir los pares de Sant Joseph
de la Selva hereus de dit Vinyas que no hi haia
béns y saber lo contrari se ha despedit la certificatòria del deute per executar los béns se saben.
Y antes he avisat a dits pares paguen sinó se remetrà la execució.
En quant y últimament als deutes atrassats, sols
se han pogut solicitar ja per lo poch temps he
tingut ja per las diversions han fet los enemichs
y ja per la confusió ab què estan los papers del
aposento de Bernat Forés, notari de la present
casa, molt necessaris per exacció de molts de
dits deutes, se reduheixen als següents: Anton
de Bastero, est deute se cobrarà luego: 5 lliures,
8 sous, 5; Joseph Rovira, també se cobrarà luego: 19 lliures, 12 sous, 2; don Salvador Tamarit
per successor de don Hugo de Tamarit: 1120
lliures, acudirà a vostra excel·lència fidelíssima
perquè se fassa retenció de un censal extret que
fou de dit don Hugo y pagarà lo restant.
Pere Thió, prevere, també se cobrarà luego: 10
lliures, 13 sous, 10; don Carlos Llupià per successor de don Felip Roger, pagarà averiguat lo
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Número 343a
Procura de mossèn Jacinto Figaró, prevere, renunsiar lo ofici del General a don Ramon Cudina y altres. Dit Figaró prengué pocesió del dit
ofici als 27 de juliol 1695.
Die octava mensis augusti anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo nonagecimo
quinto, Barchinonae.
Ego Hyacinthus Figuero, presbiter, in ecclesia sedis Barchinonae beneficiatus, custos ordinarius
domus Generalis presentis principatus Cathaloniae citra revocationem, et cetera, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores meos certos, et
cetera, ita quod, et cetera, vos nobilem domnum
Raymundum de Codina et Ferreras, Barchinonae populatum, magnificum Franciscum Maresch, militem etiam Barchinonae populatum,
magnificum Franciscum Monfar, civem honoratum Barchinonae, magnificum et discretum Joannem Ribas, civem honoratum, et notarium
publicum Barchinonae et magnificum Josephum
Costa, utriusque iuris doctorem, civem honoratum Barchinonae scilicet vos discretum doctorem
Costa presentem ceteraeque absentem, et cetera,
et quemlibet vestrum insolidum, ita quod primitus, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo
coram admodum illustribus et fidelisimis dominis // 2v // deputatis et auditoribus computorum
dicti Generalis Cathaloniae, qui nunch sunt et
pro tempore fuerint semel et pluries comparendum et dictum meum officium custodis ordinarii
iamdicti Generalis in manu et posse dictorum
admodum illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorum in
favorem personae seu personarum vobis dictis procuratoribus meis constitutis et cuilibet vestrum
insolidum benevisae seu benevisarum et per vos
dictos procuratores meos constitutos, et quemlibet
vestrum nominandae seu designandae seu nominandarum vel designandarum semel et pluries
renuntiandum et eam seu eas de dicto offitio provideri juxta formam generalium constitutionum
presentis Cathaloniae principatus capitulorum
et actuum curiarum usum, practicam, stilum et
observantiam dicti Generalis et renuntiationem
a. procura intercalada entre els folis 281v-282r del trienni
1707-1710.

[ 1709 ]

[ 1710 ]

signandarum semel et pluries, renunciandum et
eam seu eas in dictos oficio provideri iuxta formam generalium constitucionum presentis principatus Catalonia, capitulorum et actuum Curiarum, usum, practicam, stilum et observanciam
dicti Generalis, renunciacionem seu renunciaciones huiusmodi admitti petendum, instandum
et suplicandum et de his quescumque instrumenta utilia et necessaria et quomodo libet oportuna
faciendum et firmandum et pro his quascumque
suplicaciones tam verbo quam in scriptis oferendum, porrigendum et presentadum, et demum,
et generaliter, et cetera, promito habere rattum,
et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

seu renuntiationes hujusmodi admitti petendum
et suplicandum. Et de his quaecumque instrumenta utilia et necessaria et quomodolibet oportuna faciendum et firmandum, et cetera. Et pro
his quascumque suplicationes tam verbo quam in
scriptis offerendum, porrigendum et presentandum. Et demum, et cetera. Promitto habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera. Actum,
et cetera.
Testes sunt nobilis domnus Felix Vadell, Barchinone populatus, et magnificus Josephus Romeu,
civis honoratus Barchinone. In praemissorum
alieno calamo scriptorum fidem ego Ludovicus
Fontana, auctoritatibus apostolica et regia notarius publicus Barchinonae, hic me subscribo et
meum appono sig + num.
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Testes sunt Josephus Areny et Garriga, utriusque
iuris doctor, Barchinone populatus, et discretus
Petrus Rosas, notarius publicus Barchinone. In
premissis alieno calamo scriptorum fidem ego,
Ludovicus Fontana, auctoritatibus apostolica et
regia notarius publicus Barchinone, hic me subscribo et meum solitum appono sig+num.

Número 344
Diea quinta mensis augusti, anno a Nativitate
Domini millessimo sexcentessimo octuagessimo,
Barchinone.
Ego, Josephus Nury y de Lana et de Cancer, domicellus, Barchinone domiciliatus, uti obtinens
officium racionalis domus Deputacionis et Generalis presentis principatus Catalonia, dicto nomine, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera, itaquod, et cetera,
vos, magnificum Erasmum de Lana et Fontanet,
domicellum, Barchinone domiciliatum, patrem
meum, nobile don Josephum de Cancer, utriusque iuris doctor, Barchinone populatum, magnificos Josephum Cata et Bertran, Joannem Baptistam Reverter, cives honoratos Barchinone, et
discretum Bernardum Fores, notarium regium
collegiatum Barchinone, videlicet, dictos Erasmum de Lana, Josephum Costa et Bernardum
Fores, presentes, et dictos Josephum Cancer et Joannem Baptistam Reverter, absentes, et cetera,
et alterum vestrum insolidum itaquod primitus,
et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissimus dominis
// 285/1v // deputatis et auditoribus computorum
dicti Generalis Catalonia qui nunc sunt et pro
tempore fuerint semel et pluries comparendum, et
dictum meum officium racionalis iam dicti Generalis in manu et posse dictorum domorum deputatorum et auditorum computorum in favorem persones seu personarum vobis, dictis
procuratoribus meis constitutis et cuilibet vestrum benevise seu benevisarum, et per vos, ipsos
procuratores, et quemlibet vestrum, nominanda
seu nominandos seu dominandarum aut de-
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Número 345
Vuya, als 18 de janer de 1710, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
son emanuense van continuant la repartició de
las escripturas, processos y demés papers sueltos
que ab tota cofussión se troban en lo aposento
de la sala superior.
Y així mateix, se ha trobat que lo official de sa
magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils, sens que se aya
constat que lo real arxiver especulador, official
de sa magestat, y sos respective emanuenses, hagen faltat a sa obligació.

288
/1r

a. procura intercalada entre els folis 284v i 285r del trienni
1707-1710.
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Número 346
Vuyb, als 30 de janer de 1710, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
sin emanuense van continuant la distribució per
regnats de totas las escripturas y processos que
confusament se troban en lo aposento de la sala
gran superior.
Y així mateix, que lo official de sa magestat y
son emanuense van continuant lo índice de las
a. paper intercalat entre els folis 285v i 286r del trienni 17071710.
b. paper intercalat entre els folis 287v i 288r del trienni 17071710.

que·n té de altres per declarar, y que de ella té
salari. Y que quant les age despatxades pasarà en
declarar la del arrendatari, lo que sent molt lo
procurador, exposo a la alta comprensió de vostra excel·lència, per a que comprenguia vostra
excel·lència com y també lo arrendatari que me
aplico en eixa matèria gustosíssim y me aplicaré
sempre en lo que // 290/1v // vostra excel·lència
me mane, com és de ma obligació. Guarde Dios
a vuestra excel·lència los molts anys. Des d’esta
sa casa de França y octubre 14 de 1712.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor, besa les
mans de vostra excel·lència fidelíssima son major servidor, Francisco Rovira, deputat local de
Vilafranca de Panadès y sa ecclèssia.

conclusions civils, y no ha constat que lo real arxiver especulador, official de sa magestat, y sos
respective emanuenses, hayan faltat a sa obligació.
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Número 347
Dona Francisco de Magarola y Fluvià, per la sacra, cesàrea y real magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde, son real archiver del
Real Archiu del present principat de Catalunya,
General de la Corona de Aragó, y escrivà de manament en proprietat en la present llochtinència
general de Catalunya.
Certifich y fas fe que, en execució del disposat
en lo capítol 100 de las últimas Corts que lo
pare mestre fra Manuel Mariano Ribera, de la
real orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del dit Real Archiu, junt ab son emanuense, ha cumplit ab lo que disposan los capítols 97 y 98 de ditas Corts, des del dit die
primer de novembre fins al últim die de gener
inclusive del corrent any 1710, la qual certificatòria fas mitjensant jurament que he prestat lo
die infrascrit en mà y poder dels excel·lentíssims
y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de
comptes del General de Catalunya. Barcelona y
febrer a (...) de 1710. Don Francisco de Magarola y Fluvià.
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Y juntament se ha trobat que lo official de sa
magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils, y no ha constat
que lo real arxiver especulador, official de sa
magestat, y sos respective emanuenses, hayan
faltat a sa obligació.
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Excel·lentíssimsb y fidelíssim senyor.

Vuya, als 15 de febrer de 1710, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
son emanuense van continuant la distribució
per regnats de totas las escripturas y processos
que ab tota confusió se troban en lo aposento
de la sala gran superior.

Excel·lentíssimb y fidelíssim senyor.

La de vostra excelència rebí en dias passats, y veent son contengut de que lo arrendatari del estanch del tabaco té vàrias y differents causas en
esta deputació local, y que se dilatan las declaracions de aquellas ab pretext y motiu de que pretendria lo assessor salari de declaracions, e pasi
promptament en execució, per ser així gust de
vostra excel·lència, de conferir-me en lo assessor, al que me digué que sols ne tenia dos, y que
encara que ho sentia fos sens salari, però que
encontinent passaria a la declaració de aquellas,
com se experimenta en una que en declarà luego, y ex fou lo motiu lo no cansar a vostra excel·lència en resposta. Però me obliga ara en
cansar-lo que per la declaració del altra jo y lo
procurador té lo arrendatari en esta vila tots los
dies no·s aplicam en que passe en declarar-la, lo
que no·s pot conseguir, donant per motiu

A notísia del magistrat de la Llotja del Mar ha
previngut que lo síndich de la excel·lentíssima
ciutat de Barcelona instaria a vostra excel·lència
ordenar se obrís lo Tribunal de Contrafaccions,
novament erigit en lo capítol 73 de las últimas
Corts, pretenent en aquell declarar-se que, ab
los prosehiments fets en la causa de appel·lació
que contra los excel·lentíssims consellers y síndich de dita ciutat aporta lo síndich del magistrat de la llotja del Mar, a relació del noble don
Fortunat de Parrella, doctor de la Real Audiència y de la tercera sala, notari, vuy Joan Solsona,
se auria contrafet a differents reals privilegis a la
dita ciutat atorgats, y especialment al real privilegi de la insaculació concedit per lo rey, nostre
senyor, que Déu guarde, als 27 de janer, 1706,
per ço que dita causa de appel·lació se auria evocat a la Real Audiència, com a causa vertent antes en lo consistori dels excel·lentíssims conce-

a. certificació intercalada entre els folis 288v i 289r del trienni 1707-1710.
b. carta intercalada entre els folis 289v i 290r del trienni
1707-1710.

a. paper intercalat entre els folis 292v i 293r del trienni 17071710.
b. súplica intercalada entre els folis 292v i 293r del trienni
1707-1710.
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[ 1710 ]

llers y consell ordinari de 36 ab lo pretext que se
tractave de interpretació de reals privilegis, entrometent-se ab aquest pretext la Real Audiència a las nominacions, habilitacions y insaculacions dels officis de casa de la present ciutat.
Essent axí que pretendria dit síndich de la dita
ciutat que dita causa de apel·lació no auria estat
encara vertent devant los excel·lentíssims senyors concellers y consell ordinari de 36, per no
haver-se comès a altre dels assessors y advocats
ordinaris de la casa de dita ciutat ni haver-se fet
altres diligències que devian fer-se, y que no tenint cabiment interpretació // 293/2v // alguna
de reals privilegis no prosehiria lo pretext a interpretació de aquells, per haver-se pogut evocar. Y conseguent no auria pogut admètrer-se la
evocació de aquell a la Real Audiència, ni despedir-se inhibició. Majorment, havent-se sa magestat ab dit real privilegi abdicat de entrometer-se per qualsevol causa, pretext o rahó
cogitada o incogitada, judicial o extrajudicialment, directa o indirecta, entre nominacions,
habilitacions e insaculacions dels dits officis, ni
en los dependents, emergents, annexos y connexos acció remoguda, tota appel·lació, recors e
inhibició. En força de la qual real disposició, no
sols los habilitadors no aurien pogut quedar inhibits, però ni encara no se·ls hauria pogut manar, com se’ls manà en força de real provisió,
facto verbo, feta per dit noble don Fortunat de
Parrellà als 26 de noembre del any proppassat
de 1709, a pena de 2.000 lliures de cadaun dels
contrafahents exhigidora, admetessen una llista
de las personas degudament calificadas, anomenadas y proposadas per Gerònim Alabau, aleshores conceller de la present ciutat, encara que
algunas de aquellas fossen fills, nets o ulteriors
descendents de línea masculina de mercaders
matriculats y no innovassen cosa en prejudici de
dita causa, inferint que ab dit mandato la Real
Audiència se auria ingerit en las nominacions,
habilitacions e insaculacions contra la disposició
de dit real privilegi.
2. Y com la sobrereferida instància de dit síndich de la Ciutat sia molt voluntària y los motius ab que se vol pretextuar-la sian del tot insubsistents.
3. Per intel·ligència del que se ha de suposar
que lo Consell de Cent tingut y celebrat lo dia
31 de octubre proppassat, sens intervenció del
estament mercantívol, per modo de estatut y
ordinació, entre altres coses resolgué que de
aleshores en avant los fills y descendents de
mercaders no puguessen gozar de la matrícula
sens presehir la exacta y puntual observança de
la actual averigüació y exàmen de totas las circunstàncias previngudas y disposadas per los reals privilegis y ordinacions antigas, havent de
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concórrer en los subjectes que voldrian ser admesos en la matrícula dels mercaders, y gosar
dels càrrechs y officis de las casas de la ciutat y
llotja, conprenent-se ab la dita ordinació y disposició tant los fills de mercaders que no·s trobarian insaculats en las bolsas dels officis de ditas casas, com los que de present s·i troban ja
insaculats, quedant sols a estos salvo lo dret y
abtitut, capasitant-los per a concórrer en los officis en que se trobarian insaculats, y per obtenir
aquells. No, emperò, per ésser ensaculats en altres officis de dita ciutat ni de la llotja, sino fos
que effectivament se matriculassen en la forma
disposada per dits reals privilegis y ordinacions,
com més llargament apar de dita deliberació,
signada de lletra A.
4. La propreferida deliberació del savi Consell
de Cent se opposa formalment a diffarents reals
privilegis consedits a la mateixa ciutat de Barcelona en benefici del estament mercantívol, ordinacions antigas de casa de la ciutat, sentèncias
reals, possessió immemorial de que gosa lo magistrat y generals constitucions de Catalunya.
5. Per què la magestat del sereníssim senyor rey,
don Alfonso, ab son real privilegi, vulgarment
dit «Del règimen», sa data en lo Castell Nou de
Nàpols, als 7 de octubre 1455, fou disposat que
lo Consell de Cent de dita ciutat compongués y
formàs, entre altres, de 30 mercaders, en lo
nombre dels quals fossen compresos los mercaders mercadejants, drapers y patrons de naus y
galeras, com apar de la clàusula de dit real privilegi. Ab la qual se fa evident no ésser precisa la
qualitat de negociar o mercadejar en lo actual
exercici en tots los mercaders que en número de
trenta havian de compóndrer y formar dit Consell de Cent jurats, puix dita disposició no prevé
que los 30 mercaders fossen mercadejants, sino
absolutament que fossen mercaders, y que en
nombre de aquells fossen compresos los mercaders mercadejants, drapers, patrons de naus y de
galeras, y tenint-los y reputant-los per mercaders y gosant de la abtitut y capacitat de ser inseculats aquells mercaders que los pares y avis
havian estat tinguts y reputats per tals, encara
que no estiguessen en lo actual exercici de mercadejar, no se matriculassen, bastant-los la matrícula que sos pares y avis havian obtingut.
Com axí ab més evidència manara lo savi Consell de Cent ab la ordinació que feú als 25 del
mes de noembre, 1479, signada de lletra B, manant que, per no trobar-se provehit quins ni
quals fossen tinguts per ciutedans honrrats o
mercaders, y podent-se seguir que cada un per
si mateix o per sa pròpria voluntat pogués assumir lo tal nom, que per ço de aleshores en avant
ningú pogués ésser reputat ni tractat per ciutadà
honrrat de Barcelona o mercader, sino fos que

ell o son pare o avis paternals fossen estats admesos per tal en lo Consell de Cent jurats. Altrament, que no poguen entrar en dit consell
per ciutadans o mercaders, sens tenir officis ni
beneficis en noms de ciutadans honrats o mercaders, sino fos que per sas virtuts fossen novament admesos, per las dos parts dels estaments
de ciutadans o mercaders que serian de cent jurats. La qual ordinació fou feta sens prejudici de
aquells que ab dit real privilegi del senyor rey
don Alfons eran aguts per ciutedans e mercaders.
6. Del que ve a resultar que la qualitat de mercader era transitòria y desensiva als fills, nets y
ulteriors descendents per linea masculina, axí
com la qualitat de ciutadans honrrats en sos fills
y descendents, y que com a tals eran admesos a
tots los officis de casa la Ciutat y llotja del Mar,
sens necessitar de passar per lo exàmen y matrícula que deuhen subir, segons reals privilegis y
ordinacions de casa la Ciutat, aquells que sos
pares o avis no fossen tinguts ni reputats per
mercaders. Com axí també dona per constant
en la ordinació feta per lo savi Consell de Cent
als 25 de novembre 1533, signada de lletra C,
ibi, jatsia ells, dits consellers, per si mateixos ó
poguessen y pugan fer, segons forma de dit privilegi y ordinacions y pràctica de aquell, a fi y effecte que dits mercaders habilitats y insaculats y
llurs descendents, tantsolament los qui voldran
restar en dit estament mercantívol, sian admesos en consellers en consell y en los officis o beneficis de la dita ciutat y lonja de la Mar de
aquella, tocants a llur estament.
7. Y ab major expressió fou desidit que la qualitat de mercader matriculat era transitòria y desensiva als fills, nets y ulteriors descendents en la
real sentència proferida als 26 de abril, 1638, a
relació del magnífich Miquel Carreras, doctor
de la Real Audiència, en la causa entre dit síndich de la llotja del Mar y Pere Pau Vives, notari públich de Barcelona. Y per últim fou resolt y
conclòs que dit Pere Pau Vives, notari públic de
Barcelona, com a net y dessendent per línea recta y masculina de Jaume Pau Vives, mercader
matriculat, son avi paterno, gosava y fruïa de
tots y qualsevols privilegis, gràcias, honors, prerrogativas y altres preheminèncias de las que
gaudian y havian acostumat gosar y fruyr los
mercaders matriculats en dita llotja de la Mar y
en casa la present ciutat de Barcelona, que en
tots los actes fos tractat y honrrat com a mercader matriculat, y que era idòneo y hàbil, sens altre antesedent habilitació, perquè pugués ésser
insaculat y imbursat en totas las bolsas y llochs
de la llotja del Mar y casa de la dita Ciutat en los
quals dits mercaders matriculats podian y acostumaven ésser insaculats. Y que per consegüent,
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que los cònsols y síndich de dita llotja del Mar
fossen condemnats en descríurer o fer descríurer a dit Pere Pau Vives en la matrícula dels mercaders de dita llotja del Mar. Entès, emperó, y
declarat, que dit Vives no pugués ésser insaculat
en las bossas y llochs dels artistas en las quals
podian y acostumavan insacular-se los notaris
públichs de Barcelona, com apar de dita real
sentència, la conclusió de la qual és signada de
lletra D.
8. Del que visiblament apar haver-se declarat en
contradictori judici que la qualitat de mercader
matriculat és transmisible y dessensiva iure sanguinis, als desendents del mercader matriculat,
los quals, ab la sola prova de que són descendents per recta línea masculina, deuhen ser descrits en la matrícula dels mercaders de la llotja
del Mar, sens haver de tenir la qualitat del actual
exercici de mercadejar y ésser altres y idòneos
per ésser insaculats en tots los officis de la llotja
del Mar y casa de la ciutat, en los quals acostuman ser insaculats los mercaders matriculats eo
actu mercadejants.
9. La observansa, consuetut y pràctica de ésser
transitòria y dessensiva la qualitat de mercader
als fills y descendents per línea recta masculina
és tant inmmemorial de que se ignora lo principi, attenent-se que ja antes del any 1479 y´ havia
mercaders que eran tinguts y reputats per tals
en las casas de la ciutat de Barcelona y llotja del
Mar, encara que no estiguessen en actual exercici de mercadejar, y que los fills, néts y ulteriors
descendents dels mercaders matriculats, ab la
sola qualitat de ser fills, néts o descendents, eran
com a mercaders haguts y reputats, inseculantlos en tots los officis de marcaders, com apar de
dit real privilegi del senyor rey don Alfons, del
any 1453, y ordinació subseguida del any 1479,
havent-se consecutivament axí observat y practicat en casa de la Ciutat, com en casa de vostra
excel·lentíssima com apar en la certificatòria signada de lletra E.
10. De a hont se infereix que, gosant lo estament mercantívol ab tants llegítims títols de la
prerrogativa de ésser transitable y desensiva la
qualitat de mercader matriculat als fills, néts y
ulteriors descendents, y havent-los lo Consell
de Cent privat d’esta prerrogativa, ab la sobrereferida ordinació, sens ésser ohits, à vingut a
expoliar-los de aquella contra las generals constitucions de Catalunya, col·locadas baix lo títol
«De violència y restitució de despullats».
11. Y semblantment, essent los fills y dessendents idòneos per ésser insaculats en tots los officis de casa de la present ciutat en los quals se
acostuman insicular los mercaders matriculats
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ab la sola qualitat de sos fills y descendents de
mercaders matriculats, y com sian abtes y idòneos, sempre fins vuy en dia, se havian y han
acostumat insacular-se no sols des dels temps
dels fidelíssims reynats dels sereníssims senyors
reys don Fernando y don Felip Primer de Aragó, sinó des de temps antes de sos gloriosos
progenitors, no ha pogut lo savi Consell de
Cent declarar-los per inhàbils e incapassos, sino
que de nou se matriculassen, segons las ordes
dels reals privilegis y ordinacions que disposan
lo examen y matrícula de aquells mercaders que
de nou voldrian matricular-se, y que sos pares y
avis paternals no aurian estat mercaders sens
formal contrafacció del real privilegi de la insaculació de dit any 1706, per haver, lo rey, nostre senyor, consedit a la ciutat la facultat de anomenar, habilitar e insacular las persones idòneas
y ben vistas a la ciutat que al temps de la data de
aquell se anomenaven, habilitaven e insaculaven. Axí com se havia observat y acostumat del
temps dels reals privilegis dels reys don Fernando y don Felip Primer fins lo any 1639, y se troba expressat en lo real privilegi del senyor rey
don Fernando y ordinacions de casa de la Ciutat.
12. En atenció del propreferit, sentint-se gravat
lo magistrat de la llotja del Mar de dita deliberació, appel·là de aquest al consell ordinari de 36
de la present ciutat o a la sereníssima real majestat del rey, nostre senyor, y a sa Real Audiència.
Y havent experimentat per lo espay de 10 dias
que los excel·lentíssims senyors consellers no
havian convocat dit consell ordinari de 36 per
terminar y desidir dita causa de appel·lació, ab
vot y parer dels magnífichs assessors y advocats
ordinaris de la casa de la present ciutat, conforme dins sis dias devian convocar-lo y declarar la
causa de apel·lació, segons lo disposat en los reals privilegis expressats en lo capítol 57 de las últimas Corts, encara que uns y altres són en térmens de insaculacions y habilitacions dels
extrets en los officis antes en aquells insaculats y
per consegüent havent fet dita convocació y declaració dins dit termini de 6 dias que queda extinta la jurisdicció dels excel·lentíssims consellers y consell ordinari per desidir dita causa. Y
axí se veu lo magistrat de la llotja precissat a
evocar dita causa de appel·lació vertent devant
dels excel·lentíssims concellers y consell ordinari de 36, a la Real Audiència, ab lo pretext de
que se tractava de interpretació dels real privilegis libre chalendats, ab los quals havia lo savi
Consell de Cent pretextat dita deliberació de
que se havia interposada la interpel·lació. Y
aquella fou admesa segons disposició de pràctic
y observansa de la Real Audiència, en semblants
casos, antes del any 1639, com así ó atestan nobles y pràtichs ab diffarents exemplars. Y lo més
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puntual cas present és lo de 21 de noembre,
1637, a relació del magnífich Miquel Joan Magarola, doctor de la Real Audiència, en la causa
de Francisco Monsalvo, cirurgià, ciutedà de
Barcelona, que havent estat anomenat per alguns officis de la present ciutat per a que en ells
fos insacultat havia estat exclós per los habilitadors ab motiu de ser altres dels naturals de la
vila de Perpinyà, los quals havian estat repel·lits
de tots los officis y beneficis de casa de la ciutat,
ab deliberació presa en lo savi Consell de Cent,
de la qual se appel·là dit Monsalvo a la Real Audiència, a hont fou admesa dita appel·lació y ab
sentència real revocada dita deliberació.
13. Segonament, se ha de suposar que en lo savi
Consell de Cent tingut y celebrat lo dia 23 del
mes de noembre, no obstant la invocació de
dita causa de apel·lació y evocació emanada de
la Real Audiència, fou resolt que, en atenció
que Gerònim Alabau, mercader, aleshores conseller quart, havia anomenat a Gaspar Grases,
mercader y notari públic de Barcelona, com a
fill de Ermanigildo Grases, mercader y notari
públic de Barcelona, com a fill de Ermanigildo
Grases, mercader matriculat, per una plassa vacant de conseller quart, y la altre y no havia volgut firmar o sota escríurer lo memorial o llista
dels anomenats per los restants sinch consellers,
ab lo motiu de no haver volgut estos que·s continuassen en dita llista los dos fills de mercaders
anomenats per dit Alabau, conseller quart, en
los llochs vacants, fos dit Alabau privat de veu
activa y passiva y de la última tersa de son salari,
repartint-se los restants sinch consellers los
llochs vaccants en la dita insaculació pertanyents a dit conseller quart, com apar de dita
deliberació signada de lletra J. La qual, essent
attentativa y en prejudici a la dita causa se veu lo
magistrat de la llotja del Mar obligat a recórrer a
la Real Audiència, demanant que fos manat ab
graves penas pecuniàrias a dits excel·lentíssims
consellers e individuos de Consell de Cent e habilitadors reintegrassen a dit Alabau y admetessen la llista de las personas degudament calificadas per dit Alabau proposadas, encara que
algunas de aquellas fossen fills, néts o ulteriors
desendents per línia masculina de mercaders
matriculats y no innovassen cosa en perjudici de
dita causa, com apar de dita real provisió sebuda
ab la clàusula de incontinenti et post execucione
imprimetur feta després de haver ohit lo síndich
y assessors y advocats ordinaris de casa la ciutat,
tant de paraula com en escrits segons resulta
dels mèrits del dit procés.
14. La propreferida real provisió no sols fou
molt justa y equa per los justificats motius que
en la súplica donada per part del síndich del magistrat de la llotja de la Mar se al·legaren y ocu-

larment se manifestan per lo sobre referit, sino
també molt necessària y precissa per la notòria
vexació en la privació de dit Gerònim Alabau,
per cedir en notable descrèdit de sa estimació y
notori menspreu de la real inhibició, suposat
dita apel·lació tenia effecte suspensiu, encara
que dita declaració fos estada feta per modo de
estatut y ordinàrio ésser dit estatut general sino
particular continuació de gènero de personas,
és a saber, contra los fills y descendents dels
mercaders matriculats. Per rahó del què, devian
los excel·lentíssims consellers y savi Consell de
Cent no suspéndrer la execució de dita deliberació, sino també de tenir-se de innovar cosa alguna en prejudici de aquell y no privar ex obrubto a dit Gerònim Alabau que, usant de son dret
e inseguint la observansa antiga y ús inveterat
de casa la present Ciutat, fundat ab tants reals
privilegis y ordinacions de la mateixa casa sobre
chalendats, havia nomenat fills de mercaders
matriculats per los officials vaccants.
15. Ab dita real provisió no se entromete la Real
Audiència en las nominacions, habilitacions e
insaculacions per via directa y indirecta annexos
y connexos, dependents y emergents de aquellas, de la manera que se declara y expressa en lo
Real Privilegi del rey, nostre senyor, en lo any
1706, perquè la clàusula declarantes de la qual
se pretén no ésser lo cas appel·lable ni subjecte a
inhibició, essent concebuda aquella negative ab
las paraulas «omni appellacione recursu et inhibicione penitus remotis» no se entendria exclosa la
conexensa dels fets de insaculacions, quant de
aquells se ha appel·lat o recorregut, abdicant-se
sols de la conexensa judicial en primera instància, y de entremetrer-se extrajudicialment ab
mandatos de Real Cancellaria, puix las propreferidas paraulas deuhen subseguir-se a la clàusula afirmativa per a que pugan tenir la abdicació
de la appel·lació y recors.
16. Lo que se manifesta, si se attén que, essent
concedida a la ciutat la plena facultat de anomenar, habilitar e insacular, axí com y de la manera
que de aquella gosaven fins lo any 1639; y antes
de dit any se admetian appel·lacions, no sols de
semblants deliberacions, sino també de inhabilitacions dita clàusula declarantes a donar-se-li
la intel·ligència que se afecta per part de la ciutat
seria dita real concessió entre si contrària y opposada.
17. Y lo que ab major evidència manifesta esta
veritat és lo no ésser dita clàusula declarantes
nova concessió aumentativa de aquella facultat
que tenia la ciutat del temps de la data dels reals
privilegis dels senyors reys don Fernando y don
Felip Primer, fins dit any 1639, puix la real intenció no és estat concedir a la ciutat més del
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que tenia antes, sino tantsolament fou atorgar a
la ciutat de nou la mateixa facultat que tenia en
força de dits reals privilegis fins dit any 1639,
restituhint-la quasi iure post liminis al mateix estat en que estave aleshores, removent y revocant
la reserva feta per lo sereníssim senyor rey don
Felip Primer de Aragó y Quart de Castella, com
apar de la clausula revocantes, a la qual immediadament se segueix la clàusula declarantes. La
qual, sens dupta, deu referir-se al més pròxim,
que és dita clàusula revocantes, donant-se
intel·ligència de dita clàusula declarantes y volent, ab ella, se comprengués no haver estat del
real ànimo de sa magestat entrometer-se en ditas nominacions, habilitacions y insaculacions,
si y conforme antes se entrometia sa magestat y
Real Audiència en força de dita resolució, reposant la Ciutat en lo mateix estat en que estave
antes del any 1639, com si dita reserva feta no
fos.
18. Y encara que la abdicació de conéxer de fets
de insaculacions pogués tenir tota aquella extensió que per part de la ciutat se vol persuadir
lo que·s nega, ab dita real provisió no se auria
intromès la Real Audiència a las nominacions,
habilitacions y insaculacions, suposat que se ordena ab dits mandatos que nomenassen ni deixassen de nomenar, ni habilitassen ni deixassen
de habilitar, ni insaculassen ni deixassen de insacular, subjectes alguns, sino tantsolament que
reintegrassen a dit Geroni Alabau que admetessen la llista dels subjectes per ells anomenats
que tinguessen las degudas qualitats, encara
que alguns de aquells fossen fills o descendents
per recta línea masculina de mercaders matriculats, y que no innovassen cosa en prejudici de la
present causa, lo que no té connexitat ni dependència alguna, directa ni indirecta, de la facultat concedida a la ciutat de anomenar, habilitar y insacular de que gosave antes del any
1639.
19. Per tot lo que y altrament, dit síndich del
magistrat de la llotja del Mar, posant tot lo sobrereferit en la intel·ligència de vostra excel·lència fidelíssima, junt ab los instruments sobrechalendats.
20. Supplica que, en attenció que dels motius
expressats resulta ésser notòria la insubsistència
de la pretenció de la ciutat en instar declaració
de contrafacció a reals privilegis ab los prosehiments fets en dita causa, sia del servey de vostra
excel·lència fidelíssima no fer instància ni part
en aquella en nom del General de Catalunya,
ans bé, que attenent a la major conveniència pública, se digne vostra excel·lència fidelíssima interposar sa poderosa autoritat, per a que los excel·lentíssims consellers y savi Consell de Cent
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donchs per llurs virtuts no fossen novament
presos o admesos les dos parts del estament dels
ciutedans qui de present són e per avant seran
del Consell de Cent Jurats. E lo semblant sie
servat en lo estament del mercaders.» En així,
emperò, que per la present ordinació no volen
ni entenen en res prejudicar en lo novell privilegi ab lo senyor rey don Alfonso, de memòria
immortal, en esguart de aquells que per lo dit
privilegi són haguts per ciutedans, mercaders,
ans volen que aquell en tot cas e per tot romangue salve e il·lès».

atengan la insubsistència de dita pretenció. Y
que se digne vostra excel·lència fidelíssima manar que la present súplica, junt ab tots los actes
que·s presentan, sia cusida en lo dietari de vostra excel·lència fidelíssima, que ho rebrà lo magistrat de la llotja del Mar a singular mercè de la
grandesa de vostra excel·lència fidelíssima. Officio, etcètera. Altissimus, etcètera. Rossell y
Lleo. Pons y Llorell.
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B.
Certificha y fas fe jo, Domingo Rojas, notari públich de Barcelona y escrivà dels negocis del magistrat de la llotja del Mar de la present ciutat de
Barcelona, avall escrit, com en un llibre de fulls
de paper ab cubertas de pell y cartró, ab sas bagas y botonets, intitulat Llibre de la Matrícula
de Mercaders, en lo qual los ha de continuar lo
escrivà major de la casa de la ciutat quiscun any
los que seran matriculats, recòndit y custòdit en
lo arxiu de dit magistrat, y en lo foli V de dit llibre, se troba descrita y continuada una ordinació que és del thenor següent: «A vint-y-sinch
del mes de noembre, any mil quatre-cents setanta-nou, foren fetes las ordinacions dejús escritas. E lo mateix dia foren posades en lo Consell de Cent Jurats, aquell dia celebrat, lo qual
loha e approva aquellas, estatuhint e ordenant
fossen servades e executades, e són del thenor
següent: «Com los estaments de la present ciutat sien partits en quatre parts, ço és, ciutedans,
mercaders, artistas e menestrals, e en lo estament dels artistas e menestrals algú no sia agut
per hàbil e suficient en haver officis e beneficis
pertanyents a llur estament, si donchs, no és primerament aprovat e admès per los pròmens
llurs, e segons las ordinacions particularment fetas en los artistas e menestrals, e vuy en dia provehit, no sie quins ni quals seran aguts per ciutedans honrrats o mercaders, de que·s pot
seguir quiscú per si mateix e per pròpria voluntat e libertat pot assumir tal nom e estat, lo que
pot portar gran dany e menspreu de la dita ciutat, per tal e per altres consideracions, ordenaren los dits concellers e pròmens que de aquí
avant algú no puga ni dega ésser pres reputat ni
tractat // 293/5v // per ciutedà honrrat de la present ciutat si, doncs, lo pare o avis paternals no
seran estats admesos e reputats per ciutadans
honrrats, ço és,que sian intrats com a ciutadans
en lo Consell de Cent Jurats. E si tals no seran,
que de aquí avant no pugan intrar en lo Consell
de Cent Jurats per ciutedans ni obtenir offici o
benefici ab nom de ciutedans honrrats, si

In quorum licet calamo alieno scriptorum fidem
idem Dominicus Rojas, apostolica et regia autoritatibus notarius publicus Barchinona et magistratus logia Maris Barchinona, scriba, hic me
subscribo et die XXIIII februarii, MDCCX, quo utor
appono sig+num.
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C
Certificha y fas fe jo, Domingo Rojas, notari públich de Barcelona y escrivà del consell de vint
del magistrat de la llotja del Mar de la present
ciutat de Barcelona, avall escrit, com en un llibre de fulls de paper ab cubertas de pell de cartró, ab sas bagas y botons, intitulat Llibre de la
Matrícula de Mercaders, en lo qual los ha de
continuar lo escrivà major de la casa de la Ciutat
quiscun any los que seran matriculats, recòndit
y custòdit en lo arxiu del magistrat, en foli V de
dit llibre, se troban descritas y continuadas certas ordinacions, lo exordi de las quals és com se
segueix:
«Dimarts, festa de la gloriosa verge Santa Catarina, que comtàvem a vint-y-sinch del mes de
noembre, any de la Nativitat de Nostre Senyor
Déu Jesuchrist de mil sinch-cents trenta-y-tres,
los honorables consellers y Consell de Cent Jurats de la ciutat de Barcelona, o la major part de
aquells, congregats e ajustats en la gran sala appel·lada de cent jurats, de las casas del consell de
la dita ciutat, a petició e instància dels honorables cònsuls e deffenedor de la mercaderia de la
lonja del Mar y mercaders de la present ciutat,
ordenaren y estatuhiren las ordinacions següents: Com per privilegis reals, y en especial
per lo privilegi per lo sereníssimo rey don Alonso Quart, de bona memòria, rey de Aragó, a la
dita ciutat de Barcelona atorgat sobre lo regiment de aquella, dat y fet en lo Castell Nou de
la ciutat de Nàpols, a VII del mes de octubre del
any de la Nativitat de Nostre Senyor mil quatrea. certificació intercalada entre els folis 292v i 293r del trienni 1707-1710.

cents sinquanta-sinch, sie estat disposat y per
ordinacions de la ciutat, y en especial per la ordinació feta, lloada y aprovada per lo Consell de
Cent Jurats celebrat a XXV del mes de noembre,
mil quatre-cents setanta-nou, sie estat estatuhit
y ordenat y donada certa forma que en lo estament mercantívol // 293/6v // y en lo regiment
de la dita ciutat no fossen admesos ne puguen
ni degan ésser presos, reputats ni tractats en
consell ni en los officis ni beneficis de aquella, si
no tantsolament los mercaders y mercadejants
eo qui són y seran estats habilitats, y no sols personas per lo dit estament mercantívol. Y per
execució de les dites ordinacions, a XXXI de janer
del any mil quatre-cents vuytanta, per lo dit estament dels mercaders eo per aquells XXXII
mercaders que en lo propdit any eran de Consell de Cent Jurats, a hont foren presents molt
més de les dues parts del dit estament ab intervenció, proposició dels dits consellers foren habilitats cert nombre de mercaders per obtenir
officis e beneficis y ésser de consell de la dita
ciutat. Y com aprés, en virtut del privilegi del sereníssimo y cathòlich rey don Fernando Segon,
de immortal memòria, ha dita ciutat atorgat sobre lo nou regiment de aquells en la vila de
Ocanya a XIII dias del mes de desembre, any de
la Nativitat de Nostre Senyor mil quatre-cents
noranta-vuy, sien estats admesos y ensaculats
per lo dit estament mercantívol en consellers y
consell oficis y beneficis de dita ciutat molts e
diversos mercaders qui no eran mercaders, mercadejants ni habilitats iuxta forma per altres privilegis y ordinacions. Per hont per alguns fou
moguda alteració o qüestió dient e pretenent
que las ordinacions de la dita ciutat, ús o pràticha de aquella, per algun mercader, no podia
haver offici o ésser de conseller primer per lo estament dels mercaders de consell ni habilitat per
mercader. Y per ço, per lo magnífich mercader
Gerònim Albanell, quòndam, doctor en quiscun dret y regent la Cancellaria del senyor rey,
havent potestat de sa altesa de interpretar, declarar, supplir, emendar y mudar sobre lo propdit privilegi del regiment // 293/7r // atorgat, lo
que sartisfés al bé de la dita ciutat, segons a ell
fora vist fahedor, per les causes y rahons y motius a ell ben vistos, y en la provisió y declaració
e interpretació contengudas en aquellas horas,
provehy´ y declarà en la forma següent: ço és,
que totes e qualsevols persones qui són ensaculades en ditas bossas per mercaders per a consell
o per offici sian admesos si axiran encara que no
sian estades habilitades per mercaders en la forma demunt escrita, restant en les altres coses la
dita ordinació vostra senyoria o pràticha en sa
força y valer. La qual provisió, declaració o interpretació feta per lo dit micer Albanell és estada registrada, incertada e continuada en los registres dels consellers de la dita ciutat per
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deliberació del Consell de Cent Jurats de la dita
ciutat, celebrat a V del mes de abril del any mil
sinch-cents y tres, aprés de ser continuada e registrada la dita deliberació de consell. E com
aprés de la interpretació, provisió o declaració
se sie molt abusat en admètrer y ensacular, tractar e reputar molts mercaders, axí mercadejants
com no mercadejants, habilitats y no habilitats
per los consellers que han tingut càrrech de fer
les enseculacions en lloch y per mort dels mercaders, qui són estats com vuy ensaculats, en
virtut dels dit e prechalendat privilegi del senyor
rey, don Fernando, y no solament en les dites
borses dels officis de la dita ciutat, més encara
per los cònsols y defenedors de la lonja de la
Mar de la dita ciutat en les bosses dels officis de
dita lonja, de les quals tenen especial càrrech per
privilegi real los dits cònsuls y deffenedors de la
mercaderia de la dita lonja. E com ara novament
los dits cònsuls y defenedors y estament mercantívol, volents y desitjants tolrre y llevar los
dits abusos en virtut dels dits privilegis y ordinacions antigues, y seguint la // 293/7v // forma de
aquells y aquelles, sien estats presentats als consellers y al estament dels mercaders qui són de
Consell de Cent Jurats lo present any congregats en la forma acostumada ab algun nombre
de personas del dit estament, més per ésser habilitadas, tengudes, reputades, per mercaders,
jatsie ells, dits consellers, per si mateixos ho poguessen y pugan fer segons forma de dit privilegi y ordinacions, ús y pràtica de aquell, a fi y effecte que dits mercaders habilitats y insaculats y
llurs descendents, tantsolament los qui podian
restar en dit estament mercantívol, sien admesos en consellers e Consell y en los officis e beneficis de la dita Ciutat y lonje de la Mar de
aquella, tocants a llur estament. Per ço, los dits
consellers y dit Consell de XXXII mercaders en
lo present any són del Consell de Cent Jurats,
congregats e ajustats en lo apartament appel·lat
de trenta de la casa del consell de la dita ciutat,
en la qual congregació foren presents més de les
dues parts de dit estament mercantívol del dit
consell, en lo modo y forma acostumada habilitaren cert nombre dels dits mercaders a ells presentats y per dits consellers nomenats e proposats segons en la deliberació de dit Consell per
dita habilitació tingut y celebrat a deu del present mes de noembre és més llargament contengut. E com, ultimadament, per part de dits consellers defenedors, volent y desitjant la
observància de dits privilegis e ordinacions y
que de assí avant no·s puguen fer més abusos y
que en esdevenidor no·s pugan elegir en les
bosses de la enseculació per lo dit estament persones que no sien habilitades. Lo que scientment fer-se poria fer-se dita insaculació secreta y
ab jurament de nou aquella. Y per llevar tota
confusió y derogació de // s.n.r // privilegis e or-
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dinacions antigues y la nova pràticha y continuació de fer dita habilitació per millor continuar-se quiscun any, axí com és permès, hajen
demanat e suplicat en lo consell ordinari, y
aprés, per deliberació de aquell, en lo Consell
de Cent Jurats, ésser fetas y estatuhides les ordinacions següents. Per tant, los dits honorables
concellers e pròmens, etcètera.»
In quorum licet calamo alieno scriptorum fidem
ego, Dominico Rojas, apostolica et regia auctoritatibus nottario publicus Barchinone et magistratus logia Maris Barchinone, scriba, hic me
subscribo et die XXIIII februarii MDCCX meum
appono sig+num.
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Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinona,
sumptum a quadam regia sentencia in papiro
scripta manu Regii Arxivarii subscripta et subsignata thenoris sequentis:
«Die vigessima sexta aprillis, millessimo sexcentessimo trigessimo octavo, Barchinona, in aula
magnifici regentis Cansellariam presidente
magnifico Michaelle Carreras, antiquiore, interfuerunt cum eo magnifici Bernardus Pons et Turell et Benedictus Anglasell, in facto causa vertentis in Regia Audiencia inter Petrum Paulum
Vives, ex una, agentem, et sindicum logia Maris,
ex altera, defendentem facta relacione per magnificum Michaellem Carreras, Regia Audiencia
doctorem, et causa relatorem, attento ex meritis
processus et fide seu certificatoria facta vigessima
septima augusti, millessimo sexcentessimo desimo
octavo, per Galcerandum Franciscum Calopa,
notarius publicus Barchinona et consilii eiusdem
civitatis, scribam maiorem, constat Jacobum
Paulum Vives die duodecima aprillis, milessimo
quingentessimo trigessimo septimo, fuisse in matricula mercatorum logia Maris dicta civitatis
Barchinona descriptorum iuxta statuta et ordinationes dicta civitatis constat dictum Vives,
mercatorem matriculatum, matrimonium contraxisse cum Angela Pujol, et ex dicto matrimonio natum fuisse Michaellem Vives, nottario publico Barchinona; constat dictum Michaellem
Vives habuisse in uxorem suam Angelam Pexo, et
ex illa fuisse genitum et procreatum Petrum
Paulum Vives, nottarium publicum Barchinona,
in causa agentem et pretendentem, uti nepotem
et desendentem per lineam rectam // 293/8v//
maculinam ex predicto Jacobo Paulo Vives, eius
avo, per medium personam dicti Michaelis Vives,
illius patris, debere et posse uti frui potiri et gaudere omnibus privilegiis et preeminencis quibus
a. certificació intercalada entre els folis 292v i 293r del trienni 1707-1710.
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gaudent utiuntur, potiuntur et fruuntur mercatores matriculati in dicta civitate et en dicta logia Maris. Constat ex depositionibus testim ministratorum super quanto articulo ex oblatis
desima dia februarii, millessimo sexcentessimo
trigessimo septimo, partium confessionibus et
alias omnem dessendentem per lineam recta masculinam ex mercatoribus matriculatis et habilitatis iure sanguinis retinere et habere omnia
iura et privilegia que habebant predecessores sui
cum stamentum dictorum mercatorum decendat
et postrat ad filios, nepotes et caseros, desendentes
per lineam masculinam usque in infinitum constat ocasione predictam, motam et institutam
fuisse littem et causam contra consules et supradictum sindicum dicta logia Maris per dictum
Petrum Paulum Vives petendo, quod predictos
consules et syndicus compellantur describere, seu
describere facere, illum in matricula mercatorum dicta logia, et evim ut talem honorificent et
tractent ad effectum, ut possit insiculari in bursis
et locis in quibus dictis mercatores in dicta logia
et in domo dicta civitatis insiculantur et insiculari solent et gaudere privilegiis et gratiis dictorum mercatorum. Et licet pro parte dictorum
consulum et syndicii sit deductum et pretensum
dictum Petrum Paulum Vives, tam et si descendeat per linea rectam masculinam ex Jacobo
Paulo Vives, eius avo, in matricula mercatorum
civitatis Barchinona descripto, non posse in dicta
matricula mercatorum logia Maris describi, ex
eo quod est nottarius publicis // 293/9r // Barchinona et de numero collegiatorum collegii dictorum notariorum, et ut talem se gessisse et genere
confitiendo, auctorando et claudendo instrumento, et habendo scribaniam publicam et operatiorium seu pergulam, et consequenter renunciasse dicta matricula et stamento mercantili et
elegisse stamentum dictorum notariorum publicorum dicta civitatis Barchinone, quod est unum
ex quinque stamenti artistarum qui insaculantur in bursis seu locis dicte civitatis, iuxta privilegium serenissimi regis Ferdinandi concessum,
cuius data fuit in villa de Ocanya, regni Castella, die dessima tercia desembris millessimo quadringentessimo nonagessimo octavo, et nunc sit
inseculatus nedum in bursis scribania maioris et
adjuncti predicta civitatis, verum eciam in bursa notariorum dicte logia Maris, que bursa pertinent, ad stamentum dictorum artistarum, quod
est incompatibile cum stamento dictorum mercatorum. Tamen cum per suceptionem seu acquisitionem aucthritatis nottario publico Barchinona
non amitatur prima qualitas seu primum stamentum, quod a natura in est et here sanguinis
competit dicto Vives, tumque illud est decensicum
et immutable, tum quia aucthoritas notario est
liberalis facultas tum eciam quia non est incompatibilis cum stamento mercantili, maxime quia
ex multis instrumentis et exemplaribus in proces-

et masculinam ex dicto Iacobo Paulo Vives, mercatore matriculato, eius avo paterno, gaudet
fruitur, positur et gaudere debet omnibus et singulis privilegiis, graciis, honoribus, prerrogativis
et aliis preheminenciis quibus gaudent et soliti
sunt gaudere, et fruit mercatores matriculati in
dicta logia maris et in domo dicte civitatis Barchinone, et quod in omnibus actis et rebus peragendis tractetur et honoretur ut mercator matriculatus. Et quod est idoneus et habilis, absque alia
previa habilitacione, ut imbursari et insiculari
valeat et possit in omnibus bursis et loci dicta logia Maris et domus dicte civitatis, in quibus dicti
mercatores matriculati possunt et solent inseculari, et pro inde quid dicti consules et syndicus dicta
logia Maris cenompnentur ad describendum seu
describi faciendum dictum Petrum Paulum Vives in matricula mercatorum eiusdem logia
// s.n.v // Maris intellecto et declaratom quod dictus vices neque imbursari in bunsis et locis artistarum in quibus possum et solent notario publice
Barchinona inseculari, et quod acta posita in posse scriba causa denunciato processu inserantur eo
et quod neutra pars in expensis condemnetur.
Sig+num mei, don Francisci de Magarola et Fluvia, sacra, catolica et regia magestatis archivarii
regis archivio presente civitatis Barchinona Generalis, Corona Aragonum, qui huiusmodi copiam, aliena manu scriptam, extraxi a regestro
recondito in dicto Regio Archivo, in Libro Conclusionum Civilium, de annis millessimo sexcentessimo trigessimo sexto ad millessimum sexcentessimum quadragessimum, a foleo eiusdem
ducentum octuaginta quinque, quam cum suo
originali legitime comprabavi, et clausi solito
meo supra possito sig+no.

sa exhibitis constat, quod plures viri nobiles et de
privilegio militari insigniti sine amitione et derogatione sua nobiliatis et generositatis fuerunt
creati nottarium, et ut tales exercuerunt dictam
natariatus facultatem confitendo et claudendo
qualibet instrumenta publica, et tenendo scribaniam publicam et non constat quod dictus Vives
aliquem locum //293/9v // ocupaverit in dicta civitatis domo, vel in dicta logia uti artista eciam
si inseculatus sit in bursis scriba maioris et coadjutoriis sive adjuntis dicta civitatis et in bursa
notariorum dicta logia, namque dicta bursa
sunt universales et comunes ad omnes personas
cuiuslibet status, condicionis et qualitatis dummodo habeant autoritatem notariis et non sunt
propria, nec destinati ad officium artistarum
cum de consuetudine dicta civitatis notariis inseculati in dictis bursis scriba maioris et adjuncti
et in aliis locis et bursis qua ocupant uti artista licet mutent statum et condicionem et assequantur
privilegio militari vel alia consimilia et semper
retineant dicta loca scriba mayoris et adjuncti et
alia in quibus uti, notarii sunt insiculati ab illis
non extrahuntur tametsi exbursentur ad aliis
bursis que sunt propria et pertinent ad stamentum dictorum artistarum et in quibus uti artista
sunt imbursati consuetudo est plene probata tam
usibus quam instrumentis in processu exhibis.
Et quamvis ex serie et tenore supradicti regii privilegii facta divisione stamentorum pro gubernio
et regimine dicta civitatis constat quod ut notarii publici Barchinone possint ingresii in administracione dicti gubernii et tenore officia ad dictum regimen pertinencia, et insacularii in locis
et bursis dicta civitatis, que spectant ad stamentum artistarum teneantur inseculare, et intrare
in dictis bursis et locis ut artiste, non ex eo sequitur, quod si dicti nottario publico Barchinone nolunt se immissere in dicto regimine nec inseculari
in dictis locis et bursis, et habeantur aliquam
qualitatem, videlicet nobilis, militis, civis honorati, iurisperiti, modici seu mercatoris sint prohibitus, //s.n.r // et nequeant tenere oficia pertinencia ad alia stamenta et insaculari in lociis et
bursis aliorum stamentorum. Nec refert quod
dictus vives exhistens mercator matriculatus teneat scribaniam publicam nam tenere dictum
non est dedecus dicti stamenti mercantilis nec per
huiusmodi exercicium cum sit totiem operatio liberalis et non mecanica nec utilis deperduntur
nec amitti possunt honores prerrogative et qualitates ad stamentum mercantile spectantes. Cum
eciam non prohibeatur dictis mercatoribus et operatoria pannorum et aliarum mercium.

Sig+num Pauli Mitjans, nottario publico Barchinone, testis. Sig+num Gasparis Grases, nottario publico Barchinone, testis.
Sig+num Dominici Rojas, apostolica et regia
auctoritate nottarius publici Barchinone, qui
predicta exemplavit scribere fecit et in fidem rogatim clausit die XXIII februarii, MDCCX.
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His igitur et aliis dicti processus meritis attentis
et alias fuit conclussum declarari, quod dictus
Petrus Paulus Vives, nottarius publicus Barchinona, uti nepos et descendens per lineam rectam
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Hoca est exemplum bene et fideliter Barchinone
sumptum a quadam publica et auctentica certificatione, una cum sigillo in eius dorso, impresso
in papiro scripto, thenoris huiusmodi: «Certifich
y fas fe jo, lo doctor Aleix Fornaguera, subrrogat en lo offici de secretari y escrivà major del
General del present principat de Catalunya,
abaix firmat, com en los llibres dits de la Ànima,
així corrent com antichs, recòndits en un armari
a. certificació intercalada entre els folis 292v i 293r del trienni 1707-1710.
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dins lo arxiu públich de la present casa de la Deputació, en los quals estan continuandas las personas insaculadas en las bolsas de deputats y
ohidors de comptes de dit General de Catalunya, se troban, entre altres persones del estat de
mercader, baix las diadas infrascritas, ensaculadas en la bossa de ohidor real de Barcelona, las
personas infrascritas y següents: «Primo, als XII
de juny, MDCLXIII, per promosió de Jaume Cortada, de real a militar, fou ensaculat mossèn
Pere Pau Vives, mercader. Ítem, a XXIII de juliol, MDCCXXVII, per haver mudat de estat de
mercader a militar dit mossèn Joan Masdeu y
Esteve, fonch insaculat Gaspar Garcia. Ítem, als
XVII de juliol, MDCLXXX, per mort de mossèn
Joan Porcioles, mercader, fonch insaculat Gaspar Matali, mercader. Ítem, a XX de juliol,
MDCLXXXXIII, per mort de mossèn Joan Alsamora, fonch insaculat mossèn Joseph Picó, mercader. Ítem, a XIII de noembre, MDCCVI, per mort
de mossèn Jaume Llobateras, fonch insaculat
mossèn Francisco Anton Vidal, mercader. En fe
de las quals cosas fas la present certificatòria, escrita de mà agena y firmada de la pròpria, en
Barcelona, als XXII de // 293/10v // noembre,
MDCCVIIII.». In quorum licet aliena manu scriptorum fidem supramemoratus Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriva
maior Generalis Catalonie, subrrogatus, hic me
subscribo et solitum dicti officii appono sig+num
cum in proprio sigilli comunis domus Deputationi locus sigi+lli.
Sig+num Pauli Mitjans, nottarius publicus Barchinone, testis. Sig+num Gasparis Grases, nottarius publicus Barchinone, testis.

et procerum sunt descripta et continuata constat,
instrumento recepto apud me, Dominicum Rojas, notarium publicum Barchinone, et dicti magistratus scribam, instrumentum die vigessima
mensis octobris proxime preteriti annique millessimi septingentessimi noni, pro ut ego, dictus et
infrascritus nottario et scriba, cum presenti fidem facio dicto nomine utendo dicta substituendi
facultate, gratis, et cetera. Substituit et ordinavit
subsindicum procuratorem et actorem dicti magistratus certum, et cetera, ita quod, etcetera,
magnificus dominum Joannem Plana et Junquer, utriusque iuris doctorem et causidicum,
Barchinone populatum, presentem Baus, dicto
nomine et tribuens eidem subsindico et procuratori illam et eandem ac talem et tantam facultatem et potestatem que qualis et quanta per dictum magistratum sibi dicto sindico cum iam
dicto et superius chalendato sindicatus instrumento data, attributa et concessa fuit. In quorum fidem et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt don Cosma Planas, notarius et causidicus, et Sebastianus Guell, scriptor // 293/11v //
Barchinone.
In quorum licet calamo alieno scriptorum ego,
Dominicus Rojas, apostolica et regia notarius
publicus Barchinone, hic me subscribo et die XXVIIII predictorum et anni meum quo uto appono
sig+num.

294r

Sig+num Dominici Rojas, apostolica et regia
aucthoritatibus nottarii publici Barchinone, qui
predicta exemplavit scribere, fecit et in fidem rogatus clausit, die XXIIII februarii, MDCCX.

293
/11r

Diea sabbati, vigessima quinta mensis iannuarii, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo decimo, Barchinone.
Discretus Isidorus Famadas, notarius publicus
Barchinone, tanquam sindicus procurator et acte
magistratus logia Maris presentis Barchinone civitatis, cum facultate substituendi legitime constitutus et ordinatus per magnificos consules deffenditores et proceres concilii viginti dicti
magistratus, pro ut de eius sindicatu procuracione et actoria, in quibus nomina et cognomina
dictorum magnificorum conolum deffenditorum
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/1r

a. certificació intercalada entre els folis 292v i 293r del trienni 1707-1710.
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Vuya, als 28 de febrer, 1710, se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que lo especulador y son
emanuense van continuant la investigació y repartició dels processos y demés papers sueltos
que ab tota confusió se troban en lo aposiento
de la sala gran superior. Y així mateix se ha trobat que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils, sens que hage constat que lo arxiver
especulador, official de sa magestat, y sos respective emanuenses hayan faltat a sa obligació.

Número 356
Excel·lentíssimb y fidelíssim senyor.
Lo doctor Ignasi de Reverter y de Ferrer, donzell, racional de la present casa, posant en execució lo orde de paraula per vostra excel·lència a
a. paper intercalat entre els folis 293v i 294r del trienni 17071710.
b. relació intercalada entre els folis 297v i 298r del trienni
1707-1710.

ell donat, de que fes averigüació si los subjectes
que han entrat a possehir lo censal de preu dos
mil lliuras y pensió cent lliuras, pagador a set de
juny, que entre altres fou extret en sort per vostra excel·lència en la extracció de censals de dret
de guerra y nova ampra feta als 18 de desembre,
1709, e que sortejaren los hereus y successors
del magnífichs micer Francesch Llanes, quòndam, ciutadà de Barcelona. Y segons los llibres
de Vàluas y altres de la present casa se troba lo
següent:
Lo dit censal fou y possehí Joseph de Llenas y
de Malla. Lo qual, segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1704, foli 377, consta ésser estat altre
dels visitadors de la visita del trienni 1665, feta
en lo de 1668. Los quals visitadors, en virtut de
deliberació dels tunch senyors consistorials predecessors de vostra excel·lència de 12 de setembre, 1684, fonch deliberat ésser continuats debitors insolidum en la quantitat de 301 lliures, 9
sous, 4 diners, per tantas que indebitament ne
gastaren y feren pagar a differents personas. 301
lliures, 9 sous 4 diners.
Nota, que per deliberació dels senyors deputats,
sots jornada de 8 de juliol, 1686, fou ordenat al
racional suspengués en las extraccions, així de
deputats y ohidors com de altres officis de la
present casa, lo posar la excepció de debitors als
dits visitadors, així que, en tot cas, restaria obligat dit censal en las ditas // 298/1v // 301 lliures,
9 sous, 4 diners tretas en fora. Y esta és la relació
a vostra excel·lència, salvat en tot error de
compte. En lo aposiento del racional als 8 de
mars de 1710. Doctor Ignasi de Reverter y de
Ferrer, racional.

298
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Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Havent-se conferits los advocats y síndich de la
casa de la present ciutat en la de vostra
excel·lència per informar als assessors, assumptos y consulents, a qui vostra excel·lència té comesa la dependència de la contrafacció instada
per lo síndich de dita ciutat contra los doctors
de la tercera sala de la Real Audiència del present Principat, per haver-se ingerits eo immiscuïts en fets de nominacions, habilitacions e insaculacions dels officis de la casa de la present
ciutat, contra lo contengut ab differents reals
privilegis, y en especialitat contra lo concedit y
otorgat per lo rey, nostre senyor, que Déu guarde, als 27 de janer, 1706, ab la provisió, facto
verbo feta als 26 de noembre del any proppassat
a. súplica intercalada entre els folis 297v i 298r del trienni
1707-1710.
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de 1709, en la causa intentada per part del síndich del magistrat de la llotja del Mar contra lo
sýndich de la present ciutat, en la qual provisió
se digué fos manat als consellers habilitadors e
individuos del Consell de Cent que sots pena de
2.000 lliures de béns propris de quiscun dels
contrafahents exigidoras admetessen lo cathàlogo, llista o memorial dels subjectes o personas
proposadas per Gerònim Alabau, encara que alguna de aquellas foren fills, nets o ulterior descendents per línea masculina dels mercaders
matriculats, y que no innovassen cosa alguna en
prejudici de dita causa. Y els fou donat per dubte que en lo procés // 298/2v // informatiu no
constaria de dita provisió, y per consegüència ni
tampoch que ab aquella fos estat provehit lo expressat, puix sols per part de dit síndich de la
ciutat y justificació de dit extrem se havian exibits alguns càrrechs penals en forsa de dita provisió despedits, que si bé contenen en lo substancial de dita provisió, emperò, que se·ls
podria atribuir tants fe que bastàs per a quedar
plenament justificat haver-se feta dita provisió.
Per a satisfer dit dubte, ha procurat lo sýndich
de la ciutat fer vàrias diligèncias, y entre altres,
la de conferir-se ab Joan Solsona, escrivà de dita
causa, per a que li entregàs còpia authèntica de
dita real provisió, qual no ha poguda conseguir,
excusant-se dit Solsona ab lo motiu que dita
provisió fou concebuda ab la clàusula pro executionem intimetur, y que per consegüent, no podia donar-se còpia fins y a tant sia aquella intimada, lo que pot seguir-se per haver-se,
primerament, de executar-se per part de la ciutat lo que en dita provisió se marcava. Lo que
rebus ut nunc és impossible. Y per consegüent,
queda la dita ciutat destituïda de la esperança de
poder conseguir còpia authèntica de dita real
provisió y té de exibir-la en dit procés informatiu. E com sia de la incumbència de vostra excel·lència la conservació de las lleys de la pàtria,
privilegis, usos, consuetuts, y axí bé executar lo
que conduesca per la averigüació y proba de las
contravencions y contrafaccions a ditas lleys y
privilegis, // s.n.r // tot lo que sia de prompte remey per lo reparo de aquells, y altrament estiga
condecorada vostra excel·lència ab la prerrogativa de fer-se aportar tots y qualsevols processos,
encara que sian de causas vertents en la Real Audiència, com y també qualsevols actes, a effecte
de valer-se de aquells y fer-ne abstracta del que
li apar ésser convenient per a proseguir y justificar son procurador fiscal, tot lo que sia útil y necessari per a la formació de dits processos. Per
tant y altrament, a vostra excel·lència supplica
dit síndich de la present ciutat done los ordes
oportuns per a que dit Joan Solsona, escrivà de
dita causa, entregue còpia authèntica y fee fahent, tant de dita real provisió com de la suppli-

[ 1710 ]

[ 1710 ]

ta com altres continuats en dit dèbit. Dich 43
lliures, 18 sous.

cació, al peu de la qual fou aquella feta, per a
que dit procés informatiu quèdia sens defecte
algú. Y que la present suplicació sia insertada en
lo dietari de la casa de vostra excel·lència, per a
que en tots temps conste del contengut en ella,
lo que suplica medie premisso verunt et alias
omnimodo meliori. Officio, et cetera. Altissimus,
et cetera. De Falguera et de Broca, advocatus
causidicus. Antonius Salvador, advocatus subrrogatus.
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Nota que per deliberació dels senyors deputats,
sots jornada de 8 de juliol, 1686, fou ordenat al
racional suspengués en las extraccions de deputats y ohidors com dels officis de la present casa
lo posar la excepció de debitors als dits visitadors y officials, així que en tot cas restaria obligat dit racional en las ditas dos partidas tretas en
fora. Y esta és la relació fa a vostra excel·lència,
salvo error de compte. Del aposento del racional als 13 de mars de 1710. Don Ignasi de Reverter y de Ferrer, racional.

Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Lo doctor Ignasi de Reverter y de Ferrer, donsell, racional de la present casa, posant en execució lo orde de paraula per vostra excel·lència a
ell donat de que fes averigüació si los subjectes
que han entrat a possehir lo censal, de preu trescentas deu lliures, y penció quince lliuras, dos
sous, pagador a nou de febrer, que entre altres
fou extret en sort per vostra excel·lència en la
extracció de censals de dret de guerra y nova
ampra feta als 18 de desembre, 1709, en que
sortejaren los hereus y sucessors del discret Sebastià Costa, notari real, ciutadà de Barcelona,
diu que, segons los llibres de Vàluas y altres de
la present casa, se troba lo següent:
Primo, lo dit censal fou venut y originalment
creat al dit Sebastià Costa. Lo qual, segons lo
llibre de Vàluas corrent, foli 341, se troba entre
altres continuat debitor en la quantitat de quinse lliuras, devuyt sos y sis, moneda de plata, per
tantas fou condemnat; y en son subsidi los
tunch senyors deputats y ohidors en la visita del
trienni 1650, feta en lo de 1653, sobre la querela de número 36, lo qual, segons dit llibre y foli,
restà a déurer las ditas quinse lliures, devuyt
sous y sis, moneda de plata. Dich 15 lliures, 18
sous, 6 diners.
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Número 358
Vuya, als 15 de mars de 1710, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que se va continuant la
distribució per regnats de tots los processos que
confusament se troban en lo aposento de la sala
gran superior.
Y així mateix que lo official de sa magestat y son
emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils, y no ha constat que lo real arxiver
especulador, official de sa magestat, y sos respective emanuenses, hayan faltat a sa obligació.
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Ítem, dit censal fou y possehí lo //298/3v // doctor Carlos Costa. Lo qual, segons lo llibre de
Vàluas, trienni 1704, foli 373, consta ésser debitor en la quantitat de 43 lliures, 18 sous, per
haver los visitadors de la visita del trienni 1674,
feta en lo de 1677, deliberat se pagassen al dit
doctor Carlos Costa ditas 43 lliures, 18 sous.
Los quals visitadors, en virtut de deliberació
dels tunch excel·lentíssims senyors consistorials
predecessors de vostra excel·lència, de 12 de setembre, 1684, foren continuats debitors en dita
visita en la quantitat de 1.550 lliures, y juntament en las quantitats per ells indevidament
gastadas y fetas pagar, axí a dit don Carlos Cosa. relació intercalada entre els folis 297v i 298r del trienni
1707-1710.
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Número 362
Dieb sexta mensis marcii, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo decimo, in villa
Beate Maria de Palautordera, diocessis Barchinone.
Ego, Michael Andreu, agricola ville Beata Maria de Palautordera, diocessis Barchinona, regens
officium taulerii eiusdem villa, dicto nomine,
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem
meum certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos,
reverendum Felicem Ferrer, presbiterum, utriusque iuris doctoris, Barchinone residentem, cognatum meum, licet absentem, et cetera, ad videlicet
dictum meum tauleriis officium in manibus et
posse illustrium dominorum deputatorum Generalis presentis principatus Catalonia aut alterius
persone de hiis potestatem habentis vel habitura,
resignandum, renunciandum et cedendum, in
favorem persona vobis benevisa et per vos nominanda et ipsas resignacionem renunciacionem
a. paper intercalat entre els folis 298v i 299r del trienni 17071710.
b. procura intercalada entre els folis 301v i 302r del trienni
1707-1710.

// 302/2v // et cessionem recipi et admiti petendum, suplicandum et obtinendum, taliter quod
persona per vos, inde nominanda, de dicto officio
provideatur et provideri mandetur cum omni iuris plenitudine et effectu, et inde suplicacionis
quascumque personis et locis quibus expediat presentandum, dandum et offerendum, et eas provideri decerni et exequi faciendum et litteras provisiones necessarias fieri faciendum, instandum et
requirendum, et earum expedicione comentiendum. Et renunciandum, et cetera. Promito habere rattum, et cetera. Et non revocare, et cetera.
Actum, et cetera.

Testes sunt reverendi Joannes Baptisti Ferran,
utriusque iuris doctor, et rector ecclessia parroquialis dicte villa Beata Maria de Palautordera,
et Josephum Roquer, presbiter in dicta ecclessia
residens.
Sig+num Jacobi Suris, auctoritate regia notarii
publici villa Beata Maria de Palautordera, diocessis Barchinone, domini uti his proprietatis notaria et scribania publica termini castri de
Montculus, qui predicta pensi scriptura propria
manu scripta et in fidem rogatus et requisitum
dicto die clausit.

302
/2r

Vuya, als 31 de mars de 1710, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
son emanuense van continuant la investigació y
repartició per regnats de tots los processos que
confusament se troban en lo aposento de la sala
gran superior.
Y així mateix, se ha trobat que lo official de sa
magestat y son emanuense van continuant lo 5
tomo de índices de las conclusions civils, y no
ha constat que lo real arxiver especulador, official de sa magestat, y sos respective emanuenses
hagen faltat a sa obligació.

311
/1r

Moltb bé sab e ignorar no pot, vostra mercè,
senyor Joan Solsona, notari públic real col·legiat de esta ciutat, que en lo procés de la causa
de apel·lació que està vertent en la tercera sala
de la Real Audiència a relació del noble don
Fortunat de Perrellà, de la qual és vostra mercè
actuari eo escrivà, entre lo síndich de esta excel·lentíssima ciutat, de una, y lo síndich del
magistrat de la llotja del Mar, de part altra, per
a. paper intercalat entre els folis 301v i 302r del trienni 17071710.
b. requesta intercalada entre els folis 310v i 311r del trienni
1707-1710.
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part del síndich de dit magistrat fou presentada
una súplica lo dia 26 del mes de novembre del
any proppassat. Al peu de aquella fou feta provissió de incontinenti facto verbo per dit noble
relador, contenint, en effecte, que fos manat als
excel·lentíssims consellers abilitadors y als individuos del Consell de Cent de la present ciutat y
demés a quí convingués en lo acte de citació nomenadors, que encontinent, després que dit
manament los seria presentat, sots la pena de
2.000 lliures de béns propris de quiscun dels
contrafahents axigidoras, sens, emperò, prejudici dels drets y pretensions de las parts, de tal
manera que ningun dret los llevàs ni donàs, restituhissen y ab tot effecte reintegrassen a Gerònim Alabaum, aleshoras conseller en orde
quart, en tots los drets, veu activa y passiva, última tersa y demés en dita suplicació expressats,
que admetessen a dit Alabau o personas degudament calificadas per lo sobredit Alabau proposadas, encara que alguna de aquellas fossen
fills, néts o ulteriors descendents per línia masculina dels mercaders matriculats y (...) no innovassen cosa alguna en prejudici de dia lite, los
quals mandats foren ab tot effecte presents als
sobre anomenats, com tot lo referit apar en lo
procés de dita causa que·s troba en poder de
vostra mercè. Y semblantment ignorar no pot
que lo dia quatre del corrent mes de abril, lo
procurador fiscal del General de Catalunya instà
y demanà a vostra mercè, en nom del excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Catalunya, que satisfet en son condecent salari li
entregàs còpia o abstracta autèntica // 311/5v //
de dita súplica y provisió. Al que respongué que
devia participar-lo al dit noble relador de la referida causa, y tornaria la resposta que el relador li
donaria. Y essent així que des de aleshores han
discorregut més de dos dies, vostra mercè no li
ha entregat dita còpia o abstracta, no podent assistir rahó alguna saltem que sia justificada que
puga fer dita recusació. Per ço, que en la constitució «Statuhim» 8, llibre 1, títol 3 «De offici
de protonotari» de nostras generals constitucions, se troba expressament disposat que los
escribans de manament, sens consulta ni llicència de official superior, sempre que fossen requirits, haguessen de entregar còpia autèntica de
qualsevol procés de causes que fossen actuats en
son poder satisfets en son condecent salari, encara que no exprimissen la causa per la qual havien menester tal còpia, sots la pena de sinchcents florins de moneda de Aragó, no obstant
qualsevol prohibició o manament que fes encontrari. Y en lo capítol 86 de la Cort General,
últimament celebrada, que fou conclosa lo dia
31 de mars de 1706, fou ordenat que qualsevols
escrivans de manament, arxivers, notaris públics
y reals haguessen de clòurer y entregar promp-

[ 1710 ]

[ 1710 ]

te, sens móra ni tardansa alguna, qualsevols
procehiments judicials, requestas, actes, còpias
de processos y altres escripturas públicas per
qualsevols personas fossen demanadas, per lo
effecte de introduhir alguna causa de contrafacció, sens poder-se negar a cosa alguna de dit,
sempre que de paraula o escrits serian instats per
las parts, satisfets en los condecendents salaris.
Altrament poguessen y deguen los dits senyors
deputats y oÿdors obrar y procehir contra los recusants per via de torp, com en las referidas disposicions municipals ab major expressió és de
véurer. Per tant, lo procurador fiscal de Catalunya, qui fa ocular ostensió de son poder, pro
ut ecce, a vostra mercè requireix e interpel·la,
per primera, segona y tercera monició, quant és
de dret se’n deguessen fer qui, satisfet en son
condecent salari, li entregue còpia o abstracta
authèntica y fe fahent de la referida súplica y
provissió feta al peu de aquella, lo qual effecte
se li fa ostensió de diners en presència dels
// s.n.r // testimonis, per que se satisfasse de dit
salari. Altrament, protesta de procehir contra la
persona de vostra mercè y de sos béns per via de
torp per las penas comminadas en las citadas
disposicions municipals y demés, que de dret,
tant comú com particular, de nostre Principat,
tingan lloch, protestant-li, així mateix, de tots
los danys, gastos y despesas que per rahó de la
retinència à causat y forçan ocasionarà al General de Catalunya. Y de tot lo demés que en via
de dret li és lícit y permès protestar omni meliori
modo protesta. Requiritus vos, nottarius, et cetera.

311
/6r

Responenta Joan Solsona, notari públich real
col·legiat de Barcelona, a la requesta a ell presentada lo dia sis del corrent mes de abril, 1710,
entre las dos tres horas de la tarda, instant lo
procurador fiscal del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori dels senyors deputats y oÿdors de
comptes del present principat de Catalunya, en
y ab la qual lo dit procurador fiscal lo ha instat y
requerit, que li donàs còpia o abstracta autèntica y fe faent de la suplicació ab inserta de la real
provisió, de incontinenti post execucionem intimetur facto verbo en la Real Audiència feta per
lo noble senyor don Fortunat de Parrellà, en
quiscun dret y de dita Real Audiència tercera
sala doctor, a 26 del mes de noembre de 1709,
en la causa a sa relació vertent entre lo síndich
de la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, de
una, y lo síndich del magistrat de la llotja del
Mar de la present ciutat, de part altre, actuari de
aquella, ell, dit responent, diu que, havent-se

conferit en casa de dit noble relador, lo qual des
de set de mars proppassat té lo procés, a effecte
de declarar la excepció de irrevocabilitat opposada per part del síndich de dita ciutat, conforme consta del albarà dit die fet y firmat continuat en lo Llibre de Albarans que té dit
responent, de processos firmats per los senyors
del Real Consell, del qual llibre fa a vostra
mercè ocular ostenció, pro ut ecce, requirint a
vostra mercè, senyor notari, continue en la present resposta lo sobredit albarà ab inserta dels
subsegüents en forma autèntica, havent-li dit
fos servit de entregar-li dit procés. Ha respost
dit noble relador que no podia donar-lo per
causa de haver de // 311/6v // declarar dita excepció, per lo qual effecte lo estava esperant incessantment, per instar las parts ab repetidas sèdulas la expedició, de tal manera que lo síndich
de dita ciutat, des de als 20 de desembre, 1709,
tenia deposat lo salari de 8 lliures, 6 sous, 8 diners. Y entregada las listas al dit noble relador, y
axís no podent ell regonexer fer la còpia de ditas
suplicació y real provisió sent dit procés. Per
tant y altrament, donant las presents per legítima resposta y adverant tot lo sobredit jurament,
diu dit Solsona que no·s cert per ello lo donar
còpia de ditas suplicació y real provisió per las
sobreditas rahons, y per consegüent no pot incórrer a pena alguna de las comminadas lo dit
fiscal en dita sa requesta ni altres requeridas a
vostra mercè, senyor notari, que no entregue
còpia de aquesta requesta sens incerta de la present resposta.

311
/7r

a. resposta intercalada entre els folis 310v i 311r del trienni
1707-1710.

2356

Número 366
Sita omnibus notum quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo decimo, die vero
sexta mensis aprillis eiusdem anni intitulata,
presente et ad hec vocato, requisito atque rogato
me, Alexis Fornaguera, utriusque iuris doctor,
secretarius et scriba maioris Generalis Catalonia, subrogato, et presentibus eciam Didaco Aldanya, minori dierum, daguerio, et Petro Grau,
militi, cohortis seu regiminis domus Deputacionis, pro testibus ad ista vocatis specialiter et assumptis magnificis Franciscus Mas et Caldero,
utriusque iuris doctor, et civis honoratus Barchinone, subrrogatus in officio procuratoris fiscalis
dicti Generalis Catalonia, constitus personaliter
et coram et ante presenciam discreti Joannes Solsona, notarius publicus regii collegiati Barchinone, personaliter reperti, in domo sua propria habitacionis, quam fovet in presenti civitati
Barchinone, in platea Sancti Iacobi, presentis cia. acte intercalat entre els folis 310v i 311r del trienni 17071710.

vitatis, qui dicto nomine eidem obtulit et presentavit et seu per me, dictum secretario et scriva
maioris presentare, petiit et requisivit quamdam
in scriptis papiri requisicionis schedulam cuius
tenor subsequentibus continetur verbis: «Molt bé
sap e ignorar no pot, vostra mercè» et cetera.
Fiat sicut reperitur hic inserta. Copiam cuius eidem Joannis Solsona, dicto nomine, tradidit et liberavit una cum certificatoria autentica interrogacionis dicti magnifico Francesch Mas
Caldero, in dicto triennio procuratorem fiscalem, quas accepit et penes se retinuit quequidem
papiri requisicionis schedula. Sic ut predicitur
oblata et presentata dictus Joannes Solsona, verbo
respondendo, dixit: «Que acceptava ab vènera y
reverència ab tot aquell honor y reverència deguda a dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori
la dita requesta, posant-se aquella sobre son cas.
Y que se atura lo termini de dret per a respóndrer». De quibus ita per actis, dictis gestis atque
secutis dictus Franciscus Mas et Caldero, dicto
nomine, petiit et requisivit fieri et tradi unum
vel plura publicum seu publica consimilia instrumenta per me, dictum et infrascriptum secretarius et scriba maioris. Que fuerunt acta Barchinone, sub die, loco, mense et anno predictis,
presente me, dicto secretario et scriba maioris, et
presentis // 311/7v // eciam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter assumptis pro ut superius continetur.
Postea, autem die octava eiusdem mensis et anni,
hora decima meridie, dictus discretus Joannes
Solsona, constitutus personaliter in Scribania
Maioris domus Deputacionis Generalis Catalonia, in testium infrascriptorum presenciam, tradidit et liberavit mihi, dicto Fornaguera, secretarius et scriba maioris predicto, quandam
responsionis schedulam, requirens me quatenus
eam calse precedenti instrumenti continuarem et
de illo me copiam autenticam traderem absque
incertione responsionis, que quidem responsionis
schedulam sub his sequitur verbis: «Responent»,
et cetera. Fiat ut in papiro. Hic quamquidem
responsionem medio iuramento adveravit dictus
Joannes Solsona quod prestitit in manu et posse
mei, supradicti secretarius et scriba maioris. Et
incontinenti et subsecutive mihi, predicto secretarius et scriba maioris, ostencionem dictus Solsona
de quodam libro papiri forme communis quarti
prolongati cum cohopertis pergameniis, intitulato in primo foleo sub his verbis: «Llibre de Albarans de processos de Joan Solsona, notari públic real col·legiat de Barcelona, firmats per los
senyors de consell». In quoquidem libro, post
plurima albarana inveniuntur continuata sequentia absque ulla interposicione que partim
sunt rasa seu debita et partim non modo infrascripto:

«Vuy, a 7 de mars, 1710, he aportat al senyor
don Fortunat de Parrella, lo procés del síndich
del magistrat de la llotja de Mar de la present
ciutat contra los il·lustres concellers y síndich de
la present ciutat. De Parrella.
Vuy, a 11 de mars, 1710, he aportat al senyor
doctor Minguella, lo procés de Jaume Batlle,
pagès de Llers, contra Anton de Casanovas,
pagès, y altres. Minguella.
s.n.r

Vuy, als 20 de mars, 1710, he aportat al senyor
don Gerònim de Salvador lo procés del síndich
del capítol de la Seu de Barcelona contra lo
prior y convent de la Mercè de la present ciutat.
De Salvador.
Vuy, als 29 de mars, 1710, he aportat als senyor
don Gerònim de Salvador lo procés de Isidro
Comesòlibes, pagès de Sant Feliu Sasserras,
contra Esteve Manovents y Parra y Maria, cònjuges, y Emmanuel de dits cònjuges fill. De Salvador.
Vuy, als 7 de abril, 1710, he aportat al senyor
Minguella lo procés de Thomàs Vila y Saleta
contra Antoni Prat y Vila. Minguella.

s.n.v

Vuy, als 17 de abril, 1710, he aportat als senyor
Dehona lo paper de Pere Joan Alom y Magdalena, cònjuges, contra Pere Màrtir Correu y Vallamany y Elisabet, cònjuges. Dehona.
De quibus omnibus et singulis sic ut predicitur
actis dictis atque secutis dictus Joannes Solsona,
petiit, instavit et requisivit instrumentum confici. Presentibus pro testibus dicte Vincencius Carreras, presbitero et beneficiato Sedis Barchinone,
et Jacobus Ubach, utriusque iuris doctor, ad premissis vocatis specialiter et assumptis.

314r
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Número 369
Vuya, als 24 de abril, 1710, se ha visitat lo Real
Arxiu, y se ha trobat que se va continuant la investigació y repartició per regnats de tots los
processos que se troban en lo aposento de la
sala gran superior, la major part desendresats y
dividits a trossos, mesclats los quaderns de uns
ab quaderns dels altres, investigant cada un dels
quaderns sueltos a què processos tocan per a
tornar a unir-los.
Y així mateix, se ha trobat que lo official de sa
magestat y son emanuense van continuant lo ína. paper intercalat entre els folis 313v i 314r del trienni 17071710.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

Primo, als 10 de febrer, 1710, lo il·lustre marquès de Coscojuela paga set lliures y mitja per
set fullas y mitja que contenian differents abstractas. 7 lliures, 10 sous.

dice de las conclusions civils, y no ha constat
que lo real arxiver especulador, official de sa
magestat, y sos respective emanuenses hagen
faltat a sa obligació.

318
/1r

Ítem, als 25 de mars de dit any 1710, talis Llossas, aragonès, paga per una infançonia tragués
deu reals per contenir una fulla. 1 lliura.

Vuya, als 30 de abril de 1710, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que se va concloent la
unió de tots los processos que desencodernats y
confusament se trobaven en lo aposento de la
sala gran superior, distribuint aquells a sos respective regnats.
Y així mateix se ha trobat que lo official de sa
magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils, y no ha constat
que lo real arxiver especulador, official de sa
magestat, y sos respective emanuenses, hayan
faltat a sa obligació.

Suma, 8 lliures, 10 sous.

320
/3r

Havent-se vostra excel·lència dignat, per medi
de son síndich, enviar còpia al consistori de concellers de esta ciutat de la real conclusió, facto
verbo, feta en la tercera sala de la Real Audiència
de Catalunya als 25 de abril proppassat, contenint que no fou de la intenció de sa magestat,
Déu lo guarde, ab la real provisió, facto verbo,
en dita sala feta als 26 de novembre, 1709, inibir als habilitadors, y que per consegüent revocava la expedició y presentació de cartells executada en orde a dits habilitadors. Y que ves lo
consistori si tenia cosa que dir sobre son contengut. Passa lo consistori, després de donar las
gràcias, a vostra excel·lència, a dir a vostra excel·lència com dita revocació sols tinga mira al
obrat y executat respecte dels habilitadors y son
judici y no a més. Se considera la ciutat gravada
en los altres procehiments contenguts en dita
real provisió de 26 de novembre 1709, lo que
deu posar en la consideració de vostra excel·lència per a que, a vista del gran zel, que resideix en
vostra excel·lència, passe vostra excel·lència a
executar lo que aparexerà més convenient per la
conservació de las generals constitucions y reals
privilegis, com axí ho espera de la gran justificació de vostra excel·lència.

320 Número 373
/1r

Donb Francisco de Magarola y Fluvià, per la sacra, cessàrea y real magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde, secretari y escrivà de manament en proprietat de la present llochtinència
general de Catalunya y archiver del Real Archiu
en la Corona de Aragon.
En execució del disposat en lo capítol 100 de les
últimes Corts, certifich y fas fe que lo pare mestre
fra Manel Mariano Ribera, de la real orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del dit Real
Arxiu, junt ab son emanuense, han cumplit ab lo
que disposan los capítols 97 y 98 de ditas Corts
des del die primer de febrer fins al últim die de
abril inclusive del corrent any 1719, la qual certificatòria fas mitjansant jurament que he prestat lo
die infrascrit en mà y poder dels excel·lentíssims y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes
del General de Catalunya. Barcelona, y maig a 5
de 1710. Don Francisco de Magarola y Fluvià.

Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.

s.n.r

Número 376
Excelentísimob y fidelísimo señor.

320
/2r

Número 374
Comtec del resultat en lo Real Archiu del dret
de deu reals per fulla imposat per los de la Corona de Aragó.

a. paper intercalat entre els folis 317v i 318r del trienni 17071710.
b. certificació intercalada entre els folis 319v i 320r del trienni 1707-1710.
c. compte intercalat entre els folis 319v i 320r del trienni
1707-1710.

2358

Siendo mañana el día en que el rey, nuestro señor, asiste en la procesión general que se haze en
commemoración de haver Dios librado a esa ciudad del sitio del enemigo, me manda su magestad
dezir a vuestra excelencia, como lo executo, concurra vuestra excelencia en la misma conformidad que los años pasados. Y quedando a la obea. recado intercalat entre els folis 319v i 320r del trienni
1707-1710.
b. bitllet intercalat entre els folis 321v i 322r del trienni
1707-1710.

Don Pau Ignaci de Dalmases y Ros, cronista del
present principat de Catalunya, diu que, havent
lo canonge de la Santa Iglesia de Barcelona,
don Joseph Rifós, lo comte de Çavella, y lo doctor Thomàs Fatjó, revist lo primer tomo de
anals de Cathalunya, de orde y ab nominació de
vostra excel·lència fidelíssima, suplica sia vostra
excel·lència fidelíssima servit manar convocar
una Novena per a que, ab consell de ella, puga
vostra excel·lència fidelíssima resòldrer manarlo a la estampa a costas de la Generalitat, puix és
lo Principat lo més interessat en esta història y
lo principal assumpto de ella, y lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo qui ha de procurar,
com ab totas veras ho solicita sempre, son major
lustre, cabent-hi tant honra ab la publicació de
las generalíssimas hazañas que en tots temps
han sabut executar sos naturals en emulació de
totas las demés nacions. Lo que espera del gran
zel de vostra excel·lència fidelíssima, com y també sia vostra excel·lència fidelíssima servit manar
continuar la present en dietari. Officio, etcètera.
Altissimus, etcètera. Il·lustríssim Pau Ignasi de
Dalmases y Ros.

diencia de vuestra excelencia, ruego // s.n.v // a
Dios guarde a vuestra excelencia los muchos años,
que puede. Horta, a 11 de mayo de 1710. Excelentísimo señor, besa las manos de vuestra excelencia, su más humilde servidor, don Ramon de
Vilana Perlas.

323r

Número 377
Vuya, als 16 de maig, 1710, se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que, per haver-se conclós la
unió y repartició per regnats de tots los processos desencodernats que se trobaven en lo aposento de la sala gran superior, se ha començat y
se va continuant la regulació per anys y repartició per regnats dels memorials, consultas y altres escripturas sueltas que en temps passats se
transportaren del Consell Supremo de Aragó al
present Real Arxiu.
Y així mateix se ha trobat que lo official de sa
magestat y son emanuense van continuant lo índex de las conclusions civils, y no ha constat que
lo real arxiver especulador, official de sa magestat, y sos respective emanuenses hayan faltat a sa
obligació.

332
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Número 384
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.

327r

Número 379
Vuyb, als 23 de maig de 1710, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que se va continuant la
regulació per anys y repartició per regnats dels
memorials, consultas y altres escripturas sueltas
que en temps passats se transportaven del Consell Supremo de Aragó al present Real Arxiu.
Y així mateix, se ha trobat que official destinat
per sa magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils. Y no ha
constat que lo real archiver especulador, official
de sa magestat, y sos respective emanuenses, hayan faltat a sa obligació.

331r

Número 382
Excel·lentíssimc y fidelíssim senyor.

a. paper intercalat entre els folis 322v i 323r del trienni 17071710.
b. paper intercalat entre els folis 326v i 327r del trienni 17071710.
c. súplica intercalada entre els folis 330v i 331r del trienni
1707-1710.
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Don Andreu Foix, ardiacha y canonge de la
Santa Iglésia Cathedral de Barcelona, y lo pare
mestre fra Manuel Mariano Ribera, prior del
real convent de Nostra Senyora de la Mercè de
dita ciutat, y especulador del real arxiu, experts
nomenats per vostra excel·lència, en execució
del ordenat en lo capítol 53 del redrés del General y casa de la Diputació, fet en las últimas
Corts de 1706, fem relació a vostra excel·lència
que, havent-nos instat vostra excel·lència una y
moltas vegadas para que diguéssem nostre sentir asserca del que se hauria y deuria donar y satisfer a Francisco Minguella, notari públich de
Barcelona, y a Pere Mir, escrivent, deputats y
nomenats per lo consistori y Novena para arxivar, ço és, dit Minguella lo arxiu y dit Mir los
processos del aposento del ajudant tercer de escrivà major de dita casa de la Diputació, en lo
modo y forma disposats en dit capítol 53, y
considerant que per part de nosaltres, dits experts, en diferents ocasions se ha instat a dits
Minguella y Mir que propalassen lo ànimo de la
quantitat determinada que cada un respective
presenta per son treball, para formar compte del
qual, y para que fessen cabal comprehenció de
la obra fahedora, foren franquejats, en presència
a. relació intercalada entre els folis 331v i 332r del trienni
1707-1710.
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de nosaltres, dits experts, a dits Minguella y
Mir, los dits respective arxiu y aposento del ajudant tercer, la qual // 332/1v // diligència feta y
havent-se pres dits Minguella y Mir alguns dias
per a declarar son parer, respongueren després a
nosaltres, dits experts, la intenció ab la qual no
determinaren quantitat proporcionada a tot lo
treball fet fer, si solament reduhiren sa presència
a la quantitat per horas o per anys respective als
triennis que faltan a rubricar. Y últimament, ab
dos papers entregats per dits Minguella y Mir,
conclouen, ço és, dit Minguella, que se le donien per terças 400 lliures cada un any mentres
durarà son treball, y dit Mir pretén haver-se-li
de donar 50 lliures per quiscun any per arxivar
los processos de cada un any que faltan arxivar.
Las quals respostas de dits Minguella y Mir, rebudes per dits experts, diem que havent
comprès. Y llegit lo dit capítol 53, y expressantse com se expressan que las personas nomenades en sos respective treballs han de assenyalar
lo termini dins lo qual ha de concluir la obra y
lo ajustar de la quantitat certa correspondria,
dons los quals se offeriran fer-la, com es diu en
dit capitol, ibi: «Procurant apuntar ab ditas personas la quantitat se la hage de donar per dit
treballs y lo termini de conclòurer la obra», y
com dits Minguella y Mir, en las ditas sas últimas respostas en escrits, han entregat las ditas,
de las quals són, ço és, la de dit Mir als 9 y la de
dit Minguella als 10 de abril de 1710, no determinen ni especifiquen en lo número cert dels
anys dintre de los quals han de fer dita obra. Y
com del determinar lo número dels anys dintra
los quals ha de ser dita obra executada se ha de
fer lo argument de la fixa y determinada quantitat que sels deu donar.
s.n.r

Per ço, nosaltres, dits experts, som de parer que
fins y a tant que dits Minguella y Mir expressen
lo número dels anys en lo espay dels quals puguien fer dita obra, y no individuen y declarien
la certa quantitat que se·ls deu donar, no camptant-la per anys, si per tota la obra que se offereixen fer, no se pot nostre dictàmen conformar
ab lo proposat per dit Minguella y Mir. En testimoni del que fem la present relació, firmada de
nostres mans en Barcelona, vuy als 2 de juny de
1710. Reverent y canonge don Andreu Foix.
Manuel Mariano Ribera, prior de la Mercè.
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Número 385
Havent-sea conferit Francisco Minguella, notari
públich de Barcelona, nomenat per lo excel·lena. relació intercalada entre els folis 331v i 332r del trienni
1707-1710.
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tíssim y fidelíssim consistori de deputats, ohidors y Novena, per arxivar lo arxiu de la casa de
la Deputació, en execució del capítol 53 del
nou redrés del General de les últimes Corts, ab
lo il·lustre don Andreu Foix, ardiaca y canonge
de la Santa Iglesia de Barcelona, en execució del
que lo consistori ordenà a dit Mingella lo die
primer de abril, 1710, y com dit don Andreu
Foix y reverent pare mestre fra Emanuel Mariano Ribera, prior del real monestir de Nostra Senyora de la Mercè, experts nomenats per dit
consistori y Novena, hagen dit a dit Francisco
Minguella que explique y diga la quantitat que
pretén per dit treball, fent reflexió sobre lo assumpto se li offereix respóndrer lo següent:
Que per cumplir ab lo disposat en dit capítol
53, primerament deu formar repertori del que
ja se troba rubricat o arxivat de sis triennis,
comptant des de 1671 al de 1686, tots inclusive, en lo qual treball deu procehir-se ab molta
premeditació, llegint-se attentament tot lo arxivat per dits anys recopilat dels dietaris,
// 332/2v // deliberacions, cartes reals y altres
distints, y collocant-ho en sos deguts llochs, havent-se dites coses de duplicar, segons la paraula o dicció a que puga referir-se, a effecte de encontrar-lo ab més facilitat quan sie necessari.
Lo treball del arxivar consisteix en substraure y
reduir ab no menor reflexió tot lo contengut en
vuyt dietaris y vuyt mans de deliberacions per
los triennis desde 1686 al de 1707, no havent lo
últim obtentor del offici de ajudant segon de escrivà major de la casa de la Deputació, lo qual,
segons lo disposat en lo capítol 51 del mateix
redrés, arxivat com devia de arxivar, y fer rúbrica del trienni que ha finit, les cartes reals y altres
haurà rebut lo consistori. Y havent occorregut
en estos anys successos y cosas notables en lo
present Principat, se veu la totalitat del treball,
al qual va adjunt en forsa del mateix capítol lo
formar rúbrica en los mateixos triennis, que
com queda previst és una aplicació de igual o
major presentació que la de substàncias, y reduir lo contengut en los dietaris, deliberacions y
demés. La qualitat de est treball se ha regonegut en estos dies, pues dos subjectes diferents,
ço és, Francesch Cortés y Emanuel Rossell, notari públich de Barcelona, qui sortejaren lo dit
offici de ajudant // s.n.r // segon, al qual, com se
ha dit, se li iniungí esta obligació, no obstant se
li augmentaren 40 lliures de salari quiscun any,
com axí consta del capítol 53 de dit nou redrés.
Encara que en ell se expressa per rahó de la nova
incumbència de haver de fer de mestre de ceremònias, emperò també fou per lo empenyo
del arxivar, pues en lo propdit capítol se diu que
no se li puga deliberar la última tersa que primer
no tinga arxivat lo que se li encarrega ab lo capí-

tol 51, que és los dietaris, deliberacions y demés
que se faran. Y també haver-lo exhimit del gran
treball de escríurer en pergamí totes les àpoches
dels pagaments de censos y censals, com axí se
expressa en lo mateix capítol 51, han renunciat
aquell dits Francisco Cortés y Emanuel Rossell.
Per a poder-se executar ab més perfecció lo treball serà precís al que arxivarà valer-se de un
emanuense, sino és per tot lo treball per lo menos en molta part de ell, puix no és practicable
disposar la substància, havent en lo mateix
temps de péndrer las notícias dels llibres y haver
de formar borró, per no ésser fàcil, puga eixir a
la perfecció a la primera mà y després de formar
aquell a satisfacció de la persona devia fer lo se
haurà de copiar y tràurer en límpio, com així ho
practicaren don Lluy´s de Valencia y Joseph
Sauleda, que arxivaren lo mateix arxiu de la Deputació // s.n.v // fins als anys de que se fa mensió en lo dit capítol, als quals se·ls donaren considerabilíssimas potestats, com és fàcil
informar-se’n y se trobarà en mans de deliberacions de la casa.
Finalment, per cumplir y adelantar lo dit treball,
se necessita treballar en aquell quatre hores tots
los dies, menos en los dies de festa de precepte y
Semana Santa, com ho observa lo dit pare mestre fra Emanuel Mariano Ribera, especulador
del arxiu real, per lo qual treball, fent considerable quantitat de ell y de las circunstàncias de
que se ha de executar, demana 400 lliures per
quiscun any, pagadores per terses postposadament, com diu lo capítol, ab la obligació jurada
o en lo ingrés del treball o cada tres mesos al deliberar-se-li la tersa de haver treballat quatre hores cada un dels dits dies.
Y per que conste, fas lo present escrit y firmat de
mà pròpria en Barcelona, als 10 de abril de
1710. Francisco Minguella, notari públich de
Barcelona.
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Número 386
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Havent participat vostra excel·lència a Francisco
Minguella, notari públic de Barcelona, y a Pere
Mir, escrivent, personas anomenadas per a arxivar lo arxiu de la casa de la Deputació y lo aposento del ajudant tercer de escrivà major de dita
casa, per medi del il·lustre senyor don Andreu
Foix, ardiaca y canonge de la Santa Iglésia de
Barcelona, y del reverent pare mestre Manuel
a. relació intercalada entre els folis 331v i 332r del trienni
1707-1710.
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Ribera, religiós y prior del real convent de Nostra Senyora de la Mercè, de la present ciutat, experts anomenats per vostra excel·lència y Novena, que dits Minguella y Mir explicassen son
ànimo de la quantitat que pretenen per lo treball de arxivar dits arxiu y aposento respective,
segons lo disposat en lo capítol 53 del nou redrés del General y casa de la Deputació de las
últimas Corts. Per ço, havent dit Pere Mir atentament mirat y regonegut lo que fa al cas per sa
petició y demanda, no sols lo dit capítol 53 sino
també lo capítol 54 y altres de dita Cort, demana lo que providament la mateix Cort ha tatxat
al ajudant tercer de escrivà major de la casa de la
Deputació per lo treball de arxivar lo que se
anirà actuant en son aposento del dia de la conclusió de las ditas últimas Corts en avant, per
quant ab lo dit capítol 54 se augmenta al dit
ajudant tercer de escrivà major son salari en 50
lliures per a arxivar tots los processos que se aniran actuant en son aposento del dia de ditas últimas Corts en avant, ab la mateixa conformitat
que se han de arxivar tots los processos que·s
trobaran en lo dit aposento fins lo dia de ditas
Corts. Y per consegüent, a dit Pere Mir se li deu
tatxar y donar de justícia las mateixas 50 lliures
per quiscun any dels que faltan arxivar-se fins
dit dia, // 332/3v // de tal manera que si en lo dit
aposento faltan cent anys de arxivar-se, a rahó
de ditas 50 lliures per quiscun any, venen a importar lo que se li deu donar y pagar 5.000 lliures. Y si faltan més anys més, y si faltan menos
anys se li deu pagar menos, segons lo orde dels
anys que faltan a arxivar-se, a dita rahó quiscun
any, conforme la mateixa Cort ho té disposat al
dit ajudant tercer. Perquè si a ell se li augmenta
és per a arxivar los processos que intra annum
haurà anat actuant, cosa que a ell li serà molt fàcil, perquè així com se desarà de haver-los actuat los podrà anar arxivant sens constar-li molt,
per estar-ne aleshores molt noticiós, molt més
se deu donar de justícia al dit Pere Mir per haver
de arxivar los processos atrassats que no sabrà
son contengut, havent-se de fer primer cap regonexent-los una y moltas vegadas antes de posar mà en escríurer cosa alguna de ningun procés, incumbència molt més treballosa que no la
de dit ajudant tercer. De forma que quan dit
Mir y qualsevol persona que tingués la incumbència per los processos atrassats de dit
aposento haurà arxivat lo dit ajudant tercer ne
haurà arxivat quatre o més del que haurà anat
actuant, lo que·s deixa a la alta competència de
vostra excel·lència.
Sense que obsta lo dir-se que lo haver tatxat y
augmentat lo salari al dit ajudant tercer en 50
lliures és estat solució, que la Cort preveu que
lo dit ajudant tercer tenia en tan poch salari, y
axò fou medi de augmentar-li tant son salari, de
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tal manera que a no tenir aqueixa mira no és tatxat de molt tanta quantitat per lo treball dels
processos que aniria actuant. Al que se respon
que lo dit capítol 54 clarament y sens ningun
gènero de dubtació diu y declara que se li donen al dit ajudant las ditas 50 lliures per lo dit
treball tantsolament y no altra cosa. Secundo,
que ab lo capítol 41, de las mateixas Corts, augmenta //s.n.r // la dita Cort los salaris als officials
de la casa de la Deputació en las quantitats que
aparegue a la dita Cort, que quiscú de ells mereixia entre los demés se augmenta lo salari del
ajudant tercer de escrivà major en la quantitat
de 35 lliures, ab que no pot entendrer-se de que
las ditas 50 lliures fossen part ni porció alguna
de augment de son salari ordinari, sino per arxivar los dits processos, perquè si hagués aparegut
a dita Cort que merexia més salari, axís com se li
augmentà ab dit capítol 41 en 35 lliures, se li
hauria augmentat en major quantitat. Y altrament que ningun official, per rahó de una mateixa cosa y un mateix temps, pot tenir dos augments de salaris. Tercio y finalment, que lo
offici de ajudant tercer de escrivà major és un
offici dels millors de la casa de la Deputació, no
per lo poch o molt salari que té, sino per los
molt guanyables que en sí aporta, lo que no tenen los demés officis. Y que encara que lo salari
de dit ofici del ajudant tercer fos poch respecte
dels demés, los guanyables suplexen la falta del
salari, tot lo que·s deixa considerar per ser cosa
ben notòria. Y per consegüent, no fou may de la
intenció de la Cort donar a dit ajudant tercer las
ditas 50 lliures ni part de aquellas en augment
de son salari ordinari, sino tantsolament per lo
treball de haver de arxivar tots los processos que
se anirian actuant del dia de la conclusió de las
Corts en avant. Y axí, apar molt bé al dit Pere
Mir que de justícia se li deuen pagar per dit son
treball lo menos las ditas 50 lliures per quiscun
any dels que faltan arxivar, per trobar-se ja tatxadas per lo treball ha de fer lo dit ajudant tercer en arxivar lo que anirà actuant. Y per a que
conste, fas la present en Barcelona, y abril als 9
de 1710. Pere Mir, escrivent.
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Número 390
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Los deputats y ohidors de comptes del General
del principat de Cathalunya, encontinent que
se’ls fou presentada per lo síndich de la present
ciutat la suplicació de 30 de novembre proppassat, en que los suplicava hisqueren al reparo
a. recado intercalat entre els folis 336v i 337r del trienni
1707-1710.
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de la contrafacció que pretenia se havia fet als
privilegis de dita ciutat ab lo declarat per lo noble don Fortunat de Parrellà de la Real Audiència y tercera sala, doctor ab la real provisió, facto verbo, feta lo dia 26 de dit mes, en la causa
que lo síndich del magistrat de la llotja del Mar
segueix contra lo síndich de dita ciutat y ab los
mandatos en forsa de dita provisió despedits als
senyors concellers, que aleshores eran individuos de Consell de Cent y habilitadors, cometeren sens intermissió de temps aquella als
magnífichs assessors ordinaris del General, a effecte se fes, com és estil, lo procés informatiu
de dita pretesa contrafacció, com en effecte fou
aquell format. Y després, havent consultat lo
dit negoci ab dits acessors y ab lo advocat fiscal
del General y altres consulents que per la gravedat del negoci aplicaren passaren lo dia 26 de
abril proppassat, de consell y parer de aquells,
en escrits, donat lo dia 25 del mateix, a deliberar y resòldrer que fos ordenat y manat, com en
effecte ordenaren, al síndich del General, que
isqués al reparo de dita contrafacció per aquells
medis que disposan las generals constitucions y
actes de Cort del present Principat. En execució de la qual deliberació, lo síndich del General, en cumpliment // 337/2v // de sa obligació,
feu seguidament vàrias diligèncias, a fi de conseguir la abertura del Tribunal de Contrafaccions. Primerament ab lo molt reverent canciller, y després per la indisposició de est, ab lo
magnífich regent la Real Cancellaria. Y experimentant lo consistori que estas diligèncias heran infructuosas, resolgué ordenar al síndich
del General que se conferís, com se confereix,
lo dia 28 de maig proppassat, ab dit magnífich
regent la Real Cancellaria, a effecte de presentar-lo ab acte rebedor de un dels escribans de
manament y secretari y scrivà major del General, simul stipulants, una suplicació en què demanava y suplicava dit síndich a dit magnífich
regent la Real Cancellaria fos servit manar obrir
lo Tribunal de Contrafaccions, convocàs en ell
sos conjudices en lo puesto o sala de la casa de
la Deputació per eix effecte destinada y prengués de aquells lo jurament y lo demés que segons disposicions municipals se degués fer per
posar-se en execució lo dit Tribunal, protestant-li, altrament, de procehir contra de ell, segons se troba previngut tant en las constitucions col·locadas baix lo títol «De la
observansa», com en los capítols 84 y 85 de las
últimas Corts. La qual diligència no pogués ser
executada per no haver volgut permètrer dit
magnífich regent que lo secretari y scrivà major
del General intervingués en llevar lo acte de la
presentació de dita súplica. En vista de la qual
recusació, lo dia 25 del corrent mes de juny, de
consell y parer dels assessors, advocat fiscal y altres doctors consulents aplicats, passà lo síndich

del General a fer la presentació de dita súplica
al dit magnífich regent la Real Cancellaria, fixant aquella en las parets de sa casa, // s.n.r // inseguint lo que disposa lo capítol 38 de las últimas Corts. Estas són las diligèncias que ha
aplicat los dits deputats y oÿdors y son síndich
en cumpliment de sa obligació, a fi de que se
posàs en la deguda execució lo Tribunal de
Contrafaccions, per a que se pogués haver en
ell la deguda rahó de la justicia que acisteix en
dita pretesa contrafacció. Però regonexent que
aquellas, fins vuy, no han produhit lo effecte
que se solicitava, resta lo consistori ab lo desconsuelo que li ocasiona la inobservansa de las
Generals constitucions. Y premeditant lo consistori lo present cas, per molt grave y de summa conseqüència, desitjant acertar en lo que
deu obrar, y considerant lo molt que interessan
en esta matèria los altres dos comuns de vostra
excel·lència, los ha aparegut ser de sa obligació
no sols donar-ne part a vostra excel·lència, però
encara que per assegurar lo acert en dita dependència fora molt convenient se tractàs aquella en una conferència de personas anomenadoras per los tres comuns. En atenció del que
suplican dits deputats y oÿdors a vostra
excel·lència sia servit anomenar personas per sa
part per a que, junt ab las anomenadoras per
los altres dos comuns, se puga tractar, discòrrer
y premeditar sobre la subjecta matèria, lo que
aparexerà ser més convenient al servey de las
magestats divina y umana y utilitat pública.
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Número 392
Loa excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, convocat lo die 12 de juny, 1710, ha deliberat lo següent:
Ohit lo recado en escrits reportat per part del
excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors de comptes del General de Catalunya, en que se manifesta la conveniència considera en obrir-se una conferència
de personas dels tres comuns, a efecte de discórrer y conferir sobre la ocurrència de la contrafacció insta la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, comprenent que esta dependència és de
grave importància y que lo servey del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, y benefici de la provincia, se regoneix en la observansa de las generals
constitucions, privilegis y drets de la pàtria, al
qual fi, los comuns, per sa obligació, inclinan sa
atenció y cuydado, desitjant assegurar lo acert
en lo que sobre est assumpto dega practicar-se
per part del bras militar. Delibera per so que est
negoci sie comès al senyor protector, officials y
personas se servirà nomenar lo senyor protector, a effecte que·l discorren y premediten, donant-los facultat de obrir conferència ab los altres comuns, de elegir personas per concórrer
en ella, en igual número que elegirà quiscú dels
altres comuns, y acistir a estos en la defensa y reparo dels privilegis, constitucions y capítols que
nota lo recado y demés dependents del assumpto, y de executar tot lo que·ls aparexerà de convenièncias ab plenitut de poder, sens report
algú. Y que la present deliberació en escrits se
participe als senyor deputats y // 338/1v // ohidors per medi del síndich del bras.

Número 391
Excelentísimoa señor.
Apreciando la particular fineza que reconozco a
vuestra excelencia y contiene su carta de 8 del corriente, con motivo de solicitar por mi medio saber el estado de su magestad y su jornada, diré a
vuestra excelencia haver sido en cumplida felizidad hasta este exército, y mantenerse con la robustez y gusto que todos podemos apetecer. Y dexando
en esta parte satisfecho el cuydado de vuestra excelencia tan plausiblemente como manifiesta lo desea, me queda el anelo de conseguir los motivos
que más faciliten a mi atención el de exercitarse
en el agrado de vuestra excelencia. Que guarde
nuestro señor los dilatados años que puede. Balaguer, 9 de junio de 1710. Excelentísimo señor.
Besa las manos de vuestra excelencia su mayor
servidor, el conde de Zintzendorf.
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Número 388
Noverintb universi quod anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo decimo, die vero
quarta mensis iunni eiusdem anni intitulata,
presente et ad hec vocato atque requisito me, Alexio Fornaguera, utriusque iuris doctor et scriva
maiores Generalis Catalonie subrogato, et presentibus eciam ilustre Vincencio Carreras, presbitero et beneficiato Sedis Barchinone, et Jacobo
Ubach, utriusque iuris doctor, Barchinone degentibus, pro testibus ad ista vocatis specialiter et
assumptis constitutus personaliter magnificus
Paulus Corbera et Palau, civis honoratus Barchinone, et sindicus dicte Generalis Catalonie, coa. recado intercalat entre els folis 338v i 339r del trienni
1707-1710.
b. acte intercalat entre els folis 338v i 339r del trienni 17071710.
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ram et ante presenciam dominorum deputatorum et auditorum computatorum Generalis Catalonia, consistorialiter congregator in aula domus deputacionis, ubi pro negociis Generalitatis
tractandis congregari solent verbo petit et requisivit quatenus instrumentum conficirem de relacione quam a presenti fecit dictis dominis deputatis et auditoribus computorumque est thenoris
huiusmodi: «Excel·lentíssim y fidelíssim senyor». Fiat ut reperitur hic inserta. Thenor vero
supradicta suplicacionis est ut sequitur: «Magnífich senyor. Lo síndich de la Generalitat» et cetera. Fiat ut eciam reperitur hic inserta. De quibus
omnibus et singulis sic ut predictur dictis gestis
atque secutis dictus magnificus Paulus Corbera,
dicto nomine, petiit et requisivit fieri et tradi
unum vel plura publicum seu publica consimilia
instrumenta per me, dictum secretario et scriva
maiore. Que fuerunt acta Barchinone, sub die,
loco, mense et anno predictis. Presente me, dicto
secretario et scriva maiore et presentibus eciam
testibus predictis ad premissa vocatis especialiter
et assumptis pro ut superius continetur.
Deinde autem die quinta predictorum mensis et
anni, presente et hac vocato atque requisito me,
Alexio Fornaguera, secretarius et scriba maiori,
predicto, et presentibus // 339/2v// eciam Joanne
Camps, vulgo Ferrer, et Josepho Arnaudies, domisico, Barchinone civibus, pro testibus ad ista
vocatis specialiter et assumptis numeratus Paulus Corbera et Palau, dicto nomine, parendo
mandato et deliberacioni dictorum dominorum
deputatorum et auditorum computorum die
presenti et Paulo ante facta constitutus personaliter intur domum propria habitacionis supradicti magnifici Francisci de Toda, regentis cancellariam, quan fovet in presenti civitate
Barchinone, in vico vulgariter nuncupato la devallada de Santa Eulària, et in atrio eiusdam domus, affixe seu affigere fecit in quadam pariete
eiusdem domus suprainserta supplicaciones et
protestatem dicti sindici quas sibi presentari non
promissit prefatus magnificus regens Regia
Cancellaria, die vigessima octava mensis maii
prope dimissi, volens dictus sindicus predictam
fixacionem vim vera et propria presentacionis
habere. De quibus omnibus et singulis prelibatus
Paulus Corbera et Paulam, verbo petit et requisivi, fieri et tradi unum seu plura publicum vel
publica consimilia instrumenta per me, dictum
secretarium et scribam maiorem. Que fuerunt
acta Barchinone sub die, loco, mense et anno
predictis. Presente me, dicto secretario et scribam
maiore et presentibus eciam testibus predictis ad
premissa vocatis specialiter et assumptis pro ut
superius continetur.
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Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Lo dia 28 del mes de maig proppassat, a las 11
horas tocadas del matí, me són conferit en casa
lo magnífich senyor regent la Real Cancellaria
junt ab Joan Salamó, ciutadà honrat de Barcelona, escrivà de manament, y ab lo doctor Aleix
Fornaguera, secretari y escrivà major del General, a fi de executar la presentació de la suplicació baix incertada, conforme se’m fou ordenat
ab deliberació feta lo die 25 del corrent. Y arribats en sa casa, he fet entrar recado a dit senyor
regent. Ha fet tornar de resposta que entràs sol
lo síndich primerament. Y arribat jo en sa
presència, me ha dit dit senyor regent que si venia per a fer la presentació de la suplicació per a
que congregàs lo Tribunal de Contrafaccions,
en attenció de las instàncias ab que se troban
vostras excel·lèncias de la excel·lentíssima ciutat
de Barcelona advertits, que la admetria ab molt
gust ab que llevàs lo acte de la presentació lo escrivà de manament, en observansa del disposat
en lo capítol 38 de las últimas Corts. Y que feta
la presentació donaria encontinent orde al escribà de manament per a que me donàs còpia
authèntica, y que me la faria entregar antes de
apartar-me de sa presència. Y havent-li replicat
que no podia passar a la presentació de dita súplica menos que llevant lo acte lo scrivà de manament y secretari de la Deputació simul estipulants, conforme sempre se havia estilat, per tenir
aqueix orde del excel·lentíssim y fidelíssim consistori, me ha respost que no donaria lloch a que
entràs dit escrivà major en son aposento per lo
dit effecte, per no poder dispensar al que disposa dita constitució 38 que té jurada y dona nova
forma recentment, a la presentació de dita y altres semblants súplicas. Que en attenció del sobredit, en vista de esta novedat, he suspès la
presentació de dita // 339/3v // suplicació per
medi de dit escrivà de manament, ab interessència del escrivà major del General, que primer no
donàs part a vostra excel·lència fidelíssima.
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Número 394
Excel·lentíssimb y fidelíssim senyor.
Trobant-se la vila de Calaff y sa guarnició, que
consta de tres-cents hòmens, quatra mil dels
enemichs ignorant-se la continuació de sos designes, nos ha aparegut de nostra precisa obligació posar esta novedat en la comprensió de vosa. relació intercalada entre els folis 338v i 339r del trienni
1707-1710.
b. carta intercalada entre els folis 341v i 342r del trienni
1707-1710.

tra excel·lència, a fi de que, ab sa poderosa representació ab la reyna, nostra senyora, Déu la
guarde, logra esta ciutat lo consuelo de prevenir
qualsevol inopinada idea del enemich, a que
contribuhirà esta ciutat y sos naturals ab los medis proporcionats de sas obligacions y especials
interessos, esperant de vostra excel·lència la finesa de contribuhir en la conservació de nostra
llibertat, que si bé conseguir-la ha disposat esta
ciutat y vegueria son sometent, y lo aument de
aquell, en cas importe, ab tot, desitjaria forsas
aquí valents per assegurar-se la enemiga invasió,
las quals té fundadas esta ciutat en la poderosa
representació de vostra excel·lència, assegurantli ho apreciarà per recompensar-ho en quant sie
de la major satisfacció de vostra excel·lència, y
quedant molt puntual en servir a vostra
excel·lència. Cuya vida guarde Déu molts anys.
Manresa, y juny a 19 de 1710. Excel·lentíssim y
fidelíssim senyor, besa les mans de vostra
excel·lència son segurs servidors los concellers
de la ciutat de Manresa.
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Ena lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent
celebrat a 20 de juny, 1710, entre altres deliberacions fonch feta la infrascrita y següent.
Que ohida la real carta de sa magestat de la reyna, nostra senyora, Déu la guarde, de sa real mà
firmada, sota escrita per lo il·lustre senyor marquès don Anton de Romeo y Anderazu, son secretari, de data del die 17 del corrent mes de
juny, dirigida als excel·lentíssims senyors concellers, rebuda en lo excel·lentíssim consistori lo
die 18 del mateix, vigilia de la festivitat del Corpus, en y ab la qual és servida dignar-se participar com, desitjant prevenir en quant és possible
lo que mira a la defensa del pahís, resguart dels
magatsems de Igualada y Calaf, y mayor seguretat dels comboys aportan provisions al real exèrcit, haver tingut per bé encarregar y fiar esta importància a la experiència de differents cavallers
del present Principat, havent-se estos, ab lo major zel y puntualitat, disposat partir-se luego per
aquells paratges, participant-ho a la present, per
lo que interessa en los més glorioses y felizes
progresos del rey, nostre senyor, Déu lo guarde,
per a que, en conseqüència de la innata fidelitat
y amor de la present ciutat al real servey, veja y
discorre dita present ciutat quals altres providèncias puguen donar-se al logro del referit
intent, llegida dita real carta al present concell
continuada en la proposició. Y attès lo contengut en dita real carta, y lo quant interessa la present ciutat en los felizes y pròsperos successos

del rey, nostre senyor, y en son real servey, y
que segons la intel·ligència se té los excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras militar se
troban ab semblants carta, qual la present ciutat, y que tot lo expresat en ells és y té mira al
comú interès, que per ço, sie comès, com lo
present consell comet, a las personas se troban
ésser anomenadas per part de ditas excel·lentíssims comuns y present ciutat, per conferenciar
altra // 343/1v // dependència lo contengut y expressat en dita real carta, premeditat y discorrent lo que en vista y atenció apareixerà déurer
fer obrar y executar la present, posant y formant
de llur parer y sentir un paper ab expresso, reportant-se aquell al present consell per la manera puga millor la present ciutat, en cumpliment
de sa innata fidelitat, acudir al que sie del major
servey de sas magestats. Y que la present deliberació sie per lo medi als excel·lentíssims consellers participada als excel·lentíssims y fidelíssims
deputats y bras militar.
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Número 397
Ena la conferència tinguda per las personas anomenadas per los tres excel·lentíssims comuns de
la Deputació, bras militar y present Ciutat, en la
casa de dita Ciutat, als 21 del any 1710, se ha
acordat aconsellar lo següent:
Primerament, que se donen molt especials gràcias a la reyna, nostra senyora, que Déu guarde,
així del que se ha servit participar als dits comuns
ab la real carta de 17 del corrent, com també del
molt se esmera en procurar lo que regoneix més
útil y effectiu per lo resguart de est Principat.
Que en exequució del que sa magestat se ha
dignat manar-los en sa carta, de que discorreguessen que altras providèncias podrian donarse per lo referit resguart del Principat, havent,
ab molt effecte, discorregut que las invasions
del enemich eran ab lo crescut número de cavalleria e infanteria, no se ha trobat corresponent
medi per obviar a ditas invasions, y cumplint a la
obligació de faels vassalls se offerescan dits tres
excel·lentíssims comuns a sa magestat per a tot
lo que sa gran comprehensió se dignarà insinuar-los conduhir al major servey de sa magestat y utilitat del Principat.
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a. deliberació intercalada entre els folis 342v i 343r del trienni 1707-1710.
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Número 399

a. deliberació intercalada entre els folis 342v i 343r del trienni 1707-1710.

[ 1710 ]

[ 1710 ]

Vuya, als 20 de juny de 1710, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que se va conclouent la
regulació per anys y repartició per regnats dels
memorials consultats y altres escripturas sueltas
del regnats dels senyors reys Carlos 1, Felip 1 y
Felip 2 inclusive, las quals foren transportades
del Consell Supremo de Aragó al present Real
Arxiu. Y així mateix se ha trobat que lo official
de sa magestat y son emanuense van continuant
lo índice de las conclusions civils, y no ha constat que lo real arxiver especulador, official de sa
magestat, y sos respective emanuenses hayan
faltat a sa obligació.
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se de fer lo degut repartiment del resultant dels
fraus y penas se degan entregar en primer lloch
las parts tocants del acusado, com de tot en
puntual observasa dels capítols de Cort està vostra excel·lència puntualment informat.
Per tant y altrament, dit don Francisco Bagot
suplica a vostra excel·lència sea de son servey
manar que de pecunias resultants de dit frau y
depòsit fet a dit Nebot sian donadas y pagadas a
aquell las parts del quart, tant del frau com de
las tocants, al sobredit acusador, a fi que aquella
dega tenir la deguda satisfacció y lo suplicant
puga exonerar-se de la obligació en que se troba
constantment, lo que suplica de la millor manera que pot. Y per ordenansa del disposat ab lo
capítol 59, Corts 1599, ha manat al escribà major de la present casa de la Deputació lleve acte
de la resultant // s.n.r // de vostra excel·lència y
oblata de la present suplicació, a fi de que se
lliure còpia dins lo termini en dit capítol, prefegit lo offici, etcètera. Altissimus, etcètera. Don
Francisco Bagot, en causa pròpia.

Número 400
Excel·lentíssimb y fidelíssim senyor.
Per part de don Francisco Bagot, capitán de infantería española, sots jornada de 10 de abril
proppassat, se presentà súplica a vostra
excel·lència com a procurador que fou dels
arrendadors del dret del General y Bolla en lo
trienni de 1704, com consta de son poder, que
junt ab la present, posa en mà de vostra
excel·lència, a fi de que, segons lo disposat ab
los capítols 43 y 85, Corts 1981 y demés aplicables, se li entrega del resultant del frau de las
mercaderias trobadas y apresas com a caigudas
en comís de la Generalitat en lo port de Salou,
dins un ganguil del patró Guillem Bertran, de
Martega, las quals, llebant acte de aprensió, foran entregadas al receptor dels fraus de la ciutat
de Tarragona, a ont se féu la declaració de dit
comís, la quarta part, tant del frau com de la
pena que tocava y espectava al acusador de dit
frau. Per so que aquest solicitava, com vuy en
dita solicita, cubrar-las de dit suplicant, en atensió que se havian donadas y pagadas per part de
don Juan Nebot 1.000 lliures, a bon comta de
aquellas 1.900 lliures, 14 sous, a que fou condemnat dit //343/6v// Nebot, per aver-se’n
aportadas ditas mercaderias comisadas de la casa
de dit receptor dels fraus de la ciutat de Tarragona, fins vuy no se aya conseguit lo efecte suplente, diferint la paga y satisfacció de la tocant
a dit acusador, quant se fes lo trànsit de la resta y
cumpliment de dita quantitat per aver-se aplicat, la deposada a bon compte, en lo repartiment de las parts tocants a la Generalitat y
arrendatari, y sia contrari a la expressa disposició
de dits y altres capítols de Cort, per trovar-se
hordenat literalment aquells que en cas de aver-

Oblata,
ra.

XXI

junii
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un consistorio, et cete-

Et domini deputati intervinientibus dominis auditoribus computorun dixerunt et decreverunt
quod non admittatur predicta supplicatio presentata per dictum don Franciscum Bagot, nomine procuratoris preexpressi Joannis Mayeras,
eo quia dicta procuratio, fuit constat et revoca
instrumento acto penes Paulum Cabrer, nottario
publico Barchinone, die vigessima currentium
mensis et anni, et eodem die dicta revocatio intimata prelibato Francisco Bagot, et quod de
huiusmodi decretacione tradatur copia parti.
Alexius Fornaguera, utriusque iuris doctor, secretarius et scriba maioris Generalis Catalonia
subrogatus.
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a. paper intercalat entre els folis 342v i 343r del trienni 17071710.
b. súplica intercalada entre els folis 342v i 343r del trienni
1707-1710.
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Número 401
Ena lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent,
celebrat als 22 de juny, 1710, fonch feta la deliberació següent:
Que ohit lo consell en escrits donat per las personas entrevenen y concorran la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns de la Deputació, bras militar y present Ciutat, en orde a la
deliberació per lo present consell presa en lo die
20 del corrent, acerca del contengut y expressat
en la real carta de la reyna, nostra senyora, Déu
a. deliberació intercalada entre els folis 343v i 344r del trienni 1707-1710.

la guarde, de data de 17 del corrent, continuada
en la proposició de dit consell, llegit dit paper al
present consell, insertat en la proposició. Y attès
que las operacions e invasions del enemich són
en lo present Principat, la protecció y amparo
del qual és pròpria y peculiar del consistori del
senyors deputats y no de la present Ciutat, que
per ço, antes de fer-se representació alguna a la
reyna, nostra senyora, sobre lo assumpto expressat en dita real carta, sie remés dit fet a las
mateixas personas concorren y entrevenen en
dita conferència, per a que sàpian del consistori
dels senyors deputats lo que ells podran fer,
obrar y executar en la positura present, offerintse la present ciutat coadjuvar en dita dependència en quant la acompanyen sas possibilitats. Y
obtinguda la resposta de dit consistori ditas personas de dita conferència en escrits la entreguen
als consellers, servint-se dits concellers reportarla al present consell, per poder, en vista de ella,
resóldrer y deliberar lo fahedor.
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[ 1710 ]
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Lasa personas de la excel·lentíssima conferència
dels tres comuns de la Ciutat, Deputació y bras
militar, tinguda en la sala del bras lo die 24 de
juny, 1710.
Han acordat la formació de la representació per
la reyna, nostra senyora, segons la minuta que
se entrega, y aconsellar als comuns que, tenint
la aprobació de vostras excel·lèncias, se pose en
las reals mans de sa magestat per medi dels tres
senyors presidents dels tres comuns.

348
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412
Vuyb, als 30 de juny, 1710, se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que, per haver-se ja conclós
la regulació per anys y repartició per regnats
dels memorials consultats y altres escripturas
sueltas dels regnats dels senyors reys Carlos 1,
Felip 1 y Felip 2, que en temps passats foren
transportades del Consell Supremo de Aragó al
present Real Arxiu, se ha començat y se va proseguint la regulació per anys y repartició per
regnats de las butllas papals que foren trobades
entre los milenars de escriptures que confusament existian en lo aposento de la sala gran superior.

Número 404
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
Die 19 del corrent donà esta ciutat notícia a vostra excel·lència de la invasió havia fet lo enemich
al castell y vila de Calaf. Die 20 a la matinada tingué la alegria de haver lo enemich alsat lo citi,
cremant carros, galeras y derramant partida de
farina que trobà en algunas casas de particulars
de la vila de Calaf, quedant tot lo die 21 no sols
Calaf, com també aquellas cercanias, libres dels
enemichs. Vuy, die 22, a la que deviam ésser serca de mig dia, havem tingut avís per propri com
lo enemich altra vegada havia tornat a invadir lo
castell de Calaf, ab major número de tropas, posant-nos ab major ressels. Y no obstant las innumerables diligèncias fa esta ciutat per la defensa, no sols de Calaf com també de totas estas
sercanias, ab sometents, municions, armas,
//344/4v // y demés necessari, passa a suplicar ab
tot rendiment a vostra excel·lència se interposàs
ab la reyna, nostra senyora, per a que, en quant
sie possible, nos valga ab tropas, y especialment
ab municions, per haver-las esta ciutat enviadas
envers Calaf per a intrumeter-las dins lo castell
de Calaf, per avís tingueren dels de Calaf, que los
del castell necesitaven de ellas. Quedant ab la
viva esperansa y suplicant al Senyor guarde a vostra excel·lència molts anys. Manresa y juny a 22
de 1710. Excel·lentíssim y fidelíssim senyor,
besa les mans de vostra excel·lència, sos segurs
servidors los consellers de la ciutat de Manresa.

Número 405

Y així mateix, se ha trobat que lo official de sa
magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils, y no ha constat
que lo real arxiver especulador, official de sa
magestat, y sos respective emanuenses, hagen
faltat a sa obligació.

349
/1r

a. carta intercalada entre els folis 343v i 344r del trienni
1707-1710.
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Número 412
Excelentísimoc y fidelísimo señor.
Para aliviar a vuestra excelencia del cuydado en
que por la de 25 expresa tenerle constituydo la salud del rey, nuestro señor, no omite mi afecto
abreviar el despacho de la noticia de su estado, y
conservándolo el cielo con la perfección que dexa
gustoso el más zeloso corazón, siéndolo el de vues-

a. paper intercalat entre els folis 343v i 344r del trienni 17071710.
b. paper intercalat entre els folis 347v i 348r del trienni 17071710.
c. paper intercalat entre els folis 348v i 349r del trienni 17071710.

[ 1710 ]

proposat, y considerant dita conferència ser indispensable a la obertura de dit Tribunal y judici de contrafaccions per la conservació y reparo
de las generals constitucions y capítols de Cort,
han regonegut ser de sa obligació aconsellar al
consistori dels senyors deputats deuria aplicar lo
medi novament ab lo molt reverent canceller,
per a que a vista de haver cessat son legítim impediment, fos servit de executar y provehir los
convenients per la efectuació de dit tribunal. Y
en quant al que té mira a la recusació feta per
part del magnífich regent la Real Cancellaria, en
la presentació de la súplica o requesta presentada per lo síndich general de Catalunya, havent
vist lo vot fet y format per lo acessor, advocat
fiscal y doctors consulents de la casa de la Deputació, ohit son informe y relació de paraula feta
en la conferència, a hont donaren per constant,
segons lo disposat en diferents constitucions,
capítols de Cort, observansa y exemplars del
real sanat, ser estada infundada la recusació de
dit magnífich senyor regent, los ha paregut remétrer dit fet a la direcció del consistori, que
com a tant zelós e invigilant en la manutenció y
conservació de las constitucions, capítols de
Cort y demés drets de la pàtria, execute lo
que·ls aparega de sa obligació, segons lo que·s
troba disposat ab ditas constitucions y capítols
de Cort. Y que per un y altre fi sien servits los
dos altres comuns de la //s.n.r // excel·lentíssima
ciutat y excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
coadjuvar ab tots aquells medis que aparexerà al
excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats ésser concernents y eficases per
lo mayor desempenyo de sa excel·lència fidelíssima.

tra excelencia, espero quedará complacido. Y de
que mi atención zele la suerte de servir a vuestra
excelencia, rogando a Dios guarde a vuestra excelencia muchos años. Balaguer, y junio 27 de
1710. Excelentísimo señor, besa las manos de
vuestra excelencia su mayor servidor, el conde de
Zintzendorff.

349
/2r

Número 413
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.
En lo fet proposat a la conferència dels tres excel·lentíssims comuns contengut en lo recado
en escrits que participà lo consistori dels senyors
deputats a la ciutat y bras militar, manifestantlos la aplicació de varietat de medis se havian
executat per part de dit consistori per lo logro
de la abertura del Tribunal y judici de Contrafaccions, fins haver passat per indisposició del
molt reverent canceller a presentar súplica ab
incerta de requesta al regent la Real Cancellaria
per medi de son síndich, ab acte rebut per un
dels escrivans de manament y secretari escrivà
major del General simul stipulans, a fi y effecte
de que fos servit obrir lo dit Tribunal de Contrafaccions, convocàs en ell sos conjudices y
prengués aquells lo jurament y lo demés que segons disposicions municipals se degués fer per
posar-se en execució, protestant-ho altrament
de procehir contra ell y sos béns, segons se troba previngut en diferents constitucions y capítols de Cort, al que no volgué convenir-se dit
magnífich senyor regent, no permetent que lo
secretari y scrivà major del General entrevingués en llevar lo acte de la presentació de dita
súplica. Per lo que se veu lo consistori, precisat
de consell y parer dels acessors, advocat fiscal y
altres doctors consulents aplicats, a que passàs
lo síndich del General a fer la presentació de
dita súplica, ficsant aquellas en las parets de sa
casa, segons lo disposat en lo capítol 38 de las
últimas Corts, com més llargament és de véurer
en lo expressat recado. Y regoneixent no haver
produhit ditas diligèncias lo effecte que se solicitava, quedant lo consistori ab lo desconsuelo
que li ocasiona la inobservància de las generals
constitucions, tractassen // 349/2v // discorreguessen y aconsellassen lo que deuria obrar sa
excel·lència sobre la subjecta memòria.
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Número 416
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor.

Obehint los ordes de sos excel·lentíssims comuns respective las personas per lo effecte de
dita conferència per sas excel·lèncias anomenadas, han mirat, discorregut y practicat tot lo fet

Havent-se proposat en lo excel·lentíssim y savi
Consell de Cent lo dia 7 del present y corrent
mes de juliol, tant lo paper format per las personas que·l componan la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns, acerca la dependència de la obertura del Tribunal de
Contrafaccions, en y ab lo qual, aparegué a ditas
personas aconsellar a vostra excel·lència deuria
aplicar lo medi novament ab lo molt reverent
canceller per a que, a vista de haver cessat son
legítim impediment, fos servit provehir los ordes convenients per la effectuació de dit Tribunal, al que se mira a la recusació feta per part del
magnífich regent la Real Cancellaria en la pre-

a. carta intercalada entre els folis 348v i 349r del trienni
1707-1710.

a. recado intercalat entre els folis 350v i 351r del trienni
1707-1710.
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sentació de la súplica o requesta presentada per
lo sýndich del General de Catalunya, per ser estada poch fundada dita recusació que dit fet se
remetés a vostra excel·lència que, com a tant zelós, execute lo que li aparega ser de sa obligació,
segons lo que·s troba disposat ab constitucions
y capítols de Cort, y que per un y altre fi fossen
servits, lo bras militar y la ciutat, coadjuvar ab
tots aquells medis que aparexeria a vostra excel·lència ésser concernents y eficaces per lo major desempenyo de vostra excel·lència, com y
també còpia de una deliberació per vostra excel·lència feta als 5 del mateix mes de juliol acerca lo refferit assumpto, dignant-se annuir al dit
vot y parer, ordenant a son síndich fasse las degudas instàncias al molt reverent canceller a fi
de conseguir la effectuació // 351/1v // de dit
Tribunal de Contrafaccions, conforme per disposicions municipals està disposat. Passà lo consell a péndrer la resolució següent, la qual se
posa en la gran intel·ligència de vostra excel·lència:

ñor, con caval salud, que participo con entero
gusto a vuestra excelencia, solicitando la freqüencia de sus preceptos para exercitar en su execuzión
mi resignada obediencia, que ratifico, a la de
vuestra excelencia, con seguro afecto, deseoso de
que Nuestro Señor guarde a vuestra excelencia
muchos años. Balaguer, a 7 de julio de 1710. Excelentísimo señor, besa las manos de vuestra magestad, su mayor servidor, el conde de Zintzendorff.

352
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Losa excel·lentíssims y fidelíssims senyors protector, oficials y personas del bras militar, convocats lo die 12 de juliol, 1710, han fet la deliberació següent:
Ohit lo paper entregat per las personas de las
excel·lentíssima conferència dels tres comuns,
en que aconsellan lo que se deu executar per los
comuns respective sobre la occurrència de la
abertura del Tribunal de Contrafaccions, y ohida la deliberació presa per la excel·lentíssima
Ciutat als 7 del corrent, participada al bras lo
die de ahir, en que se conforma al aconsellat per
la excel·lentíssima conferència ab dit paper, al
qual se ha també adherit lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors deputats y ohidors segons, se ha participat per medi del síndich del General, han deliberat per so, dits
excel·lentíssims senyor protector, officials y personas, en virtut de la facultat concedida per lo
bras, conformar-se y adherir-se també en tot y
per tot al contengut en dit paper entregat per
las personas de dita conferència, a fi de que se
pose en execució lo que aconsellan, conforme
allí se explica. Y que esta deliberació en escrits
sie participada als altres comuns per medi de
síndich del bras.

Que per part de la present ciutat se annuesca,
conforme lo present consell annueix, al aconsellat ab lo paper disposat y format per las personas entrevenen y concorren en la excel·lentíssima conferència dels tres comuns de la
Deputació, bras militar y present ciutat, suplicant, per lo medi aparega als consellers, en escrits, a vostra excel·lència, que sie servit posar en
execució lo que per ditas personas de dita conferència li és estat aconsellat, offerint-se la present ciutat molt prompte per a coadjuvar en
quant tinga la mira a la consequució de la obertura del Tribunal de Contrafaccions que se solicita y procura.
En consideració del que, espera la ciutat que
vostra excel·lència se dignarà posar en execució
lo que s·i suplica ab la referida deliberació, com
y també que vostra excel·lència restava ab la certesa de que la ciutat no faltava en la offerta expressada en aquella y en lo que sia del major
gust, agrado y servey de vostra excel·lència.
352
/2r
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Número 419

Número 417
Excelentísimosa y fidelísimos señores.
Haviendo rezivido la favorezida de vuestra excelencia de 5 del corriente, faltaría a mi obligación
si enseguida de lo que vuestra excelencia se sirve
mandarme no pusiere en su noticia la apreziable
de mantenerse, a Dios gracias, el rey, nuestro sea. carta intercalada entre els folis 350v i 351r del trienni
1707-1710.

2369

Número 420
Certifichb y fas fe jo, Joan Solsona, per las autoritats apostòlica y real notari públich real col·legiat de Barcelona, avall escrit, que ab acte rebut
en poder meu, a catorse de juliol, mil set-cents y
deu, lo senyor Joseph Costa, en quiscun dret
doctor y assessor de la general gubernació del
present principat de Catalunya, en Barcelona
populat, ha feta procura al il·lustre y molt revea. deliberació intercalada entre els folis 351v i 352r del trienni 1707-1710.
b. certificació intercalada entre els folis 351v i 352r del trienni 1707-1710.
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rent senyor doctor don Joseph Ignasi de Amigant y de Alsina, canonge de la Seu de Barcelona, per a renunciar líberament, en mà y poder
dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes del General de dit
present principat de Catalunya y de altres qualsevols personas que convinga y menester sia, los
llochs de officis o bolsas en que se troba insiculat per lo estament real, que són de dita
// 352/2v // de donador de ploms y receptor de
la bolla; y per dit effecte dar y presentar qualsevols súplicas, fer y firmar qualsevols actes de renunciacions y fer qualsevols altres cosas que cerca las preditas cosas sian necessàrias y
convenients, com en dit acte més llargament se
conté.

Testes sunt Raymundo Pons, bibliopola civis, Jacobus Guitart, de familia dicti nobilis constituentis, et Joannes Paulus Pintat, scriptor Barchinona, degens, qui in folio et cetera.
In quorum licet aliena manu scriptorum fidem
ego, Franciscus Rossell, auctoritatibus appostolica
atque regia nottarius publicus regiusque collegiatus Barchinona, hic me subscribo meumque solitum artis nottarie quo in publicus claudendis instrumentis utor dictis die et anno appono sig+num.

353
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Número 423
Excelentíssimosa y fidelíssimos señores.

In quorum propria manu scriptorum fidem et
testum omnium ego, Joannes Solsona, nottarius
memoratus, hic me subscribo et meum quo utor
die XV predictorum appono sig+num.

352
/3r

Continuando en su magestad la felizidad de
mantenerse, a Dios gracias, con caval salud, persisten en mí los deseos de participar tan plausible
noticia a vuestra excelencia, y poniéndolo en execución en seguida, de lo que en carta del (...) del
corriente se sirve mandarme vuestra excelencia
me balgo de la ocasión para suplicar con encarecimiento a vuestra excelencia emplee mi resignada obediencia en lo que sea de su mayor agrado,
pues además que deseo servir con fineza a vuestra
excelencia, ruego a Dios guarde a vuestra excelencia muchos años, que puede. Balaguer, a 12 de
julio de 1710. Excelentísimo señor, besa las manos
de vuestra excelencia su mayor servidor, el conde
de Zintzendorff.

Número 421
Diea decima quinta mensis iulii, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo decimo,
Barchinona.
Ego, don Petrus de Ribes et de Boxados, Barchinona populatus, gratis, et cetera, constituo et ordino
procuratorem meum certum, et cetera, itaquod,
et cetera, vos, nobilem Petrum de Ribes et de Granollachs, Barchinona populatum, filium meum,
licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et
nomine meo, renunciandum in manu et posse
illustrium ac fidelissimorum domorum deputatorum huius presentis Catalonia principatus, seu
aliarum quarumcumque personarum quarum
intersit insiculacionem in mei favorem factam in
domo Deputacionis dicti presentis Catalonia
principatus, de munere deputati militaris eiusdem Principatus dictarumque renunciacionum
admitti pettendum et suplicandum, et pro hiis
quacumque instrumenta renunciacionum cum
quibusvis //352/3v// clausulis et cauthelis necessariis et opportunis ac vobis, dicto filio et procuratori meo, constituo benevisis, faciendum et firmandum omniaque alia et singula que pro dicta
renunciacione et eius validitate necessaria fuerint faciendum et libere exercendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum et demum,
et cetera, promito habere ratum, et cetera. Et non
revocare et cetera. Actum, et cetera.

357
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a. procura intercalada entre els folis 351v i 352r del trienni
1707-1710.
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Número 427
Vuyb, als 18 de juliol de 1710, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que se ha conclós la
distribució per regnats de totas las butllas papals
que confusament existian entre los milenars de
pergamins y papers sueltos que se trobaven en
lo aposento de la sala gran superior. Per lo que
se començarà y se anirà proseguint la distribució, així mateix per regnats, de tots los papers y
pergamins que per no tenir data de any ni títol
de rey y reyna o infants designatiu a qui espectan se havian posat a part. Y com per faltar en
aquells las sobreditas circunstàncias no·s poden
degudament repartir menos que ab la observància, així en notícias històricas com en lo Real Arxiu, se aniran ara ab especial reflexió distribuint
a sos respective regnats.
a. carta intercalada entre els folis 352v i 353r del trienni
1707-1710.
b. paper intercalat entre els folis 356v i 357r del trienni 17071710.

assentir al que sobre est particular ha dit
excel·lentíssim y savi Consell de Cent, per ser la
dilació molt prejudicial a la utilitat pública per
los motius externament contenguts en la deliberació feta per dits deputats y oÿdors y personas de la junta lo dia 21 del corrent, que ja han
participada a vostra excel·lència. Y a més del sobredit occorra de per altra motiu, per haver los
dits deputats y oÿdors, ab còpia de 23 del corrent, posat en la real intel·ligència del rey, nostre senyor, que Déu guarde, lo estat en que se
troba, així la forma com lo material de la casa
de port franch, y lo haver-se asenyalat per la
abertura de dita casa y admissió de las mercaderias en ella lo dia 28 del corrent. En vista del
que esperan dit deputats y oÿdors y personas de
la junta que dit savi Consell de Cent se donarà
per satisfet de estos justificadíssims motius, podent assegurar a vostra excel·lència que la principal mira y attenció que han tingut en la idea y
formació de ditas ordinacions és estat sempre lo
procurar lo major benefici de vostra excel·lència y no perjudicar un àtomo a sos privilegis y
drets, com ho ensenya la experiència en las conferèncias que·s tingueren, y convingue la junta
a tot lo que per las personas se entrevenian per
part de vostra excel·lència se demana y continuan en lo mateix propòsit de atténdrer y donar gust a vostra excel·lència y al savi Consell
de Cent, sempre y quant se sente grau de alguna o algunas de ditas ordinacions.

Y així mateix se ha trobat que lo official de sa
magestat y son emanuense van continuant lo índice de las conclusions civils, y no ha constat
que lo real arxiver especulador, official de sa
magestat, y sos respective emanuenses hayan
faltat a sa obligació.

376
/2r

Excel·lentíssima senyor.
Los deputats y oÿdors de comptes del General
del principat de Catalunya y personas de la junta de port franch, havent vist y degudament
premeditat la deliberació feta per lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent tingut y celebrat
lo dia 23 del corrent, a dits diputats y oÿdors
participada per medi del síndich de vostra excel·lència lo dia 24 del mateix, se’ls offereix posar en la alta comprehensió de vostra excel·lència que encara que en las conferèncias que se
tingueren sobre lo assumpto de las ordinacions
de la casa de port franch las personas anomenadas per part de dita junta no sols comunicaran a
las anomenadas per part de vostra excel·lència
los capítols concernents al interés de la present
excel·lentíssima ciutat, sino també, procehint
ab singular uniformitat y bona correspondència
los manifestaren tots los demés capítols que
contenen ditas ordinacions, a effecte que si tenian cosa que advertir en benefici de la ciutat y
per utilitat del comers, se pogués en tot lograr
lo acert que·s desitja, ab tot, per donar gust al
excel·lentíssim y savi Consell de Cent han resolt, dits deputats y oÿdors y personas de la
junta, entregar a vostra excel·lència còpia de totas las ordinacions a effecte que en vista de ellas
puga dit excel·lentíssim y savi Consell de Cent
examinar y cerciorar-se si contenen cosa prejudicial a sos drets, que en cas sia, lo que no
creuhen, estan promptes dits deputats, oÿdors
y personas de la junta, esmenar-ho y corregirho, com ho tenen offert a vostra excel·lència.
Però en lo que té respecte a suspéndrer la impressió de ditas ordinacions y obertura de la
casa de port franch, sentan vivament no poder

379
/1r

a. deliberació intercalada entre els folis 375v i 376r del trienni 1707-1710.
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Devema los excel·lentíssims y fidelíssims senyors
deputats del General del present principat de
Catalunya a Francisco Mir, courer de la casa,
per les mans y còurer de una campana ab las armas de la dita casa de la Diputació, pesada per
mestre Altabó, fuster de dita casa, que pessa sis
arrobas y tretse lliuras, que ha rahó 12 lliures.
Pesa la campana sis arrobas y tretse lliuras, que a
rahó de 12 lliuras, val 99 lliures, 12 sous.

a. compte intercalat entre els folis 378v i 379r del trienni
1707-1710.

[ 1710 ]

Apèndix 4

[ 1711 ]

Número 134
Ena la conferència tinguda en la sala del
excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes del General
del present principat de Cathalunya lo dia 29 de
janer 1711, en atenció de trobar-se conferenciant y discorrent lo fahedor per los tres
excel·lentíssims comuns per la dependència de
Gerona sobre lo que no se ha pogut fins vuy
pèndrer resolució y regonexent que las tropas
del rey, nostre senyor, o la mayor part de aquellas, estan en moviment marxant per lo Principat, per lo què podria tèmer-se que aquellas
ocasionasen algun disgust en los paysans, essent
esta urgència molt pròpria prevenir-la per la
concervació de la quietut y necessitat de prompta diligència, ha aparegut aconsellar als tres excel·lentíssims comuns que per medi dels tres
presidents de aquells se posen als reals peus del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, suplicant-li
de paraula què important al real servey lo que
no se experimenten los naturals de est Principat
atropellats per los soldats, se digne per sa real
clemència ab eficàcia prevenir als generals del
exèrcit procuren que las tropas vagen ab tota
aquella moderació posible en sas operacions ab
los paysans, per a què ab aquella se logre la uniformitat ab aquells y, per est medi, la quietut
pública, que tant se desitja y se necessita.

Vuy,a als 27 de janer de 1711, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que després de la inventariació de las antigas escripturas que ordine
turbato se trobavan en dit Real Arxiu dispersas
en 30 armaris y altres llochs, se va començant la
coordinació de aquellas per sos anys, a fi que
després de coordinadas se fassen registres de
aquellas y se sàpie lo que contenen. Y axí mateix, se ha trobat que lo official de sa magestat y
son amanuense van continuat la còpia de un registre de privilegis del senyor rey y emperador
Carlos 5 que se estava perdent, sens que haya
constat que lo real arxiver, especulador, official
de sa magestat y sos respective amanuenses hayan dexat de cumplir ab sa obligació.

Número 136

Número 135

Excel·lentíssimb y fidelíssim senyor. Havent-se
conferit lo dia de ahir lo deputat militar ab lo
il·lustre marquès de Rialp, secretari de sa magestat, que Déu guarde, a effecte de participar-li
com quedava anomenat per eixir de la present
ciutat y passar a Hostalrich per lo effecta que sa
magestat gustava y que axís estava prompte per
a partir quant antes y que sols esperava los poders y instruccions se requirian, li digué quedava molt gustós de la deliberació presa acerca sa
exida y que, encontinent, se li despatxarian dits
poders y instruccions prevenint-lo que en lo tocant a què las milícias estigan molt conformes y
unidas ab los paysans, molt en breu se experimentaria la justícia que manaria fer sa magestat
ab los militars culpats y que entre altres de las
instruccions se li donarian a ell y al il·lustre marquès de Semmanat, qui lo acompanyà en la
funcció, seria lo poder en son real nom de encarregar als generals dit assumpto. Y havent-se

a. paper intercalat el 29 de gener 1711.

a. paper intercalat el 30 de gener 1711.
b. recado intercalat el 30 de gener 1711.

Assò és lo que ha aparegut aconsellar als tres excel·lentíssims comuns sobre lo que pendran
aquella resolució que·ls aparexerà que sempre
serà la més acertada.
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posat als reals peus de sa magestat fou servit manifestar molt singular gratitut de semblant resolució y expressar-li que esperava no sols promptes socorros per a mantenir lo que estava baix de
son suau domini, sinó y també per a recobrar lo
demés. Tot lo referit ha aparegut al consistori
de la Deputació posar en la consideració de vostra excel·lència per a què sie servit reflectar-lo
sobre lo aconsellat per la conferència, quedant
ara y sempre al servey de vostra excel·lència fidelíssima.

Número 137
Ena la conferència tinguda en la sala del
excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo die 30
de janer 1711, conciderant que lo die 31 del corrent, no essent socorreguts, és en lo que ve lo
plasso de haver-se de acabar de vacuar los forts
de la ciutat de Gerona, quedant aquells junt ab
dita plassa en poder dels enemichs que la han
invadida, per defensa de la qual los tres
excel·lentíssims comuns ab differents representacions han recorregut a la real protecció del
rey, nostre senyor, que Déu guarde, reflectint a
la real comprehenció las llastimosas contingèncias que en si podia aportar dita pèrdua, del què
algú podria voler arguhir rezel de la impossible
amortiguació del aliento dels naturals de tot est
Principat. Attenent a què lo prevenir la manifestació de la constància de usos naturals per lo
què conduesca al major auge de la justa causa
de sa magestat en la ocasió present se comprèn
ésser dependent y amargent de Girona y, per
consegüent, propri de la comissió feta a la excel·lentíssima conferència per los tres excel·lentíssims comuns; ha aparegut aconcellar a dits
excel·lentíssims comuns que ab humil y respectuosa representació se posen als reals peus de sa
magestat, renovant a sa real memòria los serveys
y zelosas demostracions, assí a son real servey
executadas, sens que ja may los ahogos passats
en esta província los haye entibiats, offerin-se de
nou en la continuació de aquells y de estar y
mantenir-se en lo conexament de la justa causa,
per la qual de nou sacrificaran sas vidas y haziendas. Y que esta representació sia posada en
las reals mans per los tres excel·lentíssims presidents.
Assò és lo que ha aparegut aconcellar als tres excel·lentíssims comuns, sobre lo què pendran
aquella resolució que los aparexerà que sempre
serà la més acertada.

[ 1711 ]
Número 138
Pera la junta de Vintiquatrena de guerra tinguda lo die 30 de janer 1711 fonch feta la deliberació següent:
Ohit lo concell en escrits donat a la present ciutat per la excel·lentíssima conferència dels tres
excel·lentíssims comuns, tinguda lo die de ahir,
respecte de la dependència de Gerona sobre lo
que no le ha pogut pèndrer resolució y que las
tropas del rey, nostre senyor, la major part de
aquellas, estan en moviment marxant per lo
Principat, del què podria tèmer-se que aquellas
ocasionassen algun disgust en los paysans y ésser propri de la obligació de dita excel·lentíssima conferència prevenir los inconvenients poden resultar de tals operacions contra la quietut
pública, de la qual tant se necessita, aconcellant
als tres excel·lentíssims comuns que per medi de
sos tres excel·lentíssims señors presidents se posen als reals peus del rey, nostre señor, que Déu
guarde, suplicant-li de paraula lo quant importa
al real servey lo no experimentar-se atropellats
los paysans de las reals tropas, servint-se per dit
effecte donar los ordes oportuns; y en attenció
que la excel·lentíssima conferència solament tenia comès lo fet del siti de Gerona y sos dependents y emergens, qual concell en escrits és assí
cusit; delibèran, per ço, que per ara, per medi
del síndich de la present ciutat, se participe al
excel·lentíssims y fidelíssim concistori dels señors deputats y, en orde als desordes se experimentan executar las reals tropas de sa magestat
en lo present Principat, aquell excel·lentíssim y
fidleíssim concistori, per ésser propri y peculiar
de ell y per lo gran zel li assisteix, se digne fer en
orde al sobredit dita representació a sa magestat, esperant que per medi de aquella sa magestat se dignarà donar-los ordes y providèncias
convenients per a què se eviten tots desordes y
se logre tota tranquilitat entre las reals tropas y
paysans que tant attenen a tot lo que conduheix
ésser del major real servey. Y que la present deliberació, per lo medi aparega als excel·lentíssims
señors concellers, sie participada al excel·lentíssim bras militar.

Número 139
Elb rey. El desvelo que incessante reside en mi real
ánimo para el bien del Principado, haviendo tenido presente que el principal fundamento de
a. deliberació intercalada el 31 de gener 1711.
b. despaig intercalat el 31 de gener 1711.

a. paper intercalat el 30 de gener 1711.
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procederse con todo esfuerzo pende de establezer
entre soldados y paisanos la más correlativa amistad para que con ella vaian las operaciones acordes contra el enemigo, fue motivo de pedir al consistorio de la Gneralidad de este Principado uno
de los que lo componen para animar a los naturales y persuadirles al referido fin y a los que se encaminan a la seguridad de mis vasallos. Y haviendo
deliberado al deputado militar don Francisco
Solá por el amor, zelo y prudencia que en él concurren passando a los parages de Hostalrrique
para atender a quanto se ofresca, ordeno y mando
a los vegueres, bayles, jurados y demás justicias
que obedescan las órdenes que les diere dicho deputado, que assí conviene a la utilidad pública y mi
servicio, de donde ha de nazer el consuelo que piden mis fieles vassallos y procura mi paternal cariño. Barcelona, y henero a veinte y nueve de mil
setecientos y onze. Yo el rey. Don Ramon de Vilana Perlas. Lugar del se+llo.
Concorda ab lo original. Don Raymundus de
Codina et de Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae subrrogatus.

Número 140

fuerços, facilitándoles nuestra prudencia y buena conducta en todo aquello que conprehendáys
pueden concurrir los naturales como no menos
en acistencia de las tropas que se han destinado
para dichos parajes por lo que mira a víveres y
subsistencia, pues como la estrechés presente de
medios las tiene en la que es notoria y que tanto
me conduele, será el más principal desempenyo
de vuestra incumbencia el facilitarlas su concervación en quanto os sea possible, como con el mayor desvelo se solicitan, y siendo punto de grande
conseqüencia para el éxito de las operaciones la
quietud del pahís y buena conformidad entre soldados y naturales, la zelaréys muchopor lo que
toca a los últimos y tendréys cuydado de instarla
con los generales para con las tropas, atendiendo
assí practicar con ellas la rectitud y buena disciplina que es devida. Y quando observéys lo contrario y no basten a la enmienda vuestras instancias, me daréys muy distinta y cabal qüenta
para que enterado aplique el remedio que más se
proporcione a establecer toda uniformidad para
logro del acierto, esperándole tendréys vos tan cabal en estas diligencias como promete vuestro
amor y zelo a mi real persona. De Barcelona a
veynte y nueve de henero de mill setecientos y
onse. Yo el rey. Don Ramon de Vilana Perlas.
Lugar del se+llo.

Instruccióna de lo que havéys de practicar vos
don Francisco Solà de Sanesteva, deputado militar de este principado de Cataluña. Passaréys a
Hostalrique por aora, y después se importara y
con acuerdo de los generales a los demás parajes
que convenga, y os conferiréys con el conde de la
Puebla de Portugal, mi theniente mariscal general, que actualmente comanda en aquel puesto,
para discurrir aquello en que vuestro zelo pueda
más bien exercitarse para el logro de mi servicio
y mayor resguardo del Principado, lo qual premeditado procuraréys se aplique gente a las fortificaciones, que se condusgan estacas, faginas y
quanto sea necessario para poner aquel passo o
passos en la mejor deffensa, procurando que a
ella concurra el pahís por su parte con aquel vigor que se hase preciso para la propria seguridad
de sus naturales y para oposición a las ideas que
formare el enemigo evidenciándolas, de qué en
medio de conciderar les será penoso quanto concurran a ello por la calamidad del tiempo todo
será tolerable y llevadero por conseguir la amable
libertad, para que mi paternal amor, aunque
sea exponiendo mi persona al más evidente riesgo, les procura, y no experimentar las sugestiones
y violencias del enemigo, para cuya preservación
y el logro de mi mayor servicio en su mejor manutención no dudo hagan los más exemplares es-

Concorda ab lo original. Don Raymundus de
Codina et de Ferreras, secretarius et scriba major
Generalis Cathaloniae subrrogatus.

a. despaig intercalat el 31 de gener 1711.

a. deliberació intercalada el 31 de gener 1711.
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Número 141
Ena la junta de Vintiquatrena de guerra tinguda
a 31 de janer 1711 fonch feta la deliberació següent:
Fonch per lo excel·lentíssims concistori en veu
del excel·lentíssim senyor conceller segon ordenat lelgir-se lo concell donat per la excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns, tinguda lo dia de ahyr, ab lo qual
aconcèllan als dits tres excel·lentíssims comuns
per ser propri de sa comissió que ab humil y obsequiosa representació se posen los excel·lentíssims senyors presidents als reals peus de sa magestat, renovant a sa real memòria los serveys
zelosas demonstracions a son real servey executadas per la província, offerint-se de nou en la
continuació de aquells, y que se mantindran al
conexament de sa justa causa, sacrificant sas vidas y haziendas, lo qual concell és assí cusit, y
axí mateix fonch dit y referit per dit excel·lentís-

sim senyor conceller segon haver-se-li participat
que los excel·lentíssim y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y bras militar havian annuhit al aconcellat per dita excel·lentíssima conferència. Y attès que la comissió per part de la
present ciutat a dita excel·lentíssima conferència
feta era tantsolament en lo tocant al socorro de
Gerona, que vuy ja se torba en poder dels enemichs, delibèran, per ço, que no se annuesca
com la present junta annuir no resol al aconcellat per dita excel·lentíssima conferència y que la
present deliberació, per lo medi aparega als excel·lentíssims senyors concellers, sie participada
als excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels señors deputats y bras militar.

Número 142
Deliberacióa del excel·lentíssim y fidelíssim bras
militar de 31 de janer de 1711.

tres excel·lentíssims senyors presidents dels comuns y, per est effecte, donar-se lo poder que·s
necessita. Y que esta deliberació sie participada,
etcètera.

Número 143
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Aprés de
persuadir-nos de que vostra excel·lència fidelíssima tindrà cabal intel·ligència de la fatal
desgràcia ha cabut a tot lo Principat ab lo rendiment de la plassa de Girona, antemural que era
de dit Principat, y en particular per esta ciutat,
puyg sens aquella queda esta uberta y exposada
a la major desgràcia de ser invadida y tiranizada
per lo enemich, perquè com sabrà vostra
excel·lència fidelíssima no dista esta ciutat de la
de Girona més que una ordinària jornada y molt
menos de las obedièncias té presas lo enemich,
per quant segons nos han dit, ja la té de la vila
de Olot. Axí que compendrà vostra excel·lència
fidelíssima qual és nostre cuidado, tenint tant
cerca lo enemich, lo que ab altra tenim posat a
la real comprehenció del rey, nostre señor, Déu
lo guarde, axí que posats en estos conflictes y en
tanta turbació, desitjosos del major assert, passam a suplicar lo consell y consuelo de vostra
excel·lència fidelíssima y del excel·lentíssim consistori de concellers de la ciutat, a qui a part escrivim, per a què per los nostres fundats temors
a la soberana comprehenció de sa magestat merescam per lo poderós medi de vostra excel·lència fidelíssima aquells consell y consuelo de què
necessitam. Esperam de vostra excel·lència fidelíssima eix singular favor y que sie acompanyat
ab los molts que desitjam del major servey de
vostra excel·lència fidelíssima, que guarde lo senyore en sa major grandesa com li suplicam.
Vich, y febrer al primer de 1711.

Ohit lo paper entregat per las personas que per
part del bras militar concorran en la conferència
dels tres excel·lentíssims comuns en què se manifesta lo sentir que acordà la tinguda lo die 30,
concistint en aconcellar als tres excel·lentíssims
comuns lo posar-se als reals peus del rey, nostre
senyor, Déu lo guarde, ab respectuosa representació renovant a sa real comprehenció los
serveys y zelosas demonstracions ha executadas
la província al real servey, offerint-se a la continuació de ells y a la manutenció de sa justa causa, no obstant los nous ahogos suporta la província per trobar-se invadida la plassa de
Gerona; y entesa la deliberació feta lo die present per la junta de Vintiquatrena de guerra de
la present excel·lentíssima ciutat sobre lo contengut en dit paper, en la qual attenent que la
commissió donada per la excel·lentíssima ciutat
a la confraria era tantsolament en lo tocant al
socorro de Gerona, que·s troba ja invadida, no
annueix per esta rahó al aconcellat per dita conferència, comprenent lo bras militar que lo estat
en que·s troba lo Principat per las ocurrèncias y
treballs de la guerra demana las majors providèncias y disposicions per la conservació de la
quietut pública, en què se zifra lo major servey
de Déu, del rey y comú benefici, persuadint-se
que per conseguir-ho és molt eficaz medi lo posar-se en las reals mans de sa magestat las representació que insinua lo paper de dita conferència. Per ço, deliberam suplicar, com suplicam,
als altres excel·lentíssims comuns se servesquen
annuhir en què se pose en las reals mans de sa
magestat la referida representació per medi dels

Excel·lentíssimb y fidelíssim señor. Participo a
vostra excel·lència fidelíssima com ahir nit arribí
a esta vila de Granollers en companyia del senyor marquès de Semmanat y don Joseph de

a. deliberació intercalada el 31 de gener 1711.

a. carta intercalada entre el 3 de febrer 1711.
b. cartes intercalades el 3 de febrer 1711.
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Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besen la mà
de vostra excel·lència fidelíssima sos més segurs
servidors los concellers de la ciutat de Vich.
Excel·lentíssim y fidelíssim concistori de deputats y oÿdors del General de Cathalunya.

Número 144

[ 1711 ]

[ 1711 ]

Verthamon, y havent trobat la gent ab molta
consternació retirant molts los avers de las casas
perhaver escrit Ramis, de Sant Celoni, al capellà
habita a casa Pinòs de esta vila que nostres tropas passaven a la part de Olot y plaza de Vich,
las que eran a la part de Hostalrrich, y que lo
enemich publicava voler venir a aquartelar-se en
esta vila per tot dijous vinent, lo que me ha fet
detenir fins haver adquirit notícias verídicas
quals he solicitat per medi de propi, he remès a
don Rafel Llampillas al doctor Emanuel Bosch y
a Ramis, los quals me han respost ab las inclusas
que remeto a vostra excel·lència fidelíssima. Y
segon son contengut he resolt participar també
per propi al senyor marquès de Rialp, perquè se
digne manar-me lo que dech executar, com y a
vostra excel·lència fidelíssima donar-me aquellas instruccions que sempre asseguraran lo més
assertat obrar y serà empenyar-me en novas
obligacions de servir a vostra excel·lència fidelíssima, cuya vida guarde Déu molts anys. Granollers, y febrer 2 de 1710.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. De vostra
excel·lència fidelíssima major servidor.
Excel·letíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya. Don Francisco de Solà de Santesteva.
Molt señor meu. Respecte al contengut de sa
carta sols se’m offerex dir que lo comte de la
Pobla se troba en esta vila per a partir-se vuy per
Barcelona. La dispenció és repartir las tropas a
las avingudas de Gerona y formar assí unas líneas, al qual effecte he fet differents cartas perquè
los pobles acuden ab gent per a treballar als cordons. Fins ara no he rebut instrucció del marquès de Rialp. Procuraré en observar las notícias
mentres me mantinga en estos paratges y las hi
participaré, no duptant farà lo matex per a què
pugam prosserguir de conformitat. Déu guarde. Sant Celoni, y febrer 2 de 1711.
Besa sa mà son major servidor Don Rafel de
Llampillas.
Molt il·lustre senyor. Rebo la de vostra senyoria
en ocasió que estich pujant a cavall a conduir la
mia senyora, qui se troba en Sant Ceprià, per
tràurer-la de aquells paratges, respecte de las inhumanitats que per aquellas circumferèncias cometen los miquelets. Y luego me restituiré en
esta la casa de vostra senyoria a hont me trobarà
molt prompte per quant sie servit manar-me y,
en cas impòrtia a vostra senyoria deligència alguna, no repare en scriurer que ja dexo jo persona en esta sa casa qui subministrarà a vostra
senyoria las notícias sabrà. Las que puch participar per lo present és que la nostra infantaria
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puge part envers Aulot y sos paratges, la cavallaria queda per assí, del enemich no se sap cosa
particular certa, si bé se tem alguna invasió fins
per estas cercanias. Si altra notícia arriba per assí
mentres jo me trobi fora y vostra senyoria gusta
se li particípia, ho dexaré recomanat assí y vostra
senyoria se servirà scriurer a Mariano Esparra en
ausència mia que le respondrà. Quedo sempre
als ordes de vostra senyoria per quant sia de son
gust manar-me y suplicant al Senyor lo guarde
molts anys. Sant Celoni, fabrer 2 de 1711.
Molt il·lustre senyor. Besa la mà de vostra senyoria son més apassionat servidor doctor Emanuel Bosch y de Mata.
Còpia de carta escrita al senyor marquès de
Rialp als 2 de fabrer 1711 des de Granollers lo
deputat militar: Molt il·lustre senyor. Havent
arribat a esta vila de Granollers ahir nit en companyia del senyor marquès de Semmanat y don
Joseph de Verthamon, encontràrem la gent
consternada de temor del enemich per estar en
la comprehenció que aquell dijous de esta semmana tenia resolt venir a aquartelar-se en ella,
suposant haver-se retirat nostras tropas de Hostalrrich, segons las notícias tenian, a vista del
què suspenguí per tot lo dia de vuy la marxa,
fins a tenir notícias certas dels paratges en què·s
trobava lo enemich y nostras tropas, procurant
en lo interim alentar la gent que vuy se troba
més animosa, mantenint los soldats ab molta
quietut, solicitant las notícias per medi de propri he remés a Sant Celoni de don Rafel de
Llampillas y altres, quals han avisat ser la disposició repartir nostras tropas a las avingudas de
Gerona y formar en Sant Celoni unas líneas de a
hont estava per partir vuy lo compte de la Puebla per exa ciutat. A vista del què y dir-se que
nostras tropas, ço és, la infanteria passarian a la
part de Olot y Sant Felip de Pallarols, y la cavalleria a la part de Vich, y axís quedaria est país
més desabrigat, me ha aparegut detenir-me en
esta vila y posar en intel·ligència de vostra senyoria esta novedat, perquè ab ella se servís participar-me lo que dech executar, en què me trobarà sempre prompte y en quant se servesca
vostra senyoria ordenar-me.»

Número 145
Diea octava mensis novembris anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo secundo.
Barchinone.

a. procura intercalada el 3 de febrer 1711.

Ego Patianus Vazia, guarnimenterius, civis
Barchinone, uti receptor jurium Cathalonie Generalis, dicto nomine, gratis, et cetera, constituo
et ordino procuratores meos certos, et cetera, ita
quod, et cetera, vos Esperantiam Vazia et Sastre,
uxorem meam, Ermengaudum Casals, pharmacopolam, Christophorum Llopis, aromatarium,
generum et cognatum respective meos, et domnum Petrum Vilaseca, notarium et causidicum,
omnes cives Barchinone, licet absentes, et cetera,
et quemlibet vestrum in solidum, ita quod primitus ocupantis conditio, et cetera, ad videlicet pro
me et nomine meo comparendum coram admodum illustribus et fidelissimis dominis deputatis
et auditoribus computorum dicti Generalis Cathaloniae et dictum meum offitium receptoris
dicti Generalis unacum omnibus salariis, lucris
et emolumentis juribus et pertinentiis illius renuntiandum, recignandum et cedendum in manibus et pene dictorum dominorum deputatorum et auditorum computorum dicti Generalis
seu in eorum concistorio in favorem scilicet persone seu personarum vobis seu cuilibet vestrum benevisae seu benevisarum et nominandae seu nominandarum, et dictas renuntiationem,
cessionem et resignationem recipi et admiti personam seu personas pro inde ut praeferta nominandam seu nominandas de offitio pro cum omnibus juribus et pertinentiis illius provideri cum
juris plenitudine juxta formam generalium
constitutionum Cathaloniae, capitulorum et actuum curiarum, usum, practicam et stilum dicti
Generalis petendum, suplicandum et obtinendum requirendum quoque protestandum et monendum et pro praemissis quascumque suplicationes et si opus fuerit requisitiones tam verbo
quam in scriptis dandum, offerendum et praesentandum et eas provideri et exequi faciendum
et instandum ac de et super presentis quecumque
instrumenta ad predicta necessaria et oportuna
cum clausulis assuetis faciendum et firmandum
seu fieri faciendum, instandum et concentiendum, et demum, et cetera, promitto habere rattum, et cetera, et non revocare, et cetera, sub bonorum meorum obligatione, et cetera. Actum, et
cetera.
Testes sunt Paulus Sangra, perxerius, civis, et Josephus Galtes, scriptor, Barchinone.
Ita approbat notarius infrascriptus manu propria. De praemissis propria manu scriptis fidem
facio ego Franciscus Duran, apostolica regiaque
auctoritatibus notarius publicus Barchinone, hic
proprio me subscribens calamo.

Número 146

Dona Francisco de Magarola y Fluvià, per la sacra, cesària y real magestat del rey, nostre senyor, que Déu guarde, escrivà de manament, en
propietat en la present lloctinència general de
Cathalunya y archiver del Real Archiu en la Corona de Aragó.
En execució del disposat en lo capítol 100 de
las últimas corts, certifich y fas fe que lo pare
menor fra Manuel Mariano Ribera, de la real
orde de Nostra Senyora de la Mercè, especulador del dit Real Archiu, junt ab son emanuensse ha cumplit ab lo què dispòsan los capítols
97 y 98 de ditas corts, des del dia primer de
novembre de 1710 fins al últim die de jener
del present any 1711, la qual certificatòria fas
mitjensant jurament que he prestat lo die infrascrit en mà y poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya. Barcelona, y
febrer 4 de 1711. Don Francisco de Magarola
y Fluvià.

Número 147
Compteb del dret de deu rals per fullas. Primo,
als 25 de novembre 1710, instant lo marquès
Carroz València, se tragué una certificatòria
contenint una fulla y per ella deu rals per lo General de Cathalunya; dich 10 lliuras.

Número 148
En lo excel·lentíssims y savi Concell de Cent
tingut y celebrat als tres del mes de febrer del
any mil set-cents y onse, fonch feta la deliberació següent: que, per ço, no se annuesca com no
annueix lo present Concell ab lo donat per dita
excel·lentíssima conferència si sols discòrrer y
premeditar sobre los desordes que exequútan
las tropas del real exèrcit que pertúrban la quietut pública se deu guardar y observar en lo restant del present Principat, y que lo que acordaran y aconcellaran sie reportat a la
excel·lentíssima junta de Vintyquatrena de guerra, per a què segons lo que aconcellaran resolgue y delibere lo fahedor tant sie fent representacions al rey, nostre señor, com altrament
suplicant als dos excel·lentíssims comuns de la
Deputació y bras militar per lo medi aparega al
excel·lentíssim concistori tinguén a bé de concedir semblant poder y facultat a las personas de
dita excel·lentíssima conferència. Y que los exa. relació intercalada el 4 de febrer 1711.
b. compte intercalat el 4 de febrer 1711.
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cel·lentíssims concellers sien servit aplicar sos
poderosos officis ab sa magestat per a què
aquells lleals vassalls de Vich resten aconsolats
responent-se a dits il·lustres señors concellers de
Vich, posant en sa intel·ligència lo que la present ciutat haurà obrat.

Número 149
Excel·lentissima y fidelíssim señor. Responent a
la que rebo de vostra excel·lència de 3 del corrent ab la major estimació, remeto a vostra excel·lència fidelíssima còpia de la carta del senyor
marquès de Rialp las notícias puch participar a
vostra excel·lència fidelíssima són las contengudas en la carta rebí ahir de don Rafel de Llampillas, de què envio a vostra excel·lència fidelíssima còpia. Per un notari vingut ahir nit de
Hostalrrich se’m noticià haver retirat nostras
tropas, quedant únicament uns deu o dotse soldats y que per aquells paratges se han executats
grans extorsions per nostres tropas y encara se
continuan molts desordes, de forma que apar
per los effectas no se han posat en execusió los
medis concernents a evitar estos absurdos tan
perniciosos a la utilitat pública y real servey, y
també deia que lo enemich publicava voler alsar
lo camp lo dijous pròxim sens saber-se per a
hont. Per los officials se troban a esta vila se me
ha dit que las tropas tenian orde de passar als
paratges de Vich y que per estos sols quedaria
porsió del regiment dels dragons reals en què se
cifraria tot lo resguart de ells. Los micalets estaven a la Garriga són ja fora de ella. Estas són las
notícias que per lo present puch participar a
vostra excel·lència fidelíssima, assegurant continuan en las que en avans adquiresca, com també
en emplear-me en quant sia del major servey de
vostra excel·lència fidelíssima, al qual quèdan
estos cavallers repetint sos obsequis a vostra excel·lència fidelíssima. No escrich per ara al senyor marquès de Rialp per regonèxer no tenir
novedat per cansar-lo. Déu guarde a vostra excel·lència fidelíssima los molts añs que desitjo
en son major lustre. Granollers, y fabrer 4 de
1711.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son més obligat servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

a. carta intercalada el 5 de febrer 1711.
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Còpia. Alegrándome del buen arribo de vuestra
señoría a essa villa, como veo en su carta de 2 de
este mes, diré en respuesta que las órdenes que ha
dado el rey todas son dirigidas a guardar las avenidas por dónde el enemigo se pueda intentar en
el país, hallándose en la parte de San Seloni sinco
regimientos de cavallería y algunos de fusileros, y
por estar hazia essos parages el ministro Llampillas se le escrive que aboque con vuestra señoría y le
informe exactamente del estado de todo a fin de
que se consiga el mejor servicio del rey y el resguardo del Principado cifrado muy particularmente
en la quietud y uniformidad entre soldados y paysanos, haziéndose en la presente estación preciso
para que las tropas no tengan motivo de cometer
desorden que se las subministre lo que sea dable
mientras de aquí se les procuren, espera el rey del
celo de vuestra señoría a su servicio se desvelará en
el logro de esta importancia, acudiendo vuestra
señoría ayudado del referido ministro a discurrir
el medio que más lo assegura y en que vuestra señoría se fazilite el motivo de entender la más especial gratitud de su magestad yo deseo emplearme
en que sea del servicio de vuestra señoría y que lo
guarde nuestro Señor los muchos años que puede.
Barcelona, 3 de febrero de 1711.
Acaban de avisarme que en los lugares vezinos a
la Garriga se hallan tres compañías de fusileros
cometiendo bastantes desórdenes y no creyendo
tengan orden de guardar aquel puesto, convendrá que vuestra señoría les haga entender passen
a sus puestos, si no serán perseguidos del país.
Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor el marqués de Rialp.
Senyor don Francisco de Solà y de Sant Esteva.
Molt señor meu. Rebo sa carta de vostra mercè y
estimant la expressió de son effecte anyadint a la
última que tinch escrita diré que fins ara després
del rendiment de Gerona no he tingut instrucció alguna de la cort y, quedant ab la obligació
de atendre’m ab lo conde de la Puebla de Portugal, qui se partí ahir per Barcelona, restí precisat
a la disposició d’este General lo fer los cordons
que se àn ideat devant del pont, al qual fi tinch
despatxats ordes als llochs del Vallès per a què
segons lo repartiment que me han aconsellat
més èquo y proporcionat vingan 330 homes, la
mitat per lo treball y la altra mitat ab armas, per a
resguardar ditas líneas. Assí se troban 400 cavalls
baix lo mando del compte de Galbes. Per assí no
tenim notícia particular per adquirir las que ocorren, tinch destinats tres o quatre homes avansats y per lo matex effecte té lo General 50 soldats en Hostalrrich, 25 al Hostalnou, un altre
piquet més a·n’i·à y després la gran guàrdia.
Luego que·y hagués novedat la participaré a

vostra mercè per propri, quedant segur que farà
vostra mercè lo matex quant la tingués. Al batlle
de Hostalrrich he enviat a sercar y luego de son
arribo li entregaré las inclusas de vostra mercè,
que altrament tinch per impossible lo poder-las
fer anar a mans per haver desertat casi tothom de
dita vila. Fins vuy no he tingut las instruccions
que vostra mercè me duí de la cort. Ja sab vostra
mercè me té tot a sa disposició ab fina voluntat.
Déu a vostra mercè guarde molts anys. Sant Celonia, y febrer 3 de 1711.
Besa la mà de vostra mercè son major servidor
don Rafel de Llampillas.

Número 151
Excel·lentissima y fidelíssim senyor. Ayr, ab carta entreguí a don Anton Cortada, auditor del
regiment de dragons reals, participí a vostra excel·lència fidelíssima las notícias tenia. Añadesch
las que vostra excel·lència fidelíssima podrà vèurer en la inclusa escrich al senyor marquès de
Rialp que, llegida, estimaré se servesca clòurerla y manar-la passar en sa mà y a més remeto a
vostra excel·lència fidelíssima carta acabo de rèbrer del rector de la Garriga.
No puch escusar de posar a la intel·ligència de
vostra excel·lència fidelíssima la gran consternació de est poble y demés, ja per las notícias correns com per las extorcions de las tropas, de forma que pot recelar-ce un desorde entre soldats y
paysans segons estan los ànimos, no obstant lo
cuydado ab què incessantment invigilo la quietut; y ab esta consideració suplico a vostra excel·lència fidelíssima se digne insinuar-me lo que
dech executar per occòrrer als inconvenients podrian seguir-se que serà assegurar lo major assert
de mon obrar y empenyar-me en nous desigs de
servir a vostra excel·lència fidelíssima en exercici
de ma obligació. Estos cavallers repeteixen a
vostra excel·lència fidelíssima sos affectes. Nostre Senyor guarde a vostra excel·lència fidelíssima molts anys. Granollers, y fabrer 5 de 1711.

alguns cent, però lo camí va ple de gent y de càrregas que vénen de Vich y sa plana per quant
los francesos se diu per cosa molt certa y m’o
han dit a mi gent que·n venia, que són personas
fidedignes, de què air al mitgdia pujaren per lo
grau de Olot y coll de Trafa sens contradicció,
sinó de alguns micalets que fou cosa molt poca
y ne harribaren al Asquirol est matí diu han arribat a Roda, ab què se dóna per fixo que estarian
ja dins Vich. Los dragons reals que són assí no
sàban encara si partiran demà perquè diuhen
vòlan esperar orde del general a qui han enviat.
Assò és quant per ara puch participar a vostra
senyoria, quedant tot seu ab fina voluntat y suplicant a Déu guarde a vostra senyoria molts
anys. La Garriga, y febrer 5 de 1711.
Besa la mà de vostra senyoria son capellà major
y més affectat servidor doctor Joan Anton Argelet.
Després de haver ja closa esta à harribat notícia
de que esta nit venian a est poble dos regiments
més de cavalls, lo un crech és lo de Aragó, y se
sap per un soldat que ha vingut perquè los jurats tinguesan las bulletas a punt, que no pot
deixar de haver-i confusió per ser lo poble tant
petit y no podran estar per las casas a vista dels
dragons y laa y de molta partida dels soldats de
Nabot y lo allotjament dels Paletins al fer-ho
passarem del millor modo podrem.
Il·lustre senyor don Francisco de Solà de Santesteva.

Número 152

Molt amo y senyor meu. Así en est poble han
vingut una partida de dragons reals que seran

Dieb 5 febrer 1711. En lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, etcètera. Ohida la deliberació
presa per lo excel·lentíssim y savi Concell de
Cent celebrat lo die 3 del corrent, en què fa
commissió a las personas de la excel·lentíssima
conferència dels tres excel·lentíssims comuns
per discòrrer y premeditar sobre los desordes
que execútan las tropas del real exèrcit, reportant-se a la excel·lentíssima junta de Vintiquatrena de guerra lo que aconcellaran perquè en
sa intel·ligència puga resòldrer lo fahedor. Conciderant lo bras militar que la estrechez en què·s
troba lo Principat y las urgèncias suporta per
rahó dels aquartelaments de las tropas del real
exèrcit y las del enemich, que procura extèndrer
las obedièncias, poden produhir molts motius
perquè los comuns en compliment de sas obligacions se apliquen a solicitar tot lo que puga

a. carta intercalada el 6 de febrer 1711.

a. sic a l’original.
b. deliberació intercalada el 6 de febrer 1711.

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son més affectat
servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
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conduhir a la major tranquilitat y alívio del pahís, que ab tanta finesa y satisfació ha contribuhit al desahogo de esta capital en sos conflictes. Al qual fi regonexeu de conveniència la
continuació de la excel·lentíssima conferència
per discòrrer y aconcellar lo més convenient y
facilitar la uniformitat dels tres excel·lentíssims
comuns en un dictamen; per ço, conformant-se
al resolt per la excel·lentíssima citat, delibèran
que per medi de embaxada se pose en la comprehenció dels altres excel·lentíssims comuns
aparèxer ser convenient aplicar-se lo poder als
senyors de dita conferència perquè puguen
discòrrer y aconcellar sobre los accidents y occurrèncias poden esdevenir-se de las operacions
del enemich, reportant-se als tres excel·lentíssims comuns lo que idearan perquè en notícia
de son sentir puga resòldrer-se lo de major utilitat, esperant del gran zel y afecte de sas
excel·lèncias se serviran deliberar sobre esta reflexió ab la madurez que és tant pròpia de son
dictamen, que sempre serà lo més acertat.

Número 153
Ena lo excel·lentíssim savi Concell de Cent tingut y celebrat als 5 del present y corrent mes de
febrer 1711 fonch feta la deliberació infrascrita
y següent: que ohida la deliberació feta en lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar en lo dia 5
del corrent en escrits reportada y de paraula explicada per los senyors don Joseph de Ribera y
don Joseph Bernal, en y ab la qual, aderint-se al
resolt y deliberat per lo present Consell tingut y
celebrat lo dia 3 del corrent, suplícan sie servit
adelantar lo poder als senyors de la excel·lentíssima conferència per a què puguen discòrrer y
aconsellar sobre los accidents y occurrèncias poden esdevenir-se de las operacions del enemich,
reportant-se als tres excel·lentíssims comuns lo
que idearan perquè en notícia de son sentir
puga resoldre’s lo de major utilitat. Llegida dita
deliberació al present Consell incertada en la
proposició y attès lo quant importa lo evitar tots
disturbis y molèstias entre las tropas del real
exèrcit y los paysans del present Principat y que
ja la present ciutat té comesa esta dependència a
la excel·lentíssima conferència per a què discòrre y aconselle lo que los aparega conduhir per
la pública quietut; y attès és precisa la coneixensa y averiguació de las occorrèncias del enemich; que, per ço, en tot y per tot se estiga al resolt y deliberat per lo present Consell tingut lo
dia 3 del corrent sobre dita quietut pública y
que sie ampliat, com lo present Consell amplia,

a. còpia de deliberació intercalada el 6 de febrer 1711.

lo poder de la excel·lentíssima conferència dels
tres excel·lentíssims comuns de la Deputació,
bras militar y present ciutat per poder discòrrer
e idear lo que més aparega convenir per frustrar
los depravats designes del enemich, no sols en
las invasions de ell, però també en qualsevol dependent y emergent ocasionat perla present occurrència, axí en lo públich com en lo militar,
reportant-se a la excel·lentíssima junta de Vintiquatrena de guerra lo que per dita excel·lentíssima conferència serà acordat y aconsellat, posant-ho en execució si no és que fos cosa grave,
en lo qual cas sie reportat al present Consell per
resòldrer y deliberar lo fahedor, y que sie posada per medi de embaxada la present deliberació
al dit excel·lentíssim y fidelíssim bras militar.

Número 154
Ena la conferència tinguda en la sala del
excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo dia 6
de febrer 1711.
En atenció del poder atorgat per los tres
excel·lentíssims comuns ab las deliberacions per
ells presas, en las quals se dóna facultat de discòrrer y aconcellar en tots los aderents y emergents de las dependèncias de la guerra juntament per la quietut pública del Principat, ha
aparegut a la excel·lentíssima conferència aconcellar se fasse una humil representació al rey,
nostre senyor, que Déu guarde, ab lo respecte
degut y la claredat que la urgència demana, còpia de la qual sia posada en la mà de la reyna,
nostra senyora, ab una rendida súplica per a què
ab sa soberana intercessió se puga conseguir lo
major servey del rey y consuelo de sos fidelíssims vassalls, y que sie posada en las reals mans
per los tres excel·lentíssims presidents.
Assò ha aparegut aconcellar als tres excel·lentíssims comuns, sobre lo que pendran aquella resolució que apareixerà que serà la més acertada.

Número 155
Còpia. Nos persuadim tindran ya vostras
mercès cabal intel·ligència del infelís estat en
què·ns trobam, puix havent antes de ahir a la
tarda lo enemich pujat dalt en lo coll de la Salut encontraren en aquell poca resistència, qual
li fou fàcil de ròmprer, nos precissà posar en la
soberana comprehenció del rey, nostre senyor,

a. paper intercalat el 6 de febrer 1711.
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Déu lo guarde, lo infeliz estat en què nos
trobam y si bé nos persuadiam de què ja lo
dia de ahir haviam de ser per aquell dominats, per encara gràcias al Senyor nos mantenim baix lo paternal amor del rey, nostre senyor, encara que ab los mateixos temors que
de antes, puix las pocas tropas que assí se trobavan per nostre resguart se han retirat y ab lo
retiro de aquellas queda desconsolat y amedrentat lo pahís, escrivim segona vegada al rey
est fúnebre estat ab la adjunta, qual se serviran
posar en sa real mà y expressaran nostre aflicció. Déu guarde a vostres mercès. Vich, y febrer als 6 de 1711.
Besa la mà de vostras mercès sos més sigurs servidors los consellers de la ciutat de Vich.
Lo propri partí de Vich a las dos de la tarda y
arribat vuy a las set del matí. Senyors don Ramon de Codina y Ferreras y doctor Francisco
Calvet y Sorts.

Número 156
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Participo a
vostra excel·lència fidelíssima que en est punt,
que seran las onse, per un propri passà a eixa
ciutat dirigit del general Trevaria de vich a Gabriel Vila, flassader, del carrer d’en Jaume Giralt, lo qual me ha noticiat que si bé era veritat
que per part de la ciutat de Vich se avia anat a
donar la obediència arribant fins en lo lloch de
Roda, però mo no hi encontraren lo enemich,
se retiràran en dita ciutat de Vich sens donar-la,
ab la intel·ligència que lo enemich se avia retirat
baix lo grau de Olot y los miquelets a Nostra
Senyora de la Salut. Y que nostras tropas se topavan ab lo senyor general Surmani a Seba y a
Taredell, lo qual general la nit passada envià
orde a dita ciutat li tinguessen previngut sis mil
pans per avuy. Lo mateix propri informa de paraula a vostra excel·lència fidelíssima y si apar a
vostra excel·lència posar esta notícia en
intel·ligència del senyor marquès de Puebla, al
qual no escrich per no tenir per verídica esta notícia, aguardant saber-ho ab major certesa per
los propris tinch dirigits en la part de Vich, que
tenint la certitud ho posaré en la notícia de vostra excel·lència. Quedant com sempre a la disposició de vostra excel·lència fidelíssima solicitant repetits ordes de son major agrado, a qui
guarde nostre Senyor molts anys. Granollers, y
febrer 6 del 1711.

a. carta intercalada el 7 de febrer1711.

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima don Francisco
de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

Número 157
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Encara que
vuy a onse horas de matinada, he escrit altra a
vostra excel·lència fidelíssima sobre las notícias
dels paratges de Vich y designes del enemich,
tinch ara ocasió de tenir las més certas per lo senyor don Anton Puig, qui se trobà al grau de
Olot en opposició del enemich, lo qual passà a
exa cort de orde del general compte Samani a
noticiar lo estat de las tropas y designes del enemich, y ve a confirmar las notícias tinch escritas
a vostra excel·lència fidelíssima y esperança que
lo enemich no atrevirà a empeñar-se anar a Vich
no sent lo destacament del dit a exa part de Vich
més de uns sinch mil hòmens, si vostra
excel·lència fidelíssima gusta serciorar-se ab més
individuació de estas notícias se dignarà enviar
persona a conferir-se ab dit don Anton antes de
tornar-se’n.
Acabo de rèbrer carta de don Rafel de Llampillas en què me ha remès lo paper de notícias inclús. Quedo anelant ocasions de servir a vostra
excel·lència fidelíssima en crèdit de ma atenció
ab fina voluntat. La Divina guarde a vostra excel·lència fidelíssima molts anys. Granollers, y
febrer 6 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son major servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentissims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya.
Còpia de la carta de don Felip de Roure, rebuda
en Sant Celoni a 6 de fabrer 1711.
En resposta de vostre carta las notícias puch donar-vos dels enemichs per algunas perçonas han
vingut de Gerona són que dilluns dematí, que
comptàvam als 2 del corrent, descampàran del
Pla de Gerona, passant per la ciutat d’estos anaren vuyt regiments de cavalleria acantonar-se
part en Palamós y Calonge, part en Palaforgell,
Pals, en la Bisbal, Palau, a Tor y en Gualba.

a. carta intercalada el 8 de febrer 1711.
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Del altre costat de Banyolas a fins Olot menos
deu batallons de infantaria y una poca de cavallaria que han dexat en Gerona, dit die 2, marxaren per dit Olot ab intel·ligència que a Sant
Faliu de Pallarols anave destacament y ab ell un
regiment de dragons. Estas són las notícias vos
puch donar y fer aver, comptat molts batallons
de infanteria de ésser disminuïts y los demés no
pàssan de 200 hòmens y ab quaranta-sinch batallons judico haver uns nou mil infants a fins a
deu mil y cosa de sinch mil cavalls. Lo cert es fan
grans peticions a la ciutat de rans y per las campanas de quatre mil dobles; que lo duch de Nohalles estaria desganat; y, axí mateix, he ohit algunas veus de ditas perçonas que isqueren
després air de Gerona que ja haurian partit dos
regiments de cavallaria al Rosselló y que menos
alguna porció, la restant passaria prest a dit Rosselló.
Còpia de la postdata del senyor comte Sulmani
de 5 de fabrer a las 5 de la tarda.
Esta manyane que fue el die 5 no huvo forma de
enviar ésta y aora lo que tengo de anyadir a vuestra excelencia es que en este punto al caer al sol me
llega la noticia como el enemigo á buelto bajar al
Pla de Sant Faliu, dexando a las alturas sólo los
miqueletas, novedat que me haze conocer la tibiesa con que entran en este paýs. Y si este cuerpo se
engrossare aún la entrada, la tenga barata le
será cara la salida.

Número 158
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Lo tenir
notícia certa que la ciutat de Vich ha donat la
obediència a las tropas enemigas nos motiva a
escriurer a vostra excel·lència fidelíssima lo desconsuelo en què se troba esta ciutat a causa de
estar tant fronterizos y subjectes als insults dels
enemichs y, com sempre tingam experimentat
en vostra excel·lència fidelíssima tot consuelo,
esperam que en esta occasió representaran al
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, logre esta
ciutat lo alívio de prevenir qualsevol inopinada
idea del enemich a què contribuhirà esta ciutat
ab los medis proporcionats a nostras obligacions, las quals té fundadas esta ciutat en la poderosa representació de vostra excel·lència fidelíssima, assegurant-li ho apreciarà per a
recompensar-ho en quant sia de la major satisfacció de vostra excel·lència fidelíssima, cuya
vida guarde Déu molts anys. Manresa, y febrer
5 de 1711.

a. carta intercalada el dia 8 de febrer 1711.
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Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besen la mà
de vostra excel·lència fidelíssima sos majors servidors los consellers de la ciutat de Manresa.

Número 159
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Don Ramon
de Codina y Farreras y lo doctor en drets Francisco Calvet y Sors, ciutadà honrrat de Vich y
enviat de esta ciutat, diuan a vostra excel·lència
fidelíssima que ab carta per dita ciutat a ells scrita de data de 7 del corrent los ordena posen en
la consideració de vostra excel·lència fidelíssima
de com segons las notícias que recentment se
adquirian se manté lo enemich encara en las vilas de Olot, Sant Feliu de Pallarols y sas dependèncias, logrant la ciutat y plana de la ...b
menada detxa de trobar-se baix lo suau y amabilíssim domini de sa magestat, Déu lo guarde, ab
la matexa fidelitat y constansa que sempre, y
que donen per sa part, como ho executen las
més agraïdas gràcias del conegut favor ab què
vostra excel·lència fidelíssima se desvel·la en
procurar sa manutenció y consuelo, mediant ab
la magestat del rey para què aquells lleals vassals
no arriben a ser víctima de la ...c enemiga, suplicant-li que las tropas condecents pujen y se
mantinguen en aquell país per tot resguart. Y
que desitjosa la ciutat de guanyar los instants en
lo encamino de las dos cartas que per propi se
scriuan a sa magestat, no ha permès lo temps
poder scriurer a vostra excel·lència fidelíssima
com devia, emperò, que sempre estarà resignada per servir a vostra excel·lència fidelíssima exa
nova honrra que spera dèurer-li y connumerarla entre las infinitas de la grandesa de vostra excel·lència fidelíssima se ha servit dispensar-li.

Número 160
Excel·lentíssimd y fidelíssim señor. La de vostra
excel·lència fidelíssima de 6 del corrent precissa
ma attenció a repetir a vostra excel·lència fidelíssima las gràcias del que ab ella se serveix affavorir-me y aplaudir lo zel ab què vostra excel·lència fidelíssima procura media ab sa magestat,
que Déu guarde, se donen las providèncias per
lo resguard de la plassa de Vich y establiment de
la major correspondència entre soldats y paysans, de què tant necessita, al qual fi segons me
participa vostra excel·lència fidelíssima se han
a.
b.
c.
d.

paper intercalat el dia 8 de febrer 1711.
mot il·legible.
mot il·legible.
carta intercalada el 8 de febrer 1711.

imprimit uns reals edictes per los cabos que fins
vuy no ne han arribat en esta vila y me apar serà
convenient que vostra excel·lència fidelíssima
procurés a remètrer-me’n algun.
Lo senyor marquès de Rialp ab sa carta de què
remeto còpia a vostra excel·lència fidelíssima me
diu lo que veurè en ella las notícias que·s diuen
per allí són que alguna porció de cavalleria de
nostres tropas se troba en lo lloch de Seva y Taradell, y las restants tropas en los llochs de Centellas, Figueró, Garriga y demés vehins y que
esta nit arribarian en dit lloch 250 infans del regiment de Umada. Lo senyor don Anton Puig, a
qui entreguí la carta per vostra excel·lència fidelíssima, me manifestà lo molt amedrentats estaven en la ciutat de Vich y que los pobles de la
plana sols tenien la mira al què determinaria dita
ciutat, a qui he despedit propi per saber ab la
major individuació y ceritut los motius que participaré a vostra excel·lència fidelíssima en tenirlas, perquè segons ellas puga pèndrer resolució
de partir-me a aquells paratges, quedant sempre
prompte quant sia del gust de vostra excel·lència
fidelíssima com en estos cavallers; ab fina voluntat la Divina guarde a vostra excel·lència fidelíssima molts anys. Granollers, y fabrer 7 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son més affectat
servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya.
Còpia. Señor mío, el mismo aviso que entiendo
por la de vuestra señoría de 5 del corriente en orden a haver la ciudad de Vique dado la obediencia al enemigo, hemos tenido aquí por differentes,
per no suzediendo assí, antes bien quedar sus moradores con vivos alientos de resisitirse, será muy
del real agrado que vuestra señoría assitido de essos cavalleros passe a alentar aquel país procurando las providencias que condusgan a tan importante expediente, pues alentada la gente de las
tropas comandadas por el conde de Sormani espero que el enemigo ha de escarmentar la ozadía
con cuyo general podrá vuestra señoría entenderse para el mayor assierto de lo operativo y en intelligencia de los desórdenes que están practicando
las tropas y, señaladamente, en essa villa los soldados de la compañía de don Elfo Proxito,a del regimiento de Nebot. Responderá por ellos su capitán
con la pena de los edictos que su magestad ha
mandado expedir para el logro de la quietud pública. Y en vista de la copia de la carta del doctor
Llampillas, sólo me ocurre assegurar a vuestra se-

a. sic a l’original.

ñoría de mi resignada voluntad al servicio de
vuestra señoría, rogando a la Divina le guarde
muchos años. Barcelona, y febrero 6 de 1711.
Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor el marqués de Rialp.
Señor don Francisco de Solà de Santesteva.

Número 161
Laa Conferència tinguda en la sala del excel·lentíssim y fidelíssim bras militar lo die 8 de febrer
1711.
En execució del deliberat per la excel·lentíssima
ciutat, excel·lentíssim concistori dels senyors
deputats y excel·lentíssim bras militar lo die de
ahir, conformant-se ab lo aconcellat per la Conferència lo die 6 del corrent de què se fes una
humil representació al rey, nostre senyor, Déu
lo guarde, ab lo respecte degut y ab la claredat
que la urgència demana, y havent resolt dits excel·lentíssims comuns que la Conferència
formàs dita representació, la ha formada ab la
forma va ab lo paper adjunct per a què los excel·lentíssims senyors presidents dels tres
excel·lentíssims comuns la posen en la real mà
de sa magestat del rey, nostre senyor.
Esta representació ha aparegut aconcellar se fes
als tres excel·lentíssims comuns, los quals pendran la resolució que·ls aparexerà que sempre
serà la més acertada.
Senyor. La ciutat de Barcelona, Deputació y
bras militar del principat de Cathalunya, ab lo
degut rendiment, diuhen que lo repetir-se als
reals peus de vostra magestat no sols té la mira a
la pèrdua de las plaças, als estragos rigorosos patex lo Principat, si al compliment del principal
assumpto per lo què se sacrificaren, y que tant
en la etrechez ab què los enemichs lo oprimexen com en los desordes experimèntan del exèrcit que és per defensa del Principat no poden
buscar altre alívio que lo amparo de vostra magestat, que mentre logren concervar benèvola la
real presència, asseguran lo feliz exir de totas las
fatigas de poder concervar lo que han jurat en
las corts los affavorí vostra magestat celebrar, de
què toca y especta la successió de tots los dominis de Espanya a vostra magestat que mentres
respire aliento català, defenesaran ab tota sa
sanch, ab la experiència dels tractes amorosíssims de pare tenen de vostra magestat de haver-

a. paper intercalat el 8 de febrer 1711.
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los assistit en los majors conflictes, que ratifica
vostra magestat en bitllet de real orde escrit de
18 de janer. Importàncias que essent tant del
real servey de vostra magestat los obliga noticiar
a vostra magestat no lo que és Cathalunya ni
tampoch lo estat en què vuy se troba estrechade, si sols, no obstant los ordes que la gran
clemència de vostra magestat se ha dignat donar, los desordes que en ella se cometen, del
què vuy en esta capital se veu la experiència, a
hont refugian los paysans sos havers al amparo
de vostra magestat per aparèxer no se distinguexen las operacions de las tropas ab los naturals,
de las què los enemichs execútan ab las composicions de las vilas y llochs, ab los maltractes de
las perçonas, atropellant-las, no com a lleals vassalls de vostra magestat, sinó com a si fossen los
majors enemichs, pretextuant-ho dient que
també los enemichs ho executarian; lo que és
llàstima y afligeix majorment no abraçant-se ab
lo vigor que son zel desitjaria lo fer las oposicions que escarmetassen als enemichs. De tot lo
què espèran de la real munificència de vostra
magestat lo eficàs remey, com y també la més
prompta defensa de la plana de Vich y sas comarcas en los passos que són necessaris guardaries, per obviar no domine lo enemich aquell
tant important terreno y se interne més en lo
pahís, confiant que ab lo temps se asseguraran
las providènicas per a desvanèxer las invasions
enemigas, frustrar sas ideas y quedar estos fidelíssims vassalls de vostra magestat assegurats de
què se cumplen sos desitgs, que sols són no regonèxer altre per com rey y senyor natural que a
vostra magestat y vèurer-lo en la entera possessió de sos dilatats dominis, que és lo únich fi
que ha motivat a fer esta representació a vostra
magestat.

vant a las súplicas y representacions fahedoras
per nostres sýndichs meresquen aquells lo concell y costat de vostra excel·lència fidelíssima per
aconseguir-se favorbles y promptas las providèncias. Esperam de la grandesa de vostra excel·lència fidelíssima est nou y singular favor y
que vindrà acompanyat ab los mots que desitjam del mayor servey de vostra excel·lència fidelíssima, que guarde lo Señor en sa major grandesa. Vich, y febrer 8 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besen la mà
de vostra excel·lència fidelíssima sos més segurs
servidors los concellers de la ciutat Vich.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor concistori de
deputats y oÿdors del General de Cathalunya.

Número 163
Ena la junta de Vintiquatrena de guerra tinguda
a 9 de febrer 1711 fonch feta la deliberació següent:

Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Ben entès té
est concistori ab las cartas té rebudas de sos
sýndichs lo favor que ha experimentat de vostra
excel·lència fidelíssima aplicant-se ab tot conato
y concedint-nos son poderós patrocini per a
conseguir de la real benignitat y clemència del
rey, nostre señor, Déu lo guarde, la acistència
de tropas per a mantenir-nos y conservar-nos
baix son amabilíssim domini, de què donam a
vostra excel·lència fidelíssima las degudas estimacions y, com encara no estem totalment fora
del perill se’ns amanasava de ser tyranisats del
enemich, continuam a vostra excel·lència fidelíssima nostre humil súplica per a què coadju-

Fonch per lo excel·lentíssim concistori en veu
del excel·lentíssim senyor conceller segon ordenat llegir-se lo concell donat per la excel·lentíssima Conferència tinguda lo dia de ahyr als tres
excel·lentíssims comuns, aconcellant a estos se
fes una obsequiosa y humil represetnació que la
urgència demana y que aquella fos posada en las
reals mans de sa magestat per medi dels
excel·lentíssims presidents dels tres excel·lentíssims comuns. Ohida semblantment la formació
de la representació per dita excel·lentíssima
Conferència ideada, y attès la urgència és gran,
y segons ella se necessita se parle ab major claredat y individuació, com és lo expressar-se lo haver servit est Principat ab lo donatiu voluntari
fet en la cort general, pagador en lo discurs de
deu any, y haver-se la major part de aquell satisfet ab lo termini de tres anys ab motiu de subvenir las reals tropas y lo haver contribuït ab novas
llevas, sometents y allotjaments de soldats y haver fet a sa magestat altres serveys, axí per los
comuns com per los paritculars, havent-se experimentat no servir per la causa pública, si molts
distribuhits en gràcia y en personas domèsticas
de sa magestat, y altrament, lo qual concell se
troba assí cusit; delibèran, per ço, que dita representació sie retornada a dita excel·lentíssima
Conferència, suplicant-los tingan a bé de narrar
ab dita representació los estragos y insolèncias
execútan las reals tropas de sa magestat y tot lo
demés que conduesca y puga conduir a fer

a. carta intercalada el dia 9 de febrer 1711.

a. deliberació intercalada el dia 10 de febrer 1711.

Número 162
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compèndrer a sa magestat lo mísero estat ab
què se troba lo present Principat, y que la present deliberació per lo medi aparega als
excel·lentíssims senyors concellers sie participada als dos excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras militar.

Diea 11 febrer 1711. En lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, etcètera.

Número 165

Havent ohida la deliberació presa per la
excel·lentíssima junta de Vintyquatrena de guerra de la excel·lentíssima ciutat, tinguda als 9 del
corrent, en intel·ligència de la representació
ideada per la excel·lentíssima conferència, en la
qual se serveix explicar dita excel·lentíssima junta que segons la urgència present se necessita
parar-se ab la major claredat y individuació,
com és lo expressar-se lo haver servit est Principat en lo donatiu voluntari fet en la cort general, pagador en lo discurs de deu anys, y haverse la major part de aquell satisfet ab lo termini
de tres anys, ab motiu de subvenir las reals tropas, lo haver contribuhit ab novas llevas, sometents y allotjaments de soldats y haver fet a sa
magestat altres serveys, axí per los comuns com
per los particulars, havent-se experimentat no
servir per la causa pública, si molts distribuhits
en gràcias en personas domèsticas de sa magestat y altrement; y que, per ço, sie retornada dita
representació a dita conferència suplicant-los
tingan a bé de narrar ab dita representació los
estragos e insolèncias execútan las tropas de sa
magestat y tot lo demés que conduhesca y puga
conduhir a fer compèndrer a sa magestat lo mísero estat en què se troba lo present Principat.
Conciderant lo bras militar que encara que lo
gran zel y afecte de la excel·lentíssima ciutat al
real servey comú benefici la impel·leix a què dita
representació comprenga lo sobrereferit, emperò venerant, com deu sempre lo bras militar,
la sàbia idea de la excel·lentíssima ciutat, tant inclinada al major acert, regoneix que és molt
propri de las atencions dels excel·lentíssims comuns que a la magestat del rey, nostre senyor,
se li fasse compèndrer lo que convé a son servey
ab las veus més respectuosas y rendidas, y se
omitís lo que podria distràurer la més benèvola
acceptació de la súplica. Y si bé se persuadeix lo
bras militar que la excel·lentíssima ciutat té tota
certitut en lo que toca al punt de las gràcias, no
obstant li aparexeria molt proporcionat al lleal
respecte dels comuns escusar-se esta part en la
present conjunctura de temps. Per lo què, delibera lo bras militar que per medi de còpia de la
present se passen estas concideracions a la excel·lentíssima ciutat, esperant de sa exemplar y
madura prudència las admetrà ab agrado, fent
commissió dit bras militar per sa part a la
excel·lentíssima conferència perquè se servesca
anyadir ab tota suavitat a la representació lo que
ha tant ben discorergut la excel·lentíssima ciutat
sobre lo punt dels serveys y donatius, reportantse aprés als tres excel·lentíssims comuns perquè

a. carta intercalada l’11 de febrer 1711.

a. deliberació intercalada el 12 de febrer 1711.

Número 164
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. En resposta
de la que escriguí a la il·lustríssima ciutat de
Vich per cerciorar-me de las notícias de aquells
paratges, se ha servit enviar-me un síndich qui
és lo doctor Albert Vilabella, que ha arribat est
mitgdia, manifestant-me de part de dita ciutat
lo molt desitjaria que arribés en ella, offerint-me
quant conduhís ab tot compliment y participant-me estar molt animosos y promptes per
quant se offerís del real servey y de vostra excel·lència fidelíssima, y que ahir molta part dels
micalets que·s trobaven dins dita ciutat avian
partit per Collsecabra, havent-los donat la ciutat espardenyas y offert un real a cada un per alguns dias. Y que lo general Nabot se partia ab
ells per tràurer alguns micalets dels enemichs
que·s trobaven a la hermita de la Salut y fortificar-se al Grau de Olot y altres paratges, demanant somatent per lo dia de vuy, qual tenia ja
previngut dita ciutat. Y que a las quatre de la
tarda encontrà dit Vilabella en lo lloch de Tona
sis regiments, ço és, lo del rey, Humada, Farrés,
napolitans, Granada y lo que últimament ha levantat la ciutat de Barcelona, baix lo mando del
general Ortega, qui ly digué passarian luego a
Vich y de allí a Roda. En vista de las quals notícias me ha aparegut pèndrer la resolució de encaminar-me a dita ciutat de Vich, qual exacutaré
demà, a hot me trobarà vostra excel·lència fidelíssima molt prompte per quant se digne affavorir-me donant-me repetits ordes de son major
agrado, al qual quèdan estos cavallers. Ab tota
voluntat Déu guarde a vostra excel·lència fidelíssima molts añs, com desitjo. Granollers, fabrer 9 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son més affectat
servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya.
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pugan deliberar lo de major conveniència. Y
que esta deliberació se participés també al excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors
deputats y ohidors.

Número 166
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Ahir a las 3
de la tarda arribàrem a esta ciutat de Vich y encontinent la il·lustríssima ciutat me envià embaxada expressant-me quant gustosa estava de
mon arribo y determinada de impendir y contribuir en quant conduís al real servey y que en
donar-li lloch las precisas ocupacions vindria a
visitar-me, la continuació de las quals fins ara no
li ha dispensat, segons me ha donat intel·ligència. Al tart arribà lo general Sormani, al qual
passí a complimentar encontinent representantli y enquirint-li solicités la major correspondència entre los soldats y paysans, que de estos procuraria jo quedassen assistits en lo possible, lo
que me assegurà executaria ab totas veras castigant severament a qualsevol dels soldats cometés ningun desorde. Est matí per son ajudant
me ha remès lo paper inclús, en lo qual veurà
vostra excel·lència fidelísisma la forma ab què ha
repartit las tropas de què segons he comprès
quèdan desconsoladíssims los paysans per dexar
sens tropas los paratges del Esquirol, Manlleu y
Roda, quedant axís exposada esta ciutat a qualsevol invasió enemiga, lo que me motiva a pèndrer la resolució de conferir-me ab dit general y
representar-li lo desaliento ha ocasionat ex repertiment ja per lo sobredit com hi també per
considerar que lo haver posat tropas en Tona,
Centellas y Taradell indica més lo prevenir la retirada que assegurar fer obstagle a qualsevol invasió enemiga, del què resultarà donaré avís a
vostra excel·lència fidelísisma.
També me so conferit esta tarde ab lo regent la
Real Cansilleria qui me ha dit que per trobar-se
los miquelets sens ningun socorro de diner avia
alcansat d’esta ciutat que·ls adalantés 150 lliures
per sis dias contínuos, mentres en lo interim
procurava en què per part dels llochs que no·s
trobaven carregats se contribuís en lo posible.
Per lo què avia manat convocar los batlles y jurats offerint que exas 150 lliures se replassarian a
la ciutat del diner del donatiu deu vostra
excel·lència fidelísisma donar segons reals decrets a ditas tropas y que axís ho participés a
vostra excel·lència fidelísisma perquè procure
solicitar las cobransas dels llochs que no·s troben invedits com ab la present ó executo, asse-

a. carta intercalada el 14 de febrer 1711.

gurant a vostra excel·lència fidelísisma me dedicaré ab las majors veras en solicitar quant sia del
real servey y quietut pública, com hi també del
agrado de vostra excel·lència fidelísisma, en què
me exercitaré com a ma primera obligació. Estos dos cavallers repeteixen a vostra excel·lència
fidelísisma sos obsequis dels quals lo senyor
marquès de Semmanat queda en lo llit ab un
poch de calentura, que espero no serà cosa.
Nostre Senyor guarde a vostra excel·lència fidelísisma molts añs. Vich, y fabrer 12de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. De vostra
excel·lència fidelísisma affecta servidor don
Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims señors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya.
Lugares a donde ha de estar acantonada la infantería: las guardias a Sant Hipòlit; Aumada
a Sant Julià; Alcantarilla a Taradell; Luchini y
Granada a Vique.
Lugares a donde ha de estar acantonada la cavallería: dragones reales a Centellas; Córdova a Vique y Seva, Clariana y Nebot a Gurb.

Número 167
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Est matí me
so conferit ab lo senyor comte Sormani representant-li lo desconsuelo dels naturals per
compèndrer quedar esta ciutat del tot exposada
a la invasió enemiga, segons la forma ab què se
havian repartit las tropas per guarnir los llochs
del Esquirol, Manlleu y Roda, per no haver-se-li
acudit de la cort ab las què ell havia solicitat, y
axís queda en peu lo desaliento dels paysans y
desconfiança que també insinuí a vostra
excel·lència fidelíssima. Esta tarda ha vingut a
visitar-me la il·lustre ciutat y me ha donat a
compèndrer trobar-se del tot exausta de medis,
sens saber a hont recòrrer en tant excessius y
precisos gastos com se offerian, en vista del què
li he suplicat se servís nomenar personas ab qui
pogués conferenciar y discòrrer la forma ab què
se podria donar alguna providència per lo assistiment de las tropas y tractar lo demés conduesca al logro de la pública quietut y real servey. Al
què ha annuït gustosa.
Esta nit ha arribat don Emanuel Guanter, de la
vila de Ripoll, qui me ha dit haver lo enemich
est matí enviat a demanar la obediència de dita

a. carta intercalada el 15 de febrer 1711.
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vila, que se li havia negada, no obstant ignorar
que·l senyor comte Sormani los enviava tropas
per son resguart, quals ha encontrat dit Guanter
per lo camí en lo lloch de Sant Quirse en número de dos-cents vuytanta hòmens. Y luego ho ha
participat perpropri al comú de dita vila a fi de
alentar-los. En lo demés se innove, donaré avís a
vostra excel·lència fidelíssima. Quedo suplicant
a vostra excel·lència fidelíssima no tinga ociosa
ma attenció donant-me repetits ordes de son
major agrado. Nostre Senyor guarde a vostra
excel·lència fidelíssima molts anys. Vich, y febrer 13 de 1711.
Excel·lentíssims y fidelíssim senyor. De vostra
excel·lència fidelíssima affectat servidor don
Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y il·lustríssims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

Número 168
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat a 13 de febrer 1711, fonch feta
la deliberació següent:
Que, per ço, se adheresca, com lo present Concell se adhereix, al concell donat per lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y presetn
ciutat per a què tenint plena e individual certitut y notícia de ésser verdader de haver pagat lo
servey del donatiu voluntari tot lo present Principat ab tres anys, ho continuen en dita representació. Y en cas no tingan plena certitut e intel·ligència de haver-se pagat per tot lo present
Principat dit donatiu voluntari, se continue en
dita representació lo servey fet per la present
ciutat, omitint-se emperò en ella lo dir-se y parlar-se de haver fet gràcia sa magestat de dit donatiu a adherents y domèstichs del real palàcio
y, que disposada y formada dita representació
en dita forma, sie reportada al present Concell.
Y que la present deliberació per lo medi sia ben
vist als excel·lentíssims señors concellers sia participada als dos excel·lentíssims comuns de la
Deputació y bras militar.

Número 169
Excel·lentíssimb y fidelíssim senyor. Las notícias
se tenen del enemich se sifran en las què veurà
a. deliberació intercalada el 15 de febrer 1711.
b. carta intercalada el 17 de febrer 1711.
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vostra excel·lència fidelíssima en la còpia remeto
de la carta de Jaume Rierola, a qui tinch recomanat entre altres me participe aquellas. Vuy de
Ripoll avísan haver arribat ja las tropas que lo
senyor compte Sormani havia enviat per lo resguart de dita vila, ab què quèdan sos naturals
molt animosos, no sols resolts de no donar la
obediència al enemich, sinó també de solicitar
recobrar las obedièncias dels llohcs de Sant Joan
las Abadessas, Vallfogona y demés vehins que
las tenen ja donadas al enemich.
Lo regent la Real Cancellaria ha recullit alguna
porció de diner dels pobles no·s troban carregats per la subvenció de las tropas y, havent-se
suscitat alguna difficultat ab lo general cerca la
forma del repartiment, quedà allanada ab la diligència he executat de conferir-me ab dit general aquí novament. He suplicat procurés evitar
tot desorde en las tropas y extursions contra los
paysans, què me ha assegurat ho executaria ab
totas veras acerca del modo ab què dit general
ha disposat lo acantonament de las tropas. Lo
senyor marquès de Rialp me respon a la què li
escriguí en la forma que veurà vostra excel·lència fidelíssima en la còpia inclusa. Quedo ab lo
cuydado de avisar a vostra excel·lència fidelíssima de quant se innove y de executar-me en
quant se digne vostra excel·lència fidelíssima no
tenir ociosa ma attenció, ab la qual quèdan estos dos cavallers als ordes de vostra excel·lència
fidelíssima, a qui Déu guarde molts anys. Vich,
y febrer 15 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. De vostra
excel·lència fidelíssima més affectat servidor
don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Còpia. Con la carta de vuestra señoría de 12 del
corriente recibo la memoria que incluye perteneziente al acantonamiento de las tropas que están
destinadas para el resguardo de esse paýs. Y aunque esta disposición ha parecido muy bien, se escrive al conde Sormani procure disponer el acantonamiento de las tropas en la mejor forma que el
número de ellas lo facilite, a fin de que essa ciudad logre quedar resguardada de qualquier invasión enemiga.
Haviendo llegado oy differentes navíos de Portugal con la noticia de quedar en Lisboa la Armada Grande, se espera tener muy en breve aquí los
socorros que tanto necessitamos, y prometiéndose
su magestad del ferreroso zelo de vuestra señoría,
procurará disponer los ánimos de los pueblos de
género que, en el interin que llegan los socorros,
toleren gustosos los que ahora con tanto amor ofre-

[ 1711 ]
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zen a su magestad. Me repito con seguro affecto a
la obediencia de vuestra señoría desando le guarde Dios dilatados años. Barcelona, a 14 de febrero
de 1711.
Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor el marqués de Rialp.
Señor don Francisco de Solá de Sanesteva.
Còpia. Molt amich y senyor meu. Lo que vostra
senyoria me ha enviat a demanar jo li responch
de la forma següent. En quant a las notícias, ya
las sabia algun tant y he tinguda ditxa de què lo
tinent coronel Fagella se troba esta nit en ma
casa y jo li he demanat de ex negoci y me ha dit
de què ell per orde de son general era anat en las
parts dels francesos y que par avuy no se havia
mogut ningun francès de Olot ni de Sant Esteva
Bas, ni Sant Feliu, si no per hanar a sercar palla y
luego se’n tornan cada un en son cortel. Y que
segons son sentir o lo que li diuhen, los apar tenen por y ells matexos diuhen se’n han de anar
alguns regiments, sinó que no li recorda quins
són. Y de Olot en amunt se diu no·y ha sinó la
esquadra d’en Pont, que és a Riudaura, a Olot
se estan ab tres cortels y lo altre al Rexach. Y de
Olot a Sant Esteva no hi ha res, a Sant Esteve se
són fortificats y a Coll de Ferrús, Guarda y a la
Saulú, y adamés de axò han fets hanar molts bagatges a la Escala per a dur farina. La vila de
Olot los ha assegurat los bagatges y també d’en
Bas. Avian enviats a buscar tots los caps de casa
y axò encara no sabem lo que volian. Y axò és lo
informa me ha fet lo tinent coronel Fagella y, a
més, me ha dit si convenia per a servey del rey
ell se sentia ànimo de saber de Gerona en amunt
tots los moviments ells farian y al número y cada
lloch, sinó que axò hauria de costar alguna cosa.
Y assò és lo que jo puch informar a vostra senyoria, quedant sempre al seu manar. D’esta sa
casa de la Rierola, y febrer als 15 de 1711.
Molt servidor de vostra senyoria que besa sa mà
Jaume Rierola.

que tenint-se plena y individual notícia de ésser
verdader lo haver pagat lo servey del donatiu
voluntari tot lo present Prinicipat ab tres anys
ho continuàs en la representació que tenia ideada proposar en mans del rey, nostre señor, que
Déu guarde, y, pagat per tot lo present Principat dit donatiu voluntari, continuar en dita representació lo servey fet per dita ciutat, a la qual
deliberació se són conformats los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y lo
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, y ab la
circunstància de no constar ab plena e individual notícia de la paga del donatiu voluntari per
tot lo present Principat ab dits tres anys; per lo
què, segons la predita resolució, és lo cas de haver-se de continuar lo servey de la present ciutat, desitjant la conferència la més legal e indivídua relació de dit sevey, ha aparegut
aconcellar se servissen posar en sa notícia lo servey que sia de la mente del excel·lentíssim y savi
Concell de Cent de haver-se de continuar en
dita representació que tenir de aquella offereix
prompta attesa la urgència present executar lo
que ab tant acert ha resolt tant excel·lentíssim y
savi congrés.
Assò és lo que ha aparegut a dita excel·lentíssima Conferència prevenir sobre lo que se executara lo que apareixirà que serà lo més acertat.

Número 171
Excel·lentíssimsa y fidelíssims senyors. Tres
rebo juntas de vostra excel·lència fidelíssima y
en resposta de las què tinch escritas se servex affavorir-me y en execució del que me ordena en
la última de ellas, data de 15 del corrent, he fet
compèndrer encontinent a esta il·lustre ciutat
conduir escriga a exa cort y als tres excel·lentíssims comuns per propri quant accidents se innoven, lo que se me ha assegurat executaria
gustosa.

Conciderant que lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent, ab deliberació presa als 13 de dit
mes, cometé a la excel·lentíssima conferència lo

Aïr remetí al excel·lentíssim y fidelíssim senyor
deputat ecclesiàstich còpia de la carta escrita per
lo general Nebot al regent la Real Cancellaria,
contenint las notícias del enemich que haurà ja
participat a vostra excel·lència fidelíssima. Vuy
añadesch no haver-hi novedat particular, si sols
acabar de arribar a esta ciutat un resident de
Olot que·s trobava en la vila de Ripoll des de
que lo enemich ocupà la de Olot, ab lo avís de
que vuy, antes de partir-se de ripoll, lo enemich
en número de mil homes se encaminava a dita
vila, trobant-se ja en Vallfogona y que lo official

a. deliberació intercalada el 17 de febrer 1711.

a. carta intercalada el 19 de febrer 1711.

Número 170
Ena la conferència, tinguda en la sala del
excel·lentíssim y savi Concell de Cent, lo dia 17
de febrer 1711.
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que·s trobava comandant los dos-cents vuytanta
hòmens de nostras tropas dins dita vila demanava bagatges per retirar-se a Sant Quirse de Besora.
Esta tarda un síndich de la vila de Bagà me ha
participat haver lo enemich demanat la obediència de dita vila ab carta, de què remeto a
vostra excel·lència fidelíssima còpia, y a més me
ha dit haver ja passat porció de tropas dels paratges de Berga per lo resguart de dita vila, a vista del què he procurat alentar-lo en lo millor
modo possible. Esta il·lustre ciutat ha offert donar per subvenció de las tropas sinch mil lliuras
que distribuirà donant dos-centes lliuras quiscun dia. Quedo als ordes de vostra excel·lència
fidelíssima ab tota voluntat, qual acompàñan estos cavallers ab la major atenció. Déu guarde a
vostra excel·lència fidelíssima molts anys. Vich,
y febrer 16 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son més affectat servidor de vostra excel·lència fidelíssima
don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidleíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Còpia. El conde de Tournon, haviendo llegado en
Cerdaña con un cuerpo suficiente de cavallería y
aguardando otras tropas que han de llegar en
breve, no dudando que el todo ha de servir para el
devido castigo a los pueblos que repugnaren rendirse a la legítima dominación de Phelipe quinto,
rey de España, que Dios guarde, me ha aparecido
advertir a vuestra merced antes que llegue el azote pidiéndoles de que, luego recibida la presente,
vengan y me envíen sus síndicos a dar la obediencia al rey, Dios le guarde, tanto de essa villa como
de toda su dependencia, advirtiendo a vuestra
merced que si dentro tres días después de la fecha
no vinieren a encontrarme como tengo referido,
no se les admitirá disculpa si subo con tropas a tomármela, pues todo hirá a dirección como será
justo a vuestra merced el pensarlo y tomar el mejor partido, pues que yo ago más de lo que me toca,
si bien con el gusto de patricio desando la mayor
conveniencia de essa villa y que a vuestra merced
Dios le guarde muchos años. Belver, febrero 14 de
1711.
Besa la mano de vuestra merced su seguro servidor don Antonio Gandolfo.
Señores bayle, cónsules y consejo de la villa de
Bagá y dependencia.

Número 172
Excel·lentíssimsa y fidelíssims senyors. Aïr a la
nit escriguí a vostra excel·lència fidelíssima las
notícias que havia adquiridas. Las que he tingudas vuy concistexan haver-me escrit de Ripoll
que lo comandant se troba en aquella vila, havent sabut aïr, a dos de la tarda, que lo enemich
se trobava en Sant Pau ab dos regiments de infanteria y dos de cavalleria y alguns miquelets,
destacà una mànega de sas tropas de cent sinquanta soldats ab uns tres-cents homes de somatent per axir a guardar los passos a la part de
Sant Joan las Abadessas, estant ab ànimo de resistir al enemich, no tenint ell més reforsos de
tropas. Cerca de mitgdia he rebut carta de don
Gaspar Descallar, rector de Sant Privat de Olot,
al qual jo havia escrit per saber los designes del
enemich y me ha respost ab la inclusa junta ab
altre de don Francisco Puig de Sàlit, en las
quals vostra excel·lència fidelíssima podrà vèurer las notícias contenen. A las quatre de la tarde, per medi de dos síndichs, me han participat
los concellers de esta ciutat una carta deun corresponent tenen als Esquirols, que·s diu Joseph Lledó, còpia de la qual remeto a vostra excel·lència fidelíssima a vista de las quals notícias
he passat a conferir-me ab lo senyor general
Sormani, representant-li lo perill en què estava
tant pròxima esta ciutat exposada a la invasió
del enemich, offerint-li dir al senyor regent que
per fer opposició als enemichs lenvantàs sometent general per a què junt ab las tropas se pogués fer opposició a aquells. Lo qual me ha respost que no importava ocasionar tants gastos als
pobles fins que vinga lo cas y que ell faria junta a
esta ciutat las tropas més extraviadas per poderlas tenir més promtes a resguardar-la, en què se
aplicaria tot lo possible y que la gent del país
podria acudir a la ocasió se tocassen las campanas. Y com falta molt treball en compòndrer alguns qüentos y quexas sobre allotjaments dels
llochs vehins que estan molt carregats, lo que
procuro aconsolar-los ab lo major modo més
possible, ja parlant al general com als officials,
procurant suavisar-los. Quedo suplicant a vostra excel·lència fidelíssima me ordene lo de son
major agrado, al qual quèdan estos dos cavallers
ab la deguda attenció. Nostre Senyor guarde a
vostra excel·lència fidelíssima molts anys li suplico. Vich, y febrer 17 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son més affectat servidor de vostra excel·lència fidelíssima
don Francisco de Solà de Santesteva.

a. carta intercalada el 19 de febrer 1711.
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Excel·lentíssims y fidleíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Còpia de carta vinguda del Esquirol al senyor
conceller en cap. Molt senyor meu. La de vostra
senyoria rebí y considerant-me en mi mateix no
sent marexedor del aprècio fan de un humil servidor de vostra senyoria, respoch que en quant
als moviments del enemich són que se encamínan segons las disposicions per la plana de Vich
y Déu no·s fasse gràcia no sia demà que comptarem als 18 del present, lo que casi tinch per cert.
Las provisons de pòlvora y balas tenen fetas en
Sant Esteva de Bas són sens poder dibuxar. En
la vila de Olot se trobarian sis canons y en Sant
Esteva dos, y uns y altres crech se van agermanant segons notícias de bona mà. Lo de las municions y sens dificultar que puch dir que las he
vistas segons la persona me las ha comunicadas.
Cuydado y no dich més. Déu guarde a vostra
senyoria. D’esta sa casa, vuy als 17 de fabrer de
1711. Son més lleal servidor Joseph Lladó que
sa mà besa ab tota cautela y perdon.
Senyor diputat. Després de repetir-me a la gustosa obediència de vostra senyoria diré que esta
nit ha arribat un propi de Sant Privat ab la resposta que veurà inclusa. He despatxat altre que
se estigués allí observant los designés y que lo
senyor regent escrigués ab individuació del què
sabrà. Lo senyor marquès de Basora didsposa
posar alguns paysans al castell de Basora a vista
de la notícia que me ha aperegut era ma obligació participar-li. En quant al número del enemich que expressa la carta dupto lo regent no
prenga equivocació a no aver-se congregat més
tropas de las que dies atràs ý avia en Olot. En fin
li escrich avise de tot. És quant dech dir a vostra
senyoria il·lustríssima y resto a sos ordes, suplicant a Déu guarde a vostra senyoria en son mayor lustre. Sant Quirse, y febrer 17 de 1711.
Si lo destacament per Sant Joan y Ripoll no és
més numeròs, no apar puga donar cuydado en
esta Montaña.
Besa la mà de vostra senyoria son més affectat
servidor de vostra senyoria don Francisco Puig
de Sàlit.
Responent a la que vostra senyoria me asaborex
diré los francesos se tròban en Sant Esteva de
Bas en número de mil homes, lo comanda(n)t
se diu monsiur Mison, ab lo regiment de Flandras y de Olanda de 250 dragons. En Sant Faliu, las Planas y Mer, monsiur Durpajor ab 4000
homas. En Olot, monsiur La Finadinet,a gene-

ral, ab sis mil homas, dels quals à destachat 4
batallons de infantaria y 3 de cavallaria per Sant
Joan y Ripoll, se diu volen posar gornació al
castell de Basora.
De Gusilles, saludo al senyor Puig de Sàlit, qui
...a esta y la se mara; de treballs no·n parlo, sols
dich que dins pochs dias a no tenir alívio em de
dexar las abitasions. Vale que va de presa.
En resposta de Descallar. Senyor don Francisco
de Solà de Santesteva.

Número 173
Enb lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent,
tingut y celebrat a 18 de febrer 1711, fonch feta
la deliberació següent:
Que en la representació fahedora al rey, nostre
senyor, se continue en general breument y suscintament los serveys per lo present Principat y
present ciutat fets a sa magestat y, que axí mateix, se expressen en ella los desordes y desmans
fets en diversos llochs del present Principat per
los soldats del real exèrcit narrant-se alguna de
ells més enormes y, que disposada y formada,
sie dita representació reportada al present Concell per resòldrer y deliberar lo fahedor, participant-se la present resolució als dos excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras militar,
donant-los moltas gràcias de haver respectivament annuït a dita deliberació del present Concell y a la excel·lentíssima conferència per a què
ho pose en execució, com desobre està dit.

Número 174
Excel·lentíssimc y fidelíssim señor. No duptam
de què per informació de don Ramon de Codina y de Ferreras y del doctor Francisco Calvet y
Sors que hauran fet a vostra excel·lència fidelíssima quedà en intel·ligència del què esta ciutat
ha fet y fa en servey del rey, nostre senyor, Déu
lo guarde, y los continuats desordres que se experimentan de las tropas y lo poch o ningun favor en cas de necessitat se podan promètrer de
ellas, y anyadint a lo què vostra excel·lència fidelíssima vindrà comprès, ara novament devem dir
que aprés de haver donat nou-centas lliuras per
la subcistència dels fusillers, ara novament a petició del señor regent se ha passat a fer un prèsa. mot il·legible.
b. deliberació intercalada el 19 de febrer 1711.
c. carta intercalada el dia 20 de febrer 1711.

a. sic a l’original.
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tich de sinch mil lliuras per subvenció de las tropas arregladas, distribuidoras estas dos-centas
lliuras cada dia, quals la ciutat per sa impossibilitat té de pèndrer a censal per haver ja aquella
consumit y gastat més del què alcansava son patrimoni y pensant que ab est servey seria aliviada
la ciutat de la porció de tropas tenia en ella, havem experimentat lo contrari, puyg los regiments de cavallaria de Clariana y de Nabot se
trobaven allotjats en lo terme de Gurb que sols
dista d’esta ciutat mitja hora de camí y lo regiment de infantaria de Humada, que se trobave
acantonat en Sant Julià de Vilatorta, a districte
de una hora de camí, ahir per la tarda vingueren
a esta ciutat, quals tropas ademés dels contínuos
enfados que càusan axí al comú com als particulars ocasiònan a la ciutat los expendis que la
gran comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima sabrà persuadir-se, tindrà axí mateix vostra excel·lència fidelíssima comprès las hostilitats que estas tropas han exequutat en diferens
parts, puyg han donat ocasió que en diferents
llochs casi tothom generalment abandonaven
llus casas, havent fet lo mateig molts pagesos. Y
ahir quant dits regiments de cavallaria entraren,
se veren molts soldats los uns aportatn pessas de
drap y altres cosas y un entre altres aportave un
escalfador de aram, podent-se ben assigurar que
no ho havia pres del enemich, puyg tal ocasió
per nostra desgràcia no la han tinguda en est
contratemps dende la fatal desgràcia de la pèrdua de la plassa de Girona. Per un ni altre dels
excessos referits no se ha entès ni ohit dir se
hage fet càstich contra algú de tants cultpables,
axí que esta notòria discimulació no·s fa
compèndrer és no sols ab sciència y paciència, si
bé no·s atrevim a dir, ab lo concentiment dels
officials.
Ja haurà entès vostra excel·lència fidelíssima que
lo dia de dimars per la tarda arribà a esta ciutat
carta de un particular del lloch del Esquirol dirigida al conseller en cap, ab lo qual avisava ser
molt contingent que lo enemich attentàs pujar a
la invasió d’esta ciutat y plana. Y si bé no se donava gran crèdit a ella, ab tot com en estos contratemps no deguen menospreciar-se los avisos,
per las necessàrias providèncias, decontinent
passarem a participar aquella al excel·lentíssim y
fidelíssim senyor deputat, al senyor regent y al
senyor general Surnami. Y no havent causat
poca novedat a dit senyor general Surnamí lo
toch de la campana dels tres quarts de las dotze
per prevenció de la abstinència de la carn en esta
Santa Cuaresma, havem experimentat lo desacantonar-se las tropas y unir-se a dita ciutat,
perquè al menor moviment del enemich pugue
fer més prompte la retirada. Los excessos y desordes que esta nit passada han succehit orrorisan, volent que los ciutadans, als quals se han
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posat soldats, los donen carn y gallinas y altres
impertinèncias que són indignas de fiar-se a la
ploma, axí que, a vista de tant molèstia, temem
que la desesperació siega no pace a atropellar lo
més sagrat.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor és cert tenim
viu centiment de haver de cansar a vostra excel·lència fidelíssima ab tant prolixa com poch
gustosa narrativa, però lo avís tenim de dits senyors don Ramon de Codina y de Ferreras y
doctor Francisco Calvet y Sorts ab lo calor ha
pres vostra excel·lència fidelíssima, lo excel·lentíssim y fidelíssim protector del bras militar y
excel·lentíssim consitori de Concells de eixa
ciutat, als quals fem semblant carta, nostra defensa, aprés de donar-los las gràcias de tant singular favor, continuant nostra humil súplica,
suplicam a vostra excel·lència fidelíssima sia servit de conformitat ab los altres excel·lentíssims
comuns posar en la soberana comprehenció del
rey, nostre senyor, nostres justificats clamors,
puyg naxen del innat amor li professam y devem, per a què sia servit donar los ordes necessaris per a esterminar tanta desgràcia y conservar
sos vassalls en sa deguda devoció y paternal
amor. Esperam de la grandesa de vostra
excel·lència fidelíssima esta finessa y que vindrà
acompanyada ab molts empleos de sa major satisfacció per desahogo de nostra bona lley. Déu
a vostra excel·lència fidelíssima guarde. Vich, y
febrer 19 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besen la mà
de vostra excel·lència fidelíssima sos més segurs
y obligats servidors los concellers de la ciutat de
Vich.
Excel·lentíssim y fidelíssim concistori de diputats y oÿdors del General de Cathalunya.

Número 175
Excel·lentíssimsa y fidelíssims senyors. Rebo la
de vostra excel·lència fidelíssima de 17 del corrent ab lo major aprècio y responent a son contengut, en quant a las extinsions que diu vostra
excel·lència fidelíssima ser públich han executat
las tropas en esta plana, dech dir a vostra
excel·lència fidelíssima no haver tingut notícia
de tal, ni menos quexa de concideració de ningun poble des de què·m trobo en esta ciutat,
que a haver-la tinguda ho hauria representat al
general de qui quedo en lo segur hauria castigat
qualsevol desorde se hagué comès, per ser

a. carta intercalada el dia 20 de febrer 1711.
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home molt racional en qui he experimentat tota
correspondència, en quant li he demant ja de
sublevar alguns pobles se trobavan demasiadament carregats de tropas, com del demés se ha
offert. Y en lo tocant al què insinua vostra excel·lència fidelíssima no deu estar molt gustós
de esta ciutat y comarca, me apar és axís en
quant a la ciutat, fundat en los motius en què
no importa cansar a vostra excel·lència fidelíssima, sols que lo haver donat orde a las quatre
compañias estavan en los quartels perquè se
allotjassen en lo hostal, no fou tant absoluta que
preceís al matí insinuar a la ciutat ho previngués, per no poder estar ditas compañias en los
quartels còmodament, del què no havent tingut
resposta passà a la tarda a fer exa demostració de
què se quexà la ciutat ab la representació me
féu, que remeto a vostra excel·lència fidelíssima,
y al matex temps me donà part de aço lo capità
comandant de ditas companias, al qual li diguí
suspengués la execució, qui encontinent passà a
donar orde suspenguessen lo hanar al hostal. Y
trobant-ho ja effectuat, féu luego axir ditas
compañias de dit hostal, offerint-me fer-las anar
al lloch que destinaria la ciutat, com effectivament ho executà anant aquellas als llochs a hont
la ciutat destinà y, quedant sedat est qüento ab
molta conformitat, no me aparegué matèria
digne de cançar a vostra excel·lència fidelíssima
participant-la-y, per lo que me persuadia no ho
hauria escrit la ciutat a sos síndichs.
Est matí lo general ha fet entrar casi totas las tropas estavan acantonadas per los llochs vehins en
esta ciutat sobre què se han offert no pocas difficultats per lo lloch a hont havian de tenir cubert,
avent lo general a las nou horas del matí enviat a
la ciutat elegir lo puesto li aparegués, de què no
se ha determinat fins a las quatre de la tarde que
lo regent la Real Cancellaria ha passat en las casas de dita ciutat a instar-ho. No dupto que la
ciutat haurà escrit alguna quexa del general a sos
síndichs, però no dificulto que per altra part
no·n faltaran al general de la ciutat. Del enemich
no·y ha novedat particular, si sols quedam ab los
matexos recels y jo ab vius desitgs de emplearme en quant sie del agrado de vostra excel·lència
fidelíssima, que acompàñan estos dos cavallers a
medida de sa atenció. Nostre Senyor guarde a
vostra excel·lència fidelíssima molts anys com
suplico. Vich, y febrer 18 de 1711.
A dos horas de matinada me ha arribat propi de
don Francisco Puig de Sàlit ab las inclusas que
remeto a vostra excel·lència fidelíssima y quedo
a la obediència de vostra excel·lència fidelíssima.
Vuy, 19, suplico mane entregar las inclusas.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son més affec2392

tat servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Senyor diputat. En est instant arribat la notícia
per la part de Collsacabra que lo enemich estaria
en moviment, los de Capsacosta són 1500 en
tot. Est matí han baxat a Sant Joan, se’n han portat un jurat ab partida de diner y se’ls ha donat
orde amasasen pa per deu mil reccions per assí,
encara que volen tingam terror, fins ara no·ls ý
judico fins lo enemich pújia ab més gent. Y me
apar fóra bon senyal se tiràs lo mal temps a la
Montanya. Lo que importa estar a la mira per la
part del Grau. Los propis tinch en aquell paratge,
no ne ha arribat ningun, los espero per instans.
Del (què) ýhaurà, ja avisaré sens falta y resto a sos
ordes. Déu a vostra senyoria guarde. Sant Quirse, y febrer 18 de 1711, a las 2 de la tarda.
Lo segur servidor de sa senyoria besa sa mà don
Francisco Puig de Sàlit.
Senyor diputat. Després de haver escrit per altre
propi a vostra senyoria, ha arribat un propi dels
que tenia en aquell paratge y porta la notícia inclusa lo ... ha escrit després de haver arribat de
Olot. Y després de estar de marxa lo propi, han
arribat paysans que venian de Sant Esteva dient
venian alguns sis o cents hòmens dels enemichs
de las partidas de Sant Feliu y Las Planas. Y diu lo
propi que ell los ha vistos quant passaren ja a Las
Presas a dretura a Olot. Y crech seran altres sens
los que diu lo avís inclús perquè lo tal subjecte ja
avia escrit y no sabia vingués ningú de Sant Feliu,
ab què apar lo enemich se tira a la Montaña que
no pot donar tant cuydado en eix país. Si ve lo altre propi, tornaré avisar-ne a vostra senyoria y
resto a sos ordes. Y Déu a vostra senyoria guarde.
Sant Quirse, y febrer 18 de 1711, marxa a las 7.
Seu servidor Puig de Sàlit.
En Olot àn arribat 3 regimens de infantaria dels
sircunverns diuan màrxan en Sant Joan ab 5 petits canons. En Sant Esteva també demànan pa
per 3 dies. Vale. També se diu que al primer de
marts marxaran en Saboja.

Número 176
Ena la conferència tinguda en la sala del
excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels se-

a. paper intercalat el dia 20 de febrer 1711.

nyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya lo dia 20 de febrer 1711.
Havent vistas las cartas escritas als excel·lentíssims senyors consellers de la present ciutat, excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels senyors
deputats y oÿdors de comptes, y excel·lentíssims
y fidelíssim protector y bras militar lo dia 19 del
corrent per los molt il·lustres senyors consellers
de la ciutat de Vich, ab las quals notician lo que
està passant en dita ciutat ab las tropas del real
exèrcit, essent tant del real servey lo que arribe
lo més promptament sie posible a la real notícia
del rey, nostre senyor, que Déu guarde, per a
què hi done la més efficàs providència que convinga y sia de son real agrado, y aparèixer que
esta dependència no és convenient posar-se en
la representació que se està formant; per ço, ha
aparegut aconsellar als tres excel·lentíssims comuns que quant antes sie posible se posen als
peus dels rey, nostre senyor, per medi de sos
tres excel·lentíssims presidents, entregant en sa
real mà una de ditas tres cartas, suplicant de paraula a sa magestat se servesca dar-hi las providèncias que sien més de son real agrado.
Assò és lo que ha aparegut aconsellar als tres excel·lentíssims comuns sobre lo que pendran
aquella resolució que apareixerà que serà la més
assertada.
Excel·lentíssimo senyor. A estas casas de esta fidelíssima ciutat ha vingut un official creyem era
un ajudant del senyor Sormani, el qui nos ha dit
faltave palla per la cavalleria, a qui se ha respost
que a vistas del temps no ne avian aportada los
de nostra parròquia sinó molt poca, qual se’ls
avia entregada, y que se faria la diligència en
vèurer si se troberia un paller, que esta ciutat lo
pagaria de son diner, com axí se ha donat la
orde. A poch rato de esto, à vingut en ditas cases lo hostaler de Gelabert dient avia enat en sa
casa un ajudant de dit senyor, el que li faria enar
en dita sa casa quatre copanyias de cavalls y que
se li dasen las claus de la palla. Esto és lo que dit
home fa relació. De esto se done part a vostra
senyoria perquè ho mane disposar per la major
quietut. Dios guarde a vostra senyoria.

me ha noticiat tenir resolució de representar a
exa cort y als tres excel·lentíssims comuns per
medi de propi alguna quexa tenia del comte
Sormani, fundada únicament en què alguns dels
soldtas se trobavan en las casas que la ciutat air
los destinà per cubert vexaven als patrons de voler-se fer donar de menjar, lo que havia ocasionat vàrios clamors, y que estimaria escrigués a
exa cort y a vostra excel·lència fidelíssima acompañant-la en sa representació. Al què me ha aparegut respòndrer-los seria bé que la ciutat suspengués despedir lo propi, posant primer en
notícia del general las quexas, perquè donàs forma en aconsolar-los conforme tenia per cert ho
executaria, en què acompañaria gustós la ciutat
passant a fer semblant representació a dit general, a més de aparèxer-me devia guardar-se lo
recòrrer a la cort quant en lo general no·s trobàs
alívio, y no anteposar esta diligència. Y havent
los síndichs reportat açò a la il·lustre ciutat, se
me ha respost havian ja despedit lo propri y axís
creure que vostra excel·lència fidelíssima quedaria informat de la quexa. Ha vista del què he
passat luego a representar a dit general esta
matèria, qui, havent-li ponderat seria lo millor
medi per aconsolar a la ciutat tràurer algunas de
las tropas que féu venir air dels llochs vehins y
restituir-las en ells o a hont li aparegués per haver jo comprès quedava la ciutat poch gustosa
de açò, me ha respost que demà al matí a no tenir novedat del enemich ho executaria com y
qualsevol cosa conduís al consuelo de la ciutat,
de qui per no venir-li quexas no sabia com devia
complàurer. Y que lo haver fet recullir las tropas
en esta ciutat era per resguart de ella, instat en la
representació que per part de dita ciutat se li havia fet lo dia antes. De tot lo què avent donat jo
part a la il·lustre ciutat, me ha tributat per medi
de síndich las gràcias.
Las notícias he acquiridas del enemich són las
que més individualment podrà vostra excel·lència fidelíssima llegir en las cartas inclusas. Si cosa
se innova, de tot donaré a vostra excel·lència fidelíssima part, a qui suplico me affavoresca enpleant-me en quant sia de son agrado, al qual
quèdan estos dos cavallers. Nostre Senyor guarde a vostra excel·lència fidelíssima molts anys.
Vich, y febrer 19 de 1711.

Los consellers de la ciutat de Vich.
Suplico a vostra excel·lència fidelíssima mane
entregar la inclusa y per lo correu o propi enviarà demà la ciutat se podrà respòndrer.
Número 177
Excel·lentíssimsa y fidelíssims señors. Est mitgdia esta il·lustre ciutat, per medi de embaxada,

Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son més affectat
servidor don Francisco de Solà de Santesteva.

a. carta intercalada el dia 21de febrer 1711.

Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
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Cusí y senyor meu. La altra occasió que rebí la
de vostra senyoria eran tants los ahogos ab què
me trobava que no puguí esciurer llargament.
Hara é pressa la occasió de remètrer eix propri
per fer sabidor a vosta senyoria del discurs fas de
les tropes enemigas, y és: que en attenció dels
destacaments àn fet y tots los dias fan, que en
tots seran uns quatre mil, a la part de Sant Joan
les Abadesses, no dupto serà per atachar Ripoll
y, al mateix temps, no dupto també faran destacament per la part del Esquirol. Si fos per retirar
per Camprodon, o serian les tropes que solan
fer la guerra en Cathalunya, sinó las que la fan
en la Saboja, les quals tenim acortellada en Sant
Esteve d’en Bas, Sant Feliu, Mer, Les Planes, y
en Olot havian restat pocas tropas per lo destacament daltdit. Però al mateix temps àn arribat
3 regiments de la part de Basalú. Si ý à novedat,
de conseqüència la donaré per propi y en lo interim quedo suplicant la divina guarde a vostra
senyoria molts anys, per merèxer opportunes les
occasions del servey de vostra senyoria. De Sant
Pribat, febrer 19 de 1711.
Besa la mà de vostra senyoria affectat cosí y servidor don Baltazar Descallar.
Don Francisco Solà y de Sant Esteve.
Senyor diputat. En est instant arriba la notícia
del major de Ripoll que lo enemich ve ab força a
Ripoll y segons comprench en estas horas se
troba ja dins, avent-li donada la obediència la
vila. Lo regiment de napolitans diu lo major
que pren la marxa a dretura a Berga. Don Francisco Puig pujà a la Glavolosa a rompre camins y
allí esperarà los ordes. No crech que lo número
dels enemichs sie crescut. Importaria se mantingués la gent a las partidas de la Glavolosa y la
Guàrdia perquè no allargasen las obedièncias. Ja
avisaré del què sabrem y resto a sos ordes. Y
Déu a vostra senyoria guarde. Sant Quirze, y febrer 19 de 1711.
Servidor de vostra senyoria besa sa mà don
Francisco de Puig de Sàlit.
Lo enemich estava a las cercanias de Ripoll a las
8 d’est matí y fixament se jusga és dintre. Vist,
lo major avise de sa marxa.
Còpia. Señor mío. Han sido del agrado del rey
las diligencias que vuestra señoría executa para
el bién del servicio y del Principado, y siendo la
continuación el que ha de perficionarlo, lo espera
el zelo de vuestra señoría y mi affecto las ocasiones de servirle, rogando a Dios guarde a vuestra
señoría muchos años. Barcelona, y febrero 17 de
1711.
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Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor el marqués de Rialp.
Señor don Francisco de Solá de Santesteve.

Número 178
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. La de vostra
excel·lència fidelíssima de 19 del corrent me
dexa ab no poca admiració de què lo conceller
en cap de esta il·lustre ciutat haja escrit a exa
cort lo qüento de la bastonada se donà al verguer en presència del coronel Vasques, puix me
apar podia omitir-o, havent-se donat per satisfeta de la satisfació que encontinent passà dit Vasques a donar a la dita ciutat, y per esta relació he
donat part a vostra excel·lència fidelíssima ni a la
cort de exa dependència, com ni de las demés
que ab tota conformitat se són allenadas, aparexent-me que dels desordes ja sosegats era supèrfluo donar quexa. Esta he donat a la ciutat per
esta rahó de haver escrit son conceller en cap sobre est assumpto, y me ha dit tornaria a escriurer, quedamt tot convingut.
En concideració del què vostra excel·lència fidelíssima me participa dehaver-se escrit de exa cort
al general Sormani perquè se valgués de las tropas
se troban en lo Vallès per lo resguart de est país,
passaré luego a encarir novament lo solicite ab las
majors veras. Fins ara que és la una del mitgdia
del enemich no hi ha novedat en lo tocant a haver
invadit a est país, si bé se té notícia per carta del
general Nabot del matí amenaça fent punta per
lo Grau de Olot. Del què succehesca donaré avís
a vostra excel·lència fidelíssima, a qui suplico
exercite ma atenció ab repetits ordes de son agrado, al què quèdan estos dos cavallers suplicant al
Senyor guarde a vostra excel·lència fidelíssima
molts anys. Vich, y febrer 20 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son més affectat
servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors diputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

Número 179
Enb la conferència tinguda en la sala del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar lo die 21
febrer 1711.
a. carta intercalada el 21 de febrer 1711.
b. paper intercalat el dia 21 de febrer 1711.

En execució del deliberat per lo excel·lentíssim
y savi Concell de Cent lo die 18 del corrent de
què·s continuassen en la representació los serveys en general que lo present Principat y excel·lentíssima ciutat han fets a sa magestat, Déu
lo guarde, se són continuats conforme apar en
dita representació. Y en quant al què dit
excel·lentíssim y savi Concell previngué axí matex de la expressió dels desordes y desmans fets
en diversos llochs del Principat per los soldats
del real exèrcit ab la narrativa de alguns dels més
enormes de aquells, trobant-se la conferència
fins vuy ab la circumstància de vé haver-se’ls per
part dels comuns, donat justificada notícia de
algun en particular, ha aparegut continuar-los
en general ab la major expressió és estada possible, si y en lo modo contengut en la representació se posa en mà dels tres excel·lentíssims comuns, per a què resolguen lo que sie de son
major agrado, que sempre serà lo més acertat.

Lo general se troba més animós ab lo orde té de
la cort de reforçar estas tropas ab las què·s tròban en lo Vallès y ab las notícias corran que lo
enemich no indica voler invadir est país, com
veurà vostra excel·lència fidelíssima ab la carta
que la il·lustre ciutat me ha remès que va inclusa. Se té notícia que lo enemich en número de
mil y sinch-cents homes ha baxat per lo Coll de
Fai a Bagà y que lo duch de Noalles se troba en
Sardaña, tot lo que me ha dit lo general li escrivia lo governador de Berga. Quedo suplicant a
vostra excel·lència fidelíssima no me escuse en
quant sia de son agrado, al què quèdan estos
dos cavallers ab fina voluntat. La divina guarde
a vostra excel·lència fidelíssima molts anys li suplico. Vich, y febrer 21 de 1711.
Aprés de aver escrit esta, se me ha participat una
carta que ha rebut lo senyor regent de don Rafel
de Nabot, de la qual ne envio còpia a vostra excel·lència fidelíssima y també envio dos còpias
de las cartas últimas rebudas del marquès de
Rialp.

Número 181
Excel·lentíssimsa y fidelíssims senyors. No obstant
lo que tinch escrit a vostra excel·lència fidelíssima
en las últimas cartas acerca de no haver tingut notícia de desorde algun de concideració comès per
las tropas des de què me trobo en esta ciutat, ni
menos haver-se’m fet representació alguna per
part dels pobles, ab carta de 20 del corrent me expressa vostra excel·lència fidelíssima de aver entrat
en ella lo dia 18 los regiments de Nabot y Clariana
y Humada, avent-se advertit aportar los soldats
pessas de drap y altras cosas, y que las vexacions
havian practicat en estos pobles vehins avian ocasionat als naturals lo abandono de llurs casas. Del
què dech repetir a vostra excel·lència fidelíssima
des de què me trobo en esta ciutat no se ha comès
desorde de concideració contra los pobles que
haja ocasionat als naturals abandonar sas casas, si
bé part moguts dels què antecedentment se avian
obrat y part del temor del enemich, acompañat de
la càrrega precisa de alimentar los soldats, me
consta que antes de venir ja en esta ciutat havian
dexat sas casas, que comènçan ja a habitar ab la experiència de different tracte ancòntran ab las tropas, y pot quedar vostra excel·lència fidelíssima
cert que a haver succehit lo contrari, no so capàs
de dissimular-hi ni de escriurer altre que la veritat,
qual escriguí a vostra excel·lència fidelíssima ab
carta de 16 del corrent, participant-li lo diner que
la ciutat havia offert per subvenció de las tropas, y
axí no me ha innovat cosa vostra excel·lència fidelíssima ab sa carta reletant-me la de dita ciutat en
quant a est particular.

a. carta intercalada el dia 23 de febrer 1711.

2395

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son més affectat servidor don Francisco de Solà y de Sant Esteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Molt il·lustre senyor. Las notícias tenim só que
lo enemich està de la matexa conformitat que
de antes y que se diu ab lo favor de nostre Senyor no vindran per esta plana. Altrament, vuy
dissapte que comtam 21 de febrer lo senyor coronel don Manuel Rau és arribat de regonèxer
lo enemcich y dit senyor me ha donadas ditas
notícias que ell és estat per la Plana d’en Bas y
altra y que no creu que múntian. Altrament podan estar descansats que jo ab tot cuydado procuraré acquirir notícias per donar a vostra senyoria, que és quant se me offerex dir-los,
suplicant al Senyor los guarde. Del Esquirol, y
febrer 21 de 1711.
Servidor de vostra senyoria que sa mà besa Joseph Lledó.
Los propis de exa ciutat los he fets passar a
Falgàs, encara que vejan los francesos.
Còpia. Amich y senyor. En est punt acabo de
arribar de regonèxer si los enemichs feyan algun moviment a la Plana d’en Bas y luego que
arribí allí, viu un destacament de uns 100 infants que marxavan assí a Olot y, al cap de una
hora, quatre esquadrons de cavalleria que se
encaminaven a la infanteria, tots los quals ana-
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van a rèbrer un comboy que havia de arribar
des de Rosas la nit antes y estavan ab cuydado
de què encara no havia arribat. Lo general de
Olot encara no és tornat a aquella vila, però la
gent de Besalú se ha arrimat allí a Olot, y la de
la part de Amer a Sant Feliu de Pallarols. Nit
passada anavan los correus de un lloch a altre
perquè suspendessen las ordes que tenian, com
també la que tenian los paysans de compòndrer los camins del Grau y la Salut, el qual
camí avian regonegut 25 cavalls la nit antes. Lo
home que me dóna estos avisos queda allà ab
lo cuydado de avisar-me de quant se innòvia.
Jo luego daré part a vostra senyoria, a cuya
obediència quedo, rogant a Déu guarde a vostra senyoria molts anys. Del Esquirol, y febrer
21 de 1711.
Besa la mà de vostra senyoria son major servidor
don Rafel Lledó.
Senyor don Francisco de Toda y Gil.
Còpia. Por la carta que rezivo de vuestra señoría
de 16 del corriente, entiendo la viva aplicación de
vuestra señoría a quanto conduze al real servicio,
por qué le doy a vuestra señoría mcuhas gracias,
como de la copia de la carta de Gandolfo a los de
Bagá que ha llegado también po otro coducto. Y
respecto a la novedad del movimiento del enemigo
se escrive al conde de Sormani y al regente quanto
importara que los fusileros disputen los passos
para impedir que el enemigo pueda encaminarse
a Berga, a qué será bien contribuya el zelo de
vuestra señoría en quanto esté de su parte, y que a
mí me franquée motivos de servir a vuestra señoría en que exercitar mi buena voluntad. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años. Barcelona, y febrero 18 de 1711.
Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor el marqués de Rialp.

qüentes motivos de su servicio a qué me dedicaré,
como al de essos cavalleros, con muy buena voluntad. Dios guarde a vuestra señoría muchos años.
Barcelona, y febrero 19 de 1711.
Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor el marqués de Rialp.
Señor don Francisco de Solá de Santesteve.

Número 182
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Ab nostra
antecedent participàrem a vostra excel·lència fidelíssima lo quant sentiem los contínuos clamors dels ciutadans en las casas dels quals se
havian posats soldats per las impertinèncias de
aquells y, effectant la major quietut, havem
passat a suplicar al excel·lentíssim y fidelíssim
señor diputat militar fos servit concedir-nos
son medi ab lo señor general Surmani, per a
què se dignàs acantonar per los termes de la
vegaria los regiments de cavallaria havia(n) vingut a esta, qual protecció és estada tant eficàs y
poderosa, que per ella se ha conseguit lo que·s
solicitava, quedant molts ciutadans aliviats y
exonerats de tant sobrada càrrega. De assò ne
havem donat a dit excel·lentíssim y fidelíssim
senyor deputat las gràcias y ara las donam també ab esta a vostra excel·lència fidelíssima, esperant de sa grandeza que·ns concedirà los empleos que solicitam de son major servey per fer
demonstració de la gratitut nos cap de tant singular favor y, en lo interim que·ls aguardam,
suplicam al Señor guarde a vostra excel·lència
fidelíssima en sa major grandesa. Vich, y febrer
21 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima sos més segurs
servidors los concellers de la ciutat de Vich.

Señor don Francisco de Solá de Santesteve.
Còpia. He rezivido la carta de vuestra señoría de
17 del correinte con particular estimación al cuydado que vuestra señoría dedica a adquirir y
participar las noticias de los movimientos que va
executando el enemigo, en cuya intelligencia y del
incessante desvelo que vuestra señoría aplica para
disponer el país a tomar las armas se procura por
todos medios el que vayan más tropas a essa Plana, no dudando que el zelo de vuestra señoría
permanezerá en la buena disposición de contribuyr los naturales a la mayor defensa de los passos
tan importantes a desvanecer los designios del
enemigo, sobre cuyo assumpto podrá vuestra señoría continuar el acuerdo e intelligencia con el señor conde de Sormani y a mí concederme fre2396

Excel·lentíssim y fidelíssim concistori de deputats y oÿdors del General de Cathalunya.

Número 183
Excel·lentíssimb y fidelíssim señor. Los jurats
de la universidad de Santa Maria y Sant Esteve
de Palautordera diuan y represèntan a vostra
excel·lència fidelíssima que no obstant que ditas universitats y particulars de aquellas, en virtut de orde del doctor Raphael Llampillas, juta. carta intercalada el 23 de febrer 1711.
b. súplica intercalada el 23 de febrer 1711.

ja de la règia cort, des del dia tres del corrent
mes de febrer fins vuy àn pagat quatre lliuras
quiscun dia al mateix doctor Raphael Llampillas per ajuda de costa de las reals tropas que·s
tròban allotjadas en la vila de Sant Seloni; ab
tot, no dubtaren lo dia 19 del corrent mes de
febrer lo tinent del coronel del regiment de
Morràs, allotjat en dita vila de Sant Seloni, ab
19 soldats de cavall de dit regiment ab títol de
anar a sercar palla, anar y conferir-se a una casa
vulgarment anomenada Andreu del Mas y, no
avent trobat palla en aquella per aver-se-le’n
aportada de antemano los soldats del mateix
regiment, posaren foch a una pallissa de dita
casa avent del tot cremat aquella y, consecutivament, en lo mateix dia dit tinent y soldats
passaren a secajar altre casa de la matexa universitat de Santa Maria de Palautordera, vulgarment anomenada la casa de Bonamich, de
forme que pujant per una finestra de dita casa
robaren y se’n aportaren tot lo que ý avia dins
de aquella. Y semblantment, los soldats del
mateix regiment junt ab altres del regiment de
dragons reals anaren en altre casa, anomenada
Lleget del Mas, de la matexa universitat, en la
qual degollaren y se’n aportaren deu tosinos,
tres anyells, gallinas y lo demés que·y avia en
dita casa, passant com passaren dits soldats en
lo amteix dia a saquejar moltes altres casas de
dita universitat, avent fet y executat contra los
demés particulars de aquella un sens número
de exsessos y extorcions intolerables, com són
fer-los pagar conciderables quantitats de diner,
aportan-se de sas casas blat y altres grans y cometent altres excessos com si fossen tropas
enemigas. Tot lo que à precissat a molts particulars de dita universitat a desertar y desenparar sas casas y esteran precissats los demés particulars de aquella en aver de fer lo mateix, a
no donar-se promta remey a dits excessos y saqueos. E com las referidas extorcions, excessos
y saqueos sian contra la llibartat, exempcions y
constitucions del present Principat, per tant
y altrament, los jurats de dita universitat de
Santa Maria de Palautordera, acudint a vostra
excel·lència fidelíssima y representant tot lo
sobredit, suplicant sia del servey de vostra excel·lència fidelíssima donar lo remey y opportuna providència per aquells medis a vostra excel·lència fidelíssima ben vistos, per a què dita universitat y particulars de aquella quèdan lliberats dels refferits y altres semblants
contribucions, sequeos, accessos y extorcions
de ditas reals tropas. Y ó rebra ditauniversitat
a singular mercè de vostra excel·lència fidelíssima, offitio, et cetera. Altissimus. Rossell y
Lleó.

Número 184
Ena la conferència tinguda en la sala del
excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo die 23
de febrer 1711.
En concideració de la resposta se dignà fer lo
die 22 del corrent lo rey, nostre senyor, que
Déu guarde, als tres excel·lentíssims presidents
a la representació que se posà en sas reals mans
dit die, ordenant-los lo que si se podian conseguir indivíduas notícias dels subjectes de las reals tropas que executavan los desordes e extorcions contra dels naturals de est Principat que
tant per sa real clemència sentia no escusassen lo
posar-las en sa real comprehenció, perquè poguessen aquells experimentar de sa real indignació lo càstich corresponent y, trobant-se ab la
súplica presentada per los jurats de la universitat
de Santa Maria y Sant Esteva de Palautordera
que narra específicadament succés y official; per
lo què, se veu donar lloch a la obtemperansa de
la real insinuació, ha aparegut aconcellar als tres
excel·lentíssims comuns que en conseqüència
de dita resposta real, per medi de sos tres presidents, luego y sens dilació alguna, attesa la
urgència, puix se pot crèurer no ésser sola dita
universitat la que ab semblant se troba, se posen
als reals peus de sa magestat, posant en sa real
mà una representació que continga tot lo narrat
per dita universitat.
Assò és lo que ha aparegut aconcellat als tres excel·lentíssims comuns, sobre lo què pendran
aquella resolució que aparexerà, que serà la més
acertada.

Número 185
Vuyb als 25 de febrer de 1711 se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat aver-se començat a copiar y transcriurer en borró y després en bona
lletra las escripturas més antigas y substancials
del temps del govern dels sereníssims senyors
comptes de Barcelona dispersas en pergamins y
altrament se troban en dit Real Arxiu para què
de ellas se fòrmien registres. Y, així mateix, se ha
trobat que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant la còpia del registre 5 de
privilegis del temps del senyor rey Carlos primer. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective
emanuenses hayan faltat a sa obligació.

a. paper intercalat el 23 de febrer 1711.
b. paper intercalat el 25 de febrer 1711.
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Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor el marqués de Rialp.

Número 187
Excel·lentíssimsa y fidelíssims señors. Ab summo aprècio me dexa la de vostra excel·lència fidelíssima de 21 del corrent, en resposta de la
qual sols me queda que repetir-me de nou als
ordes de vostra excel·lència fidelíssima novament obligat al molt que vostra excel·lència fidelíssima se serveix afavorir-me.
Dos he rebudas del il·lustre senyor marquès de
Rialp, de què remeto a vostra excel·lència fidelíssima còpia, altre de un confident de cerca
Olot, persona de tot crèdit, qui me avisa de las
notícias que podrà vostra excel·lència fidelíssima llegir en la còpia inclusa, assegurant continuaré en participar a vostra excel·lència fidelíssima quant se innove y dedicar-me en quant sia
vostra excel·lència fidelíssima servit emplearme inutilitat en exercici de ma deguda attenció, ab la qual quèdan estos dos cavallers als
ordes de vostra excel·lència fidelíssima. Nostre
Senyor guarde a vostra excel·lència fidelíssima
molts anys li suplico. Vich, y febrer 23 de
1711.
Remeto també altres cartas de notícias tinguí
ayr y corre també la notícia de aver las nostras
tropas de Flandes aver pres la fortalesa de Arràs,
que se ha mès de la part dels enemichs y diuen
ser estat per intel·ligència, Déu vulle sia veritat,
lo que dupto.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. De vostra
excel·lència fidelíssima major servidor que besa
la mà de vostra excel·lència fidelíssima don
Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Còpias. Señor mío. Rezivo la carta de vuestra señoría del 19 del corriente con particular estimación por el cuydado y aplicación espesial con que
vuestra señoría desvela en mantener la correspondencia entre esse común y el general, mereziendo
muy cabales gracias la conducta con que ha governado vuestra señoría este assumpto, pues de
esta correspondencia y de la unión dependen muy
conseqüentes ventajas al servicio del rey y de nuestra patria. Agradesco a vuestra señoría las noticias que se sirve participarme y que espero me continuarà con freqüentes órdenes de su mayor
agrado en que exercitar mi buena voluntad. Dios
guarde a vuestra señoría muchos años como puede. Barcelona, y febrero 21 de 1711.

a. carta intercalada el 26 de febrer 1711.
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Señor don Francisco de Solá de Santesteve.
Señor mío. Déxame la carta de vuestra señoría de
20 del corriente con la mayor estimación y aprecio
por la loable conducta con que dirige vuestra señoría su incumbencia, especialmente, en lo que
toca a la quietud y correspondencia que tanto importa en esta coyuntura, por qué doy a vuestra señoría infinitas gracias no teniendo que añadir a
lo que ayer se escrivió a vuestra señoría más que
repetir la summa confianza con que se vive de la
aplicación y desvelo de vuestra señoría a adelantar el real servicio, y quedando yo al de vuestra señoría con la buena voluntad que siempre cesso,
rogando a Dios guarde a vuestra señoría los muchos años que puede. Barcelona, y febrero 22 de
1711.
Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor el marqués de Rialp.
Señor don Francisco de Solá de Santesteve.
Amigo. Las notícias són de què lo enemich fortifica Castellfollit y que van ja marxant gent de
Gerona per Bañolas. Que vuy o demà marxava
lo duch y que publícan y se té per cert se àlsan
tots los de Ampurdà lo dia 21 o 22. Y diuhen
van a Olot y dret a Berga y Seu de Urgell, dientme’n tingam temor en est país. Assò és en
substància lo que me envian a dir y que Vich
quedaria líbero per esta ocasió. Finalment, no
per axò dexarem de estar vigilants fins sian fora.
Déu guarde molts anys. Subirà, y febrer 20 de
1711.
Son affectat servidor Francisco Subirà.
Amo y senyor diputat. Anit passada arribà un
propi que portà lo paper inclús de aquell senyor y
las paraulas «nil nil» vol dir que no ý·a perill que
puje a la plana. Y ha dit lo propi que estave ab lo
què avia escrit ab la antecedent y que marxaran.
Lo duch era encara a Gerona. Y que el Empurdà
y la Marina no se ha mugut ningú per venir per
assí. Air de Ripoll passaren per Vallfogona 200 y
alguns micalets. Los micalets diuen se són quedats a Vallfogona. Al fin, per la gent se troba a la
Montaña no crech puga donar cuydado. La gent
de guerra me diuen ara que són també a Vallfogona y no passaren. Y se creu volran provar posar
guarnició al castell de Llaés y, si podian, a estos
de Basora per assegurar més las obedièncias y sa
seguretat. He dit senyor marquès de Basora que
aparexia era de importància posar-i nosaltres
guarnició al de Llaés. No sé lo que resoldrà. Si
avian oït a dir que a Bagà avia francesos és fals. És

quant dech dir-li. Ja li repetiria, mes amenut los
propis aver-i cesa de substància. Jo sempre estich
en què los recels han de ser del Grau, no obstant
se diga se’n han de anar, no·s pot fiar del temps.
Dos dias ha, los de Sant Esteva arribaren al peu
del grau y regonegueren, deyan avian menester
terrallons per acomodar lo camí y no ne han parlat més. A la veritat estam per assí perplexos ab
los designes Deus dirigat. Resto als ordes de vostra senyoria, suplicant a Déu lo guarde. Sant
Quirse, y febrer 22 de 1711.
Si per aquí ý à alguna cosa, ho estimara per poder inferir dels designes de una y altre part. Són
las deu y no sabem altre novedat.
Besa la mà de vostra senyoria son més affectat
servidor don Francisco Puig de Sàlit.
Senyor deputat mon amo.
Senyor P[uig]. Ya tinch fet propi en virtut ala.
sols me demana lo número en Sant Esteva,
1000; en Olot, 1000; en Sant Faliu y Avià,
5000; se’n són anats en Ripoll, 800; y en tots
són en Ripol, 4000; en Santa Pau, Basalú, Castellfullit, 3000.
Nil nil cum neutrum. Vale. B. Lo diuhen Girona y tropas a la Marina que no sé quantas.
Suma tot 13 mil y dos-cents en tot, comtats los
de Ripoll.
Senyor meu. Per lo present no ý à més novedat
que lo haver tornat en Olot sis petits canons, habent-ne restats dos en Ripoll. Yunt ab los canons
àn tornat uns vuit-cents hòmens que habian
marxats de Sant Feliu y de Sant Esteve, y també
àn tornat sinquanta càrregas de municions eran
anades a la part de Ripoll. Lo número dels enemichs des de Banyoles a Ripoll y des de Mer en
Olot serà uns dotse mil tropes bones, flachs de
fusillers, puix ab quatre esquadres, Torras, Valer, Jafre y bargedans no són més de sis-cents. La
cavalleria, la qui és francessa mala, la que és espanyola de bona qualitat. Per tot est mes no
dubto faran moviment les tropas y, segons veix,
retíran part del destecament de Ripoll, y que se
acosta lo temps. De haver de anar a la Saboja,
crech retiraran d’estos paratjes. Faxit Deus pugam en exa ciutat y plana cantar lo Te Deum. No
tinch dificultat en escriurer per lo camí passa eix
propri, però si cas vostra senyoria vol ensenyar
ab algú de sos benevolents las novedats, aquí va
ma firma, guarde Déu. 21 de febrer de 1711.

[ 1711 ]
Número 188
Excel·lentíssimsa y fidelíssims senyors. Añadint
a las notícias escriguí a vostra excel·lència fidelíssima la nit passada, remeto las contengudas
en la còpia adjunta, quals participo ab singular
gust essent tant favorables, donant-ne en lo interim repetidas norabonas a vostra excel·lència
fidelíssima desitjant poder-las continuar fins
que lo enemich sia totalment fora de Cataluña.
Aïr y vuy he tingut differents representacions,
ço és, dels jurats de Gurb, Taradell, Tona y Castellsir sobre trobar-se desmasiadament carregats
sos comuns de tropas tenen allotjadas, lo que
me ha mogut a fer-me representació al general
Sormani, lo qual me ha satisfet en dir-me que lo
regent disposàs planta per a repartir entre llohcs
porció de las tropas y que procuraria en aliviarlos, majorment ab la bona notícia que·ns trau
de recel del enemich. També he previngut a dit
general que alguns particulars se quexavan dels
soldats anavan de guarda al pont de Roda, que
una vegada havian pres un moltó y altra vegada
dos orellas, al què me ha respost donaria orde
als officials que quant mudassen la guarda tinguessen tot cuydado no tocassen cosa, sots pena
de ser castigats, ab què en tot he trobat dit general flacsible per lo alívio y consuelo dels paysans. Assò és lo que dech participar a vostra excel·lència fidelíssima com suplicar me done
repetits ordes de son mayor agrado, a qui guarde Déu molts anys. Vich, y febrer 24 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son més affectat servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

B.

Senyor diputat. En est instant arriba lo propi
d’en Bas y diu que lo seu corresponent lo fa venir ab la notícia que aïr al mitgdia marxà un destacament de Olot de mil y sinch-cents homes
dret a Castellfullit y al Empordà, qual era la
gent que han baxat de las partidas de Ripoll y
Sant Joan, y també han baxat de Capsacosta las
pessetas, y segons notícias dels officials enemichs tothom marxa a Saboya, avent de ser fora
tot lo mes corrent y que vuy o demà baxarà més
gent de la Montaña y pendran lo matex camí
del Empurdà, y que entre Olot y Sant Esteve ja
no hi ha sinó 1500 hòmens. Ab què podan cessar los recels tenen de voler invadir lo país de

a. mot il·legible.

a. carta intercalada el 26 de febrer 1711.
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exa Plana ni Montanya, que las tropas se detindran al Empurdà fins sia ajustada la gent y que
los señals acompàñan la notícia me ha aparegut
avisar-ne a vostra senyoria luego, aparexent-me
és de las més favorables han arribadas. En Ripoll
quèdan 700 hòmens y se escopatejan ab los somatens y, com són tant pochs, cèssan los temors. És quant dech dir a vostra senyoria, repetint-me a sa obediència, a qui Déu guarde molts
anys. Sant Quirze, y febrer 24 de 1711, a las 11
horas del matí.

puesto de sargento, offerint lo dit no voler més
pretèndrer cosa per rahó del què se li estiga devent per rahó de son sou com altrament, ha més
de ésser molt de la grandesa de vostra excel·lència fidelíssima ó rebrà dit suplicant a singular
mercè, offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Joseph Picalquès en causa pròpria. Fornaguera,
assessor subrrogatus.

Número 190
Número 189
Certificha y fas fe jo Bernat Forès, notari públich real col·legiat de Barcelona avall escrit,
com ab acte rebut y testificat en mon poder als
vint-y-hu del present y corrent mes de febrer
Joseph Picalquès, sargento de la companya del
tinent coronel del regiment ab què lo General
del present principat de Cathalunya serveix a sa
magestat, Déu lo guarde, ha constituhit y ordenat en procurador seu a Joan de Lascasas, ajudant del mateix regiment, per a què en son nom
puga renunciar y renuncie lo dit càrrech de sargento en mà y poder dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes de
dit General, y suplicar a sas excel·lèncias fidelíssimas sien servits admètrer-li dita renúncia y per
lo refferit effecte puga dit son procurador fer totas las diligèncias e instar se lleven los actes que
per lo cumpliment de dita renúncia y acceptació
de ella necessaris sien, com estas y altres cosas
en dit acte són més llargament de vèurer, al qual
me refferesch. Del què fas fe y la present certificatòria escrita de mà agena yfirmada de la pròpria en Barcelona, als vint-y-sinch del mes de febrer, any de la Nativitat del Senyor del Mil
set-cents y onse.
De praemissis fidem facio ego Bernardo Fores, notarius antedictus, haec propria scribens manu
meumque opponens sig+num.
A
Excel·lentíssimsb y fidelíssims senyors. Joseph
Picalquès, sargento de la companya del tinent
coronel del regiment de vostra excel·lència fidelíssima, ab tot humil y obsequiós rendiment,
diu y representa a vostra excel·lència fidelíssima
com per la gran falta fa en no poder acudir en la
obligació que té de sa casa y muller, passa a posar-ce als peus de vostra excel·lència fidelíssima
perquè sia serbit admètrer-li la denúncia de dit
a. certificatòria intercalada el 26 de febrer 1711.
b. súplica intercalada el 26 de febrer 1711.

Excel·lentíssimsa y fidelíssims senyors. Gustosíssim rebo vuy la de vostra excel·lència fidelíssima
de 26 del corrent, apreciant molt los favors que
vostra excel·lència fidelíssima se digna fer-me,
de quals rendesch las degudas gràcias.
Las notícias que tinguí air eran algo malencòlicas, com vostra excel·lència fidelíssima veurà ab
lo inclús paper, però vuy, gràcias a Déu, per lo
matex confident se me han confirmat las plausibles y també remeto còpia a vostra excel·lència
fidelíssima, com també de la carta del general
Nebot a qui havia escrit per saber la certesa de
ditas notícias. En quant a la quietut de esta ciutat y pobles de la Plana, concisteix sols en demanar alívio dels allotjaments, lo que he procurat
ab lo general conde Sormani, que gustós ha
convingut en aliviar los pobles demasiadament
carregats, repartint tropas en altras que no hi
havia allotjament. Sols aÿr en lo lloch de Tona
una paÿsà per qüento particular vingué ab un
soldat, lo ferí, de què no se seguí gràcias a nostre Senyor altre desorde. Se procurà inquirir
contra lo paÿsà que segons me han dit tindria
culpa. També cerca de esta ciutat mataren air a
la tarda dos miquelets, de què per ser hòmens lo
més facinerosos de est país ja descridats del rey
no se ha fet sentiment algú. Que és quant dech
participar a vostra excel·lència fidelíssima, suplicant-li execute mon affecta empleant-me en
quant sia del major gust de vostra excel·lència
fidelíssima, ab lo qual quèdan estos dos cavallers
als ordes de vostra excel·lència fidelíssima. Nostre Senyor guarde a vostra excel·lència fidelíssima molst anys li suplico. Vich, y febrer 27 de
1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son més appacionat
servidor don Francisco de Solà de Santesteve.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comtes del General de Cathalunya.

a. carta intercalada el 2 de març 1711.
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Senyor diputat. A las dotze d’esta nit rebo en
propi ab la notícia inclusa y segons he preguntat
lo propi on fa bona cara lo negoci y queda nostra agent malencòlich per no anar favorablement la matèria. Y axís encara que sento aver de
donar a vostra senyoria mal rato, no ho escuso
per propi qu·és que dech dir als restant a sos ordes. Déu a vostra senyoria guarde molts anys.
Sant Quirse, y febrer 26 de 1711. Pa(r)teix a la
una de la nit. Lo paper inclús és lo original. Suus
semper. Puig de Sàlit.

cert lo no haver tingut concell de guerra en Sant
Esteve, lo que puch dir a vostra senyoria que
fins dia 4 del què entram no·y ha que passar
ningun cuydado. De aquell dia en avant, podrà
ser. Si alguna cosa en lo interim se innovàs, ho
participaré a vostra senyoria a cuya dis-posició
quedo per a servir a vostra senyoria, suplicant a
nostre Senyor guarde a vostra senyoria molts
anys, que desitjo. Del Esquirol, y febrer 27 de
1711.
Molt il·lustre senyor. Besa la mà de vostra senyoria son més segur servidor don Rafel Nebot.

Senyor don Francisco de Solà.
Senyor Puig. Aÿr se tingué consell de guerra en
Sant Esteva y luego se despatxà en Girona un
coronel de tropas del marquès de Londa. Se diu
que lo duch demà serà en Sant Faliu. Alerta,
alerta. Vale. 25, 1711.

Senyor don Francisco de Solà de Santesteve.

Número 191
B.
Parte a 6 oras de nit
Còpia. Senyor diputat. Ab lo inclús y original
avís veurà vostra senyoria desvanescut lo malencòlich de la nit passada, que no fou molt lo
tingués aquell senyor, y molts altres pobles que
fan diligèncias per tenir avisos lo tingueren de la
matexa manera, y axís aquietau los ànimos que
tot tindrà bon succés ab la ajuda de Déu, que
guarde a vostra senyoria molts anys. Sant Quirze, y febrer 26 de 1711.
Segur servidor de vostra senyoria, que sa mà
besa don Franciso Puig de Sàlit.
Senyor don Franciso de Solà, mon amo.
Còpia del corresponent. Señor Puig. Air escriguí donant avís de què lo duch de Noalles pujava en Sant Feliu perquè de Olot, Sant Esteve y
la veu comuna era exa. Ara dich que me so allergat en Sant Esteve y he sabut que no pensa dit
senyor en pujar, ans bé me remeto als avisos antecedents de què quant antes marxaran. Del
què donaré avís y lo matex en cas contrari. Vale
y jube. Febrer 26, 1711.
B.
Señor meu. Rebo sa carta de vostra senyoria y
tocant a lo què en ella se servex insinuar-me de
què lo dia 24 se ha tingut un concell de guerra
en Sant Esteve dech dir a vostra senyoria que jo
tinch exprès de Gerona y que lo duch de Noalles, dia 25, se trobava en aquella ciutat y que
dia 26 se havia de tenir consell de guerra a Gerona y que per fer este, avia de anar un comendant de cada frontera. Assò és cert y també és
2401

Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Quedam en
cabal intel·ligència del nou y singular favor que
vostra excel·lència fidelíssima fonch servit fer a
esta ciutat posant-se, junt ab lo excel·lentíssim y
fidelíssim señor protector del bras militar y lo
excel·lentíssim señor conseller en orde segon de
eixa ciutat, als reals peus del rey, nostre senyor,
Déu lo guarde, y posar en sa real intel·ligència
los desmans que exequtaven las reals tropas en
estas cercanias, implorant de sa real benignitat y
clemència los ordes necessaris per la quietut y
tranquil·litat que convé entre los militars y paysans, esent estada dita representació eficàs per
no haver arribat al hauge que temiam, ans bé
haver aquellas minorat lo rumbo melancòlich
que rezelavem, de què donam a vostra
excel·lència fidelíssima las gràcias y per lo què
poria ser que vostra excel·lència fidelíssima seria
de dictamen que en cas, lo que Déu no permeta, que lo enemich intentàs invadir esta ciutat y
plana, li han de fer rostro estas tropas disputantli los passos, no duptam de què vostra excel·lència fidelíssima vuy quedarà ab lo mateix desengany, ab què nosaltres vivim, puyx prevenció
alguna en los passos escabrosos y que ab facilitat
porian prevenir-se per fer opposició los pochs
als mols no se ha fins ara exequutat, lo que tenim ben experimentat és que durant est contratemps, havent arribat alguns avisos de què venian las tropas enemigas, estavan estas
aprestadas per la retirada, deixant-nos ab la
aflicció y desconsuelo que la gran comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima sabrà persuadir-se. Vulle lo Senyor per sa infinita misericòrdia donar-nos aquell consuelo de què
necessitam en estas urgèncias y vostra excel·lèn-

a. carta intercalada el 2 de març 1711.

[ 1711 ]

[ 1711 ]

cia fidelíssima freqüents empleos de sa major satisfacció. Déu a vostra excel·lència fidelíssima
guarde. Vich, y mars al primer de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima sos més segurs
servidors los consellers de la ciutat de vich.
Excel·lentíssim y fidelíssim concistori de deputats y oïdors del General de Cathalunya.

Número 192
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Lo general
Sormani y don Rafel Nabot me han participat
aver tingut la nit passada y esta matinada diffarents avisos com un cos de tropas dels enemichs
eran ja a Hostalrich, a hont avia de anar lo duch
de Noalles, y que també a esta plana de Vich se
vindria a formar altre cos de exèrcit entrant per
tres parts, ço és, per la part del Grau de Olot, de
Ripoll y de Sant Hilari, y se creu que a un mateix temps penetraran lo Vallès los de Hostalrich. A vista del què me ha dit lo general Sormani tneia resolució de congregar totas las tropas
en lo lloch de Tona esta tarda per gaurdar lo pas
del congost y resguardar sas tropas. Y en esta attenció me ha aparegut precís retirar-me a la vila
de Moyà, que executaré esta nit junt ab lo regent la Real Cansilleria, que ha presa la matexa
resolució, des de a hont executaré lo que aparega més convenient segons la urgència, com hi
quant sia del major agrado de vostra excel·lència fidelíssima, al qual quèdan estos cavallers ab
fina voluntat. La Divina guarde a vostra
excel·lència fidelíssima molts anys, com desitjo.
Vich, y mars 2 de 1711.

me ha dit prenia resolució de quedar-se ell en
esta ciutat fins a haver-hi particular novedat, la
que no havent succehit fins ara que són las vuyt
de la nit, me ha aparegut suspèndrer ma partida
per escusar lo desaliento podia ocasionar al país.
Al què se ha conformat lo regent, reservant-lo
per lo cas que lo general determine partir-se, de
què me ha offert avisar-me. Tot lo què me ha
aparegut indispensable posar-ho en la comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima, suplicant-li exercite ma attenció ab repetits ordes de
son major agrado, quedant la de estos dos cavallers del tot promte als de vostra excel·lència fidelíssima. Nostre Senyor guarde a vostra
excel·lència fidelíssima mols anys. Vich, y mars
2 de 1711.
Suplico a vostra excel·lència fidelíssima mane
entregar tres-centas vint-i-cinch lliuras al senyor
Diego Andreu per tantes me’n ha fetas entregar
per lo pagador d’esta ciutat, quals han servit per
lo gasto del carruatge, com ó espero per favor
de vostra excel·lència fidelíssima.
Després de escrita esta, me ha comunicat lo senyor conde Sormani una carta avia rebuda del
rector de Viladrau, dient que lo enemich era a
Hostalrrich se havia retirat, y altre carta també
del marquès de Basora, dient-li que los enemichs són a Ripoll avian fet surtida de 50 homes
y 20 mulos per anar a ocupar lo castell de Llayés
y que los paÿsans dels somatens los avian fets retirar a Ripoll.
Excel·lentíssims y fidelíssims señors. Beso la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son més segur
servidor don Francisco de Solà de Santesteve.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son major servidor don Francisco de Solà de Santesteve.
Número 195
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors del General de Cathalunya.

Número 193

Diea tertia mensis martii, anno a Nativitate Domini millesimo septingentessimo undecimo. Barchionae.

Excel·lentíssimsb y fidelíssims senyors. Si bé a las
dos de la tarda he escrit a vostra excel·lència fidelíssima me partiria esta nit junt ab lo regent la
Real Cancellaria a la vila de Moyà, a vista de què
lo general Sormani, no obstant haver fet passar
esta tarde differents tropas en la part de Tona,

Ego Francisca de Senjust et Pages, domicella, Barchinonae habitatrix, citra revocacionem, et cetera,
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem
meu certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos admodum illustrem fratrem dominum Galdericum
de Senjust et Pages, abbatem Sancti Petri Campi
Rotundi, ordini divi Benedicti, intra limites diocesis Gerundensis, avunculum meum, licet absen-

a. carta intercalada el 3 de març.
b. carta intercalada el 3 de març 1711.

a. procura intercalada el 5 de març 1711.
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tem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo
quaecumque juramenta in animam meam prestandum, tam in manu et posse exelentissimorum et
fidelissimorum deputatorum et auditorum computorum domus Generalis presentis Cathaloniae
principatus, quam aliarum quarumcumque personarum, quibus spectet et opus sit me minime invenisse neque reperuisse instrumentum venditionis
et originalis creationis illius censualis pretii sive
proprietatis quadringentum librarum et pentionis
quadringentum solidorum Barchinonensium,
quod annis singulis die decimaseptima mensis dezembris domus Generalis iamdicti presentis Cathaloniae principatus mihi faciebat et prestabat titulis continautis in capibrevio mensis dezembris,
foleo CXXIIII, quod nunch invenitur extractum
in extractione censualium juris belli, vulgariter
dictorum de la Nova Ampra, facta die decimaoctava mensis desembris anni Millesimi septingentessimo noni. Et pro his et eorum ocasione, si opus
fuerit quascumque cauciones tam juratorias
quam fidejussorias cum quibusvis pactis pactionibus, stipulacionibus, promissionibus bonorum et
jurium meorum, obligacionibus jurium, renunciacionibus juramentis aliisque clausulis et cauthelis utilibus et necessariis et in similibus fieri et apponi solitis faciendum et firmandum, et demum,
et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Anthonius Galceran et Anthonius
Bergafeta, ambo de familia dicti admodum
illustris fratris domini Galderici de Senjust et
Pages, abbatis predicti. Sig+num Josephi Simon,
auctoritatibus appostolica atque regia notarii
publici Barchinonae, qui predicta recepit scribereque fecit et in fidem requisitus clausit dictis die,
mense et anno.

Número 196
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Ja gràcias al
Senyor quèdan desvanescudas las notícias malencòlicas que participí a vostra excel·lència fidelíssima de recelar la invasió enemiga en esta
Plana, havent-se retirat los enemichs que arribaren a Hostalrrich, segons avisa ab carta lo general Contravirt al general Sormani, qui me remete, de què va inclusa còpia, y los que se troban
en los paratges de Olot publicant retirar-se,
conforme veurà vostra excel·lència fidelíssima
en las còpias de las cartas he rebut que remeto,
com també las de ditas notícias de la part de
Sant Hilari y Gerona. Me alegraré tenir ocasió
de escriurer la confirmació effectuant-se lo retirar-se enterament, y que vostra excel·lència fi-

a. carta intercalada el 5 de març de 1711.
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delíssima me dispense repetits ordes de son major agrado per a exercitar ma attenció, ab la qual
quèdan estos dos cavallers als ordes de vostra
excel·lència fidelíssima, suplicant a nostre Senyor guarde a vostra excel·lència fidelíssima
molts anys. Vich, y mars 4 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son major servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Señor. A este instante recibo la de vuestra señoría,
de data de oy mañana, en que vuestra señoría me
escrive haver escrito otra carta por el barón
Count que yo no la he rezibida. Participo a vuestra señoría que el enemigo se retiró ayer mañana,
no haviendo hecho más que una correría asta
Blanes, Tordera y Hostalrrique, desde donde se ha
retirado a sus quarteles, llevándose mucho vino y
paja y haviendo preso algún jurado. Yo he enviado algunos paysanos de quienes sabré si el enemigo
haze algún movimiento, de qué daré parte a
vuestra señoría a cuyos órdenes quedo.
Señor. Vostre obedientíssimo servidor el barón de
Gondrecourt.
Granollers, als 2 de março 1711. Esto todo es verdadero. A este momento ha llegado un tambor
squissero que el duque de Noalles envía a Barcelona, quien me ha dicho que el duque de Noalles
partiría al primer día por París.
Senyor diputat. Rebo la notícia inclusa que no
dupto tot anirà favorablement. Jo he tornat
despatxar per la continuació.
De Ripoll se ha fet un destacament per al castell
de Llaers de Ripoll y Vallfo(go)na, y luego han
retirat, y ha donat gran alarma. Lo que importaria que si posassen 25 soldats conforme en Basora a vista que los de Llers no volan donar la obediència y no dupto se mantindrian per la poca
gent ya en Ripoll y sas partidas, que la gent de
somatent és impropi sitiar-se y lo jusgo de importància per conservar lo resto de la Montanya.
És quant dech dir a vostra senyoria, a qui guarde
Déu com pot. Torelló, y mars 2 de 1711.
Apassionat servidor de vostra senyoria que sa
mà besa don Francisco Puig de Sàlit.
Senyor meu. No obstant de què tothom diu
que los fransesos pujaran en Vich, yo no so de
exa opinió perquè entra ells se diu que àn pardut batalla y plasa en Flandas, lo duch està malalt en Gerona de malencolia, que ni la gràcia de
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manaxal ni la gràcia de moltas mil lliures que
són rics à fet a ell y als 3 generals sobra lo país
res no’ls alegra. Amigo, vuy comensa a marxar
un regiment de dragons per Fransa y se diu que
àn de marxar 24 regimens o scudrons de Santa
Pau, també màrxan de Sant Esteva. Miron matex me à dit que se’n va a la Saboya y que no
obstat pujarian en Vich. Però ja bé me convé
una lliura de lamonte pur molt pur, còstia lo
que còstia, y un poch de paper, que de tot corespondré. Sant Privat, y marts 2 de 1711.
B.
Señors meus. He tingut lo avís cert de Gerona
com marxaran molt prest uns 20 regiments a la
França y que los que marxaran de estas montañas,
part se’n aniran per Ripoll a Cerdaña, y part per
Camprodon al Roselló. Jo no sé si marxaran tots,
per lo què estimaré a vostres senyories sien servits
enviar diners per a quatre dias adelantats y continuar la paga als fusillers, a ffi de què marxant lo
enemich, que serà molt prest, tinga jo las assistèncias per los fusillers y pugam perseguir lo enemich
en sa retirada, amolestant-lo quant sia possible. Y
no enviant-me vostras senyorias los diners per 4
dias, no ho podré executar perquè lo país a hont
harem de entrar estarà prou amolestat del enemich. Y supuesto los fosillers han estat en esta
frontera guardant la Plana a temps de retirar totas
las tropas dos lleugas y quissà si no per ells haver
entrat lo enemich, me apar no hi haurà rahó que
ara als últims y quant podem enquietar-lo nos hajan de faltar las assistèncias y que per falta de ellas
no pugam anar seguint lo enemich y fer-lo roser
escopetadas, amolestant-los. Jo del zel de vostres
senyories espero luego los diners adelantats per 4
dias per los fusillers y continuar lapaga per al dia
de haver de marxar. Lo què de tot donaré part a
vostras senyorias, a cuyas obedièncias quedo, suplicant a Déu guarde a vostras senyorias molst
anys. Del Esquirol, a 4 de mars 1711.
Molt il·lustres senyors. Besa la mà de vostres senyories son major servidor y amich don Rafel
Nebot.

Ego dompnus Josephus de Generes et Malich, Barcinone populatus, obtinens offitium coadjutoris
primi racionalis domus Deputationis Generalis
presentis principatus Cathaloniae, dicto nomine,
gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores
meos certos, et cetera, itaquod, et cetera, vos discretum Ludovicum Fontana, notarium publicum
Barcinone, licet absentem, et cetera, et Josephum
Franciscum Fontana, scriptorem, Barcinone degentem, his presentem et alterum vestrum insolidum, itaquod primitus, et cetera, ad videlicet pro
me et nomine meo coram adomodum illustribus et
fidelissimis dominis deputatis et auditoribus computorum dicti Generalis Cathaloniae qui nunch
sunt et pro tempore fuerint, semel et pluries comparendum dictumque meum offitium coadjutoris primi rationalis jamdicti Generalis in manu
et posse dictorum dominorum deputatorum ac
auditorum computorum in favorem personae seu
personarum vobis dictis procuratoribus meis consitutis et alteri vestrum benevisae aut benevisarum, et per vos ipsos procuratores meos constitutos
et alterum vestrum nominandae seu designandae
aut nominandarum seu designandarum, semel
et pluries renuntiandum et eam seu eas in dicto
offitio provideri juxta formam generalium constitutionum presentis principatus Cathaloniae,
capitulorum et actuum curiarum, usum, practicam et stillum ac observatiam dicti Generalis, et
renuntiationem seu renuntiationes hujusmodi
admiti petendum, instandum et suplicandum de
his quecumque instrumenta utillia et necessaria
et quomodolibet oportuna faciendum et firmandum seu fieri faciendum et instandum et pro his
quascumque suplicationes, tam verbo quam in
scriptis, dandum, offerendum et presentandum,
et demum ac generaliter, et cetera, promitto habere ratta, et cetera, et non revocare, et cetera, et
quia sum minor vigintiquinque annis, mayor
vero viginti annis, renuntio propterea benefitio
meae minoris etatis facilitatis et ingorantiae, et
cetera, et medio juramento, et cetera, promitto
contra praedicta non facere nec invenire ratione
dictae mea minoris aetatis nech alia quavis causa
seu ratione. Actum, et cetera.
De predicto procurationis instrumento licet calamo
alieno scripto fidem facio ego Salvator Carreres, notarius apostolica et regia auctoritatibus publicus
Barcinone, hec proprio me subscribens calamo.

Senyors regent y diputat.
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Diea decimaseptima mensis augustis anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo primo. Barcinone.
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Excel·lentíssimsa y fidelíssims senyors. La carta
de vostra excel·lència fidelíssima de 3 del co-

rrent, en què vostra excel·lència fidelíssima
aconsella escriga al il·lustre senyor marquès de
Rialp ser convenient lo restituir-me a el
excel·lentíssim concistori me dexa ab no poca
admiració de què vostra excel·lència fidelíssima
vulla practique diligència que per tants motius
me apar tant pròpria de vostra excel·lència fidelíssima, que per ningun espero exercitar-la,
comprenent que la conveniència milita en restituir-me aquí vostra excel·lència fidelíssima la
premedita, sabrà millor representar-la, affavorint-me no poch vostra excel·lència fidelíssima
en solicitar me puga restituir en ex excel·lentíssim concistori, suposat únicament ordenat de
vostra excel·lència fidelíssima me so partit y axís
me mantindré fins a tenir orde de vostra
excel·lència fidelíssima.
Las notícias de partir lo enemich per Rosselló y
de allí a Saboya se van confirmant ab repetits
avisos com veurà vostra excel·lència fidelíssima
en las còpias inclusas. Vuy ha partit per la ciutat
de Manrresa lo regiment de fusillers de Japot.
Dita ciutat ha participat al veguer de esta algunas notícias contengudas en la còpia de la carta
li ha escrit, que remeto a vostra excel·lència fidelíssima, que acompàñan estos dos cavallers ab
fina voluntat. Déu guarde a vostra excel·lència
fidelíssima molts anys li suplico. Vich, y mars 6
de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son major servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Molt il·lustre senyor. En est instant me arriba la
notíssia de retirar-se lo enemich ab las sircumstàncias treurà al borró remeto adjunt a
vostra senyoria, podent-se donar per constant
per haver-i notíssia de ésser ja part exhecutat y,
per lo tant, dono a vostra senyoria repatidas
enorabonas y de ma part estimaré las done al senyor marquès y senyor don Joseph, quedant
molt gustós de tenir empleos en què servir a
vostra senyoria, cuya vida guarde y prospere lo
Senyor, com li suplico. De Manlleu, als 5 de
mars 1711.
Molt il·lustre senyor. Besa la mà de vostra senyoria son més effectat servidor don Thomàs de
Boadella y Cortada.
Senyor don Francisco de Solà, etcètera.
Còpia de la carta escrita lo dia sinch del corrent
mes de marts en la Ropit.

Molt amo y senyor. En ordra dels francesos y lo
que sabem és que de Olot a marxat la cavallaria
dret a Basalú y al Portús, y los de Sant Faliu
marxaren també air la cavallaria dret Olot y la
infantaria creyen marxava de aquí diumenya per
Gerona. Lo general de Sant Feliu demana la estansilla per tot demà y vol se li pàguia fins a 12
del corrent y si no enviarà sinch-sens fusillers ab
...,a y adés creyem tenen orde de marxar, y en lo
d’antes me mane. De esta sa casa Ropit, y marts
als 5 del any 1711.
Eudalt Vilar y [...].
Molt il·lustre senyor. Notícias sertas tenim per
propri de què lo enemich va avançant a Sant Feliu y demés puestos a hont se troban y màrxan a la
part de Figueras y Camprodon, advertint que
desfílan poch a poch y segons los propris vénen
en est lloch. No·y ha que tèmer y vostras senyorias estar de son ànimo que dins dos o tres dias
crehiem seran fora de tots nostres confins. Altrament, jo procuraré acomplir a ma obligació en
donar notícias a exa ciutat tan prest sia posible,
que és quant se’m offereix dir, suplicant al Senyor los guarde. Del Esquirol, y mars 5 de 1711.
Joseph Lladó.
La nit del dia 5 del present ha arribat en esta
ciutat un home de la part d’en Bas, lo qual me
ha noticiat que ahir a 2 horas de la tarde isqué
tota la cavalleria havia quedat en Sant Feliu, havent marxat ja lo diumenge passat a la nit un regiment y porció de infanteria, y tiraren a la part
de Camprodon. Y que vuy sobre lo mitgdia ha
marxat també la cavalleria de Sant Esteve y que
de Olot marxaren los dragons lo dilluns, y lo dimars al matí isqué també de Olot un regiment
de infanteria dels blaus, y a la tarde altre vestit
de vert. Anit passada arribà a Sant Esteve y Sant
Feliu lo comboy de traginers venian de la Escala, dient que per tot lo camí havian trobat tropas que marxavan de differents pars envers lo
Portús, ab què diu que en Olot, Sant Esteve y
Sant Feliu sols queda un regiment a cada vila,
vestits de blancatxo, los quals diuhen han de hanar per guarnició a Gerona, que estos marxaran
per tot dissapte y se creu marxaran també últimament los miquelets de la Salut.
Còpia. La notícia en què vostra mercè se digna
participar-nos ocasionada de una alarma se tigué
lo dia 2 en exa ciutat agrehim súmmament la sua
bona correspondència y donam a vostra mercè
las gràcias. No havia arribat encara a esta ciutat la
nova de la alarma ha succehit lo dia 2 del corrent
y axís és estada per nosaltres més ben admesa ab
a. mot il·legible.
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la circumstància de no haver lo enemich penetrat
exa plana, del què donam a Déu las gràcias. Vehem en què sa excel·lència demana a vostra
mercè la recomendació de las notícias de estos
paratges de la Sagarra, las que participam a vostra
mercè, las que havem tingut fins ara són estas: de
què lo dia 26 de febrer arribaren en Guissona
600 cavalls dels enemichs y lo dia antes entraren
a Pons 30 cavalls, a hont demanaren a unas parts
y altres només que manteniments de boca per
ells y la cavalleria, lo dia 28 de dit ja se trobavan
en la vila de Calaf nostras tropas, que són en número de prop de 4000 homes, comendadas per
lo senyor general Vertzel, a hont fins vuy se mantenen en dita vila. Y dit dia, de Cervera estant,
envià lo senyor don Pedro de Almeyda, que·s
trobava governant nostras tropas portugesas en
Cervera, un atambor enviat de las tropas enemigas y lo remeté al senyor general Vertzel en la vila
de Calaf. Lo que volia dit atambor no se’n ha restrajat cosa. Ab estos dias sobrereferits han trapat
los enemichs los llochs y vilas de la Sagarra ab sas
composicions de manteniments de boca. Dit dia
28 a la nit passà una partida de cavallaria dels enemichs en Cervera, a hont los nostres los feren
cara y fins lo dia primer del corrent a la nit no desampararen aquella vial, ab què ara Cervera ja és
de la obediència enemiga, ab què fins a Calaf tot
és a la obediència del enemich, mantenint-se lo
senyor general Vetzel en la vila de Calf féu atèndrer de què se lo país volia ajuda o tràurer la cara
en fer opposició als enemichs, que resolia lo defensar-se en Calaf. Ab què sabut assò, se ha enviat esta notícia a tot lo pla de Bages, Cardona,
Solsona, prenguessen las armas y tothom pujàs a
Codolrodon al orde del senyor general, com en
effecte se és executat. Y sols podem dir a vostra
mercè que d’esta ciutat hauran axit cerca de 600
homes comandats per lo coronel Ferrer, ab orde
a dit coronel arreplegàs més gent voluntària, encara que sian fins a mil, pagats estos d’esta ciutat.
Anit passada rebé carta lo senyor don Ignasi de
Marañosa del senyor don Ignasi Sans, de Cardona, ab lo avís de què lo enemich passà a demanar
la obediència a la ciutat de Solsona, los quals resolgueren pèndrer las armas y opposar-se a qualsevol insult del enemich. Aquells llochs circumvehins han fet lo matex. Y axís ho executaren, del
qual insult mataren un cavaller dels enemichs,
quedant-se lo cavall, y los prengueren un jurat
se’n aportavan de algun lloch de aquellas cercanias, encara que tenim tota certitut de què quant
se offeresca, nos donarà los avisos, però ara en
esta ocasió ab totas veras ab tenir-la vos la participaré encontinent. No olvidavem a dir-li que lo
general Xovel ha fet entèndrer a la ciutat de Solsona que li enviaria tropas del regiment de Jaff y
los voluntaris. Nosaltres quedam a la obediència
de vostra mercè. Deú lo guarde molts anys.
Manresa, mars 4 de 1711.
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Besen la mà de vostra mercè sos segurs servidors
los concellers de la ciutat de Manresa.
Senyor don Francisco de Escorsell, veguer de
Vich.
Molt senyor meu. No puch dexar donar tant
bonas notícias com li participaré ab la present
per haver-me-las participadas un senyor que vuy
és vingut de Gerona gran camardas del secretari
del duch de Noalles, que avuy antes de partir-se
se han donat mols abrassos per la gran amistat
tenen, y axís dit secretari antes de partí li ha dit
que la plana de Vich estava ja libre, de què las
tropas del duch no·y pujarian per quant per dijous més propvinent marxavan per la França 20
esquadrons de infanteria, que diu vindran a ésser 12000 homes, y passat tres o quatre dias,
se’n va lo duch. També diu que lo príncep Eugeni és cerca París y que lo rey de França se diu
és fora de París, y axís creure hanirem bons de
tropas. Que vostra mercè me deya si se’n havian
anadas és veritat, se’n havian hanadas cosa de
2000 homes, però ne vingueren del Rosselló y
del Llenguadohc una partida, però són una
gent que sols tenen fil de barba, tots criaturas, y
estos quedaran a Gerona, que axís se creu. Mes
en Gerona diu hi haurà 2000 soldats malalts,
una partida de cavalleria són estats a Blanas y
Tordera y són arribats a Hostalrrich. Y se diu
se’n han aportat los jurats, los compòsits se
demànan ab tota pressa y assò nos dóna bon
senyals. Y axís estas tan bonas notícias, sent axidas de persona tant fidedigna, me las participarà
als amichs y al senyor Joseph Poncich, y axís estigan ab bon ànimo que estaran deslliurats vostra mercè y nosaltres ab lo favor de Déu. Déu lo
guart. Sant Hilari, y mars 2 del 1711.
Servidor de vostra mercè que sa mà besa Joan
Parés y Albert.

Número 199
Excel·lentíssimsa y fidelíssims senyors. Continuan las matexas notícias que participí a vostra
excel·lència fidelíssima ab la última de 6 del corrent de la marxa del enemich, si bé que encara
marxàs tota la cavalleria era en Sant Feliu, Sant
Esteve y Olot, hi ha arribat algun regiment de
cavalleria española per a cubrir la retirada desl
enemichs, que esta la corrobora una carta del
comandant de Sant Joan las Abadessas al general comandant de Olot, que nostres miquelets
prengueren lo propri aportava dita carta, la

a. carta intercalada el 10 de març 1711.

aportaren al general comte Sormani la nit passada, de la qual envio còpia a vostra excel·lència
fidelíssima. Aïr succehí una fatalitat de què lo
tinent coronel y sarjento major del regiment de
Granada isqueren a desafio y lo sarjento major
quedà ferit, de què morí luego. Fins ara, han
durat los diners que havia alcançat lo regent de
prèstamos tant de esta ciutat com de particulars
pobles de la vegaria, Llussanès y de la part de
Moyà per lo socorro de las tropas y fusillers, y
concidero que si de la cort no envian assistèncias per estas tropas y, en particular, per los fusillers, se pot recelar que estos tornaran a fer
desordes de robar las casas dels paÿsans y bestiars. Quedo suplicant a vostra excel·lència fidelíssima exercite ma attenció ab repetits rodes de
son major agrado, y estos dos cavallers quèdan
als de vostra excel·lència fidelíssima ab tota attenció. Déu guarde a vostra excel·lència fidelíssima molts anys li suplico. Vich, y mars 8 de
1711.
Després de escrita esta, me ha dit lo general
compte Sormani que li havia arribat avís que
una partida dels enemichs impensadament avian
entrat a la vila de Berga. Y dit señor ha destacat
de assí un official ab 25 cavalls per Geronella per
regonèxer y saber lo número dels enemichs, dexant alguns cavalls atràs per postas per saber la
notícia luego.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son major servidor don Francisco de Solà de Santesteve.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Sant Joan las Abadessas, a 6 de março a mediodía.
Acabo señor de recibir vuestra carta de 5 con las
demás inclusas en ella. Ya he enviado las que son
para Ripoll y la que es para Camprodon con el
orden para Mollón, y tambien ya ha partido,
tambien ya he echo entregar la que áy para los canónigos de aquí.
He escrito al cavallero de Fessé por concertar entre
los dos el todo anticipadamente mientras esperamos vuestras órdenes, guardando todos el secreto
como es necessario en el caso presente.
Yo he pedido a Mollón 20 matxos o cavallos cargados de sevada, según la orden me havéys dado
para hazerles hazer esta provisión, y les pido este
comboy para después de mañana, haziéndome la
qüenta de servirme de estos bagages después deteniéndolos debaxo de diferentes pretextos para
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transportar o la pólvora o los enfermos que áy
aquí quando partiremos. Siempre he trabajado
por tener pan avansado por 4 días y, si no me sucede algún inopinado contratiempo, tendré pan
para los 4 días quando marxemos. La gente de
este lugar no dexa de suspectar el que nosotros no
hemos de estar mucho tiempo aquí especialmente,
sabiendo como de ellos saben la partensa de algunas tropas, lo qual ha intibiado la buena voluntad que hos havían manifestado de pagarnos
nuestras rescripciones. Yo les advertí desde ayer
antes de recibir una carta que no les dava más
tiempo que asta oy a medidía para que me paguen por lo menos la mitat de dichas rescripciones, y que si faltavan a ello los pondría presos, pero
mis amenassas han servido de nada, lo qual me
obliga a cumplirlos la palabra siendo una carta
otro motivo más para apretarlos más de lo que yo
huviere hecho. Y me paguen o no me paguen, no
dejaré de llevar conmigo los más señalados y número grande de ellos o por la tranquilidat de mi
retirada o por las otras razones que me decís sobre
todo esperaré vuestras órdenes.
El camino de aquí a Vallfogona es muy estrecho y
muy difícil, no obstante passan hombres a cavallor, pero cavallos o maxos con carga passan con
gran trabajo no obstante passan, pero difícilmente. Esta es la relación que muchos de aquí me han
hecho de esse camino, haviéndoselo preguntado en
muchas ocasiones con pretexto de sacar subcistencias de dicho lugar de Valfogona.
En este instante me trahen malas noticias tocantes a nuestras rescripciones, los cónsules dizen que
le es impossible satisfacernos porque han estado
muy castigados. Daré orden de encerrarlos y los
pondré miedo con las prisiones de Gerona y los llevaré si no pagan. Puede ser que este principio de
severidad les aga hazer la cuenta con nosotros.
Tengo la honra de ser vuestro muy humilde y muy
obediente servidor.
Balincourt.
Gustat señor de enviarme mis órdenes quanto antes podáys, a fin que yo pueda tener mis conferencias o arengas con el cavallero de Fassé, que el secreto no será antes divulgado porque sea antes
confiado.
El expresso que os lleva mi carta no ha partido
asta las 2 y media porque me he querido informar
más del camino de Vallfogona.
Al comandante de Olote.
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Certificha y fas fe jo baix firmant com, havent
vistos los llibres de Vàlues y de Concerts de la
present casa de la Deputació, a hont se troban
los debitors del General, en ells no consta que
Pau Maduxer, tauler de Cardedeu, y Miquel Juyol, tauler de Vilamajor, degan quantitat alguna
a dit General. Del aposento del racional, vuy als
XII de mars MDCCXI. Miquel Ignasi de Reverter
y de Ferrer, racional.

Don Francisco. Ab esta vos participo com vui
dia 11 de mars, entra las 5 y 6 del matí, se’n són
anats los enemichs de Ripoll, y Bach se refareix
ab la mateixa notícia que per anar jus en saguiment dels enemics no és cosa, y totom està de
bon ànimo que creu vé los valrrà per escarment.
Y án tivat a la part de Vallfogona que se volan
incurpurar ab los de Olot segons se diu. Que és
quant se me ofareix participar-vos. Y mars a 11
de 1711.
Vostro segur amich y sarvent don Emanuel
Guanter y Duran.

Número 201
Excel·lentíssimsb y fidelíssims senyors. Las notícias que ab la present puch participar a vostra
excel·lència fidelíssima són las que me ha referit
lo senyor general comte Sormani, ensenyantme carta de don Rafel Nebot en què li deya que
aïr se posava al Grau de Olot y est matí baxaria a
la plana d’en Bas, ab la intel·ligència que los
enemichs se posavan en orde per sa retirada,
crehent la executarian vuy. Y axí matex me ha
ensenyat altra carta de don Francisco Puig y altre de Bach de Roda, en què deyan que tot air y
antes de air los enemichs de Ripoll no havian
dexat axir paysà algun de la vila, pera aquè no
avisassen de llur retirada, la qual han executat
est matí a las sis horas, segons ne ha tingut altra
carta dit senyor general de dit Bach de Roda y
jo altre de don Emanuel Guater, que remeto a
vostra excel·lència fidelíssima, los quals hanavan
en seguiment dels enemichs ab la gent de somatens tenian ajustada y, segons han dit, las personas han vingut de exa part han ohit molt rumor
de escopetadas y tirant per Vallfogona envés
Olot los hauran pogut fer gran dany per lo mal
terreno, y presumim que estos van per guarnició de Gerona. Esperam per instants la notícia
de la marxa dels de la part de Olot y Sant Feliu,
que en tenir-la la participaré a vostra excel·lència fidelíssima per propri, com també al senyor
marquès de Rialp, a qui escuso escriurer per ara.
Quedo desitjós de emplear-me en servir a vostra
excel·lència fidelíssima en lo de son major agrado, manifestant lo señor marquès de Senmanat
lo matex affecte, suplicant al Senyor guarde
avostra excel·lència fidelíssima molts anys. Vich,
y mars 11 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son més segur servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

a. certificatòria intercalada el 12 de març 1711.
b. carta intercalada el 13 de març 1711.

A don Francisco Solà, diputat militar.
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Excel·lentíssimsa y fidelíssims senyors. Las notícias que vuy he acquiridas concistexan sols en
què los enemichs se’n han aportat de Ripoll y
Sant Joan las Abadessas los jurats y molts particulars de ditas vilas y don Rafel Nebot ha escrit
al regent las contengudas en la còpia inclusa,
aguardant que esta nit o demà partiran tots los
enemichs de la part de Olot. També remeto a
vostra excel·lència fidelíssima còpia de la carta
he rebut vuy del senyor marquès de Rialp, quedant ab vius desitgs de poder-me restituir en
exa ciutat per a poder lograr ab més freqüència
repetits ordes del major agrado devostra
excel·lència fidelíssima, ab los quals queda lo senyor marquès de Semmanat. Déu guarde a vostra excel·lència fidelíssima molts anys. Vich, y
mars 12 de 1711.
Excel·lentíssm y fidelíssim senyor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son més affectat
servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Còpia. Senyor meu. Las tropas estan en Sant
Esteve estan en batalla a la Plana, potser sia perquè aïr los estorví un comboy de palla y los rechasí fins cerca Sant Feliu, volent venir a cremar
est lloch per no haver-los baxat la contribució
que no he volgut pagassen ningun diner, y axí
jo crech marxaran esta nit o demà, perquè me
avisan de Olot que, com saben me trobo assí ab
los fosillers, me la volan pagar, marxant de nit,
però de qualsevol manera farem lo Roser y axí
estimaré a vostra senyoria que en ninguna manera me falten los diners per als fusillers y lo pa

a. carta intercalada el 14 de març 1711.

2408

de monició, que per assí no·s troba cosa. Y axí
vostra senyoria fasse lo possible y més perquè la
gent sia socorreguda y luego enviar diners per
poder executar la marxa, jo espero de vostra senyoria y lo senyor deputat exa diligència y no
voldria pèrdrer esta per falta de asistèncias, que
envian mulas vostra senyoria farem lo Roser fins
a França, per lo que suplico a vostra senyoria y
al senyor deputat de què luego vingan ditas assistèncias y que esta tinga per pròpria dit senyor
deputat, a qui se servirà vostra senyoria posarme a sa obediència, reiterant-me en la de vostra
senyoria, a cuyas ordes quedo, aguardant novas
ocasions del major servey de vostra senyoria,
cuya vida guarde Déu molts anys. Falgàs, y mars
12 de 1711.
Si vostra senyoria vol baxar fins a Olot quant los
enemichs sian fora per venir segur y de allí
podrà disposar nova assistència per als fusillers,
si aquí no hi ha o bé per via de paga o allotjaments, puix sensa paga ni quartel o se han de
morir de fam o han de quietar.
Molt il·lustre senyor. Besa la mà de vostra senyoria son major amich y servidor don Rafel
Nebot.
Il·lustre senyor don Francisco de Toda y Gil.
Còpia. Con la carta de vuestra señoría de 8 del
corriente recivo la copia de la que la acompaña y
quedando en su intelligencia diré que por lo que
mira a asistencias de los fusileros, devo expressar
que corriendo ésta a cuenta de la Deputación
quedo persuadido de su zelo al mayor servicio y
conservación del Principado no darán lugar a
aque por esta falta haya desórdenes; y remitiéndome a lo que se tiene escrito antecedentemente al
regente, me repito a la obediencia de vuestra señoría deseando le guarde Dios muchos años. Barcelona, a 10 de marzo de 1711.

Certifich y fas fe yo Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà major y secretari del
General de Cathalunya, avall firmat, de com lo
molt il·lustre concistori dels senyors deputats y
oÿdors de comptes de dit General en diversas
ocasions de entrades de enemichs ha invadir lo
present Principat y turbar la administració y cobransa dels drets de la Generalitat han fet llevas
de un tèrcio de infanteria, pagat de pacúnies del
General, a effecte opposar-se als designes de
dits enemichs, servit ab dit tèrcio a sa magestat,
que Déu guarde, durant la guerra. En fe de las
quals cosas fas la present certificatòria. De la
Scrivania Major de la casa de la Deputació, Barcelona, y nohembre vuyt de MDCLXXXVII. Ita est.
Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathaloniae subrrogatus.
Certifich y fas fe jo Joseph de Sauleda, subrrogat en lo offici de scrivà major y sacretari del
General de Cathalunya, avall firmat, com en lo
dietari corrent del present y corrent trienni mil
sis-cents vuytanta-sis, ab cubertas de pregamí
recòndit en la Scribania Major de dit General,
en jornada de vint-y-tres de juny mil sis-cents
vuytanta-set se troba originalment cosit y continuat un paper del excel·lentíssim senyor marquès de Laganés, llochtinent y capità general de
sa magestat, que Déu guarde, en lo present
Principat, lo qual paper és del thenor següent:

Procuratora fiscalis Generalis Cathaloniae contra llagostas. Expedita pro parte procuratoris fiscalis Generalis Cathaloniae cum suplica oblata
die 2 septembris 1687. In Scribania Majori Generalis Cathaloniae.

«Reconoziendo quán públicos y lastimosos son los
estragos que ha causado y amenaza la langosta en
esta provincia, no los expresso a vuestra señoría,
sia sólo que considerando que en la representación
de vuestra señoría está comprehendida la de todo
el Principado, ninguno más que vuestra señoría
interesa en los alivios que miran a remediar tantas calamidades y preservar las que podrán seguirse. Y hallándome pensando expedientes no he
querido tomar resolución hasta entender de vuestra señoría los medios que discurriere en esta materia para ayudar a los naturales que ubiessen de
ocuparse en el trabajo de matar la langosta y lo
que para su extinción juzgare se deviesse hazer,
persuadiéndome de las atenciones de vuestra señoría que las mostrará más cumplidas en ocasión
tan urgente gastando el dinero necessario, pues en
esta precaución y defensa está vinculada la Generalidad y en la parte que pudiere ofrezerse reparo
yo por la mía daré a vuestra señoría los despachos
que conduzgan a su resguardo, esperando del celo
de vuestra señoría que ganará los instantes de
tiempo que pide la celeridad de la ocurrentia y
me participarán quanto antes su sentir. Guarde
Dios a vuestra señoría muchos años como dezeo.
Barcelona, 22 de junio 1687. El marqués de La-

a. processet intercalat el 14 de març 1711.

a. interliniat a la fi del document si solo ... señoría.

Besa la mano de vuestra señoría su mayor servidor el marqués de Rialp.
Señor don Francisco de Solà de Santesteban.
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ganés. Señores diputados del General de Cathalunya.»
E més, en dit llibre en jornada de onse de setembre proppassat se troba descrit y continuat
un vot dels nobles regent la Real Cansellaria y
doctor de la Real Audiència, lo qual és de thenor següent:
«En lo fet consultat per los molt il·lustres senyors deputat y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya als nobles y magnífichs regent la
Real Cancellaria y doctors de la Real Audiència,
infrascrits, tenint expressa licència del excel·lentíssim senyor marquès de Laganés, llochtinent y
capità general del present Principat, sobre si poden gastar las pecúnias del General per la extinció y matansa de la langosta que oprime lo Principat; vistos los capítols de cort 2, 34 y 39 de las
Corts del any mil sinch-cents noranta-y-nou;
vista la resolució de las personas juntadas dels
tres estaments feta en lo any mil sis-cents trentay-hu sobre la pesta que·y avia en Perpinyà y alguns llochs sirconvehins de ella, com també en
la vila de Puigserdà; vist lo paper de vint-y-dos
de juny del corrent any escrit per sa excel·lència
a dits molt il·lustres senyors deputats; vista la
concòrdia feta ab los acreadors de la present
casa de la Deputació; vist lo de vèurer.
Attenent que ancara que lo capítol de cort 2 del
any 1599 estatuïsca y ordene que los deputats y
ohydors no pugan gastar pecúnias del General
sinó tantsolament per deffenció de las generalitats, drets y llibertats de la terra y per casos de
alegria de vinguda de rey, coronació o noces,
demonstracions de dol, per compres y obres necessàrias y no per altres casos, y en lo capítol 34
de ditas Corts de 1599 estigue disposat que los
assessors del General no se entremeten en lo
què tocarà a la exacció dels deutes del General,
ni en lo què los deputats hauran de gastar, perquè com ja està dit la intenció de la cort és que
deputants no pugan gastar d’esta ora en avant
en res, sinó tantsolament ab allò que conforme
capítols de la present cort los serà consedit y no
altrament; y en lo capítol 39 de las matexas
Corts 1599 que dispose sobre la interpretació
dels capítols de cort institueix y ordenen se ajan
de servar aquells a la lletra y de la manera jauen.
Y encara que en lo cas de la pesta del any mil siscents tranta-hu que era en Perpinyà y alguns
llochs sirconvehins a ella, com també en la vila
de Puigserdà, la magestat del senyor rey don
Phelip quart, que està en lo cel, y per son excel·lentíssim senyor llochtinent y capità general
del present Principat, com també per la ciutat
de Gerona se hagués demanat als molts il·lustres
senyors deputats y oÿdors de comptes que de la
massa de la Generalitat se gastàs una porció per
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lo remey y extincció del contagi, que en ditas
parts era, per avitar no se estengués dit mal contagiós per lo present Principat, foren nomenadas y ajustadas en la present casa de la Deputació diffarens personas dels tres estaments, per
las quals, després de vàrias juntas y en concideració y forsa de dits capítols 2 y 29 del nou redrés de las Corts 1599 per no trobar-se dit pesta expressat en lo dit capítol 2 y parlar aquell ab
peraulas taxativas y exclussivas, resulgueren no
poder dits molt il·lustres senyors deputats y oÿdors expèndrer ni gastar pecúnias de la Generalitat per dit fet y cas de la pesta.
Però, attenent que per la institució de la Generalitat del present Principat com també per ús,
pràctica y entiquíssima observansa y altrament
los molt il·lustres senyors deputats y oÿdors poden y deuen expèndrer y gastar las pecúnias de
la Generalitat en casos de guerra, fent llevas de
soldats formant tèrtio o tèrcios segons la necessitat obliga per expel·lir a los enemichs que invadexen la província y lo mateix ha y deu ser en
casos semblants, com és la extincció, extirpació
y matansa de tanta inmancitat de llagosta que
oprimeix lo present Principat manjant y devastant los fruyts que se tròban en la terre, perquè
la llagosta és lo mateix que la guerra que s’i
menyan los fruyts de la terra, apparex que màtan los hòmens y per a debel·lar las llagostas se
àn de formar exèrcits de hòmens com si aguessen de palear contra los enemichs, de tal manera
que los qui aniran a matar-la, si fujan, se reputan per desertós com los soldats en la milítia.
Attenent, axí mateix, que per lo dit capítol dos
de las Corts del any 1599 està disposat que los
molt il·lustres senyors deputats y oÿdors pugan
gastar las pecúnias del General per deffensa de
las generalitats y lo cas més proporcionat y aplicable és lo present de la extincció y matansa de
la llagosta, perquè si esta no se extinguia y matava, valdrian molt menos los drets de la Generalitat que per la pobresa y falta de fruyts que·s
menja la llagosta no·y auria que bullar ni arrendar perquè faltaria lo comers. Attenent semblantment la necessitat y utilitat pública que
concerneix en la extincció y matansa de la llagosta perquè no falte lo comers per falta de viures y manteniments y no se hagen de despoblar
moltas vilas y llochs per la pobresa dels naturals,
anant-se’n la gent a terras estranyas per a poder
viurer, en lo qual cas també és lícit lo expèndrer
y gastar las pecúnias del General.
Sens que obte lo dit capítol 2 de las Corts del
any 1599 que estatueix y expressa los casos en
què poden los molt il·lustres senyors deputats y
oÿdors gastar de las pecúnias del General y no
en altres casos perquè las paraulas del dit capítol
«y no per altres casos» se han de entèndrer per

altres casos semblants y no dels altres casos majors dels expressats en dit capítol, y o té dupte
que lo cas present de la extincció y matansa de
la llagosta és sens comparació molt major dels
expressats en ell per los motius daltponderats,
així per ser guerra la llagosta y la necessitat y utilitat pública y, de altra part, per ser lo cas present comprès en dit capítol de cort baix de las
paraulas «per deffenció de las generalitats», com
se ha dit.

com per la deffensió dels drets de la Generalitat
y com per la necessitat y utilitat pública.

Tampoch no obsta lo capítol 34 de ditas Corts
de 1599, en aquellas paraulas «y no altrament»,
perquè aquest capítol té relació al capítol 2 y
com aquest no obsta, tampoch no obsta aquell
y, en tot cas, las paraulas «y no altrament» no
comprenen ni poden compèndrer lo cas present
en què concorran los motius daltexpressats y la
epiqueya que nosaltres diem equitat ho dicte en
esta conformitat.

Per tot lo què y altrament, són de vot y parer
que los molt il·lustres senyors deputats y ohydors poden y deuen gastar las pecúnias de la
Generalitat per la extincció y matansa de la llagosta y, per est effecte, que pot y deu lo procurador fiscal donar suplicació als molt il·lustres
senyors deputats y ohidors deduhint en ella los
estragos y la gran abundància de llagosta que·y
ha, que és casi en ott lo present Principat, offerint en ella informació de tot, y que aquella cometen dits molt il·lustres senyors deputats als
magnífichs acessors perquè ho declaren de justícia, conforme en alguns casos de guerra contra
los enemichs se ha estilat. Barcelona, 25 de
agost 1687. Don Miquel de Cortiada, regent.
Don Joseph de Balaguer. Don Pedro de Amigant. Doctor Joan de Colomer. Doctor Rafel
Nabona. Don Bonaventura de Tristany y Boffill. Don Christòfol de Potau. Don Joseph Pastor y Mora. Doctor Francisco de Portell. En fe
de las quals cosas fas la present certificatòria. De
la Escrivania Major de la present casa de la Deputació, Barcelona, y octubre als 20 de MDLXXXVII. Ita est. Josephus Sauleda, scriba major Generalis Cathaloniae subrrogatus.

Semblantment, no òbstan las paraulas del capítol 39 de las Corts del any 1599 «que los capítols de cort se han de servar a la lletra y de la manera que jahuen», perquè la interpretació
significativa o declaratòria és natural y necessària, que per ningun dret civil o lley se pot prohibir y semblant interpretació no està llevada per
dit capítol de cort per no fer-se per extensió,
sinó per intenció, y així ho entengué sa magestat y la cort que encara que se hage de entèndrer
a la lletra, no exclou la declaració.
Ni tampoch obsta lo exemplar de la pesta en la
vila de Perpinyà y de alguns llochs sirconvehins
y de la vila de Puigcerdà en lo any 1631, en què
se resolgué per la junta de personas dels tres estaments no podén en aquell cas gastar de las pecúnias del General, perquè la dita resolució segunda per no ser expressat lo cas de peste en dit
capítol 2 del any 1599 y no tenint lloch ni entrant la disposició de aquest capítol en lo cas
present per las rahons motivadas, tampoch no à
de tenir lloch la resolució que alashoras se prengué.
Ademés que en lo cas del any 1631 la peste sols
era en la vila de Perpinyà y alguns llochs sirconvehins, com també en la vila de Puigserdà, però
en lo present cas la llagosta pren y ocupa casi tot
lo principat de Cathalunya, ab què concorra
gran divercitat del cas de la pesta de Perpinyà al
cas present de la llagosta.
Y, finalment, la concòrdia feta ab los acreadors
no pot impedir que no obstant aquella no pugan los molt il·lustres senyors deputats gastar las
pecúnias del General per la extincció y matansa
de la llagosta axí com no pot impedir lo gastar
per obs de la guerra per expel·lir los enemichs,
2411

Quant y més que en la matexa concòrdia està
pactat que sempre y quant per algun evident o
altrament se offerís haver de pagar lo General
alguns gastos extraordinaris que no se poden
prevenir que en tal cas la quanitat o quantitats
que se rabrà o pagarà per dits gastos se hage de
rel·levar de las dotse milia lliures.

Informasió recepta ad instantiam procuratoris
fiscalis Generalis Cathaloniae super suplicatione
oblata die 2 septembris propepreteriti.
Molt il·lustre senyor. A notícia del procurador
fiscal inescusablement à pervingut lo lamentable estat en què se troba Cathalunya per la universal plaga ab què Déu nostre senyor és estat
servit afligir-la, enviant sobre ella tanta multitut
de llangosta, que se à estesa casi per tot lo Principat ocupant tot lo Urgell, Ribera de Ebro,
Conca de Barbarà, Camp de Tarragona, Sagarra, Marina, Costa de Mar, Pla de Barcelona y
Llobregat, Manrresa y sos contorns, Plana de
Vich y demés parts des de Fraga a Gerona y des
de las montanyas a mar, devastant y devorant
los fruits de la terra, de manera que la cullita
que altrament se esperave ser abundantíssima à
vingut a ser ninguna cosa, y en parts no se à cullit un gra, y en altres à devorat las vinyas y altres
fruits fins las hortalisas. Així que per totas parts
no se senten sinó clamors y misèrias y molta
gent despòblan sas casas y obligats de la necessi-
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tat van de unas parts a altres acaptant lo sustento per amor de Déu.
Ni menos à pogut negar-se a la notícia de la immensitat de cria que dita llangosta à fet en diferents parts o casi en totas aquella a hont és estada, de manera que si aquest any à fets los
estragos que se àn referits, lo any vinent se espèran incomprablement majors, si Déu nostre senyor no·u remedia, cooperant los hòmens ab las
diligèncias possibles y més proporcionadas, entre las quals la major és sens dupte matar la cria
y altrament, en altres temps y ocasions, aplicar
tot lo cuidado en extinguir-la.
Per lo què, avent vostra senyoria tingut de sa
excel·lència un carta o billet en què en consideració dels referits estragos y immnesa cria que à
fet la llangosta y dany que se espera aurà de fer
lo any vinent, y en concideració de trobar-se los
pobles de Cathalunya tant pobres y impossibilitats per acudir a dita extincció, diu que vostra
senyoria los assistesca ab pecúnias de la Generalitat, per ser eixa pública utilitat que deu preponderar a qualsevol intrès. A vista de què y per
a assegurar vostra senyoria lo major acert y vèurer lo que podia vostra senyoria obrar en la
matèria, fou servit ajuntar nou doctors de la
Real Audiència del present Principat, los quals
en vista de dita carta o billet de sa excel·lència,
ponderadas totas las rahons tant las favorables
com las que podian obstar a expèndrer vostra
senyoria pecúnias algunas per dit efecte, tingut
madur col·loqui y llarga altercació y disputa,
aconsellaren a vostra senyoria que podia per dit
efecte gastar pecúnias de la Generlitat, com més
llargament està contengut en lo vot que feren y
entregam a vostra senyoria ab pròprias firmas de
cada un de dits senyors doctors del Real Consell, las rahons del qual vot vol aquí tenir per expressadas y continuadas, particularment aquella
de què pot y deu lo procurador fiscal donar súplica a vostra senyoria deduint en ella dits estragos y rahons ab informació que oferesca de tot,
per a què vostra senyoria comete dita suplicació
als magnífichs assessors qui la despachen en forma de justícia. Per tant, dit procurador fiscal,
desitjós de acudir a sa obligació y que se ministre justícia en lo sobredit y que si ó serà, se gasten pecúnias de la Generalitat per extirpació de
una plaga tan universal y que afligeix no un ni
dos, sinó tots los pobles de Cathalunya y que
menoscabarà y aniquilarà los drets de la Generalitat, exhibeix dita carta y billet junt ab dit vot, o
còpia authèntica d’ells, y demana que sobre lo
contengut en ells y en la present suplicació sie
rebuda informació, ésa a saber, estragos que à

a. interliniat al marge esquerre és a ... universal.
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fets la llangosa, cria gran que à fet estragos que
se espera farà lo any vinent, y que aplicant diligència humana y gasto en la extincció se podria conseguir molt remey y, finalment, que los
pobles y universitats estan tan pobres y acabades
que si no se’ls socorre de pecúnias del General,
no podran executar-o y que la plaga y pobresa
és universal, y constant, com constarà, gaste
vostra senyoria de pecúnias de la Generalitat
una o moltas quantitats, així com aparegan convenir y en la forma més proporcionada y que la
present sie comesa als magnífichs assessors, que
segons estil provehescan omni modo meliori, offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Don Petrus
de Potau, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae.
Ob II septembris MDCLXXXVII, in consistorio, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, comiserunt predicta.
Die undecima mensis septembris, anno a Nativitate Domini millessimo sexagentessimo octuagessimo septimo, Barcinone.
1. Magnificus Jacintus de Rodolat, capitaneus
reformatus infantariae Hispaniensis, in civitate
Barchinone populatus, etatis ut dixit quinquaginta duorum annorum, parum plus vel minus,
testis citatus et juratus, qui juravit dicere veritatem, et cetera. Et primo, fuit integrrogatus ipse
testis super suplicatione oblata pro parte procuratoris fiscalis Generalis Cathaloniae die sexta currentis mensis septembris, et dixit que lo que pot
dir en lo contengut en la suplicació se li és estada llegida és que ha hoït a dir molt públicament
a moltas y difarens personas de què lo any present la llagosta se havia escampat per totas las
pars que narra la suplicació, de manera que havian causat grandíssim dany al Principat, de manera que en moltas pars de ell ý ha agudas moltas personas que ab llurs famílias han agut de
dexar llurs casas per ocasió de haver-se’ls menjat
la llagosta tota la cullita y ell testimoni ha parlat
a difarens personas qui deyan haver dexadas
llurs casas y anavan demanant caritat, com ho ha
vist ell testimoni en lo Camp de Tarragona y
present ciutat de Barcelona. Y diu també ell testimoni haver vist que dita llagosta se és escampada per lo Camp de Tarragona y en lo comptat
de Pradas y vegaria del Panadès, y ha vist ell testimoni que ha fet grandíssim dany en ditas pars
y en una heretat, que ell testimoni té, en lo terme de Las Sorts, parròquia de Vilallonga, Camp
de Tarragona, se li han mejat tots los fruyts
que·s trobaren en la terra a la ocasió que arribaren ditas llagostas, y lo mateix feren ab los demés tèrmens circumvehins. Y és també molt públich y notori comforme ho ha sentit a dir ell

testimoni a moltíssimas personas que per totas
aquellas bandas que dita llagosta és arribada, ha
dexat cria, de manera que si Nostre Señor per sa
infinita misericòrdia no se apiade de nosaltres
extinguint exa plaga, és cert que, si se aviva tota
la dita cria, té per cert y infal·lible ell testis que lo
any que ve se cullirà molt poca cosa en lo present Principat, lo que diu saber per haver experimentat que en totas las pars ha hont ha criat la
llagosta lo any pasat no se ha cullit cosa per ser
innumerables las llagostas que naxen y que cada
any aumèntan moltíssim. Y ha vist ell testimoni
est any que àn criat en dit Camp de Tarragona
y, havent tingut curiositat de vèurer ab lo modo
que criavan, ha procurar a fer descubrir alguns
trossos de la terra a hont se veu que és la cria y a
cosa de alguns dos ho tres pams de terra de
llargària y alguns dos ho tres dits de fondo,
poch més ho menos, se troba moltíssims canons
fabricats per la mateixa llagosta y dins de quiscun de ells una multitut de ous, de manera que
vinch a conciderar y concidèran los demés hòmens que·u han vist los quals ho diuen molt públicament que espàntan, tenint per cert que lo
any que ve no·s podrà cullir cosa. Y ell testimoni
ha hoït a dir a difarens que no volia sembrar, si
no és que·s donàs alguna providènsia per a poder-se matar la cria, y té per cert ell testimoni y
ho à hoït a dir a moltas y difarens personas públicament que si·s procurava anar en las pars a
hont ha criat la dita llagosta, que·s coneix molt
bé ditas pars per vèurer-se la malesa que està en
la terra a hont ellas crian tota seca, encara que
sian arjalagas, y ab poch treball se troba dita
cria, y se matava y espallava dita cria, se vindria a
trobar un gran remey y ab més facilitat se porian
matar las que naxarian antes de crèixer. Y ha vist
ell testimoni que alguns pobles han procurat
axir a espallar, com han espallat, dita cria en lo
Camp de Tarragona, cadaescun en son terme, y
ha hoït a dir que ab moltas altras bandas ho feyan axí mateix per haver-o axí encomanat los senyors del Real Consell, qui per dit efecte eran
axits per difarens pars de Cathalunya. Emperò,
que per se las universitats molt pobres, no havian pogut continuar dit treball ni menos podian los particulars continuar-o, per faltar-los
los alimens per ells y llurs famílias. Y és cert que
si lo General no ajuda ab diner a ditas universitats, quedarà la cria ab la mateixa conformitat
que·s troba y exposat lo Principat a grandíssims
treballs y haver moltíssims dels naturals de
aquell dexar llurs casas. Per totas las quals rahons se veu clar evidentment que continuant la
llagosta en menjar-se los fruyts de la terra se vénen a pèrdrer los drets de la Generalitat, perquè
no tenint las personas de què poder menjar,
menos ho tindran per a poder vestir-se, y axís és
molt convenient que los molt il·lustres senyors
diputats qui tenen cuydado de tot lo Principat
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gasten de pecúnias del General lo que sia convenient per extinguir dita plaga de llagosta. Tot lo
què diu saber per haver-o vist y hoït a dir públicament respective ab lo modo y forma que dalt
té especificats. Y eixa és la veritat per lo jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Die duodecima mensis septembris, dicti anni.
2. Nobilis Raphael de Moxo, Barcinone domiciliatus, etatis ut dixit triginta quatuor annorum,
plus parum vel minus, testis citatus et juratus qui
juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera. Et
fuit interrogatus ipse testis super contentis in dicta suplicatione, et dixit que lo que pot dir sobre
lo contengut en dita suplicació és que en lo estiu
pasat ho en la major part de aquell se trobava ell
testimoni en la vila de Cervera, de hont és natural, en la qual vila, terme de aquella y demés pars
circumvehinas a la ocasió que ell testimoni
arribà allí trobà que la llagosta estava menjant y
destruhint los fruyts que·s trobavan en la terra,
de manera que eran pochs los que dexavan, essent veritat que a la ocasió que arribà dita llagosta la cullita dels grans se trobava per la terra, y
fou tant gran lo estrago que dita llagosta féu en
ells que devorà y menyà la major part no sols del
blat, però encara dels demés grans, y a no aver
estat la gran diligènsia que los particulars y comuns feren en recullir dits grans y molts seganto intempestivament no se aguera cullit cosa alguna y en tant és veritat que lo dany ha fet és
grandíssim que sols en una heretat que ell testimoni té y posseheix en lo terme de Cervera, tenint per cert segons la anyada que era en la terra
lo aguera cullit a lo menos unas sinch-centas
corteras de grans y sols se’n culliren algunas cent
y coranta corteras, poch més ho menos, y en los
demés poblas y termes circumvehins se vingué a
cullir molt poca cosa, de manera que·s veya per
dita vila de Cervera y llochs circumvehins que
moltas personas anavan acaptant per ocasió de
haver-los menyat dita llagosta la cullita, conforme tot lo sobredit ho ha vist ell testimoni y a
hoït a dir ell testimoni molt públicament a moltas y difarens personas que deyan haver-se estès
la llagosta est any per totas las bandas diu la suplicació y, en particular, per tota la Sagarra y Plana de Urgell, a hont té ell testis difarens cobransa
de sa isienda, la qual no ha pogut cobrar, sinó és
molt poca cosa per ocasió de estar la gent tant
pobre que no·ls ha quedat per poder ells menjar
quedant encara afligidíssims per los treballs que
espèran del any vinent per rahó de la gran cria
que dita llagosta ha fet en totas las pars a hont ha
estat, de manera que ha esperimentat ell testi-
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moni mirar en algunas pars a hont se veyan y coneixia que havia criat dita llagosta si·s trobaria la
cria de aquella, y gratant un poquet la terra o ab
un bastó o altre cosa punxant de sas mans ha tret
ell testimoni molts canonets dins de quiscun
dels quals se trobavan moltíssims ous, de manera que per cert no sols ell testimoni sinó las demés personas de esperiènsia que essent-se escampada dita llagosta est any en tantas pars del
principat de Cathalunya y havent criat com ha
criat en totas ellas y, en particular, ho ha vist ell
testis en dita vila de Cervera y llochs circumvehins a quatre lleuguas alrodador que lo any
qui ve no usant nostre Señor de sa misericòrdia ý
ha de haver tanta plaga de dita llagosta que no
dexaran fruyt algú en la terra; y se veu assò per
esperiènsia a vista de què sols se té notícia que lo
any pasat havian criat en pocas pars del present
Principat y no obstant axò és vinguda est any ab
tanta multitut que com tinch dit se és escampada per tot catalunya. Y és cert que molts pobles
se despoblaran per la gran misèria ý haurà y ha
vist ell testimoni ja que moltas personas han
agut ja de dexar llurs casas y anar acaptant. Y ell
testimoni té alguns llochs en la Sagarra que a no
havent-los ajudat en algunas cosas se’n foren
anats molts dexant llurs casas. Per lo què és certíssim que si los pobles no són sucorreguts ab diner de la Generalitat ho bé de la present ciutat
per a fer-se las diligènsias posibles de poder matar la cria de dita llagosta lo any qui ve com està
dit, los demés hauran de dexar llurs casas per ser
las demés llochs pobríssims y no poder arribar a
gastar per destruhir dita cria. Y és cert que fentse las diligènsias posibles quiscun en son territori se trobaria grandíssim alívio per ocasió que las
que naxerian després no serian ab tanta multitut
y que antes de poder aquellas bolar seria fàcil de
acabar-las de destruhir, y segons lo estat miserable en què·s troba vuy la provínsia se veu també
lo grandíssim dany que és a la Generalitat per no
poder aquella cobrar los drets y los que·s cobrarian serian molt pochs per ocasió de què no·s
poria comersar ni la gent poder-se vestir ni comprar robas, ni fer-se aquellas per no poder-se
vèndrer y axís dits drets serian pochs, per lo què
deu ajudar la Generalitat ab los diners que puga
a·n aquells pobles que serà conveient que ajudant també dits pobles en alló que pugan se pot
tenir moltas esperansas se tornarà tot en son
pristino estat y se acabarà la plaga de dita llagosta. Tot lo què diu saber per haver-o vist, hoït
dir, esperimentat ab lo modo y forma que dalt
té dit y eixa és la veritat per lo jurament que té
prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus et juratus. Fuit
sibi lectum et perseveravit.
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Dicto die, Barcinone.
3. Vincentius Font, agricola, villae de Malla,
diocesis Vicensis, etatis ut dixit triginta quinque
annorum, parum plus vel minus, testis citatus et
juratus qui juravit, et cetera, se dicere veritatem,
et cetera, et fuit interrogatus super contentis in
dicta suplicatione, et dixit que té ben entesa la
suplicació se li és estada llegida y lo que pot dir
en ella és que ha hoït a dir molt públicament a
moltas y difarens personas que deyan haver-o
vist de què est any la plaga de la llagosta se ha
escampat casi per tot lo principat de Cathalunya
y, en particular, en las pars narra dita suplicació.
Y ha vist ell testimoni en lo terme de Malla, Plana y bisbat de Vich, de hont és natural y habitant, que dita llagosta arribà allí a tres del mes
de juliol proppasat y era tanta la multitut que
espantava las personas ho veyan, las quals menjaren y devoraren los grans y fruyts trobaren en
la terra, de manera que·s cullí molt poch blat
per haver trobat molta part de aquell que no era
sagat y aquell que·s trobava sagat que encara era
en los camps tenian prou cafer a defensar-lo de
la dita plaga de llagostas per ser grandíssima la
multitut que de ellas acudian, axí que tenint una
bona anyada com tenian vingueren a cullir molt
poca cosa. Y los demés fruyts de la terra també
los menjavan y devoravan y los mateix veya ell
testimoni succehia ab las pars circumvehinas de
la Plana de Vich. Y ha hoït a dir ell testimoni a
difarens personas que de aqueixa part devés lo
Urgell y Sagarra ý havia agut personas que per
rahó de haver-los menjat la llagosta los esplets
havian agut de dexar llurs casas y anar divegant
per difarens pars demanant caritat. Y ha vist ell
testimoni en difarens pars del terme de malla
molts y difarens llochs a hont avia criat la llagosta y gratant per terra ab algun bastó ho altra
cosa punxant ha trobat molta còpia de canonets
y dins de ells gran número de ous. Y ha ohit a
dir ell testimoni a moltas y difarens personas
molt públicament y és cosa molt certa que per
totas las pars a hont són arribadas ditas llagostas
han feta cria y de tal manera que la gent queda
espantada per lo perill tant eminent se’ls amenassa del any vinent, a vista de què segons és
molt públich y notori que lo any pasat n·i havia
en pocas pars del Principat y no obstant axò se
són escampadas est any com té dit per tot Cathalunya. Y té per cert ell testimoni que se·s feyan algunas diligènsias procurant destruhir la
cria de ditas llagostas cada hú en sos termes, se
trobaria grandíssim remey per ocasió que las
que quedarian y viurian, ab molta més facilitat
se porian matar en la naxensa. Emperò, segons
veu ell testimoni que las universitats y pobles en
particular de la Plana de Vich són tant pobres
que no podran abastar a fer ditas diligènsias, per
lo què seria de grandíssima conveniència que lo

General de Cathalunya ab diners de la Generalitat ajuda a·n als dits pobles per a què pugan
acistir aquells a la destrucció de dita cria. Y fentse de eixa manera se pot tenir molta confiansa se
trobarà molt remey y alívio per lo Principat y
axís per los drets de la Generalitat. Que és cert
que si dita llagosta continua, cobrarà lo General
pochs ho casi ninguns drets per rahó de què lo
comers faltaria y las vendas dels draps y altres
cosas se dexarian per ocasió de la gran misèria ý
hauria. Que és cert que si lo any vinent continua
dita llagosta, lo que Déu Nostre Senyor per la
infinita misericòrdia no permete, és indubitat ý
hauria moltíssimas personas haurian de dexar
llurs casas y, no tenint per menjar, no podrian
tenir per pagar drets. Tot lo què diu saber per
haver-o vist y hoït dir ab la conformitat dalt té
especificada y eixa és la veritat per lo jurament
que té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Die decima tertia predictis mensis et anni, Barcinone.
4. Nobilis dompnus Carolus de Fivaller, Barcinone domiciliatus, etatis ut dixit viginti quatuor
annorum, parum plus vel minus, testis citatus et
juratus, qui juravit, et cetera, se dicere vertitatem, et cetera, et interrogatus super contentis in
dicta suplicatione dixit que lo que pot dir sobre
lo contengut en dita suplicació és que est estiu
pasat se trobava ell testimoni en la vila de Bellpuig y ha estat en ditta vila y difarens altres de la
Plana de Urgell alguns nou mesos poch més ho
menos, y en aqueix discurs de temps veu moltíssimas llagostas petitas qui veya ser natas de
pochs dias, de las quals n’i havia innumerables,
no sols en lo terme de dita vila de Bellpuig, però
encara per tots los llochs de la Plana de Urgell,
de manera que menjavan y devoravan los fruyts
de la terra, que essent axí que en dita Plana de
Urgell se acostuma de cullir grandíssima
abundància de blat, per ocasió de haver-o menjat dita llagosta se ha cullit molt poquíssim. Y és
en tant veritat que la vila de Niñolaa té imposat
un unsè, lo qual arrenda quiscun any a mil y
dos-centas lliuras, est any per rahó de dita llagosta sols se ha cullit una quartera de blat, y
assò sab molt bé per haver-la-y dit mi sañora
dona Ignès Desvalls, qui tenia arrendat dit onsè.
Y diu també ell testimoni que dita misenyora té
en lo terme del Paol, en lo qual habita dita senyora, difarens terras y en ellas tenia est any
sembradas quatra-centas corteras de blat, poch

més o menos, no se ha cullit sols una cortera. Y
ha vist ell testimoni los camps ho esplets de
aquells tots devorats sens haver-se pogut sembrar cosa alguna y no sols han devorat lo blat,
sinó també los demés fruyts ran en la terra fins a
la herbe, com ho ha vist ell testimoni en los demés llochs de dita Plana de Urgell, y ha hoït a
dir ell testimoni molt públicament y a moltas y
difarens personas que est any se era escampada
la llagosta per lo demés principat de Cathalunya
y llochs especifica la suplicació y que dita llagosta havia criat ab moltíssimas pars, en tant que·y
havia alguns síndichs de difarens vilas los quals
anavan en las vilas de Cervera y Tàrrega a hont
se trobava un señor del Real Consell, a·n al qual
feyan constar ab certificatòria autèntica com
dita llagosta havia criat en llurs respective termes, especificant dita certificatòria moltíssims
jornals que tenia la tinguda de dita cria, molts
dels quals síndichs ha vistos ell testimoni y ha
hoït difarens de aquells que feyan relasió del fet
al senyor don Gerònim Magarola, de la Real
Audiència. Y té per cert ell testimoni que si se
feyan algunas diligènsias destruhint la cria y matar al nàxar aquellas que·s porian, se trobaria
molt alivio obrant cada un en sos termes. Emperò, ha esperimentat ell testimoni en lo temps
que ha estat en la Plana de Urgell ý ha moltas
universitats pobres, de manera que no poran
sustentar los treballadors per a poder destruhir
la cria de dita llagosta ni matar aquellas al nàxer
per haver dita llagosta, com té dit ell testimoni,
menjats los grans que·s trobavan en la terra, no
havent dexat cosa en los camps en tatn que ell
testimoni té uns delmes en un terme rònech
que se anomena Almenara, en lo qual lo any pasat ý cullí ell testis cent y noranta corteras de gra
y est any per rahó de dita llagosta sols ý ha cullit
nou cortans de ordi. Per tot lo què diu ell testimoni que en conciderasió de què ý ha moltas
universitats pobres pot lo General de Cathalunya ajudar ab diner a las universitats, distribuhint-se aquell per la destrucció de la cria de
dita llagsota y matant-se de aquella per rahó de
què si dita llagosta continua, lo que Déu no vulla, és cert valdran poch los drets del General y
no·s trobaria qui arrendàs aquells. Tot lo què
diu saber per haver-o vist y hoït a dir ab la conformitat que dalt té dit y eixa és la veritat per lo
jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinone.
5. Dominus Antonius de Sola et de Montaner, villae de Bellpuig, diocesis Urgellensis, Barchinone
domiciliatus, etatis ut dixit viginti sex annorum,

a. sic a l’original.
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parum plus vel minus, testis citatus et juratus,
qui juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera, et interrogatus super contentis in dicta suplicatione, et dixit que té entesa la dita suplicació y
que lo que pot dir en ella és que en la vila y terme de Bellpuig, de hont és ell testis natural y habitant, est any la llagosta ha menjat y devorat los
grans, esplets y fruyts eran en la terra, com és
blat, ordi, civada y demés grans, fruyts de las
vinyas y altres, y no sols en dita vila y terme de
Bellpuig, sinó també en tots los termes de la
Plana de Urgell, conforme ho ha vist ell testimoni per ser anat en difarens llochs de dita Plana y haver ohit a dir molt públicament a difarens personas que en tota la dita Plana de Urgell
per rahó de dita llagosta no s’i havia cullit sinó
molt poca cosa y en tant és veritat que ell testimoni té algunas proprietats en lo dit terme de
Bellpuig y en lo lloch de la Donsell y Rocabertí,
que són propris de ell testimoni, en los quals
pensava cullir mil y dos-centas corteras de
grans, poch més o menos, per sa part y no ha
cullit sinó algunas cent sexanta-sinch, poch més
o menos, y encara de mala calitat, de manera
que la gent estan espantats. Y ha hoït a dir ell
testis que alguna personas per ocasió de dita llagosta àn agut de dexar llurs casas y ha hoït dir
molt públicament ell testimoni en difarens pars
de Cathalunya de què est any se era escampada
la dita llagosta casi per tot lo prinicipat de Cathalunya y pars que especifica la suplicació. Y és
també molt públich y notori que en totas las
pars haont ha estat dita llagosta, ha criat fent
grandíssima cria, com bé coneix conforme
diuen los pràtichs que·u an vist y esperimentat,
de manera que si nostre Senyor per sa infinita
misericòrdia no remedie esta plaga, és cert que
lo any qui ve moltíssims dels habitans del est
Principat auran de dexar llurs casas, a vista de
què est any és estat en grandíssim número la llagosta ý ha aguda y se espera molt més lo any vinent havent fet tant gran cria y segons lo que ell
testimoni ha vist y hoït a dir públicament a difarens personas esperimentadas que si se prenia
treball en destruhir la cria que ha feta quiscú en
sos termes y procurar al nàxer matar aquella
que·s poria, se trobaria algun alívio. Emperò,
com és tanta la multitut de dita llagosta y cria
que ha feta essent com són las universitats de
aquella Plana de Urgell y Sagarra y demés de
Cathalunya tant pobres com són, no és possible
que per si solas pugan gastar lo necessari per
destruhir dita cria, per lo què és cert poden los
molt il·lustres senyors diputats gastar de pecúnias del General algunas quantitats distribuhint
aquellas per destruhir y espallar dita cria y matar
dita llagosta. Que lo destruhir aquella és també
molta utilitat de la Generalitat perquè si dita llagosta va continuant, lo que Déu no vulla, en
debestar y menjar los grans del modo ha fet est
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any, és cert que los drets de la Generalitat seran
molt pochs per no haver-i personas que comersian ni negocian, ni·s trobaria qui volgués arrendar aquells. Tot lo què diu saber per haver-o
vist y hoït a dir ab la conformitat que dalt té dit
y eixa és la veritat per lo jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Die decima quinta predictorum mensis et anni,
Barcinone.
6. Michael Ferrando, agricola, villae Castilionis
Farfaniae, arxiprestatus Agerensis, etatis ut dixit quinquaginta duorum annorum, amplus vel
minus, testis citatus et juratus, qui juravit, et cetera, dicere veritatem, et cetera, et fuit interrogatus super contentis in dicta suplicatione, et dixit
que té ben entesa la suplicació se li és estada llegida y lo que pot dir en ella és que ell testimoni
ha vist est any que la dita llagosta és arribada en
lo dit terme de Castalló de Farfanya y en los demés tèrmens circumvehins a ocasió que los
grans tant de blat, ordi, civada y altres fruyts estavean per la terra, y ha vist ell testimoni que
dita llagosta ha menjats y devorats aquells, de
manera que és estat poquíssima cosa lo que han
pogut aprofitar de dits grans y frutys, obligant
ab algunas personas lo haver de anar a captar
per a poder pasar llur vida, conforme ne ha vistas ell testis algunas que acaptavan per dita causa. Y axí mateix, ha vist dita llagosta, com té dit,
en molts altres tèrmens del present Principat y
ha vist haver dita llagosta devorat los grans y
fruyts de aquells, y és molt públich y notori
conforme ho ha hoït a dir ell testimoni a moltas
y difarens personas que dita llagosta se era escampada per lo present principat de Cathalunya
y en las pars diu la suplicació. Y axò ab gran
multitut, de manera que per totas las pars a
hont són arribadas an mejat y devorat tots los
grans y fruyts que trobavan en la terra, y a ell
testimoni li an donat de dany est any sols de las
herbas que se li an menjadas per més de doscentas doblas. Y és també veritat que dita llagosta ha fet cria per totas las pars a hont és estada, y ho ha vist ell testimoni en lo dit terme de
Castelló de Farfanya y altres circumvehins y en
altres tèrmens a hont ell testimoni té arrendadas
herbas per sos bestiars. Y se coneix ab molta facilitat las pars a hont ha criat dita llagosta y se
veu que est any és ab molt gran excés, conformea ho ha vist ell testimoni en moltas pars, de
manera que té per cert ell testimoni que no
apiedant-se Nostre Senyor de nosaltres, lo any

a. conforme ha ... pars interliniat al marge esquerre.

qui ve ý aurà tanta multitut de llagosta que serà
per acabar tot Cathalunya y que molta gent
hauran de dexar llurs casas. Y té per cert ell testimoni que si aplicavan los remeys humans metant la cria de dita llagosta quiscun en sos tèrmens ho destruhint aquella y metar després a la
naxensa quantas porian, se vindira a trobar algun alívio. Y és també veritat que las universitats de aquellas pars de Balaguer, Castelló de
Farfanya y altres circumvehinas estan molt pobres, de manera que no poden arribar a fer treballar ab lo modo que voldria per a destruhir
dita cria de llagosta y en particular ho és molt
pobríssim lo dit terme de Castelló de Farfanya.
Y no obstant axò, fan las diligèncias posibles en
desbaratar y destruhir dita cria y, per rahó de
vèurer ell testimoni la gent tant pobre y miserable y que ho seran del tot si dita llagosta continua, diu que los drets de la Generalitat se vindrian a pèrdrer per no haver-i personas que
comersiasen y negosiassen, perquè no tenint la
gent què poder menjar y sustentar-se, menos ho
tindran per a negociar y pagar dits drets. Per tot
lo què diu ell testimoni que té per cert poden
los molt il·lustres senyors deputats gastar de la
Generalitat los diners apareixerà ser conveniens
per lo reparo de tant gran dany, ajudant a las
pobres universitats per a què ab llur consuelo y
ajuda pugan esforsar-se y fer major esfors y diligènsias en destruhir dita cria de llagosta y matar aquella que serà posible, y eixa és la veritat
per lo jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Die decima sexta predictorum mensis et anni,
Barchinone.
7. Josephus Moix, utriusque juris doctor, Barchinone populatus, etatis ut dixit triginta annorum, parum plus vel minus, testis citatus et juratus, qui juravit, et cetera, se dicere veritatem, et
cetera, et fuit interrogatus super contentis in dicta suplicatione, et dixit que ell testimoni en lo
mes de juliol proppasat se trobava en lo castell
de Llinàs, bisbat de Barcelona, y també en dit
mes seguint difarens tèrmens del Vallès y veu ell
testimoni que la llagosta era en ditas respective
pars devorant y menjant los fruyts que actualment se trobavan en la terra y se recorda molt
bé haver vist que en la montanya de Monseny,
en lo lloch dit lo Pla de la Calma, per no haverse pogut encara segar los blats, se menjaren
aquells que·s trobaren actualment en alguns
dels camps, y ha hoït a dir públicament que dita
llagosta se era escampada est any per las demés
pars del principat de Cathalunya y, en particular, en las pars especifica la suplicació. Y que casi
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per totas las pars de la Sagarra, Plana de Urgell y
difarens altres havian devorat y destruhits casi
tots los fruyts tant de grans com altres y que
molta gent per rahó de dit dany havian hagut de
dexar llurs casas y molts anant acaptant. Y és
també veritat que est any la dita llagosta ha feta
molta cria per tot lo Principat, conforme ho ha
vist ell testimoni, en los tèrmens de Llinàs, Vilamajor, Cardadeu y alguns altres, de manera que
ab molt poch distant de terra, cavant-se o gratant-se un poquet la terra de allí a hont se coneixia ésser la cria, se trobavan moltíssims canonets
y dins ells innumerables ous, de manera que
diuen las personas pràtigas de dits respective tèrmens que no apiadant-se Nostre Senyor de nosaltres y no fent-se tots aquells remeys humans
que·s poden fer, tene per cert que lo any que ve
vindrian a destruhir tot lo Principat. A vista de
què est any eran pocas las pars de Cathalunya
que·y hagués agut llagosta y han vingut a ocupar aquellas ab la cria del any pasat casi tot lo
Principat, com té dit, y axí és molt públich y notori. Per lo què té per cert que anant continuant
dita llagosta los drets de la Generalitat vindrian
a ser molt poca cosa y no·s trobaria qui volgués
arrendar aquells y és axí també veritat que las
demés universitats del present Principat són
molt pobres, com ho ha oït a dir ell testimoni, y
és axí públich y notori. Per lo què judica poden
molt bé los molt il·lustres senyors diputats gastar alguna quantitat de pecúnias de la Generalitat ajudant a las universitats per a què pugan
destruhir la dita cria y matar a la naxensa aquellas que·s pugan, attèsa lo vot fet per los senyors
del Real Consell mensionat en dita suplicació, y
eixa és la veritat per lo jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Die decima septima predictorum mensis et anni,
Barchinone.
8. Hieronimus Rubies, civis honoratus Barchinone, in civitate Balagarii populatus, etatis ut dixit quinquaginta trium annorum, parum plus
vel minus, testis citatus et juratus, qui juravit se
dicere veritatem, et cetera, et interrogatus super
contentis in dicta suplicatione, et dixit que té
ben entesa la suplicació que se li és estada llegida y lo que pot dir en ella és que ell testimoni és
natural y habitant de la ciutat de Balaguer y lo
any passat era ell testis síndich de la ciutat y com
a tal anava regonexent los puestos a hont ý havia
llagosta, procurant ab molta diligència fer anar
la gent de la ciutat tant ecclesiàstichs com secu-

a. attès lo ... suplicació interliniat al marge esquerre.
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lars per a poder matar aquella, y veu ell testimoni que per tot lo terme de dita ciutat de Balaguer y molts altres circumvehins, com són Castelló de Farfanya, lo terme de Arbesa,
Menargues, Tèrmens, Vilanova de la Barca,
Bellvís, Vallfogona, Lliñola, Lo Pedrís, Monller
y altres tèrmens, en los quals ý havia tanta multitut de llagosta que devorant los grans y fruyts
que estavan en la terra, de manera que no·y dexaren cosa, com ho veu ell testimoni, y és molt
públich y notori en aquellas pars, accepto emperò que en la Horta de dita ciutat de Balaguer
no·y féu dany dita llagosta, per ocasió de la gran
diligènsia y treball prengueren los ciutedans per
espay de més de dos mesos en matar la llagosta
que se acostava en dita Horta, gastant la ciutat
grans quantitats de diners per dit efecte. Y és
molt públich y notori que est any se ha escampat dita llagosta casi per tot lo Principat y pars
mensiona la suplicació y és també veritat que est
any ha dexat dita llagosta tanta cria que·s tem
que lo any que ve no menjen y devoren tots los
splets y fruyts del present Principat, a vista de
què lo any pasat sols se sabia que dita llagosta
agués criat en la Ribera de Segra algunas sinch
lleguas de llargària y duas de amplària, poch
més ho menos, y ab tant poca cria se ha escampat, com té dit, casi per tot lo Principat, ab què
se veu clarament que, si Nostra Senyor no usa
de misericòrdia, lo any qui ve serà cosa espantable lo dany que donarà per ser tant gran la cria,
que ha vist ell testimoni que gratant-se molt
poch tinguda de terra allí a hont se troban moltíssims canonets y dins de quiscun de ells pasats
de coranta ous, que sols los ha posts una llagosta com ho diuen totas las personas esperimentadas. Y no sols se pot tèmer lo any qui ve de la
llagosta haurà criat en Cathalunya, sinó també
de la que ve de la part de Aragó, com ho ha esperimentat ell testis est any que·n vingueren
moltas de dit regne de Aragó. Y és cert que si
dita llagosta continua ý haurà moltas personas
que hauran de dexar llurs casas y és molt cert
que per dita rahó de devorar y menjar dita llagosta los fruyts, vindran a valer molt menos los
drets de la Generalitat per no poder la gent comersiar, de manera que judica no·s trobaria qui
volgués arrendar aquells. Y veu axí mateix ell
testimoni de aquellas pars de Balaguer moltas
univesritats molt pobres, de manera que no poden arribar a poder treballar y fer diligènsias en
destruhir la cria y matar a son temps dita llagosta, que és cert si·s feyan ditas diligènsias se podria trobar algun alívio. Per tot lo què diu ell
testimoni judica y té per cert poden los molt
il·lustres senyors deputats gastar algunas quantitats de la Generalitat que administrant-se y
distribuhint-se aquellas bé, ajudant las ditas pobres universitats per lo efecte de destruhir dita
cria de llagosta y matar aquella a son temps, se
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pot esperar molt alívio y consuelo per lo present
Principat, y eixa és la veritat per lo jurament que
té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Die decima nona predictorum mensis et anni,
Barchinone.
9. Magnificus Franciscus de Camats, domicellus,
villae de Sanahuja, diocesis Urgellensis, Barchinone domiciliatus, etatis ut dixit triginta septem
annorum, parum plus vel minus, testis citatus et
juratus, qui juravit se dicere veritatem, et cetera,
et interrogatus super contentis in dicta suplicatione, et dixit que ha entesa la suplicació se li és
estada llegida y diu ell testimoni que lo corrent
any en la primevera y estiu se trobava ell testimoni en la vila de Sanahuja, a hont és natural ell
testimoni, y ab lo discurs de tres ho quatre mesos de la primavera y estiu fonch ell testis casi en
totas las vilas del Camp de Tarragona, Sagarra,
Plana de Urgell, Vilafranca, Citges, Vilanova y
moltíssimas altres vilas del present Principat, y
també en la present ciutat y Pla de Barcelona,
en totas las quals bandas veu ell testimoni ý havia moltíssimas llagostas, de manera que menjavan y devastavan tots los fruyts trobavan en la
terra. Y en moltíssimas de las ditas vilas de la Sagarra y Plana de Urgell y altre pars veu ell testimoni que la dita llagosta menjava y devorava los
blats que eran en las terras dels termes de ditas
respective vilas, de manera que·s cullia casi ninguna cosa. Y per dita ocasió à vist anar difarens
personas acaptant y de la mateixa manera ha vist
ell testimoni que dita llagosta ha criat per totas
las pars ha ont à estat y arribat aquella sent tanta
la cria que·s tem que lo any qui ve, continuant
dita llagosta, no vingan aruhinar tot Cathalunya, de manera que seria forsós a moltas personas dexar sas casas a vista de què lo any pasat
sols eran pocas las pars de Cathalunya en què
hagués criat la llagosta y se és escampada est any
per tot dit Principat, axí que havent est any criat
en tantas bandas és cert seran ab gran multitut
lo any qui ve, si Nostre Señor no usa de misericòrdia aplacant dita plaga. Y és també veritat
que ell testimoni ha seguit com té dit totas las
vilas daltespecificadas y multíssimas altras del
present Principat y veu ser las universitats de ditas vilas molt pobres y ho ha esperimentat ell
per haver seguidas aquellas per ser-i anat ab los
arrendataris que col·lectavan las bollas o dret de
aquellas, y té per cert ell testimoni que si·s feyan
algunas diligènsias destruhint la cria y matant
las llagostas que·s porian matar, se poria trobar
aglun alívio. Emperò, segons lo que ha vist ell
testimoni, és cert no poran las universitats sus-

tentar lo gasto dels jornals se hauran menester
per destruhir dita cria per ser innumerables las
pars a hont ha criat, com ho ha vist ell testimoni, si no és que sia ditas universitats socorregudas ho bé ab pecúnias de la Generalitat o de altra part. Y té també ell testimoni per molt cert
que continuant dita llagosta en menjar y devorar los grans d’est Principat se vindran aniquilar
los drets de la Generalitat, de manera que no·s
trobaria qui arrendàs aquells. Tot lo què diu saber per haver-o vist, com té dit, y altrament ser
molt públich y notori per tot lo present Principat, y eixa és la veritat per lo jurament que té
prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Dicto die, Barchinone.
10. Magnificus Chrisantus Moix, utriusque juris
doctor, Barchinone populatus, etatis ut dixit viginti unius annorum, parum plus vel minus, testis citatus et juratus, qui juravit, et cetera, se dicere vertitatem, et cetera, et interrogatus super
contentis in dicta suplicatione, et dixit que lo
que pot dir sobre lo contengut en dita supliació
se li és estada llegida és que en lo mes de juliol
proppasat se trobava en lo castell de Llinàs, bisbat de Barcelona, y en lo mateix mes anà per difarens tèrmens del Vallès, en los quals veu ell
testimoni que la llagosta era en ditas respective
pars y que estava menjant y devorant los fruyts
que actualment se trobavan en la terra y se recorda molt bé ell testimoni haver vist que quant
arribà dita llagosta en la montanya de Monseny,
y en lo lloch dit lo Pla de la Calma, encara los
blats no eran sagats, per ser terra més freda que
en la Plana de Vich, y veu que dita llagosta
menjà y devorà los blats que·s trobavan en alguns dels camps de dit territori y també és molt
públich y notori, com ho ha hoït a dir ell testis,
que dita llagosta est any se és escampada per las
demés pars del principat de Cathalunya y en las
pars especifica la suplicació, havent devorat y
menjat casi tots los fruyts tant de grans com altres, en particular en las pars de la Sagarra y Plana de Urgell y, de la mateixa manera, ha hoït a
dir públicament que difarens personas per ocasió de dit dany.a Y també ha vist ell testimoni
que dita llagosta ha criat en los tèrmens de
Llinàs y Vilamajor y ab tanta còpia que cavantse ho gratant-se un poch la terra allí a hont se
veya ý havia cria, ab molt poch espay de terra, se
trobavan moltíssims canonets y dins ells innumerables ous de ditas llagostas. Y ha hoït a dir

també públicament que havia criat dita llagosta
en las pars a hont havia arribat, per lo què ha
hoït a dir ell testimoni a moltas y difarens personas que lo any qui ve se tem de què no·y hage
una ruhina per tot lo Principat, si Nostre Senyor
per sa misericòrdia no se apiada de nosaltres
aplacant dita plaga y no fent-se aquells remeys
humans que·s poden fer, en tant que·s judica ý
haurà moltas personas hauran de dexar llurs casas y ha hoït dir també que dita llagosta havia
criat pe lo Pla de Barcelona y altres pars circumvehinas. Y és cert que si dita llagosta va continuant, se vindran iniquilar los drets de la Generalitat, de manera que no·s trobarà qui vulla
arrendar aquells. Y, finalment, ha hoït a dir molt
públicament que las universitats del present
Principat estan molt pobres y que encara que és
de conveniènsia destruhir la cria y matar las llagostas a la naxensa aquellas que·s pugan, emperò que ditas universitats no poran sustentar lo
gasto que porta lo dit treball, si no és que los
molt il·lustres senyors diputats de diners de la
Generalitat o altres comuns los ajuden ab alguna quantitat de diner, y eixa és la veritat per lo
jurament que té prestat.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non sed quod fuit citatus et juratus, et cetera. Fuit sibi lectum et perseveravit.
Magnificis assessoribus Generalis Cahtaloniae,
qui super supplicatis debitae provideant et justitiam ministrant. Josephus Sauleda, scriba major
Generalis Cathaloniae subrrogatus.
Recepta die 6 septembris 1687, incerantur seu
consuantur exhibita et recipiatur informatio
quae recepta et visa providebitur. Figuerola, asessor.
Per mayor justificació del demanat per esta part
del procurador fiscal exibeix y produeix si et
quatenus una certificatòria feta per lo escrivà
mayor de la present casa, de la qual consta que
vostra senyoria per cosas tocants a la guerra
acostuma a gustar pecúnias de la Generalitat, ab
la qual y ab la informació rebuda consta del deduhit per dit procurador fiscal; per ço, demana
sia provehit, si y conforme té demanat ab la súplica de 2 de setembre 1687 o altrament conforme més convenga en benefici y útil del present Principat et alias, omni modo meliori los
drets fiscals sempre salvos y pro, et cetera.
Boffarull, fiscalis advocatus Generalis Cathaloniae subrrogatus.
Die 31 octobris 1687 inserantur exhibita et viso
providebitur. Figuerola, assessor, et cetera.

a. sic a l’original.
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Die 8 novembris 1687. Visa suplicatione per procuratorem fiscalem Generalis Cathaloniae oblata die 2 septembris proxime dimissi, in et cum
qua ob causas et rationes in ea et in vota exhibito
expressas suplicat quod admodum illustres domini deputati et auditores computorum de pecuniis
Generalitatis expendant unam aut plures quantitates ut conveniens aparuerit ad effectum applicandi remedia pro expulsione et extinctioine
universalis plagae locustarum, que oprimit fere
omnes populos huius Principatus comedando et
devestando omnes fructus terrae, subveniendo de
pecuniis Generalitatis universitatibus quae ob
earum inpiam minime possunt suportare expensas ad dictum effectum necessarias, ob quam causam jura Generalitatis minuantis et deteriorantis, taliter quod dicti universalis plaga
locustarum atenta illarum nutrice aniquilabuntur dicta jura Generalitatis, offerendo de
predictis informationem; visa comissione dictae
causae facta infrascriptis assessoribus et provisione quod recipiatur informatio; viso episolio sive
littera excelentissimi domini marchionis de Leganes, locumtenentis suae majestatis, quem Deus
pretagat, in hoc sue Principatu, data 22 junii
proxime elapsi, missa admodum illustribus dominis deputatis et auditoribus computorum, eis cum
suo solito zelo referendo, clades seu strages quos locustarum edacitas faciebat in hoc Principatu,
minando majores si remedia non adhiberentur,
expendendo dictos admodum illustres dominos
deputatos et auditores computorum pecuniam
necessariam, ut in dicto epistolio sive littera plus
large continetur ad quam refertur; viso voto per
novem nobiles et magnificos regentes Regiam
Cancellariam et doctores Regiae Audientiae facto in presenti domo Deputationis circa dictam
materiam; visa informatione et depositionibus
testium super contentis in dicta suplicatione ministratorum; visa certificatoria facta per Josephum de Sauleda, uti subrogatum scribae majoris
presentis domus Deputationis, per dictum procuratorem fiscalem exhibita; visa supradicta schedula per dictum procuratorem fiscalem oblata
cum qua petit ut facit petitum provideri; visis videndis et atendendis atentis et attento quia ex
praelibato voto per dictum procuratorem fiscalem exhibito ex rationibus et motivis in eo expressis constat praedictos nobiles et magnificos regios
sensatores suum sensum et votum praebuisse quod
admodum illustres domini deputati et auditores
computorum possunt et debent expendere pecunias Generalitatis pro occisione et extinctione locustarum, et quod per istum effectum dictus procurator fiscalis offerat supra enarratam
suplicationem, ut ea comitatur assessoribus infrascriptis ut praedicta per viam justitia provideant ut fieri solet in casibus belli, ut in enarrato
voto plus large continetur ad quod habetur relatio. Sic etiam ex dicta informatione seu testium
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depositionibus constat dictam universalem plagam locustarum anno currenti se extendisse fere
per totum presentem principatum Cathaloniae et
in partibus in quibus inveniebat fructus pendentes in terris illos comidisse et devorasse, ob quod
plures provinciales suas domos relinquendo coacti
sunt medicare et quod habita concideratione ad
magnam preercasionem locustarum, quam anno
currenti fegerunt locuste fere in omnibus partibus hujus Principatus respectu anni proximi
elapsi, indubitanter tenent dicti testes et probabiliter est eredendum, quod si omnipotens Deus per
suam infinitam misericordiam non avertit et extinguit dictuam locustarum plagam adhibitis
diilgentiis hominum, nulli aut fere parvi colligentur fructus in hoc Principatu et ob sterilitatem illorum plures provinciales obstricti erunt relinquere suas domos divagando per mundum
elemosinam p...hilando, qua de causa jura Generalitatis diminueretur et aniquilabuntur taliter, quod non inveniretur quis dicta jura locare
voluerit, ex quo comercium cessabit et provinciales ob indigenciam fructuum ad se alendum, minime emerent raupas ad se induendum nec eas
artificis fabricabunt, ut ipsamet naturalis ratio
debat, et quod a tanta maxima inopia que laborant univercitates et particulares hujus Principatus ob quam non possunt suportare expensas
oportunas ad devastandas locustas, et sic quod est
necesse et valde utile quod admodum illustres domini deputati ex pecuniis Generalitatis assitant
dictis univercitatibus ad effectum predictum.
Tum etiam ex supra enarrata certificatoria facta per dictum de Sauleda dicto nomine constat
admodum illustres dominos deputatos et auditores computorum solitos esse expendere pecunias
Generalitatis in casibus belli, causa expugnandi
inimicos et invasores Principatus, qui casus belli
non invenitur expressus literaliter in capitulum
2 Curiarum anni 1599, in quo exprimuntur
causae ob quas expendi possunt pecunie Generalitatis et non in aliis, nihilominus tamen pro defensione Principatus ab inimicis observantia notoria est dictas pecunias expendere, ea de ratione
quia deffendere Principatum ab invasoribus et
inimicis est defendere et conservare jura patrie et
Generalitatis, pro qua defensione erecta principaliter fuit presens domus Deputationis, et ideo
juxta disposita in eodem capitulum 2 permissum
est expendere pecunias Generalitatis pro expulsione plagae locustarum cum ista a doctoribus nuncupatur bellum, quia fructus et sagetas tollendo
nihil certe aliud est quam necare homines, et
quod pretii cartam sterelitatem periculum pestilenciae adferunt, a qua liberet nos omnipotens
Deus. Tum etiam quia expugnari solent locusta
cum forma exercitus hominum et, si aliquis ex oppugnatione illorum aufugit, desertoris pena punitur, cum qua puniuntur milites a militia aufugientes, sic etiam quod iste casus extinctionis et

occisionis locustarum quo ad utilitatem publicam totius Principatus et quo ad defensionem et
preservationem jurium Generalitatis est major
expressus in dicto capitulo 2 Curiarum anni
1599, pro quibus expendi possunt jura Generalitatis et ideo juxta dispostionem juris venit comprehensus in eo, ut affirmatur etiam in dicto voto
in versiculo «Però atenent», et cetera, et «sens
que obste». Idcirco et alias, facto verbo in concistorio per assessores infrascriptos, provident et declarem multum admodum illustres dominos deputatos et auditores computorum ex causa
praedicta expugnandi et occidendi locustas a presenti Principatu, et sic ad effectum occurrendi et
defendendi jura Generalitatis posse expendere pecunias Generalitatis, juxta illius facultates ad
prudentem ordinationem dictorum multum admodum illustrium dominorum deputatorum et
auditorum computorum et consuetudinem domus inhaerendo in quantum fieri possit dispositioni capitulorum curiae. Hoc dicentes adque
providentes non solum dicto verum et etiam omni
alio quocunque meliori modo et intimetur.
Figuerola, asessor, et cetera. Rech et Gallart, assessor.

Número 205
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. La notícia
certa havem tingut de que lo enemich havia ja
desocupat las vilas de Ripoll, Olot, Sant Esteva
de Bas y dependèncias de aquellas no pot contenir-se en nosaltres, ans bé nos ha aparegut ser
propi de nostra obligació lo prevenir-las per
exprès a vostra excel·lència fidelíssima per lo
contento li ha de caber de notícia tant favorable, de qui donam a vostra excel·lència fidelíssima repetidas enhorabonas, quals axí mateix nos
donam per lo molt que interessam en ella.
Las extorcions que lo enemich té exequutadas
en las referidas vilas orrorísan, captivant personas sens distinguir lo sagrat del secular, lo que
carrega nostra concideració és pensar lo que
fore estat si per desgràcia hagués arribat a esta
ciutat, puix tenint-la per blanch de sa indignació, hauria descarregat sobre ella lo furor de sa
acostumada tirania, de què, gràcias al Senyor,
ha quedat libre per la poderosa intercessió de
Maria santíssima y dels sants tutelars, a què axí
mateix vostra excel·lència fidelíssima ha cohoperat junt ab los demés excel·lentíssims comuns
implorant de la real clemència del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, la assistència de tropas per

fer rostro a la invasió amanessavan las enemigas,
demonstració pròpria de la grandesa de vostra
excel·lència fidelíssima. Y aprés de rendir a vostra excel·lència fidelíssima las degudas estimacions per tant conegut favor, lo suplicam se demonstre liberal ab la distribució dels ordes de
són major servey que desitjam en crèdit y desempenyo de nostra bona lley. Déu a vostra excel·lència fidelíssima guarde. Vich, y mars 14 de
1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besen la mà
de vostra excel·lència fidelíssima sos més segurs
servidors los concellers de la ciutat de Vich.
Excel·lentíssim y fidelíssim concistori de diputats y ohidors del General de Cathalunya.

Número 206
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Vuy acabo de
tenir notícia de haver lo enemich retirat y encaminar-se sas tropas, ço és, las de la Salut y Sant
Feliu per la part de Amer y las de Sant Esteve
d’en Bas per la part de Olot, del què inferirà
vostra excel·lència fidelíssima quedar per lo present del tot libre esta ciutat y sas cercanias de las
invasions enemigas, del què me rendesch vostra
excel·lència fidelíssima repetidas enorabonas.
Remeto a vostra excel·lència fidelíssima la adjunta en falsa per lo senyor marquès de Rialp, a fi de
què se servesca pasar-ne los ulls y facilitar lo que
en ella solicito a dit senyor, a fi de què ab major
brevedat conseguesca lo restituhir-me a exa ciutat junt ab lo senyor marquès de Semmanat, lo
qual y yo nos repetim a la gustosa obediència de
vostra excel·lència fidelíssima, solicitant moltas
ocasions de sa major satisfació y suplicant al Senyor guarde a vostra excel·lència fidelíssima dilatats anys. Vich, y mars 14 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son major servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims señors deputats y
oÿdors de comptes.

Número 207
Excel·lentíssimb y fidelíssim senyor. Don Baltezar Descallar, rector de Sant Privat, cercania de
a. aquest document adjunt no s’ha trobat en el present dietari.
b. carta intercalada el 18 de març 1711.

a. carta intercalada el 16 de març 1711.
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Olot, qui mentres los enemichs han ocupat
aquells paratges meha subministrat las notícias y
designes de ells, vingué la nit passada a referir-me
lo succés de la marxa en la forma següent: que lo
dia 13, trobant-se don Rafel Nebot y esquadras
en Sant Privat, marxaren a la nit a embuscar-se al
bosch de Tosca en compañia de de dit don Balthezar, de a hont destacaren dos mànegas de doscents hòmens quiscuna, la una a la dreta de Castellfollit, qual no pogué ocupar lo puesto tenia
ideat, per ésser-hi los enemichs, y la altra a la esquerra de dita vila de Castellfollit sota la Montaña de Nosta Senyora del Cos. Y partint los enemichs de Olot lo endemà a las quatre de la
matinada del dia catorse, se’ls seguí la marxa fins
al mitg del Pla de Bogudà, a hont se comensà a
picar-los la retaguàrdia, donant-los molt foch
per totas parts fins a Castellfollit, a hont se referen los francesos en las parets y muralles demolidas, donant lloch a què passàs la cavalleria tenian
de retraguàrdia y, passada, marxà ab precipitada
fuga la distància per la gran devallada de la montanya, a hont isqué nostra mànega de fusillers era
desota Nostra Senyora del Cos, que donant-los
molt foch foren desbaratats los enemichs, de forma que·ls obligaren a dexar dos pessas y sinch o
sis barrils de pòlvora, seguint-los fins al pont
trencat, a hont per la ajuda del terreno se tornaren a formar y tornaren a buscar y recobrar las
dos pessas, dexant sols las caxas, y de la pòlvora se
provehiren nostres fusillers, que·ls vingué bé per
haver consumida tota la que aportavan. Y aprés
que marxaren de dit pont trencat fins a Llerca los
isqué també la altre mànega de fusillers, foguejant-los també ab molt valor fins foren al Pla de
Besalú, que era ja tart. En esta funcció quedaren
morts dels enemichs alguns sinquanta, entre los
quals era un cruzadu de Malta, capità comandant de un regiment y altres officials, y més de
dos-cents ferits. Don Rafel se’n tornà exa nit a
Olot a buscar municions, donant orde als fusillers marxassen aquella nit a Tortellà y Montagut, a hont ell los haniria a trobar al matí del dia
15 ab ànimo de seguir-los fins al Portús y veurà
de poder entrar al Rosselló, per fer represàlias de
jurats y particulars per poder recobrar los que
se’n han aportat los enemichs dels paratges han
ocupat. Donant-me jo de tan felís succés la enorabona a vostra excel·lència fidelíssima suplicantli intercedesca per lo permís de poder-me restituir en ex excel·lentíssim concistori, en atenció
de què apar cessa ma incumbència havent marxat
los enemichs y serà ahorrar est gasto a la Generalitat, y la molt conveniència tinch jo de restituirme en ma casa. Quedant als ordes de vostra excel·lència fidelíssima y lo senyor marquès de
Semmanat ab tota attenció. Nostre Senyor guarde a vostra excel·lència fidelíssima molts anys.
Vich, y mars 16 de 1711.

Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son major servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

Número 208
Diea trigesima mensis januarii anno a Nativitate Domini millessimo septingentesimo quinto,
Barcinonae.
Ego Josephus Trotxas, esparterius, civis Barcinonae, credencerius pannorum Generalis presenti
Cathaloniae principatus, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratores meos certos, et cetera,
ita quod, et cetera, vos Chrsitophorum Janer, pallerium, et Honofrium Janer, negotiatorem, cives
Barcinonae, patrem et filium, et soscerum et cognatum meos respective, scilicet, vos dictum Honophrium Janer presentem, et vos dictum Christophorum absentem, et cetera, et alterum vestrum
insolidum itaquod, et cetera, sed quod, et cetera,
ad videlicet pro me et nomine meo coram admodum illustribus et fidelissims dominis deputatis et
auditoribus computorum, et cetera, dicti Generalis Cathaloniae principatus, qui nunc sunt et
pro tempore fuerint, semel et pluries, comparendum et dictum meum credencerii pannorum dicti Generalis offitium in manu et posse dictorum
illustrium et fidelissimorum dominorum deputatorum et auditorum computorm in favorem personae seu personarum vobis dictis socero et cognato meis respective et alteri vestrum benevisae seu
benevisarum et per vos dictos socerum et cognatum respective meos et per alterum vestrum nominandae et designandae seu nominandarum et
designandarum, semel et pluries, renuntiandum
et eam seu eas de dicto officio provideri juxta formam generalium Cathaloniae constitutionum
dicti presentis cathaloniae principatus capitulorumque et actuum curiarum ac usum, practicam, stylum et observantiam dicti Generalis renuntiationemque seu renuntiationes hujsmodi
admiti petendum, instandum et suplicandum et
pro his et eorum occasione quaecunque instrumenta necessaria et opportuna quomodolibet faciendum et firmandum seu fieri faciendum, instandum et requirendum necnon quascumque
suplicationes tam verbo quam in scriptis dandum, offerendum, porrigendum et praesentandum. Et demum, et cetera, promitto praedicta
habere ratta, et cetera, et non revocare, et cetera.
Actum, et cetera.

a. procura intercalada el 20 de març 1711.
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Testes sun Josephus Comes, agricola, civis Barcinonae, et Marchus Arnau, sacrae theologiae prophessor, Barcinonae degens.
Sig+num Josephi Vilamala, acutoritate regia notarii publici Barcinonae, qui praedicta recepit
scribereque fecit et in fidem clausit die XX martii
MDCCXI.

Número 209
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Rebo la afavorida de vostra excel·lència fidelíssima de 16 del
corrent apreciant moltíssim las honras se digna
fer-me y mediar ab lo senyor marquès de Rialp
logre lo permís de poder-me restituir a la amable
presència de vostra excel·lència fidelíssima, posant a sa alta comprehenció lo trobar-me ab molt
cuydado de ma família per tenir notícia de estar
indisposat lo fill, una filla y la muller molt pròxima al part, motiu a més dels què tinch insinuat a
vostra excel·lència fidelíssima ab las antecedents.
A las 8 de esta nit ha arribat carta de don Rafel
Nebot ab la plausible notícia del bon succés han
lograt nostres fusillers, comforme veurà vostra
excel·lència fidelíssima ab la còpia que remeto
del què ne repetesch moltas enorabonas a vostra
excel·lència fidelíssima. Los síndichs de Ripoll
me vingueren a representar ab lo miserable estat
havian dexats los enemichs aquella vila y la impossiblitat tenian de poder suportar lo allotjament del regiment de guàrdias del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, lo què me ha mogut a gran
compassió y passí a intercedir ab lo general Sormani son alívio, que ab molta finesa condescendí
a enviar orde per a què vingués dit regiment a
Sant Hipòlit, y axí matex he procurat lo alívio de
molts altres llochs se trobavan carregats. Quedo
a la obediència de vostra excel·lència fidelíssima,
suplicant-li emplee ma atenció en cosas del major agrado de vostra excel·lència fidelíssima y lo
senyor marquès de Semmanant, als ordes de vostra excel·lència fidelíssima, a qui Déu gaurde
molts anys. Vich, y mars 19 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son major servidor don Franisco de Solà de Santesteve.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors de comptes del General de Cathalunya.
Còpia. Molt senyor meu. Tenint lo avís que de
Lladó exian 300 suïssos per a escoltar un com-

a. carta intercalada el 22 de març 1711.

boy, per a què los atacassen envihí al coronel Rau
ab 300 fussillers y los 12 cavalls de la mia guàrdia.
Y ho han lograt tant felisment que han mort més
de 80 suïssos y prisioners 197, entre ells un major, dos capitans, un tinent, un alfèrez y dotse
sargentos. Yo me quedo en esta vila a hont estaré
vui y demà discorrent a hont la podré donar per
vèurer si podré lograr alguna altre bona funcció.
Però assò ha de ser enviant diners per los fussillers, que tenint-los junts podré fer lo que no serà
possible si estan repartits. Y axí estimaré a vostra
senyoria no fassa falta en enviar diners per a què
pugam fer una bona funcció. De tot lo què se
ocorrerà donaré luego part a vostra senyoria,
cuia obediència quedo suplicant a Déu lo guarde
molts anys, que desitjo. Olot, y mars 19 de 1711.
Al senyor diputat mil memòrias de part mia y
que prenga esta per pròpria, pues la estafeta vol
marchar y no tinch temps per escriurer. Que
vingan diners y pa.
Molt il·lustre senyor. Besa la mà de vostra senyoria son amich y servidor don Rafel Nebot.
Il·lustre senyor don Francisco de Toda y Gil.

Número 210
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Trobant-se
lo enemich ab crescut número de tropas dins la
vila de Calaf y havent las nostras desamparat los
paratges de aquella, pot compèndrer vostra excel·lència fidelíssima los justos motius de desconsuelo nos acompanyan, vent ab evidència lo
perill de quedar privats del suau domini de sa
magestat, Déu lo guarde. Per lo què, nos ha
aparegut ser de nostra indispensable obligació
posar est nou accident a la comprensió de vostra
excel·lència fidelíssima a fi de què ab sa poderosa representació ab lo rey, nostre senyor, logre
esta ciutat lo alívio de contrastar qualsevol inopinat insult del enemich a què se esmera en contribuhir esta ciuat y los de sa comarca ab lo major esfors, pagant sobre açò la esquadra de
Japot. Esperam de vostra excel·lència fidelíssima repetits ordes de son major agrado en què
pugam desempenyar la obligació de servir a vostra excel·lència fidelíssima cuya vida guarde Déu
molst anys. Manrresa, y mars 20 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besen la mà
de vostra excel·lència fidelíssima sos majors servidors los consellers de la ciutat de Manrresa.

a. carta intercalada el 22 de març 1711.

2423

[ 1711 ]

[ 1711 ]

Excel·lentíssim y fidelíssim senyor los deputats
del principat de Cathalunya.
Número 214
Ena la conferència tinguda en la sala del
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar lo die 23
de mars 1711.

Número 211
Vuya als 21 de mars de 1711, se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que se va continuant la còpia
de las escriptures més antiguas y substancials del
temps del govern dels senreníssims senyors
comptes de Barcelona, dispersas en pergamins y
altrament se troban en dit Real Arxiu, per a què
de ellas se fòrmien registres. Y així mateix se ha
trobat que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant la còpia del registre 5 de
privilegis del regnat del sereníssim emperador
Carlos 5. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective
emanuenses hayan faltat a sa obligació.

Número 212
Vuyb als 27 de febrer de 1711, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
son emanuense van continuant lo copiar en borró y després transcriurer en bona lletra las escripturas més antiguas y substancials del temps
del govern dels senreníssims senyors comptes
de Barcelona, dispersas en pergamins y altrament se troban en dit Real Arxiu, per a què de
ellas se fòrmien registres. Y així mateix se ha trobat que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant la còpia del registre 5 de
privilegis del regnat del senyor rey Carlos primer. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective
emanuenses hayan faltat a sa obligació.

Número 213
Vuyc als 21 de mars de 1711, se ha visitat lo
Real Arxiu y consta que se va proseguint la còpia de las escriptures més antiguas y substancials
del temps del govern dels senyors comptes de
Barcelona. Y així mateix se ha trobat que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant la còpia del registre 5 de privilegis del
regnat del senyor emperador Carlos 5. Y no ha
constat que lo real arxiver, especulador, official
de sa magestat y sos respective emanuenses hayan faltat a sa obligació.
a. paper intercalat el 23 de març 1711.
b. paper intercalat el 23 de març 1711.
c. paper intercalat el 23 de març 1711.

En concideració de la carta escrita per los molt
il·lustres senyors concellers de la ciutat de Manrresa als tres excel·lentíssims comuns de la ciutat, Deputació y bras militar, la data als 20 del
corrent, en la qual avísan lo trobar-se lo enemich ab crexent número de tropas, dins la vila
de Calaf, havent las tropas del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, retirat de aquells paratges.
Per lo què represèntan lo desconsuelo se troban
vehent la evidència del perill los amenassa de
quedar privats del suau domini de vostra magestat, ab lo què ínstan vullen dignar-se los tres excel·lentíssims comuns interposar-se a effecte de
instar de la real clemència del rey, nostre senyor,
lo alívio de aquellas ciutat y sas comarcas. Ha
aparegut aconcellar als tres excel·lentíssims comuns que per medi dels tres excel·lentíssims
presidents se posen als reals peus de sa magestat
ab representació en escrits participant lo que escriu dita ciutat e implorant de sa real benignitat
las providèncias que aparegan ésser pròprias per
lo resguart de dita ciutat de Manresa y demés
paratges del Principat.
Assò és lo que ha aparegut aconsellar als tres excel·lentíssims comuns sobre lo què pendran la
resolució que·s aparexerà ser més acertada.

Número 216
Apreciantb los bons officis que vostra excel·lència fidelíssima me significa practicar ab carta de
22 del corrent per medi del excel·lentíssim senyor oÿdor ecclesiàstich a fi de què conseguesca
lo permís de retornar a exa ciutat, espero la finesa de la continuació de las instàncias ab lo senyor
marquès de Rialp, majorment ab la concideració
de haver cessat los justos recels ab què se trobava
la ciutat de Manresa y sas cercanias, y si no obstant los referits motius y novas representacions
percistia lo senyor marquès ab la resolució de dilatar-se ma detenció en esta ciutat, se serviria
vostra excel·lència fidelíssima donar-me’n avís
perquè allaugeria la major part del carruatge, lo
que hauria ja posat en execució a no haver tingut
confiansa del permís des de què han cessat los
recels dels enemichs en estos paratges.
a. paper intercalat el 23 de març 1711.
b carta intercalada el 29 de març 1711.
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De esta ciutat partiren aïr lo regiment de cavallaria de Clariana y los de infanteria de Luchini y
Alcantarilla en execució del orde tingueren de la
cort de passar als paratges de Manresa y al matex temps se han espargit a quartels las demés
tropas se trobavan en esta ciutat y acantonadas
per esta plana. Y havent jo precentit que los ordes de dits nous repartiments hanavan firmats
per orde del regnet la Real Cancellaria y no en
manera alguna del regent la Real Thesoreria
com és de constitució y estil, me ha aparegut
posar-ho en la intel·ligència de vostra excel·lència fidelíssima. Com y també lo haver fet entèndrer al dit senyor regent estranyava dita novedat, hecomprès tenia exprés orde de la cort,
motivat ab la circumstància de trobar-se dit senyor en esta ciutat dias ha y per consegüent noticiós dels pobles patiren més per ocasió dels
acantonaments y multiplicats trànsits que tingueren, havent expressat lo senyor regent enviarà dits repartiments a exa cort a fi de què retornen firmats del thesorer, assegurant-me que
lo únich motiu tingué per fer dits nous repartiments, a més del referit orde, fou facilitar lo més
prompte alívio dels pobles y son major consuelo, a què atèn incessantment. Lo senyor marquès se posa a la obediència de vostra excel·lència fidelíssima y jo me repetesch a ella ab fina
voluntat, suplicant al Senyor guarde a vostra excel·lència fidelíssima molts anys. Vich, y mars
25 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim senyor. Besa la mà
de vostra excel·lència fidelíssima son més affectat servidor don Francisco de Solà de Santesteva.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats
y oÿdors de comptes del General de Cathalunya.

de Granollers y governa una partida de milícias,
que·s troban en lo circumveÿnat de aquella, enviar differens ordes de allotjamens de soldats de
a cavall en dita parròquia fent ell mateix los ordes, essent lo últim del dia 3 del corrent mes de
mars, ab lo qual los ordenà allotjassen 36 soldats
de a cavall, essent axí que en lo terme de dita
parròquia sols ý ha una casa y heretat bona, tres
de molt petitas y las demés casas, que són pocas,
de treballadors, los quals casi tots han ja dexat
sas casas per no haver pogut suportar més los
allotjamens y per dita rahó de ser tant diminuït
en número y havers lo dit poble. En las ocasions
de més crescuts allotjamens sols havian tingut
sinch soldats y en los allotjamens ordinaris o més
freqüens fent un quart ab las parròquias de Vallgorguina y Camins. Y és digne de reflexió que
alguns dels pobles circumvehins a dita parròquia
se troban sens allotjament per haver-ho redimit,
donant alguna quantitat per via de composició
al dit baró de Grondecurt, de manera que los
soldats que havian de tenir lo allotjament en
aquells pobles los ha agut de augmentar als demés, que no han tingut possibilitat per pagar la
composició. Lo qual desorde y dany prové tot
de fer-se los cabos los ordes per los allotjamens,
lo que se evitaria si se observava fer-se per lo regent la Real Thezoreria. Per ço y altrament, lo
sobredit sýndich ab lo més profundo rendiment
suplica sia del agrado de vostra excel·lència fidelíssima exir al reparo de ditas contrafaccions y
desordes per aquells medis que aparegan ser més
proporcionats, a fi de què los habitants en dita
parròquia pugan lograr algun alívio en tant gran
ahogo, altrament la necessitat lo pracisarà molt
prest a haver de deseratar tots de sas casas, los
pochs que han quedat en ellas,a offitio, et cetera.
Altissimus, et cetera. Romà. Flix, assessor subrrogatus.

Número 222
Número 217
y fidelíssim señor. Lo sýndich
de la universitat de la parròquia de Santa Maria
de Vilalba Çaçerra, altrament dita de Trenta
Passes, de aquest bisbat, obsequiosament diu y
representa a vostra excel·lència fidelíssima que
no obstant que en lo present Principat segons
disposicions municipals y consuetut immemorial los ordes per allotjamens y trànsits de soldats
y demés cosas pertocans als pobles per lo real
servey se han fet sempre per divicció y orde del
regent la Real Thezoreria, ab tot no ha dubtat lo
baró de Grondencurt, qui està allotjat en la vila

Excel·lentíssimb y fidelíssim señor. Las guardas
ordinàrias del General diuhen y represèntan a
vostra excel·lència fidelíssima que en attenció
que sa magestat, Déu lo guarde, se dignà fer
gràcia del dret de guerra a la Generalitat, los excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats del
proppassat trienni deliberaren y resolgueren
que las praeditas guardas ordinàrias del General
servissen també de guardas del dit dret de guerra, y que axí bé en los casos se oferirian de haver de anar a trebalsar en las embarcacions o pesar mercaderias en la platja e o al pes del rey, hi
tingués de assistir una de ditas guardas per part

a. súplica intercalada el 29 de març 1711.

a. segueixen quatre línies cancel·lades.
b. súplica intercalada el 15 d’abril 1711.
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de guerra y altre per part del General, a fi de poder després fer quiscú de ditas guardas rebuda
relació del efectuat tresbals o pes de las mercaderias al credençer del General y guerra y als
arrendataris. Y que inseguint la deliberació predita en tot lo proppassat trienni y en lo present
han los suplicants quieta y pacíficament servit
sos oficis com a guardas del General y guerra y
se’ls ha donat entera y cabal satisfacció de sos
treballs a ells respective pertocant. Y com, excel·lentíssim y fidelíssim senyor, modernament
a instància de alguns hòmens de negoci se haja
ideat posar en controvèrsia la paga dels treballs
suportats per ditas guardas en lo que té mira al
dret de guerra ab lo pretext de no necessitar-se
de guardas per semblant dret de guerra, quant
ya bàstan las del General, volent axí extinguit
ditas guardas del dret de guerra, com si dit dret
y lo del General fossen units y connexos. Per lo
què y altrament, a fi de remòurer tot dupte y
controvèrsia, suplícan las referidas guardas sie
del gust y agrado de vostra excel·lència fidelíssima deliberar y declarar si deu ben o no servir los
càrrechs com a guardas del dret de guerra y fer
tot lo que conduhirà per la millor exacció y cobrança de aquell, y si en los casos apliaran treballs com a guardas del dit dret de guerra, han
de ser puntualment satisfets de dits treballs, si y
com aplicant-se com a guardas del General, que
los suplicants ho rebran a particular favor, y que
la present sie insertada o cusida en dietari, offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pro Hortet.
Francisco de Sans.
Ob die XV mensis aprillis MDCCXI, in concistorio,
et cetera, et domini deputati, intervenientibus
dominis auditoribus computorum, dixerunt et
decreverunt que attès lo narrat en la sobredita
súpplica és deduhible en judici y que en dit fet ý
tenen interès differents, que, per ço, acuden las
guardas almedi de justícia per lo qual se declararà lo que serà de dret. Y que per lo secretari y
scrivà major del General se puga donar certificatòria de la refferida súpplica yunt ab la present
decretació al qui la instarà.
Don Raymundus de Codina et de Ferreras, secretarius et scriba major Generalitatis Cathaloniae subrrogatus. Fornaguera, assessor subrrogatus.

son emanuense van continuant lo espèculo reductiu de la substància de totas las escriptures
que se troben en dit Real Arxiu del temps dels
sereníssims senyors comptes de Barcelona, havent començat per las més antiguas, copiant així
mateix en un tomo a part las que se coneix ésser
convenient transcriurer-se a la lletra, fent de estas menció en lo sobredit espèculo y remententse al tomo en què són copiades.
Y, així mateix, se ha trobat que lo official de sa
magestat y son emanuense, per haver acabat de
copiar ab tota perfecció lo registre 5 de privilegis del senyor rey Carlos 1, han començat y van
continuant la còpia del registre intitulat Partium 4 del regnat de dit rey Carlos 1. Y no ha
constat que lo real arxiver, especulador, official
de sa magestat y sos respective emanuenses hayan faltat a sa obligació.

Número 224
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. De orde dels
excel·lentíssims y fidelíssims señors diputats y
oÿdors de comptes del General del present
principat de Cathalunya y senyors de la guntab
del port franch, en virtud de deliberació feta als
17 del corent, diem nosaltres mestras de casas
hanomenats per part de vosalènsia que nos havem conferit en la casa petita de la guarda del
port franch y havem mirat ab tota atensió una y
moltas vegades segons la aperísia tenim en semblans cosas en respecte en nostron ofisi de mestra de casas, y axí diem los dos ànios y conformes que la obra trobam feta en dita casa, feta
per Francisco Vallesca, impresari de dita obra,
està feta conforme lo deliniat en la trasa y pactat de la tava, y axí matex diem que los materials són aptes per dita fàbricha y fortalesa de
ella. Y axí ó firmam de nostras mans, fentc la
present relasió mitgensant jurament. En Barcelona, vuy als 18 de abril de 1711. Joseph Sorts,
mestra de casas. Francesch Vilasendra, mestre
de casas.

Número 225
Excel·lentíssimd y fidelíssim señor. De orde de
vostra excel·lència fidelíssima y de las personas
anomenadas de la junta de port franch, diem
nosaltres los mestres fusters baix firmats, ano-

Número 223
Vuy,a als 20 de abril de 1711, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
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menats per vostra excel·lència fidelíssima y junta
ab deliberació feta als 17 del corrent, que nos
avem confarits en la casa petitat del port franch
y avem mirat ab tota atenció una y moltas vegades segons lo aperisi tenim en nostron ofici, y
axís diem que las obras trobam se són fetas en la
sobradita casa per Joan Camps, gerrer, impresari, són ab lo modo y forma expresa la tabba, menos las llatas de la taulada que, encara que se diu
en la tabba que an de ser de teya, las avem trobades de fusta de alba, per tenir comprès no·n
trobà de teya. Axí que som de sentir que són
tant bonas com si las i·aguesan posadas de teya,
sens valer-na menos la obra per trobar-se la taulada enrrajolada y enmorterada, y tampoch tenir-hi ganància dit impresari.
Diem també que avem mirat atentament la feina de manyà que està posada en dita casa, la
qual és bona, y n’i à tanta y quanta com expresa en lo comtpa per ell donat a vostra excel·lència fidelíssima. Diem també que avem
trobat feina que se à feta en dita casa ademés
de la que està expresada en dita tabba, y és la
següent:
Primo, en lo pasadís de la casa gran a la xica trobam se à fet un vastiment per una rexa que fusta
y mans val 3 lliures 4 sous; ítem, trobam se à
feta la coberta de la secreta que fusta, claus y
mans val 4 lliures 4 sous; ítem, trobam en dita
secreta se à feta una finastreta ab son vestiment
que fusta, claus y mans val 14 sous; ítem, trobam se an posadas unas llatas als graons de la escala que fusta, claus y mans val 4 lliures 12 sous;
ítem, trobam se à fet una finestra ab son vestiment al cap de la escala que fusta, claus y mans
val 2 lliures 10 sous: 15 lliures 4 sous 4.
Esta és la relació que nosaltres baix firmats, mitgensant jurament, fem a vostra excel·lència fidelíssima per la pràtica y expariència que tenim de
nostron ofici de fuster. Barcelona, y abril a 18
de 1711.
Francisco Puig, fuster. Francisco Escarabatexeres, fuster.

vent mirat y regonegut aquella, fem relació mitjansant jurament que tant las reixas com los golfos estan bé y rebedor segons lo thenor de la
tabba, la qual relació fem mitjensant jurament.
En Barcelona, als 18 de abril 1711.
Jaume Olivo, ferré. Miquel Dele, ferrer.

Número 227
Relacióa de la ferramenta que ha pesat Jaume
Olivo, ferrer, per a la casa chica de port franch
de orde dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors del present principat de
Cathalunya yb personas de la junta de port
franch. És com se segueix:
Primo, als 20 de janer 1710, dos reixas chicas
an pesat quatre arrobes divuyt lliuras y sis onsas, dich 4 arrobes 18 lliures 6 onsas; ítem, als
3 de setembre de dit any, dos reixas grans an
pesat vuy arrobas y vint-y-quatre lliuras, dich
16 arrobes 24 lliures; ítem, dit dia, una reixa
xica à pesat dos arrobas y tretse lliuras, dich 2
arrobes 13 lliures; ítem, als 14 dit, dos reixas
xicas an pesat sinch arrobas tretse lliuras y sis
onsas, dich 5 arrobes 13 lliures 6 onsas; ítem,
als 18 de novembre, un reixa gran à pesat sis
arrobes y nou lliures, dich 6 arrobes 9 lliures;
ítem, als 23 de dit, quatre golfos grans y dotse
perns an pesat tot sis arrobes, dich 6 arrobes;
ítem, als 13 de janer 1711, vint golfos petits an
pesat dos arrobes quinse lliuras y sis onsas, dich
2 arrobes 15 lliures 6 onsas; ítem, als 25 de febrer de dit any, una reixa de bastiment y quinse ferros dels fogons y tres gafes per al pou,
ha pesat tot junt quatre arrobes, dich 4 arrobes; ítem, als 23 de mars, vint-y-dos golfos
petits an pesat una arroba y vint-y-una lliura,
dich 1 arroba 21 lliures: 58 arrobes 16 lliures 6
onsas.
La qual relació fas mitjensant jurament. En Barcelona, a 18 de abril 1711.
Jaume Olivo, ferré de la casa de la Diputasió.

Número 226
Número 228
Visuraa feta de la casa chica de port franch per
Jaume Olivo y Miquel Dela, mestres ferrers, de
la present ciutat, experts anomenats ab deliberació feta als 17 de abril 1711 de la fahena feta
tocant al offici de ferrer per Joseph Papiol. Y ha-

Vuy,c als 29 de abril de 1711, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
son emanuense van continuant lo espèculo rea. relació intercalada el 21 d’abril 1711.
b. interliniat al marge esquerre y personas ... franch.
c. paper intercalat el 2 de maig 1711.

a. relació intercalada el 21 d’abril 1711.

2427

[ 1711 ]

[ 1711 ]

ductiu de la substància de totas las escripturas que se troban en dit Real Arxiu del temps
dels sereníssims senyors comptes de Barcelona, copiant així mateix un tomo a part las que
se coneix ésser convenient transcriurer-se a la
lletra, fent de estas menció en lo sobredit espèculo y remetent-se al tomo en què són copiadas.
Y així mateix se ha trobat que lo official de sa
magestad y son emanuense van continuant la
còpia del registre intitulat Partium 4 de 1519 ad
1526. Y no ha constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective
emanuenses hayan faltat a sa obligació.

Número 229
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Pau Toret,
arrendatari que és del corrent trienni del General y bollas, representa a vostra excel·lència fidelíssima que ab la pèrdua de la plaza de Gerona
quedaren en poder dels enemichs las taulas y
col·lectas de Gerona, Figueres y Castelló y, axí
mateix, vuy tenen ocupadas los enemichs altres
taulas y col·lectas del present Principat que per
vostra excel·lència fidelíssima li foren arrendadas. Y per quant de las taulas que té ocupadas lo
enemich se deu fer lo relaix del preu del arrendament agut respecte al què importa aquell, al
matex instant en què aquellas se troban ocupadas sens haver-se de aguardar que lo arrendament estiga acabat per no ser just que lo arrendatari pague íntegrament lo preu quant part o
porció de la cosa arrendada no existeix; per ço,
lo dit Pau Toret suplica que,b sens prejudici de
la via executiva que forsan compelir puga al procurador fiscal de la Generalitat per la exacció del
preu íntegro del arrendament fins que altra cosa
sia declarada, sie esta pretenció remesa a justícia
y declarat haver-se de fer des de luego lo relaix
de las taulas ocupadas per lo enemich y, per dit
effecte, ésser citat lo procurador fiscal y la present ésser remesa als assessors de vostra
excel·lència fidelíssima, qui de cartells citatoris y
demés provisions oportunas degudament provehesca y justícia ministre, offitio, et cetera. Altissimus, et cetera. Bach. Flix, assessor subrrogatus.
Ob die V mensis may MDCCXI, in concistorio, et
cetera, et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, de concilio nobilium et magnificorum acessorum et advocati

a. súplica intercalada el 5 de maig 1711.
b. que sens ... declarada interliniat al marge esquerre.

fiscalis Generalis Cathaloniae, dixerunt et decreverunt praescriptam supplicationem oblatam
per Paulum Toret, arrendatarium praedictum,
neutiquam deberi comitti dictis acessoribus Generalis Cathaloniae, ut justitiam super in ipsa
contentis ministrent, nam petitio dicti Toret in
eadem supplicatione expressa contra se habet
conventa in capitibus albarani sive tabbae, in
quibus expresse insequendo antiguam formam et
mentem capitulorum libri dels Quatre Senyals,
numero 53, pagina 84 et numero 21, pagina 98,
fuit conventum non posse arrendatarium retinere seu retardare solutionem praetii per quaestionem seu petitionem aliquam, quam intenderet
contra Generale occasione cujusvis casus sive infortunii. Imo quod ipsis non obstantibus possit et
fieri habeat executio versus arrendatarium praedictum ipsiusque fidejussores usque ad integrum solutionem praetii damnorum, interesse et
expensarum et quamvis in praedicta tabba promitatur relevium, vulgo relaix, arrendatario in
casu belli et invasionis hostium, veruntamen pariter ibidem continetur in formationem super
dictum relevium recipi deberi intra sexaginta
dies post triginta decursos a die quo cessaverit
impedimentum, quod aduch durare supponitur
in praedicta supplicatione necnon etiam facta
prius integra solutione praetii dicti arrendamenti. Offerunt tamen cum casus evenerit juxta
pacta praedicta quod juris fuerit et rationis exequis, et quod praexpressa suplicatio inceratur in
dietario et praesens decretatio notificetur parti.
Don Raymundus de Codina et de Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae
subrrogatus.
La sobredita decretació per Fermí Vehils, subrrogat en altre dels verguers del excel·lentíssim
y fidelíssim concistori, personalment és estada
notificada al sobredit Pau Toret, als VIII de dit
mes y any, trobat en la casa de sa pròpria habitació, que la té en la present ciutat, devant las casas del magistrat de la Llotja de Mar, segons relació que ne ha feta dit Vehils a mi dit secretari y
scrivà major.

Número 230
Dona Francisco de Magarola y Fluvià, per la sacra, cesària y real magestat del rey nostre senyor, que Déu guarde, escrivà de manament en
propietat en la present llochtinència general de
Cathalunya y archiver del Real Archiu de la Corona de Aragó, en execució del disposat en lo
capítol 100 de las últimas corts, certifich y fas fe
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que lo pare mercedari fra Manuel Mariano Ribera, de la real orde de Nostra Senyora de la
Mercè, especulador del dit Real Archiu, junt ab
son emanuense ha cumplit ab lo que dispòsan
los capítol 97 y 98 de ditas corts, des del die
primer de febrer fins al últim die de abril inclusive del corrent any 1711. La qual certificatòria
fas mitjensant jurament que he prestat lo die
infrascrit en mà y poder dels excel·lentíssims y
fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya. Barcelona, y
maig a 9 de 1711. Don Francisco de Magarola
y Fluvià.

Número 231
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. No obstant
que lo doctor Gaspar Singla, tant com a subrogat en lo ofici de exactor del General de Cathalunya, com també com a procurador dels dèbits
atrassats de dit General, segons lo disposat en lo
capítol 56 del nou redrés, tingués obligació de
fer relació a vostra excel·lència fidelíssima dels
dèbits de dit General antes de las festas de nadal
proppassat, però com, señor, en aquella occasió
estàs vostra excel·lència fidelíssima ab los graves
cuydados y recels del siti de Gerona y después
de la pèrdua de aquella plaça haver estat lo excel·lentíssim y fidelíssim senyor deputat militar
ausent llarch temps per importàncias del real
servey y bé del Principat, estant al mateix temps
desganat lo excel·lentíssim y fidelíssim señor oÿdor militar y, lo que més és, no tenir encara lo
racional de la present casa closos los comptes
del trienni proppassat ni los de las deputacions
locals y continuats en lo llibre de Vàluas del present trienni, a hont deu acudir lo exactor per
noticiar-se dels dèbits, per ésser diligèncias que
demànan molt temps, majorment los comptes
de deputacions locals, com veurà vostra
excel·lència fidelíssima en dit llibre de Vàluas,
no ha pogut fins vuy fer com de present fa la relació següent:
Primerament, los deutes resultants del triennni
proppassat són los següents: Joseph Corominas,
tauler, de Besalú, deu 55 lliures; Miquel Pelegrí, tauler, de Banyolas, 87 lliures 10 sous;
Francisco Navarro, tauler, de Torruella de
Mongrí, 31 lliures 6 sous; Joseph Custous, tauler, de Sant Pere Pescador, 55 lliures; Joan Pi,
tauler de Begur, 35 lliures; las fiansas de Jaume
Quintana, quòndam, tauler, de La Escala, 70
lliures. Estos dèbits de orde de vostra excel·lència fidelíssima y de sos excel·lentíssims anteces-
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sors foren encarregats al deputat local de Gerona a efecte de cobrar-los.
Pere Daví, tauler, de Sant Feliu de Codinas, 10
lliures, lo qual morí sens deixar béns y fins vuy
no se han encontrat tampoch béns de sas fiansas
per ésser mortas anys ha y no haver-hi hereus;
Francesch Amorós, tauler, de Monblanch, 25
lliures, té sobresehiment; Pere Joan Esquer,
tauler, de Arbeca, 40 lliures, ocupat dels enemichs; Anton Simon, tauler que fou de Palamós, y vuy Maria Moret y Simon, sa filla, 170
lliures, té provisió de sobrecehiment; Joseph
Toda, tauler, de Cambrils, 160 lliures, causa
vertent; Joseph Simon, tauler, de Arenys, 485
lliures. Per est dèbit a instància de esta part foren seqüestrats los béns del quòndam Diego
Vieta, fiansa, y ab provisió per los magnífichs assessors feta fou alsat lo segrest y se prestà caució, quedant-se així, per lo què és ja de interès
dels advocat y procurador fiscal.
Francisco Batlle, tauler de Valls, 150 lliures, té
sobrecehiment; Poncià Torras, tauler de Tortosa, 20 lliures, ocupat dels enemichs; Francisco
Ribera, tauler de Calaf, 77 lliures 10 sous. Est
dèbit de orde de vostra excel·lència fidelíssima
fou encarregat al deputat local de Manresa y vuy
hi ha persona en Barcelona que pagarà, lograda
alguna notícia que espera de Calaf.
Ítem, los resultants del trienni corrent com apar
en lo llibre de Vàluas se reduheixen als següents:
Joan Morera, arrendatari del dret de General
de tota Cathalunya lo trienni proppasssat per
los comptes donats de differents deputacions
locals deu dar 270 lliures 9 sous 5; Francisco
Centenàs per los comptes de la deputació local
de la Seu de Urgell deu dar 2 lliures 4 sous 2;
Mariano del Duque per los mateixos comptes,
2 lliures 7 sous 9; Joseph Ferrer per los comptes de la Deputació local de Tarragona y sa
col·lecta deu dar 2 lliures 17 sous; doctor Pere
Joan Llorens, receptor de fraus de Tarragona,
deu dar per haver quedat en son poder 119
lliures 1 sou 3; Gabriel Aramús, parayre, de
Reus, per los gastos de la declaració y remissió
se li féu del torp deu dar 43 lliures 11 sous. Estos dèbits per no haver més de do o tres dias
que estan continuats en lo llibre de Vàluas no
se ha tingut temps per cobrar-los, que se executarà luego.
Y no obstant que en dit llibre de Vàluas no hi ha
partida alguna de dèbits de resta dels arrendaments del trienni proppassat perquè no haurà
tingut temps lo racional de clòurer los comptes
de aquells, Joseph Ferrer, arrendatari de Tarra-
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gona en dit trienni, per lo cumpliment de la última terça deu 1133 lliures 6 sous 8. Per esta
resta té fetas vàrias instàncias tant a Joseph Ferrer en Barcelona, com a Joseph Salas en Reus,
altre dels principals, y últimament se li escrigué
lo correu passat que, si per lo vinent no enviava
lo cumpliment del què està devent, se li despedirà execució; y la mateixa intel·ligència se ha
donat a dit Ferrer per medi de un verguer de
orde de vostra excel·lència fidelíssima. E aquesta és ma relació per cumpliment de ma obligació.
Finalment, en quant als dèbits antichs o atrassats no pot fer particular relació de aquells, si
sols de estar previngut de notícias de béns de alguns debitors y sos possessors que no ha tingut
ànimo de executar per rahó de la guerra y temps
tant calamitós.
Doctor Gaspar Singla, exactor del General subrrogat y procurador de dèbits atrassats.

Número 232
Diea quarta mensis may, anno a Nativitate Domini millessimo setpingentessimo undecimo, Tarracone.

dictus insiculatus sum, renuntiandum et ad dictum effectum supplicationes quascunque dicto excelentissimo concistorio et dictis excelentissimis
dominis deputatis et auditoribus computorum et
se aliis quibusvis personis quibus spectet cum motivis et causis supradictis dandum, offerendum et
presentandum easque subscribi et subsignari postulandum et obtinendum, dictamque renuntiationem admitti petendum et supplicandum et
huismodi renuntiationis causa dictum auditoris
computorum locum in personam dictis excelentissimis dominis deputatis et auditoribus computorum aut aliis personis quibus spectet benevisam
insiculare postulandum et quaecunque juramenta solita et honesta in animam meam faciendum
et prestandum. Et pro inde quaecunque renuntiationum et alia necessaria et vobis dicto procuratori meo constituto benevisa instrumenta faciendum et firmandum, seu fieri faciendum,
instandum et requirendum, et cum posse ad predicta omnia et singula substituendum. Et demum, et cetera, ego enim, et cetera, promitto predicta habere ratta, et cetera, et non revocare, et
cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt illustris et admodum reverendus dominus don Joannes Martinus Perello, sacrista
major et canonicus dictae sancte Tarraconensis
ecclesiae, et Ignatius Suñer, grammaticae studens, dictae civitatis Tarracone.

Ego Josephus Oliva, presbiter et canonicus sanctae
metropolinae Tarraconensis ecclesiae, Hispaniarum primatis, attendens et considerans me variis
conflictari mobis et sympthomatibus, praecipue
assiduo capitis dolore, vertigine tenebricosa et visus debilitate ac destilatione in oculos ex capite
depluente, ita ut valetudinarie vivam propterque
munus auditoris computorum Generalis presentis Cathaloniae principatus, in quo uti canonicus
praedictus insiculatus sum, casu quo sors in me
ceciderit, exercere non poteram; idcirco, dictis
motus intuitibus et causis, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et
cetera, itaquod, et cetera, vos nobilem dominum
domnum Leonem de Peyre, utriusque juris doctorem, in civitate Barchinone popultaum, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine
meo coram excelentissimso concistorio excelentissimorum dominorum deputatuum et auditorum
computorum Generalis presentis Cathaloniae
principatus vel aliis quibusvis personis de his potestatem habentibus vel habituris, et coram quibus opus sit vel de jure debeatur comparendum et
pure, libere, simpliciter et de plano causa dictae
meae habitualis invaletudinis dictum locum auditoris computorum, in quo uti canonicus prae-

In quorum propria manu scriptorum fidem ego
Franciscus Fochs, appostolica et regia auctoritatibus notarius publicus et de collegio notariorum
publicorum civitatis Tarracone, hic me subscribo
et meum quo utor dicta die appono sig+num

a. procura intercalada l’11 de maig 1711.

a. procura intercalada l’11 de maig 1711.
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Número 233
Diea septima mensis may anno a Nativitate Domini Millessimo septingentesimo undecimo, in
parochia Sancti Pauli de Casserras, diocesis Caelsonensis.
Ego don Clemens de Senespleda, olim de Solanell,
chiliarcus, vulgo coronel, regiminis excelentissimae Deputationis Generalis presentis Cathaloniae principatus, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum verum, certum, et
cetera, itaquod, et cetera, vos, magnificum Sagismundum Compta, utriusque juris doctorem,
Barchinonae populatum, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo renuntiandum in manu et posse excelentissimi concistorii
dictae Deputationis Generalis ejusdem principa-

tus Cathaloniae dictum meum officium chiliarci, vulgo coronel, praefati regiminis dictae Deputationis Generalis presentis principatus Cathaloniae in quo de presenti servio suae sacrae,
cesareae et regiae majestatis domini nostri regis
don Caroli tertii, quod Deus incolumem servet,
cum omnibus juribus et pertinentiis dicti mei officii chiliarci, vulgo coronel, praefati dicti regiminis, et pro his quascumque supplicationes tam
verbo quam in scriptis dandum, offerendum et
prestandum easque assignari et provideri ac expediri faciendum, petendum et instandum et, si
opotuerit, instrumenta quaecumque de praedictis confici faciendum, instandum et requirendum. Et demum ac generaliter, et cetera, promitto habere ratta, et cetera, et non revocare, et
cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Raymundus Serra, agricola, Sancti
Saturnini de Fonollet, annexae Sancti Martini
de Puigreig, comandae Sancti Joannis Hierosolimitani, et Paulus Niubo, lanae parator, dictae
parrochiae de Casserras.
In quorum licet alieno calamo scriptorum fidem
et testimonium praemissorum ego Paulo Escaler,
prior et rector Sancti Pauli villae de Casserras et
eo nomine in dicta parrochia notarius publicus
authoritate ordinaria, hic me subscribo et meum
solitum appono sig+num, dictis die et anno.

Número 234
Excelentíssimoa y fidelíssimo señor. Siendo mañana el día en que por commemoración de haverse
librado esta ciudad de la violenta invasión del
enemigo del año 1706, se haze la processión general que resolvió el rey establezer para los venideros, dirigida hasta la pirámide del Borne, donde
se venera la imagen de Nuestra Señora de la
Concepción, me manda su magestad lo acuerde a
vuestra excelencia a fin de que en la conformidad
que ha concurrida vuestra excelencia en dicha
funcción los años antecedentes, lo execute en éste.
Dios guarde a vuestra excelencia dilatados años.
Palazio, y mayo 11 de 1711.

Número 235
Diea nona mensis may, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo undecimo, in villa
Granullariorum, diocesis Barchionae.
Ego don Anthonius Gratus de Perpinya Masfarrer et de Masdeu, utriusque juris doctorem, in
villa Granullariorum, diocesis Barchinonae, populatus, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, itaquod, et
cetera, vos nobilem don Josephum de Codina Costa et de Farreras, etiam utriusque juris doctorem,
Barchinonae populatum, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine meo coram excellentissimis et fidelissimis dominis deputatis et
auditoribus computorum Generalis presentis
Principatum eorumve concistorio seu alias ubi
expediat comparendum et interessendum et ibi in
manibus et posse suae excellentiae fidelissimae
pure, libere et simpliciter renunciandum et resignandum locum, vulgo rodolí, assessoris, advocati
fiscalis et suorum respective coadjutorum visitae
dicti Generalis Cathaloniae, pro quo in bursa domus Deputationis insaculans exhisto, dictamque
renunciationem seu resignationem admitti petendum et suplicandum et pro his suplicationes
quasvis tam verbo quam in scriptis dandum et
presentandum instrumenta quaecumque et omnia alia quae pro debito complemento dictae renunciationis seu resignationis illiusque admisionis necessaria fuerint et vobis videbitur expedire
faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et cetera, promittens habere rata, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.
Testes sunt Franciscus Montanya et Augustinus
Composter, ambo juvenes, ... villae Granullariorum, diocesis Barchinonae, ac Petrus Vermell,
scriptor, qui vice et loco, et cetrera.
In quorum fidem et testimonium licet aliena
manu scriptorum ego Josephus Quinquer, auctoritatibus publica atque apostolica notarius publicus villae Granullariorum, hic me subscribo die
decima mensis may, anno a Nativitate Domini
millessimo septingentesimo undecimo et meum
quo utor appono sig+num.

Escelentíssimo señor. Besa la mano de vuestra excelencia su mayor servidor el marqués de Rialp.
Excelentíssimos y fidelíssimos señores deputados y
oydores de qüentas.

Número 236
Dieb nona mensis may, anno a Nativitate Domini millesimo septingentesimo undecimo, in civitate vici.
a. procura intercalada el 13 de maig 1711.
b . procura intercalada el 13 de maig 1711.

a. bitllet intercalat l’11 de maig 1711.

2431

[ 1711 ]

[ 1711 ]

Ego dompnus Josephus de Mas y Torra, in parrchia Sancti Petri de Roda, diocesis Vicensis, populatus, gratis et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, itaquod, et
cetera, vos nobilem dompnum Josephum de Codina Costa et de Farreras, utrisque juris doctorem,
Barcinone populatum, licet absentem, et cetera
ad videlicet pro me et nomine meo coram excellentissimis et fidelissimis dominis deputatis et
auditoribus computorum Generalis presentis
Principatum eorumve concisotiro seu alias ubi
expediat comparendum et interessendum et ibi in
manibus et posse suae excellentiae fidelissimae
pure, libere et simpliciter renunciandum et resignandum locum, vulgo rodolí, deputatorum militarum vicariae Gerundae et subvicariae Bisuldum, pro quo in bursa domus Deputationis
insaculans existo, dictamque renunciationem seu
resignationem admitti petendum et suplicandum et pro his supplicationes quasvis tam verbo
quam in scriptis dandum et presentandum instrumenta quaecumque et omnia alia quae pro
debito complemento dictae renunciationis seu resignationis illiusque admisionis necessaria fuerint et vobis videbitur expedire faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et
demum, et cetera, promittens habere rata, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

il·lustres senyors deputats a Sabastià Claret, fuster, ciutedà de Barcelona, se troba aver possehit
dit censal Barnat Valancas, ciutedà honrrat de
Barcelona, lo qual segons lo llibre de Vàluas,
trienni 1683, fòlio 295 y 297, y del llibre de Vàluas, trienni 1707, fòlio 368 y 374, consta restar a dèurer la quantitat de 16 lliures 10 sous,
las quals fou comdemnat pagar en la visita del
trienni 1653, feta en la de número 1656, ço és,
15 lliures, sobra la querela de número 58, 1 lliura 10 sous, sobra la querela de número 25, dic
16 lliures 10 sous.

Testes sunt Michael Gali, agricola, heres mansi
Gali, parrochiae Sanctae Eulaliae de Rivo Primo, diocesis Vicensis, et Josephus Vila, scriptor, civis Vici.

Ego don Hyacintus de Segrera et Massana, Matarone populatus, gratis, et cetera, consituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, itaquod, et cetera, vos nobilem Thomam de Valencia
Franquesa et Regas, Barcinonae populatum, his
presentem, ad videlicet pro me et nomine meo
comparendum coram excellentissimis et fidelissimis deputatis et auditoribus computorum Generalis Cathaloniae et seu in excellentissimo concisotiro Deputationis et alibi ubi expediat et ibi
locum procuratoris fiscalis visitae Generalis dicti
princiatus Cahtaloniae, in quo intitulatus sum,
resignandum et renuntiandum admiti suplicandum et ad dictum effectum quascumque suplicationes tam verbo quam in scriptis quibus expediat
faciendum seu presentandum et, si oportuerit,
quaecumque instrumenta inde necessaria faciendum seu fieri faciendum, instandum et requirendum. Et demum, et cetera, promitto habere
rattum, et cetera, et non revocare, et cetera. Actum, et cetera.

In quorum fidem ego Franiscus Vila, apostolica,
regia et reverendissimi domini Vicensis episcopus
auctoritatibus propria manu hic me subscribo
quo utor die et anno predictis appono sig+num.

Número 237
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Miquel Ignaci de Reverter y de Ferrer, donsell, racional
de la present casa de la Deputació, inseguint lo
estil y ordre de paraula a ell donat per vostra excel·lència fidelíssima fas relació respecte dels
subjectes se troban aver possehit los censals extrets en sort als 10 de mars de 1711. Fa relació a
vostra excel·lència fidelíssima de lo següent:
En lo sensal de preu 354 lliures y pensió 17 lliures 4 sous, pagadoras als 16 de febrer, lo qual se
troba continuat en lo capbreu de Dret de guerra, en la messada de febrer, fòlio 568, que fou
venut y originalment creat per los tunch molt

a. relació intercalada el 13 de maig 1711.

Del sobradit resulta trobar-se obligat lo sobradit sensal per la quantiat de setze lliuras deu
sous, dic 16 lliures 10 sous, tretas en fora. Y esta
és la relació que fa a vostra excel·lència fidelíssima lo baixfirmat. Vuy, als 11 de maig 1711.
Miquel Ignasi de Reverter y de Ferrer, racional.

Número 238
Diea decima tertia mensis may, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo undecimo,
Matarone, diocesis Barchinone.

Testes sunt magnifici Josephus Mallada, utriusque juris doctor, et Antonius Vehils, medicinae
doctor, Matarone populati.
In quorum licet manu aliena scriptorum fidem
ego Antonius Gusi, auctoritatibus apostolica et

a. procura intercalada el 15 de maig 1711.
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regia notarius publicus Mataronis, diocesis Barchinone, regens notariam et scribaniam pulicas
dictae civitatis Mataronis pro domino utile earundem, hic me subscribo dictismet die et anno et
meum quo utor appono sig+num.

Número 239
Vuy,a als 16 de maig de 1711, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
son emanuense van continuant lo espèculo reductiu de la substància de totas las escripturas
que se troban en dit Real Arxiu del temps dels
sereníssims senyors comptes de Barcelona, copiant així mateix en un tomo a part las que se
coneix ésser convenient transcriurer-se a la lletra, fent de estas menció en lo sobredit espèculo
y remetent-se al tomo en què són copiades.
Y així, se ha trobat que lo official de sa magestat
y son emanuense van continuant la còpia del registre intitulat Partium 4 de 1519 ad 1526 y no
ha constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective emanuenses
hayan faltat a sa obligació.

Número 240
Còpiab de tots los llochs que lo procurador fiscal del General de Cathalunya ha denunciat vacar per mort, renúncia o mutació de estat, tant
de consistorials com de officials, en la present
casa de la Deputació per la insiculació del present any 1711.
Primo, lo lloch de deputat militar de la vegaria
de Barcelona per mort de don Alexandro de
Boixadós; ítem, lo lloch de deputat militar de la
vegaria de Barcelona per mort de mossèn Miquel de Clariana; ítem, lo lloch de deputat militar de la vegaria de Gerona per renúncia de don
Joseph Bru y de Olsina; ítem, lo lloch de deputat militar de la vegaria de Gerona per renúncia
de mossèn Joseph Masderroda; ítem, lo lloch de
deputat militar de la vegaria de Vilafranca per
mort de don Joan Sanjust y de Pagès; ítem, lo
lloch de deputat real de la vegaria de Tortosa
per mort de mossèn Pere Vidal; ítem, lo lloch
de oïdor ecclesiàstich de la santa iglésia de Tarragona per renúncia de Joseph Oliva, canonge;
ítem, lo lloch de oïdor ecclesiàstich regular per
mort de fra don Mariano de Novell y de Nadal;
ítem, lo lloch de oïdor militar de la vegaria de
a. paper intercalat el 16 de maig 1711.
b. recado intercalat el 16 de maig 1711.
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Barcelona per mort de mossèn Joseph de Genarès; ítem, lo lloch de oïdor militar de la vegaria de Lleida y sotsvegaria de Pallàs per mort de
mossèn Carlos de Torras; ítem, lo lloch de oïdor real de Barcelona per mort del doctor misser Miquel Grimosachs; ítem, lo lloch de oïdor
real de Barcelona per mort de Francisco Vidal,
mercader; ítem, lo lloch de oïdor real de Tortosa per mort de Domingo Talarn, mercader;
ítem, lo lloch de oïdor real de Tortosa per mort
de Pere Monlleó, mercader; ítem, lo lloch de
oïdor real de Tortosa per mort de Joseph Gregori Alaix; ítem, lo lloch de oïdor real de Cervera per mort de mossèn Joan Montaner.
Officis:
Primo, lo offici de assessor real de la casa per
aver mudat de estat lo doctor misser Anton
Grató de Perpinyà; ítem, lo offici de donador de
ploms ecclesiàstich per mort de fra Mariano de
Novell y Nadal; ítem, lo lloch de exactor real
per aver mudat de estat lo doctor misser Joan
Sunyer y de Homdedeu; ítem, lo lloch de exactor real per aver mudat de estat lo doctor misser
Anton Grató de Perpinyà; ítem, lo lloch de receptor de la bolla ecclesiàsitch per mort de fra
don Mariano de Novell y Nadal; ítem, lo lloch
de receptor de la bolla militar per mort de don
Alexandro de Boixadós; ítem, lo lloch de scrivent ordinari de regent los comptes ecclesiàstich per mort de fra don Mariano de Novelles y
Nadal; ítem, lo lloch de scrivent ordinari de regent los comptes real per aver mudat de estat lo
doctor misser Anton Grató Perpinyà; ítem, lo
lloch de síndich ecclesiàstich per mort de fra
don Mariano de Novell y Nadal; ítem, lo lloch
de síndich militar per mort de don Alexandro
de Boixadós; ítem, lo lloch de síndich real per
aver mudat de estat lo doctor misser Anton
Grató Perpinyà; ítem, lo lloch de aiudant segon
de scrivà major real per mort de Joseph Güells;
ítem, lo lloch de scrivent ordinari de racional
per mort de Joseph Gregori Alaix, nottari; ítem,
lo lloch de scrivent ordinari de racional per
mort de Joseph Güells, nottari; ítem, lo lloch de
assessor de advocat fiscal y sos ajudants de la visita del General de Cathalunya per renúncia del
doctor misser Anton Grato Perpinyà; ítem, lo
lloch de scrivà major y sos ajudants de la visita
per mort de Joseph Güells, nottari; ítem, lo
lloch de scrivà major y sos ajudants de la visita
del General de Cathalunya per mort de Ramon
Mas, nottari; ítem, lo lloch de procurador fiscal
de la visita del General de Cathalunya per mort
de don Alexandro de Boixadós; ítem, lo lloch
de procurador fiscal de dita visita per renúncia
de don Hiacinto Sagrega y Massana.

[ 1711 ]

[ 1711 ]

Número 241
Laa Novena de habilitadors e o ensaculadors,
havent attentament llegit y reflectat lo paper
que vostra excel·lència fidelíssima se ha servit
remètrer-li per medi del noble promovedor en
resposta del recado enviat de paraula antecedentment, ha trobat ser sols còpia dels llochs
vacants, y com segons lo disposat en lo capítol 8
del Redrés de 1599, en lo número 10 de aquell,
se trobe estar expressat, ibi: «còpia de tots los
llochs que vagaran y se han de incecular», affectant lo total cumpliment del expressat y stablert
en dit número 10, de dit capítol, no pot escusar
lo posar en la gran concideració de vostra excel·lència fidelíssima estimarà summament sie
de son manar ramètrer còpia de tots los qui han
de ésser ensaculats en los llochs que·s diu vacar
en lo refferit paper, perb a què ab dita còpia de
tots los que han de ésser ensaculats puga la Novena principiar la ensaculació, que a més que de
eixa finesa ne farà particular aprècio, apar que
ab dita còpia tindrà dit capítol 8 sa viril observança.

número 4 de dit capítol, ibi: «si la tal persona
aportada per dit promovedor y anomenada per
dits deputats y oÿdors és hàbil», etcètera. Per lo
qual motiu y per molts de altres que se supose
hauran donat a vostra senyoria los magnífichs
assessors y noble advocat fiscal en lo vot entregat a vostra senyoria aconsellant poder vostra
senyoria comensar lo acte de la insaculació encara que lo consisitori no enviàs a vostra senyoria junts los memorials dels subjectes que ha elegit per a ésser inseculats en los llochs que vàcan,
creu que vostra senyoria se donarà per satisfet y
tindrà a bé de comensar y continuar lo acte de la
inseculació ab lo memorial que se ha enviat a
vostra senyoria de tots los llochs que vàcan y se
han de insecular, assegurant a vostra senyoria
que lo consistori enviarà ab tota puntualitat a
vostra senyoria las personas que té elegidas per a
ésser inseculadas en los dits llochs vacants, per a
què vostra senyoria puga ab sa gran activitat
passar a la execució y clohenda de la inseculació
ab la brevedat que anhela.

Número 244
Número 242
Loc consistori de deputats y oÿdors del General de Cathalunya, havent fet madura reflecció
sobre lo recado, que vostra senyoria és estat servit enviar-li per lo noble promovedor, que sobre
lo capítol 8 del Redrés, Corts 1599, y en particular sobre las paraulas que·s troban trascritas
en dit recado, diu a vostra senyoria que se persuadeix haver cumplert puntualment lo stablert
y disposat en lo número 10 del sobrereferit capítol 8, havent enviat a vostra senyoria per lo
noble promovedor lo memorial de tots los
llochs que vàcan y se han de insecular en la present inseculació, no persuadint-se lo consistori
que segons la lletra de dit capítol dega enviar a
vostra senyoria en lo principi de la inseculació y
ans de comensar aquella memorial ab tots los
subjectes que deu proposar a vostra senyoria per
a ésser inseculats los llochs que vàcan y se han
de insecular, per suposar lo mateix capítol 8 en
los número 3, 4 y següents que, corrent la inseculació y axí deprés de comensat lo acte de
aquella, deu lo consistori enviar a vostra senyoria per lo noble promovedor la persona o personas que haurà elegit per ésser inseculadas en los
llochs vacants, suposant que pot ser una persona sola la aportada per lo promovedor y anomenada per los deputats y oÿdors, com se llig en lo
a. recado intercalat el 16 de maig 1711.
b. interliniat al marge esquerre per a ... ensaculació.
c. recado intercalat el 16 de maig 1711.

Laa Novena de habilitadors e o ensaculadors
ha premeditat lo recado que vostra excel·lència
fidelíssima fou servit ahir per medi del noble
promovedor enviar-li en resposta del que per
part de la Novena fou antecedentment remès a
vostra excel·lència fidelíssima y de sa contextura
comprèn que vostra excel·lència fidelíssima estaria en la consideració de haver cumplert en lo
stablert en lo número 10 del capítol 8 del Redrés de 1599, per haver enviat lo memorial que
diu és de tots los llochs que vàcan y se han de
ensecular en la present ensaculació, per dir supposa lo mateix capítol en los números 3, 4 y altres que, corrent la ensaculació y axís després de
comensat lo acte de aquella, deuria vostra excel·lència fidelíssima enviar per dit promovedor
la persona o personas que hauria elegit per ésser
enseculadas en los llochs vacants y encara que la
Novena li assisteixen differents rahons en defensa de sa pretenció y per a poder persistir ab las
mateixas instàncias, perquè lo expressat en lo
número 3 sols conté lo haver de ohir sentència
de excomunicació los habilitadors y lo que han
de jurar en lo número 4 y altres és lo determinar
y votar ab escritini sila tal persona aportada y
anomenada per vostra excel·lència fidelíssima és
hàbil y sufficient, etcètera. Així que és en lo
temps que se ensacula y no en lo principi y ans
de comensar-se la ensaculació, que és lo que·s
disposa en lo número 10 de dit capítol 8, ni

a. recado intercalat el 17 de maig 1711.
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tampoch apar puga ser de subsistència alguna lo
que·s vol dir de cert vot entregat a la Novena,
com podrà vostra excel·lència fidelíssima cerciorar-se, de la còpia adjunta que·s posa en mà de
vostra excel·lència fidelíssima, de la qual veurà
no·s consulta lo que·s refereix en los recados enviats. Ab tot, estant la Novena ab la intel·ligència que ab las diligèncias fins assí executadas, ha
cumplert ab sa obligació y, desitjant adelantar la
present ensaculació y conclòurer aquella ab la
major brevedat posible y ab lo menor dispendi
del General que·s puga, està prompta per entrar
en la enseculació fahedora, ab protesta que no
entén en manera alguna convenir en què se
puga al·legar per exemplar dita recusació de la
entrega de dita instada còpia de las personas
que se han de ensacular, que segons se creu ha
de precehir al acte de enseculació, a més de la
còpia dels llochs vacants subministrada per vostra excel·lència fidelíssima, ans bé vol la Novena
que en tot temps quede salvo y il·lès lo dret a
sos successors per poder instar dita entrega de la
referida còpia, segons lo disposat en lo número
10 del dit capítol 8 del Redrés de 1599.

Número 245
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Miquel Ignasi de Reverter y de Ferrer, donsell, racional
de la present casa de la Deputació, fa relació a
vostra excel·lència fidelíssima respecte del censal del dret de Guerra y Nova Ampra venut y
original essent creat al doctor misser Francesch
Claris, ciutadà de Barcelona, als 20 de noembre
1640, de preu y proprietat mil lliuras y penció
sinquanta lliuras, extret en sort en la extracció
per vostra excel·lència fidelíssima feta de censals
de dret de Guerra als 18 de desembre 1709,
que es troba en lo capbreu en la mesada de noembre, foli 9, del següent fou dit censal originalment creat, com està dit, al doctor misser
Francesch Claris, ciutadà de Barcelona, del
qual, o de altre anomenat ab lo mateix nom y
cognom, consta en lo llibre de Vàlues, trienni
1707, foli 179, dèurer la quantitat de dos mi
tres-centas quaranta lliuras per tantas ne foren
entregadas a don Miquel Desbosch, en Barcelona populat, per compta de la embaxada féu
per part dels señors deputats a la cort de sa magestat en compañia de mossèn Berenguer Çapica y misser Francesch Claris en lo any 1569 als
15 de juliol, com consta en lo llibre de Vàluas,
trienni 1566, foli 332, llibre de Vàlues, trienni
1635, foli 23, y de 1698, foli 162. Però y per
quant dit misser Francesch Claris qui anà per

embaxador en lo any 1569 no podia ser lo mateix subjecte a qui fou venut y creat lo censal
per quant des del any 1569 fins al any 1640 an
discorregut setanta-un any, sent així que quant
anà per embaxador no és de judicar fos de menor edat que de 25 anys, que junt ab setantaun any fan 96 anys, per lo present se judica no
ser lo mateix subjecte, per lo què no·s treu la
partida en fora. Y esta és la relació fa a vostra
excel·lència fidelíssima lo baixfirmat racional
salvo semper, et cetera. Vuy, als 19 de maitg
1711. Miquel Ignasi de Reverter y de Ferrer,
racional.

Número 246
Excelentíssimoa y fidelíssimo señor. Haviendo llegado a este puerto con la flota y comboy crescidas
porciones de granos para el sustento del exército,
lleva tanto desperdicio la dilación del desembarco
que, deseando el rey evitarlo lo más presto que se
pueda, halla de su servicio pedir a vuestra excelencia la casa del puerto franco para llevarla luego de los granos a mayor aprovechamiento de
ellos, baxo la fixa promesa que passado el tropel
presente, se hirán repartiendo los granos por las
partes convenientes del Principado y se introducirán en los almazenes de esta ciudad sin cessar,
hasta dexar evacuada dicha casa. Y estando oy en
el estado de poder hazer este servicio a su magestad, fío que esté, y el de que la destinación es para
un limitado tiempo, facilitará a vuestar excelencia la resolución de alargarla, particularmente
resultándole ello a vuestra excelencia especial
gratitud de su magestad y renovada mi obediencia en el servicio de vuestra excelencia. Rogando
a Dios guarde muchos años. Palacio, y mayo 21 de
1711.
Excelentíssimo señor. Besa la mano de vuestra excelencia su mayor servidor el marqués de Rialp.
Excelentíssimos y fidelíssimos señores deputados y
oydores de qüentas de Cataluña.

Número 247
Excel·lentíssimb y fidelíssim senyor.
1. Havent vostra excel·lència fidelíssima lo dia
10 de abril del corrent any 1711 convocat las
personas de la junta de port franch, lo excel·lentíssims senyor deputat ecclesiàstich proposà que
a. bitllet intercalat el 22 de maig 1711.
b. paper intercalat el 22 de maig 1711.

a. relació intercalada el 22 de maig 1711.
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en lo dia 11 de octubre del any proppassat de
1710 se havian posat en notícia de dita junta de
port franch uns apuntaments de reparos que se
havian offert sobre las ordinacions formadas per
execució y effectuació de la casa de port franch,
per a què fossen consultats en lo jurídich ab advocats de tota graduació y en quant al comers y
negoci ab hòmens experts en aquell, per a què,
ohyts uns y altres, se pogués pèndrer la més assertada resolució. Y que si bé se passà a votar sobre la proposició, essent sis indivíduos, dels
onse que concorregueren en junta de 11 de octubre, de sentir que se passàs a consultar sobre
dits reparos, no se tocà resolució alguna, per so
que se haurian digregat del congrés sinch indivíduos antes de poder lo escrivà major pèndrer y
aucthenticar dita resolució.
2. Que en vista de assò, vostra excel·lència fidelíssima hauria consultat ab lo doctor Alex Fornaguera, assessor subrogat, y altres advocats
consulents, si podria per si sol vostra excel·lència fidelíssima consultar los mencionats reparos
y ordinacions en la conformitat se havia proposat. Que dits assessor y consulents haurian fet
vot en escrits que podria y deuria vostra
excel·lència fidelíssima consultar per si sol dits
reparos y tot quant se regonexeria encontrar ditas ordinacions als drets de la Generalitat, capítols de cort y pública utilitat, per ésser esta obligació que concorre en vostra excel·lència
fidelíssima per rahó de son offici. Que en vista
de dit vot, hauria vostra excel·lència fidelíssima
deliberat anomenar dotse personas de negoci
per lo concernent al comers y tres advocats per
lo tocant al jurídich. Que estos en quant al de
dret junt ab lo assessor haurian fet vot en escrits
explicant son sentir respecte de ditas ordinacions y reparos, y que axí mateix las dotse personas de negoci ab lo presupòsit de ésser molt
fundats dits reparos, haurian porposat a vostra
excel·lència fidelíssima una nova planta per lo
govern y administració de la casa de port franch,
la qual, havent-se vista e regoneguda per dits assessor y consulents, haurian estat de sentir no
opposar-se aquella al capítol 79 de las últims
corts, ni a altre dret municipal. Y que en vista de
tot lo referit, vostra excel·lència fidelíssima ho
hauria posat a la comprehenció de la junta per a
què llegits y premeditats los refferits vots, se deliberàs la més útil y prompte execusió y conclusió de la casa de port franch.
3. Sobre la qual proposició reduhida en scrits y
llegida per lo escrivà major del General de Cathalunya, dit excel·lentíssims senyor deputat ecclesiàstich passà ha profferir son sentir, essent de
lo vot que attès lo capítol 79 de ditas últimas
corts disposa que lo expressat en ell se pose en la
deguda execució sens prejudici algun de la Ge2436

neralitat, excel·lentíssima ciutat de Barcelona y
demés drets, y que las disposicions y ordinacions ideadas per los excel·lentíssims senyors
deputats y ohydors del trienni pròxim passat y
personas de la junta de port franch, segons lo
sentir del assessor, consulents y personas de negoci, se opposarian a differents capítols y actes
de cort y excedirian al poder donat ab dit capítol 79, havent la excel·lentíssima ciutat expressat differents vegadas que li serian perjudicials y
que la nova planta, segons lo sentir de las personas prop-refferidas, no encontaria a capítols ni
actes de cort, si que seria molt comforme al dit
capítol 79 y útil al bé públich y de la Generalitat; que, per ço, ditas ordinacions novament
formadas fossen admesas y posadas en execució,
conferidas primerament ab la excel·lentíssima
ciuatt y ab tal que esta no regonega ésser prejudicials a sos drets. Al qual sentir se aderiren los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats
militar y real y ohidors ecclesiàstich, militar y
real.
4. Y havent lo noble fra don Feliciano de Sayol
passat a proferir son sentir sobre dita proposició, sens approbació del contengut en dita proposició, y en los papers llegits y mencionats en
aquella y, particularment, en tot lo que té mira
ha voler impugnar, corregir o esmenar las ordinacions per lo regimén y govern de la casa de
port franch legítimament fetas per lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori del trienni passat y
sis personas de la junta de port franch, per ésser
jus dictum respecte de ditas ordinacions y ab
ànimo de perseverar ab las protestas y demés expressat en la escriptura presentada per ditas sis
personas a vostra excel·lència fidelíssima lo dia
31 de octubre pròxim passat, de la qual consta
en lo dietari, volent-o tenir tot per repetit ab la
clàusula omni meliori modo fonch de vot y parer
que vostra excel·lència fidelíssima manàs donar
còpia a ditas sis personas de las ordinacions fetas
per lo regimén y govern de dita casa de port
franch del paper de apuntaments disposats sobre ditas ordinacions del vot y demés papers
proposats, a fi de què poguessen ditas sis personas premeditar esta dependència y fer madura
reflxió sobre ella y, després, en altra junta se pogués pèndrer per vostra excel·lència fidelíssima
y ditas sis personas la deliberació que aparexerà
ésser més del servey de las dos magestats y benefici públich. Al qual vot y parer assentiren las altras sinch personas de la junta. Y havent-se subseguit differents protestas y reprotestas, tant per
part de vostra excel·lència fidelíssima com de ditas sis personas, fonch deliberat que se entregués còpia, no sols dels papers que se havian individuat en lo vot, sí y també dels demés que
aparegués a ditas sis personas, comforme és de
vèurer més llargament de dita deliberació y de

tot lo que sobre se ha narrat del thenor y sèrie
de aquella en los dietaris de vostra excel·lència
fidelíssima.
5. Havent obtingut ditas sis personas en virtut
de la sobrechalendada deliberació còpia de las
ordinacions deliberadas y fetas per lo regimén y
govern de dita casa de port franch, dels vots que
precehiren y dels demés papers y vots mencionats en la proposició de dit dia 10 de abril de
1711. Y havent fet singular premeditació y vàrias reflexions sobre lo contengut en aquells y
en la nova planta de ordinacions que se pretén
introduhir per lo regimén, govern y administració de la casa de port franch, no han sabut ni
pogut regonèxer motiu algun per a apartar-se
de las deliberacions que se prengueren ab lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori antecessor
de vostra excel·lència fidelíssima y de las ordinacions fetas y deliberadas per lo govern de dita
casa de port franch, ab sentir y parer de las personas més expertas en lo negoci y dels assessors
y advocat fiscal del General de Cathalunya, pues
los mateixos motius de contravenció als capítols
de cort, perjudicis als drets de la Generalitat y
utilitat pública del comers tingueren presents
dit excel·lentíssim y fidelíssim consistori del
trienni pròxim passat y ditas sis personas. Y sobre assò obtingueren en quant al comers lo sentir y parer de las personas més intel·ligents en lo
negoci y en quant al jurídich dels assessors y advocat fiscal del General de Cathalunya, de manera que si vostra excel·lència fidelíssima vuy se
ha valgut per la nova idea que pretén introduhir
per la administració y govern de dita casa de
port franch de advocats en quant al jurídich y de
gent de negoci en quant al comers, se valgueren
igualment en una cosa y altra los excel·lentíssims y fidelíssims consistorials antecessors de
vostra excel·lència fidelíssima y sis personas de
uns y altres subjectes, en què creuhen tenir
afiançat son assert per lo regimén de dita casa y
assegurada la conciència per lo què devian obrar
en benefici públich, utilitat del comers y servey
de una y altra magestat.
6. Y per a què reste vostra excel·lència fidelíssima
enterat ab tota individuació de la molta premeditació que precehí a ditas ordinacions y lo molt
que·s desvetllaren los dits consistorials antecessors de vostra excel·lència fidelíssima dels triennis
1704 y 1707 y ditas sis personas per lo major assert en la formació de ditas ordinacions, apar indispensable reassumir des de sos principis tot lo
que se ha obrat acerca la casa de port franch y en
compliment de la commissió tant recomanada
per la cort general, en lo modo y forma següents:
7. Assosegats los indivíduos de esta ciutat causats per lo siti últim de aquella, que fou en los
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mesos de abril y maig del any 1706, los señors
deputats y ohidors de comptes del General de
Cathalunya del trienni 1704 se aplicaren ha donar cumpliment a la impressió de las consitucions y capítols de la última cort general, y en lo
mes de janer de 1707 desitjant tant dit consistori com las refferidas personas posar en execució
lo disposat en dit capítol 79, manaren formar
una planta de dita casa de port franch, y ab la
junta de 29 de janer 1707 fonch deliberat subhastar-se la obra conforme las tabbas.
8. Als 20 de febrer 1707 dits consistori y personas feren commissió a don Bonaventura de Lanuza, a don Francisco de Sayol y al doctor Francisco Costa, per a què premeditasen y
discorreguesen las ordinacions y demés disposicions que podrian formar-se per lo bon regimén
y administració de la casa de port franch en virtut de deliberació de dit dia 20 de febrer de
1707.
9. Los dits commissaris, en força de dita commissió, consultaren las personas més peritas y
expertas en lo comers que se trobaven en la present ciutat y eentre altres a Domingo Gispert,
corredor de orella, Joseph Duran, Francisco
Mascaró, Joan Pau Llorens, mercader, y a don
Ignasi Fontaner, y per medi de las propditas
personas se escrigué a differents parts de la Europa per a adquirir las més verídicas notícias del
que se practica en las casas de port franch de
aquella y de son govern y regimén polític y, assenyaladament, en las de Gènova, Liorna y altres. Tingudas ditas notícias y moltes y differents plàticas ab las refferidas personas de
negoci, los commissaris los demanaren fessen
uns apuntaments e o una planta de las ordinacions que·ls aparexeria podrian estatuhir-se per
lo govern de dita casa de port franch y, entre
aquells, fonch acordat que dita planta corregués
a càrrech de Domingo Gispert y, axí mateix, la
tarifa del que haurian de pagar las mercaderias
que entrarian a dita casa de port franch per dret
de magatzinatje.
10. Dit Domingo Gispert passà ha formar dita
planta e o apuntaments segons las notícias acquirí respecte al modo ab què se governavan las
altras casas de port franch de la Europa y lo que
podia practicar-se en la casa de port franch de
esta ciutat, disposada ab dit capítol 79, y axí mateix féu la refferida tariffa, entregant-o tot a dits
commissaris. Y després que aquells tingueren en
son poder dita planta y tariffa, premeditaren
una y altra cosa y per lo major acert se informaren novament sobre son contengut ab hòmens
pràtichs en lo negoci. Y fetas differents reflexions, formaren los matexos commissaris uns
apuntaments de lo que los aparexia podia y de-
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via anyadir-se o esmenar-se a la planta feta per
Gispert, los quals junt ab la dita planta y tariffa
ho reportaren a la junta en lo mes de juliol de
1707. Y havent-se llegits una y moltas vegadas
dits papers, se acordà que aquells se entregassen
als assessors y advocat fiscal del General per a
què los premeditassen y vessen si son contengut
encontrava ab las generals constitucions, capítols y actes de cort. Y si bé desitjavan dits consistorials del trienni 1704 posar en execució dita
casa de port franch antes de acabar-se son trienni, emperò havent-se offert altres urgèncias de
major precisió, com foren lo bloqueo posà lo
enemich a la ciutat de Tortosa y lo haver-se de
fer las insiculacions y habilitacions, no·ls fou
possible executar son desig.
11. En los anys 1708 y 1709 se tingueren differents juntas per los diputats y ohidors del trienni de 1707 per la expedició y conclusió de la
obra de dita casa de port franch y, als 17 de
mars 1710, fonch deliberat en una junta que fos
feta commissió als dits assessors y advocat fiscal
per a què fessen vot en escrits de si la planta y
apuntaments se’ls havian entregats se opposavan a alguna constitució, capítol o altre disposició municipal, com en effecte passaren dits assessors y advocat fiscal ha profferir son sentir, en
què aconsellaren que dita planta y apuntaments
devia y podia posar-se en execució per lo regimén y govern de la casa de port franch, encara
que en algun capítol pogués conciderar-se contravenció a algun capítol de cort.
12. Y no res menos ab dita deliberació de 17 de
mars 1710 fonch feta commissió als senyors
don Jacintho de Segrera, deputat militar, doctor Bernat Moxí, ohidor real, don Bonaventura
de Lanuça y don Fèlix de Vadell per a què fessen reflexió sobre la expressada planta, apuntaments y tariffa, formassen las ordinacions y que
si se’ls offeria algun inconvenient o cosa digna
de reparo, ho reportassen a la junta.
13. Dits commissaris se juntaren differents vegadas per a posar en execució la commissió se’ls
havia encarregat y en effecte als 22 de maig
1710 feren relació a la junta de lo que havian
obrat y treballat, y se llegí lo vot fet per dits assessors y advocat fiscal, y se deliberà que dits
commissaris continuassen en formar las ordinacions. Y havent-se juntat moltas vegadas matí y
tarda en la casa de la Deputació, consultaren las
difficultats que sobre differents punts se’ls ocorregueren ab los dits assessors y advocat fiscal y
ab lo parer de estos y de algunas personas de negoci que novament se consultaren per lo concernent al comers, dits commissaris feren y formaren las refferidas ordinacions, las quals foren
reportadas a la junta y sobre ellas se feren moltas
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concideracions y madura reflexió en los dias 16,
17 y 18 de juny 1710, y se esmenà lo que aparegué ésser necessari havent altra vegada consultat
als assessors y advocat fiscal sobre algunas difficultats que novament se offeriren. Y en la junta
de 18 de juny 1710 foren aprobadas ditas ordinacions y resolt que per quant alguns capítols
de aquellas tenian mira al interès de la excel·lentíssima ciutat, se fes commissió a don Bonaventura de Lanuza a don Fèlix de Vadell y al doctor
Francisco Costa per a conferenciar ab las personas que anomenaria la excel·lentíssima ciutat los
dits capítols y que se li participàs esta deliberació.
14. La excel·lentíssima ciutat anomenà per
la conferència al doctor Salvador Massanés,
Christòphol Lladó y Carreras y a Joseph Duran,
mercaders, y ho participà al consistori lo dia 21
de juny 1710, los quals se ajuntaren differents
vegadas ab los refferits commissaris y desitjant
estos lograr lo major assert en dita dependència
y conciderant que Joseph Duran havia tingut
interessència en ella des de son principi y que
era persona experta en lo negoci, entregaren a
ditas personas totas las ordinacions junt ab la tariffa, a fi de què fessen reflexió sobre de ellas, no
sols en quant al tocant al interès de la excel·lentíssima ciutat, sí y també per tot lo demés que
aquellas contenian y los diguessen si devia anyadir-se o esmenar-se cosa alguna en ditas ordinacions per lo major benefici de la utilitat públicha. Y ditas personas formaren un paper o
planta de ordinacions per lo regimén y govern
de dita casa de port franch y una nova tariffa,
que tot està recòndit en la secretaria de la casa
de la Deputació.
15. En effecte, dits commissaris reportaren a la
junta lso papers y nova planta de ordinacions
junt ab la nova tariffa que se formà per las personas anomenadas per la excel·lentíssima ciutat
y, havent los excel·lentíssims consistorials del tirenni pròxim passat y sis personas de la junta
tingut diffarents plàticas sobre dit paper y nova
planta, se comformaren ab lo contengut en
aquell menos en dos o tres capítols. Y luego, desitjant la major brevedat, ordenaren al doctor
en drets Aleix Fornaguera qui aleshores servia lo
offici de escrivà major del General de Cathalunya, que formàs de nou las ditas ordinacions,
conformant-se ab lo paper disposat per los commissaris de la excel·lentíssima ciutat, segons lo
que se havia acordat y resolt entre dit consistori
y sis personas de la junta de port franch. Lo que
havent-se executat, per dit doctor Aleix Fornaguera se tornaren a llegir ditas ordinacions novament formadas en la junta y foren per aquella
in omnibus et per omnia aprobadas, si bé quedaren en obert alguns capítols concernents al pro-

pri y peculiar interès de la excel·lentíssima ciutat, per haver-se de reportar aquells per medi
dels commissaris al excel·lentíssim y savi Concell de Cent.
16. Lo dia 17 de juliol 1710 rebé lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori una real carta de sa
magestat, que Déu guarde, encarregant-li la
brevedat en la obertura de la casa de port
franch, attès aquella estava perficionada. Y lo
mateix dia se llegí dita real carta a la junta y, vehent esta que la ciutat no acabava de pèndrer resolució sobre las ordinacions tocants a son interès, se resolgué enviar-li recado per a què
acceleràs esta dependència.
17. No obstant las repetidas instàncias de la junta, dilatava la excel·lentíssima ciutat la resolució
sobre los punts tocants a son interès y, en vista
de assò, dits excel·lentíssims y fidelíssim consistorials y sis personas lo dia 21 de juliol firmaren
las ditas ordinacions en la conformitat sobreexpressada y del modo consta en lo dietari de la
present casa del dit trienni 1707, assenyalant-se
lo dia 28 del mateix mes de juliol per la obertura de la casa de port franch. Y lo dia 24 del dit
mes se féu la nominació dels officials per lo regimén, govern y administració de dita casa, com
tot consta en dit dietari.
18. Lo dia 25 de dit mes de juliol 1710, deliberaren los senyors deputats y ohydors antecessors
de vostra excel·lència fidelíssima y las sis personas de la junta que fossen impressas y publicadas las ditas ordinacions de dita casa de port
franch, a saber és, comensant per lo capítol 24 y
següents que tenen mira al comers, dexant de
imprimir los demés que tòcan a la elecció de officis y al què han de observar los officials de la
casa de port franch, havent estos prestat son jurament, sagrament y homenatge en la forma
acostumada y segons dispòsan los capítols de
cort dels redressos del General y segons la pràctica estilada en los demés officis de la Generalitat.
19. Perserverà la excel·lentíssima ciutat en dilatar la resolució tant repetidas vegadas instada y
passà ha fer novas instàncias a la junta per a què
suspengués la obertura de la casa de port franch,
sobre lo que se prengueren differents deliberacions en lo excel·lentíssim y savi Concell de
Cent, havent mediat alguns recados entre la
ciutat y dita junta, dels quals consta en dietari. Y
per major satisfacció demanà dita junta novament conferència per a poder allanar los reparos
de la ciutat y, en effecte, havent-se tingut dita
conferència una y moltas vegadas, no pogueren
las personas convenir-se y, estant lo negoci en
est estat, donà part la excel·lentíssima ciutat a sa
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magestat de la dependència de la casa de port
franch y del que havia deliberat, lo que precisà a
dita junta ha escriurer també al rey, nostre señor, com ho executà lo dia 28 de juliol, y ha
suspèndrer juntament la obertura de dtia casa
de port franch per los motius que se expressan
en la refferida carta que se troba continuada en
dit dietari.
20. Aquest és lo fet y succés verídich que passà
en la formació de ditas ordinacions concernents, no sols al comers, sí y també a la creació
dels officials que·s regonegueren necessaris per
lo govern econòmich y polítich de dita casa y ab
salari que quiscun de dits officials devia tenir y
gozar, haguda rahó al treball injungit a sos respective officis. Y és indubitat que de la sèrie y narració de dit fet a notorio resulta que totas las ditas ordinacions, tant en lo que té mira al
comers, com y també a la creació dels officials
per son govern y a sos respective salaris, són lleys
fetas legítimament per las personas a qui la cort
general últimament celebrada atribuí tot son
poder per la dependència de port franch, per a
què lo que se disposaria tingués tanta força y valor com si la mateixa cort general actualment
oberta ho hagués disposat y executat, sens poder-se increpar los excel·lentíssims y fidelíssims
concistorials antecessors de vostra excel·lència
fidelíssima y las sis personas de haver possehit ab
precipitació y sens las necessàrias y degudas intel·ligèncias de lo que se observave y observa en
las demés casas de port franch de la Europa y,
assenyaladament, en Gènova, Liorna y demés
parts de Itàlia, y sens lo sentir y parer de las personas de la major litteratura y crèdit en la jurisprudència de esta ciutat són destinadas ex offitio
per la cort general per tots los affers y negocis
de la Generalitat, com així litteralment se convens del fet sobrerefferit, quedant solament en
obert alguns capítols que tòcan al interès peculiar de la excel·lentíssima ciutat sobre los quals
se troba oberta conferència.
21. Y encara que se tinga per cert que vostra excel·lència fidelíssima ja may haurà entrat a dubtar del poder y facultat que tingueren los senyors deputats y ohydors del trienni pròxim
passat y sis personas de la junta ab tot per sa major justificació, deuhen posar en la intel·ligència
de vostra excel·lència fidelíssima que havent la
cort general últimament celebrada ordenat en
dit capítol 79 que fos construhida una casa dita
de port franch fora los murs de la present ciutat
a gastos de la Generalitat per los effectes que se
mencionan en lo mateix capítol 79, per sa execució y compliment concedí dita cort general a
dos personas de quiscun dels tres brassos ple
poder y facultat de disposar y ordenar junt ab
los senyors deputats y ohidors de comtes àduch
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després de finida y closa dita cort general lo
modo y forma que·ls aparegués més convenient
per lo effecte que se expressa en lo mateix capítol, utilitat y benefici públich y per a què quant
antes tingués la deguda execució una cosa tant
important al líbero comers y benefici universal
de la província y, per últim, que dits deputats y
ohidors y sis personas tinguessen la facultat de
fer pagar per custòdia de las mercaderias entrarian en dita casa de port franch aquella quantitat
que·ls aparexeria ser proporcionada segons lo
que se observa en altres casas de port franch,
conforme apar de las expressadas clàusulas de
dit capítol 79, ibi:
22. «Y perquè lo expressat en lo present capítol
se puga posar en la deguda execució sens prejudici algun de la Generalitat, ciutat y demés
drets, concedir facultat a dos personas de quiscun dels tres brassos anomenadoras per los dits
tres brassos respective, per a què junt ab los diputats y ohidors de comptes del present Principat disposen y ordenen, encara que sian closas y
finidas las presents corts, lo modo y ofrma
que·ls apareixerà més convenient per dit effecte,
utilitat y benefici públich, per a què luego se
pose en execució cosa tant important al líbero
comers y utilitat pública y que tingan facultat
los diputats y ohidors del General de Cathalunya y ditas personas eligidoras de poder fer pagar per custòdia de las mercaderias entraran en
dita casa de port franch aquella quantitat que·ls
apareixerà ésser proporcionada, regulada emperò al que se observa en altres casas de port
franch. Plau a sa magestat.»
23. De manera que del litteral del sobrecitat capítol 79 notòriament resulta lo incontrovertible
dret y facultat atribuhida per la cort general a
ditas sis personas que són las que han concorregut a la formació de ditas ordinacios y diputats y
ohidors de comptes per a diposar y ordenar tot
lo que los aparegués més convenient per lo govern y administració de la casa de port franch ab
obligació de attèndrer sempre al menor prejudici dels drets de la Generalitat, excel·lentíssima
ciutat y demés drets, al benefici del comers y
utilitat pública, fent tanta confiansa la cort general de la junta de port franch composta dels
senyors deputats y ohidors de comptes y ditas
sis personas, que volgué que lo que per aquellas
se disposaria y ordinaria tingués la mateixa efficàcia que si fossen ordinacions y disposicions
fetas per la mateixa cort general, inferint-se de
aquí que axí com havent-se fetas ditas ordinacions per dita cort general, no podia vostra excel·lència fidelíssima entrar a controvertir-las, si
que en compliment de sa primera obligació
deuria passar luego a sa publicació, per a què se
posés en execució la dita casa de port franch
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tant recomenada per la cort general. De la mateixa manera no és lícit ni permès a vostra excel·lència fidelíssima passar ha disputar de la validitat de ditas ordinacions ab la idea de
introduhir-ne de altres, si que sols en compliment de sa primera obligació deu passar a sa publicació, remoguts tots obstagles y emabarassos
allanats, emperò los reparos concernents al interès de la excel·lentíssima ciutat.
24. Tingueren molt presents dits deputats y
ohidors de comptes antecessors de vostra excel·lència fidelíssima y sis personas las advertèncias insinuadas per dita cort general en lo mateix
capítol 79, a saber és, que las disposicions y ordinacions de la casa de port franch fossen sens
prejudici dels drets de la Generalitat, excel·lentíssima ciutat y demés y, per aquest motiu, passaren a fer algunas de las ordinacions a que vuy
recusa vostra excel·lència fidelíssima annuir y,
axí mateix, a conferenciar ab dita excel·lentíssima ciutat aquells capítols que se han conciderat
tenir mira al interès de sos drets y no res menos
a per la mateixa causa tot quant se obrà fou precehint lo vot y parer de las personas més expertas en lo comers y lo sentir dels assessors y advocat fiscal de General de Cathalunya y, per
consegüent, no podent-se dubtar del legítim
poder de las personas que han fet ditas ordinacions y de haver-las dirigidas a la major conservació dels drets de la Generalitat, excel·lentíssima ciutat y demés, com y també al benefici
públich del comers y de tot lo Principat, apar
cosa molt extraviada lo intentar vuy vostra excel·lència fidelíssima negar-se a la publicació de
ditas ordinacions, volent suadir a las personas
de la junta que condecendescan a altras proposadas per vostra excel·lència fidelíssima.
25. Ben notori és que en la casa de la Deputació
han observat sempre los señors deputats y ohidors de comptes del General de Cathalunya differents disposicions fetas no per la cort general,
sinó per personas a qui aquella donà ple poder y
commissió, com és de vèurer de molts capítols
col·locats en lo llibre vulgarment dit dels Quatre Senyals y, particularment, en los capítols vulgarment dits de Santa Anna, que contenen la
matèria de las insiculacions de la casa de la Diputació, los quals se formaren per commissaris
de la cort general, venerant-los com a lley municipal feta per la mateixa cort general. Y axí com
se culparia gravement a vostra excel·lència fidelíssima en cas de voler disputar de la validitat de
ditas disposicions fetas per los commissaris de la
cort general, encara que fos al·legant y acumulant motius y rahons, de la mateixa manera apar
que vostra excel·lència fidelíssima no té poder ni
facultat de controvertir la validitat de ditas ordinacions disposadas per la casa del port franch y

que en cas de perseverar en no condecendir a sa
publicació, incidirà en la nota de contravenir a
las disposicions de la cort general, que és lo que
primer deu vostra excel·lència fidelíssima attèndrer en compliment de la obligació de sos càrrechs.
26. Ya se han vistas moltas de las ditas ordinacions controvertidas vuy en lo consistori de la
visita que actualment se troba oberta y, en particular, las que dispòsan los officials que han de
concòrrer en dita casa de port franch per so govern, regimén y administració y los salaris que
han de gozar los obtentors de dits officis, ab lo
pretext y motiu de que se val vostra excel·lència
fidelíssima per no annuir a las mateixas ordinacions, ço és, de ésser molts dels dits officis
supèrfluos y demasiats sos salaris. Y havent dictat la natural deffensa, adquirir majors notícias
de las que sobre se han ponderadas y depassar a
la justificació judicial, cosa que dispensava la
cort general acontentant-se de la integritat dels
comissaris, podrà vèurer vostra excel·lència fidelíssima una evidència y desengany aucthenticat
ab las deposicions de differents personas majors
de tota excepció, naturals de aquellas ciutats, a
hont se troban construhits o construhidas casas
de port franch en la Itàlia, o bé de personas que
han estat en ditas ciutats, que són ben enteradas
dels officials ab què ditas casas de port franch se
governan y de sos salaris, contestant uniformament que tots los officis que·s disposan en ditas
ordinacions per lo regimén y govern de dita
casa són precisos y necessaris y que los salaris no
són excessius, en attenció als treballs y incumbèncias de dits officials, de tal manera que
ditas personas han vist que és major lo número
dels officials que serveixen a las casas de port
franch de Gènova, Liorna y Portugal y molt
més crescuts sos salaris. Tot lo que apar coarta a
las ditas sis personas de la junta a no poder-se
apartar de ditas ordinacions per ésser de molt
major monta la attestació certa y infal·lible dels
que han vist y estat en cases de port franch que
no lo parer dels més experts del negoci d’esta
ciutat y Principat, que sols se valan del discurs,
de son popri judici y a vegadas de pròprias cavil·lacions, que tot és molt fal·lible y de poca
certesa y seguretat.
27. De tot lo que fins assí se ha discorregut ab
tota evidència, se conclou que las refferidas ordinacions disposadas y ordenadas per lo regimén, govern y administració de la casa de port
franch són lleys municipals fetas per personas
que han tingut llegítim poder y que aquellas se
troban animadas de totas las circumstàncias precisas y necessàrias a una lley proporcionada al effecte per lo qual és instituhida dita lley, havent
precehit no sols las diligèncias y averiguacions
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que recomanà la cort general en dit capítol 79,
si y també moltas altras que aparegueren de efficàcia per lo majoor assert y bona direcció de
dita casa de port franch, lo que a més de constar
del que se ha ponderat, se farà més evident ab lo
que per avall se refferirà. De manera que faltant
sols com falta per la total conclusió y observança
obligativa de ditas lleys y ordinacions sa publicació, que no recau sobre la substància de aquellas, si sols sobre una cosa accidental, no·s pot
conciderar la subjecta matèria en estat de poder
vostra excel·lència fidelíssima entrar ha disputar
y controvertir la validitat y firmesa de ditas ordinacions, menos respecte dels capítols concernents al interès de la excel·lentíssima ciutat, reluctant y contradint los tres brassos de la cort
general e o las sis personas que tenen sa representació, ni menos és lícit a vostra excel·lència
fidelíssima dissentint las mateixas personas, no
sols pretèndrer introduhir las novament ideadas, però ni àdhuc proposar-las.
28. Y si bé ab lo refferit no necessitavan las ditas
sis personas de altras ponderacions per la satisfacció, emperò sens ànimo de apartar-se de las
ordinacions ja formadas, si de persistir en tot lo
substancial de aquellas, los apar que los motius
y fonaments que segons los papers entregats
han fet gran impressió en lo ànimo de vostra excel·lència fidelíssima no són de alguna rellevància per a què mogan a ditas personas ha que sèntian lo contrari del que se troba disposat en las
ordinacions fetas y disposadas per lo regimén y
administració de dita casa de port franch, lo que
queda evidenciat discorrent per tots los fonaments nous, cotejant estos ab lo què precehí a la
formació de ditas ordinacions en lo modo y forma se segueix.
29. Y antes de entrar a la individuació dels reparos y motius en virtut dels quals pretén vostra
excel·lència fidelíssima introduhir las novas ordinacions és indispensable fer memòria a vostra
excel·lència fidelíssima que després de haver entrat al exercici de sos càrrrechs en la primera
junta de port frnch que tingué ab ditas sis personas als 19 de setembre proppassat, únicament
consistí la proposició en posar a la intel·ligència
de dita junta que los senyors deputats y ohidors
de comptes antecessors de vostra excel·lència fidelíssima entre altras cosas havian dexat recomanada en lo testament la dependència de la
casa de port franch ab expressió de que las ditas
sis personas dela junta se trobavan plenament
enteradas del estat de aquella y que axí bé estas,
com a tant cercioradas de tot, los informarian
del que se havia obrat y executat, desitjant per a
cumplir a una cosa de tanta importància lo informe de ditas personas, las quals obeint gustosas al que vostra excel·lència fidelíssima pro-
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posà, feren llarga y individual relació de tot y,
ohida esta, fou deliberat que attès que lo únich
embaràs que podia servir de rèmora a la execussió de la obertura de la casa de port franch consistia en lo reparo de la excel·lentíssima ciutat y,
attès que per a llenar dit reparo se trobava encara pendent y oberta la conferència, que per
medi de recado se participés a la excel·lentíssima
ciutat se servís continuar aquella per a vèurer si
de bé a bé se podian allanar los dubtes y conseguir-se quant antes la obertura de dita casa,
com en effecte en força de dita deliberació se reportà dit recado en escrits a la excel·lentíssima
ciutat y esta annuí a la continuació de dita conferència.
30. Convocà vostra excel·lència fidelíssima altre
vegada las personas de la junta als 2 de octubre
proppassat y quant segons lo que havia passat
en la junta antecedent se persuadian ditas personas de la junta no poder-se offerir altre cosa que
la resposta de la excel·lentíssima ciutat, experimentaren la novedat de que vostra excel·lència
fidelíssima al mateix temps que los participà que
la excel·lentíssima ciutat condescendia y venia
bé a la continuació de dita conferència, anyadí a
la proposició un paper de apuntaments de reparos que se havian offert a vostra excel·lència fidelíssima en orde a las ordinacions fetas y formadas. Cosa que verdaderament los causà no
poca admiració per vèurer a vostra excel·lència
fidelíssima en la primera junta inclinat a la aprobació de ditas ordinacions y prompta obertura
de dita casa de port franch, attès no tingué reparo algun en enviar recado a la excel·lentíssima
ciutat per la continuació de la conferència y, ab
la brevedat dels pochs dias que mediaren a dita
segona junta, experimentar en vostra excel·lència fidelíssima una tant impensada mudansa.
Donà motiu y fonament per a discòrrer haver
cohoperat a esta novedat personas que interessan en impedir una cosa de tanta importància a
la pública utilitat y universal benefici del comers, majorment en vista de contenir dits apuntaments no reparo respecte de una o altre de las
ordinacions formadas, si un vexamén de totas
indistinctament, y manifestar la contextura de
aquells y lo art ab què estan formats ésser obra
de personas de negoci. Llegiren-se per últim
dits apuntaments y, ohit y entès son contengut
per ditas sis personas, no·s prengué en aquella
junta deliberació alguna.
31. Lo dia 11 de octubre proppassat se convocà
altre vegada la junta y consistí la proposició en
la matèria de dits reparos y apuntaments, sobre
los quals se tingué una llarga plàtica. Y vehent
las personas de la junta que vostra excel·lència
fidelíssima, no obstant la insinuació se li féu per
ditas sis personas de que donant-se’ls lloch en
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algun quarto de la casa de la Deputació per fer
reflexió sobre dits apuntaments y reparos, se
donaria cabal satisfacció a aquells, no sols negà a
ditas personas lo quarto per conferenciar dita
dependència, si que donà mostras de que se inclinave a que dits apuntaments y reparos se consultassen en quant al jurídich ab advocats de
tota graduació y en lo tocant al comers ab hòmens pràtichs en lo negoci, se disgregaren
aquellas sens voler assentir ha que se passàs ha
pèndrer deliberació sobre semblant cosa, judicant-la supèrflua y que no podia aprofitar. Y en
vista de assò, vostra excel·lència fidelíssima
passà ha demanar parer en escrits al doctor Aleix
Fornaguera, assessor subrrogat, y a altres advocats consulents si podia per si sol consultar dits
reparos y apuntaments en la conformitat propdita, los quals en effecte foren de sentir que vostra excel·lència fidelíssima no sols podia, però y
encara que devia consultar dits reparos y tot
quant regonegués encontrassen ditas ordinacions als drets de la Generalitat, constitucions y
capítols de cort y pública utilitat, per ésser assò
obligació indispensable de son offici.
32. Sobre lo què, ditas personas, sots diada 31
de octubre proppassat, ab sola notícia genèrica
y vaga demonstraren teninr-ne molt fundada
quexa ab una scriptura que se presentà a vostra
excel·lència fidelíssima dit dia y se troba continuada en lo dietari. Y, conciderant vuy ditas
personas la subjecta matèria ab la sciència específica y individual que tenen per medi del vot de
dit acessor y advocats consulents que se’ls ha
entregat, no sols persevèran ab la matexa quexa
per los motius y rahons expressadas en dita escriptura, que volen tenir repetidas, però y encara ajustant a aquellas deuhen posar en la notícia
de vostra excel·lència fidelíssima que essent com
és la jurisdicció atribuhida en dit capítol 79 no
tant solament als senyors deputats y ohidors,
sinó a estos ab la circumstància de concòrrer simul lo vot y parer de ditas sis personas, de manera que en tot lo concernent y tocant a disposicions de dita casa de port franch és precís dit
vot y parer de las personas anomenadas per la
cort, los apar no ésser adaptable lo que disposa
lo dret respecte als col·legis, universitats y altras
juntas, en què basta la interessència y vot de la
major part, pues en lo cas occorrent és clara y
litteral la intenció de la cort general respecte de
la interessència y vot de las personas de la junta.
Y, per consegüent, havent-se de regular las disposicions de la casa de port franch no per lo que
disposa lo dret comú, si sols per lo municipal,
establert en dit capítol 79, és notori haver faltat
en vostra excel·lència fidelíssima la facultat de
consultar en matèrias y negocis de la casa de
port franch per lo deffecte de la interessència y
vot de las personas de la junta.

33. No dúbtan las ditas sis personas ésser la pròpria y peculiar obligació dels senyors deputats y
ohidors de comptes del General de Cathalunya
attèndrer a la conservació dels drets de la Generalitat, observansa de las generals constitucions,
capítols y actes de cort y a tot lo que conduesca
a la pública y universal utilitat de la província.
Emperò, estant cerciorat vostra excel·lència fidelíssima de què en la formació de ditas ordinacions no se omití en los antecessors de vostra
excel·lència fidelíssima y personas de la junta
esta premeditació y que sobre est assumpto se
féu vot en escrits per los assessors y advocat fiscal del General de Cathalunya, que és en dietari
sots jornada de 22 de maig 1710, y que havent
precehit dit vot y que dón adequada y cabal satisfacció a qualsevol escrúpol se hagués pogut
offerir a vostra excel·lència fidelíssima, se passà a
la effectuació de ditas ordinacions o lleys municipals, per lo que queda sobreestablert, difficultan quede capacitat a vostra excel·lència fidelíssima de poder revocar a dubietat ditas
disposicions, ans bé donan per constant que lo
voler-se introduir nova planta de ordinacions
per lo regimén de dita casa de port franch és
contravenir a las generals constitucions, actes y
capítols de cort y, assenyaladament, al dit capítol 79, cosa tant agena de la obligació del càrrech de vostra excel·lència fidelíssima que al
mateix pas que ab tant anelo y fervor desitja
cumplir a esta indispensable obligació, no ha
pogut dexar de estranyar-se que esta consideració no haja obligat al gran zel que manifesta
vostra excel·lència fidelíssima ha evitar esta controvèrcia, que no pot servir sinó de perjudici a la
Generalitat, de manifest dany a la pública utilitat y fal·liment de la bona fe ab què quedaren
constituïdas totas las nacions de Europa ab la
pròxima obertura que se divulgà en lo mes de
juliol 1710 y se prometian de la refferida casa de
port franch, pues en assò se regoneix notòria
contravenció a las generals costitucions y capítols y actes de cort.
34. Inseguint pues vostra excel·lència fidelíssima lo aconsellat en lo sobremencionat vot, encara que per lo dèbil de sos fonaments no·s devia attèndrer, passà a consultar dits reparos y
apuntaments que contenen la nova idea y planta
de las ordinacions que se pretenen introduhir,
en quant al jurídich als doctors en drets Aleix
Fornaguera, assessor subrogat del General de
Cathalunya, Francisco Bach, Francisco Borràs y
Vinyals, consulents, y en quant al comers a dots
personas de negoci, si bé havent-los de discernir
per sas firmas sols són onze, entre las quals se
advertexan firmats Joseph Duran, Francisco
Mascaró, Joan Pau Llorens, mercaders, y Domingo Gispert, corredor de orella. Y si bé és veritat que respecte de la perícia y cabal
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intel·ligència de ditas personas ab qui se consultaren dits reparos, tant en lo jurídich, com en lo
concernent al comers, no se offereix ni pot offerir escrúpol algun, emperò apar dóna algun fonament de suspita lo vèurer que altre dels advocats consultats, deffensant com a tal las parts de
la ciutat de Mataró, ja des dels principis de la
erecció de dita casa de port franch, com y després consecutivament ab representacions, papers jurídichs e informes de paruala, és estat
acèrrim contradictor de la erecció de dita casa y,
assenyaladament, dels capítols que tenen mira al
distret, lo que per si sol daria motiu a ditas sis
personas per a no defferir al sentir de una persona tant notòriament suspecta. Y axí mateix lo
considerar que los refferits Joseph Duran, Francisco Mascaró, Joan Pau Llorens y Domingo
Gispert són las personas mateixas ab qui foren
consultadas ditas ordinacions y que estas, assenyaladament respecte dels capítols 25 y 26, feren
manifesta evidència ab fortíssims fonaments y
rahons reduhidas en escrits, que aquells eran
tant precisos y necessaris que, a no disposar-se.
no seria de útil algun la casa de port franch y
que sols serviria de obrir-se camí als negociants
per a fer fraus a cara descuberta als drets de la
Generalitat. Axí que esta circumstància fa
compèndrer a ditas sis personas que en la dita
nova planta de ordinacions y en lo que se pondera per vostra excel·lència fidelíssima per a suadir la introducció de dita nova idea se ha attès
més la negociació que no la pública utilitat.
35. Explicaren ditas personas de negoci son
sentir en escrits, segons lo paper que se ha entregat dient haver regonegut ésser molt fundats
los reparos per vostra excel·lència fidelíssima
proposats per dirigir-se los capítols de sas ordinacions a dos fins, a saber és, uns al govern de la
casa de port franch, que contenen la erecció
dels officials y sos salaris, y altres concernents al
què deuhen observar las personas que voldran
gozar en sas mercaderias de la llibertat del port
franch. Que moltas de las ordinacions de la primera espècie serian supèrfluas y en perjudici de
la Generalitat per no necessitar lo regimén de
dita casa de quinse officis que són los que se troban erigits en ditas ordinacions, attès aquell estaria batantment assistit ab sis sols officials ab la
assignació de un salari més moderat. De forma
que ditas personas de negoci són de parer no ésser necessari lo offici de president, per poder tenir la superintendència dels officials lo official
major que regiria lo llibre de Manifest y de Credensa, conciderant inexercible jurisdicció respecte als fraus per no poder ni haver en dita casa
de port franch ni lo receptor de fraus y escrivà
de president, per no tenir en què exercitar-se,
com ni tampoch lo aportant lo llibre de Manifest per cada magatzem y lo albaraner, per po-
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der fer la incumbència se injungeix a estos lo official major y, per últim, que de las sinch guardas, bastarian las quatre, y que sobrarian los tres
romaners, pues lo exercici de estos se hauria de
encarregar a las guardas. De forma que segons
lo parer de dits hòmens de negoci sols deurian
quear per lo regimén, govern y administració de
la casa de port franch sis officials, a saber és, lo
aportant lo llibre Major y de Credensa, ab 400
lliures annuals de salari, lo receptor de las pecúnias resultants del dret de magatzinatje, ab 300
lliures de salari, y quatre guardas, una dita guarda major ab 200 lliures de salari y las tres ditas
guardas y romaners simul ab 150 lliures de salari quiscuna. Y en quant a las ordinacions de la
segona espècie, que los apar ésser perjudicials al
comers y utilitat pública los capítols 25 y 26 en
què se priva lo poder gaudir de port franch las
mercaderias que vindran ab embarcacions que
antes de arribar a port franch hauran tocat en algun port o playa del present Principat, precisant-las ha haver de venir en dretura a Barcelona
per las rahons se expressan en lo paper de reparos. Y, per últim, que altre necessitarian de major explicació y de posar-las en lo estil que se
observa en altras casas de port franch, passantlas ha disposar en la conformitat se conté en lo
mateix vot que reduhiren en escrits.
36. Ja se veu que las personas de negoci, havent-se conformat en tot y per tot al què se conté en lo paper de reparos y apuntaments, difficultan més a las ditas sis personas lo poder-se
adherir al què ellas sèntan y dispòsan en ditas
ordiancions novament ideadas per crèurer probablement que tingueren interessència en la
formació de dits reparos o per millor dir que foren los autors de aquells. Y ab est supòsit apar
seria no attèndrer a la pública utilitat y benefici
de la casa de port franch quedant regulat son regimén y govern per ditas personas de negoci,
pues essent com són aquellas negociants que
per rahó de las mercaderias deuhen pagar los
drets de la Generalitat o bé que moltas tenen
son negoci a la costa del mar, particularment en
la ciutat de Mataró, se té per cert desitjaran proporcionar la idea a allò que hauran discorregut
ésser més fàcila per a escusar-se de pagar los
drets de la Generalitat, per tenir en esta conformitat major lucro en ditas sas mercaderias y, axí
mateix, per a què no·s puga distràurer lo comers
de la costa y de dita ciutat de Mataró per no
quedar menoscabadas las companyias tenen formadas ab los negociants que resideixan en los
paratges de dita costa, per lo molt interèssan en
coservar-las, ajustant-se a assò la circunstància
de ésser per lo regular ditas personas de negoci
arrendataris dels drets de la Generalitat y de la
present ciutat, y que per esta causa los és de
conveniència lo dilatar-se la obertura de la casa
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de port franch, o bé que en tot cas estiga governada de forma que no puga fer tant perjudici a
sos interessos. Totas las quals circunstàncias donaren motiua alas ditas sis personas y als
excel·lentíssims y fidelíssims consitorials antecessors de vostra excel·lència fidelíssima en anar
sempre molt precaucionats en los concells que
donaren las personas de negoci per la formació
de las ordinacions fetas, pues no obstant de
aconsellar-se en la primera planta que formà
Domingo Gispert per lo regimén y govern de
dita casa de port franch que lo president hagués
de tenir quatre consulents hòmens de negoci ab
assignació de congruo salari, al sentir dels quals
se hagués de arreglar en tots los debats se offerissen, reconexent que assò era voler vque la
casa de port franch quedàs governada únicament per los hòmens de negoci, lo que no hauria cedit en benefici de la utilitat pública, no assentiren a la creació de dits quatre consulents. Y
judícan ditas sis personas que tal vegada vehent
los hòmens de negoci no havian pogut conseguir lo govern en dita casa de port franch, ab lo
què se ha disposat en ditas ordinacions, han
procurat ab sos medis y pretext paliat de pública
utilitat introduhir dita nova planta, en la qual
tots los officials majors y menors que se intentan constituir haurian de ésser gent de negoci,
quedant de esta maenra a son líbero alvedrio tot
lo govern y regimén de dita casa que és lo que
sempre han procurat y anelat.
37. A més del pròximament ponderat, havent
ditas sis personas premeditat y feta madura reflexió sobre los motius que in individuo al·lègan los hòmens de negoci, apar no són de rellevància alguna per apartar-se de son dictamen.
Attès que lo dir-se que dita casa de port franch
quedaria ben assistida y governada ab los dits sis
officials que propòsan en dita nova planta, és
cosa que repugna a tota rahó ja perquè ab las
moltas incumbèncias y obligacions que impòsan als officials portant lo llibre Major y Receptor no podrian donar providència a una tant
gran administració que indubitadament ha de
tenir dita casa de port franch, plantada en un
lloch dels més proporcionats de Europa per lo
comers y negocis, ja perquè acquiridas las notícias dels officials ab què se governan las demés
casas de port franch construhidas en la Europa,
et signanter las de Liorna, Gènova, Portugal, y
altres és major lo número dels officials destinats
per son govern y administració, de forma que
essent, com és, molt verosímil que lo negoci de
dita casa de port franch no sols ha de ésser igual
al què tenen las demés casas de port franch, sí y
també molt major per la major proporció y situació del lloch, apar que per a quèdar ben governada dita casa són precisos y necessaris los
officials que ab ditas ordinacions se establexen.

Y, per últim, los llevaria qualsevol escrúpol lo
estar ditas personas plenament cercioradas de
haver-se fet conclohentíssima prova en lo judici
de la visita dels officials del General, que actualment se troba oberta sobre la querela de número 2, de què lo número dels officials que se disposan en ditas ordinacions és precís y necessari
per lo regimén de dita casa.
38. Ni són de ponderació alguna las rahons se
al·legan pernotar de supèrflua la erecció de president ab jurisdicció y tribunal, judicant ésser
inexercible en quant als fraus, tant per no poder-se’n offerir en dita casa, com y també perquè en tot cas, essent com serian dits fraus respecte dels drets de la Generalitat, la coneixensa
de estos tocaria al deffenedor de la casa del General y que en quant a la superintendència dels
officials de la mateixa casa de port franch podria
encarregar-se al official major portant lo llibre
de Manifest y Credensa, suposat que, si se attenen y míran las ditas ordinacions y las penas que
en aquellas se comminan per moltas contravencions que podan fer-se en lo concernent a la dita
casa de port franch, apar indubitat se podan
comètrer fraus peculiars de la administració de
aquella y separats de fraus que se cometen respecte dels drets de la Generalitat. Inferint-se de
quí ésser molt comforme a rahó que en la casa
de port franch hi haje president ab jurisdicció y
tribunal per a conèxer de dits fraus y, axí mateix,
per a resòldrer tots los debats se poden offerir
entre los negociants y altres personas en cosas
concernents a port franch y no reputar-se per
cosa convenient que la decisió y coneixensa de
dits fraus se atribuesca al deffenedor, per tenir
bastant que fer en lo peculiar offici de deffenedor y regonèixer-se molt perjudicial a la recta y
bona administració de la justícia encarregar-se a
dit deffenedor un incumbència tant distincta y
que necessita de una puntual y a vegadas momentànea expedició. Y per aquest motiu milita
lo mateix inconvenient en haver-se de recòrrer
al excel·lentíssim y fidelíssim concistori per la
decisió en primera instància dels debats y qüestions sobredits, majorment trobant-se com se
troba dit concistori y sos assessors, ab la obligació de tantas incumbèncias y negocis que haurian precisament de impedir la breu expedició
que requireix tot lo concernent al comers marítim. Axí que ditas personas tenen per indispensable la erecció de president o persona que tinga
la superintendència de la administració y govern
de aquella casa, attès en altras casas de port
franch se torba consemblant offici, sens tenir la
mira per la conveniència de dit offici al comers
podrà tenir dita casa en sos principis, si al que se
espera haver-i en breu, segons lo sentir de la
mateixa gent de negoci, ni poder-se encarregar
esta incumbència al official major, portant lo lli2445

bre de Manifest o Credensa per tenir aquest
bastant a què attèndrer ab lo ministeri que se li
injungeix ab ditas ordinacions y no judicar-lo
proporcionat per dit empleo y quedar en sa mà
y llibertat de poder faltar a las obligacions de
son offici sens tenir en dita casa superior que·l
corretgís, quedant de aquí clar y manifest ésser
precís y necessari dit offici de president ab jurisdicció y tribunal y en necessària conseqüència
son escrivà y lo receptor de fraus.
39. Considèran igualment ditas sis personas ésser precisos y necessaris los officis del portant lo
llibre de Manifest per cada magatzem y de albaraner per las rahons se ponderan en los capítols
4 y 6 de ditas ordinacions, que no quèdan elididas en lo apuntament de reparos y la precisió de
dits officis la regonegueren uniformament las
personas de negoci ab qui se consultà tot lo
concernent a dita casa de port franch, sens poder condescendir a que la obligació de estos se
injungesca al official major y receptor, pues estos tenen bastanta obligació y seria casi impossible podr acudir a tantas incumbèncias. Y a las
sinch guardas y tres romaners no podan dexar
de instituir-se en vista del gran negoci y comers
se té per cert ha de haver-i dins poch temps en
dita casa de port franch y tenen ditas sis personas per cosa de molt poca monta que se digan
guardas y romaners simul.
40. En la assignació dels salaris de dits officis se
comformaren los senyors deputats y ohidors del
trienni passat y ditas sis personas a la disposició
de dret, attenent al treball, a la personal y contínua residència que se injungeix als obtentors de
dits officis, al lloch a hont la deuhen fer, al
temps de la assignació en què los manteniments
són tant cars, com és notori, y a las demés circumstàncias que tot junt manifesta no poder-se
haver rahó dels salaris que tnene assenyalats los
officials de la Generalitat en la present ciutat,
pues estos són de temps antich, y compendrà
qualsevol persona que vuy se ha menester més
per tenir lo condecen per a viurer un official, havent-se de assenyalar lo que se regonega precís
per son victo, per llevar tota ocasió de fer mancaments los officials en lo exercici de sos respective officis y sobre tot en las demés casas de port
franch, en què no és major lo comers del que se
espera haver-hi en la de la present ciutat, consta
de las deposicions de personas pràtigas y que
han vist ditas casas de port franch y estan ben
noticiosas dels salaris que se donan als officials
de son govern y administració, sobre dita querela de número 2, ésser molt més crescuts y píngües los salaris, de forma que, regulats estos a
aquells y atesas totas las demés circumstàncias
ponderadas, se veu no poder ésser més moderats dits salaris y que, axí bé no obstant las ra-
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hons ponderadas en los reparos y nova planta,
se deu estar a la assignació de salaris contenguda
en ditas ordinacions.
41. Los capítols 25 y 26 que contenen que las
personas que voldran que sas mercaderias gaudescan de port franch no pugan tocar a algun
port o platja del present Principat devent venir
en dretura al port de la present ciutat, se formaren ab la major y més madura premeditació que
se puga ponderar, pues esforsaren tant las personas de negoci esta disposició, que ab rahons
molt efficaces y urgents manifestaren que sens
ditas disposicions no seria de ningun effecte la
dita casa de port franch y que sols serviria de
ocasió per fer fraus a la Generalitat, introduhint
robas y mercaderias per lo Principat sens pagar
los drets. Y en forsa de estas rahons no dubtaren
los assessors y advocat fiscal del General de Cathalunya aconsellar a la junta que podian y devian estatuir lo contengut en dits capítols 25 y
26, encara que en aquells se pogués encontrar
alguna cosa que obviàs a algunas disposicions
municipals. Y ab est supòsit, ditas sis personas
attenent al mateix capítol 79 en què se disposa
lo erecció de dita casa de port franch a la utilitat
del comers y conservació dels drets de la Generalitat, no saben discòrrer camí per apartar-se
del disposat en los refferits capítols de número
25 y 26, en res no obstant las rahons novament
ponderadas.
42. Assèntan los hòmens de negoci ésser dits
capítols 25 y 26 prejudicials al líbero comers y
utilitat pública, refferint-se a las rahons expressadas en dit paper de reparos que se redueixen a
que per causa del disposat en dits capítols 25 y
26 se suscitarian contínuament dubtes y disputas més pròprias de vectigals que no de llibertat
de comers; que tots los pobles de la costa de
Cathalunya se podrian opposar a tal resolució
per restrènyer lo comers quant lo tenen tant establert y líbero, ab la facultat de poder fer tocar
las embarcacions en los pobles y fer descarregar
las mercaderias, pagant los drets a la Generalitat, radicant-los molt lo dret, la possessió immemorial en què se troban, podent disputar no haver donat la cort general facultat de restrènyer
lo comers, sí de ampliar-lo, tràurer vectigals y
detenir mercaderias en la dita casa de port
franch ab la facultat de tràurer-las del Principat
sens pagar los drets; que segons lo litteral de dit
capítol 79 és facultatiu a qualsevol persona lo
fer aportar y conduhir en dita casa de port
franch mercaderias sens limitació y excepció alguna; y que no seria aplicable lo que se observa
en la ciutat de Gènova, a hont està disposat no
poder-se descarregar per la costa de llevant y
ponent a sis o set lleguas de distància de dita
ciutat, per haver volgut aquella república llevar
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lo comers en dita distància y acarrear-lo a la refferida ciutat de Gènova, podent qualsevol capità o patró en tot lo restant de dita costa descarregar sas mercaderias pagant los drets
provincials y las restants de son càrrech descarregar-las en Gènova, entrar-las en la casa de
port franch y gozar de la franquesa, perquè en
Cathalunya no se podria fer tal cosa, sinó ab exprés capítol de cort, lo que no seria fàcil de conseguir, per quant ab semblant disposició se acarrearia tot lo negoci a Barcelona y se retrauria
dels pobles marítims, empobrint-los per falta
del comers y no és creïble que la cort general resolgués tal cosa per tenir únicament la mira a la
utilitat pública de tots los provincials y no de
una sola ciutat.
43. Los sobreexpressats motius són de molt
poca efficàcia per a disputar de la validitat de dit
capítol 25 y 26, si se attèn y concidera que en
forsa del que se disposa en aquells no·s fa perjudici als pobles de la costa del present Pricnipat
ni se coarta la llibertat que tenen los patrons y
duenyos de las mercaderias de descarregar-las y
carregar-las en aquells, ultra del que enclou en
si lo mateix capitol 79, que disposa la erecció de
dita casa de port franch, perquè així com en ell
està ordenat que sia facultatiu a qualsevol persona lo aportar, fer aportar y conduhir a dita casa
qualsevols mrecaderias, de la mateixa manera se
dexa esta ampla facultat en dits capítols 25 y 26
y ab lo supòsit de que en lo cas de ésser ditas
mercaderias destinadas per port franch y haverse de introduhir al present Principat per estar
custodidas en dita casa y gozar de la franquesa,
ni los pobles de la costa ni los negociants que
resideixen en ells poden tenir conveniència alguna en què semblants mercaderias se descarrèguian en aquells, ni lo General ne pot tràurer
útil en sos drets, sinó que precisament han de
venir al port de Barcelona y posar-se en la casa
de port franch, apar indubitat que ditas ordinacions 25 y 26 són molt conformes al què se disposà en dit capítol 79.
44. Atribueix lo sobrecitat capítol 79 facultat als
deputats y ohidors y personas de la junta per a
posar en execució la casa de port franch y per a
estatuhir y ordenar lo que los aparegués més
convenient per dit effecte, sens perjudici algú
dels drets de la Generalitat, attenent sempre lo
benefici del comers y inseguint esta disposició,
cerciorada dita junta, quedant-se la facultat a las
personas que voldrian introduhir mercaderias al
present Principat destinadas per dita casa y per a
gozar de la franquesa de port franch de poder,
primerament, tocar als pobles de la costa y descarregar en aquells, segons sentir uniforme de la
gent de negoci no quedaria augmentat lo comers ni se lograria lo fi que tingué la cort gene-

ral ab la erecció de dita casa y que, així mateix,
seria obrir una porta molt ample als negociants
per a fraudar als drets de la Generalitat, passaren
a disposar dits capítols 25 y 26 regonexent-los
per indispensables, ni ser aplicable la matèria de
vectigals y lo dir-se que assò se opposaria a la llibertat que tenen los patrons y duenyos de las
mercaderias de poder aportar-las y descarregarlas en qualsevol lloch del present Principat, pagats los drets de la Generalitat, pues esta facultat no queda lesiada, podent qualsevol persona
aportar y descarregar mercaderias a qualsevol
part del present Principat mentres no vingan
consignadas y dirigidas per la casa de port
franch.
45. Tenen per cert ditas personas que vostra excel·lència fidelíssima no haurà fet tota reflexió
sobre los fonaments y medis tant vius y efficaces
que se ponderaren per a què se disposassen dits
capítols 25 y 26 y, que essent com és la primera
y principal obligació de son càrrech lo prevenir
per tots los medis possibles la conservació dels
drets de la Generalitat, obviar als fraus y posar
en execució lo disposat en dit capítol 79, procurarà en cerciorar-se plenament de dits medis y
fonaments, dignant-se posar-los en intel·ligència dels advocats y gent de negoci, pues se recondiren en la secretaria de la casa de la Deputació, confiant que de esta manera tindran tot
aplauso en lo conspecte de vostra excel·lència fidelíssima y sols per a manifestar la utilitat de dits
capítols 25 y 26 deuhen dir ditas personas que
no se pot posar en dubte que los negociants y
duenyos de las mercaderias no se acontentaran
de la franquesa de dita casa de port franch, podent-las introduhir ab seguretat al present Principat y tenir-las en aquell sens pagar cosa alguna, a saber és, sens pagar los drets a la
Generalitat ni los que se imposan per lo dret de
magatzinatje y ab esta certesa permetent-se als
patrons y duenyos de las mercadrias que aportaran aquellas al present Principat destinadas per
la casa de port franch lo tocar, detenir-se y descarregar en los llochs y vilas de la costa del present Principat, qui los impedirà de esbaltir-las
per la província y aportar-las a qualsevol part
sens pagar dret algun. Pues dient que las pòrtan
per la casa de prot franch per la sola rahó de estar detinguda la embarcació o de desembarcar,
no deu pagar los drets de la Generalitat, quedant en mà dels dits negociants o patrons lo
descarregar y esbaltir mercaderias ab major
franquesa que la del port franch. Y axí bé faltant
dist capítols 25 y 26, quedaran aniquilats los
drets de la Generalitat y privada la casa de port
franch de la introducció de moltas mercaderias
en aquella y ab la disposició de la cort induït un
nou modo per a pèrdrer del tot la Generalitat y
comers, de forma que ab la suposició indubita2447

da de haver-se de erigir fora los murs de la present ciutat la casa de port franch per lo effecte
de augmentar-se lo comers per medi de aquella
y de haver-se de ordenar y disposar lo que conduesca a son major útil, sens perjudici dels drets
de la Generalitat són indispensables las disposicions contengudas en dits capítols 25 y 26.
46. Bastantment se manifesta ab lo paper de reparos acerca dits capítols 25 y 26 haver fet a vostra excel·lència fidelíssima grandíssima impressió la concideració de la restricció del comers
dels pobles de la costa, lo haver-se de acarrear
tot lo negoci a esta ciutat, lo retràure’l de dits
pobles, lo haver de quedar per esta causa pobres
y que no seria crehible que sia estada la intenció
de la cort general voler semblant cosa, pues
aquella sols attén al benefici públich de tots los
provincials y no al de una sola ciutat. Emperò, si
vostra excel·lència fidelíssima estigués tant ben
enterat del que passà en la cort general útlimament celebrada respecte de la erecció de dita
casa de port franch, disposada ab dit capítol 79,
com ho estan las ditas sis personas de la junta
que entrevingueren en aquella, tenen per constant e indubitat que no haurian las sobreditas
rahons y ponderacions merescut en vostra excel·lència fidelíssima tanta cabuda, pues en la realitat totas las tingué molt presents dita cort general per haver en aquella al·legat los síndichs
de las vilas de la costa hi concorrian ab la sola
erecció de la casa de port franch en esta ciutat y
aquellas, no obstant se féu dita disposició contenguda en lo mencionat capítol 79.
47. Y per a què se desitja informar plenament lo
ànimo de vostra excel·lència fidelíssima en justificació del pròxim establert, deuhen ditas sis
personas posar en sa intel·ligència que lo síndich
de la ciutat de Mataró dissentí al dit capítol 79 y
a la formació de casa de port franch en esta ciutat, declarant ab differents motius reduhits en
escrits que no assentiria a la erecció de port
franch en Barcelona, si no és ab la circunstància
de concedir-se a la dita ciutat de Mataró y altres
pobles de la costa proporcionats al comers lo poder erigir casa de port franch, fundant son disentiment ab lo presupòsit infal·lible y cert de que,
erigint-se sols en Barcelona casa de port franch,
lo comers sols se augmentaria en esta ciutat y no
en lo restant del Principat, de forma que tota la
utilitat del dit capítol de cort seria de Barcelona,
sens poder-ne participar los demés pobles de la
costa capaces de semblant benefici, per gozar
aquella solament del medi únich y més proporcionat per lo augment del comers y negoci.
48. Ab est supòsit avivà lo síndich de Mataró
son disentiment, al·legant ésser requisit substancial de qualsevol lley fundar-se en la utilitat
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pública de tots los indivíduos subjectes a aquella
y que havent de ésser la utilitat resultant de la
erecció de dita casa de port franch solament de
Barcelona, lo dit capítol 79 no tindria dit requisit de pública utilitat, per no poder-se dir tal
aquella que recau a favor de un sol poble o ciutat. Al·legà també que la lley no deu contenir
perjudici de la província y dels indivíduos subjectes a aquella, lo qual seria evident e irreparable respecte de dita ciutat de Mataró y demés
pobles de la costa per sustentar-se aquells en
gran part de la negociació y comers que tot vindria a recàurer en Barcelona per medi de dit
port franch per la utilitat que tenen los negociants de aquell, tenint per cert que estos dexarian dits pobles y que per aquest medi quedarian exaustos, venint totas las embarcacions
forasteras a Barcelona per a depositar las mercaderias en dita casa, sens pagar dret algun y quedant privats dits pobles de molts beneficis que
percebeixan de las embarcacions y de las commissions y altres. De forma que dita casa de port
franch construhida solament en Barcelona havia
de ésser la total ruhina de dita ciutat de Mataró
y demés pobles de la costa, que encara que lo
benefici de port franch en Barcelona seria comú
a tota la província podent-se valer de aquell tots
los negociants indistinctament, emperò que per
a gozar de dit benefici los seria precís haver de
acudir a esta ciutat y àdhuc tots los naturals per
beneficiar sas mercaderias y fruyts los haurian de
carretejar y transportar a aquella, a hont solament seria lo comers, solament se trobarian embarcacions y solament se podria offerir la ocasió
opportuna per a comerciar-los y beneficiar-los.
49. Estos foren los fonaments y medis en virtut
dels quals pretengué en la cort general últimament celebrada lo síndich de la ciutat de Mataró
no poder-se disposar lo contengut en dit capítol
79, sinó és affavorint a aquella y demés pobles
de las costas de Cathalunya capaces y proporcionats al comers, ab semblant concessió de
port franch que són en substància los mateixos
que se ponderan en dit paper de reparos en orde
als dits capítols 25 y 26 y que han merescut tanta impressió en vostra excel·lència fidelíssima. Y
no obstant de haver persistit dit síndich de Mataró en lo refferit dissentiment y haver-se adherit a aquell altres síndichs de la costa, havent
dita cort general feta tota premeditació sobre
aquells, tingut moltas conferèncias ab las personas de major litteratura y ab intervenció de la
més madura reflexió, fonch declarat per los jutges anomenats per part de sa magestat y dita
cort general que no prossehia dit dissentiment,
de forma que menyspreadas ditas rahons y tingudas per insubsistents, se passà a la total effectuació de dit capítol 79, com de tot lo sobrerefferit pot plenament cerciorar-se vostra
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excel·lència fidelíssima de los processos familiars
de dita cort general, recòndits en lo Arxiu de la
casa de la Deputació.
50. Queda pues evidenciat que tots los medis
que se troban expressats en dit paper de reparos
sobre dits capítols 25 y 26 militavan en la erecció de casa de port franch solament en Barcelona; que, repel·lits aquells, dita cort general perseverà en la disposició de dit capítol 79; que no
obstant de ésser més propris dits medis per a
impedir la formació de port franch sols en Barcelona que no respecte del que se disposa en
dits capítols 25 y 26 foren declarats per insubsistents; que a no estar-se als propdits capítols
25 y 26 seria contravenir a la expressa mente y
intenció de dita cort general que attengué solament al comers per a esta ciutat com a metròpoli y capital de la província, distribuhint-se de
aquí universalment per tot lo dit Principat; que
las ditas sis personas en vista de las rahons ponderadas no poden apartar-se del que se disposa
en dits capítols 25 y 26; y, finalment, que essent
com és vostra excel·lència fidelíssima viva representació de dita cort general, commissari de
aquella en tots los negocis de la Generalitat y assenyaladament en tot lo concernent al major
útil del comers y benefici de la casa de port
franch, ha hi deu en cumpliment de sa primera y
més principal obligació de son càrrech condescendir a dits capítols 25 y 26.
51. Y encara que havent vostra excel·lència fidelíssima consultat a un dels assessors y dos consulents per a què diguessen son sentir sobre dit
paper de reparos y sobre ditas ordinacions y
nova planta de las ideadas per vostra excel·lència
fidelíssima en quant al jurídich, estos hajan pasat a aconsellar que los capítols 2, 7, 8, 16 y 42
de ditas ordinacions que contenan la erecció de
president ab jurisdicció, receptor de fraus y escrivà del president, excedexan la facultat atribuhida als deputats y ohidors y sis personas ab
dit capítol 79, y que, axí mateix, los capítols 25,
26 y 44 de las matexas ordinacions que tenen
mira al distret en orde a las embarcacions que
portaran mercaderias consignadas per la casa de
port franch no són conformes, si contra la mente y intenció del dit capítol 79, y que també lo
expresat en lo capítol 44 és contra los capítols
de cort ab què se dóna al excel·lentíssim y fidelíssim consistori la jurisdicció de conèixer per si
sol dels drets y cosas concernents a la generalitat
per disposar-se en dit capítol 44 que, posat lo
port franch en execució, degan los senyors deputats y ohidors en los casos expressats en lo
mateix capítol ordenar ab assistència y consell
de una Sisena y que axí bé vostra excel·lència fidelíssima no podria ni deuria posar en execució
los sobremencionats capítols de ditas ordina-

cions y, per últim, hajan estat de parer que la
dita nova planta ideada y discorreguda per las
dotse personas de negoci no se opposaria en
cosa alguna al dit capítol 79 ni ha altre dret municipal, com axí és de vèurer de dit vot.
52. Emperò, si se fa la deguda reflexió a las rahons que sobre quedan ponderadas, se veu
quant poch segur és lo sentir de dits assessor y
advocats consulents, de forma que ditas sis personas no necessítan de més ponderacions per a
manifestar sa insubsistència y sols per a què no
reste escrúpol algun a vostra excel·lència fidelíssima en procurar la més prompte y breu execussió de dita casa de port franch, inseguint la voluntat de la cort general ab la publicació de ditas
ordinacions, se donarà evasió ab la brevedat
possible als motius en virtut dels quals se ha passat ha aconsellar a vostra excel·lència fidelíssima
lo sobrerefferit.
53. Assèntant primerament dits assessor y advocats consulents no haver pogut la junta de port
franch passar a la creació dels officis de president, receptor de fraus y escrivà del president,
que és lo que contenen los capítols 2, 7, 8, 16 y
42 de ditas ordinacions, ab lo motiu de que en
la casa de port franch no se podrian comètrer
fraus, sinó és en tot cas antes de entrar o després
de exir las mercaderias de aquella y que, en estos
casos, recaurian dits fraus sobre los drets de la
Generalitat, la conexensa dels quals tocaria privative al deffenedor de la casa del General, que
al dit president se li attribueix la mateixa jurisdicció que té dit deffenedor, la qual és limitada
a las causas de fraus y penas, conexent de tot lo
demés lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori y
que axí bé regoneixen no ésser exercible jurisdicció alguna per lo president en dita casa de
port franch, pues las de fraus serian del deffenedor y las demés de vostra excel·lència fidelíssima
y, que essent com és la creació dels officials ab
jurisdicció suprema regalia, no se entendria està
concedida, sinó és ab lo presupòsit de haver-se
litteralment expressada en lo mateix capítol.
54. Per la satisfacció se presuposa que ya queda
sobreconstituhit que en dita casa de port franch
hi pot haver fraus, que lo offici de president, governador o ab altre nom que tinga son tribunal
y la conexensa de tots los debats se offeriran en
la dita casa ab jurisdicció és precís y necessari
quedant esta veritat manifestada, no sols per la
relació de la gent més perita en lo negoci, si y
també authenticada de las deposicions dels testimonis rebuts en contradictori judici en lo tribunal de la visita sobre dita querela de número
2, com queda ponderat sobre en los números
26, 37 y 38, de a hont és fàcil deduhir haver-se
expressament atribuhida facultat en dit capítol
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79 a la dita junta de port franch crear y erigir
semblant offici ab la jurisdicció se li dóna, en
força de aquellas clàusulas, ibi: «Y per a què lo
expressat en lo present capítol se puga posar en
la deguda execució sens prejudici algun de la
Generalitat, ciutat y demés drets concedir facultat a dos personas de quiscun dels tres brassos
respective, per a què junt ab los deputats y ohidors de comptes del present Principat disposen
y ordenen, encara que sian closas y finidas las
presents corts, lo modo y forma que·ls aparexerà més convenient per dit effecte, utilitat y benenfici públich», etcètera. Axí que apar no tenir
ni poder tenir dubte algú que la junta de port
franch ab la creació de dit offici de president, ab
tribunal y jurisdicció no ha excedit en manera
alguna a la facultat a ella elargida ab dit capítol
79.
55. Y si bé és veritat que la concessió de jurisdicció és regalia y que las regalias no vénen
compresas en las constitucions de Cathalunya
sens expressa menció de ellas, no té dubte algun
que àdhuc que ab dit capítol 79 no·s pogués
conciderar expressa la concessió de dita regalia
de la creació del offici de president ab jurisdicció, haurian pogut dis senyors deputats y personas de la junta passar a erigir aquell en la conformitat expressada en dits capítols 2 y 42. Per ço
que la sobreestablerta regla se limita sempre y
quant lo capítol de cort o constitució no pot tenir compliment sens la concessió de alguna regalia o regalias, las quals en dit cas y totas las
que són menester com a medis necessaris per la
execució del intent y fi del capítol vénen compresas y concedidas, y com en qualsevol port
franch se necessite de una persona que com a
cap de aquella incumbència y casa de negociació
resolga promptament los casos que se offerexen
requirints celeritat, conexent de pla y sens figura de indici dels dubtes que poden offerir-se
conforme axí se troba statuït en tots los ports
franchs y consta de la rellevant prova feta en lo
tribunal de la vista sobre la refferida querela de
número 2. De aquí és que dits senyors deputats
y sis personas tingueren potestat en força del
refferit capítol 79 per a crear dit offici de president ab dita prerrogativa de jurisdicció y tribunal, encara que no se llegís expressada en aquell.
56. Resta del tot evident lo proposat assumpto
ab lo mateix que supòsan dits assessor y advocats consulents en lo refferit vot, a saber és, de
que tot lo concernent a la casa de port franch se
ha y deu reputar per cosa de la Generalitat, havent-se de regular per las matexas líneas que las
demés cosas de la Generalitat, lo que conclou a
notorio haver pogut los senyors deputats y ohidors del trienni passat y ditas sis personas crear
lo offici de president ab jurisdicció y tribunal,
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encara que la creació de officials ab jurisdicció
se concidere ésser de la suprema regalia, com sia
cert y cosa que vostra excel·lència fidelíssima no
la pot controvenir que en matèrias de la Generalitat té vostra excel·lència fidelíssima comunicadas las supremas regalias, havent-se sa magestat per sa real clemència abdicada tota la
jurisdicció y poder, de forma que axí com regonexent vostra excel·lència fidelíssima ésser precisa y necessària la creació de algun official ab
jurisdicció per lo bon regimén y recta administració dels drets o cosas de la Generalitat, podria
y deuria vostra excel·lència fidelíssima erigir-lo y
crear-lo conforme ho ha practicat vostra
excel·lència fidelíssima en differents ocasions.
De la mateixa manera, essent com és tant precís
y necessari dit offici de president, han tingut los
antecessors de vostra excel·lència fidelíssima y
sis personas de la junta la ampla facultat y poder
de crear-lo àduc ab jurisdicció y tribunal, quedant de aquí clar no poder-se defferir al vot y
parer de dits assessor y advocats consulents, majorment ab los motius tant prejudicials a la jurisdicció de vostra excel·lència fidelíssima en cosas
de la Generalitat.
57. Sens que puga obstar lo que affírman dits
assessor y advocats consulents en son vot de que
en força del capítol 2 y 42 de ditas ordinacions
sols se hauria volgut donar al president aquella
matexa aucthoritat y jurisdicció que competeix
al deffenedor en las casas del General y Bolla,
perquè si attentament se mira lo que·s disposa
en dit capítol 42 de ditas ordinacions, se atribueix y se ha volgut atribuhir al dit president no
sols la mateixa jurisdicció que competeix al dit
deffenedor restreta als fraus y penas, sí y també
per a declarar qualsevols debats y qüestions que
altrament se offerescan en dita casa de port
franch, com axí apar de aquellas paraulas del dit
capítol 42, ibi: «y dega declarar las causas de
fraus y penas y altres», etcètera, havent estada la
intenció de que tot quant esdevinga haver-se de
declarar en dita casa de prot franch en lo concernent al regimén, govern y administració de
aquella y al curs del negoci, sia de la jurisdicció
del dit president en primera instància.
58. Ni tampoch al sobreexpressat pot servir de
embaràs algun lo dir-se que, posada una vegada
la casa de port franch, deuria repurtar-se per
cosa de la Generalitat, pues cedirian a benefici
de esta los útils que aquella produhiria y que en
la present ciutat se troba lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels señors deputats y ohidors de comptes, lo qual podria administrar justícia sobre qualsevol dubte o debat se offerís en
dita casa de port franch, puix li tocaria per rahó
de son interès; per ço que lo mateix succeheix
en las demés parts a hont hi ha ports franchs, lo
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útil dels quals és o bé del príncep o de la República o de algun magistrat que té igual o major
jurisdicció que lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori y, no obstant assò, ha ensenyat la experiència que no pot faltar dins la mateixa casa
de port franch un president o governador que
conega y resolga promptament los dubtes de las
parts y també las difficultats domèsticas dels
mateixos officials que més míran al exercici, govern y administració que a la jurisdicció contenciosa sobre interessos de part a part. Axí que per
dita rahó se regoneix seria molt prejudicial a la
prompta expedició y celeritat del negoci de dita
casa, si se hagués de recòrrer al excel·lentíssim y
fidelíssim consistori per la decisió de las causas y
debats que en aquella se offeririan en primera
instància, inferint-se del sobreponderat no poder-se dubtar de la facultat y poder en orde a la
creació de dit offici de president ab jurisdicció y
que esta és exercible per aquell en dita casa de
port franch per ocasió dels fraus y debats se poden offerir sens prejudici de la jurisdicció del
deffenedor de la casa del General y de la que
competeix al excel·lentíssim y fidelíssim consistori y que, en necessària conseqüència, són indispensables los dos officis de receptor de fraus
y escrivà del president com a dependents y accessoris de aquell.
59. En quant als motius que han explicat dits
assessor y advocats consulents en lo refferit vot
per difficultar la publicació dels capítols 25 y 26
que contenen lo distret de las embarcacions respecte de las mercaderias destinadas y dirigidas
per dita casa de port franch, precisant als patrons en haver de venir en dretura al port de esta
ciutat, sens poder tocar en altre port o platja de
la costa de Cathalunya si volen gozar de la franquesa de port franch, se ha donat tota evasió
tant en general com en particular des del número 34 al 37 y del número 41 al 50, sens necessitar-se de altres ponderacions. Y axís, ditas personas desitjant evitar prolixitat y repeticions, se
reffereixen a las rahons en dits números expressadas, de las quals rèstan in omnibus et per omnia insubsitents los motius de què se valen dits
assessor y advocats consulents per impugnar lo
que·s disposa en dits capítols 25 y 26 de ditas
ordinacions.
60. Prosseguint dits assessor y advocats consulents son vot, aconsèllan a vostra excel·lència fidelíssima no deuria assentir al què·s disposa en
lo capítol 44 de ditas ordinacions, majorment,
en quant a la obligació de haver los señors deputats y ohidors de convocar una Sisena de personas dels tres estaments per los casos de què,
acarreat lo negoci, aparegués haver-se de crèixer
dita casa, crear-se algun offical nou o haver-se
de supprimir, de haver-se de augmentar o dis-

minuir los salaris dels officials, o bé de haver-se
de mudar o alterar en tot o en part la tarifa y
que, en atenció que las anomenadas per la cort
general se troban més instruhidas, se degan, venint alguns de dits casos, cridar aquellas y que
en lo cas de mort, ausència o impediment de alguna de ellas, pugan anomenar-ne en son lloch
altre del mateix estament ab lo motiu de què,
posada en execució dita casa de port franch, resta supprimida la junta y tot lo concernent al
port franch queda administració de la Generalitat, en què lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori té la ampla jurisdicció sens necessitar de altres personas ni poder-se compel·lir àdhuc en
casos de Novenas, Sisenas ni demés juntas en
haver de convocar certas personas, ans bé tenen
la llibertat de elegir dits deputats y ohidors
aquellas que los apar, conformant-se en assò
dits assessor y advocats consulents a las rahons
que se troban ponderadas en lo paper de reparos y apuntaments sobre dit capítol 44.
61. No dúbtan ditas sis personas que, posada en
execució dita casa de port franch, no rèstia extincta la jurisdicció y la commisió de la cort general, ni menos que vostra excel·lència fidelíssima, en totas las cosas concernents a la
Generalitat, no tinga a solas la plena y ampla jurisdicció, si sols en la formació de dit capítol 44,
usant del poder y facultat atribuïda en dit capítol 79 y considerant que en los casos se expressan en aquell, milita la mateixa rahó que tingué
present la dita cort general per a comètrer la dependència de port franch a aquellas, las quals
com a noticiosas y ben informadas de est negoci
podrian en aquells casos coadjuvar molt a la utilitat y benefici del comres y del que aparegués
més convenient a la bona administració del port
franch, se establí per lley general lo contengut
en dit capítol 44, no podent-se dubtar del poder per lo què sobre se ha ponderat en los números 20 al 26. Axí que dit capítol 44 deu tenir
la mateixa firmesa que si fos lley municipal establerta per la cort general, devent vostra
excel·lència fidelíssima passar a sa publicació ab
la brevedat que requereix lo negoci.
62. Sens que sia de concideració lo al·legar-se
que la admnistració de dita casa de port franch
ha de ser administració de cosas y béns de la Generalitat, havent-se fet la casa a expensas de
aquella, y que los emoluments deuran cedir a
benefici de dita Generalitat y que axí bé, àdhuc
en los casos mencionats en dit capítol 44, deuria
obrar lo excel·lentíssim y fidelíssim concsitori
per si sol, quedant-li facultatiu en cas la urgència ho demanàs de cridar aquellas personas li
aparegués, perquè no implica ni se sab conciderar repugnància alguna de no poder-se ni dèurer-se convocar personas dels tres estaments en
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cosas y negocis de la Generalitat per a aconsellar
al excel·lentíssim y fidelíssim consistori, com axí
se experimenta en molts casos en què la cort general ha precisat a vostra excel·lència fidelíssima
en haver de convocar certas personas per depnedèncias y cosas de la Generalitat y extrèurerlas de las bolsas dels tres estaments, com és en lo
cas de vacar lo offici de especulador del Real Arxiu y altres casos previnguts en los capítols 96 y
97 de estas últimas corts, en què vostra
excel·lència fidelíssima deu per la resolució
extràurer cert número de personas de las bolsas
dels tres estaments y seguir lo vot y parer de
aquellas en lo cas de haver de exir algun consistorial fora la present ciutat per incumbèncias de
la Generalitat, en què per resòldrer dita exida
deu precehir vot decisiu de una Divuytena extreta en sort en virtut del capítol 35 del nou redrés; en lo cas de la resolució del puesto a hont
ha de estar y anar lo mestre de cerimònias, en lo
qual se injungi obligació al excel·lentíssim y fidelíssim concistori de convocar una Novena ab
vot igual als señors deputats y ohidors de comptes, segons lo establert en lo capítol 52 de dit
nou redrés; en lo cas previngut en lo capítol del
mateix nou redrés en què per a arxivar tot lo
atrassat en lo Arxiu de la casa de la Deputació se
precisà als señors deputats y ohidors, convocar
una Novena extreta en sort, devent los dits deputats y ohidors proposar sis personas per elegir-ne duas ab pluralitat de vots dels senyors
consistorials y de las personas de dita Novena, y
altres. Y, per consegüent, resta en clar que en
cosas de la Generalitat és molt freqüent haver
volgut la cort general precisar als señors deputats y ohidors de comptes ha convocar certas
personas per la resolució, sens dexar a son líbero
alvedrio la elecció y nominació per haver aparegut ésser axí convenient. Y que per la mateixa
rahó, los senyors consistorials antecessors de
vostra excel·lència fidelíssima y ditas sis personas en los casos expressats en dit capítol 44 de
ditas ordinacions, attenent al major benefici y
utilitat del comers y de dita casa de port franch,
han disposat lo haver-se de convocar dita Sisena
ab lo sol vot consultiu y, verdaderament, se admiran ditas sis personas que vostra excel·lència
fidelíssima haja prorrummpit en una quexa tant
poch fundada, vehent que ditas sis personas
sens interès algun se offereixen ha servir al públich y aplicar-se al descans dels señors deputats
y ohidors en totas aquellas diligèncias que judicaran ésser més efficaces y conductivas per al
bon govern, regimén y administració de dita
casa de port franch, quedant a primo ad ultimum ab tota evidència convençut no subsistir
las rahons ponderadas en dit paper de reparos,
ni en los vots dels dits assessor y advocats consulents ni menos dels hòmens de negoci en la
nova idea y planta de las ordinacions y que, no
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obstant aquellas, deu vostra excel·lència fidelíssima passar a la publicació de ditas ordinacions
snes poder-se’n apartar reluctant y discentint las
ditas sis personas.
63. Y ja que se troba oberta conferència ab la
excel·lentíssima ciutat en quant als capítols de
ditas ordinacions que tenen mira a son propri y
peculiar interès y que aquella està prompta en
continuar dita conferència, passant vostra excel·lència fidelíssima ha procurar sa continuació
per medi de las personas eligidas, allanats que
sian los reparos ab dita excel·lentíssima ciutat,
ditas sis personas no dexaran de attèndrer y premeditar si serà millor que los capítols de ditas
ordinacions se concebescan ab la forma que vuy
se troban, o bé si serà convenient que sens alterar ni mudar lo substancial de aquells se disposen ab altra formalitat de paraulas y, axí mateix,
si serà important que los set officials dividits entre guardas y romaners se digan simul guardas y
romaners, puix ditas personas en tot allò que regonexeran ésser conforme a rahó y conductiu
per lo benefici públich, procuraran convenir-se
ab lo dictament de vostra excel·lència fidelíssima.
64. Per tot lo què, lo comenador fra don Feliciano de Sayol, dissentint expressament a la
nova idea y planta de ordinacions proposadas
per vostra excel·lència fidelíssima y a tot lo que
se ha executat per a introduhir aquellas, sens
interessència de las ditas sis personas, és de vot
y parer que luego, sens mora, tardansa ni dilació alguna se passe a la continuació de dita
conferència ab la excel·lentíssima ciutat y que,
allanats los dubtes y difficultats sobre dits capítols concernents al propri y peculiar interès de
dita ciutat se passe a la publicació de ditas ordinacions en la forma acostumada, posant-se encontinent en execució dit port franch, attès són
notoris y sens número los perjudicis se seguexen de la procrastinació, no sols al públich comers, utilitat y benefici universal de tota la província y als drets de la Generalitat, sí y també al
dret que tenen acquirit los officials elegits y
anomenats per lo regimén, govern y administració de dita casa y als particulars negociants
que quèdan frustrats de gaudir de la franquesa
promesa per la cort general en sas mercaderias
y, singularment, per cedir esta dilació en evident desdoro de la cort general y ocasionar la
nota en vostra excel·lència fidelíssima y personas de la junta de ésser tinguts per molt remissos y negligents en posar en execussió una cosa
tant recomanada per la cort general. Axí que
en cas que vostra excel·lència fidelíssima no
condescendesca, lo que no se creu, a una cosa
tant justa, dit fra don Feliciano de Sayol protesta a vostra excel·lència fidelíssima de aquella
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millor manera que pot y deu et omni meliori
modo de tots los danys se han seguit, seguiran
y podran seguir-se per rahó de una tant voluntària detenció se fa a la obertura de dita casa
de port franch, reservant-se totas las accions li
competexen y poden competir en son cas y
lloch contra vostra excel·lència fidelíssima, tant
per impedir una cosa que segons la primera
obligació de son càrrech deu vostra excel·lència
fidelíssima solicitar-la, com altrament. Y per
quant la deguda custòdia de las mercaderias
que entraran en dita casa de port franch se necessita de ampliar-se aquella y fer-se los magatzems que se tenen ideats en conformitat de la
planta entregada a vostra excel·lència fidelíssima per no tenir vuy dita casa bastant capacitat
per las mercaderias segons lo informe de la
gent de negoci y quedar ab dits magatzems y
barri que·s farà en aquella més resguardada, és
també de vot y parer que se fassen luego tabbas per lo subhast de dita obra y se passe a sa
effectuació.

Número 249
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Miquel Ignasi de Reverter y de Ferrer, donsell, racional de
la present casa de la Deputació, fa relació com
és feta exacta averiguació ab los llibres de Vàluas
y altres de la present casa aserca de aquell censal
penció 20 lliures y preu 400 lliures, venut y creat per subvenció de la guerra a Francesch Marí,
ciutedà honrrat de Barcelona, als 8 de mars
1641, que fou extret als 26 de mars 1711, y se
troba en lo cabreu del mes de mars, foli 726, en
lo qual se troba lo següent:
Dit censal que diu possehí Francesch Marí, ciutedà honrrat de Barcelona, lo qual segons lo llibre de Vàluas, trienni 1680, foli 387, se troba
continuat altre de las fiansasdonadas per Francesch Arnell, deputat militar que fou en lo
trienni 1662, lo qual Francesch Arnell, segons
lo llibre de Vàluas, trienni 1707, folis 411-415
y 416, consta restar a dèurer la quantitat de 465
lliures, ço és, en foli 415, 300 lliures, que dit
Arnell junt ab lo molt il·lustre don Jaume de
Copons, tunch deputat ecclesiàstich, Thomàs
Capdevila, deputat real, don Francisco de Amigant, Francisco de Nadal y Pere Carreras, ohidors de dit trienni 1662, foren condemnats en
pagar en la visita de dit trienni sobre la querela
de número 33, consta en lo llibre de Vàluas,
trienni 1663, foli 502, y de 1698, foli 337; en
foli 415 de dit llibre de Vàluas, trienni 1707,

a. relació intercalada el 27 de maig 1711.

consta dèurer los sobredits Arnell y sos condeputats 150 lliures per tantas foren condemnadas
en dita visita sobre la querela de número 29,
consta en dit llibre de Vàluas, trienni 1665, foli
510, y las restants 15 lliures en foli 416 de dit
llibre, trienni 1707, que dit Arnell y li tocan a
pagar per sa part de aquellas 90 lliures que junt
ab sos condeputats fou condemnat en dita visita
sobre la querela de número 31, consta en dit llibre de Vàluas, trienni 1665, foli 511, y de
1698, foli 338; dich 465 lliures.

ners per las dos partidas tretas en fora y en la
quantitat constarà restar-se a dèurer per la última partida, salvat en tot error de compta. Y esta
és la relació que fa a vostra excel·lència fidelíssima lo baixfirmat. De l’aposento del racional,
vuy als 23 de maig de 1711.
Miquel Ignasi de Reverter y de Ferrer, racional.

Número 251
Dit Marí, segons lo llibre de Vàluas, trienni
1707, foli 418 y 419, y del trienni 1671, foli
466, se troba continuat altre de las fiansas donadas per don Francisco Pons, ohidor militar, que
fonch en lo trienni 1665, lo qual Pons segons lo
llibre de Vàluas, trienni 1707, consta restar a
dèurer la quantitat de 274 lliures 3 sous 6, ço
és, en foli 418, 104 lliures 5 sous 6, ab dos differens partidas, és a·ssaber, 79 lliures 5 sous 6 a
cumpliment de 100 lliures que lo dit Francisco
de Pons, junt ab sos condeputats, foren condemnats en la visita de dit número 3, consta en
lo llibre de Vàluas, trienni 1668, foli 467, y 25
lliures que dit de Pons, junt ab los demés, exceptat lo doctor Joseph Gomar, foren condemnats en dita visita sobre la querela de número 4,
consta en lo llibre de Vàluas, trienni 1668, foli
467. Y les restants 69 lliures 18 sous que dit de
Pons, segons dit llibre de Vàluas, trienni 1707,
foli 419, junt ab los demés condeputats restan a
dèurer de aquellas 210 lliures que foren condemants simul et insolidum, així com en las dos
antecedents querelas, sobre la querela de número 12, consta en lo llibre de Vàluas, trienni
1668, foli 469, y 100 lliures que los sobredits
de pons y sos companys foren condemants en
dita visita sobre la querela de número 33, consta en lo llibre de Vàluas, trienni 1668, foli 473;
dich 274 lliures 3 sous 6.
Dit Marí, segons lo llibre de Vàluas, trienni
1665, foli 339, se troba continuat altre de las
fiansas donadas per Lluís Canser y Doms, ohidor militar que fou en lo trienni 1671, lo qual
Canser junt ab sos condeputats, segons lo llibre de Vàluas, trienni 1707, foli 428, deuhen
dar totas las quantitats que per rahó de la contrafacció de la aprenció dels rerals de vuyt apresos en la patrona de las galeras de Gènova aurian deliberadas pagar després de 4 de maig
1672, en que·s féu la declaració y liquidació reservada, per tantas foren condemnats en la visita de dit trienni 1671 sobre la querela de número 76, consta en lo llibre de Vàluas, trienni
1674, foli 383.
Així que resta obligat dit censal de una part en
set-centes trenta-nou lliuras tres sous y sis di2453

Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. A notícia
del procurador fiscal del General de Cathalunya
ha previngut que vostra excel·lència fidelíssima
en dias passats hauria provehit la taula de Alforja a favor de Francesch Monter o de Gabriel
Monter, son fill, e com dits pare y fill no pugan
obtenir dit offici, ço és, Francesch Monter per
ésser botiguer y tenir botiga parada ab telas,
mitjas, tafetans y altres cosas que deuen dret de
General y trobar-se prohibit als botiguers ser
taulers del General per lo capítol 83, Corts
1481, y lo dit Gabriel Monter per ésser constituït baix la pàtria potestat del dit son pare y
exercitar lo mateix offici de botiguer y ésser menor de 25 anys y sols de edad de uns 20 anys,
poch més o menos, com constarà de la informació que se ofereix ut recipiatur. Per tant, com
altrament lo procurador fiscal a vostra excel·lència suplica sia donat al official a qui specte no
entregue lo privilegi de dita taula a ningun dels
referits pare y fill, y constant del narrat com
constarà sia dita taula provehida la persona concorreran las qualitats y requeriemnts necessaris
per capítols de cort juribus factis semper salvis, et
cetera. Altissimus. De Nadal, assessor fiscalis Generalis Cathaloniae.
Ob die XVIIII mensis may MDCCXI, in concistorio,
et cetera, et domini deputati, intervenientibus
dominis auditoribus computorum, dixerunt et
decreverunt quod recipiatur informatio et postea
deliberabitur.
Don Raymundus de codina et de Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae
subrrogatus.
Ob iterum die XXVII mensis may MDCCXI, in concistorio, et cetera, et domini deputati, interveientibus dominis auditoribus computorum, commiserunt
praedicta
magnificus
acessoribus
Generalis Cathaloniae qui super supplicatis relationem in scriptis faciant.

a. súplica intercalada el 28 de maig 1711.
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Don Raymundus de codina et de Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae
subrrogatus.
Die vigessima mensis may, anno a Nativitate
Domini millessio septingentessimo undecimo,
Barchinone.
Jacinthus Aleu, agricola, oppidi de Alforya, archidiocesis Tarraconensis, Barchinone habitans,
aetatis suae pro ut ipse dixit quadraginta unius
annorum, parum plus vel minus, testis qui citatus, et cetera, juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super contentis in supplicatione oblata per magnificum procurator fiscalis Generalis Cathaloniae, die decima nona
praedictorum mensis et anni, eidem testi lecta dixit que lo sab y pot dir sobre lo contengut en
dita súpplica és que cosa de un mes ha que anà
ell testis a la vila de Alforya a hont estigué fins
que tornà en la present ciutat y en dit temps ha
vist que lo refferit Francesch Monter tenia botiga en dita vila, ço és, de vetas, taffetans y telas,
segons és pública veu y fama en dita vila de Alforya.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera, sed solum quod est aliquantulum parens Gabrielis Ribas, agricolae, dictae
villae de Alforya, de quo habet intelligentiam
praetenderet tabulam dicti oppidi.
Fuit sibi lectum, et cetera, et perseveravit, et cetera.

bé judica que sols tindrà uns 20 anys, poch
més o menos.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera.
Fuit sibi lectum, et cetera, et perseveravit, et cetera.
Die vigessima septima mensis may, anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo undecimo, Barchinone.
Josephus Cervera, juvenis, aromatarius, oppidi
Villafranchae Poenitensis, diocesis Barchinonensis, Barchinone habitans, aetatis suae pro ut ipse
dixit decem et novem annorum, parum plus vel
minus, testis, et cetera, qui citatus, et cetera, juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super contentis in supplicatione supradicta, et cetera, dixit que lo que
sab y pot dir ell testis és que cosa de un any ha
que ell testis anà a la vila de Alforye, a hont va
vèurer ell testis que Francesch Munter tenia parada botiga ab telas, mityas y taffetans y altres
cosas que deuhen dret de General y que axí mateix Gabriel Monter, son fill, exercia lo mateix
offici de botiguer venent públicament, y que
havent ell testis estat per lo spay de tres o quatra
anys en dita vila no sols veu lo mateix, sinó y
també que pare y fill Monter anaven venent
com a botiguers predits per las firas semblants
mercaderias y que en quant a la edat té Gabriel
Monter no·y pot dir cosa.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera.

Dicto die, Barchinone.
Laurentius Bosch, sutor, dictae villa de Alforya,
Barchione habitans, aetatis suae, pro ut ipse dixit quadraginta quatuor annorum, parum plus
vel minus, testis, et cetera, qui citatus, et cetera, juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super contentis in supplicatione praedicta, et cetera, dixit lo que sab y
pot dir ell testis és que ha tres anys farà per la
festivitat de Santa Madalena del present any
que·s troba habitar en la present ciutat per causa de la guerra, havent vingut a esta ciutat dende la vila de Alforya, a hont habitava, y que si
bé quant estava allí veya que Francesch Monter
tenia la botiga que narra la súpplica, no que fos
com las de Barcelona, sinó a modo de quincallerias, y que Gabriel Monter, son fill, exercia
lo mateix offici, emperò des de que falta de
alló no·y pot dir cosa, com y també que no sab
ab certesa qual edat té lo dit Gabriel Monter, si
2454

Fuit sibi lectum, et cetera, et perseveravit, et cetera.
Vista la retroscrita suplicasió y lo en ella contengut; vista també altra suplicació presentada per
Francesch Munter y Gabriel Munter, pare y fill,
als 23 del corrent mes de maig; vistasa las informacions sobra una y altra de ditas suplicacions
rebudas; y vistas las commissions fetas per vostra excel·lència fidelíssima als assessors y advocat
fiscal infrascrits per a què sobra lo contengut en
ditas suplicacions relacció féssem en escrits; vista la deliberació feta per vostra excel·lència fidelíssima lo dia 16 del dit present mes de maig; y
vist finalment, tot lo que·s devia vèurer. Attès
que dit Gabriel Munter ab la sobre-referida deliberació fou provehit en la forma acostumada
del offici de tauler del General en la vila de Al-

a. vistas las ... rebudas intercalat al marge esquerre.

forja y de las informacions rebudas no·n resulta
cosa que segons capítols de cort puga embarassar ni impedir al dit Gabriel Munter la possessió
y exercici de dit offici; per ço, dits assessors y advocat fiscal fan relació a vostra excel·lència fidelíssima que pot y deu ordenar a son noble secretari y demés officials a qui especte li despàtxan
lo privilegi al dit Gabriel Munter del dit offici de
tauler de Alforja, a effecte que sia posat en possessió de aquell en la forma acostumada. Y axí
ho senten. En Barcelona, als 28 de maig 1711.
Flix, assessor subrrogatus. Alexius Forneguera,
assessor subrrogatus.

Número 252
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. A notícia
de Francesch Munter y de Gabriel Munter, son
fill, naturals y habitans de la vila de Alforge ha
previngut que per part del procurador fiscal de
vostra excel·lència fidelíssima se hauria posat
reparo a la expidició del privilegi de tauler del
General de dita ila a favor de dit Gabriel, fundant aquell en dir que lo suplicant serie botiguer y axí bé que encontrarie ab lo capítol 83
de las Corts 1481 per prohibir dit capítol a dits
botiguers lo ésser taulers de General y Bolla. E
com, excel·lentíssim senyor, en dita vila no es
troba botiga de tall alguna ni botiguer que
exercesca tal offici que és lo que prohibex lo
capítol y que sols dit Francesch Munter ven en
sa casa algunas quinquellerias com són vetas,
tafatanets, arsós, pebre y semblants cosas que
no las prohibeix lo capítol, suplica que sia del
servey de vostra excel·lència fidelíssima manar
sia rebuda informació la qual offereix ut recipiatur, no obstant demana sia del servey de
vostra excel·lència fidelíssima manar despatxar
lo privilegi a favor de dit Gabriel Munter, lo
que demana ne dum premiso verum etiam omni
modo meliori offitio. Altissimus. Bach.
Ob die XXIII mensis may MDCCXI in concistorio, et
cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, dixerunt et decreverunt quod recipiatur informatio et postea
deliberabitur.
Don Raymundus de Codina et de Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae
subrrogatus.
Ob iterum die XXVII mensis may MDCCXI in concistorio, et cetera. Et domini deputati, intervenientibus dominis auditoribus computorum, re-

a. súplica intercalada el 28 de maig 1711.
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miserunt praedicta magnificis acessoribus Generalis Cathaloniae, qui super supplicatis relationem in scriptis faciant.
Don Raymundus de Codina et de Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae
subrrogatus.
Die vigessima tertia mensis may anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo undecimo. Barchinone.
Jacobus Mestres, botiguerius, villae de Reus,
Campi et archidiocessis Tarraconensis, aetatis
suae pro ut ipse dixit viginti quinque annorum,
parum plus vel minus, testis qui citatus, et cetera,
juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super contentis in supplicatione oblata per Franciscum Munter et Gabrielem Munter, ejus filium, naturales oppidi de
Alforge, dicti Campi, die vigessima tertia praedictorum mensis et anni, eidem testis lecta dixit
que lo que sab y pot dir ell testis és que en dita
vila de Alforge de uns sis mesos a esta part se
troba una botiga de tall que és de Domingo Vidal que consta de vuyt a deu nombres y que
Francesch Munter sols ven en sa casa algunas
quincallerias, com narra la súplica, si bé és veritat que de temps passat tindrà alguns escupulons de telas blancas, emperò no continua com
de antes lo comprar telerias ni altre cosa subyecte a drets de General y bolla, lo que diu saber
que com és rearrendatari de la col·lecta de Tarragona li consta plenament lo sobredit.
Generaliter autem, et cetera. Ad omnia dixit
quod non, et cetera. Fuit sibi lectum, et cetera, et
perseveravit, et cetera.
Dicto die. Barchinone.
Gabriel Cabrer, agricola, villae de Alforge, Campi et archidiocessis Tarraconensis, Barchinone habitans, aetatis suae, pro ut ipse dixit, sexaginta
annorum, parum plus vel minus, testis, et cetera,
juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super contentis in supplicatione supradicta, et cetera, dixit que lo que
sab y pot dir ell testis que quant estava y habitava en la vila de Alforge dit Francesch Munter
sols venia en sa casa algunas quinquellarias, com
narra la súplica, lo que diu saber perquè, ademés de ser així públich y notori en dita vila, ó
veya ell testis, emperò des de què se ha ausentat
de allí que és des de lo mes de octubre proppassat fins ara, ó ha ohit a dir a differents que han
vingut de dita vila de Alforge.
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Generaliter autem, et cetera, ad omnia dixit
quod non, et cetera. Fuit sibi lectu, et cetera, et
perseveravit, et cetera.
Die vigessima septima mensis may anno a Nativitate Domini millessimo septingentessimo undecimo. Barchinone.
Anthonius Bosch, ferri faber, villae de Reus,
Campi et archidiocessis Tarraconensis, Barchione
habitans, aetatis suae quadraginta annorum,
parum plus vel minus, testis qui citatus, et cetera,
juravit, et cetera, se dicere veritatem, et cetera.
Et interrogatus ipse testis super contentis in supplicatione supradicta, et cetera, dixit que lo que
ell sab y pot dir ell testis és que de catorse anys a
esta part y més, per haver-se casat en la vila de
Alforya, que ha habitat allí, exceptat des de 21
de desembr pròxim passat que se’n vingué a la
present ciutat, ell testis ha vist que Francesch
Munter no tenia botiga parada de tall sinó de
quincallerias, de forma que quant se partí ell testis per venir en Barcelona, ell testis va vèurer que
no·y havia cosa, sinó alguns pedaços de telaria,
tot lo que diu saber per haver estat en sa casa
molt temps per fadrí y haver-ho vist axís sempre
del temps de son recort, y que en quant al demés que narra la súpplica no·y pot dir cosa.
Generaliter autem, et cetera, ad omnia dixit
quod non, et cetera. Fuit sibi lectu, et cetera, et
perseveravit, et cetera.

Número 253
Certificha y fas fe jo Pau Mitjans, notari públich
de Barcelona, avallescrit, que ab acte rebut en
poder meu lo die present y avallescrit la noble
senyora dona Francisca de Cordelles y Vilana,
viuda del noble don Lluýs Vilana y de Cordelles, quòndam, en Barcelona populat, sens revocació de altres procuradors, de son grat y serta
ciència ha fet procura al magnífich Joan Pallós,
doctor en quiscun dret, en Barcelona populat,
absent, perquè en nom de dita dona Francesca
puga comparèxer devant lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y ohidors de comptes del
General de Cathalunya y prestar en nom de dita
noble constituent y en ànima sua jurament que
havent fet las degudes y possibles diligèncias per
vèurer si·s trobaria lo acte de la original creació
de aquell censal de preu mil lliures y penció mil
sous que lo quòndam doctor misser Francesch

Claris tots anys en lo mes de noembre rebia sobre lo dret de General de guerra y Nova Ampra
per lo títol continuat en lo capbreu de las mesades de noembre al abril inclusive, en fòleo 9,
que fou extret en la extracció de censals per dret
de guerra feta als divuyt de dezembre mil setcents y nou, del qual censal espèctan a dita noble consituhent sinch-centes lliures, no és estat
possible ni practicable poder trobar aquell, no
obstant totas las diligèncias y per dit effecte
puga dit procurador constituhit fer e instar se
lleven y reben los actes necessaris ab totas las
clàusulas útils, necessàries y oportunas ab promesa de haver-ho per ferm y agradable y no revocar-ho sots obligació de sos béns, conforme
las ditas cosas en dita procura són de vèurer, a la
qual me referesch en fe del què fas la present
certificatòria escrita de mà agena y sotascrita y
subsignada de la pròpria. En Barcelona, dijous
vint-y-vuyt de maig, any de la Nativitat del Señor mil set-cents y onze.
Ut igitur praemissis licet chalamo alieno scriptis
in juditio et extra ab omnibus ubique plena tribuatur fides ego idem Paulus Mitjans, notarius
publicus Barchinonae, hic me subscribo et meum
quo utor dictis die, mense et anno appono
sig+num.

Número 255
Vuy,a als 31 de maig de 1711, se ha visitat lo
Real Arxiu y se ha trobat que lo especulador y
amanuense estan continuant las notas de las escripturas més antíguas que sueltas se troban en
dit Real Arxiu, copiant per extensum aquelles
que són de mayor importància. Y, axí mateix, se
ha trobat que lo official de sa magestat y son
amanuense estan continuant la còpia del llibre o
registre Partium quarto del senyor Carlos 5
sens que haya constar que lo real arxiver, especulador, official real y sos respective amanuenses
hayan faltat a sa obligació.

Número 256
Excelentíssimob y fidelíssimo señor. Hallándose
ya fletada la barca del patrón Juan Vila, genovés, nombrada Nuestra Señora de Misericordia y
San Juan Bautista, para pasar a Berberia a
cargar de granos para el servicio de su magestad, impotando muchíssimo a éste de no perderse
instante en la execució del viage que por detenéra. paper intercalat l’1 de juny 1711.
b. bitllet intercalat el 6 de juny 1711.

a. certificatòria intercalada el 28 de maig 1711.
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sele el timón y velas a causa de haver, según suponen, defraudado algunos drechos no puede
practicar, me manda el rey dezir a vuestra excelencia, como lo hago, será muy de su real agrado
que sin intermissión de tiempo se aclare la causa
d·este commisso para que, deviendo el patrón pagar la pena, pueda dar la causión necessaria a
la seguridad del crédito y a él restituý rsele el timón y velas para partirse luego a tan importante diligencia. Guarde Dios a vuestra excelencia
muchos años. Palacio, y junio a los 6 de 1711. Excelentíssimo señor. Besa la mano de vuestra excelencia su mayor servidor el marqués de Rialp.
Excelentíssimos y fidelíssimos señores deputados y
oydores de qüentas de la Generalidad de Cathaluña.

Número 257
Universisa et singulis hujusmodi sceriem visuris,
lecturis pariterque audituris attestor indubiamque fidem facio ego Jacobus Vidal et Molas, presbiter et rector parrochialis ecclesiae Sancti Ginesii
loci del Quer Foradat ejusque annexarum de Villech, et cetera, eoque nomine notarius ordinarius, et cetera, quod penes me fuit receptum, juratum en continuatis quoddam instrumentum
tenoris sequentis.
Dia 27 de maitg 1711. En lo lloch del Quer, terra del Baridà, etcètera, lo reverent misser Anton Sicart, prevere y rector de Bar y Toloriu,
aquí present, de son grat y serta sciència constitueix y ordena son procurador sert itaquod, et
cetera, al il·lustre senyor doctor Guillem Pradell, canonge de la santa iglésia catedral de Tortosa, encara que absent, per a què en nom seu
fàcie o puga fer la renúncia o deixació de la capellania major del regiment de la excel·lentíssima Diputació en mà y poder del excel·lentíssim
y fidelíssim concistori del principat de Catalunya. La qual procura entén fer ab totas las clàusulas útils y necessàrias en procuras semblants, a
estil de bon notari, prometent tenir per fetas las
cosas que dit procurador farà en orde a la referida renúncia y no revocar-las, ab totas las renunciacions de drets, lleys o fors puguessen afavorir-lo, tot ab iurament en son pit y en poder de
mi Jaume Vidal, prevere y rector del Quer. Testimonis són lo senyor don Joan de Moncerrat,
tinent del regiment de la excel·lentíssima Diputació, y lo senyor don Sebastià Agustí, tinent
coronel de la esquadra de Cerdanya.

a. procura intercalada el 13 de juny 1711.

In quorum fidem et testimonium premissorum
ego praedictus rector et notarius hic me subscribo
et meum quo utor appono sig+num.

Número 258
Diea decima sexta mensis may anno a Nativitate
Domini millessimo septingentessimo undecimo,
in villa Sanctae Columbae de Centellas, diocesis
Vicensis.
Ego Josephus Vila, negotiator, presentis villae de
Centellas, diocesis Vicensis, tabularius ac custos
collectorque et receptor jurium plumbi et sigilli
cerae Generalis Cathaloniae in hac dicta villa et
parrochia de Centellas, citra revocationem, et cetera, gratis, et cetera, constituo et ordino procuratorem meum certum, et cetera, ita quod, et cetera, vos domnum Matheum Guell, notarium
regium causidicum, civem Barchinonae, licet absentem, et cetera, ad videlicet pro me et nomine
meo coram excellentissimis et fidelissimis dominis
deputatis et auditoribus computorum Generalis
hujus Cathaloniae principatus et in eorum excellentissimo et fidelissimo consistorio comparendum et interestendum ibidemque et coram eis
dictis tabularii et custodis et collectoris ac receptoris offitium sive onus cum ipsiusmet juribus et
pertinentiis renuntiandum, cedendum et dimittendum dictasque renuntiationem, cessionem et
dimitionem admitti supplicandum et obtinendum et pro his ac praemissorum ocasione supplicationes quascunque tam verbo quam in scriptis
dandum, offerendum et praesentandum ac admitti supplicandum et obtinendum et quaecnque
renuntiationum, cessionum et dimissionum ac
alia vobis benevisa instrumenta et, si opus fuerit,
cum bonorum et jurium meorum obligationibus,
jurium renuntiationibus et aliis clausulis et
cauthelis vobis benevisis faciendum et firmandum seu fieri et confici petendum et requirendum. Et demum, et cetera, ego enim, et cetera,
promitto habere ratta, et cetera, et non revocare
sub bonorum meorum omnium obligatione, et cetera.
Testes sunt reverendus dominus Josephus Masmiquel, presbiter, et Petrus Rossell, parator lanae,
dictae vilae de Centellas, diocesis Vicensis.
In praemissorum fidem ego Josephus Comes,
utriusque juris bachallarius, appostolica et regia
ac reverendissimi domini Vicensis episcopi auctoritatibus publicus Vicensis notarius, scribaniam
publicam villae et comitatus de Centellas regens,

a. procura intercalada el 17 de juny 1711.
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hic me subscribo die VI junii anni presenti et quo
utor depingo sig+num.

cat fiscal de la real visita, pot o no obtenir lo de
assessor de las causas de recors de las primeras
instàncias de dita visita del General, admatent o
denegant-se-li lo jurament que deu prestar en lo
ingrés de son exercici.

Número 259
Dicha jo baixfirmat que he vistos los llibres de
Vàluas y de Concerts, y altres de la present casa
a hont se troban los debitors del General, y en
ells no consta que Joseph Vila, tauler de la vila
de Centellas, dega quantitat alguna al dit General. Del aposento del racional, vuy als XVI de
juny MDCCXI.
Miquel Ignasi de Reverter y de Ferrer, racional.

Número 260
Vuy,b als 17 de juny 1711, se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat fer-se com se fa per lo especulador y son emanuense la continuació de notar per son orde las escripturas més antíguas que
se troban en dit Real Arxiu, copiant com se copian per extensum las més substancials dividintlas y porporcionant-las als anys del govern dels
sereníssims senyos comptes de Barcelona para
fer de ellas tomos de registres especials de dits
senyors comptes, dels quals no se’n troba algun
en forma de registre, para que així unidas en registres ditas escripturas, que ab tota confusió
existeixen sueltas y altrament dispersas en dit
Real Arxiu, estiguen copiades de sa antiquíssima y entrincada lletra y ab major benefici de las
parts se tròbien ab facilitat.
Y, així mateix, consta que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant la còpia
del registre intitulat Partium 4 de 1519 ad
1526. Y no se ha trobat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos respective
emanuenses hayan faltat a sa obligació.

Número 261
Jesús,c Maria, Joseph cum divo Giorgio. En lo
fet proposat per lo excel·lentíssim y fidelíssim
concistori de las causas de recorsos forzan interposadors per los condemnats en la visita del General als advocat fiscal de dita visita y doctor infrascrit sobre si lo magnífich doctor Rafel
Bruguera, actualment exercint lo offici de advoa. certificatòria intercalada el 17 de juny 1711.
b. paper intercalat el 17 de juny 1711.
c. vot intercalat el 21 de juny 1711.
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Vista la deliberació feta per dit excel·lentíssim y
fidelíssim consistori de dita visita del General als
18 del corrent mes y any en què se resolgué que
per lo referit dubte se conferissen lo magnífich
advocat fiscal y dos advocats de la present ciutat
ab assistència del noble procurador fiscal, elegint per dit effecte en cas de no concórrer impediment al noble don Miquel de Calderó y doctor Francisco Borràs y Vinyals, los quals,
després de conferida y premeditada la matèria,
formassen de son sentir y resolució vot en escrits ab report a dit excel·lentíssim y fidelíssim
concistori. Vista la suplicació presentada per dit
doctor Rafel Bruguera, continuada en dietari
sots jornadas de 17 del corrent, y las rahons que
en dita súplica se expressan y certificatòria que
la acompanya, feta per Pere Llosas, notari públich de Barcelona y escrivà major de dita real
visita als 15 del mateix. Vista altra certificatòria
feta per dit Llosas en la qual certifica com al primer de octubre del any proppassat de 11710
entre altres cosas se deliberà per los il·lustríssims
señors visitadors de dita real vistia que fossen
despedits mandatos en escrits a instància del
magnífich procurador fiscal de dita visita real,
dirigits als officials de ella, per a què de aquell
dia en avant assistissen a llurs officis y exercici,
ço és, a la matinada dende les deu fins a las dotse, y a la tarda des de las quatre fins a las sis horas, ab conminació de la pena que en aquella se
conté. Vista altra certificatòria feta per Antoni
Riera, notari y escrivà major de dita visita del
General, als 19 del corrent, en la qual certifica
que en diada de 16 de dit mes per dit excel·lentíssim y fidelíssim concistori entre altres cosas
fou deliberat que dita visita se celebràs al matí
des de las nou a las dtose, y a la tarda de las
sinch a las set, havent los officials de residir en
ella en ditas horas assenyaladas. Vist lo demés
que se havia de vèurer y consultar ab lo noble
don Miquel de Calderó ab assistència del noble
procurador fiscal.
Attès segons disposició del capítol 13 del nou
redrés, Corts 1599, està previngut que ningun
official de la Deputació puga servir altre offici
de subrrogat, encara que per mòdich temps,
per a què no·s confongan los officials en servituts y officis differens y se fasse millor lo servey
en benefici de la Generalitat, lo que·s conforma
a la disposició de dret comú, per lo qual se troba expressament prohibit que un mateix subjecte y persona no puga tenir y exercir etiam en
una ciutat y lloch dos distinchs y separats officis

que requirescan exercici o residència actual,
quant majorment concorran en lo compliment
de dit son exercici en un mateix temps y horas. Attès de las certificacions sobrecalendadas
consta que en un mateix temps y horas lo doctor Rafel Bruguera hauria de residir en la visita
real per la obligació de dit son offici de advocat
fiscal y en la del General per la de dit offici de
assessor, a hont hauria de fer contínua residència, no sols en virtut de dita deliberació presa
per dit excel·lentíssim y fidelíssim concistori,
sinó també en fora del disposat ab lo directori
de la visita acerca de la obligació de dit offici de
assessor essent los dos tribunals distinchs y separats, com ho són los exercicis dels officials
que concorran respective en aquells, axí que
acudint a lo un, seria forçós faltar a la obligació
del altre, confonent-se per ço lo orde públic y
judiciari.
Attès encara que·s diga que apar que la sobredita theòrica no proceheix quant los officis són
compatibles y que los sobredits ho serian com
ho representa dit senyor Rafel Bruguera en la
suplicació daltmencionada, emperò attès que
una y altre de ditas visitas estan pendents havent
de fer sos officials la residència en aquellas en las
matexas horas, en lo qual cas ratione temporis se
considera incompatibilitat en lo exercici, y concorrent esta incompatibilitat que ad exercitium
en dos officis no pot un mateix subjecte exercir
y obtenir-los, segons comuna opinió dels doctors. Y, per consegüent, trobant-se ja lo dit doctor Brugera en lo exercici de advocat fiscal de
dita visita real no pot obtenir lo de assessor en
dita visita del General en un mateix temps sens
haver-se de attèndrer la contingènsia de si en la
real visita hi haurà o no causas de recors, no sols
perquè durant vuy com encara dura lo judici de
primera instància, dura axí mateix la obligació
de sa residència, no obstant de trobar-se votadas totas las querelas, pues no essent publicadas
las sentèncias encara permaneix dit judici per lo
què podan revocar-se, sinó també perquè fornida la dita primera instància, no falta en los officials de dita visita real la obligació de haver de
residir en ella fins que és conclós lo judici de la
segona instància, tant en lo cas de haver-hi causas de recors, com a falta de estas, per haver de
residir los deu dias prefigits per dits recors y appel·lació y, finits aquells, provehir lo decret de
execució de las sentèncias proferidas en primera
instància.
Per estas y altres cosas attesas, lo advocat fiscal
de dita visita y doctor infrascrits som de vot y parer, ab concell y sentir de dit noble don Miquel
de Calderó, que dit doctor Rafel Bruguera nopot ni deu obtenir lo dit offici de assessor de las
causas de recors de la visita del General y, en
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conseqüència, que no se li deu admètrer lo jurament per trobar-se en exercici actual del offici de
advocat fiscal de la visita real y que, per consegüent, no pot entrar en lo exercici de dit offici
de assessor de dita visita del General, havent preocupat y feta elecció del de advocat fiscal de la
real visita. Y axí ho sentim salvo, etcètera. Vuy,
als vint del mes de juny de mil set-cents y onse.
Franciscus Bonvehi, advocatus fiscalis visitae Generalis Cathaloniae.
Doctor Francisco Borràs y Vinyals.

Número 262
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Havent
entès que vostra excel·lència fidelíssima en lo
tractat novament fet per lo doctor Francisco
Grasès, de esta Real Audiència doctor, auria estranyat algunas clàusulas en aquell contingudas
ab la consideració de ser prejudicials als drets de
la pàtria, me aparegué propri de ma obligació
passar esta notícia a la intel·ligència del rey, nostre senyor, que Déu guarde, y persuadint-se sa
magestat que lo referit tractat, antes de donarse a la impressió, lo auria posat lo autor en mà
de vostra excel·lència fidelíssima y que, axí mateix, se havia treballat de comú consentiment y
acort ab vostra excel·lència fidelíssima, me manà
passar esta notícia a vostra excel·lència fidelíssima y que son real ànimo, religiós zel y amor innat a vostra excel·lència fidelíssima ya may permetria que ministre algú ni altre persona
perjudiquen ni lesien los privilegis, lleys y demés
drets de vostra excel·lència fidelíssima y que, per
so, seria molt de son real agrado y servey que
vostra excel·lència fidelíssima passe en anomenar quatre personas, o las que judicarà convenients, per a què, juntas ab altres tants ministres
que sa magestat destinarà, fassen reflecció sobre
lo referit tractat y clàusules de aquell. Y, trobant
ésser prejudicials y oposadas, aquell y aquellas,
als privilegis, lleys, prerogativas y demés drets
de la pàtria, disposaria sa real propensió a
aquells y a vostra excel·lència fidelíssima la més
prompte y cabal providència fins a quedar reparat qualsevol perjudici, desitjant sa real clemència lo consuelo de vostra excel·lència fidelíssima
en la manutenció dels privilegis, lleis y demés
drets de vostra excel·lència fidelíssima, cuya vida
guarde Déu y prospere los dilatats anys que pot
y desitjo. De casa, y juny 21 de 1711.
Excel·lentíssim y fidelíssim señor. Besa la mà de
vostra excel·lència fidelíssima son més affectat

a. bitllet intercalat el 22 de juny 1711.
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servidor don Llorens Thomàs y Costa, canceller.
Excel·lentíssims y fidelíssims senyors diputats y
oïdors de Cathalunya.

son costat y gran zel al servey del rey nostre y de
la pàtria tinga assegura lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori bon èxit en esta tan ponderosa
dependència.

Número 264
Número 263
Excel·lentíssim señor. Lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels deputats y oÿdors particípan a vostra excel·lència com est matí han rebut
un bitllet del senyor canceller, còpia del qual se
entrega a vostra excel·lència, esperant que vostra excel·lència se servirà reflectar sobre d’ell y
acompanyarà al excel·lentíssim y fidelíssim consistori per a donar la resposta que sia més conforme al servey de las dos magestats y manutenció dels privilegis, lleys y llibertats de la pàtria.
Y, axí mateix, participa a vostra excel·lència com
també est matí los assessors, advocat fiscal y
consulents aplicats per regonèixer y examinar si
lo llibre compost per lo magnífich Francisco
Grases y Gralla, doctor de la Règia Audiència,
intitulat «Epítome o compendi de las principals
differèncias entre las lleys generals de Cathalunya y los capítols del Redrés o ordinacions del
General de aquella», que és lo mateix que se insinua en lo dit bitllet, han fet relació de haver-se
aplicat ab differents consultas en discòrrer si dit
llibre era nociu y prejudicial als dits privilegis,
lleys y llibertats de la pàtria y, que per poder donar cabal resolució y poder aconsellar ab tot
acert al excel·lentíssim y fidelíssim consistori lo
que·s deurà obrar sobre est assumpto, considerava que, havent lo excel·lentíssim y fidelíssim
consistori participat a vostra excel·lència com
havia manat consultar esta dependència, no
dubtave que lo gran zel de vostra excel·lència
hauria també consultat aquell ab sos magnífichs
assessors y consulents y, axís, per a què la resolució de una y altre consulta hisca uniforme y
més acertada, han demanat que lo excel·lentíssim y fidelíssim consistori fos servit suplicar a
vostra excel·lència manàs que se conferissen dits
magnífichs assessors y consulents de vostra excel·lència ab los del excel·lentíssim y fidelíssim
consistori y que se suplicàs lo mateix al
excel·lentíssim y fidelíssim bras militar, a qui se
havia fet la mateixa participació, per a què junts,
discorreguda la matèria, formassen lo sentir
uniforme que dega seguir y executar lo
excel·lentíssim y fidelíssim consistori, qui, aderint-se al sobredit, espera se servirà vostra excel·lència annuir y que coadjurarà en tot al excel·lentíssim y fidelíssim consistori perquè ab

Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Lo consistori de la visita del General de Cathalunya per
las causas de suplicació o recors, lo qual componen fra don Anton de Solanell, abat del monestir de Sant Pere de Galligans, de la sagrada religió de sant Benet, don Francisco de Solà de
Santesteve, doctor en drets, Joseph Vilar, deputats ecclesiàstich, militar y real, lo doctor Domingo Fogueres, canonge de la santa iglésia de
Barcelona, Joseph Duzay y de Bru y Fèlix Boneu, ciutedà honrat de Barcelona, diu a vostra
excel·lència fidelíssima que havent-se dignat la
magestat del rey, nostre señor, que Déu guarde,
participar a vostra excel·lència fidelíssima la
mort de la cesàrea magestat del señor emperador Joseph, que sie en glòria, son germà, y de
fer-los insinuació que fessen de ella las degudas
demostracions de sentiment que en semblants
casos se ha acostumat, deliberà vostra excel·lència fidelíssima que·s fes la demonstració dels funerals y que·s repartissen dols per si y sos officials ab vayeta en espècie, en la forma que en
semblants casos se ha acostumat. A vista del
què, passaren los il·lustríssims senyors visitadors
de la real visita y del General a librar-se també
dols per si y sos officials. Y com als visitadors y
demés officials de la present visita de las causas
de suplicació que no han entrat en lo repartiment de dits dols indubitadament los especten
aquells, si no igual a lo menos la mitat del que
toca y especte respectivament a vostra excel·lència fidelíssima, assessors y demés officials de la
present casa, perquè encara que la magestat de
la sereníssima reyna dona Maria Anna de Àustria ab son real despaitg de 14 de juliol 1668,
dit «De la reforma», ordenà entre altres cosas
que los visitadors no puguessen repartir-se entre si ni deliberar als officials de la visita quantitats algunas per lluminàrias, vistuaris o dols, encara que durant la visita ocorregués alguna
alegria pública vinguda o mort de persona real,
emperò la magestat del rey don Carlos segon,
que està en glòria, ab son real despaitg de 23 de
agost de 1684, entre altres cosas disposà lo següent, ibi: «que en lo tocante a las luminarias,
lutos o vistuarios repeto de considerarse quedan
los visitadores con algún menoscabo en lo que representen, he resuelto que en adelante siempre que
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se offresca haver de hayer semejantes demonstraciones, se dé a los visitadores y officiales y a cada
uno de ellos la mitad de lo que se da a los deputados y officiales de la Deputación respectivamente
conforme el grado y preheminencia de sus officios,
para cuyo cumplimiento daréys la orden necessaria.»
Y encara que se dubtàs si en lo estat present se
deuria estar al disposat ab dits reals decrets o
bé sols a la disposició dels capítols de cort, ab
tot, mirada la sèrie y tenor del capítol 2 de las
Corts 1599 y del capítol 45 de las últimas
corts, és indubitat que en semblants casos se
deu donar dols ab vayeta en espècie segons lo
repartiment fet en la present casa en los dies 4,
5, y 6 de desembre 1700, per rahó de la mort
del rey, nostres señor, Carlos segon, que està
en glòria, als officials a qui se ha acostumat donar. Y esta observansa la tenen dits visitadors y
officials de la visita plenament a son favor, suposat que en tots los casos que se han offert
dols per mort de persona real estant oberta la
visita, des de las ditas Corts 1599 fins vuy, tant
los visitadros com los demés officials de la visita han liurat dits dols, la qual observansa queda
també corroborada no sols respecte de dols,
sinó també sempre que se ha offert lo haver de
dar vistuari per vingudas de persona real, fer
alimarias, festas extraordinàrias de Sant Jordi y
altres demonstracions de alegria, com consta
no sols dels dietaris de visita dels anys 1626,
1701, 1707 y 1710, sinó també de differents
reals decrets y, assenyaladament, del sobredit
de 1684 y altre de 21 de mars 1687, que troban en los dietaris de la present casa.
De a hont se conclou que als dits visitadors y
officials de la visita que no han entrat ab dit repartiment, havent-se de estar al disposat ab capítols de cort, los tocan los dols si no iguals a
lo menos la mitat del que toca y especta respectivament a vostra excel·lència fidelíssima y
officials de la present casa, sens que·s puga
dubtar si los visitadors y officials de la visita són
verdaders officials del General de Cathalunya
per ésser notori a vostra excel·lència fidelíssima
que en auells concorran tots los requisits necessaris per a què se digan constituhits verdaders officials, com són haver prestat lo sòlit jurament, sagrament y homenatge en lo ingrés
dels officis, ohit sentència de excomunicació y
altres. Y no podent-se dubtar que los negocis
que tractan dits visitadors y officials són de la
Generalitat és clar y evident no poder-se considerar officials de altra gerarquia que de la Generalitat. Y en esta conformitat gosan y han
gosat sempre los salaris de publico de pecúnias
de la Generalitat, de més gajes y adeales sobreexpressadas en dits casos de dols, vingudas de
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reys y demonstracions públicas, de forma que
la observansa subseguida en dits casos àduch
en lo de poder tenir la subjecta matèria dubietat alguna hauria declarat ésser aquells verdaders officials del General y, per consegüent,
apar que també se’ls deuhen librar dits dols,
puix altrament aparexaria indecent e indecorós
que, havent-se repartit los il·lustríssims senyors
visitadors de la real visita y los visitadors de la
primera instància del General per si y sos officials, no se’n librassen als dits visitadors y officials de las causas de recorsos, majorment trobant-se los dossers, tapete y cortina del quarto
de dita visita y alguns officials de ella que assistiren als dits visitadors del General de la primera instància que també deuhen assistir als de las
causas de recors adornat y vestits de dot y haver-se de fer encara en la present casa la demonstració del funeral, que en semblants casos
se acostuma, a que sol vostra excel·lència fidelíssima convidar als visitador.
En vista de estos tant jusficats motius espèran
dits visitadors que vostra excel·lència fidelíssima
attendrà a aquells y que luego manarà girar al
regint los comptes del General las pecúnias que
són menester a effecte de distribuhir-se entre
dits visitadors de las causas de recorsos y oficials que modernament han entrat en dita visita
las vayetas que per rahó de dits dols los espectan
a causa de la mort de la cesàrea magestat del señor emperador Joseph, com ho espèran de la
gran justificació de vostra excel·lència fidelíssima. Altissimus, et cetera.
Bonvehí, advocatus fiscalis Generalis Cathaloniae.

Número 265
Excel·lentíssima y fidelíssim señor. Havent tingut lo consistori de deputats y oÿdors de comptes del General de Cathalunya un recado en escrits de vostra excel·lència fidelíssima, ab lo qual
insinua a dit consistori las causas y rahons per las
quals pretén vostra excel·lència fidelíssima que
est consistori deu girar al regent los comptes del
General las pecúnias que són menester a effecte
de distribuir-se entre dits visitadors de las causas
de recorsos y officials que modernament han
entrat en dita visita las vayetas que per rahó dels
dols los espectan a causa de la mort de la cesària
magestat del senyor emperador, respon est consistori a vostra excel·lència fidelíssima que lo tribunal y consistori de visitadors és totalment dis-
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tinct y separat de est consistori, de forma que
segons lo disposat en lo capítol 1, Corts 1599,
lo consistori de deputats y oÿdors de comptes
no·s deuhen entromètrer en lo que gastan los
visitadors, sinó que han y deuhen girar de las
pecúnias de la Generalitat al regent los comptes
las quantitats que ordenaran o deliberaran los
visitadors o la major part de aquell, las quals se
degan gastar ab solas pòlisas firmadas per los visitadors, lo que no·s troba alterat ni revocat ab
disposició alguna posterior. Perquè en lo capítol 31 del nou redrés sols se ordena que los visitadors donen compte al consistori de deputats y
oÿdors dels diners los hauran girat o entregat
per causa o affers de la visita, fent-los singular
nota de algunas cosas perquè aquellas no·s passen en compte, com tot de dits capítols més extensament apar. Per lo que apar dir a vostra excel·lència fidelíssima que a est consistori no li
incumbeix en lo estat present decidir si a vostra
excel·lència fidelíssima li tocan o no dols, sinó
solament, en cas vostra excel·lència fidelíssima
ho delibere, en la reddició de comptes que és a
hont la cort ha atribuït a est consistori la jurisdicció per a conèixer si vostra excel·lència fidelíssima ha llegítimament gastat los diners se li
han girat y si se li deuhen o no passar en compte
las partidas vostra excel·lència fidelíssima expressarà en sos comptes.

Número 266
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent
tingut y celebrat a 23 de juny 1711 fonch feta la
deliberació següent.
Que ohidas las vàrias diligèncias fetas per lo excel·lentíssim concistori per medi dels excel·lentíssims senyors concellers segons per haver vingut en intel·ligència de dit excel·lentíssim
concistori haver exit de la impressió un llibre o
volumen intitulat «Epítome o compendi de las
principals differèncias entre las generals constitucions de Cathalunya y los capítols del Redrés o
ordinacions del General de Cathalunya», compost per lo doctor Francisco Grases y Gralla de la
Real Audiència, lo qual per los senyors deputats
és estat comès als mangnífichs assessors, advocat
fiscal y consulents aplicats per a què vèssen, premeditassen y discorreguessen si dit llibre era nociu o prejudicial a las lleys de la pàtria, llibertats y
usos y costums de ella. Y, ohit lo paper reportat
per al excel·lentíssim y fidelíssim concsitori per
medi de son síndich, en y ab lo qual demana lo
reflectar sobre lo bitllet a aquell excel·lentíssim y
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fidelíssim concistori enviat per lo molt reverent
canceller demanant ab ell que dit excel·lentíssim
y fidelíssim concistori passe en anomenar quatre
personas o las que judicarà convenients per a què
juntas ab altres tants ministres anomenatdors per
sa magestat fassen reflecció sobre dit tractat y
clàusulas de aquell y que dits assessors y advocat
fiscal y consulents han demant se conferissen los
magnífichs assessors y conulents de la present
ciutat ab los de la Deputació, demanant-se lo
mateix al excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
per a què junts, discorreguda la matèria, formassen lo sentir uniforme que deurà seguir y executar lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori. Llegit dit paper y bitllet al present concell inceratt
en la proposició y attès lo quant importa lo mirar
y ben averiguar si dit tractat del dit doctor Grases
y Gralla encontra a les generals consitucions de
Cathalunya, privilegis, llibertats y usos y costums
de la pàtria, que, per ço, tot lo fet proposat sie
comès com lo present Concell lo comet a una
conferència de sis personas anomenadoras per
los excel·lentíssims senyors concellers, las quals,
junt ab las que seran anomenadas per los
excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y
oÿdors y bras militar, sien servits conferenciar y
tractat de tot lo dit assumpto, tant del llibre y
aprobacions contengudas y expressadas en ell,
com del bitllet del reverent senyor canceller y paper reportat per part del excel·lentíssim y fidelíssim concistori. Y que en cas se offeresca haver-se
de participar alguna notícia, així de papers com
altres que conduhescan a dit fet, tinguen facultat
dits excel·lentíssims senyors concellers de valerse per dit effecte de la persona o personas los aparega y del que se deurà obrar y executar sobre dit
assumpto aconcellen en escrits al present Concell, per a què se puga pèndrer la deliberació aparega més convenir al serey de las dos magestats,
divina y humana, y benefici públich. Y que en cas
aconcellen fer representació a sa magestat, disposen y formen aquella reportant-se també al
present Concell. Y que la present deliberació, per
lo medi aparega als excel·lentíssims señors concellers, en escrits sigui participada als excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y bras militar, tenint dits excel·lentíssims senyors concellers
facultat per gastar y deliberar tot lo que convingue y sie menester del comte les aparega.

Número 267
Enalo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar
juntat la tarda del 23 de juny 1711 se ha feta la
deliberació següent.

a. deliberació intercalada el 23 de juny 1711.

2462

Ohit lo recado reportat en escrits per lo
excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y ohidors, ab còpia del bitllet escrit a sa excel·lència per lo il·lustre canceller, y la
deliberació presa per lo excel·lentíssim y savi
Concell de Cent lo die present, que tot conduheix a la occurrència del paper format per lo
doctor Francisco Grases de la Real Audiència; y
en concideració del molt se ineressa lo servey
del rey, nostre senyor, Déu lo guarde, y benefici
públich en què se guanyen los instants per
resòldrer lo que se haurà de executar sobre esta
importància per lo molt desitja lo bras militar
continuar tot bona conformitat ab los altres excel·lentíssims comuns; delibera, per ço, lo bras
militar condecendir, com condecendex, a que
se forme la conferència y la excel·lentíssima ciutat insinua en dita sa deliberació perquè las personas de ellas platiquen y discorren sobre la dependència proposada y també si lo bras militar
podria fer alguna demonstració contra lo autor
de dit paper y qualsevol altra persona que haja
cohoperat en ell. Reportant son sentir a la junta
de protector y officials de dit bras, los quals tingan facultat líbera de donar representacions a sa
magestat y de executar sobre esta gravedat tot
lo que compendran ésser de major conveniència
al real servey y utilitat pública. Y que esta deliberació en escrits sie participada luego als altres
excel·lentíssims comuns, esperant que per lo
molt urgeix est negoci y lo gran interès al real
servey, se serviran disposar se junte luego la
conferència y, si possible és, esta tarda, posant
en la intel·ligència dels excel·lentíssims senyors
deputats y ohidors que lo bras militar no se disgregarà fins a tenir la resolució de sa excel·lència
fidelíssima cometent al excel·lentíssim senyor
protector la nominació de personas per concórrer a dita conferència per part de dit bras militar.

Número 269
Lasa personas anomenadas per la excel·lentíssima y fidelíssima Deputació per a assistir a la
conferència dels tres excel·lentíssims comuns:
Ecclesiàstichs, lo senyor doctor Joseph Regàs,
ardiaca y canonge de la santa iglésia de Gerona,
lo senyor doctor Joseph Godari, cabiscol de la
santa iglésia de Barcelona y prior de la Llacuna,
de la orde de sant Benet.
Militars, lo senyor comte don Phelip de Ferran
y Ça-sirera, lo senyor comte don Salvador de
Tamarit y Vilanova.
Reals, lo senyor Christòfol de Lladó y Carreras,
lo senyor Joan de Pastor y Sentís, ciutedans
honrrats de Barcelona. Y se adverteix que havent-se reparat que dit Pastor era altre dels mostassafs de Barcelona y, per consegüent, official
real, se li ha donat per notícia no podia entrevenir en la Conferència y axís se ha executat, y en
son lloch se ha anomenat al senyor doctor misser Fèlix Texidor y Sastre, ciutedà honrat de
Barcelona.

Número 270
Lasb personas anomenadas per part de la
excel·lentíssima ciutat per assistir a las conferèncias dels tres excel·lentíssims comuns per lo fet
del llibre compost per lo doctor Grases de la
Real Audiència:
Lo senyor Juan Llinàs, lo senyor Joseph Ferran,
lo senyor Ramon Sabater, lo senyor Francisco
Monfar y Sorts, lo senyor don Francisco Bastero, lo senyor don Pau Ignasi Dalmases.

Número 268
Número 271
Lasa personas enomenadas per lo excel·lentíssim y fidelíssim bras militar per assistir a la conferència dels tres excel·lentíssims comuns:
Lo senyor don Joseph Galceran de Cartellà y
Çabastida, lo senyor don Joan de Copons y Falcó, lo senyor don Francisco Despujol y de
Moncorp, lo senyor don Joseph de Eril y Ortiz,
lo senyor Salvador de Massanés y de Ribera, lo
senyor Ignasi de Bòria y Gualba.

Enc la conferència tinguda per las personas anomenades per la excel·lentíssima ciutat de Barcelona, excel·lentíssim y fidelíssim bras militar y
excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes, en la sala
del concistori dels excel·lentíssims y fidelíssims
senyors deputats y oÿdors, lo dia 24 de juny
1711, en atenció de la comissió feta per lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent de la present ciutat, lo excel·lentíssim y fidelíssim bras
a. paper intercalat el 24 de juny 1711.
b. paper intercalat el 24 de juny 1711.
c. paper intercalat el 24 de juny 1711.

a. bitllet intercalat el 23 de juny 1711.
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militar y lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori
dels senyors deputats y oÿdors de comtes lo dia
de ahir acerca del Epítome imprès per lo doctor
Francisco Grases, de la Real Audiència doctor, y
aprobat per lo doctor Joseph Minguella, també
de dita Real Audiència, originant-se de las proposicions en dit Epítome contingudas la total
ruhina dels usos, lleys, constitucions, libertats,
perrogativas y costums de Cathalunya y sent est
Epítome fet y aprobat per ministres de la Real
Audiència del mayor deservey de sa magestat,
que Déu guarde, y interessant tant los excel·lentíssims comuns al que sia del mayor servey de sa
magestat; per ço, aconcèllan que se fasse luego
una humil y respectuosa representació a sa magestat y que esta sie posada en sa realmà per
cada concistori dels tres excel·lentíssims comuns, separadament lo un del altre, y en concideració de haver deliberat dits excel·lentíssims
comuns que en cas se aconcellàs per la Conferència fer representació a sa magestat, la
formàs la conferència, cumplint a dita commisió
han format la representació que posan en mans
de vostra excel·lència.

formada per quiscun dels excel·lentíssims comuns separadament; que, per ço, se annuesca,
com lo present Concell annueix, a que sie posada en las reals mans dita representació esta tarda
mateixa per medi de tot lo excel·lentíssim concistori, restant la present ciutat ab segura confiansa que sa magestat se donarà per servit de
son contengut y que aconsolarà a la present ciutat en dependència en què tant interessa son
real servey. Y que la conferència reste ab poder
per tots los dependents y emergents de dita incumbència fins a ésser aquella terminada per
premeditar y aconcellar lo fahedor. Y que la present deliberació, per lo medi aparega als
excel·lentíssims senyors concellers, sie participada als altres dos excel·lentíssims comuns de la
Deputació y bras militar.

Número 274

Que ohit lo paper disposat y format per las personas concorren en la excel·lentíssima Conferència dels altres excel·lentíssims comuns en
virtut de la facultat y poder a ella donat per lo
present Concell tingut y celebrat lo die 23 del
corrent, y ohida, axí mateix, la representació
feta y disposada per posar en las reals mans del
rey, nostre senyor, Déu lo guarde, per las ditas
personas de dita excel·lentíssima conferència,
llegit dit paper y representació al present Concell tot continuat en la proposició; y attès que
ab dit paper se diu que lo Epítome o compendi
compost per lo doctor Francisco Grases y Gralla, de la Real Audiència, y aprobat per lo doctor
Joseph Minguella, de dita Real Audiència, encontra a las generals constitucions, usos, lleys y
llibertats, prerrogativas y costums de Cathalunya y, axí bé, redundar en notable deservey de
sa magestat. Y que per lo major servey de sa magestat se aconsella ésser posada en las reals mans
la representació per ditas personas disposada y

Excelentíssimoa y fidelíssimo señor. Quedando el
rey, Dios le guarde, enterado por la representación que en 25 del corriente puso vuestra excelencia, estimulado de la obligación de su cargo, a sus
reales manos de los motivos que en general persuadieron a vuestra excelencia a manifestar su justo
dolor de haverse publicado un Epítome impresso,
cuyo autor es el doctor Francisco Grasses // 2// y
Gralla, y quien lo aprovó el doctor Joseph Minguella, ambos ohidores d·esta Real Audiencia, esparando del paternal amor de su magestad el
consuelo que pide la estabilidad y firmeza de los
fueros, privilegios y demás perrogativas d·este fidelíssimo Principado por medio de las providencias más proprias de su real justificación, me
manda su magestad // 3// dezir a vuestra excelencia, como lo hago, que siendo como ha sido
siempre su real y cathólico ánimo propenso no sólo
a la más religiosa observancia de las leyes de la
patria, pero a dispensar nuevas gracias, perrogativas y honras a la fidelidad y constancia catalana, de que ha dado bastantes testimonios la justa
confianza que sin exemplo deve a // 4// amor esta
nación, dessea por todos caminos evitar el que en
semexante asunto haya quien presuma, ni intente
la menor alteración o variación, y para practicarlo con el acierto que pide su real justificación y
el bien de la patria es su real voluntad que vuestra excelencia sin perder un instante de tiempo
cerciore su real ánimo muy por menor de los //5//
perjuicios que sesiguen a Cataluña de las porposiciones que en el citado Epítome se establezen, pues
aunque no considera por capaz al autor ni a los
que le aprobaron de alterar o variar la substancia de las leyes municipales del Principado, por ser

a. deliberació intercalada el 25 de juny 1711.

a. bitllet intercalat el 27 de juny 1711.

Vostra excel·lència resoldrà lo que serà de son
agrada que sempre serà lo més acertat.

Número 272
Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent
tingut y celebrat a 25 de juny 1711 fonch feta la
deliberació següent.
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esta autoridad reservada para quien la tiene de
hazerlas, queda en interin disponiendo su magestad // 6// lo necesario para dexar a vuestra excelencia sin la menor sombra de cuydado de que en
todos tiempos zelará por su gran clemencia la más
uniforme observancia de quanto su magestad y
sus gloriosos progenitores hubieren concedido y jurado a Cataluña, deviendo assegurar a vuestra
excelencia que si al instante que llegó a la noticia
de vuestra excelencia este impresso se hubiesse representado, // 7// como era razón, el más leve escrúpulo, hubiera el rey mandado recoxer el impresso luego, como se ha servido mandarlo ahora, y
dado las providencias que más assegurassen el
consuelo de Cataluña y evitassen los rezelos que
nunca deve prometerse el rey del afecte y fidelidad
con que le sirven sus // 8// naturales. Guarde
Dios a vuestra excelencia muchos años. Palacio, y
junio a los 27 de 1711.
Excelentíssimo señor. Besa la mano de vuestra excelencia su mayor servidor el marqués de Rialp.
Excelentíssimos y fidelíssimos deputados y oydores
de qüentas de la Generalidad de Cataluña.

Número 275
Ena la conferència tinguda en la sala del
excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo dia 27
de juny 1711 per las personas anomenadas per
lo excel·lentíssim y fidelíssim concistori dels senyors deputats y oÿdors de comptes, excel·lentíssim y fidelíssim bras militar del principat de
Cathalunya y excel·lentíssima ciutat de Barcelona.
En atenció del bitllet que del real ordre se ha escrit per lo il·lustre senyor marquès de Rialp als
tres excel·lentíssims comuns, de data de 27 del
corrent, ha aparegut aconsellar a dits excel·lentíssims comuns que posassen en la real mà, per
medi dels tres excel·lentíssims presidents de
aquells, una umil y respectuosa representació
que, atenent a la deliberació presa per dits excel·lentíssims comuns que en cas aparegués a la
conferència haver-se de formar representació, se
fes aquella, se posa a la gran comprenció dels
tres excel·lentíssims comuns a efecte de que resolgan lo que los aparega que serà lo més asertat.

Ena lo excel·lentíssim y savi Concell de Cent
tingut y celebrat a 28 de juny 1711 fonch feta la
deliberació següent.
Que ohit lo bitllet de orde de sa magestat, Déu
lo guarde, escrit per lo il·lustre marquès de
Rialp, secretari de sa magestat, lo die 27 del corrent, en orde a la representació al rey, nostre
senyor, feta per la present ciutat per lo tocant al
llibre, auctor de ell lo doctor Francisco Grases y
Gralla, aprovat per lo doctor Joseph Minguella,
de la Real Audiència oÿdors, en y ab lo qual és
servit dir que serà molt del real agrado se informe sa magestat dels punts prejudicials a las generals constitucions, usos, costums y lleys de la
pàtria, contenguts y expressats en lo Epítome o
compendi imprès per dit doctor Francisco Grases y Gralla; y ohit, axí mateix, lo concell donat
per las personas concorren y entrevenen en la
excel·lentíssima conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la Deputació, bras militar y
present ciutat; y ohida, axí mateix, la representació per ditas personas de dita excel·lentíssima
conferència disposada y formada per posar en
las reals mans, tot llegit al present Concell, insertat en la proposició. Y attès que lo concell
donat per la excel·lentíssima conferència és lo
posar-se dita representació en las reals mans del
rey, nostre senyor, per medi dels tres presidents
de la Deputació, bras militar y present ciutat;
que, per ço, se obtingue hora de sa magestat y
que, obtinguda aquella, sie posada en sas reals
mans dita representació esperant la present ciutat y present Principat de son paternal amor y
piadosas entranyas se conseguirà lo consuelo y
alívio que solicita y procura. Y que la present
deliberació en escrits, per lo medi aparega als
excel·lentíssims senyors concellers, sie participada als excel·lentíssims y fidelíssims comuns de la
Deputació y bras militar.

Número 278
Vuyb als 26 de juny 1711 se ha visitat lo Real
Arxiu y se ha trobat que lo especulador y son
emanuense van continuant lo notar per son
orde las escripturas més antíguas que se troban
en dit Real Arxiu, copiant per extensum las més
substancials, proporcionant-las als anys dels governs dels sereníssims senyors comptes de Barcelona para fer de ellas tomos de registres especials de dits senyors comptes, que per estar ditas
escripturas sueltas y altrament dispersas no se
troba registre algú de dit temps.

Número 276
a. deliberació intercalada el 29 de juny 1711.
b. paper intercalat el 29 de juny 1711.

a. paper intercalat el 27 de juny 1711.
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Y, així mateix, consta que lo official de sa magestat y son emanuense van continuant la còpia
del registre intitulat Partium 4 de 1519 ad
1526, y no ha constat que lo real arxiver, especulador, official de sa magestat y sos emanuenses respective hayan faltat a sa obligació.

Número 281
Ena lo excel·lentíssim y savi Consell de Cent
tingut y celebrat als 30 de juny 1711 fonch feta
la deliberació següent.
Que, ohit lo bitllet del il·lustres marquès de
Rialp, de data de 29 del corrent, adjunt ab ell
una còpia de un real decret de sa magestat, Déu
lo guarde, en y ab loqual és servit sa magestat
dexar la averiguació y examen del Epítome o
compendi tret a llum per lo doctor Francisco
Grases y Gralla ab la aprobació del doctor Jospeh Minguella, oÿdors de la Real Audiència, al
zel y aplicació del regent don Domingo de
Aguirre, dagà del Supremo de Aragó, de don
Miquel de Calderó, doctor Thomàs Rovira y
doctor Rafel Bruguera, per poder ab lo coneixement de tots manar lo que més se proporcione
al real servey y bé de la pàtria, havent resolt per
assegurar la quietut de Cathalunya revocar lo
beneplàcit durant lo qual se trobavan constituhits ministres lo doctor Joseph Minguella y
doctor Francisco Grases y Gralla, despullant-los
lo ropó que vestian y dels ministeris ocupavan,
manant, axí mateix, ésser la expressió de la real
voluntat donada a la impressió; llegits dits bitllet y còpia de dit real decret al present Concell,
incertat tot en la proposició, y attès se ha lograt
lo consuelo y alívio que se procurava y solicitava
de que apar déu la present ciutat retribuhir-ne
las justas y degudas gràcias; que, per ço, sie
comès, com lo present Concell comet, a las personas concorran en la excel·lentíssim conferència dels tres excel·lentíssims comuns de la Deputació, bras militar y present Ciutat lo
premeditar y ponderar si és propri de la present
ciutat y demés comuns lo donar las gràcias al
rey, nostre senyor, de quant és estat servit aconsolar a la present ciutat y Principat, y en la conformitat, modo y forma que ditas personas ho
aconcelleran, sien servits los excel·lentíssims señors concellers posar-ho en execució sens report algun. Y que las personas de la excel·lentíssima conferència resten ab los mateixos poders
y facultats que sien necessaris per aconcellar a
sos respective comuns lo fahedor en esta dependència fins a ésser esta del tot terminada. Y
que lo doctor Joseph Minguella y doctor Fran-

cisco Grases y Gralla de aquí en avant no puguen ésser consultats en negoci algun de la present ciutat, abdicant tot poder y facultat als excel·lentíssims senyors concellers per poder-los
anomenar, ni tampoch pugan ésser insiculats en
ningun lloch dels officis de la present ciutat, ni
los excel·lentíssims senyors concellers qui vuy
són y per temps seran los puguen proposar. Y
que per quant lo doctor Joseph Minguella se
troba ésser insaculat en la bolsa de Concell de
Cent per ciutadà, que per ço en cas sortege en
altre dels indivíduos del present Concell, li sie
opposada excepció per lo síndich de la present
ciutat, dient no poder per haver violat las generals constitucions, usos y lleys de la pàtria, la
qual excepció hage y dega votar lo present Concell. Y que la present deliberació, per lo medi
aparega a dits excel·lentíssims señors concellers,
en escrits sie participada als excel·lentíssims comuns de la Deputació y bras militar.

Número 282
Ena la conferència tinguda en la sala del
excel·lentíssim y savi Concell de Cent lo dia primer de juliol de 1711 per las personas anomenadas per part dels tres excel·lentíssims comuns
de la Deputació, bras militar del present Principat y present Ciutat.
En atenció de las deliberacions presas per dits
tres excel·lentíssims comuns lo dia 30 del mes
passat sobre lo haver-se sa magestat, que Déu
guarde, dignat noticiar sa resolució de revocar la
gràcia que durant sa mera y líbera voluntat obtenian en la Real Audiència los doctors Francisco
Grases y Gralla Y Joseph Minguella, ha aparegut
aconsellar a dits excel·lentísisms comuns ésser
de sa obligació posar-se als reals peus, per medi
de sos tres excel·lentíssims concistoris, rendint a
sa magestat en escrits las més expressivas gràcias
de la experimentada continuació de sa real protecció en assumpto de tanta importància, y supplicar-li lo feliz complement de ella, si y conforme se troba continuat en la representació que,
inseguint ditas deliberacions, han format y posan en mà de vostra excel·lència que resodrà lo
que li aparexerà y serà lo més acertat.

284
Certificob y fas fe jo Francisco Torres, per las
auctoritats apostòlica y del rey nostre senyor,
a. paper intercalat l’1 de juliol 1711.
b. certificatòria intercalada el 3 de juliol 1711.

a. deliberació intercalada l’1 de juliol 1711.
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que Déu guarde, notari públich de Barcelona,
avallscrit, com ab acte rebut en poder meu lo
die present y avallscrit las reverents mares correctora y convent de religiosas mínimas, orde
de sant Francisco de Paula, de la present ciutat,
convocades en lo lloch y puesto y en la forma
acostumada, han fet y firmat procura al dit Joseph Brossa, notari públich real col·legiat de la
dita present ciutat, per a què en nom de ditas
co-rrectora y convent puga comparèxer en lo
consistori dels excel·lentíssims y fidelíssims senyors deputats y oÿdors de comptes del General
de Cathalunya e o devant del noble escrivà major de dit General, y damés personas a hont
convinga, y jurar en nom de ditas sas principals
no haver trobat ni tenir lo acte de venda y creació de censal de preu sinch-centas lliures y penció vint-y-sinch lliures, venut y creat per los
tunch molt il·lustres senyors deputats y ohidors
de comptes del dit General de Cathalunya a favor de don Joan Argensola, ab acte en poder de
Anthoni Joan Fita, quòndam, notari públich de
Barcelona y escrivà major de dit General, a vinty-tres de abril mil sis-cents quaranta-dos, en el
qual han succehit ditas co-rrectora y convent
per los títols continuats en lo capbreu de janer,
en foli 312, dels censals de guerra, vulgarment
dits de la Nova Ampra. Y, per dit effecte, fer
qualsevols actes y damés que menaster sia, com
esta y altres cosas en dita procura més llargament són de vèurer. En fe de las quals fas la present certificatòria escrita y subsignada de mà
mia pròpria. En Barcelona, als XXVII de juny
MDCCXI.
In quorum proprio calamo scriptum fidem ego
idem Franciscus Torres, notarius supradictus, hic
me subscribo et dictis die et anno meum appono
sig+num.

[ 1711 ]
Número 285
Excel·lentíssima y fidelíssim senyor. Als 30 de
octubre 1710 fonch resolt en la Real Audiència,
juntas las tres salas, que per observansa de la
constitució 8, títol «De dret del General», se
fessen las diligèncias oportunas. Y, havent-se
després comesa la execució de aquellas, al magnífich doctor Francisco Grases y Gralla, oÿdor
de la matexa Real Audiència, li ha aparegut que
lo primera pas que se havia de donar en la subjecta matèria era loposar en la alta comprehenció de vostra excel·lència fidelíssima lo que acerca dita observansa ha notat y observat en lo
Epítome o compendi que·s presenta, per a què,
a vista de ell, vostra excel·lència fidelíssima delibere lo que sie més convenient a la puntual observansa de las lleys generals de esta província,
officio, et cetera. Altissimus, et cetera. Pi y de
Riu.
Ob die XVIII mensis junii MDCXI IN concistorio,
et cetera. Et domini deputati, intevenientibus
dominis auditoribus computorum, die XIIII
mensis julii supradicti anni, de concilio magnificorum acessorum, advocati fiscali ac consulentium super hoc negotio aplicatorum, dixerunt et
decreverunt quod prasens supplicatio, unacum
libro in ea inserto, appellato «Epitome», etcetera,
absque illorum approbatione, inserantur in dietario simul cum voto per eodem super eo facto et
tradito.
Don Raymundus de Codina et de Ferreras, secretarius et scriba major Generalis Cathaloniae
subrrogatus. Flix, assessor subrrogatus.

a . súplica intercalada el 14 de juliol 1711.

2467

Índex

A
ABADAL, Josep, adroguer, 179, 180, 1479,
1956, 1479, 1956.
ABADAL, Pau, notari públic reial col.legiat de
Barcelona, 797, 807.
ABARIA, Francisco de, 82.
ABAT, Anton, bastaix de la bolla, 621.
ABAT, fra Antonius, frare del convent de Santa
Caterina, Barcelona, 2085.
ABAT, Salvador de l’, sastre, 220.
ABELLA, Bernat, notari públic de Vilaller, 1690.
ABIÀ, Rafel, notari públic de Barcelona, 1975.
ABRADÓS, Jaume, negociant, 938.
ABRIL, Francisco, aprenent de sabater, Barcelona, 709.
ACIDET, Josep, doctor en drets, 423.
Àfrica, 295. - fortificacions, presidis d’, 1830.
AGELLS, Joan Pau, batlle de Villalta, 1882.
AGER I EVA, Maria, 64
AGER, don Fèlix, bossa de diputat militar, 113,
128, 129, 188, 189, 190, 1724, 2005.
AGER, Pau d’, donzell, 113, 128, 129, 131.
Agramunt (Lleida), 934, 2251. - càrrecs, veguer d’, 907.
AGUILAR, Berenguer d’, de la bossa de diputats militars, 283.
AGUILAR, comte d’, 1510. - marquès, 1703.
AGUILAR, Pere, ferrer i manyà, 926, 1082. oficial del General, 782, 927.
AGUILAR, Pere, picador de llimes, 1043.
AGUILERA, Domingo, veler, 212.
AGUILERA, Joan, batlle d’Òdena, 1882,
1883.
AGUILÓ, Guillem, 2284.
AGUIRRE, Domingo de, del Consell de sa Magestat, doctor de la Reial Audiència i regent
del Consell d’Aragó, 528, 531, 532, 534,
617, 621, 717, 771, 798, 920, 958, 1051,
1052, 1184, 1186, 1187, 1190, 1213,
1214, 1226, 1228, 1230, 2315.
AGUIRRE, Josep, doctor en drets, 590.
AGUIRRE, Josep, guarda del palau de la Diputació del General, 1159.
2469

AGULLA, Bernadí, estudiant de filosofia a la
Universitat Literària de Barcelona, 109.
AGULLÓ I PINÓS, don Josep d’, noble, 21,
25, 35, 68, 1343, 1544, 1796, 1829, 1830.
- general d’artilleria, 67.
AGULLÓ I SAGARRIGA, mossèn Francisco,
donzell, 560, 735, 1718.
AGULLÓ, Onofre d’, ciutadà honrat de Lleida,
2129.
Aguspí, vila, 511.
AITONA, marquès d’, 145, 308, 341, 440.
ALABAU, Geroni, botiguer de teles i mercader, Barcelona, 533, 2346, 2347. - conseller de Barcelona, 965, 2344.
ALABAU, Jacint, seder de Barcelona, 1931,
2070.
ALABAU, Jacintho, guarda ordinària de la casa
de la Diputació del General, 87, 139, 610,
755, 972, 974.
ALABAU, Jaume, guarda ordinària de la casa de
la Diputació del General, 196.
ALABAU, Joan, perxer, 535.
Alacant (regne de València), 543. - port d’,
810.
ALAIX I MARTÍ, doctor Josep, doctor en
drets, 966.
ALAIX, Francisco, diputat reial, 510.
ALAIX, Joseph Gregori, escrivent ordinari del
racional de la casa de la Diputació del General, 24, 82, 1998, 2212, 2433.
ALAMANY I BELLPUIG, don Carlos, procurador fiscal patrimonial i diuptat militar, 113,
128, 129, 131, 153, 162, 180, 181, 1528,
2218.
ALAMANY I DE BELLPUIG, don Joseph d’,
noble, 1401.
ALAMANY I NAVEL, don Joseph, noble, 122.
ALAMANY, dona Mariangela, 1336, 1401.
ALAMANY, Felip, de la bossa d’oïdor real, 201.
ALAMANY, Fèlix, matalasser, 214.
ALAMANY, Geronima, 1407, 1408.
ALAMANY, Josep, vidrier, 94, 95, 186, 1397.
ALAT, fra Antonio, 2085.
ALBA, Pere, doctor en drets, Barcelona, 1895.

ALBÀ, Salvador, veguer de Montblanc, 786.
ALBACE, Jacinto, guarda ordinària de la casa
de la Diputació del General, 43.
ALBANELL, Geroni, doctor de la Reial Audiència, 2349.
ALBAREDA, Pere, batlle de Pallejà, 1881.
ALBAREDA, Pere, corredor d’orella, Barcelona, 533, 1091.
ALBAREDA, Roch, notari públic de Girona,
312.
ALBAREDA, Salvador, prevere i beneficiat de la
Seu de Girona, 81, 1859, 1860, 1861.
ALBARET I FEU, Josep, mercader, 847, 919,
929, 930, 969, 1183, 2227.
Albarracín, bisbe d’, 917.
ALBELLA, Benet, 417.
Alberà, 419.
ALBERCH I PUJOL, Anton, mercader de Vic,
109, 1722.
ALBERCH, Josep, mercader, 1719.
ALBERICH, Jaume, ciutada honrat de Barcelona, 1532, 1739. - diputat local en Tarragona, 1747. - doctor en drets en Tarragona,
1620.
ALBERICH, Jaume, mestre de cases, 382,
1746.
ALBERTÍ, Anton d’, donzell i diputat militar,
307, 308, 354, 731, 735, 1217, 1684,
1723, 1724, 1782, 1796, 1997.
Albesa (Noguera), lloc, 419
ALBESA, Hermenegildo, notari públic d’Ulldecona, 560, 1837, 1838, 1839.
ALBIA, Rafael, notari públic de Barcelona, 54,
72, 89, 91, 108, 113, 233, 726, 1317, 1373.
Alcarràs (Segarra), taula d’, 1020.- victòria d’,
1030.
ALCAUDETE, comte d’, 916.
ALDABÓ, Joan, mestre fuster i escultor, Barcelona, 2, 80, 179, 206, 299, 387, 462, 512,
582, 656, 730, 806, 817, 871, 926, 1014,
1015, 1048, 1082, 1212, 1250, 1254,
1288, 1479, 2207.
ALDEA, Joan, fuster, 248.
ALEGRA, Joseph, de la bossa d’oïdor real, 17.
ALEGRE I CANCER, don Ignasi, de la vegueria de Barcelona, noble, 1952.
ALEGRET, Magí, 1723.
ALEMANY I BELLPUIG, don Carles, bossa de
diputats militars, 234, 989, 1062, 1975.
ALEMANY I DE NAVEL, mossèn Joseph,
746. - clavari del braç militar, 900. - noble,
1002, 1004, 1157, 1878, 1247.
ALEMANY I DESCATLLAR, don Jaume Vicens, regent la reial tresoreria, 208, 209,
213, 371, 727, 919, 1161, 1974, 2229.
ALEMANY, Joan Geroni, donzell, 967.
ALEMANY, Mariàngela d’, 228, 1402.
ALEMANY, Pere, torner, 1066.
Alemanya, 1198, 1199. - ambaixadors d’, 898,
1194.
2470

ALENTORN, don Miquel d’, de la bossa de diputats militars, 727
ALENTORN, don Onofre d’, noble, 807, 846,
849, 852, 858, 856, 857, 940, 1783.
ALENTORN, Valerià, 307.
ALEU, Jaume, pagès, 2454.
ALEXANDRO, Antoni, cònsul, 215.
ALEXANDRO, Maria, vídua, 967.
ALFARAS, Sebastià, tauler, 1776.
Alfarràs, victòria d’, 1030.
ALFONS II, rei de la Corona d’Aragó, 2234.
ALFONS IV el Magnànim, rei de la Corona
d’Aragó, 1911, 1915, 2275, 2301, 2311.
ALFONS X, rei de Castella, 2211.
Alforja (Baix Camp), vila, 1155, 1784.
Algerri (Noguera), vila, 511.
ALGUORIL, Celdoni, paller, 684.
ALIAS, Pere, guitarrer, 378.
Almenara, camp de batalla, 1033.
Almeria (Andalusia), 2, 215.
ALOM, Pere Joan, 2357.
ALÒS FERRER, Josep, mestre d’escola, 332,
373, 1719.
ALÒS, Jaume, canonge de la Seu de Lleida,
183, 203, 246, 293, 489, 506, 2997. - síndic del capítol de la Seu de Lleida, 95,
307.
ALÒS, Joan, doctor en drets, 1394, 1392.
ALOY, don Joan Baptista, 183, 227, 299, 302,
370, 374, 420, 424, 446, 485, 501, 540,
572, 573, 580, 617, 669, 727, 7312012,
2024, 2071, 2159. - escrivà de manament i
secretari de la província, 140, 141, 146,
147, 1393, 1584, 1652, 1653.
ALOY, Francisco, 731.
ALOY, Miquel, 1709.
ALRÀ, Anton, canonge de la Seu de Girona,
195, 196, 489, 1795.
ALRÀ, Pere, oïdor de comptes per Girona,
1780.
ALSINA, Esteve, botiguer de teles, Barcelona,
1742.
ALSINA, Feliu, batlle de Barberà, 1882.
ALSINA, Francisco, botiguer de tall, 955,
1160.
ALSINAS, Joseph, batlle d’Alsinellas, 1882
Altafulla (Tarragona), vila, 776.
ALTERACHS, Geroni, 2206.
ALTERACHS, Josep, tauler de Cambrils, 794.
ALTHAN, comte d’, 946, 947, 2280.
AMAT I DE PLANELLA, don Francisco, noble, 2, 515, 541, 574, 597.
AMAT I DE PLANELLA, don Josep, noble,
67, 735, 1997.
AMAT I DESBOSCH, Josep, ajudat de l’escrivania major de la casa de la Diputació del General, 509.
AMAT, Francisco, correu major reial, 700, 710.
AMAT, Joan, doctor en drets, Barcelona, 877.
AMAT, Salvador, hortolà, 419

AMELL, Francesc, diputat militar, 1171, 1544,
1796, 2421, 2452.
AMELL, Gaspar, veler, 854.
AMETLLER, Francisco, doctor en drets, 528,
411, 430, 1998, 2002.
AMIGANT I OLSINA, doctor Joseph Ignasi,
canonge de la Seu de Barcelona, 8, 12, 13,
18, 27, 32, 92, 122, 160, 165, 167, 169,
181, 183, 190, 192, 196, 199, 196, 199,
196, 199, 246, 254, 256, 285, 315, 358,
373, 374, 376, 475, 477, 531, 617, 618,
635, 651, 693, 703, 725, 726, 727, 730,
732, 741, 745, 746, 749, 753, 797, 801,
802, 830, 836, 846, 849, 850, 858, 856,
861, 864, 865, 867, 868, 869, 891, 906,
910, 912, 913, 918, 997, 1009, 1032,
1042, 1234, 1238, 1240,1246, 1251, 1258,
1281, 1291, 1306, 1311, 1324, 1326,
1577, 1723, 1773, 1781, 1822, 1999,
2370, 2411.
AMIGANT I OLSINA, don Francisco, noble,
1975.
AMIGANT, Francisco Ignasi d’, de la bossa de
militars, 32.
AMIGANT, Joseph d’, exactor de drets del General, 13, 32, 53.
AMIGANT, Pere Ignasi, doctor de la Reial Audiència, Barcelona, 8, 12, 27, 1441, 1627,
1784.
AMOROS, Francesc, tauler de Montblanc,
2341, 2429.
AMORÓS, Salvador, passamaner, Barcelona,
494.
Amposta (Montsià), taula d’, 2256.
Ampurdà, 962.
AMPURIES, comte d’, 735.
ANA MARIA de Neoburg, reina, 1741
Andalucia, 212, 426, 858.
ANDANYA, Diego, verguer del General, 163,
807, 808, 816, 826, 926, 954, 967, 977,
1001, 1006, 1007, 1012, 1013, 1014,
1016, 1023, 1025, 1028, 1030, 1035,
1036, 1038, 1050, 1056, 1058, 1066,
1082, 1086, 1087, 1108, 1128, 1139,
1163, 1190, 1197, 1201, 1211, 1241,
1253, 1255, 1267, 1282, 1295, 1315,
1317.
ANDREI, Josep, 1977.
ANDRÉS, Diego Miquel, del Consell de sa magestat, 215, 1513.
ANDREU I DE MIQUEL, Pere Màrtir, canonge de la Seu de Solsona, 734.
ANDREU, Didac, veler, Barcelona, 1260,
1816, 2402.
ANDREU, doctor Maurici, prevere, 2161.
ANDREU, fra Pau, 2161.
ANDREU, Joan, mercader de Girona i oïdor
reial, 1024, 1241.
ANDREU, Josep, argenter de Vilafranca del Penedès, 877.
2471

ANDREU, Miquel, batlle de Palautordera,
1883. - tauler de Palautordera, 977, 2354.
ANGLADA, Anton, mestre de cases, 878.
ANGLADA, Joan Batista, sastre, 2228.
ANGLADA, Josep Narcis, notari públic de Barcelona, 1214, 1719, 1790.
ANGLADA, Joseph, mercader, 1719.
ANGLASELL I CORTADA, Francisco, doctor
en drets, 735.
ANGLASELL I ROCA, Narcís d’, del Consell
de sa Magestat, 151, 156, 165, 167, 355,
357, 430, 434, 528, 176, 210, 227, 228,
229, 231, 233, 242, 245, 251, 262, 320,
346, 1374, 1440, 1441, 1442, 1443, 1456,
1577.
ANGLASELL, Ramon d’, governador del ducat de Cardona, 392, 393, 1691.
ANGLASOLA, marquès d’, 54, 63, 72, 76.
ANGLASOLA, Narcís d’, 85, 89, 231.
Anglaterra, 202, 621, 625, 632, 634, 1129,
1133, 1151, 1200, 1293, 1938.
ANGLÈS, Francesc, sastre, 688.
ANGLI I HUGUET, Gertrudis, 431
ANGULLOL, Francisco, síndic de la vila de
Prats del Rei, 2019.
ANJOU, duc d’, 662, 677, 692, 701, 789, 793,
794, 800, 865, 1742, 1951, 2053, 2121,
2220, 2221.
ANNA, d’Anglaterra, reina, 702, 1160.
ANTICH SALADRICH, Tomàs, ciutadà de
Tortosa, 570, 1857.
ANTOJA, Joan, botiguer de teles, 166, 1029,
1892, 1926.
ANTON, Joseph, 1720.
AÑER, Joan Baptista, de nació francès, 559.
APARICI, Josep, mercader, Barcelona, 515,
735, 1998.
Aragó, almirant d’, 917. - regne d’, 215, 261,
264, 265, 266, 722, 783, 785, 842, 856,
1020, 1021, 1022, 2082.
ARAMUS, Gabiel, peraire, 2429.
Aran, vall d’, 2078.
ARANYÓ, Felip, botiguer, 955.
ARAÑO, Joan, de la confraria dels julians mercers de Barcelona, 931, 934, 1890.
ARATA, Francisco, 1218.
ARAU, Joseph, mestre courer, 169, 176.
Arbeca (Garrigues, Les), 98, 2418. - taula d’,
2429
ARBELL, Andreu, canonge de la Seu de Vic,
846, 849, 856, 858, 864, 865, 867, 869
Arbúcies (Selva, La), taula, 891. - vila, 406.
ARCIDET, Josep, 242, 243, 316, 318, 534,
552, 980, 983, 990, 1247.
ARENAS, Paula, 1232.
ARENY I DE VILANOVA, don Felip, sobrecollidor de la col.lecta de Tremp, 426, 1704,
1705, 1706.
ARENY I DE VILANOVA, Fèlix, de la bossa de
militars, 67

ARENY I GARRIGA, doctor Josep, ajudant de
l’escrivania major de la Diputació del General, 889. - conseller en cap de Barcelona, 867, 1585, 1626. - doctor en drets,
490, 2196. - jutge de greuges, 100. - servint lo offici de regent los comptes del
General, 2107. - síndic de Barcelona, 95,
797, 890.
ARENY I QUERALT, Francisco, de la bossa de
diputat militar, 1277.
ARENY I QUERALT, mossèn Emmanuel, de
la bossa de diputat militar, 1719.
ARENY, don Ramon, ardiaca del monestir de
Sant Fructuós de Bages, 554.
ARENYÓ, Felip, de la bossa de diputat real,
1926, 1892.
Arenys de Mar (Maresme), cases, de Francisco
Pujalt, 1053. - mariners, 2171. - taula, 96,
838, 1776, 2257, 2429.- vila, 317, 2185.
ARENYS, Andreu, porter de la casa de la Diputació del General, 1976.
ARGEMIR, Oleguer, ciutadà honrat de Barcelona, 552, 725.
ARGENSOLA, don Joan d’, noble, 1172, 2467.
ARGENSOLA, Geroni d’, 1385.
Argentona (Maresme), cases, de Felip Cires,
1045.
ARGILA, duc, 1160, 1171.
ARGOTE, Fernando de, governador de Málaga, 215.
ARGULLOL, doctor Francisco, sindic de Prats
del Rei, 1975, 1977.
ARIAS, Manuel, arquebisbe de Sevilla, 182,
534. - arquebisbe de Toledo, 1504.
ARIJO, Pablo, boticari de Viella, 2078.
ARISTÒTIL, 1338, 2319.
ARMAN, Bernat, procurador fiscal del General,
2290.
ARMANT, Francisco, 69.
ARMANTERAS, mossèn Valentí, ciutadà honrat, 1032, 1036.
ARMENGOL, don Antón, baró de Rocafort,
67, 749.
ARMENGOL, Joseph, batlle de sant Llorenç
Savall, 1882.
ARMON, Joan, batlle de Plegamans, 1882.
ARNAU BOSCH, Gaspar, 1934.
ARNAU, Emanuel, pintor de Barcelona, 332.
ARNAU, Marc, professor de teologia, 2423.
ARNAUDIES, Jaime, mestre de cases de la Diputació del General, 1, 2, 7, 62, 96, 462, 512,
806, 817, 908, 1014, 1015, 1973, 2364.
ARNELLA, Francisco, botiguer de tall, 1029.
AROMIR, Francesc, doctor en medicina, 311,
731, 969, 1721.
ARQUER I PORTELL, Mariano, ciutadà honrat de Barcelona, 2171, 2184.
ARQUER, Jaume, ciutada honrat de Barcelona,
2171.
ARQUER, Joan, tauler d’Arenys de Munt, 838.
2472

ARQUÈS, Thomas, perxer i racional del General, 164, 1428. - prom en cap, 164.
ARTÈS I AMAT, Diego, jutge de causes de primera instancia, 808, 812.
ARTIAGA Y GARAY, Domingo, de Lereña, 172.
ARTIGALÀS, Josep, notari públic d’Urgell,
1250.
ARTIGAS, Francisco, mestre sastre, 1181,
1959.
ARTIGAS, Jaume, veler, 520.
ARTIGAS, Joseph, 474, 1764.
ARTIOGA Y GARAY, Domingo, de Lereña,
172.
ASCON I OLIVER, mossèn Joseph Bonaventura, 800.
ASPRER I TALRICH, don Josep d’, ardiaca i
canonge de la Seu d’Urgell, 746, 750, 753,
898, 899, 1012, 1013, 1086, 1087, 1298,
1300, 1720, 2056, 2335.
ASPRER, Joan, ardiaca d’Andorra, 719, 794,
1974, 2053.
Àsia, 267.
ASSUMAR, comte, ambaixador de Portugal,
723, 780, 871, 941.
ATALAYA, comte, 1149.
ATREE, comte, 140.
ATXER I CORBERA, Francisco, 1720.
ATXER, doctor Pere Pau, canonge de la Seu de
Barcelona, 195, 307, 537, 1713, 1723.
AUDET, Isidre, marxant de Figueres, 1860.
AULÍ, Pere, peraire, 1348.
AURÈS, Esteve, 196.
AUSTRIA, don Joan d’, de la Casa reial, 223,
543, 1524.
AUSTRIA, Margarita d’, de la Casa reial, 903.
AUSTRIA, Marianna de, de la Casa reial, 154.
AVARIA, don Francisco, veguer de Tortosa,
1474, 1544, 1829. - donzell, 82.
AVINYÓ, Jaume, porter de la casa de la Diputació del General, 1970, 1976.
AVIÑO, Josep, negociant, 1828.
AXANDRI, Garau, sargent, 1059.
AXANDRI, Geroni, notari públic, 1977.
AXANDRI, Nicolau, 1218.
AYMERICH i CRUILLES, Bernat, militar, 46,
47, 66, 95, 753.
AYTONA, comte, 144.- marquesos d’, 61, 64.
B
BACASTI, Carles, llaurador de Perelada, 2160.
BACH I CARTELLÀ, don Pedro de, noble, de
la bossa de diputas militars, 67, 410, 414,
555, 693.
BACH I DE OMS, Manuela, 66.
BACH, don Benet, ardiaca i canonge de la Seu
de Barcelona, 552, 801, 1782.
BACH, don Joan, canonge de la Seu de Barcelona, 318, 381, 382, 626.

BACH, micer Francisco, advocat fiscal de la visita reial, 1046, 1214, 1272.
BADA, fra Anton, 829.
Badalona (Barcelonès), 1681.
BADAULA, Jaume, 1934.
BADERLAS, Tomàs, sastre de Barcelona, 77.
BADIA, Francesc, pagès, 2073, 2072, 2074.
BADIA, Josep, ramader, 2188.
BADILLO, Manuel de, 48.
Bagà (Berguedà), bolla de, 510, 1348, 2395,
2406.
BAGA, Antoni, 435.
BAGÀ, Ramon, brodador, 1101, 1132.
Bages, 2406.
BAGOT, don Francisco, noble, 577, 1005,
2366.
BAGOT, Francisco, botiguer de Girona i arrendatari de l’estanc de tabac, 1849, 1860.
BAILE, Joan, casa de, Barcelona, 819.
BAIX, Andreu, patró de fragata, 1029
BAL, Tomàs, pintor, 105.
Balaguer (Noguera), taula, 2256.- vila, 480,
749, 793, 961, 1003, 1010, 1011, 1028,
1036, 1385, 2121, 2337, 2418.- veguer de,
907- vegueria, 800.
BALAGUER, Bernat, candeler de seu, 2, 513,
806, 1040.
BALAGUER, doctor Josep, oïdor de comptes
d’Agramunt, 1780. - síndic, 1975, 1977
BALAGUER, don Joseph, noble, 2411.
BALAGUER, Francisco, candeler de cera, 770,
1293.
BALAGUER, Francisco, de la bossa d’oïdor militar, 1490.
BALAGUER, Roch, oïdor de comptes de Talarn, 1780.
BALART, Jaume, 491, 507, 2218.
BALDERICH, Francesc, de la casa del bisbe
d’Urgell, 887.
BALESTA, Josep, 1926, 1892.
BALIS, Jaume, botiguer, 2246.
BALLARO, Joan, 1545.
BALS, Maria, 870.
BALSA, don Bruno La, 2045
BALSILLES, Ignasi de, 3
BALTRI, Macià, espardanyer, 1828
BALVITGES, Anthon, 431, 432
BANDANENT, Joan, sastre, 183
Banyoles (Pla de l’EStany), abat del monestir
de, 214, 510, 515.- monestir, 1012.- taula,
2429.- vila, 507, 907, 1709, 1710, 2055,
2398.
Bar (Alt Urgell), vescomtat, 817.
BARBANSON, príncep de, 215, 1514.
Barberà de la Conca (Conca de Barberà), 1882.
BARBERO, Francisco, 1980.
Barcelona, barris i enclavaments urbans, barri
del Born, 562, 716, 1116, 2208; barri del
call, 651; barri dels encants, 57, 437, 772;
cantons de Bellafilla, 1158, 1703; creu co2473

berta, 651; creu de Sant Francesc, 248, 619,
1937; creu de Santa Eulàlia, 387; davallada
de la Canonge, 129; davallada de la presó,
140; davallada de Santa Eulàlia, 34; davallada de Viladecols, 379, 709; escala de Santa
Àgata, 68; fossar de Santa Maria, 105; moll,
317, 901, 1058; pla de Sant Francesc, 61,
623, 653, 897, 1069; rambla, 378, 917. campanars, de Sant Pere, 1973; del Pi, 693,
1973. - capelles, de la Concepció, 705; de
Nostra Senyora de Montserrat, 706; de Sant
Francesc, 197; de Sant Jordi, 214, 536, 612,
671, 1210; de Sant Oleguer, 719; de Santa
Àgata, 38; de Santa Eulàlia, 1, 625, 719,
772; de’n Marcús, 35; del Sagrament, 7111
capella de la Seu, 707; capella de Sant Jordi,
536. - carrers, Ample, 35, 57, 61, 140, 183,
455, 653, 654, 655, 657, 706, 717, 772,
917, 1069, 1196; Basea, 725; Bonayre, 379;
comtal, 379, 1060, 1208; de Fonollar, 839;
de l’argenteria, 58, 621, 655; de la Bocaria,
147, 178, 651; de la Bòria, 166, 294, 706,
716, 819, 915; de la Canuda, 140, 241, 431;
de la esgrima, 241; de la Flor del lliri, 571;
de la Inquisició, 706; de la Mercè, 61, 220,
395; de la plaça dels Peixos, 521; de la Portaferrissa, 61, 623, 740, 772, 917, 1132; de la
Tapineria, 544; de la Vidriaria, 61, 140, 425,
443; de mercaders, 575, 1197; de Montcada, 61, 140, 653, 706, 716; de Petritxol,
387; de sant Jaume, 654; de Sant Pere més
alt, 425, 441; de sant Pere més baix, 534,
1107; de sant Pere mitjà, 413, 1060; de Santa Anna, 140, 1196; de Santo Domingo,
567; de Tallers, 571, 874; de’n Cuch, 379;
de’n Fonollà, 530; de’n Gignàs, 50, 496,
596, 1181, 1190; de’n Oliver, 220; de’n Tarrós, 157; del Abella, 220; del Born, 653;
del Bou, 241; del Call, 520; del Carme,
7685; del forn del governador, 650; del
Hospital, 241, 413, 651, 1310; del Hostal
del Bou, 294; del Pi, 178, 560, 1106, 1137,
1604, 1605; del Regomir, 57, 706, 717,
1450; dels abaixadors, 901; dels assahonadors, 379, 520; dels canvis, 58, 140, 379,
560, 653, 655, 706, 717, 787, 840, 845,
917, 1069, 1767; dels capellans, 379; dels
cotoners, 560; dels mercaders, 787, 1651;
dels metges, 379; dels Mirallers, 405; Domasos, 162; Escudellers, 378, 730, 1233; espasseria, 1767; Junqueres, 1060; llibreteria, 35,
58, 655, 915; Santa Pau, 178; Vidrieria,
706. - clavegueres, de Junqueres, 1196; de
la Llotja, 140; de Palau, 567; de Sant Pere,
530. - comunicacions, barca de Santa Llúcia, 183; barques; 183, 317, 437, 485, 935;
camí reial, 533, 559, 1029.- col.legis, d’adroguers, 73; de Sant Sever, 185.- confraries, 78; de Sant Jordi, 6, 14, 18,34, 64, 65,
80, 1424; de Sant Julià dels mercers boti-

guers de teles, 590, 1889, 2244; de Sant Nicolau, 1305; Real, de la Immaculada Concepció de Maria Santissima, 78; dels argenters, 34. - construccions i edificis
defensius, baluard de Sant Antoni, 1980; de
Sant Pere, 456, 457; de Sant Andreu, 315;
Dressanes, 623. - convents i monestirs,
d’Alguaire, 1852; de Jesús, 33, 916; de la
Mercè, 183, 671, 920, 996, 1062, 1107,
1208, 1255; de Pedralbes, 105; de Sant
Agustí, 915, 967, 1233; de Sant Cayetano,
701; de Sant Francesc de Paula, 51, 53, 72,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 89, 90, 103, 108,
142, 378, 398, 653, 1374, 1393, 1418,
1443, 1476, 1484, 1503; de Sant Jaume,
162, 1193; de Sant Joan de Jerusalem, 695,
1025; de Sant Pere de les Puel.les, 693, 695,
698, 702, 870, 1173, 2084; de Santa Anna,
141, 422, 480, 916; de Santa Caterina, 105,
627, 907, 1651; de Santa Clara, 1631; de
Santa Madrona, 624; de Valldonsella, 386;
del Carme, 158, 159, 163; dels trinitaris descalços, 955; de la Concepció, 858, 898, 950;
de Santa Maria del Pi, 954. - esglésies i
parròquies, de Sant Miquel, 798; de les Penedides, 178; de la Concepció, 990; de La
Mercè, 625; de Nostra Senyora del Bon Succés, 140; de Nostra Senyora del Pi, 178,
394, 624, 626, 1208, 1656, 1857, 1973; de
Sant Francesc, 19, 20, 21; de Sant Jaume,
664; de Sant Just i Pastor, 220; de Sant Pere
de les Puel.les, 258, 1107; de Sant Sebastià,
1158; de Santa Catarina Màrtir, 327, 435,
588; de Santa Maria del Mar, 40, 91, 92,
132, 141, 169, 205, 343, 687, 713, 910,
917, 1096, 1147, 1160, 1172, 1173, 1209,
125140, 91, 92, 132, 141, 169, 205, 343,
687, 713, 910, 917, 1096, 1147, 1160,
1172, 1173, 1209, 1251; del Carme, 626;
nova dels pares de la calça blanca, 205. - festes, balls de, 65, 70, 71; del Corpus, 178,
205; besamans reial, 28, 81, 52, 58, 126,
717, 1053, 1054.- fonts, de Sant Honorat,
5, 629; de Santa Anna, 178; de Santa Maria
del Mar, 71, 720; del Angel, 57, 61, 654,
655, 1158. - grups socials i oficis, abaxadors, 175, 177, 179; adroguers, 179, 180,
425, 494, 555, 577, 578, 670, 699, 847,
929, 963, 969, 1956; apotecaris, 218, 381;
argenters, 79, 139, 145, 220, 450, 512, 561,
924, 1366; assahonadors, 432; barbers, 568;
barreters, 1076; barreters d’agulla, 431;
blanquers, 530, 1821; boters, 512, 571,
588; botiguers de draps, 955; botiguers de
tall, 955, 1029; botiguers de teles, 96, 164,
166, 201, 220, 477, 523, 621, 725, 933,
944, 1029, 1040, 1058, 1160, 1222, 2238;
brodadors, 212, 1029; cabelleraires, 86,
379, 1029; calsaters, 1764; candelers de
cera, 161, 162, 165, 166, 241, 494, 512,
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513, 529, 770, 2070; candelers de seu,
1928; capsers, 167, 513; cellers, 596; cinters, 569, 570; cirurgians, 419, 770; ciutadans honrats, 4, 6, 9, 11, 31, 32, 41, 43, 51,
57, 78, 98, 118, 119, 121, 156, 162, 167,
171, 186, 194, 196, 199, 200, 204, 208,
209, 214, 217, 219, 220, 221, 224, 228,
230, 232, 241, 246, 247, 248, 249, 288,
289, 293, 309, 310, 316, 327, 321, 325,
326, 328, 329, 330, 331, 332, 356, 341,
342, 346, 347, 348, 371, 373, 378, 382,
384, 390, 391, 396, 397, 398, 400, 401,
406, 410, 416, 420, 426, 429, 432, 440,
441, 443, 457, 468, 460, 463, 469, 471,
472, 475, 477, 479, 484, 485, 496, 499,
506, 510, 512, 521, 528, 531, 536, 537,
541, 543, 557, 568, 580, 634, 652, 669,
678, 681, 691, 714, 725, 727, 728, 740,
746, 790, 797, 846, 800, 801, 807, 810,
849, 853, 864, 874, 891, 897, 898, 918,
919, 923, 925, 944, 950, 983, 988, 991,
1001, 1002, 1009, 1012, 1013, 1016,
1023, 1027, 1036, 1040, 1051, 1093,
1151, 1154, 1157, 1160, 1164, 1183,
1224, 1238, 1240, 1245, 1251, 1262,
1270, 1306, 1311, 1317, 1322, 1324,
1325, 1412, 1420, 1501, 1517, 1532,
1739, 1753, 1803, 1851, 1877, 1894,
1921, 1926, 1892, 1962, 2075, 2130,
2171, 2206, 2223, 2234, 2257, 2299,
2417, 2460; corders, 175, 189, 569, 954;
corredors d’orella, 523, 533, 842, 878,
1002, 2187; corredors de col, 139, 146,
147, 150, 169, 176, 184, 241, 247, 353,
427, 449, 450, 510, 512, 518, 522, 570,
665, 670; courers, 148, 176, 353, 510, 512;
credensers dels drets de la bolla, 478; daguers, 85, 163, 164, 165, 512, 621, 326,
1001, 1228, 1229, 1253; dauradors, 326;
escultors, 326; esparters, 169, 173, 513,
561; espassers, 1228, 1229; estampers, 144,
159, 180, 1632; ferrers, 177, 194, 247, 425,
426, 512, 1016, 1101, 1112, 1146, 1234;
flassaders, 520, 1147; forners, 567, 854,
861; fusters, 178, 179, 206, 247, 248, 260,
299, 353, 387, 462, 512, 535, 570, 656,
871, 1015, 1048, 1082, 1113, 1117, 1146,
1149, 1254, 1256, 1739; gaudints, 484; gerrers, 171, 172, 380, 513, 582, 1109, 1191,
1209, 1254; godamasilers, 177, 179; gorreters d’agulla, 1228; guanters, 105, 520;
guarnimenters, 218, 1091; hortolans, 413,
1651; hostalers, 1238; lapidaris, 202; llibreters, 144, 148, 162, 163, 361, 512, 545,
574, 575; manyans, 166, 167, 169, 201,
212, 214, 401, 404, 512, 513, 572, 693,
1001, 1010; mercaders, 4, 69, 99, 218, 449,
501, 508, 515, 523, 847, 930, 989, 1016,
1331, 1800; mestres d’escola, 373; mestres
de cases, 80, 341, 343, 512, 519, 522, 530,

565, 1015, 1112, 1746, 1813; negociants,
164, 183, 354, 519, 520, 621, 938, 1310;
notaris públics, 4, 29, 46, 54, 72, 76, 78, 86,
89, 108, 113, 115, 138, 147, 151, 163, 172,
200, 204, 214, 218, 234, 245, 251, 258,
296, 323, 326, 342, 351, 354, 371, 374,
377, 381, 386, 395, 404, 415, 431, 477,
479, 490, 502, 510, 514, 515, 516, 529,
557, 561, 568, 724, 726, 727, 755, 757,
759, 769, 797, 804, 807, 808, 813, 889,
920, 935, 968, 969, 970, 983, 896, 936,
1009, 1014, 1027, 1046, 1059, 1100,
1172, 1231, 1255, 1311, 1331, 1341,
1344, 1514, 1613, 1670, 1605, 1844,
1848, 1851, 1853, 1931, 1939, 1951,
1989, 2116, 2138, 2227, 2247, 2351,
2352, 2356, 2400, 2423, 2456, 2467; pagesos, 2423; pallers, 714, 932, 1651, 1764,
1873, 1887; passamaners, 129, 165, 345,
346, 431, 494, 532, 533, 575, 711, 1348;
perxers, 164, 535; picadors de cavalls, 413;
pintors, 80, 105, 164, 165, 183, 332, 530;
retorsedors de seda, 854; revenedors, 129;
sabaters, 535, 683, 709, 730, 927, 1045,
1221, 1228, 1240, 1310; sastres, 77, 86,
101, 164, 183, 220, 241, 294, 379, 419,
437, 443, 520, 540, 560, 567, 682, 686,
720, 839, 871, 878, 881, 888, 901, 913,
924, 926, 932, 935, 944, 974, 1001, 1007,
1023, 1029, 1065, 1104, 1106, 1118,
1137, 1211, 1222, 1228, 1232, 1254,
1427, 1767, 1822, 1931, 1938; seders,
1822, 1931, 2070; semolers, 1029; serrallers, 353; sombrerers, 86, 167, 670, 7672,
720, 1436; tapiners, 928, 1931; taverners,
212, 974, 1137; teixidors de lli, 1131,
2255; teixidors de llana, 523; tintorers de
draps, 183, 309, 419; tiradors d’or, 245;
torners, 1066; traginers, 1313; velers, 212,
220, 431, 496, 520, 523, 720, 819, 847,
854, 930, 932, 941, 942, 963, 971, 1001,
1006, 1007, 1010, 1024, 1029, 1058,
1075, 1221, 1233, 1816, 2257; velluters,
132, 165, 170, 200, 294, 496, 720, 741,
763, 1397, 1413; vidriers, 94, 95, 180, 186,
513, 574. -habitatges i cases, barraques,
1029; casa, d’Agusti Just, 1605; d’Andreu
Alsina, 157; d’Anton Tronxo, 870; d’Antoni
Gregori, 1029; d’Antoni Xipell, 932; d’Armenter Lluch, 924; d’Esperança Travellín,
1053; d’Eulàlia Gonsales, 881; d’Eulàlia
Miró, passamanera, 881; d’Ignasi Puig,
1065; d’Isabel de Partegàs, 157; d’Isidre
Gassol, 932, 1310; Alamanda Torres, 1058;
Bartomeu Fara, 974; de Bernat Miralpeix,
870; de Bernat Torroella, 941; de Carlos
Cama, 1965; de Carlos Gil, 1029; de Daniel
Davit, 888; de Domingo Torres, 963; de Felix Vila, 839; de Francesc Malvesí, 870; de
Francesch Bassas, 1058; de Francesch Joval,
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955; de Francisca Ximenes, 901; de Francisco Alsina, 955; de Francisco Arnella, 1029;
de Francisco Artigas, 1181; de Francisco Bayona, 924; de Francisco Calveria, 839; de
Francisco Cayras, 1114; de Francisco Escayola. 924; de Francisco Fonseca, 839; de
Francisco Roig i Ferrer, 1065; de Gaspar
Lleonart, 1065; de Gorgot, 707; de Gregori
Puig i Moles, 183; de Guilbon Linzon, 974;
d’Isabela Comes, 888; d’Isidre Gassols, 847;
de Jacinto Belange, 935; de Jacinto Camps,
941; de Jaume Claret, 970; de Jaume Nicolau, 1065; de Jaume Ricart, 954; de Joan Antoja, 1029; de Joan Baptista Realta, 924; de
Joan Camps, 941; de Joan Matas, 963; de
Joan Ros, 1029; de Joan Sidós, 932; de Joan
Testas, 847; de Josep Calvet, 1053; de Josep
Esmandia, 1058; de Josep Flaquer, 1310; de
Josep Vilanova, 1045; de Joseph Combet,
93; de Joseph Ferrando, 847; de Joseph
Prats, 1029; de Joseph Uliet, 944; de la rectoria de Sant Miquel, 901; de Madalena Beyra, 1029; de Madalena Dalmau, 1238; de
Madalena Montargull, 1053; de Magí Ninot, 870; de Margarida Fochs, 1058; de Maria Carbonell, 1058; de Maria Font, 1074;
de Maria Teresa Verdaguer, vídua, 123; de
Maria Thomàs, 1029; de Maria Vals, 870; de
Mariano Vinyes, 927; de Marti Galceran,
1075; de Maties de Mets, 895; de Maties
Genere, 924; de Miquel Obí, 924; de Miquel Buico, 901; de Nartomeu Gibernau,
1066; de Pau Burgada, 965; de Pau Estiu,
888, 1029; de Pau Rodes, 888; de Pau Roig,
1029; de Pau Vedinas, sastre, 839; de Pere
Anton Fornells, 927; de Pere Jaquet, 870; de
Pere la Barta, 974; de Pere Masferrer, 954;
de Pere Plantí, 955; de Pere Rey, 881; de
Pere Riera, 949; de Pere Salgas, 1029; de
Phelip Aranyó, 955; de Rafel Llorach, veler,
847, 1053; de Ramon Constanti, 1058; de
Ramon Talarn, 1065; de Rosa Roncal, 1053;
de Sebastià Llagostera, 1029; de Simon Vaquer, 839; de Vicens Carner, 881; de Lluís
Xapeu, en la Ribera, 533; de Nostra Senyora
de Montseat, 122, 126, 127, 129, 142. hospitals, 4, 545, 1331, de Nostra Senyora
dels infants orfes, 1960; de Nostra Senyora
de Gràcia, 215; de la Santa Creu, 2219. hostals, del Monjo, 96. - institucions mercantils, llotja de, 145, 296, 311, 369, 496,
652, 773, 918, 942, 957, 972, 974, 978,
980, 986, 1316, 1454, 1541, 1576, 1854,
2299, 2300, 2301, 2303, 2306, 2307,
2308, 2315, 2343, 2345, 2346, 2348,
2355.- institucions d’educació, Estudi General, 15, 32, 33, 59; càtedres de filosofia de
la Universitat literària de, 19, 356, 360, 362,
363. - institucions del govern urbà, batlle,
1849, 1894; clavari, 996; Consell de Cent,

35, 36, 40, 62, 105, 140, 144, 147, 161,
261, 329, 410, 452, 453, 463, 489, 326,
328, 362, 391, 442 444, 470, 493, 500,
543, 544, 546, 547, 554, 560, 640, 642,
652, 662, 691, 715, 763, 823, 827, 829,
830, 831, 836, 837, 852, 853, 857, 884,
891, 893, 897, 907, 917, 931, 943, 945,
948, 949, 960, 964, 965, 972, 973, 978,
979, 981, 987, 1003, 1004, 1008, 1009,
1011, 1016, 1026, 1031, 1032, 1033,
1041, 1064, 1071, 1082, 1091, 1096,
1121, 1124, 1165, 1170, 1166, 1168,
1182, 1187, 1189, 1194, 1203, 1257,
1258, 1266, 1267, 1269, 1273, 1275,
1279, 1282, 1289, 1290, 1291, 1295,
1308, 1314, 1334, 1518, 1526, 1615,
1617, 1619, 1621, 1623, 1633, 1641,
1642, 1674, 1675, 1676, 1681, 1696,
1738, 1740, 1743, 1745, 1748, 1750,
1756, 1768, 1773, 1775, 1792, 1793,
1794, 1801, 1804, 1809, 1832, 1840,
1841, 1842, 1847, 1851, 1947, 1949,
1960, 1972, 2046, 2078, 2080, 2081,
2156, 2157, 2158, 2167, 2160, 2161,
2166, 2162, 2168, 2177, 2181, 2191,
2192, 2193, 2201, 2202, 2204, 2207,
2222, 2232, 2236, 2242, 2241, 2273,
2274, 2278, 2299, 2300, 2302, 2309,
2322, 1335, 2344, 2346, 2350, 2353,
2354, 2371, 2372, 2377, 2387, 2388,
2395, 2439, 2461, 2462, 2464, 2465; consellers, 38, 43, 165, 638, 679, 697, 876,
907, 965, 989; duana, 140; regent la vegueria, 157, 406, 475, 744, 840; vegueria, 1, 5,
28, 33, 39, 48, 78, 97, 102, 106, 317, 325,
351, 387, 560, 1894. - institucions de la
Diputació del General, bolla, 7, 795, 1937;
col.lecta del General, 146; taula de, 2153.jerarquia eclesiàstica, bisbe de la Seu de, 3;
canonge de la Seu de, 10, 45, 328; - ordre
públic, coronel.la dels gremis, 875; guardes
dels portals, 366.- palaus, del bisbe, 140;
patis, de la Mercè, 596.- places, 29; de Basea, 220; de Junqueres, 701, 707; de l’Argenteria, 202; de la Baronia, 381; de la Llana, 86; de la Plana, 212; de la Trinitat, 212;
de Regomir, 1158; de Sant Jaume, 35, 57,
655, 675, 686, 941, 1158; de Sant Just, 157;
de Santa Anna, 140, 520, 623, 701, 708,
896, 917, 1060, 1096; del Àngel, 58, 567,
1253; del Born, 140; del rei, 140, 706, 716;
Nova, 140, 178, 879.- ponts, de Sant Martí,
915.- ports, de Barcelona, 876, 1020; de
Mataró, 2249; de Salou, 1747, 1817.- portes i portals, 33, 37, 1159; de l’Angel, 588,
916, 917, 963, 1241, 1941, 910, 1069; de la
Bocaria, 35; de la Drassana, 35, 652, 917; de
la Rosa, 82; de mar, 76, 146, 651, 652, 916,
1209, 1304, 1929, 1930, 1938; de Sant Antoni, 33, 34, 99, 419, 588, 624, 644, 651,
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1069; de Sant Daniel, 1631; de Sant Pau,
624; de santa Àgata, 64, 65; de Santa Madrona, 692; dels Escudellers, 35; major de la
Seu, 1, 140; nou, 96, 233, 651, 848, 1121.presons, 917.- processons, 178; de la Sang,
1107.- reials privilegis, 331.- rieres, de
Sant Joan, 220, 378, 544, 1196.- sacristies,
de Sant Sever, 693.- Seu catedral, 1, 16, 19,
29, 33, 40, 46, 59, 60, 62, 69, 70, 78, 92,
95, 100, 105, 122, 131, 155, 183, 197, 199,
246, 253, 307, 328, 332, 358, 371, 381,
385, 404, 442, 445, 455, 461, 486, 503,
506, 537, 541, 552, 612, 625, 655, 658,
660, 706, 890, 1026, 1041, 1100, 1175,
1298, 1453.- síndic, 95.- torres, de Lladó,
633; de Sant Pau, 627; de’n Marmer, 623;
dels enamorats, 915; de Sant Antoni, 652.travessies, del Àngel, 915.
BARNADA, Jacinto, esparter, 513.
BARNOLA, Francesc, estamper, 186.
BARNOYA, Pau, 29.
BARÓ, Joan, passamaner, 345, 346.
BARÓ, Josep, notari públic d’Igualada, 506.
BARÓ, Salvador de, donzell, 2104.
BARONI, don Carlos, noble, 1980.
BAROT, Joan, 1932.
BARRATXERT, Ildefons, ciutada honrat i jutge de causes de suplicació de la vita del General, 600, 1921.
BARRERA I DE BOFARULL, Baltasar de, ciutadà honrat de Barcelona, 184, 347, 348,
749, 830, 1016.
BARRERA, doctor Joan Magí, canonge de Vic.
1315, 1943.
BARRERA, Joan Magí, cavaller i ciutadà honrat
de Barcelona, 22, 41, 128, 129, 246, 256,
285, 307, 315, 391, 414, 417, 421, 429,
432, 435, 437, 441, 453, 463, 469, 470,
471, 504, 506, 537, 615, 662, 699, 735,
753, 1138, 1998.
BARRÓ, Salvador, militar, 1012.
BARTAMON, don Josep, noble, 1032.
BARTROLI, Francisco, mestre sastre, 1767.
BARTROLÍ, Josep, prevere i beneficiat de l’església de Sant Joan de Jerusalem, 489, 1025,
1026, 1223.
BAS, Antoni, tauler del General, 1776.
BAS, Segimon, credenser de salaris de la Diputació del General i dels salaris dels doctors de
la Reial Audiència, 801, 1424, 2105.
Bas, vescomtat, 817.
BASSAS, Miquel, bastaix de la Bolla del General, 2, 512, 806.
BASSOLS, Francisco, mercader, 608, 1324.
BASSOLS, Josep, veler, 220, 1324, 2059.
BASSOLS, mestre Francisco, veler, 800.
BASSÓS, Joseph, mestre fuster, 80.
BASTART, Andreu, de Mallorca, 157, 567.
BASTÉ I DE CASTELLA, Pedro, de la bossa
d’oïdors militars, 384.

BASTER, Miquel, mariner, 220.
BASTERÓ, doctor Melcior, canonge de la Seu
de Girona, 749, 803, 1300, 1317.
BASTERÓ, don Baltasar de, canonge de la Seu
de Barcelona, 1225, 1294, 1298.
BASTERO, Francisco de, 2279, 2463.
BASTIMILIA, Joan Baptista, 51.
BATALLER, Francesc, prior de Montecarmelo,
1422.
BATALLER, Josep, procurador fiscal de la regia
cort, 759, 2075.
BATLLA, Pere, 278.
BATLLE I PRATS, don Joan, noble, 1723,
1724.
BATLLE, Anton, escrivà de registre de la casa
de la Diputació del General, 152, 498, 1632,
1800.
BATLLE, Domingo, sabater, 927.
BATLLE, Francisco, tauler de Valls, 2429.
BATLLE, Joan, soldat, 848.
BATLLE, Mariàngela, vídua de Joan Batlle,
848.
BATLLE, Miquel, hortolà del portal nou de
Barcelona, 848.
BATLLORI, Joseph, sombrerer, 782.
BATSI, Joan Baptista, 51.
BAUSIS, Joan, sargent de la companyia de la
casa de la Diputació, 963.
BAXERAS, Francisco, pedrenyaler, 641.
BAXERAS, Magi, pedrenyaler, 1981.
BAYART, Joan, 297.
BAYETA I CABANILLAS, Matias, visitador,
547.
BAYONA, Francisco, mestre sastre, 220, 924.
BAYONA, Josep, boter, 2, 512, 806
BAYONA, Joseph, porter, 1976.
BAYONA, Maria, 1881.
BEAUMONT, Josep, de nació rancès, 387,
395, 1627.
Begues (Baix Llobregat), 1881.
Begur (Baix Empordà), castell, 218.- lloc, 1516.
BÈJAR, duc de, 201.
BELANGE, Jacinto, sastre, 935.
BELLARÓ, fra Francisco, dispenser major del
monestir de Ripoll, 574.
Bellera, baronies de, 1509, 2188.
BELLET I SAMSÓ, mossèn Esteve, 735.
Belloch (Baix Empordà), vila, 1882.
BELLOCH, Ramon de, 1779, 1999
Bellpuig (Urgell), vila, 880, 2416.
BELLUTXÉS, Salvador, brodador, 212.
Bellver (Cerdanya), 777.
BELLVER I MARQUÈS, don Joseph, noble,
775, 778, 1722, 1948.
BELLVER, Miquel, corredor i trompeta públic
de Tarragona, 312.
BELLVITGES, Antoni, 20.
BELTRAN, Guillem, francès, 576, 577.
BENAGES, Pau, prevere i beenficiat de la Seu
de Tarragona, 82, 1195.
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BENAGES, Raimon, 2284
Benavarre (Ribagorça, La), 2188.
BENAVENTE, comte i sumiller de corps de sa
Magestat, 83, 91, 284.
BENCAID, don Diego Agustin, del consell
reial, 1377, 1378.
BENET, Joseph, 1926, 1892.
BENICH, almirant, 701.
BENOSA, Gilibert, tauler de Bòssost, 346.
BERARDO I SANTJUST, Francisco, capellà de
Sant Oleguer, 719, 1258.
BERART I DE CORTADA, don Gaspar de,
801.
BERART, Joan, doctor de Mallorca, 270, 735,
2175.
BERENGUER I NOVELL, don Anton, tauler,
731, 1012, 1319, 1322, 1975, 2024.
Berga (Berguedà), 556, 1078, 2340, 2394,
2395.- bolla de, 1348.- cases de, 731.sotsgegueria de, 1686.- veguer de, 907.
BERGADÀ, Francesc, cinter, 569, 1040, 1856.
BERNADA, Anton, esparter, 2, 575, 806,
1040, 1462, 1463, 1869.
BERNADA, Jacintho, esparter, 2, 1040.
BERNAT I DE VADELL, mossèn Josep, 1721.
BERNAT, Blas, teixidor de lli, 2073, 2072,
2074.
BERNAT, Dionís Pau, 224.
BERNICH, Ramon, mestre sastre, 1767.
BERNOLA, Francesc, 159.
BERRARDO I SANJUST, don Francisco, noble, 1974, 1975.
BERTRAN, Guillem, 1872.
BERTRAN, Lluís, sindic de Tortosa, 1974,
1977.
BERTRAN, Pau, negociant, 183, 578.
BERWICK, duc, 701
Besalú (Garrotxa), 444, 1317, 2394, 2405.abat, 1, 2, 32, 39, 374, 766.- almoiner, 2.monestir, 501, 624.- síndic, 90.- sotsvegueria, 1149.- taula, 2429
Besora (Alt Maestrat), castell, 2390.
BESORA, marquès de, 633, 917.
BESSA, Joan, cabellarayre, 86.
BESTERÀ, Magi, ciutadà honrat, 408.
BESTURS, Joan Pau, doctor, 1026.
BETRAN, Josep, pagès, 1348.
BEYNES, Josep, arrendatari de la bolla del General, 1713.
BEYRA, Madalena, vidua, 1029.
Bigues (Vallès Oriental), vila, 1881.
BINCHS, almirant, 707, 953.
BIOSCA, Anastasi, doctor i advocat del bras
real, 1719, 1975, 2256.
BISBAL, Isidro, batlle de Monbuy, 1882.
Bisbal, La (Baix Empordà), 17, 1249, 2079.
BLAN I ANDREU, Joan, donzell, 770.
BLANCH I FONTANILLS, Josep, 1288.
BLANCH, Celdoni, ajudant de porter de la casa
de la Diputació del General, 1976.

BLANCH, fra Francesc, del convent de santa
Caterina, 2085.
BLANCH, Jacintho, ciutadà honrat de Barcelona, 122, 204, 681, 749, 797, 836, 944, 945,
952, 953, 973, 999, 1032, 1040, 1041,
1042, 1061, 1719.
BLANCH, Pere, 1729.
BLANCH, Salvador, 1969.
BLANCO, Joan Baptista, patró de navio, 596.
BLANES I CARRÓS, Francisco, comte de Centelles, 647, 1544, 1796.- diputat militar, 1828.
BO, Gabriel, sabater, 2, 1063, 1228, 1240.
BO, Geroni, 2.
BOADA, Miquel, prevere de Santa Maria de les
Puel.les i guarda ordinària del General, 46,
770, 2084.
BOCH, Isidro, notari causídic, 933.
BOCH, Miquel Joan, doctor i canonge de la
Seu de Vic, 316.
BODAS, Miquel, àlies Barceló, 411.
BODILLO, doctor Manuel de, 1347.
BOER, Francisco, mercader de Girona, 794.
BOER, mossèn Josep, mercader de Girona,
853, 1797, 1799.
BOET, Joseph, batlle d’Argentona, 1882.
BOFILL, doctor micer Anton, 750, 1317.
BOFILL, Gismundo, doctor en drets i ciutadà
honrat de Barcelona, 510, 1392, 1393.
BOFILL, Narcís, mercader de Girona, 1517.
BOHIGAS, Josep, 1926, 1892.
BOHIGUES, Lluis, 1859.
BOIL, marquès, 2174.
BOIX, Francisco, adroguer, 1479.
BOIX, Lluis, 2118.
BOIXADORS i CRASSI, don Alexandre de,
noble, 10, 358, 373, 374, 515, 1331, 2433.
BOIXADORS, Josep, 747, 2126.
BOIXADÓS I SOLER, Joan, donzell, 351.
BOIXADÓS, Anna, 929.
BOIXÓ, Joan, corder, 1855.
BOJORS, Pere Francisco, doctor i canonge de
la Seu de Barcelona, 734.
BOLDÚ, Josep, 494.
BOLSÓS, Roch, 1847.
BONANAT, Josep, prevere i diputat local,
1690, 1994.
BONASTRA, Rafel, 1233.
BONAU, Fermí, prevere i beneficiat d’Urgell,
932.
BONAY, Carlos, apotecari de Castelló d’Empúries, 542.
BONAY, Joseph, pedrenyaler, 641.
BONELLS, Pere, 420.
BONET, Miquel, 2118.
BONETE, don Josep de, secretari del lloctinent
general, 637.
BONEU, Fèlix, conseller en cap, 85, 90, 165,
171, 210, 801, 1032, 1039, 1452, 1453,
2007, 2460.
BONEU, Miquel, diputat reial, 1394.
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BONIFACI VIII, 1884.
BONS, Ramon, llibreter, 148.
BONVEHÍ, doctor micer Francisco, 1032,
1049, 1162, 1164, 2008.
BORES, Pau, escrivent, 29, 436, 1553.
Borges (Garrigues, Les), 721, 1784.
BORI, Pere, fuster, 535.
BORIA I GUALBA, Ignasi, ciutadà honrat de
Barcelona, 342, 380, 393, 407, 417, 473,
553, 573, 662, 897, 907, 945, 1001, 1273,
1294, 1624, 1640, 1645, 1780, 1803,
1869, 2279, 2463.
BORIA, doctor Miquel, sindic de Balaguer,
1975, 1977.
BORNIACH, alcait de palau reial, 1424.
BORNIO, Josep, pedrenyaler, 641.
BORRAS I VINYALS, doctor Francisco, 524,
583, 597, 614, 1214, 1780, 1818, 1819, 1917
BORRÀS, Joan Pau, arrendatari de l’estanc de
tabac, 876, 903, 924, 1006, 2185, 2216,
2217, 2218, 2233, 2458.
BORRÀS, Pere, mestre veler, 431.
BORRELL, Josep, doctor en drets, 1328.
BORRELL, Silvestre, notari causidic, 2115.
BORRULL, Francisco, 1162.
BOSCH, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,
1160, 1225.
BOSCH I TALAVERA, misser Joan, 1326.
BOSCH I TALAVERA, mossèn Joseph, 486,
487, 1226, 1273.
BOSCH, Andreu, ferrer de Reus, 1507, 1508,
2303, 2456.
BOSCH, Antoni, soldat, 1128.
BOSCH, fra Joseph, del convent de santa Caterina, 2085.
BOSCH, Isidre, notari causídic, 86, 529, 545.
BOSCH, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
1157.
BOSCH, Joseph, doctor i canonge de Vic, 2,
46, 47, 112, 121, 122, 146, 247, 270, 358,
408, 428, 445, 447, 448, 462, 469, 477,
543, 584, 596, 612, 618, 618, 664, 715,
749, 753, 760, 803, 1032, 1040, 1042,
1086, 1087, 1238, 1294, 1324, 1326,
1975, 2316, 2317, 2327, 2334.
BOSCH, Miquel Joan, canonge de Vic, 122,
428, 447, 448, 803, 112, 1975.
BOSCH, Miquel, batlle de Sant Celoni, 1882.
BOSOM, Gregori, notari públic, 1975.
BOSSOST, Joan, 2262, 2263.
BOTER, don Joan, noble, de la bossa de militars, 296.
BOU I SASTRE, Joseph, daguer, 578, 1855.
BOUF, príncep del, 875.
BOURA, Josep, 545.
BOURNONVILA I ERILL, Eulàlia, 70.
BOURNONVILA, don Francisco de, 146,
735, 1589.
BOVA, Joan, sombrerer, 166, 167, 949, 1436,
2281.

Bovadilla (Castella), 1178.
BOXADELL, Francisco, donzell, 1317, 1319.
BOXÓ, Antoni, fuster, 312, 353.
BOXÓ, Artasi, fuster, 312.
BOXÓ, Bonaventura, prevere de Barcelona,
556.
BOXÓ, Joan, corder, 175, 189, 569.
BOYEVEA, Joan Marià, 405.
BOYONS, francisco, canonge de la Seu de Vic,
1782.
BRAÇÓ I DURAN, don Josep, noble i oïdor
militar, 501, 512, 515, 680, 682, 715, 919,
921, 1032, 1052, 1952, 2007, 2050, 2128,
2137, 2228.
BRAÇÓ, fra Francisco, prior d’Amer, 515.
BRAMON, Joan, notari reial, 1725.
BRANCACCIO, don Scipion, governador de
Cadis, 215, 297.
BRANDIA, fra Benet, serraller de Camprodon,
1713, 1722, 1723, 1724.
BRANDIA, Josep, oidor de comptes de Camprodon, 1780
BRANSI, Aleix, 1814.
BRAUSNWYRE VOLFFEMBUTTEL, Elisabet Cristina, 814, 815.
BRETXANO, princesa de, camarera major de la
reina, 106.
BRIO, Bernat, passamaner, 1454, 1455, 1456.
BROSANO, don Ambrosio, 1981.
BROSSA, Josep, notari public de Barcelona,
1172.
BROTONS, Geroni, notari públic de Barcelona, 920.
BRU I BANYULS, Joseph, donsell, 183, 186,
200, 327, 453, 543, 553.
BRU I CANTA, don Baltasar, noble, 735,
1998.
BRU I CANTA, don Lluís, noble, 735.
BRU I CANTA, Josep, camarer del monestir de
Ripoll, 1718, 1788.
BRU I MORA, mossèn Joan, donzell, 1724,
1780, 2000, 2007
BRU I OLSINA, don Joseph, conseller de Barcelona, 122, 189, 195, 546, 777, 800, 808,
907, 944, 964, 965, 1032, 1117, 1149,
1295, 1299, 1284, 1484, 2278, 2433.- diputat militar, 510.
BRU, Anton, 775, 778.
BRUGUERA, Rafel, assessor del General, 3,
534, 58, 552, 597, 618, 635, 870, 893, 953,
960, 988, 993, 1004, 1014, 1047, 1049,
1162, 1222, 1325, 1719, 1975, 2007,
2008, 2459, 2466.
BRUGUEROLES, Valentí, peraire, 1233.
BRUNÉS, doctor Pere, ardiaca i canoge de la
Seu d’Urgell, 122, 127, 131, 199, 307, 358,
1724, 1892, 1926.- ardiaca de Santa Maria
del Mar, 1723.
BRUNES, Jaume, candeler de cera. 241.
BRUNO, Joan, francès, 405.
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BRUSI, Carlos, retorsedor de seda, 1348.
BRUTONS, Geroni, notari públic de Barcelona, 296.
Buda, victòria de, 26.
BUICO, Miquel, sastre, 901.
BULLFARINAT, Batista, sindic de Tortosa,
1974, 1977.
BULLFERINES, Felip, ciutada honrat de Lleida, 1317, 1325.
Burdeus (França), 1496.
BURDILS I SUREDA, Joan Batista, 2176.
BURER, Gertrudis, 173.
BURGÀ, Macià, escudeller, 1183.
BURGADA, Pau, veler, 965.
Burgos (Castella), 224.
BURGUÉS, doctor Jaume, canonge de Girona,
351, 1517.
BURGUÉS, doctor Narcís, frare i canonge de
Girona, 351, 509, 1723.
BUSCARONS, Jaume, pagès de sant Ciprià de
Valldoreix, 209, 212, 1512.
BUSQUET, Pere Joan, boter, 588.
BUSQUETS, Francisco, ciutada honrat de Barcelona i notari causídic, 479, 656, 1233,
1311, 1317, 1931
BUSQUETS, Joseph, 17.
BUSQUETS, Miquel, prevere de Santa Maria
del Pi, 954.
BUTINYÀ I MODOLELL, Felip, 1316.
BUTSÍ, Tomàs, capellà reial, 858.
C
CABANAS, Joan, notari public, 1976.
CABAYNAS, Maria, 1106.
CABIROL, Cristofol, mercader, 1188.
CABIROL, doctor Ignasi, prevere, 1314.
CABREA, Geroni, notari, 1989, 2366.
CABRER, Gabriel, pages, 2455.
Cabrera i Bas (Maresme), vescomtat de, 923,
817, 2230.
Cadaqués (Alt Empordà), 2172.
Cadis (Andalusia), 215, 296, 430.
CAHORS, Josep, 1720.
Calaf (Anoia), 986, 1003, 1004, 1005, 1135,
2365, 2367, 2423.- botiguers, 1348.- paratges, 1197.- taula, 2429.
CALAF, Pere, porter reial, 972.
CALBÓ, García, 172.
CALDERÓ I REPLANS, don Francisco, instructor de processos, 807, 812.
CALDERÓ, don Miquel de, noble i regent la
Reial Cancelleria, 119, 158, 161, 180, 181,
192, 203, 204, 206, 207, 209, 210, 217,
229, 307, 308, 310, 324, 347, 348, 351,
358, 376, 414, 435, 448, 451, 561, 792,
812, 997, 1374, 1524, 1563, 1583, 1586,
1626, 1638, 1783, 1855, 1873, 2129,
2248, 2458, 2466.

CALDERS I FERRAN, Ramon, ambaixador
del General, 265.
CALDERS, Teresa, 839
.
Caldes de Monbuy (Vallès Occidental), 591,
709, 935, 1882.- taula, 1477.- vila, 1897.
CALDORELLA, Agusti, doctor en drets i advocat de pobres, 744, 2053.
Càller (Itàlia), 2230.
CALVÀ, mossèn Andreu, 1796, 1934.
CALVERIA, Francisco, veler, 839.
CALVET I SORS, Francisco, ciutada honrat de
Barcelona, 1093, 1121, 2381, 2382, 2391.
CALVET, Jaume, notari de Girona, 256, 1053.
CAMA, Carlos, sastre, 1065.
CAMARANS, Joan, prevere beneficiat de Santa
Maria de Meyà, 542, 765, 842, 1329.
CAMAST, Francesc de, donsell, 2418.
Cambrils (Baix Camp), taula, 752, 794, 961,
2335.
CAMERANS, Joseph, 14.
camp de Tarragona, 2413.
CAMPÀ, Joseph, 1713.
CAMPANYÓ, Sebastià, notari, 1725.
CAMPET, mestre de casas, 96, 233.
CAMPÍ D’ESCALÓ, Llorenç, 149, 522, 1835,
1836.
CAMPORRELLS, mossèn Anton, de la bossa
de diputat militar, 735.
Camprodón (Ripollès), 591.- abat, 2043.- bolla, 1348.- monestir, 511, 512, 624, 630,
2337, 2405
CAMPRODON DE OLIVER, comte, 1028.
CAMPRONDON, Geroni, sastre, 567.
CAMPS I AMAT, mossèn Narcís, donzell, 735.
CAMPS I LLEDÓ, doctor Joan, canonge de
Solsona, 1032.
CAMPS, doctor micer Joseph, síndic del Prat,
907, 2219.
CAMPS, Jacintho, veler, 212.
CAMPS, Jaume, ferrer, 247.
CAMPS, Joan, gerrer, 513, 582, 806, 1043,
1109, 1191, 1209, 1459, 1460, 1976,
2427.
CAMPS, Joan, mestre veler, 941.
CAMPS, Joan, sastre, 2, 380, 1101, 1132,
1767.
CAMPS, Joseph, negociant, 164.
CAMPS, Thomàs, prevere i beneficiat de la Seu
de Lleida, 201.
CANAL I DE ROGER, mossèn Pere, 1725.
CANALETA, Joan, vidrier, 574, 1867, 1868.
CANALS, Joseph, sastre, 1229.
CANALS, Pere Pau, veler, 519, 523, 941,
1001, 1010, 1024, 1050, 1651
CANCER I DOMS, Lluis, oïdor militar, 2453.
CANCER i PRAT SANJULIÀ, don Josep de,
noble i advocat fiscal del General, 28, 32, 37,
57, 81, 89, 105, 110, 112, 120, 152, 155,
175, 196, 216, 228, 286, 308, 330, 332,
357, 360, 378, 447, 491, 506, 517, 532,
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534, 651, 734, 749, 887, 1203, 1424,
1467, 1531, 1975, 2200, 2342.
CANCER, jurista, 2303, 2307, 2308, 2309,
2310, 2314.
CANES, Bernat, prevere, 1637.
Canet de Mar (Maresme), 166.- cases: casa de
Joseph Clausell, 1045.
CANET, Pau, de Castellterçol, 1254.
CANET, Pere Pau, peraire, 1261.
CANET, Salvador, pages, 1823.
Canós (Segarra), 931, 934.
Canovelles (Vallès Oriental), 1882.
CANTALARPÍ, Magí, 1348.
CANTAR I DOMS, mossèn Lluís de, 1490.
CANTARELL, Jacinto, pintor, 183.
CANTARELL, Lluís, velluter, 1118.
CANTER I DOMS, mossèn Lluis, 1796.
CANTÓ, Francesc, passamaner, 165, 1454,
1455, 1456.
CANYACABRES, Joan, 1926, 1892.
Capdellà (Pallars Jussà), 946.
CAPDEVILA, Joan, 1025.
CAPDEVILA, micer Thomas, 735, 1796,
1933, 1998.
CAPELLA, Joan, sombrerer, 720.
Capellades (Anoia), 946, 1882.
CAPIELLO, Carlos, patró de barca napolitana,
949.
CAPONS, Francesch Anton, donzell, 1934.
CAPONS, Joan, gerrer, 172.
CARABATXERES, Francisco, fuster, 1113,
1146.
Çaragossa (Aragó), 215.
CARANAS, Segimon, sastre, 560.
CARBONELL, Elies, mestre fuster, 570.
CARBONELL, Francisco, cònsul, 217.- noble
i advocat fiscal del General, 167, 534.
CARBONELL, Josep, batlle de Mataró, 936,
937, 938, 2254.
CARBONELL, Ventura, ensepador, 641.
CARCASSU, Pedro, mantenidor de bastiments, 1154.
CARCER, Joseph, 27.
Cardedeu (Vallès Oriental), taula de, 175,
1102, 1133, 1458, 2498.
CARDENYAS, Francisco, doctor en drets i procurador fiscal de la visita reial, 46, 786, 1046,
1346, 2107, 2111, 2114, 2119.
CARDO, Pere Anton, sabater, 1450.
Cardona (Bages), comtat, 962.- vila, 127, 246,
392, 393, 931, 1059, 1212, 1217, 1218,
1264, 1282, 1321, 1691, 1692, 1693,
1694, 1695, 2406.
CARDONA I DE VIDAL, mossèn Francisco,
735, 1307, 1998.
CARDONA, comte i duc, 201, 295, 392, 735,
874, 919, 965, 966, 1064, 1227, 1545,
1997, 2083.
CARDONA, don Anton, noble, diputat militar,
295.

CARDONA, don Gaspar, noble, 1161.
CARDONA, don Jaume, noble, 2035.
CARDONA, don Joan, bisbe de Barcelona,
261.
CARDONA, don Pedro de, noble, 124, 225,
242, 243, 278, 316, 318, 347, 348, 358,
735, 1778.
CARENY, Josep, mestre de minyons, 560.
CARLES I, rei de Castella-Aragó, 236, 269,
659, 815, 816, 845, 852, 854, 864, 870,
903, 1072, 1501, 2078, 2182, 2271, 2366,
2367, 2424, 2426.
CARLES II, rei de Castella-Aragó, 144, 223,
236, 240, 269, 291, 332, 502, 635, 637,
643, 644, 605, 633, 651, 652, 658, 659,
670, 676, 677, 687, 688, 721, 724, 800,
844, 845, 852, 854, 862, 868, 870, 892,
903, 972, 1147, 1156, 1171, 1174, 1182,
1259, 1339, 1340, 1341, 1565, 1681,
1709, 1805, 1807, 1943, 1953, 1958,
1968, 1997, 2011, 2016, 2029, 2036,
2047, 2057, 2075, 2078, 2086, 2182,
2184, 2213, 2430, 2460.
CARLES III, de Catalunya, arxiduc d’Àustria,
632, 633, 651, 652, 658, 667, 670, 676,
687, 688, 721, 724, 972, 1072, 1147,
1171, 1501, 1943, 1968, 1997, 2016,
2036, 2047, 2057, 2075, 2086, 2184,
2424, 2430
CARLES, Melcior, patró de barca, 935.
CARLO MAGNO, emperador, 1177, 1179.
CARNICER, Miquel, botiguer, 2248, 2251.
CAROL, Josep, sindic de Lleida, 1977.
CARRAZ, Simon, de València, 2175.
CARRERAS I REQUER, Ramon, 1976.
CARRERAS I SIMON, Joan de, cavaller i alguasil major de la Inquisició, 312.
CARRERAS I TALAVERA, Joseph, síndic del
General, 781, 873, 874.
CARRERAS, Jaume, argenter, 561.
CARRERAS, Jordi, doctor en medicina, 1895.
CARRERAS, Joseph, sastre, 241.
CARRERAS, Miquel, 2350.
CARRERAS, Pau, canonge d’Urgell, 46, 1713.
CARRERAS, Pere Martir de, donzell, 1159,
1328.- oïdor militar, 2452.
CARRERAS, Salvador, notari public de Barcelona, 1100.
CARRERAS, Vicens, prevere i beneficiat de la
Seu de Barcelona, 4, 10, 29, 33, 95, 136,
155, 502, 506, 510, 514, 530, 557, 562,
563, 759, 770, 978, 1014, 1091, 1091,
1105, 1180, 1329, 1418, 1424, 1811,
1816, 1818, 1819, 1838, 1888, 1893,
1894, 1993, 2363.
CARRIÓ, Bonaventura, prevere, 1234.
CARRIÓ, Jaume, prevere, 929.
Cartagena de Indias, bisbe de, 917.
CARTELLÀ I DESBACH, don Pere de, marquès de Cartellà, 408, 735, 1755, 1998.
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CARTELLÀ I SABASTIDA, don Joseph Galceran, noble, 692, 715, 725, 727, 730, 732,
777, 779, 781, 782, 786, 897, 923, 1067,
1184, 1294, 1974, 2044, 2096, 2284.
CARTELLÀ SABASTIDA I FORNS, mossèn
Francisco, 800.
CARTES, Thomas, mercader, 1721.
CASADEMUNT I LLOBERAS, Francesch,
batlle de Santiga, 1882.
CASALINS, Josep, 388, 766, 1266, 1284, 1296.
CASALS, Armengol, apotecari, 218, 1091,
1410, 2377.
CASAMITJANA, Rafel, 1054.
CASANOVA, Rafael, ciutadà honrat de Barcelona, 950, 999, 2223.
CASANOVAS, Francisco, síndic de Cervera,
95.
CASANOVAS, Josep, doctor i canonge de Lleida, 1974.
CASANOVAS, Joseph, cavaller i doctor en
drets, 196, 197, 735.
CASANOVAS, mossèn Josep, de Vilafranca del
Penedès, 1796.
CASANOVAS, Pere, 51.
CASANOVAS, Ramon, botiguer de Tremp,
1994.
CASANOVAS, Ramon, calsater, 878, 1348.
CASANYES, Francisco, oïdor de comptes de
Caldes, 1780.
CASAS, Cristòphol, 5.
CASAS, Ermengol, apotecari, 1120.
CASAS, Joan de las, prevere i ardiaca, 203,
1098, 1959.
CASAS, Joan Pau, fuster, 1567, 1739, 1746.
CASAS, Joan Pau, teixidor de lli, 1100, 1131.
CASAS, Magí, ajudant de regent los comptes
del General, 591.
CASAS, Magí, prevere, 1424.
CASAS, Pau, hostaler, 1238.
CASELLAS, Josep, prevere de Sant Feliu de Girona, 247, 546, 590.- subdelegat apostolic,
1636.
CASES, Domingo, cirurgià de l’Escala, 542.
CASES, Lluís, notari public de Barcelona,
1344.
CASES, Magí, pagès, 1823.
CASETAS, Diego, doctor en medicina, 750,
1009.
Caspe (Aragó), 2046.
Cassà de la Selva (Selva, La), 1535.
CASÀ, Cristofol, 1332.
CASSADOR, Guillem, abat de Sant Feliu de
Girona, 261.
CASSADOR, Joan, 1874.
CASSANYA I GARSIA, Francisco, 709, 1722.
CASSANYA, Joseph, estudiant en lleis, 709.
CASSANYES, doctor Hug, canonge de Vic,
753, 887, 940, 989.
CASSAÑAS, Rafel, notari public de Barcelona,
4, 1331.

CASSIODOR, jurista, 378.
CASTA, marquès de la, 874, 916.
CASTANYER, doctor Pau, canonge de Tarragona, 807.
CASTANYER, Francesch, arrendatari dels drets
del General a Manresa, 810, 2257.
CASTELL, Pau, batlle d’Esparreguera, 1883.
Castella, regne, 1020, 1021, 1022, 1071.
Castellcir (Vallès Oriental), 2399.
Castelledefels (Baix Llobregat), 1881, 2095.
Castellfullit (Anoia), 962, 2399, 2422.
Castelló d’Empuries (Alt Empordà), 81, 497,
542, 555, 556, 842, 1709, 1710, 2009,
2078.- bolla, 939, 927-. cònsols, 727.- vila,
396.
Castelló de Farfanya (Noguera), 2418.
CASTELLRODRIGO, marquès, 27, 28.
CASTELLS, Manuel, adroguer, 555, 556.
CASTELLS, Narcís, notari causídic, 711, 802,
1725.
Castellterçol (Vallès Oriental), 4, 6, 22, 24,
213, 575, 591, 1261.
CASTESA, Diego, doctor, 1977.
CASTILL I PERALTA, Joan Sebastià, 1707.
CATÀ I BERTRAN, Josep, ciutadà honrat de
Barcelona, 46, 53, 57, 71, 73, 74, 81, 166,
196, 246, 256, 285, 315, 328, 803, 1719,
2342.
CATÀ, Gabriel, candeler de cera, 166.
CATALINS, Jaume, 598.
Catalunya, Principat, abats, 1, 22, 30, 32, 39,
95, 116, 201, 374, 384, 404, 441, 1026,
1024, 1033, 1043; arxius, reial i del General,
632, 753, 755, 757, 766, 780, 782. 796,
803, 804, 818, 836, 839, 852, 854, 864,
879, 881, 882. 888, 891, 896, 897, 902,
907, 913, 918, 924, 926, 931, 933, 934,
936, 939, 941, 942, 943, 944, 945, 949,
951, 952, 953, 955, 955, 957, 960, 963,
965, 996, 1007, 1034, 1040, 1050, 1057,
1082, 1088, 1098, 1104, 1113, 1115,
1118, 1120, 1121, 1127, 1135, 1145,
1147, 1148, 1150, 1163, 1179, 1182,
1183, 1187, 1188, 1201, 1207, 1216,
1228, 1233, 1235, 1239, 1240, 1243,
1253, 1254, 1260, 1260, 1264, 1271,
1274, 1278, 1283, 1284, 1287, 1295,
1328, 1329, 1330, 1365, 1527, 1706,
1808, 2103, 2142, 2174, 2183, 2192,
2204, 2205, 2211, 2225, 2230, 2239,
2241, 2242, 2244, 2252, 2255, 2256,
2271, 2277, 2279, 2282, 2290, 2291,
2292, 2293, 2294, 2295, 2297, 2335,
2336, 2337, 2338, 2342, 2352, 2354,
2355, 2358, 2370, 2397, 2424, 2428,
2433, 2456, 2458.- allotjaments, 99, 1350.
- boscos, 15; butlles papals, 28, 46, 638,
841, 898, 1821, 1884, 2037, 2039.- braç
militar, 248, 256, 310, 334, 335, 336, 448,
466, 640.- butlles de la Santa Croada, 28,
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46, 841, 898.- canonitzacions, de sant
Francesc Xavier, 55; de sant Ignasi, 55; sant
Oleguer, 46.- captius, redempció de, 72.concilis, provincial, Tarraconense, 1238,
1239.- constitucions, comers i seguretat de
camins, 821.- comunicacions, costes, 1141;
ports, 876, 926, 1015, 1141, 1747, 1817,
2449.- costums, de Tortosa, 509, 1474,
1854. -festes, 26, 38, 40, 43, 44, 55, 56, 61,
62, 71, 80, 83, 105, 106, 145, 163, 178,
450, 662, 713, 715, 716, 718, 719, 751,
777, 920, 1072, 1073, 659, 869, 891, 938,
948, 1064, 1065, 1107, 1113, 1137, 1146,
1149, 1213, 1217, 1234, 1235, 1238,
1242, 1243, 1326, 1328, 1329, 1330,
1729, 2069, 2098, 2454; del patró Sant Jordi, 8, 15, 26, 139, 344, 371, 465, 466; processons de Corpus, 163, 205, 455, 1069,
1138, 1244. - govern reial, Batllia general,
160, 163, 166, 167, 174, 354, 433, 864,
872, 873, 997, 1355, 1715, 1881, 2183,
2189, 2206; canceller, 103, 106, 217, 227,
238, 263, 268, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 277, 302, 303, 344, 668,
669, 728, 882, 883, 1008, 1213, 1579,
1716; lloctinència i capitania general, 2, 3, 6,
8, 27, 31, 43, 103, 111, 141, 155, 205, 214,
224, 234, 237, 238, 239, 301, 324, 349,
350, 356, 409, 446, 456, 531, 507, 519,
524, 548, 557, 567, 572, 588, 589, 600,
609, 628, 756, 775, 701, 1034, 1199,
1506, 1652, 2108, 2222; consell criminal,
2059, 2060, 2061; Consell d’Aragó, 15, 30,
31, 42, 75, 76, 93, 109, 153, 154, 179, 183,
206, 208, 213, 220, 222, 227, 264, 265,
269, 278, 283, 285, 307, 312, 314, 358,
359, 364, 395, 423, 446, 448, 475, 573,
579, 581, 612, 669, 672, 717, 721, 724,
726, 771, 819, 885, 920, 958, 1033, 1034,
1169, 1185, 1226, 1256, 1288, 1311,
1312, 1340, 1343, 1351, 1394, 1417,
1520, 1634, 1673, 1696, 1847, 1866,
1867, 1888, 2013, 2366; Portantveus del
general governador, 96, 292; Reial Audiència, 17, 37, 53, 55, 58, 60, 161, 165, 167,
169, 174, 187, 209, 233, 238, 246, 258,
262, 267, 269, 288, 323, 326, 330, 334,
336, 338, 364, 365, 376, 400, 402, 490,
498, 531. - 820, 532, 533, 534, 534, 561,
575, 598, 606, 611, 612, 616, 668, 670,
673, 710, 751, 774, 781, 797, 799, 811,
817, 818, 832, 844, 92, 922, 973, 995, 999,
971, 1023, 1060, 1081, 1164, 1180, 1196,
1203, 1206, 1207, 1217, 1251, 1259, 127,
1336, 136, 1379, 1394, 144, 1440, 1441,
1442, 1443, 1512, 1524, 156, 1564, 1570,
1574, 1711, 1726, 1732, 1798, 1800,
1846, 1934, 1935, 1935, 2012, 2029,
2042, 2057, 206, 2105, 2106, 2107, 2343,
2344, 2353, 2356, 2358, 2410, 2412,

2413; Reial Cancelleria, 121, 127, 136, 150,
151, 176, 183, 185, 204, 207, 219, 222,
232, 226, 302, 303, 329, 332, 382, 391,
434, 448, 447, 501, 516, 524, 526, 550,
557, 560, 573, 575, 579, 581, 583, 882,
885, 966, 973, 987, 990, 991, 993, 994,
997, 998, 999; Reial Hisenda, 828, 869,
1957, 2208.- govern del General, albaraners de la bolla, 28, 87, 150, 556, 560,
1952, 2349; armes, del General, 32, 57, 61,
62, 185, 641; advocats fiscals i patrimonials,
3, 5, 10, 13, 21, 32, 36, 78, 85, 112, 119,
120, 135, 149, 179, 198, 200, 225, 230,
240, 245, 267, 294, 302, 303, 311, 318,
446, 502, 505, 514, 516, 521, 541, 561,
606, 635, 680, 785, 798, 803, 873, 876,
901, 913, 946, 999, 1000, 1141, 1149,
1162, 1211, 2252, 2438; ambaixades, 8,
207, 210, 320, 323, 456; arrendament i
arrendataris dels drets del General, 22, 114,
156, 393, 406, 415, 486, 521, 545, 683,
706, 708, 709, 710, 847, 876, 930, 952,
1000, 1006, 1290, 1301, 1396, 1605,
1665, 1667, 1689, 1713, 1880, 1898,
1901, 1902, 2216, 2233, 2237, 2257.- assessors de la Diputació, 3, 36, 78, 89, 108,
216, 315, 795, 893, 978, 983, 1678, 1856.casa, del General i de la Bolla, 9, 11, 36, 72,
75, 76, 80, 101, 116, 120, 128, 146, 157,
166, 170, 190, 201, 210, 217, 220, 241,
244, 252, 260, 267, 281, 295, 297, 308,
310, 317, 327, 354, 365, 423, 424, 425,
427, 434, 445, 464, 473, 479, 494, 518,
520, 531, 532, 533, 554, 566, 571, 575,
590, 596, 612, 648, 654, 667, 681, 706,
707, 708, 725, 730, 742, 765, 766, 775,
792, 795, 872, 901, 918, 935, 944, 963,
965, 968, 1000, 1006, 1007, 1009, 1012,
1105, 1131, 1328; censals del General, 4,
17, 19, 63, 154, 334, 821, 929, 976, 1359;
col.lectes del General, 76, 146, 426; consistori de la Diputació del General, 124, 133,
138, 144, 154, 190, 226, 256, 286; divuitenes, 112, 113, 121, 179, 183, 184, 188,
191, 203, 229, 246, 247, 248, 254, 257,
286, 287, 288, 289, 303, 315, 319, 321,
323, 325, 326, 327, 328, 332, 347, 348,
349, 359, 373, 384, 404, 409, 412, 413,
478, 555, 559, 726, 727, 731, 733, 1086,
1130, 1247, 1530, 1553, 1562, 1890,
2025; donatiu, de corts, 139, 593, 708; dret
de bolla, 7, 40, 132, 146, 151, 172, 200,
423, 427, 428, 445, 450, 486, 510, 518,
519, 521, 606, 620, 672, 675, 742, 929,
2419; dret de çafrans, 445; dret de custòdia,
1020; dret de guerra, 1001, 1002, 1007,
1016, 1021, 1055, 1183, 1232, 1548,
1711, 1747, 1858, 2433; dret de la nova
ampra, 213, 351, 352, 355, 373, 1136,
1155; dret de monedes, 486, 650; dret de
2483

noblesa, 2319, 2320, 2321; dret del tabac,
213; drets sobre robes i mercaderies, 76; escrivania major, 5, 7, 10, 13, 17, 24, 32, 40,
48, 55, 56, 73, 77, 74, 79, 83, 84, 96, 110,
120, 122, 123, 147, 151, 154, 158, 164,
165, 170, 171, 177, 185, 188, 190, 201,
216, 222, 233, 257, 296, 299, 312, 313,
323, 326, 330, 333, 341, 356, 360, 361,
367, 376, 394, 398, 404, 413, 414, 416,
430, 452, 453, 455, 472, 473, 508, 509,
512, 516, 521, 527, 528, 536, 546, 562,
585, 627, 667, 711, 726, 800, 804, 808,
801, 850, 901, 903, 933, 957, 1005, 1008,
1011, 1026, 1100, 1108, 1123, 1124,
1322, 1349, 1212, 1315, 1555, 1556,
1557, 1811, 1895; fraus, 157, 366, 819,
839, 845, 870, 888, 895, 924, 932, 941,
955, 970, 974, 1114, 1106, 1157, 1018,
1029, 1045, 1053, 1058, 1065, 1074,
1088, 1168, 1181, 1190, 1232, 1233,
1238, 1310, 1322, 1388, 2449; racional,
11, 32, 42, 104, 160, 161, 167, 201, 201,
218, 395, 410, 413, 419, 443, 467, 472,
530, 575, 762, 768, 774, 1059, 1160,
1243, 1307, 1315, 1321, 1344, 1428,
1646, 1292, 1294, 1321, 1307, 2342; taules, 84, 98, 107, 108, 121, 157, 164, 171,
177, 200, 346, 428, 436, 479, 721, 752,
794, 798, 845, 911, 932, 936, 941, 1013,
1020, 1021, 1030, 1102, 1133, 1163,
1380, 1477, 1478, 1024, 1464, 1468,
1746, 2262; tribunal de contrafaccions, 102,
103, 151, 171, 176, 179, 180, 184, 185,
187, 188, 195, 203, 204, 209, 218, 219,
231, 233, 234, 241, 251, 301, 307, 308,
309, 310, 312, 335, 336, 337, 338, 347,
355, 361, 362, 369, 371, 392, 192, 405,
451, 517, 507, 514, 546, 557, 525, 526,
550, 561, 923, 988, 995, 999, 999, 1000,
1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1174,
1224, 1225, 1227, 1229, 1275, 1279,
1280, 1282, 1284, 1286, 1287, 1288,
1478, 1488, 1528, 1578, 1579, 1581,
1597, 1598, 1810, 2368, 2369; Vint-i-quatrena, de corts, 120, 121, 125; Vint-i-quatrena, de guerra, 127, 128, 130, 131, 455,
458, 642, 1119, 1120, 1123, 2372, 2385;
visita del General, 5, 9, 10, 12, 31, 35, 44,
60, 103, 108, 109, 110, 111, 137, 143, 147,
151, 158, 172, 177, 220, 298, 331, 491,
506, 511, 513, 516, 517, 525, 547, 557,
563, 592, 600, 601, 608, 807, 862, 904,
921, 1019, 1035, 1036, 1046, 1047, 1117,
1164, 1165, 1215, 1485, 1638, 1852,
1878, 1930, 1935, 2143, 2147, 2149,
2150, 2219, 2147, 2149, 2150, 2458,
2461. -guerra, 623, 626, 695, 696, 697,
700, 962, 1001, 1101, 1741, 1765, 1985,
2095, 2112, 2132, 2145, 2165, 2169,
2236, 2384, 2423; artilleria, 36, 67, 642. -

moviment legislatiu, capítols de cort, 19,
72, 121, 125, 127, 278, 330, 607, 629, 630,
663, 727, 869, 1008, 1012, 1022, 1705; capítols del redreç del General, 515, 526, 547,
563, 593, 597, 598, 604, 631, 804, 807,
886, 1037, 1246, 1322, 1706, 1114, 1118,
1140, 1261, 1400, 1401, 1411, 1428,
1561, 1568, 1628, 1732, 1857, 1879,
1891, 1906, 1925, 1927, 1959, 2038,
2049, 2143, 2460; constitucions, 14, 18,
93, 100, 101, 136, 138, 144, 145, 152, 162,
168, 179, 180, 191, 223, 224, 251, 261,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277, 292, 293, 323, 330, 367, 386,
392, 399, 402, 403, 409, 416, 422, 488,
493, 497, 498, 416, 422, 488, 493, 497,
498, 505, 506, 545, 547, 548, 551, 629,
668, 673, 723, 733, 738, 741, 788, 789,
794, 809, 817, 818, 821, 822, 840, 844,
859, 866, 869, 880, 981, 1012, 1058,
1090, 1106, 1110, 1142, 1180, 1341,
1355, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361,
1362, 1363, 1364, 1368, 1379, 1402,
1403, 1404, 1405, 1406, 1437, 1481,
1500, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406,
1437, 1481, 1500, 1563, 1572, 1572,
1627, 1627, 1685, 1692, 1693, 1699,
1748, 1824, 1837, 1874, 1879, 1887,
1944, 1961, 1993, 2027, 2031, 2039,
2040, 2101, 2159, 2185, 2195, 2254,
2313; De accions i obligacions, constitució,
2113, 2313, 2329, 2330; De acusacions,
constitució, 1364, 1521, 1824; De bomians i
vagabundos, constitució, 1418; De celebrar
corts, constitució, 673, 1177, 1179; De comers i seguretat de camins, constitució, 1916;
De compra y venda, constitució, 1891, 1896,
1903, 1905, 1910, 1910, 1911, 1912,
1915; De contencions, constitució, 673, 674;
De coses litigioses, constitució, 1365, 1407;
De crim de fals, constitució, 1874; De custodia de processos, constitució, 1573; De decisions de la Reial Audiència, constitució,
1352; De drets del General, constitució, 844,
1352, 2266, 2467; De despeses de plets, constitució, 794, 2070; De dilacions, constitució,
1573; De estatuts i ordinacions, constitucions, 2304; De execució de sentencias, constitució, 2113; De interpretacio de usatges,
constitució, 1564, 1572, 1574; De intimas,
constitució, 1571; De jurisdiccio de tots jutges, 1688, 1689, 2112, 2303, 2325, 2331,
2332; De procuradors, constitució, 1571; De
la eleccio dels doctors de la Reial Audiència,
constitució, 1572, 2059; De la Santa Inquisició, constitució, 673; De las consuetuds de
Barcelona, constitucio, 1680, 2313; De liquidacio de sentencias, 2094; De memorial de
processos, constitució, 1571; De moneda, forma i valor de aquella, consitució, 821, 822;
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De notaris i escrivents, 1360; De observar
constitucions, constitució, 493, 497, 498,
499, 500, 547, 551, 972, 982, 987, 1349,
1353, 1354, 1382, 1402, 1484, 1505,
1506, 1517, 1524, 1531, 1563, 1857,
1894, 2024; De officials, constitució, 1635;
De offici de canceller, constitució, 1582,
1590, 1597; De offici de alcayds, constitució,
1350; De offici de camarlenc, constitució,
2315; De offici de governador, constitució,
547, 548, 1500, 1505, 1508, 1510; De offici
de jutges de taula, constitució, 447, 547,
548; De offici de veguer, constitució, 1680;
De offici de visitadors, constitució, 488, 505;
De offici de visitadors, constitució, 547; De
offici de deputats, constitució, 843; De penes
corporals y pecuniàries, constitució, 1180,
1364, 1521, 1522, 1900, 1907, 1914,
1916; De personas prohibidas regir officis,
constitució, 447, 1837; De prescripcions,
constitucio, 1381; De privilegis militars,
constitució, 2110, 2323, 2328, 2329; De
productes de actes, constitució, 1573; De receptor de drets, constitució, 1879; De recusació de tots jutges, consitució, 817; De salaris
de calculacions, constitució, 1360; De salaris
de sentencias, constitució, 493, 497, 498,
1178, 1279, 1365, 1521, 1522, 2091,
2095, 2103; De sometents, constitució,
1521; De usatges, 821, 1178, 1179, 2110;
De vectigals i altres aplicables, constitució,
821, 1350, 1891; De violencia i destitucio de
despullats, 555, 556, 821, 1519, 1521,
2113, 2345; Dels debitors, 213; Del dret de
fisch i sas regalies, constitució, 821, 1581,
1587, 1590, 1597, 2254; Dels bens dels condemnats, 1582, 1587, 1590, 1597; Del dret
de eixida, constitució, 1176, 1351; Del dret
de segell, constitució, 1365; Del dret del fisch,
constitució, 1519, 1521; Del dret i utilitat
publica, constitució, 2314; Dels feus, 1808;
ions, tribunal de, 184, 185, 187, 188, 195,
203, 204, 209, 210, 218, 219, 231, 233,
234, 241, 242, 246, 251, 278, 281, 301,
307, 308, 309, 310, 321, 323, 325, 326,
327, 331, 335, 336, 337, 338, 342, 347,
355, 361, 369, 371, 375, 392, 405, 449,
451, 497, 923, 1000, 1365, 1685, 1736,
1777, 1778, 1800, 2353, 2361, 2372; E per
cessar fraus, 1142; corts, 2, 6, 9, 20, 22, 47,
57, 52, 61, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 90, 97, 100,
101, 106, 107, 109, 111, 116, 127, 135,
139, 144, 145, 146, 149, 152, 156, 158,
160, 161, 168, 169, 172, 186, 191, 198,
206, 209, 213, 223, 226, 229, 230, 233,
241, 246, 247, 251, 253, 257, 262, 266,
282, 290, 291, 295, 322, 323, 330, 331,
335, 367, 398, 397, 404, 408, 409, 412,
422, 427, 429, 430, 433, 435, 438, 447,

480, 481, 486, 493, 505, 513, 515, 517,
526, 529, 530, 533, 534, 548, 550, 554,
559, 562, 563, 590, 592, 600, 606, 607,
612, 616, 629, 631, 637, 644, 649, 656,
666, 674, 677, 678, 679, 681, 684, 686,
687, 688, 689, 708, 709, 712, 714, 719,
721, 724, 725, 726, 728, 731, 733, 738,
739, 747, 753, 755, 763, 767, 770, 774,
779, 780, 789, 791, 793, 796, 801, 804,
807, 809, 811, 824, 825, 833, 838, 838,
840, 845, 852, 860, 871, 872, 873, 876,
877, 878, 882, 883, 889, 891, 893, 896,
907, 946, 966, 967, 968, 969, 973, 992,
993, 1011, 1012, 1287, 1304, 1305, 1317,
1322, 1348, 1396, 1414, 1415, 1416,
1433, 1454, 1457, 1484, 1476, 1512,
1517, 1550, 1552, 1569, 1594, 1641,
1672, 1703, 1714, 1715, 1808, 1809,
1833, 1933, 1944, 1955, 1964, 1965,
1966, 1982, 1983, 1986, 1987, 2013,
2020, 2030, 2033, 2051, 2053, 2054,
2055, 2101, 2108, 2237, 2202, 2218; corts
de 1283, 843, 1177, 1178, 1179; corts de
1289, 842, 843; corts de 1301, 842; corts de
1358, 1379; corts de 1359, 843; corts de 1365,
1379; corts de 1376, 1142; corts de 1413,
843, 1129, 1130; corts de 1420, 1349, 1379;
corts de 1422, 1506; corts de 1435, 1379; corts
de 1453, 1379; corts de 1493, 1381, 2127,
2953; corts de 1510, 843, 1381, 2016, 2266,
2267; corts de 1520, 895, 952, 1057, 1381,
1935, 1994, 1995; corts de 1533, 1024,
1380; corts de 1541, 817, 1410, 1413; corts
de 1547, 843, 886; corts de 1563, 1485; corts
de 1585, 1370, 1370, 1437; corts de 1599,
708, 807, 811, 893, 904, 921, 1012, 1013,
1032, 1129, 1130, 11150, 1151, 1157,
1177, 1317, 1318, 1323, 1327, 1352,
1364, 1365, 1370, 1371, 1373, 1380,
1385, 1391, 1397, 1402, 1403, 1407,
1411, 1430, 1437, 1469, 1477, 1502,
1560, 1564, 1572, 1688, 1732, 1807,
1809, 1811, 1821, 1857, 1866, 1906,
1926, 1959, 2027, 2038, 2075, 2091,
2091, 2092, 2059, 2060, 2061, 2064,
2067, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021,
2022, 2024, 2025, 2100, 2101, 2102,
2103, 2105, 2107, 2110, 2112, 2113,
2148, 2292, 2410, 2461, 1629, 1631,
1923, 1924, 1925, 1927, 2220, 2221,
2458, 2461; corts de 1626, 1350, 1352,
1379, 1382, 1383, 1385, 1386, 2065; corts
de 1701-02, 810, 838, 922, 1046, 1437,
1630, 1699, 1943, 2099, 1789, 1790,
1732, 1815, 1816, 1820, 1844, 1876,
1883, 1896, 1898, 1899, 1904, 1916,
1925, 1968, 1989, 2049, 2064; corts de
1706, 838, 843, 848, 882, 898, 900, 901,
902, 904, 909, 920, 921, 927, 933, 936,
943, 944, 945, 951, 957, 960, 963, 967,
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971, 976, 987, 986, 991, 949, 1003, 1007,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1017,
1032, 1035, 1036, 1044, 1046, 1051,
1052, 1056, 1057, 1098, 1104, 1108,
1110, 1112, 1130, 1147, 1205, 1207,
1225, 1239, 1249, 1253, 1254, 1261,
1263, 1266, 1284, 1299, 1329, 1400,
1529, 1534, 1642, 1644, 1653, 1685,
1709, 1786, 1818, 1834, 2063, 2099,
2100, 2127, 2129, 2137, 2150, 2169,
2170, 2183, 2186, 2197, 2238, 2339,
2340, 2343, 2364; Usatges, 141, 223, 224,
555, 556, 719, 723, 788, 1355, 1409,
1483, 1521, 2016; Novena dels habilitadors, 46, 47, 171, 179, 180, 196, 197, 203,
204, 253, 254, 295, 297, 302, 303, 351,
357, 357, 371, 388, 389, 393, 400, 401,
404, 408, 420, 435, 440, 455, 463, 464,
465, 469, 487, 488, 490, 491, 494, 495,
497, 497, 543, 544, 552, 553, 555, 559,
615, 618, 630, 631, 664, 715, 726, 746,
751, 759, 761, 781, 782, 795, 797, 802,
830, 831, 836, 846, 846, 849, 850, 851,
852, 856, 858, 859, 861, 863, 865, 867,
869, 899, 940, 941, 974, 974, 975, 999.ordes militars, 16, 373, 531, 755, 759,
746, 1013, 1028, 1172, 1184, 1279, 1231.
CATHALÀ, Vicens, 48, 49.
CATURA, Joan, 147.
CATUS, Joseph, 5.
CATUS, Mariano, notari, 1813, 2075.- procurador fiscal de la règia cort, 759.
CAU, Joan, donzell, 2262, 2263.
CAVALLARIA, Pere, donzell, 904, 2216,
2217.
CAVALLER, Batista, mestre de cases, 1548.
CAVALLER, Francesc, oïdor de comptes de
Cardedeu, 1780.
CAVALLER, Huguet, 477.
CAVALLER, Jacintho, mercader, 520.
CAVALLER, Joan, diputat real, 1706.- receptor de drets del General a Lleida, 449,
494, 1733, 1736, 1926, 1892.- botiguer de
teles, 725.
CAVER, don Bartholomé, noble, 2045.
CAXANAS, Julià, hortolà, 954.
CAXANAS, Mundó, sastre, 379.
CAXANES, Gabriel, prior Montecarmelo,
1422.
CAYRAS, Francisco, cabellereire, 1114.
CAYRÓ, Joan, 183.
CELLERA, Josep, notari públic de Girona, 97,
1368.
CELLERÉS, Geroni, doctor, 413.
CELLERS, don Miquel Joan, noble, 1311.
CELLERS, dona Eulalia de, 1311, 1312.
CELLÉS I CAMPANA, Francisco, notari públic, 229, 1779.
Celrà (Gironès), lloc, 2297.
CENECIO, Josep, 1340.

CENSANA, Felip, prevere i notari d’Urgell,
932.
CENTELLES, comte, 67, 619, 879, 916,
1163, 1301, 1974, 2457.
CERDÀ, Onofre, notari públic, 258.
CERDÀ, Pere Màrtir, doctor en medicina i oïdor militar de comptes, 5, 111, 201, 148,
241, 428, 524, 1366, 1412, 1421, 1431,
1458, 1684, 1723, 1725, 1731, 1782,
1785, 1785, 1796, 1934, 1952, 1976,
1977, 2000, 2003, 2008, 2128.
CERDÀ, Rafel, donsell, 241.
Cerdanya (Cerdanya), comtat, 876.- frontera,
779.
CERDANYA, Pere, 770.
Cerdanyola (Vallès Oriental), 1882.
CERIOLA, Felix, donzell, 1926, 1892.
CERRATOSA, Pere, peraire, 1348.
CERVA, fra Joan, obrer del monestir de Besalú,
1317.
Cervelló (Baix Llobregat), batlle de, 1881.
Cervelló, llinatge, 72.
CERVERA i DE FERRER, Joseph de, notari
públic de Barcelona, 46, 767.
CERVERA I DE FERRER, Salvador, 1206,
1207, 1219, 1227, 1229, 1233, 1347.
Cervera (Segarra), 5, 9, 538, 539, 1061, 2406,
2413, 2415, bolla, 1348.- síndic de, 95.veguer, 880.
CERVERA, Guillem de, donzell, 2282.
CERVERÓ, Bartomeu, notari públic de Barcelona, 757, 1027.
CESSA, duc, 61, 64.
Ceuta (Àfrica), 295.
Chinchón (Castella), 736.
CIDÒS, Onofre, mercader, 568.
CIFUENTES, comte, 879, 916, 2230.
CISERLIN, Francisco, secretari reial del Despaig Universal, 710.
CIURANA I RIBOT, doctor Joseph, cabiscol i
canonge de Girona, 89, 183, 203, 256, 332,
477, 486, 487, 501, 506, 524, 583, 586,
626, 1713, 1779, 1818, 1819, 1845, 1889,
1999.
CLARA, Bonaventura, ajudant de porter de la
casa de la Diputació del General, 1976.
CLARÀ, Josep, notari reial, 1951.
CLARÀ, Pere, sotsbatlle, 1726, 1727, 1729.
CLARASÓ, Francisco, oidor de comptes de
Granollers, 1319, 1722, 1780.
CLARESVALLS I DE MIQUEL, don Lluís,
jutge consistorial de les causes de recursos,
486, 487, 509, 747, 803, 807, 812, 851,
872, 900, 902, 905, 906, 928, 953, 991,
1000, 1012, 1014, 1017, 1022, 1025,
1327, 1540, 1719, 1999, 2038, 2150.
CLARESVALLS I GATXEPAY, don Lluís, noble, 330, 1502, 1720.
CLARESVALLS I GATXEPAY, dona Caterina,
noble, 330
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CLARESVALLS I LLUCIÀ, Joan, baró de Claresvalls, 69.- oïdor militar de comptes,
806.
CLARESVALLS, Joan, mercader, 296, 297,
508.
CLARET I CASTELLS, Jaume, botiguer de teles, 175, 201, 214, 970, 1185, 1247, 1347,
1926, 1892.
CLARET, Sebastià, fuster, 1117, 1149, 1512.
CLARIANA I DE GUALBES, Margarida, 66.
CLARIANA I DE GUALBES, mossèn Joseph,
67, 800.- noble, 319, 2044.
CLARIANA I SERRA, don Miquel, comte de
Montar, 391, 2433.
CLARIANA, coronel, 1161.
CLARIANA, Rafel, alguasil del tribunal de capitania, 349, 709.
CLARIS, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, 967, 1151, 1155, 2435, 2456.
CLAUSELL, Joseph, patró, 1045.
CLAVELL, don Narcís de, noble, 2031.
CLAVELL, Fèlix, escrivà major del General,
384.
CLAVELL, Joan, sastre, 1601, 1602, 1606,
1608, 1610, 1611, 1613, 1614, 1624,
1625, 1657, 1658, 1659, 1661, 1662,
1663, 1667, 1668, 1670, 1671, 1767.
CLAVELLS, Joan Baptista, paller, 714.
CLAVER, don Joseph, 402, 528, 599.
CLAVER, mossèn Ramon de, 735.
CLAVERA, Francesch, corredor d’orella, 853,
1892, 1926.
CLIMENT VII, 14, 28, 46, 81, 82, 210, 542,
547, 556, 562, 567, 576, 580, 590, 841,
844, 879, 898, 1033, 1069, 1329, 1884,
1886, 1887, 2037.
CLIMENT XI, 1154.
CLIMENT, don Miquel, 1370.
Clot (Barcelona), lloc, 915.
CODINA I COSTA, don Joseph de, 618,
1117, 1149, 1324.
CODINA I FARRERES, don Ramon, escrivà
major del General, advocat fiscal patrimonial, 5, 9, 10, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 37, 39,
40, 41, 43, 44, 48, 55, 56, 57, 66, 68, 79,
80, 81, 101, 102, 103, 110, 111, 117, 118,
130, 131, 132, 140, 148, 181, 189, 197,
199, 203, 204, 210, 218, 229, 284, 285,
312, 348, 356, 357, 371, 373, 374, 378,
378, 382, 415, 416, 418, 419, 424, 429,
440, 451, 454, 460, 477, 499, 502, 514,
517, 524, 527, 529, 532, 533, 534, 536,
560, 561, 563, 568, 569, 608, 610, 615,
634, 638, 647, 648, 652, 655, 656, 667,
672, 669, 691, 692, 693, 703, 707, 712,
714, 715, 716, 727, 738, 749, 750, 753,
771, 782, 783, 784, 795, 81, 813, 826, 83,
845, 846, 847, 849, 850, 856, 857, 861,
865, 867, 868, 869, 901, 910, 912, 913,
918, 92, 94, 968, 973, 1010, 1026, 1032,

1038, 1042, 1045, 1046, 1056, 1093,
1117, 1121, 1150, 1152, 1156, 1160,
1163, 1199, 1202, 1204, 1209, 1212,
1213, 1218, 1219, 1224, 1225, 1226,
1231, 1234, 1235, 1236, 1238, 1243,
1244, 1248, 1249, 1256, 1275, 1264,
1273, 1275, 1282, 1298, 1302, 1310,
1314, 1316, 1319, 1376, 1401, 1411,
1424, 1440, 1456, 1504, 1553, 1578,
1596, 1599, 1616, 1617, 1619, 1620,
1624, 1637, 1639, 1640, 1684, 1700,
1734, 1736, 1851, 1887, 1944, 1992,
2085, 2088, 2146, 2223, 2245, 2247,
2341, 2381, 2390, 2391, 2426, 2431,
2454, 2455, 2467, - ciutadà honrat, 39, 40,
41, 48.
CODORNIU, Anton, ferrer, 425, 1703.
CODORNOI, Thomàs, vidrier, 1040.
COLELL, Benito, oïdor de comptes de Tarrega, 1780.
COLL, Fèlix, 1025.
COLL, Ignasi, mestre sastre, 924.
COLL, Lluís, 2118.
COLL, Miquel, doctor en drets i assessor del
General, 969, 973, 983, 1062, 1086, 1111,
1247.
Collbetó (Baix Llobregat), 776.
COLLERA, Joseph, notari causídic de Girona,
138.
Collsacabra (Osona), 2392.
Collsuspina (Osona), 618.
COLOM, Bonaventura, oidor de comptes de
Prats del Rei, 1780.
COLOM, Gervasi, abat del monestir de Camprodon, 1974, 2043, 2055.
COLOM, Joan, sombrerer, 86.
COLOMER, don Joan de, noble i del consell de
sa magestat, doctor de la Reial Audiència,
203, 209, 231, 350, 351, 644, 1012, 1364,
1512, 1719, 1790.
COLOMER, don Miquel, noble, 528.
COLOMER, Joan, mercader, 640.
COLS, Esteve, notari públic de Barcelona,
1725.
COLS, Joseph, escrivent, 1989
COMA I CALS, Joan, prevere i rector de Santa
Maria del Pi, 343.
COMA, Antoni, prevere i beneficiat de la Seu de
Vic, 28.
COMA, Geroni, doctor de Solsona, 257.
COMA, Isabel, pentinera, 888.
COMA, Thomàs, prevere de Manresa, 576.
COMALADA I OLMERA, mossèn Domingo,
1721.
COMALLONGA, Joan, cavaller, 1384.
COMAS I TORRÓ, Francisco, regent del Consell Suprem d’Aragó, 38, 109, 145.
COMAS, Anna, 241.
COMAS, doctor Bernat, beneficiat de Sant Miquel, 901.
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COMAS, Esteve, burgès honrat, 1699.
COMAS, Francisco, 42.
COMAS, Joan, cotxer, 241.
COMBERT, Joan, sastre, 935, 944, 1232,
1254.
COMBERT, Joseph, sastre, 1232.
COMELLAS, Pau, pagès, 1310.
COMELLES DEL PUIG, Joan, 69.
COMELLES, Francesc, 2156.
COMERMA, doctor Anton, 750.
COMES, Francisco, 31.
COMES, Esteve, burgès i notari public de Granollers, 1700.
COMES, Josep, batxiller en drets, 1163, 2457.
COMES, Josep, pages, 2423.
COMPANY, Josep, doctor en medicina, 561,
1078.- conseller en cap de Barcelona, 63.
COMPANY, Joseph, mestre veler, 145, 753,
971.
COMPOSTER, August, 2431.
COMPTA, Segimon, doctor en drets i defenedor del General, 317, 655, 838, 1032, 1036,
1116, 1795, 2171.
COMPTE, Geròni, 1934.
COMPTE, Francisco, 1795.
CONDER I MONSALVO, don Geroni, noble,
2059.
CONDOR, Joan Baptista, alferes, 757.
CONDOR, Pere, negociant, 2115, 2118.
CONSTANÇA, d’Aragó, 2319.
Constantí, (Tarragona), 1086, 2337.
COPELL, Pere, estudiant en teologia, 1131.
COPONS DE LA MANRESANA, don Joan
de, noble, 21, 1067.
COPONS DEL LLOR, don Ramon, noble,
555.
COPONS I COPONS, Agusti de, de la bossa de
militars, 203, 206, 1999.
COPONS I DE FALCÓ, Joan de, 67, 313,
2463.
COPONS I DE GRIMAU, mossèn Joan, 735.
COPONS I ESCARRER, don Emmanuel, dipiutat eclesiàstic, 801, 803, 806, 841, 851,
867, 879, 890, 896, 898, 910, 919, 968,
1014, 1017, 1022, 1024, 1326, 1974,
2004, 2005, 2007, 2150, 2227, 2261.
COPONS I GRIMAU, Dalmau, doctor i canonge de Barcelona, 100, 391, 537, 541,
734, 745, 1963, 1997.- canonge de Tortosa, 391.
COPONS, doctor Placido, de la Reial Audiència, 102, 162, 408, 429, 463, 477, 511, 538,
572, 614, 617, 626, 662, 887, 1217, 1387,
1499, 2200,
COPONS, fra Manuel de, 992.
COPONS, Francesc Anton, doctor en drets,
506, 521, 524, 1779, 1935, 2046.
CORBERA I PALAU, mossèn Pau, ciutadà
honrat de Barcelona, 214, 215, 228, 231,
232, 234, 241, 248, 251, 288, 293, 298,

299, 307, 309, 311, 325, 326, 327, 333,
344, 346, 351, 353, 355, 370, 371, 372,
380, 385, 387, 394, 395, 396, 400, 405,
406, 420, 422, 423, 427, 430, 431, 433,
434, 440, 443, 450, 451, 457, 458, 463,
464, 465, 470, 479, 485, 496, 507, 510,
521, 528, 530, 531, 552, 557, 561, 567,
570, 573, 588, 598, 603, 647, 654, 710,
740, 741, 744, 747, 764, 810, 817, 819,
827, 830, 858, 871, 873, 882, 886, 890,
900, 906, 915, 953, 967, 975, 984, 988,
990, 994, 1008, 1056, 1180, 1188, 1199,
1204, 1209, 1212, 1213, 1221, 1224, 1227,
1230, 1231, 1234, 1238, 1244, 1246, 1251,
1256, 1257, 1262, 1270, 1273, 1276, 1280,
1275, 1566, 1585, 1586, 1637, 1854, 1876,
1877, 2000, 2175, 2364.
CORCÓ, Francesc, frare del del monestir de
Santa Caterina, 2085, 2086.
CORDELLAS, don Felip de, 122.
CORDELLAS, dona Francesca, noble, 1155.
CORDELLAS, Feliciano, protector del braç
militar, 131, 151, 161, 196, 231, 233, 242,
334, 335, 358, 295, 553, 554, 561, 614,
692, 777, 792, 795, 807, 1451, 1458,
1529, 1836, 1074, 2005, 2007, 2076.
CORDELLES, don Jaume, 196.
CORDER, doctor Joseph, prevere, 829, 1279.
CORDER, Pere Jaume, mestre de cases, 2246.
Cornellà, vall, 957.
COROMINAS, Josep, tauler de Besalú, 980,
1062, 2340, 2429.
CORRENT, Francisco, alferes, 419.
CORSANA, comte, 1199
CORTADA i COROMINA, Joan Baptista. 4,
5.
CORTADA, Albert, gorreter, 1076, 1228.
CORTADA, don Anton, auditor del regiment
dels dragons reials, 2379.
CORTADA, don Joseph de, canonge de Barcelona, 1036.
CORTADA, don Rafael, 735, 1796.
CORTADA, Jaume, ardiaca i canonge de Vic,
1032.
CORTADA, Jaume, jutge de causes de primera
instància, 1037, 1038, 1829, 2352, 2411.
CORTADELLA, Magí, arrendatari de la bolla
de Tremp i Pallàs, 159, 1422.
CORTES I ANDRADA, don Anthon, 515,
535, 615, 638, 1779, 1943.
CORTÉS, Antonio, llicenciat en filosofia, 535,
775, 1943.
CORTÉS, doctor Lluís, prevere i escrivà major
del General, 716, 954, 1992.
CORTÉS, don Mariano, canonge de Girona,
1225, 1298.
CORTÉS, Francesc, notari públic de Barcelona,
72, 76, 234, 557, 727, 1853, 2361.- secretari del braç real, 2018.
CORTÈS, Jacintho, velluter, 166, 294.
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CORTÉS, Jacinto, botiguer de teles, 1451.
CORTÉS, Josep, verguer del General, 1894.
CORTÈS, Melcior, 1032
CORTIADA, Sebastià de, jurista, 280, 674,
2310.
CORTINS, Llorens, adroguer, 1853.
CORTS I LLANOS, Ignasi, 351, 401, 795.
COSCOJUELA, marquès de, 66, 1028.
COSTA I VILA, Josep, doctor en drets, 218,
231, 246, 525, 217.
COSTA I VILA, Ramon, 246
COSTA I VINYOLA, Ignasi, 1317.
COSTA NADAL, Jaume, tauler del General de
la vila de Ribes, 200, 1494, 1495.
COSTA, Bartomeu, batlle d’Igualada, 1883.
COSTA, Carlos, 2354.
COSTA, Félix, notari públic reial col.legiat,
371, 395, 1637.
COSTA, Francesc, ciutada honrat de Barcelona
i doctor en medicina, 295, 297, 414, 557,
2227.- promovedor del bras real, 1974.
COSTA, Jaume, peraire de Taradell, 575.
COSTA, Jaume, porter, 448, 1424, 1970, 1976.
COSTA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona, i
guarda de les cases de la Diputació del General i de la Bolla, 3, 17, 18, 43, 44, 122, 167,
228, 299, 31, 318, 332, 397, 406, 410, 426,
449, 529, 534, 546, 552, 555, 568, 584,
585, 606, 652, 664, 692, 715, 731, 742,
751, 760, 767, 773, 785, 790, 791, 795,
796, 810, 840, 846, 847, 849, 850, 852,
856, 857, 858, 861, 863, 864, 865, 867,
869, 870, 906, 912, 912, 919, 925, 940,
954, 976, 991, 1003, 1009, 1011, 1012,
1013, 1014, 1017, 1023, 1024, 1026,
1042, 1051, 1109, 1111, 1151, 1152,
1206, 1833, 2216, 2228, 2234.
COSTA, mestre Francisco, 1247.
COSTA, Ramon, 90.
COSTA, Salvador, 216.
COSTA, Sebastià, notari, 967, 976, 1258.
COSTAFREDA, Joan Francesch, 1183, 1233.
COSTONS I CORNARÍ, Joseph, tauler del
General a Sant Pere Pescador, 845.
COT, Isabel, vidua, 1190.
COTRINES, Pere, veguer de Ribes, 540.
COTS, Joseph, argenter, 1187.
COVARRUBIAS, Diego de, 2304, 2308,
2309.
CREIXELL, Guillem de, 2284.
CRESPI, vicecanceller, 2276.
CREST, Jaume, botiguer de seda, 164, 166,
175, 201, 787, 944, 1040, 1101, 1132,
1222, 1434, 1435, 1451, 1452, 1465,
1512, 1926.
CREUS, Josep, notari públic de Barcelona,
163.
CRISAS, Agustí, doctor en drets, 803
CRIVILLÉS, don Ramon, noble, 1028
CROSES, Miquel, sastre, 913.

CROVE, Mitford, 708.
Cruïlles (Baix Empordà), vila, 1790.
CRUÏLLES, doctor don Ignasi de, canonge
d’Urgell, 5, 10, 110, 450, 807, 1032, 1036,
1037, 1325, 1326 - instructor de processos,
22, 1038.
CRUÏLLES, don Anton, noble, 451.
CRUÏLLES, don Ramon, noble, 974.
CRUSELLS, Pere, pintor, 727.
CRUYLLES, don Anton, 1732, 1733, 1734,
1735.
CUESTA, Joan de la, 741
CUGAT, Gabriel, espardanyer d’Alforja,
1784.- tauler de la vila d’Alforja, 479,
2340.
CUMBET, Josep, sastre, 926.
CUSTONS, Joseph, tauler de Sant Pere Pescador, 2256, 2340, 2429.
D
DALÉ, Miquel, ferrer, 194.
DALFAU, doctor Onofre, ardiaca de la Seu catedral de Barcelona, 351, 734, 1778, 1934,
1999, 2003.
DALFAU, Francisco, cavaller, 395, 759.
DALFAU, Francisco, escrivent, 759.
DALMASES I ROS, cronista del Principat,
1713.
DALMASES I ROS, don Pau, noble, 95, 228,
254, 391, 408, 421, 429, 430, 432, 436,
437, 455, 537, 539, 554, 568, 580, 693,
707, 776, 781, 784, 887, 995, 996, 1045,
1266, 1285, 1313, 1424, 1525, 1835,
1929, 1975, 1999, 2359.
DALMASES, Josep, pagès, 1348.
DALMAU I CAPSIR, Joseph, ciutadà honrat
de Barcelona, 1026.
DALMAU, Amador, de la bossa de diputat,
real, 5, 8, 765, 2029.
DALMAU, Geroni, 278.
DALMAU, Joan Baptista, doctor en drets, 486.
DALMAU, Josep, botiguer de teles, 166,
1434, 1435, 1892, 1926.- receptor de
fraus, 606, 804.
DALMAU, Joseph, prevere, 2136.
DALMAU, Madalena, 1238.
DAMIANS, Ignasi, mercader, 989.
DARDER, Agusti, tauler de Bagur, 1516,
1517.
DARDER, Antoni, passamaner, 575.
DARDER, Josep, arrendatari de la bolla. 1713.
DARMSTADT, príncep, 202, 454, 456,
468, 457, 459, 634, 689, 694, 877, 1789,
1970.
DARNIUS, comte, 67, 1918.
DARRER, Anthon, passamaner, 165.
DAUBENTON, Guillem de, de la companyia
de Jesús, 34.
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DAVÍ, Pere, tauler de sant Feliu de Guixols,
2340, 2429.
DEHONA, Francisco, canonge de Tortosa,
506, 524, 537, 575, 584.
DEHONA, Josep, donsell, del consell de sa magestat, 520, 1058, 1060, 1721, 1820, 1844,
1889, 1917.
DELÉ, Miquel, ferrer, 177, 1112, 1113, 2427.
DELFAU, Francisco, donzell, 370.
DELFAU, Onofre, ardiaca de santa Maria del
Mar, Barcelona, 1651, 1720, 2003.
DELLER I PASQUAL, don Francisco, 1718.
Dénia (València), 700.
DEPAPIOL, Raimon, 2284.
DERNER, Francisco, prevere i beneficiat de Figueres, 590.
DESBACH I DE CARTELLÀ, Pere, marquès
de Cartellà, 22, 453.
DESBACH, Benet, subdiaca, Barcelona, 708.
DESCATLLAR I DE TORD, fra Joseph, sagristà de Camprodó, 1723.
DESCATLLAR I TORD, doctor fra Joan Baptista, dispenser major de l’imperial monestir
de Sant Cugat del Vallès, 289, 290, 306,
506.
DESCATLLAR I TORD, fra Bernat, paborde
de sant Pere de Galligans, 1720, 1723,
1781, 1859, 1999.
DESCATLLAR I TORD, mossèn Francisco,
735, 1998, 2044.
DESCATLLAR, don Baltasar, rector de Sant
Privat, Olot, 2422.
DESCATLLAR, Jaume, regent de la reial tresoreria, 193, 208, 511, 570, 1037. - noble,
155, 1413.
DESCATLLAR, Joan de, lloctinent de batlle
general, 433, 441, 1796, 1829.
DESORA, Francisco, passamaner, 431.
DESPALAU, fra Joseph, abat de Sant Pere de
Roda, 749, 753, 1026.
DESPALAU, Josep, assessor del General, 203,
254, 522, 651, 655.
DESPALAU, Josep, paborde del Penedès,185,
517, 525, 529, 531, 534, 614, 618, 1593.
DESPUJOL I DE MONCORP, don Francisco,
noble, 950, 973, 999, 1003, 1013, 1022,
1024, 1051, 1108, 1109, 1183, 1239,
1258, 1273, 1285.
DESPUJOL, jurista, 674, 976, 1059, 1139,
1142, 1151, 1152, 1235, 1242, 1245.
DESPUNY, Marí Joan, 159.
DESVALLS, don Anton, 1952.
DESVALLS, Emmanuel, 597.
DEU, doctor Ignasi, 1719.
DEU, Enric, 1105.
DEULOFEU, 1729.
DEYÀ, Anton, mercader, 2302.
DIES, Arnau, mestre de cases, 388.
DIMÀS, Joan, doctor en drets, 254.
DOCO, Jacintho, doctor en drets, 410.

DOMÈNECH, Guillem, 2290.
DOMÈNECH, Llorens, 886.
DOMS I DE SANTA PAU, mossèn Antoni,
735.
DOMS, Miquel, 4, 1331.
DORDA, fra Francisco, abat del monestir de
Poblet, 1975, 2181.- bisbe de Solsona,
1172, 1237.
DORDA, Joseph, sotsbattlle de Cardona,
1239, 1691, 1692.
DORIA, marquesa de, 1875.
DOSRIUS, marquès, 1882.
DOU, Jacint, doctor i ciutadà honrat, 127, 209,
217, 268, 356, 401, 441, 445, 491, 534,
552, 1387, 2107, 2124.
DUARN, Joseph. 773.
DUFAU, Josep, caballeraire, 379.
DURAN I BELLÍN, Pau, 447, 1731.
DURAN I LLORENS, Ignasi, mercader, 1785.
DURAN I ORIENT, Josep, 670.
DURAN I TALARN, Felip, 506, 507, 1779.
DURAN, Felix, mercader, 1785.
DURAN, Francisco, ajudant de l’escrivà major
de la casa de la Diputació del General, 808.notari públic de Barcelona, 568.
DURAN, Josep, mercader, 501, 511, 745,
1003, 1190, 1721, 1939.- batlle de Canovelles, 1882.- cavaller, 1827, 1828.
DURAN, Massià, corder, 175, 189, 569,
1855.
DURAN, Vicens, adroguer, 363, 578, 1002,
1120, 1939.
DURBÀS I NARBONA, doctor Joan Anton,
canonge de Lleida, 1012, 1032, 1454,
1455, 1456, 1923.
DURRÉ, Antoni, passamaner, 1454, 1455,
1456.
DUSAI I BRU, Joseph, 614.
DUSAI I BRU, Maria Teresa, 65.
DUXERA, Gertrudis, custorera, 175, 1467.
E
EGUINOA, doctor, canonge de Tortosa, 974.
Eivissa (regne de Mallorca), 809.
El Prat de Llobregat (Baix Llobregat), vila, 727.
ELDA, comte, 875.
Empordà, 684, 798, 900, 956, 960, 962. 1063,
1067, 1068, 1985, 2140.
Empúries, comtat, 295, 427, 1830, 1997. - cúria del comtat, 377.
ENDAÑA, Diego, daguer, 164.
ENRIC, landgrave d’Àustria i Alsàcia, príncep
d’Armstadt, 634, 686, 1982.
ENRICH, Josep, mestre de cases, 2073, 2072,
2074.
ERENDAZU, marquès d’, 1068.
ERILL, comtat, 875, 916, 946, 1288, 1509,
1288.
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Escala, l’ (Alt Empordà), lloc, 542.
ESCALER, Pau, prevere i rector de Sant Pau de
Casserres, 1148, 2431.
ESCALERA, Anton, sargent major de la plaça
de Girona, 97, 138, 1367, 1368.
ESCARABATXER, Geroni, escultor i mestre
fuster de Barcelona, 80, 326.
ESCARRER, Agusti d’, 2044.
ESCAYOLA, Antoni Joan, comensal de l’església parroquial de Santa Anna, 210.
ESCAYOLA, Francisco, mestre sastre, 924.
ESCOFET, Francisco, sindic de Figueres,
1977. - notari públic de Figueres, 436.
ESCOFET, Josep, 344, 1709.
ESCOLÀ, Pere, arrendatari dels drets del General, 1450.
ESCORSELL, don Francisco, veguer de Vic,
2406.
ESCUDELLER, Josep Maria, 1976.
ESCUDER, Joan, fermances, 2.
ESCUDER, Pau, fermances, 2.
ESCUDER, Pere, hortolà, 806.
ESCUDER, Salvador, 449.
ESFORI, Francisco, mestre sabater, 730.
ESMANDIA, doctor Miquel, 537, 538, 1780.
ESMANDIA, Josep, sastre, 1058.
ESPANYOL, don Francisco Antonio, noble,
784, 2082.
ESPARRA, Mariano, escivà, 2376.
Esparraguera (Baix Llobregat), 438, 556, 1713,
1714, 1887.
ESPELTA, Teresa, puntera, 1466.
ESPIL, Maria, vidua, 472.
ESPINÀS, Gabriel, brodador i passamaner,
532, 533, 621, 711, 712, 1101, 1132,
1348.
ESPINOLA, Jordi de, arquebisbe de Cesàrea,
1196, 1197.
ESPINÓS, Joseph, passamaner, 532.
ESPINOSA, don Pedro de, corregidor de Motril, 215.
Espluga de Francolí (Conca de Barberà), 1263,
1279.
Esplugues (Baix Llobregat), vila, 1882.
ESPRER I FOLERA, mossèn Honorat, 1032.
ESQUER, Pere Joan, tauler d’Arbeca, 2429.
Esquirol, L’ (Osona), 24, 2386, 2390, 2395,
2396, 2404
ESTALELLA, Francisco, notari públic de Barcelona, 735, 1725.
ESTAMPA, comte, 1299.
Estampa, conferencia, 1290
ESTAMPA, Josep, prior del monestir de Santa
Maria i Sant Esteve de Banyoles, 919.
ESTAPER, Antoni, negociant i peraire de Reus,
1333, 2111, 2114, 2245, 2248.
ESTAPER, Lluís, doctor en drets, 11, 784,
2107.
ESTAREMBERG, Guido, mariscal i comte d’,
897, 901, 1138, 1218, 1219, 1245, 1246,

1260, 1277, 1311, 1312. - mariscal, 1079,
1082.
Estaron (Pallars Sobirà), 23, 24, 2386, 2390,
2395, 2396, 2404.
ESTEVA I ELIES, Pere Joan, doctor en drets,
1600. - prior de la cort del veguer, 395, 1639.
ESTEVE, Cristofol, batlle de Castelldefels,
1881.
ESTEVE, Jaume, batlle de Capelades, 1882.
ESTEVE, Rafael, 199.
ESTEVE, Ramon, armer major del General i espasser, 513, 806, 1040, 1228, 1229.
ESTIU, Pau, sastre, 888, 1029.
ESTRADA, Andreu, de la bossa de diputat real,
1086, 2262, 2263.
ESTRADA, Eudalt, porter del General, 1976.
ESTRUCH, Francisco, botiguer de teles, Barcelona, 166, 175, 1465, 1466.
ESTUANTE, Francisco, alferes, 407.
EVA i MALLA, don Jaume de, noble, 15. - oïdor militar i doctor en medicina, 1, 15, 60,
154, 155, 184, 188, 189, 190, 194, 195,
196, 197, 199, 200, 510, 1412, 1490,
1491, 1492, 1494, 1720.
F
FABRA, Pere, notari public reial col.legiat,
1725.
FABRA, Rafael, guarda extraordinària de la casa
de la Diputació del General, 952.
FÀBREGA, Anton, abaxador de panyo, 175,
179, 1476.
FÀBREGAS, Aleix, mestre de cases, 1746.
FÀBREGAS, Barthomeu, daurador, 326
FABREGAS, Batista, soldat, 1211.
FABREGUES, Jaume, adroguer, 670.
FABRÉS, Francisco, ciutada honrat de Barcelona, 800.
FAGEDA, Pere Pau, 1728.
FALCIET, Joan, 5.
FALCÓ I DE CASSADOR, Maria, 413.
FALCÓ, Batista, 413, 2036.
FALCÓ, don Joseph, noble, 749, 753.
FALGUERA I BROCAS, Ramon de, de la bossa de diputat militar, 1002, 1004.
FALGUERA, Francisco, notari públic de Barcelona, 516, 517, 735.
FALGUERA, Maria, 379.
FALIÓ, Ramon, prevere i beneficiat de la vila de
Castelló d’Empúries, 81.
FALMAU, Jaume, asshonador, 608.
FALS, Joan, adroguer, 963.
Falset (Priorat), 98.
FALVET, Joan, 9.
FAMADAS I MORELL, Isidro, notari públic
de Barcelona, 354, 1032, 1311, 352.
FAMADAS, Pau, batlle de la Roca, 1882.
FANECA, Francisco, oïdor eclesiàstic, 510.
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FARA, Bartomeu, taverner, 974.
FARÉ, Joan Pau, manyà, 1866.
FARER, Diego, pagès, 878.
FARER, Ramon, capser, 1444, 1450.
FARGAS, Francisco, sindic de Manresa, 1975,
1977.
FARGAS, Jaume, sombrerer, 2281.
FARIMACIO, Próspero, 376
FARNÉS I MARIMON, Maria, 66.
FARRAN I SACIRERA, don Felip, noble, 58,
167, 406.
FARRAN I SACIRERA, Joseph, 67.
FARRER, Dorotea. 395.
FARRERS, Llorenç, mestre barreter d’agulla,
431.
FARRIOL, Talleda, notari, 2213.
FARRÓS, Josep, 2045.
FATJÓ, Agustí, ciutadà honrat, 196, 1719.
FATJÓ, doctor Thomas, ciutadà honrat, 973,
995, 2359.
FAU, Francisco, botiguer de teles, 621.
FAURA, Miquel, soldat del regiment de la Diputació, 886.
FEBRÉS, doctor Josep, ciutada honrat de Barcelona, 486, 487, 746, 2130.
FELIP I, rei de Castella-Aragó, 127, 135, 433,
1501, 2366, 2367.
FELIP II, rei de Castella i I de Catalunya-Aragó, 137, 642, 643, 903, 1741, 1953, 2110,
2212, 2312, 2318, 2366, 2367.
FELIP III de Castella i II de Catalunya-Aragó,
48, 55, 111, 141, 173, 238, 650, 677, 1194,
1339, 1393, 1418, 1741, 1761, 1941,
1946, 1953, 2141, 2213.
FELIP IV de Castella i III de Catalunya-Aragó,
26, 32, 34, 27, 41, 148, 154, 248, 259, 421,
629, 1418, 1919, 1953.
FELIP V de Castella, IV de Catalunya-Aragó,
16, 26, 32, 1919.
FELIP, Jaume, camarer del monestir de Rosas,
1720.
FELIU, Geroni, donzell, 1729.
FELIU, Narcís, doctor en drets i ciutadà honrat
de Barcelona, 496, 1944, 2104.- noble i cavaller de l’orde de Santiago, 773.
FELIU, Salvador, cronista, 637, 669, 1950.
FELIX, Emanuel, assessor del General, 978.
FERNANDEZ DE HIJAR, grande d’Espanya,
382.
FERNANDEZ PORTOCARRERO, Lluis,
comte de Palma, lloctinent general del Principat, 2, 3, 4, 23, 27, 41, 61, 64, 140, 141,
142, 192, 155, 205, 214, 224, 301, 303,
309, 311, 324, 344, 349, 350, 356, 366,
387, 409, 415, 420, 425, 428, 1112, 1113,
1163, 1480, 1520, 1564, 1576, 1585,
1633, 1638, 1689, 1724, 1947.
FERRAN I SACIRERA, Felip, 7, 103, 170,
208, 327, 331, 341, 342, 371, 373, 374,
414, 428, 449, 552, 573, 662, 741, 784,

1067, 1086, 1087, 1184, 1186, 1197,
1266, 1268, 1280, 1313, 2007, 2463.
FERRAN II, el Catòlic, 137, 223, 338, 643,
843, 844, 1354, 1521, 2031, 2110, 2261,
2349
FERRAN, Joan Baptista, doctor en dret. 2355.
FERRAN, Josep, ciutada honrat de Barcelona,
944, 2278.
FERRAN, Sebastià, negociant, 1238.
FERRANDO, Miquel, pagès de Castello de
Farfanya, 2416.
FERRÉ, Joseph, corredor d’orella, 878, 1290.
FERRER ÇAVASSONA I VILA, mossèn Geronim, 486, 487, 735.
FERRER DE SANT MARTÍ, Andreu, 545.
FERRER I CABRER, don Gil Miguel, 2046.
FERRER I MARQUET, baró de Canyelles,
691, 1626.
FERRER I SIGES, Emanuel, de la bossa de diputats militars, 897, 943, 1001, 1258, 1291,
2005.
FERRER I TRESSERRES, Ignasi de, 801.
FERRER, Antich, arrendatari dels drets del General, 236, 1464, 1480, 1495, 1747, 1994.
FERRER, Dídac, teixidor de lli de Barcelona,
255.
FERRER, don Manuel Gaetano, canonge de
Girona, 734.
FERRER, Fèlix, ciutadà honrat de Girona, 401,
2184.
FERRER, Felix, prevere, 977, 2354.
FERRER, Felix, velluter, 344, 1608.
FERRER, Francesc, 556.
FERRER, Francesc, sastre, 437, 520, 1767.
FERRER, Francisco de, paborde del monestir
de sant Cugat, 1718.
FERRER, Geroni, guanter, 105, 520.
FERRER, Ignasi, guarda de la casa de la Diputació del General, 46, 1159.
FERRER, Joan Pau, mestre manyà, 166, 1445,
1446.
FERRER, Joan, notari, 1977.
FERRER, Josep de, procurador fiscal, 1867.
FERRER, Josep, corredor d’orella, 2187.
FERRER, Josep, parxer, 164.
FERRER, Joseph, arrendatari de la bolla de Tarragona i Monblanch, 930.
FERRER, Joseph, llibreter, 361, 1077, 1575.
FERRER, Joseph, mestre sastre, 1767.
FERRER, Lluís, 223.
FERRER, Lluís, porter reial, 5, 9, 507, 511,
1528.
FERRER, Manuel Cayetano de, oïdor militar,
734, 1779, 1783.
FERRER, Miquel, batlle de Martorell, 270,
1883.
FERRER, Miquel, jurista, 674.
FERRER, Pau, llogater de mules, 1246, 1877.
FERRER, Pau, manyà, 404.
FERRER, Pere, arrendador de drets del Gene2492

ral, 151, 156, 317, 177, 202, 393, 493,
1396, 1461, 1471, 1472.
FERRER, Pere, velluter, 7, 132, 172, 200, 406,
416, 611, 1397, 1410.
FERRER, Ramon, mestre capser, 169, 1667.
FERRER, Salvador Pau, ferre i manyà, 128,
1646.
FERRER, Simon, sargent, 1052.
FERRERAS, Joan, 18.
FERRO, Gaspar, consul de Middlebourg, 215,
1514.
FERRUSSOLA, Grau, escrivent, 756, 1221.
Figaró (Vallès Oriental), terme, 1138.
FIGAROLA, Ignasi, 300.
FIGUERA, Ramon, 2.
Figueras (Alt Empordà), bolla, 842, 927, 939.notaris públics, 436.- taula, 794, 1021,
1712.- vila, 47, 52, 180, 257, 436, 556,
590, 656, 749, 757, 1244, 1709, 1710,
1859, 2173, 2174, 2405.
FIGUERAS, don Onofre, noble, 750, 802,
1262.
FIGUERÓ, Rafel, estamper, 144, 159, 168,
806, 1367. 1632.
Figuerola (Alt Camp), vila, 1262.
FIGUEROLA, Bonaventura, prevere, 1164.
FIGUEROLA, Diego, doctor, 509.
FINA, Joseph, 1719
FINESTRES, Pere Joan, síndic del General,
587, 618, 2212, 2213.- ajudant del vehedor del regiment de la casa de la Diputació, 890.- doctor en drets, 1719, 1998,
2197, 2201.
FINT, Domingo, sindic de Caldes, 1977.
FITA, Antoni Joan, notari public de Barcelona,
2476.
FITA, Emanuel, ajudant reial, 588.
FITOR I ROURE, doctor micer Balthasar, 808.
FITOR, Joan, doctor en drets i sindic del General, 867, 2178.
FIVALLER I TORRES, don Carles, noble, 66,
351, 1298, 1300, 1741, 1974, 2415.
Flandes, 1741.
FLAQUER, Bernat Joan, prevere beneficiat de
Nostra Senyora del Pi de Barcelona, 394.
FLAQUER, Josep, sabater, 1310.
FLIX, Emanuel, ciutadà honrat i assessor del
General, 893, 896, 952, 980, 1002, 1014,
1044, 1118, 1182, 1216, 1248, 1258, 1266,
1946.
FLOR, Joseph, 1225, 1233.
Florència (Itàlia), 1227.
FLORENSA, Magi, ciutadaà honrat, 1460.
FLORIANO, Antoni, príncep de Lichtenstein,
873, 1112, 1114.
FLORIT, don Francisco, 731, 742, 757, 762,
7373, 773, 785, 796, 810, 925, 954, 976,
1011, 1014, 1017, 1108, 1023, 1024,
1025, 1059, 1111, 1108, 1139, 1144,
1190, 1250, 1274, 1977.

FLUVIÀ, fra don Joseph, dispenser major del
monestir de Ripoll, 289, 290, 306, 745,
749, 800, 991, 1012, 1032, 2004, 2007.
FLUVIÀ, Francisco de, 289, 290, 306.
Fluvià, riu, 1710, 1032, 2004 2007.
FOCHS, Joan, prevere beneficiat de la Seu de
Barcelona, 848.
FOGUERAS, Domingo, instructor de processos, 100, 195, 307, 634, 638, 651, 664,
685, 692, 707, 715, 725, 727, 730, 732,
738, 812, 830, 836, 891, 948, 985, 1032,
1033, 1086, 1087, 1317, 1319, 1320,
2007, 2011.
FOIX, Andreu de, ardiaca i canonge de Barcelona, 3, 10, 46, 59, 196, 197, 227, 228, 332,
333, 358, 391, 429, 486, 287, 491, 536,
658, 757, 759, 776, 787, 795, 797, 919,
1255, 1291, 2056, 2359, 2361.
FOIXÀ, Miquel, alferes del regiment del General, 949.
FOLCH, Vicens, daguer, 165.
FONOLL, Madalena, vídua, 520.
FONSECA, Francisco, sastre, 644, 839.
FONT, doctor Joan, 771.
FONT, Edualt, camarer de la Portella, 1723,
1724
FONT, Gabriel, mercader, 644, 1712.
FONT, Jaume, botiguer de teles, 166.
FONT, Joan, botiguer de teles, 164, 175, 756,
1434, 1435, 1465, 1466, 1780, 1783,
1926, 1892.
FONT, Joan, de Vidrà, 1244.
FONT, mossèn Josep de, 1724.
FONT, Oleguer, daguer, 165, 1434. - oïdor de
comptes, 163
FONT, Pau, batlle de Sabadell i síndic de Caldes
de Montbuí, 1882, 1975.
FONT, Pau, mercader, 167
FONT, Vicens, pagès de Malla. 2414.
FONTANA, don Ramon, noble, 802.
FONTANA, Joseph Francesc, notari públic,
808, 1014, 1100.
FONTANA, Lluís, notari públic de Barcelona,
3, 386, 415, 490, 539, 541, 757, 935, 968,
969, 971, 1101, 1131, 1132, 1260, 1311,
1951, 2008.
FONTANA, mestre Jaume, 289.
FONTANA, mestre Ramon, 750.
FONTANA, mossèn Jaume, 2044.
FONTANELLA, Joan Pere, jurista, 225, 228,
270, 674, 843, 967, 989, 2303, 2304,
2308, 2309, 2310.
FONTANER I MARTELL, Ignasi, tauler del
General, 721.- burgès honrat de Perpinyà,
562, 1934, 2340.
FONTANET, Pere Pau, notari públic, 20, 29,
574.
FONTANILLS, Josep, batlle de Teià, 1882.
Fontcuberta (Pla de l’Estany), lloc, 2298.
FONTLLONGA, Francisco, doctor en medici2493

na, 2, 22, 28, 39, 51, 78, 80, 150, 160, 196,
295, 297, 299, 309, 317, 354, 489, 900,
1320, 1719, 1721.
FONTSERÈ, Antoni, 1101, 1132.
FORBIN, cavaller, 892, 2204.
FORCADA, Anton, velluter, 763.
FORCADELL, Joseph, tauler d’Amposta,
2256.
FORES, Antoni, mestre de cases, 1567.
FORÈS, Bernat, notari públic de Barcelona i
ajudant de l’escrivà de la casa de la Diputació,
115, 132, 200, 451, 502, 507, 584, 586,
716, 755, 808, 898, 935, 949, 1014, 1131,
1317, 1424, 1602, 1603, 1667, 1742,
2400.
FOREST, Jaume, sotsbatlle, 1726, 1729.
FORNAGUERA, Aleix, 3, 234, 310, 490.
FORNAGUERA, Bonaventura, argenter i oïdor de comptes del General, 79.
FORNAGUERA, Francisco, 614, 615, 616,
617.
FORNAGUERA, Joseph, procurador fiscal i
doctor en drets, 78, 405, 406, 557, 725,
735, 770, 808, 816, 889, 927, 939, 940,
969, 980, 1014, 1032, 1040, 1049, 1078,
1111, 1145, 1146, 1201, 1214, 1222,
1239, 1322, 1329, 1366, 1467, 1578,
1719, 2000, 2006, 2070, 2135, 2213,
2227, 2253, 2254, 2364, 2436
FORNELLS, Francisco, doctor en medicina,
539, 802, 1009, 1317.
FORNELLS, Pere Anton, mestre sastre, 747,
927.
FORNER, doctor Joan Felix, assessor ordinari i
jutge d’Hostalrich, 774, 817, 882, 883,
923.
FORNS, don Josep de, secretari del Consell
d’Arago, 1312.
FORT, Angel, burges de Perpinyà, 2290.
FORTIÀ, Bernat, 2319.
FORTUNY, Francesc, peraire de Centelles,
559.
FORTUNY, Joseph, fuster, 178.
FOSSAN I MULET, Antonio, 2176.
Foxà (Baix Empordà), castell, 2297.
Fraga (Aragó), camí reial, 1002, 1021.- vila,
652.
FRAGA, Anton, tauler de Móra, 2257.
França, 50, 140.
FRANCÈS, Bernat, 1221.
FRANCESCH, Vicens, ciutadà honrat, 989,
1023, 1025.
Francfort (Alemanya), 1250, 1251.
FRANCOLÍ I DE TORALLA, don Joseph, receptor del General, 174, 1951.
FRANCOLÍ I MAGAROLA, don Joseph, 750,
1719.
Francolí, l’Espluga de (Conca de Barberà),749.
FRANQUESA, Bonaventura, retorsedor de
seda, 854.

FRANQUESA, don Pedro, secretari del rei,
295, 1370.
Franqueses, Les (Vallès Oriental), 1882.
FRENCA, Maria, revenedora, 767.
FRESANGES, Francisco, 2059.
FRIGOLA I FOLCRÀ, Narcis, jutge de suplicació, 506, 511, 514, 591, 593, 601, 603,
616, 1032, 1260, 1919, 1921, 1932, 1933.
FRUITÓS, Pere, de Cruylles, 1244.
FUENTES, comte de, 875.
FULLÀ I DE GASSOL, Francisco, 1208.
FUNULLEDA, Pere, batlle de Mollet, 1882
FUSTAGUERA, Ramon, veler, 1118.
FUXART, Miquel, 2059.
G
GACHAPAY, don Joan Geroni de, 123, 330.
GALBES, comte, 917.
GALCERAN DE CARTELLÀ, Joseph, 2463.
GALCERAN, Esteve, escrivà de manament,
370, 557, 1855.
GALCERAN, Maria, costurera, 173, 175.
GALCERAN, Pere, blanquer, 877
Gales, príncep de, 2204.
GALÍ, Bonaventura, 1032.
GALI, Josep, notari public de Barcelona, 1725.
GALÍ, Miquel, pagès, 1782
Galícia, regne, 214.
GALLART i de PASTOR, Francisco de, ciutadà
honrat i advocat fiscal del General, 32, 37,
41, 57, 78, 105, 110, 112, 114, 115, 120,
142, 153, 224, 225, 240, 247, 259, 267,
286, 303, 332, 365, 371, 378, 382, 389,
397, 398, 403, 406, 410, 411, 416, 418,
422, 441, 442, 447, 451, 454, 458, 470,
472, 475, 484, 498, 499, 506, 517, 596,
602, 618, 678, 727, 735, 1312, 1394,
1412, 1416, 1421, 1504, 1512, 1531,
1617, 1702, 1725, 1725, 1763, 1773,
1789, 1811, 1920, 1955, 1958, 1963,
2003, 2143.
GALLART I PASTOR, fra Joseph, sagristà de
sant Pere de Galligans, 68, 1720, 1724,
1977.
GALLO, Nicolau, artiller, 1218.
GALORONS, Francisco, prevere i degà de Tortosa, 919.
GALOVAY, milord, 874.
GALSERAN, Maria, 1467.
GALTES, Josep, escrivent, 1989.
GALVANY, Joan, mercader, 69.
GAMIRA, Francesc, pescador, 1875.
GANDOLFO, don Antonio, 2389, 2396.
GARCÍA CANO, Diego, prevere, 172.
GARCIA DE NAVASQUES, Antonio, 784,
2082.
GARCIA DE TOLEDO, 139.
GARCIA, Joseph, capità, 967, 1959.
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GARDELA, Manuel, godamaciler, 177, 179,
1476.
GARGAS, Joan, sastre, 86.
GARGORÍ, Domingo, velluter, 1451, 1452.
GARRELL, Miquel, candeler de cera, 161,
165, 1431, 1432.
GARRETA, Ramon, bastaix, 601.
GARRIGA, Joan, prevere d’Esparreguera, 556.
GARRIGA, Joan, sastre del General, 720, 787,
806, 1040, 1101, 1104, 1132, 1222.
GARRIGA, Josep, mestre espasser, 712, 713.
GARRIGA, Francisco, 1032.
Garriga, La (Vallès Oriental), 600, 609, 1918,
1922.
GARRIGA, Lluís, assesor de la visita reial,
1046, 1047, 1975.
GARRIGOSA, Joan, batlle de Matadepera,
1882.
GASSET, Pere, botiguer, 1348.
GASSET, Vicente, de Belgida, 172.
GASSIÀ, mossèn Baptista, 735, 1997, 1999.
GASSÓ, Mariano, sindic de Cubelles, 1977.
GASSOL I SERRA, Alfons, 1262.
GASSOL, Francisco, 1372.
GASSOL, Isidre, veler, 932.
GASTANYAGA, 1918
GASTON, Josep, de Bandolers a Aragó, 842.
GATHAPY I VERA, Joan de, 1295.
GATILLEPA, Gaspar, mercader, 1159, 1287,
1394.
GATXEPAY, don Joan de, noble, 330.
GAUBERT, Aleix, prevere i beneficiat de Girona. 393, 398.
GAVALDÀ, Felip, sastre, 560, 682.
GAVARRÓ, Jaume, batlle de Vilanova del
Camí, 1882.
GAVARRÓ, Vicens, notari públic de Barcelona,
889.
GÀVER I DE FLUVIÀ, Bernat, 190, 221, 256,
285, 315, 347, 348, 358, 429, 454, 543,
830, 1056, 1057.
GAVER I PEGUERA, don Bernat, noble, 347,
348.
GAY, Joan, prior Montecarmelo, 1422.
GAY, Pau, sindic de Talarn, 1976, 1977.
GAYÀS, Geroni Anton, jurat en cap de Saragossa, 783, 784.
GAYENECHE, Juan, assentista del rei, 1622.
GELABERT, Francisco, negociant, 1605.
GELABERT, Geroni, candeler de seu, 1293.
GELABERT, Jacintho, 436, 1709.
GELABERT, Jaume, batlle de Sant Just Desvern, 1882.
GELABI, Ignasi, notari públic i ciutadà honrat,
461, 1238, 1822.
GÈLCEN, Llàtser de, noble i regent la vegueria
de Barcelona, 157, 320, 406, 553, 1418,
1419, 1604, 1639, 1643, 1674, 1796,
1876.
GENER, Maties, argenter, 924, 1844.

GENERES i MELICH, don Joseph, noble, 11,
749, 757, 1111, 1540, 1720.
GENERES, Geroni de, dressaner, 750, 1159,
1259, 1424.
GENÉS, Josep, 1233.
GENESTA, Josep, 1977.
GENETÓ, Damià, prevere i beneficiat de Sant
Miquel, de Barcelona, 798.
GENINCHS, almirant, 953.
GENÍS, Josep, estudiant, 1100, 1132.
Gènova (Itàlia), cònsol de la República de,
819.- galera de, 377.- ciutat, 2, 136, 220,
398, 431, 757, 1227, 1168, 1266, 1709,
2441.
GENSÀ, Joan, 757.
GENSANA, Felip, prevere i tauler d’Urgell,
929, 2243.
GENSANA, Francesc, 2340.
GENSANA, Juan, capità, 48, 174, 1464, 1465,
1466.
GEONÈS, Francech, 1728.
GERMÀ, Thomàs, porter reial, 1035, 1036.
GIBERT, Jaume, 1650.
GIBERT, Miquel, adroguer de Girona, 2213.
GUIMERÀ, noble, 1522.
GIL DE FRADRIQUE, Antonio, 800, 2044.
GIL, Carlos, sastre, 1029.
GILBERTA, Joseph, 1730.
GINESTAR, Joan, adroguer, 2, 425.
GINESTAR, Joseph, courer, 169, 353, 427,
512, 806, 1469.- síndic de Girona, 1975.
GIRAL, Esteve, corder, 1348.
GIRALT, Francisco, mariner de Mataró, 1114,
1147.
GIRALT, Jaume, 2381.
Girona, adroguers, 2213.- apotecaris, 253,
1535; batlle, 446, 757; bisbe, 20, 21, 42,
103, 140, 267; bolla, 842, 939; botiguers,
1709, 1860; .- ciutat, 9, 17, 52, 139, 177,
400, 507, 535, 536, 564, 593, 645, 646,
782, 813, 960, 970, 1066, 1068, 1072,
1079, 1080, 1954, 2106, 2121, 2146,
2381, 2403; ciutadà honrat, 401; cort
reial, 97; defensa, 1082; festes, 1064; jurats, 957, 959, 1068; mercaders, 794, 853,
1517, 1024; notari públic, 97, 312, 1533,
1822, 2135, 2173; monestir de Sant Feliu,
261, 247; setge, 81, 180, 181, 183, 289,
314, 332, 351, 372, 373, 489, 501, 524,
907, 1026, 1118, 1119, 1195, 2372.- síndic, 314.- veguer, 907.
GIRONA, Lluís, prevere, 929.
GIRONELLA, Joseph, sastre, 854.
GIRONELLA, marquès, 495, 1546, 1843.
GISPERT, Domingo, corredor d’orella, 751,
853, 2437, 2443, 2444.
GISPERT, Joan, arrendatari del General, 2237,
2339.- botiguer de teles, 711, 862, 932,
933, 966, 1014, 1987, 1988, 1990, 2014,
2238.
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GISPERT, Miquel, botiguer de Girona, 1710,
1730.
GOLÍ, March, taverner, 212.
GOLORONS, Diego, mercader, 523, 1939.
GOLORONS, Francesc, prevere, 2227.
GOMAR, Joseph, doctor, 2453.
GOMES I MONTENEGRO, Antonio, 2099.
GOMINA, Pere, bastaix, 806.
GOMIS, doctor Vicent, canonge de Tortosa, 3,
5, 10, 747, 749, 775, 778, 830, 836, 846,
847, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856,
857, 858, 861, 863, 864, 865, 867, 869,
2007, 2146, 2245, 2246.
GÒNIMA BASTAIX, Pere, veler, 2, 513, 1040,
2156.
GONSALES, Eulàlia, 881.
GONYOLONS, Guillem, bisbe de Solsona,
1974.
GONZAGA, Don Vicente, 1333.
GONZALEZ DE COSÍO, don Emmanuel, capità de cavalls del regiment de don Pedro
Morràs, 889.
GONZALEZ DE SANTA CRUZ, Francisco,
2172.
GORCÉS, doctor Josep Antoni, 2082.
GORCHS, Joan Pau, 1700.
GORDA, Josep, notari públic de Lleida, 731.
GORGOT, mossèn Ramon, 1719.
GORGS, Joseph, batlle de Llisà, 1882.
GORINA, Pere, bastaix, 2, 513, 2156.
GORNALS, Geroni, negociant, 2247.
GOSMAN, Domingo, porter reial, 1882.
GOULA, Joan, 1131.
GRAELL CASTELLÓ I DE PARATGE,
mossèn Joseph, de la bossa de militars, 735,
1976, 1997.
GRAELL, Miquel, 1719.
GRAELL, Salvador, 534, 552.
GRAELLS, Joan, botiguer de teles, 1957.
GRAELLS, Joan, verguer, 1424.
GRAHELL, Josep, doctor, 1843.
GRANELL, Francesc, notari, 2114, 2115.
GRANER, Francisco, sastre, 413.
GRANGER, Barthomeu, guarda de la casa de la
bolla del General, 584, 840, 844, 1450.
GRANOLLACHS I DARDENA, don Anton
de, noble, 189, 195, 200, 289, 290, 306,
313, 378, 393, 414, 418, 1720
Granollers (Vallès Oriental), síndic de, 95.taula, 1473.- vila, 109, 117, 507, 604, 609,
1700, 1701, 1702, 1117, 1245, 2357,
2381.
GRANYAU, Bonaventura, 1029.
GRAS, Andreu, fuster, 767, 1015, 1256, 2083.
GRAS, Pau, assentista, 926.
GRASES, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
2272.
GRASÉS I DES, Antoni, advocat fiscal del General, 873, 893, 901, 905, 2005, 2252,
2464, 2465, 2466.

GRASES I GRALLA, Francisco, ciutadà honrat, 164, 507, 1164, 2247, 2460, 2463.
GRASES, Gaspar, notari públic, 759, 808,
2115.
GRASES, Joseph, notari públic, 377, 913, 932,
942, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170,
1176, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184,
1186, 1188, 1189, 1190, 2012, 2115,
2235, 2245, 2246, 2459.
GRATO DE PERPINYÀ, don Anton, noble,
10, 808, 1117, 2433.- ajudant d’advocat
fiscal, 3, 13, 507, 597, 1149.
GRAU, Joan, pintor, 80.
GRAU, Josep, degà de la Catedral de Solsona,
747, 772, 2039.
GREGORI XIII, 1884, 1886, 1887.
GREGORI, Antoni, veler, 1029.
GREGORI, Domingo, velluter, 166, 170.
GRIFOL, Samuel, hostaler, 839.
GRIMOSACHS, don Rafael, noble, 364.
GRIMOSACHS, micer Miquel, doctor en
drets, 289, 306, 543, 749, 750.
GROS, fra Joseph, sagristà major d’Amer,
1718.
GROSSÓ, Mariàngela, 598.
GUAL, Marti 2159.
GUAL, Gaspar, batlle de la Roqueta, 1882.
GUALBES i COPONS, Joan Bonaventura de,
donzell, 3, 10, 153, 158, 241, 331, 341,
342, 360, 378, 393, 414, 454, 457, 460,
469, 470, 546, 553, 614, 664, 692, 725,
726, 727, 730, 732, 741, 1575, 1633,
1835, 1836.
GUANTER, don Emanuel, noble, de Ripoll,
344, 2386.- de la bossa d’oïdor militar,
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GUARRO, Juan, 1650.
GUASCH, Francisco, estamper, 1760.
GUASCH, Llorens, mestre velluter, 720.
GUASCH, Lluis, veler, 2137.
GUAYTA, Joan, soldat, 1179.
GÜELL, Pau, 1779.
GÜELL I DE SOLER, doctor micer Joseph,
326, 402, 545, 735, 769, 1036, 1039,
1713, 1998.- diputat reial, 1933.
GÜELL, Bonaventura, porter reial, 507, 815.
GUELL, Joan, matalasser, 2, 201, 513, 806,
1040, 1512.
GÜELL, Mateu, notari reial i ajudat de l’escrivania major del General, 508, 529, 1162,
1811, 1976, 2051.
GUELLS, Josep, notari, 2433.
GUILLA, Carlos, sastre, 1228.
GUIM, Josep, prevere, 1784, 1785.
GUIMERÀ, Eulàlia, vídua, 1044.
Guissona (Segarra), botiguers, 1348.- vila,
880, 1713.
GUITART, Jaume, batlle de Cervelló, 1881,
1926, 1892.
GUIU, Francesc, 2116.
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GUIU, mossèn Joseph, 1032, 1038.
GULASA, Pere, notari public d’Hostalrich,
2231, 2232.
GUNTER, Enrique de, 721.
Gurb (Osona), 2399.
GURN, Mariàngela, 571.
GUSI, Antoni, notari public de Mataró, 1117.
GUSMAN, Domingo, porter reial, 521, 524,
588.
H
HAM, Francisco, 1934.
HEREU, Matheu, barber, Barcelona, 568.
HERNANDEZ DE CARDONA, don Diego,
297.
HERRERA, Joan, sombrerer, Barcelona, 670.
HÍJAR, duc, 1146.
HISERN, Maria, 1265.
Holanda, 202, 215, 615, 618, 621, 625, 632,
634, 1129, 1133, 1151, 1200, 1293, 1938.
- almirant d’, 918. - tropes, 648.
HOLANDA, Grenbrando de, cònsul d’Amsterdam, 1514.
HOMDEDEU, don Lluis d’, 1785, 1952.
HOMDEDEU, Josep de, tresorer i canonge de
Tarragona, 898, 899, 1246.
HOMS I SANTAPAU, don Anton, 537, 538.
HOMS, Joan Baptista, veler, 496, 538.
HORDANO, Josep, 555.
Horta (Barcelona), lloc, 948, 1000.
HORTAL, Jaume, guarda de la casa de la Diputació del General, 584.
HORTET, doctor Francisco, assessor del General, 1032, 1247.
Hospitalet, L’ (Baix Llobregat), vila, 424.
Hostalrich (Selva, La), vila, 413, 817, 818, 882,
887, 923, 1085, 1119, 2403.
HUGO, Matheu, veguer de la Reial Audiència,
1976, 2107.
HUGUET, Baltasar, guarda de la casa de la Diputació del General, 419, 571.
HUGUET, Benet, sombrerer, 166, 167, 419,
1436.
HUGUET, Francesc Ignasi, doctor en drets i
ciutadà honrat de Barcelona, 209, 217, 268,
614, 615, 616, 617, 735, 1868, 1933, 2248.
HUGUET, Josep, mestre sastre, 1767.
HURTADO DE MENDOZA Y DE LA CERDA, Diego, príncep de Mélito, 216.
I
IBAÑEZ DE AOIZ, don Francisco, secretari de
sa magestat, 1028, 2046, 2081.
IGLESIAS, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, 2257.
IGLESIAS, Josep, corredor de coll i caporal

mestre de dotze trompetes del General, 8,
11, 12, 29, 139, 146, 147, 184, 186, 247,
427, 449, 450, 518, 522, 523, 532, 540,
682, 683.
Igualada (Anoia), 506, 591, 1003, 1005, 1883,
2365.
INNOCENCI XI, 2036.
ISABEL CRISTINA, reina, 1033.
ISERN, Antoni, 1105.
Itàlia, regnes d’, 201, 259, 530.
IXRA, duc, 1112.
J
JACA, Miquel de, regent del Consell Suprem
d’Aragó, 33, 42, 76.
JACOMEL, Josep, soldat, 1211.
JAEN, Francisco, soldat, 1544, 1796, 1829
JALABERT, Honoratge, 183.
JALPI, Jaume, mestre sastre, 1767.
JANER, Jaume, credenser de draps, 1159.
JANER, Onofre, mestre sastre, negociant i credenser de la bolla del General de Barcelona,
478, 562, 621, 1103, 1134, 1730, 1765,
1776.
JANSIA, don Joan, noble, 2058.
JAQUÉS, Joan, manyà, 212.
JAQUÉS, Magdalena, vídua, 212.
JAQUES, Rafael, batlle de Barcelona, 1894.
JAQUET, Pere, sastre, 870.
JARDI, Gaspar, notari públic, 1976.
JAUMAR, Miquel, fuster, 247, 260.
JAUME I, rei de la Corona d’Aragó, 821, 1177.
JAUME II, rei de la Corona d’Aragó, 223, 842,
1521, 2319.
JENNINGS, almirant, 1302.
JOAN I, rei de la Corona d’Aragó, 2317.
JOAN II, rei de la Corona d’Aragó, 677.
JOAN, rei de Navarra, 236, 546, 1991.
JOANA I, reina de Portugal, 239.
JOANA, infanta d’Espanya, 236.
JOFRE, Mariano, ciutadà honrat de Barcelona,
1245, 1246, 1926, 1892.
JOLÍS, Joan, estamper, 1760.
JONES, don Juan, 2181.
JORDI, Francesc, 1934.
JORNET, Mariano, 756
JOSA I AGULLÓ, don Joan de, jutge de suplicació, 506, 592, 735, 1514.
JOSA, Joan de, prior del monestir de sant Pere
el Gros, 1718.
JOSA, Lluís de, ardiaca de l’església de Santa
Maria del Mar, Barcelona, 4, 40, 1331.
JOSA, Maria, 545.
JOSEP I, emperador, 1160, 1237, 1245.
JOVAL, Francesch, botiguer de draps, 955.
JOVAL, Salvador, sastre, 871.
JULI, Bernat, 1973.
JULIÀ, Isidre, pintor de vidrieres, 571.
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JULIÀ, Joan Pau, caporal mestre dels dotse menestrils del General, 29.
JULIANO, jurista, 374
JULIOL, Ignasi, albaraner de la bolla, 28, 87,
150, 556, 557.
JUNYENT I DE MARIMON, mossèn Francisco, de la bossa de diputats militars, 22, 66,
735, 1997.
JUNYENT I DE VERGOS, don Francisco de,
noble, 66, 68, 70, 524, 583, 735, 1818,
1819, 1845.
JUNYENT, Miquel Joan, arrendatari de la bolla
del General, 2257.
JUÑÉN, Hipòlit, mestre courer, 353.
JURET, Pau, oficial del General, 1001.
JUSSÀ, don Francisco de, ardiaca de l’església
de Santa Maria del Mar, Barcelona, 1268.
JUST, Agusti, notari públic, 1605, 1671.
JUST, Francisco, sastre, Barcelona, 161, 1427.
JUYOL, Miquel, tauler de Vilamajor, 1133,
2408.
L
LA BARTA, Pere, patró de nau, 974.
LABALSA, don Bruno, 2081.
LABRO, Nicolau, mestre fuster de Puigcerdà,
110, 1388.
LACASA, Joan, ardiaca i canonge de la Seu de
Barcelona, 1452.
LACH, 902.
LACOMA, Jaume, 1926, 1892.
LACOMA, Miquel, botiguer de teles, Barcelona, 220.
LAFARGA, Lluís, 1934.
LAFONT, Pere, mestre serrador, 1874, 1875,
1876.
LANA i CANCER, Joseph Nuri de, racional del
General, 32, 37, 41, 45, 50, 53, 63, 68, 73,
74, 75, 77, 80, 81, 89, 104, 106, 110, 119,
130, 131, 146, 152, 154, 156, 160, 161,
167, 171, 230, 259, 308, 342, 351, 360,
365, 380, 382, 387, 397, 390, 412, 421, ,
425, 426, 426, 428, 429, 430, 432, 433,
436, 437, 437, 438, 440, 441, 443, 443,
443, 445, 447, 450, 451, 454, 455, 458,
462, 470, 477, 478, 479, 485, 490, 500,
504, 507, 510, 511, 519, 519, 520, 528,
529, 530, 555, 637, 651, 655, 705, 717,
718, 731, 753, 824, 890, 901, 939, 941,
945, 968, 1348, 1349, 1416, 1423, 1427,
1423, 1427, 1517, 1547, 1679, 1711, 1712,
1775, 1940, 1980, 1996, 2068, 2085, 2137,
2198, 2200, 2207, 2212, 2213.
LANA I FONTANET, Erasme, 248, 470, 475,
476, 1106, 1136, 1348, 1394, 1772, 1803,
1424, 2436
LANUÇA I OMS, don Bonaventura, doctor en
drets i canonge de la Seu de Tarragona, 434,

440, 462, 469, 554, 559, 573, 662, 647,
731, 734, 738, 742, 749, 762, 766, 784,
785, 790, 791, 796, 801, 811, 898, 899,
976, 1003, 1011, 1013, 1022, 1024, 1026,
1028, 1030, 1032, 1039, 1051, 1059,
1035, 1108, 1109, 1111, 1139, 1142,
1144, 1151, 1152, 1190, 1191, 1221,
1250, 1266, 1274, 1284, 1544, 1835,
1836, 1974, 1980, 2007, 2008, 2437,
2438.
LAPEYRA, Joan, cavaller, 391, 404, 408, 432,
644, 685, 823, 824.
LAPIELLA, Gaspar, mercader, 1392.
LARÇAN, monsieur, 114, 116, 117, 120, 123,
126, 129, 134.
LARGES, Joan, sastre, 183.
LAS CASAS, Juan de, ajudant de regiment,
1128, 1424.
LASARRE, don Francisco, noble, 2081.
LASERA, Guillem de, ajudant de regiment,
2282.
LASTRE, Ramon Miquel, 387.
LATORRA, Antonio, 42.
LAUBECH, don Juan Martin. 950.
LAVERNI, Esteve, veguer de la casa de la Diputacio, 1894.
LAYNES, Aylon, 376.
LECH, almirant, 702, 707, 911, 918.
LEGANÉS, marquès, 245, 2409, 2410.
LEOPOLD, emperador, 1147, 1741.
LIETCHESTEIN, Antonio Floriano, príncep,
656, 700, 716, 720, 916, 917, 946, 947,
1112, 1141, 1146, 1198, 2004.
LINZON, Guilbon, sastre, 974.
Liorna, 1709, 2441.
LLACH, Pere, batlle, 1859.
LLACUNA, Joan, lloctinent de protonotari del
Consell d’Aragó, 724, 725, 1987.
LLADO I BACH, Teresa, 2144.
LLADÓ I CARRERAS, mossèn Christòfol de,
ciutadà honrat de Barcelona, 122, 1003,
1042, 1067, 1268, 1823, 2223, 2438,
2463.
LLADÓ i DALMASES, Pau, ciutadà honrat de
Barcelona, 32, 33, 39, 40, 41, 43, 44, 46,
48, 68, 151, 382, 477, 1419, 1619.
LLADÓ, doctor Francisco, prevere i beneficiat
de la Seu de Barcelona, 829.
LLADÓ, Francesc, guarda de la casa de la Diputació del General, 262, 584, 591, 840, 844,
1221, 1226, 1442, 1444, 2171.
LLADRERA, Magí, gicolater, 431.
Llagostera (Gironès), 307.
LLAGOSTERA, Sebastià, semoler, 1029.
LLAHONSÍ, Miquel, de nació francès, 2159.
LLAMPILLAS I PROUS, Rafel de, doctor en
drets i síndic del General, 148, 151, 152,
155, 156, 157, 158, 160, 165, 173, 174,
180, 181, 196, 209, 225, 217, 242, 243,
278, 289, 290, 332, 363, 402, 403, 493,
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498, 500, 501, 503, 509, 734, 754, 759,
1121, 1127, 1254, 1418, 1419, 1424,
1440, 1467, 1468, 1469, 1770, 1800,
2000, 2376, 2397.
Llançà (Alt Empordà), taula, 938.
LLANES, fra Ignasi, 2161.
LLANES, Francisco, ciutada honrat de Barcelona, 2353.
LLARIS, Josep, flaquer, Barcelona, 545.
LLARIS, Josep, oficial del reial arxiu, 872, 875,
885, 893, 1269, 1274, 1278, 1289, 1297,
1298, 2204, 2206, 2205, 2336, 2337.
LLASERA I NADAL, don Anton, de la bossa
de diputats militars, 1161, 1226.
LLAUDER, doctor Joseph, ciutadà honrat de
Barcelona, 801.
LLAUDER, Francesc, notari públic de Barcelona, 377, 996.
LLAUDES, Concordi, oïdor de comptes de Besalú, 585, 1780.
LLAUGER, Joan, 1727
LLAURADOR, Josep, notari public de Barcelona, 151, 724, 920, 1939, 2227.
Llavaneres (Maresme), 1882.
Llavata (Alta Ribagorça), col.lecta, 946.
LLEDÓ CARRERAS, Cristòfol, ciutadà honrat
de Barcelona, 1003.
LLEDÓ I DALMASES, Pau, ciutadà honrat de
Barcelona, 31 .
Lleida, ciutat i territori, 33, 34, 299, 423, 502,
507, 511, 564, 793, 798, 813, 834, 1027,
1224, 1952, 1954, 2121, 2131, 2140. - comunicacions, 1021. - esglésies, 19, capítol
de la Seu, 25, 95, 183, 246, 316, 307, 316,
373, 347, 506, 617, 793, 1425. - guerra,
capitulació. 851, 853, 858, 860, 867, defensa, 848. -societat, ciutadania honrada, 2129,
notaris públics, 163, 494, 731.- institucions, vegueria, 793.
LLENAS I MALLA, Joseph, donzell, 1136,
2353.
LLENES I DE BOSSER, mossèn Anton, 1721,
1779, - noble, 1262.
LLENES, Joan, 967, 1104.
LLENES, mossèn Salvador, 1725.
LLEÓ, Joan, mestre de cerimònies de la Seu de
Barcelona, 708.
LLEONART, Francesc, ciutadà honrat de Barcelona, 76, 1468.
LLEONART, Francesc, pagès d’Arbucies,
2202.
LLEONART, Josep, tauler de Lloret, 1776.
LLEONART, Pau, estudiant en filosofia a la
Universitat Literària de Barcelona, 891,
2203.
LLERES, Joseph, flaquer, 1115.
LLEYDA, Francisco de, mercader, 1721.
Lliçà (Vallès Oriental), lloc, 1882.
LLIMONA, Francesc, guadamasiler, 179, 1476.
Llinàs (Vallès Oriental), castell, 2417.

LLINÀS I RIBERA, Rafel, ciutadà honrat de
Barcelona, 1012.
LLINAS, doctor Pau, canonge de la Seu d’Urgell, 1723.
LLINÀS, Joan, ciutadà honrat de Barcelona,
122, 128, 184, 190, 252, 254, 255, 289,
290, 327, 331, 341, 356, 357, 358, 388,
391, 401, 404, 410, 412, 414, 428, 429,
437, 440, 454, 486, 487, 499, 552, 614,
618, 662, 664, 685, 725, 726, 732, 733,
741, 749, 827, 846, 849, 864, 865, 867,
869, 870, 913, 964, 965, 1001, 1012,
1013, 1023, 1086, 1087, 1323, 1324,
1326, 1645, 1882, 2077, 2229.
LLINYEL, mestre fuster, 1190.
LLISACH, Jaume, ciutada honrat, 1895.
LLOBATERAS, Jaume, mercader, 1811, 2352.
LLOBERSA, Francisco, sindic de Cambrils,
1977
LLOBET I OLUJA, Emanuel, donzell, 67,
1789, 1790.
LLOBET, Aleix, manyà de Mataró, 571.
LLOBET, Josep, 693.
LLOP, Bernadí, ciutadà honrat de Barcelona i
notari públic de Falset, 98
LLOPART, Joan, botiguer, 1348
LLOPIS BOTER, Francesc, ciutada honrat,
1460.
LLOPIS, Cristòfol, aromater i adroguer, 2377.
LLOPIS, Joseph, estamper, 494, 1760, 1797,
1799, 1933, 1998.
LLORACH, Rafel, veler, 1053.
LLORDAT, Joan, 2036.
LLOREDA, Jacinto, 1719.
LLORELL, Miquel, 752.
LLORENS, Joan Pau, 2443.
LLORENS, Joan, receptor de fraus del General,
2429.
LLORENS, Miquel, traginer de Monreig,
2248.
LLORENS, Tomàs, canceller, 668, 669, 673,
674, 675, 678, 2249.
Lloret (Selva, La), taula, 1776.
LLOSAS, Pere, notari public de Barcelona i de
la visita, 804, 1046, 1059, 1231, 2138,
2207.
LLUCH, Arementer, mestre sastre, 924.
LLUCH, Rafel, notari públic de Tarragona,
2246.
LLUCIÀ, Francesch, 1016, 1025.
LLUÍS XIII, rei de França, 2259.
LLUÍS, Joan, d’Arenys de Mar, 317.
LLULL, beat Ramon, 363.
LLUPIÀ I AGULLÓ, Joan, portantveus del general governador, 66, 70, 1490, 1796,
1998.
LLUPIÀ I CRUÏLLES, 1416.
LLUPIÀ I GELABERT, Marianna, 70.
LLUPIÀ I ROGER, Carlos, 1490, 1719, 1779,
1796, 2341.
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LLUPIÀ, Emanuel de, 153, 1336, 1401.
LLÚRIA, Lluis Roger de, 1974, 2004.
Llusanès, Prats de (Osona), 600, 2407.
LLUSCÀ, Francesch, veguer del General,
1248, 1315.
LLUSCÀ, Pau, mercader, 681
LLUSIÀ, Cristòfol, batlle de les Torres de Claramunt, 1882.
LOCH, almirant, 900, 901.
LONGAS, Francisc Antonio, 2082.
LOYGA, Josep, pintor, 164, 165, 1433, 1434.
LUBRÉ, marquès, 113.
LUPIÀ I ROGER, Petronila, 70.
M
MADAM, David, vidrier, 180, 186, 574, 1867,
1868.
MADRENES, don Juan, 950.
Madrid, 15, 16, 19, 23, 30, 49, 51, 74, 81, 134,
144, 156, 173, 174, 181, 212, 222, 227,
227, 274, 278, 288, 314, 334, 350, 355,
390, 418, 425, 435, 440, 462, 471, 502,
504, 579, 734, 856, 966, 969, 1034, 1339,
1395, 1398, 1399, 1821, 201, 2053.
MADURER, Pau, tauler de Cardedeu, 175,
1102, 1133, 1468, 2408.
MAGA, Pere, prevere de Talarn, 1651.
MAGAROLA FLUVIÀ, don Francisco, arxiver
reial, 774, 780, 809, 848, 876, 918, 933,
942, 942, 949, 963, 1034, 1060, 1115,
1121, 1148, 1183, 1225, 1240, 1321,
2078, 2079, 2103, 2175, 2207, 2250,
2272, 2274, 2282, 2283, 2284, 2294,
2343, 2377, 2428, 2429
MAGAROLA I AMIGANT, Ignasia, 64, 66.
MAGAROLA i DESCATLLAR, Vicens de, 2,
6, 25, 30, 65, 259, 260, 808, 813, 862, 906,
1250, 1253, 2146.
MAGAROLA I LLUPIÀ, don Pedro de, diputat militar, 1, 14, 18, 154, 259, 260, 188,
189, 293, 296, 300, 307, 309, 510, 1250,
1253, 1326, 1366, 1416, 1420, 1431,
1458, 1553, 1554, 1555, 1556.
MAGAROLA I SENTMENAT, Antònia, 66.
MAGAROLA, Josep, ciutadà honrat, 1601.
MAGAROLA, don Geroni de, noble, del consell reial, 100, 101, 102, 103, 114, 115, 122,
148, 151, 153, 158, 160, 165, 167, 169,
176, 192, 196, 210, 219, 258, 358, 361,
435, 448, 531, 573, 584, 734, 753, 792,
830, 836, 897, 955, 970, 898, 1262, 1278,
1279, 1373, 1375, 1376, 1412, 1441,
1442, 1443, 1577, 1626.
MAGAROLA, Josep, algutzir, 1610.
MAGDULO, Pedro, sastre, 839.
MAGÍ, Joan, ciutada honrat de Barcelona, 638.
Mahó (Mallorca, regne), 215, 2241.
MAHULL, Bernat, botiguer de draps, 2302.

MAIG, Joan Baptista, mestre veler, 720.
MAIOLES, Jaume, batlle de Montornés, 1882.
MAJENS, Joseph, estudiant de filosofia, 132.
MAJOR, Geroni, 2258.
MAJOR, fra Miquel, del convent de santa caterina, 2985.
MAJOR, Jaume, veler, 819.
MALABAVA, Jaume, mestre d’aixa, 1217.
Málaga, (Andalusia), 215, 543
MALAGARRIGA, Bernardino, notari, 1975
MALET, Pau, veler, 1221
MALET, Geroni, 224.
MALENDRICH, Miquel, 668.
MALIANTA, Josep, 1720.
MALLA, Dimàs de, abat de Banyoles, 214, 510,
1723.
MALLA, Joseph, cirurgià, 877.
MALLA, Joseph, pagès, 1029.
MALLOLO, Joan, genovès, 220.
Mallorca, bisbe, 917.- consell reial, 779, 816,
819, 826, 831.- regne, 261, 265, 266, 541,
811, 831, 851, 911, 1225, 2175.
Malta, orde de, 541, 2422.
MALVESÍ, Francesch, mestre sastre, 870.
MANÀ, Magí, sindic de Vilafranca, 1977.
MANALT, fra Raimon, del convent de santa
Caterina, 2085.
MANTELL, Francesc, llaurador de Perelada,
2160.
MANDRI, Gaspar, negociant, 935.
MANEGAT I RIU, Anton de, 524, 583, 1725,
1779, 1783, 1818, 1819, 1999.
Manlleu (Osona), 2386, 2505.
Manresa (Bages), assahonadors, 1651.- bolla,
1347.- botiguers, 1347.- ciutat, 110, 106,
480, 641, 645, 1093, 1104, 1121, 1135,
1385, 2123, 2365, 2381, 2423.- col.legiata,
14.- consellers, 1003, 1004.- Seu catedral,
201, 576, 1069.- vegueria, 800.
MANRÍQUEZ, Juan Fernandez, marquès d’Aguilar, 216.
MANSERA, marquès, 182.
MANTELL, Francesc, llaurador de Perelada,
2160.
MANUVELLAS, Josep, botiguer, 1348
MANXARELL, Jaume, sindic de Sanpedor,
1977.
MANY, Joseph, cònsul del pont, 396.
MAQUETA, duc, 2108, 2109, 2111.
MAR I CALDERÓ, Francisco, ciutada honrat,
1314.
MARANYOSA I GRANADA, don Ramon, noble, 1307, 1999.
MARCERS, Josep, gerrer, 380, 502, 1459.
MARCH I JALPÍ, mossèn Baltasar, de la bossa
d’oïdor militar, 1490, 1796.
MARCH, Josep Anton de, 1207.
MARCH, Josep, courer, 510.
MARCH, Josep, tauler d’Esparreguera, 1887,
1888.
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MARCH, Joan, adroguer, 2213.
MARCH, Llorenç, veguer, 10, 11, 12, 17, 19,
46, 50, 97, 104, 111, 112, 116, 122, 146,
147, 159, 164, 200, 218, 299, 306, 307,
371, 374, 388, 410, 428, 479, 490, 491,
502, 511, 514, , 519, 523, 528, 529, 530,
543, 552, 556, 560, 562, 571, 610, 620,
626, 633, 637, 697, 712, 720, 725, 727,
750, 769, 770, 794, 795, 797, 798, 799,
807, 813, 823, 826, 845, 853, 891, 936,
1818, 1819, 1424, 1456, 1464, 1468,
1703.
MARCIN, comte de, 124.
MARCO, Vicens, donsell, 1474.
MARESCH, Joseph, 343.
MARESCH, Joan Francisco, 537, 538, 2029.
MARGARIT CRUILLES I SANTA PAU, dona
Rafela, marquesa d’Aguilar, 410, 1678.
MARGES, Pere, corredor d’orella de Barcelona, 842.
MARGÓ, Pere, estudiant en filosofia, 896.
MARÍ, Jacinto, mestre capser, 169.
MARÍ I GENOVÈS, Anna, 1171.
MARÍ I GENOVÈS, Ignasi de, 1789, 1790.
MARÍ i GINOVÈS, Francisco de, regent los
comptes del General i oïdor militar, 29, 32,
37, 152, 153, 210, 345, 472, 510, 593, 635,
665, 661, 686, 687, 692, 735, 741, 743,
745, 771, 1033, 1050, 1105, 1154, 1171,
1172, 1235, 1247, 1298, 1302, 1316,
1317, 1319, 1400, 1424, 1460, 1470,
1490, , 1763, 1917, 1962, 1964, 1965,
1965, 1976, 1999, 2005, 2008, 2050,
2051, 2129, 2207, 2462.
MARIA LUISA, de Borbon, 1741.
MARIA LUISA GABRIELA, de Saboia, 1342,
1742.
MARIANNA d’Àustria, 2220.
MARIDÀ, Pere, notari públic de Tortosa, 352.
MARIMON I DE CORBERA, Joseph, donzell, 67.
MARIMON I DE VELASCO, Francisca, 70.
MARIMON, don Fèlix, noble, 735.
MARIMON, don Ramon de, noble, 734.
MARIMON, Joan, camarer de Sant Cugat del
Vallès, 307.
MARINER, Bernat, sastre, 1620.
MARINER, Joan Pau, pagès de Valls, 1620.
MARINER, Joan, ferre manyà, 16, 401, 512,
571, 806, 1016, 1040, 1099, 1101, 1132.
MARINER, Pere Joan, pagès, 382.
MARLÈS I MASSANA, don Francisco, donzell, 803.
MARLÈS I MASSANA, Joseph de, 486, 487,
626, 1086, 1087.
MARMER, Miquel, advocat fiscal, 1272.
MARQUILLES, 2277, 2303, 2328.
MARQUES, Ciprià, notari públic d’Urgell,
2243.
MARQUÈS, Felip, batlle de Llavaneres, 1882.

MARSAL, Bernat, seller, 596.
MARSAL, Francisco, notari public de Barcelona, 920, 2227.
MARSAL, Miquel, negociant de la vila de Reus,
86.
MARSÉ, Joseph, ferrer, 1618.
Marsella (França), 47, 146, 234, 245, 579.
MARSIN, comte de, 17, 103, 199.- embaixador de França, 115.
MARTÍ I ADRAN, Domingo, notari de Puigcerdà, 110.
MARTÍ I CASES, Francesc, tauler, 2246,
2247.
MARTÍ I DE VILANOVA, don Thomas Francisco, procurador fiscal de la visita del General, 14, 34, 162, 163, 197, 896, 1213, 1491,
1492, 1997.
MARTÍ SERRA, Francisco, 896.
MARTÍ, Anton de, antiquor de la Reial Audiència, 1213.
MARTÍ, Batista, revenedor, 129.
MARTÍ, Bernat, sabater, 683, 721.
MARTÍ, Bonaventura, tauler de Sarreal, 2256.
MARTÍ, Cirilo, marcader, 1721.
MARTÍ, de la reial guadia, 844.
MARTÍ, don Anton, noble, 2012.
MARTÍ, Francesc, candeler de cera i racional
del General, 165, 1431, 1432.
MARTÍ, Geroni de, batlle de Barcelona, 581.advocat fiscal del General, 78, 85, 496, 397,
735, 1719, 1778.
MARTÍ, Jacinto, capser, 167, 1444.
MARTÍ, doctor Jaume, canonge de Lleida,
807, 940, 950, 1294, 1723, 1779.
MARTÍ, Joan, batlle de Santa Coloma de Gramenet, 1818.
MARTÍ, Joan, de Granollers, 1701.
MARTÍ, Josep Anton, doctor de la Tercera Sala
de la Reial Audiència, 991, 992, 993.
MARTÍ, Joan Pau, llibreter, 2, 10, 98, 144, 149,
150, 361, 512, 675, 806, 808, 1040, 1077,
1079, 1369, 1575, 1760, 2071, 2072.
MARTÍ, Pau, mestre de cases, 565, 566, 519,
1813, 1814, 1817, 1818.
MARTIN DE TOLEDO, don Anton, noble,
1340.
MARTÍN, comte de, 61.- ambaixador del rei
cristianíssim, 140.
MARTÍNES DE RIBERA, Salvador, ciutadà
honrat de Barcelona, 248.
MARTÍNES i de FOLCRÀS, Diego, ciutadà
honrat de Barcelona, 41, 51, 53, 57, 73, 74,
75, 77, 199, 218, 390, 429, 490, 45, 456,
1154, 1305, 1795.
MÀRTIR CERDÀ, Pere, doctor en medicina,
1, 3, 154.
MARTORELL, Francesc, notari de Vic, 2255.
MARTORELL, Joan, escrivà de registre de la
casa de la Diputació del General, 1377,
1378.
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MARTORELL, Miquel, pintor, 80, 164, 513,
332.
MARTORELL, Pau, beneficiat a l’església de
Sant Joan de Jerusalem, 28, 545, 641, 645,
1262, 1883.
MARUGAT, Greoni, notari, 1976.
MARQUES, Batista, capità, 1074.
MAS BARRERA, 556.
MAS DE RODA, Josep, manyà, 166, 169, 572,
1445, 1446, 1450, 1861.- racional del General, 571.
MAS I CALDERÓ, doctor Francisco, noble,
898, 983, 984, 1306.
MAS I DE SOLDEVILA, doctor Emanuel,
procurador fiscal del General, 50, 815, 841,
1086, 1248, 1249, 1272.
MAS MIQUEL, Josep, prevere, 2457.
MAS PONS, Carlos, burgès de Vilafranca, 1699.
MAS VITAL, reverent de Vic, 395.
MAS, Argimon, pervere de Vic, 1331.
MAS, Bernat, boter, 571, 767.
MAS, Cristòfol, taverner, 1106, 1137.
MAS, Diego, taverner, 560.
MAS, Jaume Joan, 580.
MAS, Joan, estudiant, 2243.
MAS, Josep, notari públic i reial de Barcelona,
582, 585, 735, 1606, 1613, 1670, 1931.
MAS, Pere, batlle de Fiol, 1882.
MAS, Ramon, ajudant de l’escrivà major de la
casa de la Diputació del General, 808, 2433.
MAS, Silvestre, 5, 9, 586, 587.
MASCARA, Joseph, prevere i racional de la Seu
de Lleida, 1425.
MASCARÓ I LLUSÀ, Geroni, ciutadà honrat
de Barcelona, 157, 200, 307, 332, 602, 610,
773, 834, 839, 1779, 1920, 1930, 1931,
2000, 2443.
MASDÉU I PLA, micer Francisco, 807, 1725.
MASDÉU, fra Josep, religiós del monestir de
Nostra Senyora del Carme de Barcelona,
158, 163, 1136.
MASDEU, Francisco, sastre, 379.
MASDOVELLES I SALBÀ, don Josep, prior
de Santa Maria de Finestras, 351, 515,
1724.- ardiaca major i canonge d’Urgell,
122, 552.
MASERAS, Honorat, daguer, 1228, 1229.
MASERAS, Saldoni, daguer, 78.
MASERAS, Joan, arrendatari de drets del General i corredor d’orella, 85, 523, 524, 529,
545, 591, 603, 606, 607, 608, 609, 847,
1123, 1234, 1149, 1880, 1881, 1899,
1902, 1914, 1926, 1927, 1937, 2122,
2257.
MASFERRER I DE MASDEU, doctor en drets
de Granollers, 1117.
MASFERRER, Pere, veler, 954.
MASICHAS, Antoni, batlle de Vilassar, 1882.
MASJUAN, Joan, abaxador, 175, 179.
MASPONS, Ignasi Carlos, de Granollers, 1702.

Masquefa (Anoia), 1523.
MASSANA, Miquel Joan, mercader, 967,
1006, 1007.
MASSANES I REVERTER, 1082.
MASSANES DE RIBERA, Salvador, ciutadà
honrat de Barcelona, 113, 121, 122, 128,
129, 200, 203, 256, 285, 290, 249, 289,
313, 328, 347, 348, 356, 359, 382, 396,
412, 417, 428, 431, 477, 552, 618, 638,
664, 669, 715, 725, 727, 728, 730, 760,
781, 782, 784, 800, 808, 1003, 1231,
1258, 1621, 1624, 1645, 1980, 2463.
MASSART, Lluis, ciutada honrat, 506, 735,
1810, 2002.
MASSERAS, Joan, corredor d’orella, 619, 620,
621, 1892.
MASSIÀ, Anna, 608.
MASSIP, Sebastià, 1728.
MASSÓ, Diego, patró, 1233.
MATA I COPONS, don Joseph, noble, 1975.
MATA, Esteve, prior de sant Pere del mont, de
l’orde de sant Benet, 506, 510, 1720, 1724,
1724, 2044.
Matadepera (Vallès Occidental), 1882.
MATALÍ, Baldiri, ciutadà honrat de Barceloan,
224, 1522.
MATARÓ, Salvador, batlle de Mataró, 1882.batlle de Barcelona, 1849.- notari, 1848,
1849.
Mataro (Maresme), batlle, 936, 2254.- boters,
1045.- camí reial, 1029.- ciutat, 294, 387,
404, 507, 533, 559, 568, 571, 588, 873,
906, 911, 912, 935, 1233, 1246, 1248,
1253, 1258, 1261, 1284, 1284, 1557, 1679,
1680, 1681, 1848, 1849, 1852, 1882, 1954,
2447, 2448.- platja, 1850, 1233.
MATARODONA, Pere, escrivent, 1328.
MATAS I PUJOL, Gregori, regent lo offici de
manament de la lloctinencia general, 489,
490, 491, 497, 498, 500, 1800.
MATAS, Gregori, oïdor de comptes de Figueres, 1780, 1804.
MATAS, Joan, mestre de minyons, 963.
MATEU, Tecla, 535.
MATHEU, Anton, argenter, 1114, 1147.
MATHEU, Bernat, mestre sabater, 535, 1822.
MATHEU, Vicens, 2159.
MATOSAS, Francisco, batlle de sant Andreu de
la Barca, 1881.
MATRESCH, Isabel, 1305.
MAHULL, Bernat, botiguer de draps, 2302.
MAURÍ, Francesc, batlle de Polinyà, 1882.
MAURICI, Guillem, 86.
MAXIMILIÀ, emperador, 1156.
MAYDEU, Joan, 1822.
MAYMIR, Segimon, sotsbatlle de Taradell, 78.
MAYMÓ, Benet, batlle de sant Climent, 1881.
MECA I CASSADOR, don Josep, marquès,
113, 1318.
MECA I DE CARDONA, Francisca, 70.
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MECA I VILALBA, don Ignasi, noble, 3, 5, 9,
11, 12, 13, 14, 506, 1713, 1825, 1826.
MECA I VILALBA, don Francisco, assesor del
General, 19, 315, 510.
Medinaceli, camp reial, 1049.
MEDINACELI, duc, 35, 64, 114, 182, 201,
122, 123, 126, 466, 467, 1504.
MEDINASIDONIA, duc, 116, 118, 130, 133,
134, 1388, 1389, 1794, 1751, 1755, 1751,
1755.
Mediona (Alt Penedès), 1715.
MEHICH, Joseph, doctor en medicina, 82.
MEIMA, Isidro, passamaner, 575, 1870.
MELICH, Josep, ciutada honrat, 24, 1392,
1394, 1420, 1827.
MELLA, Gregori de, veedor del reial exèrcit,
20, 49.
MELLADA, doctor micer Joseph, 1049,
1050.- ajudat d’advocat fiscal, 1032.
Menorca, 2175.
MENSA, Margarida, 567.
MERCADER I MORAGUES, don Magí,
1012.
MERCADER, Joan Andreu, oïdor reial, 1031,
1975.
MERCADER, Magí, corredor de coll, 1227,
1234.- sindic de Barcelona, 1977.
MERCER, Joseph, gerrer, 171, 380.
MERELL, Antoni, 1719.
MERLÈS, Joseph de, 1718.
MESA I TORRA, don Josep, noble, 1149.
MESSONADA, doctor micer Barthomeu, 735,
951.
MESTRES, Joseph, batlle de Tous, 1882.
MESTRES, Pere, 474.
METGE, Joseph, sindic de Torroella de Mongri. 1977.
METS, Maties, sastre, 895.
MEYMA, Isidre, passamaner, 575.
MICALET, Francisco, cirurgià, 770.
MIERES, jurista, 674, 376, 1508, 1524, 1524,
1911, 2275, 2304, 2316, 2329.
MIL, Pere, francès, 220.
Milà (Itàlia), consell reial, 826.- regne, 145,
448, 795, 902, 1858.
MILÀ, Joan, abaxador, 177.
MILANS, Aleix, ciutada honrat de Barcelona,
891.
MILANS, Josep, botiguer, 96.
MILANS, Segimon, botiguer de teles, 420.
MILLET, fra Vicenç, 2085.
MILSON, monsieur, 2390
MIMINCHS, Joan, 1107, 1112.
MINA, marquès de La, 871, 873.
MINGUELL, Bartomeu, candeler de cera,
1822.
MINGUELL, Joan, prevere, 159.
MINGUELLA I LLUNELL, doctor miser
Francisco, 4, 177, 2277
MINGUELLA, Josep, advocat fiscal patrimo-

nial, 1974.- doctor de la Reial Audiència,
515, 520, 517, 527, 529, 534, 552, 662,
682, 757, 759, 757, 882, 1166, 1167,
1168, 1169, 1170, 1180, 1183, 1184,
1207, 1254, 1387, 1076, 2007, 2009,
2012, 2075, 2357, 2359, 2360.
MIQUEL I DESCATLLAR, don Francesc,
477, 408, 417, 428, 235, 431, 445, 453,
491, 735, 1997.
MIQUEL, Batista, mestre sastre, 1767.
MIQUEL, Isidro, prevere i beneficiat de la Seu
de Barcelona, 1100.
MIR I REY, doctor Joan, canonge d’Urgell,
734.
MIR, Francisco, courer, 1027, 1040, 2371.
MIR, Gaspar de, donzell, 735, 1720, 1998.
MIR, Narcís, 223, 967.
MIR, Pere, de l’escrivania major del general,
757, 996, 1207, 1254, 1977, 2362.
MIRALDA I VILLATORRADA, Lluís, oïdor
de comptes de Manresa, 1780.
MIRALLES, Eulàlia, 1305.
MIRALLES, Josep, de Riudecanyes, 941,
1305, 2271.
MIRALLES, Sebastià de, donzell, 1233.
MIRALLES I OLIVER, Maurici, doctor en
drets, 1315, 1742.
MIRALPEIX, Bernat, mestre sastre, 870.
MIRARNAU, Anton, doctor, 906, 2219.
MIRAVALL, don Aleix de, noble, 491, 494,
1545, 1797, 1799.
MIRAVALL, Faustino de, prevere, 351, 1566.
MIRAVALL, mossèn Pere de, de la bossa d’oïdor militar, 1490.
Miravet (Ribera d’Ebre), vila, 407.
MIRET, Joan, jurat en cap de Sudanell, Lleida,
202, 207, 1497, 1503, 1504.
MIRÓ, Bernat, passamaner, 2, 165, 575, 806,
1040.
MIRÓ, Eulàlia, passamanera, 575, 881, 1870.
MIRÓ, Francisco, veler, 405.
MIRÓ, Joana, vídua, 513.
MIRÓ, Josep, sindic de Vilanova de Cubelles,
1977.
MIRÓ, Martí, doctor en filosofia, 589.
MILSON, monsieur, 2390.
MITJANS, Pau, notari public de Barcelona,
2351, 2456.
MITJAVILA, Joan, prior de Sant Pere de Cercada, 668, 674, 675.
Mòdena (Itàlia), 1227, 1340.
MODOLELL DE LA COSTA, doctor Joseph,
735, 817.- assesor ordinari dels vescomtats de de Cabrera i Bas, 923.- advocat
d’Hostalrich, 2230.
Moià (Bages), vila, 213, 1918, 1919, 1255,
2407.
MOIX, Josep, doctor en dret, 2417.
MOIXÍ, Bernat, 1719.
MOIXÒ I DE MARLÈS, mossèn Ignasi, 735.
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MOJAL, Francisco, ciutada honrat de Barcelona, 580.
MOLAS, duc, ambaixador de l’emperador,
847, 863, 871.
MOLER, Joseph, mestre sastre, 1767.
MOLINA, jurista, 2310.
MOLINER, Alonso, 1981.
MOLINÈS, Francesch, 1106, 1933.
MOLINÈS, Honofre, 1170.
Molins de rei (Baix Llobregat), 30, 1881.
MOLINS, Fèlix, doctor, 74, 537, 626, 735,
1998.
MONTAGUT, Gaspar, canonge de Barcelona,
703.
Mónaco, 234.
Monbrió (Baix Camp), 2236, 2335.
Monbuy (Gironès), baronia, 1984, 1985
MONCADA D’AITONA, mestre racional,
2126
MONCADA, don Joan de, noble, 1384.
MONCADA, Elisenda de, 2319.
MONCADA, Gaston, 2319.
MONCADA, Guillem Ramon, 2226.
MONCADA, Guillema, 2319.
Moncortés (Pallars Sobirà), 931, 934.
MONEDER, Guillem, 2284.
MONLEÓN, duc, 877.
MONER, Juan, 1650.
MONEREU, Josep, notari, 1780.
MONET, Crsitòfol, manyà, 693.
MONFAR I SORTS, Francisco, ciutadà honrat
de Barcelona, 2, 8, 78, 102, 103, 156, 171,
199, 210, 214, 219, 220, 221, 248, 284,
284, 285, 289, 312, 328, 230, 306, 365,
397, 490, 500, 450, 527, 536, 545, 555,
560, 584, 615, 630, 647, 648, 649, 667,
669, 691, 692, 693, 714, 717, 718, 727,
740, 742, 746, 760, 764, 765, 766, 777,
781, 782, 785, 786, 824, 896, 943, 1012,
1291, 1296, 1284.
MONFOR, Pere, sindic de Tàrrega, 1977.
MONGRÍ, Guillem, sagristà de Girona, 2282.
MONJO, don Felix, noble, 801.
Monsonís (Noguera), vila, 2104.
MONMANY, Francesc, porter reial, 507, 517,
519.
MONNAR, Francisco, ciutadà, 1051, 1032.
MONNÈ, Pau, arrendatari de la bolla, 1713.
Montnegre (Vallès Oriental), 1272, 1259,
1280.
MONPLET, Miquel, velluter, 496.
Monroig (Segarra), taula, 1244.
MONROG, Guillem, 2284.
MONROS, Pere, ajudant de porter, 1976.
MONSALVÓ, Honofre, ciutadà honrat de Barcelona, 43, 44, 102, 113, 121, 122, 128,
129, 146, 170, 221, 243, 246, 247, 248,
251, 252, 257, 267, 316, 325, 326, 329,
330, 333, 347, 348, 373, 374, 408, 414,
424, 429, 453, 460, 462, 463, 469, 1412,

1454, 1530, 1797, 2002, 2011, 2029,
2364.
MONSUAR, don Onofre de, 1385.
MONTADA DE MARERRERA, Josep, 1994.
MONTAGUT I ROBRES, comte, 50.
Montagut, comtat, 2172.
MONTAGUT, comtessa, 1683.
MONTAGUT, Josep, sastre, 686, 737.
MONTALTO, duc de, 15, 182, 471, 472, 463,
464, 1340, 1343, 1398, 1697.
MONTANER DE RAMON, Pedro, 2044.
MONTANER I NUIX, Josep, 1779.
MONTANER I ÇACOSTA, Baltasar de, abat
de Sant Cugat del Vallès, 22, 25, 30, 95,
122, 145, 200, 384, 509, 734, 1991.
MONTANER RAMON, don Pedro de, capità
de cavalls del regiment de Morràs, 1161,
1162.
MONTANER, Geroni, batlle de Girona, 446.
MONTANER, Gerònima, vídua, 173, 175,
1466, 1467.
MONTANYÀ, Pau, llogater de mules, 402,
945.
MONTARGULL, don Bernat de, noble, 1265.
Montblach (Conca de Barberà), 785, 854,
2187.- bolla, 842, 861, 929.- col.lecta,
949.- veguer, 907.- vegueria, 800, 786.
Montbuí, baronia de, 707.
MONTELL, Pau, pagès de Cardona, 392.
MONTENEGRO, marquès, 1028, 1220,
1221, 1223, 1256, 1257.
MONTER, Gabriel, 1155, 2453, 2454, 2455.
MONTERGULL, Benet, 1154.
MONTERREY, comte de, 182.
MONTESCLAROS, marquès de, 299.
Montgat (Maresme), platja, 212.
Montjuic (Barcelona), fort, 1076.- montanya,
608, 626, 692, 693, 694, 695, 697, 772,
1069.
MONTOLIU i RIBES, don Pedro, noble,
1975.
MONSERRAT I VIVES, Francesc, dipurat local a Tarragona, 2257.
MONSERRAT, Josep, jutge de la Batllia general, 433.
Montserrat, monestir, 133, 134, 141, 1388,
1389.
Montsó (Aragó), 2145.
MONTUY, Joan, sargent, 858.
MORA I BOSSER, Salvador, ciutadà honrat de
Barcelona, 122, 209, 217, 246, 265, 285,
315, 328, 626, 745, 1251, 1262, 1998.
MORA I NAVARRO, fra Geroni, abat del monestir de sant Pere de Galligans, 734, 1075.
MORA I SOLANELL, don Joseph, noble, 297.
MORA I XAMMAR, don Anton, 515, 518,
1029, 1311.
MORA, Francisco, de la sagrada Companyia de
Jesus, 132.
MORA, Francisco, notari, 735.
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MORA, Miquel, batlle de Santa Susanna de
Monseny, 1882.
MORA, Rafel, batlle de Cabrera, 1882.
Mora (Ribera d’Ebre), 520, 2257.
MORATÓ, Eudald, tauler d’Olot, 1024, 2340.
MORATÓ, Joan, batlle de Llinàs, 1882.
MORATÓ, Jacintho, barreter, 3, 7, 10, 12, 17,
19, 22, 46.- veguer del General, 110, 97,
98, 199, 313, 387, 410, 418, 473, 502, 511,
515, 519, 527, 528, 530, 562, 588, 589,
590, 611, 670, 675, 697, 712, 720, 725,
730, 731, 769, 795, 797, 807, 813, 816,
1397, 1419, 1456, 1452, 1453, 1495,
1652, 1894.
MORATZÍ, Domingo, mestre fuster, 2073,
2072, 2074.
Morella (Castelló), fort, 1071.
MORER I DE PASQUAL, don Joan, escriva de
manament, 295, 370, 1651.
MORERA, Jaume, 1187.
MORERA, Joan, arrendatari de drets del General, 1006, 2429.- sombrerer, 670, 672,
673, 696, 697, 823, 826, 847, 952, 1978,
2235.
MORERA, Pere Pau, batlle de Tapamanent,
1882.
MORET, fra Salvador, piater del monestir de
sant Pere de Roda, 1086, 2053.
MORET, Josep, doctor, 460, 528, 1933.
MORRAS, don Pedro, general del reial exèrcit,
889, 1161. - regiment de, 1127.
MOTAS, fra Domingo, del convent de santa
Caterina, 2085.
Motril (Andalusia), 215.
MOVER, Anton, peraire, 1348
MOXÍ, Bernat, doctor en medicina i oïdor reial,
806, 851, 880, 896, 976, 1014, 1017,
1025, 1324, 1721, 2438
MOXIGA I GINEBREDA, mossèn Anton,
199, 200, 354, 1684, 1796
MOXIGA, fra Domingo, del convent de santa
Caterina, 2085
MOXÓ, Francisco, prevere, 1785
MOY, Martí, cónsul de Perelada, 825
MOYA, Anthon, llibreter, 10, 574, 1077, 1868
MOYÀ, Antoni, porter, 1976
MOYÀ, Joseph, andador de la confraria de sant
Jordi, 80, 22, 1424
Moià (Bages), vila, 604, 1079, 1883, 1922, 2402
MOYALT, Francisco, regent la vegueria de Barcelona, 589
MESA I TORRA, don Josep, noble,1149
MUJALT, Francisco, ciutada honrat, 1877
MULET, Rafael, prevere i beneficiat de Manresa, 201, 247
MUNDET, comte de, 429
MUNET, Cristofol, manyà, 1976
MURAT I TORD, mossèn Joseph, 1720
MUXIDA I GINEBREDA, Anton, donsell i oïdor militar, 602, 1601, 1658, 1731, 1920

N
NABONA I SEGUI, Rafel, donsell, 506, 803,
1852.
NABONA, doctor Miquel, instructor dels processos, 513, 827, 829, 1012, 1013, 1068,
1087, 1246, 2004.
NABOT, Joan, del regiment de la Diputació,
788.
NABOT, tinent coronel Alexandre, 707, 787,
825.
NACH, 1273.
NADAL CREUS, Jaime, argenter, 50.
NADAL I DESPUJOL, don Joseph, advocat
fiscal del General, 1168, 1211, 1229, 1248.
NADAL, Josep, botiguer de teles de Barcelona,
477, 1160, 1926, 1892.
NADAL, Joseph, canonge de Barcelona, 803,
1243, 2137.
NADAL, Rafel, 1724.
NADAL, Francesc, 2452.
NÀJERA, duc, grande d’Espanya, 874, 879.
Nàpols (Itàlia), ciutat, 147.- Consell colateral,
1358.- esquadra de, 47.- regne, 15, 16,
49, 51, 133, 182, 448, 1151, 1504, 2209,
2358.
NAVARRE, marquès, 1523.
NAVARRO, Bernardino, consul a Londres,
1514.
NAVARRO, fra Joan, bisbe d’Albarracin, 919.
NAVARRO, Francesc, tauler de Torroella de
Mongri, 911, 2340, 2428, 2429.
NAVARRO, Josep, bisbe d’albarracin, 2229.
NAVATA, Arnau de, 2172, 2174.
NAVELL, don Joan, noble, 611.
NAVÉS, Francisco, 159.
NÀXARA, duc, 873.
NEBOT, Alexandro, 2159, 2408, 2422, 2423.
NESPLES, Francisco, mercader, 808.
NICOLAU DE SANTJOAN, Francisco, 252,
473, 495, 546, 552, 554, 560, 622, 1644.
NICOLAU, Jaume, sastre, 1065.
NIN, Enrich, 419.
Nisa (França), 474.
NIUBÓ, mossèn Joseph, 1247.
NIVELL, Bernat, llibreter, 98, 149, 162, 163,
361, 1369, 1575, 1868.
NOALLES, duc, 2406.
NOELL, Miguel, capità, 2031.
NOGUERA, marques, 13211.
Noguera, riu, 1003, 1005, 1313.
NOHUÉS, Ignasi, 2249.
NOGUES, Joan, mestre sastre de Riudoms,
1767, 2271
NONELL, Antoni Joan, mestre sastre, 1767.
NOVEL, comte, 872, 878.
NOVELL I DE NADAL, don Josep, diputat
militar, 541, 562, 626, 651, 709, 719, 749,
749, 736, 782, 803, 803, 807, 815, 827,
839, 881, 889, 901, 905, 921, 1014, 1017,
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1024, 1023, 1034, 1952, 1999, 2007,
2044, 2050, 2261, 2433.
NOVELL I DE NADAL, Eulàlia, 735.
NOVELL I DE NADAL, fra don Mariano, jutge consistorial de les causes de recursos, i oïdor eclesiàstic, 806, 812, 870.
NOVELL I DE NADAL, fra don Phelip, 734,
1779.
NOVELL, Bernat, llibreter, 1426.
NOVELL, fra Agustí, 736.
NOVES, Francesch, subcol.lector de la
subcol.lecta de Ponent, 159.
NUIX, Cristofor, síndic de Cervera, 1977.
O
OBACH, Joan, prevere, 1887.
OBÍ, Miquel, mestre sastre, 924.
Òdena (Anoia), 1883.
OGUET, Ramon, prevere de Cervera, 1061.
OJEDA, L., 262
OLAROIZ, doctor Antoni, 2081.
Olesa (Baix LLobregat), 123, 575, 591, 1882,
1899, 2104.
OLIAS Y MORTARA, marquès, 1351, 2035.
OLIBA, Antoni, jurista, 1505, 1524, 2276, 2308.
OLICO, Jaume, ferrer, 426.
OLIVA, doctor Jaume, 1, 1028, 1412.- prevere i canonge de Tarragona, 111, 148, 154,
155, 1116, 1421, 1431, 1731, 1796, 1933,
2000.
OLIVELLA, Lluís, sabater, 1063, 1066, 1221,
1228, 1240.
OLIVELLAS, Joseph, 87.
OLIVER I BATALLER, don Joseph, noble,
359, 543, 552, 662, 1302, 1624, 1645.
OLIVER I FIGUEROLA, mossèn Antoni,
735.
OLIVER I MIRALLES, Maurici, 1293.
OLIVER, don Pedro de, canonge de Vic, 112,
122, 113, 121, 128, 129, 131, 174, , 218,
219, 224, 227, 229, 254, 385, 386, 395,
409, 412, , 417, 501, 512, 511, , 562, 664,
669, 741, 742, 743, 745, 746, 747, 922,
1517, 1577, 1583, 1585, 1586, 1858,
2044.- jutge subdelegat del breu, 145,
371.
OLIVER, fra Baltasar, del convent de santa Caterina, 2085, 2985.
OLIVER, Josep, sastre, 419.
OLIVO, Jaume, ferrer i godamassiler, 146,
177, 179, 1016, 1040, 1112, 113,1476,
1704, 2427.
OLLER, Josep, diputat local de Tarrega, 2257.
OLMERA I DE RASET, don Joan de, 388,
801, 1724.
OLMERA I RASET, mossèn Benet, 735, 2000.
OLORIZ, don Blas Anton, 2045.
Olost (Osona), 213.

Olot (Garrotxa), bolla, 841, 1024, 1348.- vila,
104, 167, 962, 1094, 1121, 2337, 2375,
2379, 2381, 2388, 2392, 2405, 2409,
2421.
OLSINA I DE VILANOVA, don Gabriel, 293,
489, 538, 539, 802.
OLSINA I DE VILANOVA, fra Diego, sagristà
de Sant Pau, 2, 618, 734, 753, 757, 1246,
1325.
OLSINA I VILANOVA, Jaume de, canonge
de Barcelona, 122, 128, 129, 131, 295,
1322.
OLSINA, Bonaventura, escrivent, 1975.
OLZINA I VILANOVA, Joan Baptista, canonge de la Seu de Barcelona, 92.
OMS i CABRERA, Antón, gentilhom de la càmera de sa magestat, 34.- capità de les
guardes de Catalunya, 70.
OMS I SARRIERA, Cayetana, 68, 70.
Oms, casa, 2066.
OMS, Jaume, tauler del General de la vila de
Granollers, 177, 1473.
OMS, Massià, 2044.
ORCAU, baró, 67, 68, 70.
ORDANO, Joseph, 552.
ORELLA, Rafel, hortolà, 1651.
ORIENT, Gaspar, canonge de tortosa, 1723.
ORIOL I MARCER, Baltasar, escrivà de manament del rei, 43, 111, 112, 245, 435, 675,
1371, 1372, 1777, 1831, 1834.
ORIOL, Antoni, blanquer, 311, 530, 1821.
ORIOL, Joan Batista, de Riudoms, 2271.
ORIOLLA I NAVEL, noble don Joan, 1161.
ORÍS, Rocafort d’, 236.
ORLAU, Josep, doctor en drets, 556, 560, 735,
1984, 2002.
OROPESA, comte, 873, 874, 875, 916, 1781,
2224.
Orri, batllia, Girona, 817, 2231.
ORRIOLS, Francisco, 489
ORTAL, Jaume, guarda de les cases del General
i de la Bolla, 840, 844.
ORTELLS, Joan, paraire, 50.
ORTET, misser Francisco, 753.
ORTÓS, Jacinto, mestre sastre, 1767.
OSFELD, comte i general, 692, 716.
OSONA, Fèlix, doctor en medicina, 300.
Òstoles, vall d’, 838, 2172.
OSUNA, comte, 61, 64, 284, 300, 1371.
OTJET, Joseph, batlle de Moyà, 1883.
OVILLA, marquès de, 129.
P
PADELLÀS I CASAMITJANA, doctor fra Anton, almoiner del monestir de Ripoll, 332,
1723, 1724.
PADELLÀS I CASAMITJANA, Rafael, paborde de Palau i de Sant Cugat del Vallès. 1,
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111, 122, 128, 129, 131, 136, 148, 154,
155, 256, 285, 315, 354, 501, 506, 725,
726, 727, 730, 732, 794, 795, 1013, 1458,
1604, 1678, 1720, 1723, 1724, 1725,
1731, 1778, 1779, 1781, 1782, 1785,
1795, 2003.
PADELLÀS I PASTOR, Francisco, 112, 289,
290, 1720
PADERN, Bonaventura, infermer del monestir
de Camprodó, 1723, 1724.
PADRELL, Guillem, canonge de Tortosa,
1160.
PADRITXES, Joan, verguer, 682, 1424, 1955.
PADRÓ I RENIU, Josep, doctor en medicina i
burgès de Perpinyà, 935.
PAGA, Fernando, 59, 63, 90.
PAGANINO, don Domingo, 1029.
PAGÈS I CLARET, Rafael, de la bossa de militars, 617, 1779, 1932, 1934.
PAGÈS, Ignasi, notari causídic de Girona, 535,
1822, 1823.
PAGÈS, Nicolau, matalasser, 1512, 1932.
PAGUERA I AIMERICH, don Antón, noble,
67, 717, 2005.
PAGUERA VILANA, don Josep, 753, 1878,
2004, 2077.
PAGUERA, don Armengol de, 797.
PAGUERA, Lluís, jurista, 268, 727, 730, 732.
Palafrugell (Baix Empordà), 926, 1874, 2381.
PALAMÓS, comte, 8, 423, 295, 1875, 1997,
2429.
PALAU I DE TORRALLA, don Francesc, noble, 254, 373, 374, 1532.
PALAU I SOLER, Melcior de, 735, 1778.
PALAU, don Alexandre de, noble, 1294.
PALAU, Josep de, paborde del Penedes, 1531.
Palau, marquès de, 1, 17, 179, 181, 432, 502,
503, 504.
Palautordera (Vallès Oriental), 1126, 1127.notaris, 977.- taula, 977.- Universitat,
2396, 2397.
PALMA, comte de, lloctinent general del Principat, 2, 3, 4, 23, 27, 41, 61, 64, 140, 141,
142, 192, 155, 205, 214, 224, 301, 303,
309, 311, 324, 344, 349, 350, 356, 366,
387, 409, 415, 420, 425, 428, 1112, 1113,
1163, 1480, 1520, 1564, 1576, 1585,
1633, 1638, 1689, 1724, 1947.
PALLARÈS, don Miquel, noble i oïdor militar,
207, 330, 331, 881, 1502.
PALLARÈS, dona Antònia de, 1223.
PALLARÈS, Francisco, canonge de Lleida,
1425.
PALLARÈS, Josep de, sotsveguer de Pallàs,
880, 1289.- doctor en dret actuant a Talarn, 2188
Pallars (Pallars Jussà), bolla, 842, 1348.- sotsveguer, 907.- lloc, 1994, 2188.
PALLEJÀ I RIERA, Honorat, doctor, 210,
227, 229, 395, 491, 493, 495, 496, 500,

501, 504, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,
1774, 1780, 1796, 1801, 1804, 1809,
1847. - donseu, 489, 491.
Pallejà (Baix Llobregat), 1789, 1798, 1799.
PALLÓS, Joan, doctor en drets, 1155.
PALMAROLA, Aleix, clergue, 2127.
PANASACHS, Ramon, guarda de la casa de la
Diputació del General, 842.
PANYELLES, fra Benet, abat de sant Feliu de
Guixols, 1974.
PAPIÓ, Pere, Picador de cavalls, 389.
PAR, Ramon, doctor, 2243.
PARADELL, fra Joan Thomas, del convent de
santa Caterina, 2085.
PARAYRE, Joseph, 1934.
PARDO, Valero, 8.
PARELADA, Jaume, 885, 886.
PARER, Bernat, assessor de la cort reial de Girona, 97, 1367.
PARERA, Antoni, batlle de Castell Olis, 1882.
PARRELLA I ARCHS, Fortunat, donzell i doctor de la Reial Audiència, 295, 297, 198,
300, 301, 520, 529, 534, 799, 975, 978,
980, 982, 983, 986, 995, 999, 1008, 1061,
1542, 1544, 1718, 2343, 2355, 2356.
PARRI, Geroni, sindic de Pals, 1975, 1977.
PARTAGÀS, Joseph, vidrier, 2, 94, 95, 186,
513.
PARTEGÀS, Isabel, 17, 157.
PASQUAL I COLOMER, Geroni, 1796,
1797, 1933.
PASQUAL PLANTÍ, Pere, 1926, 1892.
PASQUAL, Miquel, 608.
PASQUERS, Passià, mestre sastre, 1767.
PASSIS, Joseph, conseller en cap de Barcelona,
76.
PASTELL, Baldiri, notari i escrivà de la cúria de
Castelló d’Empúries, 542.
PASTELLS, Bernat, botiguer, 576, 2248.
PASTOR i MORA, Joseph, donzell, 27, 528.
PASTOR I SENTIS, Joan Batista, donzell,
1924, 2184. - doctor en drets, 223, 873.
PASTOR, Pere, cirurgià, 419.
PATILLAS, don Sebastià, 809.
PAU V, 1886.
PAU, Salvador, ferrer, 1099.
PAVÍA, Ignasi, ciutadà honrat, 1114, 1147.
PAVO, Guillem, 2284.
PAX, don Joan de, noble, 995.
PEDRÉS, Francisco, notari public de Girona,
1533.
PEDRET, Montserrat, mercader, 99.
PEDRÓS, Agustí, procurador, 521.
PEDROSA, Agustí, notari reial, 214, 522,
1816.
PEDROSA, Francisco, sastre, 683.
PEIX, Jaume, mestre sastre, 540, 1186.
Pelagalls (Segarra), 931, 934.
PELEGRÍ, Josep, veguer, 22, 78, 80, 112, 115,
143, 145, 159, 160, 161, 164, 199, 343,
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418, 473, 511, 514, 515 527, 529, 535,
543, 556, 560, 581, 610, 620, 626, 633,
637, 656, 657, 675, 711, 712, 727, 730,
731, 750, 759, 770, 87, 936, 938, 977,
1028, 1795, 188, 218, 306, 372, 374, 386,
408, 428, 479, 490, 502, 552, 798, 799,
933, 1001, 1002, 1010, 1013, 1014, 1030,
1033, 1038, 1045, 1049, 1050, 1052,
1053, 1082, 1091, 1102, 1103, 1108,
1111, 1112, 1116, 1118, 1120, 1128,
1135, 1139, 1144, 1147, 1148, 1150,
1190, 1201, 1211, 1241, 1247, 1249,
1282, 1293, 1308, 1317, 1416, 1421,
1424, 1452, 1453, 1512, 1558, 1894,
2207, 2340.
PELEGRÍ, Miquel, tauler de Banyoles, 2429.
PELLICER I VIDAL, micer Ramon, doctor en
drets i escrivà de manament, 147, 168, 232,
245, 246, 352, 370, 374, 478, 494, 497,
498, 500, 561, 582, 1392, 1579, 1637,
1651, 1736, 1777, 1797, 1798, 1800,
1804.
PELLICER, Thomàs, prevere, 1704, 1705, 1706.
PENA, Jaume, correu del General, 1159, 1247.
PEÑA, Alexandro de la, consul de Rotterdam,
1514.
PERA I DE TORD, don Anton, noble, 535,
656, 750, 881, 1042, 1721.
Peratallada (Baix Empordà), 1824.
PERE II, rei de Catalunya-Aragó, 137, 821,
938, 1178, 1541.
PERE III, rei de Catalunya-Aragó, 674, 719,
843, 1680, 2301.
PEREBOSCH, fra Anthonius, 2085.
Perelada (Alt Empordà), 76, 85, 89, 536, 825,
1258, 2160, 2172, 2174.
PERELADA, comte, 54, 63, 72.
PERELLADA, fra Felip, infermer de Banyoles,
1724.
PERELLÓ, Joan Marti, sagristà i canonge de
Tarragona, 807, 1722, 1737, 1780, 2430.
Perelló (Baix Ebre), lloc, 1737.
PERIS, Joseph, mercader, 1719.
Perpinyà, burgesos honrats de, 394, 728, 935.dipurats reials, 1934.- vila, 78, 83, 562,
574, 1298, 2011, 1700, 1701
PERPINYÀ, Miquel, doctor en sagrada teologia, 797
PERPIÑÀ I MASFERRER, Maria de, 1460
PERRAMON, doctor Pere, canonge de Girona,
807, 1784, 1785.- jutge de causes de primera instància, 812.
Perves, baronia, 941.
PETERBOUR, comte, 706, 1970, 1971,
1972.
PETIT, Josep, batlle de Begues, 1881.
PEYNADO, Rafel, sombrerer de Reus, 949,
2281.
PEYRI, don Lleó, doctor en drets, 1116, 1148,
1281.

PEYRÓ, Emmanuel, instructor de processos,
506, 513, 514.
PI I DE RIU, Ignasi, doctor en drets i assessor
del General, 1329.
PI I MERCADER, Joseph, mercader, 2071.
PI, Francesc, pagès de Falset, 98.
PI, Joan, llibreter, 162.
PI, Josep, tauler de Begur, 2429.
PI, Mariano, prevere i rector de la vila d’Arbeca,
98.
PI, Pau, batlle d’Esplugues, 1882.
PI, Pau, notari públic, 343.
PI, Pere, tauler de Mataró, 1013.
PICALGUÉS, Josep, sargent, 1098, 1128,
2400.
PICÓ, mossèn Josep, mercader, 486, 487, 735,
2352.
PICÓ, Pere Joan, mestre de cases, 30.
PICONS, Albert, notari públic de Lleida, 163.
PIERA, teixidor de lli, 1100.
Pierola (Anoia), 776.
PIFARRER, Joan Pau, llibreter, 545,
547,1833.
PINA, Joseph de, 384.
PINCONS, Albert, notari public, 1784, 1785.
PINÓS I DE ROCABERTI, don Joan, de l’orde de Sant Joan, 60, 67, 70, 122, 414, 447,
633, 716, 792, 1294, 1298, 1302, 1942,
2096.
PINÓS I DE ROCABERTÍ, don Josep Galceran de, protector del braç militar, 777, 867,
890, 1974.
PINÓS I DE ROCABERTÍ, don Miquel, noble, 917.
PINÓS I SARRIERA, dona Emanuela, 717.
PINÓS, don Joseph de, marquès de Barberà,
68, 385, 386, 408, 435, 417, 441, 449, 471,
552, 555, 874.
PINÓS, don Pedro de, noble, 647.
PINÓS, dona Maria, 717.
PINYANA I GALVANY, Geroni de, donzell i
ciutadà honrat, 24, 82, 1474.
PINYANA I GALVANY, Rafel, hospitaler, paborde i canonge de Tortosa, 112, 113, 121,
122, 128, 129, 131, 230, 246, 256, 257,
259, 289, 312, 332, 333, 347, 351, 356,
357, 358, 373, 374, 384, 388, 391, 401,
408, 412, 417, 421, 429, 432, 437, 462,
469, 462, 469, 477, 501, 537, 543, 562,
599, 610, 611, 612, 616, 618, 640, 719,
1731, 183, 185, 1919, 1927, 1934, 195,
1950, 1952, 2128, 2256.
PINYANA, Agustí, diputat real de Tortosa,
511, 512.
PIÑATELLI I AIMERICH, Francisco, de la
bossa de militars, 67.
PIQUER, Emanuel, batxiller en teologia, 925.clergue, 1197.
PIQUER, Josep, guarda de la casa de la bolla,
1159.
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PLA, Francesc, prevere, 1069.
PLA, Joan, albaraner, 727, 1159.
PLA, Josep, de Rupit, 588.
PLA, Narcís, prevere, 2086, 2104.
PLANA I JUGLAR, Francisco, notari públic de
Ripoll, 164.
PLANA I JUNQUER, Joan, doctor en drets i
síndic de la Llotja de Mar, Barcelona, 807,
974, 1247, 2352.
PLANA, Francesc, fuster, 206.
PLANA, Francisco, governador de Castell lleó.
346.
PLANA, Geroni, notari public de Barcelona,
2271.
PLANA, Joan, sindic de Monbrió, 17, 1977.
PLANA, Joseph, canonge de Solsona, 506.
PLANA, Miquel, sindic de Sant Feliu de Pallars,
1977.
PLANA, Pons, negociant, 519.
PLANELL, Enrich, batlle de la Garriga, 1882.
PLANELL, Guillem, forner, 567.
PLANELL, Mariano, prevere, 1835.
PLANELLA i CRUILLES, Antón de, abat de
sant Pere de Besalú i diputat eclesiàstic, 1,
32, 58, 37, 39, 111, 113, 122, 128, 129,
131, 154, 375, 517, 570, 734, 766, 1366,
1416, 1421, 1431, 1438, 1458, 1545,
1599, 1600, 1602, 1603, 1604, 1605,
1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611,
1612, 1613, 1614, 1616, 1625, 1628,
1629, 1630, 1636, 1645, 1655, 1656,
1658, 1616, 1662, 1663, 1664, 1665,
1666, 1668, 1671, 1672, 1686, 1682,
1747, 1751, 1858, 1717, 1795, 1975,
2002.
PLANELLA i CRUILLES, Anton de, noble,
411, 441, 444.
PLANELLA i DUSAI, don Pedro, baró de la
Granera, 2, 257, 259, 379, 1720, 1999.
PLANES, Geroni, notari, 735, 941.
PLANES, Jaume, sastre, 161, 164, 1427.
PLANES, Josep, canonge de Solsona, 511, 592.
PLANES, Josep, sotsbatlle de Sarria, 1823,
1999.
Planes, Les (Ripollès), 2394.
PLANES, Sebastià, porter, 161, 1976.
Planoles (Ripollès), vall de Ribes, 756.
PLANTÍ, doctor micer Joseph, 753, 1032,
1038.
PLANTÍ, Pere, 955.
PLASÈNCIA, comte de, 875, 916.
PLASSES, Andreu de, corregidor de quatre viles de la costa de mar, 215.
POC, Gil, prevere de Planoles, 756.
POL, Joan Pau, argenter, 79, 1366.
POMADA, Joseph, doctor en medicina, 474,
941, 1719, 1721.
POMARET, Joan, 1969.
POMÉS, Geroni, sargent de la companyia del
tinent coronel, 967.

PONS DE MENDOSA, Miquel, cavaller del
hàbit de sant Joan, 67, 70, 1623.
PONS I LLORELL, doctor Pere, 631, 795,
808.
PONS I MAURI, Erasme, notari de Vic, 109,
1245.
PONS, don Carlos, noble, 2341.
PONS, don Francesc, oïdor militar, 1128,
2341, 2453.
PONS, Gaspar, mestre sastre, 1767.
PONS, Joan, guarda de la casa de la Diputació
del General, 1159.
PONS, Joan, serraller de Roda, 1723.
PONS, Pau, escrivent de la casa de la Diputació
del General, 1976.
PONS, Pere Martir, doctor advocat del bras
real, 1289, 1975.
Ponts (Noguera), vila, 880.
PONSICH I DE MONJO, Joan, donzell, 51,
313, 366, 380, 382, 393, 396, 471, 751,
827, 1255, 1273, 1642.
PONSIELO I DE MONJO, Joan, 382.
PONTALLÀ, Gaspar, guarda ordinària de la
casa de la bolla, 28, 87, 311.
PÒPULI, duc de, 794.
PORCET, Francesc, pagès del Prat, 2219.
PORCICO, Andreu, capità, 1029.
PORCIOLES, Joan, 1232.
Porqueras (Pla de l’Estany), 2298.
PORTAGÀS, Josep, pintor, 806.
PORTELL, Francisco de, doctor de la Reial Audiència, 100, 101, 102, 135, 724.
PORTOCARRERO I GUZMAN, Pedro, patriarca de les Índies, arquebisbe de Tiro, llimosner i capellà major del rei, 74, 154, 156,
174, 1343, 1395, 1398, 1399.
Portugal, ambaixador de, 706, 707, 780, 781,
898, 2271.- regne, 701, 214, 2441.
PÒRTULA I BELLVER, mossèn Nicolau,
351.
POSAS, Geroni, mestre de cases, 96, 774.
POSAS, Josep, adroguer, 699, 1317, 1324.
POTAU I OSSET, don Anton, noble, 131,
618, 1719.
POTAU, Cristòfol, bossa oidor militar, 1490,
1796, 1999, 2002.
POZOBLANCO, marquès, 1821.
Prades (Baix Camp), vila, 1204.
Pradell (Noguera), 1247.
PRAT I FABRA, Anton de, 330.
PRAT I SALETA, Antoni, 207.
PRAT, Antoni, pagès, 1100, 1131.
PRAT, Gaspar de, donzell, 1501.
Prats de Lluçanés (Osona), 213.
PRATS, Bonaventura, prevere i beneficiat de la
Seu de Barcelona, 1026.- guarda de la casa
de la bolla, 925.
PRATS, Jacintho, capser, 2, 169, 513, 806,
1040, 1444.
PRATS, Joan Batista, de Girona, 2050.
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PRATS, Joseph, mestre velluter, 741.
PRATS, Joseph, semoler, 1029.
PRATS, Joseph, sombrerer, 1436.
Premià (Maresme), batlle de, 1882.
PRIETO, Pere, soldat, 1211.
PRIOR ISCLE, Domingo, ferrer de Talarn,
1651.
PRIU, Pau, pintor, 164, 165, 727, 806, 1040,
1182, 1183, 1432.
PROUS, Baltasar, síndic del General, 2, 4, 8, 9,
12, 20, 23, 27, 51, 112, 127, 152, 199, 209,
217, 318, 430, 441, 445, 506, 520, 529,
531, 534, 735, 1933, 1998.
Províncies Unides, 688.
PRUNEDA, Anton, pagès, 1875.
PUEBLA, comte de la, 1082, 2387.
PUIG DE PERAFITA, don Jayme, noble, 800,
2044.
PUIG I DE SORRIBES, Francisco, 1721,
1919.
PUIG I MOLES, Gregori, tintorer de draps,
183.
PUIG, Agustí, tirador d’or, 345.
PUIG, don Antonio, diputat militar, 344, 501,
511, 512, 1819, 2381.
PUIG, don Joseph de, noble, 974.
PUIG, Francesc, courer, 427.
PUIG, Francesc, ensepador de Ripoll, 427,
1100, 1132, 1934.
PUIG, Francisco, canonge de Girona, 1026,
1975.
PUIG, Francisco, fuster, 1113, 1146, 2427.
PUIG, Ignasi, velluter, 1065.
PUIG, Josep, sots-prior de Montecarmelo,
1422.
PUIG, Joseph, jutge de reclams, 145.
PUIG, Joseph, mestre sastre, 1106, 1137.
PUIG, Joseph, tauler de Ripoll, 753.
PUIG, Miquel, adroguer, 753.
PUIG, Onofre, pagès, 608.
PUIG, Pere, marxant de Torelló, 1861, 1859.
PUIG, Ramon, mestre sastre, 684, 687, 1767.
PUIGBÒ, Vicens, ferrer, 2, 512.
Puigcerdà (Cerdanya), 3, 110, 797, 803, 1348,
1384, 1952.
PUIGDESALIT I SAIGS, Francisco, 800,
1975, 2005, 2044, 2390, 2399, 2403.
PUIGDEVIGELAS, Mariano, estudiant en filosofia, 1424.
PUIGDORFILA, don Joan Antoni, 1279.
PUIGDOURA, doctor fra Joseph, infermer de
Banyoles, 1012, 1023.
PUIGGURIGUER I CALVET, Pau, burgès
honrat, 1699.
PUIGJANER I ORÍS, don Carles, noble, 487,
499, 574.
PUIGJANER, Cecília, 597, 1106, 1136, 1232.
PUIGGURIGUER, Joan, mercader, 685.
PUIGGURIGUER, Pau, síndic de Granollers,
95, 750.

PUJADES, Miquel, batlle de Vallgorguina,
1882.
PUJADES, Pau, batlle de Caldes de Monbuy,
1882.
PUJALT, Antoni, mestre sastre, 1767.
PUJÓ, Anna Maria, vídua de tapiner, 928.
PUJÓ, Diego, tapiner, 928
PUJOL I BOIXADORS, llicenciat en mecicina,
1156
PUJOL, Benet, mestre sastre, 1767.
PUJOL, Francesc, teixidor de lli de Viladrau,
2255.- tauler a Sant Marti de Viladrau,
936, 1795.
PUJOL, Josep, adroguer, 179, 1479.
PUJOL, Josep, oïdor de comptes de Besalú,
1780. - síndic, 1977
PUJOL, Mathias, canonge de Lleida, 1023.
PUJOL, Pere, notari, 1977.
Q
QUADRAS, Joan, arrendador de drets de monedes del General, 11, 17, 406, 415.
QUER, Jaume, batlle de Cartellà, 1882.
Quer (Cerdanya), lloc, 1160.
Queralps (Ripollès), lloc, 540.
QUERALT, Francesc, doctor, 236.
QUERALTÓ, don Ramon, de la bossa de diputats militars, 1719, 1784.
QUEROL, Josep, síndic de Lleida, 1975.
QUINQUER, Joseph, notari públic de Granollers, 1117.
QUINTANA i FÀBREGAS, Felip de, 9, 7, 10,
13, 614, 682, 1956, 1998, 2000.
QUINTANA, Jaume, tauler de l’Escala, 2340,
2429.
QUINTANA, Josep Miquel, ciutadà honrat de
Barcelona, 510, 1232, 1240, 2127.
QUINTANA, marquès de, 61, 98.
Quintanar (Castella), veïnatge, 172.
R
RABELLA, Joseph, batlle de Papiol, 1882.
Rabós (Alt Empordà), lloc, 962.
RAFART, Joseph, tintorer i credenser de
draps del General, 87, 139, 196, 221, 354,
355.
RAFEL, Francisco, botiguer de Vilafranca, 877.
RÀFOLS, Emanuel, porter reial, 1035.
RAMANYONS, Pere, notari públic de Lleida,
494.
RAMON BERENGUER, comte de Barcelona,
546, 1854.
RAMON I REIG, Josep, canonge de Barcelona,
4, 319, 537, 675, 715, 727, 730, 732, 749,
750, 753, 760, 765, 766, 1036, 1266,
1284, 1296, 1299, 1317, 1331.
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RAMON, Miquel, governador del comtat de
Castellbó, 1993.
RAMON I DE MAGAROLA, Margarida de,
66.
RAMONEDA, Agustí, canonge de Barcelona,
792, 1272, 1273, 1963, 2129.
RASET I TRULLÀS, Joseph, donzell, 1830.
RATES, Francesc, 1926, 1892.
RAU, don Manuel, noble, 2395.
RAURICH, 2237.
RAVENTÓS, Francesc, pagès, 878.
RAYE, Matheu, hostaler, 1887.
REALTA, Joan Baptsita, correu major reial, 924.
REART I DE XAMMAR, mossèn Joan, 753,
1247, 2005.
REART I XAMMAR, Maria, 70.
REBULL I CHÍES, Jaume, notari públic de
Tortosa, 309.
RECASENS, Lluís, militar, 297.
RECHS I GALLART, doctor Maurici, 3, 735,
1424. - ciutadà honrat i assessor ordinari del
General, 78, 419.
RECHS i GALLART, Matheu, assessor del General, 51, 1495, 2002, 2003, 2143.
RECHUFF, príncep, 873.
REFÍ, Nicolau, botiguer, 932.
REGÀS, Joseph, doctor i canonge de Girona,
196, 214, 626, 1719, 2007, 2463.
REGÀS, Joseph, ferrer, 177.
REGORDERA, Geroni, assessor, 2256.
REIG, Felix, canonge de Barcelona i oïdor eclesiàstic, 199, 664, 1031, 1201, 1244, 1720.
REIG, Francisco, adroguer, 179.
REIG, Gaspar, prevere, 180, 199, 725, 726,
727, 730, 732, 749, 1240, 1321, 1822.
Reims, arquebisbe de, 436.
REQUESENS, Baldriri, notari public de Girona, 2173.
REQUESENS CAMPLLONCH I MONTANYACH, Anna de, 333.
RESPALL, Joan, abaxador del General, 1159.
Reus (Baix Camp), botiguers, 2247, 2248.- ferrers, 2456.- negociants, 1238, 2245.- peraires, 1333.- sombrerers, 2281.- ciutat, 5,
8, 78, 86, 731, 1332, 2251, 2335.
REUS, Joseph, notari públic, 158.
REUS, Joseph, sastre, 50.
REVENTÓS, Pau, botiguer de teles, 933.
REVERTER I DE FERRER, doctor Ignasi,
donsell, 122, 341, 373, 429, 449, 560, 958,
1002, 1005, 1160, 1624, 1804, 2452.
REVERTER, Joan Baptista, ciutadà honrat de
Barcelona, 7, 24, 28, 170, 185, 186, 314,
327.- racional del General, 194, 342, 428,
469, 475, 476, 489, 543, 553, 554, 561,
568, 638, 647, 662, 1053, 1117, 1221,
1230, 1394, 1645, 1756, 1772, 1851,
2352, 2353, 2354, 2432, 2435.
REY, Pere, sastre, 881, 1002, 1007.
RIALP, marquès, 1065, 1067, 1070, 1082,

1083, 1084, 1108, 1109, 1116, 1119,
1137, 1142, 1145, 1148, 1156, 1159,
1169, 1184, 1184, 1194, 1195, 1196,
1198, 1204, 1205, 1208, 1212, 1213,
1219, 1220, 1226, 1231, 1241, 1250,
1251, 1255, 1259, 1264, 1268, 1274,
2372, 2376, 2396, 2421, 2423, 2424,
2465.
RIALQUER, don Ignacio, 1948.
RIBA, Baltasar de, cavaller, 24, 95, 203.
RIBAS I BOIXADÓS, don Pedro, 1009.
RIBAS I GRANOLLACHS, don Pedro, 1009.
RIBAS, fra Geroni de, 734.
RIBAS, marquès, 203, 206, 227, 394, 398,
431.
RIBAS, Pere Pau, notari public, 1183.
RIBAU, Antoni, mestre velluter, 720.
RIBER, Tomàs, notari públic de Barcelona, 72.
Ribera de Segre (Alt Urgell), 2418.
Ribera de Sió (Urgell), 2237.
RIBERA I CLARAMUNT, don Joseph de, noble, 541, 656, 703, 751, 757, 759, 776,
782, 801, 807, 913, 949, 999, 1040, 1284,
1299, 1316, 1317, 2380.
RIBERA I DE CLARAMUNT, don Carlos de,
noble, 803.
RIBERA I ESPUNY, Josep de, 766. - noble,
804
RIBERA, comte, 629.
RIBERA, fra don Emmanuel, de l’orde religiós
de la Mercè, 848, 2079.- mestre en sagrada
teologia, 755.
RIBERA, Francisco, tauler de Calaf, 437, 2429.
RIBERA, Jacinto, mercader, 491, 493, 494,
1797, 1800.
RIBERA, Joseph, forner de Barcelona, 854,
1942.
RIBERA, Pau, candeler de cera, 494.
RIBERA, Pere corredor de coll, 183, 401, 532,
570, 811, 823, 824, 842, 926, 879, 1041,
1042, 1056, 1061, 1207, 1960.
Ribes de Freser (Ripollès), 200.
RIBES, don Pere, noble, 2370.
RIBES, Joan, ciutada honrat, 1962.
RIBES, Pere Pau, notari public de Barcelona,
2247.
RICART, Jaume, corder, 954.
RICH, canonge de Girona, 1713.
Ridaura (Garrotxa), 2388.
RIEBRA, Manuel Mariano, de l’orde de la
Mercè, 2142.
RIERA I BRENICH, Josep, notari public d’Hostalrich, 2232.
RIERA I MARTI, Francisco, 1183.
RIERA, Antoni Joan, de Granollers, 1701.
RIERA, Antoni, notari, 374.
RIERA, Dionís, corder, 2, 569, 806, 1040,
1855.
RIERA, Francisca, vídua, 1029.
RIERA, Francisco, doctor en arts, 709.
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RIERA, Jacintho, mercader, 494.
RIERA, Josep, esparter, 169, 173, 562, 1462,
1463, 1869.
RIERA, Magí, 19.
RIERA, Pere, mestre sombrerer, 949.
Riera de’n Canyadó (Barcelonès), 212.
RIEROLA, Jaume, 2387, 2388.
RIFÓS, doctor Josep, prevere, 1240, 1884. canonge de Barcelona, 737, 798, 920, 940,
950, 995, 1040, 1041, 1042, 1061, 1327,
2359.
RIFÓS, escrivent, 1601.
RIFÓS, Pere Joan, tauler del General a Sabadell, 798.
RIGALL, Pere, 2159.
RIGALT, Miquel, argenter, 2, 79, 139, 145,
450, 512, 540, 561, 1366.
Rinswich, 366.
RIOMEL I QUIROGA, don Francisco de, oïdor de la Chancilleria de Valladolid i corregidor de Bilbao, 215.
RIOMOL, don Juan de, oïdor de Navarra i corregidor de Sant Sebastià, 215.
RIPOLL, jurista, 674, 2303.
Ripoll (Ripollès), monestir, 131, 332, 537,
574, 624, 991, 1012, 1201.- taula, 753.vila, 641, 645, 860, 891, 1103, 1100, 1132,
1134, 1267, 1532, 1778, 2386, 2394,
2398, 2399, 2403, 2408, 2421.
RIQUER, Joan, notari públic, 218.
RIU I DE FALGUERA, mossèn Ignasi, 735.
RIU I FOIX, don Climent, noble, 1474.
RIU I NAVARRO, doctor Honorat, burgès
honrat de Perpinyà, 3, 734, 749.
RIU I SIMÓ, don Plàcido, de Tortosa, 546,
569.- procurador reial, 1854.
RIU, Joseph, notari public, 1078.
RIU, Joseph, sindic de Berga, 1977.
Riudecanyes (Baix Camp), taula, 941.- vila,
2271.
Riudoms (Baix Camp), 2271, 2335.
RIUS EGUIMOA, Ignasi, doctor canonge de
Tortosa, 999.
RIUS I FALGUERA, Ignasi, 1779, 1999,
2002.
RIUS, Josep, canonge, 948, 1240.
RIUS, Josep, mestre paller, 589, 1651, 1887,
1888, 1873, 1874.
RIUSECH, Juan, patró, 1045.
RIVAS, marquès, secretari de despaig universal,
125, 132, 134, 142, 281, 323, 345, 386,
1389, 1391, 1399, 2341.
RIVELL, Ramon, llibreter, 148.
ROBINAT, Joseph, botiguer de Guissona,
1348.
ROBLES, comte, 67.
ROCA I JULIÀ I LLUNES, Emmanuel, donzell, 807, 812, 824, 847, 1051, 1203, 1333,
2219.
ROCA I SITJAR, Jacinto, 1719, 2006.

ROCA, Josep, síndic de Camprodon, 1977.
ROCA, Miquel, sastre, 840, 845.
ROCABERTÍ I ARGENÇOLA, mossèn Geroni, 95, 735.
ROCABERTÍ I LLUPIÀ, Maria, 68, 70.
ROCABERTI, vescomte, 735, 1997.
ROCH I MESTRAS, Magí, 1894.
ROCH, Josep, batlle de Molins de Rei, 1881.
RODEJA, Rafael, 2159.
RODÉS, Pau, venedor d’aigues, 888.
RODÓ, Jaume, guarda del portal de Sant Antoni, 1159.
RODOLAT, don Joseph, canonge de Tarragona, 596.
RODOREDA, Magí, argenter, 145, 561.
RODRIGO, don Fernando, prior d’Escala Dei,
1975.
RODRIGUES I ESCURA, Joseph, mestre courer, 169.
RODRIGUES, Joan, forçat de la galera, 944.
RODRIGUES, Josep, courer, 176, 353, 1469,
1470.
RODRIGUES, Josep, mestre de cases, 530.
ROGENT, Vicens, taverner, 590, 1118.
ROGER, Lluís, ciutadà, 725, 1013.
ROGER, Valentí, peraire de Castellterçol, 575,
727, 728, 733, 2341.
ROGUER, Joan, sindic del Arbós, 1977.
ROI I MORELLA, doctor Pere, canonge de
Barcelona, 890. - sagristà, 40, 46, 59.
ROIG I FERRER, misser Francesc, 486, 973.
ROIG, Francisco, notari reial, 1725.
ROIG, Joseph, seder, 854, 1221, 1325, 1822.
ROIG, Pau, brodador, 1029.
ROJAS, Domingo, notari public de Barcelona,
2351.
ROLLANT, Climent, canonge de Barcelona,
537, 1453.
ROMA, Pau, asseor del General, 28, 46, 81, 82,
124, 154, 215, 403, 422, 447, 468, 484,
498, 517, 546, 563, 589, 635, 655, 673,
716, 753, 767, 784, 808, 898, 967, 974,
992, 978, 1006, 1030, 1035, 1040, 1678,
1853, 1881, 1884, 1976, 1979.
ROMAGUERA, doctor Francisco, 1935, 1936.
ROMAGUERA, Joan, canonge de Barceloan,
183.
ROMAGUERA, Joseph, canonge de Barcelona, 45.- de Santa Maria del Mar, 10, 40,
62, 146, 251, 254, 256, 257, 285, 315, 477,
513, 518, 538, 586, 613, 746, 755, 801,
807, 808, 905, 915, 1037, 1045, 1387,
2044, 2098, 2146, 2147, 2148.
ROMANYÀ, Josep, prevere, 1202.
ROMEO ANDERAS, don Antonio, 916,
1003, 2146, 2365.
ROMEU, Josep, alguasil ordinari, 380, 759,
1722.
ROMEU, Thomas, oïdor de comptes de Cervera, 1780.
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ROMERO, Francisco, 2146.
ROQUER I CODINA, don Geroni, 562, 568,
569, 581, 1858, 1877, 1876, 1919, 1927.
ROQUER, Josep, sindic d’Arbòs, 571, 582,
585, 586, 610, 611, 617, 635, 655, 656,
1975, 1993, 2057.
ROS DE ORTAFÀ, don Carlos, noble, 153,
1336, 1401.
ROS I JULIÀ, Joseph, argenter, 145.
ROS, fra Jaume, del convent de santa Caterina,
205.
ROS, Jaume, botiguer de teles, 164, 175, 1029,
1465, 1466.
ROS, Joseph, prevere i beneficiat de Sant Pere
de les Puel.les, 870.
ROS, Mariano, notari public, 123, 258, 1231,
1401, 1402, 1403, 1409, 1410.
ROSELL, Narcís, mestre batifuller, 520.
ROSSAS, Pau de, notari de Tortosa, 1827.
ROSSELL, Andreu, mestre sastre, 1767.
ROSSELL, Francisco, beneficiat de Sant Pere
de les Puel.les, 258, 590.
ROSSELL, Francisco, notari públic, 1009.
ROSSELL, Pere, peraire de Centelles, 2307,
2457.
Rosselló, comtat, 951, 1765.
ROSSELLÓ, Geroni, notari públic de Tortosa,
1057.
ROSSELLÓ, Pau, mestre de cases, 1816.
ROSSELLÓ, Pere, 248, 813, 821, 1032, 1985.
ROSSER, Joan, notari, 1977.
ROSSES, Pau de, notari públic de Tortosa, 24,
82, 245, 1719, 1721, 1731.
ROSSINYOL, Joan, notari public de Barcelona,
1514, 1601.
ROTAS, comte de la, ballester major de sa magestat, 40.
ROTXE I SOLÍS, don Antoni de, alcait major
de Santa Maria, 215.
ROU I PASTOR, Josep, oïdor de comptes de
Berga, 1780.
ROURE, don Felip de, noble, 2381.
ROURE, Felix, regent la vegueria de Barcelona,
744, 800, 840, 2044.
ROURE, Joan Nicolau, batlle de Fugàs, de la
Costa, de Moscarolas, 1882.
ROVIRA I DE REGUER, don Melcior, noble,
807.
ROVIRA I ROBLES, mossèn Francisco, 1544,
1719.
ROVIRA, doctor Joseph Thomàs, 808, 1431.
ROVIRA, Fermí, tauler del General de Tarrassa,
174, 1464.
ROVIRA, fra Francisco de, sagristà de Banyoles,
1723.
ROVIRA, Francesc, argenter, 220.
ROVIRA, Francesc, ciutadà de Barcelona,
2206.
ROVIRA, Francesc, diputat de Vilafranca, 190,
2343.

ROVIRA, Josep Thomàs, doctor, 127.
ROVIRA, Josep, daguer, 163, 512, 1040.
ROVIRA, Josep, tauler de Vilafranca, 2257.
ROVIRA, Josep, vicari de Tarrassa, 575, 2341.
ROVIRA, mossèn Joseph, bossa d’oïdor militar, 757, 1490.
RUBERT, Antoni, mestre sastre, 1767.
RUBÍ I BOIXADORS, mossèn Joseph, 800.
RUBI, Josep Antoni, marquès de Rubi, 66, 70,
1974.
RUBIAS, Josep, sindic de Balaguer, 1977.
RUBIÈS, Geroni, ciutada honrat de Barcelona,
2417.
RUBINAT, Jaume, arrendatari de la bolla,
1713.
RUFACH I FLOQUER, Joan Baptista, oidor
de comptes de Balaguer, 1722, 1780.
RUFASTA I BALIS, Mariano, notari public de
Barcelona, 1725, 2247.
RUIS DE EGUINOA, Ignasi, 1000.
RULL, Joseph de, regent del Suprem d’Aragó,
13, 17, 23, 31, 38, 42, 67, 109, 246, 474,
350, 588, 1364, 2405.
RUSSINYOL, Jaume, daguer, 621.
RUTLLANT, Climent, doctor, 195.
RUY I BRUNIQUER, Francisco, del reial consell, 326.
S
Sabadell (Vallès Occidental), 591, 798, 1882.
SABADI, fra Joseph, sagristà de Besalu, 1723.
SABALA, comte, 1970.
SABASTIDA I CARTELLÀ, don Emanuel, noble, 1186, 1255.
SABATÉ, Miquel, mestre manyà, 2073, 2072,
2074.
SABATER i GLEU, doctor Vicens, 997.
SABATER i SEMBASART, mossèn Joseph
Gaetano, 555, 745, 803.
SABATER, don Lluís, ambaixador, 1351.
SABATER, don Ramon de, noble, 731.
SABATER, fra Thomas, del convent de santa
Caterina, 2085.
SABATER, Francisco, 1997.
SABATER, Gabriel, batlle de Vilanova de l’Espluga, 1882.
SABATER, Joan, notari public de Barcelona,
415, 2247.
SABATER, micer Antoni, 2, 24, 258.
SABATER, mossèn Rafel, 1796, 1934.
SABATER, mossèn Ramon, 703, 725, 726,
1300, 1943, 2223.
SABATER, Pau, barreter de agulla, 1076,
2341.
SADURNÍ, Geroni, botiguer, 523.- mercader,
1051, 1939.
SAGARRA I BERENGUER, Josep, burges
honrat, 1699.
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SAGARRA, fra Esteve, 829.
SAGARRIGA, don Ramon, noble. 297.
SAGARRIGA, mossèn Francisco, 777, 2005,
2044.
SAGRERA I MASSANA, don Jacinto, noble i
diputat militar, 104, 109, 110, 122, 128,
129, 131, 803, 807, 834, 887, 890, 896,
899, 942, 944, 976, 989, 1012, 1014,
1017, 1024, 1022, 1032, 1023, 1117,
1150, 2005, 2096, 2438.
SAGRERA i XIFRÀ, Jacintho, síndic de Besalú,
28, 90, 2261.
SAGUÉS, Josep, donzell, 1969.
SAHONÈS, Jaume, notari, 511, 514.- secretari
del Tribunal de Capitania General, 507,
554, 1834.
SALA I DE GUARDIOLA, Joseph, donzell,
460.
SALA I SALGÀS, Miquel, 1730.
SALA, Bernat, 1305.
SALA, cardenal, 1301.
SALA, Esteve de, donzell, 3, 5, 10, 110.
SALA, fra Benet, bisbe de Barcelona, 35, 69,
105, 1393, 2052, 2075.- de l’orde de Sant
Benet, 1300.
SALA, fra Joseph, sindic d’Amer, 1975.
SALA, Francesc, perxer, 684.
SALA, Francisco, batlle de Llavaneras, 1882.
SALA, Francisco, verguer de la Reial Audiència,
1976.
SALA, Josep, notari reial, 3, 10, 514.- escrivà
major del General, 187.
SALADICH, mossèn Tomas Antich, 132,
1247, 1324, 1325, 1326, 1721.- oïdor de
comptes de Tortosa, 1780.
SALADRIGA, Joan, notari, 4, 507, 899, 1810,
1976, 2209.
SALADRIGAS, Francesc, pintor de vidrieres,
571, 1861.
SALAMÓ, doctor Joan, ciutadà honrat, 750,
944, 988, 1224.
SALAZAR DE MENDOZA, 2327.
SALBA I VILA, don Bernat, noble, 1071.
SALBÀ, don Miquel de, noble, 2126.
SALBÀ, Joseph, estudiant en filosofia, 1172.
SALELLAS, Magí, sindic de Cruyllas, 1977.
SALETA I MAS, Gabriel, ciutada, 1780, 2000,
2290.
SALGAS, Pere, sastre, 1029.
SALINAS, Joan Pau, notari públic de Tarragona, 251, 418.
SALINES, Jacintho, escrivent del General, 73,
75, 76, 77, 78, 79, 218, 231, 352. - advocat
fiscal, 1047, 1424.
SALLA, Joachim, mercader, 577.
SALOMÓ, doctor Joan, canonge d’Urgell,
1723.
Salou (Tarragonès), gobernador de, 6.- platja,
8.- port, 578, 1332, 1333, 1746.
SALVADOR, don Fèlix, noble, 25.

SALVADOR, don Geroni, noble, 1231, 2357.
SALVADOR, fra Fèlix de, 2029.
SALVADOR, Francisco, estudiant en filosofia,
728.
SALVADOR, Pau, doctor en medicina, 2019.
SALVADOR, Thomas, prior del convent de
Santa Caterina, 435, 727, 730, 2485.
SALVANY, Pau, pagès de Vilafranca, 877.
Sallent (Bages), 644.
SAMBASART, Francisco, 22, 1232.
SAMSÓ, Maria, 395, 419.
Sanaüja (Segarra), vila, 880.
SANÇAM, Carles, traginer, 1313.
SANCHIS DE HEREDIA, Elisabet, 1837.
SANGENÍS, Jaume, prevere, 2197.
SANGES, Francesc, guarda ordinaria de la casa
de la Diputació del General, 2234.
SANGRÀ MAJOR, Anton, 164, 1428.
SANJOAN i PLANELLA, Joan Baptista, 2.
SANJOAN PLANELLA, Hugo, 199, 254.
SANMARTÍ, Josep, pintor, 530.
SANMARTÍ, Joseph, mestre sastre, 1767.
SANOSA, Joan, batlle de Sentmenat, 1882.
SANPERA, Jaume, ferrer, 1234.
SANS DE MONRODON, Francisco, donzell,
633.
SANS I MIQUEL, Francisco, donzell, 1218,
1326, 2059.
SANS i PUIG, Francesc, 5, 22, 183, 325, 329,
330, 358.
SANS, Francisco, assessor del General, 2058.
SANS, Francisco, coronel, 1161.
SANS, Madalena, 1107.
SANS, Ramon, asdvocat fiscal del General, 32,
37, 57, 89, 105, 108, 109, 110, 112, 152,
163, 186, 194, 203, 217, 219, 240, 241, 243,
247, 248, 252, 254, 257, 286, 289, 290, 316,
321, 324, 347, 348, 1424, 1495, 2143.
Sant Andreu de la Barca (Barcelonès), parròquia, 1881.
Sant Andreu de Palomar (Barcelonès), parròquia, 294, 575, 910, 914, 1029.
Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), església
parroquial, 877.- vila, 437, 728, 1881.
Sant Celoni (Vallès Oriental), 945, 1127, 1882,
2376.
Sant Ciprià de Valldoreix (Vallès Occidental),
parròquia, 209, 1512, 2376.
Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat),
parròquia, 1881.
Sant Cristofol d’Hostalrich (Selva, La), parròquia, 2232.
Sant Cugat del Vallès (Vallès Oriental), terme,
22, 25, 95, 111, 525, 122, 1013.
Sant Esteve de Banyoles (Pla de l’Estany), terme, 570, 1859.
Sant Esteve de Massanes (Selva, la), parròquia,
2231.
Sant Esteve de Ripollet (Vallès Occidental),
parròquia, 472.
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Sant Esteve de’n Bas (Garrotxa, La), parròquia,
2421.
Sant Feliu de Mahó (regne de Mallorca), castell,
930.
Sant Feliu de Buixalleu (Girona), 2232.
Sant Feliu de Codinas (Vallès Oriental), parròquia, 2429.
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), terme,
932, 1321.
Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), parròquia, 1881.
Sant Feliu de Pallarols (Garrotxa, La), vila, 838,
1103, 1121, 1134, 2172, 2376, 2381.
Sant Feliu de Torelló (Osona), parròquia, 1542,
1543.
Sant Feliu Sasserra (Bages), parròquia, 213.
Sant Genís d’Horta (Barcelonès), parròquia,
946, 988.
Sant Hilari (Selva, La), parròquia, 2403.
Sant Hipolit de Vultregà (Osona), parròquia,
164, 1426, 1427.
Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), terme,
161, 834, 1348, 2394, 2406, 2407.
SANT JOAN I DE PLANELLA, fra doctor
Joan Baptista de, 807.
SANT JOAN, don Francisco Nicolau de, donzell, 306, 410, 431.
Sant Julià d’Argentona (Maresme), parròquia,
207, 330.
Sant Julià de Vilatorta (Osona), parròquia,
2391.
Sant Just Desvern (Baix Llobregat), terme,
928.
Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà), parròquia, 2172, 2174.
Sant Martí de Viladrau (Osona), parròquia,
936.
Sant Pau de Casserres (Solsona), parròquia,
1148, 1720, 2430.
Sant Pere de Besalú (Garrotxa, La), monestir,
111, 1645, 1717.- terme, 111, 570.
Sant Pere de Camprodon (Ripollès), terme,
1100.
Sant Pere de Galligans (Girona), terme, 1100,
1132, 1162, 1720, 1789, 2219, 2469.
Sant Pere de Rodes (Alt Empordà), terme,
1026, 1149, 1315, 2432.
Sant Pol (Maresme), 1168.
Sant Salvador de Breda (Selva, La), terme, 618,
806, 905, 923, 1005.
Sant Vicens dels Horts (Baix Llobregat), parròquia, 567, 1881.
Santa Coloma de Centelles (Osona), 1163.
Santa Coloma de Farners (Girona), 1072.
Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès),
parròquia, 1881.
Santa Maria d’Arenys (Maresme), parròquia,
2171, 2185.
Santa Maria de Banyoles (Pla de l’EStany), terme, 806.

Santa Maria de Cervelló (Baix LLobregat),
parròquia, 919, 2226, 2229.
Santa Maria de Meià (Noguera, La), parròquia,
14, 765, 842, 1033, 1329.
Santa Maria de Vilalba Sasserra (Vallès Occidental), parròquia, 1106, 2425.
SANTISTEBAN, comte de, 103.
SANTJOAN I DE PLANELLA, don Hugo,
noble, 196, 307.
SANTJOAN I LLOBREGAT, mossèn Francisco Nicolau, 1721.
SANTJOAN, don Francesc Nicolau de, noble,
185, 221, 289, 290, 409, 1835, 1836,
1942.
SANTJUST I PAGÈS, don Emanuel, prior
claustral de Tortosa, 199, 217, 343, 647,
733, 753, 769, 1131, 1567, 1638, 1718,
1821, 1830, 1847, 2005, 2088, 2089,
2402, 2433. - canonge de Tortosa, 46, 47,
224, 261, 266, 274, 275, 278, 302, 303,
317, 352, 371.
SANTJUST I PAGÈS, Galderich, abat de Sant
Pere de Camprodon, 1100.
SANTJUST, Geroni, doctor de la Reial Audiència, 2118.
SANTPERE, Francesc, protomèdic de Catalunya, 253.
Sants (Barcelona), 18, 31, 651.
SANYES, Joseph de, 1544.- bossa d’oïdor militar, 1490.
SAPERA, Ramon, llibreter, 12, 545, 547,
1833.
SAPILA, Sever, ciutadà, 224.
Saragossa (Aragó), 141, 728, 7740, 68, 782,
783, 784, 785, 800, 842, 1067, 1339,
1513, 2046, 2083, 2119.
SARDÀ, Onofre, 808.
SARDÀ, Thomàs, serraller, 1567.
Sardenya (Itàlia), consell reial, 816.- regne, 54.
SARRATA, Fernando, corregidor d’Almeria,
215.
Sarral (Conca de Barberà), taula, 2256.
Sarrià (Barcelona), 632, 635, 640, 640, 1832.
SARRIERA I DE GURB, Joan de, notari públic
de Girona, 312, 1726, 1728, 1729.
SAUFÍ, Bernat, veler, 2257.
SAULEDA, Josep de, escrivà major de la casa de
la Diputació del General, 2409, 2419.
SAULEDA, Miquel, diputat local de Vic, 1543.
SAVALLÀ, comte de, 67, 68, 70.
Savoia (Itàlia), 1227.
SAVOIA, duc de, 1197.
SAYOL I QUARTERONI, Antoni de, doctor i
canonge de Barcelona, 105, 196, 1532.
SAYOL I QUARTERONI, fra don Feliciano,
lloctinent del prior de Catalunya i comanador de Tremens, 66, 67, 351, 356, 372, 374,
543, 742, 746, 765, 1014, 1017, 1028,
1266, 1296, 1297.
SAYOL, Daniel, 351, 1713.
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SAYOL, Francisco, clavari, 742.
SAYOL, Gaspar, notari public de Barcelona,
561, 948, 1844.
SAYOL, Pau, conseller de Barcelona, 69, 183,
203, 289, 290, 306, 357, 401, 454, 489,
515, 552, 555, , 731, 751, 762, 766, 767,
773, 781, 782, 785, , 790, 791, 796, 801,
804, 810, 893, 894, 895, 919, 925, 954,
976, 1003, 1011, 1013, 1014, 1015, 1017,
1024, 1030, 1051, 1055, 1108, 1109,
1112, 1115, 1144, 1144, 1145, 1148,
1151, 1152, 1190, 1191, 1192, 12341,
1249, 1250, 1264, 1270, 1274, 1284,
1299, 1424, 1531, 1593, 1593, 1768,
1769, 1770, 1771, 1974, 2007, 2034,
2053, 2054, 2436, 2534.
SAYS, Jacinto, 617, 1932.
SAYTÓ, Vicens, 2340.
SCAPA I GUINART, 1797
SCHOVER, Federico, coronel alemany, 880,
946, 950, 951.
Segarra, 2417.
SEGARRA, Esteve, predicador reial, 1203.
SEGARRA, Magí, de Sitges, 567.
SEGON, Joan, porter reial, 5, 9, 507, 511.
SEGOVIA, Gaspar de, 2045, 2081.
Segre, riu, 1003, 1005.
SEGUÍ, Diego Miquel, notari públic de Tarragona, 382.
SEGUÍ, Domingo, courer, 79, 508, 510.
SEGUÍ, Francesc, notari públic de Mataro,
1849.
SEGUÍ, Ignasi, manyà, 404, 1646.
SELLERA, Joseph, notari causidic, 97.
SELLERÉS, Geroni, doctor en drets. 351.
SEMBASART, Jacintho, 22, 1236, 1237.
SÈNECA, 378.
SENESPLEDA I DE SOLANELL, Clement,
donzell, oïdor militar i coronel del regiment
del General, 501, 510, 512, 1116.
SENESPLEDA, fra Gaspar de, prior i sagristà
major de sant cugat del vallès, 196, 682,
715, 745, 747, 749, 752, 756, 775, 778,
1148, 1161, 1952, 2430.
SENMENAT I DE LANUZA, mossèn Emanuel de, donzell, de la bossa de militars, 735,
1544, 1546.
SENMENAT, don Ramon, noble, 1290, 1294,
1301, 1882, 2038, 2043, 2095, 2376.- del
orde de sant Joan, 2004.
SENPERE, doctor Francisco, protomèdic de
Catalunya, 1533.
SENTÍS, doctor micer Francisco, 753, 1032.
SENTÍS, Joan Pau, brodador, 687.
SENTÍS, Manuel, ciutada honrat, 1544, 1894.
SENYER, Josep, advocat fiscal de la reial cort,
1974.
SENYORET, Antoni, velluter, 425.
SENZA I VILETA, micer Esteve, ciutadà honrat de Barcelona, 384.

SEPÚLVEDA, Climent de, 2050.
SERDÀ, Onofre, escrivà major de la casa de la
Diputació del General, 1486.
SERDÀ, Pere Màrtir, oïdor reial, 327, 354.
SERNA, fra Joan, 1319.
SERRA I DE PORTELL, doctor micer Anton,
ciutadà honrat de Barcelona, 410, 537, 618,
735, 2000.
SERRA I VILETA, Esteve, ciutadà honrat de
Barcelona, 6, 21, 22, 25, 30, 113, 246, 247,
257, 289, 290, 332, 333, 347, 348, 410,
462, 468, 517, 541, 735, 1753, 1754,
2002.
SERRA, Anton, doctor en teologia, 223, 1279,
1919.- prevere, 2161.
SERRA, Francesch, beneficiat de l’església de
Ripoll, 891.
SERRA, Francisco, notari públic de Barcelona,
735.
SERRA, Jaume, sastre, 739.
SERRA, Joan Pau, batlle de Moncada i Rexach,
1883.
SERRA, Joan, de la confraria dels julians mercers, Barcelona, 804, 1890.
SERRA, Josep Miquel, notari de Mataró, 405.
SERRA, Josep, ciutadà honrat de Barcelona,
501.
SERRA, Josep, forner, 862, 2231.
SERRA, Joseph, batlle de Rubí, 1882.
SERRA, Joseph, pagès, 2, 1029.
SERRA, Pere, 626.
SERRA, Raimon, pagès de sant Sadurni de Fonollet, 2431.
SERRA, Ramon, prevere de la col.legiata de
Santa Anna, 777.
SERRA, Salvador, hostaler, 588.
SERRABONA, Martí, passamaner, 129.
SERRAHIMA, Àngela, 1712.
SERRÀS, Joseph, de Tortosa, 803.
Serrateix (Anoia), terme, 1686.
SERRÈS, Josep, diputat reial, 806, 890, 2150.jutge consistorial de les causes de
recursos, 812, 905, 957, 969, 1009, 2261.
SERTA, Joan, de Sant Feliu de Buxalleu, 2232.
SESSA, duc, 1340.
Sevilla (Andalusia), arquebisbat, 182, 430.
SICART, Antoni, prevere de Toloriou, 1160.
Sicília (Itàlia), consell reial, 826.- regne, 15, 16.
SIDÓS, Joan, paller, 932, 1881.
SIGES I DE VIDAL, don Joseph, noble, 807.
SIGUIT, Isidro, sastre, 1114.
SILA, Jaume, corredor de coll, 670.
SIMÓ, Josep, tauler d’Arenys, 2257.
SIMON, Antoni, tauler de Palamos, 2341,
2429.
SIMON, Jaume, mariner d’Arenys, 2171.
SIMON, Joseph, notari public de Barcelona,
100.
SIMON, Tomàs, notari públic de Barcelona,
381.
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SINGLA, Gaspar, exactor del General, 936,
967, 1116, 1215, 1976, 2429, 2430.
SINISPLEDA, fra Gaspar, prior de Sant Cugat,
1723, 1781, 2003, 2004.
SIRES, Felip, pagès, 1045.
SIRVENT, Pere, ciutadà, 1284.
SIT, Miquel, sastre, 379.
Sitjes (Garraf), vila, 417.
SIXTE V, 1886.
SOCARRATS, Pere, cinter, 569, 570.
SOLÀ DE CARRERES, Andon, donzell, 985,
1283, 1328.
SOLÀ DE SANT ESTEVE, don Francisco, diputat militar, 1025, 1120, 1274, 1275,
1279, 1283, 1321, 2373, 2376, 2379,
2383, 2386, 2393, 2396, 2398, 2401,
2403, 2405, 2408, 2409, 2422.
SOLÀ I DE GUARDIOLA, Josep, 200, 256,
285, 315, 328, 574, 584, 749.
SOLÀ, fra Francisco, 826, 829, 832.
SOLÀ, Jaume corredor de coll, 150, 532, 665,
684, 833, 834, 852, 854, 871, 926, 929,
1052, 1076, 1293, 1184, 1216, 1296.
SOLÀ, Jaume, doctor en medicina, 598, 750,
870, 1202, 2114.
SOLÀ, Joseph, conseller de Barcelona, 1002,
1031, 1042, 1047, 1231, 1232, 1768,
1769, 1770, 1771.
SOLANELL I FOIX, Climent de, diputat eclesiàstic, 510.
SOLANELL, fra Antoni, abat de Sant Pere de
Galligans, 807, 812, 815, 1024, 1031,
1032, 1062, 1095, 1100, 1253, 1264,
1282, 1283, 1317, 1829, 2007, 2219,
2460.
SOLANES, doctor micer Francisco, ajudant
d’advocat fiscal, 240, 241, 267, 532, 534,
558, 808, 816, 841, 2007.
SOLANET, Daniel, sindic de Monblanch,
1977.
SOLANO, Ignasi de, escrivà del rei, 1233.
SOLEIL, Lorenzo, de nació francès, 1848.
SOLDEVILA, Francisco, sotsbatlle, 840.
SOLDEVILA, Pere Joan, notari ajudant, 173,
326, 404.
SOLER I JUNYENT, don Ignasi, noble, 188.
SOLER I PAGUERA, Lluís, 102, 167, 170,
188, 246, 256, 285, 289, 290, 347, 348,
352.
SOLER I SORTS, Josep, prevere, 1159.
SOLER MONER, Domingo, oidor de comptes
de Vic, 1722, 1780.- notari públic de Barcelona, 5, 50, 936, 1346, 2255.
SOLER, Antoni Pau, hortolà, 848.
SOLER, Antoni, mariner de Mataró, 533.
SOLER, don Joan, abat de Sant Pau del Camp,
440, 1032, 1718, 1974, 1975. - abat de Santa Pau i de la Portella, 90, 437.
SOLER, Francesc, apotecari, 877.
SOLER, Gabriel, candeler de seu, 1928.

SOLER, Jaume, cinter, 569, 570, 1856.
SOLER, Josep, batlle de Vilafranca del Penedès,
876, 877, 882.
SOLER, Josep, sastre, 1211, 2159.
SOLER, Pere, guarda de la casa de la bolla,
95, 97, 122, 183, 247, 254, 257, 1043,
1450.
SOLÍS, Joan, estamper, 96, 168, 471, 1367.
Solsona (Solsonès), bisbe, 42, 478, 660, 717,
1060, 1172, 1174.- Seu catedralícia, 506,
507, 511, 592, 641, 654, 706, 772, 1078,
2039, 2041, 2123.
SOLSONA, Joan, notari públic de Barcelona,
983, 984, 2107, 2357, 2358.
SOLTERRA, comte, 70.
SOLTERRA, comtessa. 70.
SOMAGLIA MILANÈS, comte don Antonio,
916.
SORA, Jaume, batlle de Belloch, 1882.
SORIA, Geroni de, corregidor de Tarifa, 215.
SORNAMI, general, 2401.
SORRIBES, Mateu, reverent, 261.
SORTS, Joseph, ciutadà honrat, 1112, 113.
SPINETA, Francisco, prevere, 1785.
SUAREZ, Francisco, jurista, 1178, 1338.
Sudanell (Segrià), 202, 207, 1498, 1503, 1504.
SUELVES, don Josep de, noble, 1311.
SULLÀ I DE GASSOL, mossèn Francisco, oïdor militar, 1024, 1100, 1131, 1401.
SULLÀ, Antoni, veguer de Barcelona, 1894.
SUMILLER DE CORPS, 284.
SUNYER, Francesc, boter, 1045.
SUNYER, Josep, doctor de la Reial Audiència,
1180, 2012.
SUNYER, Martí Joan, regent la Reial Cancelleria, 264.
SÚRIA, Jaume, estamper, 96, 168, 180, 159,
1632.
SURÍS, Jaume, notari públic de Palautordera,
977.
T
Taià (Maresme), batlle, 1882.
TALARN, Domningo, mercader, 1785.
Talarn (Pallars Jussà), 951, 1288, 1651, 1742,
2000.
TALAVERA, Geroni, doctor i prior de Santa
Maria de Colell de l’orde de Sant Benet, 800,
1326, 1724.
TALAVERA, Geroni, notari públic de Barcelona, 2116.
Taltahull (Segarra), 2066.
TAMARIT I VILANOVA, Salvador, donzell,
1225, 1280, 1314, 2004.
TAMARIT, don Hugo, noble, 2341.
TAMARIT, don Miquel de, noble, 596.
TAMARIT, marquès, 474, 1313, 2463.
TAMÉ, Bernat, sargent, 1231.
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TANSANO I XAVARRI, don Joseph, corregidor de Velesmalaga, 215.
Taradell (Osona), 78, 575, 2381, 2386, 2399.
TARAU, Josep, ciutadà honrat, 176, 1468,
2340.
Tarifa (Cadis), 215.
TARRADAS, Agustí, sastre, 1089.
Tarragona, arquebisbat, 1060, 1286, 1287.- arquebisbe, 38, 40, 49, 55, 59, 63, 71, 72, 73,
75, 85, 90, 93, 108, 162, 627, 671, 917.bolla, 842, 861.- ciutat, 6, 8, 42, 53, 56,
252, 312, 382, 420, 451, 453, 567, 578,
656, 721, 854, 868, 908, 943, 961, 1287,
1332, 1737, 1746, 2190, 2214, 2251.- collecta, 949.- fortificació, 836.- pagesos,
2072, 2073, 2074.- Seu, 1434, 440, 554,
898, 1030, 1061, 1062, 1116.- taulers,
1030.
Tarrassa (Vallès Occidental), bolla, 1348.- taula, 174, 1464.- vila, 820, 1036, 1049, 1197,
1229, 1255, 1260, 1281, 2155.
TARRÉ, Anton, passamaner, 1870.
Tàrrega (Urgell), diputat local, 2225.- vila,
521, 524, 888, 890, 934, 1713, 2097,
2098, 2194, 2251, 2415.
TÀRREGA, Vicens, tauler de Monroig, 1244.
TARSIS, duc, grande d’Espanya, 369, 730.
TATTENPACH, comte, 1075.
TAVERNER i DARDENA, don Felix, obrer de
Sant Cugat, 1723, 1782.
TAVERNER i RUBÍ, Fèlix de, canonge de Barcelona, 209, 219, 385, 734, 1517, 1779.
TAVERNER i RUBÍ, Miquel, bisbe de Girona,
180, 1374.
TAVERNER, don Miquel Joan, noble, 167,
735, 1997.
Teià (Maresme), 1882.
TEIXIDOR I SASTRE, doctor Fèlix, 197,
1002.
TEIXIDOR, Felix, sastre, 1004.
TEIXIDOR, Francisco, notari causídic, 78,
394.
TEIXIDOR, Ignasi de, escriva de manament,
1293.
TEIXIDOR, Ignasi, burgès honrat de Perpinyà,
78, 394, 728.
TEIXIDOR, Jaume, botiguer de teles, 967,
1059.
TEIXIDOR, Jaume, mercader, 218.
TEIXIDOR, Joan, tauler del General, 2248.
TEIXIDOR, Joseph, estamper, 180, 1632.
TEIXIDOR, Pere, batlle de Valldonsella, 1881.
TERASANXES, Eudalt, llibreter, 98, 162, 163,
1369, 1426.
TERÇÀ, Miquel, doctor de la Reial Audiència,
278, 2128.
TERÈNCIA, Lluís, 17.
TERRADES, Masià, sastre, 294.
TERRÉ I CODINA, Josep, donzell, 103, 473,
553, 1645.

TERRE I DE PEGUERA, micer Joseph Emmanuel, 691, 700, 807, 1942.
TERRE I GRANOLLACHS, don Joseph, noble, 241, 254, 255, 344, 477, 506, 553,
573, 692, 808, 1517, 1645, 1820, 1844,
1868, 1975.
TERRÉ I MARQUET, Joseph, donzell, 254,
255, 390, 692.
TERRÉ, baró, 428.
TERRÉ, Josep, procurador fiscal, 252, 507,
510, 514, 516, 517, 518, 524, 634, 635,
647, 649, 650, 662, 1932.- diputat reial,
990.
TESTAS, Gabriel, escrivent, 1976.
TESTAS, Joan, mestre velluter, 847, 2084.
TEXIDOR, Francisco, notari causídic i burgès
honrat de Perpinyà, 83, 1934.
THOAR, Pau de, 1719.
THOLDRÀ, Vicens, daguer, 1434.
THOMÀS I COSTA, Llorenç, canceller reial,
2460.- doctor del consell reial, 1987,
1989, 2012.
THOMÀS, Maria, anglesa, 1029.
THORET, Pau, matalasser, 1050.
THOULLEDA, doctor Joan, prevere, 1887,
2161.
TIMÀS, Pere Pau, batlle de Premià, 1882.
Tírvia (Pallars Sobirà), 1305, 1298.
TITUS LIVIUS, 2316.
TODA I GIL, don Francisco, noble, 200, 254,
373, 374, 527, 529, 534, 552, 572, 923,
882, 1230, 1499, 1532, 1835, 1836, 1942,
2057, 2068, 2075, 2181, 2409.
TODA, Joseph, tauler de Cambrils, 752.
TODA, Miquel, tauler d’Arenys, 2429.
TODÀS, Francisco, ciutadà honrat de Barcelona, 162.
TODÓ, Jacintho, botiogier de draps, 413.
TODOR, Josep, fuster, 1479.
TOLDRÀ, Vicens, oïdor de comptes, 163.
TOLL, Mariano, sastre, 819.
Toloriu (Alt Urgell), 1160.
TOLOSA, comte, 1831.
Tona (Osona), 2399.
TOPÍ, Francisco, Francisco, notari i escrivà major del General, 808, 813.
TOQUER I CODINA, Geroni, ciutadà honrat
de Barcelona, 634.
Torà (Segarra), vila, 729.
TORALLA, don Pedro, noble, 2059.
TORBARIA, Domingo, batlle de Cardona,
1691, 1692.
TORD I DE CORTADA, mossèn Josep, donzell, 1725.
TORD I GRANOLLACHS, don Francisco,
refatoner de sant Cugat, 199, 360, 414,
418, 634, 715, 727, 730, 749, 808, 955,
1294, 1575, 1724, 2005, 2008, 2146,
2204.
TORD, Jaume, 877.
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TORD, March Antoni, oïdor de comptes de Vilafranca, 1722, 1780, 2001.
Torelló (Osona), 298, 300, 1859, 1860.
TORET, Pau, arrendatari dels drets del General, 2428.- matalasser, 1001, 1115,
1147.
TORNER, Miquel, marxant i síndic de Manresa
i de Mataró, 1853, 1907, 1977.
TORRA, Joan de la, cavaller de l’hàbit de Montesa, 33, 75.
TORRALSINA, Antoni, mestre de cases de
Tortosa, 1548.
TORRALSINA, Ramon, esparter, 6, 1869.racional del General, 575.
TORRAS MAJRO, Francisco, notari públic,
172, 507, 510, 1424.
TORRAS, Poncià, tauler de Tortosa, 2429.
TORRELL I FREIXA, micer Joan, 807.
TORRELLA, Martí, 2156.
TORRELLES I SENTMENAT, don Pedro,
president del braç militar, 90, 373, 374,
254, 404, 448, 647, 678, 723, 777, 851.diputat militar, 108, 688, 720, 1624,
1645, 11878, 955, 1958, 1961, 1963,
1977.
TORRELLES, Arnau de, 2284.
TORRENT, Salví, calsater de Girona, 177.
TORRENTE, Francisca, 535, 536.
TORRENTS ALTARRIBA, don Joseph Antoni, noble, 214.
TORRENTS, Francesch, botiguer de teles,
1348.
TORRENTS, Francisco, del regiment, 1179,
2059.
TORRENTS, Joan, apotecari, 477.
TORRENTS, Josep, veguer d’Agramunt, 880.
TORRES, Bonaventura, notari públic, 1725.
TORRES, Domingo, veler, 963.
TORRES, fra Francisco, dispenser del monestir
de Serrateix, 1723.
TORRES, Francisco, ajudant segon de l’escrivania major del General, 158.- notari públic
de Barcelona, 78, 515, 1172.
TORRES, Joseph, donzell, 3, 5, 10, 110, 516,
1998.
Torroella de Fluvià (Alt Empordà), 2296.
Torroella de Mongrí (Baix Empordà), taula,
911, 957, 2336, 2429.
TORROELLA, Bernat, mestre veler, 941.
Tortosa (Baix Ebre), bosc, 768.- cami real,
1021.- ciutat, 5, 8, 9, 15, 18, 382, 453,
480, 511, 524, 538, 539, 564, 570, 588,
640, 719, 770, 782, 785, 793, 796, 798,
822, 900, 903, 911, 918, 925, 1708, 1731,
1829, 1835, 1844, 1854, 1928, 1950,
1992, 2121, 2214.- col.lecta, 949.- diputats locals, 1827, 1828.- mestres de cases,
1548.- negociants, 1828.- notaris públics,
112, 274, 309, 352, 447, 926, 1015, 1057.pabordia, 112.- pèrdua en guerra, 1015.-

port, 274, 926, 1015.- Seu catedral, 121,
122, 131, 217, 260, 284, 289, 302, 303,
312, 313, 344, 345, 408, 417, 429, 506,
733, 1160, 2119.- taula, 2429.- veguer,
907.- vegueria, 800.
TORULL, Jaume, tapiner, 610.
Tossa (Selva, La), taula, 925
TOURNON, comte, 2389.
TRADELL, Pau, apotecari, 381.
TRAVELLÍN, Esperansa, vídua, 1053.
TRAVER, Pere, guarda ordinària de la casa de la
Diputació del General, 94.- prevere, 39.
Trèmens, comanda, 1028.
Tremp (Pallars JUssà), bolla, 842, 1348, 1422.taula, 1690.- vila, 426, 881, 1036, 1234,
1704, 1706, 1994, 2340.
TREMUSY, Francisco, assaunador, 431.
TREVER, Pere, guarda i escrivà del defenedor
del General, 150, 317.
TRIAS, Barthomeu, religiós trinitari calçat,
575.
TRIAS, Esteve, arrendador de l’estanc del tabac, 683, 1849, 1857, 1858, 1926, 1892.
TRINXERIA, Rafel de la, donzell, 1934.
TRISTANY BONFILL I BENACH, Bonaventura, del reial consell, 9, 165, 352, 435.
TRISTANY I CLARESVALLS, don Aleix Cayetano, noble, 223, 450, 596, 725, 727,
741, 792, 797, 827, 829, 830, 836, 846,
849, 852, 856, 857, 858, 864, 9851365,
2129.
TRISTANY, Llorenç, batlle de Sant Feliu de
Llobregat, 1881.
TRISTANY, Pere Jaume, escrivà del consell de
Granollers, 1700.
TROIÀS, Pere, batlle de Viladecavalls, 1882.
TRONCH, Pere, notari reial, 413.
TRONXO, Anton, mestre sastre, 870.
TROTXA, Joseph, esparter, 169, 173, 561,
562, 1134, 1462, 1463, 1844, 2422.
TUDÓ, Joan, fuster, 178.
TURCIS, duc, 197, 381, 396, 1623.
Turín (Itàlia), 736.
TURULL, Jaume, candeler de seu, 2070.- tapiner, 1931.
TUTUSAUS, Joseph, teixidor, 878.
TUXÍ, Pau de, de la bossa de militars, 326.
U
UBACH, Jaume, porter reial, 507, 511, 524,
848, 1014, 1103, 1136, 1172, 1240, 1243,
1263, 1264, 1282, 1287, 1317, 1322.
UBERT, Esteve, mestre celler, 419.
UBILLA i MEDINA, Antón de, del Consell de
sa Magestat i secretari del despaig universal,
30, 33, 39, 40, 44, 47, 48, 49, 61, 64, 79,
80, 81, 82, 97, 99, 100, 104, 112, 115, 116,
117, 137, 398, 466, 504, 1347.
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UCEDA, duc d’, 312.
Ulldecona (Montsià), 560, 1838. - camins:
camí reial, 1021.
ULLET, Joseph, mestre sastre, 944.
ULLFELD comte, 690, 733, 721, 727, 728,
729, 730, 731, 734, 736, 737, 740, 752,
756, 758, 775, 791, 793, 794, 796, 800,
811, 816, 861, 863, 864, 872, 877, 884,
901, 2028, 2055, 2058, 2069, 2070, 2071,
2090, 2091, 2096, 2097, 2209.
ULPIANO, jurista, 374.
ULRICH, comte, 747.
UMBERT, Isidro, oficial de la casa de la Diputació del General, 896.
URBÀ VIII, 1884, 1886.
Urgell, càrrecs eclesiàstics de la Seu d’: ardiaca
d’, 1012, bisbe, 38, 42, 140, 141, 172, canonge d’, 10, 22, - oficis: notaris públics,
932, 1250, 2243, - territori: 1003, 1005,
1059, 1161, 2123, 2132, 2240, 2416, - Seu
d’: 5, 9, 46, 122, 131, 199, 307, 358, 373,
552, 1013, 1038, 1325, 2104.- taules del
General: 84, 107, 108, 746, 765, 880, 898,
929, 932.
URGELLÉS, Fèlix, jurat de Vilafranca del Penedès, 877.
URSINO, princesa d’, 64, 65, 67, 69.
UTRECHT, congrès, 1281.
V
VACIÀ, Pacià, guarnimenter, 218, 1091,
1120, 2367.- receptor de drets, 587, 709,
1879.
VADA, don Victoriano, 363.
VADELL I BESTURS, don Felix, noble,
725, 727, 730, 731, 742, 762, 785, 796,
810, 892, 925, 954, 976, 1003, 1011,
1013, 1023, 1024, 1025, 1026, 1109,
1111, 1112, 1142, 1144, 1145, 1143,
1151, 1152, 1190, 1191, 1235, 1239,
1242, 1245, 1249, 1265, 1270, 1274,
1297, 1780, 2000, 2005, 2010, 2341,
2438.
VADILLO, 182, 463.
VAGUER, Llorens, 989.
VALADA, Francisco, 183.
VALANCAS, Bernat, ciutada honrat de Barcelona, 2432.
VALÈNCIA, don Anton de, noble, 543, 689,
703, 827, 828, 856, 887, 964.
VALÈNCIA, don Lluís de, noble, instructor de
processos, 200, 225, 242, 243, 278, 328,
332, 333, 347, 348, 351, 393, 397, 401,
410, 413, 441, 445, 501, 617, 721, 731,
736, 739, 741, 749, 765, 1021, 1340,
1387, 1499, 1686, 1719, 2081.
València, regne de, 33, 261, 903, 1021, 1955,
2045, 2099.- virrei, 1982.

VALÈNCIA, Thomas, donzell, 103, 1035,
1150.
vall d’Aran, 202, 540, 936, 946, 1461, 1495,
1705, 2258 2259, 2260, 2261, 2265, 2262,
2263, 2264, 2267, 2268, 2269, 2270,
2271.
vall de Boí, 946.
vall de Ribes, 540.
Valladolid, (Castella), 215, 239.
Vallgorguina (Vallès Oriental), 1882, 2425.
Valldoreix (Vallès Occidental), 1882.
VALLE DE SALAZAR, comte i corregidor de
Sant Llàtzer, 215,
VALLÈS, doctor Ramon, 604, 1138, 1195,
1713, 1731, 1971, 2419.
VALLÈS, Domingo, serraller, 24.
VALLESCÀ, Francesch, mestre de cases,
1015.
VALLESCÀ, Francisco, impressor, 1109,
2426.
VALLET, Ambròs, tauler del General a Tarragona, 1030.
Vallfogona (Noguera), 2038, 2237, 2398,
2418.
VALLLLOSERA, Josep, notari públic de Caldes de Montbuí, 709.
Valls (Alt Camp), 382, 626, 734, 747, 513,
2429.
VALLS I FREIXA, fra Francisco de, diputat
eclesiàstic, 512, 562, 1983.
VALLS I PANDUTXO, don Josep Antoni, noble, 344, 351, 734.
VALLS, don Geroni, instructor de processos,
513.
VALLS, Francesc de, camarer del monestir de
Camprodón, 501, 511, 624, 625, 2057.prevere, 889.
VALLS, Geroni de, canonge de Lleida, 347,
506, 511, 614, 617.
VALLS, Jacinto, mestre ferrer, 641.
VALLS, Martí, candeler de cera, 2, 512, 162,
165, 806, 1040, 1432.
VALLS, Ramon, botiguer de Calaf, 1348.
VALLSECA, Francisco, mestre de cases, 1142.
VALVET I SORS, mossèn Francisco, donzell,
800.
VAQUER, don Joseph, noble, 588.
VAQUER, Simon, sastre, 839, 1272.
VAS, Pere, mestre sastre, 1767.
VASALLAS, Anton, francès, 220, 455.
VASIÀ, Joan, alguasil extraordinari, 759.
VASQUES, coronel, 2394.
VEDINAS, Pau, mestre sastre, 839.
VEGA I DE COPONS, Francisco de, donzell,
735, 1779.
VEGA I ROVIRA, don Emanuel, cabiscol del
monestir de Ripoll, 373, 374, 1532.
VEGA I ROVIRA, don Pedro, capità del regiment del General, 858, 1078, 1593,
2059.
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VEGUERIA, Francisco, mestre de cases, 30,
1346.
VEHILS, Fermí, verguer del General, 2, 7, 11,
12, 22, 78, 83, 109, 110, 111, 122, 161,
406, 407, 443, 845, 853, 858, 878, 898,
926, 938, 941, 954, 967, 1001, 1006,
1007, 1024, 1045, 1049, 1050, 1053,
1056, 1066, 1102, 1108, 1115, 1116,
1118, 1139, 1147, 1150, 1163, 1190,
1192, 1197, 1221, 1249, 1253, 1255,
1287, 1293, 1295, 1308, 1315, 1319,
1427, 1894, 1927, 2187, 2190, 2209,
2428.
VELADA, Francisco, corredor de coll, 144.
VELASCO I TOVAR, don Francisco, lloctinent general del Principat, 421, 422, 423,
429, 458, 468, 476, 495, 507, 519, 524,
531, 557, 560, 567, 572, 573, 575, 576,
579, 580, 582, 582, 588, 589, 600, 609,
610, 612, 628, 637, 693, 1707, 1716,
1717, 1743, 1744, 1756, 1779, 1781,
1790, 1791, 1792, 1794, 1797, 1812,
1818, 1816, 1829, 1830, 1833 1834, 1841,
1847, 1850, 1866, 1869, 1867, 1888,
1918, 1932, 1952, 1973.
VELAZQUEZ Y LIMOS, Joseph, doctor, 162.
Veles-Malaga (Andalusia), 215.
Venècia (Itàlia), 1227.
VENINCH, almirant, 707.
VERDAGUER I BOSCH, Francisco, tauler de
Llansà, 938.
VERDAGUER, Bernadí, tauler del General de
la vila de sant Hipòlit de Vultregà, 164.
VERDAGUER, Bernat, peraire, 1426.
VERDAGUER, Joan, pagès, 1114, 1147.
VERDIER, don Domingo de, noble, 146, 179,
189, 348, 349, 358, 397, 429, 486, 487,
501, 506, 735, 1412, 1720, 2002, 2011,
2029.
VERDIER, fra don Ramiro, piater del monestir
de Besalu, 510, 1723, 1724.
Verdú (Urgell), 890.
VERGER, Joan Batista, estudiant, 1731.
Verges (Baix Empordà), 957, 2296, 2336.
VERGONYÓS, Salvador, tauler del General a
Palafrugell, 926.
VERGÓS, Pere, 224.
VERNEDA, Francesc, notari públic de Barcelona, 89, 108, 113, 204, 231, 323, 342, 351,
381, 477, 762, 1034, 1199, 1373, 1519,
1975, 2229.
VERNEDA, Joan Francesc, secretari reial,
1028, 1033, 1951.
VERNET, Raimon de, 2284.
VERNOLA, Francesc, estamper, 200.
VERTAMON, don Francisco de, noble i doctor
del reial consell, 403, 404, 460, 450, 507,
528, 1732.
VERTÍ, Melcior, consul de Marsella, 215,
1514.

VETINAS, Pau, mestre sastre, 839.
VIADER I BURGUES, doctor Miquel, 1784,
1785.
VIADER, Joseph, velluter, 132.
VIADER, Miquel, prevere i canonge de Girona,
1874, 1876, 2059.
Vic (Osona), bisbat, 1096.- bisbe, 38.- bolla, 833, 834, 1348.- notaris, 1117, 2255. plana de, 962.- Seu catedral, 28, 46, 112,
121, 122, 146, 174, 216, 218, 219, 220,
229, 227, 242, 316, 358, 373,
408, 412, 428, 429, 437, 447, 488, 512,
543, 612, 618, 733, 856, 922.- vegueria,
106, 109, 800, 1091, 1092, 1094, 1099,
1103, 1117, 1120, 1121, 1123, 1134, 1138,
1149, 1543, 1761, 1762, 1927, 1950, 1952,
2123, 2378, 2379, 2393, 2395, 2398, 2400,
2402, 2408, 2421, 2425.
VICENT, Antoni, tauler d’Elguaire, 2256.
VIDAL I MOLES, Jaume, prevere de Sant Genís al Quer Foradat, 1160, 2457.
VIDAL I NIN, Bonaventura del, donzell, 418,
1307, 1326.
VIDAL I ROCA, Francesc, 223.
VIDAL, Cristòfol, 242.
VIDAL, Francesc Antoni, mercader, 2352.
VIDAL, Francesc, veler, 932, 942, 1006, 1007,
2252, 2253.
VIDAL, Francisco, arrendatari del dret de la
nova ampra del General, 933.
VIDAL, Francisco, sargent de la companyia del
capità Jansà, 738.
VIDAL, Gabriel, mestre sastre, 1767.
VIDAL, Geroni, fiscal de la cúria de Tortosa,
570.
VIDAL, Jaume, doctor i canonge de Tortosa,
393, 396, 1225, 1246, 1317, 1782, 2216,
1724.
VIDAL, Josep Ignasi, notari public, 1314.
VIDAL, Joseph, hortolà, 413.
VIDAL, Pere, ciutada honrat de Barcelona i de
Tortosa, 934, 2234. - diputat reial, 618,
639, 646, 647, 703, 719, 725, 728, 747,
756, 778, 745, 801, 803, 830, 836, 925,
715, 807, 1892, 1926, 1950, 1994, 1982,
2433.
VIDAL, Sebastià, 1926, 1892.
VIDIELLA, Francisco, sindic de Tortosa,
1975, 1977.
Viella (Vall d’Aran), 2078.
VIELLA I VALENT, Pau, beneficiat de Sant
Pere de les Puel.les, 1202.
VIELLA, Joseph, 1260, 2078.
Viena, cort, 1099, 1260.- ciutat, 1133, 1232,
1258, 1267, 1281, 1285, 1286.
VIETA, Diego, gorreter, 2341, 2429.
VIGO, Jacinto, 1934.
VIGO, Josep, prevere, 214, 1247.
VIGUER, Pere Pau, botiguer de Granollers,
109.
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VILA DE RAMS, Josep, assahonador de Manresa, 1651.
VILA I PRAT, Francisco, ciutadà honrat de
Barcelona, 201, 207,1501.
VILA PRAT I SALETA, Joseph, ciutadà honrat
de Vic, 216.
VILA, Anton, 1709.
VILA, Diego, prevere, 1887.
VILA, Francesc, prevere, 2053, 2075, 2432.notari públic de Barcelona, 147.
VILA, Gabriel, flassader, 1027, 1115, 1147.
VILA, Jaume, 2024.
VILA, Josep, de la Bisbal, 1321.
VILA, Josep, doctor en medicina, 1932.
VILA, Josep, negociant de Centelles, 2457.
VILA, Josep, tauler, 1163.- mestre sastre,
1767.
VILA, Juan, genovès, 2456.
VILA, Oleguer, carceller major, 1279.
VILA, Pere Martir, notari, 1255.
VILA, Ramon, notar public de Girona, 2135.
VILACENDRA, Francesch, mestre de cases,
1112.
VILADAMOR I DE FOIX, mossèn Francisco,
735.
Viladecavalls (Vallès Occidental), 1882.
VILADECAVALLS, Raimon, 2284.
VILADOMAT, Celdoni, 2059.
VILADOMS, Jaume, batlle d’Olesa, 1882.
VILADOR, Miquel, 886.
Viladrau (Osona), 2255.
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), apotecaris, 877.- bolla, 833, 852, 1348, 1888.- cirurgians, 877.- ferrers, 2284.- jurats, 877,
878.- pagesos, 877, 878.- taula, 2257.- teixidors, 878.- veguer, 776.- vegueria, 800.vila, 877, 882, 883, 884, 885, 887, 923,
1348, 1700, 1701, 1237, 1699, 1918,
2084.
Vilafreses (Pla de l’Estany), lloc, 962.
VILAHUR, Ramon, batlle de Perelada, 625,
1824.
VILALBA I FIVALLER, Maria, 2137.
Vilaller (Alta Ribagorça), taula. 2262.
VILALLONGA, Lazaro, 2118.
VILALLONGA, marquès, 541, 1294.
VILALONGA, Magi, 1974.
Vilamajor (Noguera), taula, 1102, 1133,
2408.- terme, 1246, 2419.
VILAMALA, Domingo, veler, 1233.
VILAMALA, fra don Joseph, instructor de
processos, 812.- sagristà de Banyoles,
1327.
VILAMALA, Josep, notari public de Barcelona,
1103, 1134, 2423.
VILAMUR, Ramon, batlle de Perelada, 536,
1824.
VILANA I CORDELLAS, Lluís, 7120.
VILANA I DE MILLÀS, don Joseph, 473,
552, 889, 890.

VILANA I PEGUERA, don Josep, 614, 725.
VILANA I VILAMAL, don Francisco, 750,
757.
VILANA PERLAS, Ramon, ciutadà honrat,
122, 186, 241, 390, 406, 449, 454, 638,
669, 686, 689, 698, 699, 710, 671, 706,
714, 717, 721, 724, 725, 726, 737, 749,
768, 779, , 786, 790, 790, 791, 794, 798,
800, 801, 802, 803, 810, 814, 817, 819,
827, 833, 834, 835, 837, 846, 849, 862,
863, 864, 867, 868, 869, 871, 872, 873,
875, 885, 888, 892, 893, 898, 902, 909,
911, 913, 914, 916, 923, 928, 939, 930,
940, 946, 950, 951, 953, 957, 974, 977,
1008, 1011, 1027, 1034, 1035, 1036,
1081, 1092, 1103, 1108, 1139, 1169,
1186, 1194, 1205, 1208, 1288, 1645,
1798, 1799, 1934, 1950, 1954, 1958,
1973, 1981, 1989, 1989, 1991, 1992,
2020, 2021, 2082, 2096, 2105, 2121,
2127, 2135, 2136, 2144, 2151, 2165,
2172, 2181, 2185, 2201, 2238, 2241,
2278, 2294.
VILANANT, marquès, 52, 67, 70.
VILANDRENYA, Francesch, mestre de cases,
1113.
Vilanova de Cubelles (Garraf), parròquia, 453,
1554, 1557, 1738, 1774.
Vilanova de la Barca (Segrià), 2418.
Vilanova del Camí (Anoia), 1882.
VILANOVA, Joan, 1822.
VILANOVA, Josep, sabater, 1045, 2418.
VILAPLANA, don Anton, noble, 403, 450,
528, 843.
VILAR, Francesc, negociant, 354.
VILAR, Francisco, veler, 930.
VILAR, Joan, mestre de cases, 341, 353, 365,
1746, 1892, 1929.
VILAR, Josep, diputat eclesiàstic, 2460.
VILAR, Joseph, botiguer de teles, 1058. - credenser del General, 200, 709, 1159. - diputat reial, 1100, 1024.
VILAR, Rafel, mercader, 670, 1031, 1091,
1249.
VILARDELL, Maria, 1277.
VILARÓ, Francesc, notari de Tremp, 2188.
VILARÓ, Francisco, pagès de Cistrells, 157.
VILARRASSA, Joan, porter del bras eclesiastic,
1969, 1976.
VILAS, Magí, governador del camp de Tarragona, 785, 786.
Vilaseca (Tarragonès), taula, 1746.
VILASECA, Pere, causidic, 1120, 2335, 2377.guarda del portal del Mar del General a
Barcelona, 1159.
Vilassar de Mar (Maresme), 1681.
VILELLA, Bernat, 729.
VILETA, Lluís, 1802.
VILLAFRANCA, marquès, 417, 474, 182, 1028.
VILLALBA, marquès, 417, 474.
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VILLALONGA, Josep de, comanador de Malta, 541, 614.
VILLALPANDO, Baltasar, 1399.
VILLAMALA, Josep, notari, 1976.
VILLANANT, marquès, 79.
VILLANS, Joseph de, protonotari, 31.
VILLANUEVA FERNÁNDEZ DE HIJAR,
Joseph, protonotari de la Corona d’Aragó,
96, 106, 12, 478, 1371, 1376.
VILLAROEL, don Anton de, general, 1316.
Villaverde (Castella), 736.
VILLEDA, Pere, 1926, 1892.
VILLORIAS, Fernando de, governador de Gibraltar, 215.
VILLUDAIRE, marquès, governador i capità
de les costes d’Andalusia, 215.
VINCHS, almirant, 1107, 1112.
VINYALLS, Joseph, pintor, 80.
VINYALS DE LA TORRA, Emanuel, oficial
del Sant Ofici, 7560, 50, 1838.
VINYALS, Antoni, negociant, 1562, 310, 1839.
VINYALS, Pere Joan, 311.
VINYAS, Joseph, adroguer, 847, 929, 927,
939, 1035.
VINYAS, Mariano, 936.
VINYES, don Felip, noble, 2112.
VINYES, Mariano, barreter d’agulla, 927.
VIRGILI, Josep, notari reial col.legiat, 681.
Viver (Berguedà), terme, 1686.
VIVER, Joan, de Granollers, 1701.
VIVER, Pere Agustí, 1882
VIVES I XIMENES, Joachim, ciutadà honrat
de Barcelona, 373, 374, 634, 703, 726, 727,
741, 771, 776, 811, 836, 849, 852, 856,
858, 864, 865, 867, 869, 870, 874, 887,
1242.
VIVÉS, Anton, ferrer, 1101, 1128, 1195.
VIVES, Joan, pintor, 1182.
VIVES, Pere Pau, notari public de Barcelona,
2351, 2352.
VIVET, Joan, escrivent, 1366.
VIVET, Joan, noble, 82, 84, 85, 107, 1096,
1121, 1545.
VOLFEMBUTEL, 915.
VOLTAS, Jaime, tauler del General a Vilaseca,
576, 577, 1746, 1872, 1873.
Voltes, terme, 1784.
VOLTRERA, Raimon, 2284.
VREGER, Joan Batista, estudiant, 1731.
X
XAMMAR, jurista, 1802, 2302, 2305, 2306,
2307, 2310, 2311, 2312, 2313.
XIPELL, Alfons, mestre sastre, Barcelona, 533,
932, 1767, 1938.
XIMENES, Pere, mestre de cases, 1136, 1816.
XIMENIS I QUERALT, dona Escolastica,
1105, 1277.

XIXON, Lluís Lupico de, diputat reial, 510,
1719.
Y
YAGUER, Harnoldo, ciutadà honrat de Barcelona, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 228,
231, 232, 241, 248, 318, 328, 329, 335,
336, 340, 342, 343, 347, 348, 352, 355,
359, 369, 392, 1518, 1519, 1520, 1525,
1526, 1530, 1552, 1577, 1581, 1591, 1685.
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Z
Zeuta, governador de, 494.
ZINDENDORF, Francisco Andolfo de, comte i
sumiller de corps del rei, 100, 109, 647, 931,
1004, 1007, 1010, 1047, 1049, 1064, 2363,
2368.
ZINSARLIN, Francisco Fernando, secretari del
despaig universal, 712, 718.
ZUNIGA, don Juan de, 1384.
ZURITA, Jerónimo de, 1808, 2316, 2317,
2319.

La Generalitat de Catalunya publica

la crònica diària de la seva història antiga, que comprèn des de l’any 1411 fins

al 1714. En aquests Dietaris, s’hi troben
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els afers específics de la màxima institució del país –econòmics, polítics, administratius, militars–, dels quals calia
els Dietaris reflecteixen el clima social,
amb les més diverses manifestacions
de l’esperit, que visqué la Barcelona de
cada època, i recullen els esdeveniments
més destacables ocorreguts al Principat
i als països del seu entorn.
Es tracta d’una edició que reprodueix
fidelment el text original. Per tal de
garantir-ne el rigor científic i l’homogeneïtat del conjunt documental, l’Arxiu
Nacional de Catalunya ha assumit
la direcció i coordinació tècnica d’un
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deixar constància pública. A més, però,

equip integrat per paleògrafs i historiadors. Cada volum conté també una
presentació a càrrec d’un especialista
de l’època, que emmarca els continguts
de la crònica.

Anys
1701
a
1713

DIETARIS
DE LA
GENERALITAT
DE CATALUNYA

Volum
X
Anys
1701
a
1713

Generalitat de Catalunya

